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ביטוח ופיננסים

נזקי טבע
מגדלי הפירות ספגו נזקים 

כתוצאה מההתחממות הגלובלית 
• הקרן לביטוח נזקי טבע תפצה 

את החקלאים < עמ' 14 

אופטימית מתמיד
ראיון עם המנכ"לית הטרייה של 

פספורטכארד ודיוידשילד • "ענף 
התיירות יחזור לפעילות מלאה 

עד סוף השנה" < עמ' 9

לקראת החג
מיוחד: שני מתכונים חגיגיים 

וחלביים שישדרגו את שולחן חג 
השבועות, וינסו לשפר מעט את 

מצב הרוח < עמ' 19

 מייחלים לשקט
 מאז פרץ מבצע "שומר החומות" עוברים ימים לא פשוטים על 

 אזרחי ישראל, וביניהם סוכני הביטוח ‰ סיקור ההיבטים הביטוחיים 

של נזקי הלחימה וגם אגרת מיוחדת של מ"מ נשיא הלשכה 

מלשכת סוכני הביטוח
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סוכנות וסוכנים יקרים,
 ימים לא פשוטים עוברים עלינו כעם וכמדינה, אני רוצה לחזק את כל תושבי ישראל 

בשעה קשה זו ובעיקר את חברותינו וחברינו.
 הנהלת לשכת סוכני הביטוח ואני עומדים לרשותכם באמצעות סוכנות הביטוח שלנו 

 ליסו"ב ונעשה כל מאמץ לסייע לכל מי שזקוק לכך בין אם אלו 
נושאים מקצועיים או אחרים.

ארז אריאל מנהל הסוכנות עומד לשירותכם בכל צורך, זה מספר הטלפון שלו 050-8386833.
אנו לצדכם, נחושים לעבור את הימים האלו ולסייע ככל שנדרש. 

ליבי איתכם חברי וחברותי ובתקווה לימים שקטים יותר.  
בברכת חזרה לשגרה ברוכה,

סו"ב יוסי אנגלמן,
מ"מ נשיא לשכת סוכני הביטוח

תמיכה מקצועית של ליסו"ב

אנגלמן

בשל המצב הביטחוני - הלשכה 
נערכת לתמיכה בסוכנים

מ"מ נשיא הלשכה פרסם השבוע שתי איגרות מיוחדות 
‰ מתמיכה מקצועית ועד קו חם לסוכנים ברחבי הארץ

סוכנות וסוכנים יקרים,
לשכת סוכני הביטוח שולחת את תנחומיה למשפחות אשר איבדו את יקיריהן, ושולחת ברכות 

להחלמה מהירה לפצועים. 
מדינת ישראל נמצאת בימים אלו בעימות בשני מישורים - עימות במישור הצבאי המתנהל 
בימים אלו למול רצועת עזה וכן בעימות האזרחי אשר המתנהל על ידי מתפרעים בתוך ערים 

מעורבות. 
עימותים אלו מובילים לפניות של מבוטחים מודאגים מכלל הציבור לסוכנות וסוכני הביטוח, 
בבקשה לקבלת מענה ביטוחי ופתרונות לנזקים אשר נגרמו להם בין אם עקב ההתפרעויות ובין 

אם בגין פגיעות הטילים, באופן ישיר או באופן עקיף. 
לשכת סוכני הביטוח בישראל, באמצעות הוועדה האלמנטרית בראשותו של סו"ב קובי צרפתי, 

פתחה לטובתכם "קו פתוח לוועדה" במספר 03-6366516 )ימים א'־ה' עד 19:00, יום ו' עד 
17:00( לכל שאלה ועניין ביחס לנזקי הרכוש אשר נגרמו מהסיבות האמורות, במצב אשר נכפה 

עלינו ביחס לפוליסות הביטוח הקיימות והתנהלות מול רשויות המדינה )מס רכוש(. 
אנא אל תהססו לפנות אלינו בכל שאלה שתסייע לכם לתת מענה מקצועי וענייני 

ללקוחותיכם.
לשכת סוכני הביטוח מחזקת את כוחות הביטחון ומשטרת ישראל בפעולותיהם למען שמירה 

על בטחון הציבור והגנה על בטחון המדינה.

בברכת ימים שקטים וחזרה לשגרה,

 סו"ב יוסי אנגלמן
מ"מ נשיא לשכת סוכני הביטוח

קו פתוח לוועדה האלמנטרית

אשקלון

עזה
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 לא רק המבנה: במקרה של פגיעת 
טיל גם תכולת הדירה מבוטחת

 הכיסוי הביטוחי של דירה שנפגעה מושפע מהגדרת המצב הביטחוני במדינה, וישנם כמה כללים בקביעת 
גובה הפיצוי ‰ ומה בנוגע לנזקים שנגרמו לכלי רכב ולעסקים? ‰ מדריך מיוחד < סו”ב שלומי גילה

שאלות ל עולות  בדרום  המצב  אור 
הדירה  בביטוח  הכיסוי  לגבי  רבות 

במקרה והיא נפגעה מטיל.
בכיסוי  הבדל  יש  כי  לדעת  יש  ראשית 
של  במצב  טיל  פגע  שבו  מצב  בין  הביטוחי 
במסגרת  פגע  הטיל  שבו  מצב  לבין  מלחמה, 
הכרזת  הוא  בינהם  ההבדל  איבה”.  “פעולת 

ממשלה על מצב מסוים.
שולח  רכוש  מס  בבית,  פוגע  טיל  כאשר 
לו  ויש  הנזק,  את  שבודקים  שמאים  מידיית 
גם קבלנים שמבצעים את תיקון המבנה אבל 
לציין  )חשוב  הדירה?  תכולת  עם  קורה  מה 
שאני מתייחס פה רק לפיצוי ממס רכוש ולא 

להרחבת נזקי טרור בפוליסות השונות(.
חוק  פי  “על  כיסוי  יש  הדירה  לתכולת  גם 

במקרה  הנלוות,  והתקנות  פיצויים  וקרן  רכוש  מס 
של נזקי מלחמה, מבוטחים החפצים הביתיים של כל 
אזרחי ותושבי ישראל” )מתוך האתר של מס רכוש(.

כיסוי מוגבל
רכוש  מס  דרך  הדירה  לתכולת  כיסוי  יש  אומנם 
אבל הכיסוי הזה הוא מוגבל לפי הטבלה המצורפת. 
יש לשים לב כי התקרות הם לפי סוג התכולה והן 
גם פר דייר בבית. כמו כן, חשוב לדעת כי מס רכוש 
עתיקות  תכשיטים,  אומנות,  חפצי  עבור  יפצה  לא 

ומזומנים.
מתקרת  יותר  גדולה  תכולה  ישנה  הבתים  ברוב 
החוק, ובמקרה כזה עומדות למבוטח שתי אפשרויות 
לכסות את ההפרש. הראשונה היא למלא טופס באתר 
של מס רכוש על הגדלת הכיסוי, ניתן להגדיל את 
סכום הכיסוי עד לתקרה של 905,747 שקל. תוספת 
זאת עולה 0.3% מהשווי של התוספת ותוקפו מיום 

התשלום ועד לתאריך 31/12 באותה שנה.
בעיות  שתי  לדעתי  יש  אבל  יחסית,  זול  המחיר 
בכיסוי הזה: הראשון הוא שאין כיסוי לחפצי אומנות, 
היא  השניה  הבעיה  ומזומנים.  עתיקות  תכשיטים, 

לשלטונות  מידע  לנדב  ששים  לא  אנשים  שהרבה 
המס על איזה רכוש יש להם בדיוק. 

ניתן ומומלץ להוסיף לפוליסה סעיף של נזקי טרור 
גם אם הפרמיה היא לא ממש זולה. אבל חשוב לזכור 
שניתן להוסיף לפוליסה נזקי טרור אם הנזק אירע 
כתוצאה מנזק שהוגדר על ידי מדינת ישראל כנזק 

מלחמה מוחרג בכל מקרה.

כך יש לפעול
חשוב מאוד להדריך את המבוטח איך לנהוג נכון 

במקרה שפגע טיל בביתו.
ידי  על  כשמתאפשר  מיד  האירוע,  לזמן  קרוב 
קרן  אנשי  שנפגע  לאזור  מגיעים  הביטחון,  כוחות 
הפיצויים )מס רכוש( ברשות המסים יחד עם שמאים 
העסקים  הדירות,  בין  עוברים  הצוותים  ומהנדסים. 
מהן  שנפגעו  למי  מסבירים  שנפגעו,  המשרדים  או 

הזכויות שלהם ומנחים אותם איך להגיש תביעה.
חשוב - אין לפנות ציוד, מלאי, פסולת או כל חפץ 
תיאום  ללא  בעסק,  או  המגורים  בבית  שנמצא  זר 
מוקדם עם שמאי מטעם קרן הפיצויים. אסור לתקן 

נזקים ללא בדיקת שמאי.

נזקים לכלי רכב
כלי  נשרפו עשרות  בהן  בעקבות המהומות 
רכב ואחרים הושחתו, נצטרך לחכות להחלטת 
הממשלה לגבי כיסוי הנזקים. בינתיים, על פי 
המצב הקיים: בעלי כלי רכב שנפגעו בפעולת 
איבה: יפנו לעובדי קרן הפיצויים במקום, כדי 
שיעריכו את הנזק; יופנו מידית לתיקון הנזק, 
מטעם  שהשמאי  בתנאי  שיבחרו,  מוסך  בכל 
התיקון  את  יאשר  רכוש(  )מס  הפיצויים  קרן 

לפני ביצועו.
לצרף  יש  הפיצויים,  לקרן  הפנייה  בזמן 
לטופס התביעה את המסמכים הבאים: רישיון 
הרכב  מספר  )הכולל:  משטרה  אישור  רכב, 
וחתימת חוקר וקצין משטרה(, ייפוי כוח )אם 
מגישי התביעה אינם בעלי הרכב(, הסכם ליסינג )אם 
הרכב בבעלות ליסינג לטווח ארוך(, הסכם שכירות 
)לבעלי מוניות(, אישור מחברת ביטוח )תיקון מעל 
10,000 שקל - יש לצרף אישור חברת הביטוח על 
היעדר תביעה(, צילום של צ'ק או אישור מהבנק, על 

ניהול חשבון בנק על שם הניזוק.

נזקים לעסק
הנזקים  עבור  פיצויים  בעסקים:  ומלאי  ציוד 
לציוד עסקי שנפגע הם על פי חוק, בהתאם לשווי 
השוק של הציוד )שווי ממוכר מרצון לקונה מרצון 
עליכם  הפגיעה(.  לפני  במצבו  החופשי,  בשוק 
לגבי  לכם.  שייכת  שנפגעה  שהתכולה  להוכיח 
מלאי, אתם זכאים לפיצויים, בהתאם לשווי עלות 
שצירפתם  לאחר  מע"מ(,  )ללא  שנפגע  המלאי 

הוכחות כי המלאי היה שייך לכם.
לטופס  לצרף  יש  הפיצויים,  לקרן  הפנייה  בזמן 
הציוד  רשימת  הבאים:  המסמכים  את  התביעה 
מסמכים  או  כספיים  דוחות  שנפגע,  המלאי  או 
שמראים כי הציוד או המלאי שייך לכם )חשבוניות 
רכישה, דוחות מלאי מאושרים על ידי רואה חשבון 
ואחרים(,  אישורי מס הכנסה על ניכוי מס במקור, 
צילום צ'ק או אישור מהבנק על ניהול חשבון בנק 

על שם הניזוק.
את  ידינו  על  המועסקים  לשמאים  להעביר  יש 
מסמך  וכל  הנדרשים  המסמכים  ואת  התביעה 

שיידרש בהתאם לצורך.
הלקוח  את  להכווין  שנדע  מאוד  חשוב  לסיכום 
כיצד עליו לנהוג. זה שרות שאף מוקדן ואף מוכרן 

לא יוכלו לעולם לתת לו.
שנדע ימים שקטים יותר במהרה בימינו.

הכותב הוא חבר הוועדה האלמנטרית בלשכה

סוגי חפצים ביתיים ליחיד לזוג נשוי או 
להורה יחיד

 לכל ילד 
)עד גיל 18(

למבוגר הגר עם 
 זוג או עם יחיד

רהיטים 15,393 26,620 5,382 7,870

בגדים 5,466 10,932 1,640 5,466

מכשירי חשמל ואלקטרוניקה 29,772 36,088 604.47 4,736

חפץ ביתי אחר 9,193 22,063 2,022 4,045

מקור: אתר מס רכוש

תקרת הפיצוי בשקלים עבור תכולת בית שנפגע מטיל

shutterstock :נזק שנגרם לבית כתוצאה מהתפוצצות רקטה ׀ צילום
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מבצע ״שימור חברי לשכה״ יוצא לדרך
מבצע "שימור חברי לשכה" נועד להחזיר לקופת הלשכה 2.1  מיליון שקל ‰ סו"ב אנגלמן: "אנחנו רוצים 

להעביר לנשיא הלשכה שייבחר לשכה מסודרת במינימום חובות של חברים" < רונית מורגנשטרן

גביית ב מבצע  החל  השבוע  תחילת 
חברות  דמי  החייבים  מסוכנים  החובות 
ללשכה – הן בגין חידוש חברות לשנת 
הגדול  שבחלקם  עבר  חובות  בגין  והן   ,2021

נובעים מביטול הנחות שניתנו בניגוד לתקנון.
יוסי אנגלמן,  לדברי מ"מ נשיא הלשכה, סו"ב 
ובסך הכל  ביום,  כ־60 אלף שקל  נגבו  היום  עד 

כ־250 אלף שקל מתחילת מבצע הגבייה.
לדבריו, יש כ־1,900 סוכנים בעלי חוב ללשכה, 
מיליון  בכ־2.1  מסתכם  כולם  של  החובות  וסך 
של  השנתי  מתקציבה  כמחצית  המהווים  שקל, 
מאחר  התבקש  הגבייה  מבצע  לדבריו,  הלשכה. 
את  לשלם  לבקש  ביוזמתה  פנתה  לא  והלשכה 

כספי החברות מתחילת שנה זו.
"אנחנו רוצים להעביר לנשיא הלשכה שייבחר 
חברים.  של  חובות  במינימום  מסודרת  לשכה 
אודי  סו"ב  כולנו לטובת העניין:  לכן התגייסנו 

מונה  והמרכז,  אביב  תל  מחוז  יו"ר  אביטל, 
של  פיקודה  ותחת  הגבייה  מבצע  לפרויקטור 
בלשכה  וחשבונות  כספים  מנהלת  רחל שרעבי, 
אנגלמן,  סו"ב  ציין  הלשכה",  עובדי  ומרבית 

שניתנו  הנחות  בגין  הם  מהחובות   50%" והוסיף 
בעבר, כמו לסוכנים צעירים ובני משפחה, שעל 
פי התקנון הקיים, שלא שונה בלחץ המתנגדים 
בלשכה, הם בניגוד לתקנון. המטרה היא לשמר 

הוא  כשהדגש  וסוכנים  סוכנות  שיותר  כמה 
הסוכנים  של  ההמשך  דור  שהם  צעירים  על 
הוותיקים. לאלה מהם המתקשים לשלם את דמי 
שתקל  להנחה  בקשה  באמצעות  נסייע  החבר  
סוגי   3 מופיעים  בתקנון  כידוע,  התשלום".  את 
 1,260 של  מלא  בתשלום   ,70 גיל  עד  תשלום: 
שקל; גילאי 80־70, 630 שקל )50% הנחה(; ובני 

ובנות 80 ומעלה פטורים מתשלום.
התקנון מתיר אפשרות לבקשת הנחה לחברי 

לשכה המתקשים לשלם את הסכום הנדרש. 
המחוזות  ראשי  של  ישיבה  התקיימה  ג'  ביום 
ועדת  יו"ר  הוד,  אודי  סו"ב  בראשות  והסניפים 

סו"ב אנגלמן: ״המטרה היא לשמר כמה שיותר סוכנות וסוכנים 
כשהדגש הוא על צעירים שהם דור ההמשך של הסוכנים 

הוותיקים. לאלה מהם המתקשים לשלם את דמי החבר נסייע 
באמצעות בקשה להנחה שתקל את התשלום״

אנגלמן, אודי הוד ואודי אביטל  | צילום: גיא קרן, באדיבות הלשכה

הזורעים בדרכים ברינה יקצרו
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לדברי  הלשכה.  הנהגת  עם  וסניפים,  מחוזות 
יקבלו  והסניפים  המחוזות  ראשי  כל  אנגלמן, 
החייבים  היקף  לגבי  סניפית  ברמה  עדכונים 
תודרכו  הסניפים  ראשי  "כל  אצלם.  והחובות 
חייב  בנושא; הם אמורים להתקשר אישית לכל 
ולאחר מכן להעביר הפרטים לרפרנטית במחלקת 
הגבייה בלשכה. כל יו"ר סניף יקבל תמונת מצב 
של חלקו בחוב הכולל ובמספר הסוכנים החייבים. 
הסניף שישמר את מירב הסוכנים והסוכנות יוכרז 
כסניף המצטיין וכך גם לגבי המחוז. המטרה היא 
לשמור כמה שיותר סוכנים וסוכנות אצלנו; חבר 
יגרע רק לאחר 6 חודשים בהם לא שילם את חובו 
חברים  שימוע.  לאחר  רק  הדבר  יתבצע  אז  וגם 

יכולים  לשלם,  אמיתית  אפשרות  להם  שאין 
במחלקת  לקבל  שאפשר  מיוחד  בטופס  לפנות 
יו"ר  מיוחדת.  הנחה  לקבל  כדי  הגבייה בלשכה, 
משה  וסו"ב  אודי אביטל  סוכן,  המחוז של אותו 
לב הר, יו"ר ועדת הכספים, יאשרו או ידחו את 

הבקשות", ציין אנגלמן.

"נתוני החובות של חברי לשכה  הוד מסר:  סו"ב 
הגיעו אליי רק ב־10 במאי, למרות בקשות שלי עוד 
אלה.  נתונים  לקבל  רוזנפלד  הקודם  הנשיא  מימי 
כ־40%  ועגומה שבה  קשה  תמונה  לגלות  נדהמתי 

מחברי הלשכה נמצאים בחוב כזה או אחר ללשכה. 
קראתי למבצע הגבייה מבצע 'שימור חברי לשכה'. 

בתוך יומיים הצלחנו לגבות כ־150 אלף שקל. 

שימור הסוכנים הצעירים
ועדת  דרישת  "לאור  מסר:  אביטל  אודי  סו"ב 

הוחלט  הלשכה  של  הדין  בית  והחלטות  ביקורת 
על מבצע גבייה בקרב חברי הלשכה. ניתנו הנחות 
אשר  בגבייה  כשלים  ונראו  התקנון  פי  על  שלא 
מלווים את הלשכה שנים רבות לכן הקמנו צוות 
שרעבי  רחל  עומדת  בראשו  אשר  רחב  פעולה 
הוא  היעד  הלשכה.  עובדי  רוב  אליו  ומגויסים 
להשאיר כמה שיותר חברים, תוך התחשבות בקשיי 
הצעירים  את  לשמר  ובמיוחד  האחרונה  השנה 
בלשכה, שהרי ללא דור המשך אין לנו זכות קיום. 
חברים.  רובנו  את  להשאיר  מנת  על  הכל  אעשה 
בלי  הלשכה.  עוצמת  היא  החברים  ואיכות  כמות 
נרתמו  ולכן  קיום,  זכות  ללשכה  אין  החבר  מיסי 
למשימה יושבי ראש הסניפים והמחוזות בלשכה. 
המשימה חשובה ובלעדיכם, סוכנות וסוכנים, לא 
נעשה  יחד  אני מצפה לשיתוף פעולה.  לה.  נוכל 

ונצליח".
סו"ב יורם פנש, יו"ר סניף נתניה מסר, כי מיד 
לאחר קבלת שמות החייבים בסניף, הוא יצר קשר 
באמצעות  טיפול  להמשך  הופנו  והם  כולם  עם 

מחלקת הגבייה בלשכה.

‰ 4,800 – חברים בלשכה בעלי זכות בחירה
‰ 40%    - מהחברים חייבים כסף ללשכה

‰ כ־60   - אלף שקל נגבים בכל יום במסגרת המבצע

סו"ב אביטל: "בלי מיסי החבר אין ללשכה זכות קיום, ולכן 
נרתמו למשימה יו"ר הסניפים והמחוזות בלשכה. המשימה 

חשובה ובלעדיכם סוכנות וסוכנים לא נוכל לה. מצפה לשיתוף 
פעולה. יחד נעשה ונצליח"

לפרטים נוספים והצטרפות לשירות -
ofirha@drpz.co.il      052-6366154      אופיר חצבני | סמנכ"ל מכירות ופיתוח עיסקי

ניהול
 תביעות 

צד ג'

מערכת אונליין
לצפייה ובקרה

מערך
הסדרי צד ג'

התייעלות 
וחסכון משמעותי 

בהוצאות השוטפות

סיוע בתביעה
משפטית

8 סניפים
בפריסה ארצית

טיפול בתביעות
מול חברות
ליסינג/השכרה

מצטרפים עכשיו למערך השירות של רשת ד"ר פח וצבע 
ונהנים ממגוון שירותים מתקדמים

http://dr-pach.co.il


6448
www.shlomo.co.il

שלמה רשת מוסכים ושירותי דרך
מחבקת את סוכני הביטוח שלה

ועומדת מאחוריהם 24/7
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 הישג לוועדה הבין־דורית: הסכם שת"פ 
בין סוכנים

 הסכם שיתוף הפעולה הבין־דורי נחתם לגבי תיק פנסיוני, בין סוכן ותיק לסוכנת צעירה • יו"ר 
 הוועדה: "אנו מלווים את הצדדים לאורך התהליך ומעניקים להם כלים לבחינת השת"פ והצלחתו" 

< סו"ב ועו"ד משה סרנגה וסו"ב תדהר סאטובי

הבין־ב הוועדה  פעילות  מסגרת 
הביטוח  סוכן  השבוע  נפגשו  דורית 
הביטוח  וסוכנת  רומנו  נתן  הוותיק 
ענבל מיוני לחתימה על הסכם שיתוף פעולה 
ביניהם בתיק פנסיוני. הצלחנו ליצור שיתוף 
פעולה מוצלח בין סוכן ותיק לסוכנת צעירה 
שאלה  לאחר  נחתם  הצדדים  בין  וההסכם 
הועלו  זה  ולצד  עסקי  ומתן  משא  ניהלו 

חששות ופחדים.
בדיקה  נערכה   - והמסחרי  העסקי  בפן 
הסוכן  של  הביטוח  תיק  של  ויסודית  מקיפה 
יעשו  כיצד  וריענונו,  היעד  קהל  הוותיק, 
חידוש  החדשות,  והפוליסות  ה"שדרוגים" 
מצידו  וכו'.  הקיימים  הלקוחות  עם  הקשר 

והלידים  הלקוחות  מאגר  נבחן  הצעיר  הסוכן  של 
העתידיים האפשריים, כיצד הטכנולוגיה החדשה 
יעיל  טיפול  ותציע  המבוטחים  כלל  את  תשרת 
מהיר ומקצועי. כמו כן, בהסכם שנערך, נבחן גם 
מצב של "עייפות החומר", מה קורה חלילה במצב 

של אובדן כושר עבודה/מוות של אחד מהסוכנים, 
מכירת התיק תוך כדי שיתוף הפעולה ועוד. 

חששות  גם  הועלו  העסקית  הבחינה  במהלך 
שליטה  "לשחרר"  קשה  הוותיק  לסוכן  ופחדים: 
ולהכניס שותף למפעל החיים שלו, לסוכן הצעיר 

זמן  "בבזבוז"  מדובר  האם  השאלה  עולה 
ומשאבים. 

הרצון  הוא  הצדדים  שני  את  שהנחה  הקו 
של  מצב  וליצור  רווחים  ולהשיא  למקסם 
העברה  מסגרת   .Win Win situation
רווחים  להשיא  כאמור  נועדה  בין־דורית 
לשני הצדדים, בשאיפה שביום מן הימים גם 
הלקוחות הקיימים יעברו/התיק יימכר, לסוכן 

צעיר אחר וכך הלאה.
התהליך  לאורך  הצדדים  את  מלווים  אנו 
ומעניקים להם מתוך ניסיוננו הרב, הן בתחום 
אמיתיים  כלים  המשפט,  בתחום  והן  הביטוח 
לבחינת שיתוף הפעולה והצלחתו, כשהמטרה 
"זה מרוויח   - היא  בגיבוש ההסכם  המרכזית 

וזה לא חסר".
הכותבים: עו"ד וסו"ב משה סרנגה הוא יועץ הלשכה 
כוח  ויפוי  צוואות  הירושה,  דיני  בתחום המשפחה, 
מתמשך. סו"ב תדהר סאטובי הוא יו"ר הוועדה הבין 

דורית בלשכה

חתימת הסכם השת"פ בין הסוכנים ׀ צילום: תדהר סאטובי
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הבעיה מחריפה: סוכני ביטוח מהחברה הערבית 
ממשיכים להלין על סוגיית ביטוחי החובה

בין שאר הנושאים שנידונו בכנס סוכני הביטוח בחברה הערבית עלה גם הקושי 
של סוכני החברה הערבית בהפקת ביטוחי רכב < סו"ב עדוי עאטף

ה'( התקיים הכנס השני ל )יום  פני שבוע 
הערבית  בחברה  הביטוח  סוכני  של 
במלון רמדה בנצרת. בכנס נכחו כ־250 
בחברה  פעילים  ביטוח  סוכני  ביניהם  משתתפים 
מחוזות  ראשי  הכוללים  רבים  אורחים  הערבית, 
בבחירות  מועמדים  וכן  הביטוח  סוכני  בלשכת 
הקרובות לנשיאות הלשכה. חלק מהאורחים נשאו 
דברים והתייחסו לבעיות הנוגעות לביטוח בחברה 
הכנס  החובה.  ביטוח  לנושא  ובעיקר  הערבית, 

נחתם בארוחת איפטאר )שבירת צום( חגיגית.
החובה  ביטוחי  בעיית  את  להדגיש  ברצוני 
ביותר  הבולטת  הבעיה  שהינה  הערבית,  בחברה 
ומהווה אבן נגף מאוד רצינית אצל סוכני הביטוח 
את  סגרו  רבות  ביטוח  חברות  הערבית;  בחברה 
מערכת הפקת ביטוח החובה לסוכנים של החברה 
הביטוח  סוכן  הצדקה.  שום  ללא  וזאת  הערבית, 
ומתחילה  יותר  מורכבת  הבעיה   - הבעיה  אינו 
בתשתיות רעועות בחברה הערבית אשר כוללות 
של  הסדרה  חוסר  משובשים,  כבישים  היתר  בין 
צמתים, היעדר תמרורים ועוד, ומסתיימת בחלק 

קטן ושולי באשמת המבוטחים עצמם.

ענישה קולקטיבית
בעצם  מהווה  הביטוח  לסוכן  המערכת  סגירת 
הענשת הסוכן, ולא הלקוחות. אותו מבוטח שניגש 
יכול  לא  והאחרון  הערבית,  בחברה  ביטוח  לסוכן 
סגורה.  שלו  שהמערכת  היות  בחובה  לבטחו 
המבוטח יכול באותה נשימה לפנות לסוכן ביטוח 
כל  ללא  חובה  בביטוח  רכבו  את  ולבטח  יהודי 
בעיה. בעצם אנו חווים ענישה קולקטיבית לסוכני 
הביטוח בחברה הערבית ולא ללקוח; אם יש בעיה 
כלשהי עם ביטוח לקוח ספציפי הרי שיש לחסום 
רק  ולא  בישראל  הביטוח  סוכני  כל  אצל  אותו 
אצל הסוכן הערבי, שרק הוא מוענש ופוגעים לו 
קשות בפרנסה. בנוסף, אני חולק על אחוז שכיחות 
שאינו  נתון  הערבית,  בחברה  החובה  תביעות 
מאומת וניתן למדידה רק אחרי 5־6 שנים לאחר 

מכן.
במסגרת תפקידי כסגן יו"ר הוועדה האלמנטרית 
חבריי  עם  יחד  נפגשתי  הביטוח,  סוכני  בלשכת 
וכן  הביטוח  בחברות  חטיבות  מנהלי  עם  בלשכה 
עם מנכ"לים של חברות הביטוח בפניהם העליתי 
את הבעיה החמורה הזו. הם הבטיחו לבדוק ולטפל 
אך עד כתיבת שורות אלו לא נעשה כלום ודווקא 

המצב הולך ומחמיר.
הפול,  מנכ"ל  עם  זום  פגישת  קיימנו  לאחרונה 

ערן כהן, וזאת בהמשך לפגישות שקיימנו בעבר. 
במסגרת הפגישה העליתי שוב את בעיית ביטוח 
החובה. ביקשתי מערן לתת פתרון ולאשר לסוכנים 
חובה  ביטוח  תעודות  להפיק  הערבית  בחברה 
חלקי  באופן  לדרישתנו  נענה  ערן  במשרדיהם. 
ואישר שכל סוכן יוכל להפיק תעודת חובה באופן 
פתרון  האלקטרוני,  הדואר  באמצעות  דיגיטלי 
דרישותינו.  על  עונה  ואינו  ביותר  חלקי  הינו  זה 
מודע  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה  גם 
לבעיה, היות שפנינו אליו בעבר מספר פעמים – 
קיבלנו  לא  עדיין  אך  בבעיה,  לטפל  הבטיח  הוא 

פתרון כלשהו מטעמו.
ביטוח חובה הינו ביטוח סטטוטורי, המחויב על 
פי חוק, חוסר גישה להפקת תעודות חובה בחברה 
הערבית גורם לכך שאנשים רבים יהיו ללא גישה 
להפקת חובה בסביבתם, ולפיכך בעל כורחם ייסעו 

ללא ביטוח חובה ברכבם, דבר שאינו חוקי ומהווה 
סיכון גדול לנהגים, וכן חס וחלילה לנפגעים.

בכנס קראנו פעם נוספת לממונה ולכל הגורמים 
הרלוונטיים, כולל משרד האוצר וחברות הביטוח, 
ביטוח  הפקת  יאפשר  אשר  קבוע  פתרון  למצוא 
ולכל  הערבית  בחברה  הביטוח  סוכני  אצל  חובה 

האוכלוסייה בכלל.

שילוב במוסדות הלשכה
תקופת  תום  ולאחר  לאחרונה,  כי  לציין  חשוב 
בכל  והכתה  ביותר  קשה  שהייתה  הקורונה 
סוכנים מהחברה  אליי  נדהמתי שפונים  התחומים, 
הערבית ומספרים על הקשיים הרבים שמערימות 
בחובה  מתמקדים  שאינם  הביטוח  חברות  עליהם 
בלבד אלא גלשו לתחום ביטוח הרכוש והרכב. דבר 
זה הוא חמור ביותר היות שהוא פוגע באופן ממוקד 
בסוכנים בחברה הערבית ובפרנסתם וככורח יוצא 

פוגע גם בציבור המבוטחים בחברה הערבית.
לסיכום אציין כי סוכני הביטוח בחברה הערבית 
נדבך  ומהווים  מהלשכה,  נפרד  בלתי  חלק  הם 
חשוב ביותר בה, ומכאן אני דורש מהלשכה לשלב 
את סוכני הביטוח של החברה הערבית במוסדות 
הלשכה השונים, ולפעול יחדיו וללא לאות לצורך 

פתרון הבעיה הכואבת דלעיל, אחת ולתמיד.  
   

הכותב הוא סגן יו"ר הוועדה האלמנטרית 
בלשכת סוכני הביטוח      לם

צו
המ

ת 
בו

די
בא

ש: 
רא

ם 
לו

צי

shutterstock :יש למצוא פתרון קבוע להפקת ביטוח חובה אצל סוכנים בחברה הערבית | צילום 

אם יש בעיה כלשהי עם ביטוח 
לקוח ספציפי הרי שיש לחסום 
אותו אצל כל סוכני הביטוח 
בישראל ולא רק אצל הסוכן 

הערבי, שרק הוא מוענש 
ופוגעים לו קשות בפרנסה
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 "עד סוף השנה ענף התיירות יחזור 
לפעילות מלאה"

 בראיון אופטימי מספרת רונית סגל, מנכ"לית סוכנויות ביטוחי הנסיעות פספורטכארד ודיוידשילד, 
על התחרות בתחום ביטוחי הנסיעות, על העבודה עם סוכנים וגם על המוצרים החדשים שמתכננת 

החברה < רונית מורגנשטרן

סוכנויות ר למנכ"לית  מונתה  סגל  ונית 
פספורטכארד ודיוידשילד לפני כשלושה 
המנכ"ל  את  בתפקיד  והחליפה  חודשים, 
במקביל  לתפקיד,  כניסתה  אמיר.  יואל  הוותיק 
של  הדרגתית  ופתיחה  הקורונה  מגפת  לדעיכת 
השמיים, דרשה ממנה ארגון מהיר של הסוכנויות 
והבריאות  הנסיעות  ביטוחי  בתחום  המובילות 
ושיקומו  הענף  עתיד  על  איתה  שוחחנו  בחו"ל. 

לאחר שנה של ירידה דרמטית בפעילות.
האם את אופטימית לגבי 2021 בתחום ביטוחי 

הנסיעות?
 "אכן כן, ניתן להגיד שענף התיירות נע קדימה 
ושעד סוף השנה הענף יחזור לפעילות מלאה. ארה"ב 
לפעילות  תחזור  אירופה  מלאה,  לפעילות  חזרה 
יוני ותאילנד תפתח את שעריה ללא  מלאה בסוף 
מביטים  כבר  רבים  ישראלים  באוקטובר.  מגבלות 
אל עבר החופשה המיוחלת, ומדי יום אנו מתבשרים 
על עוד ועוד מדינות הפותחות את שעריהן ומחזרות 
של  המואץ  הקצב  המחוסן.  הישראלי  התייר  אחר 
ההתחסנות באנגליה, ארה"ב ומדינות נוספות תורם 

לאופטימיות ולגידול בכמות הטסים לחו"ל". 
פספורטכארד  האם  מאוד.  גדולה  התחרות 

תחזור להוביל את התחום?
"בשנת הקורונה המשק כולו חווה משבר עמוק. 
התחרות,  ובמקום  הסירה  באותה  היינו  כולנו 
הייתה שותפות גורל והתמודדות עם אירוע שלא 

היה ניתן לחזותו.
משאר  שלנו  הבידול  התחדד  הקשיים,  "לצד 
המתחרים ובבסיסו ניצבים האנשים שלנו. העובדים 
לדרך  השותפים  ממשפחה,  חלק  שהם  החברה  של 
הזאת  התקופה  את  עברנו  עימם  הביטוח  סוכני   –
אלינו  שלנו, ששבים  הנאמנים  והלקוחות  ביד,  יד 
הציפה  פשוטה  הלא  התקופה  לשגרה.  החזרה  עם 
את חוזקה של החברה. מרגע הקמת החברה, חרטנו 
על דגלנו את האמון בין האנשים, העזרה ההדדית 
מבוטח,  להיות  ראוי  אדם  שכל  והמסר  והמיידית 

שאנחנו 'הגב' של כל ישראלי שמבקש לטוס.
אלו  והם  הענף  את  שינו  החברה  וערכי  "חזון 
אותנו  וממקמים  מהמתחרים  אותנו  שמבדלים 
ואמון ארוך  כמובילים בתחומנו. מדובר בקשרים 
ולקוחותינו,  שותפינו  לבין  ביננו  שנבנה  טווח 
לא  גם  בקלות,  נפרמים  לא  כאלו  וקשרים 

כשמדובר במגפת הקורונה".

הלקוחות מעדיפים סוכן
מ־92%  למעלה  מהווה  הביטוח  סוכני  "פעילות 
מסך מכירות החברה", מציינת סגל. "לצד פעילות 

הסוכנים, ניתנת לכל לקוח האפשרות לבצע את 
ההליך באופן עצמאי, אך אנו רואים כי אחוז גבוה 
האישי  הביטוח  שסוכן  מעדיפים  מלקוחותינו 
ויסגור  אותם  שייצג  המתווך  הגורם  יהיה  שלהם 
במקרי  גם  זאת  רואים  אנו  העסקה.  את  עבורם 
חירום או משבר, כאשר סוכן הביטוח עובד איתנו 
בשותפות מלאה לניהול המצב מול הלקוח שמצוי 

בסיטואציה לא נעימה ולעיתים אף משברית". 
האם אתם מתכננים פוליסות/מוצרים חדשים 

בתחום?
להוביל  להתחדש,  הזמן  כל  פועלים  "אנחנו 
השוק  לצורכי  ולענות  יצירתיים  בפתרונות 
המשתנים. בתקופה הקורונה התאמנו את הפוליסה 
לכל  מענה  הנותן  קורונה  מקיף  כיסוי  והוספנו 
התרחישים כגון הארכת שהות במדינת היעד עקב 
כניסה לבידוד, ביטול נסיעה עקב כניסת לבידוד 
ועוד. הקמנו צוות ייעודי המטפל בכל המבוטחים 
היעד,  במדינת  בבידוד  ונמצאים  בקורונה  שחלו 
להגעה  עד  התקופה  אורך  לכל  אותם  מלווה  וזה 

לרשות  מעמידים  אנחנו  בנוסף  לארץ.  חזרה 
לייעוץ טלפוני  מבוטחינו שירותי רפואה מרחוק 
עם רופא מומחה מכל מקום בעולם, שירות מלא 

ב־WhatsApp, עם מענה אנושי 24/7. 
קשת  פיחתנו  שלנו  הסוכנים  ולרווחת  "לטובת 
יכולים  הם  שבאמצעותם  שיווקיים  כלים  של 
הביטוח  את  ללקוחותיהם  להציע  רבה  בקלות 
ה'לידומט'  לאפליקציית  בנוסף  זאת  שלנו, 
הוותיקה. באמצעות צוותים ייעודים, אנו בוחנים 
באופן קבוע טכנולוגיות ושירותים שישיאו ערך 
ונטול  זמין  איכותי,  שירות  ויעניקו  ללקוחותינו 

בירוקרטיה". 
בעבר הודיעה פספורטכארד כי היא מתכוונת 
להיכנס לתחומים נוספים מעבר לנסיעת לחו"ל. 

אלו בשורות יש לכם בנושא זה?
לספק  ימשיכו  ודיוידשילד  "פספורטכארד 
הרפואי  והביטוח  הנסיעות  ביטוח  את  לסוכנים 
המצוין לרילוקיישן ואת השירות המוביל בישראל 
- זה כל מה שמעניין אותנו כרגע", מסכמת סגל. 

סגל. "התקופה הלא פשוטה הציפה את חוזקה של החברה" | צילום: יוסי צבקר

"אנו רואים כי אחוז 
גבוה מלקוחותינו 
מעדיפים שסוכן 
הביטוח האישי 

שלהם יהיה הגורם 
המתווך שייצג 

אותם ויסגור עבורם 
את העסקה"







| 13 במאי 122021  02  02  02  02  02  חדשות | 

חשד לכשלים בהתנהלות בכירים באיילון 
בתחום אובדנים בתביעות רכב

כך עולה מטיוטת דו"ח ביקורת של רשות שוק ההון, שמצביעה גם על אפשרות לנזק כלכלי לאיילון 
 ביטוח, וזאת בניגוד לממצאי החקירה הפנימית של החברה < רונית מורגנשטרן

"
בעלי  בהתנהלות  לכשלים  לכאורה  חשדות 
טיפול  עם  בקשר  בכירים(  )כולל  תפקידים 
האובדנים  בתחום  ביטוחיים  באירועים 
בתביעות רכב, אשר חלקם הכילו לכאורה פעולות 
אשר הפרו הוראות חוק ומצביעים על האפשרות כי 
נגרם נזק כלכלי לאיילון ביטוח". כך עולה מטיוטת 
באיילון  ההון  שוק  רשות  שביצעה  ביקורת  דוח 

ביטוח, ועליה דיווחה איילון אחזקות לבורסה. 
בעצמה  החברה  שגילתה  סדרים  באי  מדובר 
בכלי  הקשורות  תביעות  סילוק  בהליך  ב־2019, 
הסדרים  אי  )טוטאל־לוס(.  אובדן  של  במצב  רכב 
התגלו בעיקר בשלב הערכות השמאות ובמכירת 

החלקים הנותרים למגרשי גרוטאות.
לאחר  שהורחבה  פנימית,  חקירה  ביצעה  איילון 
עיקרי  חיצוניים.  חוקרים  בדיקות של  מכן לשתי 
ממצאי דוח הבדיקה החיצונית הצביעו שלא נמצאו 
ממצאים לפעילות של מעילה, הונאה או פעילות 
כספי־כלכלי  נזק  נגרם  ושלא  באיילון,  פלילית 
מהותי; נמצאו ליקויים בהתנהלות בתהליך סילוק 

תביעות באובדני כלי רכב במחלקת תביעות פרט, 
תפעוליות  בבקרות  מחולשה  כתוצאה  לרבות 
שניתנו  הוראות  של  מלא  קיום  ואי  מסוימות 
כשל  נמצא  לא  לכך  מעבר  איילון,  הנהלת  ע"י 
באיילון,  הכלליים/הרוחביים  הבקרה  במנגנוני 

והבקרות שיושמו אף צמצמו אותם.
נוכח הליקויים שהתגלו, דוח הבדיקה כולל לעניין 
פרסונליות  פרט מספר המלצות  כללי  ביטוח  אגף 
לגבי מנהלים בדרגים שונים, חלקן לביצוע וחלקן 
ניתנו  כן  כמו  והחלטתו.  המנכ"ל  דעת  לשיקול 
והמלצות  הבקרות,  של  נוסף  לחיזוק  המלצות 
ספקים  עם  ובעתיד  בהווה  להתקשרויות  הנוגעות 

חיצוניים הפועלים מול איילון בתחום האובדנים.
החברה דיווחה כי בעקבות הממצאים יישמה את 
ביטוח  באגף  מיידי  לביצוע  הנדרשות  ההמלצות 
ההמלצות  כל  את  ליישם  וממשיכה  פרט,  כללי 
וחיזוק  העבודה  תהליכי  לשינוי  בנוגע  לרבות 
נוסף של בקרות הן בתוך איילון והן מול ספקים 
וכן  האובדנים,  בתחום  מולה  הפועלים  חיצוניים 

באשר לבעלי תפקיד באגף )פוטר עובד אחד(.

נזק כלכלי?
שביצעה  הפנימית  החקירה  לממצאי  בניגוד 
איילון, טיוטת דוח הביקורת של הרשות מצביעה 
ליקויים  על  לכאורה  המעידים  "ממצאים  על 
בהתנהלותם של בעלי תפקידים בכירים באיילון 
ביחס  והטיפול  הניתוח  תהליכי  עם  בקשר  ביטוח 
זה  בנושא  שנערכו  עבר  ביקורת  דוחות  לממצאי 
ביוזמת איילון ביטוח על ידי מבקרים חיצוניים". 
הדירקטוריון נדרש על ידי הרשות לדון בטיוטת 
לידי  ולהעביר  בהקדם,  ובממצאיו  הביקורת  דוח 

הרשות את התייחסותו עד ליום 3 ביוני.
"אנחנו  בתגובה:  נמסר  אחזקות  מאיילון 
לומדים את טיוטת דוח הביקורת ובהתאם יעביר 
לעניין  לרבות  התייחסותו,  את  הדירקטוריון 
הממצאים והמסקנות לכאורה לשאלה האם נותרו 
כלכלי  נזק  נגרם  האם  תוקנו,  שטרם  ליקויים 

לחברה, ואם כן – האם הוא מהותי”.

השקעה מנצח 



בכפוף לתנאי הפוליסה וחריגיה.

פרטים במחוזות

מתחילים למכור ביטוח בריאות מנצח!

 איילון
ביטוח
ככה עושים ביטוח 

בריאות היום!

נספח אמבולטורי רחב
המסולק בחברה )בחירה חופשית 

 של נותני השירות מבלי לפנות
לספק הסדר(

ללא צורך בהצהרת בריאות/חיתום

בחירה חופשית 
 של רופא מנתח

ושיפוי מלא עד תקרת ספק שבהסדר
גם לרופא שאינו בהסדר

 כיסוי רחב לתרופות שלא בסל,
 תרופות בהתאמה אישית )29 ג'(

עד ₪600,000
 המתמלא כל שנתיים 

ובדיקות גנומיות

כיסוי ל - 43 מחלות קשות,
 כולל פיצוי של 100%

מסכום הביטוח לאירוע שכיח: 
צנתור כלילי טיפולי

ייחודי באיילון!
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מנכ"ל קנט: "את עיקר הנזקים בשל 
ההתחממות הגלובלית ספגו מגדלי הפירות"

הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות תפצה את החקלאים בכ־130 מיליון שקל – זינוק של כ־30% 
לעומת החורף הקודם • "האפשרות של החקלאים להתמודד מאוד מוגבלת" < רונית מורגנשטרן

בחקלאות, ק טבע  נזקי  לביטוח  הקרן  נט, 
מיליון  בכ־130  החקלאים  את  תפצה 
בחורף  האוויר  מזג  נזקי  בעקבות  שקל 
זינוק   –  )2021 2020־אפריל  )דצמבר  האחרון 
הקודם,  בחורף  הפיצוי  סכום  לעומת  כ־30%  של 
שעמד על כ־102 מיליון שקל. למרות שלכאורה 
מנתוני  במיוחד,  גשום  בחורף  היה  מדובר  לא 
דווקא  נגרמו  משמעותיים  נזקים  כי  עולה  קנט 
שהחורף  כך  ובשל  קיצון  אירועי  מספר  בשל 

קור  מנות  היעדר  בשל  וכן  יחסית  חם  היה 
כתוצאה  הפירות.  להתפתחות  שקריטיות 
מכך, לחקלאים צפויה ירידה משמעותית 
בהיקף התוצרת, ירידה שאת היקפה ניתן 
יהיה לאמוד רק בהמשך השנה, אולם כבר 
כעת צופים בחברה כי ענף הפירות יספוג 

נזקים של עשרות מיליוני שקלים. 

מזג האויר פגע ביבול
החורף  חודשי  במהלך  כי  עולה  הנתונים  מסיכום 
התקבלו בקנט למעלה מ־4,200 דיווחים של חקלאים 
מספר  בשל  מרביתם  השונים.  לגידולים  נזקים  על 
הקיצוניים  האוויר  מזג  שינויי  עוצמתיים.  אירועים 
והתכופים באו שוב לידי ביטוי בכך שבראשית החורף 
היינו עדים לאירוע גשם קיצוני במהלכו ירדו בחלק 
ונשברו  מהמקומות  170 עד 220 מ"מ של גשמים 
בו שיאי גשם ליממה אחת ולשתי יממות. בעקבות 
האירוע התקבלו בקנט כ־140 הודעות סערה ושטפון, 

בעיקר בענפי ההדרים והירקות.
לאחר אירועי הגשם המשמעותיים, היינו עדים 
ארוכה  לתקופה  גשמים  של  מוחלטת  לעצירה 
ויוצאת דופן של 19 יום, ובכלל זה לטמפרטורות 
יוצא  הוא  כזה  אירוע  כי  מציינים  בקנט  גבוהות. 

לגרור  ועתיד  המרכזיים  החורף  לחודשי  דופן 
בעקבותיו נזקים משמעותיים, של עשרות מליוני 
שקלים, לגידולי ירקות ופירות כתוצאה מפגיעה 
בכמויות היבול הצפוי. את השלכות הפגיעה ניתן 
במטעי  הארץ,  צפון  בכל  אלה,  בימים  לראות 
פירות שלא פרחו ואינם מלבלבים. בקנט מדגישים 
אסונות  ביטוח  במסגרת  מבוטחים  אלו  נזקים  כי 
טבע ומעריכי קנט עמלים בימים אלו על בחינה 

ראשונית של המצב במטעים הניזוקים.  
למערכת  שוב  עדים  היינו  פברואר  במחצית 
קיצונית שגרמה לנזקים כבדים בזמן קצר וכללה 
מזג אוויר סוער, רוחות עזות, ברד ושלג. כמויות 
המשקעים באירוע זה היו גדולות והגיעו באזורים 
רבים לכ־100־140 מ"מ. בעקבות מערכת זו בלבד 
התקבלו בקנט למעלה מ־900 דיווחי נזקים. הענף 

הירקות  ענף  היה  זו  במערכת  שנפגע  המרכזי 
ולאחריו הפירות, הדרים והפלחה. 

החום החריג נמשך גם בסיומו של החורף כאשר 
על פי נתוני קנט, צבירת ימי החום בחודשים מרץ 
ואפריל הייתה 100% ומעלה מהממוצע הרב שנתי, 
ובחלק מהמקומות הגענו ל־140% מהצפוי לתקופה.

פיצוי מדורג
על פי נתוני קנט, את עיקר הנזקים בחורף ספגו 
מגדלי הפירות, ובעיקר בשל היעדר יבול. מהנתונים 
הפירות  מגדלי  את  לפצות  צפויה  קנט  כי  עולה 
בכ־60 מיליון שקל, את מגדלי הירקות במעל ל־30 
מיליון שקל ואת מגדלי העופות בכ־6 מיליון שקל. 
הבקר,  למגדלי  נגרמו  נוספים  משמעותיים  נזקים 
צפויה  קנט  בנוסף,  והמדגה.  הצמיחה  בתי  ההדרים, 
לשלם למגדלי הפלחה כ־20 מיליון שקל, כתוצאה 
ממיעוט בגשמים באיזורים הדרומיים, זאת במסגרת 
אחדות  שנים  לפני  לפעול  שהחל  ההכנסה  ביטוח 
ומסייע  הכנסה,  ואובדן  יבול  אובדן  כנגד  המבטח 

לחקלאים לשמור על השטחים בדרום הארץ.   
החורף  קנט,  מנכ"ל  תורג'מן,  שמוליק  לדברי 
אנו עדים בשנים  האחרון מצטרף לתופעות להם 
האחרונות של התגברות מקרי קיצון שבזמן קצר 
האחרון  בחורף  כאשר  עצומים,  לנזקים  גורמים 
כמעט  "לחקלאים  היחסי:  החום  אליהם  הצטרף 
ההתחממות  נזקי  עם  להתמודד  אפשרות  ואין 
האקלים  משבר  שלאור  הוא  והסיכון  הגלובלית 
והיקף הנזקים, ללא תמיכה משמעותית בפרמיות 
שיאפשרו לחקלאים הגנה ביטוחית במחיר סביר, 
החקלאים יפחיתו את הסיכונים. כתוצאה מכך, הם 

לא יוכלו לספק את כל המזון בצורה רציפה".

פגיעה בכמות היבול של אפרסקים בקרית שמונה, מימין: שמוליק תורג'מן ׀ צילום: אסף שמיר/קנט

תוצרת חקלאית שנפגעה כתוצאה מהחורף היבש ׀ צילום: shutterstock׀



ודאו שהלקוחות שלכם יודעים
איפה הפנסיה שלהם

דאגו לעתיד לקוחותיכם וצרפו אותם לקרן הפנסיה של 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 1.4.2016 ועד ליום 31.3.2021 של קרן הפנסיה המקיפה של החברה במסלולים תלויי גיל 
עד גיל 60 בהשוואה לכל קרנות הפנסיה המקיפות במסלולים תלויי גיל עד גיל 60 בשוק בתקופה זו. אין באמור 
תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצורכי הלקוח או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.
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 אושרו התקנות המסדירות השקעות מוגברות 
של גופים מוסדיים בתשתיות בישראל 

 הצעת שר האוצר ורשות שוק ההון אושרה על ידי ועדת הכספים • הממונה ברקת: "קידום צעד חשוב 
בשוק ההון הישראלי"  < רונית מורגנשטרן

האוצר ו שר  הצעת  את  אישרה  הכספים  עדת 
המסדירות  לתקנות  בנוגע  ההון  שוק  ורשות 
מוסדיים  גופים  של  מוגברות  השקעות 
בתשתיות בישראל בהיקף של כעד 100 מיליארד 

שקל. 
התקנות תאפשרנה את ההשקעות על ידי הסרת 
עד  ההשקעה  תקרת  והגדלת  קיימים  חסמים 
ל־49% בכפוף לגודל הפרויקט, זאת לצד פיתוח 
הישראלית.  והכלכלה  בישראל  התשתיות  תחום 

אלה עתידות גם להיטיב עם ציבור החוסכים.
לאחר אישור התקנות בוועדת כספים תתאפשר 

בשיעורים  השקעה  בלבד  ההנפקה  במעמד 
היום,  הקבועה  מהמגבלה  יותר  גבוהים 
רשאים  מוסדיים  משקיעים  לפיה 
התקנות  בתאגיד.   20% עד  להחזיק 
ההשקעה  הגדלת  יאפשרו  החדשות 
הוגבלה  שפעילותו  בתאגיד  במניות 

ייעודי  פרויקט  של  והפעלה  להקמה 
בתאגיד  או  בישראל,  תשתיות  בתחום 

בתחום  לפרויקטים  הון  גיוס  שמטרתו 
שמטרת  תאגידים  זה  ובכלל  בישראל,  התשתיות 

עם  ההתמודדות  יכולת  שיפור  היא  השקעותיהם 
ההון  בהם  בפרויקטים  והפחתתם.  האקלים  שינויי 
תתאפשר  שקל  מיליון  ל־300  עד  יעמוד  העצמי 
זה  סכום  מעל  ובפרויקטים   ,29% של  הגדלה 

תתאפשר הגדלה של 15% במניות.

הגדלת מקורות המימון
בתגובה:  מסר  כ"ץ  ישראל  האוצר  שר 

"הצעד שאושר יתרום להגדלת מקורות 
ויאפשר  בישראל,  התשתיות  מימון 
והמבוטחים  החוסכים  לציבור  גם 
גבוהות  מתשואות  ליהנות 
שאושרו  התקנות  יותר. 

לקרנות  מאפשרות 
במיזמים   49% עד  להשקיע 

העצמי  ההון  שהיקף  חדשים 
של המיזם הוא עד 300 מיליון שקל, 
שבהם  העצמי  שההון  במיזמים  ו־35% 
שנתיים  בעוד  כאשר  זה.  סכום  מעל  הוא 
תיבחן האפשרות להסרת מגבלת ה־35% גם 

במיזמים הגדולים. 

מסירות  אשר  שהחדשות,  שהתקנות  צופה  "אני 
חסמי השקעה, יתרמו הן לתשואת ציבור החוסכים 
ההשקעה  בתחום  גדולה  לתנופה  יביאו  והן 
הישראלי,  המשק  ולצמיחת  בישראל  בתשתיות 

בפרט בעידן שלאחר הקורונה״.
משה ברקת, הממונה על רשות שוק ההון,  ד"ר 
הסרת  על  מברך  "אני  מסר:  וחיסכון,  ביטוח 
המהלך  בתשתיות,  בהשקעות  החסמים 
המשק  של  לצמיחה  להוביל  עתיד 
השקעה  אפשרויות  לצד  הישראלי 
ובכך  המוסדיים,  לגופים  יותר  רחבות 
להטיב עם ציבור החוסכים והעמיתים 

בישראל. 
"אני מודה לשר האוצר, ישראל כ"ץ על 
הישראלי.  ההון  בשוק  זה  חשוב  צעד  קידום 
כדי  אלו  חסמים  בהסרת  אין  כי  לומר  חשוב 
לנהל  מוסדיים  משקיעים  של  מחובותיהם  לגרוע 
ולהשקיע את נכסי החוסכים בהתאם לעקרונות של 
המוטלות  החובות  ביתר  ולעמוד  וזהירות  נאמנות 
עליהם בניהול כספי הציבור, אני סמוך ובטוח שכך 

יעשו באופן מאוזן ומבוקר".

כץ

ברקת

 אלטשולר שחם תיקח הלוואה בסך 600 
מיליון שקל למימון עסקת פסגות

 החברה קיבלה את האישורים הרגולטוריים לרכישת השליטה בבית ההשקעות פסגות בעסקה 
שמוערכת ביותר מ־900 מיליון שקל • הצדדים פועלים להשלמת יתר תנאי העסקה < רונית מורגנשטרן

לטשולר שחם גמל ופנסיה דיווחה כי א
אישור  את  השבוע  בתחילת  קיבלה 
העסקה לרכישת פסגות מהממונה על 
להחזקת  והיתרים  שליטה  היתרי  וכן  התחרות 
כן  ההון.  שוק  על  מהממונה  שליטה  אמצעי 
להחזקת  שליטה  אישורי  על  הודעה  התקבלה 
אמצעי שליטה מרשות ניירות ערך, וכן אישור 
מהתנאים  חלק  המהווים  הבורסה,  דירקטוריון 

המתלים להשלמת העסקה.
השליטה  בעל  בין  סוכמו  ההיתרים  במסגרת 
בחברה, החברה ורשות שוק ההון, מספר פעולות 
אשר  שחם,  אלטשולר  קבוצת  לפעילות  ביחס 

יידרשו לביצוע במהלך תקופה בת שנה ממועד 
מכירת  על  מדובר  היתר  בין  העסקה.  השלמת 
מיליארד   7.7 של  בסך  פסגות  של  גמל  נכסי 
שקל. להערכת החברה, לפעולות אשר נדרשות 
במסגרת אישור הממונה על שוק ההון לא קיימת 
השפעה מהותית על החברה. נכון למועד זה, ועל 
הרגולטוריים  האישורים  עיקר  שהתקבלו  אף 
מלוא  הושלמו  טרם  העסקה,  לביצוע  הנדרשים 
פועלים  והצדדים  העסקה,  להשלמת  התנאים 

להשלמת יתר התנאים המתלים. 
על פי העסקה שנחתמה בסוף פברואר האחרון, 
שקל  מיליון  כ־910  שחם  אלטשולר  תשלם 

בפסגות.  השליטה  רכישת  עבור  אייפקס  לקרן 
היא  העסקה  מימון  לצורך  כי  דיווחה  החברה 
תאגידים  שלושה  מול  מימון  בהסכמי  תתקשר 
כולל  סך  לחברה  יועמדו  במסגרתם  בנקאיים, 
כ"א(,  שקל  מיליון   200( שקל  מיליון   600 של 
מינוס  פריים  בשיעור  משתנה  שקלית  בריבית 
0.2% לתקופה של עד שנה, כאשר קרן ההלוואה 

תיפרע בתשלום אחד בסוף תקופת ההסכמים. 
להערכת החברה, עם קבלת היתר רשות שוק 
העסקה,  לביצוע  התחרות  רשות  ואישור  ההון 
בזמן  צפויה  פסגות  רכישת  עסקת  השלמת 

הקרוב. 

חדשות | פיננסים
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שוב הולכים אל הלא נודע בכלכלה
תפקידנו כסוכנים להרגיע את ציבור החוסכים והמבוטחים שלא לפעול 

בפזיזות - ובעיקר להגן על העצמאים < סו"ב ציפי וילצ'ינסקי

החל ל ירושלים,  ביום  ימים,  מספר  פני 
הלחימה  סבב  החומות".  "שומר  מבצע 
הנוכחי מביא אלימות ומטר טילים בלתי 
שוב  כי  ונראה  האזרחית,  האוכלוסייה  על  פוסק 
שם  שהיינו  אחרי  נודע  הלא  אל  הולכים  אנחנו 

תקופה לא קצרה. 
האם זהו פסיק קטן בכלכלה הישראלית ואירוע 
לחימה  לתקופת  הולכים  שאנו  או  מועד  קצר 
ארוכה? עובדים רבים קיבלו הודעות שלא להגיע 
למשרדים ולחזור לעבוד מהבתים; ילדים שוב לא 
הולכים למסגרות הלימוד; חלק ממקומות העבודה 
לפתוח; שדה  הספיקו  בטרם  לסגור  שוב  נאלצים 
התעופה נסגר שוב )ואז נפתח(, כאשר רק במהלך 
באופן  העובדים  את  להחזיר  החל  אפריל  חודש 
הדרגתי לעבודה ויכול להיות שייצאו שוב לחל"ת; 
חוזרים לחוות סטרס  אירועים מתבטלים; אנשים 
ולחץ; והבורסות מגיבות בהתאם. מדד הפחד עולה 

ומדדי המניות בארץ יורדים. 
רק בחודש אפריל דווח כי ישראל מתחילה לצאת 
בשל  להצטמצם  מתחיל  הגרעון  וכי  מהמשבר, 
הפרטית  בצריכה  גידול  לעבודה,  עובדים  חזרת 
וכתוצאה מכך גידול חד בהיקף ההכנסות ממיסים, 

והנה שוב אנו חוזרים לתחושת בלימה בכלכלה. 
מול  בחזית  להיות  הוא  הראשוני  תפקידנו 
ציבור החוסכים והמבוטחים, להרגיע ולא לפעול 
יותר  חכמים  מיומנים,  כבר  כולנו  בפזיזות. 
ומבינים כי צריך לתת לגל לעבור ואסור לקחת 

החלטות מלחץ ופחד. 

מכה קשה לעצמאים
הקשה  המכה  את  שסופגות  האוכלוסיות  אחת 
אוכלוסיית  היא  הוודאות  חוסר  בתקופת  ביותר 
העצמאים אשר כל שינוי מהשגרה היומית פוגע 
הסלמה  יש  כאשר  השוואה,  לצורך  ישירות.  בה 
 - הדרום  תושבי  הם  שסופגים  הראשונים  בעזה, 
אלה  הם  ודאות  חוסר  במצבי  העצמאים,  גם  כך 

שסופגים ראשונים.
כל תושב שגר בדרום יודע כי הוא חייב להיות 
לדאוג  המוגן,  למרחב  יותר  מהר  לרוץ  מתורגל, 
לבתים עם ממ"ד או מקלט נגיש ואף לקבל עזרה 
תושב  לחץ.  מצבי  עם  להתמודדות  נפשי  לחוסן 
במגורים  היתרונות  את  ומכיר  יודע  בדרום  הגר 

אך גם את ההגנות הנוספות להן הוא זקוק.  
מנגנון  לסגל  חייב  הוא  כי  יודע  עצמאי  כל 
להתאים  תמידיים,  שינויים  עם  התמודדות 
ולהמציא את עצמו מחדש ולחשוב כל הזמן מחוץ 

לקופסה איך להתמודד עם בלת"מים.
צורך  גם  אך  בעצמאות,  רבים  יתרונות  יש 
בהגנות נוספות בשונה מהשכיר. העצמאים חייבים 

להפנים כי מחובתם לדאוג למעטפת הגנות ראויה 
המתאימה לצורכיהם ולא לחכות שהמדינה תדאג 
לחיסכון  הפקדות  לבצע  חייב  עצמאי  כל  להם, 
חוק,  זהו   2017 שמשנת  בגלל  רק  לא  הפנסיוני 
לפנסיה  לחיסכון  הבסיסית  ההגנה  זו  כי  אלא, 

למקרים של נכות ופטירה. אסור לעצמאי לוותר 
על הפקדה זו.

חובתנו כסוכנים
העצמאיים  פונים  ליוני,  אפריל  בין  שנה  כמדי 
המס  אישורי  את  ומבקשים  הביטוח  לסוכני 
הפנסיוניות  התוכניות  של  השנתיים  והדוחות 

העצמאים  של  המוחלט  הרוב  החיים.  וביטוחי 
מעביר את הדוחות לרו"ח ללא בדיקה או בקשה 
התיק  ועל  הדוחות  על  לעבור  הביטוח  לסוכן 

הפנסיוני. 
רגע לפני שהעצמאי מעביר את הדוחות חשוב 

סוכן  עם  פגישה  יבקש  אותם,  ויפתח  שיעצור 
בתשלום,  תהיה  שזו  עדיף,  ואולי  גם,  הביטוח 
מסלולי  ההפקדות,  את  יבדוק  התיק,  על  יעבור 
הביטוחיים  הכיסויים  הניהול,  דמי  ההשקעה, 
ויראה האם יש מענה לצרכיו גם למצבי יום יום 
משתנים וגם לגיל הפרישה. ויפה שעה אחת קודם.
המודעות  את  להעלות  היא  כסוכנים  חובתנו 
לאוכלוסייה זו שאין מי שדואג לה והיא נשארת 

מאחור, מבחירה או מבורות.
קיבוצי,  הסדר  או  עובדים  ועד  אין  לעצמאים 
לארגון  שמגיע  סוכן  ולא  מפעליים  הסדרים  אין 
והאחריות  המקצועית  חובתנו  התיק.  את  לעדכן 
שלנו לשוויון ויצירת עתיד טוב יותר היא לעדכן, 
להעלות את המודעות, ללוות לטפל ולדאוג דווקא 

בחברה הערבית זה, שהוא, ממש כמונו, עצמאי.  
בלי העצמאים אין לנו משק חזק. הם הכוח שמניע 
את המשק. עתידם הוא עתיד כולנו. בואו נשמור 

עליהם והם ישמרו עלינו, שותפות גורל שכזו.
שנדע ימים טובים ושקטים ונשוב לחזור לשגרה 

במהרה. 

הכותבת היא חברת הוועדה הבין־דורית

 האם שוב אנו חוזרים לתחושת בלימה בכלכלה? | צילומים: shutterstock, באדיבות המצולמת

רגע לפני שהעצמאי מעביר 
את הדוחות חשוב שיעצור 

ויפתח אותם, יבקש פגישה עם 
סוכן הביטוח, יעבור על התיק, 
יבדוק את ההפקדות, מסלולי 

ההשקעה, דמי הניהול, הכיסויים 
הביטוחיים ויראה האם יש 

מענה לצרכיו גם למצבי יום יום 
משתנים וגם לגיל הפרישה



| 13 במאי 182021  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  משולחנו של היועמ״ש

 על הצורך בקבלה להוכחת נזקים 
אשר שולמו בפועל על ידי המבוטח

 עו"ד עדי בן אברהם מספר השבוע על הנטל המוטל על המבוטח להוכיח את נזקו ועל ההבדל 
בין חשבונית מס לחשבון עסקה בעת הוכחת הנזקים

בית המשפט המחוזי בחיפה הוגש ערעור ל
על החלטת בית המשפט השלום בחיפה 
בשאלה האם בהיעדר קבלה המעידה על 
נזקים לרכב שנפגע  התשלום למוסך בגין תיקון 
מס  וחשבונית  דעת  חוות  קיום  חרף  בתאונה, 
שהונפקה על ידי המוסך, יש לדחות את התביעה, 
על  קבלות  הציג  לא  והמבוטח  הואיל   - כאמור 

התשלום.
המבוטח, בעל עסק של חברה לסחר בכלי רכב, 
רוכש  עם  פגישה  לפני  הרכב  את  לשטוף  נסע 
אחר.  רכב  עם  בתאונה  מעורב  והיה  פוטנציאלי, 
המבוטח הציג חוות דעת על הנזקים שנגרמו לו 

מאת שמאי הרכב.
חברת הביטוח דחתה את התביעה מהנימוקים כי 
שימש  הרכב  וכי  בפוליסה,  מכוסה  אינו  האירוע 

למטרות פרטיות ולא למטרות סחר. 
חברת  טענת  את  דחה  השלום  המשפט  בית 
הביטוח וקבע כי אכן הפוליסה מכסה את המקרה 
הקביעות  וחרף  זאת  עם  אך  התביעה,  נשוא 
המבוטח  כי  קובע  השלום  משפט  בית  האמורות, 

לא עמד בנטל הוכחת שיעור הנזק. 

היעדר הוכחה לנזק
רשאי  המבוטח  אומנם  כי  מוסיף  המשפט  בית 
להוכיח את נזקו באמצעות חוות דעת שמאי ואין 
הוא חייב לתקן את הנזק כתנאי לקבלת פיצוי, אך 
הואיל והרכב כבר תוקן, לא ניתן להסתפק בחוות 
ויש להציג ראיות לעלויות התיקון  דעת השמאי 
לעלויות  מעבר  יתר  פיצוי  למנוע  כדי  בפועל, 

שבהן נשא המבוטח בפועל. 

הנזק  על  מס  חשבונית  צירף  כי  טען  המבוטח 
שבית  אלא  הוצגה,  לא  קבלה  ואכן  ששולם, 
לנזק,  הוכחה  בהיעדר  התביעה  את  דחה  המשפט 

ועל כך הערעור למחוזי.  
בית המשפט המחוזי אשר דן בערעור קובע כי 
בית משפט השלום ביסס את החלטתו לדחות את 
התביעה, תוך התבססות על פסק דין שאינו זהה 
לדחייה  מקום  היה  ולא  הערעור,  נשוא  לעובדות 

של התביעה נשוא המקרה דנן. 

בין חשבונית מס לעסקה
בית המשפט המחוזי מסביר ומדגיש כי לא הייתה 
מחלוקת על חוות הדעת של השמאי, ואין מחלוקת 
שהוצגה חשבונית המאשרת את עלות חוות הדעת 

בין  ההבדל  את  מציג  המשפט  בית  השמאי.  של 
כי  ומבהיר  עסקה  חשבונית  לבין  מס  חשבונית 
חייב  מורשה  שעוסק  מסמך  היא  מס  חשבונית 
להוציא בגין כל עסקה שהוא עושה עם לקוחותיו. 
אך מאידך, הוצאת חשבונית מס, יוצרת חיוב של 
בעל העסק לשלם לרשויות המס את גובה המע"מ 

שהוא גבה כפי שמפורט בחשבונית המס.
 בנוסף, חשבונית עסקה היא מסמך המתעד את 

דרישת התשלום בגין העסקה שנעשתה מול הלקוח. 
חשבונית עסקה נועדה לתיעוד ומשמשת כהוכחה 
מסכם  משכך  העסק.  בעל  של  לתשלום  לדרישה 
המוסך  ידי  על  חשבונית  הוצאת  כי  המשפט  בית 
מלמדת כי המוסך יצר חיוב כדי לשלם מע"מ והיא 
מהווה תוספת ראייתית התומכת במכלול הראיות 
בה,  הנקובים  והסכומים  הדעת  לחוות  ומתקשרת 
שלא היו שנויים במחלוקת על ידי הצדדים, ומשכך 

קובע בית המשפט כי אין מקום לדחיית התביעה.
למבוטח  מתיר  הינו  כי  קובע,  אף  המשפט  בית 
כמסמך  לערעור  ולצרפן  הקבלות  את  להציג 
הקבלות,  כי   בטענה  התומך  בערעור,  מהותי 
בסכום  תומכות   - הערעור(  )בשלב  אותרו  אשר 

החשבונית שהופקה על ידי המוסך. 
 בית המשפט אף מתייחס לעובדה כי המבוטח מכר 
את הרכב, נשוא התביעה לאחר התאונה, וקובע כי 
עילת התביעה של המבוטח התגבשה במועד אירוע 
על  לפיצוי  זכאי  המבוטח  זה  וממועד  התאונה, 
וזאת ללא קשר  לו,  נגרמו  כי  יוכיח  הנזקים אשר 

למה שנעשה במועד מאוחר יותר לכלי הרכב. 
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

הכותב הינו מומחה לתביעות ביטוח ויועמ"ש 
הלשכה רן
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shutterstock :הואיל והרכב כבר תוקן, לא ניתן להסתפק בחוו"ד השמאי ויש להציג ראיות לתיקון בפועל | צילום

הוצאת חשבונית על ידי המוסך מלמדת כי המוסך יצר חיוב 
כדי לשלם מע"מ והיא מהווה תוספת ראייתית התומכת 

במכלול הראיות ומתקשרת לחוות הדעת והסכומים הנקובים 
בה, שלא היו שנויים במחלוקת על ידי הצדדים
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מי לא ירצה להגיע לערב חג השבועות עם 

הקינוח הכי מפתיע לחג? הנה הצעה לקינוח 

חלבי מפתיע ומקורי שמצטיין גם באיכויות 

הרכיבים: ארטיק בננה וחלבה מועשר בחלבון 

ארטיק בננה וחלבה:   
)מתכון ל־4 ארטיקים(

רכיבים:
1/4 כוס טחינה גולמית מלאה

2 בננות בשלות

1 תמר מג׳הול

1/4 כוס חלב לבחירה

קורט מלח

מניחים את כל הרכיבים בבלנדר וטוחנים 

לשייק חלק.

יוצקים לתבניות של ארטיקים ומקפיאים 3־4 

שעות.

טיפ: אפשר גם להוסיף קוביות של כל פרי 

שאוהבים.

*המתכון באדיבות הרבלייף

קיש חגיגי של ברוקולי וגאודה
זמן הכנה: 60 דקות | חלבי

לקלתית:
1/4 1 כוסות )175 גרם( קמח

80 גרם חמאת תנובה קרה חתוכה לקוביות

1 כפית מלח

1 חלמון

1־2 כפות חלב תנובה 3% קר

למלית:
3 כפות שמן זית

1 כרישה בינונית

1 בצל

1 כפית מלח

1/4 כפית פלפל שחור

1/2 כפית סוכר

3 שיני שום פרוסות

1 פלפל אדום חתוך לרצועות או 8 עגבניות 

שרי חצויות

1/2 חבילה )250 גרם( ברוקוליני או 1/2 שקית 

)300 גרם( ברוקולי סנפרוסט מופשר ומסונן

1/2 כוס )120 מ"ל( מים

לרויאל:
2 ביצים

1 מכל )250 מ"ל( שמנת להקצפה 38% של השף 

הלבן

1/2  כפית חרדל

50 גרם גבינת פטה עיזים פיראוס 16% או 5% 

שומן מפוררת

 1/2 שקית )100 גרם( פתיתי גאודה  

COLLECTION
גודל תבנית: תבנית פאי בקוטר 24 ס"מ

הוראות הכנה:
1. הקלתית: שמים בקערת מעבד המזון את 

הקמח, החמאה והמלח ומעבדים בהפסקות 

)פולסים( לבצק פירורי. מוסיפים את החלמון 

וכף אחת מהחלב ומעבדים קצרות לבצק 

כמעט אחיד. אם הבצק יבש מוסיפים את 

יתרת החלב. אוספים את הבצק לכדור, 

משטחים לדיסקית, עוטפים בניילון נצמד 

ומאחסנים במקרר 30 דקות לפחות.

2. מקמחים היטב את משטח העבודה ואת 

המערוך. פותחים את הבצק על משטח 

העבודה, מפזרים עליו מעט קמח ומרדדים 

לעיגול בעובי כ־0.5 מ"מ ובקוטר מעט גדול 

יותר מקוטר התבנית. מעבירים את הבצק 

לתבנית ומהדקים לבסיס לדפנות )אפשר 

להיעזר בנייר אפייה או לגלגל אותו על 

המערוך(. דוקרים את הבצק במזלג, ומאחסנים 

במקפיא 30 דקות לפחות.

3. מחממים את התנור ל־180 מעלות.

4. מניחים על הבצק נייר אפייה מקומט 

ומניחים עליו משקולות אפייה או ממלאים 

בקטניות יבשות.

5. אופים 20־15 דקות, עד ששולי הקלתית 

מזהיבים. מסלקים את הנייר עם הקטניות/

משקולות האפייה ואופים כ־10 דקות נוספות, עד 

שהקלתית זהובה. מוציאים ומניחים לצינון קל.

6. בינתיים, מכינים את המלית: יוצקים למחבת 

גדולה את שמן הזית ומחממים. מוסיפים את 

הכרישה והבצל ומטגנים 20־15 דקות על אש 

בינונית, עד שהם מזהיבים ומעט משחימים. 

מוסיפים את המלח, הפלפל השחור והסוכר, 

מערבבים ומטגנים כ־2 דקות. מוסיפים את 

השום והפלפלים )או עגבניות השרי(, ומטגנים 

4־3 דקות, עד שהם רכים. מוסיפים את 

הברוקוליני )אם משתמשים בפרחי ברוקולי 

מוסיפים אותם בשלב ההרכבה( ואת המים, 

מכסים ומאדים 10 דקות. מכבים את האש. 

מסננים מהמים.

7. הרויאל: שמים בקערה גדולה את הביצים, 

השמנת והחרדל וטורפים לבלילה אחידה. 

מוסיפים את הגבינות ומערבבים היטב.

8. ההרכבה: מסדרים את רוב הירקות על 

הקלתית )שומרים כמה חתיכות יפות בצד, 

לקישוט החלק העליון(. יוצקים בזהירות את 

הרויאל על המלית, לגובה אחיד. מניחים מעל 

את הירקות ששמרנו בצד.

9. אופים 40־50 דקות, עד שהמלית מתייצבת 

ומזהיבה. מוציאים ומגישים חם.

*מחברת המתכון: אפרת ליכטנשטט, מתוך חוברת 

שבועות של תנובה 2021
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לוח הביטוח
דרושים

לסוכנות מובילה בנס ציונה דרוש/ה עוובד/ת ביטוח 
אלמנטרי מיומן ומקצועי חשוב ניסיון בביטוחים 

עסקיים ויכולת ניהולית אפשרות שיתוף פעולה עם 
סוכן עם רישיון אלמנטרי מהאזור , כולל אפשרות 

לשותפות עתידית. israel@di-ins.co.il נייד - 
0544260833

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

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(

לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה מיכאל 

בן אבו על פטירת אביו

אלי בן אבו  ז"ל
שלא תדע עוד צער

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

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

AXA מפסיקה לבטח 
תשלומי כופר להאקרים

מבטחי התעופה פועלים 
לייקור פרמיות הביטוח

ברת הביטוח הגלובלית הגדולה AXA נוקטת ביוזמה ראשונית בתעשיית ח
ביטוח  פוליסות  הנפקת  את  להפסיק  החליטה  החברה  הנהלת  הביטוח. 
בלבד.  בצרפת  כרגע  להאקרים,  כופר  תשלומי  של  סייבר  אירועי  המכסות 
דומות  פוליסות  הנפקת  הפסקת  את  בהדרגה  תרחיב   AXAש־ היא  ההערכה 

במדינות אחרות שבהן היא פועלת.
הנהלת AXA הסבירה שמהלך זה נעשה בעקבות דאגה שהביעה מערכת המשפט 
הצרפתית. הדיון שהתקיים לפני כחודש, עסק בהתפשטות המגפה של מתקפות 
סייבר בדרישות לתשלומי כופר. התובעת שמטפלת במתקפות סייבר בתביעה 

שהבשורה  בדיון  דרשה  הצרפתית  הכללית 
תביעות  ישלמו  לא  שהמבטחים  היא  שתצא 

של תשלומי כופר בצורה החלטית.
כי  הבהירה  הגדולה  האירופית  המבטחת 
בשלב זה ההחלטה על הקפאת תשלומי כופר 
בצרפת,  המונפקות  ביטוח  פוליסות  על  חלה 
ביטוח  לפוליסות  ביחס  בתוקף  אינה  אבל 
שכבר הונפקו. הפסקת הכיסוי הביטוחי חלה 
על מבוטחים המתאוששים ממתקפות סייבר, 

במיוחד מצד האקרים ברוסיה.
כי  דווח  ארה"ב  לנשיא  שהוגש  במסמך 

המידע  סייבר.  למתקפות  אתרים  על  מוקדם  מידע  אוספים  האקרים  לעתים 
כולל נתונים על פוליסות ביטוח עם כיסוי לתשלומי כופר. 

דרכים ת לחפש  ממשיכה  התעופה  ביטוחי  עשיית 
לייקר את פרמיות הביטוח בתעופה האזרחית, לאחר 
ששנת 2020 היתה שנה עמוסת קשיים ודלדול בהכנסות. זו 

הערכת פירמת מבטחי משנה מקגיל אנד פרטנרס.
דו"ח על השפעת מגפת הקורונה  מבטחת המשנה הכינה 
חד  לקיטון  שגרמה   2020 בשנת  האזרחית  התעופה  על 
בהכנסות של מבטחי התעופה. מסתבר כי תעשיית התעופה 
דיווחה בשנה שעברה על הפסדים של 118 מיליארד דולר, 
עם ביקוש שירד ב־65.9%. לא פחות מ־17 אלף 
ש־43  נמצא  המגפה.  בשיא  קורקעו  מטוסים 
חברות תעופה הפסיקו פעילות בשנה שעברה, 

כולל חברות תעופה גדולות. 
לאחר הנפילה הגדולה בהכנסות של מבטחי 
הביטוח  פרמיות  לייקור  מצפים  הם  התעופה, 
בפירמת  אבל  הצפויה.  ההתאוששות  בשל 
רבה  אופטימיות  מגלים  אינם  המשנה  מבטחי 
יש  רבות  במדינות  כי  התאוששות,  לגבי 
סגירת  בשל  המטוסים  תנועת  על  הגבלות 
השנה  כי  מזהיר  אף  יאט"א  ארגון  גבולות. 
ואת  דולר,  מיליארד  ל־6   5 בין  התעופה  חברות  יפסידו 

ההתאוששות של התעופה האזרחית נראה רק ב־2024.
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