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ייפתחו הערב ,ומיד עם סיומם יחלו
חגיגות העצמאות  ‰סוכנות וסוכני
הביטוח מנציחים את יקיריהם
שנפלו  ‰וגם :הכירו את הסוכנות
שקוראות להרחיב את הייצוג הנשי
בהנהגת הלשכה > עמ' 2,7

צמצמו את הפער

מתמודדים נוספים

הגנבים חוגגים

יו"ר ועדת הרווחה בלשכה פונה
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להקדים מועד תשלום העמלות
> עמ' 11

סו"ב מיכה אדוני וסו"ב
מוטי בקר הודיעו גם הם כי
יתמודדו בבחירות לנשיאות
הזמנית > עמ' 5
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הסיבה העיקרית :חזרת המשק
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הם איתנו לעד

סוכנות וסוכני ביטוח מנציחים את יקיריהם שנפלו על הגנת המדינה לאורך
שנות קיומה  ‰פרויקט מיוחד > רונית מורגנשטרן

רב"ט דודי חורש ז"ל
אחיו של סו"ב עופר חורש
שנת לידה1954 :
תאריך נפילה19.10.1973 :

דודי גדל במושב טל שחר ,ובעקבות מלחמת
ששת הימים החליט ללמוד בפנימייה הצבאית
שליד גימנסיה הרצליה .הוא היה ספורטאי
מצטיין :אצן ,כדורגלן וכדורסלן.
בנובמבר  1972התגייס דודי לצנחנים ושירת
בפלוגת חבלה מוצנחת (פלחה"ן צנחנים) .ביום
הכיפורים 6 ,באוקטובר  ,1973היה דודי בחופשה
בבית .כשהבין שהולכת לפרוץ מלחמה ,ארז את
התרמיל וחזר לבסיס .הוא שובץ לחילוץ טייסים.
בהמשך המלחמה הצטרף לחבריו וחצה איתם את
תעלת סואץ.
במוצאי שמחת תורה באותה השנה ,בקרב
שהתפתח ממערב לתעלת סואץ ,נפגע דודי
מירי ונהרג במקום .בן  19בלבד היה במותו .הוא
נקבר בקבורה זמנית ליד קיבוץ בארי ,ובחודש
אוגוסט  1974הובא למנוחת עולמים בהר הרצל
בירושלים.
דודי השאיר אחריו את הוריו :אריה חורש
שהיה גם הוא מגויס במלחמה; האמא מלכה
חורש ,לא התאוששה ונפטרה צעירה בגיל .54
ושלושה אחים :עופר ,חיה ואורית.

סא"ל אריה ארצי ז"ל
אחיו של סו"ב גיורא ארצי
שנת לידה1945 :
תאריך נפילה21.10.1973 :

תמונות באדיבות המשפחות

אריה גויס לצה"ל במאי  .1963לאחר שסיים
קורס מכי"ם ,נשלח לקורס קצינים והתמנה
כמפקד מחלקת טנקים .שירת בחטיבה  188ולחם
במלחמת ששת הימים בדרום.
ב־ 1972סיים את לימודיו באוניברסיטת בר
אילן בהצטיינות יתרה .למלחמת יום הכיפורים
גויס ב־ 6באוקטובר  .1973את רוב ימי הלחימה

ביטוח
ופיננסים

מילא אריה בתפקיד המג"ד .הוא נפל בקרב,
מעבר לתעלה בשטח מצרים ,בעודו חשוף בצריח.
הוא נפגע מפגז והותיר משפחה כואבת ואבלה.

סמל הנרי (ריקו) דנה ז"ל

אביה של לימור זיסקינד ודודה של סו"ב
מירה פרחי
שנת לידה1937 :
תאריך נפילה11.11.1982 :
הנרי עלה עם משפחתו לארץ ,בשנת ,1957
והשתקע בקריית מוצקין.
בנובמבר  1961התגייס הנרי לחיל הרגלים.
את הטירונות ואת קורס החובשים הקרביים סיים
כחניך מצטיין .אחרי שהשתחרר משירות החובה,

התגייס הנרי לשירות במשטרה .תקופה קצרה
הוא עבד כשוטר .לאחר שהשתחרר מהמשטרה
החל לעבוד כפקיד בנק ,שם התקדם והפך לסגן
מנהל סניף.
במלחמת ההתשה הוא נפצע ליד תעלת סואץ,
ואושפז .אחרי ששוחרר מבית החולים ,הוכר
הנרי כנכה צה"ל ,אך סירב לעזוב את יחידתו
והמשיך לשרת כחובש קרבי.
למרות שקיבל פטור משירות המילואים
וחרף גילו המבוגר ,נקרא הנרי פעמים אחדות
לשירות מילואים בלבנון במלחמת שלום הגליל.
ב־ 11.11.1982הוא שירת כחובש בבית הממשל
הצבאי בצור .עקב התפוצצות מיכל גז בבית
הממשל התמוטט הבית על יושביו.
לימור בתו" :אבא שלי היה נעדר במשך מספר
ימים עד שלבסוף נמצאה גופתו .אני הייתי בת
 11כשהאירוע התרחש".

רס"ן עמרי (צ'יטה)
צ'יטיאט ז"ל
אחיינה של סו"ב חוה פרידמן וינרב
שנת לידה1970 :
תאריך נפילה30.1.1996 :
עמרי גויס בחודש פברואר  1988לקורס טיס,
ושירת כטייס  F-16במשך חמש שנים .הוא
השתתף בתקיפות אוויר מוצלחות בלבנון .כמו
כן ,שימש קצין הדרכה ובתקופה זו הותיר את
חותמו ,בעיקר בצד ההדרכתי.
בחודש ספטמבר  1995נשא עמרי את בשמת

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :מוטי ארבל | עורכת ראשית :מירב לפידות |
כתיבה :רונית מורגנשטרן | מפיק :יאיר ילין | מקבוצת  .R&B Mediaלתגובות | office@rbmedia.co.il :לפרסום במגזין:
שי שמש ,טל' 7116554־ | shivuk@insurance.org.il ,050צילום השער | shutterstock :צילומי אילוסטרציהshutterstock :
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רוה לאשה ,לאחר שנים של היכרות ,אך
אושרם נקטע לאחר ארבעה חודשי נישואין.
כאשר נישאו לא תארו לעצמם שהאמרה
"עד שהמוות יפריד בינינו" תתגשם ותהפוך
למציאות.
ב־ט' בשבט תשנ"ו ( ,)30.1.1996נפל עמרי
בעת מילוי תפקידו ,בהובילו את אנשי הקבע
שתחת פיקודו לביצוע בוחן "בר אור" תקופתי.
בסיום ריצת  2ק"מ התמוטט באופן פתאומי.
גם ברגעיו האחרונים נתן ביטוי לאהבת
הזולת שבו ,ומילותיו האחרונות הופנו לחבר,
שהתיישב על המדרכה בתום הריצה" :לא כדאי
לך לשבת עכשיו ,ייתפסו לך השרירים ,"...אמר
 והתמוטט.עמרי ז"ל הובא למנוחות בבית העלמין הצ־
באי בקרית שאול .בן עשרים ושש היה בנופלו.
הותיר אחריו רעיה ,הורים ואח .לאחר נפילתו
הועלה לדרגת רב סרן.

סמ"ר איתן ברק ז"ל
בנו של סו"ב דודו ברק
שנת לידה1994 :
תאריך נפילה18.7.2014 :

"איתן אהובי .במילים האלו אני פותח כל
דיאלוג שלי עם איתן מאז נפילתו בתחילת
מבצע 'צוק איתן' כשהוא בן  20בלבד ,וזה קורה
גם כשאני לבד עם עצמי ואיתו .לפני נפילתו
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זה תמיד היה 'מתוק שלי' ככה קראתי לו בכל
שיחת טלפון מהצבא ,כולל השיחה האחרונה
שלנו ממש לפני אפסון הטלפונים הניידים
והדממת הקשר.
"אני כלוחם קרבי בצנחנים ניהלתי אתו
גם שיחה מבצעית ,ועיקרה 'איתן ,הכי חשוב
לשמור על קור רוח בכל מצב שתתקל ,תפעיל
את החשיבה אפילו לחלקיק שניה וקבל את
ההחלטה הנכונה' ,איתן ענה לי במילים האלו:
'אבא ,אין לך מושג כמה אני מוכן וממוקד וככה
גם הכנתי את החיילים שלי'.
"לא חשבתי שזו תהיה השיחה האחרונה;
הייתה לי תחושת בטחון פנימי ובטחון באיתן;
הוא השרה תמיד בטחון .ואכן לא האויב הוא
שנצח אותו  -איתן נפגע מאש כוחותינו.
"איתן היה חתיך אמיתי ,ידע את זה אבל לא
ניצל את זה; אי אפשר היה להתעלם מהנוכחות
שלו ,צ'ארם בטונות .החברים של איתן מספרים
לי כמה היה שותף ועזר להם בכל קונפליקט
שהיה להם .כל כך הרבה נתינה טבעית הייתה לו.
"איבדנו בן מדהים .אבל אנחנו כהורים נתנו
לאיתן חיים מאושרים ,מלאים ,עם אהבה ללא
קץ .ולכן אנחנו גם היום חיים את החיים ,כי
ככה איתן היה רוצה שנמשיך ,ואיתן אתנו
בכל צעד ומהלך ובזכות היסוד החזק אנחנו
מקיימים חיי משפחה עם הילדים והנכדים,
חיים שמחים ,כשהעצב והחוסר נמצאים תמיד,
אבל לא במקום".

טור' אברהם צבאח ז"ל
אחיו של סו"ב אורי צפריר
שנת לידה1932 :
תאריך נפילה31.3.1950 :

" 71שנה עברו 71 .שנה מאז יצא אחי אברהם
מהבית על מדים ולא חזר .אומרים שהזמן מרפא
הכל .זה לא נכון .הוא לא מרפא את הכאב ולא
את הגעגוע.
"אברהם נולד ביום ה' בתשרי תרצ"ג,
 5.10.1932בחיפה ,ילד רביעי מתוך שבעת
ילדיהם של שלמה ואדל .כבר בגיל  ,13התנדב
לשירות ההגנה בתור קשר .בגיל  15זייף את
גילו על מנת להתגייס לצבא .הוא לקח חלק
בקרבות בגליל ,ברמלה ובנגב ,שם נהרג כאשר
רכב הסיור בו נסע עלה על מוקש ונתקל במארב
מצרי ליד קיבוץ נירים .בן  17היה בנופלו בערב
פסח תש"י.31.3.1950 ,
"כבן זקונים אני זוכר את הבית כאילו הולך
ומתכווץ כאשר נודע לנו שאברהם נהרג .כאילו
הקירות והתקרה החליטו פתאום להתקרב אחד
לשני ולסגור על כולנו 71 .שנה אני קם בבוקר
עם אברהם ועוצם את העיניים איתו בלילה71 .
שנה שלא נדע מה היה יכול לצאת מנער שכל
כך רצה לתרום עד כדי כך שזייף את גילו כדי
להתגייס לצבא .השנים עברו ואני התבגרתי
אבל הזיכרונות על אברהם לא התבגרו אפילו
היום .הילד ,לעולם יישאר ילד .תנצב"ה".

הדברים נכתבו על ידי הסוכנים ,ומבוססים על מורשת משפחתית בסיוע פרטים שפורסמו באתר "יזכור"

חג עצמאות שמח ובטוח בדרכים

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  1.3.2016ועד ליום  28.2.2021של קרן הפנסיה המקיפה של החברה
במסלולים תלויי גיל עד גיל  60בהשוואה לכל קרנות הפנסיה המקיפות במסלולים תלויי גיל עד גיל  60בשוק
בתקופה זו .אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.
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סו"ב מיכה אדוני הודיע כי יתמודד
בבחירות ב־ 9ביוני

יו"ר מחוז חיפה והצפון בלשכת סוכני הביטוח" :אני מגיע עם רקורד מוכח"  ‰גם סו"ב מוטי בקר
הודיע כי יצטרף לרשימת המועמדים בבחירות לנשיאות הזמנית > רונית מורגנשטרן

ס

צילום :באדיבות הלשכה ,באדיבות המצולם

ו"ב מיכה אדוני ,יו"ר מחוז חיפה
והצפון ,הודיע כי יתמודד בבחירות
לנשיאות הזמנית שיתקיימו ב־ 9ביוני
 .2021מדובר בתפקיד בו יכהן הנבחר עד לבחירות
הכלליות לנשיאות ומוסדות הלשכה שיתקיימו
ב־ 24בנובמבר .2021
באיגרת לסוכנים כתב אדוני" :בחודש יוני
יערכו בחירות לנשיא הלשכה .התפקיד מאתגר,
תובעני ,מצריך ידע רב ,ניסיון מוכח ,מקצועיות
וניהול ברמה גבוהה ,יחסי אנוש מעולים וקשרים
טובים עם תעשיית הביטוח.
"המשתנים רבים ,מהירים ומגוונים בענף
הביטוח; פרנסת סוכני הביטוח נפגעה בשנים
האחרונות  -והכוונה היא להמשיך ולפגוע בה.
הסיבות לכך רבות ומגוונות .רגולציה מכבידה,
מוקדים וישירים של חברות הביטוח ,כניסת
סו"ב אדוני" .אעשה ככל יכולתי לא לאכזב"
בנקים וחברות האשראי לענף ועוד .אצל חברות
הביטוח הפוך על הפוך – רווחי עתק שרובם
דירקטור בליסו"ב ,בוגר האקדמיה
בזכות סוכני הביטוח.
לתכנון ופרישה ,מרצה בביטוח ,כותב
"סוכן הביטוח הוא בר הסמכא והוא
על הענף בעיתונים ונחשב לבר
צורך מתבקש ומחויב המציאות.
סמכא בתחום .אני נוהג בדרכי
יש כאלה שחושבים אחרת  -והם
נועם ,בשכל ישר  -אולם בנחישות.
טועים .עלינו מוטלת המשימה
אני מאמין בניהול משותף ,מאחד,
לשמור מכל משמר על מעמד
בשילוב כל המגזרים בהנהגת
הסוכן ופרנסתו.
הלשכה  -נשים ,צעירים  -בהתאם
"אני מגיע עם רקורד מוכח .ראשית
לחלקם היחסי ,כולל המגזר הערבי
אני סוכן ביטוח וגאה על כך ,חבר מועצה,
סו"ב בקר
המשווע לעזרה.
הייתי יו"ר סניף טבריה גליל עמקים,
"אני מעמיד את עצמי לבחירתכם .אעשה ככל
כיום יו"ר מחוז חיפה והצפון ,חבר הוועד המנהל,

עם תחילת חודש הרמאדן
לשכת סוכני הביטוח מאחלת

רמאדן כרים לכל
חבריה המוסלמים
שיהיה החודש שופע אושר,
ברכה ונתינה

יכולתי לא לאכזב" ,סיים אדוני את פנייתו לסוכנים.

ארבעה מועמדים

גם סו"ב מוטי בקר ,שאינו נושא תפקיד בלשכה
כיום ,הודיע כי יתמודד ביוני על נשיאות הלשכה.
בקר פרסם בפייסבוק" :מתכבד להכריז על
מועמדותי לנשיאות לשכת סוכני הביטוח
בישראל .אני עוסק  24/7בביטוח מזה כ־20
שנה שהם כמעט מחצית מחיי .אני גר בקריית
ביאליק ומשתייך למחוז חיפה והצפון של הלשכה
ואתמודד ביוני  2021בבחירות לנשיאות לשכת
סוכני הביטוח בישראל ,בידיעה כי הנני מוביל
כצעיר בגילי יחסית לשאר המתמודדים ,ויכול
להנהיג דרך ,מסלול הכשרה והדרכה לצעירים,
טכנולוגיה מקיפה לסוכן הביטוח.
"אני בטוח שאקבל תמיכה חסרת תקדים מסוכני
ביטוח צעירים אשר יובילו את ענף הביטוח
בעשור הקרוב לשינוי במעמד הסוכן ,באופן
תיפקודו ובקידום ושידרוג האמצעים הדיגיטליים
והטכנולוגיים להם הוא חשוף.
"אני קורא לאיחוד השורות ושילוב כל הכוחות
בלשכה לעבר המטרה .הנני בטוח ונחוש לקבל
על עצמי תפקיד חשוב ובעל ערך זה תוך שילוב
ניסיון רב ואחריות מלאה ,וזאת בכדי להצעיד את
כולנו לעבר עתיד טוב יותר ולשפר את מעמד
סוכן הביטוח בישראל".
עד כה הודיעו על כוונתם ארבעה מתמודדים
לבחירות לנשיאות הזמנית :הסוכנים ישראל
אליוביץ ,עוזי ארגמן ,מיכה אדוני ומוטי בקר.

הפניקס
מאחלת יום עצמאות שמח
עם המבט קדימה
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הן עצמאיות ,מצליחות וגם קוראות
לכן  -איישו תפקידים בלשכה
בשנה החולפת כיהנו רק חמש נשים בתפקידים בכירים בלשכת סוכני ביטוח  ‰לרגל יום העצמאות
 -שאבנו השראה מסוכנות שמדגימות עצמאות נשית הלכה למעשה > רונית מורגנשטרן

מ

עולם לא כיהנה סוכנת ביטוח כנשיאת
הלשכה ,וכמות הסוכנות בתפקידים
כמו ראשי ועדות ויו”ר מחוזות נספרת
על כף יד אחת .לרגל יום העצמאות – סוכנות
עצמאיות חברות לשכה מספרות על פעילותן
וקוראות לסוכנות הביטוח להרחיב את מספר
הנשים המשפיעות בגוף חשוב כמו לשכת סוכני
הביטוח .ראשי המחוזות הפנו אותנו לסוכנות
הבולטות לדעתם במחוז ,והן שיתפו אותנו
בהשקפתן.

סו”ב אתי גבע,

מחוז השרון
“למה צריך נשים פעילות בלשכה ,איזו שאלה?
לנשים יש השפעה,
משמעות ,ידע ויכולת
אירגון וביצוע בכל תחום.
“כסוכנת ביטוח מזה
 30שנה ,וחברת לשכה
ותיקה ,השתתפתי בכמה
ועדות הלשכה  -ועדת
נשים ,ועדת בריאות ,ועדת בית הדין וועדת
אתיקה שבה אני עדיין חברה .תמיד שמחתי
להיות שותפה בפעילויות אלה ,תרמתי מניסיוני

“לצורך שמירה על לשכה חזקה
וטובה חשוב לערב בין החשיבה
הנשית לגברית ,השילוב הנ”ל
יעזור לנו לחזק את הפעילות
ולשומרה לאורך זמן”

צילומים :באדיבות המצולמים

ומהידע שצברתי במהלך השנים.
בישיבות הוועדות הרגשתי שהנושאים
שהועלו ודנו בהם יעזרו לסוכנים
והסוכנות במהלך עבודתם.
“עיסוק בביטוח היה שייך בעבר
לגברים ,ב־ 30השנים האחרונות
נשים רבות חברו לעולם הביטוח
כסוכנות עצמאיות ,ומניסיוני הסתבר שבשיווק
שביצענו הייתה אוזן קשבת לנו הסוכנות גם
מצד הגברים ,ואפילו המכירות היו טובות;

כשם שצלחנו כסוכנות במכירות ,הבנו שחשוב
שנשתתף בפעילויות הלשכה ונמלא תפקידים
בכל תחום כמו חברינו סוכני הביטוח ,ועדות
הלשכה הן בתחומים רבים ,שכולנו כסוכנות
מעורבות בהם במהלך עבודתנו היום יומית.
כמו כן ,דעות ,רעיונות ,תפיסות עולם שמטבען
שונות אצל בני אדם  -ועל אחת כמה וכמה בין
נשים לגברים.
“לצורך שמירה על לשכה חזקה וטובה חשוב
לערב בין החשיבה הנשית לגברית ,השילוב
הנ”ל יעזור לנו לחזק את הפעילות ולשומרה
לאורך זמן .כבר היום מנוהלות מספר פעילויות
בלשכה על ידי סוכנות והן זוכות להערכה רבה;
נותר לנו רק לבחור בדרך הנכונה”.

סו”ב חוה פרידמן וינרב,

מחוז תל אביב
והמרכז
“’משבר זו הזדמנות’  -זה
המשפט שאימצתי לפני
שנים רבות .החיים זה מה
שאנחנו מחליטים לחלום,
לחשוב ,ליצור ולהגשים.
התחלתי את דרכי עם ‘ירושה שלילית’ וגמרתי
אומר בליבי – שלא אהיה שם ,אלא אהיה במקום
אחר .חלמתי והגשמתי.
“לאחר שירות צבאי משמעותי ,התחלתי לעבוד
בחברת הביטוח ‘אליהו’ במסגרת סוכנות הביטוח
של שלמה אליהו .זה היה בית ספר לחיים ,ושם
החלטתי שאני רוצה לגדול ולהיות במובילים.
התחלתי כפקידה זוטרה בהדפסת תעודות חובה;
יכולתי להישאר שם באזור הנוחות ,אבל
התשוקה לעשייה והדרייב הפנימי
הביאו אותי מיד להתחיל
ללמוד במכללה לביטוח.
“לאחר שמונה שנים החלטתי
להתקדם ולצאת לדרך חופשית
כסוכנת ביטוח; הצבתי לעצמי
יעדים ואתגרים ,והחלטתי שתקרת
הזכוכית לא קיימת עבורי.
“המשכתי בלימודי גישור ,דירקטורים,
 ,CLUנרשמתי למועדון  MDRTבכירי

סוכני ביטוח חיים .משנת  2004ועד 2020
פעלתי רבות במסגרת לשכת סוכני הביטוח
במועדון  MDRTבישראל .מאז ומעולם משאת
חיי היו לימודי משפטים .החלטתי שזו המתנה
שלי לעצמי ביום הולדת  .60הגיע הזמן להגשים
חלום זה .נרשמתי ללימודים וסיימתי בהצלחה

“יש מקום לנשים להימנות על
נבחרי הלשכה ולעשות למען
כולם .אני קוראת לחברותיי
הסוכנות להתנדב ולתרום מזמנן
ומיכולותיהן לטובת כלל הסוכנים”
תואר ראשון ותואר שני במשפטים .נותר לי
חלום נוסף  -עבודת דוקטורט  -וגם את זה
אשלים.
“כיו”ר ועדת אתיקה בלשכת סוכני הביטוח,
אימצתי והטמעתי פתרון תלונות בדרך הגישור,
ואכן ,התלונות הרבות שהגיעו לפתחנו נפתרו
בצורה מכובדת ,הותרנו את בית הדין מחוסר
עבודה .הוכחנו שניתן לפתור מחלוקות אחרת.
“בקדנציה זו ביקשתי לקחת לידיי את המכללה
ולעשות בה שינוי מהותי; בשמנו החדש -
‘מרכז ההכשרה’  -נפעל ונעשה לטובת חברינו
הסוכנים בלימודי העשרה מקצועיים .הסוכנים
חברי הלשכה יזכו לערך מוסף מעובדת היותם
חברי לשכה.
“בקדנציה זו נבחרי הלשכה מנו  26סוכנים
ורק  5נשים כיהנו בתפקידים; יש מקום לנשים
להימנות על נבחרי הלשכה ולעשות למען כולם.
אני קוראת לחברותי הסוכנות להתנדב ולתרום
מזמנן ומיכולותיהן לטובת כלל הסוכנים”.

סו”ב שרה
שטיינמן,

מחוז השרון
“הצטרפתי לענף הביטוח
בשנת  ,1988עם תחילת
פיתוח פוליסת הבריאות
הראשונה בידי הראל
חברה לביטוח .סוכנות הביטוח שלי ‘תוכניות
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מרפא’ ,שהוקמה לצורך קידום ושיווק הפוליסה
בתמיכת חברת הראל ,הנה מהמובילות בענף
ביטוחי הבריאות והראשונה שהחלה בשיווק של
הפוליסה באותה השנה.
“מאחר שנושא הבריאות מאוד עניין אותי,
והבנתי שהוא מאוד מתאים לנשים ,גם חלק
גדול מהצוות בסוכנות היה נשים ,שגם היום
עדיין עובדות כסוכנות ביטוח איכותיות

“במרוצת השנים למדתי
שניהול נשי הוא ניהול משתף
שרואה את טובת העניין ,ובכל
תחום שנכנסנו אליו בלשכה
נעשתה עבודה מצוינת”
ומקצועיות ואף תורמות מניסיונן באמצעות
פעילות בלשכת סוכנות הביטוח במגוון נושאים,
לאורך השנים.
“אני עצמי ,יחד עם סו”ב אלי ויקלמן ,שהיה
יו”ר הוועדה לבריאות ,הוצאנו את המדריך
הראשון לביטוחי בריאות עבור סוכני הביטוח,
שממנו יכלו הסוכנים לקבל כלים ולהבין את
מהותו של ביטוח הבריאות שהיה ענף חדש .בעת
העבודה על המדריך אף נתתי הרצאות לסוכנים
בכנסים שונים של הלשכה ומצאתי את עצמי
מעורבת יותר ויותר בפעילות למען הסוכנים,
ולכן התנדבתי ביחד עם סוכנות נוספות
לפעילות שוטפת של הלשכה.
“במרוצת השנים למדתי שניהול נשי הוא
ניהול משתף שרואה את טובת העניין ,ובכל
תחום שנכנסנו אליו בלשכה נעשתה עבודה
מצוינת.
“פעילותן של נשים סוכנות בלשכה הנה
חיונית ,ומשקפת את המעורבות שלנו בענף
כולו ,קיים סיפוק גדול לכל מי שתורמת מעצמה
למען הזולת ומצליחה להביא לידי ביטוי גם את
יכולותיה האישיות ,ואני מאוד ממליצה לנשים
להצטרף ולהשתלב בפעילות הלשכה”.

צילומים :באדיבות המצולמים ,ענת קזולה Q Elite Beauty

סו"ב בריג'יט קדוש,

מחוז ב”ש והדרום
“אני בת  ,57בענף
הביטוח מגיל  .20התחלתי
כפקידת שירות ומהר
מאוד הפכתי לסוכנת
עצמאית המנהלת עסק
פרטי .בבאר שבע אני
תמיד מתנדבת לסייע
בפעילות הסניף והמחוז.
“לדעתי ,שילוב נשים אסרטיביות ודומיננטיות
בתפקידי מפתח בלשכת סוכני הביטוח הוא
שילוב מנצח .התקופה הנוכחית מחייבת לעצור,
לחשוב ולבנות מתווה שהוא סולם יעקב :גם
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“לדעתי ,שילוב נשים
אסרטיביות ודומיננטיות
בתפקידי מפתח בלשכת סוכני
הביטוח הוא שילוב מנצח.
התקופה הנוכחית מחייבת לבנות
מתווה שהוא סולם יעקב :גם
נוגע בשמיים וגם נטוע בקרקע”
נוגע בשמיים וגם נטוע בקרקע.
“לנשים תודעת שירות גבוהה ורוח חדשנות.
נשים מנהיגות אשר יודעות לשלב אמביציה
עם עשייה וברוח זו של מבט אופטימי קדימה
לעבר העתיד ,ישכילו ‘הגברים’ בלשכה וישלבו
נשים למען עשייה מבורכת ומנצחת  -זה יחזק
את הלשכה”.

סו”ב מירב ג’והן,
מחוז ת”א והמרכז

“ב־ 2012התחלתי את
צעדיי הראשונים בעולם
הביטוח ,ומיד נחשפתי
לפעילות של לשכת
סוכני הביטוח באמצעות
שלמה אייזיק ומוטי קינן,
ומאז ועד היום אני מתנדבת באהבה גדולה
בלשכה לטובת סוכנים וסוכנות הביטוח.
“במהלך השנים הללו הייתי בוועדת הצעירים

“מכאן אני קוראת לכן – סוכנות
יקרות בואו ותשפיעו על
עתידנו ,וכל סוכנת שתחפוץ
להשתלב בפעילות הלשכה
אשמח להיות לה לעזר”
וניהלתי את תוכנית המנטורים שבמסגרתה
חיברתי בין סוכנים ותיקים לסוכנים צעירים.
בקדנציה הנוכחית אני חברת מועצה ,חברת
סניף תל אביב ,חברת ועד סניף תל אביב,
חברה במערך יח”צ ופרסום של הלשכה ,חברה
בוועדה למעמד האישה וסגנית יו”ר הוועדה
הבינדורית  -ועדה ששמה לה דגל
לתת לסוכנים הוותיקים את הכלים
להמשיך להצליח ולשגשג.
“אני רואה בעשייה זו זכות
ומפצירה בנשים להשתלב
בפעילות הלשכה .בואו
ותנו יד ועזרו לכולנו
להפיץ את דבר לשכת
סוכני הביטוח ליטול חלק פעיל בקדנציה
הקרובה על מנת להביא לכך שכל סוכן וסוכנת
יהיו תחת האיגוד המקצועי היחיד שלנו ,ובכך

לחזק אותו מבחינת כמות הסוכנים והסוכנות,
וכמובן מבחינה כלכלית  -ככל שיהיו מספר
חברים רב יותר כך נהיה בעלי כוח ובעלי
השפעה.
“מכאן אני קוראת לכן – סוכנות יקרות בואו
ותשפיעו על עתידנו ,וכל סוכנת שתחפוץ
להשתלב בפעילות הלשכה אשמח להיות לה
לעזר.
“מאחלת לכולנו בחירות טובות ומוצלחות,
שנעסוק רק בעשייה ברוכה ושנהנה מהקדנציה
הנוכחית מהדרך להצלחה ומתוצאותיה”.

סו”ב רונית ליאור,

מחוז ירושלים
“חייתי את חיי הרבה
לפני שנולדה תורת ה־
 ,NLPועוד לפני שנכתב
הספר ‘הסוד’; לפי אותם
עקרונות  -אם יש לך
חלום בראש ,תתמקדי
וצאי להגשים אותו.
“אחרי  15שנה כשכירה בחברות ביטוח,
מתוכן  10שנים כמנהלת מחוז ירושלים ,היה
לי חלום להקים תאגיד ביטוח עצמאי שיספק
מגוון פתרונות לסוכן הביטוח ,סוכנות שתבצע
עבור הסוכן שיתופי פעולה שונים וזאת על מנת
למקסם את יכולותיו בזמן הפנוי שלו בעבודה
לטובת עשייה .בית אמיתי לסוכן הביטוח.
“ב־ 2013הקמתי את ‘אבני דימונד’ס’ בירושלים;
ב־ 2018את ‘כוכב הצפון’ סוכנות לביטוח ,סוכנות
המספקת שירותים לסוכנים באזור הצפון; בשנת
 2019נולדה ‘ביי אנד דרייב’ סוכנות לביטוח
ביחד עם חברת הרכב המובילה ביי אנד דרייב -
שירותי מימון ,ששמה לנו את הפוקוס על ביטוח
רכבי יוקרה.

"נהניתי לקחת חלק בסיוע
לפתרון סוגיות ומחלוקות
משפטיות בין סוכנים ,וכן
להעניק ללשכה העצמה נשית
בתפקיד של שליחות והכרעה”
“לא היתה לי היכרות מוקדמת עם אף
אחד משותפיי ,פשוט נולד לי רעיון
בראש ,זיהיתי את ההזדמנות
העסקית ודפקתי להם בדלת.
הצגתי תוכנית עסקית ובקשתי
לקדם פיילוט על חשבוני .הגעתי
תוך אמונה מלאה לדרך ולפעולות
שאני מבצעת ויצרתי יש מאין.
ב־ 2020הקמתי את ‘אמונה’ סוכנות
לביטוח ,המספקת גם היא ,שירותים
לסוכני ביטוח באותו פורמט ,תחת מטריה
של ליווי מקצועי ,יעוץ משפטי צמוד לכל
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פרויקט יום העצמאות

נושא טיפול בתביעות ,שיתופי פעולה בין סוכני
ביטוח חיים לבין סוכני אלמנטרי.
“ככל שחלפו השנים ראיתי איך העץ הארגוני
שלי הופך להיות כזה בדיוק כפי שראיתי
בדמיוני בתחילת הדרך העצמאית שלי .משימות
רבות עוד לפני ,אין יום שלא מתרחש דבר חדש
בין אם במסגרת תוכנית ובין אם בביצוע.
“בין יתר המשימות ,לקחתי על עצמי תפקיד
התנדבותי בבית הדין של לשכת סוכני הביטוח.
נהניתי לקחת חלק בסיוע לפתרון סוגיות
ומחלוקות משפטיות בין סוכנים ,וכן להעניק
ללשכה העצמה נשית בתפקיד של שליחות
והכרעה .שלוש השנים וחצי בבית הדין בהחלט
נתנו לי את הפן המעשי ללימודי משפטים ,אותם
לקחתי על עצמי בנוסף לעשייה המקצועית”.

סו"ב אניה לוין
צילום :גיא קרן ,באדיבות הלשכה

מחוז חיפה והצפון
"בשנת  2013הצטרפתי
ללשכה ונכנסתי לוועדת
סוכנים צעירים בה
כיהנתי כסגנית של יו"ר
הוועדה דביר רפ .עד
היום כל חברי הוועדה
שומרים על חברות .אני
מאוד מתגעגעת לאותה תקופה של עשייה
משותפת באווירה מאוד ידידותית ,ללא פילוגים
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"אני רוצה לקרוא לנשים
לקחת חלק פעיל יותר
בענייני הלשכה .תקופת
הקורונה הוכיחה לעולם
כולו שנשים מאוד
אפקטיביות לא רק בניהול
באופן כללי אלא בניהול
משברים ומצבי חירום בפרט"
או סכסוכים .קיבלנו את מלוא התמיכה של
חברי הלשכה הוותיקים ותמיד ידענו שישנה
אוזן קשבת .האמנו בלב שלם שהלשכה היא
משפחתנו ותמיד נוכל להיעזר אחד בשני.
"אני זוכרת שהיינו ממתינים לצד שערי בניין
ביה"ס בו הועברו מבחנים לרישיון סו"ב והזמנו
את הנבחנים להצטרף ללשכה מיד עם קבלת
הרישיון.
"אני אומרת בגאווה כי אנשים כמו אריה
אברמוביץ' ,שוש כהן ,יובל ארנון ,יואל
זיו ,ורדה לבקוביץ' ,אריאל מונין ורבים
אחרים – אלו האנשים שחינכו אותנו
מבחינה מקצועית והשרישו בנו
את עקרונותיהם .בזכותם נקשרתי
לפעילות בלשכה וב־ 2017התמודדתי
ונבחרתי ליו"ר סניף חיפה והצפון.

תחסכו ללקוחות שלכם
דאגות וכסף בחו"ל

"אני משוכנעת שסניף חיפה מיוחד במינו .נכון
להיום זה הסניף הכי גדול בלשכה ,בו משתלבים
אנשים ממוצא ודתות שונות באחווה ואחדות.
לכהן בתפקיד יו"ר סניף הייתה זכות גדולה
בחיי והשתדלתי להוביל אותו כראוי ולהיענות
לכל בקשת עזרה שהתקבלה .בחזרה קבלתי מלא
הודעות ושיחות חמות וזה נתן לי סיפוק אדיר,
כוח ורצון להמשיך בעשייה למרות שלפעמים
היו תקופות מאתגרות במיוחד.
"כשסו"ב יוסי אנגלמן פנה אליי עם ההצעה
להעלות להצבעה את שמי כסגניתו בישיבת
המועצה ,כמעט באופן מידי החלטתי לקחת את
זה על עצמי.
"בשבועיים הקרובים אני מתכננת שיחות
עם ותיקי הלשכה משני הצדדים בשולחן עגול
על מנת לדון בבעיות הקיימות ואפשרויות
לפתרונן .לכל חבר לשכה יש זכות להישמע ולא
רק בפורומים או בקבוצות וואטסאפ .אני מאמינה
שחוכמה לא נמצאת במקום אחד ומתכוונת
להוכיח שדיאלוג פתוח לא רק חושף חילוקי
דעות אלא הרבה פעמים מיישב אותן.
"לבסוף ,אני רוצה לקרוא לנשים
לקחת חלק פעיל יותר בענייני
הלשכה .תקופת הקורונה הוכיחה
לעולם כולו שנשים מאוד אפקטיביות
לא רק בניהול באופן כללי אלא בניהול
משברים ומצבי חירום בפרט".

באפליקציית
ביטוח הנסיעות
החדשה של הראל
רוכשים ביטוח נסיעות
ונהנים מ 10%-הנחה
לרכישת ביטוח נסיעות
בנסיעה הבאה

הכיסוי הביטוחי הינו בהתאם לתנאי הפוליסה ובכפוף למדיניות החיתום של החברה.
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הלשכה לחברות הביטוח  -הקדימו מועדי
תשלום העמלות לסוכנים
רוב החברות עדיין מעבירות תשלומי העמלות ב־ 11בחודש ומעלה “ ‰אנחנו מספקים ליצרנים את
הפרנסה ,ולא ייתכן שסוכנים יקרסו בגלל הפער במועד תשלום ההוצאות לקבלת ההכנסות”
> רונית מורגנשטרן

ל
צילום :באדיבות המצולמת

מרות מאמצי הלשכה להקדים תשלומי
העמלות של חברות הביטוח לסוכניהן
וסוכנותיהן ,מתברר שרוב החברות עדיין
משלמות את העמלות החל מה־ 11בחודש ומעלה.
מדובר הן בעמלות אלמנטר והן בחיים ובריאות.
בשם לשכת סוכני הביטוח ,פנתה סו”ב מירה
פרחי ,יו"ר ועדת רווחה בלשכה ,אל כל חברות
הביטוח ,בבקשה להקדים את מועד תשלום העמלות
לסוכנות וסוכני החברה.
"סוכנות וסוכני הביטוח חוו שנה כלכלית לא
פשוטה עקב מגפת הקורונה אשר פקדה את המדינה,
כמו גם את העולם כולו .סוכני הביטוח ,שהינם
בעלי עסקים עצמאיים ,נאלצו להסתגל למציאות
לא פשוטה ומורכבת מאוד" ,כותבת פרחי בפנייתה.
"נזכיר כי חרף המשבר ,פעלו ללא לאות לטובת
ציבור המבוטחים והעניקו להם מענה מקצועי כולל
ומקיף אשר שמר עליהם והתאים לצורכיהם .לשם
כך ,סוכנויות וסוכנים רבים השאירו את עובדי

לשותפים הטבעיים של החברה ,סוכנות
המשרד במשרות מלאות בתקופת
וסוכני הביטוח המקצועיים והאיכותיים
קורונה ולא הוציאו את מרבית
שלכם ,לפעול תוך הסרת דאגה אחת
עובדיהם לחל"ת ,חרף כל הקשיים,
כספית ומהותית בעבודתם השוטפת.
והיעדר סיוע מהמדינה.
"למענם של סוכנות וסוכני הביטוח
"על מנת לעשות כן ,סוכני
אשר פעלו כאמור ללא לאות בתקופת
הביטוח נדרשים לשלם את הוצאות
המשבר ,ולמען חיזוק הענף אני פונה אליך
עסקם ,לרבות שכר העובדים עד ל־10
מירה פרחי
באופן אישי ומבקשת כי החברה תענה בחיוב
בחודש והפקדות פנסיוניות ומיסים ,אולם
לבקשתי במטרה לחזק את סוכני הביטוח.
העמלות המשולמות להם על ידי חברתכם
אודה להתייחסותך המהירה".
מגיעות במועד מאוחר יותר במהלך החודש.
לדברי פרחי ,על החברות לשלם את העמלות עד
"מצב זה מוביל את הסוכן להיכנס להתחייבויות
כספיות נרחבות במהלך תקופה זו שבין קיום ה־ 5בכל חודש ,כדי שהסוכנים יוכלו לשלם את
התחייבויותיו למועד הגעת העמלות מטעמכם ההוצאות שלהם עד ה־.10
"אנחנו הסוכנים והסוכנות מספקים ליצרנים
לחשבונו.
"אני מאמינה כי דווקא כעת כאשר אנו מתחילים את הפרנסה ,אז שיתנו לנו להתפרנס בכבוד .אני
לראות יציאה מהמשבר ,ראוי ונכון כי תפעלו לסייע שומעת על סוכנים שקורסים בגלל פער הזמנים
לסוכני הביטוח ,ופעולה מטעמכם להקדמת מועד שבין ההוצאות להכנסות .אנחנו רוצים לשמוע על
העמלות תהיה צעד לגיטימי ראוי והגון אשר יסייע סוכנים צומחים ,ולא על מורדים צומחים".

הלקוחות שלכם
חיכו מלא זמן,
מגיע להם לטייל
מלא זמן.
פספורטכארד
חוזרים לבטח נסיעות
עד חצי שנה *
באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי ( )2014בע"מ ,החברה המבטחת – דיויד
שילד חברה לביטוח בע"מ .הפוליסה ניתנת לרכישה עד  60ימים 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
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המשק חזר לעבודה – ואיתו גם גנבי הרכב
החל מחודש ינואר נצפתה עלייה חדה של כ־ 240%בניסיונות גניבת רכב  ‰הקטגוריות
המבוקשות :רכבי פנאי שטח ודו גלגליים > רונית מורגנשטרן

ה

מערך המבצעי של  ,Pointerחברת
איתור והשבת כלי רכב גנובים ,מסכם את
הרבעון הראשון של שנת  2021בגנבות
רכב ומדווח כי החל מינואר ,ולאחר סיומו של
הסגר האחרון ,חלה עלייה חדה של  240%בגניבות
לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
על פי הסיכום ,שליש מניסיונות הגניבה הם
של רכבי  .SUVג'יפונים ורכבי שטח שהופכים
ליותר ויותר פופולריים על הכביש ,הופכים גם
למבוקשים במיוחד על ידי גנבי הרכב .כ־35%
מסך הגניבות ,עם גידול של  38%ביחס לתקופה
המקבילה .גם כלי רכב דו גלגליים מראים המשך
מגמה של עלייה בגניבות.
ברוב גניבות הרכב ,כמעט  ,70%נעשה שימוש
במשבש סלולרי ,דבר המעיד על כנופיות
מאורגנות.

לפי מחוזות
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צפון

שפלה

ירושלים

שרון

מרכז

סוג רכב

"פקק שהשתחרר"

מנכ"ל פוינטר ,אילן גולדשטיין ,מציין כי
"הגידול בניסיונות גניבות רכב הינו תוצאה של
'פקק שהשתחרר' עם חזרת המשק לשגרה .גנבי
הרכב 'חזרו לעבודה' לאחר תקופה ארוכה בה
הסגרים ונוכחות משטרתית כבדה על הכבישים
צמצמו מאוד את פעילותם.
"חוליות הגנבים פושטים על אזורים מתואמים
מראש עם חלוקת תפקידים הכוללים רכב הסעות,
רכב סיור מקדים לאיתור כלי הרכב שאותם רוצים
לגנוב ,רכב 'מוביל' המסיע את הפורצים ומדווח
לנהג הרכב הגנוב שנוסע מאחור על מחסומי
משטרה בדרך ונהגים שמסיעים את הרכב למשחטות
בשטחי הרשות .אנחנו מזהים גניבות 'מוזמנות' עם
אפיון של הסגמנט ודגם ספציפי לגניבה והעברתו
לשטחי הרשות לצורך פירוק או מכירה".
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מקורPointer :

שיטות גניבה פופולריות

צילום :יח"צ

 ‰שכפול מפתח :שיטת הגניבה המובילה עדיין
היא שכפול מפתח "גולם" בתהליך הגניבה,
תוך כדי התחברות לשקע  OBDשבאמצעותו
מתחברים למחשב הרכב .הגנבים מקודדים מפתח
חדש ומוחקים את המפתחות הקיימים .כ־42%
מסך ניסיונות הגניבה שנרשמו ,התבססו על שיטה
זו .לעומת  45%בתקופה המקבילה אשתקד ו־50%
בשנת  - 2019ירידה איטית אך עקבית.
 ‰תקיפה אלימה :תקיפה אלימה של הרכב על
ידי החלפת מחשב הרכב היוו  34%מסך הגניבות
יחסית ל־ 28%ברבעון המקביל אשתקד .גידול חד
של  21%ביחס לתקופה המקבילה ו־ 41%ביחס
לשנת .2019

0%

"נהגים מסיעים את הרכב למשחטות בשטחי הרשות"

 ‰גניבת מפתחות מבית הלקוח (דאבל) :כאשר קיים
קשר ישיר בין פריצה לבית הלקוח ולרכב בחניה
הצמודה .גניבות אלה היוו  11%מסך הגניבות
שנרשמו השנה ,לעומת  7%בתקופה המקבילה
אשתקד .נתון זה מוסבר על ידי יציאה של אנשים
מהבית לאחר הסגר האחרון והחזרה לשגרה אחרי
הקורונה .גידול של  57%משנה שעברה.
 ‰גניבה בידי מורשה :מתבצעת בדרך כלל על
ידי שכפול מפתח בידי משתמש מורשה שקיבל
מפתחות וקוד חוקי של כלי הרכב .שיטת גניבה זו
היוותה  10%מסך הגניבות שבוצעו השנה .לעומת
 18%בתקופה המקבילה אשתקד .ירידה של 44%
אשר מוסברת בשיפור המצב הכלכלי וחזרה
לשגרה אחרי הקורונה.
 ‰שוד וגניבת רכב מונע :היוו  3%מסך הגניבות
השנה .ללא שינוי ביחס לתקופה המקבילה
אשתקד.

בימים אלו בהן גוברות התקפות הסייבר -אתה
צריך לעבוד בראש שקט.
אתה תעסוק בביטוח ,ואנחנו נדאג לכך
שהארגון שלך יהיה מוגן מפני התקפות סייבר.
הצטרפו עכשיו לעשרות סוכנויות ביטוח
מובילות הנהנות משירותים אלו

 Integrityו - Cyber 2.0-חברת הסייבר
המובילה בישראל מספקות פתרון מקצה לקצה
להגנה על שרתים ,עמדות קצה וחיבור בגישה
מרחוק ,שירותי ניהול אבטחת מידע ויישום
תקנות הגנת הפרטיות

מה אנו מציעים לסוכנויות הביטוח?
שירות אבטחת מידע מנוהל מקצה לקצה,
פלטפורמה להגנה מלאה בפני מתקפות,
התקנה פשוטה וקלה ,מערכת מנוהלת בענן
על ידי חברת  ,Cyber 2.0וראש שקט

להצטרפות ניתן לפנות במייל:
insurance@cyber20.com
www.cyber20.com

יומנים לשנת תשפ"ב 2021/2022
בעקבות ההצלחה של שנה שעברה,
גם השנה חברת תשר מציגה מגוון חדש של יומנים איכותיים
בשלל מידות וצבעים

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

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

לחץ כאן לטופס הזמנה
לפרטים נוספים נא לפנות לעדי  adi@tesher.co.ilאו בטלפון 09-9538300
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ככה זו לא תשובה :על חברות הביטוח
לנמק את החלטותיהן במכתבי הדחייה
בית הדין האזורי לעבודה ביקש למחוק סעיפים מכתב ההגנה של חברת ביטוח ,מכיוון שאלה לא
הוזכרו במכתב הדחייה  ‰ערעור שהוגש לבית הדין הארצי חושף את הצדדים השונים של הסוגיה
> עו״ד עדי בן אברהם

ל

פני מספר שנים רב ,כאשר לקוח היה
מגיש תביעה לחברת הביטוח ,הוא היה
זוכה ,לעיתים ,לקבל תשובה לפיה
התביעה נדחתה ,הא ותו לא ,בלי נימוקים ובלי
הסברים .עם השנים ,בעקבות התערבות רשות שוק
ההון ,נכנסו הנחיות ,ולאחר מכן חוזרים ,הקובעים
כי על חברת הביטוח לנמק את כל נימוקי הדחייה
בהזדמנות הראשונה (בכפוף לחריגים).
אגב ,למי שמעוניין להעמיק חקר ,ניתן לראות
הוראות אלו אשר שולבו בחוזר אשר פרסם
הממונה ביחס לניהול ויישוב תביעות ביטוח.
בנוסף אבקש להזכיר כי לאור הכרעות אלו,
בתביעות ביטוח נוצר הליך חדש בבתי משפט בו
חברת ביטוח שהגישה נימוקים שלא צוינו במכתב
הדחייה במסגרת כתב ההגנה נדרשה להתמודד
עם בקשה למחיקת סעיפים מכתב ההגנה שלה.
הפעם אבקש לספר על ערעור שהגיע לבית
הדין הארצי לעבודה ביחס למחיקת סעיפים מכתב
ההגנה של חברת הביטוח במסגרת החלטה של
בית הדין האזורי.

תאונת עבודה מוחרגת

צילום ראש :גיא קרן

המבוטח היה מבוטח בפוליסה לאכ"ע ,לרבות
אכ"ע חלקי .עקב תאונה איבד המבוטח את כושר
עבודתו וחברת הביטוח שילמה לו תשלומי אכ"ע
חודשיים לרבות שחרור מתשלום פרמיות .לאחר
מספר שנים בהן שולמו התשלומים נבדק המבוטח
ונקבע כי הוא כשיר לחזור לעבודה .על החלטה זו
הגיש המבוטח תביעה שהועברה לבית הדין .בכתב
ההגנה טענה חברת הביטוח כי המבוטח הפר את
חובת הגילוי ,התרחשותו של האירוע הביטוחי
קדמה לעריכת הסכם הביטוח ,לא נגרם למשיב
אובדן כושר עבודה וכיוצא באלה טענות .אזכיר כי
החברת ביטוח כבר שילמה מספר שנים למבוטח.
המבוטח הגיש בקשה למחיקת הסעיפים מכתב
ההגנה ,בהתבסס על החלטות רשות שוק ההון.
חברת הביטוח הסכימה למחוק את כל הסעיפים,
למעט סעיף אחד אשר מדבר על כך שהוא אינו
מצוי באכ"ע חלקי וכי מדובר על תאונת עבודה
אשר מוחרגת על פי תנאי הפוליסה.
בית הדין האזורי לא קיבל את הטענה ומחק אף
את העילות הללו מכתב ההגנה  -על החלטה זו
הוגשה בקשת רשות ערעור מטעם חברת הביטוח
לבית הדין הארצי.
חברת הביטוח טענה ,בין שלל טענותיה ,כי
מדובר על נסיבות הנופלות בחריגים להפעלת
הנחיית רשות שוק ההון ,ומחיקת הסעיף עלולה

בתביעה נטען כי מדובר על אכ"ע מוחלט ולא אכ"ע חלקי | צילוםshutterstock :

לגרום להרחבת הפוליסה לכיסוי ביטוחי למקרה
של אובדן חלקי של כושר עבודה כתוצאה מתאונת
עבודה שכלל לא בוטחה ולא קיימת בכיסוי כלל.
בית הדין הארצי שדן בבקשה לרשות ערעור
קובע כי יש לקבל את בקשת רשות הערעור
ואף מציין כי עד למועד הדיון בסוגיית מחיקת
הסעיפים ,הנושא כלל לא עלה על ידי המבוטח
אשר טוען לזכותו לתגמולי ביטוח מלאים ולא
חלקיים.

חובת תום לב

בית הדין הארצי סוקר את הלכת בית המשפט
העליון לפיה פירוט נימוקי הדחייה מהווים
נגזרת של חובת תום הלב והמגמה של הרחבת
חובת הגילוי המוטלת על חברת הביטוח .עם זאת
נקבעו סייגים שונים להלכה זו ,בין היתר ,כאשר
הסנקציה תרחיב את הכיסוי הביטוח גם לסיכונים
שמלכתחילה לא היו מבוטחים ,וכן כאשר מדובר
על התניה המחריגה כיסוי ביטוחי וקיום התניה
ברור וגלוי גם למבוטח.
בית הדין הארצי מדגיש כי הפסיקה קובעת כי
אין לצפות כי חברת הביטוח תשקיע משאבים
במכתב דחייה בדומה לכתב הגנה בבית משפט.
במקרה דנן ,פוליסת האכ"ע החלקי קובעת כי לא

יינתן כיסוי לאכ"ע חלקי כאשר מדובר על תאונת
עבודה (בה המבוטח זכאי לפיצוי מהמוסד לביטוח
לאומי) ,ועניין זה לא פורט במכתב הדחייה.
בית הדין הארצי מתייחס להבחנה בין הרחבת
כיסוי ביטוחי לבין חריג לכיסוי שיש לטעון
במכתב הדחייה ,וקובע כי אם אכן ימחק הסעיף
מכתב ההגנה הרי שיורחב הכיסוי הביטוחי אף
מעבר לתנאי הפוליסה.
בית הדין הארצי מסכם וקובע כי תכלית הנחיות
רשות שוק ההון לאפשר למבוטח לכלכל את
צעדיו ,אך גם במהותה של התביעה הקונקרטית
נטען כי מדובר על תביעה לאכ"ע מוחלט וכלל
לא נטען לאכ"ע חלקי.
ביחס לבקשת חברת הביטוח לבטל את ההוצאות
אשר הוטלו עליה וחרף ההחלטה לקבל את בקשת
חברת הביטוח בערעור  -לא מבטל בית הדין
את החיוב בהוצאות ואף מוסיף אמירה לפיה אל
לחברות הביטוח להעמיס בכתבי הגנה טענות
הגנה לא רלוונטיות למקרה בגינו הן נתבעות
ושלא לצורך.
בברכת חג עצמאות שמח.
הכותב הינו מתמחה בתביעות ביטוח
ויועמ"ש הלשכה
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מורחב השימוש ברחפנים על
ידי חברות הביטוח בארה"ב

ביטוח חובה לכיסוי סייבר נבחן
בטורקיה

מ

ה

צילוםshutterstock :

ממשלה הטורקית בוחנת רעיון של הנהגת ביטוח חובה בפני
ינהל התעופה האמריקאי מרחיב את השימוש ברחפנים לחברות
נזקי מתקפות הסייבר לעסקים קטנים ובינוניים .המהלך נעשה
הביטוח .ההיתר החדש מאפשר לחברת הביטוח הגדולה State
 Farmלהטיס את הרחפנים הבלתי מאויישים מעל כבישים ורחובות בשל חוסר תודעה בקרב סקטורים עסקיים בצורך להתגונן בפני
עמוסים כדי לזרז את הטיפול בתביעות של מבוטחים ,כך שהרחפנים מתקפות הסייבר.
יוזם הנהגת חובת הביטוח בפני מתקפות הסייבר הוא Fahri
יהיו כלי עבודה שימושי.
האישור של מינהל התעופה האמריקאי ניתן לאחר סדרה של בדיקות  ,Altingotסמנכ”ל בחברת הביטוח  .Aksigortaבפנייתו לרשויות
הממשלתיות ,הוא התריע על המצב הרע של
שנעשו בטכניון של וירג’יניה .חברת
ביטוחי סייבר בטורקיה נוכח המתקפות הגוברות
הביטוח הצטרפה כשותפה במעבדה
של האקרים .הוא מצטט מחקר אמריקאי לפיו
לבדיקת כלי תעופה בטכניון .MAAP
חל זינוק של  81%בהתקפות סייבר בדרישה
לאחר חודשים של בדיקות שימוש
לתשלומי כופר .כמות ההתקפות הגיעה ל־1.6
ברחפנים מעל כבישים עמוסים ,המעבדה
מיליון התקפות סייבר בשנה שעברה בטורקיה.
נתנה המלצה חיובית .מעתה תוכל
 43%מהתקפות הסייבר בשנה החולפת היו על
המבטחת לשלוח רחפנים לצילום תאונות
עסקים קטנים ובינוניים ,שרובם לא העסיקו
רכב בכבישים עמוסים ,ולקבל נתונים
אנשי תוכנה .גם נמצא של־ 75%מהחברות
על תאונות קטלניות.
 State Farmהשתמשה בשנים המבטחת תשלח רחפנים לצילום תאונות בכבישים עמוסים לא היו פוליסות ביטוח עם כיסוי לפיצוי על
מתקפות סייבר .מצב זה ,לדעת המבטח הטורקי,
האחרונות ברחפנים לטיפול בנזקי
אסונות טבע .באמצעות הרחפנים ,יכלה החברה להגיע במהירות מחייב את הממשלה לפעול כדי להדק את ההגנה על העסקים בפני
למקומות של נזקי טבע ,לסקור את הנזקים ולצלם אותם .השימוש מתקפות סייבר ,וזאת באמצעות הנהגת ביטוח חובה כנגד מתקפות
שכאלה.
הנרחב של הרחפנים ייעל את הטיפול בתביעות גם של בעלי נכסים.

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים
דרושים  5סוכנים נמרצים שמעוניינים לקבל בית חם,
הפניות ועוד יתרונות ייחודיים .ניתן לפנות המייל:
 afikf.gabi@gmail.comאו בהודעת ווצאפ :
 .0587305550בתודה 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 בצוות03-9199915 .
עו"ד עם ניסיון של  7שנים בחיתום או תביעות בכל ענפי
הביטוח האלמנטרי כולל קבלנים והנדסי .ידע בוורד
ואנגלית .עבודה רק מהבית -מיקום גיאוגרפי לא חשוב.
סודיות מובטחת .קו"ח לשלוח למייל
shahr35@hotmail.com
לסוכנות הביטוח מישורים באשדוד דרוש בעל רישיון
פנסיוני המעוניין להתפתח ,לצמוח ולבנות תיק עצמאי.
תנאים מצויינים למתאימים  :עמלות גבוהות ,שירותי

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

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  48ת"א  2חדרים  33ממ"ר  +חניה לציון טל'
0522445755
בירושלים בגבעת שאול חדר מפואר במשרד מעוצב
ובבניין הראל ניתן עם שרותי משרד או ללא אהוד
שנלר udi98@shneller.co.il 050-5237770
להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח בפארק
אולימפיה ,מוטה גור  9פתח תקווה .החדר מרוהט
בשולחן סוכן גדול ועוד עמדה נוספת .עלות כולל
חשמל ארנונה וכו' 2,000 :ש"ח  +מע"מ .לפרטים,
שמוליק 054-4946290:
להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח חיים במגדל
משה אביב בבורסה ברמת גן ,כולל כל התשתיות
התפעוליות הנדרשות אפשרות להתמחות
050-5293836
במגדל רסיטל היוקרתי בדרך בגין  156ת”א ,להשכרה
בקומה  20חדר במשרד מפואר .אפשר גם שירותי
משרד .טלפון  054-4647407מאיר
להשכרה חדר 2+עמדות בסוכנות לביטוח הנמצאת
באזור התעשיה בחולון *מתאים לסוכן/ת או פקיד/ה

*חניה בשפע *שירותי משרד ־ אופציונלי יש לפנות
לאודי054-3117755 ,
להשכרה משרד  2חדרים עם דלת מקשרת "בית
צרפתי "רחוב הרצל  91ראשון לציון לפרטים יוסי
סוללר 050-5240011
בחיפה במתחם חלונות הסיטי בבניין ברוש־ להשכרה
משרדים איכותיים ומעוצבים לסוכנים ־החל מ־₪ 990
לחודש לפני מע"מ והוצ' לפרטים 0545270964
בחיפה בחלונות הסיטי פל־ים משרדים מפוארים כולל
ריהוט ,לתקופות קצרות/ארוכות ללא התחייבות ,ניתן
לקבל שירותי תפעול באלמנטארי/פנסיוני טלפון:
שי־ 052-8033305
להשכרה בחלונות הסיטי משרדים מרוהטים לשכירות
משנה לבעלי מקצוע חופשיים :עורכי דין ,רואי חשבון,
וסוכני ביטוח .שכירות לטווח ארוך/קצר ללא התחייבות.
זמינות מיידית ! לפרטים – יאנה 053-7753538

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח גדולה מעוניינת ברכישת תיק
ביטוחי (אלמנטרי ופנסיוני ) לפרטים ניתן לפנות
yanivaghion@gmail.com
ביחד סוכנות לביטוח גדלה ומעניקה בית ללקוחות
חדשים .מחפשים בית חם ללקוחות הבית שלכם ?
רוצים שהלקוחות שלכם יקבלו את הטיפול המסור
שאתם נתתם להם כל השנים? רוצים שתיק הביטוח
שלכם יישמר לשנים קדימה? אפשרי לרכוש את תיק
החיים ולהמשיך לטפל באלמנטרי בלבד או הפוך .אנא
פנו אלינו בנייד  052-7703399או במייל:
gil@beyahad־ins.com
למה למכור את התיק? אפשר להעביר תיק לניהול
אמין ומקצועי ושמירה על הקיים ( חיים ואלמנטר) יש
לנו צוות עובדים מקצועי ומיומן שיכול להבטיח רמת
שירות גבוהה ומקצועית ללקוחות שלך תמורה הוגנת
וסודיות מובטחת לפרטים איציק 054-2240454
itsik@newafikim.co.il

"אתר פרישה למכירה – טל'־ 057-0059951
()www.prisha.co.il
סוכנות לביטוח פופ סגל רעננה מעוניינת ברכישת
תיקי ביטוח של סוכן ותיק מסור ומקצועי  .יש לנו ניסיון
בתחום ומאמינים ביצירת מתווה אישי המותאם לסוכן
הפורש וכזה שהוא הכי טוב לשני הצדדים כמתכונת
להצלחה .סודיות מובטחת .טלפון־ יונתן050-5345751 .
סוכנות זילברמן ביטוח מעוניינת לרכוש תיקי ביטוח
עם אפשרות כולל ליווי או ללא ליווי אפשר להתקשר
ל  052-3866630או לשלוח מייל Guy@zilb־ins.com
מעוניין לקבל הצעות למכירת תיק אלמנטרי באיזור
מרכז Bit2bit_54@walla.co.il
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
 054-3073833שוקי mayyona04@gmail.com
מחפשים בית ? רוצים להוריד עלויות למינימום
(שכירות ,מזכירות  ,תפעול ,חניה וכו' )אנו מציעים את
כל אלו וכן שת"פ בין סוכנים ותיקים לסוכנים צעירים,
בין סוכני אלמנטר לסוכני חיים.בנוסף שרותי פיקוח
צמודים ואיכותיים וסביבת עבודה תומכת להצלחה
עם קבלותהשיחה החשובה ביותר שעשיתם בעשור !!!
תתקשרו.המייל שלי gil@beyahad־ins.com
הנייד שלי לפרסום 0527703399
רוצה לחזק את המשרד? להקים אגף חדש? (חיים /
אלמנטרי /בריאות)? מתלבט אם למכור את התיק?
פגישה ללא התחייבות .נתן ־ 052־ 9770368או במייל:
gmail.com@0555037
סוכנות ביטוח מובילה בדרום מעוניינת לרכוש תיקי
ביטוח אלמנטרי באזור הדרום בכל גודל סודיות
מובטחת לפרטים haybit@haybit.co.il :נייד:
0542144567

