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ביטוח ופיננסים

השקעה יחודית
הראל משיקה פוליסת חיסכון 
במסלולי השקעה מחקי מדד. 

מעבר בין המסלולים לא יהווה 
אירוע מס < עמ' 11

סיוע לסוכנים
הלשכה פועלת להקמת קרן 

סיוע לסוכנים. הקרן, בשת"פ עם 
חברות הביטוח, תסייע בשיקום 

העסק < עמ' 6

קידום שקיפות ודיגיטציה
עדכון בפוליסת ביטוח רכב חובה 

• הלשכה: "מברכים על המהלך 
שיטיב עם המבוטחים"

< עמ' 10 

מצעידים את 
 הלשכה קדימה

סו"ב שוש כהן, חברת ועדת תקנון, מסבירה איך התקנון החדש 

יתאים את התנהלות הלשכה לעידן הנוכחי – וגם אלו השינויים 

הצפויים שיובאו לאישור האסיפה הכללית < עמ' 2
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 "שינוי התקנון הקודם בוצע 4 חודשים 
לפני הבחירות ב־2017"

 חברת ועדת התקנון סו"ב שוש כהן עונה לטענות הסוכנים שדורשים דחיית השינויים עד לאחר 
 הבחירות • לדבריה, כל השינויים הם לטובת ניהול תקין של הלשכה והם יחזקו את סמכויות הנשיא  

< רונית מורגנשטרן

הכללית ב האסיפה  אמורה  שבוע  עוד 
השינויים  את  לאשר  הלשכה  של 
ועדת  הצעת  לפי  הלשכה  בתקנון 
עצומה  גובשה  האחרונים  בימים  התקנון. 
הלשכה  לחברי  וקוראת  בפייסבוק  המופצת 
הביטוח  סוכני/ות  "אנו  לפיה  עליה,  לחתום 
קוראים  מטה,  החתומים  הלשכה  חברי/ות 
להשהיית כל שינוי תקנוני מתוכנן וכל שינוי 
מוסדות  לכל  הבחירות  לאחר  עד  פרסונלי 

הלשכה, לרבות פיטורי המנכ"ל".
חברת  כהן,  שוש  סו"ב  עונה  מיוחד  בראיון 
הוועדה, לטענות הסוכנות והסוכנים שדורשים 
לאחר  עד  הלשכה  תקנון  שינוי  דחיית  את 

הבחירות.
הקודם  התקנון  שינוי  כי  אדגיש,  "ראשית 
לפני  בלבד  חודשים   4  ,2017 ביולי  בוצע 
הוא  "היום  כהן,  אומרת  הקודמות",  הבחירות 
הבחירות.  לפני  חודשים   8 לאישור  מובא 
חברי  כל  את  לשרת  מנת  על  נוצר  התקנון 
ולאפשר  אפליה  ללא  שווה  באופן  הלשכה 
לבצע  יש  ולעיתים  מתוקנת,  מנהלית  עבודה 

תיקונים/עדכונים המתבקשים ברוח הזמן.
"השינויים בתקנון גובשו כבר לפני שנתיים 
וחצי. נשיא הלשכה דאז, סו"ב ליאור רוזנפלד, 
שלפני  לתקופה  השינויים  את  לדחות  ביקש 
הבאה.  לקדנציה  שיתפסו  כדי  הקדנציה  תום 

הסכמנו ודחינו את השינויים לתקופה זו.

שיווי משקל בין מחוזות
לא  ובוודאי  בבוקר,  יום אחד  "לא התעוררנו 
השינויים.  על  והחלטנו  האחרונים,  בחודשים 

השינויים היו נדרשים כדי להתאים את התנהלות 
סייעו  התקנון  בגיבוש  הנוכחי.  לעידן  הלשכה 
משפטי  יועץ  צחור,  איתן  עו"ד  הוועדה  לחברי 
אברהם,  בן  עדי  ועו"ד  בעמותות  שמתמחה 
היועמ"ש של הלשכה, פסקי דין של ביה"ד הארצי 

של הלשכה ודו"חות וועדת הביקורת".
עלו טענות על ביטול הסניפים וחלק מהמחוזות.
"על ביטול הסניפים וצמצום המחוזות מ־6 ל־4 
לשעבר  הלשכה  נשיא  של  בקדנציה  עוד  הומלץ 
אריה אברמוביץ; אין היגיון בכך שמחוז עם 150 
המנהל  לוועד  כוחות  שווה  נציג  ישלח  סוכנים 
צורך  שהיה  עיוות  סוכנים.   1,500 עם  מחוז  כמו 
לתקן כדי שיהיה שיווי משקל בין המחוזות. ביטול 

ממילא  שקורה  למה  יוצא  פועל  הוא  הסניפים 
בשטח וגם יחזק את יו"ר המחוז שייהנה גם מיותר 

תקציבים לפעילות המחוזית".
השינויים לא יפגעו בסמכויות נשיא הלשכה?

"חד משמעית לא. אין שום החלשה של סמכויות 
המחוזות,  ראשי  מספר   – להיפך  הלשכה,  נשיא 
הוועדות,  ראשי  כמו  ממונים  ולא  נבחרים  שהם 
יוקטן בוועד המנהל מ־6 ל־4, כך שלנשיא הלשכה 

יש יותר כוח בוועד המנהל. 
אם  לפיה  בתקנון,  שקיימת  ללקונה  "תיקון 
יו"ר ועדה ממונה מתפטר, מי שצריך לאשר את 
זו  היא  המועצה  הארצית;  המועצה  זו  המחליף 
שאישרה את המינוי שמובא על ידי נשיא הלשכה/

המועצה  המחליף  את  גם  אז  המנהל,  הוועד 
צריכה לאשר".

הוצאת  על  היא  שנשמעת  נוספת  טענה 
ועדת הצעירים מהוועד המנהל. 

"הוצאת יו"ר ועדת הצעירים מהוועד המנהל 
לעסוק  אמור  המנהל  שהוועד  מכך  נובעת 
לכלל  הקשורים  ואחרים  מקצועיים  בנושאים 
מקרה,  בכל  אחר.  או  זה  למגזר  ולא  הסוכנים 
נושאים  להביא  יכול/ה  הצעירים  ועדת  יו"ר 
לדיון בוועד המנהל בפניה אליו או אל הנשיא. 
הצעירים  ועדת  את  מחזקים  אנו  "ובכלל 
ומשקלם בוועדות בכך שהתקנון החדש יחייב 
ישתתפו  כללית  או  מקצועית  ועדה  שבכל 
לשקף  שיוכלו  צעירים  חברים   25% לפחות 
והאתגרים  הצרכים  את  ביטוי  לידי  ולהביא 

העומדים בפני הסוכנים הצעירים".

שמירה על טוהר המידות
כמו כן, הכנסנו את הוועדה לפיננסים לוועד 

המנהל שרובה ממילא מורכבת מצעירים".
סוכנים  בגיוס  יפגע  לא  ההנחות  ביטול 

ללשכה?
לכלל  שייכת  הלשכה  שציינתי,  "כפי 
ייתכן  לא  ואחידים.  שווים  והכללים  הסוכנים 
גדולות  הנחות  קיבלו  שסוכנויות  הגיוני  ולא 
על חשבון סוכנים אחרים שמשלמים את מלוא 
שקופים  להיות  צריכים  הדברים  החבר,  דמי 
אמור  ציבורי  שגוף  מידה  באמות  ולהתנהל 
להתנהל בהן. לגבי הצעירים התקנון מתחשב 

ומביע פתרונות לדור הצעיר".
ממה נובעת הדרישה לכתובת סוכן בתקנון?
יירשם בלשכה על בסיס כתובת  "סוכן הביטוח 
שהיו  משום  לכך,  נדרשנו  בלבד;  מגוריו  מקום 
מקרים בהם סוכן שגר בצפון, למשל, פתח תיבת 
ראשות  על  להתמודד  שיוכל  כדי  במרכז,  דואר 
צירף למחוז  מחוז  יו"ר  אחר,  מחוז מרכז; במקרה 
סוכנים ממחוזות אחרים כדי שיתמכו בו בבחירות. 
לכן אנו מציעים כמו בבחירות הארציות, שכתובת 
כדי  וזאת  בלבד,  מגוריו  כתובת  תחשב  סוכן 
לרעה  שימוש  וחלילה  המידות  טוהר  על  לשמור 

בכתובות פיקטיביות ותיבות דואר".
"חברות וחברים, איני מבינה את המהומה שקמה 
סביב התיקונים הנ"ל, אני מזמינה כל אחד ואחת 

לדבר, לדון ולהסביר רציונלית מדוע".
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ביטוח 
ופיננסים

 "לא קמנו יום אחד בבוקר, ובטח 
 לא בחודשים האחרונים, והחלטנו 

על השינויים. השינויים היו נדרשים 
 כדי להתאים את התנהלות 

הלשכה לעידן הנוכחי"
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על פי דין, הוועד המנהל ממונה על ידי המועצה הכללית בלבד, אשר מפקחת ועוקבת אחר הפעילות 1
של הועד המנהל. 

בתקנון הקיים הייתה לקונה משפטית - מצד אחד החוק קובע כי המועצה תבחר את הוועד המנהל וכך גם 
הופיע בתקנון הלשכה. אולם, אם חבר ועד מנהל התפטר במהלך הקדנציה, המינוי של חבר הוועד המנהל 
החדש נעשה על ידי הוועד המנהל )ולא על ידי המועצה, כפי שדורש החוק ורשם העמותות( לכן במסגרת 

התקנון החדש הנושא תוקן והוסדר. 

הנשיא היה ונותר בעל סמכות להמליץ למועצה על חברי הוועד המנהל. )ראו לעניין זה את סעיף 26 וסעיף 
28 לחוק העמותות.(

צמצום מוסדות - ביטול הסניפים, אשר הכבידו על הנשיא ועל הוועד המנהל לקדם את המטרות של 2
העמותה ובכך לייעל את תהליכי העבודה הן תקציבית והן ברמה התפקודית.  

השוואת מחוזות - ללשכה יש מספר מחוזות, וכל מחוז שולח נציג אחד לוועד המנהל. אלא שקיים פער 3
לא פרופורציונלי בגודל המחוזות כיום. במחוז ת"א יש כ־1,410 חברים, במחוז הצפון יש כ־1226, במחוז 
שרון כ־1180. לעומת זאת, במחוז שפלה יש כ־736 חברים, במחוז ירושלים יש 443 חברים ובמחוז דרום יש 
157 חברים. התקנון החדש יוצר אחידות בהיקף המחוזות. דבר אשר יחזק באופן ישיר את הנשיא ואת חברי 

הוועד המנהל, שכן יצומצמו כמות החברים הממונים לוועד המנהל מ־6  ל־4.

שקיפות בדמי החבר - בתקנון החדש תעשה שקיפות בדבר תנאי ההנחות - הן ביחס לסוכן צעיר, לסוכן 4
רגיל או סוכן ותיק. כהוראת מעבר - השינויים ביחס להנחות בני משפחה באותו משרד יבוטלו בסוף 

שנת 2021 וניתנו הנחות קבועות לסוכנים צעירים לשלוש שנים.   

העצמה וחיזוק ועדת הצעירים בכל הועדות - מעבר להנחה בדמי החבר, בכל ועדה מקצועית או 5
כללית,  ישתתפו לפחות 25% חברים צעירים שיוכלו לשקף ולהביא לידי ביטוי את הצרכים והאתגרים 
העומדים בפני  הסוכנים הצעירים. מעורבות זו הינה בנוסף לועדת הסוכנים הצעירים אשר תמשיך לפעול 

בצורה מהותית בלשכה.  

כתובת סוכן - סוכן הביטוח ירשם על בסיס כתובת מקום מגוריו בלבד. הדבר יאפשר טיוב נתונים 6
איכותי ביחס למחוזות, וביחס לבחירות למוסדות הלשכה. 

צמצום כמות הנציגים במועצה - המטרה הינה לחזק את המועצה על ידי בחירה ישירה של הנציגים על 7
מנת לחזק את הגוף המתווה את המדיניות של הלשכה. 

בחירה ישירה של יו"ר המחוזות - כל חבר במחוז בו הוא רשום יוכל מעתה לבחור את יו"ר המחוז על 8
פי שם. המתמודד שיזכה לשמש כיו"ר המחוז, ישמש אוטומטית כחבר ועד מנהל. הדבר יאפשר לכל חבר 

עמותה לממש את זכותו למי שהוא מאמין שייצג את צרכיו בוועד המנהל והנציג ישמש לו ככתובת לכל 
שאלה ועניין.

תום  עד  הנבחרים  החברים  בזהות  שינוי  יעשה  לא  כי  ברור  באופן  הקובעת  דין  בית  החלטת  קיימת 
הקדנציה, כך שכל אמירה אחרת הינה מופרכת ואין בה ממש. 

הנכם מוזמנים לפנות לוועדה בכל שאלה ועניין ונשמח להשיב.  

"הסניפים בלשכה יבוטלו ומספר 
המחוזות יצומצם לארבעה" 

אלה השינויים שתביא ועדת התקנון לאישור האסיפה הכללית ב־24 במרץ 2021
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 יושבי ראש המחוזות בלשכה – 
עם הפנים קדימה

שאלנו את העומדים בראש מחוזות לשכת סוכני הביטוח על תוכניות העבודה שלהם 
לעתיד הקרוב ואילו נושאים צריכים לעמוד בראש סדר העדיפויות < רונית מורגנשטרן

"מצפה לחיזוק מחוז 
הדרום"

סו"ב יפת בקשי,
יו"ר מחוז ב"ש והדרום

מאמצים  עושה  היום  "אני 
על מנת לייצב את הספינה 
המטלטלת. חייבים להוריד 
את רף ההתלהמות ברשתות 

ובתקשורת. 
לדחות  חייבים  "לדעתי 
מועד  לאחרי  בתקנון  השינויים  אישור  את 
הלשכה.  ולמוסדות  לנשיאות  הבחירות 
צריך לתת קרדיט למי שייבחר, ולבצע את 
השינויים לאחר שתיבחר הנהגה חדשה ולא 
לכבול אותה בתקנון שגובש בתקופה סוערת 
וברוב  הקודם  לנשיא  שהתנגדו  מי  ידי  ועל 
הצנועה  לדעתי  לעומתיים.  היו  המקרים 
כל  שותפים  להיות  צריכים  התקנון  לשינוי 
הצדדים בלשכה. וניסיון היום להעביר תקנון 
ותגרום  מלבה  רבות  והשלכות  שינויים  עם 

לאי שקט עוד יותר מהקיים בלשכה.
רבות,  תקלות  יש  שמוצע  החדש  "בתקנון 
מועצה  חבר  רק  יהיה  שבע  בבאר  לדוגמה: 
להביא  תוכל  שלא  קטנה  נציגות  וזו  אחד 
במרחב  הנדרשת  הפעילות  את  ביטוי  ליידי 

דרום כולו. 
ולא  שאלו  לא  החדש  התקנון  "כותבי 
אף  הדרום  בעיות  על  להתייעצות  הזמינו 
להם  לתת  שיש  סוגיות  ויש  מהדרום   נציג 

פתרון, להלן שני דוגמאות:
1. הקמת נציגות של המרכז להכשרה באזור 
רישיונות  השתלמויות,  )קורסים,  הדרום 

ביטוח ועוד(.
ישובים קטנים  2. הגדלת המחוז ע"י צירוף 
רחובות  אשקלון,  גת,  קרית  כמו  מהדרום, 

ועוד.
ליאור  למחנה  כשייך  נחשבתי  מה  "משום 
רוזנפלד; אני לא מוניתי בידי רוזנפלד, אני 
בעקבות  דרום.  מחוז  סוכני  בידי  נבחרתי 
בכירים  והתפטרות  המנהל  בוועד  שינויים 
בלשכה, פנה אליי סו"ב יוסי אנגלמן וביקש 

עושה  אני  השורות.  לאיחוד  שאסייע  ממני 
על  וזאת  הלשכה  חברי  למען  ברצון  זאת 
מנת  שהלשכה תנוהל כנדרש ובשיקול דעת 

בתקופה זאת.
)יו"ר הוועדה  ידידי  "שוחחתי עם אייל פז 
ועדת  )יו"ר  מיטרני  לילך  ועם  פנסיונית( 
שלא  להתפטר;  הם  גם  ששקלו  צעירים( 
להם  והבטחתי  בפעילותם  מהגבלות  יחששו 
בהתאם  מאנגלמן  מלאה  ותמיכה  כוח  ייפוי 
כי  יתפטרו,  שלא  מאוד  ושחשוב  להבטחתו, 
יכולים  להתפטר  מקצועית.  חשוב  גם  זה 
חברי  עם  שוחחתי  בנוסף,  נתון.  רגע  בכל 
סו"ב קובי צרפתי שהסכים למינויו לתפקיד 
יו"ר ועדת אלמנטרי; אמרתי לו שהוא האדם 
הכי מתאים מקצועית הן בגלל ניסיונו הרב 
והן בגלל אופיו, קובי היה כבר יו"ר הוועדה 
כמו  היא  זו  שוועדה  כך  בעבר  האלמנטרית 
כפפה ליד של קובי, ואני בטוח שיחד נשפיע 
מרוצה  אני  בלשכה.  ובמתינות  מקצועית 
המינוי,  את  עליו  לקבל  נאות  שקובי  מאוד 
מחברי  ותודה  ברכות  כך   על  וקיבלתי 

להנהלה.
 – הדרום  מחוז  מעמד  לחיזוק  מצפה  "אני 
אני נחשב אמנם ליו"ר דומיננטי במחוז, וגם 
דעתי בלשכה נשמעת, אבל המחוז עצמו לא 
מקבל התייחסות הולמת למרות ששטח מחוז 
דרום הוא 60% משטחה של מדינת ישראל. 
במחוז  סוכנים,  כ־1,700  יש  הצפון  במחוז 
המרכז כ־1,500 סוכנים ובמחוז הדרום יש רק 
180 סוכנים בגלל שלא צירפו אליה ישובים 
בבחירות  ואשקלון.  גת  קרית  כמו  בדרום 
דרום  מחוז  למועצה  ובנציגות  לנשיאות 
ואמצעים  שירותים  בקבלת  בנחיתות  נמצא 

מהלשכה.
הכנסים  כל  היום  שעד  מציין  רק  "אני 
גיוס  ע"י  ממונו  בדרום  שנעשו  ואירועים 
משתפי פעולה. כך שבמבחן התוצאה הלשכה 

לא משקיעה כלכלית דבר בדרום.   
יקרים,  וסוכנות  סוכנים  מקרה,  "בכל 
להיסטוריה,  שהיה  מה  את  נשאיר  בואו 
נסתכל קדימה ונמשיך לדאוג לטובת סוכני 
הביטוח בישראל ולדרום בעיקר, שזו המטרה 

העיקרית של הלשכה ושלי".

"בואו נחליט לתת כתף כי 
הלשכה חשובה לנו"

סו"ב אודי אביטל,
יו"ר מחוז ת"א והמרכז

"אנו לפני חג הפסח במגמת 
הקורונה.  ממשבר  יציאה 
עם פרוץ האביב אנו רואים 
שהחיוך חזר לפנים וחוזרים 
לעבודה במלוא המרץ. כמו 
'עבדים  בהגדה  שנאמר 

היינו... עכשיו בני חורין'.
מודיע  אני  אביב,  ותל  מרכז  מחוז  "כיו"ר 
חודשים  לתשעה  למילואים  שבאתי  לכם 
ובחודשים האלו כפי שהכרתם אותי בוועדת 
הפוליטיים  לרעשים  אתן  לא   - הפיננסים 

להפריע לי בעשייה המקצועית.
ודוגמה  לקנאה  כמושא  ונשארנו  "היינו 
לארגון  ולעזור  כתף  לתת  בכוונתי  ומופת. 

להחזיר עטרה ליושנה.
"המטרה היא לקחת את הטוב ולהעלות אותו 
ועל  למעלה מתוך חשיבה על פרנסת הסוכן 
רווחת הסוכן. במידה וכולנו נפסיק להתעסק 
לחזור  נוכל  ארץ  דרך  על  ונשמור  בזוטות 

לשביל הזהב בו צעדה הלשכה שנים רבות.
ומכופפת  חזקה  רגולציה  עומדת  "למולנו 
שלא מכירה כרגע בסוכני הביטוח כמגני הסף 
מערכות  ארבע  עוברים  האזרח,  הלקוח,  של 
בחירות במשך שנתיים. ברור לכולנו שבאין 
עושים  הממשלתיים  הפקידים  משילות 

כרצונם.
הרגולציה,  למול  לעמוד  הוא  "תפקידנו 
למול החוזרים, לבאר לסוכנים את מה שכתוב 
ולמצוא את הפתרונות ואת הכלים להקל על 
העסק,  תחזוקת  ואת  המכירה  את  הסוכנים 
והכל אפשרי. רק בואו ונחליט שנותנים כתף 

אחד לשני ושהלשכה חשובה לנו.
"תנו ידכם לוועד המנהל החדש כדי שנוכל 
ובאה,  הקרבה  הבחירות  למערכת  להגיע 
שלמים ולא מפורקים כדי שלנשיא הבא תהיה 
כוונות  חדורים  אנו  ומסודרת.  בריאה  לשכה 

ומעשים להחזיר את הלשכה למסלול. ים
למ
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ופריחה  בריאות,  שמח,  חג  לכולנו  "מאחל 
כאביב".

"חוזרים לפעילות טרום 
הקורונה"

סו"ב דני קסלמן,
יו"ר מחוז השרון

שלי  שישית  קדנציה  "זו 
וחמישית  הארצית  במועצה 
בעלים  אני  המנהל.  בוועד 
ברמת  'קולן'  סוכנות  של 
שנה   37 אני  ות"א.  השרון 
בענף ובני ניר, דור ממשיך, 

כבר עשר שנים.
בולטים  קשיים  היו  הקורונה  "בתקופת 
המבוטחים.  עם  האישית  ובתקשורת  בנגישות 
הביטוח.  סוכן  חשיבות  את  הדגישה  התקופה 
ולסוכני  ללקוחות  כתובת  הייתי  עצמי  אני 
סוכנים  לצערי,  כפסיכולוג.  אפילו  המחוז, 
הקורונה;  בתקופת  עניים  להיות  הפכו  רבים 
להם  שי שהבאנו  תווי  באמצעות  להם  סייענו 

עד הבית לרכישת מוצרים.
בלשכה,  הבחירות  עד  שנותרה  "בתקופה 
במידה ויאושרו התכנסויות פרונטליות, נארגן 
שני ימי עין מחוזיים עם עד 15 סוכנים בבתי 
ואנשי  ועדות  ראשי  קטנים.  אולמות  או  קפה 
על  עיון  יום  מתוכנן  להרצות.  יוזמנו  מקצוע 
ועדת  של  וסדנה  חדשים  פנסיוניים  מוצרים 
טרום  של  לפעילות  שנחזור  כך  הבריאות. 

הקורונה.
יפעל  הנוכחי  ההנהגה  שצוות  מאמין  "אני 
ההון,  שוק  על  הממונה  עם  היחסים  לשיפור 
ביטוח וחיסכון, וכי צפויה פגישה איתו בקרוב.

לסוכנים  בסיוע  להתרכז  צריך  "עכשיו 
הסוכנים  את  הלשכה  של  לליווי  במצוקה, 
שהוגשו נגדם תביעות, והם לא קיבלו ליווי כזה.
אסייע  וכשר.  שמח  חג  לכולנו  מאחל  "אני 
בהנהגת  אהיה  אם  בין  שייבחר,  מי  להצלחת 

הלשכה הבאה, או מחוצה לה".

"לשכת סוכני הביטוח 
חשובה לכולנו"

סו"ב מיכה אדוני,
יו"ר מחוז חיפה והצפון

חשיבותה של הלשכה, לכלל 
מוטלת  אינה  הביטוח  סוכני 
בספק - היא משמשת כחותם 
הביטוח.  ענף  של  המקצועי 
והיא  שנה   80 קיימת  היא 

תתקיים עוד 180 שנה".
הנהגת  בפני  לטיפול  העומדים  "האתגרים 
רבים  הינם  לבחירות  עד  הזמנית  הלשכה 
וחשיבותו  הסוכן  מעמד  וביניהם:  ומגוונים 

הביטוח  חברות  מוקדני  הציבור,  לכלל 
כוונה  ואף  הסוכן  עמלות  שחיקת  הישירים, 
וטורדנית,  מכבידה  רגולציה  אותו,  לייתר 
משתנים מהירים, סיוע לסוכנים במצוקה, סיוע 

לסוכנים מתחילים ועוד.
"ולכן בעת הזו, צו השעה הוא לשנס מותניים, 
לתמוך בהנהגה הקיימת עד לבחירות ולתת לה 
כדי  תיקון,  צריך  אשר  את  לתקן  הזדמנות, 
ומסודר.  חלק  באופן  הבא  לנשיא  להעבירה 
השינויים  את  תראו  שבקרוב  מבטיחכם,  "אני 
ההנהגה,  כל  של  מלא  שיתוף  המתבקשים, 
סיעור מוחות, החלטות משותפות, פחות רעש 
הדוק  וקשר  תקשורתי, לצד עשייה תכליתית 

עם הפיקוח על הביטוח וחברות הביטוח.
"אנו לא מבטיח ניסים ונפלאות, אולם אמונה 
בנו על ידכם, תיתן לנו את הכוח להצעיד את 

הלשכה קדימה.
היוצא  הלשכה  לנשיא  להודות  רוצה  אני 
שביקשו  המנהל  הוועד  לחברי  קשה,  שעבד 
לסיים את תפקידם - על שלוש שנים וחצי של 

עבודה בהתנדבות.
ואף  ענפה  לפעילות  נחזור  "בקרוב 
ונערוך  בזום  השתלמויות  כולל  פרונטאלית 
כנסים שהתגעגענו אליהם לאחר השנה הקשה 
שעברנו. אני מודה לחברי להנהגה, סו״ב אניה 
לוין יו״ר סניף חיפה ולסו״ב מוחמד חטיב יו״ר 
הפעולה  שיתוף  על  עמקים  גליל  נצרת  סניף 

הפורה. רק ביחד נוכל להצליח".

"יש להתמודד עם 
הדברים החשובים באמת 

לסוכן"
 סו"ב ג'ינה פלד,
יו"ר מחוז השפלה

עד  חודשים  כמה  לנו  "יש 
שייבחר נשיא חדש, ובזמן הזה 
צריך לעשות כל מה שניתן כדי 
להתמודד עם הדברים החשובים 
באמת לטובת המקצוע, לטובת 

הפרנסה שלנו.
הוא  מאוד  בקרוב  שייעשו  הדברים  "אחד 
הנהגת  בין  ישיר  ערוץ  של  מחדש  פתיחה 
הלשכה לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון. 
גם בתקופה שנותרה עד לבחירות, יש נושאים 
למזער  כדי  הרשות  עם  ללבן  שצריך  בוערים 
שהממונה  במהלכים  הביטוח  לסוכני  נזקים 

מגבש.
"ברמת המחוז אין תכניות גדולות, כי אנחנו 
עקב  המגבילות  להוראות  מוגבלים  עדיין 
הקורונה ועדיין אי אפשר לקיים כנסים. נתמקד 
וממוקדות  קצרות  מקצועיות  בהשתלמויות 

ב'זום'.
הפוגה  קחו   – הלשכה  חברי  לכול  פונה  "אני 
והתכתובות  מההתכתשויות  מהמחנאות, 
בפייסבוק ובווטסאפ. זכרו – מה שאתם כותבים 

אנשי  גם  אחרים, אלא  סוכנים  רק  לא  קוראים 
וזה  הביטוח  חברות  אנשי  ההון,  שוק  רשות 
מגיע גם לרשם העמותות. זה פועל נגדנו כמו 
בומרנג. מדובר בסך הכל בכמה חודשים, שבהם 
עדיין ניתן להשיג הישגים לטובת כולנו. אחד 
הדברים שכבר הוחלט עליהם, נושא שנידון כבר 
מתחילת הקורונה, אבל עכשיו אושר סוף סוף, 
הוא הקמת קרן סיוע לסוכנים שנקלעו לקשיים. 
ויש עוד נושאים רבים לפעול בהם בימים אלה.

של  חג  וכשר,  שמח  חג  לכולם  מאחלת  "אני 
חרות כלכלית וצמיחה. אני כאן עבורכם תמיד".

"אחדות היא מילת 
המפתח"

סו"ב שמואל אשורי
יו"ר מחוז ירושלים

בטיול  שנים,  שמונה  "לפני 
את  ראיתי  הלשכה,  של 
הסוכנים  של  הגדול  הצורך 
חברתיים  למפגשים 
היה  זה  מידע.  ולהחלפת 
גמרתי  ואז  ללשכה,  הבחירות  לפני  בדיוק 
מחיר.  בכל  התפקיד  את  לוקח  אני  בליבי, 
היקרה[  ]אשתי  אשורי  אפרת  את  גייסתי 
ליח"צנות בבחירות. ואכן ניצחתי על חודו של 

קול. וכל השאר היסטוריה.
"אני פונה לכל הסוכנים בכל הארץ, מנהריה 
עד אילת להתאחד. אחדות היא מילת המפתח 
לכל מטרה. אנחנו פעילי הלשכה עושים הכל 
בשביל הסוכן ללא מטרת רווח, כאשר המטרה 

שניצבת מול עינינו היא טובת סוכן הביטוח.
"הקורונה הביאה אותנו לתקופה קצת שונה, 
שבה הכל קורה בזום ולא ניתן להיפגש. אבל 
וכולי  שוב,  להיפתח  מתחיל  הכל  אלה  בימים 
לפני  כמו  להתחבק  נוכל  שבקרוב  תקווה 
באהבה  שנייה  קדנציה  מסיים  אני  הקורונה. 

רבה, ומיד יש לנו בחירות לקדנציה הבאה. 
מקצועיות  בהשתלמויות  ממשיכים  "אנחנו 
מקווים  'נמאס'.  כבר  שלחלק  למרות  בזום, 
בקרוב שיתאפשר לחזור למפגשים הפרונטליים. 
הבריאות  ועדת  בארגון  השתלמות  עשינו  היום 
הבא  חמישי  וביום  אישיות  תאונות  ביטוח  על 
התנועה  בוחן  חשיבות  על  ירצה  גבע  ג'ון  עו"ד 

בתאונות.
עובדי  לכל  ענקית  תודה  לומר  רוצה  "אני 
הלשכה  למען  כלילות  ימים  שעושים  הלשכה 
ולמען הסוכנים. מכאן אני מבקש אחדות ואיחוד 

של כל הסוכנים בכל הארץ. למען הלשכה. 
רוצים  ואנו  שנים  הרבה  קיימת  "הלשכה 
שנים  בשבילנו  כאן  להיות  תמשיך  שהיא 
רבות קדימה. אני רוצה לחבק את כל הסוכנות 
וכל  הלשכה,  עובדי  כל  בארץ.  וסוכנים 
 - לליבי  קרובים  והכי  העיקריים  הפעילים 

סוכני ירושלים.
חג שמח לכולם ובריאות איתנה.

אייל פז, קובי צרפתי ומשה לבהר | צילומים: רוני פרל, באדיבות המצולמים
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ודאו שיש ללקוחות שלכם אלטשולר שחם,
מקום ראשון בתשואות ב-5 השנים האחרונות במסלולים תלויי גיל*

*הנתונים לקוחים מתוך אתר "פנסיה נט" של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומתייחסים לתשואה 
נומינלית ברוטו מצטברת לתקופה שמיום 1.2.2016 ועד ליום 31.1.2021 של קרן הפנסיה המקיפה של החברה 
במסלולים תלויי גיל עד גיל 60 בהשוואה לכל קרנות הפנסיה המקיפות במסלולים תלויי גיל עד גיל 60 בשוק 
בתקופה זו. אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.
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 הלשכה מקימה קרן סיוע לסוכנים 
שנקלעו לקשיים

עם תקציב של 1.2 מיליון שקל, ייעוץ מקצועי של יועצי הלשכה ושיתוף פעולה עם חברות 
הביטוח – הקרן תסייע לסוכנים לשקם את העסק שלהם < רונית מורגנשטרן

ישיבת הוועד המנהל שהתקיימה השבוע ב
סיוע  קרן  הקמת  על  אחד  פה  הוחלט 
הקרן  תקציב  הלשכה.  חברי  לסוכנים 
יהיה 1.2 מיליון שקל, ששליש ממנו ימומן מליסוב 

ושני שלישים מחברות הביטוח.
"זה לא סוד שסוכנים רבים, שגם טרם הקורונה 
מצבם לא היה טוב, נמצאים היום במצב של סימן 
שאלה לגבי הישרדות העסק שלהם", מסביר מ"מ 
יזמנו  "לכן  אנגלמן.  יוסי  סו"ב  הלשכה  נשיא 
לסוכן  לסייע  שמטרתה  קרן  הקמת  על  והחלטנו 
כספי  סיוע  לא  הוא  הסיוע  לקשיים.  שנקלע 
ישיר, למעט במקרים חריגים ביותר בהם יינתנו 
היא  הקרן  מטרת  מוגבל;  בסכום  נוחות  הלוואות 
למסלול  ולחזור  העסק  את  לייצב  לסוכן  לסייע 

הצלחה", הוא מדגיש.
הקרן תרכוש שעות ייעוץ מיועציה המקצועיים 
החיצוניים של הלשכה שיסייעו לסוכן לזהות את 
הקשיים, הלקונות בניהול העסק ואיך לבנות אותו 
נכון. יהיה גם מעקב אחר הביצוע והתחייבות של 

באמצעות  העסק  בשיקום  פעולה  לשתף  הסוכן 
הקרן.

שת"פ עם החברות
והיא  קבועים  חברים  ארבעה  יהיו  בקרן 

לפי  הרווחה;  ועדת  באחריות  תהיה 
יו"ר  גם  בה  לדיון  יצטרף  הבקשה 
יהיה  אם  כן,  כמו  הרלבנטי.  המחוז 
הוועדה  יו"ר  בוועדה  ישולב  צורך 
רבים  שסוכנים  "משום  הבינדורית 
סוכנים  הם  לקשיים  שנקלעו 

מבוגרים", מסביר סו"ב אנגלמן.
אתה התנגדת לשת"פים עם חברות 

הביטוח בטענה לניגוד אינטרסים, והנה 
פעולה  לשיתוף  אותם  מגייסים  אתם 

כספי בנושא הקרן.
אחריות  יש  הביטוח  "לחברות  אנגלמן:  סו"ב 
כלפי סוכניהן, כי אם הם יסגרו את העסק שלהם, 
חברות  עם  משת"פים  להבדיל  בהן.  גם  יפגע  זה 

מכרו  במסגרתם  בלשכה  נהוגים  שהיו  הביטוח 
כשהלשכה  הסוכנים,  של  גבם  מאחורי  החברות 
כנסים  לטובת  שלהן  הכסף  את  ולקחה  שתקה 
אינטרסים  ניגוד  זה   - פרסום  של  וקמפיינים 
של  אמיתית  בשותפות  מדובר  כאן  מובהק. 
מחויבות לסוכנים ולכן איני רואה כאן 

שום קונפליקט.
"הלשכה תמכה בסוכנים שנכנסו 
לחברות  פנייה  ידי  על  לקשיים, 
הלוואות  להם  להעניק  הביטוח 
נוחות – זו הקלה לזמן מוגבל ולא 
החדשה  הקרן  זמן.  לאורך  פתרון 
העסק  לשיקום  אמיתי  פתרון  תציע 

ופרנסת הסוכן.
"מדובר בנאמנות לשכת סוכני הביטוח 

לחבריה, שלשמה היא הוקמה".
פעילות  את  להתחיל  הכוונה  אנגלמן,  לדברי 
גיבוש  לאחר  הקרוב,  מאי  חודש  בתחילת  הקרן 

תקנון לקרן, גיוס הכספים ואיוש חבריה. לם
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יומנים לשנת תשפ"ב 2021/2022יומנים לשנת תשפ"ב 2021/2022

הערות להזמנה
אופציה להדפסת לוגו בצבע אחד במחיר 279 ש"ח כולל מע"מ 
כל הרוכש 100 יח' יומנים יקבל הדפסת לוגו בצבע אחד במתנה.

אנו מבקשים מכם תמיד לעקוב אחר פירסומים היוצאים
מהלשכה בלבד, ולא מגורמים חיצוניים.

לחץ כאן לטופס הזמנה

בעקבות ההצלחה של שנה שעברה, 
גם השנה חברת תשר מציגה מגוון חדש של יומנים איכותיים

בשלל מידות וצבעים

לפרטים נוספים נא לפנות לעדי adi@tesher.co.il או בטלפון 09-9538300 לפרטים נוספים נא לפנות לעדי adi@tesher.co.il או בטלפון 09-9538300 

https://bit.ly/3lqDmAf
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חוזרים לטוס

משיקה ל מישראל  הטיסות  חידוש  קראת 
מחודשת  נסיעות  פוליסת  ביטוח  מגדל 
התקופה.  לצרכי  המותאמת  ומורחבת 
מתחסן  או  מחלים  תעודת  לבעלי  מיועד  הכיסוי 

בלבד.
כרטיס  עבור  החזר  היתר,  בין  כוללת,  הפוליסה 
נסיעה שבוטל במקרה של אירוע רפואי בעקבות 
פי  על  נדרש  בידוד  של  מקרה  לרבות  מגיפה, 
הנחיות משרד הבריאות; החזר עבור כרטיס נסיעה 
מגיפה  עקב  רפואי  אירוע  של  במקרה  שבוטל 
בגובה של עד 400 דולר )ללא השתתפות עצמית(; 
 1,000 של  מרבי  לסך  ועד  דולר   150 של  החזר 
במקרה  בחו”ל  תשלומים  הפסד  בגין  ליום  דולר 
לינה;  הוצאות  וכן  מגיפה  רפואי עקב  אירוע  של 
נסיעה  לביטול  להרחבה  ההחזר  תקרת  הגדלת 
בזמן מגיפה )תמורת דמי ביטוח נוספים( כיסוי עד 
5,000 דולר, מתוכם כרטיס נסיעה למבוטח 2,000 
לקיצור  להרחבה  ההחזר  תקרת  והגדלת  דולר 
נוספים(.  ביטוח  דמי  )תמורת  מגיפה  בזמן  נסיעה 
קבע  בשירות  למבוטח  הרחבה  הכיסוי  כולל  עוד 
המבוטח  השתתפות  בעקבות  נסיעה  ביטול  עבור 

בפעילות מבצעית.
של  לתקרה  הוגדל  בפוליסה  התרופות  כיסוי 
נייד  מחשב  כיסוי  גם  הוגדל  וכן  דולר   10,000
הוגדל  ג'  צד  כיסוי  דולר.   1,500 של   לתקרה 

לתקרה של 150 אלף דולר.

"שנה לאחר פרוץ משבר הקורונה ולאחר שמתווה 
שינויים  של  רב  מספר  עבר  השמיים  פתיחת 
והתאמות, סיימנו לגבש מוצר שייתן מענה מקיף 
למטרות  לחו"ל  לנסוע  המעוניינים  למבוטחינו 
שונות. כל האתגרים והצרכים החדשים שהביאה 

מלא  מענה  מקבלים  הנוכחית  התקופה  עמה 
לטייל  לחזור  למבוטחינו  ומאפשרים  בפוליסה 
בביטחון ובראש שקט", אמר ליאור רביב, משנה 
לקוחות  חטיבת  ומנהל  ביטוח  מגדל  למנכ"ל 

וערוצי הפצה.  

Cyber 2.0Integrity &-רבייס ןוחטיב ךל תונתונ

 טקש שארב דובעל ךירצ התא-רבייסה תופקתה תורבוג ןהב ולא םימיב
רבייס תופקתה ינפמ ןגומ היהי ךלש ןוגראהש ךכל גאדנ ונחנאו ,חוטיבב קוסעת התא

ולא םיתורישמ תונהנה תוליבומ חוטיב תויונכוס תורשעל וישכע ופרטצה

Cyber 2.0 לארשיב הליבומה רבייסה תרבחוIntegrity תרבח
.קוחרמ השיגב רוביחו הצק תודמע ,םיתרש לע הנגהל הצקל הצקמ ןורתפ תוקפסמ

תויטרפה תנגה תונקת םושייו עדימ תחטבא לוהינ יתוריש

?חוטיבה תויונכוסל םיעיצמ ונא המ
 תופקתמ ינפב האלמ הנגהל המרופטלפו הצקל הצקמ להונמ עדימ תחטבא תוריש
טקש שארוCyber 2.0 תרבח ידי לע ןנעב תלהונמ תכרעמ ,הלקו הטושפ הנקתה

insurance@cyber20.com ליימב תונפל ןתינ תופרטצהל

הכירו את החברים החדשים בוועד המנהל

סו"ב משה לבהר,
יו”ר ועדת הכספים

ביטוח  סוכנות  של  בעלים 
הלשכה  סניף  יו"ר  עצמאית, 
הביטוח  בתחום  עוסק  “אני  לציון.  בראשון 
רכישה  כמפקח  התחלתי   .1980 משנת 
ב'שמשון', ובתפקידי האחרון בחברות הביטוח 

– הייתי מנהל 'יוניט' במנורה.
בקדנציה  רק  בלשכה  לפעילות  “גויסתי 
ועדת  יו"ר  לתפקיד  כשנבחרתי  הנוכחית, 
על  לשמירה  גדול  אתגר  רואה  אני  הכספים. 
שקיפות  תוך  בהם,  ותמיכה  הסוכנים  כספי 
הביטוח  סוכני  לשכת  כי  מאמין  מרבית. 
בישראל אמורה לשמור, להגן, להדריך ולייצג 

את סוכני הביטוח והמבוטחים גם יחד".

סו"ב קובי צרפתי,
יו"ר הוועדה לביטוח 

אלמנטרי

כמנכ"ל  מכהן  צרפתי  סו"ב 
סוכנות אגוז. "נכנסתי לתחום 
בתפקיד  כיהנתי   .1975 בשנת  הביטוח 
ביטוח,  בחברות  האלמנטרי  בתחום  ניהולי 
והייתי שותף להקמת חברת הביטוח שומרה 
להצטרפותי  עד  סיני  כמנכ״ל  ושימשתי 

בשנת 2003 כשותף באגוז.
ועד  כחבר  ציבורית  בפעילות  "עסקתי 
הלשכה.  של  הארצית  במועצה  וחבר  מנהל 
האלמנטרית  הוועדה  כיו"ר  שנים  ושש 

בקדנציה של סו"ב אודי כץ".
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 בלי סניפים, עם בנקאים אנושיים: 
הבנק הדיגיטלי הראשון החל לפעול 

 הבנק, שנמצא כרגע בתקופת הרצה, יפתח את שירותיו לציבור בסוף 2021 • מערכות הבנק מתבססות 
 על בינה מלאכותית והוא יעניק שירות 24/7, ללא סניפים • “נעשה הכל על מנת שהלקוחות לא יהיו 

במינוס” < רונית מורגנשטרן

חדש ל בנק  קם  שנה   34 מזה  ראשונה 
הראשון,  הדיגיטילי  הבנק  בישראל: 
החל  שעשוע,  אמנון  פרופ'  בבעלות 
במסגרת  ראשון  בשלב  השבוע,  בתחילת  לפעול 
לקוחות. מדובר בשלב  סגורה של  הרצה לקבוצה 

זה במאות לקוחות מעובדי הבנק ומשפחותיהם.
גל בר־דעה ישמש כמנכ"ל הבנק ויו"ר הבנק הוא 
שוקי אורן, לשעבר החשב הכללי במשרד האוצר. 
 2019 בדצמבר  ישראל  מבנק  רישיון  קיבל  הוא 
עולמית  מגיפה  של  תקדים  חסר  משבר  ובמהלך 
ולגייס  העסקית  התוכנית  ביעדי  לעמוד  הצליח 
ולבנות  עובדים  כ״140  משנה  יותר  קצת  בתוך 
בהתאם  הבנקאיים,  השירותים  כל  עם  שלם  בנק 
ללוחות הזמנים המקוריים. מספרו של הבנק: 18. 

טכנולוגיה  בסיס  על  נבנה  העצמאי  הבנק 
בינה מלאכותית בהתאם לחזון  חדשנית מבוססת 
של  שורה  מאחורי  העומד  שעשוע,  פרופ'  של 
מיזמים פורצי דרך ובהם חברת מובילאיי שנמכרה 

לאינטל בתמורה ל־15 מיליארד דולר.

בנקאות חדשה
הדיגיטלי:  הבנק  מייסד  שעשוע,  אמנון  פרופ' 
עכשיו  כאן,  כבר  המלאכותית  הבינה  "מהפכת 
צמאה  הבנקאית  המערכת  לבנקאות.  מגיעה  היא 
השמרים  על  שקפאה  אחרי  וחדשנות  לתחרות 
מתוך  להגיע  יכולה  לא  הבשורה  רבות.  שנים 
משקולת  גבה  על  הסוחבת  המסורתית  המערכת 
דרך  פורצת  טכנולוגיה  בנינו  עלויות.  של  כבדה 
כדי  הגלובלי  בשוק  גם  אותה  להטמיע  במטרה 

לבנות את הבנקאות מחדש, לטובת הלקוחות".
הבנק יפעל ללא סניפים, באמצעות שילוב של 
שירותים  שיעניקו  אנושיים  ובנקאים  טכנולוגיה 
טלפוני(.  ומוקד  צ'אט  )באמצעות  לשעון  מסביב 
זאת, במטרה לייצר חווית שירות מותאמת אישית 

הקו  על  ארוכות  דקות  להמתין  בלי  לקוח,  לכל 
פתיחת  תהליך  בסניף.  לפגישה  חניה  לחפש  או 
החשבון יהיה דיגיטלי לחלוטין, ללא צורך בנציג 

אנושי ועם אישור מיידי של מסגרת אשראי. 

פיקוח צמוד
הפיקוח  של  צמוד  פיקוח  תחת  שנמצא  הבנק, 
כל  את  יציע  הבנקים,  ליתר  בדומה  הבנקים  על 
במערכת  היום  הקיימים  הבנקאיים  השירותים 
זוגי,  חשבון  אישי,  חשבון  זה  ובכלל  הבנקאית 
הלוואות, פיקדונות, כרטיסי אשראי, ניירות ערך, 
יוצעו  משכנתאות  ומט"ח.  קבע  הוראות  ערבויות, 

בהמשך.  
הבנק חתם על הסכם הנפקה ותפעול של כרטיסי 
בדצמבר  ישראכרט.  קבוצת  עם  שלו  האשראי 
והוא  לני"ע  בבורסה  כחבר  הבנק  הצטרף  האחרון 

ערך  בניירות  למסחר  חדשנית  פלטפורמה  יציע 
בארה"ב  המובילות  ובבורסות  בת"א  בבורסה 
במחירים תחרותיים תחת מעטפת של בנק מפוקח.
במהלך הרבעון השלישי של 2021 הבנק יאפשר 
הצטרפות של עד 1,000 לקוחות מהציבור הרחב  
בסוף  הרחב  לציבור  השקתו  לקראת  סינון(  )ללא 
שבאמצעותו  אינטרנט  אתר  השיק  הבנק   .2021
יהיה אפשר להירשם לעדכונים ולרשימת המתנה.  
"בשיאו של משבר עולמי עשינו את הלא יאומן 
והקמנו בנק מאפס. מדובר באירוע היסטורי משנה 
שוק. אחרי שנים, קם בנק עצמאי שיציע לראשונה 
שירות  וחווית  אמיתית  תחרותית  אלטרנטיבה 
חסרת  בזכות תמיכה  היום.  קיימת  חדשנית שלא 
האוצר  משרד  ובעידוד  ישראל  בנק  מצד  תקדים 
שהביאו, במסגרת רפורמת שטרום, להקמת לשכת 
לבנקאות  הרפורמה  עם  יחד  הבנקאית,  המחשוב 
לשנות  הולכים  אנחנו  הבנקים,  בין  וניוד  פתוחה 

את פני הבנקאות בישראל", אמר שוקי אורן.
בלוקבאסטר,  את  הרגה  "נטפליקס  בר־דעה:  גל 
טסלה  המוסיקה,  ענף  את  שיבשה  ספוטיפיי 
הבנקאות  ענף  ומיצובישי.  לפורד  אבק  השאירה 
מהפכה.  עבר  שלא  הבודדים  הענפים  בין  הוא 
וותיקים שולטים בשוק עם מעט  מותגים גדולים 
המוצרים.  אותם  את  בדיוק  ומציעים  תחרות  מדי 
חופש  לאנשים  שתיתן  חדשנית,  בנקאות  נציע 
מהדאגות שלהם סביב כסף. אין לנו כוונה להרוויח 
מחוסר הידע של הלקוחות שלנו ונעשה הכל כדי 
הם  מה  על  בדיוק  ויבינו  במינוס  יהיו  לא  שהם 

משלמים".

shutterstock :אלטרנטיבה תחרותית וחווית שירות חדשנית ׀ צילום

שעשוע | צילום: יונתן הפנר

 אורן ובר־דעה |  
צילום: ינאי יחיאל 
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רשות שוק ההון מעדכנת את הפוליסה 
התקנית לביטוח רכב חובה

הפוליסה התקנית החדשה זמינה לרכישה בפלטפורמות דיגיטליות • לראשונה - יוכל מבוטח 
להודיע על השבתת רכב ל־30 יום ולקבל הוזלה משמעותית בדמי הביטוח < רונית מורגנשטרן

ממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ה
ההוראות  על  חתם  ברקת,  משה  ד"ר 

המעדכנות את פוליסת הביטוח 
מהרשות  חובה.  רכב  של  התקנית 

נמסר כי ההוראות החדשות ישפרו 
את מעמדו של הלקוח ויעניקו לו 
ביטוח  פוליסת  בניהול  גמישות 
לצרכיו  בהתאם  החובה  רכב 

המשתנים.
התקנית  הפוליסה  היתר,  בין 

הדרישה  את  מבטלת  החדשה 
חובה  רכב  ביטוח  תעודת  להנפקת 

למבוטחים  ומאפשרת  אחת,  מקורית 
כלים  באמצעות  פשוטה  התנהלות 

יוכל המבוטח  דיגיטליים. לאחר כניסתה לתוקף, 
או  אלקטרוני  בדואר  שרכש  הפוליסה  את  לקבל 
בכל אמצעי דיגיטלי אחר באופן מיידי. במסגרת 
הפוליסה התקנית החדשה מחויבות חברות הביטוח 
להעמיד לרשות ציבור החוסכים מאגר מידע מקוון 
לצורך בדיקת תוקפה של תעודת הביטוח, קבלת 
פירוט לגבי מגבלות או הרחבות בכיסוי הביטוחי 

ולצורך עיון בפוליסה המלאה. 
החדשה  התקנית  בפוליסה  נוספות  התאמות 
לצרכי  בהתאם  פוליסה  שיפור  שיאפשרו 

המבוטח:
יוכל  חובה  רכב  ביטוח  בתחום  לראשונה   -
הרכב לתקופה של  על השבתת  להודיע  המבוטח 

יותר, ולקבל הוזלה משמעותית בדמי  יום או   30
הביטוח. 

- נקבע מנגנון מקל לביטול הפוליסה 
בהם  במקרים  הפוליסה  בעל  ידי  על 
הרכב נמכר ובוצעה העברת בעלות. 
הפוליסה  הוראות  פי  על   -
הוצאות  לגבות  יהיה  ניתן  לא 
חדשה  ביטוח  תעודת  הפקת  בגין 

כאשר המבוטח מבקש לעשות 
בפוליסה  שינויים 

הקיימת.
- מבטח לא יהיה פטור 
הפוליסה  לפי  מחובתו 
בעל  היה  ברכב  הנהג  אם 
במועד  בתוקף  נהיגה  רישיון 
כלשהו במשך 120 חודשים שקדמו 

למועד קרות תאונת הדרכים ובלבד 
שבמועד קרות התאונה לא היה פסול 

מלקבל או להחזיק ברישיון נהיגה.

הגברת השקיפות
סכום  לחישוב  ואחיד  מיטיב  מנגנון  נקבע   -
הפוליסה  ביטול  בעת  לשלם  שיש  ההצמדה 

ותשלום ההחזר למבוטח.  
- נוספה פוליסה ייעודית לביטוח מסוג תו סוחר 
אשר תעניק כיסוי מותאם וייעודי לשימוש ברכב 

בעל לוחית זיהוי "במבחן". 
ניתנה  בפוליסה,  המהותיים  השינויים  לאור   -
חודשים  שישה  של  היערכות  תקופת  לחברות 
לשם הטמעתם המלאה והגשת הפוליסות לאישור 

הממונה. 
וחיסכון  ד"ר ברקת: "רשות שוק ההון, ביטוח 
עם  שיטיבו  הוראות  ולקדם  לפעול  ממשיכה 
הגברת  באמצעות  בישראל  המבוטחים  ציבור 
דיגיטליים.  באמצעים  ושימוש  השקיפות 
על  בשמירה  רבה  חשיבות  ישנה 
בעיקר  והעצמתו  הלקוח  זכויות 
חובה.  ביטוח  במוצר  שמדובר 
להקל  נועדו  החדשות  ההוראות 
באופן  המבוטחים  ציבור  על 
ידי מתן גמישות  משמעותי על 
המוצר  להתאמת  יותר  רבה 
הרשות  המבוטח.  לצרכי  הביטוחי 
דיגיטציה  לקידום  לפעול  תמשיך 
ציבור  למען  השקיפות  והגברת 

המבוטחים והחוסכים בישראל".
בלשכה,  האלמנטרית  הוועדה  יו"ר  תגובת 
הביטוח  סוכני  "לשכת  צרפתי:  קובי  סו"ב 
ביטוח  בפוליסת  השינויים  את  בברכה  מקבלת 
רכב חובה, ומקבלת בברכה את ההוראות שיטיבו 
עם ציבור המבוטחים בארץ. הוועדה האלמנטרית 
לקידום  הביטוח  על  הממונה  עם  פעולה  תשתף 

דיגיטציה ושקיפות מלאה".

 ברקת |  
צילום: אוראל כהן 

צרפתי | צילום: 
באדיבות המצולם 

חג חירות שמח



מרכז ההכשרה

מבית לשכת סוכני הביטוח

למקצועות הביטוח

ע"ש שלמה רחמני ז"ל

ס ר ו ק
און ליין

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/3f4DIeT
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אייל פז, קובי צרפתי ומשה לבהר | צילומים: רוני פרל, באדיבות המצולמים

 לראשונה: פוליסת חיסכון והשקעה עם 
מסלולים מחקי מדד

הראל משיקה פוליסת חיסכון ייחודית שכוללת שישה מסלולי השקעה מחקי מדד לבחירתו של 
המשקיע • המעבר בין המסלולים אינו כרוך בתשלום מס < רונית מורגנשטרן

בוצת הראל ביטוח ופיננסים משיקה ק
לראשונה פוליסת חיסכון והשקעה 
מדד.  מחקי  מסלולים  עם  ייחודית 
תאפשר  הראל  החדשה,  הפוליסה  במסגרת 
בשישה  ישירות  להשקיע  למשקיעים 
 S&P  ,35 ת"א  לבחירה:  שונים  מסלולים 
500, תל בונד 60, אג"ח מדינה שקלי אג"ח 
מדדים.  מחקה  כללי  ומסלול  צמוד  מדינה 
המשקיע יוכל לחלק את כספו בעד חמישה 
בסכום  הגבלה  וללא  זמנית,  בו  מסלולים 
ההשקעה או בצורת ההפקדה )שוטפת או חד 
פעמית(. כמו כן, המשקיע יוכל לעבור בכל 
עת בין מסלולי ההשקעה, ללא תשלום מס.

מסלולי השקעה מחקי מדד הפכו פופולריים 
הגיעו  רבים  ומשקיעים  האחרונות  בשנים 

למסקנה שבמקום לנהל תיקי השקעות הם מעדיפים 
לקנות ולהחזיק שילובים שונים של מוצרים מחקי 

מדד. כמו כן, מוצרים מחקי מדד פונים לזרם חדש 
להתחיל  הבוחרים  צעירים  משקיעים  של  וגובר 

ולהשקיע בשוק ההון בצורה פסיבית.    
 Harel  indexב־ להשקיע  ניתן  בנוסף, 
מכל סכום שרוצים, ההפקדה יכולה להתבצע 
או  פעמי  חד  באופן  המשקיע  של  לבחירתו 
נדרש  אינו  המשקיע  כי  יצוין  שוטף.  באופן 

לשלם דמי משמרת.
החיסכון  פוליסת  של  הרבים  "היתרונות 
בשילוב ניהול השקעות מבוסס מדדים באים 
 ,Harel Index לידי ביטוי מירבי בתכנית
ההשקעות  תיק  של  מקיף  השקעות  פיזור 
שקיפות  תוך  מובילים  במדדים  והשקעה 
זמן. מדובר  ובכל  וזמינה מכל מקום  מלאה 
למעשה במוצר ייחודי של פוליסה פיננסית 
יכול  באמצעותם  מסלולים  מספר  המאגדת 
מחקי  מסלולים  של  תמהיל  לבנות  הלקוח 
ללא  המסלולים  בין  לעבור  וכן  מובילים  מדד 

אירועי מס רווחי הון", נמסר מהחברה.

הלקוח יוכל לבנות תמהיל של מסלולים מחקי מדד מובילים

sh
ut
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צי

כך תתנהלו בתביעה לאובדן רווחים
סו"ב שלומי גילה מספר על ההרצאה החדשה של רו"ח ירון רומנו במרכז להכשרות 

מקצועיות שעוסקת באובדן רווחים – וגם איך היא תסייע לכם לדעת באילו מקרים 
ניתן לשפר את מצבו של המבוטח לעומת מצבו לפני קרות האירוע הביטוחי 

צוות ב בין  הפעולה  שיתוף  מסגרת 
כללי  לביטוח  הוועדה  של  ההדרכות 
למקצועיות  להכשרות  והמרכז 
של  הרצאתו  שעבר  בשבוע  התקיימה  בלשכה, 
רו"ח ירון רומנו בנושא "אובדן רווחים - מה זה 

ואיך להתנהל בתביעה".
מקרים  בהרבה  שמשמש  ושמאי  רו"ח  רומנו, 
של  במקרה  הביטוח  חברות  מטעם  כשמאי 
תביעות לפרק האובדן רווחים, האיר את עיננו 
תביעה.  בעת  שנבדקות  החשובות  בנקודות 
כולנו שמענו הרבה הרצאות בנושא, אבל כולן 
מנקודת  נבנתה  ההרצאה  כאן  בחיתום.  עסקו 

מבט של סילוק תביעה.
התייחס  רומנו  התייחס  ההרצאה  במסגרת 
להבדלים שבין רווח גולמי חשבונאי לבין רווח 
יש  קבועות  הוצאות  ואיזה  איך  ביטוחי,  גולמי 
לחשב במחזור, מתי ואיזה שכר עבודה יש לחשב 
במחזור, איך לבצע כיסוי לחלקים מהעסק, כמו 
למשל כשרק פס יצור אחד במפעל נפגע. וגם – 
באילו מקרים ניתן לשפר את מצבו של המבוטח 

לעומת מצבו לפני קרות האירוע הביטוחי.
בו  לצפות  מוזמן  החי  בשידור  צפה  שלא  מי 

בדף הפייסבוק של המרכז.
צוות  בשם  רומנו  לרו"ח  להודות  ברצוני 

ההדרכות ובשם כל חברי הוועדה האלמנטרית.
אנחנו מבטיחים להמשיך ולדאוג לקיומן של 
הדרכות נוספות. בסופו של דבר היתרון הגדול 

שלנו כסוכנים הוא הידע.

shutterstock :׀ צילום

מידע לסוכן | 
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מחאת עובדי כלל ואיילון ׀ צילום: יח"צ
יום הרופא ׀ צילום: יח"צ 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

 "לא נמצאו תוצאות": לאן נעלמו לקוחות 
הסוכנים בפספורטכארד?

 ללשכה הגיעו תלונות מצד סוכנים שלא מצליחים לגשת למאגר לקוחותיהם במערכות החברה • 
 פספורטכארד: "לאור הפניות שינינו את הדו"ח כך שיציג באופן אוטומטי נתונים מהשנתיים 

האחרונות" < רונית מורגנשטרן

כל ב לפיהן  סוכנים  של  פניות  בלשכה  התקבלו  האחרונים  בימים 
מאגר המידע של לקוחותיהם נעלם ממערכות פספורטכארד. "סוכן 
הנכנס למערכת ומחפש פוליסות או מבוטחים רואה מסך ריק ללא 
תוצאות. רק התחכמות בצורה של חיפוש פוליסה לפי תאריכי ביטוח מניבה 
תוצאה. הסוכנים מנותקים מהנכס היקר ביותר שלהם, מאגר הלקוחות, כבר 

כחודש וחצי", הם טוענים.
לדבריהם, הם מתקשים לעבוד וחוששים שייעשה שימוש במאגר הלקוחות 
שלהם על ידי קבוצת דייוויד שילד, בעלי פספורטכארד, שמתכננת להתרחב 

לתחומי ביטוח נוספים בישראל.

"ייתכן שהדו"ח נראה ריק"
תמיד  ופועלים  הפנייה  את  מעריכים  "אנו  בתגובה:  נמסר  מפספורטכארד 
הדו"ח  המקסימלית.  לנוחיותם  הסוכנים  עם  העבודה  ממשקי  את  לשפר 
של  בטווח  רשומות  הראה  ותמיד  האחרונות  בשנים  השתנה  לא  המדובר 

שלושה חודשים. 
ייתכן  טיסות,  היו  לא  האחרונים  בחודשים  ובפרט  האחרונה  ובשנה  "היות 
שהדו"ח נראה ריק. יחד עם זאת, קיבלנו לאחרונה פניות ממספר סוכנים ולכן 
שינינו את הדו"ח כך שיציג באופן אוטומטי נתונים מהשנתיים האחרונות. 

למידע נוסף ניתן לפנות למוקד הסוכנים שזמין לרווחת הסוכנים להסברים 
והדרכות טכניות".

לטענת הסוכנים, התגובה ממש לא משקפת את המצב, וכי גם במוקד הם לא 
קיבלו הסבר מספק.

צילום מסך ממערכות החברה כפי שהגיע לידי "ביטוח ופיננסים"

https://hamichlala-bf.org.il/magazines/2926/
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כפל ביטוח? הכל תלוי במועד ביטול הפוליסה
בית המשפט נדרש להכריע מתי ביטול הפוליסה נכנס לתוקפו, והאם על שתי 

חברות ביטוח לשאת בנזק במקרה של כפל ביטוחי • וגם: עדכוני רגולציה 
בדבר התנאים החדשים בפוליסות החובה < עו״ד עדי בן אברהם

ביטוח ח חברת  כנגד  טענה  ביטוח  ברת 
אצלה  מבוטח  שהיה  רכב  כי  אחרת 
בשפה  רעותה.  אצל  גם  מבוטח  היה 

הביטוחית מדובר על "כפל ביטוח".
באחד הימים של ספטמבר 2018 אירעה תאונה 
בעקבות  אחר.  ברכב  המבוטח  הרכב  פגע  בה 
התאונה שילמה חברת הביטוח את הנזק בגובה 40 
אלף שקל, ופנתה לחברת הביטוח האחרת בבקשה 
כי זו תשא במחצית הנזקים שנגרמו לה, קרי 20 

אלף שקל. 
הפוליסה  כי  השיבה  הנתבעת  הביטוח  חברת 
אין  ולכן  התאונה,  מועד  לפני  בוטלה  מטעמה 
להשתתפותה  מקום  ואין  ביטוח  כפל  על  מדובר 

בנזקים בהם נשאה חברת הביטוח התובעת.
עוד הוסיפה חברת הביטוח הנתבעת כי הפוליסה 
שלה הופקה ביולי אלא שהמבוטח לא שילם את 
דמי הביטוח ולכן, לאחר שיחה עם סוכן הביטוח, 
הפוליסה  את  לבטל  כוונתו  על  המבוטח  הודיע 
אף  המבוטח  מכך,  יתרה  אחרת.  לחברה  ולעבור 
תעודת  והציג  הפוליסה  לביטול  בקשה  על  חתם 
הביטוח  חברת  ידי  על  לו  שהופקה  חובה  ביטוח 
התובעת. אלא שפוליסת ביטוח המקיף לא בוטלה 
 6.9.18 ביום  ורק  המימון,  לחברת  שעבוד  עקב 
כאשר  לביטול,  הדרושים  המסמכים  התקבלו 

בשעות הערב אירעה התאונה.
עוד נטען כי על פי תנאי הפוליסה היא תבוטל 

רק במועד בו נמסרה על כך הודעה למבטח. 
במהלך הדיון בין שתי חברות הביטוח הן הפנו 
"הודיע  לפיו:  הביטוח  חוזה  לחוק   10 לסעיף 
המבוטח על ביטול החוזה על פי תנאיו או על פי 
חוק זה, מתבטל החוזה כעבור שלושה ימים מהיום 

שבו נמסרה הודעת הביטול למבטח". 
יספרו  אם  משנה  לא  כי  הנתבעת  קבעה  מכאן 
הכוונה  על  ההודעה  מסירת  מעת  המועדים  את 
לבטל את הביטוח )בסוף אוגוסט( או מיום חתימת 
המבוטח על הבקשה לביטול הפוליסה, הרי שעד 
מעל  חלפו  כבר   ,6.9 ביום  שאירעה  התאונה, 

שלושה ימים ומשכך הפוליסה לא בתוקף. 
את  ביטל  הוא  כי  טען  בעדותו  הרכב  נהג 
הפוליסה כי קיבל הצעה טובה יותר מחברת ביטוח 
 22.8 ביום  כי  עולה  במסמכים  כאמור,  מתחרה. 
במסמך  ביטוח  לביטול  בקשה  על  המבוטח  חתם 
נושא לוגו של סוכנות הביטוח. במסמך נרשם כי 

מועד הביטול יהיה תאריך עתידי – 2.9.
גם ביטוח החובה שהופק למבוטח מטעם התובעת 
כוונת  על  ללמוד  ניתן  ומכאן   ,2.9 מיום  הינו 
חברת  אצל  שלו  הפוליסות  את  לבטל  המבוטח 
כי  המשפט  בית  מוסיף  אולם  הנתבעת,  הביטוח 
בפועל הפוליסה לא בוטלה לא ביום 2.9 וגם לא 

שלושה ימים לאחר מכן, מאחר ולטענת הנתבעת 
המממן  הגורם  הסכמת  את  לקבל  עליה  היה 
לביטול הפוליסה ואישור זה לא התקבל אלא ביום 
התאונה, ולכן בפועל הפוליסה לא בוטלה והיתה 

בתוקף במועד האירוע נשוא התביעה. 
צירפה  כי הנתבעת אף לא  בית המשפט מציין 
ומכאן  הפוליסה  ביטול  על  ההודעה  מועד  את 
כנגדה.  פועלת  היתה  זו  ראיה  כי  מלמד  שהדבר 
על כן, קובע בית המשפט, כי לא עלה בידי חברת 
ברשותה  הפוליסה  כי  להראות  הנתבעת  הביטוח 
היתה מבוטלת במועד האירוע, ולכן דין התביעה 
לשאת  הנתבעת  הביטוח  חברת  ועל  להתקבל, 

במחצית הנזקים אשר שולמו על ידי התובעת. 
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

תנאים חדשים בפוליסת 
החובה

שירותים  על  הפיקוח  הוראות  פורסמו  השבוע 
פיננסיים - תנאי חוזה לביטוח חובה של רכב מנועי 
לתוקף  יכנסו  אלה  תיקונים  השבוע.  תוקנו  אשר 
ההוראות  פרסומם.  ממועד  חודשים  שישה  בעוד 
לפוליסת  ביחס  החדשים  הכללים  את  מסדירות 

החובה, ואבקש להביא לנוחיותכם את עיקרם:
מקורית  מתעודה  יותר  להפיק  האיסור  יבוטל   ‰
אחת, וחברת הביטוח תשמור את הפוליסה למשך 
תהיה  החובה  בפוליסות  המחדל  ברירת  שנה.   25
מודפסת מהמבטח  וקבלת תעודה  דיגיטלי  עותק 

תהיה רק אם ביקש זאת המבוטח.
מנת  על  יוכלו,  פוטנציאליים  רכב  משתמשי   ‰

להמנע מנהיגה ללא פוליסת חובה בתוקף, לוודא 
את קיומה של פוליסת חובה בתוקף באופן מקוון 

ואף לעיין בתעודת הביטוח.
חברת ביטוח לא תהיה פטורה מחובתה על פי   ‰
בתוקף  נהיגה  רשיון  בעל  היה  הנהג  אם  הפוליסה 
במועד כלשהו במהלך עשר השנים שקדמו לתאונת 
דרכים, ובלבד שבמועד התאונה הוא לא היה פסול 
מלקבל או להחזיק רשיון נהיגה או נדרש לעמידה 

בתנאים שונים שפורטו בהוראות לקבלת רישיון.
‰ לעניין העברת בעלות או חזקה ברכב, נקבע כי 
בצירוף  הבעלות  העברת  על  למבטח  בהודעה  די 
כי  ברכב  החדש  למחזיק  הודעה  על  אסמכתא 
תוך  לתוקף  יכנס  )והביטול  מבוטלת  הפוליסה 
שלושה ימים ממועד ההודעה(. או, העתק תיעוד 
פוליסה  לו  יש  כי  אישר  אשר  החדש  מהמחזיק 
כי  אישור  או,  מיידי.  יהיה  הביטול   - חלופית 
אחר,  חובה  רכב  בביטוח  בוטח  ברכב  השימוש 
או  הביטול  הודעת  במועד  לתוקף  יכנס  הביטול 

הנפקת הפוליסה האחרת, לפי המאוחר.  
העבודה  תהליכי  שיפור  על  מדובר  כאמור 
נושא פוליסות ביטוח החובה, ביטול הצורך  בכל 
שהיו  והקשיים  במקור,  התעודות  במשלוח 
את  איבד  המבוטח  כאשר  פעם  לא  מתעוררים 
התעודה. כאמור תיקונים אלו יכנסו לתוקף בעוד 
בתהליכי  הקלה  להוביל  וצפויים  חודשים  שישה 

העבודה בתחום זה.

הכותב הינו מתמחה בתביעות ביטוח 
ויועמ"ש הלשכה רן
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shutterstock :הנתבעת השיבה כי הפוליסה בוטלה לפני מועד התאונה | צילום
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לוח הביטוח
דרושים

דרושים 5 סוכנים נמרצים שמעוניינים לקבל בית חם, 
 הפניות ועוד יתרונות ייחודיים. ניתן לפנות המייל: 

afikf.gabi@gmail.com או בהודעת ווצאפ : 
0587305550. בתודה גבי נתן

לסוכן ביטוח בתל אביב במגדל רסיטל דרושה פקידה 
לביטוח ל-3/4 משרה, 5 ימים בשבוע. תחום ביטוח 
חיים עם ידע בסיסי באלמנטרי. קורות חיים במייל: 

meir_na@013net.net
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 7 שנים 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 
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 
bit.co.il־jobs@yeadim :קורות חיים למייל

שכירות משנה
להשכרה משרד עצמאי במגדל אמות ביטוח מנחם 

בגין 48 ת"א 2 חדרים 33 ממ"ר + חניה לציון טל' 
0522445755

בירושלים בגבעת שאול חדר מפואר במשרד מעוצב 
ובבניין הראל ניתן עם שרותי משרד או ללא אהוד 

udi98@shneller.co.il 050-5237770 שנלר

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 בדרך בגין 156 ת”א, להשכרה 
בקומה 20 חדר במשרד מפואר. אפשר גם שירותי 

משרד. 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
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 052-7703399 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 

לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה אלברט 

איטח על פטירת אימו

 שולה איטח 
ז"ל

שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערה של משפחת רחמים 
על פטירתו של חבר הלשכה

 אורי רחמים 
ז"ל

שלא תדעו עוד צער

אי התאמה של פוליסת הביטוח 
גרמה להפסדים של מיליוני ליש”ט

BUPA מפסיקה 
למכור ביטוחי 

נסיעות מהליגה 10  כדורגל  מועדוני 
הבריטית יוצאים בהאשמה 
בשל  ליש”ט  מיליוני  שהפסידו 
פוליסה שנערכה עבורם ושאינה 
כוללת כיסוי ביטוחי לשיבושים 

בפעילות הסדירה.
 Evening הבריטי  העיתון 
מועדוני  כי  מדווח   Standard
הכדורגל מאשימים את חטיבת 
ברוקר הביטוח “בלופין ספורט” 
שהשאירה  מארש  מהברוקר 
הם  ביטוחי.  כיסוי  ללא  אותם 
הביטוח  ברוקר  כי  טוענים 

שיווק למועדוני כדורגל אחרים פוליסת ביטוח שכללה סעיף על פיצוי בשל שיבושים 
בפעילות העסקית, אך סעיף זה לא נכלל בפוליסה שלהם. בשל כך נגרמו להם הפסדים 
של מיליוני ליש”ט בעקבות הסגר שהביא לביטול משחקי הכדורגל. המועדונים הגישו 

תביעה נגד הברוקר.
דובר הברוקר מסר, כי “בלופין ספורט” תגן בתקיפות על התנהלותה בתקופת המגפה 

בכל הליך משפטי.

הבריטית ח  BUPA הבריאות  ביטוחי  ברת 
בהחלטתה  הבריטי  הציבור  את  הפתיעה 
גורם  זה  מהלך  נסיעות.  ביטוחי  למכור  להפסיק 
לביקורת רבה לאחר שההודעה נשלחה למבוטחיה.

שוק  את  לנטוש  החלטתה  את  נימקה   BUPA
ביטוחי הנסיעות כי “אין לנו את היכולות הדרושות 
להתאים עצמנו לשינוים בדרישות המבוטחים עקב 
וכתוצאה  האירופי  האיחוד  את  בריטניה  עזיבת 

ממגפת הקורונה.
הנסיעות  ביטוחי  שוק  את  לעזוב  החלטנו  “לכן, 

ולהתרכז בביטוחי בריאות ושיניים”.
שכללו  החברה,  של  הבריאות  שפוליסות  הובהר 
יושפעו מהמהלך  נסיעות ללא תשלום, לא  ביטוח 
הזה. המשמעות היא כי לא תהיה הוזלה של פרמיות 
הביטוח עקב ביטול ההטבה של ביטוח נסיעות ללא 

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

אצטדיוני הכדורגל שעמדו ריקים במשך שנה הביאו להפסדים 
של מיליונים
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