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ביטוח ופיננסים

תכנון פרישה
כנס MDRT יערך ב־25 באוקטובר 

בהרצליה - הנה הצצה למה 
שצפוי בו < עמ' ?

יוצאת לדרך
הרפורמה בביטוחי הבריאות 
הושקה: מה היא כוללת ומה 

חושבים עליה בלשכה <  עמ' 3

תומכים במבוטחים
הלשכה והרשות מציגות עמדה 

זהה לגבי פיצוי דיירי הבניין 
שקרס בחולון  <  עמ' 9

"על שירות 
עם ערך צריך 
לקבל תמורה"

כך פתח את דבריו הממונה על 
שוק ההון דר' משה ברקת ביום 
העיון המקצועי בנושא פיננסים 

של לשכת סוכני הביטוח שנערך 
היום אונליין • "אלגוריתמים 

ודיגיטציה לא יודעים להתאים 
וללוות לקוח לפי צרכיו ולכן 

אינם יכולים להחליף את סוכן 
הביטוח" < עמ' 2
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ביטוח 
ופיננסים

"הכוח שלכם זה האמון של הלקוח בכם"
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דר' משה ברקת, בדברים שנשא ביום העיון 

בנושא פיננסים של הלשכה: "אלגוריתמים ודיגיטציה לא יודעים להתאים וללוות לקוח 
לפי צרכיו ולכן אינם יכולים להחליף את סוכן הביטוח" < רונית מורגנשטרן

 סקר שביעות רצון סוכני הפיננסים הלשכה: 
מור השקעות במקום הראשון, כלל במקום השני

< רונית מורגנשטרן

"
ההון  שוק  כרשות  אנחנו  האחרונה  בתקופה 
הרבה  וזה  חיובית,  משותפת  עבודה  חווים 
בזכות הגישה של נשיא הלשכה בפועל סו"ב 
יוסי אנגלמן שפתח לנו את הדלת והראה חשיבות 
להציג בפנינו את הדברים שחשובים לכם, שרצוי 
שנדאג להם וזה בכמה מישורים; אם זה במישורים 
זה  ואם  כראוי  עבודתם  עושים  סוכנים שלא  של 
במישורים חיוביים כמו במישורים של התנדבות", 
ד"ר  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה  אמר 
משה ברקת בפתח דבריו בברכה מצולמת ששלח 
שקיימה  פיננסים  בנושא  המקוון  העיון  ליום 
לשכת סוכני הביטוח היום. את הכנס ארגנה ועדת 

הפיננסים בראשות סו"ב לידור לבקוביץ.
ההתנדבותי  הפרויקט  בנושא  פירט  ברקת 
והוסיף:  וסוכניה  הלשכה  התגייסו  לטובתה 
ומוקיר  מעריך  שאני  בצורה  התגייסה  "הלשכה 
חברתי  לשוויון  למשרד  המשותף  המיזם  לטובת 

מיעוטי  לאנשים  בסיוע  הרשות,  ושלנו 
יכולת לייעץ להם לעת פרישה, מיזם 
חשוב מאוד שתורם לחברה ובקו ישיר 
של עבודת הסוכן מול לקוחותיו. כאן 
הלקוחות,  מול  בעבודה  מדובר  לא 

אבל אני מאמין שאותם אנשים מיעוטי 
ואפשרות  זכות  להם  תהיה  יכולת 

בחוכמה  צעדיהם  את  לכלכל 
לקראת פרישה. בנוסף, אני מאמין שבזכות מיזם 

זה המודעות לנושא החשוב הזה תגבר".

על ערך מגיעה תמורה
הסוכן  מודל  לנושא  התייחס  הממונה 
שוק  "ברשות  והוסיף:  זה  בהקשר  האובייקטיבי 
צעדים  זה  בנושא  לעשות  מתכוונים  אנחנו  ההון 
נוספים, כמו קידום הסוכן האובייקטיבי על מנת 
לקבל  אפשרות  אובייקטיביים  לסוכנים  שתהיה 

תגמול מהלקוח על השירות; אם יש ערך 
לשירות אז צריך לקבל עליו תמורה", 

הדגיש ברקת.
שירות  של  הנושא  "בכלל, 
לשמר  שצריך  דבר  הוא  ומקצועיות 
זה  הביטוח;  סוכני  אצל  ולטפח 
לכם  שיש  החשובים  היתרונות  אחד 
הערוץ  כמו  האחרים  הערוצים  כנגד 
הדיגיטלי; היכולת שלכם להבין את צרכי הלקוח, 
לשרת אותו לאורך זמן, זה אחד היתרונות שלכם 
כסוכנים לטובת הלקוח, בעיקר בנושאים חשובים 
כמו פנסיה, בריאות וכד'. נושאים שאלגוריתמים 
נכונה  בצורה  אותם  ולנהל  להתאים  יודעים  לא 
ושירותיות  מקצועיות  ומשפחתו.  הלקוח  לטובת 
זה לחם חוקו של הסוכן, ואנחנו מקדמים רפורמה 
שתדגיש אותם עוד יותר. הכוח שלכם זה האמון 

של הלקוח בכם".  

ור השקעות מובילה במקום מ
שביעות  בסקר  הראשון 
הלשכה  סוכני  של  הרצון 
שחם  אלטשולר  בפיננסים.  העוסקים 
במקום האחרון, כמו בסקר הקודם של 
כנס 2020. תוצאות הסקר, שבוצע על 
ידי מכון שריד במהלך החודשים יוני־
יולי 2021 והשתתפו בו כ־300 סוכנים 
פורסמו  הפיננסי,  בתחום  העוסקים 
היום ביום העיון המקצועי של הלשכה.
כ־9.1%  רק  כי  עולה  מהסקר 
עוסקים  לשכה  חברי  הביטוח  מסוכני 
עוסקים  מהם   97% הפיננסים.  בתחום 
בשיווק גמל והשתלמות; 94% בשיווק 

פוליסות חיסכון; 25% בהשקעות אלטרנטיביות; 
מוסדיים;  לגופים  השקעות  תיקי  בהפניית   25%

24% במשכנתאות ומשכנתה הפוכה.

שניתנו  הציונים  של  הכללי  הממוצע  פי  על 
 :5 הוא  כשהמקסימום  הגדולות,  החברות  ל־6 
נקודות;   4.2 עם  ראשון  במקום  השקעות  מור 

 –  2 במקום  ופיננסים  ביטוח  כלל 
3.99; הפניקס במקום 3 – 3.92; הראל 
מקום 4 - 3.89; מגדל מקום 5 – 3.63 
ואלטשולר שחם במקום ה־6 והאחרון.

בכל  כמעט  מובילה  השקעות  מור 
ביצוע   – בסקר  שנבדקו  המדדים 
והפקדתם  כספים  קבלת  פדיונות, 
למוצר רצוי; יעלות המענה לפניותיך; 
רק  מהחברה.  שלך  התגמול  שקיפות 
ביטוח  כלל   – הלוואות  קבלת  במדד 

במקום ראשון ומור במקום שני. 
הרצון  שביעות  את  בדק  גם  הסקר 
הקטנות,  מהחברות  הסוכנים  של 
ומתוצאותיו עולה, כי בממוצע הכולל 
אנליסט   ;4.4 של  ציון  עם  לפידות  ילין  מובילה 
במקום  הכשרה   ,3 מקום  מנורה  ה־2,  במקום 

רביעי ומיטב דש במקום האחרון.

ברקת ׀ צילום: אוראל כהן

ממוצע כל החברות



| 21 באוקטובר 32021  02  02  02  02  02  חדשות ׀ בריאות

הרפורמה בביטוחי הבריאות יוצאת לדרך
 ברשות מתעקשים שקיים בשוק הנוכחי כפל ביטוח • מבטיחים הרחבת הכיסוי הבסיסי והתחרות בשוק 

< רונית מורגנשטרן

שות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, פרסמה ביום ר
להערות  הבריאות  ביטוחי  רפורמת  את  ג' 
הרפורמה  כי  מסבירים,  ברשות  הציבור. 
מגיעה לאחר בחינה והתייעצות ממושכת של רשות 
שוק ההון בהתייחס למצב הקיים בביטוחי הבריאות. 
גורמים  עם  דיונים  קיימה  ביקורות,  ערכה  הרשות 
והאקדמיה,  הרפואה  הביטוח,  הבריאות,  בעולם 
הרפורמה  להשלכות  הנוגעות  ציבור  פניות  וביררה 
על שוק ביטוחי הבריאות. "תובנה מרכזית שעלתה 
בריאות  בביטוח  מבוטח  כי  להבטיח  בצורך  נוגעת 
לעמוד  עלול  הוא  בהם  מקרים  כנגד  ראשית  יכוסה 
של  בגובה  לעיתים  גבוהה,  כלכלית  הוצאה  מול 
מיליוני ש"ח, שתידרש בכדי לאפשר לו לממן טיפול 

רפואי פרטי בעת הצורך. 
"כמו כן, עלה הצורך להגדיר את הכיסויים הללו 
ההשוואה,  ולאפשר  להקל  ובכך  ורחב  אחיד  באופן 
להבטיח כיסוי מיטבי למבוטח, להגביר את התחרות 
ולמקד אותה במחיר הביטוח ובשירות הניתן על ידי 

חברת הביטוח", אומרים ברשות. 

עיקרי הרפורמה
שתורכב  אחידה  בסיס  בריאות  פוליסת  יצירת   •
מפוליסת השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל, פוליסת 
וטיפולים  ניתוחים  ופוליסת  לסל  מחוץ  תרופות 
בהרחבת  אפשרות  ישנה  בחו"ל.  ניתוח  מחליפי 

הפוליסה הבסיסית בכיסוי לניתוחים בישראל.
מגוון  ישווקו  האחידה,  הבסיס  פוליסת  מעל   •
פוליסות  הכוללות  נוספות,  בריאות  פוליסות 
תכניות ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל, 
בהשתתפות עצמית נמוכה מזו הקיימת ברובד הבסיס 
בתוכנית  תלות  ללא  הראשון  מהשקל  ומשולמות 

לתשעה  שתחולק  אמבולטורית  פוליסה  וכן  השב"ן, 
סעיפים.

במטרה  קבועים  אמבולטוריים  סעיפים  תשעה   •
מניעת  לצד  הקיימים  הביטוחים  מגוון  את  להגביר 
מנת  על  זאת  המוצרים.  בין  כיסויים  כפל  של  מצב 
לדייק את התיק הביטוחי של המבוטח בהתאם לגילו 
ולצרכיו. מכירת ביטוח אמבולטורי תתאפשר בתנאי 
שהמבוטח מחזיק בפוליסה בריאות בסיס אחידה, לאו 
מוצרי  את  לרכוש  מעוניין  הוא  בה  בחברה  דווקא 

הביטוח האמבולטורי.
שקיימת  מכיוון  ביטוח.  כפל  מכירת  איסור   •
מוצרי  במסגרת  המוענקים  כיסויים  בין  כפילות 
מכירת  נאסרה  שיפוי,  מסוג  שונים  פרט  בריאות 
פוליסת בריאות פרט למועמד לביטוח שיש ברשותו 

פוליסת פרט המעניקה לו כיסוי ביטוחי דומה.
• יינתנו הנחות בשיעור קבוע לתקופה של עשר 
שנים לפחות. דבר שיסייע למועמד לביטוח להשוות 

בין הפוליסות בחברות השונות.

הפסקת כפל הביטוח
משה  ד"ר  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  על שוק  הממונה 
צעד  מהווה  הבריאות  בביטוחי  "הרפורמה  ברקת: 

הביטוח  מוצרי  ופישוט  בסטנדרטיזציה  משמעותי 
לכלל  הבריאות  בתחום  והקריטיים  הבסיסיים 
המבוטחים, במטרה להוזיל את עלות ביטוחי הבריאות 
ולהגביר את התחרות בתחום.  הבסיסיים למבוטחים 
המענה  את  משמעותית  לשפר  גם  נועדה  הרפורמה 

של ביטוחי הבריאות לצרכי המבוטחים. 
ובחינה  מעמיקה  עבודה  לאחר  שנעשה  צעד  "זהו 
ממושכת ומקיפה של השוק, לאחר התייעצויות עם 
שלל הגורמים השונים בשוק ביטוחי הבריאות לרבות 
אקדמיים, מתווכים ורופאים. פוליסת הבסיס האחידה 
מי  כל  עבור  מיטבית  הגנה  על  מרכזי  דגש  שמה 
שיידרש לה בעת קרות מקרה הביטוח בעיקר למקרי 
נוספים  רבדים  לצד  זאת  גבוהה  שעלותם  הביטוח 
הכיסויים  מגוון  את  יגבירו  השוק,  את  שישכללו 
המוצעים לציבור ויפסיקו את כפל הביטוחים לאלתר 

לטובת כלל אזרחי ישראל".

הגברת התחרות
לאחר שפורסמה הרפורמה, אמר ברקת בכנס ביטוחי 
השבוע:  שנערך  עדיף  של  ה־18  והסיעוד  הבריאות 
"אנחנו למעשה יוצרים קרקע, מבנה שוק שמאפשר 
בין  הפער  את  סוגרים  אנחנו  התחרות.  של  הגברה 
הכיסוי שהמבוטח מקבל למה שהוא סבור שיש לו. זה 
פער משמעותי, בוודאי עבור מבוטח שאין מי שייעץ 
טוב,  סוכן  לו  ויש  מזלו  אם התמזל  כמו שצריך.  לו 
וחשוב,  קריטי  הוא  הסוכן  של  האלמנט  מצוין.  הכל 
אבל אם לא - אז בעצם הוא קונה ביטוח ולא בטוח 
שהוא יודע מה הוא קונה. אנחנו סוגרים את הפער בין 
מחיר הכיסוי לצרכים של המבוטח, אנחנו מייצרים 
של  הקריטיים  הבסיסיים  לצרכים  מענה  כל  קודם 

מקרי הקטסטרופה".

shutterstock :צילום | 
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 "הרפורמה טובה בחלקה הגדול, הן 
ללקוחות והן לסוכנים"

סו"ב איגור מורי, יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד בלשכה מתייחס לרפורמת ביטוחי הבריאות: "שמחנו 
לראות שהרשות אימצה עמדות שלנו. יש עדיין מה לתקן ונעלה את זה בדיונים עמה"

פורמה בחלקה הגדול טובה, הן ללקוחות ה
מרעיש  חידוש  אין  אומנם  לסוכנים.  והן 
גם  כי  הבסיסית,  הפוליסה  באחידות 
כיום זה חלק מאוד אחיד. עם זאת, שמחנו לראות 
שהרשות אימצה את עמדתנו להעלות את הפיצוי 
על השתלות, שהיה לרוב כ־200 אלף ש"ח ל־350 

אלף ש"ח.
נוסח  לרשות  הבאנו   – ניתוח'  'מחליפי  לגבי 
מאוד רחב, אך התוצאה שבאה לידי ביטוי בטיוטה 
יש  זאת,  עם  ידנו.  על  מהמוצע  יותר  מוגבלת 
שיפור משמעותי בהגדרה ואנו נמשיך לעבוד עם 

הרשות להרחבה נוספת שלה. 
פיצול ניתוחים בין הפוליסה הבסיסית להרחבה 
הוא  המצב  כיום,  למבוטחים.  מעולה  מהלך  הוא 
עולה  "קטסטרופלית"  בריאות  ביטוח  שפוליסת 
אם  אבל  לחודש.  ש"ח  כ־130  במוצע  למשפחה 
קופצת  העלות  ניתוחים,  כיסוי  להוסיף  רוצים 
ל־400־500 ש"ח לחודש. התוצאה היא שמבוטחים 
רבים מוותרים על הכיסוי החשוב של הניתוחים. 
ללקוח  להציע  יוכל  סוכן  הרפורמה  בעקבות 
לרכוש תוספת מוגבלת של ניתוחים, כך שהעלות 
ש"ח  ל-200-220  תעלה  למשפחה  החודשית 
לסוכן  מאפשר  שזה  אופציות,  יותר  יש  לחודש. 
הביטוח כר רחב של חלופות לטובת הלקוח, שיכול 
לפנות כסף ולרכוש גם כיסוי למחלות קשות וגם 
לטובת הסוכן, ברמה העסקית, להציג מנעד רחב 

של מוצרים משלימים ללקוחותיו.

הרחבת הפעילות לסוכן
ומאפשר  הלקוחות  לטובת  שהוא  נוסף  סעיף 
על  מדבר  לסוכן  מקצועית  פעילות  הרחבת 
היום  שנים.  ל־10  קבוע  לשיעור  ההנחות  הגבלת 
חברות נותנות הנחות גדולות, למשל 40% בשנה 

הראשונה, ואחר כך זה יורד משמעותית. לרוב, מי 
זה סוכן  שסופג את ההנחות של השנה הראשונה 
הביטוח – ההנחה יורדת מעמלת ההיקף של הסוכן. 
זה שהרשות פעלה כאן להיטיב את  ניכר בסעיף 
שייהנו  הלקוחות,  לטובת  הכיסוי  של  העלות 

מהנחה לפחות 10 שנים, מבלי לפגוע בסוכן.

בנושא הכיסוי האמבולטורי – כיום ניתן לרכוש 
בפוליסה  מבוטח  הלקוח  בה  בחברה  רק  אותו 
לרכישת  אפשרות  מציעה  הרפורמה  הבסיסית. 
פוליסת  לך  יש  אם  חברה,  בכל  אמבולטורי 
מיותר  הזה  התנאי  גם  לדעתי,  חברה.  בכל  בסיס 
כיסוי  לרכוש  שמבקש  אדם  לחייב  צריך  לא   –
ברשותו.  בסיס  פוליסת  בהימצאות  אמבולטורי 
כשאדם  חופשית,  כלכלה  עם  חופשית  במדינה 
רוצה לקנות מוצר שאינו מוצר חובה, למה צריך 
קונה  שהוא  לפני  אחד  מוצר  לרכוש  אותו  לחייב 

מוצר אחר?.

הצהרות  שלעומת  מכך,  מסתייגים  גם  אנחנו 
את  תשדרג  הרפורמה  כי  בעבר,  הממונה 
פוליסה  לו  שיש  מי  בפועל  הישנות,  הפוליסות 
ישנה טובה, לא יוכל לשדרג אותה, אלא להחליף 
נושא שנעלה שוב בדיונים  זה  את כל הפוליסה. 
להערות  הרפורמה  פרסום  בעקבות  הרשות,  מול 

שבויים  לקוחות  של  עצום  קהל  על  מדובר 
המשלמים על ביטוח שלא ניתן לשדרגו, אלא רק 
לתת  שאסור  עוול  זה  נוספת,  רכישה  באמצעות 

לו יד.

"הטעיית המבוטח"
בנושא כפל ביטוח – זהו מושג לא קיים במציאות 
בהיקף שהתקשורת מריצה אותו, ולצערי הרשות 
לרוב  ביטוח,  כפל  יש  תמיד  לא  אותו.  אימצה 
כיסוי  יש  סיכון.  לאותו  יותר  גדול  כיסוי  יש 
המבוטחים  האירועים  לפי  למבוטח  פיצוי  שהוא 
החזר  שזה   – שיפוי  שהוא  כיסוי  ויש  בפוליסה, 
הוצאות בהתאם להצגת קבלות/חשבוניות. זה לא 

אותו כיסוי.
בכל מקרה, אם קיים כפל ביטוח כמשמעו, הוא 
נוצר, רובו ככולו, על ידי גורמים שאינם מקצועיים 
זה  רוצים  מה שהם  רישיון, שכל  חסרי  אף  ואולי 
למכור גם אם זה לא נחוץ למבוטח. יחד עם זאת, 
נפוץ  הוא כל כך  להציג את כפל הביטוח כאילו 
והוא לב הבעיה בשוק ביטוחי הבריאות, זה ממש 
מוגזם. הסיבה בחלקה לכך נובעת מחוסר ההבנה 
של פוליסת הבריאות ולכן הפתרון היחיד והנכון 
בעיני הוא לקרוא מכאן לציבור לגשת ולהתייעץ 
עם סוכן ביטוח שיבדוק את הכיסויים הביטוחיים 
שקיימים ברשותו ולא להתפתות לרכישות ביטוח 

שלא באמצעות סוכן ביטוח מורשה.

איגור מורי | צילום: גיא קרן

 חשוב לגשת ולהתייעץ עם סוכן ביטוח שיבדוק את 
 הכיסויים הביטוחיים, ולא להתפתות לרכישות ביטוח 

שלא באמצעות סוכן ביטוח מורשה
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כלל ממשיכה להוביל בתשואות הפנסיה 
גאים להיות במקום הראשון בתשואות בשנה, שלוש,

חמש ועשר השנים האחרונות במסלול הכללי
קרן

שנה אחרונהמקיפה

כלל פנסיה 

הראל פנסיה

מנורה מבטחים

מגדל מקפת

20.34%

16.26%

18.17%

16.54%

9.07%

7.93%

7.53%

7.78%

49.49%

45.31%

43.76%

42.32%

106.95%

106.12%

100.11%

90.71%

1.39

1.39

1.28

1.39

0.09%

-0.27%

-0.45%

-0.43%

1
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4

3

 מדד
שארפ

5 שנים 

איזון 
אקטוארי
3 שנים 

דירוג במדד 
השירות

משרד האוצר 10 שנים5 שנים3 שנים

29.76%

25.75%

24.73%

25.18%

7.54%  / 

7.50%  /

7.18%  /

6.67%  /

8.37%  / 

7.76%  /

7.53%  /

7.31%  /

 תשואותתשואות מצטברות
ממוצעות

   3 שנים / 5 שנים / 10 שנים

עשר שנים 
של ניצחונות
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 כלל ביטוח משקיעה כ־80 מיליון דולר 
בחברה לאנרגיה מתחדשת בארה"ב

החברה השקיעה עד כה מעל ל־2 מיליארד שקל באנרגיה ירוקה < רונית מורגנשטרן

לל ביטוח ופיננסים מעמיקה את השקעתה כ
באנרגיה מתחדשת ותשקיע כ־80 מיליון 
אנרגיה  פרויקטי  ליזום  בחברה  דולר 
רוב  לרכישת  בעסקה  מדובר  בארה"ב.  מתחדשת 
בתחום  מובילה  יזמית   ,Apex בחברת  המניות 
האנרגיות המתחדשות בארה"ב, שהקימה עד היום 
פרויקטים בתחום אנרגיות מתחדשות בסך מצטבר 

של כ־9 מיליארד דולר.
העסקה תתבצע בשותפות עם קרן ACIP, המתמחה 
בהשקעות בתחום אנרגיות מתחדשות ונמצאת תחת 
ניהולה של Ares management, קרן בינלאומית 
בעולם,  רבות  במדינות  שונים  בסקטורים  הפועלת 
דולר.  מיליארד  כ־260  של  בשווי  נכסים  ומנהלת 

העסקה צפויה להסגר עד תום השנה.
של  קונסורציום  ישקיעו   ACIP וקרן  כלל  לצד 
משקיעים נוספים מרחבי העולם, הכוללים גם יצרני 
אנרגיה פרטיים, קרנות פנסיה, גופים פיננסים וכן 

.Ares גופים נוספים הנמצאים תחת ניהולה של
מכובד  לפורטפוליו  מצטרפת  זו  השקעה 
האנרגיות  בתחום  וחוב  אקוויטי  השקעות  של 
המתחדשות בשווי מצרפי של למעלה מ־2 מיליארד 

ופיננסים.  ביטוח  כלל  ביצעה  שאותן  ש"ח 
ספציפיים  בפרויקטים  השקעות  מלבד 
אשר  פלטפורמות  במספר  השקיעה  כלל 
בתחום  רבים  פרויקטים  להקים  עתידות 

זה. בין הפלטפורמות בארה"ב, ניתן למנות 
את ההשקעה של כלל לצד OPC בחברת 
פרויקטים  צבר  בעלת  חברה   ,CPV

משמעותי וצומח בתחום המתחדשות.

תשואות אטרקטיביות
בחברת  כלל  השקיעה  לאחרונה,  ממש  בנוסף, 
המתמחה   ,Harbert קרן  לצד   Generate
קטן/ מידה  בקנה  מתחדשות  אנרגיות  בפרויקטי 
והקמת  ניהול  של  מוכחת  יכולת  עם  בינוני, 
פרויקטים בסך של כ־2 מיליארד דולר ועם צבר 

פרויקטים משמעותי וצומח. 
ופיננסים  ביטוח  כלל  האחרונות,  בשנתיים 
בספרד,  סולארי  בפרויקט  בעולם  השקיעה 
אורגנית  מפסולת  חשמל  ליצור  בפלטפורמה 
החברה  משקיעה  בארץ  בבריטניה.  רוח  ובחוות 
כבר מזה שנים, בשוק האנרגיות המתחדשות בחוב 

סולאריים  פרויקטים  ומממנת  ובהון, 
ומשמעותיות  גדולות  לחברות  רבים 
ומשקי   EDF אנלייט,  כגון:  בתחום, 

הקיבוצים.
יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים, 
ישיר  המשך  מהווה  זו  "עסקה  ציין: 
שלנו  ההשקעה  אסטרטגיית  של 
ירוקה  ובאנרגיה  בכלל,  בתשתיות  ארוך  לטווח 
בפרט, ובפרויקטים התואמים את האסטרטגיה של 
כלל ביטוח ופיננסים להשקעה בנכסים המניבים 
זו  השקעה  זמן.  לאורך  ויציבה  שוטפת  תשואה 
נוספות של החברה שבוצעו  מצטרפת להשקעות 
בארץ  והאנרגיה  התשתיות  בתחום  לאחרונה 
ובעולם – עד כה השקיעה החברה סכום כולל של 

כ־2 מיליארד ש"ח באנרגיה ירוקה.
לשותפים  לחבור  ההזדמנות  על  שמחים  "אנו 
הוכיחה  אשר   ,ARES כמו  חזקים  בינלאומיים 
יכולות ביצוע מרשימות, ומאמינים כי תחת מבנה 
להגדלת  האגרסיביים  והיעדים  החדש  הבעלות 
ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת, העסקה עתידה 

להניב תשואות אטרקטיביות".

 יורם נוה | צילום: סיון פרג'

 



כיסוי בקליק
 PLAY רוצים לדעת איך זה עובד? לחצו לצפייה על

https://bit.ly/3awXNXx
file:https://cutt.ly/cReOt9K
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 גיבוי הוועד המנהל לבית הדין
ומוסדות הלשכה

 לשכת סוכני הביטוח והנהגתה מגבים את בית הדין הנבחר של הלשכה ומעניקים גיבוי מלא לכל 
החלטותיו - כמו גם למוסדות הלשכה האחרים < רונית מורגנשטרן

נבחרים כ הלשכה  למוסדות  ידוע, 
חברים אשר נבחרו כדין בבחירות 
אשר נערכות אחת לארבע שנים. 
כל  נאמנה,  עבודתם  עושים  אלה  נבחרים 
הפרטי,  זמנם  חשבון  על  בהתנדבות  זאת 
לעשות  אותם  הכריח  אחד  לא  אף  וכמובן 

זאת. 
חן  תמצא  אחרת  או  זו  פסיקה  תמיד  לא 
לכבד  כולנו  על  אולם,  אחר.  או  זה  בעיני 
את ההחלטות והפסיקות מתוך אמונה שהם 
נעשות ביושר, בצדק ובהגינות וללא משוא 

פנים.

לעבוד יחד
אל לנו להטיל דופי במקבלי ההחלטות או 
חלילה לתקוף אותם ולכנות אותם במילים 

גנאי קשות ופוגעניות.

חובה  ולכן  חבריה  לכל  שייכת  הלשכה 
לשכת  משמר.  מכל  עליה  לשמור  עלינו 
באופן  מנוהלים  והנהגתה  הביטוח  סוכני 
שום  אין  מלאה.  שקיפות  עם  דמוקרטי 
הסתה  וטענות.  הערות  ביקורת,  עם  בעיה 

והשתלחות – לא ולא.
של  להתקפות  עדים  אנו  ארוכה  תקופה 
ומסיתות,  שקריות  שחלקן  מהבית  חברים 
ואף  ובעובדיה,  בחבריה  בלשכה  פוגעות 
רב.  תדמיתי  לנזק  וגורמות  הביטוח  בענף 
כולנו צריכים פה אחד לחדול מכך ולגנות 

את התופעה.
למוסדות  בחירות  יערכו  ב־24/11/2021 
והוגן  תרבותי  לשיח  מצפים  אנו  הלשכה. 
כולנו  למחרת  יום  והסתה.  השמצות  ללא 
חזקה  לשכה  למען  ביחד  לעבוד  צריכים 

המגינה על חבריה ופרנסתם.

פלטפורמת רשת השותפים
החדשה שלך לשירותים פיננסיים

הצטרפות ח-י-נ-ם - ללא דמי שימוש וללא עמלות ניהול

כל המוצרים הפיננסיים עוברים בדיקת נאותות

תגמול בעמלות על הפניית לקוחות

ממשק טכנולוגי חכם עם לוח בקרה נגיש לניהול הנתונים

חפשו "אפילנט" בגוגללחצו להתנסות

 לא תמיד פסיקה זו או אחרת תמצא 
 חן בעיני זה או אחר. אולם, על כולנו 
לכבד את ההחלטות והפסיקות מתוך 

 אמונה שהם נעשות ביושר, בצדק
ובהגינות וללא משוא פנים

https://affilnett.co.il/
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 הרשות לחברות הביטוח: לא לדחות תביעות 
של דיירי הבניין שהתמוטט בחולון

 בנוסף, הרשות ביקשה מהחברות לשקול תשלום מקדמות לשכר דירה • סו"ב קובי צרפתי: "הלשכה 
 תמשיך לפעול לשינוי נוסח הפוליסה התקנית של ביטוחי דירה כך שתכלול גם כיסוי ל'התמוטטות' 

מבנה" < רונית מורגנשטרן

שות שוק ההון פנתה אל חברות הביטוח ר
בבניין  דירות  דיירים/בעלי  שמבטחות 
וחצי,  כחודש  לפני  בחולון  שהתמוטט 
וביקשה מהם שלא לדחות על הסף תביעות של 
מבוטחים מהבניין. פניית הרשות נעשתה לאחר 
התביעות  את  דחו  חברות  מספר  כי  שפורסם 
התמוטטות  מכסה  אינה  שהפוליסה  בטענה 

בניין.
במכתב שהעביר אוהד מעודי, סגן בכיר לממונה 
על שוק ההון, למנכ"לי החברות, הוא מנחה אותם 
הסופי  הבירור  לסיום  עד  הרשות,  "לעמדת  כי 
בעניין הנסיבות שהובילו להתמוטטות, אין מקום 

לדחות תביעות של מבוטחים".
ללוות  תמשיך  "הרשות  כי  מעודי,  כותב  עוד 
בחינת השאלה  לרבות  האמור,  הבירור  הליך  את 
האם במקרה האמור התרחשה 'התפוצצות', המנויה 
התקנית  הפוליסה  במסגרת  המכוסים  בסיכונים 
תנאי   – ביטוח  עסקי  על  הפיקוח  )תקנות  בדירה 

חוזה לביטוח דירות ותכולתן, התשמ"ו־1986(".

הלשכה תומכת
הביטוח:  חברות  ממנכ"לי  מעודי  מבקש  בנוסף, 
"בנסיבות אלה ולאור מצב המבוטחים בימים אלה, 
נבקשכם  גג,  קורת  כל  ללא  נותרו  מהם  שרבים 
חלופי  דירה  לשכר  מקדמות  תשלום  לשקול 

בהקדם האפשרי".
מעודי מדגיש, כי בכל מקרה "מצופה מהחברות 
בבניין  מצויה  דירתם  אשר  למבוטחים  לפנות 
שקרס ובבניין הצמוד לו וטרם פנו באופן עצמאי 
הביטוח  של  קיומו  בדבר  אותם  ולעדכן  לחברה, 

בחברתם".
יו"ר  צרפתי,  קובי  סו"ב  מסר  בתגובה, 
"לשכת  כי  בלשכה,  אלמנטרי  לביטוח  הוועדה 
סוכני הביטוח מקבלת בברכה את פניית הממונה 
במקביל  בעמדתו.  ותומכת  הביטוח  לחברות 
הפוליסה  נוסח  לשינוי  לפעול  הלשכה  ממשיכה 

התקנית של ביטוחי דירה כך שתכלול גם כיסוי 
ל'התמוטטות' מבנה".

הנוסח החדש מגובש בימים אלה בידי סו"ב צרפתי 
שמאות  מתחום  ללשכה  חיצוניים  יועצים  בסיוע 
המקרקעין והביטוח. בימים הקרובים תועבר הצעת 

הלשכה לנוסח החדש לרשות שוק ההון.

חברת ביטוחי הנסיעות הגדולה בישראל
כפוף לתנאי הפוליסה וחיתום רפואי

לא משנה לאן, לא משנה מתי
ולא משנה לכמה זמן

מצופה מחברות הביטוח לשלם מקדמות שכ"ד לדיירים 
shutterstock :שאיבדו את דירתם | צילום
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 מענה הוליסטי: כך הפך תכנון הפרישה 
לתחום מרכזי בענף הביטוח והפיננסים

ניהול תהליך תכנון הפרישה משלב ידע מקצועי רחב ובעל פוטנציאל עסקי רב • בכדי למצות 
CLU ,פוטנציאל זה, יש לשלוט באופן רחב ברזי המקצוע < סו"ב אילן שגב

נתונים מראים כי אוכלוסיית ישראל בטווח ה
הגילאים 60־70 מונה קרוב ל־750 אלף איש 
בעשירונים  איש  מיליון  רבע  מעל  ומתוכם 
7־10. מגמה זו נמצאת בעלייה ומחייבת מענה מקצועי 

לצורך הגובר בתכנון פרישה.
מורכבים  אתגרים  מציבה  לגמלאות  היציאה 
העתיד  בתכנון  ונוגעת  הפורש  בפני  ומשמעותיים 
שלב  הנו  לפרישה  המעבר  חדשה.  לדרך  והיציאה 
צפוי ומתוכנן ברוב המקרים, אך חשוב להיערך לו, הן 

בהיבט הרגשי והן בהיבט הכלכלי.
הפורש ניצב בפני דילמות כלכליות שונות:

לאורך שנות  נצברו  הפיננסים אשר  הנכסים  האם   •
בתקופת  החיים  רמת  על  לשמירה  יספיקו  העבודה 

החיים החדשה.
• האם ומה הן האפשרויות הקיימות במימוש הזכויות. 
יספקו  אשר  היום  לקבל  שניתן  ההחלטות  הן  מה   •
של  המחיר  ומה  למשפחתי  כלכלי  ביטחון  בעתיד 

החלטות אלו.
את  להפחית  בכדי  לנקוט  אוכל  פעולות  אילו   •

תשלומי המס הקיימים בעת הפרישה.
• באילו אפיקים נכון להשקיע את נכסי. 

התאמה לצרכים
נכסים  צבר  אשר  לפרישה  המגיע  אדם  "כל 
תכנון  של  מקצועי  ליווי  לעבור  חייב  פיננסים, 
פרישה", אומר אבי ברוק, האחראי המקצועי במחלקת 
הליווי  בתהליך  המרכזית  "המטרה  במגדל,  הפרישה 

התאמת  תוך  העמית,  של  זכויותיו  למקסם  היא 
ותוך  ובעתיד  בהווה  לצרכיו  השונים  הפתרונות 

ניצול מיטבי של הטבות מס העומדות 
לזכותו". 

המקצוע  התפתח  האחרונות  בשנים 
היום  וכבר  פרישה"  "מתכנן/יועץ 
הטווח  ארוך  החיסכון  בשוק  פועלים 
תהליכי  בניהול  המתמחים  יועצים 
במיסוי  המתמחים  מס  פרישה/יועצי 

פרישה. 
ניסיוננו מלמד כי בכדי לספק מענה 
נדרש  זה,  בתחום  ללקוח  הוליסטי 

הפנסיונים  המוצרים  בהכרת  הן  רב,  ידע 
בהכרת  והן  במימושם,  העומדות  והחלופות  השונים 
תקנות מס הכנסה בכל הנוגע למיסוי קצבאות ומיסוי 

מענקים והקשר ביניהם. 
ישנה חשיבות רבה להתאים לכל עמית את הפתרון 
הכלכלי המיטבי הנדרש בכל צומת בחייו, אך במיוחד 
ההחלטות  שמרבית  מאחר  וזאת  הפרישה,  במעמד 
בנוסף,  לשינוי.  ניתנות  אינן  זה  בשלב  המתקבלות 
תדרוש  לא  אם  בה  במתכונת  בנויה  המס  מערכת 
את זכויותיך לא תמצה אותן. גודל האחריות ומספר 
גורם  מחייבות  הפורש  מתמודד  איתם  הדילמות 

מקצועי אשר יסייע לעבור משוכה בצורה מיטבית. 

חומר לימוד ייחודי
הניסיון והמקצועיות שצברנו בתחום זה, הובילו לכך 

שאלפי פורשים פונים למחלקה מידי שנה בערוצים 
שונים לניהול ותכנון תהליך הפרישה. 

בשיתוף  ישראל   MDRT הנהלת 
מגדל חברה לביטוח פיתחו תוכנית 
ייחודית אשר תכשיר את משתתפי 
פרישה.  מתכנן  במקצוע  הקורס 
המחלקה  ידי  על  ינוהל  הקורס 
ובהנחיית  במגדל,  פרישה  לתכנון 
המטרה  בתחום.  העוסקים  טובי 
הקורס  משתתפי  את  להכשיר  היא 
כ"מתכנן פרישה", באמצעות הקניית 
מעשית  התנסות  מקצועי,  ידע 
ומיצוי הפוטנציאל העסקי הקיים בליווי 
ייחודי,  לימודי  חומר  הוספת  תוך  לגמלאות  פורש 
גרונטולוגיה   - הזקנה  בנושאים מתחום  הרצאות  כמו 
פיננסית, ייפוי כוח מתמשך, קבלת החלטות נתמכות 

ועוד.
ב־25  שיערך  בכנס  והרשמה  נוספים  פרטים 

באוקטובר בהרצליה.

- אילן שגב הוא גרונטולוג פיננסי.

- אבי ברוק, בעל תואר ראשו BA במנהל עסקים וניסיון 
של למעלה מ־25 שנה בתחומי הביטוח הפנסיוני, 

בתפקידי ניהול שונים בחברות ביטוח ומנהלי הסדרים, 
אחראי תחום ביטוח במכללת BDO וניהול קורסים לתכנון 
פרישה לאנשי מקצוע מתחום הביטוח והכספים. בשלוש 
השנים האחרונות ברוק משמש כאחראי מקצועי בתחום 

הפרישה במחלקת "חיים חדשים" במגדל.

קמפיין חדש של כלל 
לביטוח רכב

גלעד כהנא, סולן להקת ה"גי'רפות", בקמפיין 
ראשון עם להיט מוכר של הלהקה ומככב 

לצד איל קיציס בפרסומת חדשה של חברת 
כלל ביטוח ופיננסים.

הפרסומת החדשה מקדמת מסלול חדש 
 ,BEHAVE בביטוח המקיף לרכב - כלל

המעניק ללקוחות הנחה נוספת של עד כ־33% 
כל חודש, עבור התנהגות נהיגה אחראית 

וזהירה.

התאגדות חדשה
כ־120 עובדי הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל 

התאגדו בהליך בזק בהסתדרות החדשה 
ויצטרפו לכ־3,000 עובדי הפניקס.

אורן שמידוב, יו״ר ועד עובדי הפניקס מסר: 
״אני שמח ונרגש לצרף את עובדי הפניקס 

אקסלנס פנסיה וגמל למשפחת עובדי 
הפניקס. ההתאגדות המהירה שבוצעה והרצון 

של עובדי אקסלנס לחבור לעובדי הפניקס 

היא הוכחה ניצחת לדומיננטיות שלנו כוועד 
עובדים ארצי מאוחד ומהווה המשך ישיר 

להישגי העבודה המאורגנת בחברת הפניקס. 
בתקופה הקרובה יתנהל מו"מ קיבוצי 

להסדרת תנאי העסקתם, רווחתם וביטחונם 
התעסוקתי של עובדי אקסלנס במסגרת 

הסכם קיבוצי. אני מאחל לכולנו שקבוצת 
הפניקס תמשיך להצטיין ולהוביל את ענף 

הביטוח, הפנסיה והגמל בישראל״.

השתתפות עצמית < רונית מורגנשטרן

כהנא וקיציס | צילום: ליאור נורדמן

אורן שמידוב )שני מימין(, עם עובדי אקסלנס והפניקס 
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"המכללה היא שלנו ובשבילנו"
סו"ב חוה פרידמן וינרב, יו"ר המכללה לפיננסים וביטוח, מסכמת קדנציה • "המכללה 

שינתה את פניה והחלה לתת יותר ויותר ערך מוסף לסוכנים חברי הלשכה" 

לשכת ה של  וביטוח  לפיננסים  מכללה 
בקדנציה  התאפיינה  הביטוח  סוכני 
במהות  בה  שחלו  רבים  בשינויים  זו 
ובתכנים. נבחרתי להוביל את המכללה למחוזות 
להוביל  הסמכויות  מלוא  את  קיבלתי  אחרים; 
הידע  הנגשת  מבחינת  שהתבקש  לשינוי 
כי ידע  והמקצועיות שהמכללה תעניק לסוכנים. 
בידע  ומחוזקים  חזקים  להיות  ועלינו  כוח,  הוא 
מצד  לנו  שנכונו  הרבים  באתגרים  לעמוד  כדי 

השחקנים שנוספו לתחום שלנו.
בנוסף, החלטנו להבריא את המכללה מההפסדים 
לתת  והחלה  פניה  את  שינתה  המכללה  שצברה. 
יותר ויותר ערך מוסף לסוכנים חברי הלשכה כי 
דמי  שמשלם  ומי  ובשבילנו,  שלנו  היא  המכללה 
חבר ללשכה זכאי למלוא תשומת הלב, גם בחלק 

המקצועי .
הלימודים  הועברו  המכללה  הבראת  לטובת 
הממושכים, הקורסים והמבחנים להכשרת וקבלת 

 .BDO רישיון סוכן   למכללת
של  המקצועי  הידע  את  העמיקה  המכללה 
ללא  הביטוח,  ענפי  בכל  והסוכנים  הסוכנות 

תשלום, כחלק מהתרומה המקצועית של הלשכה 
ענפי  בכל  השתלמויות  אומר  זה  חבריה.  לטובת 
חדשה,  תקופה  עלינו  נכפתה  שאז  אלא  הביטוח. 

והסגרים – כך שתכנונים לחוד  תקופת הקורונה 
ויישום לחוד.

כאשר  הביטוח?  סוכני  לנו  יכול  מי  אבל 

 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

"הנגשנו את הידע וההתמחות של כל יועץ בכ־100 מפגשי זום"
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על  להתגבר  יודעים  אנחנו  נחושים  אנחנו 
כל מכשול, וכל מכשול מהווה אתגר; עברנו 
יועצי  להרצאות בזום כשאת הפיילוט עשינו עם 
הלשכה; הנגשנו את הידע וההתמחות של כל יועץ  
במפגשי זום, וזאת כדי שכל חברינו יראו ויכירו 

את היועצים. 

100 הרצאות ב"זום"
קדימה  נוסף  צעד  המכללה  את  לקחת  החלטתי 
מרצה  עם  מסוים  בנושא  שבועי  מפגש   ולקיים 
בעמוד  נמצאות  כולן  ההרצאות  בהתנדבות, 
הפייסבוק של המכללה. כל המרצים נענו לבקשתי, 
 – שלהם  הידע  את  איתנו  וחלקו  למאמץ  נרתמו 
להם  מגיעה  כך  ועל  מלאה,  בהתנדבות  בהרצאות 

תודה פעם נוספת. 
כל נושא הזום היה חידוש ולאחר הפיילוט עברנו 
חבויות,  נושאים:  בשלל  מקצועיות  להרצאות 
ובריאות  חיים  פיננסים,  דירקטורים,  טכנולוגיה, 
לצד הקורונה, ביטוח נסיעות לחו"ל הענף שנכחד 
והתעורר מחדש  עם כל המגבלות שנכפו עלינו, 
ירושות,  צוואות  גרנטולוגיה,  בינדורית,  העברה 
הבתים  קריסת  מתמשך,  כוח  יפוי  ממון,  הסכם 
בחולון ורמת גן, פנסיה תקציבית, סייבר ואבטחת 
מידע, מאמן ומתמחה, נראות ברשת, אירחנו את 

ארגון ה־MDRT, מועדון בכירי סוכני ביטוח חיים 
ועוד.

כתף תומכת למבוטח
זום  להרצאות  עברנו  הנושאים,  עומס  לאור 
פעמיים בשבוע בשעות קבועות. בסך הכל קיימנו 
היה  פשוטה;  לא  משימה   - בזום  הרצאות  כ־100 

מקצועיים,  חומרים  לאתר  מרצים,  לאתר  עלי 
לתאם מועדים, לצאת בפרסום ולהעביר הרצאות 
שיעניינו וירחיבו את הידע של כלל החברים בכל 
מקצועות הביטוח, בכל מה שנושק לעבודת הסוכן. 

סוכני  חברינו  נכבד  חלק  לקחו  רבות  בהרצאות 
הביטוח כמרצים בתחום ההתמחות שלהם. הענקנו 
סייעו  רבים  סוכנים  למרצים,  הוקרה  תעודות 
בכוונתנו  תודתנו.  כך  ועל  ההרצאות  בהנחית 
להעניק לסוכנים תעודות על השתתפות בלימוד, 
לקיחת חלק בהרצאות וזאת מתוך כוונה להביא את 
בהשתלמויות  חלק  לקיחת  על  ולתמרץ  הסוכנים 

ושעות לימוד שנעביר במכללה.
אנחנו כסוכני ביטוח חייבים להתמקצע, להרחיב 
שלנו  המבוטחים  לצד  לעמוד  שנוכל  כדי  הידע 
ברגעים בהם המבוטחים זקוקים לנו לכתף תומכת, 
אין  כי  למקצועיות,  לכל  ומעבר  קשבת  לאוזן 
תחליף למקצועיות של סוכן הביטוח. לצד החיבוק 
נוכל  שלנו  והמקצועיות  הידע  עם  הלקוח,  של 
מקצועי  מיטבי  רחב,  סיוע  למבוטחים  להעניק 
שלנו  כשמבוטח  לנו.  זקוק  שהוא  בשעה  ונכון 
נקלע לבעיה, משפחה שלמה צריכה אותנו, ועלינו 
כאחד,  ומקצועית  תומכת  כתף  לתת  הסוכנים 

לסייע לכל המשפחה ולחשוב על כל צרכיה.
גם  לתהליך  המשכיות  שתהיה  אשמח  אני 

בקדנציה הבאה.

הכותבת הינה חברת המועצה הארצית בלשכת 
סוכני הביטוח

שמגיע לכם?
מקבלים את מה
באמת
האם אתם

www.SMS2010.co.il

"המכללה העמיקה את 
הידע המקצועי של 

הסוכנות והסוכנים בכל 
ענפי הביטוח, ללא תשלום, 
כחלק מהתרומה המקצועית 
של הלשכה לטובת חבריה" 
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 ועדת הכספים אישרה את המנגנון 
להחלפת האג"ח המיועדות

 התשואה המובטחת נטו עלתה ל־5.15% וריבית האג"ח תוצמד למדד המחירים רק אם הוא חיובי • 
תחולת החוק נדחתה ליולי 2022 < רונית מורגנשטרן

אחר סדרת דיונים ארוכים, ועדת הכספים ל
אישרה  קושניר  אלכס  ח"כ  בראשות 
היציבות  להבטחת  החוק  את  השבוע 
בתשואות קרנות הפנסיה, שבפרק ה' בהצעת חוק 

ההסדרים.
המדינה  כי  הקובעת  החוק  בהצעת  עוסק  הפרק 
תפסיק להנפיק אג"ח מיועדות בשיעור של 30% 
מנכסי הפנסיות הוותיקות והחדשות, כאשר שיעור 
זהה של כספי החוסכים יושקע בשוק ההון, וככל 
שהתשואה השנתית שהושגה בנוגע לסכומים אלה 
לקרנות  תשלים  המדינה  מ־5.15%,  נמוכה  תהיה 
של  תשואה  להבטיח  כדי  ההפרש  את  הפנסיה 
גבוהה  תהיה  שהושגה  שהתשואה  וככל   ,5.15%
מ־5.15% הקרנות יעבירו את ההפרש לקרן שתוקם 
לשם הבטחת תשואה עתידית והשלמת ההפרשים 

ככל שיידרש.
לחוק המוצע הוכנסו מספר שינויים לדרישות 

חברי הוועדה:
• על רקע חשש חברי הכנסת כי המדינה תשנה 
את החוק ותשנה את חובתה להשלים את התשואה, 
נקבע כי גם במקרה של שינוי החוק, ההטבה של 
זאת   שנה,   15 למשך  תישמר  התשואה  השלמת 
הוודאות  תקופת  את  הניתן  ככל  לדמות  כדי 

שנתנו האג"ח המיועדות.
המובטחת  התשואה  כי  הוועדה  יו"ר  לדרישת   •
את  שתכלול  כך   ,5.15% על  ותעמוד  תוגדל 
נטו.  לתשואה  ותביא  בשוק  הניהול  דמי  ממוצע 
 ,5.15% בת  המובטחת  התשואה  כי  נקבע,  עוד 
תעמוד על ריבית שנתית צמודה למדד המחירים 
והוא  במידה  תעשה  למדד  כשההצמדה  לצרכן, 

חיובי בלבד.
תפריש  לא  המדינה  כי  הכנסת  חברי  מחשש   •
ובמצב  לקרן  השנים  לאורך  מספיקים  סכומים 
משבר לא יהיה בה די כדי להשלים את התשואות, 
של  השנתיות  ההפרשות  שיעורי  בחוק  נקבעו 
המדינה לקרן מתוך סך הנכסים המנוהלים בקרנות 
השונות: בשנים 2022 עד 2025 – 3.15%, בשנים 
 ,2.15%  –  2028 בשנת   ,2.65%  –  2027  –  2025
ובשנת 2029 ואילך – 1.95% – החישוב יעשה בכל 
שנה בנפרד, כאשר גם שיעורי ההפרשות עודכנו 

ב־0.15% בהתאמה להגדלת ההפרשה ל־5.15%.

חיזוק המנגנון
שינוי  כי  המנגנון  חיזוק  לצורך  נקבע  עוד 
בשיעורי ההפרשה יצטרך לעבור במסגרת חקיקה 
הפרשות  וכי  הכנסת  מליאת  באישור  ראשית, 

עודפות שיוצרו ישמשו רק לצרכי החוסכים.
הכנסת,  חברי  מצד  הנושא  העלאת  בעקבות 
סוכם כי התשואה המובטחת שנקבעה בסך 5.15% 
עסקאות  ביצוע  בשל  ישירות  הוצאות  תכלול 

באותם נכסים, ואלה לא ינוכו מתוך התשואה.
נוכח הערות רשות שוק ההון והגופים המוסדיים 
בדיוני הוועדה, תחולת החוק תדחה מה־1 לינואר 
מועד נוסח החוק המקורי, ל־1 ביולי 2022, כאשר 
בנובמבר   ל־1  לדחותה  האוצר  שר  באפשרות 
שר  על  כי  עוד  נקבע  הוועדה  לדרישת   .2022

 2022 פברואר  לחודש  עד  להודיע  יהיה  האוצר 
האם בכוונתו לדחות את התחולה.

הצורך,  במידת  לחוק  שיתלוו  תקנות  במסגרת 
בין  ודאות לכך שגם בעת מעבר  נקבע כי תחול 
החוסכים  כספי  קרנות,  בין  והתחשבנות  קרנות 
התקנות  כלל  כי  נקבע  יפגעו.  לא  וזכויותיהם 

הנילוות לחוק יפורסמו עד תום חודש מרץ.
עוד נקבע בעקבות הערת רשות שוק ההון בדיוני 
רק  יושקעו  האג"ח  כספי  כי  הקודמים,  הוועדה 
בנכסים בלתי סחירים חדשים )נדל"ן לרוב(, זאת 
מניבות  זה  מסוג  בנכסים  שההשקעות  כך  נוכח 
וכניסת  שנים,  מספר  לאחר  רק  תשואות  לרוב 
כספי  באמצעות  קיימות  להשקעות  המדינה 
האג"ח, הייתה עלולה להביא להנאתה מהרווחים 

ללא השתתפות בעלויות מלכתחילה.

ודאות לחוסכים
אחת  דיווח  תקנות  במסגרת  יקבעו  בנוסף, 
בקרה  לצורך  הכספים  ולוועדת  לממשלה  לשנה 
אודות יישום החוק ומצב הקרן הייעודית, ותמונת 
לשיעורי  שנדרשות,  ככל  התאמות  לעניין  מצב 

התקצוב של הקרן.
שיועברו  הכספים  כי  הדיון  במהלך  הובהר 
מקרנות האג"ח לקרן הפנסיה של כל חוסך יושקעו 

באפיק נפרד מיתר כספי החוסך באותה קרן, זאת 
כדי להבחין בין התשואות, כאשר המסלול שיבחר 
כספי  מרבית  מנוהלים  בו  למסלול  זהה  יהיה 

החוסך.
יו"ר הוועדה, ח"כ אלכס קושניר סיכם את הדיון: 
שנמצאים  השותפים  כל  את  לברך  רוצה  "אני 
וגם חברי  כאן, ההסתדרות, גם חברי הקואליציה 
האופוזיציה על ניהול דיון ענייני. הצלחנו להגדיל 
סיבות.  מהרבה  ל־5.15%  המובטחת  התשואה  את 
המשמעות שהתשואה המובטחת לחוסכים תגדל, 
זה יעניק להם יותר ביטחון ופנסיה גבוהה יותר. 
החוסכים,  מצב  עם  להיטיב  הצלחנו  כללי  באופן 
גם לתת ודאות וגם בעתיד להקטין את יחס החוב 

תוצר של המדינה".

shutterstock :המדינה תשלים לקרנות הפנסיה את ההפרש כדי להבטיח תשואה של 5.15% | צילום
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 "אלימות היא הסרטן של החברה 
שלנו כיום"

סו"ב ציפי וילצ'ינסקי מסבירה למה לדעתה יש להכניס טיפולים פסיכולוגיים או רגשיים 
כחלק מכתב שירות בפוליסות הבריאות או כחלק מהכיסוי האמבולטורי 

חודש צוין ברחבי העולם חודש המודעות ה
השכילו  הביטוח  חברות  השד.  לסרטן 
בישראל  הנשים  אוכלוסיית  כי  להבין 
זקוקה ליחס שונה ולכיסויים בריאותיים נוספים, 
לנשים  המיועדות  אבחנתיות,  בדיקות  הכוללים 
בלבד, נוסף על ההבנה הקודמת של חברות הביטוח 
מביטוחי  כחלק  הריון  כיסויי  התווספו  במסגרתה 

הבריאות והרחבתם לאורך השנים. 
ביטוח  בחברות  ההיריון  שחבילות  אף  על 
הורחבו לעומת שנים קודמות,  הן עדיין לוקות 
בחסר. החבילה אינה נותנת מענה לנשים שחוות 
דיכאונות לאחר לידה, ומעשית, אין סיבה שנשים 
וגברים ישלמו על החבילה מחיר זהה, כאשר רוב 
הגברים אינם יכולים לתבוע את הכיסוי הזה, אך 
הוא עדיין נכלל תחת כתב הכיסוי שהם רוכשים. 
"יום המאבק  יצוין ברחבי העולם  בעוד כחודש 
לפי  נשים".  כנגד  אלימות  למניעת  הבינלאומי 
חיות  עדיין  נשים  אלפי  מאות  שנעשו,  מחקרים 
כי  הטוענים  יש  אלימות,  של  במצב  בישראל 
כמעט כל אישה שניה חוותה אלימות מאחד מסוגי 
האלימות על ידי בן זוגן. האלימות, פנים רבות לה: 
אלימות  ואפילו  מינית  רגשית,  מילולית,  פיזית, 
כלכלית. השפעת כל אחד מסוגי האלימות האלה 
זמן  לאורך  צלקות  משאיר  והוא  לאסון  מקביל 
שלעיתים אינן ניתנות לריפוי, אם הן לא מזוהות 

ולא מטופלות בזמן הנכון. 

חוצה מגזרים
מקבוצות  באחת  פוסט  העליתי  כחודש  לפי 
יש  אם  ושאלתי  בפייסבוק,  הגדולות  הנשים 
מישהי שחוותה או עדין חווה אלימות מכל סוג. 
ביקשתי שישלחו לי הודעה בפרטי. לא תיארתי 
וסיפורים  הודעות  הרבה  כך  כל  לעצמי שאקבל 
של נשים המאשרות שחוו, וחלקן עדין חיות תחת 

אלימות. 
עם  להתמודד  הקושי  על  סיפרו  המוחלט  רובן 
אלימות מצד בן הזוג. הפחד, חוסר האונים, הבושה 
והקושי בהתמודדות עם החשיפה מול בני משפחה 
בתמיכה  והצורך  עזרה,  לבקש  הצורך  חברים,  או 
שנראה  מחסום  מהווים  ופסיכולוגית  כלכלית 

כאילו הוא בלתי עביר. 
מעמדות  מגזרים,  גילאים,  חוצה  האלימות 
ילדים  ללא  צעירה  בזוגיות  קיימת  היא  ודתות. 
כשהם  יותר  והרבה  או  ילדים  כשיש  ומסתבכת 
גיל  חתך  לכל  יותר.  מבוגרים  לגילאים  מגיעים 

הקשיים והפחדים שלו. 
הנשים האלו חיות תחת איום תמידי על חייהן, 

ואין זה משנה אם זה איום ממשי של רצח או איום 
הן  מחדש.  יום  בכל  ונרצחת  שנרמסת  הנפש  על 
ולטיפוליים  לתמיכה  להקשבה,  לעזרה,  משוועות 

פסיכולוגיים ורגשיים. 

מעטפת ליווי
הפגיעה אינה רק בהם בגוף ובנפש. זוהי פגיעה 
שעוברת בתורשה גם לילדים שימשיכו את המעגל 
או  האלימות  מעשי  של  קורבנות  להיות  וימשכו 
אלימים בעצמם. וזה משליך גם על הבנה מוטעית 

בבניית מערכת יחסים. 
חלקן הגדול של הנשים טען כי כתבות במדיה, 
להן  נתנו  בנושא  ומאמרים  בטלוויזיה  תוכניות 
הרבה כוח והבנה כי מה שהן חוות ועוברות אינו 
להיות  רוצות  לא  הן  וכי  להשתנות,  וחייב  תקין 
באתרי  השער,  בעמודי  שמופיע  הבא  הפרצוף 
האינטרנט ובתכניות הטלוויזיה כנרצחות הבאות. 
של  בדרך  ללכת  להתחיל  אומץ  נתן  זה  לחלקן 

יציאה מהמעגל החולה הזה. 
בטיפולים  נעזרות  הכלל,  מן  יוצא  ללא  כולן, 
ברור  ולכולן  רגשיים,  וטיפולים  פסיכולוגיים 
שכדי לצאת משם צריך מעטפת של ליווי, תמיכה 
להכניס  חייבות  הביטוח  חברות  כלכלית.  ועזרה 
כחלק מכתב שירות בפוליסות הבריאות או כחלק 

או  פסיכולוגיים  טיפולים  האמבולטורי  מהכיסוי 
טיפוליים רגשיים. 

כיסוי מותאם 
בריאותיים  מטיפולים  חלק  הם  כאלה  טיפולים 
ומצילי חיים לא פחות מבדיקה אבחנתית לגילוי 
אחרת.  ומחלה  סרטן  כל  או  השד,  לסרטן  מוקדם 
אלימות היא הסרטן של החברה שלנו כיום, והיא 
לדורות  בתורשה  עוברת  היא  כולנו.  של  הבעיה 
הבאים אם לא מטפלים בה וגודעים אותה לחלוטין. 
ולממונה  הביטוח  חברות  למנכ"לי  קוראת  אני 
להכניס  ברקת,  משה  ד"ר  ההון,  שוק  רשות  על 
לפוליסות הבריאות כיסוי לליווי לנשים ולגברים 
במצוקה נפשית, ואפשרות לסדרת טיפולים בשנה 
טיפולי  לרכוש  שניתן  כמו  מסובסדת  בעלות 

רפואה משלימה. 
והגברים  הנשים  הנפש של החברה של  בריאות 
תרומתנו  זוהי  הגוף.  מבריאות  פחות  לא  חשובה 
סיוע  ומתן  ונפשיות,  פיזיות  מחלות  במניעת 
לנשים שחיות במצוקה ובאלימות להיעזר באנשי 

מקצוע ולהעניק להן ולילדיהן חיים.  

ביטוח  סוכנות  בעלת  הינה  הכותבת 
"וילצ'ינסקי" וחברת הוועדה הבינדורית בלשכה לה

קזו
ת 

ענ
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shutterstock :נפגעי האלימות משוועים לטיפוליים פסיכולוגיים ורגשיים | צילום
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 מי אחראי לפצות טרמפיסט שנפגע 
בתאונת דרכים?

בבית משפט השלום בתל אביב עלתה סוגיה משפטית בעניין זהות הגורם אשר נדרש לפצות נוסע 
אשר יצא מרכבו ועשה בו שימוש, אך לצערו הוא נפגע מרכב אחר < עו״ד עדי בן אברהם

נתקע ט אשר  רכב  על  עלה  רמפיסט 
לסייע  כדי  יצא  הוא  הנסיעה.  במהלך 
אשר  אחר  רכב  ואז  הרכב  את  לדחוף 
הגיע מאחור פגע בו והביא למותו. בתאונה נפגע 

רכב נוסף על ידי הרכב הפוגע. 
התאונה הוכרה כתאונת עבודה על ידי המל"ל, 
אשר משלם לאלמנת הטרמפיסט, קצבת שארים. 
הגיש  והמל"ל  לפיצוי  תביעה  הגישה  האלמנה 
הרכבים  מבטחות  נגד  שיבוב  תביעת  הוא  אף 
אחד  אף  להשאיר  לא  כדי  בתאונה.  המעורבים 
במתח אציין כבר בהתחלה כי בית המשפט קובע 
באופן  מוטלת  האחריות  כי  מפורשת  בצורה 
בלעדי על מבטחת הרכב התקול, אשר הסיע את 
הטרמפיסט ודחה את התביעה כנגד יתר המבטחות 

של הרכבים המעורבים. 
דרכים  תאונות  לנפגעי  הפיצוים  לחוק   3 סעיף 
רכב  כלי  מספר  על  מדובר  כאשר  כי  קובע 
בצורה  תהא  האחריות  חלוקת  בתאונה,  מעורבים 
של  הגוף  לנזקי  אחראי  יהיה  מבטח  כל  ברורה: 
על  מדובר  אם  ידו.  על  המבוטח  ברכב  הנוסעים 
אדם מחוץ לכלי הרכב, יהיו כלל הנוהגים חייבים 
הנפגע  עם  מגע  היה  אם  בין  ולחוד,  ביחד  כלפיו 
על ידי מי מכלי הרכב ובין אם לא היה מגע כלל. 

תכלית הפעולה העיקרית
 סעיף 1 לחוק הפיצוים קובע כי לעניין הגדרת 
שימוש ברכב מנועי, יכללו, בין היתר, גם תיקון 
בידי  שנעשה  גרירתו,  דחיפתו,  ברכב,  דרך 
במסגרת  שלא  אחר  אדם  בידי  או  בו  המשתמש 

עבודתו.
לעובדה  ביחס  חולק  אין  כי  קובע  המשפט  בית 
הרכב  את  ולדחוף  לסייע  יצא  הטרמפיסט  לפיה 
התקול בו נסע כדי להסיטו לשול הדרך, ואף אם 
כדי  בכך  יהיה  לא  הצידה  זז  הפגיעה  לפני  רגע 
לפגוע בתכלית הפעולה העיקרית. מעבר לדחיפת 
הטרמפיסט  פעולת  כי  המשפט  בית  מציין  הרכב 
הינה "תיקון דרך" על פי מבחנים שונים שהוצעו 
בפסיקת בתי המשפט. נסיון הטרמפיסט להזיז את 
אשר  דרך  התיקון  הוא  ימין,  לשול  התקול  הרכב 

נועד להקטין או למנוע את הסיכון התעבורתי. 
חברת הביטוח טענה כי אין מדובר בתיקון דרך 
לתקן  היה  ניתן  לא  כי  בדיעבד  והתברר  הואיל 
את הרכב, אלא שבית המשפט דוחה את הטענה 
שלא  ידועה,  לא  תקלה  אירעה  לרכב  כי  וקובע 
ניתן היה לדעת אותה במעמד ההתרחשות ומטרת 

היציאה לנתיב הנסיעה היתה על מנת להסיט את 
הרכב לשול הדרך.  

מסייע אקראי
אחר  מרכב  הטרמפיסט  נפגע  בפועל  זאת,  עם 
עסקינן  כאשר  התקול.  לרכב  קשור  אינו  אשר 
ברכבו  מוכר  שימוש  במסגרת  יוצא  אשר  בנהג 

את  יכסה  שלו  הביטוח  הרי  אחר,  מרכב  ונפגע 
נזקיו ומאחר שיציאתו מהרכב הינה בתחום הסיכון 
של הרכב. מאידך, אם נפגע הנהג כאשר הוא אינו 
עושה שימוש מוכר ברכבו, הוא לא יחשב "לנוהג" 

והאחריות תהיה על הרכב הפוגע.  
האחריות  אקראי  מסייע  על  מדובר  כאשר 
מה  אך  המעורבים.  הרכבים  כלל  מול  מתחלקת 
כאשר  דנן,  במקרה  שאירע  כפי  במקרה  הדין 
אשר  התקול  ברכב  נוסע  הינו  האקראי  המסייע 
הרכב אשר  הביטוח של  חברת  אחר.  נפגע מרכב 
יציאתו  בעת  כי  טענה  הטרמפיסט  את  הסיעה 
מהרכב הוא יחשב כהולך רגל ולכן האחריות הינה 
באירוע,  המעורבים  הרכבים  מבטחות  כלל  של 
וקובע  אלא שבית המשפט לא מקבל את הטענה 
המצאותו  עוד  כל  הטרמפיסט,  של  מעמדו  כי 
מחוץ לרכב נבעה מהצורך בתיקון הדרך, היא על 

מבטחת הרכב התקול בלבד.   

"נוהג נוסף"
הקביעה  החלת  לעניין  כי  מוסיף  המשפט  בית 
לפיה המבטחת של הרכב התקול אחראית לפיצוי 
העובדה  הינה  ביטחה,  אותו  ברכב  הנוסע  כלפי 
לפיה הנוסע לא סיים את השימוש ברכב בו נסע 
ואין לראות בו כנהג הרכב, הואיל ועל מנת להזיז 
את הרכב מנתיב הנסיעה לשול הדרך, הנהג של 
מי  כי  בפסיקה  ונקבע  ברכב,  נותר  התקול  הרכב 

דרך פעולתו  בטיפול/תיקון  או משתתף  שמסייע 
זו אינה מעבירה אליו את השליטה על הרכב ואינה 

הופכת אותו ל"נוהג" או ל"נוהג נוסף". 
היו  בו  במקום  כי  וקובע  מסכם  המשפט  בית 
מעורבים מספר כלי רכב, כל נוהג אחראי כלפי כל 
מי שנסע בכלי הרכב שלו. הטרמפיסט, למרות שיצא 
מהרכב התקול, הימצאותו מחוץ לרכב נבעה לצורך 
שימוש מוכר ומוגדר - דחיפה ותיקון דרך, פעולה 
שלא הופסקה גם בעת הפגיעה מהרכב האחר ולכן 

האחריות היא על חברת הביטוח של הרכב התקול. 
הרכב  האם  לסוגיה  נדרש  לא  המשפט  בית 
השלישי אשר היה מעורב בתאונה אחראי לפיצוי 
על  מוטלת  האחריות  מלוא  כי  ונקבע  הואיל 
מבטחת הרכב התקול. בשלב זה לא ידוע אם יוגש 

ערעור על פסק הדין.
הכותב הינו מומחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש 

הלשכה רן
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shutterstock :שימוש ברכב מנועי, כולל, בין היתר, גם תיקון דרך ברכב, דחיפתו או גרירתו | צילום
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לוח הביטוח
דרושים

לסוכנות ביטוח בירושלים דרוש/ה סוכן/ת משווק/ת 
צעיר/ה שמעוניין/ת לעבוד על תיק הלקוחות 

של המשרד בתחום הבריאות/חיים/פנסיה/כללי. 
העבודה משולבת, שטח+משרד, אופציה לשכר 

בסיס+עמלות+רכב. יש לשלוח קורות חיים למשרת 
dar21162@gmail.com סוכן

למשרד ביטוח ותיק ומקצועי במרכז מודיעין דרושה 
חתמת רכב למשרה מלאה, מיידית, ולטווח ארוך. נדרש 

ניסיון קודם. תנאים מצויינים למתאימה! קורות חיים 
 eyal@sos-ins.co.il :למייל

לסוכנות ביטוח ותיקה ויציבה בת"א, דרוש/ה סוכן/ת  
ביטוח למח' בריאות קולקטיביים! שיווק ושירות מקצועי 

ללקוחות הקולקטיביים ובני משפחותיהם, איש הקשר 
 מול נציגי הקולקטיב )הנהלה, חשבי שכר וכו’(. 

- רישיון סוכן ביטוח פנסיוני חובה, ניסיון בתחום מוצרי 
 הבריאות והפרט. 

- יוזמה, אסרטיביות, תודעת שירות גבוהה, יכולת 
 עבודה מול ממשקים פנימיים וחיצוניים. 

- עבודה משולבת שטח ומשרד. - שכר בסיס + עמלות, 
shira@gabay-ins.co.il.רכב + טל נייד + מחשב נייד

לסוכנות ביטוח ותיקה ברחובות סוכן ביטוח צעיר 
ונמרץ שמעוניין לעבוד על תיק הלקוחות של המשרד 

כפרילאנס עם אפשרות בעתיד לניהול ופיתוח של 
 המשרד פרטים יש לשלוח קורות חיים 
itsik@newafikim.co.il למשרת סוכן

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

שכירות משנה
להשכרה: חדר מרוהט עם ציוד מחשבים, כולל ארון 

קיר, במשרד שמאים ברחוב תובל 22, קומה 2, רמת גן. 
המשרד כולל מטבחון, שירותים, פינת ישיבה לעוזר, 

פינת המתנה. 2,500 ₪ בחודש. במידת הצורך ניתן 
יהיה לשכור גם חניה בבניין. למעוניינים נא לפנות 

לראובן כפתורי 052-3586060

משרד מפואר כ 65 מ"ר כולל 3 חדרים + אופן ספייס 
גדולבראשון לציון מאחורי קניון הזהב מחיר 52 ש"ח 

למ"ר כולל אחזקהמעלית + מזגנים 0508844442 
ששון מאירי

להשכרה חדר מפואר +שתי עמדות בסוכנות בכפר 

סבא בבניין מבוקש, משרד מרווח כולל שימוש בחדר 
ישיבות. העלות 3500 + מעמ -מחיר קבוע הכולל 

חשמל, ארנונה, ניקיון, אינטרנט – קו סימטרי ודמי 
ניהול. ערן 054-2004455  הנחה מהותית לסוכנת / 

סוכן בתחילת הדרך!

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 

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
מעוניינים לרכוש תיק ביטוח פרט. משלמים מכפיל 

גבוה ובמזומן, ניתנת האפשרות להמשיך לעבוד עוד 
303@5052323.co.il :מספר שנים 052-3688700 מייל

אין לך בתיק הביטוח דור המשך ומעוניין לפרוש? האם 
הדרך היחידה היא מכירת התיק? אז זהו, שלא! אצלנו 
באיכויות פיתחנו מתווה בה יוכל הסוכן גם לפרוש וגם 

ליהנות מהתמלוגים לאורך כל החיים. אם גם אתה 
כזה נשמח להפתיע אותך לטובה ולהיפגש. ליצירת 

קשר ותיאום פגישה, אסף יגר 052-4241333 המודעה 
מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת לשני המינים.

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 

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
 gil@beyahad-ins.com  4526944 משה

ערן בר סוכנות לביטוח בעמ, עם התמחות עסקית 
מחפשת לרכוש תיקי ביטוח אלמנטארי בכל גודל, 

רכישה מלאה או שותפות. לפרטים יש לפנות לערן 
 054-2004455. סודיות מובטחת 

eran@bar-ins.co.il
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

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

אליאנץ’ מזהירה: “אנחנו בעיצומה של 
מגפת תשלומי כופר”

עוד שמדינות רבות בעולם מתמודדות עם מגפת הקורונה, מגפה אחרת שתופסת ב
תאוצה בעולם הדיגיטלי היא מגפת תשלומי הכופר. חברות ביטוח רבות נתונות 
האירופית  הביטוח  ענקית  שפרסמה  אזהרה  לפי  האקרים,  של  כופר  מתקפות  תחת 

אליאנץ’.
לתקופה  בהשוואה  ב־125%  קפצה   2021 של  הראשונה  במחצית  ההאקרים  פעילות 
דמי  תשלומי  דרישות  שכוללות  בתקיפות  מתאפיין  הזה  הזינוק  ב־2020.  המקבילה 
כופר וסחיטה. אבל באליאנץ’ מציינים שאילו המבוטחים היו נוקטים בצעדים הדרושים 

להכשלת המתקפות, אפשר היה למנוע 80% מאירועים אלה. 
של  הסייבר  מומחי  של  הבדיקה 
המאפיינים  כי  העלתה  אליאנץ’ 
ניצול  הם:  הכופר  דמי  מתקפות  של 
חלשות  חוליות  שלילי,  עסקים  מודל 
שהפכו  עסקים  המחשוב,  במערך 
יעדים לדרישות כופר וסחיטה וריבוי 

מתקפות על צינורות אספקה.
מערך  בראש  העומד  סייצ’י,  סקוט 
הסייבר של אליאנץ’, אמר “כמבטחים 
עלינו להמשיך לעבוד עם לקוחותינו 
ולסייע לעסקים להבין שעליהם לחזק 
את הפיקוח והבקרה. באותו זמן, בהתגברות של שוק ביטוחי הסייבר, יש הכרח בהיערכות 

למתן שירותי חירום וגם לזירוז תשלום הפיצוי הכספי”.

בשוויץ, צ הגדולה  המשנה  מבטחת  ביטוח,  יריך 
וצרכני  הבינלאומי  הביטוח  שוק  את  הפתיעה 
ביטוח האשראי הבינלאומי כשהודיעה כי היא מפסיקה 
סיכונים  מפני  אשראי  ביטוחי  כמבטחת  פעילותה  את 
ישראל.  כולל  רבות,  במדינות  כפי שעשתה  פוליטיים 
להחלטת  בהתאם  נעשית  האלה  הביטוחים  הפסקת 

ציריך לסגור את תחום ביטוחי האשראי הגלובלי.
ביטוחי האשראי הבינלאומי היה שירות מבוקש על ידי 
משקיעים, בנקים, חברות הנדסיות ויצואנים הפעילים 
הפוליסה  של  הביטוחי  הכיסוי  המתפתחות.  במדינות 
מהסכמי  חברות  הסתלקות  פוליטיות,  מהומות  כלל 
רכש, אי כיבוד התחייבויות כספיות, הקפאת תשלומים 

בשל אירועים כמו הפיכה צבאית ועוד.
חברת הביטוח ציריך, שמבצעת בתקופה האחרונה הליך 
התייעלות ארגונית, בחנה את פעילות ביטוחי האשראי 
והגיעה למסקנה שהפעילות הזו מסבה לה הפסדים. זאת 
במיוחד לאור שיבושים בפעילות הבינלאומית כתוצאה 

ממגפת הקורונה.
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מבטחת המשנה הגדולה 
בשוויץ תפסיק לשווק 

ביטוח סיכונים פוליטיים

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

פעילות ההאקרים במחצית הראשונה של 2021 קפצה ב־125%
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