
www.inf.org.ilגיליון מס' 845 … 27 במאי 2021

ביטוח ופיננסים

מתווה ורסאי
גובה הפיצויי שהוצע לנפגעי 

אסון ההילולה בהר מירון - 100 
 אלף שקל למשפחת הרוג

< עמ' 8  

המבצע בשיאו
חברי לשכה נוספים נרתמים 

לסייע במבצע גביית דמי 
 החבר "שימור חברי לשכה" 

< עמ' 2

שנה מוצלחת
לאחר שהציגה רווחיות נאה 
ב־2020 יוצאת שלמה ביטוח 

להנפקה לפי שווי של 1.3 
מיליארד שקל < עמ' 4

כמה מגיע לכם?
 משבר הקורונה והלחימה בדרום הסבו נזק כלכלי רב לעסקים קטנים ובינוניים, 

ביניהם סוכנויות ביטוח, סוכנות וסוכני ביטוח ‰ כעת, גורמים במשק פונים לשר 
האוצר בבקשה לאשר את התקנות לפיצוי עסקים < עמ 3
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ביטוח 
ופיננסים

 חברי לשכה נוספים נרתמים לטובת 
מבצע הגבייה

 מאיר רוטברג, והסוכן הצעיר מתן ראובנס הצטרפו למטה הגבייה של מבצע "שימור חברי לשכה"
< רונית מורגנשטרן

מבצע גביית חובות חברים נמצא מ
בשיאו, והשבוע חוזק מטה הגבייה 
אותו מנהלים סו"ב אודי אביטל 
ורחל שרעבי, כשלצד אביטל, כפרויקטור 
המבצע, עומד גם סו"ב מאיר רוטברג. כמו 
חבר  צעיר  סוכן  המבצע  לטובת  גויס  כן 

הלשכה – סו”ב מתן ראובנס.
אנגלמן,  יוסי  סו”ב  הלשכה  נשיא  מ”מ 
מסר: “אני מברך על הצטרפותו של רוטברג 
למאמץ הגבייה. אני שמח לראות הירתמות 
של חברי לשכה נוספים לטובתה של לשכת 

סוכני הביטוח”.
הצטרפותו  על  מברך  "אני  הוסיף:  אביטל  סו"ב 

של סו"ב רוטברג. לעצם העניין - אנחנו מתחשבים 
בכל מצוקה של סוכן; הצעירים הם בראש מעיינינו, 

כי חייבים לשמור על דור ההמשך".

מתן:  אמר  ופיננסים"  "ביטוח  עם  בשיחה 
"אני סבור שלא צריך לגבות את ההפרשים 
שיחה  לאחר  אבל  הצעירים.  מהסוכנים 
אנגלמן,  יוסי  סו"ב  הלשכה  נשיא  מ"מ  עם 
יכול  היה  התקנון  שינוי  איך  לי  שהסביר 
לעגן את ההנחות הקיימות, ושוועדת התקנון 
הלחץ  בגלל  השינוי  את  לדחות  החליטה 
ברשתות החברתיות, הבנתי שהסוכנים לא 
הזמן  כל  אני  פה.  קורה  מה  מבינים  ממש 
ניזונים  והם  צעירים,  סוכנים  עם  בקשר 
להם  להסביר  צריך  החברתיות.  מהרשתות 
שיש הנחות שהן קומבינות, אבל הלשכה לא מספיק 

נוכחת ברשת, ואני אנסה לסייע לה בזה".

יוסי אנגלמן מ "מ נשיא הלשכה סו"ב 
היום  נפגשו  נוספים  לשכה  ונציגי 
לביטוח  חברה  איילון  הנהלת  עם 
וסיעור  לדיון  יוגב,  אריק  המנכ"ל,  בראשות 
לסוכנים  לסיוע  לקרן  ביחס  מעמיק  מוחות 

בעקבות משבר הקורונה.
שונים  רעיונות  הועלו  הפגישה  במהלך 
עומדים  אשר  הלשכה,  לחברי  סיוע  למתווה 
הלשכה  בתוכנית.  להשתלבות  בקריטריונים 
המוסדיים  הגופים  כלל  מול  לפעול  תמשיך 
אשר  זה  מיוחד  בפרויקט  לשלבם  מנת  על 
ולסוכנים  לסוכנות  ערך  דבר  של  בסופו  יתן 

במסלול שיחזיר אותם להצלחה כלכלית.
אמר  אנגלמן  יוסי  סו"ב  הלשכה  נשיא  מ"מ 
על  שמח  "אני  המוצלחת:  הפגישה  בעקבות 
ההיענות של חברת איילון, שחרתה על דגלה 
ונחשבת  הביטוח  סוכני  עם  פעולה  שיתוף 

לראות  נדיר  אלה  בימים  סוכנים.  לחברת 
לתת  כדי  הכל  הלשכה תעשה  כאלה.  חברות 

כמו  סוכנים  מוטות  לחברות  והעצמה  במה 
איילון".

מאיר רוטברג, מתן ראובנס ואודי אביטל 

 פגישה מוצלחת בין הנהגת הלשכה 
להנהלת איילון ביטוח

 במהלך הפגישה דנו הצדדים על מתווה סיוע לחברי הלשכה שנפגעו ממשבר הקורונה, והשתתפו 
 בו מנכ"ל איילון וצוות מקצועי מהחברה, מ"מ נשיא הלשכה ונציגי לשכה נוספים 

< מערכת "ביטוח ופיננסים"
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הפגישה בין הנהגת הלשכה להנהלת איילון ביטוח
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"לא ניתן להפריד בין ירידה במחזור הנובעת 
ממשבר הקורונה או המשויכת למצב הלוחמה"

< רונית מורגנשטרן

 שוב זה קורה: נדחה הקיצוץ בקצבאות 
עמיתי הקרנות הוותיקות

הקיצוץ עליו הוחלט בגין הגירעון בקופות הקרנות הוותיקות ייכנס לתוקף רק בחודש ינואר 
2022 ‰ בינתיים אין תוכנית מגובשת להעלאת גיל הפרישה לנשים < רונית מורגנשטרן

מול ע הרביעי  הלחימה  סבב  סיום  ם 
למתן  הקריטריונים  והכנת  החמאס, 
פיצויים נאותים לכלל התושבים ולמגזר 
איגוד  נשיא  לין,  אוריאל  עו"ד  פנה   - העסקי 
ישראל  חה"כ  האוצר,  שר  אל  המסחר  לשכות 
את  יאשר  כי  מבקש  הוא  בה  דחופה  בפנייה  כץ, 
בגין  לעסקים  פיצוי  מתן  המאפשרות  התקנות 
ויוני,  מאי  החודשים  עבור  גם  הקורונה  משבר 

ושאלה יהוו פיצוי גם עבור סבב הלחימה.
לדברי לין "בשלב זה קיים עדיין בתוקפו החוק 
אך  הקורונה,  משבר  בגין  הפיצויים  את  המסדיר 
מסגרת  את  המגדירות  התקנות  עודכנו  טרם 
הפיצויים בפועל עבור החודשים מאי ויוני לשנה 
זו. ברור שלא ניתן יהיה לעשות הפרדה של ירידה 
המשויכת  או  הקורונה  ממשבר  הנובעת  במחזור 

למצב הלוחמה מול ירי הרקטות מעזה".

ירידה במחזור והיעדרות 
עובדים

נוגעת  העיקרית  ההתייחסות  כי  מסביר  לין 
בולטות:  תופעות  שתי  והיו  העקיף,  לנזק  כמובן 
ירידה חדה במחזור המכירות עקב מיעוט קונים; 
היעדרות מאסיבית של עובדות ועובדים, גם עקב 
הוראות פיקוד העורף לעניין סגירת בתי ספר וגני 

ילדים, וגם מתוך חשש אמיתי לביטחון האישי.
"כתוצאה מכך היתה ירידה בתפוקה וגם ירידה 

העקיף  הנזק  עיקר  כאשר  המכירות,  במחזור 
ערים  אכן  המכירות.  במחזור  לירידה  מתנקז 
יותר  נפגעו  או באר שבע  כמו אשקלון, אשדוד 
ההדף  גלי  זאת,  עם  יחד  אבל,  אחרות,  מערים 
של מצב הלוחמה השפיעו על מצב העסקים גם 

צפונה לתל אביב.
המכירות  במחזור  לירידה  שההשוואה  "כמובן 
מול  ולא   2019 פעילות  מול  להיעשות  צריכה 
העסקים   2020 שבשנת  מאחר   ,2020 פעילות 

התמודדו עם משבר הקורונה", הדגיש לין.
האוצר:  לשר  לין  מציע  אלה  בכל  בהתחשב 
להעביר ככל המוקדם את התקנות המאפשרות מתן 
פיצוי לעסקים בגין משבר הקורונה עבור החודשים 
מאי ויוני; תיקון בחוק שיקבע כי הפיצויים לעסק 
בחודשים מאי ויוני הם גם בגין משבר הקורונה וגם 
בגין סבב הלחימה האחרון מול החמאס; לא להציב 
קריטריון של מרחק גיאוגרפי מרצועת עזה לעניין 

פיצוי זה.

ממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ה
לחברה  הודיע  ברקת,  משה  ד"ר 
המנהלת של קרנות הפנסיה הוותיקות 
"עמיתים", כי הקיצוץ בשיעור 1.259% לחברי 
לתוקף  להיכנס  שתוכנן  הוותיקות,  הקרנות 

בתחילת 2021, יידחה לינואר 2022.
והוא   ,2019 בשנת  עוד  הוחלט  הקיצוץ  על 
הפרישה  גיל  העלאת  אי  שבשל  בכך  נומק 
בקרנות  גדול  גירעון  נוצר  ל־64,  לנשים 

הוותיקות. 
פנסיה  קרנות  שמונה  מנהלת  "עמיתים" 
הגמלאות  קרן  מקפת,  מבטחים,  ותיקות: 

הפנסיה  קופת  בניין,  פועלי  קרן  המרכזית, 
קרן  חקלאיים,  פועלים  קרן  הדסה,  לעובדי 

הגמלאות של חברי אגד וקרן נתיב.
הקיצוץ היה אמור להיכנס לתוקף ב־1 ביולי 
2019, והוא נדחה ל־1 באפריל 2020, ואף נשקל 
חוק  תזכיר  יוכן  כי  שהוחלט  לאחר  ביטולו 
באפריל  לנשים.  הפרישה  גיל  העלאת  בנושא 
עכשיו  וכאמור   ,2021 לינואר  הקיצוץ  נדחה 
הודיע הממונה כי הוא נדחה שוב לינואר 2022.
מגובשת  תוכנית  ואין  החלטה  אין  בינתיים 
והגירעון  לנשים,  הפרישה  גיל  להעלאת 

בקרנות הוותיקות ימשיך לתפוח.

לין וכץ. "עיקר הנזק העקיף מתנקז לירידה במחזור המכירות" | צילומים: שלומי יוסף וששון תירםלין וכץ. "עיקר הנזק העקיף מתנקז לירידה במחזור המכירות" | צילומים: שלומי יוסף וששון תירם

ברקת. הודיע ל"עמיתים" כי הקיצוץ יידחה ׀ צילום: אוראל כהן
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יועצי המס וסוכני 
הביטוח ישתפו פעולה 
בעבודה מול הלקוחות

ועצי המס וסוכני הביטוח ישתפו פעולה בעבודתם י
היום  מול הלקוחות. כך סוכם בפגישה שנערכה 
יוסי  סו"ב  הביטוח  סוכני  לשכת  נשיא  מ"מ  בין 
המס.  יועצי  לשכת  נשיא  גינדי  ירון  לבין  אנגלמן 
בפגישה השתתף מצד לשכת סוכני הביטוח גם סו"ב 

אודי הוד, יו"ר ועדת סניפים ומחוזות.
פוטנציאל  זיהו  הצדדים  שני  אנגלמן,  לדברי 
לשיתוף פעולה, ממנו ייצאו נשכרים גם יועצי המס 
לשיתוף  היא  הכוונה  לדבריו,  הביטוח.  סוכני  וגם 
פעולה הן בדאטה והן בעבודה, כמו, למשל, בדיקת 
מקצועי  וייעוץ  המס  יועצי  של  ללקוחות  פוליסות 

בענייני מיסים ללקוחות של סוכני הביטוח.
שתי הלשכות יקימו צוות פעולה משותף להתוויית 

אופן העבודה המשותפת.
"מי שייהנה במיוחד משיתוף פעולה כזה הם סוכני 
לקוחות.  להרבה  להגיע  שיוכלו  הצעירים,  הביטוח 
אני מברך על ההחלטה להקים צוות משולב. שיתוף 
סוכני  של  ההכנסה  נדבכי  להגדלת  יביא  הפעולה 
הביטוח, ובמיוחד לצעירים שבהם, כאמור. בין היתר, 
יועץ  של  במשרדו  ביטוח  סוכן  שילוב  על  מדובר 

המס, למשל", אמר מ"מ נשיא הלשכה אנגלמן. 
ירון גינדי מסר: "אנו בוחנים את הנושא פרקטית; 
מדובר בשת"פ לרווחת כל הצדדים, כולל מתן ערך 

מוסף ללקוחות".

שלמה ביטוח תונפק בבורסה לפי 
שווי של כ־1.3 מיליארד שקל

החברה, שידועה בשיתוף הפעולה ההדוק עם סוכני הביטוח, 
נפגעה פחות מחברות אחרות במשבר הקורונה וסיימה את 

2020 עם רווח כולל של כ־70 מיליון שקל < רונית מורגנשטרן 

השליטה מ בעלת  שמלצר,  שפחת 
להנפקת  נערכת  אחזקות,  בשלמה 
חברת הביטוח של הקבוצה  - שלמה 
ביטוח. הכוונה להנפיק את החברה לפי שווי של 

כ־1.3 מיליארד שקל, בתוך מספר חודשים.
בידי  ב־2006  הוקמה  ביטוח  שלמה 

לעולמו  שהלך  שמלצר,  שלמה 
החלה  עצמה  החברה  ב־2014. 
בתחומי  עוסקת  ב־2008  לפעול 
פי  ועל  האלמנטרי,  הביטוח 
 ,2020 לשנת  הכספיים  דוחותיה 
היא מחזיקה כ־6% מתחום הביטוח 
הכללי, הרוב בתחום ביטוח רכב. 

הפעולה  בשיתוף  ידועה  החברה 
שמהווים  הביטוח,  סוכני  עם  ההדוק 

את זרוע המכירות הכמעט בלעדי שלה. 
בדוחותיה הכספיים החברה מציינת זאת בסעיף 
החברה   - סוכנים  עם  הקשרים  "הידוק  מיוחד: 
מובילה,  סוכנים  חברת  להיות  דגלה  על  חרתה 
וקידום  לפיתוח  מרובים  משאבים  מפנה  והינה 

הסוכנים שלה והידוק הקשרים עימם".

רק עם סוכנים
אומיד  אורי  ביטוח  שלמה  מנכ"ל  עם  בראיון 
שפרסמנו בתחילת לפני מספר חודשים ב"ביטוח 

ופיננסים", הוא אמר: "שלמה ביטוח עובדת רק 
עם סוכנים כי זו הדרך העסקית הנכונה בעינינו 
והתוצאות של שלמה ביטוח מוכיחות את זה. מי 
שיודע לייצר שייצר ומי שיודע למכור שימכור; 
יודעים  והסוכנים  בלייצר  טובה  ביטוח  שלמה 

למכור".
נפגעה  ביטוח  שלמה  כי  לציין,  יש 
במשבר  אחרות  מחברות  פחות 
נאה  רווחיות  והציגה  הקורונה 
סיימה   2020 שנת  את  ב־2020. 
כ־70  של  כולל  ברווח  החברה 
כ־123  לעומת  שקל  מיליון 
תזרים   .2019 בשנת  שקל  מיליון 
לשנת  נכון  החברה,  של  המזומנים 
שקל,  מיליון  בכ־273  הסתכם   2020
ב־2019.  שקל  מיליון  כ־171  לעומת 
אישר  יחסית,  הטובות  התוצאות  בעקבות 
לבעלי  דיבידינד  חלוקת  החברה  דירקטוריון 
על  שקל,  מיליון   35 בסך  החברה  של  המניות 
בסיס הדוחות הכספיים של החברה נכון ליום 31 

בדצמבר 2020.
החברה  הכלכלית,  בעיתונות  דיווחים  פי  על 
 .2020 של  הראשון  הרבעון  דוחות  לפי  תונפק 
מקורבים  לידיעה.  להתייחס  סירבו  בחברה 
כי  ופיננסים"  ל"ביטוח  אמרו  החברה  להנהלת 

בשלב זה הם אינם מתייחסים לידיעות בנושא.

שת"פ עם לשכת יועצי המס

אומיד

בתאריך ה- 17.6.2021 יערוך משרד קן דרור & הראל ושות'

יום עיון שכולו רגולציה הגנת הפרטיות אבטחת מידע ומגמות עתידיות 

בשיתוף עם מר יואב גפני (לשעבר סגן בכיר לממונה על שוק ההון)

סוכני ביטוח, בעלי סוכנויות, וסוכנויות הסדר  - מוזמנים להרשם .

לפרטים והרשמה – לחץ כאן

מדברים על הרגולציה 
הגנת הפרטיות ואבטחת המידע...כי מחר ביקורת.

https://kdh.forms-wizard.biz/


חדש:
שירות אבחון מהיר 

לבעיות עיניים
עם שירות 6:6

TOP100 מועדון
המומחים של אסותא

עומדים לשירותכם

שירות פרטי של ייעוץ רפואי 
ובדיקות עיניים

עם זמינות תורים גבוהה, סטנדרט שירות 
ללא פשרות – והכל במקום אחד 

זימון תור מהיר למגוון רופאים מומחים
אפשרות לזימון תור בקלות לרופאים 

הטובים והמקצועיים ביותר

בהנחה מיוחדת
רק ללקוחות כלל ביטוח ופיננסים

תשלום מסובסד ללא הגשת תביעה
הייעוץ בעלות של 100 ₪ בלבד

ללא צורך בהגשת תביעה

 כלל ואסותא
מסתכלים לכם ישר בעיניים

לגבי מועדון TOP100 - מובהר כי האמור לעיל מתייחס למבוטחים הזכאים לכיסוי בגין התייעצות עם רופא מומחה במסגרת תכניות ביטוח רלוונטיות 
של החברה מסוג יעוצים ובדיקות / ניתוחים בישראל מהשקל הראשון | קבלת הייעוץ מרופא מומחה של מרכז המומחים של אסותא כפופה לכל תנאי 
תכנית הביטוח והיא תחשב לכל דבר וענין כהגשת תביעה בתכנית הביטוח )לרבות לעניין מיצוי תקרת יעוצים תקופתית ובונוס העדר תביעות( | החברה 
רשאית להפסיק את האמור לעיל בכל עת ללא הודעה מוקדמת | רשימת הרופאים המומחים של מרכז המומחים של אסותא כפופה לשינויים מעת לעת.
לגבי שירות אבחון בעיות עיניים - מובהר כי ההנחה בשירות אבחון מהיר עיניים ניתנת לכל לקוחות כלל ביטוח בבריאות. החברה רשאית להפסיק את 

האמור לעיל בכל עת ללא הודעה מוקדמת. קביעת התור באתר הינה עבור טופ 100. כלל חברה לביטוח בע"מ. 

 clal.co.il |  03-7643789 לקביעת תור לרופא מומחה
לקביעת תור לשירות עיניים 03-7643937
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 יתגלגל לציבור? המבטחות יידרשו להגדיל 
את היקף התשלום שלהן לקופות החולים

האוצר פרסם טיוטה לפיה החל מינואר הקרוב יעבירו חברות הביטוח לקופות החולים 12.66% 
מדמי ביטוחי הרכב שגבו בכל חודש, זאת במקום 9.4% כיום < רונית מורגנשטרן

 בסיוע הראל: הובאו לקבורה הנספים 
מאסון הרכבל באיטליה

קבוצת הביטוח פעלה למען הטסת ארונות הנספים ובני המשפחה לישראל ‰ יצחק 
וברברה כהן ז"ל, מקורבנות האסון, היו מבוטחי החברה < רונית מורגנשטרן

בתחילת מ פרסם  האוצר  שרד 
פיצויים  צו  טיוטת  השבוע 
לפיה  דרכים,  תאונות  לנפגעי 
החולים  לקופות  תעביר  ביטוח  חברת  כל 
12.66% מדמי ביטוח רכב שגבה אותו מבטח 
בחודש הקודם, בעד כל הפוליסות שהוציא 
 1 ביום  החל  וזאת  הביטוח,  פקודת  לפי 
בינואר 2022. כיום, שיעור ההעברה שנקבע 
בתוספת  ומדובר   ,9.4% על  עומד  ב-2009 
משמעותיות של כשליש מדמי ביטוח הרכב 
האחרונות.  השנים  לעומת  המבטח  שגבה 
בענף מעריכים שחברות הביטוח יגלגלו את 
התשלום הנוסף למבוטחים באמצעות ייקור 

ביטוח החובה.
דרכים  תאונות  לנפגעי  פיצויים  חוק 

תעברנה  הביטוח  שחברות  קובע  התשל"ה-1975 
לקופות החולים )באמצעות המוסד לביטוח לאומי( 
ידן  על  שניתנים  השירותים  אספקת  עלות  את 
המשקף  גלובלי  בסכום  דרכים  תאונות  לנפגעי 
את עלות השירותים. חוק הפיצויים קובע שעלות 
אספקת השירותים תתעדכן מדי שנה בדרך שבה 

וששר  הבריאות,  שירותי  סל  עלות  מתעדכנת 
את  שנה  מדי  ברשומות  בהודעה  יפרסם  האוצר 

עלות אספקת השירותים המעודכנת.
סעיף נוסף בחוק הפיצויים קובע שלצורך מימון 
לקופות  מבטח  כל  יעביר  השירותים  אספקת 
בצו,  לגביו  האוצר  שר  שיקבע  שיעור,  החולים 
לפי  שהוציא  פוליסות  בעד  שגבה  הביטוח  מדמי 

פקודת ביטוח רכב מנועי, התש"ל-1970.

נהנו משיעור מופחת
אספקת  "עלות  כי  נמסר  האוצר  ממשרד 
שכל  הביטוח  מדמי  והשיעור  השירותים 
מבטח מחויב להעביר כאמור לא עודכנו מאז 
שנת 2009, וכתוצאה מכך במהלך תקופה זו 
חברות הביטוח נהנו מכך שהן נדרשו לשלם 

שיעור מופחת מפרמיות הביטוח שגבו.
הממשלה,  להחלטת  בהתאם  מוצע,  "כעת 
הביטחון  למערכת  תקציבית  תוספת 
ופעולות אחרות מיום 9 במאי 2021, לעדכן 
במקביל בהודעה של שר האוצר את עלות 
של  סך  על  ולהעמידה  השירותים,  אספקת 
655 מיליון שקל בהתאם לעלות סל שירותי 

הבריאות המעודכנת לשנת 2020. 
שכל  המוצע  בצו  לקבוע  מוצע  לכך,  "בהתאם 
מבטח יעביר לקופות החולים שיעור של 12.66% 
הקודם,  בחודש  מבטח  אותו  שגבה  הביטוח  מדמי 
בעד כל הפוליסות שהוציא לפי פקודת הביטוח, 

וזאת החל ביום 1 בינואר 2022".

ופיננסים ק ביטוח  הראל  בוצת 
הנספים,  הבאת  למען  פעלה 
הזוג טל ועמית בירן ז"ל, בנם 
ז"ל,  בירן  תום  השנתיים,  בן  הפעוט 
וברברה  יצחק  טל,  של  וסבתה  וסבה 
השבוע  א'  ביום  נהרגו  אשר  ז"ל,  כהן 
סטרזה  בעיירה  הרכבל  קריסת  באסון 
באיטליה. המטוס נחת בישראל אתמול 
שלוו  משפחה  בני  עם  יחד  )ד'(  בערב 

בידי גורמי מקצוע מהראל.
ופיננסים  ביטוח  הראל  "קבוצת 
על  המשפחות  של  בצערם  משתתפת 
החלמה  איחולי  ושולחת  הנורא,  האסון 
ערן,  אלדד  מסר  בירן",  לאיתן  מהירה 
ראש אגף בריאות פרט וביטוח נסיעות 
בטיסה.  המשפחה  את  שליווה  לחו"ל, 

סבה  באסון,  ההרוגים  חמשת  "מבין 
וסבתה של טל ז"ל, יצחק וברברה 

הראל.  מבוטחי  היו  ז"ל,  כהן 
לאור האסון הכואב, החליטה 
לארץ  להשיב  הראל  חברת 
את כל בני המשפחה שנספו 

בני  את  להטיס  לקבורה, 
מנת  על  מהארץ  משפחתם 
של  בטקס  להשתתף  שיוכלו 

לזכר  באיטליה  היהודית  הקהילה 
לישראל  חזרה  להטיס  וכן  הנספים 
לאיטליה  שטסו  המשפחה  בני  את 
לצד  עומדים  אנו  האירוע.  לאחר 
אלו  קשים  בזמנים  המשפחה 
ומוכנים לסייע בכל הנדרש בתהליך 

המורכב".

 תוספת משמעותית לדמי הביטוח שנגבו בשנים האחרונות
shutterstock :צילום |

הרכבל בעיירה סטרזה, איטליה | צילום: shutterstock, צילום: מיה כרמי־דרור

 אלדד ערן



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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 ועדת הכספים: 100 אלף שקל למשפחות 
הרוגי האסון במירון

הוועדה הציגה את מתווה הפיצויים המוצע לנפגעי אסון ההילולה בהר מירון ‰ משפחה בה נספו 
שניים באסון תקבל 130 אלף שקל להרוג ‰ הביטוח הלאומי מציע שחברת הביטוח הממשלתית 

ענבל תנהל את מתן הפיצויים בדומה למתווה אסון ורסאי < רונית מורגנשטרן

לעניין ו דיון  ג'  ביום  קיימה  הכספים  עדת 
מקדמות לפיצויים לנפגעי אסון מירון. בדיון 
הציג מנכ"ל הביטוח הלאומי מאיר שפיגלר 
הביטוח  ידי  על  המוצע  הפיצויים  מתווה  את 
באסון  הפיצויים  מתווה  על  שמתבסס  הלאומי, 
ורסאי )אירוע בו נספו 23 אנשים באולם חתונות 
בירושלים בעקבות קריסת הצפה שהייתה עשויה 

פלקל. ר.מ.(.
תנאי  לגיבוש  ועדה  תוקם  המתווה  פי  על 
הפיצוי וההליך כולו ינוהל על ידי חברת הביטוח 
ורסאי.  באסון  שהיה  כפי  ענבל,  הממשלתית 
לקבל  החלו  שהמשפחות  עד  כי  הדגיש  שפיגלר 

פיצויים בעקבות ורסאי, חלפו שנתיים.
בחקיקה  צוות  להקים  שראוי  חושבים  "אנחנו 
שבמקרים כאלה יגיד מי ראוי לקבל את הפיצויים, 
משרדי  של  נציגים  או  שרים  על  המלצנו  אנחנו 
שקיפח  במישהו  מדובר  אם  והרווחה.  האוצר 
 2 היו  ואם  אלף   80 היה  עבורו  הפיצוי  חייו  את 
אחד.  לכל  שקל  אלף   100 היה  הפיצוי  במשפחה 
המאה הוא כמאה שלושים כיום עם הצמדה", הציג 

שפיגלר את המתווה.

אסון שונה, פיצוי זהה
ניתן  ההליך  האוצר,  לעמדת  בניגוד  לדבריו, 
לביצוע בלי חקיקה ראשית אך לאחר התייעצות 

האוצר  משרד  נציג  והרווחה.  העבודה  ועדת  עם 
האם  לבחון  ויש  חריג,  היה  ורסאי  אסון  כי  טען 
יש מקום להבדיל את אסון מירון מיתר האסונות 
בנוגע  השאלה  "עולה  השנים:  לאורך  בישראל 
היא  עוד  אסונות".  במקריי  סוציאלי  לשיווין 
כזה  הליך  כי  סוברים  האוצר  במשרד  כי  טענה, 

ראוי שיעבור דרך חקיקה ראשית. 
גפני:  משה  ח"כ  הוועדה,  יו"ר  אמר  בתגובה 
התחלתם  כזה.  תביאו  אז  ממשלתי?  חוק  "צריך 

במשהו? בדיקה? חוזר? משהו?".
למתווה  להגיע  "הכוונה  כי:  הוסיף  שפיגלר 
משפחות  לאותן  הסיוע  את  להעניק  שיאפשר 
נפשית  קריסה  של  במצב  נמצאות  שחלקן 
גיבוש  בסיס  היה  זה  מהר.  שיותר  כמה  וכלכלית 
ועדת  שולחן  על  היום  הנחנו  שאנחנו  המסמך 
באים  לא  האלה  הפיצויים  הכנסת.  של  הכספים 
שמגיעות  הסוציאליות,  הזכויות  שאר  חשבון  על 
הביטוח  חוק  ישראל, מתוקף  במדינת  לכל תושב 

הלאומי באשר הוא".
אל  לצאת  יוכל  הפיצוי  מתווה  לדבריו, 
הסכם  באמצעות  או  חקיקה  באמצעות  הפועל 
אלטרנטיבה בין הביטוח הלאומי למשרד האוצר. 
ולאפשר  וללכת לקראת המשפחות  "כדי להקל 
להם לקבל פיצוי שיוכלו לפחות בנושא הכלכלי 
הצענו  נקלעו,  אליה  המצוקה  עם  להתמודד 

הלאומי  הביטוח  בין  הסכם  של  אלטרנטיבה 
למשרד האוצר שלא מצריך חקיקה אלא החלטת 
את  הוועדה  של  לפתחה  הנחנו  אנחנו  ממשלה. 
אותן  מצוקת  עינינו  כשלנגד  האופציות,  כל 

משפחות, כדי להקל עליהן".  

"קשר בין המדינה לאסון"
"אני  ואמר:  הדיון  את  סיכם  הוועדה  יו"ר 
האבלות  המשפחות  בפני  התנצלותי  את  מביע 
ולבקש  לרה"מ  לפנות  מתכוון  אני  והכואבות, 
לסיוע  בנוגע  החלטה  תקבל  שהממשלה  ממנו 
אני  ורסאיי,  אסון  של  במקרה  כמו  למשפחות, 
מבקש שהוא ימצא את הדרך לקבל את ההחלטה 
בעניין הסיוע למשפחות. אני פונה בשם הוועדה 
של  החוק  את  להביא  המסדרת  הוועדה  ליו"ר 
הסיוע למשפחות שעלה שם, בפטור מחובת הנחה. 
אני יודע שזה לא יפתור את הבעיה, זה יניע את 
הגלגלים. אני שוקל ומתכוון לפנות לשר הפנים, 
יש  הזה.  בעניין  לדון  כדי  בוועדה  צוות  להקים 
קשר בין המדינה לאסון במירון, צריך לראות מה 
אסון  זה  למשפחות,  הסיוע  עם  בינתיים  עושים 
מטפלים  ולא  ראשונה  ממדרגה  ואזרחי  לאומי 
בזה. לא נרפא מהעניין, תגידו את זה במשרדים 
לממונים עליכם, כל עוד אני בוועדה זה לא ירד 

מסדר היום עד שזה יפתר".

shutterstock ,אסון ורסאי וההילולה המסורתית בהר מירון ׀ צילומים: דובר צה"ל - דב רנדל

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.en
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 מגדל משיקה תהליך דיגיטלי מלא 
לרכישת ביטוח משכנתה

הלקוחות יוכלו לבחור סוכן ביטוח שילווה אותם בשירות לאחר הרכישה, וכן יוקמו 
תהליכים דיגיטליים אישיים ממותגי סוכן לסוכני מגדל שיחפצו בכך < רונית מורגנשטרן

גדל ביטוח יוצאת במהלך חדשני בשוק מ
יאפשר  אשר  בישראל,  המשכנתאות 
 - משכנתה  ביטוח  של  מלאה  רכישה 
ביטוח מבנה וביטוח חיים, באופן מלא באמצעות 

אתר החברה והאפליקציה.
המשלב  משכנתה  ביטוח  רכישת  בהליך  מדובר 
רכישת ביטוח חיים )לשני בני הזוג, באם נדרש( 
ביטוח  את  לרכוש  שירצו  לקוחות  מבנה.  וביטוח 
על  לענות  יתבקשו  דיגיטלי  באופן  המשכנתה 
מספר שאלות אישיות ולבחור מסלול דרך האתר. 
שאלות  מספר  המערכת  להם  תציג  מכן,  לאחר 
נוספות, שמטרתן לעזור למומחי מגדל לחשב מהי 

ההצעה הטובה והמשתלמת ביותר עבורם. 

ביטוח משולב
כצעד משלים גם התשלום עבור הביטוח ייעשה 
באתר  האשראי,  כרטיס  באמצעות  אונליין, 
מיידי,  באופן  תתבצע  הפוליסה  הפקת  מאובטח. 

ועד 24 שעות בלבד מסיום הרכישה.

מגדל  מאפשרת  בענף,  בלעדי  במהלך  בנוסף, 
ללקוחותיה לבחור בין רכישת ביטוח מבנה בלבד 
לרכישת ביטוח משולב הכולל ביטוח מבנה וביטוח 

חיים. המסלולים השונים מאפשרים לרכוש ביטוח 
מבנה בסכום של עד 3 מיליון שקל, וביטוח חיים 

בסכום של עד 1.5 מיליון שקל. 
כחלק מתהליך הרכישה, הלקוחות יוכלו לבחור 
סוכן ביטוח שילווה אותם בשירות לאחר הרכישה, 
ממותגי  אישיים  דיגיטליים  תהליכים  יוקמו  וכן 

סוכן לסוכני מגדל שיחפצו בכך.
בביטוח  לחלוטין  דיגיטלי  תהליך  "יצירת 
ביטוחי  בתחום  מהפכני  צעד  מהווה  המשכנתה 
מנהל  רובינשטיין,  תומר  אומר  המשכנתאות", 
ביטוח.  במגדל  וחדשנות  דיגיטל  שיווק,  תחום 
לא  אונליין  המשכנתה  ביטוח  רכישת  "כיום, 
מהן  אחת  ובאף  הביטוח,  חברות  במרבית  קיימת 
ביטוח  לרכישת  משולב  בתהליך  מתבצע  לא  זה 
זוהי  ומהיר.  ומבנה בתהליך אחד קל פשוט  חיים 
עליית מדרגה נוספת בהגשמת חזון החברה להפוך 
את חוויית הלקוח לנגישה, מתקדמת טכנולוגית 
וידידותית ובה בעת להבטיח ללקוחותינו את סל 

מוצרי הביטוח הטוב בישראל".  

רובינשטיין. "צעד מהפכני בתחום ביטוחי המשכנתאות" | 
צילום: באדיבות מגדל

אל
הר

דיו
טו

ס
32

62
1.

4

מבוטחי הראל בכתב שירות אבחון פרטי 
מהיר באסותא זכאים לאבחון גם בתחום 

רפואת עיניים, ללא תוספת פרמיה.
24 שעות  ייקבע בטווח של  הייעוץ 

ממועד הפניה.
שירות אבחון מהיר מאפשר ייעול וקיצור 
זמן האבחון למגוון בעיות רפואיות באופן 

מרוכז על ידי מומחי אסותא. 

חדש
בכתב שירות
אבחון מהיר!

אבחון בתחום 
רפואת עיניים



      

 חברת הסייבר המובילה בישראל
 מספקת פתרון מקצה לקצה

 להגנה על שרתים, עמדות קצה
 וחיבור גישה מרחוק, שירותי ניהול
 אבטחת מידע ויישום תקנות הגנת

  הפרטיות

להטבה לחברי הלשכה 
  

לחצו כאן

mailto:insurance%40cyber20.com?subject=
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 כלל ואסותא בשיתוף פעולה: אבחון מהיר 
ומחיר מוזל בתחום רפואת העיניים

מבוטחי הבריאות של כלל ביטוח ופיננסים יהנו לתקופה של שלושה 
חודשים מהנחה מיוחדת ושירות אבחון מהיר < רונית מורגנשטרן

על כ חתמה  ופיננסים  ביטוח  לל 
מרכזים  אסותא  עם  פעולה  שיתוף 
רפואיים, במסגרתו תינתן ללקוחות 
מיוחדת  הנחה  הבריאות  בביטוח  החברה 
בשירות אבחון מהיר בתחום רפואת העיניים 

לתקופה של שלושה חודשים.
אסותא  של  העיניים  במכון  ניתן  השירות 
השלום בתל אביב, בו יהיה ניתן לקבל ייעוץ 
בתחום  ובדיקות  עיניים  מומחי  של  רפואי 
תורים  ובזמינות  במהירות  העיניים  רפואת 

גבוהה.
מאפשר  אסותא  של  החדש  "השירות 
וחדשני  פרטני  משירות  ליהנות  למבוטחים 
ידידותי  בתהליך  העיניים,  רפואת  בתחום 
למבוטחי  ייחודית  הטבה  קבלת  תוך  ונוח, 
רואים  אנו  הבריאות.  בתחום  ביטוח  כלל 
זה,  מסוג  מהלכים  בייזום  רבה  חשיבות 
מהיר  אישי,  טיפול  למבוטחינו  המאפשרים 
ומקצועי", ציין דיויד ארנון, משנה למנכ"ל, 

ביטוח  בכלל  הבריאות  חטיבת  מנהל 
ופיננסים.

"פלטפורמה נוספת"
באסותא  סחר  אגף  ראש  בסן,  אורלי 
החדשני  "השירות  ציינה:  רפואיים,  מרכזים 
כלל  עם  בשיתוף  העיניים,  רפואת  בתחום 
נוספת  פלטפורמה  מהווה  ופיננסים,  ביטוח 
למטופלים שיוכלו ליהנות משירותי רפואה 
פרטית של רופאים מומחים ובדיקות במקרה 
שירות  ברמת  אחת,  גג  קורת  תחת  הצורך, 

מיטבית".
שירי שולמן, מנהלת מערך העיניים  ד"ר 
ברשת אסותא מציינת: "במכון שלנו יקבלו 
מומחים  רופאים  כלל  של  המבוטחים  את 
ובהתאם  הצורך,  במקרה  ראשוני.  לאבחון 
לשיקול דעתם, יישלחו המבוטחים לבדיקות 
ובירורים נוספים בתור מהיר ברשת אסותא, 

ארנון. "אנו רואים חשיבות רבה בייזום מהלכים מסוג זה" | צילום: סיון פרג'ללא תשלום נוסף".

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


דאגו לעתיד לקוחותיכם וצרפו אותם לקרן הפנסיה של אלטשולר שחם
מקום ראשון בתשואות ב-5 השנים האחרונות במסלולים תלויי גיל*

נומינלית  וחיסכון ומתייחסים לתשואה  *הנתונים לקוחים מתוך אתר "פנסיה נט" של רשות שוק ההון, ביטוח 
החברה הפנסיה המקיפה של  קרן  של  )כולה(   30.4.2021 ליום  ועד   1.5.2016 לתקופה שמיום  מצטברת  ברוטו 
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 או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה

ודאו
שהלקוחות

שלכם יודעים
איפה הפנסיה

שלהם
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 "אנו מביאים יחד ניסיון של כ־80 שנה 
בענף הביטוח"

מיזם הייעוץ "אפשורנס", בהובלת גדי בן חמו וסו"ב יובל 
ארנון, הושק לאחרונה ויתמקד בייעוץ לסוכני ביטוח 

פרטיים וגם לתאגידי ביטוח < רונית מורגנשטרן

די בן חמו וסו"ב יובל ארנון משיקים מיזם ג
חדש בשם "אפשורנס" –אשר יעסוק בייעוץ 
לתאגידי  וגם  פרטיים  ביטוח  לסוכני  גם 

ביטוח בכל הסוגים והגדלים.
בתפקיד  רבות  שנים  לאחר  פרש  אשר  חמו,  בן 
סמנכ"ל בכיר ומנהל מחוז הצפון במנורה מבטחים, 
מניהול   2020 בשנת  פרש  אשר  ארנון,  ויובל 
סוכנות "ארנון את וינשטוק" - החליטו לאחד את 
הידע הרב שנצבר אצל כל אחד ולהנגישו לסוכני 
שנה  כ־80  של  ניסיון  יחד  מביאים  "אנו  הביטוח. 
ניסיון  כולל  והפנסיוני,  הכללי  הביטוח,  בענף 
מיזמים  בניית  סוכנים,  הפעלת  מערכות,  בניהול 
חדשים, הסכמי פעילות ופיתוח נישות מיוחדות", 

אומרים בן חמו וארנון.
בייעוץ  עוסק  אינו  "אפשורנס"  לדבריהם, 
בתחומים  כמו  כזה  צורך  יאתרו  ואם  ארגוני, 
נוספים של דיגיטציה ורגולציה, עומדים לרשותם 
יקשרו  אותם  הראשונה  מהשורה  מקצוע  אנשי 

ללקוחותיהם הסוכנים.

לא עוד סוכנות
הקשור  בכל  בעיקר  יעסוק  המיזם 
בבניית  הסוכן  של  משרדו  לפיתוח 
פיתוח  מתאימים,  ומוצרים  נישות 
וגישור  פתרון  נדרשים,  פעולה  שיתופי 
מחלוקות, הטמעת תיקי ביטוח נרכשים 
והשבחת תיקי ביטוח לפני מכירה, קידום 
הסכמי  בדיקת  הסוכן,  במשרדי  מכירות 
עמלות ועזרה בניהול תביעות מורכבות.

ליווי  הינו  ב"אפשורנס"  יעסקו  בו  נוסף  תחום 
סוכנים אשר רוצים למכור את תיק הביטוח שלהם 
תוך התאמת קונים מתאימים, וזאת על ידי בניית 
מהליווי:  כחלק  למוכרים  מתאימים  מסלולים 
התיק  את  למכור  רוצים  אשר  בסוכנים  "נתמקד 
שלהם, וזאת ללא גביית שכ"ט בגין גובה העסקה", 

מבטיחים השניים.
"אין לנו כל רצון לפתוח עוד סוכנות ביטוח או 
בתי  בשיתוף  גם  כלים  להעמיד  אלא  סוכן,  בית 

ירצו  אשר  הסוכנים  לטובת  ביטוח  וחברות  סוכן 
קשת  בכל  פעילותם  את  לשדרג  ולמעשה  בכך, 
האפשרויות העומדות לרשות הסוכן", הם אומרים. 
לאחר  כי  "החלטנו  וארנון:  חמו  בן  הוסיפו  עוד 
עכשיו  לעסוק  הביטוח  בענף  שנים  הרבה  כך  כל 
תוך  ואוהבים,  היטב  מכירים  אנו  אותו  בתחום 
יתאימו לראיית  זה אשר  למיזם  בחירת הלקוחות 
עסקים  גם  לשלב  נוכל  כך  שלנו.  ולדרך  העולם 
וגם עשיית עבודה בצורה אשר מתאימה לכל אחד 

מאיתנו בשלב זה של חייו".

ארנון ובן חמו. "החלטנו לעסוק בתחום אותו אנו מכירים ואוהבים" | 
צילומים: באדיבות הלשכה ואסנת בן חמו

השקעה מנצח 



הערות להזמנה
הדפסת שם ולוגו הלקוח בלוחות שנה בצבע כחול בלבד
שימו לב לתוספת העלויות עבור צבע/צבעים ללוגו שלכם

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

מחיר לפני מע״ממידותסוג
בתוספת מע״מ כחוק

2.51 ש״ח32x30 ס״מלוח קיר תלוי

1.67 ש״ח11x22 ס״מלוח שולחני

2.99 ש״ח9x9 ס"מלוח שנה ראש מגנטי

180 ש״חתוספת להדפסת לוגו צבע נוסף

400 ש״חתוספת להדפסת לוגו בפרוצס )צבעוני מלא(

לחץ כאן לטופס הזמנה

חברות וחברי לשכה שלום רב,
בעקבות ההצלחה של שנה שעברה, 

גם השנה חברת תשר תספק לנו את לוחות השנה.

לפרטים נוספים נא לפנות לעדי
adi@tesher.co.il

או בטלפון:
 09-9538300

חדש!

לוחות שנה לשנת תשפ"ב 2021/2022

בברכה, 
מירה פרחי - יו"ר ועדת רווחה

https://secure.cardcom.solutions/e/xpc3
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חברת Blue הקימה מחלקת סוכנים 
ייעודית לשירותי דרך וגרירה

< רונית מורגנשטרן

אייל ח סו"ב  של  בניהולו   ,Blue ברת 
גורן, הודיעה על הקמת מחלקת סוכנים 
 Blue וגרירה.  דרך  בשירותי  ייעודית 
דרך  שירותי  "פמי  פעילות  את  לתוכה  מיזגה 
תביעות  בניהול  מתמחה  היא  ובנוסף  וגרירה", 

בנזקי מים וצנרת בביטוח כללי. 
הסוכנים  מחלקת  הקמת  את  מסבירים   Blueב־
כצורך ממשי עבורם. "במצב הקיים של הסוכנים 
חברות   - חברות  של  ישירות  זרועות  מול  אל 
ישירות, דיגיטליות ואפילו גופים עתירי יכולות 
לתחום  שנכנסות  האשראי  כרטיסי  חברות  כמו 
עמדה  חולשה.  בעמדת  לכאורה  עומד  הסוכן   -
הייחודיים  נכסיו  זו סותרת לחלוטין את שלושת 
מגוון  במכירת  מוכחים  וידע  יכולת  הסוכן: 
פתרונות ביטוח, קשר יום יומי עם הלקוח ומארג 
מרכזיות  נותרו  שאיכויותיו  ומקצועי,  שירותי 

בענף". 
במתן   Blue שקבעה  האסטרטגיה  פי  על 
שירותיה, גורן מבהיר: "בתור סוכן ביטוח לאורך 
את  להעצים  עכשיו  דווקא  לי  חשוב  רבות  שנים 

כוחם ויכולתם של סוכני הביטוח למתן 
ללקוחותיהם  ביותר  איכותי  שירות 
רווי תחרות כמו רכב. לכן,  בתחום 
כיעד  הציבה  בניהולי  החברה 
התמיכה  בחזית  לעמוד  אסטרטגי 
בשירותי  הביטוח  לסוכני  והשירות 

מול  שלהם  בתחרות  והגרירה  הדרך 
מחלקת  מכך,  יוצא  כפועל  הישירים. 

ב־ שהקמנו  הייעודית  הסוכנים 
שירות  חווית  לתת  נועדה   Blue
יותר  מהירה,  יותר  אישית,  יותר 

יעילה ויותר טכנולוגית לסוכנים וללקוחותיהם".

בידול שירותי
בפריסה  ושירות  מכירות  נציגי  מונה  המחלקה 
אישיים  כמפקחים  למעשה  שישמשו  ארצית, 
 Blue נציגי  הביטוח.  סוכני  פעילות  לטובת 
ילוו את הסוכנים מרגע הבחירה בשירותי הדרך 
הרכב,  מפוליסת  כחלק  החברה  של  והגרירה 
ובהמשך יעמדו לרשותם לאורך כל שלבי הטיפול 

ב־ מציינים  במקביל,  במבוטחים. 
Blue, בימים אלה מובילה החברה 
טכנולוגי  מערך  של  פיתוח 
מתקדם, שיעמוד לרשות הסוכנים 
ויסייע להם ליצור בידול שירותי 

בתחום הרכב. 
לדברי גורן, "אנו מפתחים בימים 
אלה אתר אינטרנט לסוכנים, שבו כל 
יתעדכנו  במבוטח  הטיפול  שלבי 
אונליין ויהיו שקופים עבורם. כך, 
הוא  לסוכן,  יתקשר  המבוטח  אם 
יוכל למשל לומר לו שהוא יודע שגררו את רכבו 
במועד מסוים מנקודה לנקודה או שטיפלו בתקלת 
הרכב שלו, דבר שיחזק את התחושה שהוא לצד 
הטכנולוגי  המערך  הדרך.  כל  לאורך  לקוחותיו 
יוסיף ויספק לסוכנים תעבורת מידע באופן מיידי 
ונגיש, שלרוב איננה נגישה עבורם כיום, במטרה 
ללקוחותיהם  אמיתית  שירות  חוויית  להעניק 
במוצר  גם  לסוכנים  שלהם  הנאמנות  את  ולהדק 

ביטוחי כמו רכב". 

גורן. "חשוב לי להעצים את כוחם 
ויכולתם של סוכני הביטוח" 

https://bit.ly/3xP8ZsP
https://apple.co/3nOdRde
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 קוד דגם וחשיבותו בעת כריתת חוזה 
הביטוח

עו"ד עדי בן אברהם חוזר ומדגיש את חשיבות הליך הצירוף ביחס לביטוח רכב בנושא קוד דגם  מדויק 

נסובה ה השבוע  לכם  שאתאר  מחלוקת 
מקרה  קרות  לאחר  האם  הסוגיה  סביב 
ותגמולי  לפיצוי  המבוטח  זכאי  ביטוח 
כפי  מסוים,  דגם  קוד  לפי  רכב  אובדן  על  ביטוח 
שטען המבוטח, או לפי קוד דגם אחר כפי שטענה 

המבטחת. 
חשוב להבהיר כי הפער הכספי בין קודי הדגם 
למען  שקל.  כ־24,500  של  בגובה  הינו  השונים 
הגילוי הנאות יודגש כי חברת הביטוח שילמה את 
אליו  הדגם  קוד  פי  על  הביטוח המלאים  תגמולי 

היא התייחסה )בקיזוז השתתפות עצמית(. 
המבוטח טען בתביעתו כי רכש פוליסת ביטוח 
תום  לפני  ספורים  ימים  זעיר.  לאוטובוס  מקיף 
והוכרז  כליל,  האוטובוס  נשרף  הפוליסה,  תקופת 

כאובדן גמור. 
המבוטח טען כי חברת הביטוח התרשלה כאשר 
ניזוק  הוא  ולכן  הנכון,  הדגם  קוד  את  רשמה  לא 
היו  לו  זכאי  היה  להם  הביטוח  תגמולי  בסכום 

רושמים את קוד הדגם הנכון.  
דגם  פי  על  שילמה  כי  מאידך  טענה  המבטחת 
היא  התובע.  של  הרכב  לרישיון  המתאים  הרכב 
הוסיפה כי הטענה של התובע לפיה חברת הביטוח 
הקודמת ביטחה את הרכב בהתאם לקוד דגם נשוא 
תביעתו - אינה נכונה הואיל וקוד הדגם לא תואם 
ברישיון  הרשומים  הישיבה  מקומות  מספר  את 

הרכב בפועל, ולכן היא אינה חייבת לו דבר.  

"דגם ביניים"?
בית המשפט נדרש לסוגיה הביטוחית ביחס לקוד 
לא  המבוטח  כי  מציין  המשפט  בית  הנכון.  הדגם 
צירף לתביעתו כל אסמכתא המלמדת על נכונות 
נרשם  הקודמת  בפוליסה  אומנם  בנוסף,  טענותיו. 
קוד הדגם נשוא התביעה אליו מתייחס המבוטח, אך 
ברישיון הרכב מופיע כי האוטובוס הינו 15 נוסעים 
למעט נהג, ובהגדרה של קוד הדגם אליו מתייחס 
התובע כתוב 16+1, כך שלכאורה לא ברור מהו קוד 

הדגם המתאים לאוטובוס של התובע. 
בידי המבוטח  כי לא עלה  בית המשפט מדגיש 
להוכיח כי קוד הדגם על בסיסו הוא קיבל תגמולי 
ביטוח הינו שגוי. קוד הדגם אליו מתייחס המבוטח 
ואילו  נהג,   + נוסעים   16 עם  לאוטובוס  מתייחס 
הרכב של המבוטח, על פי האמור ברישיון הרכב, 

מתאים ל־15 נוסעים למעט נהג. 
לא  המשפט,  בית  מוסיף  הדיון,  לצורך  אם  אף 
יתקבלו הסברי השמאי, שנחקר בדיון, ביחס לקוד 
המבטחת  כי  הדיון  לצורך  יאמר  אם  ואף  הדגם 
טעתה בקוד הדגם הרלוונטי, הרי שלא יהיה בכך 
לסייע למבוטח שלא הוכיח כי קיים "דגם ביניים" 
ממנו  נגבתה  וכי  נהג   + נוסעים  ל־15  המתאים 

פרמיה בהתאמה לדגם זה.

תביעת  את  המשפט  בית  דוחה  הענין  בנסיבות 
משפט.  בהוצאות  אותו  מחייב  לא  אך  המבוטח, 
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין. 

תובנות לצירוף לביטוח
מפסק הדין יש ללמוד מספר דברים: יש לוודא את 
זהות הלקוח העומד מולכם, לוודא את זהות הנוהגים, 
וכמובן להתייחס  הנהיגה  ותק  הנוהגים ברכב,  גיל 
הדגם  אכן  כי  לוודא  כדי  בעיקר  הרכב  לרישיון 
המבוטח הוא הדגם המופיע ברישיון ותואם לו, וכי 

הפוליסה שתופק אכן תואמת את הרכב בפועל. 
הרישיון  כולל  לעיתים  כי  לזכור  יש  בנוסף 
שאינם  רכב  בכלי  בעיקר  מיוחדות,  תוספות 
האחידה(,  הפוליסה  חלה  )עליהם  סטנדרטיים 
לב,  תשומת  יתר  לתת  יש  שם,  דווקא  ומשכך, 
הפוליסה  נשוא  הרכב  של  היחודיות  מפאת 

)לדוגמה - אוטובוסים, משאיות וכיוצ"ב(.

הכותב הינו מומחה לתביעות ביטוח ויועמ"ש 
הלשכה
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shutterstock :אוטובוס זעיר. קוד הדגם לא תאם את מספר מקומות הישיבה הרשומים ברישיון | צילום

השליטה בחברת ביטוח האשראי 
למגורים )EMI( עוברת מהראל 

ביטוח להראל השקעות
< רונית מורגנשטרן

החזקותיה ד מלוא  במסגרתו  מבני,  שינוי  על  החליט  הראל  ירקטוריון 
 ,)EMI( של הראל ביטוח בחברת החזקות במשכנתאות ישראל בע"מ
העוסקת בביטוח אשראי למגורים המובטח במשכנתה, יועלו להראל 

השקעות. 
היכולת  החברה  בידי  תהיה  המהלך  השלמת  לאחר  כי  נמסר,  מהחברה 
וכן   ,EMI מידי  שקל  מיליון   310 של  בסכום  פעמי  חד  דיבידנד  לקבל 

היכולת לקבל תזרים דיבידנד שנתי שוטף בסך המוערך בכ־40 מיליון שקל בשנה. 
הדיבידנד השוטף כאמור, וכן הדיבידנד השוטף שיתקבל בידי הראל השקעות כתוצאה מהחזקתה 
בפעילות הגמל והפנסיה של הקבוצה, הינם חלק מהבסיס עליו נשענת מדיניות חלוקת הדיבידנד 
שאימצה הראל. לאחר חלוקות הדיבידנד כאמור יסתכמו יתרות המזומן והנכסים הנזילים שבידי 

הראל השקעות בכ־900 מיליון שקל.

 מישל סיבוני, מנכ"ל הראל 
| צילום: ורדי כהנא
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לוח הביטוח
דרושים

לסוכנות ביטוח גדולה מאוד בפריסה ארצית, דרוש/ה 
עובד/ת שטח מוכשר/ת למשרת גיוס סוכנים/

סוכנות. ניסיון קודם הכרחי. קורות חיים למייל: 
  star202118@gmail.com

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

שכירות משנה
להשכרה 2 חדרים במשרד סוכנות ביטוח בפארק 
אולימפיה, רחוב מוטה גור 9 פתח תקוה. החדרים 

מרוהטים, בכל חדר שולחן מנהלים גדול ועוד עמדה 
לשימוש עוזר/ת מקצועי/ת. העלות הנדרשת כולל 
חשמל, ארנונה, אינטרנט, ועוד: 4,000 ש"ח + מע"מ. 

לפרטים, שמוליק: 054-4946290

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

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 
בצער משפחת דר על פטירתו 

של חבר הלשכה

עזרא דר  ז"ל
שלא תדעו עוד צער

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

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

מדד מניות חדש 
יאפשר מעקב אחר 

חברות ביטוח בעולם

מחקר: אמריקאים חסכו מאות דולרים 
לאחר שערכו סקר פוליסות

ביטוח ח חברות  של  המחקר  ברת 
 Insurance Capital Markets
Research הודיעה בתחילת השבוע על השקת 
ומבטחות  ביטוח  חברות  מניות  של  חדש  מדד 
המדד  בלויד’ס.  סינדיקטים  המנהלות  משנה 
ומבטחות  ביטוח  חברות  אחר  מעקב  יאפשר 

משנה בעולם.
יאפשר   ICMR הסימול  עם  המניות  מדד 
לאנשי ביטוח ומשקיעים לקבל מידע מקיף על 
מצב החברות והמבטחים. הוא יאפשר גם ליצור 
לשוק  במיוחד  המתאימים  השקעות  מוצרי 

הביטוח.
חברות  במניות  המתמחה  הראשון  המדד  זהו 
בלויד’ס.  הפעילים  משנה  ומבטחי  ההשקעות 
משמעית,  חד  מבהירים,  החדש  המדד  מפעילי 
שיהיה זה מדד אובייקטיבי ולא קשור ללויד’ס, 
ו־  Society Of Lloydsכ־ לויד’ס  בעלי  או 

.Corporation Of Lloyds

ברת המחקר האמריקאית Valuepenguin  מדווחת על מחקר שערכה, ובו התברר ח
כי מבוטחים שעשו סקר מוקדם של פוליסות ביטוח חסכו מאות דולרים. המדובר 

ברכישת פוליסות ביטוחי דירות וביטוחי רכב או חידוש פוליסות ביטוח.
המחקר הקיף 1,000 אמריקאים. 76% מהנשאלים ענו שחסכו כסף מסקר שוק של פוליסות 
ביטוח, מאידך 24% מהאמריקאים לא השקיעו זמן בסקר מוקדם של פוליסות ביטוח ולא 

ביצעו השוואה של פוליסות ביטוח.
 66% והפרמיות:  הביטוח  פוליסות  בהשוואת  שהושקע  הזמן  לגבי  נעשתה  בדיקה 
מהנשאלים דיווחו שהשקיעו בין 30 דקות לשעתיים על בדיקת פוליסות הביטוח. ואילו 

16% מהנשאלים השקיעו פחות מחצי שעה בהשוואת פוליסות הביטוח.
עורכי המחקר מציינים שישנה חשיבות לתודעת השקעת הזמן בסקר מוקדם של פוליסות 
משמעותי  חיסכון  משיג  הפוליסה  רכישת  טרם  זמן  שמשקיע  מי  ורכב.  דירה  ביטוחי 

בתשלומי פרמיות חודשיים או שנתיים.
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