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ביטוח ופיננסים

הסוף לאפליה?
סו״ב עאטף עדוי בטור מיוחד 

על חלון הזדמנויות לפתרון 
בעיית ביטוחי החובה בחברה 

הערבית < עמ' 17

תופס תאוצה
צעדים משמעותיים לקידום 

שיתוף הפעולה בין לשכת 
סוכני הביטוח ללשכת יועצי 

המס <  עמ' 11

הבחירות נדחו
בית הדין של לשכת סוכני הביטוח 

הורה על דחיית הבחירות לנשיאות 
הלשכה ⋅ המתמודדים מערערים על 

ההחלטה <  עמ' 2

כלל ביטוח 
במקום הראשון

בשני סקרי הלשכה בתחומים הפנסיוני 
והאלמנטרי זכתה כלל במקום הראשון ⋅ יותר 

מ־700 סוכנות וסוכנים חברי לשכה לקחו 
חלק בסקרים ⋅ מי הגיעה למקום האחרון ומי 

הפוגעת ביותר בסוכנים באמצעות שיווק ישיר 
⋅ הכתבה המלאה בעמודים 7־6
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ביטוח 
ופיננסים

 סערה בלשכה: ביה"ד החליט על דחיית 
הבחירות לאחר שפסל את ועדת הבחירות

 זאת בטענה שהוועדה לא התנהלה בהתאם לתקנון הלשכה ⋅ הליך הבחירות ייפתח מחדש
< רונית מורגנשטרן

שכת סוכני הביטוח נקלעה היום לסערה ל
שיש  פסק  שלה  הארצי  שביה"ד  לאחר 
שוועדות  כיון  הבחירות  את  לדחות 
"בית  הלשכה.  תקנון  לפי  התנהלה  לא  הבחירות 
הדין החליט לפסול את ועדת הבחירות המרכזית, 
כיון שלא פעלה לפי תקנון הלשכה ועל כן הבחירות 
שהיו צריכות להתקיים ב־24/11/2021 יידחו בחצי 

שנה", נכתב בהחלטה.
יש לציין, כי בעקבות דחיית הבחירות בחצי שנה, 
ההליך נפתח מחדש ואפשר יהיה להגיש מועמדות 
הלשכה.  לנשיאות  כולל  מחדש,  התפקידים  לכל 
בצהריים  היום  ביה"ד  בישיבת  התקבלה  ההחלטה 
הביקורת,  ועדת  יו"ר  בעתירת  דיון  בעקבות  )ה'( 

סו"ב אריק לבנוני.
הלשכה,  "בתקנון  הדין:  בית  החלטת  מנימוקי 
כתוב  המרכזית'  הבחירות  'ועדת  הכותרת  תחת 
תמונה  כיצד  אותו,  לפרש  צורך  ואין  במפורש 
תמנה  שהוועדה  כתוב  המרכזית'.  בחירות  'ועדת 
תשעה חברים לפי החלוקה הבאה: בראש הוועדה 
מכל  אחד  נציגים,  שישה  חיצוני;  עו״ד  יעמוד 
מחוז של הלשכה, שתבחר המועצה הארצית מבין 

רשימה שיציג לה הועד המנהל.
הבחירות  בוועדת  מהותי  פגם  שנפל  "התברר 
התפטרה  מחוז  שנציגת  לאחר  וזאת  המרכזית 
בתאריך 6/6/2021 ומאותו היום רק חמישה נציגים 
כמתחייב  נציגים,  שישה  ולא  המועצה  ע״י  אושרו 

בתקנון בסעיף )2( 2.1.
"בתאריך 10/11/2021 כותב במפורש יו"ר ועדת 
הבחירות עו"ד חיים קנת, שלנציג אלי שפלטר, אין 
אישור מהמועצה להיות חבר בוועדת בחירות, כפי 

שמחייב התקנון.
במכתבו כותב יו"ר הוועדה שב־5/7/2021 התכנס 
לוועדה.  חדש  נציג  למנות  וביקש  המנהל  הוועד 
בבדיקה שנערך בפרוטוקול הישיבה, זה אינו מופיע, 
וגם אם כן, זה לא היה מועיל כיוון שלא וועד המנהל 
מאשר את הנציג, אלא המועצה, ובפועל לא הובאה 

בקשה כזו למועצה ולא אושרה".
עוד נכתב כי "בית הדין שקל בכובד ראש לפני 
שקיבל את ההחלטה לדחות את הבחירות. יו״ר בית 
הדין התייעץ עם מספר משפטנים בכירים, פרופ׳ 
דין,  עורכי  ועוד מספר  בדימוס,  למשפטים, שופט 
כדי לנסות למצוא 'סדק' בתקנון ולאשר את התקלה 

- אולם התקנון גובר על הכל.
"יש לציין שרק בימים האחרונים התברר ע"י חבר 
לשכה שלאחד החברים בוועדת הבחירות אין אישור 

מהמועצה לשמש כחבר, ולכן לא יכולים לטעון על 
התקנון  שוועדת  ספק  אין  בתקלה.  בטיפול  שהות 
צריכה לעשות שינויים בתקנון, כדי למנוע בעתיד 

תקלות מהותיות מהסוג שהתברר במקרה זה".

רשלנות ולא "פגם טכני"
בתשובה לעו"ד קנת, טוען ביה"ד: טועה מר קנת 
לפי  שכן  בעתירה  לדון  הדין  בית  לסמכות  באשר 
התקנון בסעיפים  4.7.1ו־4.7.2 - "בית הדין יפעל 

לפי תקנונו ולפי תקנון". 
לדון  מלאה  סמכות  הדין  לבית  יש  כן  על  "אשר 
התקנון  פי  על  אחר  נושא  בכל  כמו  זו  בעתירה 
ובמידת הצורך לפרש סעיף זה או אחר לפי שיקול 

דעתו".
לטענת עו"ד קנת, כי אי אישורו של אלי שפלטר 
השיב  טכני",  "פגם  היא  הבחירות  בוועדת  כחבר 
הועבר למועצה הארצית  גם לא  ביה"ד:  שהנושא 
אלא  טכני'  'פגם  אינה  זו  "עובדה  סופי.  לאישור 
הבחירות  ועדת  על  האחראי  מצד  רשלני  מעשה 
שאמור   – המנהל(  הוועד  בישיבת  נכח  שגם  )כמי 
היה לדאוג לכך שתתקבל החלטה כדין ושהחלטה זו 

תובא בפני המועצה הארצית לאישורה.
"למותר לציין שגם השבוע השתתף מר שפלטר 
ידע  קנת  שעו"ד  למרות  הבחירות  ועדת  בישיבת 

שחברותו לא אושרה עד לרגע זה".
ועדת  יו"ר  טענת  את  הסף  על  דוחה  גם  ביה"ד 
הבחירות על שיהוי של ביה"ד בהחלטה: "לא היה 
כי  התברר  הלשכה  שלחבר  ברגע  שכן  שיהוי,  כל 
המועצה הארצית לא אישרה את חברותו של שפלטר 
לוועדת  מיד  כך  על  העיר   – הבחירות  בוועדת 
הביקורת ומי שהיה אמון על השיהוי מ־6/6/21 הוא 

יו"ר ועדת הבחירות בכבודו ובעצמו".
ועדת  את  לפסול  מחליט  הדין  בית  "לסיכום 
הבחירות הארצית מכיון שלא פעלה על פי התקנון 
התנהלה בקלות דעת ולא בדקה את נושא תקינות 
הוועדה  יו"ר  על  ואין  בועדה  חברותו של שפלטר 
פוסל'.  במומו  'הפוסל  שכן  עצמו,  על  להלין  אלא 
אינו  הבחירות  ועדת  יו"ר  של  תפקידו  כי  יצוין 

בהתנדבות אלא בתשלום מלא".
עו"ד אליוביץ אמר היום ל"ביטוח ופיננסים": "מה 
ביושר  לפסוק  זה  האחרונים  ביומיים  מולי  שעמד 
חמישה  עם  התייעצתי  לכן  השפעה,  שום  ללא 
ליושר  נצמד  אני  שנה   71 בכירים.  משפטנים 
יקבל את הערעור  ביה"מ המחוזי  וכך אמשיך. אם 

והבחירות כן יאושרו, רק אברך על כך".
את  "קיבלנו  הביטוח:  סוכני  לשכת  תגובת 
ונגיב  הדין  פסק  את  נלמד  הדין.  בית  החלטת 

בהתאם"

shutterstock :הבחירות לנשיאות הלשכה נדחו | צילום
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 דוח הממונה לשנת 2020: מספר סוכני 
הביטוח ממשיך לעלות 

שנת הקורונה צמצמה הכנסות הסוכנים מעמלות בכ־350 מיליון שקל ⋅ הרשות תאפשר גביית דמי 
ניהול דיפרנציאליים בהתאם למסלול ההשקעה, ודמי ניהול משתנים < רונית מורגנשטרן

ממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר ה
האוצר  ג' לשר  ביום  הגיש  משה ברקת 
אביגדור ליברמן את דוח הממונה לשנת 
הסוכנים  ענף  את  הסוקר  הפרק  פי  על   .2020
והיועצים, בשנת 2020 היו 13,385 סוכנים בעלי 

רישיון משולם, לעומת 13,274 ב־2019.
ממוצעת  ירידה  הייתה  כי  עולה  הרשות  מדוח 
מיליון שקל( בשיעור העמלות  )כ־350  כ־4%  של 
הירידה   .2019 לעומת   2020 בשנת  מהפרמיה 
 11%  – בריאות  ביטוח  בעמלות  הייתה  הבולטת 
עליה  הייתה  זאת  לעומת  ב־2019.  מאשר  פחות 
הכל  בסך  ופנסיה.  גמל  בעמלות   9% בשיעור 
הסתכמו הכנסות הסוכנים ב־2020 בכ־9 מיליארד 

שקל, לעומת כ־9.3 מיליארד שקל ב־2019.
כלל ביטוח מובילה בחברות המסורתיות בעמלה 
הפניקס   ;28.24%  - בריאות  בביטוחי  ממוצעת 

במקום האחרון עם 13.97%. 
לגבי הכנסות  נוסף שעולה מהדוח  נתון מעניין 
שהרוויחו  הסוכנים  בהיקף  ירידה  הוא  הסוכנים 
מעל 250 אלף שקל בשנה, מה שמעיד על קשיי 

הסוכנים בתקופת הקורונה. 
על פי הנתונים – ב־2020 הסתכמו הכנסותיהם 
מיליון  רבע  עד  של  בסכום  מהסוכנים   46% של 
הסוכנים  מספר  ב־2019.   44% לעומת  שקל, 
 ,13% היה  בשנה  שקל  מיליוני   4 מעל  שהרוויחו 

כמו בשנה קודמת.

דמי ניהול דיפרנציאליים
ניהול  דמי  גביית  לאפשר  מתכוונת  "הרשות 
דיפרנציאליים בהתאם לסוג מסלול ההשקעה וכן 

מקור: רשות שוק ההון
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בעלי רישיון יחיד פעילים 2017־2020

איחוד  את  שיגבירו  משתנים  ניהול  דמי  לאפשר 
לחוסכים.  ההשקעות  מנהלי  בין  האינטרסים 
ומאפשרות  בעולם  מקובלות  אלו  פרקטיקות 
ומבנה  ההשקעה  מסלול  של  יותר  טובה  התאמה 

דמי הניהול לחוסך".
וחיסכון  ביטוח  ההון,  כך מסר הממונה על שוק 
ההון. לאחר  לדוח השנתי של רשות שוק  במבוא 
ביניהן  הרשות,  שהובילה  הרפורמות  את  שסקר 
הרפורמה   - ההסדרים  חוק  במסגרת  הרפורמות 
באג"ח מיועדות והעלאת גיל הפרישה לנשים, וכן 

תכנית פנסיה 2025 והפחתת דמי ניהול.
"אני מאמין כי המהפכה הגדולה בתחום הפנסיה 
הפנסיה  מהפכת  על  בחשיבה  מדובר  לפנינו.  עוד 
של הדור הבא, המתגבשת בשנה האחרונה ברשות 
"בחשיבה  מדובר  לדבריו  ברקת.  מסר  ההון”,  שוק 

ראשונית וגיבוש הצעה בלבד לפתרון מספר בעיות 
משמעותיות בתחום הפנסיה של הדור הצעיר וכלל 
ניתוח  על  שקדה  הרשות  זאת,  עם  יחד  הציבור. 
אשר  ליישום,  הניתנים  כלכליים  מודלים  ובניית 

היא מתכוונת להביא בפני מקבלי ההחלטות".

שלוש ההצעות מרכזיות
- החלת "מס הכנסה שלילי לפנסיה" - לצורך 
גילום הטבות מס לבעלי הכנסות נמוכות מתחת 
להשלמה  בדומה  המס.  להטבות  המזכה  לרף 
ילד,  לכל  לחיסכון  בהפקדה  המדינה  שמבצעת 
הכנסה  לבעלי  נוספת  השלמה  תקדם  הרשות 
נמוכה, במטרה להגדיל את החיסכון הפנסיוני של 
התמריץ  את  גם  יקטין  זה  צעד  אלה.  אוכלוסיות 
מועטה,  הכנסה  בעלי  ידי  על  החיסכון  למשיכת 
מס  תשלום  תוך  זאת  עושים  רבים  שפעמים 
שלא  אף  על  וזאת  כדין,  שלא  משיכה  על  מלא 
מעניקה  המס שהמדינה  הטבות  מכל  ליהנות  זכו 

לחיסכון. 
ההטבות  הענקת  שינוי   – "בנק הטבות מס"   -
למס על החיסכון הפנסיוני מהטבה שנתית להטבה 
על פני מעגל החיים שיאפשר גמישות רבה יותר 
את  והתומך  התואם  באופן  הפרט,  זכויות  במיצוי 

עולם העבודה המודרני. 
כבר  חובה  לפנסיה  חיסכון  להחלת  הצעה   -
בשירות החובה )או מקבילותיו(. חשיבות אורך 
בסיסי  אלמנט  היא  וההשקעה  החיסכון  תקופת 
מוקדם  לחסוך  מתחיל  שהפרט  ככל  בהשקעות. 
יגבר  כספו  על  דריבית  הריבית  אפקט  כך  יותר, 
הרשות  בפרישה.  נאות  חיסכון  להשגת  ויסייע 
כבר  חובה  פנסיה  חיסכון  החלת  לקדם  תציע 
בשכר  לפגוע  )מבלי  ומקבילותיו  החובה  בשירות 
נטו, בדומה לעיקרון "מס הכנסה שלילי לפנסיה"(.
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איחור בתשלום תגמולי ביטוח? הממונה יחייב 
את חברות הביטוח בתשלום פיצוי עונשי

בתזכיר חוק של משרד האוצר מוצע להעניק לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, 
את הסמכות ששמורה כעת רק לבתי המשפט < רונית מורגנשטרן

הישגים לליסוב ביטוח לטובת חברי הלשכה
ביטוח אחריות מקצועית לא יתייקר ⋅ ביטוח שיניים ייפתח למצטרפים חדשים והמחיר יוזל 

⋅ ״הצלחנו להביא להפחתת הפרמיה לגילי 23־56 ולבני משפחותיהם״ < רונית מורגנשטרן

שרד האוצר פרסם תזכיר חוק לפיו מוצע מ
חברות  את  לחייב  הסמכות  את  להרחיב 
הביטוח בתשלום ריבית מיוחדת כך שגם 

הממונה על שוק ההון יוכל להפעיל אותה.
ביטוח  חוזה  לחוק  28א  סעיף  בתיקון  מדובר 
בביטוחים  "מבטח  כי  שקובע  התשמ"א־1981 
אישיים, שלא שילם את תגמולי הביטוח שלא היו 
היה  שבהם  במועדים  לב,  בתום  במחלוקת  שנויים 
המשפט  בית  יחייבו   ,27 סעיף  לפי  לשלמם  עליו 
בתשלום ריבית מיוחדת״. תשלום הריבית המיוחדת 
תגמולי  תשלום  מביצוע  מבטחים  להרתיע  מיועד 

ביטוח באיחור. 
עונשי  פיצוי  למעשה  היא  המיוחדת  הריבית 
שמשולם למבוטח ונועד להרתיע את חברות הביטוח 
להעניש  ואף  הביטוח,  תגמולי  בתשלום  מעיכוב 
אותן במקרה שאינן עושות כך. ריבית מיוחדת כפי 
שנקבע בחוק חוזה ביטוח, גבוהה עד פי 20 מהריבית 

הקבועה ובביטוח סיעודי - גבוהה לפחות פי 10.
כאמור, מציע האוצר להרחיב את סמכות הממונה 

המיוחדת  בריבית  שימוש  לעשות  ההון  שוק  על 
במקביל לבתי המשפט; "מוצע, כאמור, להרחיב את 
הסמכות לחייב את חברות הביטוח בתשלום ריבית 
מיוחדת גם לממונה על שוק ההון בעת שזה שפעל 
על  הפיקוח  לחוק   60 סעיף  )לפי  תלונה  לבירור 
שירותים פיננסיים – ביטוח(, ומצא כי לא שולמו 

תגמולים שאינם שנויים במחלוקת בתום לב".
עוד מוצע במסגרת התזכיר, להאריך את תקופת 
לאחר  ביטוח  לתגמולי  תביעה  של  ההתיישנות 

הגשת תלונה לרשות שוק ההון.
תקופת  כי  קובע  ביטוח  חוזה  לחוק   31 סעיף 
ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא שלוש 
ביטוח  ולעניין  הביטוח,  מקרה  שקרה  לאחר  שנים 
חיים, ביטוח מפני מחלות ואשפוז וביטוח סיעודי – 

חמש שנים לאחר המקרה.
ההתיישנות  תקופת  את  להאריך  מציע  האוצר 
הנ"ל כך שככל שהוגשה תלונה לממונה על שוק 
סעיף  לפי  לסמכותו  בהתאם  בירורה  לצורך  ההון 
תקופת  תחלוף  לא  הביטוח  על  הפיקוח  לחוק   60

ההתיישנות בטרם חלפה שנה מיום הגשת התלונה 
מקרה  שקרה  לאחר  שנים  מארבע  יותר  לא  אך 
מפני מחלות  ביטוח  חיים,  ביטוח  ולעניין  הביטוח, 
ואשפוז וביטוח סיעודי - לא יותר משש שנים לאחר 

שקרה מקרה הביטוח. 

חיסכון בהוצאות המבוטח
ההתיישנות  תקופת  "הארכת  כי  מוסבר  בתזכיר 
במקרים שבהם הוגשה תלונה ונערך ברור בהתאם 
לסעיף 60 לחוק הפיקוח על הביטוח תאפשר לממונה 
למצות את הליכי ברור התלונה גם בנוגע לתלונות 
ברור  מיצוי  ההתיישנות.  תקופת  סף  על  שהוגשו 
התלונה יוכל ליתר במקרים המתאימים את הצורך 
בהגשת תביעה לבית המשפט ובכך לסייע ולחסוך 
בהוצאות הן של המבוטחים והן של חברות הביטוח, 
כמו גם להקל על העומס המוטל על בתי המשפט. 
ההצעה צפויה לנטרל חשש של מבוטחים כי פנייה 
לממונה תפגע בהם שכן תקופת ההתיישנות עלולה 

לחלוף בזמן שהתלונה מבוררת אצל הממונה". 

שהתנהל ל ממושך  ומתן  משא  אחר 
בשבועות האחרונים מול חברות הביטוח, 
להביא  לביטוח  ליסוב  סוכנות  הצליחה 
הביטוח  סוכני  לטובת  משמעותיים  הישגים 

לקראת חידושי הביטוחים בשנה הקרובה.
המנהל  הוועד  בישיבת  נסקרו  ההישגים 
הקדנציה  הנהגת  של  אחרונה  בישיבה  החגיגית, 
במלון  השבוע  בתחילת  שהתקיימה  הנוכחית, 

הרודס בתל אביב.
איילון  חברת  של  מקצועית  אחריות  ביטוח 
ביטוח לחברי הלשכה יחודש ללא העלאת פרמיה; 
לייקר  ביקשה  החברה  ארז,  אריאל  סו"ב  לדברי 
ב־2%־3% את מחיר הפרמיה, אך לאחר משא ומתן 

היא השאירה את המחירים כפי שהיו השנה. 
ביטוח,  ליסוב  יו"ר  קסלמן,  דני  סו"ב  לדברי 
"אנחנו  בעיקר:  ארז  אחראי  עליו  בהישג  מדובר 
רוזוליו,  לגדעון  ובעיקר  איילון  לחברת  מודים 
עסקי  כללי  ביטוח  אגף  ומנהל  למנכ"ל  משנה 
ולעו"ד דנה נפתלי, מנהלת אגף חבויות בחברה. 

ההישג לא מובן מאליו, נוכח מצב התביעות הלא 
טוב של סוכני הביטוח בשנה האחרונה״.

לדברי ארז, ביטוח אחריות מקצועית היה סיפור 
הצלחה בשנה האחרונה: "מכרנו ב־10 חודשים 404 
פוליסות לעומת 324 פוליסות בשנת 2020. מדובר 
בגידול של 124 אלף שקל בהכנסות ליסוב, וזאת 

כתוצאה ממאמצי שימור ושיווק שעשינו״, ציין.

הפחתת פרמיה בביטוח שיניים
ההישג הנוסף הוא הסכם חדש עם הראל ביטוח 
לגבי ביטוח השיניים הקולקטיבי לחברי הלשכה, 

שיתחדש ב־01.02.2022.
"הראל הסכימה לפתוח את הביטוח למצטרפים 
חדשים מהלשכה, וזאת לאחר 6 שנים בהם לא היה 
ניתן לצרף חברים נוספים לביטוח״, מסביר ארז, 
״הצלחנו להביא להפחתת פרמיה לגילאי 23־56 
ולבני משפחותיהם, והם ישלמו 94 שקלים לחודש 
בלבד. כמו כן, גם סוכנים חדשים בלשכה יוכלו 
בתנאים  הראל,  של  השיניים  לביטוח  להצטרף 

לשכת  לחברי  רק  ייחודי  במוצר  מדובר  אלה. 
סוכני הביטוח״, הוא מדגיש.

את המשא ומתן מול הראל ביטוח ניהלו חברי 
גיל  אמית,  רם  הביטוח  סוכני  ליסוב  ועדת 
שלומי  עו"ד  אותו  והוביל  אביחזר,  וסמי  ורדי 

לוטינגר, יועץ חיצוני ללשכה.
וליו"ר קסלמן על עבודה של  מודה להם  "אני 
הרבה שעות״, אמר ארז והוסיף: "היו הרבה דחיות 
של תביעות בביטוח השיניים, כ־57%, ולכן מינינו 
הלשכה  לחברי  מלווה  כיועץ  לוטינגר  עו"ד  את 

של ביטוח זה ב־6 השנים הקרובות".
בפועל,  הלשכהה  נשיא  אנגלמן,  יוסי  סו"ב 
פעילותה  על  ביטוח  לליסוב  להודות  ביקש 
קסלמן  דני  בראשות  ביטוח  "ליסוב  הברוכה: 
היו"ר וארז אריאל מנהל העסקים, וחברי הוועדה 
לווינגר,  שלומי  עו"ד  היועץ  גם  כמו  האחרים, 
עשו עבודה מדהימה. אני מודה גם לסו"ב עוזי 
מאושיות  הקודם,  ביטוח  ליסוב  יו"ר  ארגמן, 

הוועדה, על פעילותו הברוכה".

חדשות  הלשכה | חדשות  הלשכה | 



חדש ובלעדי,  ביטוח הרכב היחיד המעניק לנהגים טובים
הנחה נוספת בכל חודש מחדש, בהתאם לכמות ואופן הנהיגה

הנחה חודשית 
מותאמת ומשתנה

ליווי 24/7 
בזמן תאונה

אפליקציה להצגת
חיסכון חודשי

ללא צורך
בהתקנה ברכב

זה אבסורד שלא תהיו מבוטחים בכלל
נהגים טובים?

כפוף לתנאי החברה והפוליסה. כלל חברה לביטוח בע"מ

לצפייה בסרט <

https://youtu.be/_xld8pHO5FI
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 כלל ביטוח היא הזוכה בסקר שביעות 
רצון בתחום הפנסיוני

הפניקס היא החברה הפוגעת ביותר בסוכניה באמצעות שיווק ישיר בתחום הפנסיוני < רונית מורגנשטרן

הציון כ את  קיבלה  ביטוח  לל 
בסקר   7.7 ביותר  הגבוה 
סוכנים  של  הרצון  שביעות 
בתחום  החברות  משירות  לשכה,  חברי 
השני,  במקום  נמצאת  הראל  הפנסיוני. 
אכזבה  מנורה   ,7.5 של  כולל  ציון  עם 
והגיעה  הפנסיוניים  הסוכנים  את  השנה 
למקום החמישי עם ציון של 6.8 ובמקום 

האחרון אלטשולר שחם.
אוקטובר  חודש  במהלך  נערך  הסקר 
שריד  מכון  בידי  שבוצע  בסקר   .2021
את  לשכה.  חברי  סוכנים   741 השתתפו 
לביטוח  הוועדה  וארגנה  יזמה  הסקר 
פנסיוני בלשכה, בראשות סו"ב אייל פז.

אחת השאלות בסקר התמקדה בפגיעת 
חברות בסוכנים בעיקר באמצעות שיווק 
הראשון  במקום  מובילה  הפניקס  ישיר; 
דרגו  מהסוכנים   55.3%  – מחמיא  והלא 
אותה כפוגעת ביותר. איילון היא החברה 

הכי מתחשבת בסוכניה.

המסלקה יקרה 
הרצון  לשביעות  גם  התייחס  הסקר 
מהמסלקה  הפנסיוניים  הסוכנים  של 
מרוצים  מהסוכנים  כ־80%   – הפנסיונית 
עם  וגבוהה.  בינונית  ברמה  מהמסלקה 

שיש  סבורים  מהסוכנים   57.7% זאת, 
להקטין את עלויות השירותים שמציעה 
לשפר  שיש  חושבים  ו־38.2%  המסלקה, 
את איכות ושלמות המידע שהיא מספקת.

אייל פז | צילום: סטודיו 18 רוני פרל 

סו"ב אייל פז, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה, 
בתגובה על ממצאי הסקר: "אין ספק שבמוקד העניינים 
פעילות  נמצאת  הרצון  שביעות  בסקר  שנחשפו 

השיווק הישיר של חברות הביטוח. זו הבעיה המרכזית 
שמטרידה את הסוכנים בימים אלה והיא משליכה גם 

על מדדי שירות אחרים המופיעים בסקר".
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סקר שביעות הרצון מחברות הביטוח 
בתחום הביטוח האלמנטרי

כלל במקום הראשון ⋅ הפניקס נמצאת במקום השני ⋅ קובי צרפתי: "לפי תוצאות הסקר, 
השרות שאנו מקבלים מחברות הביטוח הוא ברמה נמוכה מאוד" < רונית מורגנשטרן

הגבוה כ הציון  את  קיבלה  ביטוח  לל 
הרצון  שביעות  בסקר   ,7.75 ביותר 
מחברות  אלמנטרי  ביטוח  סוכני  של 
במקום  ומנורה  השני  במקום  הפניקס  הביטוח. 

האחרון.
בקרב  נערך  שריד  מכון  בידי  שבוצע  הסקר 
784 חברי וחברות הלשכה, וכלל את הנושאים: 
שביעות רצון מאיכות שירות בחברות, שביעות 
נכונות  במרחבים/מחוזות,  שרות  מאיכות  רצון 
להמליץ על החברה, טיפול בנזקי צנרת, עזרים 

ותוכנות לניהול המשרד.
הסוכנים דרגו כאמור את הפניקס במקום השני 
בשביעות רצון כללית, ובמקום הראשון בטיפול 
הראשון  במקום  אותה  דרגו  גם  אבל  בתביעות, 
באמצעות  בסוכניה  הרבה  הכי  שפוגעת  כחברה 
שיווק ישיר. כמו כן, הפניקס היא החברה ש־81% 
מהנשאלים השיבו כי צמצמו פעילות איתה לאור 
השיווק הישיר שלה. הראל נמצאת במקום השני 

במידת הפגיעה בסוכניה בפעילותה הישירה.

הנחה על חשבון העמלה
בנושא הבעיות שמטרידות את סוכני הביטוח 
בעבודתם מול חברות הביטוח, 48% ציינו שהנחה 
המטרידה  היא  הסוכן  עמלת  חשבון  על  ללקוח 
החברות.  של  ישיר  ששיווק  ציינו   45% ביותר; 
 9% ורק  מהסוכנים   27% מטרידה  הרגולציה 

מוטרדים מתדמית הסוכן.
ספקי שירות – סטרט קופל במקום הראשון.

נמאס לנו לספוג
לביטוח  הוועדה  יו"ר  צרפתי,  קובי  סו"ב 

אלמנטרי בלשכה מסכם:

מקבלים  שאנו  השירות  הסקר,  תוצאות  "לפי 
ציון  מאוד;  נמוכה  ברמה  הוא  הביטוח  מחברות 
7 שיכול להקנות מקום ראשון בשביעות הרצון, 
חברות  הנמוכים  הציונים  מלבד  נמוך.  הוא 
ופוגעות  במקביל  ישיר  שיווק  מנהלות  הביטוח 

בנו.
דורשים  אנו  יותר.  להבליג  מוכנים  לא  ״אנו 

שלא  אלינו;  בהתיחסות  בשרות  מהותי  שינוי 
ישווקו ביטוחים ישירים באמצעות מוקדים; לא 
יותר פגיעה בעמלה; לא מוכנים  מוכנים לקבל 
תוכניות  עם  יוצאות  הביטוח  שחברות  לקבל 
 - חדש  לעידן  עברנו  מופחתת;  בעמלה  חדשות 
לנו  נמאס  שלנו.  הזכויות  על  מאבק  של  עידן 

לספוג". קובי צרפתי | צילום: באדיבות המצולם 

שביעות רצון כללית מאיכות השירות

באיזה מידה החברה פוגעת בך בפעילותה הישירה 
בביטוח האלמנטרי



https://bit.ly/3Fn290K%0D
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״אני משאיר מחוז פעיל ומתפקד״
 כנס הבריאות של מחוז חיפה והצפון זכה להצלחה מרשימה ולקחו בו חלק יותר מ־200 סוכנים חברי לשכה ⋅ הוא 

 כלל הרצאות מקצועיות מתחום הבריאות וטקס סיום קדנציה של יו"ר מחוז חיפה והצפון, סו"ב מיכה אדוני 
< רונית מורגנשטרן

וסוכנים השתתפו ל סוכנות  מ־200  מעלה 
והצפון  חיפה  מחוז  של  הבריאות  בכנס 
המחוז  יו"ר  של  הקדנציה  סיום  ובסימן 

סו"ב מיכה אדוני. 
הכנס התקיים במלון דן כרמל בחיפה והשתתפו 
מנכ"לית  אנגלמן,  יוסי  סו"ב  הלשכה  נשיא  בו 
הלשכה עו"ד בשמת כרמון וחברי הנהלה. לדברי 
הארגון  על  רבים  לשבחים  זכה  העיון  יום  אדוני, 
וברוח  גבוהה  ברמה  מקצועיים  תכנים  המופתי, 
שלושת  העכשוויים.  הטכנולוגיים  החידושים 
המתמודדים לנשיאות – שלמה אייזיק, אודי הוד 
ואלי שטרק - נשאו גם הם דברים בפני הנוכחים.

פרופסור   - הראשונה  מהשורה  רופאים  הופיעו 
על  הרצה  אשר  נשים,  מחלקת  מנהל  לביא  עופר 
ומחלות  סרטן  הגניקולוגיה,  בתחום  "חידושים 
ההמטולוגי  המכון  מנהל  פרייס  לביא  ד"ר  נשים", 
בתחום  חדשניים  וטיפולים  דרך  פריצת  על  סיפר 

סרטן הדם״, מספר אדוני.

חידושים בתחום הבריאות
הוקרה  מגן  המחוז  יו"ר  העניק  הרצאתם  בסיום 
החולים  בית  דובר  באמצעות  כרמל  החולים  לבית 
מגן  גם  העניק  אדוני  רבות.  סייע  אשר  דדון,  אלי 

הוקרה לידיד הלשכה מיקי קופל, על תרומתו הרבה 
לסוכני הביטוח. 

אודי פרישמן ריתק את הנוכחים בהרצאתו  ד"ר 
"כיצד יראו ביטוחי הבריאות בעשור הבא"; באמצע 
על  לו  החמיא  לבמה,  אדוני  את  אודי  הזמין  דבריו 
החדש,  ספרו  את  לו  והעניק  לתפארת  מחוז  ניהול 
״העיקר הבריאות״. כל באי הכנס קיבלו במתנה את 
ספרו. "הוא האורים והתומים של ביטוחי הבריאות״, 
הביאה  גוטמן  שושן  ליאור  "ד"ר  אדוני.  אמר 
חידושים שלא נראו עדיין בתחום הבדיקות הגנטיות 

והגנומיות״, הוסיף.
סו"ב איגור מורי יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד של 

הלשכה, שזאת הייתה הופעתו האחרונה בתפקיד זה, 
דיבר על "ניפוץ המיתוס בביטוחי נסיעות לחו"ל".

סניף  ויו"ר  שכנר  יעקב  סו"ב  חיפה  סניף  יו"ר 
שהיו  חטיב,  מוחמד  סו"ב  עמקים  גליל  נצרת 
הכנס,  באי  את  ברכו  העיון  ליום  מלאים  שותפים 
הודו ליו"ר המחוז על תרומתו הרבה לסוכני הביטוח 

ואף קראו לאיחוד השורות בלשכה.
אדוני,  המחוז  ליו"ר  הבמה  ניתנה  הכנס  בסיום 
על  הביטוח  לסוכני  והודה  פרידה  מילות  שאמר 
ההזדמנות שניתנה לו לשרת את סוכני מחוז הצפון 
בפרט ואת לשכת סוכני הביטוח בכלל. “נכון״, אמר 
אדוני, "זה לא היה קל ואף קשוח ובפרט בקדנציה 
על  הביטוח  לסוכני  כולי  כל  את  הקדשתי  זאת. 
חשבון זמני הפרטי, על חשבון המשפחה ועל חשבון 
הפרנסה. למרות זאת, עשיתי זאת באהבה ובנתינה 

ללא תנאי, כי ראיתי בכך שליחות". 
הוא הודה לכל עובדי הלשכה והנהגתה על סיוע 
מתפקד  מחוז  משאיר  "אני  למופת.  פעולה  ושיתוף 
המסורת  את  שימשיך  אחרי  שיבוא  ממי  ומבקש 
אמר  משאיר״,  שאני  הנדוניה  על  וישמור  הנפלאה 

בסיום דבריו. 
הוקרה למיכה  מגן  הנשיא בפועל אנגלמן העניק 

אדוני. 

  

כשנותנים מעל-

מיליארד

%

₪

חוצים את רף ה-

מתרגשים לשתף שהגענו 
לשיא בנכסים המנוהלים 

בקרן הפנסיה שלנו. בזכות 
עבודה קשה, בסיס לקוחות 

נאמן וסוכנים מוכשרים, אנחנו 
 ממשיכים אתכם בדרך למעלה

 ולא מתכוונים לעצור!

כנס הבריאות בחיפה | צילום: ליאור פוזניאק



כיסוי בקליק
 PLAY רוצים לדעת איך זה עובד? לחצו לצפייה על
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https://365.fnx.co.il/Support/ClickInstall.exe
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השת"פ עם לשכת יועצי המס תופס תאוצה
 בהמשך לחזון המשותף בין לשכת יועצי המס בראשותו של הנשיא ירון גינדי ובין לשכת סוכני 
 הביטוח בראשתו של הנשיא בפועל יוסי אנגלמן - צוותי עבודה מתקדמים עם תוכנית עבודה 

לשנה הבאה < רונית מורגנשטרן

 

יתוף הפעולה בין לשכות יועצי המס ש
וסוכני הביטוח, שהושק על ידי נשיאי 
אפריל,  חודש  בתחילת  הלשכות 
עבודה  תוכנית  על  עובדים  אלה  ובימים  מתקדם 
משותפת לשנה הקרובה. מי שמרכזת את הנושא 
יו"ר מחוז השפלה,  ג'ינה פלד,  בלשכה היא סו"ב 
סגנית  ארי,  בן  רויטל  רו"ח   – המס  יועצי  ומצד 

נשיא לשכת יועצי המס. 
ונטוורקינג;  פעולה  בשיתוף  מאמינים  "אנחנו 
שני הצדדים - יועצי המס וסוכני הביטוח - ייצאו 
הראשון  ”המפגש  ארי,  בן  אומרת  מכך״,  נשכרים 

שלי במסגרת המיזם היה עם סו״ב אניה לוין, 
סגנית הנשיא אישה חזקה ואינטליגנטית; 

מטעם לשכת סוכני הביטוח מרכזת את 
המיזם ג'ינה פלד, אישה מדהימה בפני 
עצמה, ויצאנו לדרך ככוח נשי מנצח 

להרים את המיזם”. 
מטרות  את  יחד  שמיקדו  לאחר 

ישיבה  התקיימה  המשותף,  המיזם 
סוכני  לשכת  מנכ"לית  עם  גם  בנושא 

כרמון.  בשמת  עו"ד  הביטוח 

עצם  את  לחשוף  כל  קודם  "החלטנו 
ואת  המשותף,  המיזם  של  קיומו 
שיתופי  באמצעות  נעשה  זה 
מקצועיות  בהשתלמויות  פעולה 
משותפות וכנסים, בהם ירצו נציגי 
הלשכה האחרת״, מסבירה בן ארי.

את  להמחיש  אם  לדבריה, 
סוכן  הפעולה,  שיתוף  של  היתרונות 

ביטוח ששומע מלקוח שהוא מבטל 
אותו,  שמכר  משום  נכס  ביטוח 

יכול להפנות אותו ליועץ מס, שיכוון אותו בהיבט 
המיסויי של מכירת הנכס ורכישת חדש; 
אם זה בפנסיה – להיעזר ביועץ מס, 
סעיף 190, פריסה וקיבוע זכויות – 
זה מתורגם לכסף שמוחזר ללקוח, 
שיהיה מרוצה מסוכן הביטוח שלו.
וגם להיפך – יועץ מס ששומע 
ויכול  לחו"ל  נוסע  שלו  שלקוח 
להפנות לסוכן ביטוח לגבי ביטוח 
ייעוץ  לקבל  או  לחו"ל,  נסיעות 
מסוכן פנסיוני על חיסכון פנסיוני, 

פרישה וכד'. לתת ידע מקצועי, ואפילו 
ההיכרות  חשובה  לכן  מכירתי.  לא 
אני אמליץ   – הנטוורקינג  האישית, 
אני מכירה  רק אם  ביטוח  סוכן  על 
סוכן  גם  בנוסף,  כמקצוען.  אותו 
וגם  עסק,  בעל  הוא  עצמו  הביטוח 
המיסוי  בענייני  להתמצא  חייב  הוא 

בעסק שלו, והשת"פ יסייע לו בכך. 

דגש על הצעירים
"אנחנו עובדות בימים אלה על תוכנית עבודה 
״השתלמויות  ארי,  בן  אומרת  הקרובה״,  לשנה 
משותפות, הרצאות של כל צד בכנסים של הצד 
השני, מנטורינג של ותיקים לצעירים. דגש מיוחד 
ניתן לצעירים, שבתחילת הדרך אין להם מספיק 
קשרים. נבנה קורס מנטורים ונבצע מנטורינג של 

ותיקים לצעירים בשתי הלשכות. 
״אני שמחה שמצאתי אוזן קשבת בלשכת סוכני 
נשים  פגשתי  שת"פ;  היה  לא  אחרת  הביטוח, 
וחברותיהן  חבריהן  למען  לעבוד  שבאו  מדהימות 

בלשכה". 

בן ארי | צילום: אורן דאי

פלד | צילום: באדיבות המצולמת
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נציג אנושי
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No matter what. 
 סוכנים יקרים,פשוט לשווק ביטוח נסיעות לחו"ל

יצרנו עבורכם בממשק הסוכן
ערכת כלים שיווקיים שיעזרו לכם 

לשווק את ביטוח הנסיעות של 
פספורטכארד בקלות ובפשטות 

במגוון פלטפורמות דיגיטליות: 
רשתות חברתיות | הודעות וואטסאפ 
| דיוור למייל | באנרים | עמודי נחיתה 

ועוד. המסרים בכלים מותאמים
לכל היעדים המתאימים

לתקופה הקרובה. 

 מוקד השירות לסוכן עומד לרשותכם 
AgentService@PassportCard.co.il :בדוא"ל

או בטלפון 1800-800-930.

היכנסו לממשק והתחילו
לשווק בקלות וביעילות

מיזם זרקור פנסיוני הושק בלשכה במפגש 
הסוכנים המתנדבים

< רונית מורגנשטרן

יום שלישי השבוע התקיים מפגש חברי וחברות הלשכה שהתנדבו ב
לקחת חלק במיזם "זרקור פנסיוני". במפגש זה לקחו חלק 25 סוכנים 

מקרב 48 מתנדבים. 
התהוות  תהליך  בסקירת  פתח  בפועל,  הלשכה  נשיא  אנגלמן,  יוסי  סו"ב 
מירב כהן  קול קורא מטעם השרה לשוויון חברתי  יצא  המיזם שבעקבותיו 
והממונה על שוק ההון ד"ר משה ברקת ובו פניה לסוכנות וסוכנים פנסיונים 

להתנדב למיזם. 
מדובר במתן שירות ייעוץ פנסיוני לקראת פרישה לאזרחים ממעמד סוציו 
אקונומי נמוך. הייעוץ כולל בדיקה באמצעות המסלקה והר הביטוח. השירות 
מסתכם בהמלצות שיש בהן כדי לשפר את מצבו של האזרח לקראת פרישה, 
בדיקת כפלי ביטוח, הוזלת דמי ניהול ובדיקת מוטבים. השירות מתבצע ללא 

גביית שכר טרחה מכול סוג שהוא.

הכרה בערכו של הסוכן
בהמשך המפגש הסביר סו"ב רם אמית, המרכז את הפרויקט בלשכה, את 
חשיבות המיזם ועמד על כך שמאות אלפי שכירים, ממעמד סוציו אקונומי 
פנסיוני  יועץ  או  פנסיוני  סוכן  פגשו  לא  פנסיה  לקרנות  שצורפו  נמוך 
שייעץ להם בבחירת מסלול התואם את מצבם הכלכלי והמשפחתי. לטענתו 
של אמית מיזם זה חשוב ביותר מבחינה חברתית. זו התנדבות הזוכה להכרה 
והמשרד  ההון  שוק  רשות  ידי  על  מקצוע  כבעל  הביטוח  סוכן  של  בערכו 

לשוויון חברתי.
מזווית  המיזם  את  ההון  שוק  מרשות  זהר  ליאור  הציגה  המפגש  בהמשך 
הראיה של הרשות והמשרד לשוויון חברתי. המצגת שהועלתה על ידה תיארה 
את שלבי תהליך הייעוץ, המשוב והבקרה על פעילות הסוכן ושביעות רצון 

האזרח מקבל השירות.

מפגש זרקור |  צילום: באדיבות הלשכה
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 בית המשפט המחוזי הורה להחזיר כספים 
לעמיתים - מיטב דש ערערה לעליון

 פסק דין שניתן בתביעה ייצוגית הורה לחברה להחזיר 423 מיליון שקל לעמיתי קופת הגמל "דש" ⋅ 
 במקביל לערעור הודיעה החברה כי תציג תוכנית פעולה שקופה ואפקטיבית להתמודות עם תוצאות 

ההליך המשפטי < רונית מורגנשטרן

השבוע מ בתחילת  הגישה  גמל  דש  יטב 
הדין  פסק  על  העליון  לביה"מ  ערעור 
של המחוזי בתל אביב שניתן בתביעה 
ייצוגית נגדה, וכן בקשה לעיכוב ביצוע. לעמדת 
הערעור  כי  הסיכויים  רוב  דינה,  ועורכי  החברה 
את  כנראה  יהפוך  העליון  המשפט  ובית  יתקבל 

פסק הדין של בית המשפט המחוזי.
ביה"מ המחוזי בתל אביב פסק כי על קופת הגמל 
"דש" של מיטב דש להחזיר לעמיתים סכום של 
יותר מרבע מיליארד שקל, בשל גביית דמי ניהול 
בניגוד להסכמים ותוך הפרת חובת הנאמנות שלה 
לאירועים  המתייחס  דין  בפסק  מדובר  כלפיהם. 
תובענה  במסגרת  שנים  לפני עשרות  שהתקיימו 
הגמל;  בקופת  עמיתים  שני  שהגישו  ייצוגית 
השניים טענו כי זו גבתה מהם דמי ניהול בניגוד 
לקופה.  הצטרפותם  בעת  עמם  שהוסכם  למה 

כאמור, התובענה אושרה כייצוגית.
כי מתוך אחריות עסקית כלפי  הודיעה  החברה 
בעלי העניין בחברה היא נוקטת במהלכים הבאים:

• ערעור על פסק הדין ובקשה לעיכוב ביצוע;
בהיקף  התביעה  סכום  מלוא  של  הפרשה   •
של  הפסד  על  ודיווח  שקל  מיליון  כ־423  של 

כ־495־505 מיליון שקל ברבעון; 
שקל,  מיליון   800 של  בנקאי  אשראי  קו  גיוס   •

המכסה אפשרות של פירעון מצד בעלי האג”ח;
בהנפקת  להשתתפות  הבעלים  הסכמת  קבלת   •
ורכישת  שקל  מיליון  כ־150  של  בהיקף  זכויות 

מלוא היקף ההנפקה במידה וידרשו לכך.

״מטרה ברורה״
"מיטב  מסר:  דש,  מיטב  מנכ״ל  רביב,  אילן 
לנו  יש  מאוד:  חזק  עסקי  במומנטום  נמצאת  דש 
טובים,  ביצועים  שעובדת,  חזקה  אסטרטגיה 
ומנועי  וממוקדת, מותג מוערך  הנהלה מקצועית 
המטרה  הדין,  פסק  קבלת  עם  ייחודיים.  צמיחה 
זה  לאירוע  ניתן  לא   - ברורה  הייתה  שהצבנו 
לפגוע במומנטום החזק שלנו. לכן החלטנו להציג 
ובעיקר  שקופה  מקיפה,  ברורה,  פעולה  תוכנית 

אפקטיבית להתמודדות עם תוצאות פסק הדין. 

בגורמים  מתלות  אותנו  מנתקת  זו  ״תוכנית 
חיצוניים. אנו רוצים לנהל את האירוע ולא שהוא 
ינהל אותנו. תוכנית הפעולה שלנו נבנתה לאחר 
שיחות עם שוק ההון, מדרגי האג"ח והרגולטורים 
במהלכים  אותם  לשתף  חשוב  לנו  היה  השונים. 
השליטה  בעלי  המחויבות של  את  ולהדגיש  אלה 
הצדק  כי  שלם  בלב  מאמינים  אנו  החברה.  כלפי 

עמנו וכי הערעור יתקבל". 

הפסד צפוי ברבעון השלישי
יסתכם  ההפרשות  בעקבות  כי  מעריכה  החברה 
כ־495  של  מוערך  לסך  השלישי  ברבעון  ההפסד 
נקי  לרווח  בהשוואה  וזאת  שקל  מיליון   505 עד 
שקל  מיליון  34־38  בין  של  מוערך  בסך  צפוי 

לרבעון השלישי לשנת 2021 בנטרול ההפרשה. 
צפויה  ההפרשה,  סכום  של  בנטרול  כן,  כמו 
הייתה החברה לרשום בתקופה של תשעה חודשים 
היו  אשר  שקל,  מיליון  כ־104־108  של  רווח 
מהווים עלייה של כ־40% ביחס לתקופה המקבילה 
שלשם  הדירקטוריון  החליט  בנוסף,  ב־2020. 
חיזוק הון החברה היא לא תחלק דיבידנד בהתאם 

למדיניותה בתקופה הקרובה. 
משוער  בהיקף  זכויות  הנפקת  תבצע  החברה 
של כ־150 מיליון שקל, וקיבלה התחייבויות של 
בעלי השליטה שלה לפיהן הם ישתתפו בהנפקת 
המונפקות  המניות  מלוא  את  וירכשו  הזכויות 

במידה ויידרשו לכך. 

אילן רביב | צילום: רמי זרנגר
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 הפתרון לעוולות ולסחבת - הקמת 
מוסד לגישור ובוררות

הובלה של תרבות ארגונית חדשה המרחיקה את הלקוח מהצורך לפנות להליכים מורכבים ויקרים 
בבית המשפט תטיב לא רק עם הציבור, אלא עם הענף כולו < סו"ב אשר סייפר

פי נתונים שמתפרסמים בישראל ל
לבתי  המוגשות  התביעות  מספר 
משמעותי  באופן  גדול  המשפט 
כמות  גם  וכך   ,OECDה־ למדינות  ביחס 
דין  בפסק  שמסתיימות  התביעות  ומספר 

של בית המשפט.
העומס הנופל כנטל על בתי המשפט אינו 
אילוצי  עקב  הקרוב  בעתיד  לקטון  צפוי 
את  להרחיב  מאפשרים  שאינם  תקציב 

המנגנון השיפוטי העמוס ממילא.
חלק גדול מה"אשמה" על הסחבת והעומס 
היא של ענף הביטוח, כאשר תביעות רבות 
גורמות  יחסית  נמוך  כספי  היקף  בעלות 
זה  מצב  המשפט.  מערכת  על  נוסף  ללחץ 
רעה  ומהווה  ותדמיתי  כספי  לנזק  גורם 

חולה לציבור כולו.
כגון:  פתרונות  מספר  הוצעו  לאחרונה 

וייעול הליכים משפטיים,  הגדלת מספר השופטים 
אך אין בהם כדי לתת פתרון מקיף וארוך טווח לכלל 

הסכסוכים העסקיים במשק, ולענף הביטוח בפרט.

תרבות ארגונית לקויה
בזמנו, רשות שוק ההון ניסתה לקדם פתרון על 
ידי קידום חקיקה המחייבת בוררות חובה, אולם 

יוזמה זו לא צלחה.
של  והניהולית  הארגונית  התרבות  לצערנו, 
של  יעילה  לא  לדרך  גורמת  הביטוח  חברות 
סחבת: מפגש בבימ”ש. ציבור הלקוחות אינו פטור 
מ"אשמה" היות ופעמים רבות נגררים לתביעות 

במקום לבחון פשרות מכובדות.
נוצרה  קטנות  לתביעות  המשפט  בתי  בהקמת 
המשפט,  בתי  על  להקלה  יתרום  שהדבר  תקווה 
בתביעות  מוצפים  שהם  היא  המציאות  אולם 
שבנקל ניתן לפתור בדרכים יעילות יותר. פנייה 
להיות  צריכה  בביהמ"ש  מסורבלים  להליכים 

מוצא אחרון העומד בפני הלקוח, הצרכן.
לשכת סוכני הביטוח צריכה להוביל מהלך של 
הקמת מוסד לגישור ובוררות ולונטרי אשר יפעל 

במקביל למוסדות הלשכה. 
והענף  הסוכן  של  העתיד  את  שבחנה  הוועדה 
הביטוח בראשות שר המשפטים גדעון סער המליצה 
ואני  הלשכה,  ידי  על  שיופעל  "טריבונל"  להקים 
סבור שאין יותר מתאים לביצוע משימה זו מבית 
הדין שהיום עסוק בעניינים פנימיים של הלשכה.  

להיטיב עם הציבור
צריכים  זה  אורגן  של  מוצלחת  הקמה  לשם 
להוביל ולקבל הסכמה של רוב "השחקנים" בשוק, 

על מנת להסדיר פנייה לגישור או בוררות לצורך 
פתרון המחלוקות.

הגיאוגרפי  הפיזור  את  לנצל  יכול  זה  מוסד 

והמגזרי הרחב של סוכני הביטוח, כאשר 
לדון  המקצועי  והידע  היכולת  לחלקם  
שיקל  דבר  במחלוקת,  שנויות  בסוגיות 

משמעותית על כולנו.
להקים  הכלים  הביטוח  סוכני  ללשכת 
שמרכזן  ובוררות  גישור  למוסד  שלוחות 
הדרום,  הצפון,  באזור  דן,  בגוש  יתנהל 

ירושלים וגם במגזר הערבי.
ההוצאות  את  יחסכו  הביטוח  חברות 
ניהול תביעות משפטיות,  הנגרמות עקב 
מחלקת  את  הזמן  כל  לתגבר  והצורך 
שנפגעת  שלהן  התדמית  גם  התביעות. 
מתמשכים  הליכים  מניהול  כתוצאה 

תשתפר.
חדשה  ארגונית  תרבות  של  הובלה 
לפנות  מהצורך  הלקוח  את  המרחיקה 
להליכים מורכבים ויקרים בביהמ"ש תטיב 

לא רק עם הציבור אלא עם הענף כולו.

הכותב הוא חבר המועצה הארצית בלשכה
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תמצית פסק הדין בעתירת 
הוועד המנהל נגד עוזי ארגמן

הייתה בעיקרה ע הדין של הלשכה  עוזי ארגמן שהוגשה לבית  כנגד  הוועד המנהל  תירת 
בנושא של טענות על פרסומים ברשתות חברתיות שהוגדרו כ"השתלחויות חסרות רסן 

והכפשות”.
ביה"ד דן בנושא בהרכב של שלושה חברים. אב ביה"ד עו"ד אלי איש־שלום, יחד עם בועז 
השני  לדיון  אולם  מועדים,  בשני  הצדדים  את  שמע  ביה"ד  אליוביץ.  ישראל  ועו"ד  מועלם 

שהתקיים ביום 24.10.21 לא התייצבו עוזי ארגמן ועוה"ד שייצג אותו.
על פי האמור בתקנון ביה"ד מי שלא התייצב ניתן לדונו שלא בפניו ועל כן הדיון התקיים 

וניתן פס”ד.

עיקרי פסק הדין:
1. הרחקה על תנאי של שישה חודשים מחברותו בלשכה במידה ובתקופה של שנה ממועד מתן 

פסה"ד יפרסם פרסומים פוגעניים.

2. תשלום הוצאות הדיון בסך 3,000 שקל לטובת קופת הלשכה בשל אי הופעתו לדיון.

3. קנס כספי של 3,000 שקל על תנאי אם יפרסם פרסומים פוגעניים.

את פסק הדין המלא ניתן לקרוא באתר הלשכה.

shutterstock :ללשכה כלים להקים שלוחות למוסד גישור ובוררות | צילום

https://www.insurance.org.il/wp-content/uploads/2020/12/16.11.21.pdf


סוכנות וסוכנים חברי לשכת סוכני הביטוח: 
עדיף, בשיתוף לשכת סוכני הביטוח, מזמינים אתכם להגיש מועמדות

בקטגוריות הבאות:

הליך הבחירה:

ביטוח 
כללי

ביטוח 
בריאות

פיננסים חיסכון 
ארוך טווח

13 24
סוכנים הרוצים להתמודד 

יפנו למערכת עדיף בכתובת
info@anet.co.il

לקבלת טפסי מועמדות

הטפסים המלאים יועברו 
לחברי ועדות הבחירה 
עד לתאריך 2.12.2021 
ויועלו במקביל להצבעת 

הקהל הרחב

הוועדה המקצועית מעבירה את שם 
הסוכן/ת הנבחר/ת על ידה לעדיף 
והתוצאות משוקללות יחד עם שאר 
הפרמטרים: בחירת עדיף, דוחות 

פרודוקציה ובחירת הקהל

הזוכים יוכרזו באירועי 
ועידת עדיף ב-27-28 
בדצמבר באירוע פיזי 

המשודר בלייב לכל תפוצת 
ענף הביטוח והפיננסים

חברי הוועדה המצביעה לא יוכלו להגיש מועמדות בקטגוריה עליה מצביעה הוועדה בה הם חברים.
*לטופס המלא תהיה חובה לצרף רישיון סוכן בתוקף ואישור חברות בלשכת סוכני הביטוח

לחצו כאן לקבלת הטפסים 

מי יהיו סוכני הביטוח
של שנת 2021?

בחסות

mailto:info%40anet.co.il?subject=
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 חלון הזדמנויות לפתרון בעיית ביטוח 
החובה בחברה הערבית 

 השינויים שחלו בתקופה האחרונה, והקמתה של ממשלה חדשה בהשתתפות חברי כנסת מהחברה 
 הערבית יצרו הזדמנות גדולה במסגרתה נוכל לקדם ולתקן את האפליה בחוק ביטוח החובה 

< סו"ב עאטף עדוי

האלמנטרית ב הוועדה  יו"ר  סגן  היותי 
בישראל,  הביטוח  סוכני  בלשכת 
סביב אחד  מירב מאמציי  הקדשתי את 
לחברה  ביותר  והחשובים  המרכזיים  הנושאים 
חובה  ביטוח  הפקת   – הביטוח  בתחום  הערבית 

לסוכני הביטוח בחברה הערבית. 
בעיית ביטוחי החובה במגזר הערבי נמשכת מזה 
עשרות שנים ללא פתרון הולם אשר יעניק שקט 
נפשי לסוכן הערבי על מנת שיוכל לעבוד בצורה 
מכובדת ויפיק תעודת ביטוח חובה במשרדו, כמו 

כל שאר הסוכנים בישראל.
הביטוח מערימות קשיים  חברות  זה  יומנו  עד 
חוסמות  ואפילו  הערבים  הסוכנים  של  לפתחם 
נגישות  מונעת  ו/או  חובה  תעודת  הפקת 
בטענה  זאת  הסוכן,  במשרד  החברה  למערכות 

גבוה  הערבית  בחברה  התביעות  ששיעור 
וכי שכיחות של ביטוח החובה יותר גבוהה  לם
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shutterstock :בדרך לעתיד טוב יותר עבור סוכני החברה הערבית | צילום

http://lp6.me/Nch3Y
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מהחברה היהודית. יצויין כי זה אינו מדויק 
ואם יש בו מן האמת הרי שזה נובע ממספר 
אלא  האנושי  הגורם  רק  שאינם  גורמים 

כוללים, בין היתר: 
1. התשתיות והכבישים בישובי החברה הערבית 

ברמה ירודה.
2. חוסר הסדרת צמתים. 

3. העדר תמרורים ביישובים הערביים.
האזרחים  ולפיכך  רחוקים  עבודה  מקומות   .4
ולדרום  למרכז  רב  מרחק  נוסעים  הערבים 
רב  נוסעים  מספר  עם  שלהם  העבודה  למקומות 
יותר  יהיו  תאונה  של  שבמקרה  כך  רכב,  באותו 

נפגעים.

פגיעה בפרנסת הסוכן
לפיכך, כאשר חברת הביטוח חוסמת את הסוכן 
הערבי היא גורמת לאפליה בוטה הן כלפי הסוכנים 
הערבית  בחברה  הלקוחות  כלפי  והן  הערבים 
אך  הערבים,  הסוכנים  אצל  לבטח  יכולים  שלא 
כן יכולים לבטח אצל הסוכנים במגזר היהודי - 
אפילו באותה חברה אשר חסמה את הסוכן הערבי. 
מבוטח  נותר  תאונות  עם  הבעייתי  המבוטח  לכן 
והעובדים  פרנסתו  הסוכן,  רק  הינו  שנפגע  ומי 

שלו בלבד.

 1970 משנת  חובה  ביטוח  חוק  עפ"י  כידוע, 
נוסח חדש, קיימת חובת עשיית ביטוח חובה לכל 
אדם אשר משתמש ברכב מנועי כהגדרתו בחוק 
 ,1975 הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים משנת 
הערבית  בחברה  הסוכנים  למרבית  בפועל  אבל 
אין במשרדם מערכת הפקה זמינה לתעודת חובה 
לחברות הביטוח, וייתכן שיש לחלק מהם זמינות 

להפקת חובה בחברה או שתיים בלבד. 

תמיכה רחבה
ולכן, משאין פתרון צודק לבעיית ביטוח החובה, 
זוהר  מיקי  ח"כ  של  חוק  הצעת  בלשכה  קידמנו 
לאפשר  הוא  בהצעה  הדגש  כאשר   2018 משנת 
ביטוח  פוליסת  לשווק  מורשה  ביטוח  סוכן  לכל 
אפשרות  למבטח  תהיה  לא  וכי  אדם,  לכל  חובה 
לסרב להתקשר עם סוכן מורשה בעשיית ביטוח 

חובה. 

פגישות   2018 מאז שנת  ערכנו  כי  לציין,  יש 
וחברי  הלשכה  הנהגת  בהשתתפות  עבודה 
מנת  על  שונים  כנסת  חברי  עם  ההיגוי  ועדת 
למשך  בכנסת  והן  בלשכה  הן  זה  חוק  לקדם 
ולאחר  האחרונה  ובתקופה  שנים,  משלוש  יותר 
שנבחרה ממשלה חדשה בהשתתפות חברי כנסת 
מהחברה הערבית נוצרה בפנינו הזדמנות גדולה 
מאוד במסגרתה נוכל לקדם ולחוקק חוק זה עם 
תמיכה  ויש  מאחר  ובמיוחד  קטנים,  תיקונים 
והאופוזיציה  מהקואליציה  שונים  כנסת  מחברי 
שתומכים בהצעת החוק שאנו קוראים לאישורה. 
כולנו תקווה כי בחודשים הקרובים יאושר החוק 
שסבלו  הערבים  הסוכנים  נגד  האפליה  ותתוקן 

ממנה במשך שנים רבות.

האלמנטרית  הוועדה  יו"ר  סגן  הוא  הכותב 
בלשכה 

 ״כאשר חברת ביטוח חוסמת את הסוכן הערבי היא 
 גורמת לאפליה בוטה הן כלפי הסוכנים הערבים והן 

כלפי הלקוחות בחברה הערבית״

המועצה הארצית אישרה ברוב קולות את 
פרישת הלשכה מארגון להב

הנחתה את הוועד המנהל ליישם את דו"ח הבדיקה החקירתית בתוך 180 יום < רונית מורגנשטרן

הרודס ב במלון  הנוכחית, שהתקיימה  בקדנציה  האחרונה  ישיבתה 
דרעי,  מקסים  סו"ב  היו"ר,  בראשות  המועצה  אישרה  אביב,  תל 

cfp, מספר סוגיות חשובות.
המועצה אישרה ברוב קולות את החלטת הוועד המנהל מתאריך 4/8/21 

לפרוש מארגון להב )לשכת העצמאים( לאלתר. 
למועצה  המלצה  להעביר  המנהל  הוועד  בהחלטת  דנה  אחרי שהמועצה 
קולות  וברוב  במועצה  לדיון  הועלה  הנושא  לאלתר,  להב  מארגון  לצאת 

הוחלט לאמץ את המלצת הוועד המנהל ולפרוש מלהב לאלתר.

לאמץ המלצות הדו"ח
בנוסף, המועצה קיבלה החלטה פה אחד לאמץ את המלצות דו"ח הביקורת 
קובי נבון, והנחתה את הוועד המנהל ואת המועצה  החקירתית של רו"ח 
יום, זאת בליווי מנכ"לית הלשכה עו"ד  הארצית ליישום הדוח תוך 180 
בשמת כרמון. המועצה הורתה גם על דיווח חודשי על התקדמות יישום 

מסקנות הדוח.
כמו כן התקבלה החלטה על הגדלת תקציב הבחירות מ־300 אלף שקל  

ל־377 אלף שקל )התקציב בבחירות הקודמות עמד על 400 אלף שקל(.
מבצע  כפרויקטור  אביטל,  אודי  לסו"ב  הוקרה  אותות  הוענקו  בישיבה 
מוחמד חטיב, יו"ר סניף  שימור הסוכנים )החזרת חובות ללשכה(;  לסו"ב 
יעקב  לסו"ב  ביותר;  הטוב  הסוכנים  שימור  על   - והעמקים  נצרת  טבריה, 

שכנר, יו"ר סניף חיפה - על הגבייה הגדולה ביותר; ולסו"ב מיכה אדוני, 
יו"ר מחוז חיפה והצפון, שנבחר כמחוז המצטיין במבצע.

חדשות | 

הנהלת הלשכה בישיבת הוועד המנהל  
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אובדן כושר עבודה חלקי
עו"ד עדי בן אברהם בטור שבועי על החריגים בתנאי פוליסות אכ"ע 

חלקי ועל היקף הגילוי הנדרש ברכישת פוליסה שכזו

נדונה ב בעפולה  השלום  משפט  בית 
למתן  ביטוח  חברת  כנגד  תביעה 
עבודה.  כושר  אובדן  תגמולי 
כושר  באובדן  מצוי  הוא  כי  טען  המבוטח 
גרמה  אשר  דרכים  תאונת  בעקבות  עבודה 
לחברת  פנה  הוא  בגופו.  שונות  לחבלות  לו 
אך  ביטוח,  תגמולי  לקבלת  בדרישה  הביטוח 
חברת הביטוח השיבה שהיא זקוקה לזמן נוסף 
לא  בהם  חודשים   5 ולאחר  החבות,  לבירור 
קיבל המבוטח מענה, הוא פנה והגיש תביעה 

משפטית מבלי להמתין לתוצאות הבירור.  
לאחר הגשת התביעה הודיעה חברת הביטוח 
כושר  באובדן  היותר  לכל  היה  המבוטח  כי 
יכול   מכן  ולאחר  בלבד,  חודשים  ל־3  עבודה 
עקב  מלאה.  במשרה  לעבודה  לחזור  היה 
המשפט  בית  מינה  הצדדים  בין  המחלוקת 
כי  קבעה  וזו  מטעמו,  תעסוקתית  מומחית 
 3 למשך  עבודתו  כושר  את  איבד  המבוטח 
חודשים באופן מלא, ולאחר מכן בשיעור חלקי 

של 50% למשך מספר חודשים נוספים.  
המבוטח  כי  וטענה  הוסיפה  הביטוח  חברת 

הפר את חובת הגילוי בעת קבלתו לביטוח ביחס 
למצבו הרפואי, וכי הוא גם יכול לעבוד בעיסוק 
סביר אחר המתאים לניסיונו, השכלתו והכשרתו.  

נטל ההוכחה
פוליסה  רכש  המבוטח  כי  קבע  המשפט  בית 
הכוללת כיסוי אכ"ע, וכי עליו הנטל להוכיח את 
תקופת האכ"ע בגינה הוא דורש תגמולי ביטוח. 
המשפט,  בית  מטעם  המומחה  של  חוו"ד  פי  על 
הרי שהמבוטח היה באכ"ע מלא למשך 3 חודשים 
המבוטח  טענות  את  דוחה  המשפט  בית  בלבד. 
לא  זה  נספח  בדבר  מהטעם שהטענה  לפרנצ'יזה 
לתקופת  ביחס  הטענות  כתבי  במסגרת  הועלתה 

הזכאות של המבוטח, אלא רק בשלב הסיכומים.
המבוטח לא הוכיח כי היה באובדן כושר עבודה 
חודשים,  שלושה  על  העולה  לתקופה  מוחלט 
עקרוני  באופן  זכאי  הרי שהוא  כך,  היה  אם  ואף 
לפרנצ'יזה מסוג "יום תמורת יום" )כלומר בחודש 
החודש  עבור  גם  פיצוי  המבוטח  יקבל  הרביעי 
השני, ובחודש החמישי יקבל פיצוי גם על החודש 
השלישי - בהעדר זכאות מלאה לחודשיים אלו, 

להיקף  ביחס  יומי,  יחסי  פיצוי  המבוטח  יקבל 
הימים בהם היה המבוטח באכ"ע(.

לפיצוי  המבוטח  טענות  את  דוחה  המשפט  בית 
המומחית  עמדת  את  מאמץ  שהוא  לאחר  אכ"ע 
תביעת  על  מתבסס  ואף  המשפט  בית  מטעם 
הפלת"ד שהגיש המבוטח, שם טען המבוטח ברכיב 
אחד  עבודה  כחודש  הפסיד  כי  השתכרות  אובדן 

בלבד.  

אכ״ע חלקי
לענין האכ"ע החלקי, והטענה כי המבוטח היה 
ההרחבה  כי  המשפט  בית  השיב  חלקי  באכ"ע 
הואיל  אולם  בפוליסה,  קיימת  אכן  לאכ"ע חלקי 
שהפוליסה  הרי  עבודה,  תאונת  על  ומדובר 

מחריגה כיסוי אכ"ע חלקי לנפגע תאונת עבודה 
והמבוטח אף הגיש לביטוח לאומי תביעה בעניין 

ומשכך נשללת זכאותו לתגמולי אכ"ע חלקי.
ביחס לטענת המבוטח לפיה חברת הביטוח הפרה 
את חובת הווידוא בעניין הסבר על הסייג האמור, 
מתאונת  הנובע  חלקי  אכ"ע  על  מדובר  כאשר 
כי  וקובע  הטענה  את  המשפט  בית  דוחה  עבודה, 
המבוטח לא העיד על נסיבות רכישת הפוליסה ולא 

על מה שהוסבר לו וכן לא זימן את סוכן הביטוח 
לעדות ביחס לאופן השיווק של הפוליסה ואם לא 
די בכך, הרי שעל פי תנאי הפוליסה, הסוכן הביטוח 
שליחויות,  )היפוך  המבוטח  של  לשלוחו  מונה 
עב"א(. לכן, החובה לזימון הסוכן היתה מוטלת על 

המבוטח והמנעותו מלעשות כן נזקפת לחובתו. 
הוא  כי  המבוטח  לטענת  התייחס  המשפט  בית 
היות מקרה  זכאי לפיצוי בשיעור של 50% עקב 
האכ"ע נובע מתאונת דרכים וקובע, בין היתר,  כי 
הואיל והמבוטח לא זכאי לפיצוי אכ"ע מלא הרי 

שהוא אינו זכאי לפיצוי הנוסף. 

חובת הגילוי
המשפט  בית  קובע  הגילוי  חובת  להפרת  ביחס 
חובת  את  הפר  כי  מכחיש  המבוטח  אומנם  כי 
הגילוי ולא גילה את מצבו הרפואי, אלא שבניגוד 
את  הכחיש  לא  שהמבוטח  הרי  המבוטח  לטענות 
חתימתו על הצהרת הבריאות ונפסק כי חתימתו 
של אדם על מסמך מהווה עדות לכך שאכן הוא 
הוא  וכי  עליו,  חתם  בטרם  אותו מסמך  את  קרא 
לא סתר את טענות חברת הביטוח ביחס להפרות 
חובת הגילוי אשר הוצגו לו באופן אשר לטענת 
חברת הביטוח היו מונעות ממנו להתקבל לביטוח 
לו היה משקף את בעיותיו הרפואיות כפי שנשאל 

בהצהרת הבריאות.
לסיכום, בית המשפט דוחה את התביעה. בשלב 

זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

הכותב הינו מומחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש 
הלשכה לם
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 לאחר 5 חודשים בהם לא קיבל המבוטח מענה 

 מחברת הביטוח, הוא פנה והגיש תביעה משפטית 
מבלי להמתין לתוצאות הבירור של החברה

shutterstock :על המבוטח להוכיח את תקופת האכ"ע בגינה הוא דורש תגמולים | צילום
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לוח הביטוח
דרושים

דרוש לסוכנות ביטוח ברחוב בר כוכבא בני ברק, 
דרוש/ה חתם/ת פרט לעבודה מול סוכנים בענפי 
הרכב והדירה. דרישות התפקיד: ידע והיכרות עם 

מערכות ההפקה של חברות הביטוח, יחסי אנוש 
טובים. משרה מלאה ימים א'-ה'. יש לשלוח קורות 

gil@hish-ins.co.il :חיים למייל

דרוש/ה פקיד/ה למשרה בתחום התביעות וביטוחי 
דירות לסוכנות ביטוח ותיקה בפתח תקווה, דרוש/ה 

פקיד/ה לתחום התביעות וביטוחי דירות עבודה 
טלפונית ופרונטלית מול לקוחות וחברות הביטוח. 

שעות עבודה מ 09:00 ועד 16:30 עבודה לטווח ארוך 
תנאים מצוינים למתאים/ה! ללא ימי שישי קורות חיים 

moti@edenins.co.il :למייל

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

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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
שת"פ ורכישת תיקי ביטוח אם אתה סוכן צעיר בתחום 

הפנסיוני וזקוק להפניות וחיבור ללקוחות באזור הצפון 
 eyal@afikeyhon.co.il, – צור קשר לאפיקי הון –

054-4276891

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

לשכת סוכני הביטוח 
משתתפת בצערו של יואב 

נמרודי על פטירת אימו

מרלין נמרודי  ז"ל
שלא תדע עוד צער

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

בתקופת ג עיסקיים  שיבושים  על  פיצוי  בגין  ביטוח  חברות  נגד  המשפטיות  התביעות  ל 
הקורונה נמשך. רשת המאפיות הבריטית גרגס הגישה תביעה בסך של 137 מיליון דולר 
בגין פיצויי הקורונה נגד המבטחת הגדולה ציריך אינשורנס. התביעה הוגשה לבית המשפט 

העליון בלונדון.
בכתב התביעה שהוגש נגד ציריך, טוענת רשת המאפיות שהמבטחת הייתה מוכנה לפצות 
הסגר  בתקופת  לה  שנגרמו  ההפסדים  על  כפיצוי  בלבד  דולר  מיליון   3.4 של  בסכום  אותה 

שהטילה הממשלה הבריטית בזמן התפרצות מגפת הקורונה.
רשת המאפיות מציינת שבית המשפט העליון דחה לפני כמה חודשים ערעורים של חברות 
הביטוח ביחס לתשלום פיצוי בגין נזקי הקורונה כשקבע כי הכיסוי הביטוחי בפוליסות ביטוח 

הפרעות ושיבושים עיסקיים כולל גם מגפות.

מחפשות ק בעולם  גדולות  פנסיה  רנות 
כתחליף  חדשים  השקעה  אפיקי 
לאג"חים וקרנות מימון. קרן הפנסיה הגדולה 
של מורי אונטריו מצאה אפיק חדש - תאגיד 
קרנות  גם  זו,  קרן  בעקבות  לויד'ס.  הביטוח 

פנסיה נוספות ישקיעו בלויד’ס.
דולר  מיליון   134 תשקיע  אונטריו  מורי 
מהגנת  שתהנה  לויד'ס  של  בת  בחברת 
של  כיסוי  תעניק  הפנסיה  קרן  התאגיד. 
של  סינידקטים  לשלושה  משנה  ביטוח 
גם  ויימשך  ב־2021  יתחיל  הכיסוי  לויד’ס, 

ב־2022.
נוספות  פנסיה  שקרנות  בלויד'ס  הצפי 
הסינידקטים.  של  המשנה  בביטוח  ישקיעו 
הכסף יוזרם באמצעות חברת בת בכיסוי של 

ביטוח משנה של לויד'ס. 
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אפיקי השקעה 
חדשים: קרנות 

הפנסיה משקיעות 
בלויד'ס

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

״הכיסוי הביטוחי 
בפוליסות ביטוח 

הפרעות ושיבושים 
 עיסקיים כולל 

גם מגפות״

רשת מאפיות בריטית תובעת פיצויי 
קורונה בסך 137 מיליון דולר

mailto:gil@hish-ins.co.il
mailto:itsik@newafikim.co.il
mailto:gil@beyahad-ins.com

