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ביטוח 
ופיננסים

פני כחודש הוקם מיזם ייחודי במסגרת ל
שיתוף פעולה בין לשכת סוכני הביטוח 
יתרמו  שבו  לנצח"  "נולדת  ועמותת 
וסוכנות חברי הלשכה למשפחות חולים  סוכנים 

קשים, באמצעות מתן סיוע מקצועי חינם.
את שיתוף הפעולה יזם בלשכה סו"ב מושיק בן 
אישית  היכרות  לאחר  השרון,  סניף  יו"ר  פורת, 
קרובת  של  סרטן  מחלת  בעקבות  העמותה  עם 
הלשכה  של  המיזם  את  מנהלים  לצדו  משפחה. 
הוועדה  ויו"ר  לוין,  אניה  סו"ב  הנשיא  סגנית 

לפעילות קהילתית סו"ב אלי שטרק. 
סו"ב אניה לוין: "אנחנו רוצים לגייס 2־3 סוכנים 
מכל סניף בלשכה, שיתרמו מהידע שלהם ומהזמן 
עושים  אנחנו  החולים.  משפחות  לטובת  שלהם 
שלנו,  הלקוחות  עבור  יומיומי  בסיס  על  זה  את 
וכלשכה  כסוכנים  שלנו  ההזדמנות  זו  כאן  אבל 
להחזיר לקהילה. לכן אני קוראת לחברי וחברות 
והמקצועיות  מהניסיון  לסייע  יד  תנו   – הלשכה 
כבר  שיש  שמחה  אני  אלינו;  להצטרף  שלכם 
כאלה שהצטרפו; מעבר לתרומה האישית של כל 
אחד ואחת, מדובר בשופר תדמיתי חיובי ללשכת 

סוכני הביטוח.
"כשהודענו על הקמת המיזם, הפוסט שפורסם 
בפייסבוק זכה לעשרות שיתופים; זה משפר את 
ביותר,  הסקפטיים  וגם  הביטוח,  סוכן  תדמית 
המקצועית,  להירתמותכם  אדישים  יישארו  לא 
להקדשת זמנכם ומומחיותכם כתרומה למי שכל 

כל זקוק לה".

סופנית,  ניוונית  חולה במחלה  בן שלוש  פעוט 
והוריו חסרי אונים בניסיון להשיג לו כיסוי כספי 
אינם  כי  לקבל  חייב  שהוא  היקרות  לתרופות 
במקרה  שברשותם.  הפוליסות  בנבכי  מתמצאים 
היא  ואליו  לסייע,  לוין  אניה  סו"ב  נדרשה  הזה 
הופנתה בימים אלה בידי עמותת "נולדת לנצח".
במקרה אחר, עליו מספר סו"ב מושיק בן פורת, 
בדמעות  לו  שהודתה  קשה  חולה  אליו  הופנתה 
על ששוחח עמה כדי לסייע לה בנבכי הביטוחים 
שלה: "הגענו עד פת לחם. חצי שנה אני רודפת 
במסגרת  מבוטחת  אני  בה  הביטוח  חברת  אחרי 
בדרישות  אותי  מטרטרים  והם  העבודה,  מקום 
ועיכובים. אין לי סוכן ביטוח שייעץ לי, אני כל 
הזמן בטיפולים ואני אבודה", אמרה לי כשפניתי 

אליה ואמרתי לה שאני לרשותה.
גם  לאחרונה  הצטרפו  ההתנדבותית  לפעילות 
סוכנות הביטוח המובילות ורדה לבקוביץ ומיכל 

וינצר.
והקריירה  מזלי  "לשמחתי,  וינצר:  מיכל  סו"ב 
שלי  האישית־חברתית  והאג'נדה  המקצועית 
לחברה  בנתינה  ראיתי  ומתמיד  מאז  התמזגו. 
ולקהילה זכות ולאורך כל השנים הקפדתי לפתח 
לצד הקריירה המקצועית שלי גם עשייה חברתית 
'גיבורים  עמותת  כמייסדת  שונים.  בתחומים 
קטנים' אני יכולה  להבטיח שמי שמצטרף למסע 
הנתינה מגלה פרופורציה לחיים ולעסקים, בנוסף 
לסיפוק אדיר. וכמי  שהובילה בעבר את הוועדה 

 "לסייע לחולים קשים ומשפחותיהם – 
זו המהות של המקצוע שלנו כסוכני ביטוח"
סו"ב מושיק בן פורת ואניה לוין קוראים לחברי וחברות הלשכה לתרום מהידע והקשרים המקצועיים 

שלהם כדי להקל על משפחות חולים שלא מתמצאות בסבך הביטוחים  < רונית מורגנשטרן

סו"ב אניה לוין וסו"ב מיכל וינצר ׀ צילומים: באדיבות המצולמים

"מבוטחים לא מודעים לזכויות 
שלהם בביטוחים המשלימים 
בקופות החולים. ואם אין להם 

פתרונות ביטוחיים, אנחנו 
מסייעים להם במיצוי הזכויות 

 שלהם בביטוח לאומי"



קרן הסיוע לחברי הלשכה יוצאת לדרך
בשלב זה יתקיים פיילוט שיכלול 20 סוכנות וסוכנים ‰ הסיוע יתבצע בדיסקרטיות מרבית 

ובאמצעות קשר ישיר עם היועץ הארגוני שנבחר ללוות את המיזם < רונית מורגנשטרן

רן הסיוע לחברי לשכה שנקלעו לקשיים ק
יוצאת לדרך, בשלב זה כפיילוט עם 20 
סוכנות וסוכנים. לדברי סו"ב אניה לוין, 
בראש  העומדת  בפועל,  הלשכה  נשיא  סגנית 
פיילוט  על  ראשון  בשלב  הוחלט  הקרן,  ועדת 
שמחפשים  הסיוע  סוגי  את  ללמוד  כדי  מוגבל 
לא  מקרה,  בכל  הפתרונות.  וסוגי  הסוכנים 
סיוע  על  אלא  ישיר,  כספי  סיוע  על  מדובר 

מקצועי שיעמיד את הסוכן על רגליו מחדש.
נשיא  איזנפלד,  חיים  של  משרדו  לוין,  לדברי 
בישראל  והניהוליים  העסקיים  היועצים  לשכת 
וסגן נשיא להב, שמתמחה בייעוץ ארגוני ועסקי, 
נבחר לנהל את המיזם מול הסוכנים שיפנו אליו 
ישירות: "כל ההליך יהיה דיסקרטי. כל ההתנהלות 
מול איזנפלד תתקיים בערוץ נפרד ואישי. משרד 
איזנפלד ינתח את הנתונים שיעביר אליו הסוכן, 
לפי  הממצאים  את  ינתח  ראיון,  איתו  יקיים 
קריטריונים שנבנו לטובת פעילות סוכני הביטוח 

וימליץ על פעולות נדרשות בהתאם. 

"מחויבים לפרנסת החברים"
לסייע  ניתן  יהיה  בהם  שונים  נושאים  "יש 
שלו,  הפעילות  בפיתוח  זה  אם  הביטוח,  לסוכן 
שינוי והוספת מוצרים, דיגיטציה, שיווק ופרסום, 
ניהול המשרד, שת"פ עם סוכן צעיר ו/או מכירת 
המתאימים,  הלשכה  ליועצי  יוכוון  הסוכן  תיק. 
הביטוח  חברות  שמציעות  חינמיות  להכשרות 

ואם  לגופו,  מקרה  בכל  תדון  הקרן  ועדת  ועוד. 
יידרש מימון לחלק מהפתרונות במקרה מסוים, 

הקרן תסייע גם במימון".
נשיא הלשכה בפועל, סו"ב יוסי אנגלמן, הוסיף: 
לוין  אניה  הנשיא  סגנית  את  לברך  רוצה  "אני 
המיזם  יישום  תהליך  כל  את  עצמה  על  שלקחה 
לשכה  חברי  ביטוח  סוכני  אותם  לטובת  החשוב 
סוכנות  את  להחזיר  מנת  על  להכוונה  שזקוקים 
הביטוח שלהם למסלול עבודה יעיל ורווחי. לשכת 

הלשכה  חברי  לפרנסת  מחויבת  הביטוח  סוכני 
ותעשה הכל על מנת לסייע גם באמצעות היועצים 
הרבים העומדים לרשות הסוכנים, ובתאום גם עם 
חברות הביטוח שמוכנות לסייע בכלים שעומדים 

לרשותן".

סוכנים חברי לשכה המעוניינים בסיוע הקרן 
יכולים לפנות למייל של חיים איזנפלד: 

dortal01@015.net.il

shutterstock :נעניק לסוכנים את גלגל ההצלה, לא כסף באופן ישיר" | צילום"
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יכולה  אני  בלשכה  קהילה  וקשרי  לפעילות 
וסוכני  סוכנות  אצלנו  מובנית  שהנתינה  להעיד 
הביטוח ב־DNA. שכל ההוויה המקצועית שלנו 
המקצועי   השרות  את  שלנו  ללקוחות  לתת  היא 
וההגנה המיטבית להם וליקירים שלהם. בנתינה 

ובהתנדבות אנו יוצרים חברה טובה יותר".
סו"ב ורדה לבקוביץ: "להתנדב זו זכות שניתנה 
לי. אני בחרתי להתנדב בעמותה ששמה 'יד תמר' 
שלי  העיסוק  ז"ל.  אליה  קלרה  שלי  אמא  לזכר 
הקובע:  ביום  למימוש  וזכויות  רב  מידע  מורכב 
לא לכולם יש ביטוח; לא כולם יודעים מה מגיע 
שיתמוך  מי  יש  לכולם  לא  הקובע;  ביום  להם 
סוללת מתנדבים  לכן  הקובע.  ביום  להם  ויסייע 
אנושיים ורגישים, ואני נמנית ביניהם, מעניקים 
עולם  זכויותיו,  למימוש  הידע  את  החולה  למען 

של בריאות - אמן זכינו".
ולמקרים  קשה  חולה  לאותה  לסייע  ניתן  איך 

דומים?
המשפחה  בן  את  מחתימים  "אנחנו  פורת:  בן 
ומ'הר  מהמסלקה  מידע  לקבלת  כוח  ייפוי  על 
את  בודקים  אנחנו  המידע  באמצעות  הביטוח'. 
הפוליסות שיש לחולה ובני משפחתו – אולי יש 

אולי  לו,  מודע  קשות שאינו  למחלות  ביטוח  לו 
לזכויות  מודעים  לא  אפילו  חלק  סיעודי;  ביטוח 
החולים.  בקופות  המשלימים  בביטוחים  שלהם 
ואם אין להם פתרונות ביטוחיים, אנחנו מסייעים 
לאומי".  בביטוח  שלהם  הזכויות  במיצוי  להם 
לדבריו, המיזם ייעזר בקרוב גם בעו"ד שיתרום 

מזמנו לטובת הנושא.
"הכי קל להוציא את הארנק ולהגיד 'תרמתי'. 
אבל פה מתבטאת השליחות שלנו כסוכני ביטוח, 
אבן היסוד של המהות של המקצוע שלנו – לעזור 
שלנו  והמומחיות  הידע  באמצעות  לנזקקים 
האחרים  והגורמים  הביטוח  בחברות  וקשרינו 

הקשורים בזכויות חולים ומשפחותיהם. 
התנדבותי־ ארגון  הינו  לנצח  נולדת  עמותת 
חברתי, שהוקם על ידי קרן גרינבלט סגמן, על מנת 
להעניק תמיכה קהילתית למשפחות המתמודדות 

עם מחלת הסרטן ומחלות קשות אחרות.
וסוכנת  סוכן  כל  המשותף,  המיזם  במסגרת 
שמתנדבים לסייע חותמים על אמנה אותה ניסח 
היועץ המשפטי של הלשכה עו"ד עדי בן אברהם, 

יחד עם לוין ובן פורת.
שהחלטנו  "מהרגע  מסכמת:  לוין  אניה  סו"ב 
כל  נרתמתי  העמותה,  עם  המשותף  המיזם  על 
כולי לנושא ויחד עם מושיק בן פורת, נביא את 
המודעות למיזם לכל חברי וחברות הלשכה. אני 
מבקשת מכם ומכן – אנא הושיטו את ידכם כדי 
לידע  כך  כל  שזקוקים  אנשים  לאותם  לסייע 

המקצועי שלנו בתחום הביטוח". 

שטרק, יו"ר הוועדה לקשרי קהילה | צילום: באדיבות המצולם
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בדרך להוזלת חלקי החילוף לרכב?
משרד התחבורה יפרסם דירוג של דגמי הרכב הנפוצים בישראל על פי מחירי חלקי החילוף 

המקוריים שלהם ‰ השרה מיכאלי: "המהלך יעודד את התחרות בענף"< רונית מורגנשטרן

לרכב ה החילוף  חלקי  בענף  מהפכה 
אוגוסט  מחודש  החל  לדרך.  יוצאת 
דירוג  יפרסם  התחבורה  משרד 
הרכב  דגמי  של  מסוגו  וראשון  חדשני 
הנפוצים בישראל, על פי מחירי חלקי החילוף 
מיוחד  מיזם  במסגרת  זאת  שלהם.  המקוריים 
שנועד  התחבורה,  במשרד  הרכב  אגף  של 
לעודד את התחרות בענף הרכב ולהוזיל את 
הרכב  כלי  ותחזוקת  החילוף  חלקי  עלויות 

בישראל. 
נועד  המיזם  כי  נמסר  התחבורה  ממשרד 
המהווים  התעבורה  מוצרי  מחירי  את  להוזיל 
כי  במשרד  הרכב.  בתחזוקת  מרכזי  מרכיב 
יבואנים שימכרו מוצרי תעבורה במחיר גבוה 
כי  לצפות  ויש  בטבלה,  נמוך  במקום  ידורגו 
פגיעה  למנוע  כדי  המחירים  להוזלת  יפעלו 

במוניטין.
של  שמחירו  העובדה  הוא  לדירוג  הרקע 
אינו  הרכב  במחירוני  או משומש,  חדש  רכב, 
משקף את העלות הכוללת של אחזקת הרכב 
בין  המושפעת  האחזקה,  עלות  שנים.  לאורך 
לדגם.  החלפים, משתנה מדגם  היתר מעלות 
כך, רכישה שנראתה משתלמת מתגלה  עקב 

לעתים כעסקה יקרה מהמצופה.
המיזם ירוץ במסגרת פיילוט שיפעל כשנה, 
כאשר הדירוג יתבסס על מחירי החלפים כפי 
שמופיעים במחירון הרשמי של יבואני הרכב. 

יעודכן מדי חודש
יעודכן  הפיילוט,  יפעל  בה  השנה  במהלך 

החדשים  למחירים  בהתאם  חודש,  מדי  הדירוג 
יוצגו  הנתונים  היבואנים.  ידי  על  המתפרסמים 
בצורה ברורה ופשוטה וישקפו את דירוג עלויות 

לדגמים  ביחס  דגם  כל  של  החילוף  חלקי 
תיבחן  כן,  כמו  קטגוריה.  מאותה  אחרים 
ועל  החלפים,  מחירי  על  הדירוג  השפעת 
דירוג יבואני הרכב. הדירוג יבוצע בשקיפות 
וללא כל הטיה, תוך עדכון שוטף של  מלאה 

המחירים והדירוג הכולל.
ח"כ  בדרכים,  והבטיחות  התחבורה  שרת 
התחבורה  "משרד  מסרה:  מיכאלי,  מרב 
ומשומש  חדש  רכב  רוכשי  לצרכן.  דואג 
המרכיב  על  השוואתי  מידע  בקרוב  יקבלו 

המשמעותי בעלות האחזקה של הרכב לאורך 
שנים - מחיר החלפים. מדובר במהלך צרכני 
את  יעודד  אשר  ראשונה,  ממדרגה  וחברתי 
והאזרחים,  האזרחיות  לטובת  בענף  התחרות 
בתחום  גם  מלאה  שקיפות  לראשונה  ויעניק 
אלפי  של  לחיסכון  להוביל  צפוי  המהלך  זה. 
המשפחה  של  הרכב  הוצאות  בסל  שקלים 
הרכב  את  לבחור  לציבור  ויאפשר  הישראלית 
בצורה מושכלת יותר. בנוסף לכך, הוא גם ישפיע 

על היבואנים בקביעת המחירים".

מדובר במהלך צרכני וחברתי 
חשוב שיעודד תחרות 
ויעניק שקיפות בתחום

שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, ח"כ מרב מיכאלי | צילום: יח"צ

הכינו רכבכם לקיץ בדרכים
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הזדמנות לעתיד טוב יותר 
< סו"ב אייל פז, יו"ר הוועדה הפנסיונית  

טיוטת חוק ההסדרים
האג"ח המיועדות לקרנות הפנסיה יבוטלו תמורת הבטחת תשואה שנתית של 5% מינימום < רונית מורגנשטרן

המאקרו ה ברמת  המיועדות  באג"ח  שימוש 
הרגולטורים  ידי  על  ושוב  שוב  נבחן 
ובדיונים פומביים.  וגם באקדמיה  השונים 
ככל  הסיכון  הקטנת  כלל  כה  עד  שיושם  המודל 
שגיל החוסך עולה. במצב זה, יושם מודל כך שהחל 
משנת 2024 יגדל רכיב האג"ח המיועדות לחוסכים 
הצעיר.  לחוסך  הקצאה  חשבון  על  המבוגרים 
המיועדות  האג"ח  באמצעות  הסובסידיה  הגדלת 
ההכנסה של  יציבות  על  נועדה לשמור  לפורשים 
הפורש, ומונעת את התנודתיות בהכנסתו הנובעת 

מחשיפה לשוק ההון.
כמעט  הופסק  הרגולטור  הוראות  בשל  בנוסף, 
לחלוטין שיווק ביטוחי המנהלים והשוק כבר דהר 
לתוך קרנות הפנסיה. במצב הנוכחי, החיסכון הרב 
המנותב לקרנות הפנסיה מייצר קצב גידול אדיר 

בהקצאת האג"ח המיועדות. 
באג"ח  הנמוכה  הריבית  סביבת  את  נוסיף  אם 
בשוק לעומת הריבית המובטחת באג"ח המיועדות, 
הממשלתי,  החוב  על  עצום  לחץ  סיר  קיבלנו 
בימים  אשר  יותר,  השאפתנית  לתוכנית  שהוביל 

אלו מתפרסמת.
המוסדיים  לגופים  תאפשר  הסובסידיה  הפסקת 
באג"ח  שהושקעו  הצבורים  הכספים  את  להפנות 
מיועדות אל שוק ההון. מן הראוי לנצל את השעה 
ולחייב את הגופים המוסדיים להפנות את הכספים 
הללו להשקעה ארוכת טווח בתשתיות ובפרויקטים 

טכנולוגיה  במיזמי  ואף  ישראל,  במדינת  לאומים 
אלה  כספים  יציאת  על  עדיף  זה  מצב  ישראלים. 
של  ההון  את  נשאיר  זו  בדרך  בחו"ל.  להשקעות 
החוסכים להשקעות בארץ דבר שיתרום לצמיחת 

כלכלת המדינה ולרווחת אזרחי ישראל.

אי ודאות
לפנסיה  אלו  בימים  שפורש  מי  כי  לציין  יש 
מיציבות  נהנה  פנסיה  מקרן  משולמת  וקצבתו 
הנותר  החלק  עבור  בפרישה.  הכנסתו  על  חלקית 
להשיג  המוסדי  הגוף  צריך  הפורש  של  מהכנסתו 
תנודתיות  קיימת  לכן  המטרה.  תשואת  את 
הפנסיונר.  עבור  ודאות  אי  שמייצרת  בהכנסתו 
במצב הנוכחי 40% מהסכום הנותר מושקע בשוק 
ההון ואמור לייצר תשואה שנתית של כ־3.5% על 

מנת שהכנסת הפנסיונר לא תשחק. 
משרד האוצר צריך לבחור במדיניות בה לפורשים 
מהכנסת   100% על  מלאה  כמעט  יציבות  תהיה 
תוך  המיועד  האג"ח  על  לחלוטין  ויתור  הפנסיונר. 
עלולה  מינימום  ריבית  להשגת  עתידית  הבטחה 
טווח  ארוך  בחיסכון  השיקולים  מערכת  את  לזעזע 
ואף להעמיק את חוסר השוויון בין מוצרי החיסכון 
שהחוסכים  בטוח  לא  פרישה.  בזמן  הפנסיוני 
הצעירים יבחרו שוב בקרנות הפנסיה כמוצר לטווח 
שנה  30־40  בעוד  כי  הבטחה  בסיס  על  רק  הארוך 
אולי ייהנו מהגנה לתשואה. נוכחנו כבר לראות כי 

התשואות בקרנות הפנסיה המקיפה עם 30% אג"ח 
מיועד בעיקר מייצרות הבדל בתשואה עודפת מול 
קופות הגמל אשר אינן נהנות מסבסוד אג"ח מיועד 
בטווחי זמן בהן השוק ירד. כעת, אם תבוטלנה האג"ח 

המיועדות השיקול הזה ייעלם משולחן הניתוחים.

הורדת הריבית
כבר  המוסדיים  מהגופים  רבים  כי  אזכיר 
נכסים  תיק  של  בפורטפוליו  משתמשים  היום 
 ALM (Asset and Liability מנוהל 
Management) המייצר "החלקה" של התשואה 
לטווח ארוך ומאפשר כמעט את אותה תוצאה של 
להקצאת  מלא  כתחליף  לא  אך  המיועדות  האג"ח 

אגח על 100% מהצבירה.
לשקול  יש  התקציבי  הלחץ  להורדת  כן,  כמו 
לרמת  המיועדות  האג"ח  על  הריבית  הורדת  את 
את  להפוך  ובכך   4.26% של  התעריפית  הריבית 
ללא  בטוחה  לקצבה  הפנסיה  מקרן  הזקנה  קצבת 

תנודות מעבר לשיעור עליית המדד.
על  רק  כה  עד  מדברת  האוצר  משרד  תוכנית 
שאר  לגבי  מה  הפנסיה,  בקרנות  החוסכים  ציבור 
האזרחים החוסכים בביטוחי המנהלים וקופ"ג? על 
רקע הודעת משרד האוצר וברוח הגברת התחרות 
במשק, יש לאפשר הגנה על הקצבה לכל החוסכים 
מדינת  אזרחי  לכלל  ניתן  בכך  פרישה.  לאחר 

ישראל לקבל יציבות ובטחון בגיל הפרישה.

שפרסם ב ההסדרים  לחוק  הטיוטה  מסגרת 
השבוע אגף התקציבים של משרד האוצר, 
מציע האוצר להחליף את המנגנון הקיים 
של  חדש  במנגנון  המיועדות  החוב  אגרות  של 
האג"ח  יבוטלו  ההצעה  פי  על  תשואה.  השלמת 
לתשואה  המדינה  של  הבטחה  תמורת  המיועדות 
אמור  השינוי  לחוסכים.  לשנה   5% של  מינימלית 
להביא לחיסכון של 7 מיליארד ש"ח בשנה למדינה. 
האג"ח  לביטול  דומות  הצעות  היו  בעבר  גם 
הפעם  דבר.  של  בסופו  נפסלו  הן  אך  המיועדות, 
התשואה,  מנגנון  כל  בשינוי  מדובר  כאמור 

שהמדינה תבטיח אותו.

הבטחה לתשואה מינימלית
קרן  מנכסי  ו־30%  "הואיל  הטיוטה,  פי  על 
הפנסיה שהוגבלו במנגנון הישן בתשואה שנתית 
וייהנו  ההון  בשוק  מעתה  יושקעו   ,4.86% של 
מהבטחה לתשואה שנתית מינימלית של 5% לפי 

המנגנון החדש, ככל שהתשואה השנתית שהושגה 
לקרנות  תשלים  המדינה  מ־5%  נמוכה  תהיה 
הפנסיה את ההפרש, כך שמצבם של העמיתים לא 
יורע לעומת המנגנון הישן". עוד מציינים באוצר 
על  ההגנה  המשך  את  יבטיח  החדש  "המנגנון  כי 
בקרנות  הפנסיוני  בחיסכון  התשואות  יציבות 
כלשהי  לפגיעה  מביא  שאינו  באופן  הפנסיה, 
להם  מאפשר  רק  אלא  הפנסיה  קרנות  בעמיתי 

לשפר את מצבם לעומת המצב כיום".
לחמש  אחת  כך:  יפעל  המנגנון  ההצעה  פי  על 
לשנים תחושב התשואה שהשיאו הנכסים "במידה 
היעד  מתשואת  נמוכה  שהצטברה  שהתשואה 
את  ומשקפת   ,(26.7%( זו  לתקופה  המצטברת 
משיאות  שהיו  המצטברת  האפקטיבית  התשואה 
המיועדות  החוב  אגרות  בגין  הפנסיה  קרנות 
במשך חמש שנים. המדינה תעביר לקרן הפנסיה 
לבין  המצטברת  היעד  תשואת  בין  ההפרש  את 
השנים",  חמש  במהלך  הנכסים  שצברו  התשואה 

מוסבר בטיוטה.

"מחטף על גב החוסכים"
להצעה.  מתנגדת  היא  כי  הודיעה  ההסתדרות 
בהודעה שפרסמה נכתב: "ההסתדרות לא תאפשר 
ציבור  של  לרגליו  מתחת  הקרקע  את  לשמוט 
החוסכים לפנסיה. המנגנון שמוצע כעת בטיוטת 
של  הכלכלי  הביטחון  את  מסכן  ההסדרים  חוק 
הגנת  מחדש.  להיבחן  וחייב  רחבה  אוכלוסייה 
ויו"ר  בחשיבותה  ראשונה  משימה  היא  הפנסיה 
לכל  שותף  יהיה  בר־דוד,  ארנון  ההסתדרות, 
נכונות  חלופות  לבחינת  המדינה  מול  הידברות 
עם  להמשיך  יבחר  שהאוצר  ככל  יותר.  וטובות 
בכל  לפעול  נהסס  לא  החוסכים,  גב  על  המחטף 

הערוצים כדי לסכל את המהלך".

ראו למטה מאמרו של יו"ר הוועדה הפנסיונית 
בלשכה, סו"ב אייל פז, בנושא.
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קול ז בעקבות  הביטוח  סוכני  בקרב  עם 
ביטוח  ההון,  שוק  רשות  שפרסמו  קורא 
הם  ובו  חברתי,  לשוויון  והמשרד  וחיסכון 
פנסיוני  ייעוץ  או  לשיווק  רישיון  בעלי  מזמינים 
להשתתף במיזם ייעוץ התנדבותי אודות המוצרים 

הפנסיוניים לאזרחים לקראת פרישה.
להתנדב  הזדמנות  עבורכם  ישמש  זה  "מיזם 
ולתרום לקהילה בתחום המומחיות שלכם, יעניק 
לכם סיפוק רב, תחושת שליחות ויתרום לצמצום 
בעלי  שמות  בפנייה.  מצוין  חברתיים",  פערים 
הרישיון המשתתפים במיזם יפורסמו באתר רשות 
כך,  על  נוסף  המיזם.  תקופת  במהלך  ההון  שוק 
פועלם  על  הוקרה  תעודת  יקבלו  הרישיון  בעלי 

במסגרת ההתנדבות.
עוד מוסבר בפנייה שפרסמה הרשות כי להליך 
הפרישה מהעבודה ישנן השלכות משמעותיות על 
"כדי  הפרישה.  בתקופת  האזרח  של  החיים  רמת 
שהינם  היעד  מאוכלוסיית  אזרחים  עם  להיטיב 
לאפשר  מנת  ועל  נמוך,  סוציואקונומי  ממעמד 
להם למצות את הזכויות המגיעות להם בתקופת 
הפרישה, אנו פונים אליכם, ציבור סוכני הביטוח 
לטובת  להתנדב  פנסיוניים,  ויועצים  הפנסיוני 

קידום עניינם של אזרחים אלו", נכתב.

ייעוץ בהתנדבות
הקריאה להתנדבות מצד סוכני ויועצי הפרישה 
משום  בעיקר  רבה  ביקורת  כאמור,  עוררה, 
עבודת  את  לבצע  מהסוכנים  מבקשת  שהיא 
הייעוץ בהתנדבות כשאין דרישה דומה מהגופים 

המוסדיים. 
יינתן  השירות  כי  נכתב  הקורא  הקול  במסגרת 
לקבל  שמתקשים  היעד,  מאוכלוסיית  לאזרחים 
שירותי ייעוץ או שיווק פנסיוני לקראת הפרישה 
את  יפנה  חברתי  לשוויון  המשרד  לפנסיה. 
הסוכנים  אל  הרלוונטיים  האזרחים  אוכלוסיית 
מתכונת  כאשר  בפרויקט,  המשתתפים  והיועצים 
ביחס  ורק  אך  רלוונטית  תהיה  המוצעת  השירות 

לאוכלוסייה זו.
מתן  במיזם:  מהמתנדבים  שנדרשות  הפעולות 
הרשומים  הפנסיוניים  המוצרים  עבור  מלא  ליווי 
החל  מעבודה,  פרישתו  לקראת  האזרח  לזכות 
ועד  ההמלצות  מתן  דרך  צרכיו,  בירור  משלב 
מול  פעולות  ביצוע  וכן  בפועל,  יישום ההמלצות 

הגופים המוסדיים, ככל שהאזרח מאשר זאת.
האוריינות  את  להגביר  ובמטרה  בנוסף, 
הרישיון  בעל  החוסכים,  ציבור  של  הפיננסית 
יעניק ללקוח הדרכה בסיסית לגבי אופן השימוש 

והר  הפנסיונית  המסלקה  של  האינטרנט  באתרי 
הכסף. הדרכה זו תסייע בצמצום תופעת הניצול 
לרעה של אתרי הרשות לשם פגיעה באוכלוסיית 

היעד.
רישיון  בעל  בתכנית:  להשתתפות  התנאים 
פנסיוני בתוקף; חתימה על כתב התחייבות בנוגע 
או  במיזם  המשתתף  הרישיון  בעל  להתנדבות; 
או  במישרין  הנאה  טובת  יקבל  לא  אחר  גורם  כל 
ייעוץ פנסיוני במסגרת  בעקיפין בעבור שיווק או 
המיזם, ובכלל זה בעל הרישיון לא יקבל כל תמריץ 
אחר  תשלום  או  טרחה  שכר  יגבה  ולא  עמלה  או 
הפנסיוני; בעל  או השיווק  לייעוץ  מהלקוח בקשר 
הרישיון לא יבצע שיווק יזום מטעמו, כלומר, פנייה 
לאזרח במסגרת הפרויקט אגב מתן השירות לקראת 
הפרישה, שלא לפי בקשתו, לצורך מכירת ביטוח או 
לצורך הוספת כיסוי, הרחבה או כתב שירות לביטוח 

קיים או כל שירות אחר.
המשתתף  הרישיון  בעל  על  כי  מודגש,  בפנייה 
במיזם יחולו כלל החובות וההוראות החלות באופן 
לכל  בהתאם  פנסיוני  ייעוץ  או  שיווק  על  רגיל 
דין, וזאת ללא קשר לעובדה שבעל הרישיון אינו 
מקבל טובת הנאה. עוד מודגש, כי בעל הרישיון 
המידע  בקשות  של  בעלויות  לשאת  יידרש  לא 

מהמסלקה הפנסיונית עבור לקוחות אלו.
עוד מובהר, כי לא מתקיימים יחסי עובד־מעסיק 
והמשרד  ההון  בין בעל הרישיון לבין רשות שוק 

נותן  אינו  הרישיון  בעל  כי  וכן  חברתי,  לשוויון 
שיינתן  לשירות  והאחריות  מטעמם,  שירותים 
מוטלת כולה על בעל הרישיון, ורשות שוק ההון 
באחריות  נושאים  אינם  חברתי  לשוויון  והמשרד 

כלשהי לשירות שיינתן.
ב־10  בזום  יתקיים  למיזם  חשיפה  מפגש 
באוגוסט, והמעוניינים להתנדב יוכלו להירשם עד 

ה־1 בספטמבר.

שת"פ מבורך
מברך  אנגלמן  יוסי  סו"ב  בפועל  הלשכה  נשיא 
על המהלך של רשות שוק ההון וגם שוחח בנושא 

עם הממונה ד"ר משה ברקת.
לדברי אנגלמן: "מדובר בהצעה חשובה שתואמת 
פועלים  אנו  בה  הביטוח  סוכני  לשכת  רוח  את 
במיזמים שונים לטובת הקהילה ומקדמים בברכה 

את הפרסום ביחס לסיוע בפרויקט זה". 
אנגלמן הודיע לברקת כי הלשכה תשמח לקחת 

חלק במהלך כדי לסייע בהצלחתו.
כי בפגישה שקיימה  הוא אף עדכן את הממונה 
הנהגת הלשכה עם שרת הכלכלה אורנה ברביבאי, 
סוכם לקדם מהלך שינגיש לציבור כלים פיננסיים 
לדור  פיננסי  חינוך  על  ובדגש  נכונה  והתנהלות 
הצעיר. אנגלמן אמר לברקת שישמח אם הרשות 

תשתלב בתהליך זה.

 "הצעה חשובה שתואמת את רוח הלשכה בה 
אנו פועלים במיזמים שונים לטובת הקהילה"

רשות שוק ההון והמשרד לשוויון חברתי קוראים לסוכנים להעניק בהתנדבות ייעוץ פנסיוני לאוכלוסייה 
ממעמד סוציואקונומי נמוך ‰ הסוכנים זועמים על חוסר האיזון מול המוסדיים < רונית מורגנשטרן

shutterstock |
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 לפעמים הלקוחות שלכם שוכחים 
 שביטוח נסיעות לחו"ל 

הוא קודם כל ביטוח בריאות

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

 אפליקציית ביטוח הנסיעות
החדשה של הראל

תדאג לאיתור רופא או מרכז רפואי 
בחו"ל ותעביר ללקוח מקדמה
על סך $300 לטובת הטיפול

ביטוח ק וחברות  מבטחים  מנורה  בוצת 
בינלאומיות מארה"ב, אירופה ויפן יאתרו 
האקסלרציה  תוכנית  באמצעות  יחדיו, 
סטארט־אפים   ,IBM של   Alpha Zone
הפועלים  חדשניות  טכנולוגיות  עם  ישראליים 
סייבר   ,AI דאטה,  דיגיטל,  האינשורטק,  בתחומי 

וחווית לקוח. 
שישתתפו  הבינלאומיות  הביטוח  חברות 
מבטחים  מנורה  הינן:  האקסלרציה  בתוכנית 
החדשנות  מאיצת   -  AXA Next )ישראל), 
)גרמניה),   Allianz )צרפת),   AXA קבוצת  של 
)יפן)   Dai-ichi Life )ארה"ב),   FM Global 

ו־Qualitas )מקסיקו). 
יסייע  בעולם  המובילות  החברות  בין  החיבור 
הביטוח  בתחומי  חדשניות  טכנולוגיות  באיתור 
ויאפשר לחברות הסטארט־אפ הישראליות לחשוף 
למטרת  בינלאומיות  ביטוח  לחברות  עצמן  את 

שיתופי פעולה והשקעות.
לתוכנית  יתקבלו  אשר  הסטארט־אפים 

ליווי  יקבלו  שנה,  חצי  שתארך  האקסלרציה 
טכנולוגי ועסקי על ידי מנטורים מובילים מחברות 
ביטוח בינלאומיות ועל ידי מומחי טכנולוגיה של 
IBM בארץ ובעולם, חלל עבודה ב־IBM וקרדיט 
 120 בסכום של עד   IBM ענן של עבור שירותי 

אלף דולר בשנה.

"חיבור מנצח"
בנוסף, הסטארט־אפים יזכו לאפשרות של ביצוע 
ב"מנורה  המוצרים  הטמעת  היתכנות,  בדיקות 
הבינלאומיות  הביטוח  ובחברות  מבטחים" 
השקעה  לקבל  והזדמנות  בתוכנית  המשתתפות 

מחברות ביטוח מובילות בעולם.
אגף  ומנהל  למנכ"ל  משנה  מורגנשטרן,  משה 
"יצרנו  מציין:  מבטחים,  במנורה  טכנולוגיות 
ביטוח  חברות  עם  מנצח  חיבור  מבטחים  במנורה 
בינלאומיות מובילות בשיתוף IBM על מנת לאתר 
חדשניות  וטכנולוגיות  בסטארט־אפים  ולהשקיע 
בתחום האינשורטק, הדיגיטל והדאטה. אני בטוח 

שהחיבור הזה מהווה הזדמנות מיוחדת לסטארט־
יקבלו  ישראלים בתחום האינשורטק, אשר  אפים 
ביותר,  והמתקדמים  הנדרשים  הכלים  מלוא  את 
אפשרות ליישום והטמעה בפעילות העסקית של 
מובילות  ידי חברות  והשקעות על  ביטוח  חברות 

בעולם". 

 חברות ביטוח בינלאומיות יסייעו באיתור 
הסטארט־אפים הבאים בתחום האינשורטק

מנורה מבטחים ו־IBM ישתפו פעולות עם חברות ביטוח מכל העולם בכדי לחשוף את 
הטכנולוגיות הישראליות שיסייעו לענף הביטוח < רונית מורגנשטרן 

"הזדמנות מיוחדת לסטארט־אפים ישראלים בתחום 
האינשורטק" | צילום: יח"צ



מקצוענות 
מובילה 

להישגים.

מתוך מדד המותגים של גלובס לשנת 2021 | אין בדירוג העבר כדי להעיד על דירוג דומה בעתיד.

שותפים עסקיים יקרים, אלטשולר שחם גאה על 
הזכייה במקום ה-1 במדד המותגים של גלובס 
בקטגוריית ביטוח ופנסיה. יחד אתכם נמשיך 

לחדש, לשנות ולהצליח!



והאסטרטגיה מ התקשורת  ייעוץ  שרד 
אושרת  בבעלות  תקשורת,  קמחזי 
ללוות  מחדש  השבוע  נבחר  קמחזי, 
דוברות,  בשירותי  הביטוח  סוכני  לשכת  את 
שעבר  בשבוע  תקשורתית.  ואסטרטגיה  יח"צ 
לבין משרד  הלשכה  בין  ההתקשרות  הסתיימה 
לפידות,  מירב  והדוברת  תקשורת  גולדפינגר 

שליוו את הלשכה בשנה האחרונה.
ולעבוד עם  כי ביקשו לחזור  מהלשכה נמסר 
משרד קמחזי תקשורת אשר ליווה את הלשכה 
של  הרבה  ההצלחה  בעקבות   ,2019 בשנת 
במסגרת  תקופה.  באותה  המשותפת  הפעילות 
אסטרטגיה  יובילו  בקמחזי  הדוברות,  תפקיד 
חדשה למיצוב הלשכה אשר מנוהלת בימים אלו 
הלשכה  נשיא  בראשות  חדשה  הנהגה  ידי  על 
לקידום  ויפעלו  אנגלמן,  יוסי  סו"ב  בפועל 
מעמד סוכני הביטוח בדגש על מהלכים לטובת 
ציבור המבוטחים והן לסוכני הביטוח בישראל.

"ערוץ ההסברה לסוכנים"
משרד קמחזי תקשורת נחשב לאחד המשרדים 
הגדולים והצומחים כיום בענף יעוץ התקשורת 
והאסטרטגיה, המייצג שורה של חברות גדולות 
המשרד  תחומים.  במנעד  במשק  ומרכזיות 

הכלכלית  התקשורת  מול  בעבודה  מתמחה 
גופים  בהובלת  רב  ניסיון  ובעל  והארצית 

ציבוריים כלכליים.
אושרת קמחזי הודתה ללשכת סוכני הביטוח 
בישראל על האמון ועל הזדמנות ואמרה כי היא 
שמחה לחזור ולהוביל את מערך התקשורת של 
אחד הגופים המשמעותיים במשק ולהוות ערוץ 
הסברה ומידע חשוב למבוטחים ולסוכני הביטוח 

בישראל.

משרד ייעוץ התקשורת 
והאסטרטגיה "קמחזי תקשורת" 

חוזר לשמש כדובר הלשכה
המשרד בבעלות אושרת קמחזי יוביל אסטרטגיה חדשה למיצוב 

לשכת סוכני הביטוח • נשיא הלשכה בפועל אנגלמן: "מהלך זה יצעיד 
וילווה את הלשכה בכל העשייה למען ציבור המבוטחים והסוכנים"

 < רונית מורגנשטרן

אושרת קמחזי | צילום: רוני פרל
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מנהל חדש לחטיבה 
הטכנולוגית של הראל

< רונית מורגנשטרן

הטכנולוגית  החטיבה  למנהל  מונה  גלילה  שי 
וייכנס  מחשבים(,  המשמר  )הראל  הראל  של 
באופן רשמי לתפקידו בראשית חודש אוקטובר. 
לאחרונה  שהחליט  אפרת  אייל  את  יחליף  הוא 

על פרישה מהראל.
שנים   14 הראל  בקבוצת  עובד   )42( גלילה 
ושימש בתפקידו האחרון כסמנכ"ל בכיר וראש 
אגף מערכות חיסכון ארוך טווח, 
ושירות  מכירה  מערכות 
הטכנולוגית.  בחטיבה 
היה  תפקידו  במסגרת 
מערכת,  הקמת  על  אחראי 
בשוק,  מסוגה  היחידה 
טווח,  ארוך  חיסכון  בתחום 
בפלטפורמה  מנהלת  אשר 
גמל  פנסיה,  מוצרי  אחת 

והשתלמות תוך שילוב טכנולוגיות חדשניות.
ניר כהן, מנכ"ל הראל ביטוח, איחל הצלחה לשי 
שנות  על  אפרת  לאייל  והודה  החדש  בתפקידו 
לקבוצת  הגדולה  תרומתו  ועל  פוריות  עבודה 
הראל. "אנו משוכנעים כי בהובלתו החדשה של 
משאבים  להשקיע  תמשיך  הראל  קבוצת  שי 
ניהוליים וטכנולוגיים רבים לטובת פיתוח הכלים 
והטרנספורמציה  המידע  אבטחת  הטכנולוגיים, 
הדיגיטלית הארגונית כל זאת על מנת להמשיך 
והמשך  הדיגיטל  בעולמות  החברה  תנופת  את 
הבאות  לשנים  החדשים  הצמיחה  מנועי  בניית 

קדימה".

גלילה ׀ צילום: טל שחף

השתתפות עצמית



ההשתלמות תשודר בעמוד הפייסבוק של המכללה לפיננסים וביטוח

ליצירת קשר:

*5823

ליצירת קשר:

*5823

השתלמות
און ליין

השתלמות
און ליין

השתלמויות
ללא

עלות!

השתלמויות
ללא

עלות!

מאמן ומתמחה

מרצים: עו"ד ג'ון גבע ועו"ד שלומי הדר, משרד עורכי דין ג'ון גבע הדר ושות'
מנחה: סו"ב חוה פרידמן-וינרב

מרצה: טל רוזן
מנהלת מכירות ארצית, בריאות וריסק, מגדל חברה לביטוח

מנחה: סו"ב עופר חורש, חבר ועדת בריאות

מועד: יום שני | 02.08.21
שעה: 13:30-12:30

מועד: יום רביעי | 04.08.21
שעה: 13:30-12:30

טעויות נפוצות, הימנעות מהפתעות לא נעימות, המותר והאסור למתמחה ולמאמן, 
הנוהל החדש - המשמעויות

חדשנות רפואית

פיזיותרפיה במציאות מדומה, שירות פסיכולוגים מקוון 
URGENT ושת"פ מוקד א.ר.ם

ההשתלמות תשודר בעמוד הפייסבוק של המכללה לפיננסים וביטוח
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 היטל של 40% יוטל על תשלומי חברות 
הביטוח לרופא בגין ניתוחים פרטיים

 < רונית מורגנשטרן

פרסם א האוצר  במשרד  התקציבים  גף 
טיוטה עדכנית לגבי חוק ההסדרים לפיה 
ייקבע כי החל מראשית 2022 יוטל היטל 
חברות  שישלמו  תשלום  כל  על   40% של  בשיעור 
קופות  של  הנוספים  הבריאות  שירותי  או  הביטוח 
פעילות  בגין  הרפואי  למוסד  או  לרופא  החולים 
ייגבו  וייעוציים. כספי ההיטל  ניתוחים  פרטית של 
מחברות הביטוח וקופות החולים )במסגרת שב"ן) על 
ידי משרד הבריאות ויועברו להכנסות המדינה. היטל 
זהה יוטל על מוסדות פרטיים שיספקו שירותים אלה 
מעריכים  באוצר  ביטוחי.  כיסוי  ללא  פרטי  במימון 

כי ההיטל יכניס למדינה כ־940 מיליון שקל בשנה.
בצורך  האוצר  ידי  על  מנומקת  בטיוטה  ההחלטה 
מייצרת  אותן  החיצוניות  העלויות  את  לשקף 

המערכת הפרטית על הציבורית. 

גם על ניתוח פרטי
חולים  וקופות  הביטוח  חברות  הטיוטה,  פי  על 

יחויבו לדווח למשרד הבריאות על המחיר ששולם 
לצוות הרפואי ולמוסד הרפואי בעד ניתוח שבוצע 
ציבורי.  מימון  במסגרת  גם  הניתן  פרטי,  במימון 
בנוגע  אביזרים  של  מחיר  גם  כולל  זה  דיווח 
לניתוח, בפירוט לפי סוגי הניתוחים וכמויותיהם 
ההיטל  גביית  לצורך  שיידרש  אחר  נתון  כל  וכן 

האמור. 
כן, מוצע להטיל היטל בשיעור 40% גם על  כמו 
כיסוי  ללא  המבוצע  פרטי  במימון  ניתוח  תשלום 
של חברת ביטוח. לשם כך, מוסד רפואי פרטי יחויב 
ניתוחים  של  מחירים  על  הבריאות  למשרד  לדווח 
שבוצעו במימון פרטי בתחומו והם אינם מכוסים על 
ידי חברת ביטוח או שירותי הבריאות הנוספים של 

קופות החולים.
הבריאות  ועדת  יו"ר  מורי,  איגור  סו"ב 
נגיש  "אנחנו  בתגובה:  מסר  בלשכה,  והסיעוד 
כיצד  ונבחן  הזה  בנושא  שלנו  הדעת  חוות  את 
היא  ההחלטה  משמעות  בלקוחות.  פוגע  הוא 

להשתמש  הזכות  את  ישראל  מאזרחי  ליטול 
הציבורית  הרפואה  כאשר  וזאת  פרטית  ברפואה 
לאזרחים". ביחס  רגילה  בלתי  איוולת  זו   חנוקה. 
לעניין הטענה שההיטל ייפול על חברות הביטוח 
מורי  ולא על המבוטחים, מסביר  החולים  וקופות 
וקופות  הביטוח  "חברות  ישים:  אינו  הרעיון  כי 
הכסף  את  שנותן  מי  כסף,  מייצרות  לא  החולים 
הוא האזרח ולכן לא משנה באיזה דרך ייגבו את 
המס - הוא ייגבה מכיסו של האזרח שצריך לקבל 
את הניתוח". לדברי מורי, באגף התקציבים מנסים 
לחלק את עור הדב שלא רק שלא ניצוד, אלא אף 

לא יהיה קיים לאחר הצעת החוק הזו.
אמיתי  פתרון  כאן  "לומר שיש  מורי:  אמר  עוד 
הן  כיצד   – חולים  קופות  או  הביטוח  לחברות 
חסרת  אמירה  זו   - החדש  המיסוי  על  יתגברו 
של  מכיסם  ייצא  המס  היטל  לדבריו,  משמעות". 
מונע  למעשה  התקציבים  שאגף  כך  האזרחים, 

מהאזרח הפשוט רפואה פרטית".

יצא לאור
ביטוח חבויות בישראל 

מאת יעקב קיהל

מהדורה חדשה ומעודכנת
״ביטוח חבויות בישראל״לספרו של יעקב קיהל

הספר נועד להעשיר את הציבור בתחום ביטוח החבויות על בסיס הפסיקה המשפטית בעבר ובהווה.
הספר, בהוצאת פוליסה, כולל יותר מ-450 עמודים ובמסגרתו נספחים נרחבים, דברי חקיקה, נהלים ונתונים עדכניים להצגת 

נושאי הספר ולתועלת הקורא. הספר מיועד לחתמים, סוכני ביטוח, פרקליטים ומתעניינים בנושא.

פרקי הספר
• הגדרת הסיכון

• הבסיס המשפטי לביטוחי חבויות — אחריות בגין נזק
• מושגי יסוד בביטוחי חבויות — פוליסות לביטוח

• תנאי הפוליסה לביטוח 
• כיסויים וחריגיהם

• ביטוח אחריות מקצועית
• ביטוח אחריות המוצר
• ביטוח חבות מעבידים

• הטיפול בתביעות
• הערות לביטוח משנה

• מעורבות מוסדית בביטוחי חבויות
• נספחים ומקורות

לרכישה ולקבלת פרטים נוספים לחץ כאן

מחיר הספר: 450 ש״ח כולל מע”מ 
למנויי עיתון פוליסה: 400 ש״ח כולל מע”מ

https://bit.ly/3khanjP
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 לראשונה מזה שנה וחצי: השתלמות 
בריאות פרונטלית במחוז ירושלים

 כ־50 סוכנים לקחו חלק בהשתלמות של מרכז ההכשרה למקצועות הביטוח בלשכה • יו"ר המחוז:
 "אחרי שמונה שנים קוימה ההבטחה הוותיקה לפתוח את המכללה בירושלים" < רונית מורגנשטרן

ממחוז כ וסוכנות  סוכנים  ־50 
ב"ש  ממחוז  וגם  ירושלים 
השבוע  השתתפו  והדרום, 
פרונטלית  מקצועית  בהשתלמות 
מרכז  של  וחצי,  שנה  מזה  ראשונה 
של  הביטוח  למקצועות  ההכשרה 
בתחום  היתה  ההשתלמות  הלשכה. 
בבית  והתקיימה  הבריאות,  ביטוחי 

ההארחה "בית וגן" בירושלים.
לאחר דברי פתיחה של סו"ב שמואל 
יוסי  סו"ב  המחוז,  יו"ר  אשורי, 
ועו"ד  בפועל  הלשכה  נשיא  אנגלמן, 

הלשכה,  מנכ"לית  כרמון,  בשמת 
התקיימו הרצאות מקצועיות.

כלכלה  אגף  מנהל  פרדינרו,  יורם 
ייחודי  שירות  על  סיפר  הדסה,  הרפואי  במרכז 
בן  עדי  עו"ד  הביטוח.  סוכני  ללקוחות  בהדסה 
הרצה  הלשכה,  של  המשפטי  היועץ  אברהם, 
ביה"מ  החלטת  למול  קשות  מחלות  הגדרת  על 

הכשרה  תחום  מנהל  חורש,  עופר  סו"ב  העליון. 
על  הרצה  בלשכה,  והסיעוד  הבריאות  בוועדת 
יו"ר  מורי,  איגור  סו"ב  תרופות.  ביטוח  חשיבות 
ועדת הבריאות והסיעוד בלשכה, הסביר לסוכנים 
ולסוכנות על משמעות הרפורמה בבריאות לסוכן 

וללקוח.

"התרגשות גדולה"
סו"ב אשורי מסר בעקבות ההשתלמות 
בהן  שנים  שמונה  "אחרי  המוצלחת: 
סוף  ירושלים,  מחוז  כיו"ר  משמש  אני 
יוסי  סו"ב  בפועל,  הלשכה  נשיא  סוף 
הוותיקה  ההבטחה  את  מקיים  אנגלמן, 
ולפתוח את המכללה בירושלים. קיימנו 
מצפים  ואנו  הראשונה  ההשתלמות  את 
להשתלמויות נוספות עם מרכז ההכשרה.
היתה  והסוכנות  הסוכנים  "בקרב 
התרגשות גדולה לאור המפגש הפרונטלי 
לאחר שנה וחצי. אני רוצה להודות לנשיא 
הגב  על  הלשכה  והנהגת  בפועל  הלשכה 
מודה  אני  ירושלים;  למחוז  מעניקים  שהם  החזק 
גם לסו"ב עופר חורש, חבר ועד המחוז וחבר ועדת 
הבריאות והסיעוד, על הסיוע בארגון ההשתלמות 

ולכל חברי המחוז". 

נשיא הלשכה בפועל בהשתלמות מחוז ירושלים | צילום: גיא קרן

חברת ביטוחי הנסיעות הגדולה בישראל
כפוף לתנאי הפוליסה וחיתום רפואי

לא משנה לאן, לא משנה מתי
ולא משנה לכמה זמן



מרכז ההכשרה

מבית לשכת סוכני הביטוח

למקצועות הביטוח

ע"ש שלמה רחמני ז"ל

השתלמות מחוז מרכז

ליצירת קשר:

*5823

09:00–09:45  התכנסות וכיבוד 
09:45–10:00  דברי פתיחה

                        סו"ב  אודי אביטל ,יו"ר מחוז מרכז
                        סו"ב יוסי אנגלמן, נשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל

                        עו"ד בשמת כרמון, מנכ"לית לשכת סוכני הביטוח בישראל
10:00–10:20  חידושי ההתיישנות ופסיקת בית המשפט העליון 

                        עו"ד עדי בן אברהם, יועמ"ש לשכת סוכני הביטוח בישראל
10:20–10:40  כלים פשוטים לעבודה חכמה,להכיר מקרוב את ארגז הכלים שלכם 

                        גב' מורן זיסר, מנכ"לית 'באפי' 
10:40–11:00  'המבוקש מספר 1' – עולם הביטוח כיעד מועדף במתקפות הסייבר 

                        עו"ד יעקב עוז, יו"ר ועדת הסייבר והגנת הפרטיות בלהב
11:00–11:20  הפסקה 

11:20–11:40  ניתוח תיק סוכן - להפוך מסוכן ביטוח לאיש עסקים
 sms מר אבי פרדס, מנכ"ל                        

11:40–12:10  טיפים להשבחת תיק הלקוחות של סוכן הביטוח
                        סו"ב אבי רוזנבאום, יו"ר 'ברוקר סוכנות לביטוח'

12:10–12:25  הרפורמה בבריאות ,המשמעות לסוכן וללקוח
                        סו"ב איגור מורי, יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד

מספר מקומות מוגבל | כל הקודם זוכה!
ההשתתפות בהרשמה מראש ועבור חברי לשכת סוכני הביטוח מחוז מרכז בלבד

השתלמות
פרונטאלית

מועד: יום שני | 02.08.21 | שעות: 12:30-09:00
רחוב המסגר 42 תל אביב, קומה 8

ניתן לחנות בתשלום בחניונים הסמוכים הבאים:
1. חניון לב הצומת כניסה מרחוב בית עובד 9 תל אביב

2. מספר חניונים צמודים ברחוב חומה ומגדל 8 , חומה ומגדל 9 , חומה ומגדל 19 
3. חניון "מגדל נצבא " יצחק שדה 17

לפרטים והרשמה - לחצו כאן

https://bit.ly/3i72s71
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רגולציה אירופית כלפי מדינות חברות   
 הנציבות האירופית שלחה התראות כנגד מדינות החברות באיחוד בנושאי שירותי 

 תשלום, דרישות הון והפרה של חופש מתן שירותים פנסיונים ‰ סו"ב יוסי מנור 
עם סקירה מקיפה בנושא

שולחת ה האירופי  האיחוד  נציבות  נוהל: 
מכתבי  באיחוד  החברות  למדינות 
התראה רשמיים שמזמינים אותן להגיש 
אלה  דעות  חילופי  חודשיים.  תוך  השגותיהן  את 
מתקבלת  לא  אם  כלל.  בדרך  מתפרסמים  אינם 
תשובה למכתב הרשמי מהנציבות, או אם ההשגות 
שהציגה המדינה לא משביע רצון, הוועדה שולחת 
חוות דעת מנומקת. למדינה נותר פרק זמן נוסף 
להיענות  חייבת  היא  במסגרתו  חודשיים  של 

לדרישה. 
לעיתונות  הודעה  מפרסמת  הנציבות  זה  בשלב 
ההליך.  מטרת  על  האירופי  האיחוד  אזרחי  עבור 
הקהילה  לחוק  מצייתת  לא  עדיין  המדינה  אם 
את  להפנות  להחליט  עשויה  הוועדה  האירופית, 
הנושא לבית המשפט האירופי לצדק, שפסק דינו 
מחייב. אם המדינה החברה לא מצייתת לפסק הדין 
הטלת  לבקש  רשאית  הוועדה  המשפט,  בית  של 

תשלום קנס.

1. הפרה של חופש מתן שירותים 
בתחום הפנסיות המשלימות

התראה  מכתב  שלחה  האירופית  הנציבות 
נותני  מגבלות  בגין  לצ'כיה  משלים  פורמלי 
לספק  האחרות  החברות  מהמדינות  הפנסיה 
שירותים על פי סעיף 56 של EUF )חופש לספק 
שירותים). חוק הפנסיה הצ'כי קובע כי רק חברות 
הרשומות בצ'כיה ושהמטה שלהן במדינה יכולות 
לספק שירותי פנסיה משלימים בשטחה. כתוצאה 
הרשומה  אירופאית  שחברה  ייתכן  לא  מכך, 
פנסיה  שירותי  תציע  באיחוד  אחרים  במקומות 
מוגבלים  צ'כיה  אזרחי  לכן,  בצ'כיה.  משלימים 
בעוד  משלימים,  פנסיוניים  במוצרים  בבחירתם 
שהם יכולים ליהנות משירותי שוק פנימי ברחבי 
האיחוד האירופי המוצעים בדרך של חופש לספק 

שירותים.

תשלומים דיגיטליים
2. הוראת שירותי תשלום

מנומקת  דעת  חוות  לשלוח  החליטה  הנציבות 
אמצעים  על  הודעה  אי  בגין  וללטביה  להולנד 
לשינוי מוחלט בחוק הלאומי של הוראת שירותי 
כל   .(EU 2015/2366 הנחיה   ,PSD 2( התשלום 
ולפרסם  לאמץ  צריכות  היו  החברות  המדינות 
אמצעים אלה בחוק הלאומי עד 13 בינואר 2018 

על מנת לעמוד בכללי האיחוד האירופי. 
את  ויהפכו  שיקלו  הוראות  כוללת  ההנחיה 

לבטוחים  באינטרנט  תשלום  בשירותי  השימוש 
יותר כדי להגן על הצרכנים מפני הונאות ובעיות 
ניידים  תשלומים  שירותי  לקידום  תשלומים, 
ואינטרנט חדשניים ולחיזוק זכויות הצרכנים. לכן 
לאחר  לאומי.  כחוק  ההנחיה  את  להעביר  חשוב 
הנציבות,  ידי  על  שנשלח  רשמי  התראה  מכתב 
אמצעי  על  הודיעו  הללו  החברות  המדינות  שתי 

ההעברה שלהן. 

הודיעה  אלה,  אמצעים  של  הערכה  לאחר 
הנציבות כי לא הועברו הוראות מסוימות, ובמיוחד 
חובות ספקי שירותי התשלום הנוגעות לדרישות 
זכויותיהם.  על  הצרכנים  ידיעת  לרבות  מידע, 
במקרה של הולנד, אי־שילוב מתייחס גם לחובות 
ההודעה ולשיתוף פעולה בין הרשויות המוסמכות 
והבנק  האירופית  הבנקאות  רשות  הלאומיות, 

המרכזי האירופי, לדיווח על אירועים.

רפורמה במגזר הבנקאי
3. הוראת דרישות הון  

הוועדה  לאחר שליחת מכתבי התראה רשמיים, 
איטליה  לבלגיה,  מנומקות  דעת  חוות  שלחה 
ופורטוגל על   כך שלא הודיעו על יישום הוראת 
הנחיה  להעביר  היה  המדינות  ל  ע ההון.  דרישות 
עד  לאומיים  יישום  אמצעי  עדה  ו לו ולהעביר  זו 
ה־28 בדצמבר 2020. יישום חקיקה זו חיוני בכדי 
לתקן  הקיימים,  בכללים  והים  ז מ בפערים  לטפל 
פרשנויות שונות ולהכניס כללים פחות מכבידים 
על מוסדות מסוימים. הוא מכיל גם כללים חדשים 
על הקמתה של חברה־אם ועל אישור החזקות, וכן 
על  המאוחד,  המפקח  לקביעת  מתוקנים  כללים 

תגמול ועל ממשל. 
במגזר  הרפורמות  מחבילת  ק  חל היא  ההנחיה 
במסגרת  בחולשות  לטפל  ה  שמטרת הבנקאי, 
השגחה של בנקים שזוהו בעקבות המשבר הפיננסי 
הגדול. זה תורם להעצמת מגזר הבנקאות באיחוד 
האירופי, לשמירה על הלוואות לעסקים ולמשקי 
בית בתקופות לחצים, וכן למימון המעבר לכלכלה 

בת קיימא.

לשכות  של  ההיגוי  ועדת  חבר  הוא  הכותב 
הביטוח באירופה, יו”ר מטה אירופה לם
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די
בא

ש: 
רא

ם 
לו

צי
הוראות שיקלו ויהפכו את 
השימוש בשירותי תשלום 
באינטרנט לבטוחים יותר

shutterstock :העצמת מגזר הבנקאות באיחוד האירופי | צילום



| 29 ביולי 162021  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  משולחנו של היועמ״שמשולחנו של היועמ״ש

פוליסת ביטוח חובה למטרות סחר 
 עו"ד עדי בן אברהם על חשיבות אופן פרשנות הפוליסה, עמדת סוכן הביטוח 

וחשיבותו של הדקדוק הלשוני

בשאלה ב דין  פסק  ניתן   21.7.21 יום 
ברכב  שנעשה  לשימוש  ביחס  מעניינת 
של  התרחשותה  במועד  המבוטח  נהג  בו 
במסגרת  מכוסה  השימוש  והאם  דרכים,  תאונת 

"פוליסת סחר" שהוציאה חברת הביטוח.
המבוטח, בעל מגרש לסחר ברכבים, נהג באחד 
הרכבים שעמד למכירה במגרש ואשר היה רשום 
על שמו בתור סוחר רכב לצורך פעילות עסקית, 
והיה מעורב בתאונת דרכים. המבוטח פנה לחברת 
הביטוח לקבלת תגמולי ביטוח על נזקי הגוף שלו 
על בסיס פוליסת הסחר שרכש, אך חברת הביטוח 
השיבה כי הפוליסה אינה מכסה נסיעות פרטיות. 
המבוטח  כי  המשפט  בית  קובע  הראיות  בבחינת 
כסוחר  עבודתו  הייתה למטרת  נסיעתו  כי  הוכיח 

רכב ושלל את הטענות בדבר נסיעה פרטית.  
"סחר"  פוליסת  על  מדובר  כי  מציין  ביהמ"ש 
שהוצאה על פי דרישות פקודת ביטוח רכב מנועי 
והשאלה המתבקשת היא בנוגע להגדרת "שימוש 

מותר ברכב".
סעיף 5 לתנאים הכלליים )המצוטט באופן מלא 

בחלק ב' על גב תעודת הביטוח), קובע כדלקמן:
"חבות המבטח לפי פוליסה זו חלה רק אם בעת 
המבוטח  את  הרכב  שימש  הביטוח  מקרה  קרות 
לשם סחר ברכב, בדיקת הרכב, תחזוקתו, תיקונו, 
אחד  לצורך  העברתו  לשם  לרבות  בחינתו,  או 

מהשימושים האמורים".

קשר סיבתי
חברת הביטוח טענה כי הפוליסה מכסה שימוש 
בהגדרה  המנויים  השימושים  אחד  אם  רק  ברכב, 
הנ"ל נעשה ביחס לרכב מסוים בו אירעה התאונה, 
וביחס אליו בלבד. כלומר, אין די בקיום קשר בין 
השימוש בו עשה המבוטח ברכב לבין עסקו כסוחר 
רכב, אלא יש צורך שהשימוש יהיה נוגע ישירות 
והשימוש  הואיל  ולכן,  התאונה  אירעה  בו  לרכב 
ברכב בעת התאונה לא נועד לסחר ברכב עצמו, 
אלא נועד לעניין אשר קשור לעסקו של המבוטח 

כסוחר רכב, אין כיסוי לשימוש זה.
לרכוש  יכל  המבוטח  כי  הוסיפה  הביטוח  חברת 
הרחבה לשימוש פרטי, חברתי ועסקי של המבוטח. 
המבוטח השיב כי מקום בו מתקיים קשר סיבתי בין 
השימוש ברכב המצוי בעסק עליו חל הביטוח לבין 
הפעילות של העסק, הרי שהאירוע מכוסה, והוסיף 

כי כך גם הסביר לו סוכן הביטוח.  
ביהמ"ש מקבל את עמדת המבוטח לפיה הפוליסה 
ניתנת לפרשנות והיא אינה ברורה וחד משמעית 
נאמר  בפוליסה  הביטוח.  חברת  פרשנות  לטובת 
היא  הכוונה  אם  ברור  לא  אך  ברכב"  סחר  "לשם 
)עם קמץ)  )עם צירה) או סחר ברכב  לסחר ברכב 

וכך שתי האופציות קיימות. ההבדל הלשוני הוא 
שקריאה של המילה עם צירה מחילה את הפוליסה 
על כל רכב וקריאה של הפוליסה עם קמץ, חלה 
על הרכב המסוים בו נעשה השימוש בעת התאונה. 
המשפט  לפיה  הטענה  את  דוחה  המשפט  בית   
תיקונו,  תחזוקתו,  הרכב,  "בדיקת  בפוליסה 
אחד  לצורך  העברתו  לשם  לרבות  בחינתו,  או 
מהשימושים האמורים" מלמד כי מדובר על רכב 

מסוים קונקרטי.  
זו  בפוליסה  מדובר  אם  כי  מוסיף  המשפט  בית 

על רכב מסוים, מה משמעות המילה "סחר" ומהו 
בדיוק אופי השימוש המגולם במילה "סחר" שהוא 
אינו בדיקת הרכב, תחזוקתו, תיקונו, בחינתו, או 

העברתו לאחד מהצרכים הללו?.

עמימות פרשנית
בית המשפט מעניק משקל לעמדת סוכן הביטוח, 
כי  וקובע  המבוטח,  בעמדת  תמכה  עמדתו  אשר 
לאור העמימות הפרשנית, יש לקבוע כי השימוש 
מכוסה  עסקו  ולצורכי  עסקו  במסגרת  ברכב 
בפוליסה גם אם במועד התאונה השימוש ברכב לא 
נועד לסחר ברכב המסוים שהיה מעורב בתאונה.  

מהעובדה  לדברים  חיזוק  מוסיף  המשפט  בית 
היא  כי  הפוליסה  כריתת  במועד  הבין  שהמבוטח 
מיועדת לכסות כל שימוש ברכב הרשום על שמו 

כסוחר רכבים כל עוד השימוש הוא לצורכי העסק, 
עדות שנתמכה גם בדבריו של סוכן הביטוח. 

ציפיית המבוטח
ללמוד  ניתן  כי  המשפט  בית  קובע  לסיכום 
והסבר  המבוטח  ידי  על  הפוליסה  יישום  מאופן 
המצוי  ברכב  שימוש  על  חל  הכיסוי  כי  הסוכן 
בבעלות המבוטח כסוחר רכבים, כל עוד השימוש 
ברכב קשור לעסקו ולצורכי עסקו, גם אם במועד 

התאונה הרכב לא נועד לסחר ברכב. הציפייה של 
המבוטח הייתה כי יהיה כיסוי בפוליסה לאירועים 

שכאלה. 
הרחבה  קיימת  כי  הביטוח  חברת  לטענת  ביחס 
כי  המשפט  בית  קובע  נרכשה,  שלא  בפוליסה 
ולמונח  להרחבה  ביחס  גם  שכן  לטענה  מקום  אין 
"עסקיות" ניתן להבין כי מדובר על עסקים אחרים 
של המבוטח שאינם קשורים לעסקיו כסוחר רכבים.  
משכך מסכם בית המשפט וקובע כי במקרה זה 
לצורכי  עסקי  מהמאגר  הרכבים  באחד  השימוש 
בפוליסה  מכוסה  העסק  של  השוטפת  הפעילות 

וקובע את נזקי הגוף שנגרמו לו. 
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

ויועמ"ש  ביטוח  הינו מומחה לתביעות  הכותב 
הלשכה

Shutterstock :המבוטח הבין במועד כריתת הפוליסה כי היא מיועדת לכסות כל שימוש ברכב הרשום על שמו כסוחר רכבים | צילום
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לוח הביטוח
דרושים

סוכן ותיק  מחולון מציע שרותי משרד בחולון )ללא 
תשלום( ותמיכה מקצועית למועמד עם או  בלי רישיון  

לעיסוק  כסוכן עצמאי  )עפ"י הסכם( קו"ח   לשלוח  
למייל:skashro@bezeqint.net מס' הטלפון  

במשרד - 03-5032893 

לסוכנות ביטוח ומשרד לתכנון פיננסי באזור נשר 
דרוש סוכן ביטוח בעל רישיון פנסיוני לתפקיד מנהל 

תיקים שכיר. ניסיון מוכח בתחום הביטוח הפנסיוני 
3 שנים לפחות רקע בתחום התכנון הפיננסי - יתרון 

מסגרת העסקה א-ה 8:30-14:00 נא לשלוח קורות 
sharon@og-ins.co.il :חיים ל

לסוכנות ביטוח מובילה ברחובות, המתמחה בשיווק 
כיסויי ביטוח בתחום הסיכונים פרט, חיים/בריאות, 
דרושים: רפרנט/ית שימור לקוחות, אנשי מכירות 

עם רישיון לסגירת עסקאות מרחוק/בשטח, מתאמי 
פגישות עם ניסיון ויכולת גבוהה בתחום, מזכירה 
בכירה עם ניסיון, תנאים וסביבת עבודה מעולים! 

לפרטים: 054-7000072 חגי

לסוכנות ביטוח במתחם הבורסה ברמת גן, דרוש/ה 
עוזרת אדמיניסטרטיבית בתחום האלמנטרי, עם נסיון 

בתחום וידע בתוכנות של חברות הביטוח. עבודה 
לטווח ארוך. התחלה מיידית. שעות העבודה בימים 

א'-ה' 8:30-16:00 יום ו', פעם בחודש, 9:00-12:00 נא 
cochi@shir-ins.com :לשלוח קורות חיים למייל

לסוכנות ביטוח רפרנט/ית רכב ודירה. העבודה מהבית 
באופן קבוע. משרה לטווח ארוך. לשלוח קו"ח למייל: 

boazb@bezeqint.net
לסוכנות ביטוח בצפון דרוש/ה פקיד/ה אלמנטרי עם 

ניסיון בלבד! ניהול כל תחום האלמנטרי, ניהול תיקי 
לקוחות ועבודה מול החברות. יש אופציות קידום! שכר 
גבוה למתאימים! המשרה עם ניסיון בלבד! יש לשלוח 

tomerinsur@gmail.com :קו"ח למייל

למשרד ביטוח בהרצליה דרוש שותף להמשך פיתוח 
המשרד וניהול שוטף. לצד פעילות מסורתית, המשרד 

פועל בתחום - תכנונים פנסיונים, מיסוי, תהליכי 
פרישה, גורם מתפעל. קורות חיים/מידע נוסף במייל 

ibn1976@gmail.com
לסוכנות ביטוח בגבעתיים דרוש/ה  עובד/ת ביטוח 

אלמנטרי  )דירות /עסקים/רכב( עבודה בסביבה 
 נעימה ומשפחתית – קורות חיים לשלוח ל- 

avi@ashani.co.il
לסוכנות ביטוח בחיפה דרוש/ה תפקיד מנהל עסקים 

בתחום הביטוח פנסיוני / אלמנטרי - שיפור ניכר 
Rh7.tax@gmail.com 052-3030-370 -בתנאים

חתמ/ת אלמנטרי לקשר עם הלקוחות וביצוע חידושים 
חדשים ושינויים לסוכנות ביטוח באווירה משפחתית 

roznerbit@walla.co.il ומקצועית באזור

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

שכירות משנה
להשכרה במשרד מפואר, חדר גדול כולל חלון 

ענק. המיקום בראשון לציון ליד הסינמה סיטי, חניה 
חופשית, השכירות חודש בחודשו, מחיר פיקס כולל 

)דמי ניהול, חשמל, ארנונה, ניקיון יומי(. ניתן לקבל 
מרוהט, שלמה 052-2944888

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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

סו"ב יקר/ה, מעוניין להיכנס לתחום ייעוץ 
המשכנתאות ולא יודע איך? בבעלותי חברת K&R כסף 
חכם בנדל"ן בע"מ אשר עוסקת בגיוס אשראי לחברות 

/ עצמאים / פרטיים.

אנו מתמחים ביועץ למשכנתה )חדשה / מיחזור / 
איחוד הלוואות / ועוד(. נשמח לשת"פ עמך על תיק 

המבוטחים שלך, ובמקביל ללמד אותך את התחום.בוא 
 נפגש לקפה, שלמה קרקסוני, 052-2944888 

https://www.facebook.com/krsmartmoney

לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
בצערו של אורי אומיד על מות אימו

 סוריה אומיד  
ז"ל

שלא תדע עוד צער

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

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

הפיצוי בדרך: 150 מיליון דולר 
לנפגעי קריסת הבניין במיאמי

אחר שהושלמו עבודות פינוי הריסות בנין המגורים שקרס במיאמי, ל
לנפגעי  פיצויים  של  ראשון  תשלום  בפלורידה  המשפט  בית  פסק 
יקבלו פיצויים  האסון. בית המשפט קבע שהנפגעים ומשפחות הקורבנות 
הנפגעים  של  תביעות  הוגשו  במקביל,  דולר.  מיליון   150 של  בסכום 

ומשפחות הקורבנות נגד החברה שהייתה אחראית על ניהול הבניין.
הסכום של 150 מיליון דולר כולל בתוכו את סכום הביטוח 
של הבניין, שמגיע ל־50 מיליון דולר. ואילו 100 מיליון דולר 
הוא הסכום שהתקבל ממכירת המגרש שעליו עמד הבניין. 
הקבוצה  הקורבנות.  של  תמיד  היא  ש”הדאגה  קבע,  השופט 
כוללת גם מבקרים ושוכרים, ולא רק בעלי דירות. הזכויות 

מוגנות”.
אסון קריסת מגדל המגורים בן 12 הקומות בסרפסייד, פרבר 
של מיאמי, אירע ב־24 ביוני. מהריסות הבניין חולצו בהדרגה 
ו־11  הרוגים   98 היו  באסון  כחודש.  במשך  והרוגים  פצועים 
 2018 בשנת  שעוד  מתברר,  יהודים.  הגדול  חלקם  פצועים, 
התריע מהנדס על בעיה תכנונית במבנה שמחייבת שיפוץ. 

אומנם תוכנן ביצוע שיפוצים של הבניין, אך הם לא יצאו אל הפועל.
לקריסת  הסיבות  על  בדיקה  מנהל  האמריקאי  התקנים  מכון  בינתיים 
הבניין. אולם המפרק עו”ד מייקל גולדברג מעריך כי יחלפו כמה שנים עד 

שדו”ח המכון יפורסם.

תיחות שוררת בין בעלי המניות הגדולים של חברת הביטוח מ
האיטלקית הגדולה ג’נרלי לבין מנכ”ל החברה, פיליפ דונט. 
בעלי המניות דורשים מהמנכ”ל, שלא להגיש תוכנית עסקית של 

החברה לשנים 2022־2024, שיסיים את כהונתו בחברה.
ג’נרלי, שבבעלות כמה מאנשי העסקים האיטלקים הידועים כולל 
שנים  כמה  כל  עוברת  בנטון,  משפחת 
אחת  בניהול.  בשינויים  שכרוכה  טלטלה 
מהמתיחויות בחברה הביאה למכירת חברת 
כעת,  אליהו.  לשלמה  הישראלית  מגדל 
הטלטלה בחברה נובעת מאי שביעות רצון 
העסקיות  מהתוצאות  החברה  בעלי  של 
ולכן הדרישה מהמנכ”ל שלא לכבול אותה 

בתוכנית אסטרטגית עסקית חדשה.
ישנה  האיטלקית  העיתונות  דיווחי  לפי 
המניות  מבעלי  כמה  של  התארגנות 
המפורסמים של ג’נרלי. הם הביעו ביקורת 
כבר במהלך החודשים האחרונים על כמה מהמהלכים האסטרטגיים 
בהרכב  שינויים  לבצע  חותרים  המניות  בעלי  המנכ”ל.  שביצע 
מועצת המנהלים שתובא לאישור האסיפה הכללית באפריל 2022 
ויוכלו ליישם שינויים בתוכנית האסטרטגית של המבטחת הגדולה.
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דרמה בענקית הביטוח: בעלי 
מניות ג’נרלי נגד המנכ”ל 

הבניין שקרס במיאמי. בעיה תכנונית שהתגלתה 
ולא תוקנה.
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