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ביטוח ופיננסים

לא רק חדשות
וואלה! נכנסת לענף הביטוח 

ותשתף פעולה עם מגדל. בהמשך 
 תקים חברת ביטוח בבעלותה 

< עמ' 3 

       פרויקט מיוחד 
סוכנות וסוכני ביטוח חברי 

לשכה משתפים בסיפורים על 
 החיים להורים ניצולי שואה

< עמ' 5

המדריך המלא
הגדלת רווחיות ושימור לקוחות: 
כך תערכו בצורה הטובה והנכונה 

 ביותר לקראת השנים הבאות 
< עמ' 11 

עו"ד חיים קנת, יו"ר ועדת הבחירות של הלשכה, מדבר בראיון מיוחד 
על ההערכות לקראת שתי מערכות הבחירות שבפתח, על התקנות בדבר 

הגשת המועמדות ומשתף מנסיונו בלשכת עורכי הדין <  עמ' 2

שומר על טוהר הבחירות
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"הבחירות יתקיימו בשקיפות מלאה"
עו"ד חיים קנת, שנבחר לעמוד בראש ועדת הבחירות בלשכה, מדבר בראיון מיוחד על ההערכות 

 לקראת הבחירות ב־9 ביוני וגם על מה שצפוי בבחירות הכלליות בנובמבר ‰ אליוביץ וארגמן הגישו 
מועמדות לנשיאות הזמנית < רונית מורגנשטרן

בעו"ד ה בחרה  הלשכה  נהגת 
ביה"ד  יו"ר  קנת,  חיים 
בלשכת  הארצי  המשמעתי 
בה,  הבחירות  ועדת  ויו"ר  הדין  עורכי 
הבחירות  ועדת  בראש  שיעמוד  כמי 
של לשכת סוכני הביטוח לקראת שני 
סבבי הבחירות. הסבב הראשון יתקיים 
נשיא  ייבחר  ובו   ,2021 ביוני  ב־9 
עד  שנה  כחצי  בתפקידו  שיכהן  זמני 
יתקיימו  אז   ,2020 בנובמבר  הבחירות 
בחירות לנשיא לקדנציה מלאה ולשאר 
שייבחר  הנשיא  הלשכה.  מוסדות 
להתמודד  יוכל  לא  הזמנית  לקדנציה 

גם לנשיאות בבחירות בנובמבר.
באמצעות  דיגיטליות  יהיו  הבחירות 
השונים.  במחוזות  מחשוב  נקודות 
לקראת תחילת עבודת ועדת הבחירות 
ערכנו ראיון עם עו"ד קנת, במסגרתו 
כ־3  לפני  לתפקיד  "מוניתי  כי  שיתף 
יש  הלשכה  תקנון  כשלפי  שבועות, 
הבחירות  ועדת  יו"ר  לתפקיד  למנות 
לשכת  ידי  על  מומלץ  חיצוני  עו"ד 
או  ישיר  קשר  ללא  הדין,  עורכי 
בה  שממלא  למי  או  ללשכה  עקיף 
מועמדים  שלושה  היו  בכיר.  תפקיד 
המלצת  ולאחר  לתפקיד  שהתראיינו 

יו"ר לשכת עוה"ד עו"ד אבי חימי, אני נבחרתי. 
והיועץ  המנהל  הוועד  ידי  על  אושר  המינוי 

המשפטי של הלשכה פה אחד".
אברהם,  בן  עו"ד עדי  הבחירות:  ועדת  חברי 
טוב,  סימן  קריימן ונורית  הלשכה; אנה  יועמ"ש 
מחוז  נציגת  לסלי,  הוועדה; מרים  מזכירות 
צור,  הדרום; דב  מחוז  נציג  וייס,  הצפון; מיכאל 
מחוז  נציג  קופלר,  השפלה; ישראל  מחוז  נציג 
אביב; חיים  תל  מחוז  נציגת  תמיר,  השרון; יפית 
גולדיס, נציג מחוז ירושלים. חברי הוועדה יאושרו 

עד ה־26 באפריל.

נשיא זמני
זה זמן מספיק להערכות?

"זה לו"ז צפוף. בעיקרון אני רוצה לשבת, מוקדם 
נוהלי  את  ולגבש  הוועדה  חברי  עם  שניתן,  ככל 

העבודה שלה".
מה צפוי בבחירות ב־9 ביוני?

"מערכת הבחירות הקרובה נכפתה בעצם, משום 
ואז  התפטר,  רוזנפלד  ליאור  הקודם  שהנשיא 

יום   90 בתוך  לנשיאות  בחירות  מחייב  התקנון 
מההתפטרות. פרסמנו בערב חג הפסח קול קורא 
לחברי הלשכה להתמודד לתפקיד הנשיא הזמני. 
 .2021 באפריל  ה־25  עד  להגיש  ניתן  מועמדות 
הוועדה חייבת להתכנס תוך 7 ימים לאחר הגשת 
סופית  החלטה  ולקבל  אותן  לבחון  המועמדויות, 
נפרסם  שמותיהם  את  שיתמודדו.  המועמדים  על 

עד ה־9 במאי".
לשכה  חברי  שני  הגישו  כה  עד  כי  לציין  יש 
ישראל  סו"ב   – הזמנית  לנשיאות  מועמדות 

של  הארצי  ביה"ד  יו"ר  אליוביץ, 
הלשכה וסו"ב עוזי ארגמן, יו"ר ליסוב 
סוכנות לביטוח. בהודעה ששלח בשבוע 
שעבר לחברי לשכת סוכני הביטוח כתב 
אליוביץ: "חברות וחברים יקרים 'יצאתי 
לראשות  מועמדות  מגיש  ואני  לדרך' 
לשכת סוכני הביטוח )לקדנציה הקרובה 
מטרה  חדור  אני  חודשים(.  מספר  של 
הקרובות.  בבחירות  הסוף'  עד  'ללכת 
יקבע האם הוא מעונין  ציבור הסוכנים 
אחר.  במישהו  או  המערכת  בראש  בי 
אעשה השתדלות להיבחר, והשאר בידי 

שמיים".
אתמול:  הלשכה  לחברי  כתב  ארגמן 
"אני מתגייס למילואים, צו שמונה של 
ממש. אני בא להיות הנשיא של כולם. 
לתקופה  יהיה  הנבחר  הנשיא  אומנם 
היא  אך  חודשים,  חמישה  של  קצרה 
את  להחזיר  עבורי  מספקת  תקופה 

הלשכה לתלם ולמסלול הנדרש".
ממתי אפשר יהיה להגיש מועמדות 

לבחירות נובמבר?
נראה  אבל  מדי,  מוקדם  עוד  "זה 
שנפרסם קול קורא בחודש מאי הקרוב. 
שחשוב  בעיה  להעלות  רוצה  אני 
שייתנו עליה את הדעת עד הבחירות 
כדי  הלשכה  שנקטה  מהלך  בעקבות  הקרובות. 
לגבות כספים מחברים שלא שילמו את חובותיהם 
הם  מהלשכה.  חברים  כ־400  נגרעו   ,2020 עד 
כבוחרים  לא  בבחירות  להשתתף  יוכלו  לא  גם 
רשימת  את  לעדכן  יש  כמועמדים.  לא  ובוודאי 

הבוחרים באופן מיידי".  
היו  הדין  עורכי  בלשכת  האחרונות  הבחירות 

מעניינות במיוחד. מה תוכל לספר עליהם?
הדין המשמעתי הארצי של  בית  יו"ר  "בהיותי 
ובעל  אוטומטית  מכהן  אני  הדין,  עורכי  לשכת 
הבחירות  בה.  הבחירות  ועדת  כיו"ר  גם  כורחי 
רקע  על  מאולצות,  בחירות  היו  האחרונות 
ההאשמות הפליליות נגד עו"ד אפי נווה שנאלץ 
לפרוש מתפקידו. הבחירות היו לא קלות, כי היו 
 – בזה  זה  עיקשת  מלחמה  שנלחמו  מחנות  שני 
מול  בסוף,  שנבחר  חימי  אבי  עו"ד  של  המחנה 
בחירות  היו  אלה  אמיר.  ציון  עו"ד  של  המחנה 
לבתי  פניות  הרבה  עם  ובעייתיות  פוליטיות 

משפט, כולל נגד הוועדה – כולן נדחו. 
"אני מבטיח שהבחירות יהיו בשקיפות מלאה"

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

ביטוח 
ופיננסים

"פרסמנו בערב חג הפסח 
קול קורא לחברי הלשכה 
להתמודד לתפקיד הנשיא 

הזמני. מועמדות ניתן להגיש 
עד ה־25 באפריל 2021"

קנת. "מערכת הבחירות נכפתה עלינו" ׀ צילום : באדיבות המצולם



| 8 באפריל 32021  02  02  02  02  02  חדשות | 
לם

צו
המ

ת 
בו

די
בא

ם: 
לו

צי

בוטלה חברותם של 
כ־400 סוכנים וסוכנות 

עקב חובות כספיים
< רונית מורגנשטרן

אחר מאמצי גבייה מרובים שלא צלחו, בוטלה חברותם ל
יוכלו  לא  שאף  וסוכנות,  סוכנים  כ־400  של  בלשכה 
ביוני  הלשכה  ומוסדות  לנשיאות  בבחירות  להשתתף 

ובנובמבר.
מאות חברי לשכה קיבלו הודעה בתחילת השנה על כך שלא 

שילמו את כל מיסי החבר שלהם עד תום 2020; חלקם אף 
לא שילמו במשך שנים. הסוכנים והסוכנות קיבלו הזדמנות 
לשלם את חובותיהם עד סוף פברואר האחרון או לחילופין 
להיות זכאים לשימוע. מי שלא עשה זאת חברותו בלשכה 

פקעה אוטומטית וזאת על פי תקנון הלשכה.
בעקבות הפנייה שילמו חלק מחברי הלשכה הללו את חובם, 

או פנו לקבלת זימון לשימוע. אבל כאמור כ־400 סוכנים 
וסוכנות שלא עשו זאת ואף לא יצרו קשר לצורך שימוע 

בנושא, חברותם בלשכה פקעה אוטומטית.
חברים שלא ישלמו את דמי החבר של שנת 2021 עד 

ה־24.5.21, שישה חודשים לפני מועד הבחירות הכלליות - 
לא יוכלו לבחור ולא להבחר.

"הצטרפתי ללשכה 
כדי למצב את עצמי 
כסוכן מקצועי ואמין"

סו"ב עידן יום טוב 
תחומי עיסוק: בעל רישיון פנסיוני מטעם משרד 

האוצר
גיל: 41

סוכנות: קוואליטי סוכנות לביטוח מבית הלמן 
אלדובי, בחולון.

רישיון: סוכן ביטוח ומתכנן פנסיוני. מומחה בניתוח תיק לקוח - 
ביטוחי בריאות, פנסיה וניהול הון פנוי.

מה משך אותך לעסוק בביטוח?
"בחרתי להיכנס לתחום הביטוח בעקבות היחלשות מערכת הבריאות 

והעליה בצורך בביטוח בריאות פרטי ובטיפולים פרטיים שלא ממומנים על 
ידי משרד הבריאות, ועל ידי כך לתת מענה למשפחה בעת משבר רפואי.

"בנוסף, מרבית האוכלוסייה לא יודעת כיצד מנוהלים החסכונות הפרטיים 
שלהם וחסכונותיהם לפרישה. מטרת העל שלי הינה שהלקוח ידע ויעקוב 

בכל רגע נתון אחר המצב הפנסיוני והפיננסי שלו ובפרט מה יהיה לו ביום 
שבו יגיע לגיל פרישה".

למה הצטרפת ללשכת סוכני הביטוח? מה אתה מצפה לקבל מהלשכה?
"הלשכה חרטה על דגלה את הקידום המקצועי והאתי של סוכני הביטוח. 

הצטרפתי ללשכה על מנת לבדל עצמי ממוקדנים וממוכרנים ללא רישיון, 
ולמצב את עצמי כאיש אמון ומקצוען".

מצטרפים חדשים ללשכה

 לפעמים הלקוחות שלכם שוכחים 
 שביטוח נסיעות לחו"ל 

הוא קודם כל ביטוח בריאות

הכיסוי הביטוחי הינו בהתאם לתנאי הפוליסה ובכפוף למדיניות החיתום של החברה.

 אפליקציית ביטוח הנסיעות
החדשה של הראל

תדאג לאיתור רופא או מרכז רפואי 
בחו"ל ותעביר ללקוח מקדמה
על סך $300 לטובת הטיפול
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סו"ב מירה פרחי, 
יו"ר ועדת הרווחה בלשכה

"רגע לפני התקופה הקשה של ימי הזיכרון – 
לשואה ולחללי ישראל – אנחנו נדרשים לחשבון 
נפש של כל אחד מאתנו. אלה ימים בהם אנחנו 

מזדהים עם השורשיות שלנו.
הרווחה,  ועדת  יו"ר  לתפקיד  כניסתי  "עם 
לניצולי  להתייחס  ראשון,  דבר  לנכון,  מצאתי 
הזיכרון לחללי  ליום  ואחר כך  וילדיהם  השואה 
לדורותיהם.  הביטוח  בענף  לנופלים  צה"ל, 

לשואה  השני  הדור  עם  השיחות  את  כשזימנו 
בקרב סוכני הביטוח, נדהמתי מההיענות הגדולה 
של סוכנים וסוכנות שרצו לקחת חלק בפרויקט. 

אני מבטיחה שנשמע אותם בשנה הבאה.
"אני דור שמיני בארץ ובאה ממשפחה שכולה. 
גדלתי  ולא  שואה  ניצולי  היו  לא  הוריי  אומנם 
פעיל  היה  אבי  אבל  שואה,  ניצולי  של  בבית 
השואה  פליטי  יתומים  ילדים  בקליטת  מאוד 
בתנועת  בקיבוצים,  אותם  שיקם  הוא  בישראל. 
הנוער העובד והלומד. הנושא קרוב מאוד ללבי, 
שלו  והמכתבים  אליו  המכתבים שלהם  דרך  כי 
מדי  אותם  קוראת  ואני  קראתי  אותם  אליהם, 
אני  בהווה,  נכדיי  ועם  בעבר  ילדיי  עם  שנה, 
מחוברת לנושא מאוד. המכתבים שמורים אצלי 
עליהם  שומרת  ואני  וכתובים,  צהובים  דפים   –

מכל משמר. 
"יש לנו הרבה סוכנים וסוכנות שהם דור שני 
והרבה אחרים שנוכל להעביר להם את  לשואה 
חוויות הילדות הייחודיות של אלה שגדלו בצל 

המסרים  וכך  ניצולי שואה,  הורים  אצל  השואה 
ותחושת  גאוותנו  את  יגבירו  האלה  החשובים 

השורשיות שלנו במדינת ישראל".

סו"ב אסתי קרן
בקרקוב  פלשוב  במחנה  היה  אבי  "יעקב 
שבפולין והיה מניצולי שינדלר. הוא היה מומחה 

לדוודי קיטור בלחץ וזה מה שהציל אותו ממוות. 
אמי  שינדלר.  של  לסירים  במפעל  עבד  הוא 

אליזבט שרדה את אושוויץ.
"הילדות שלי עברה בצל השואה ללא ספק – 
לפני  שנים   3 רק  קרה;  ודי  קשוחה  הייתה  אמי 
שנפטרה הצליחה לומר לי שהיא אוהבת אותי. 
שמה  בטוחה  אני  הלב.  מכל  חיבוקים  היו  לא 
שהיא עברה באושוויץ הרגיל אותה לכבות את 
הרגשות שלה. רק הנכדים הצליחו לרכך אותה.

בונקר.  הייתה   – דבר  כמעט  סיפרה  לא  "היא 
כנערה  האחרון,  ברגע  ניצלה  שהיא  ידעתי 
משלוח  שהגיע  משום  ממוות  17־18,  בת 
וליד  ערומה  הייתה  כבר  היא  מהונגריה.  נשים 

המקלחות.

"המשפחתיות הייתה חשובה"
"דברי מתיקה כילדה הייתי מקבלת פעם 
להחזיק  היה  אסור  חיים  בעלי  זמן.  במון 

shutterstock :צילום

 "הדודות שלי בילדותי היו החברות 
של אמא מהמחנה"

סוכנות וסוכנים חברי לשכה, דור שני לשואה, מספרים על ההורים ניצולי 
השואה, חוויות וזיכרונות הילדות ואיך זה השפיע עליהם כשבגרו

מירה פרחי: "המסרים החשובים 
האלה יגבירו את גאוותנו ותחושת 
השורשיות שלנו במדינת ישראל"
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בבית, מנעו ממני לנסוע למחנות קיץ עם לינה. 
לימים זה הפך אותי למרדנית ובבגרותי גידלתי 
הרבה  נתתי  שלי  ולילדים  חתול  וגם  כלב  גם 

יותר מרחב.
"אסור היה להשאיר אוכל בצלחת – אבי היה 
היה  אסור  שלי.  בצלחת  השאריות  את  אוכל 
לזרוק אוכל – אמי החזיקה כמויות סוכר וקמח, 
שקנתה במלחמת ששת הימים, שהעלו רימות, 

אבל לא נזרקו.
כשנישאתי, אם הייתי מעזה לזרוק ירקות או 
שאריות מזון, אמי הייתה כועסת ומעירה תמיד 

– 'את לא יודעת מה זה להיות רעבה'.

הוא  ושמח.  חם  יותר  הרבה  איש  היה  "אבי 
איבד כילייה לאחר שספג מכות רצח מגרמנים, 
נגד  בגרמניה  העיד  הוא  חזק.  אדם  היה  אבל 
אחד  היה  גם  הוא  וסגנו.  פלשוב  מחנה  מפקד 
היה  הוא  אבל  שפילברג.  בארכיון  המרואיינים 
שאקשיב  חשוב  לו  היה  מאוד  יותר.  חם  אדם 
למרות  אייכמן,  משפט  של  הרדיו  לשידורי 
שהייתי ילדה כבת 10 בלבד. כל אחר צהריים 
ולהקשיב  לשבת  אחותי  ואת  אותי  חייב  אבי 

לזוועות של העדויות שהועברו ברדיו.
"המשפחתיות הייתה מאוד חשובה להוריי והם 
הקפידו מדי שנה לחגוג את ליל הסדר עם בני 

המשפחה שלהם, אלה ששרדו את השואה".

סו"ב עופר צינורי
ב־1938  כשעלה  קיבל  אבי  צינורי  השם  "את 
ומכיוון  עברי,  שם  קיבל  אחד  כל  אז  לישראל, 
ששם המשפחה שלו היה רוהר שהפירוש שלו הוא 
תעלה/צינור, זה השם שקיבל. שמו הפרטי שונה 
מקרל ליפת. אבי יליד אוסטריה, וכשהיא סופחה 
לגרמניה, הצליחה אמו למכור את כל מה שהיה 

לה ולקנות את הסרטיפיקטים לעלייה לישראל.
בשואה.  נספתה  הוריי  של  המשפחה  "רוב 
והיא  קטן,  מכפר  מהונגריה  באה  שושנה,  אמי 
גורשה לאושוויץ ברכבת ב־1944. בת 16 בלבד, 

נחרד  אני  כיום,  בגילה  נערות  רואה  וכשאני 
ממה שהייתה צריכה לעבור בגיל צעיר זה.

הפך  שלימים  קרופס,  במפעל  עבדה  "היא 
כ'טינסקרופ'  אלה  בימים  לנו  המוכר  למפעל 
הייתי  כי  לציין  חייב  אני  הצוללות.  מפרשת 

בעבר סוכן הביטוח של טיסנקרופ בישראל.
קרב  למטוסי  חלקים  ייצרו  קרופס  "במפעל 
ושם היא עבדה עד לסוף המלחמה ואף השתתפה 
במצעד המוות הידוע, הגיעה לברגן בלזן ושרדה. 
כשחזרה לכפר הולדתה בהונגריה, שמחה לפגוש 
את אביה, אבל הם היו היחידים בכפר ששרדו את 

התופת.

"מהמחנה – להקמת המדינה"
"כילד לא היו לי דודים ובטח לא סבא וסבתא; 
אמי  של  החברות  היו  של  הקרובה  המשפחה 
דיברה על  ולא  ומהונגריה. אמי כמעט  מהמחנה 
תקופת השואה, למעט אולי פעמיים. על המספר 
של על זרועה ניסתה לספר לי רק לאחר שמלאו 
לי עשר והיה לה מאוד קשה. גם לי. רק בגיל 13 

אולי הבנתי מה סיפרה.
מתושביה  כ־80%  ואז  אונו  בקריית  "גדלתי 
היו ניצולי שואה – כולם היו שם עם מספרים 
מקועקעים על הזרוע, כך שזה לא היה מוזר לי 

שגם לאמי היה מספר.
כבר  אביב  תל  מחוז  במשטרת  מתנדב  "אני 
נבחרתי  ב־2017  איכשהו  שנה.  מ־30  למעלה 
'עדים  בפרויקט  ישראל  משטרת  את  לייצג 
בפולין.  ההשמדה  למחנות  במשלחת  במדים', 
מאחר שגם חמי היה ניצול שואה מפולין, היו לו 

הרבה סיפורים על גטו ורשה.
נכנסנו  בירקנאו  אושוויץ  ההשמדה  "למחנה 
ויצאנו בצעידת שמאל ימין – זה היה מרשים. 
משטרה  מדים,  לובשי  כ־1,000  של  משלחת 
וצבא, מישראל. זו הייתה תחושה מעורבת של 
גאווה ועצב. המדריכה אמרה בכניסה למחנה – 
פה זה המחנה של ההונגריות. כשצילמו אותנו 
אני  מה  אותי  ושאלו  לתיעוד  וידאו  בסרט 
מרגיש, אמרתי – אמא, חזרתי. חשבתי על כל 

אותם נערים ונערות כמו אמי שסבלו במחנה, 
אבל שרדו ואחר כך הקימו את 

המדינה.
חליפות  של  תיק  איתי  "הבאתי 

יום  כל  נעליים;  זוגות  וכמה  מדים 
לבשתי חליפה חדשה. כשחבר שאל 

אני מחליף מדים בכל  אותי למה 
באתי  'אני  לו:  אמרתי  יום, 
ואני  שלי  המשפחה  את  לפגוש 

רוצה לבוא אליה הכי מסודר ונקי'".

סו"ב ג'קי אמסלם
־במלחמת העולם השנייה היתה אלג'יריה מו
־שבה צרפתית. לאחר כיבוש צרפת בידי הגרמ

נים, ניהלה ממשלת וישי, ששיתפה פעולה עם 
־הנאצים, את המושבה והחילה חוקי אפליה ודי

כוי כלפי התושבים היהודים כמו בצרפת עצמה. 
והיהודים  רעב  חרפת  שהיתה  סיפרו  "הוריי 
לגנוב  נהג  אלברט,  אבי,  גטו.  במעין  התגוררו 
לחם מהצבא, עד שנתפס. הוא היה נער כבן 18, 
שלו  כשהברירה  הצרפתים  בידי  נשפט  והוא 
הייתה או ללכת לכלא או לשרת בליגיון הזרים. 

הוא בחר בליגיון הזרים, נלחם בסהרה ושרד.

"אמי, איבון, היתה בת 17 כשהתארסה לבן זוגה 
. אלא שאז פרצה המלחמה וכל הצ־ יאלי אזולא
היו מפרסמים  גויסו. את שמות ההרוגים  עירים 
אמי  בעיר.  המרכזית  הרכבת  בתחנת  במודעות 

־לקחה את אחותה הקטנה ויחד הלכו לתחנת הר
כבת, שם גילתה כי שם הארוס שלה מופיע בין 

ההרוגים".

התאחדו אחרי 60 שנה
־"לאחר כשנה הכירה אמי את אבי, אלברט, ונו

על  דפיקה  המלחמה  בסוף  הגדולה.  אחותי  לדה 
ובע בכבודו  אזולאי  אלי  עומד  בפתח   – ־הדלת 

צמו, שבא לחפש את אהובתו. אמי התעלפה, כי 
היתה משוכנעת שנהרג. לאחר יומיים של לחץ 
על אזולאי, ויתר על אמי שהייתה כבר אשת איש 
ואמא לילדה קטנה. הוא עלה יחד עם הוריי לארץ 
התאומה  אחותה  מודיקה,  המעפילים  בספינת 
נשא  בארץ  כן'.  פי  אף  'על  של 
שואה.  ניצולת  טורקיה  לאישה 
לאחר שאבי נפטר ואשתו גם, הוא 
התאחד שוב עם אמי – 60 שנה לאחר 
שהתארסו והם חיו יחד עד שנפטרו.

תקופת  על  המון  דיבר  "אבי 
בי  הותיר  הלחם  סיפור  השואה. 
זורק  רושם רב. עד היום אני לא 

לחם ולא זורק אוכל". 

עופר צינורי: "בביקור בבירקנאו 
חשבתי על כל אותם נערים 

ונערות כמו אמי שסבלו במחנה, 
 אבל שרדו ואחר כך הקימו 

את המדינה"

 ג'קי אמסלם: "אבי דיבר המון 
על תקופת השואה, וסיפור גניבת 

הלחם הותיר בי רושם רב. עד היום 
אני לא זורק לחם ולא זורק אוכל" 

 אסתי קרן: "המשפחתיות 
הייתה מאוד חשובה להוריי והם 

 הקפידו לחגוג את ליל הסדר 
עם בני המשפחה שלהם, אלה 

ששרדו את השואה".

 צינורי צינורי

אמסלם



 התא-רבייסה תופקתה תורבוג ןהב ולא םימיב
.טקש שארב דובעל ךירצ

 ךכל גאדנ ונחנאו ,חוטיבב קוסעת התא
.רבייס תופקתה ינפמ ןגומ היהי ךלש ןוגראהש

 חוטיב תויונכוס תורשעל וישכע ופרטצה
ולא םיתורישמ תונהנה תוליבומ

Integrityו- Cyber 2.0-רבייסה תרבח 
 הצקל הצקמ ןורתפ תוקפסמלארשיב הליבומה
 השיגב רוביחו הצק תודמע ,םיתרש לע הנגהל

 םושייו עדימ תחטבא לוהינ יתוריש ,קוחרמ
תויטרפה תנגה תונקת

?חוטיבה תויונכוסל םיעיצמ ונא המ
 ,הצקל הצקמ להונמ עדימ תחטבא תוריש
 ,תופקתמ ינפב האלמ הנגהל המרופטלפ

 ןנעב תלהונמ תכרעמ ,הלקו הטושפ הנקתה
טקש שארו ,Cyber 2.0 תרבח ידי לע

:ליימב תונפל ןתינ תופרטצהל
insurance@cyber20.com

www.cyber20.com
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אפיק חדש: וואלה נכנסת לתחום הביטוח
בשלב ראשון תשתף פעולה עם מגדל ביטוח במכירת מוצרי ביטוח אונליין ובאמצעות מוקד "קול 

מגדל" ‰ בהמשך תבקש וואלה להקים סוכנות ביטוח בבעלותה < רונית מורגנשטרן

ואלה הודיעה כי היא נכנסת לתחום הביטוח ו
ואף פועלת להקים סוכנות ביטוח בבעלותה 
שתשרת את לקוחות קבוצת וואלה. במסגרת 
זו בחנה החברה מספר חברות ביטוח ובחרה במגדל 

ביטוח להקמת פעילות "וואלה! ביטוח". 
מוצרי  וואלה  ידי  על  ישווקו  התוכנית,  פי  על 
מכירות  בהיקף  מגדל,  חברת  של  שונים  ביטוח 
המכירה  פעילות  שקל.  מיליון  כ־40  של  שנתי 
ממותג  באתר  אונליין  דיגיטלי,  באופן  תתבצע 
מגדל  של  הטלפוני  המכירות  מוקד  ובאמצעות 

ביטוח, "קול מגדל". 
אמצעי  בכל  ישווקו  הביטוח  מוצרי  כן,  כמו 
אתר  בהם  וואלה,  קבוצת  שבבעלות  התקשורת 
תחנות  חמ"ל,  אפליקציית  וואלה,  ואפליקציית 
וערוצי  מעריב  העיתון   ,FM ו־103   99 הרדיו 
הספורט של צ'רלטון, בתקציב שנתי מוערך של 

כ־15 מיליון שקל.

הנחה של 50% בביטוח רכב
ביטוח  יוצע  המשותפת,  הפעילות  השקת  לרגל 
מיוחדים  במחירים  ביטוח  וואלה  של  הרכב 

המגלמים הנחה של 50%.  

דיגיטל  שיווק,  סמנכ"ל  רובינשטיין,  תומר 
מודים  "אנו  כי  מסר  ביטוח  במגדל  וחדשנות 
לוואלה על הבחירה בנו לאחר תהליך שארך מספר 
מספר  של  הצעותיהן  נבחנו  ובמהלכו  חודשים 
חברות גדולות ומובילות בענף. פעילות זו מהווה 
ומהווה  ביטוח  מגדל  עבור  משמעותי  דרך  ציון 
יישום של תכניות העבודה של החברה, בהן הקמה 
של פעילויות ביטוח חדשות עם מועדוני לקוחות 
לגוון  במטרה  רחבות  צרכניות  פלטפורמות  או 
כי  בטוחים  אנו  החברה.  של  ההפצה  ערוצי  את 
בשורה  יביאו  ביטוח"  "וואלה!  של  הערך  הצעות 

משמעותית לצרכנים". 
בוואלה  ומכירות  גוטדנקר, סמנכ"ל שיווק  ערן 

ציין כי "וואלה שמחה להצטרף למהפכת הדיגיטל 
האחרונות.  בשנים  הביטוח  בענף  המתרחשת 
אסטרטגיית החדשנות והפיתוח העסקי הינה נדבך 
השנה  וגם  וואלה,  של  העסקית  בפעילות  חשוב 
לנו עוד מספר שיתופי פעולה מעניינים  צפויים 
וואלה הינו האתר המוביל בישראל  בתחום. אתר 
עם למעלה מ־126 מיליון ביקורים בחודש )על פי 
אתר סימילר ווב(. אני מברך על שיתוף הפעולה 

עם מגדל ובטוח שיחד נוביל את השוק". 
כי  מסר  אנגלמן  יוסי  סו״ב  הלשכה  נשיא  מ"מ 
הוועד המנהל ידון בהקדם בהשלכות ההתקשרויות 
ביטוחיים  שאינם  גופים  עם  ביטוח  חברות  של 

לשיווק מוצרי ביטוח.

shutterstock :וואלה!. מחדשות, ספורט ואופנה – לביטוח ׀ צילום

סוכני ביטוח, לידיעתכם:

omer@medi-care.co.il :לפרטים
הצטרפו למאות הסוכנים שכבר פעילים

STAND ALONE נמכרים MediCare כתבי השירות של

כתבי השירות של MediCare ללא הצהרת בריאות ולכל גיל

תשלום תביעות עד 48 שעות

כתבי השירות של MediCare הם המובילים בתחום הבריאות.

מקום ראשון בשירות
ע"פ סקר לשכת סוכני

הביטוח שנת 2020
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 לראשונה בשוק הביטוח בישראל: מערכת 
להעברת דיווח על תאונה בשידור חי

איילון ביטוח הטמיעה מערכת מתקדמת להעברת דיווח וידאו בשידור חי למוקד בעת 
תאונה שכולל גם מיקום מדויק של מקום התאונה < רונית מורגנשטרן

פיילוט א סיימה  לביטוח  חברה  יילון 
השירות  במוקד  והטמיעה  מוצלח 
הטכנולוגיה  חברת  של  המערכת  את 
למוקד  לדווח  למבוטחים  שמאפשרת   Carbyne
בעת תאונה, תוך שידור וידאו בזמן אמת, מבוסס 

מיקום והתכתבות בצ'אט עם המוקדן.
במהלך הפיילוט הצליחה המערכת החדשה לשפר 
מוקד  של  התגובה  זמן  את  משמעותית  בצורה 
החברה בעת דיווחים על תאונות והגשת תביעות, 
ואפשרה הן למבוטחים בזירת האירוע והן לעובדי 
המוקד לנהל קשר ישיר ומיידי יותר, עם נגישות 
אירוע  תפעול  ויכולת  אמת  בזמן  למידע  גבוהה 
מיטבית )כגון שליחת גרר באופן מיידי עם קבלת 
המיקום ממערכת Carbyne(. במקביל, מאפשרת 
הביטוח  ולחברת  למבוטחים  החדשנית  המערכת 
וידאו חיים את  לתעד באמצעות תמונות וסרטוני 

מצב הרכב והנהג באירועים כגון תאונות.
בניגוד לשירותי מיקום אחרים )אפליקציות מיקום/
GPS(, השירות החדש של איילון הינו אינטואיטיבי 
המבוטחים.  מצד  אפליקציה  התקנת  דורש  ואינו 

בעת קבלת שיחת דיווח על תאונה במוקד השירות 
בהודעת  קישור  למבוטח  המוקדן  ישלח  באיילון, 
תתחיל  מעוניין,  והמבוטח  ובמידה  סמס/וואטסאפ 
שיחת וידאו בשידור חי, כאמור - ללא צורך בהתקנת 
בשל  לדבר  יכול  אינו  והמבוטח  במידה  אפליקציה. 
התכתבות  תתאפשר  אחרת,  מסיבה  או  רעש  סכנה, 

מיידית עם המוקד על אותה הפלטפורמה.

טיפול אפקטיבי
מערכת  שירותי  הפעלת  כי  מדגישים  באיילון 
פיסית  הרשאה  ידי  על  רק  מתאפשרים   Carbyne
לטלפון  שנשלח  הלינק  אישור  עם  המבוטח  של 
הנייד של המבוטח, תוך שמירה קפדנית על פרטיות 
.GDPRהמבוטח, בהתאם לתקנים המחמירים של ה־
הפעולה  שיתוף  מציין:  יוגב  אריק  איילון  מנכ"ל 
מצוינת  ודוגמה  נוסף  נדבך  הינו   Carbyne עם 
לאסטרטגיית החדשנות ושיתופי הפעולה של איילון 
המערכת  חדשנית.  טכנולוגיה  בעלות  חברות  עם 
החדשה מאפשרת לנו להמשיך ולשפר עוד יותר את 
רמת השירות למבוטחים ולסוכנים וכמובן גם לקצר 

מדובר  החברה.  בתוך  העבודה  תהליכי  את  ולייעל 
בשירות ייחודי וחדשני במיוחד ואני שמח שאנו חברת 
הביטוח הראשונה בישראל שמציעה אותו למבוטחיה".
דיגיטל  מחלקת  מנהלת  לוינסון־גפני,  אלינור 
 Carbyne של  "הפתרון  באיילון:  וחדשנות 
מאפשר לנו כחברת הביטוח לקבל נתונים מהימנים 
ואותנטיים שמסייעים לנו לטפל בצורה אפקטיבית 
 Insurtech במקרה. נמשיך לבחון ולאמץ פתרונות
שלנו  העסקית  הפעילות  את  לשפר  כדי  חדשניים 

בערוצים הדיגיטליים".
משיחת  "המעבר   :Carbyne נשיא  צור,  ארז 
חיה  לתקשורת  והארוכה  המסורתית  הטלפון 
קשר  לראשונה  יוצר  וצ'אט  וידאו  באמצעות 
רק  לא  החי  הקשר  למוקד.  המתקשר  בין  דינמי 
גם  אלא  החברה  מצד  המענה  איכות  את  משפר 
שלאחר  הראשונים  ברגעים  המתקשר  שלוות  את 
התאונה. הפתרון, אשר אינו מצריך אפליקציה מצד 
בשירותי  עצומה  מדרגה  קפיצת  מהווה  המתקשר, 
הסטנדרט  את  מחדש  ומגדיר  בישראל  הביטוח 

במהירות ואפקטיביות המענה למבוטחים".

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע"מ, החברה המבטחת – דיויד 
שילד חברה לביטוח בע"מ. הפוליסה ניתנת לרכישה עד 60 ימים לפני מועד היציאה מישראל 
לחו״ל, בכפוף לחיתום רפואי. הכיסוי בארה"ב מותנה בכך שבמועד הנסיעה לארה"ב הושלם 
הליך החיסון כנגד קורונה באופן מלא, לפי הנחיות משרד הבריאות בישראל. *לגילאי 19-30.

123

הלקוחות שלכם 
חיכו מלא זמן, 

מגיע להם לטייל
מלא זמן.
פספורטכארד

חוזרים לבטח נסיעות
עד חצי שנה *
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 בעקבות מתקפת הסייבר: שירביט הפסידה
9.3 מיליון שקל ברבעון האחרון של 2020
אירוע הסייבר שחוותה החברה גרם להוצאות חריגות בסך של 8.8 מיליון שקל אשר הקטינו 

את הרווח ‰ עדיין אין הערכה מלאה בדבר היקף הנזק < רונית מורגנשטרן

יגאל ח שבבעלות  שירביט  הביטוח  ברת 
מיליון  כ־9.3  של  הפסד  רשמה  רבנוף 
שנבע   ,2020 של  האחרון  ברבעון  שקל 
ישירות ממתקפת הסייבר שחוותה החברה בנובמבר 
שפרסמה  הכספיים  מהדוחות  עולה  כך  האחרון. 

החברה בתחילת השבוע לשנת 2020.
של  לסך  הכולל  הרווח  הסתכם  הדוח  בתקופת 
כ־0.8 מיליון שקל בלבד בהשוואה לרווח כולל בסך 

של כ־9.25 בשנת 2019. 
צביקה  בידי  שמנוהלת  החברה,  דיווח  פי  על 
לייבושור, "אירוע הסייבר שחוותה החברה ברבעון 
חריגות  הוצאות  לחברה  גרם  השנה,  של  הרביעי 
בסך של כ־8.8 מיליוני שקל לטיפול באירוע אשר 

הקטינו את הרווח בשנת 2020.
צעדים  מספר  החברה  נקטה  האירוע  "בעקבות 
במטרה למזער את נזקיה ובכלל זה שדרוג מערכות 
והקשחת מערכות ושרתים. כמו כן, החברה עדכנה 

מידע  כי  לחברה  ידוע  היה  לגביהם  לקוחותיה  את 
זהירות  והנחתה אותם לנקוט אמצעי  אודותם דלף 
כי  שירביט,  מסרה  עוד  בדוח.  מצוין  מתאימים", 
מבוטחת  החברה  הייתה  הסייבר  אירוע  במועד 
בפוליסה לביטוח אירועי סייבר והיא פועלת למיצוי 
הסתיים  הסייבר  "אירוע  הפוליסה.  מכוח  זכויותיה 
אולם לחברה אין עדיין הערכה מלאה בדבר היקף 
מסבירה  ממנו",  כתוצאה  לה  שנגרם  הכולל  הנזק 

החברה בדוח.

מתמודדת עם תביעות ייצוגיות 
כמו כן, מציינת החברה כי בעקבות אירוע הסייבר 
אחת   - ייצוגיות  לתביעות  בקשות   4 נגדה  הוגשו 
של  בהיקף  השנייה  שקל,  מיליון   500 של  בהיקף 
כ־2.5  של  בהיקף  השלישית  שקל,  מיליון   600
מיליון  כ־240  של  בהיקף  והרביעית  שקל  מיליון 
מצויות  הבקשות  ארבע  כי  מציינת  החברה  שקל. 

התבררה  טרם  זה  "בשלב  ראשוניים.  בשלבים 
המסכת העובדתית במלואה וטרם הוחלט איזו מבין 
ותצריך כתב תשובה מטעם  הבקשות תבחן לגופה 
החברה, ועדיין אין ביכולתם של יועציה המשפטיים 
של החברה להעריך את סיכוייהן", מציינת החברה 

בדוחות.
בהתייחס להתפרצות העולמית של נגיף הקורונה, 
שהביאה  הכלכלי  שהמשבר  שירביט,  מציינת 
בשווקי  חזקות  שערים  לירידות  שגרם  המגפה 
 ,2020 של  הראשונה  במחצית  ובעולם  בארץ  ההון 
השפיעו לרעה על תיק הנוסטרו של החברה. ברבעון 
ערך  מניירות  הפסדים  החברה  רשמה  הראשון 
כ־23.5 מיליון שקל )כ־15 מיליון שקל לאחר מס(. 
רשמה  והחברה  בשווקים  תיקון  חל  השנה  בהמשך 
ההפסדים  את  שקיזזו  פיננסיות  מהשקעות  רווחים 
מהרבעון הראשון והסתכמו לסך של כ־2.2 מיליוני 

שקל בשנת 2020 כולה.

פלטפורמת רשת השותפים
החדשה שלך לשירותים פיננסיים

הצטרפות ח-י-נ-ם - ללא דמי שימוש וללא עמלות ניהול

כל המוצרים הפיננסיים עוברים בדיקת נאותות

תגמול בעמלות על הפניית לקוחות

ממשק טכנולוגי חכם עם לוח בקרה נגיש לניהול הנתונים

חפשו "אפילנט" בגוגללחצו להתנסות

www.affilnett.co.il
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השתתפות עצמית < מערכת "ביטוח ופיננסים"

רייך ׀ צילום: 
אייל גזיאל

שלמה רשת 
מוסכים ושרותי דרך 

מתחדשת "בקברניט" 

רשת ק שלמה  למנכ"ל  מונה  סבן  ובי 
יחליף  הוא  דרך.  ושירותי  מוסכים 
את  שמילא  רוזנפלד  דידי  את  בתפקיד 

התפקיד בעשור האחרון.
האחרונות  בשנים  שימש   )47( סבן 

כמשנה  ופנסיה,  גמל  פסגות  כמנכ"ל 
וכסמנכ"ל  ישיר  ביטוח  למנכ"ל 
המכירות והשירות של ביטוח ישיר. 

לאור תפקידיו הבכירים, בהם היה גם 
שותף פעיל בהקמה והובלת מערכים 
על  בדגש  ומורכבים  גדולים  ארציים, 
סבן  אסטרטגיה,  ובניית  עסקי  פיתוח 

מגיע עם כלים מבורכים להמשיך להצעיד את 
שלמה רשת מוסכים ושרותי דרך קדימה.

שלמה רשת מוסכים ושרותי דרך הינה חלק 
מקבוצת שלמה. לחברה רשת מוסכים המונה 
למעלה מ־60 מוסכים בכל רחבי הארץ וכן צי 
רכבים, עשרות משאיות גרירה וניידות שירות.  
להמשך  רבות  לתרום  שאוכל  בטוח  "אני 
סל  את  לשדרג  ובכוונתי  החברה  הצלחת 
עם  סבן  אמר  הביטוח",  לסוכני  המוצרים 

כניסתו לתפקיד. 
"מהתרשמותי הראשונית, אני שמח להשתייך 
מסורים  עובדים  בתוכה  המונה  חזקה  לחברה 
דבר  בחברה,  רבות  שנים  שעובדים  ונאמנים 
עבודה  וסביבת  איכות  על  בהחלט  המעיד 

מנצחת".

זיו ורטהיימר מונה 
לסמנכ"ל החטיבה 
הפיננסית בהכשרה 

יו ורטהיימר, המשמש כמנהל "בסט ז
מונה  ביטוח,  בהכשרה  אינווסט" 
לסמנכ"ל החטיבה הפיננסית בחברה 
השירות  המכירות,  מערך  את  הכולל 

ותפעול בסט אינווסט. 
ורטהיימר, בן 47 נשוי 3+, בעל תואר 

עסקים,  במנהל  שני  ותואר  בביטוח  ראשון 
 ,2012 משנת  לביטוח  חברה  בהכשרה  נמצא 
בסט  מוצרי  של  המכירות  מערך  את  הקים 
שנה  מ־20  למעלה  של  וותק  ובעל  אינווסט, 

בענף הביטוח מחברות ביטוח שונות.
החטיבה  כמנהל  ורטהיימר  למינוי  בנוסף 
שדרוג  על  החברה,  הודיעה  הפיננסית, 
והקמת  אינווסט  בסט  של  התפעול  מערך 
לשדרוג  מתווסף  אשר  ייעודי  סוכנים  דסק 
לבצע  ניתן  בה   BEST INVEST אפליקציית 
באמצעות  פעולות  של  רחב  מגוון 
וללא  עצמאי  באופן  האפליקציה, 
צורך בנציג שירות או בפניה למוקד 

השירות של החברה. 
 BEST INVEST החיסכון  פוליסת 
לביטוח  חברה  הכשרה  מבית 
ההשקעה  בית  את  לבחור  מאפשרת 
מהמובילים  השקעות  בתי  מספר  בין 
מגוון  בין  הכספים  את  ולפזר  בישראל 
המסלול  בנוסף,  שונים.  השקעה  מסלולי 
הכללי המנוהל על ידי מחלקת ההשקעות של 
רועי קדוש, סמנכ"ל  הכשרה שבראשה עומד 

ההשקעות הראשי של החברה. 
חברה  הכשרה  מנכ"ל  מירון,  שמעון 
מנהל  לקדם  שמח  "אני  לביטוח: 
ורטהיימר  החברה.  מתוך  מוכשר 
הוא איש מקצוע מהשורה הראשונה. 
הסוכנים  בקרב  מוערך  מאוד  הוא 
למותג  אחראי  הוא  בכלל.  ובענף 
הפיננסים  בענף  ביותר  מהמצליחים 

ברגישות  שנים  לאורך  זאת  ועושה  בישראל 
לו  ומאחל  אותו  מברך  אני  ובמקצועיות. 

הצלחה רבה מכל הלב".

מחוז מרכז במנורה 
מבטחים אירח 300 

סוכנות וסוכנים 

מרכז ל מחוז  אירח  הפסח  חג  קראת 
סוכנויות במנורה מבטחים כ-300 סוכנות 
וסוכנים העוסקים בתחומי החיים והאלמנטרי, 
ובסימן  הפסח  חג  לקראת  אביב  במפגשי 

חוזרים לחיים לאחר הקורונה.
שטוף  בטבע  בארסוף  נערכו  המפגשים 
יוונית  ובחגיגה  משפחתית  באווירה  פריחה 

של מוזיקה, שמחה ואוכל טוב.
גביעים  הוקרה,  תעודות  חולקו  במפגשים 
במכירות  הצטיינו  אשר  לסוכנים  ותעודות 
מכירות  בתחרות  בריאות,  ובמכירות  ריסק 

אשר נערכה במהלך חודש דצמבר 2020.
לאחר תקופת הקורונה המאתגרת ומפגשים 
סמנכ"ל  פרז,  מישל  מרחוק, 
בכיר ומנהל המחוז יחד עם גבי 
שריקי, מנהל המכירות ואורית 
דניאל מנהלת האלמנטרי וכל 
בביטוח  המחוז  הנהלת  צוות 
את  חיבקו  ואלמנטרי,  חיים 
ובחום  בברכה  המשתתפים 
לו.  התגעגעו  שכולם  האנושי 
יהודה בן אסייג, מנכ"ל מנורה 
את  בירך  ביטוח  מבטחים 

המשתתפים בחג שמח.

מנהלי  השתתפו  במפגשים 
במנורה  והתחומים  האגפים 
מבטחים: מיכאל קלמן, עמוס 
יואב  קרמר,  אורית  רוקח, 

הורוביץ וכן מנהלים נוספים. 
עם  המפגשים  על  שמחים  "אנו  מסר:  פרז 
סוכני הביטוח של המחוז וזאת לאחר תקופת 
המחוז  לסוכני  מודה  אני  המאתגרת.  הקורונה 

החשובה  תרומתם  ועל  במפגשים  שהשתתפו 

מבטחים.  מנורה  לקבוצת  והמשמעותית 
הקשר   לחיזוק  בעתיד  גם  לפעול  נמשיך  אנו 
והעשרת הידע של סוכני הביטוח של הקבוצה".

את ה השבוע  שני  ביום  בישיבתה  ואישרה  בחרה  הארצית  מועצה 
מינויו של סו"ב יוסי אנגלמן למ"מ נשיא הלשכה.

סו"ב אניה לוין, יו"ר סניף חיפה נבחרה לתפקיד סגנית הנשיא; סו"ב 
מירה פרחי נבחרה ליו"ר ועדת הרווחה, במקומו של סו"ב מאיר רוטברג, 

שהתפטר מתפקידו לפני כחודש. סו"ב לידור לבקוביץ 
של  במקומו  לפיננסים  הוועדה  יו"ר  לתפקיד  נבחר 
סו"ב אודי אביטל שמונה לתפקיד יו"ר מחוז תל אביב 

והמרכז וכחבר הוועד המנהל.

סו"ב אניה לוין מונתה לתפקיד סגנית נשיא הלשכה 

אניה לוין

חדשות הלשכה ׀

קובי סבן 

זיו ורטהיימר

מנורה מפגש סוכנים | צילום: יח"צ מנורה



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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8 שלבים להערכות סוכני הביטוח 
לשנים הבאות

סו"ב יובל ארנון מסביר מדוע ניהול נכון של המשרד שלנו נמצא בשליטתנו המלאה, ואיך 
אנחנו יכולים לבצע דרכו שינויים בהתנהלות העסק שלנו ובהגדלת הרווחיות

"עקומת ב שנקרא  מושג  קיים  כלכלה 
כיצד  המראה  וחיסכון",  תצרוכת 
על  שלנו  הפנויה  ההכנסה  משפיעה 
משתנים  ולהפך.  שלנו,  והחיסכון  התצרוכת 
העברה,  תשלומי  הקטנת  מיסים,  הקטנת  כגון 
ציפיות לאינפלציה, הורדת הריבית על החיסכון, 
פיחות צפוי ועוד, כל אלו משתנים אשר עשויים 
להשפיע על ההכנסה הפנויה של כל אחד מאיתנו 
והיכולת  שלנו  התצרוכת  לגבי  ההשלכות  ועל 

שלנו לחסוך.
ולכן אין לנו  משתנים רבים אינם תלויים בנו, 
כל שליטה עליהם. מנגד, ישנם לא מעט משתנים 
שינוי  וכל  שלנו,  ישירה  בשליטה  נתונים  אשר 
להשפיע  יום  של  בסופו  יכול  בהם  שנערוך  יזום 
ישירות או בעקיפין על הרווח של העסק אותו אנו 

מנהלים.
ניהול נכון של המשרד שלנו נמצא בשליטתנו 
שינויים  דרכו  לבצע  יכולים  אנחנו  ורק  המלאה, 
בהתנהלות העסק שלנו ובהגדלת הרווחיות. ניהול 
שלנו  הזמן  בניהול  ביטוי  לידי  לבוא  יכול  נכון 

בתכנון  ההוצאות,  רמת  על  בשליטה  יום,  ביום 
עתידי והצבת יעדים ובעוד משתנים רבים.

ייעול מערכת היחסים
1. ניהול לקוחות המשרד

אחד הדברים החשובים שאנו חייבים לנהל בצורה 
נכונה הם לקוחות המשרד. ניהול נכון במישור זה 
הרווחיות,  הגדלת  על  קצר  בטווח  כבר  ישפיע 

והתוצאות יורגשו לאחר זמן קצר יחסית.
כאשר אנו נדרשים להתמודד עם ניהול לקוחות, 
זה ראוי לבדל קבוצות  עולה תמיד השאלה האם 
של לקוחות אחת מהשנייה או שמא יש להתייחס 
לכל הלקוחות בצורה שווה ועל פי מפתח אחיד. 
כמובן שהיום וכבר בשנים האחרונות ברור לכל מי 
שמנהל לקוחות בבנקים, חברות סלולר ועוד, כי 
ניהול נכון של לקוחות חייב להיות מלווה בסיווגם 
והשירות  הטיפול  וכי  שונים  פרמטרים  פי  על 
מקבוצה  שונים  להיות  חייבים  להם  הניתנים 
אין ספק שאימוץ "שיטת הפרטו" תקל  לקבוצה. 
עם  היחסים  מערכת  את  לייעל  סוכן  כל  על 
לקוחותיו ובמקסום הרווח תוך השקעת האנרגיה 
בלקוחות הנכונים, באותם לקוחות אשר תורמים 
להכנסותיו את המירב - להבדיל מאותם לקוחות 

אשר הינם צרכני זמן כרוניים.

2. רכישת תיקי ביטוח/מכירת תיק 
הביטוח

בצורה  הלקוחות  תיק  להגדלת  הדרכים  אחת  כה
ש

הל
ת 

בו
די

בא
ש: 

רא
ם 

לו
צי

 ככל שמקורות ההכנסה 
יהיו יותר מגוונים ופחות 
תלויים בחברות הביטוח, 

כך עולה הסבירות להגדלת 
ההכנסות בעתיד והקטנת 

התלות ביצרנים 

shutterstock :ניהול נכון של לקוחות חייב להיות מלווה בסיווגם על פי פרמטרים שונים | צילום



| 8 באפריל 132021  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  מאמר מקצועי

התיק  של  הטבעי  לגידול  מעבר  משמעותית, 
הקיים, יכולה להגיע מרכישת תיק ביטוח ומיזוגו 
בתוך המשרד. כמובן שהליך רכישת תיק ביטוח 
הינו מורכב ודורש ליווי מקצועי של אנשי מקצועי 
מהאלטרנטיבות  אחת  זו  עדיין  אבל  שונים, 
שמהלך  ובתנאי  הלקוחות  תיק  להגדלת  הטובות 
זה אכן משפר את הרווחיות הקיימת כיום, בהנחה 

שקיימת. 
עצמם  מוצאים  סוכנים  מעט  לא  שני,  מצד 
מתקדמים על ציר הזמן לקראת העשור השביעי 
של חייהם ללא דור המשך וניתן לבחון את מכירת 
התיק כל עוד הסוכן מתפקד והתיק אינו במגמת 
סחרור כלפי מטה, כלומר לתזמון יש יתרון ענק, 
וגם פה בליווי אנשי מקצוע ניתן לבצע פעולות 
והליך היפרדות מבוקר,  שונות למקסום המכירה 

כספי ונפשי.

לרתום את המדיה 
הדיגיטלית

3. הקטנת התלות ביצרנים 
נשענים  שאינם  נוספים  הכנסה  אפיקי  פיתוח 
אך ורק על היצרנים הקלאסיים – חברות הביטוח. 
סוכן ביטוח יכול לפתח שרותים נוספים ולמכור 
שרותים אלו בגין תגמול ישיר מלקוחותיו וללא 
כל קשר למוצר ביטוחי כזה או אחר. בעולם של 
סוכן  כל  של  חובתו  אחיד"  לחם   – אחיד  "מוצר 
משיקים  אשר  נוספים  ותחומים  שרותים  לאמץ 
ללקוחותיו  אותם  להציע  הביטוח,  לעולמות 
ולקבל תגמול ישיר מהם בגין שרותים אלו. ככל 
ופחות  מגוונים  יותר  יהיו  ההכנסה  שמקורות 
הסבירות  עולה  כך  הביטוח  בחברות  תלויים 
התלות  והקטנת  בעתיד  ההכנסות  להגדלת 

ביצרנים אשר בונים ערוצי הפצה עוקפי סוכן.

4. פיתוח ערוצי התקשורת עם 
הלקוחות וקהל ייעודי 

תופסות  הדיגיטליות  המדיות  היום  של  בעידן 
יותר ויותר מקום ולכן כל סוכן מחויב לרתום את 
הדיגיטציה לצרכיו ולא להילחם בה. הדבר צריך 
לבוא לידי ביטוי בכניסה לעבודה מול הלקוחות 
אינסטגרם,  פייסבוק,  כגון  קיימות  במדיות 
שיווקיים  מקצועיים,  מסרים  שיווק  וכן  ווטסאפ, 
ומסחריים במדיות הללו והעמדת כלים דיגיטלים 
לטובת לקוחות המשרד, אשר בחלקם יחליפו כוח 
אדם או יאפשרו להטיל משימות אחרות על כוח 

האדם המצוי במשרד הסוכן. 
דיגיטלית  בחירה  בוטים,  של  מנגנונים  הכנסת 
של לקוח במוצר המשווק דרך משרד הסוכן ועוד 
בדרכים  לקוחותיו  עם  לתקשר  לסוכן  יאפשרו 
אם  ודי  וממוקדות,  זולות  מהירות,  יותר  הרבה 
וכיצד  האחרון  בעשור  בבנקים  נעשה  מה  נבדוק 
מצד  לבנקים  הלקוחות  הגעת  על  השפיע  הדבר 
אחד ושימוש בדיגטציה שהועמדה לרשותם בצד 

השני.

"מרפאת מומחים"
5. שיתופי פעולה בין אנשי מקצוע 

שונים
הלקוח  צרכי  כי  היא  העתידית  העולם  תפיסת 
השרותים  ומגוון  הביטוח  סוכן  דרך  מנותבים 
רוב סוכני הביטוח מתמחים  והצרכים הוא אדיר. 
אצל  יום,  ביום  עוסקים  הם  בהם  אשר  בתחומים 
חלקם זה יותר מגוון ואצל אחרים יותר מצומצם, 
ולטפל בכל  קשה למצוא כאלו שיודעים לשלוט 
ניתן  אשר  והעקיפים  הישירים  המוצרים  מגוון 

להציע ללקוח ב־2021. 
מספר  בין  שת"פ  של  ערוצים  לפתח  מומלץ 
תרומתו  את  מביא  סוכן  כל  כאשר  סוכנים 
קיימת  הסוכנים  ובין  מסוים  בתחום  המקצועית 
סינרגיה ברורה וכללים ברורים למי שייך הלקוח 

השונים.  השרותים  בגין  ההכנסה  מתחלקת  ואיך 
גם בבניית מערך מסוג זה של "מרפאת מומחים" 
והכשרתם  ניסיונם  אשר  מקצוע  אנשי  נדרשים 
ובסופו  כאלו  "מרפאות"  לבנות  להם  מאפשרים 
של תהליך הסוכן שולט על כל התהליך, בין אם 
ישיר או עקיף, והלקוח מקבל תחת קורת גג אחת 

את כל פתרונותיו.

6. בדיקת הסכמי עבודה מול 
היצרנים 

עסק  אומנם  דבר,  לכל  עסק  מנהל  ביטוח  סוכן 
כמוה,  מאין  חשובה  שליחות  גם  בצידו  יש  אשר 
אבל עדיין עסק כלכלי לכל דבר. לאור העובדה 
זו  בתקופה  הסוכן  של  הכנסותיו  עיקר  שעדיין 
השונים,  מהיצרנים  הפצה  עמלות  בדמות  מגיעה 

חובה עליו למקסם את הכנסותיו על ידי בדיקת 
ובדיקת  השוק  של  לבנצ'מרק  השוואה  הסכמיו, 
מול  בעבודה  והנוחות"  הנאמנות  "פקטור  עלות 
יצרן כזה או אחר תורמת עבורו למקסום הכנסותיו 
ואחרות.  כאלו  בדרכים  בהוצאותיו  ולהשתתפות 
יחסים טובה... נעים...יש לי מערכת  "לא  המושג 
ואינו  רלוונטי  אינו  שלהם..."  וותיק  סוכן  אני 
צריך להיות חסם לבדיקת ההסכמים הקיימים תוך 
הישענות על אנשי מקצוע אובייקטיבים ולא על 

אנשים מזוהים עם המערכות הנבדקות.

הצבת יעדים
7. שימוש במיקור חוץ

במציאות הרגולטורית של היום, בה נדרש כל סוכן 
לבצע פעולות רבות מול לקוחותיו בתחומים שונים 
להוציא  ומומלץ  כדאי  הפנסיוני,  בתחום  ובמיוחד 
לביצוע  חוץ  למיקור  מטלות/דרישות  מאותן  חלק 
למעסיקים,  תפעול  שרותי  לדוגמה  אלו,  פעולות 
כמובן שכל  ועוד.  שונים  מסוגים  בתביעות  טיפול 
הוצאה למיקור חוץ צריכה להיבחן במונחי עלות/
יש  האחרונות  השנים  של  מנסיון  אבל  תועלת, 
הוכחות שמיקור חוץ יכול לחסוך זמן רב ולאפשר 
ומכירה  שיווק  פעולות  לבצע  שנחסך  בזמן  לסוכן 

על חשבון אדמיניסטרציה ועבודה פקידותית.

8. בניית תוכנית עבודה לשנים 
הבאות

מנהל  הביטוח  סוכן  כי  לעיל   6 בסעיף  הזכרתי 
יעבוד  ביטוח  אין מצב שסוכן  ולכן  כלכלי,  עסק 
ללא תוכנית עבודה לטווחים של 5 שנים קדימה 
ניתן  אשר  רמות  במספר  יעדים  הצבת  לפחות, 
לעקוב ולבקר אותם, וגם ידוע מה תהיה התוצאה 
גם  ולא.  במידה  יקרה  ומה  אליהם  ההגעה  של 
מקצוע  אנשי  של  מעורבות  נדרשת  זה  בהליך 
עצמו  הרואה  ביטוח  סוכן  אבל  שונים,  מתחומים 
כמנהל עסק כלכלי חייב לעבוד על בסיס תקציב 

שנתי ותוכנית עבודה בטווח האמור. 

סיכום 
גדולים.  אתגרים  לנו  מציבות  הבאות  השנים 
אנחנו לא נמצאים בעידן של שינויים אלא בתקופה 
את  להתאים  ישכיל  שלא  ומי  עידן,  שינוי  של 
עצמו לעידן החדש - ימצא עצמו משתרך מאחור 
ולאט לאט מאבד את יכולת ההכנסה שלו, מעין 
בריאות,  בעיות  עקב  לא  עבודה"  כושר  "אובדן 
אלא עקב בעיות של חוסר הסתגלות לשינויים, אי 
הבנת צרכי הלקוח המשתנים במהירות, שמרנות 
חונקת ואי רצון להפנים שינויים נדרשים וישומם. 
אשר  המלצות   8 הם  אחד"  בעקבות  "שמונה 
שידע  ולמי  העתידי,  הסוכן  בעקבות  באות  כולן 
טובה  פרנסה  צופה  אני  כראוי,  עצמו  להתאים 
ושביעות רצון מאחד מהמקצועות הכי מעניינים 

הקיימים – סוכן ביטוח.

הכותב הוא מנהל חטיבת הסוכנים ב"מדיהו" sh
ut

te
rs

to
ck

ם: 
לו

צי

בעידן של היום המדיות 
 הדיגיטליות תופסות יותר 

ויותר מקום ולכן כל 
סוכן מחויב לרתום את 
הדיגיטציה לצרכיו ולא 

להילחם בה
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חברת הביטוח תבעה את המבוטח 
להשבת תגמולי הביטוח

התביעה הוגשה לאחר שהתברר כי המבוטח הטעה אותה בתיאור העובדתי של התאונה ‰ 
עו"ד עדי בן אברהם שב ומדגיש את חשיבות חוזר הצירוף לבירור זהות הנוהגים ברכב

בחוק א ביותר  הרגישים  הנושאים  חד 
חוזה הביטוח מתייחס למרמה בתביעת 
ביטוח. השבוע אבקש לספר על מקרה 
בו חברת הביטוח הגישה תביעה להשבת תגמולי 
לאחר  שלה  למבוטח  שילמה  היא  אותם  ביטוח 
המבוטח הטעה אותה בתיאור  שהתברר לה כי 

העובדתי של התאונה. 
במועד  ברכב  שנהגה  מי  הביטוח  חברת  פי  על 
התאונה היתה בתו הצעירה ולא אשתו, כפי שהוא 
בוטח  והרכב  מאחר  אך  הביטוח,  לחברת  דיווח 
לנהג מעל גיל 40 בלבד - המבוטח ניסה להטעות 
את חברת הביטוח ואף קיבל ממנה בפועל תגמולי 
ביטוח, שלא היה זכאי להם, בשל הדיווח הכוזב על 

כך שאשתו בת ה־45 נהגה ברכב בעת התאונה. 
ישאל השואל - כיצד גילתה חברת הביטוח על 
הרכב  בעל  הגיש  התאונה  לאחר  הנהגת?  זהות 
חברת  נגד  תביעה  בתאונה  מעורב  שהיה  האחר 
הביטוח ומבוטחה לפיצוי על הנזקים שנגרמו לו, 
כי מי שנהגה ברכב של  ובדיון המשפטי התברר 
המבוטח היא בתו הצעירה. בעקבות הגילוי פנתה 
חברת הביטוח וביקשה את תגמולי הביטוח בחזרה 
מהמבוטח, עקב הפרת חובת הדיווח של המבוטח, 

בניגוד לחוק חוזה הביטוח. 
לא  כי  הוסיפה  אף  הביטוח,  חברת  מכך,  יתרה 
חלה במקרה שכזה הלכת פיקאלי )ביצוע תשלום 
תביעה  על  ומדובר  הואיל  עב"א(  למבוטח,  יחסי 

על בסיס מצג כוזב ותרמית של המבוטח.

נסיבות של תרמית
בית המשפט אשר ישב על המדוכה, לאחר ששמע 
את עדותה של נהגת הרכב האחר, אשר ציינה כי מי 
שנהגה ברכב המבוטח זו בחורה צעירה ולהערכתה 
בת גילה, קובע כי המבוטח לא היה נוכח באירוע 
שאשתו  לאחר  רק  עליה  לו  ונודע  התאונה, 
בתו  ואת  הביא את אשתו  לא  התקשרה. המבוטח 

לעדות על מנת לבחון ולשמוע את גרסתם. 
פיקאלי,  הלכת  לעניין  כי  מוסיף  המשפט  בית 
זו אינה  אין בה כדי לסייע למבוטח שהרי הלכה 
תרמית  של  נסיבות  על  מדובר  כאשר  רלוונטית 
על  מדווח  המבוטח  בו  זה,  במקרה  שאירעה  כפי 
מנת  על  ברכב,  נהג  לא  שכלל  אחר  נהג  זהות 
לזכות בתגמולי ביטוח. בית המשפט מפנה לפרשת 
דואני, אשר נדונה בבית המשפט העליון, שם נקבע 
כי "הדיבור 'בכוונת מרמה' כולל שלושה יסודות: 
מסירת עובדות בלתי נכונות או כוזבות; מודעות 
של המבוטח לאי הנכונות או לכזב של העובדות 

על  כדין  שלא  כספים  להוציא  וכוונה  שנמסרו; 
יסוד העובדות הבלתי נכונות או הכוזבות". 

היה  כי  המבוטח  טענת  כי  מוסיף  המשפט  בית 
על חברת הביטוח לערוך בדיקות מטעמה בטרם 
שילמה לו את תגמולי הביטוח אין להם מקום. לא 
היה מקום ובסיס לחשד כי המבוטח הגיש לחברת 

הביטוח הודעה כוזבת בדבר זהות הנהג. 
כי  המשפט  בית  קובע  המקרה,  בנסיבות  לכן, 
את  ומחייב  הביטוח  חברת  עמדת  את  מקבל  הוא 
תגמולי  את  הביטוח  לחברת  להשיב  המבוטח 

הביטוח בצירוף שכ"ט עורכי דין והוצאות. 

דוגמה לציבור
דבר היועמ"ש: פסק דין זה צריך לשמש דוגמה 
ביחס  האחד,  מישורים:  בשני  המבוטחים  לציבור 
מלאה  תמונה  להציג  חובה  קיימת  כי  לעובדה 
והן  הביטוח  חוזה  כריתת  בשלב  הן  וכנה  נכונה 

מתחדד  גם  הדבר  התביעה.  טופסי  מילוי  בשלב 
ביתר שאת לאור חוזר הצירוף. 

זו ההזדמנות לחזור ולהדגיש כי גם בשלב חידוש 
הפוליסה, יש לפעול ולברר, מול המבוטח מי יהיו 
הנהגים אשר משתמשים ברכב ובנוסף לוודא מולו, 
בין היתר, את גיל הנהג הצעיר ואת ותק הנהיגה 
)וזאת מבלי לגרוע מיתר הבדיקות והשאלות שיש 

לברר מול המבוטח ביחס לכיסוי הביטוחי(.
שניתן  הוא  הדעת  את  עליו  לתת  נוסף  מישור 
לראות כי בית המשפט מחריג את הלכת פיקאלי 
אין  שכזו  בהתנהלות  כי  וקובע  הנסיבות,  לאור 
מקום למתן פיצוי, ולו מינימלי, ביחס ללקוח אשר 
מסר מצג מטעה לחברת הביטוח, כאשר יש לזכור 
כי הלכה זו עדיין תלויה ועומדת לבחינה על ידי 

בית המשפט העליון. נסיעה טובה.

הכותב הינו מתמחה בתביעות ביטוח 
ויועמ"ש הלשכה רן

 ק
יא

: ג
ש

רא
ם 

לו
צי

קיימת חובה להציג תמונה מלאה, נכונה וכנה הן בשלב 
כריתת חוזה הביטוח והן בשלב מילוי טופסי התביעה. הדבר 

גם מתחדד ביתר שאת לאור חוזר הצירוף

shutterstock :מי שנהגה ברכב היתה בתו הצעירה של המבוטח. למצולמת אין קשר לידיעה | צילום



| 8 באפריל 152021  02  02  02  02  02   דוד ליפקיןביטוח בעולם

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

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 

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

לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה גדעון 

רוזמן על פטירת אביו 

חיים טוביה 
רוזמןז"ל

שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה, רוני 

גרינברג, על פטירת אביו

מוריס גרינברג
ז"ל

שלא תדע עוד צער

לא לוקחים סיכון: המבטחים נזהרים בביטוח עסקים אשר 
עושים שימוש במטבעות דיגיטליים

תקופה האחרונה גדל מספרם של הגורמים ב
בביטקוין  להשתמש  שעוברים  העסקיים 
דוגמה  התשלום.  כמטבע  קריפטו  במטבעות  או 
טסלה,  החשמלי  הרכב  יצרנית  היא  לכך  בולטת 
שעברה  מאסק,  אלון  המיליארדר  בבעלות 
לשימוש בביטקוין ומאפשרת ללקוחותיה רכישת 

כלי רכב באמצעות מטבע ביטקוין ודודג’קוין. 
הבעיה שמעלים המבטחים היא כי לא ניתן לבטח 
מתקפות  כנגד  בביטקוין  הגדולה  ההשקעה  את 
הסיבה  בשל  בעיקר  והונאות,  גניבות  סייבר, 

שמדובר בביטוח בסכום של 1.5 מיליארד דולר.
האמריקאי  הביטוח  בשוק  שנעשתה  מבדיקה 
נמצא כי חברות הביטוח וסוכני הביטוח המשווקים 
ביטקוין  למטבעות  כיסוי  עם  ביטוח  פוליסות 
מגבילים את ערך הביטוח. ואילו בלויד’ס מציינים 
לביטוח  כיסוי  לרכוש  יכולות  קטנות  שחברות 

בינוניות  חברות  ואילו  דולר,  מיליון   10 בסכום של  בביטקוין  עסקאות 
יכולות לרכוש כיסוי ביטוחי בסכום של 100־200 מיליון דולר. הסכום 
המקסימלי של הביטוח עומד כיום על 750 מיליון דולר. חברות הביטוח 

אינן מוכנות בשלב זה להסתכן בביטוח מעבר לסכום הזה.

לכיסוי  בביטקוין  שימוש  עושים  אשר  עסקים  של  לביטוח  הביקוש 
האחרונה  בתקופה  מאוד  גבר  והונאות  גניבות  האקרים,  של  פריצות 
בארה”ב. לפי סיכומי חברת אבטחת הסייבר סיפרטרייס, בשנת 2020 
ב־1.9  הסתכם  והונאה  סייבר  מתקפות  מגניבות,  ההפסדים  היקף 

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

עליה בביקוש לביטוח עסקים אשר עושים שימוש בביטקוין 
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