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ביטוח ופיננסים

יוצאים מהמסך
הכנסים הפרונטליים של 

הלשכה חוזרים - כנס הבריאות 
 הארצי יערך ב־23/6 

< עמ' 3 

"קודם כל אנושיות"
יו"ר ועדת רווחה סו"ב מירה פרחי 

מדברת בראיון על הרפורמות 
 שצפויות לוועדה בראשותה 

< עמ' 4

התאמה לתנאי השוק
חברות הביטוח יפסיקו לשווק 

פוליסות תאונות אישיות ‰ יגבשו 
מוצרים חלופיים בהתאם לבקשת 

הרשות < עמ' 5 

קרן הסיוע של 
הלשכה למען 

סוכנים במצוקה 
כלכלית תחל 

לפעול ב־1 במאי 
במטרה להחזיר את 

הסוכן לרווחיות 
שהיה בה לפחות 

ערב הירידה 
בהכנסותיו ‰ 

"מצפים שחברות 
ביטוח ובתי 

השקעות נוספים 
יסייעו בגיוס ההון 
הנדרש לפעילות 
הקרן", אומרים 
בלשכה < עמ' 2

"הצלחנו לגייס משאבים 
מחברות הביטוח לקרן הסיוע"
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במצוקה ק לסוכנים  הסיוע של הלשכה  רן 
כלכלית תחל לפעול ב־1 במאי. בשבוע 
יוסי  יפנה מ"מ נשיא הלשכה סו"ב  הבא 
השקעות(  ובתי  ביטוח  )חברות  ליצרנים  אנגלמן 
כדי לגייס מהם את רוב תקציב הקרן. תקנון הקרן 
 1.2 סך של  על  יעמוד  הקרן  תקציב  אושר.  כבר 
מיליון שקל, ששני שליש ממנו יגוייסו מחברות 

הביטוח ובתי ההשקעות.
מיועציה  ייעוץ  שעות  רכישת  תממן  הקרן 
שיסייעו  הלשכה  של  החיצוניים  המקצועיים 
ואיך  העסק  בניהול  הקשיים  את  לזהות  לסוכן 
לבנות אותו נכון. מדובר בעיקר בייעוץ כלכלי, 

משפטי, ארגוני, טכנולוגי ובינדורי.
אנגלמן מסר כי "הסיוע הוא לא סיוע כספי ישיר 
לסוכן, מטרת הקרן היא לסייע לסוכן לייצב את 

העסק ולחזור למסלול הצלחה".
את  להחזיר  היא  הקרן  "מטרת  כי  אמר  עוד 
הירידה  ערב  לפחות  בה  שהיה  לרווחיות  הסוכן 
השותפות  הן  הביטוח  חברות  בהכנסותיו. 
את  לשמר  שלהן  שהאינטרס  לנושא,  הטבעיות 
יכולת השיווק המרכזית שלהן - סוכני הביטוח, 
סוכניהן  איתנות  על  לשמור  מעניינן  ולכן 
זה  כי  הלוואות,  שיתנו  רוצים  איננו  וצמיחתם. 
עלול להביא סוכנים רבים להסתבכות כלכלית 
ללשכה  משותף  אינטרס  זה  יותר.  עוד  גדולה 
עבורם  שעובדים  בסוכנים  לתמוך  וליצרנים 
אנחנו  לכן  עצמם.  על  להתאפס  להם  ולסייע 
הכספים  בגיוס  שלהם  מהירה  להיענות  מצפים 

לקרן".

תנאי הזכאות לסיוע מהקרן
הם:  ממנה  לתמיכה  הזכאים  הקרן,  תקנון  פי  על 
"סוכן ביטוח חבר לשכה, לפחות 24 חודשים לפני 
חוב,  תשלום  כל  חייב  אינו  אשר  הבקשה,  מועד 
אגרה, דמי חבר ללשכה. סוכן ביטוח שחווה ירידה 

)"רווח  ביטוח  מעמלות  בהכנסותיו 
גולמי"( בהיקף של 30% לפחות, בין 

היתר בגין משבר הקורונה, על פי 
דו"ח חתום על ידי רו"ח לשנת 

2020 למול שנת 2019".

שתי חבילות סיוע
לסוכנות  תציע  הקרן 

ולסוכנים שעומדים בקריטריונים 
שתי חבילות סיוע: 

וליווי  סיוע  שעות   10  - בסיסית  חבילה   .1
מקצועי תומך לקידום עסקיו של סוכן הביטוח על 
ידי יועצי הלשכה השונים ברשימה אשר תפורט 
 4,000 בשווי  החבילה  זה.  לתקנון  כנספח 
שתוענק  השירות  חבילת  שקל+מע"מ. 
לסוכן תהיה כפופה להתחייבות הסוכן 
למלא את ההוראות המוטלות עליו על 
דיווח  כל  ולמלא  המלווה  היועץ  ידי 
תקופתי הנדרש על ידו ועל ידי היועץ 

לוועדת הלשכה. 
2. חבילת אקסטרה - סוכן אשר זכאי 
תוספת  לקבל  רשאי  יהיה  הבסיס,  לחבילת 

של 5 שעות ליווי נוספות )חבילת אקסטרה בשווי 
2,000 שקל+מע"מ( בכפוף להגשת בקשה לוועדת 
הלשכה בצירוף המלצה של היועץ והסבר מנומק 
הלשכה  ועדת  האמורה.  בתוספת  הצורך  בדבר 
תמסור את תשובתה לבקשת התוספת תוך 14 ימי 

עסקים ממועד קבלת הבקשה.
חברי ועדת הקרן מטעם הלשכה יהיו: יו"ר המחוז 
רווחה  ועדת  יו"ר  המבקש,  הסוכן  משתייך  אליו 
סו"ב מירה פרחי, יו"ר ועדת סניפים ומחוזות אודי 
הוד, יועמ"ש הלשכה עו"ד עדי בן אברהם וסגנית 
נשיא הלשכה סו"ב אניה לוין. )במקרים רלוונטיים 

יצורף לדיון גם יו"ר הועדה הבין דורית(.
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ביטוח 
ופיננסים

מ"מ נשיא הלשכה אנגלמן: "הצלחנו לגייס 
משאבים מחברות הביטוח לקרן הסיוע"

 תקציב קרן הסיוע של הלשכה, שתחל לפעול בתחילת מאי, יעמוד על סך של 1.2 מיליון שקל, מהם 
יגויסו כ־800 אלף שקל מהיצרנים < רונית מורגנשטרן

אנגלמן

"מטרת הקרן היא להחזיר את הסוכן לרווחיות שהיה בה לפחות ערב 
הירידה בהכנסותיו. חברות הביטוח הן השותפות הטבעיות לנושא"
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חברי ל נאלצו  בה  משנה  למעלה  אחר 
בכנסים  להשתתף  הלשכה  וחברות 
הקורונה,  מגפת  בשל  ב"זום"  מקוונים 
הוחלט על חזרת הכנסים הארציים הפרונטליים. 
זאת בעקבות השינויים בהנחיות משרד הבריאות 

שכעת מאפשרים כנסים אלו.
"הרגילה"  במתכונת  שיתקיים  הראשון  הכנס 
ביוני  ב־23  שייערך  הארצי,  הבריאות  כנס  יהיה 

בגני התערוכה.
לדברי סו"ב איגור מורי, יו"ר ועדת הבריאות 

והסיעוד בלשכה, הוועדה החלה בבניית תוכנית 
בימים  מקצועי.  כנס  בעיקרון  שיהיה  הכנס, 
על  הודעה  והסוכנות  הסוכנים  יקבלו  הקרובים 
וההרשמה אליו תיפתח בעוד מספר  קיום הכנס 
מורי:  סו"ב  אומר  גדולה",  בשורה  "זו  שבועות. 
מסך  על  בכנס  השתתפות  בין  גדול  הבדל  "יש 
להיפגש  אפשר  שבו  בכנס  השתתפות  לבין 
פיזית, וכן - גם להתחבק. נעשה כל מה שאפשר 
כדי שחברי וחברות הלשכה ירגישו שהם חוזרים 

לחיים".

הכנס השני הוא כנס הפיננסים הארצי, שיתקיים 
בוועדה  התערוכה.  בגני  גם  כנראה  ביולי,  ב־14 
שבראשות סו"ב לידור לבקוביץ, החלו כבר לעבוד 
במרץ על תוכנית הכנס; הכנס השנתי הארצי של 
MDRT ישראל ייערך בירושלים ב־15־16 ביוני, 

במלון מצודת זאב, כולל לינה במלון.
להתקיים  צפוי  בלשכה  הנשים  העצמת  כנס 
על  היכן.  ברור  לא  עוד  הקיץ,  במהלך  הוא  גם 
בלשכה  נשים  להעצמת  הוועדה  אחראית  הכנס 

שבראשות סו"ב מיכל וינצר.

חוזרים גם לאילת
ואלמנטר  פנסיה/חיים  כנס   – הכותרת  וגולת 
שייערך במשותף באילת ב־25־28 באוקטובר. כנס 
בשנת  שבוטל  הראשון  הכנס  היה  חיים/פנסיוני 
2020, בעקבות התפרצות מגפת הקורונה, לאחר 
שהיה אמור להתקיים במרץ 2020. כנס אלמנטר 
מתקיים באופן קבוע בחודשים אוקטובר/נובמבר 
בכל שנה )הכנס האחרון היה דיגיטלי( ולכן הוחלט 
לאחד את שני הכנסים. ב־24 באוקטובר, יום לפני 
כנס הלשכה, יתקיים באילת כנס MDRT, בהתאם 

למסורת. 
כי  מסר  אנגלמן  יוסי  סו"ב  הלשכה  נשיא  מ"מ 
"התחושה  גדולה:  בהתרגשות  התקבלה  ההחלטה 
היא שחוזרים לחיים הרגילים של לפני הקורונה. 
משמחת  לאילת  הארצי  השנתי  הכנס  חזרת 
במיוחד, ואנחנו מצפים להשתתפות חסרת תקדים 
בכנס, לפגישות ליד הנדנדה, לחיוכים והחיבוקים, 

לשיחות הבלתי אמצעיות, ולפגישות בלאונג'". sh
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מימין: אנגלמן, וינצר, מורי ולבקוביץ

זום אאוט - הכנסים הארציים 
הפרונטאליים חוזרים

כנס הבריאות הארצי יהיה הראשון שיתקיים במתכונת פרונטלית בגני התערוכה ב־23 ביוני ‰ 
בסוף אוקטובר ייערך באילת כנס משותף לאלמנטר וחיים/פנסיוני  < רונית מורגנשטרן
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 "ועדת הרווחה תהיה הצומת של כל 
הוועדות בלשכה"

 סו"ב מירה פרחי, יו"ר הוועדה מדברת בראיון על תוכניות הוועדה ומבהירה: "לא רק הטבות - ועדת 
הרווחה תהווה חתך מייצג של כל חברי הלשכה ותטפל במצוקות הסוכן הבודד" < רונית מורגנשטרן

ו"ב מירה פרחי, שמונתה לאחרונה ס
כבר  בלשכה,  הרווחה  ועדת  ליו"ר 
הוועדה  תעסוק  במה  יודעת  מזמן 
בראשותה; היא תמיד פעלה בתחום באופן לא 
לראשי  בעבר  בנושא  תוכניות  שלחה  רשמי, 

הלשכה, ועכשיו גם תוכל ליישם אותן.
בניגוד לקודמיה בתפקיד, פרחי רואה את תחום 
בכלל,  ובענף  הביטוח  סוכני  בלשכת  הרווחה 
כאחד התחומים החשובים ביותר ומכוונת אותו 
צריכה  הרווחה  "ועדת  הבודד:  הסוכן  לרמת 
ואנושי  אישי  טיפול   – הפרט  דגל  את  להניף 
המקצועי  בתחום  במצוקה,  הנמצא  בסוכן 
מספיק  לא  יחד.  המישורים  בשני   – והאישי 
להעניק  לחברי הלשכה הטבות רכישת רכבי 
יוקרה, או לוחות שנה וכרטיסי אשראי. זה טוב 

ומועיל, אבל ממש לא רק", היא מדגישה.
הוועדה  לגבי  תוכניותיה  על  עמה  בשיחה 
אומרת פרחי שלא תסתפק בפחות מ־15 חברי 
ומצפה  מעוניינת  "אני  מסבירה:  והיא  ועדה, 
הרחב  בחתך  פעולה  שיתוף  בוועדה  לראות 
סוכני  לשכת  לחברי  להיות  שיכול  ביותר 

הביטוח. 
ישתתפו  בו  דיון  במאי  ב־11  אכנס  כך  "לשם 

כל ראשי המחוזות, ראשי ועדות הצעירים והבין־
ולהשתתף  לשתף  שמהותית  ועדה  וכל  דורית 
כן,  כמו  להעביר.  רוצה  שאני  ובמסרים  בחשיבה 
מהוועדה.  חלק  להיות  רצונם  שהביעו  סוכנים 

לוועדה,  מטעמם  נציגים  על  ימליצו  היו"רים 
פעילות  בלשכה;  הוועדות  כל  של  צומת  שתהיה 
הרווחה תהווה מרכז וסינרגיה לכל הענפים ולכל 

הסוכנים, פרטנית ורוחבית.

פיזור סמכויות
ואחד  אחת  לכול  הסמכויות  פיזור  לי  "חשוב 
מהשותפים בוועדה, אחריות אישית לכל פעילות 
וראשי  המחוזות  ראשי  עם  אישי  קשר  כן,  וכמו 
הוועדות, שייצאו החוצה עם הכלים לליווי סוכנים 

מה  מכוונת,  אני  לאן  שיידעו  למשל;  צעירים, 
המסרים שלי בתחום".

ומה הם המסרים?
לו  שיש  יידע  סוכן  שכל  בפרט;  יותר  "לגעת 

ואז לכוון לפתרונות מאוד  כתובת לבעיות שלו, 
סוכן  של  מקצועי  ליווי  בין  הבדל  יש  מדויקים. 
בראשית דרכו, לבין ליווי אישי ופרטני, בין ייעוץ 
מקצועי לסוכן שנקלע למצוקה כלכלית/אישית, 
לבין לתת פתרונות וסיוע כאן ועכשיו, עד להגיע 

ללשכת הרווחה במקום מגוריו. 
בסיכון  נמצא  שלו  שהילד  ביטוח,  סוכן  "למשל, 
לזה  גם   – אלכוהול  או  לסמים  התמכר  כי  גבוה, 

נדע להכווין ולהעניק פתרון יישומי ומהיר.
"אנחנו כסוכני ביטוח, איננו נעלים מעל העם – 
יוכלו לשים אותן  והסוכנים  יש מצוקות,  גם לנו 

על שולחן הוועדה ואנחנו ניתן להם פתרונות. 
סוכני  של  מאוד  קשים  מקרים  היו  בקורונה 
ביטוח שנקלעו למצוקות; הבנקים מאוד הקשו 
עליהם בקבלת הלוואות; אני מעוניינת לפתוח 

דלת עם הפתרונות נכונים ואישיים".

יותר אנושיות
"הדגל שלי הוא – יותר אנושיות, יותר חמלה 
ולא דלת מסתובבת, אלא דלת פתוחה - לשם 

אני שואפת. 
"אבי ז"ל, יהודה פרחי, שרבים זוכרים ומכירים, 
היה יו"ר אגודת הסוכנים בחברת הסנה. כילדה 
לטובת  שלו  האנושיות  לפעילויות  נחשפתי 
הסוכנים, להושטת היד, ומשם אני שואבת את 
לשכת  של  הרווחה  ועדת  כיצד  שלי  המסרים 

סוכני הביטוח צריכה לפעול.
"סוכנים צעירים לחוצים להשיג היקף מכירות 
גדול, ולכן רבים מהם מעסיקים מוקדנים. אז 
אבל  גדול,  מכירות  היקף  משיגים  הם  אולי 
סימן  וזה  רע  שזה  מהיקף  הכנסה  על  חיים 
שאלה גדול לאחר השכר למוקדנים וההוצאות 

האחרות. 
הקשר  את  יבססו  שהם  אותם,  ללוות  לי  "חשוב 
יותר.  הרבה  ירוויחו  וכך  הלקוחות  עם  האישי 
יצירתי שסוכן  לחשוב  אותם  ללמד  אותם,  למנף 
בראש  שיישב  בלבד,  תפאורה  יהיה  לא  הביטוח 
מורם מול הלקוח וכך יגדל וכך יתמקצע וכן מגיע 

לנו להיות בקדמת הבמה".

וגם קצת ציונות  
וחשובה להחזיר  נוספת  לי מטרה  "בנוסף, שמתי 
לסוכני  וחוויה  סיורים  תוכנית  ללשכה;  ציונות 
הכרת  כדי  תוך  הסוכנים  את  המלכדת  הביטוח 
הארץ דרך הרגליים. זו תהיה תוכנית בנויה לפי 
ערב  לתפקיד,  שכשנכנסתי  אציין  וחגים.  עונות 
יום השואה ויום הזיכרון, המטרה שלי הייתה לתת 

מקום של כבוד לזיכרון וכך היה.
שאני  מה  את  להחזיר   - ברורות  שלי  "הכוונות 
שלנו  בארגון  זאת  ולבסס  עליו  גדלתי  כילדה 
כול  בין  לזה  גם  בחשיבות עליונה. למצוא מקום 

ההכשרות החשובות.
הישגים  אביא  שלי  שבדרך  משוכנעת  "אני 
חשובים לענף וכן אגרום לרבים שעדין לא מצאו 

את ביתם בלשכה להצטרף אלינו".

"לגעת יותר בפרט; שכל סוכן יידע שיש לו כתובת לבעיות 
שלו, ואז לכוון לפתרונות מאוד מדויקים. יש הבדל בין ליווי 

מקצועי של סוכן בראשית דרכו, לבין ליווי אישי ופרטני"

מירה פרחי | צילום: באדיבות המצולמת
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 חברות הביטוח לסוכנים: נפסיק את שיווק 
ביטוח תאונות אישיות מה־1 במאי

 לאור תיקון נוסף בחוזר, טוענת הלשכה, שמן ההיגיון לדחות יישומו עד למתווה סופי ומחייב 
< רונית מורגנשטרן

אישיות, ל תאונות  בביטוח  הרפורמה  אור 
הודיעו   ,2021 במאי  ב־1  לתוקף  שתכנס 
חברות הביטוח לסוכניהן על הפסקת שיווק 
המוצר החל מתאריך זה. רוב החברות הגישו לרשות 
שוק ההון פוליסות חדשות לאישור, אך לאור תיקון 
נוסף לחוזר שפרסם הממונה ב־18 באפריל,  ספק 

אם המוצרים החדשים יאושרו עד אז.
מגדל הודיעה אתמול לסוכניה, באמצעות שרונה 
בחברה:  הבריאות  תחום  מנהלת  תושיה־פישר, 
"הננו להודיעכם כי לאור השינוי הצפוי בביטוח 
ביטוח  לשווק  יהיה  ניתן  לא  אישיות,  תאונות 
 .1.5.2021 מיום  החל  במגדל,  אישיות  תאונות 
הצעות לחבילות "דואגים למשפחה" ונספחיהם ו/
ייחתמו  אשר  )בריאות(,  מתאונה  ונכות  מוות  או 
עד  במגדל  ויתקבלו  לביטוח  המועמדים  ידי  על 
לא יאוחר מיום 30 באפריל יופקו על ידי החברה. 
על  חדשה  ביטוח  תוכנית  לאישור  פועלים  אנו 
נוכל  אישורה,  ולאחר  הרגולטורים  הגורמים  ידי 
לשוב ולשווק באמצעותכם ביטוח תאונות אישיות 
שיאפשר מתן הגנה ביטוחית מקיפה ללקוחותינו".
לסוכניה  דומה  הודעה  פרסמה  ביטוח  כלל  גם 
החברה  מהיערכות  כחלק  לפיה  כשבוע,  לפני 
לכניסתו לתוקף של חוזר ביטוח תאונות אישיות, 
יופסק מיום 1.5.2021 שיווק הפוליסות. גם כלל 

הגישה מוצר חדש לאישור הרשות.

התאמה לתנאי השוק
איילון הודיעה כבר לפני שבועיים לסוכניה כי 
היא מפסיקה לשווק פוליסת תאונות אישיות ב־1 

מנהלת  חתומים  עליה  לסוכנים  בהודעה  במאי. 
ניב־סרודיו  נאוה  ד"ר  באיילון  הבריאות  אגף 
נכתב:  שבתאי,  דורון  המכירות  חטיבת  ומנהל 
"נבקשכם לעדכן כי עקב הנחיות הפיקוח בחוזר 
ביוני  ב־7  שפורסם   ,1.8.2020 אישיות  תאונות 
מוצרי  שיווק  יופסק  מ־1.5.2021  החל   ,2020
מתאונה  הגנה  כגון:  הקיימים,  אישיות  תאונות 
למשפחה וריידר נכות תעסקותית/פיצוי שבועי.
את  לחדש  או  לשווק  ניתן  יהיה  לא  כן,  "כמו 
אשר  הטווח,  קצרות  האישיות  התאונות  פוליסת 
 – כללי  לביטוח  האגף  במסגרת  היום  עד  שווקו 
תתקבלנה  לא  מה־1.5.2021  החל  פרט.  פוליסות 

הצעות לביטוח תאונות אישיות. הצעות שנחתמו 
לפני מועד זה יתקבלו לא יאוחר מ־15.5.2021".

פועלים  אלו  "בימים  כי  עוד  נכתב  בהודעה 
תואם  יהיה  אשר  חדש,  מוצר  ליצירת  באיילון 
הסוכנים  את  ונעדכן  הקיימים  השוק  לתנאי 
לקבל  יצליחו  אם  מסופקים  בחברה  בהקדם". 

אישור למוצר חדש בתוך השבוע הקרוב.
והסיעוד  הבריאות  ועדת  יו"ר  מסר  בתגובה 
השינויים  "לאור  מורי:  איגור  סו"ב  בלשכה 
אישיות,  תאונות  בפוליסות  הנדרשים  החדשים 
מן ההיגיון לצפות לדחייה נוספת של רשות שוק 
מוצר  מתווה  לאישור  עד  החוזר  ביישום  ההון 

הקליקו עכשיו ואנחנו בדרכים אליכם

שרונה תושיה־פישר, נאוה ניב־סרודיו

http://bit.ly/DRACHIM
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כתב השירות מדיקר מרחיב את שירותיו
  

ל פי סקר של לשכת סוכני ע
 MEDICARE הביטוח: 
בתחום  מובילה 
 2020 לשנת  הרפואיים   השירותים 
מרחיבה  השנה,  סוף  לקראת  וכעת 
להיות  והופכת  השירותים  סל  את 

כתב השירות המקיף ביותר. 
הרחבה  מהווה  פרימיום"  מדיקר 
הכולל:  מדיקר  השירות  לכתב 
קבלת  באמבולנס,  פינוי  שירותי 
כתוצאה  אורתופדיים  אביזרים 
המומחים,  עם  התייעצות  מתאונה, 
בדיקות  כולל  אבחנתיות  בדיקות 
CT ו־MRI, מגוון רחב של בדיקות 
גנטיות  בדיקות  כולל   - הריון 
קוסמטיים,  טיפולים  להריון, 
המונעת,  הרפואה  בתחום  שירותים 

רופא אונליין 24/7, שירות רופא פרטי עד הבית 
פיזיותרפיה  טיפולי   ,24/7 העבודה  מקום  או 

והידרותרפיה ועוד. הרחבת הפרימיום כוללת:
קפסולה   – אבחנתיות  לבדיקות  הרחבה 
סבילות  אי  בדיקות  פנימיים,  איברים  להדמיית 
מעבדת  שהיא  למדיקר  ייחודית  והרחבה  מזון 

שינה.

מרפאת כאב.
אבחון הפרעות קשב וריכוז לילדים. 

הרחבה לסל היריון – יועצת הנקה, מלונית 
ללידה  הכנה  בקורס  השתתפות  הלידה,  לאחר 

והרחבה ייחודית למדיקר של שירותי דולה.
בסקר מקיף אותו ערכה לאחרונה לשכת סוכני 
הביטוח בישראל בקרב מאות סוכנויות ביטוח בכל 

רחבי הארץ נמצא כי כתבי השירות 
 MEDICARE ידי  על  המוצעים 
בתחום  קטגוריה  בכל  מובילים 
לרבות,  הרפואיים,  השירות  נותני 
סילוק  תגובה,  זמן  רצון,  שביעות 
תביעות וכמובן בקטגוריית שירות 
לפרימיום  ההרחבה  כעת,  לסוכן. 
לכתב  השירות  כתב  את  הופכת 
שירות מקיף יותר אשר פונה לפלח 

שוק נרחב עוד יותר.
בעיית  את  לפתור  נועד  מדיקר 
ומאפשר  הטיפולים האמבולטוריים 
ללקוחות  להעניק  הביטוח  לסוכני 
יבטח את  שלהם כתב שירות אשר 
הלקוחות שלהם בצורה מקיפה יותר 
מתקדמים  רפואה  שירותי  לצד 
בריאות  בהצהרת  צורך  וללא 
במעמד ההצטרפות, בכל גיל כניסה וללא הצהרת 
מדיקר  נוסף,  שירות  כתב  קיים  בנוסף,  בריאות. 
פיזיותרפיה  טיפולי  היתר:  בין  שכולל,  מתאונה, 
והידרותרפיה, החזר בגין אגרת אמבולנס, מימוש 
זכויות רפואיות, שירות בגין מצב סיעודי, בדיקות 

אבחנתיות )CT, MRI( ועוד.

shutterstock :צילום
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מחקר של איגוד חברות הביטוח: פשיעת 
הביטוח בישראל חמורה ביותר

היקף ההונאות נאמד בהיקף של מאות מיליוני שקלים בשנה ‰ החברות מגלמות את ההפסדים בפרמיה 
 ומי שמשלם על כך הוא הציבור < רונית מורגנשטרן

וגדל " הולך  הביטוח  הונאות  תופעת  היקף 
יותר  עוד  חמור  המצב  בישראל  בעולם. 
יחסית למדינות אחרות כמו ארה"ב ומדינות 
שונות באירופה, עקב תרבות של אי ציות לחוק 
גילוי נאות לרשויות החוק. בישראל גם אין  ואי 
שקיפות מלאה בכל הנוגע להיקף תופעת הונאות 
נתונים  באיסוף  מהותי  קושי  שישנו  או  ביטוח 

בגלל מורכבות הנושא.
הונאות  את  שממריצים  העיקריים  "הגורמים 
מקדמת  שאינה  בישראל,  החקיקה  הם  הביטוח 
בין  הנובעת  לקויה,  ואכיפה  מספקת,  הרתעה 
מאפשרת  אינה  הקיימת  שהחקיקה  מכך  השאר 
לחברות הביטוח ולגורמי האכיפה לשתף ביניהם 

מידע חיוני שקיים במאגרי המידע".
ידי  על  אלה  בימים  שפורסם  ממחקר  עולה  כך 
קרן  בחסות  שנערך  )עו"ד(,  מידני  אסף  פרופ' 
חברות  אגוד  שליד  ביטוח  בענייני  המחקרים 
הביטוח. פרופ' מידני הינו דיקן בית הספר לממשל 
וחברה במכללה האקדמית תל אביב־יפו. יחד עם 
מידני השתתפו כחוקרים ראשיים ד"ר יורם עידה, 
ברטוב,  יובל   – וכחוקרים  ניראל  לי  ד"ר  ועו"ד 

ישי חיים ברק ומירב באומן.
במגוון  התופעה  של  סקירה  כולל  המחקר 
המלצות  שורת  וכולל  בישראל,  וגם  מדינות, 

לצמצום התופעה.

הונאות ביטוח רכב – 600 
מיליון שקל בשנה

ההון  שוק  רשות  של  הערכות  מצטט  המחקר 
לפיהם רק בביטוח רכב מסתכמות הונאות הביטוח 
לפי  בשנה.  שקל  מיליון  כ־600  שהם  ב־5%־10% 
המחקר, היחס בין התביעות המשולמות לפרמיות 
הנגבות הוא גבוה מ־100%, כלומר חברות הביטוח 
משלמות יותר משהן גובות, משום שהן מתקשות 

לזהות הונאות.
הוצאו  אומנם  הכספים  כי  נטען,  עוד 

במרמה מחברות הביטוח, אך מי שנושא 
במרבית הנטל הוא כלל הציבור שמשלם 
בגין ההונאות פרמיה גבוהה יותר, בהן 

החברות מגלמות את הפסדיהן.
ביטוח  "הונאת  כי  מציין  המחקר 

מתרחשת כאשר תובע מנסה להשיג הטבה 
המבוטח  לו.  זכאי  שאינו  כלשהו  יתרון  או 
בטפסי  חלקי  או  אמיתי  לא  מידע  מספק 

הביטוח או בהגשת תביעה על בסיס נסיבות חלקיות 
או לא אמיתיות; לרוב מדובר בטענה אמיתית, אך 
שיטות,  אופן,  הנזק  רמת  של  מוגזמת  הצגה  ישנה 
תחומי ודרכי הונאות הביטוח משתנות, משתדרגות 

ומתרחב.  גדל  הביטוח  שתחום  ככל  ומתחדשות 
ומורכב  רחב  הוא  הביטוח  פשיעת  שתחום  מכאן, 

כמעט כמו תחום הביטוח עצמו.

הונאות "גניבת זהות"
כך  ומתפתחת  מתקדמת  שהטכנולוגיה  "ככל 
מתפתחות גם הונאות הביטוח; המעבר לשירותים 
מקוונים הפך את הונאות הביטוח לנפוצות יותר. 
לשירותים  והמעבר  הטכנולוגיה  התפתחות 
בהונאות  משמעותית  לעלייה  הביאו  דיגיטליים 
נתונים  לגנוב  לרמאים  יותר  קל  הזהות'.  'גניבת 
אליהם,  התחזות  תמימים,  מבוטחים  של  אישיים 

להנפיק פוליסה על שמם ולבצע הונאת ביטוח".
בידי  ביטוח  הונאות  סוגי  מציין  המחקר 

מבוטחים:
שעה  ביטוחי  אירוע  מהתרחשות  נזק  תביעת   ‰
שאירוע זה לא אירע כלל – כמו, למשל, 
ביום  רכוש,  של  מכוונות  הצתות 
וביום פריצות  גניבות/תאונות רכב 

לדירה. 
שנגרם  הנזק  בשיעור  הפרזה   ‰
זוהי  ביטוחי.  מאירוע  כתוצאה 
להונאות  ביותר  השכיחה  הדוגמה 
ביטוח. לדוגמה: אדם שביתו נשרף או 
נגרמו  שלא  נזקים  לתבוע  עשוי  נפרץ 

וכיו"ב.
‰ ייחוס נזקים שאירעו בעבר לתביעה - הדוגמה 
הבולטת ביותר היא שבעקבות תאונה קלה ברכב, 
קודם/אחר.  מאירוע  נזקים  גם  מוסיף  התובע 
בנושא זה, המחקר מדגיש את הבעייתיות הנוספת 

"המעוניינים  שירותים  ספקי  מצד  שקיימת 
ואף  המבוטח  עם  פעולה  לשתף  רווח  משיקולי 
כמו,  מוסרית",  לא  להתנהגות  אותו  מעודדים 
למשל, רופאים ומכונים בביטוחי בריאות ומוסכים 

בביטוחי רכב, על פי המחקר.

"מלשינון" ומאגרי מידע
נדרשות  פעולות  שורת  על  ממליץ  המחקר 

לתיקון המצב:
- חקיקה - הגדרה ספציפית של עבירת הונאות 
הגנה  פשע.  של  חומרה  בדרגת  כעבירה  הביטוח 
על חברות הביטוח מפני תביעות שונות הנוצרות 
ביטוח.  הונאות  מבצעי  כנגד  מתביעות  כתוצאה 
יינתנו  ההון  שוק  על  לממונה  לפיה  חקיקה 

סמכויות לטיפול במניעת הונאות ביטוח.
לניסיונות  בנוגע  למבוטחים  אזהרה  שליחת   -
הונאות  של  הצלחה  ולמנוע  לנסות  כדי  להונאה 

עתידיות. 
- הפעלת יחידת חקירה מיוחדת בחברת הביטוח 

לחשיפת הונאות ביטוח. 
- חיוב דיווח שנתי של חברות הביטוח על חשיפת 

הונאות.
- העלאת מדרג הענישה והורדת רף ההוכחה מצד 

הרשות השופטת.
רמאים  פרטי  הכוללים  מידע  מאגרי  הקמת   -
מוכחים והונאותיהם על ידי איגוד חברות הביטוח.
של  משותף  משימה  כוח  או  קואליציה  הקמת   -

חברות הביטוח נגד הונאות ביטוח. 
קבלת  לצורך  )מלשינון(  חם  קו  מוקד  הקמת   -

מידע מהציבור.

אסף מידני

צילומים: shutterstock, עמית שטראוס



לעזור לילדים לקנות דירה
על חשבון הבית!

רוצים לעזור לילדים לקנות דירה או רכב?
עם משכנתא הפוכה של כלל ביטוח ופיננסים תוכלו לעשות שימוש

בחלק משווי הבית שלכם, על מנת לשמור על רמת החיים שאתם רגילים אליה.
ההלוואה שאנו מציעים מיועדת לכל מטרה שתבחרו.

MashkantaAfucha@clal-ins.co.il :לפרטים ולהצטרפות: 1700-50-50-98 או במייל
מתן ההלוואות כפוף לתנאים המקובלים בחברה במועד נטילתן בפועל והכל בהתאם להוראות הסכם ההלוואה.

אין בפרסום זה בכדי להוות אישור למתן ההלוואה והכל בכפוף לשיקול הדעת של החברה. טל"ח

לצפייה בסרט המוצר

60 פלוס משכנתא לבני 

משכנתא 

לבני 60+ 

לעזור לילדים לקנות דירה
על חשבון הבית!

הלוואה לזוג או ללווה יחיד

 ניתן לשלם מדי חודש
את הריבית הנצברת

ללא החזרים חודשיים

המשך מגורים ובעלות
מלאה על הבית

https://bit.ly/2QHHdxw
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 מישל סיבוני פורש מתפקידו כמנכ"ל 
הראל ביטוח

 ימונה ליו"ר הראל ביטוח וימשיך לכהן כמנכ"ל הקבוצה ‰ ניר כהן, שמכהן כיום כמשנה למנכ"ל, 
יחליף את סיבוני כמנכ"ל הראל ביטוח < רונית מורגנשטרן

 פרופ' מנחם ברנר מונה ליו"ר הוועדה 
המייעצת לרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

 ברנר יחליף את פרופ' אבי בן בסט שכיהן בתפקיד ב־5 השנים האחרונות ‰ הממונה ברקת: הידע 
 הרחב שלו וניסיונו רב השנים יסייעו לרשות להמשיך ולפעול לטובת פיתוח השוק והמשק הישראלי

< רונית מורגנשטרן

אישר ד הראל  הביטוח  חברת  ירקטוריון 
ניר כהן  בתחילת השבוע את מינויו של 
למנכ"ל חברת הראל ביטוח. כהן כיהן עד 

כה כמשנה למנכ"ל הראל ומנהל חטיבת המטה.
המנכ"ל  של  בקשתו  בעקבות  אושר  השינוי 
תפקידו  את  לסיים  סיבוני  מישל  המכהן 
ב־30.6.2021 וזאת לאחר 12 שנות כהונה כמנכ"ל 
החברה, במהלכה הוביל את חברת הביטוח לצמיחה 

מרשימה ולביסוס מעמדה של הראל כעוגן 
הביטוח  בענף  ומובילות  יציבות  של 

והפיננסים בישראל.
בתפקידו  לכהן  ימשיך  סיבוני 
בין  כמנכ״ל קבוצת הראל, המונה 
ביטוח,  הראל  חברת  את  היתר 
להתמנות  צפוי  הוא  ובמקביל 

הראל  דירקטוריון  יו״ר  לתפקיד 
ביטוח, במקום בעלי השליטה בקבוצה, 

יאיר המבורגר.

כיו"ר  לכהן  ימשיך  המבורגר 
וכדירקטור  הקבוצה  דירקטוריון 
בחברת הראל ביטוח. בן המבורגר 

ימשיך לכהן כסגן יו"ר הקבוצה.
לפני  להראל  הצטרף   ,)50( כהן 
היתר  בין  ושימש  שנים,   12 כ־ 

במסגרתה  המטה,  חטיבת  כראש 
האסטרטגיה  הטמעת  על  אחראי  היה 

שגיבש סיבוני וכן על ניהול מערך 
השיווק וההפצה בהראל.

בכיר  כסגן  כהן  שימש  לכן  קודם 
ההון,  שוק  על  לממונה  ומשנה 
במסגרת זו קידם שורה של רפורמות 
בתחום החיסכון הפנסיוני. כהן עבד 
שנים   11 במשך  ההון  שוק  ברשות 
בת  צינון  תקופת  לאחר  שלאחריהן, 

שנה, הצטרף להראל.
הקבוצה  בראש  העומד  המבורגר  יאיר 

של  לבקשתו  להיעתר  "החלטתי  מסר: 
בת  מזהירה  כהונה  שלאחר  מישל, 
להיות  הראל  את  שהביאה  שנה   12
חברות  מבין  המובילה  החברה 
ביקש  בישראל,  והפיננסים  הביטוח 
להחליף תפקיד ולשמש כיו"ר פעיל 
של חברת הביטוח. אני בטוח שמישל 
יתרום תרומה גדולה לחברה גם בתפקיד 
זה. אני משוכנע שניר כהן, שנמצא בחברה 
שנים רבות, והיה מספר 2 של מישל כל השנים 
בעשור  הקבוצה  בהצלחת  משמעותי  חלק  ולו 
ולצד  שלנו  המצוינת  ההנהלה  לצד  האחרון, 
הקבוצה  את  להצעיד  ימשיך  המסורים,  עובדינו 
אמשיך  ורבים.  חדשים  ושיאים  הישגים  לעוד 
לשמש כיו"ר פעיל של הקבוצה שהקמתי בשנת 

 ."1975
המינויים כפופים לאישור הממונה על רשות שוק 

ההון.

יו"ר פ  לתפקיד  מונה  ברנר  מנחם  רופ' 
ההון,  שוק  לרשות  המייעצת  הוועדה 
פרופ'  את  מחליף  הוא  וחיסכון.  ביטוח 

אבי בן בסט שסיים את תפקידו.
בעולם  המובילים  מהמומחים  הינו  ברנר  פרופ' 
אמריטוס  כפרופסור  ומכהן  המימון  בתחום 
שלו  המחקר  עבודת  יורק.  ניו  באוניברסיטת 
לפיתוח  היתר,  בין  הביאה,  גלאי  פרופ'  עם  יחד 
ה־ )מדד  בשיקגו  בבורסה  התנודתיות  מדד 
וכלכלה  במימון  שלישי  תואר  בעל  הוא   .)VIX
מטעם אוניברסיטת קורנל בניו יורק, בעל תואר 
ובעל  קורנל,  מאוניברסיטת  עסקים  במנהל  שני 
העברית.  מהאוניברסיטה  בכלכלה  ראשון  תואר 
בכירים  תפקידים  שורת  מילא  ברנר  פרופסור 
בינלאומיים  פיננסים  לגופים  ובייעוץ  באקדמיה 
ומשמעותיים. בעברו שימש כיועץ לבנק ישראל, 

הישראלית  ולבורסה  ערך  ניירות  לרשות 
באוניברסיטה  בכיר  כמרצה  והאמריקאית, 

וכחבר  יורק  ניו  ובאוניברסיטת  העברית 
הועדה המייעצת לבנק העולמי בתחום 

שוקי הון במדינות מתפתחות. 

ניסיון בינ"ל
שוק  לרשות  המייעצת  הוועדה 
ההון, ביטוח וחיסכון פועלת מתוקף 

פיננסיים,  שירותים  על  הפיקוח  חוק 
על  לממונה  לייעץ  הינו  כשתפקידה 

שוק ההון, ביטוח וחיסכון בענייני עבודת 
רישיונות  מבטח,  רישיונות  מתן  וביניהם  הרשות 
ובכל  המוסדיים  הגופים  השקעות  ביטוח,  סוכן 

עניין אחר כנדרש על פי חוק.
משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון,  ד"ר 

של  מינויו  על  מאוד  שמח  "אני  וחיסכון:  ביטוח 
פרופ' מנחם ברנר ליו"ר הוועדה המייעצת לרשות. 
בתחומי  בינלאומי  שם  בעל  ברנר  פרופ' 
רב  ידע  בעל  והינו  ההון  ושוק  המימון 
אני  הרשות.  של  פעילותה  בתחומי 
שיעור  בעל  שאדם  כך  על  מברך 
בראש  עומד  כזה  בינלאומי  קומה 
לי  אין  לרשות.  המייעצת  בוועדה 
וניסיונו  שלו  הרחב  הידע  כי  ספק 
ההון  שוק  לרשות  יסייעו  השנים  רב 
השוק  פיתוח  לטובת  ולפעול  להמשיך 
טובת  הבטחת  תוך  הישראלי,  והמשק 
בהזדמנות  בישראל.  והחוסכים  המבוטחים  ציבור 
מילוי  על  בסט  בן  לפרופ'  להודות  רוצה  אני  זו 
תפקידו במסירות רבה כיו"ר הוועדה בחמש השנים 

האחרונות, ומאחל לו הצלחה רבה בהמשך".

מישל סיבוני

משה ברקת

ניר כהן



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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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 *

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

המבטחים: הפסדים בביטוחי סייבר 
ב־2020 גדלו משמעותית

אחרי 20 שנה: יו”ר 
סוויס רי יפרוש 

מתפקידו ברת הדירוג הבינלאומית פיץ’ מפרסמת נתונים לפיהם מבטחים ברחבי העולם מדווחים על ח
גידול ההפסדים בביטוחי סייבר בשנת 2020 מאשר בשנים קודמות. לכן, הצפי שפרמיות 
ביטוח הסייבר יעלו ותקנות ביטוחי הסייבר יוחמרו כדי לשפר את הרווחיות בטווח הבינוני. אולם, 
מזהירה פיץ’ בדו”ח מיוחד כי באירועי האקרים במתקפות סייבר, במיוחד מצד האקרים הדורשים 

תשלומי כופר, היא תבלום את הניסיונות לצמצם את תשלומי הפיצוי למבוטחים.
הדו”ח של פיץ’ מציין כי סך פרמיות ביטוחי סייבר זינקו ב־2020 ומגמה זו נמשכת ב־2021. פיץ’ 

ביטוח  פרמיות  שהיקף  מעריכה 
ב־22%    2020 בשנת  גדל  הסייבר 
חברת  דולר.  מיליארד  ל־2.7 
הדירוג מבססת הערכה זו על מידע 
של  השנתיים  מהדו”חות  שנאסף 

חברות הביטוח הגדולות בעולם.
סייבר  לביטוחי  הביקוש 
לניהול  בביטוחים  מאופיין 
סיכונים ובביטוחי סייבר לחברות 
גידול  עקב  זאת  הגדלים.  מכל 
באירועים של שיבושים ברשתות 

מאוד  גדלו  אשר  כופר  דמי  הדורשים  האקרים  מתקפות  ואירועי  מידע  גניבת  האינטרנט, 
בשנתיים האחרונות.

פיץ’ מדגישה בדו”ח שקיטון באירועי סייבר והפסדים כרוך ביישום שינויים ארגוניים בצורה 
יעילה. הם יסייעו להשיג ירידה משמעותית בהוצאות ביטוחי הסייבר של חברות הביטוח.

ו”ר חברת ביטוח המשנה סוויס רי, וולטר י
קייהולץ, שניווט את צמיחה של החברה 
מתפקידו.  פורש  האחרונות  השנים  ב־20 
“יו”ר  התואר  לו  הוענק  לפועלו  בהוקרה 
השלישית  הפעם  זו  רי.  סוויס  של  כבוד” 
ב־150 שנה של קיומה של סוויס רי שתואר 

זה מוענק.
הביטוח  תעשיית  ידיד  הוא  קייהולץ 
בשלל  בכהונתו  דאג  הוא  הישראלית. 
מערכת  לפתח  רי  בסוויס  בכירים  תפקידים 
ואף  הישראליות  החברות  עם  טובה  יחסים 
פתח נציגות של סוויס רי בישראל. קייהולץ 
אמר באסיפה הכללית של החברה שהתקיימה 
חזקה  חברה  משאיר  הוא  כי  שעבר  בשבוע 
ותוכל  בדרכה  מכשול  כל  לעבור  שיכולה 

להתמודד עם האתגרים העתידיים.
היו”ר החדש של סוויס רי הוא איש העסקים 
האיטלקי סרג’יו ארמטי, שיצטרך למלא את 

החלל הגדול שהשאיר קייהולץ.
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הכירו את המרכז שיעניק סיוע 
מקצועי והכוונה במחלות 
קשות, לצד הפיצוי הכספי

 < רונית מורגנשטרן

הנחות במוצרי חיים 
ובריאות למבוטחים שמצבם 

הבריאותי לא השתנה
< רונית מורגנשטרן

בוצת הראל ביטוח ופיננסים משיקה פוליסת ביטוח חדשנית למחלות ק
קשות "מענקית זהב פרימיום" אשר כוללת גם מרכז מקצועי לסיוע 

והכוונה למבוטח למשך תקופת המחלה, ללא תוספת כספית. 
שיכלול  באופן  המחלה  עם  בהתמודדות  למבוטח  תסייע  הראל  כי  נמסר, 
וטיפולים  בדיקות  ותאום  תורים  בקביעת  סיוע  רפואיים,  לגורמים  הכוונה 
בהתאם  הרפואי,  הטיפול  עלויות  בהפחתת  וסיוע  סוציאלי  סיוע  רפואיים, 
להסכמים הרפואיים של הראל בארץ ובעולם. כמו כן, התכנית החדשה של 
 10% )בגובה  נוסף  פיצוי  מתן  הביטוחי:  הכיסוי  של  הרחבות  תכלול  הראל 
מסכום הביטוח( במקרה של ביצוע צינתור, הרחבת הכיסוי למקרים נוספים 
הוצאות  והחזר  הביטוח(,  מסכום   10% )בגובה  מקומי  סרטן  של 
נלוות לטיפול ניסיוני בחו"ל למחלת הסרטן. כל זאת, ללא 

שינוי בגובה הפרמיה. 
לדברי מירי זילכה־גפן, מנהלת אגף תביעות בריאות 
למבוטח,  נפשי  להבטיח שקט  מנת  "על  הראל:  בקבוצת 
בביטוח  הניתן  המענה  את  להרחיב  בהראל  בחרנו 
לאירועים רפואיים משמעותיים – כך שיהיה הרבה מעבר 
לפיצוי כספי כפי שהיה עד כה. הפוליסה החדשה תעניק 
שקיימים  והשירותים  היתרונות  כל  את  קשות  מחלות  בביטוח  למבוטחים 
הכספי  לפיצוי  מעבר  הבריאות,  בתחום  המובילה  הביטוח  כחברת  בהראל 
שיינתן להם. זאת, מתוך תפיסה כי בעת אירוע של מחלה קשה נדרשת אותה 

מחויבות ומקצוענות כפי שניתנות במסגרת פוליסת ביטוח בריאות". 

נורה מבטחים מדווחת על השקת מבצע חדש ללקוחות מ
וסוכני החברה בשם "חיים בריא".

שינוי  חל  לא  אשר  ללקוחות  מעניק  החדש  המבצע 
של  והבריאות  החיים  במוצרי  מוגדלת  הנחה  הבריאותי  במצבם 

החברה וזאת לתקופה של עד 12 שנים.
על  מהנחה  הלקוחות  ייהנו  המבצע  במסגרת 
מוצרי החיים והבריאות בשיעור של בין 35־40% 
ולאחר  הראשונות  השנים  השלוש  למשך  וזאת 

להמשך  מתחדשת,  בריאות  להצהרת  בכפוף  מכן, 
עד  וזאת  30%־35%   בין  שנע  בשיעור  הנחה 

לתקופה מצטברת של 12 שנים.
ההטבה במוצר ריסק פרט תינתן למבוטחים מעל לגיל 30 ועל 

סכומי ביטוח שנעים בין 500 אלף ועד ל־5 מיליון שקל.
ללקוחות  המעניק  בריא'  'חיים  על השקת מבצע  "אנו שמחים 
על  חל  המבצע  בריאותם.  מצב  על  שמירה  בעת  מוגדלת  הנחה 
מוגדלת  הנחה  ומאפשר  בריאות  ובמוצרי  חיים  ביטוח  מוצרי 
לתקופה של עד 12 שנים. מנורה מבטחים תמשיך לפעול ביצירת 
נעם  אמר  החברה",  ולקוחות  סוכני  לטובת  יצירתיים  פתרונות 

הברמן, מנהל תחום מכירות סוכנים בחברה.

הראשונים לחזור ללחוץ 
יד לסוכני הביטוח

כנס פרונטלי ראשון נערך השבוע על ידי חברת 
מדהיו בהשתתפות מאות סוכנות וסוכנים ‰ הכנס 

נערך בסימן "סוכן העתיד" < רונית מורגנשטרן

כנס ה מדיהו  ערכה  שבוע 
פרצה  מאז  ראשון  פרונטלי 

מגפת הקורונה במרץ 
הראשונה  והיתה   2020

לפגוש את סוכני הביטוח 
בכנס  פנים  מול  פנים 
'סוכן  הייתה  שכותרתו 

העתיד'. 
במלון  שהתקיים  בכנס, 

נכחו  אביב,  תל  קרלטון 
ביטוח  וסוכני  סוכנות  כ־150 

שהגיעו על מנת להצטרף למסע 
זו  הלקוחות.  למען   Mediwho של 
יכול  הביטוח  שסוכן  הראשונה  הפעם 
מציג  "האתר  הכל.  על  "כן"   – להגיד 

כחול־לבן  בפטנט  וחדשות  טכנולוגיה 
בעולם  צרכנית  למהפכה  שמביא 
הבריאות", אומר מיקי קופל 

.Mediwho מייסד
ג'ון  עו"ד  הרצו  בכנס 
המשפטי  היועץ  גבע 
יובל  סו"ב  מדיהו,  של 
חטיבת  ראש  ארנון 
במדיהו,  הביטוח  סוכני 
אריה בן נון יועץ ארגוני 
ועסקי וסיים את הכנס עמית 
בחברת  פוליטי  כתב  סגל, 

החדשות קשת 12.
הראשונה",  בפעם  כמו  מרגש  "היה 

סיכם קופל.

זילכה־גפן 

נעם הברמן

ג'ון גבע

מיקי קופל ועמית סגל
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 על חשיבותו של טופס העדר תביעות
והקשר להר הביטוח

 עו"ד עדי בן אברהם מסביר – כך תמנעו את האפשרות להעלאת טענה לאי גילוי עבר ביטוחי במקרה 
של תביעה   

ין שני רכבים התרחשה תאונת דרכים, ב
בניגוד  לצומת  נכנס  רכב  כאשר 
לתמרור עצור ופגע ברכב אחר. מבטחת 
הרכב  בעלת  נגד  תביעה  הגישה  הפוגע  הרכב 
חברת  נגד  שיבוב  תביעת  הגישה  אשר  הפוגע 
הביטוח ונגד סוכנות הביטוח בטענה כי הפוליסה 
על  ידעה  לא  היא  וכי  כדין  בוטלה  לא  ברשותה 
העדר הפוליסה, ומשכך, על חברת הביטוח או על 
סוכנות הביטוח לשפות אותה על הנזקים שנגרמו 

לרכב אשר נפגע. 
חברת הביטוח טענה כי היא אכן ערכה פוליסה 

אך בהעדר דו"ח עבר ביטוחי )העדר תביעות(, היא 
 -  45 תוך  הפוליסה תבוטל  כי  לנתבעת  הודיעה 

ואכן הפוליסה בוטלה.
סוכנות הביטוח הוסיפה כי היא פנתה לנתבעת 
מספר פעמים והתריעה על כוונת חברת הביטוח 
העדר  אישור  יועבר  לא  אם  הפוליסה  את  לבטל 
אף  והדבר   ,SMS הודעות  נשלחו  ואף  תביעות, 
אושר טלפונית, אלא שחרף כל האמור לא הועבר 

האישור בדבר העדר עבר ביטוחי.
הביטוחי  לעבר  ביחס  כי  התברר  התאונה  לאחר 
מדובר על ארבע תאונות במהלך 3 השנים האחרונות. 

מצב עובדתי שונה
בית המשפט קבע כבר בפתח דבריו כי האחריות 
לתאונה הינה על נהג הנתבעת שלא עצר בתמרור 

עצור. לעניין ביטול הפוליסה קובע בית המשפט 
את  לבטל  רשאית  הביטוח  חברת  בפוליסה  כי 
הפוליסה אם המבוטח לא העביר את אסמכתאות  
מלמדות  שהוגשו  שהאסמכתאות  או  הנדרשות 
על מצב עובדתי שונה מהנטען על ידי המבוטח. 
התומך  ביטוחי  עבר  אישור  הוצג  לא  זה,  במקרה 

בכך שאין עבר תביעות למבוטח. 
סעיף 10)א( לחוק חוזה הביטוח קובע כי ביטול 
פוליסה יקבע לאחר 15 ימים מיום מסירת הודעת 
בית  הביטוח.  חברת  ידי  על  למבוטח  הביטול 
המשפט מציין כי יש לקבוע כי על הודעת הביטול 

דואר  באמצעות  למשל  ממש,  למבוטח  להימסר 
גם  עשוי  זה  מסירה  אופן  כי  להוסיף,  יש  רשום. 
לסייע באי הוודאות בדבר מועד המסירה ושאלת 
המסירה עצמה. כך, ככל שהיה אישור מסירה על 
לעשות,  הביטוח  חברת  התיימרה  אותו  הביטול 

הרי שאז לא היה קושי להוכיח את טענתה. 
והנתבעת הכחישה קבלת המכתב, קובע  הואיל 
התאונה  במועד  זה,  במקרה  כי  המשפט  בית 

הפוליסה הייתה בתוקף מלא. 

"כוונה להפרת חובת הדיווח"
לביטול  הנתבעת  מודעות  לעניין  בנוסף, 
הפוליסה בהעדר אישור העדר תביעות, עולה כי 
באופן  נאמר  הנתבעת  עם  הסוכנות  של  בשיחות 
הפוליסה  תביעות  העדר  אישור  בהעדר  כי  ברור 

תבוטל. יתרה מכך, נאמר כי גם אם יש תביעות 
תתייקר  הפרמיה  רק  אלא  תבוטל  לא  הפוליסה 
בפני  המתריעות  טקסט  הודעות  נשלחו  ואף 
ביטול הפוליסה, כך שאין חולק כי הייתה מודעות 

לחשיבות טופס העדר התביעות. 
נמסרו  הביטוח  לחברת  כי  קובע  המשפט  בית 
פרטים כוזבים ביחס לטופס העדר התביעות. יתרה 
מכך, לא נמסר מידע מהותי על קיומן של תאונות 
קודמות חרף העובדה שגם מהודעות הטקסט ניתן 
שעלול  מהותי  מידע  על  מדובר  כי  ללמוד  היה 
על  שמידע  אלא  הפוליסה.  לביטול  להוביל 
באו  לא  שנים  השלוש  במהלך  התאונות שאירעו 

לידי ביטוחי בעת כריתת חוזה הביטוח.  
ניתן  המשפט,  בית  מוסיף  השיחות,  מתמלול 
ללמוד על מודעות וכוונה להפר את חובת הדיווח 
יש  ובכך  מתוך רצון להקטין את מחיר הפוליסה 

לפטור את חברת הביטוח מתשלום.  
נגד  התביעה  לעניין  כי  קובע  המשפט  בית 
סוכנות הביטוח, הרי שעל הסוכנות מוטלת חובת 
מגוון  לקוחותיה. עליה לפרוש את  זהירות כלפי 
האפשרויות העומדות ומתאימות לבקשתו ולגלות 

כל מידע רלוונטי בנוגע להתקשרות.

מנעו טענה לאי גילוי
כי  המשפט  בית  קובע  זה,  תיק  נשוא  במקרה 
אין לייחס אחריות על סוכנות הביטוח. הסוכנות 
הודעות  לשלוח  טרחה  ואף  סבירה  בצורה  פעלה 
המשפט  בית  הפוליסה.  ביטול  לעניין  לנתבעת 
או  התרשלות  כל  לסוכנות  לייחס  אין  כי  קובע 
הפרת חובת זהירות, אלא ההיפך הסוכנות ניסתה 
בכל מאודה למנוע את ביטול הפוליסה תוך שאף 
ציינה שמחיר הפרמיה יועלה ככל שקיימת תביעה 

בעבר, אך הדבר לא יוביל לביטול הפוליסה.
לסיכום קובע בית המשפט כי דין התביעה כנגד 
סוכנות הביטוח וכנגד חברת הביטוח להדחות ועל 
הנתבעת, בעלת הפוליסה, לשאת בעלויות הנזקים 
המשפט.  בהוצאות  וכן  הנפגע  לרכב  שנגרמו 
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

תביעות  העדר  טופס  היום  כי  להדגיש  חשוב 
שנכנס  מי  וכל  הביטוח  הר  אתר  במסגרת  נגיש 
העדר  טופס  את  בקלות  להוריד  יכול  לאתר 
אותם  ולמסור  שמו  על  לרכבים  ביחס  התביעות 
גילוי.  לאי  טענה  שימנע  באופן  הביטוח,  לסוכן 

לנוחיותכם מצ"ב הקישור לאתר:

הכותב הינו מתמחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש 
הלשכה רן
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חדשנות וקורונה – חישוב מסלול מחדש
שלושת הגורמים שיכולים להוביל לחשיבה מחדש בעולם הביטוח 

ובתחום ביטוח נסיעות לחו"ל בפרט < אמיל אגרונוב

אותנו א לימדו  החולפת  השנה  ירועי 
מערכת  את  לחדד  צורך  שיש 
חברת  בין  הציפיות  ותיאום  היחסים 
או  פתרון  באין  שלה.  הלקוחות  וקהל  הביטוח 
הביטוח  חברות  המשבר,  לנוכח  קיימים  מענה 
התמודדו עם המגפה באופן שונה אחת מהשנייה. 
הארגונית  התרבות  על  התבססה  כשההתמודדות 
רואה  היא  שבו  המקום  ועל  הביטוח  חברת  של 
שלה:  הלקוחות  עם  היחסים  במערכת  עצמה  את 

מובילה, מגיבה או קופאת.

קיפאון, תגובה ויצירתיות
חברות  של  בחינה  כולל  שביצענו,  במחקר 
הביטוח,  בעולמות  רק  לא  שירותים  המספקות 
יתבהרו  שהדברים  וחיכו  שקפאו  שחברות  ראינו 
למדו שתגובה מהירה, הסתגלות ומציאת פתרונות 
היא הנכונה. מצב של קיפאון הראה חולשה, חוסר 
יצירתיות ולבסוף נטישה של לקוחות בזמן המשבר 
ואף בהמשך, כמו גם פספוס של הזדמנות אמיתית 
לצמיחה. חברות שבחרו להגיב והסתגלו במהירות 
למציאות המשתנה הבינו וזיהו אפשרויות חדשות 
לצמיחה וגדילה כמו גם הזדמנויות שנוצרו מתוך 

המציאות החדשה.
ודאות  וחוסר  משתנים  בתנאים  מהירה  תגובה 
חברות  בין  הקשר  וחיזוק  לצמיחה  הובילה 

ללקוחותיהן.
התפרצות המגפה, מספר הנדבקים, סגרים, מצב 
באופן  השפיעו  והקלות  היעד  במדינות  המגפה 
ישיר על צורך הלקוחות במציאת פתרונות עבור 
בתחילה  בכלל.  וטיסות  לחו"ל  נסיעות  ביטוח 
השוק הגיב בסוג של קיפאון או ניסיון של הבנת 
שממדי  וככל  לעשות,  ניתן  כן  ומה  המשתנים 
לביטוח  הצורך  כך  התבהרו  והאפשרויות  המגפה 

נסיעות לחו"ל גבר.
לחלל שנוצר בין הצורך לביטוח נסיעות לחו"ל 
הביטוח  חברות  של  והקיפאון  הנוסעים  קהל  של 
 EAI קבוצת  זה,  לשוק  פתרונות  במציאת 
מענה  במתן  אמיתית  הזדמנות  נכנסה. זיהינו 
נכון על ידי מתן פתרונות המבוססים על שיתופי 
מפעילות  כחלק  אמיתי.  מענה  ומציאת  פעולה 
בינלאומיות  חברות  עם  מגעים  ניהלנו  הקבוצה 
למבקשים  פתרונות  מציאת  לטובת  ומובילות 
זו הדגישה  ביטוח נסיעות לחו"ל. מערכת יחסים 
במיוחד את העוצמה הנדרשת של חברות הביטוח 
יצירתיים  פתרונות  המבטאת  משבר  בשעת 

ודינמיים העונים לצורך שנוצר.
נדרשת  ומשבר  ודאות  חוסר  של  בתקופות 
הפניית  שכוללת  ומדויקת  מהירה  חשיבה 
משאבים, צמצום הליכים פנים ארגוניים, מציאת 

מלא  שירות  מתן  ולבסוף  יצירתיים  פתרונות 
בזמן  הנקודה  בדיוק  זו  החברה.  ללקוחות  ומקיף 
על  מחדש  לחשוב  נדרשות  הביטוח  חברות  שבה 
שלה  והמקום  לקוחותיה  עם  היחסים  מערכת 
במעגלי החיים שלהם. החשיבה הנדרשת כאן היא 
שונה, חשיבה של מערכת יחסים הכוללת רצונות 

וצרכים משתנים ובלתי צפויים. 

גורמים להנעה, חדשנות 
וחישוב מסלול מחדש

המשבר  בתקופת  שלנו  המצטבר  מהניסיון 
ויצירת  פתרונות  במציאת  ומהשתתפות  בארץ 
ומעבר  בעולם  מובילות  חברות  מול  הזדמנויות 
שלושה  שישנם  להבנה  הגענו  מחקרים  על 
לחשיבה  להוביל  היכולים  משתנים  או  גורמים 
נסיעות  ביטוח  ובתחום  הביטוח  בעולם  מחדש 

לחו"ל בפרט:
בתקופה   - האנושי  האנושי/הסוכן  הגורם   .1
היתה  ולא  מהארץ  לצאת  היה  ניתן  עוד  שבה 
בלחיצת  לחו"ל  נסיעות  ביטוח  לרכוש  אפשרות 
סוכני  שבה  הנכונה  ההזדמנות  הייתה  זו  כפתור, 
מעגל  עם  קשר  ליצור  צריכים  היו  הביטוח 
הלקוחות שלהם. יצירת קשר מתוך ניסיון אמיתי 
במציאת פתרונות יצירתיים ושילוב של שיתופי 
פעולה. סוכני ביטוח נוטים פחות לעסוק בביטוח 
נסיעות לחו"ל בגלל האפקטיביות והשווי האמיתי 
לסוכנות שלהם, אך המידע והחשיפה לצרכי קהל 
שהסוכן  ההבנה  יצירת  גם  כמו  שלהם  הלקוחות 
שם בשבילם יכול לפתוח אותם לקהלים חדשים 

ולהגדלת תיק הלקוח בסוכנות.

מוצרים  פיתוח   - ופרסונלי  דינמי  פתרון   .2
העונים  לתקופה  ומותאמים  מתאימים  מהירים 
על צורך אמיתי קיים ולא משהו חולף. המחשבה 
כאן היא על בנייה ופיתוח של מוצרים פרסונליים 
נגישים וברורים לקהל הלקוחות. חברות המגיבות 
מהר לצרכי הלקוחות הנובעים מתוך אירועי חיים 
עם פתרונות מותאמים באמצעות כלים ותשתיות 
מוצר  או  ופתרון  לשירות  מביאות  טכנולוגיות 
חדשנות  למחוללי  הופכות  ולבסוף  ונכון  מותאם 

ומובילות.
המשתמש  חוויית  שיפור   - החוויה  שיפור   .3
בין  היחסים  מערכת  של  תפיסה  שינוי  דורש 
החברות לקהל הלקוחות. שינוי זה מצריך חשיבה 
חדשנות  עידוד  הארגונית,  התרבות  על  מחדש 
ועידוד  הלקוחות  קהל  עם  הממשק  נקודות  בכל 
טרנספורמציות דיגיטליות היכולות לייצר דאטה 
ויצירת  מוצרים  של  מהיר  פיתוח  חיזוי,  לצורך 

שווקים חדשים.
חברות צריכות לחשוב כיצד הן מביאות הצעת 
ערך גדולה יותר ללקוחות עם מחויבות אמיתית 
עצמן  את  מתאימות  הן  וכיצד  עצמן,  שלהן 
לדרישות הצרכנים הכוללת פיתוח מוצרי ביטוח 

מתקדמים ושיפור החוויה. 
שיפור  לטובת  מתקדמות  טכנולוגיות  שילוב 
הופכים  המשתמש  חוויית  ושינוי  תהליכים 
ליעילים  והתביעות  הביטוח  קניית  תהליך  את 

וידידותיים.

הכותב הוא מנכ"ל EAI ביטוח סיכונים 
והשקעות כה
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לוח הביטוח
דרושים

קבוצת ברק פיננסים מגייסת סוכני ביטוח מקצועיים 
וחדשים בענף שמעוניינים לקבל לידים, פגישות 

מתואמות והכשרה. לתיאום פגישה לא מחייבת עם 
gabin@barak-fin.com 0522759119  :גבי

לביחד סוכנות ביטוח בבני ברק דרוש/ה רפרנט/ית 
ביטוח אלמנטרי עם ניסיון ברכבים דירות, עסקים, 

למטרת ביצוע חידושים ,פיתוח עסקי ותפעול, שעות 
גמישות. עבודה באווירה נעימה ומקצועית, דרישות 
: יחסי אנוש טובים ורצון להצליח, מוטיבציה גבוהה 

 וראש גדול יתרון, קורות חיים יש לשלוח
MOSHE@BEYAHAD-INS.COM  

 gil@beyahad-ins.com 
נייד 052-4526944 משה נייד 052-7703399 גיל

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 בר"ח שנקין בגבעתיים בבניין 

מגורים.  גודל 94 מ"ר. נא לפנות לאריה 054-5210974

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
אם אתם מחפשים להוריד את שעות העבודה והלחץ 

ולהמשיך לעבוד כמה שבא לכם או שבא לכם להעביר 
את המבוטחים שלכם למישהו ראוי שניתן לסמוך עליו 

ולשנות פאזה אנחנו כאן בשבילכם ונדע לייצר את 
הפתרון הכי מתאים עבורכם. ביחד סוכנות לביטוח 

מחפשת סוכנים לביצוע שיתופי פעולה ובאפשרותנו 
גם לרכוש תיקים קיימים וגם לבצע מכירות על תיקים 

קיימים. אנו ותיקים בענף ויודעים לייצר שיתופי 
פעולה שבהם כולם מרוויחים )יש לנו שת"פים 

שעובדים יום יום לשביעות רצונם של כל הנוגעים 
בדבר וזה בדוק( שווה לכם להיפגש ולהכיר אותנו 

רק כדי שתוכלו לקבל את כל המידע על מנת לקחת 
החלטה מושכלת. ניתן לפנות אלינו במייל/ בנייד נייד 

 052-7703399 גיל 052-4526944 משה
 gil@beyahad-ins.com

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

 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות 
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 
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 חוזרים לשגרה: תלפיות תערוך את ועידת 
שוק ההון והפנסיה באילת

תקיים את ועידת שוק ההון והפנסיה ה־8 שלה בעוד כשבועיים בהשתתפות כ־500 סוכנות 
וסוכנים שייהנו מהרצאות מקצועיות של בכירים בענף < רונית מורגנשטרן

עידת שוק ההון והפנסיה ה־8 של בית הסוכן ו
בעוד  תתקיים  אופיס"  פמילי  "תלפיות 
שבועיים באילת. הוועידה תיפתח ב־2 במאי 
איש.  כ־500  בהשתתפות  ימים,  ארבעה  ותמשך 
המונה  בישראל,  הגדול  הסוכן  בית  הינו  תלפיות 
בבעלות  ונמצא  ביטוח  וסוכנות  סוכנים  כ־700 

המנכ"ל והמייסד ראובן טיטואני.
אנשי  של  מקצועיות  הרצאות  יינתנו  בוועידה 
איציק  צור,  דודי  בינהם  בענף,  בכירים  מקצוע 
בן ארויה, חני שפיס, עו"ד ג'ון גבע, אייל סיאני, 
רון קשת, דורון הורנפלד ועוד. בפני המשתתפים 
מיוחדת  וסקירה  דובדבני,  ניר  המנטור  גם  ירצה 
העיתונאי  ידי  על  תינתן  הפוליטית  המפה  של 
עמית סגל. בחלק האמנותי של הוועידה יתקיימו 
אמן  רביבו,  של  הפרויקט   – הופעות  ערב  מדי 

החושים נמרוד הראל ושלישיית מה קשור.
בערב הראשון, ערב הגאלה החגיגי של הוועידה, 

אלי  מודיעין  לענייני  השר  ישתתפו 
אסאייג  בן  יהודה  בהם  הענף,  ובכירי  כהן 

 – יוגב  אריק  ביטוח,  מבטחים  מנורה  מנכ"ל   –
מנכ"ל איילון, שמעון מירון – מנכ"ל הכשרה, רונן 
טוב – משנה למנכ"ל מיטב דש, דניאל כהן – משנה 
למנכ"ל הפניקס, שלומי תמן - משנה למנכ"ל כלל 
ביטוח, ליאור רביב - משנה למנכ"ל מגדל, דורון 
גינת - משנה למנכ"ל הראל. עוד בין המשתתפים: 
איציק שנידובסקי - מנכ"ל אנליסט, עומר דגני - 

סמנכ"ל   - ספרנוביץ  ערן  לפידות,  ילין  סמנכ"ל 
מיטב דש.

השנה  מצטייני  טקס  גם  יתקיים  זה  בערב 
לחברות  הוקרה  אותות  יוענקו  במסגרתו 
המצטיינות בקטגוריות השונות אותן בחרו 

סוכני וסוכנות תלפיות.
ומנכ"ל  מייסד  טיטואני,  ראובן  סו"ב 
תלפיות: "אני שמח שיש לנו את ההזדמנות 
סוכני  של  הנפלאה  עבודתם  את  להוקיר 
הוודאות  חוסר  אף  על  תלפיות.  וסוכנות 
שהיה לאחרונה והאתגרים הנלווים לו, לא ויתרנו 
והחשובה  הגדולה  הוועידה  את  לקבוע  והצלחנו 
החלטנו  רבות שקיבלנו,  פניות  לאור  הזו. השנה, 
לאפשר את השתתפותם של סוכנים וסוכנות שלא 
להם  לאפשר  בכדי  וזאת  תלפיות  תחת  עובדים 
להיחשף לעוצמה של תלפיות וליהנות מהערכים 

הרבים שיקבלו במסגרת הוועידה".

אילת. משמאל: ראובן טיטואני
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