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ביטוח ופיננסים

דרך חדשה
נשיא הלשכה היוצא, סו"ב יוסי 

אנגלמן, מסכם קדנציה מוצלחת 
 ורווית אתגרים • ראיון מיוחד 

< עמ' 5

מקדימים תרופה
מנכ"ל ליסוב אריאל ארז: 
"התקיפות מתגברות - זה 

 הזמן לרכוש ביטוח סייבר" 
< עמ' 9

 נשיא 
הלשכה 

הנבחר - 
 שלמה 
אייזיק

יום ארוך ומותח הגיע לסיומו - 
1,737 חברי לשכה הגיעו להצביע 

לתפקיד נשיא הלשכה, יו״ר 
המחוזות, ויתר מוסדות וועדות 

הלשכה • ״תודה שבחרתם לתת 
בי אמון ולעמוד בראש הנהגת 
הלשכה. הדבר החשוב ביותר 
הוא איחוד השורות בלשכה 
- לפני הכל״, אמר אייזיק• 

התוצאות המלאות וסיכום יום 
הבחירות בעמודים 2־3

העברת השליטה
בשל רכישת החברה ע"י 

ווישור גלובלטק - מנכ"ל 
איילון אריק יוגב מתפטר 

מתפקידו < עמ' 8

בחירות 
 :2021
 התוצאות • 
סיקור מיוחד
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ביטוח 
ופיננסים

 נשיא חדש ללשכת סוכני הביטוח: 
שלמה אייזיק

 הדרמות סביב יום הבחירות לא פסקו גם במהלכו, אבל הוא הסתיים ברוח טובה ובהכרזה על נשיא 
 הלשכה הנבחר ויתר בעלי התפקידים שנבחרו לכהן במוסדות הלשכה • התוצאות המלאות וסיכום יום 

הבחירות < רונית מורגנשטרן, מערכת "ביטוח ופיננסים"

תום יום בחירות ארוך ומותח נבחר נשיא ב
שלמה   - הביטוח  סוכני  ללשכת  חדש 
אייזיק. 1,737 חברות וחברי לשכה )מתוך 
ולבחור  זכותם  4,450( הגיעו לקלפיות לממש את 
אחוזי  הלשכה.  למוסדות  חדשים  ונבחרים  נשיא 
בבחירות   52% לעומת   ,39% על  עמדו  ההצבעה 
גדולה  התרגשות  ב־2017.  שנערכו  הקודמות 
וקריאות שמחה במטה הבחירות של שלמה אייזיק 
עם פרסום התוצאות. ניצחון גורף לשלמה אייזיק 
- אייזיק ניצח את הבחירות עם 79.39% מהקולות 
)1,349 הצביעו עבורו(. 19.63% הצביעו  לאודי הוד. 
ראשי המחוזות שנבחרו: מחוז דרום – סו"ב גבי 
מלכה; מחוז ירושלים – סו"ב עופר חורש; מחוז 
השפלה – סו"ב אבי שבי; מחוז המרכז – סו"ב גיא 

לוי עזר; מחוז הצפון – סו"ב תדהר סאטובי.
חברי בית הדין של הלשכה: יו"ר ביה"ד הארצי 
– סו"ב קובי צרפתי; יו"ר ועדת ביקורת – סו"ב 
איציק ארגל; יו"ר ועדת אתיקה – סו"ב מירי ארגל.

לתוצאות המלאות 

אייזיק אמר ל״ביטוח ופיננסים״ מיד עם בחירתו: 
תודה  הביטוח,  סוכני  לשכת  וחברי  ״חברות 
לעמוד  לי  ואפשרתם  אמון  בי  לתת  שבחרתם 
נבחרת  עם  ביחד  הביטוח  סוכני  לשכת  בהנהגת 
מצוינת של סוכנות וסוכנים מקצוענים ומצוינים.

״אני חוזר, גם עכשיו, דווקא עכשיו, על עמדתי 
שהדבר החשוב ביותר הוא איחוד השורות בלשכה 

- לפני הכל.
אני מאמין גדול בכוחה של הלשכה להשפיע על 
של  ובתפקידה  כולנו,  של  היומיומית  המציאות 

הלשכה כמנוע לצמיחה וחיזוק הענף.
את  חרשתי  בהם  אינטנסיביים  חודשים  ״אחרי 
בטוח  אני  נפלאים,  אנשים  עם  ונפגשתי  הארץ 
את  תחזיר  בהנהגתי  החדשה  הלשכה  שהנהלת 
לשכת סוכני הביטוח למקום בו היא אמורה להיות.
״עבודה רבה עומדת לפנינו. ממחר בבוקר אנחנו 
שמים את הבחירות מאחורינו ויוצאים ביחד לדרך 

חדשה של עשייה והישגים.
״נעשה ונצליח. שלכם, שלמה אייזיק״.

קבוצת  של  והמייסד  המנכ"ל  הוא   )66( אייזיק 
כחבר  שימש  הוא  "יונט";  והפיננסים  הביטוח 
ובמועצה  הרגולציה  בתחומי  הלשכה  בוועדות 

הארצית, ולשעבר מבעלי הפועל חולון בכדורסל.
בהכשרתו,  וניהול  תעשייה  מהנדס  הוא  אייזיק 
בוגר לימודי הנדסה באוניברסיטת תל אביב, בורר 
מוסמך מטעם המכון הישראלי לבוררים ודירקטור 
ועד   2012 מספטמבר  ציבוריות.  בחברות  מוסמך 

דצמבר 2014 שימש אייזיק כסגן נשיא להב.

הסרת מועמדים
ערב הבחירות ויום הבחירות עצמו לוו בדרמות 
מרשימת  הוסרו  אתמול  קיומן;  על  שאיימו 
זאב  לציון  ראשון  מסניף  סוכנים:   9 המועמדים 
פרלשטיין; מסניף רמת גן־גבעתיים מעיין משיח; 
מסניף תל אביב מירה פרחי, יואל זיו, רון קשת, 
מרדכי )מוטי( ניר ומאיר רוטברג;  מירב ג'והן, 
אביב  תל  מחוז  מראשות  זיו;  ברק  חיפה  מסניף 

מאיר רוטברג. מראשות מחוז השרון ערן בר.
הייתה  הבחירות  ועדת  בידי  מועמדותם  הסרת 
כי  שהודיע  הלשכה,  של  המנהל  הוועד  בהוראת 
אימץ בישיבתו אתמול את חוות הדעת של היועץ 

גלובוס  אייל  עו"ד  הלשכה  של  הזמני  המשפטי 
אברהם, שפרש  בן  עדי  עו"ד  את  זמנית  )מחליף 
זה  תפקידו  בין  עניינים  ניגוד  עקב  מהתפקיד 

להיותו חבר בוועדת הבחירות(. 
על פי חוות הדעת, מועמד יוכל להיבחר על פי 
השיוך הסניפי שלו בהתאם לכתוב בתקנון הלשכה 
ועל פי החלטת בית הדין – כלומר על פי בחירתו בין 
מקום מגוריו לבין מקום משרדו. הוועד המנהל הורה 
למנכ"לית הלשכה בשמת כרמון ולעובדי הלשכה 
לבצע את התיקונים הנדרשים ברשימת המועמדים.

המשפט  לבית  אייזיק  שלמה  סו"ב  פנה  היום 
ערב  שנערכו  לשינויים  מניעה  לצו  בבקשה 
הבחירות ברשימת המועמדים. בית המשפט הודיע 

כי ידון בדברים לאחר הבחירות.
"לאחר דוח הביקורת החקירתית של רו"ח קובי 
ליישם,  מתחילים  כבר  אנחנו  לקחיו  שאת  נבון, 
אין בכוונתנו לתת יד לתהליכים שנעשו בניגוד 
לתקנון ובניגוד להמלצות מוסדות הלשכה", נמסר 

מהוועד המנהל.

שלמה אייזיק, נשיא הלשכה, נושא דברים לאחר ההכרזה על תוצאות הבחירות | צילום: גיא קרן

https://www.insurance.org.il/wp-content/uploads/2020/12/16.12.21.pdf
https://www.insurance.org.il/wp-content/uploads/2020/12/16.12.21.pdf
https://www.insurance.org.il/wp-content/uploads/2020/12/unnamed-file-10.pdf
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שכחתם את הלשכה 
ישנם דברים שחובה עליי לומר ואתם לא תאהבו – שכחתם את הלשכה

את ש שכחתם  הלשכה,  של  קיומה  מטרות  את  כחתם 
מוסדותיה, שכחתם את הציווי השישי הכתוב בפתח תקנון 
את  "להסדיר  כדי  השאר  בין  התאגדנו  האומר:  הלשכה 

יחסי חברי הלשכה בינם לבין עצמם ובין הלשכה לחבריה".
שכחתם!

ברשתות  איומים  תחת  הלשכה  מתנהלת  האחרונים  בחודשים 
לשכה.  עובדי  על  איומים  בלשכה,  פעילים  על  איומים  החברתיות, 

מכתבי עורכי דין בלשון לא מוכרת נשלחים 
יומיומי  כמעשה  בלשכה  שונים  לגורמים 
היעלה  הפושעים.  אחרוני  היינו  וכאילו 
על הדעת כי לשם כך הוקם הארגון שלנו? 
האם סוכני הביטוח המתנדבים לפעול עבור 
כולנו ראויים לכך? האם שכחנו דרך ארץ? 
אהיה  ולא  הייתי  לא  לכך.  שותף  לא  אני 
סלידה  ואפילו  נוחות  אי  בושה,  חש  ואני 
על  כשקיבלתי  פיללתי  לכך  לא  מהמצב. 
עצמי את התפקיד של "נשיא בפועל". אני 
קורא לכולנו – תנמיכו את היצרים, הנמיכו 
להיות  חזרו  הנמיכו את השטנה.  הטון,  את 
לכולנו.  בארגון שחשוב  חברים  של  חברים 

אל תשפכו את התינוק עם המים.

"פוליטיקה קטנה"
בימים אלו אנו נערכים לבחירות בלשכה 
ניסיונות  ישנם  פשוטים.  לא  הימים  שלנו. 
ישנות  מוסכמות  האחרון  ברגע  לשנות 
בשל  והכל  השנים  עם  שנוצרו  והבנות 

"פוליטיקה קטנה".
בין מוסד  )אין הבדל  יש מוסדות  ללשכה 
ועדה מקצועית(.  ועדה נבחרת או  חובה או 
מוסדות אלו, באם "תוציאו" אותם מהלשכה, 
ללא  לשכה  אין  הלשכה.  תתקיים  לא 

מוסדותיה. וראה, ישנם גורמים שלא מכבדים אותם, מזלזלים בקיומם, 
הכל  האם  נגיע?  לאן  בראשם.  העומד  על  מאיימים  בהם,  מתנגחים 
מותר? האם בשם "פוליטיקת הבחירות" תתפרק הלשכה ממוסדותיה.

לקראת הבחירות מינתה הלשכה ועדת בחירות ברוח התקנון. מדובר 
בוועדה שמונתה )העומד בראשה מקבל שכר מהלשכה, משמע, מכספי 
החברים( ומבלי להיכנס להחלטותיו לגופן, הודיע היו"ר כי הוא אינו 
מכבד את בית הדין של הלשכה, את החלטותיו, את קביעותיו. הוא 
גם לא מכבד את ועדת הביקורת של הלשכה ולא את העומד בראש 

הלשכה או הוועד המנהל שלה.

חושש ללשכה
את  מסיים  הוא  הבחירות  לאחר  ל"רגע".  בא  הבחירות  של  היו"ר 
תפקידו בלשכה. אנחנו, דיירים קבועים בלשכה נשארים עם הכאוס 

שנוצר כתוצאה מאי כיבוד מוסדות הלשכה.
המנהל  הוועד  חברי  את  מיידי  באופן  כינסתי  ימים  מספר  לפני 
ללשכה  הגדול  החשש  עמד  דברי  ברקע  המניין.  מן  שלא  לישיבה 
הלשכה  הנהלת  של  קול  בת  שתצא  היה  רצוני  כל  ולמוסדותיה. 
הקוראת לכולנו לא לשכוח את מוסדות הלשכה. ציפיתי שחברים 
רבים יצטרפו לזעקתי. אני משתף אתכם חברים יקרים – לא כולם 
ממוסדות  יותר  חשובה  שהפוליטיקה  החליט  מהם  חלק  הצטרפו. 
קרי,  שהובלתי,  ההחלטות  גם  הלשכה. 
לחזור ולפעול ברוח החלטות המוסדות של 
השאירה  תמיד,  שעשינו  כפי   – הלשכה  
שהתקבלה  להחלטה  מחוץ  חלק  אותו  את 

ועל כך אני מצר.
קראו לי בשמות, אמרו לי "אתה מתערב 
"תן  תתערב",  ואל  בצד  "שב  מידי",  יותר 
כהנה  ועוד  בלעדיך"  להתנהל  לבחירות 
לי  שנאמרו  צפויים  לא  משפטים  וכהנה 
דברים  גם  אלי.  נכתבו  גם  אבל  במישרין 
לשון   – ראויה  בשפה  נאמרו  לא  אלי  אלו 

איום, לשון בוטה ובאמת – לא נעימה.

"להנהיג ברוח חיובית"
הלשכה,  לו  שחשובה  לשכה  נשיא  האם 
חשובה לו הדרך, שפינה את עצמו מעיסוקיו 
להנהיג את  כדי  חבריו  ולבקשת  הפרטיים 
הלשכה ברוח חיובית ואחרת, האם הוא ראוי 
שבסוף דרכו בלשכה יראו בו "לוח מטרות" 

בלבד. 
נתתי  יקרים,  חברים  לכם  מודיע  אני 
הנחייה להוביל יום בחירות באפס תקלות. 
את  ולא  שמי  את  לא  לראות  רוצה  אינני 
כתבות  משפט,  בית  כתבי  מעל  חברי  שם 
באותה  אבל,  חצויה.  ולשכה  עיתונאיות 
נשימה אני מודיע לכם – יש לחזור להחלטות של המוסדות שלנו ולא 
להשאיר אותם "יתומים" אך ורק כי זה נוח, רצוי ולטובת מתמודד כזה 

או אחר. עוד לא מאוחר.
אני חושש שמא יקום חבר, לאחר הבחירות ויעלה את טענת פסלות 
הבחירות וביטולן. לא צעדתי ביחד אתכם עד לכאן כדי שהסיום יראה 

כך.
יכולתי לבחור בדרך הקלה ולסיים לאלתר את תפקידי ההתנדבותי. 
יכולתי ללכת הביתה וכלשון המשפט – "ואחריי המבול". אינני נוהג 
כך ואינני בורח מהמערכה. כמג"ד יחידת חי"ר לשעבר, כאיש עסקים 
וכאיש משפחה – אני כאן עד הסוף. אני אנסה בכל כוחי לשמור על 
יקרה לליבי  ירושה  זו  ימים.  הירושה אותה אני אעביר בעוד מספר 

ואני תקווה שגם לליבכם.
ולסיום זכרו - לא הכל פוליטיקה. יש גם ערכים ואפילו - חלומות.

איגרת נשיא הלשכה היוצא - סו"ב יוסי אנגלמן 

"יש לחזור להחלטות של 
המוסדות שלנו ולא להשאיר 
אותם 'יתומים' אך ורק כי זה 
נוח, רצוי ולטובת מתמודד 
כזה או אחר. עוד לא מאוחר"

אנגלמן | צילום: 
באדיבות המצולם



הנתונים מתייחסים למסלול הכללי בהראל גמל להשקעה ונכונים לחודש אוקטובר 2021, בהתאם 
לאתר הגמל-נט של משרד האוצר. תשואה ממוצעת של 3 השנים האחרונות: 8.55% התשואה הינה 
ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה 

בעתיד. אין באמור כדי להוות יעוץ או שיווק פנסיוני המתחשב בנתונים של כל אדם.

 החודשים
12האחרונים

גאים להוביל בתשואות 
מבין כל קופות הגמל להשקעה

הראל מובילה עם תשואה של 19.85% 
ב- 12 החודשים האחרונים

%8519

1 מקום
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 "הנשיא הבא יקבל לשכה טובה 
יותר ו'נקיה' יותר"

סו"ב יוסי אנגלמן, נשיא הלשכה היוצא, מסכם קדנציה של כ־9 חודשים כנשיא 
בפועל ומציג את ההישגים וגם את הקשיים והאתגרים בימים שלפני הבחירות 

תחיל מהסוף... היום, 16 דצמבר 2021, א
הלשכה  לנשיאות  בחירות  מתקיימות 
יום  בבוקר  נכתבו  הדברים  ומוסדותיה. 
זה, ואני מבקש מכאן לאחל למתמודדים הצלחה 

רבה!
בה  חודשים  כ־9  של  תקופה  מסיים  אני  בכך, 
הנבחר  לאחר שהנשיא  בפועל,  כנשיא  שימשתי 
התפטר. התפטרות זו באה לאחר תקופה לא שקטה 
ולא קלה שעברה על הלשכה ועל מוסדותיה. היום 
ובהסתכלות לאחור, אני יכול להביט בסיפוק לא 
ביחד  אליה,  שהגעתי  ההישגים  שורת  על  קטן 
קצרה.  כה  בתקופה  המנהל,  בוועד  חברי   עם 
אחרי,  לבא  השרביט  את  מעביר  שאני  ולפני 
יקבל  בי,  תלוי  שהדבר  ככל  כי  לציין  ברצוני 
הנשיא החדש לשכה טובה יותר ואולי אף "נקיה" 
לפטר  שנאלצנו  לאחר  ההתנהלות,  ברמת  יותר 
תקווה  ואני  ראוי,  לא  שנמצא  המנכ"ל  את 

עוד  טוב  לכיוון  שנסללה  הדרך  את  שימשיך 
יותר.

פועלים בהרמוניה
חוץ  כלפי  הישגים  הושגו  החולפת,  בתקופה 
די אם  הבית שלנו.  פנימה, כלפי  כלפי  גם  כמו 
דעות  קודם על  קיימת  אציין שצנזורה שהייתה 
עוד  מתקיימת  לא  ההנהלה  חברי  והתבטאות 
הדבר  אם  גם  בחופשיות  מתבטא  הנהלה  וחבר 
שלי,  ולעמדתי  המוצהרת  לעמדה  בניגוד  עומד 
כנשיא. הוועד המנהל פעל כאיש אחד ובהרמוניה 
כמעט מלאה תוך קיום דיון פתוח ותהליך קבלת 

החלטות כמו בכל משטר תאגידי.
במספר  אותכם  אשתף  ברשותכם,  עתה, 
הלשכה  את  שהצעידו  לציון  ראויים  הישגים 

קדימה:
שוק  רשות  על  הממונה  עם  הדיאלוג  חידוש 

הקשר הטוב והאישי שנוצר עם דר' משה  ההון: 
ברקת יצר אווירה בריאה של שיתוף פעולה חיובי 
בין הלשכה לרגולטור. הממונה הולך עם הלשכה 
ולא נגד הלשכה ובמספר נושאים הדבר גם היה 
הביטוח.  חברות  למול  הסוכנים  לציבור  קריטי 
ויש  הבשילו  שרק  נושאים  ישנם  ורוד.  הכל  לא 
שהנשיא  תקווה  אני  ביחד.  ולסכם  לדחוף  מקום 
ויעמיק  ימשיך מהיכן שהפסקתי  החדש שייבחר 
את הקשר המקצועי )ואף למעלה מזה( והחם עם 
הממונה. כולנו יודעים כמה חשוב שנעבוד ביחד 

ולא במלחמה.
בהרי  והשריפה  החומות  שומר  מבצע 
ראויה  היא  אך  תקופה,  חלפה  אומנם  ירושלים: 
)הוועדה  הלשכה  מצליחה  יום  כל  לא  לציון. 
האלמנטרית( להקים חפ"ק לטובת אזרחי המדינה 

זה  והכואבים.  הקשים  האירועים  ליווי  תוך 
לא מובן מאליו. ההתארגנות הייתה מהירה 

shutterstock :כולנו יודעים כמה חשוב שנעבוד ביחד ולא במלחמה" | צילום"
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ליו"ר  שוב  להודות  מבקש  ואפקטיבית. 
הוועדה, החבר קובי צרפתי.

פרויקטים חברתיים
הלשכה  הערבית:  מהחברה  הסוכנים  אפליית 
האפליה  בעיית  את  לפתור  עצמה  על  לקחה 
בחברה  קיימת  שאינה  הערבית  בחברה  הקיימת 

הערבית  בחברה  ביטוח  סוכני   – היהודית 
מתקשים )בלשון המעטה( למכור תעודות 
כיוון:  מכל  כמעט  מאמצים  עשינו  חובה. 
חברי  בקרב  לובינג  פרטית,  חוק  הצעת 
הסוכנים  לטובת  קולות  גיוס  הכנסת, 
להמשיך  עלינו  תמו.  לא  מאמצינו  שלנו. 

ולפעול במרץ כדי שאפליה זו תיפסק.
פרויקטים התנדבותיים: הלשכה קיימה 
ראויים  פרויקטים  מספר  מקיימת  ועדיין 
בנושא  החלשות  בשכבות  תמיכה  לציון: 
של  משולב  בפרויקט  מדובר  פרישה. 
וסוכני  חברתי  לשוויון  המשרד  הרשות, 
ויעוץ  הביטוח; פרויקט של תמיכה, ליווי 
וחברות ביטוח;  לחולי סרטן מול מוסדות 
פיננסי  חינוך  מערך  בניית  ופרויקט 
ארצית  בפריסה  הספר  בתי  לתלמידי 
והשלטון  הכלכלה  החינוך,  משרד  בגיבוי 
הבשיל  טרם  זה  אחרון  פרויקט  המקומי. 
כמובן  ויש  רחבה  עשייה  לכדי  לגמרי 
אני  ומכאן  לקידומו  ולפעול  להרחיבו 
יוצא בקריאה לנשיא החדש – אנו, סוכני 
הביטוח יכולים לתרום הרבה לדור הצעיר. 
לנו לא היה חינוך פיננסי. היום זה אפשרי. 
בהזדמנות זו מבקש להודות לכל מי שלקח 

חלק בפרויקטים חשובים אלו.
פגעה  הקורונה  לסוכנים:  קרן  הקמת 

בלא מעט מסוכני הביטוח חברי הלשכה. חשבנו 
עליהם, לא הפקרנו אותם. באנו בדברים גם עם 
חברות הביטוח שהביעו את רצונן גם הן לסייע 
לכל סוכן ביטוח שנפגע מהקורונה ועומד בתנאי 
הסף. הפרויקט גם הוא בתחילת הדרך ואני תקווה 
שהלשכה ומי שיעמוד בראשה, ימשיך את הדרך.

שינויים בתוך הלשכה 
נכנסה  שנה  כחצי  לפני  חדשה:  מנכ"לית 
מנכ"ל  החליפה  היא  ללשכה.  חדשה  מנכ"לית 
לא  שחלקה  התנהלות  בשל  מהלשכה  שפוטר 
תקינה. בתקופה קצרה נאלצה להיכנס ל"עשיית 
לרבות  הלשכה,  וארגון  מבנה  של  מחדש  סדר" 
והדרך  מרובה  היא  העשייה  העובדים.  ברמת 
מורכבת ולא קלה. הרי אנו מדברים באנשים אך 
גם בסדרי עבודה תקינים. עלינו להידמות לכל 
באה  בו  החברים  לטובת  העשייה  שרוח  ארגון 
מהמקום של ההזדהות המלאה עם הדרך. לצערי, 
בדרך  שיפורים  ועוד  עוד  דורש  בלשכה  המצב 

להצלחה.
דמי חבר: חשבתי שיש מקום לקבוע דמי חבר 
כך  כל  לא  זה,  בעניין  יותר.  ונמוכים  אחידים 
הצלחתי ואני תקווה שהנשיא החדש יביא תקווה 
לחברים. עם זאת, הצלחתי לבצע "מבצע גבייה" 

של דמי חבר. חשבתי שלהיות חבר בלשכה שלנו 
זו גאווה. להיות שייך למועדון שרוצים בך אינו 
נחלת כולם. קצת התאכזבתי ואינני תמים. הרבה 
אין  מהחברות".  לי  יצא  "מה  שואלים  חברים 
גאה  אני   – לומר  למעט  זו  לשאלה  תשובה  לי 
אותו  להצעיד  בו,  להיות  שחשוב  במקום  להיות 
קדימה ולתרום את חלקי ובהתנדבות עבור חברי 

להיגרע  חברים  מספר  ביקשו  השנה  הסוכנים. 
מהלשכה ואחרים הפסיקו לשלם את דמי החבר. 
זה לא קל לי כנשיא. אבל, ב־9 החודשים אני חש 

שתרמתי קצת לתחושת ה־ביחד ופחות ל־לחוד.
על  לדבר  קשה  קצת  נבון:  קובי  רו"ח  דוח 
כואב  טעון,  קשה,  בדו"ח  מדובר  הזה.  הנושא 
יש  כי  שחשדתי  נכון  זה  מביש.  קצת  ואפילו 
מקום לערוך בדק בית, הובלתי החלטה והתקבלה 
שהוא  כדי  מקצוע  איש  למנות  אמיצה  החלטה 
שקיפות  ביקשתי  הבית.  בדק  את  שיעשה  זה 
מלאה. יש לבדוק ללא רחמים באם אנו פועלים 
תאגידי  ובממשל  תקין  במנהל  נקיות,  בידיים 
שהתקבלו  לתוצאות  פיללתי  לא  האמת,  ראוי. 
ולא קל היה לי לקרוא על הכשלים וההתנהלות 
מהתחתית  אבל,  המעטה(.  )בלשון  תקינה  הלא 
של  יותר  טוב  לעתיד  ולצעוד  לקום  עלינו  הזו 

הלשכה.

יישום המלצות הדוח
החדשה  המנכ"לית  הגיעה  הדו"ח,  בתקופת 
מידיים  תיקונים  סדרת  עצמה  על  שלקחה 
מחויבים שנדרשו בלשכה. לא נעים להתחיל כך 
פעולה  שיתפה  היא  לשמחתי,  אך  התפקיד.  את 
וכבר עם כניסתה החלו השינויים בלשכה פנימה. 

כספי  חיסכון  יצרו  מיידי,  ובאופן  אלו  שינויים 
חדשה.  התנהלות  מקביעת  שנבע  בלשכה  גדול 
להתנהלות זו נדרשה הסכמה של העובדים. עובד 
דרכו  את  לסיים  ביקש  והתנגד,  הסכים  שלא 
לצעוד  שמוכנים  עובדים  עם  נשארנו  בלשכה. 

יחד ללשכה טובה יותר. 
באופן  התחייב  פנימי  ארגוני  שינוי  גם 
בנויה  להיות  צריכה  הלשכה   – מידי 
המוסדות  לעבודת  מענה  שייתן  באופן 
החלה.  רק  הדרך  החברים.  ולמען  שלה 
עם  צמודה  עבודה  מחייב  הדו"ח 
אני  שבסיומה,  ביד  יד  צעידה  הבודק, 
שתעמוד  מנוהלת  לשכה  תהיה  יודע, 
ותהיה. במידה  עתידית  ביקורת   בכל 
שיחליף  חדש  שנשיא  ובטוח  סמוך  אני 
אותי ימשיך את השינויים הנדרשים עפ"י 
את  לסיים  מהצורך  עין  יעלים  ולא  הדוח 

יישום ההמלצות.

"לחזור להיות חברים"
המנהל  הוועד  כי  לציין  המקום  כאן 
אימץ  שהוגש,  הדוח  ממצאי  את  אימץ 
את המסקנות והמלצות הבודק ואף הודיע 
תחומים  באותם  בבדיקה  להמשיך  יש  כי 
המנכ"לית,  עבודת  על  נבדקו.  שטרם 
שלא הייתה פשוטה ועדיין מצפה לה דרך 
להודות  מבקש  אני  תיקונים,  של  ארוכה 
קורא  ואני  היוצא  הוועד  ובשם  בשמי 
לוועד שיכנס לאפשר לה להמשיך ביישום 

הנדרש.
היו  בלשכה  האחרונים  הימים  ולסיום: 
בשונה  ומאתגרים.  טעונים  קשים,  ימים 
ההרמוניה  הסתיימה  לעיל,  מהמתואר 
מעתה,  המנהל.  בוועד  חלקי  מנת  שהייתה 
שבחרו  הפוליטי  לשיוך  בהתאם  החברים  נחלקו 
היו  משנהו  כנגד  אחד  שיצאו  הקשות  והמילים 
הזמן,  בחלוף  כי  ספק  לי  אין  ומיותרות.  קשות 
לאחר הבחירות ופרסום התוצאות של הנבחרים, 
ישקטו הרוחות והם יחזרו לנורמות התנהגותיות 
שהכרתי במהלך החודשים שלי כנשיא ובעיקר – 

נחזור להיות חברים. חברים של סוכנים.

 סו"ב יוסי אנגלמן, נשיא הלשכה היוצא | צילום: באדיבות המצולם

"זה עתה נודע לי על בחירתו של 

שלמה אייזיק לנשיא הלשכה. 

אני רוצה לברך אותו ולאחל לו 

בהצלחה בתפקידו. שלמה נשיא 

ראוי, אעשה הכל על מנת לסייע 

לו ואהיה לצידו בכל מה שיצטרך. 

בהצלחה שלמה - אני רואה כבר 

צעד ראשון וחיובי שלך לאיחוד 

שורות הלשכה".
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 על רקע העברת השליטה: אריק יוגב 
מנכ"ל איילון ביטוח מתפטר מתפקידו 

הסיבה להתפטרות: התקדמות בהעברת השליטה באיילון לווישור גלובלטק ⋅ יוגב 
נודע ביחסו החם ללשכת סוכני הביטוח ולסוכני החברה < רונית מורגנשטרן

ריק יוגב, מנכ"ל איילון חברה לביטוח, א
הודיע היום )יום א'( ליו"ר דירקטוריון 

קפלן,  אביגדור  ד"ר  החברה 
הליכי  התקדמות  רקע  על  כי 

הוא  בחברה,  השליטה  העברת 
מבקש לסיים את תפקידו. יוגב 
עד  בתפקיד  יישאר  כי  הבהיר 
לבחירת ממלא מקום והשלמת 
נחשב  יוגב  מסודרת.  חפיפה 
הביטוח  סוכני  לשכת  לידיד 

את  מאוד  טיפח  ובתקופתו 
סוכני החברה.

מאז  איילון  כמנכ"ל  שכיהן  יוגב, 
2016 תחת שישה יושבי ראש, אמר 
כבר  תפקידו  את  לסיים  ששקל 
עם  יחד  השנה,  ספטמבר  בחודש 
אהרן פוגל, שהתפטר  היו"ר הקודם, 

בספטמבר 2021 וזאת כדי לאפשר לרוכשי החברה 
למנות בעלי תפקידים מטעמם. עם זאת, הוא נעתר 
אז לבקשת מנהל העזבון של לוי רחמני ז"ל, עו"ד 
מורן מאירי, ויו"ר הדירקטוריון החדש, שנכנס אז 
לתפקידו,  ד"ר אביגדור קפלן, להמשיך בתפקיד 

ולייצב את החברה בתקופת המעבר. 
העברת  בהליכי  נוספת  התקדמות  עם  כיום, 
השליטה לחברת ווישור גלובלטק, הודיע כאמור 
יוגב כי עם השלמת כהונה רצופה בת שש שנים 

כמנכ"ל, בכוונתו לסיים את תפקידו. 

חיזוק המשאב האנושי
נדרש  לתפקיד  כניסתו  עם  כי  נמסר  מאיילון 
תוכנית  ולגבש  חדשה  הנהלה  לייצב  יוגב 
ההיבטים: עסקי,  בכל  ביותר  נרחבת  אסטרטגית 
וטכנולוגי, תוך הטמעת ממשל תאגידי  תפעולי 
וחיזוק המשאב האנושי בכל רבדי החברה ומיקומה 
במהלך  המתהווה.  הביטוח  לעולם  זינוק  בעמדת 
השנים האחרונות החברה עברה תקופות סוערות 
של שינויים בהרכב בעלי המניות וחילופי יו"רים 
ושמירה על יציבותה בתקופות אלו הייתה משימה 

חשובה בפני עצמה.
בעקבות  החברה  לעובדי  יוגב  ששיגר  באגרת 
השאר,  בין  ציין,  הוא  מהתפקיד  לפרוש  החלטתו 
לי  ואין  זינוק  בעמדת  כיום  ניצבת  "איילון  כי 
ישכילו  ומנהליה,  איילון  עובדי  עם  יחד  כי  ספק 
לנווטה לשיאים מרשימים. את  החדשים  הבעלים 
השנים האחרונות הקדשנו לשינוי פניה של איילון, 
 – תשתיות  של  מחדש  ולבנייה  עסקית  לצמיחה 
גמישות  מחייבת  שכזו  פעילות  התחומים.  בכל 
 – וממושכת  מורכבת  צוות  ועבודת  מחשבתית, 

הססנו  לא  כותרות.  של  ולא  פרטים  של  עשייה 
של  הביטוח  תיקי  לטיוב  רבות  פעולות  לנקוט 
כבעייתיים  שניתחנו  בתחומים  החברה 
ובמקביל, השקענו בחדשנות ויצירת 
הבריאות  בתחומי  צמיחה  מנועי 
ואחרים, הרחבנו את סל המוצרים 
שירותים  הוספנו  הביטוחיים, 
מנועי  הגדרנו  פיננסיים, 
לשותפויות  ונכנסנו  צמיחה 

ולפעילויות עסקיות חדשות.

היערכות לעתיד
רבות  השקענו  "בנוסף, 
ובקידום  מתקדמת  בטכנולוגיה 
במוצרי  דיגיטלית  טרנספורמציה 
החברה, בשירות הלקוחות והסוכנים 
 - והשיווקית  התפעולית  ובעשייה 
אכן  אלה  כל  המשתנים.  השוק  לצרכי  בהתאמה 
הניבו את הפירות המקווים וזיכו אותנו בהערכת 
הלקוחות, הסוכנים והפעילים בענף - הן במדדי 
במדדים  והן  הביטוח  סוכני  של  הרצון  שביעות 
והביטוח.  החיסכון  ההון  שוק  רשות  שמפרסמת 
האינשורטק  אקסלרטור  את  השקנו  זו  בתקופה 
את  כבר  משלים  אלו  שבימים  בישראל  הראשון 
מוצלח   Road Show גם  וקיים  השני  המחזור 
מאוד במרכזי הביטוח של ארה"ב והכל מתוך מבט 

וחזון לעבר עתיד הענף".
יוגב הדגיש עוד כי "לא הכל נעשה והושלם. יש 
כמובן מקום לשיפורים ושינויים נוספים. אבל אין 
ספק שהתשתיות שנבנו בשנים אלו מעמידות את 
איילון בעמדת זינוק מצוינת ויניבו את פירותיהן 
החדשים  השליטה  בעלי  יבחרו  שבה  דרך  בכל 

בחברה להנהיגה בשנים הבאות.
"בתום שש שנים מרתקות כמנכ"ל איילון, אני 
העיזבון,  ומנהל  החברה  לבעלי  להודות  מבקש 
ליושבי הראש השונים ולדירקטורים על ההערכה, 
לבעלים  רבה  הצלחה  ולאחל  והגיבוי  התמיכה 

החדשים", סיכם יוגב.

עמד באתגרים
שנה,  מ־40  למעלה  הביטוח  בענף  פעיל  יוגב 
רבים  ניהול  בתפקידי  שירת  התקופה  במהלך 
מנכ"ל  בשגיא־יוגב,  מייסד  מנכ"ל  וביניהם: 
ויו"ר  סוכנויות  מגדל  מנכ"ל  מבטח־סימון, 
ומנהל  מגדל  למנכ"ל  משנה  הבת,  סוכנויות 
פסגות  ומנכ"ל  ההפצה  וערוצי  הלקוחות  חטיבת 

ביטוח, פנסיה וגמל.
קפלן,  אביגדור  ד"ר  איילון,  דירקטוריון  יו"ר 
הודה ליוגב על פועלו בחברה, על קידום הפיתוח 
הצלחתו  ועל  והחדשנות  התשתיות  העסקי, 
בתקופות  גם  עסקית  ורציפות  יציבות  להבטיח 

מאתגרות, מחוץ לחברה ובתוכה.

אלון ברזילי מצטרף 
למנורה מבטחים

מנורה מבטחים מדווחת על הצטרפותו 
של אלון ברזילי לתפקיד מנהל תחום 
ביטוחי הפרט באגף אלמנטרי בחברה.

ברזילי, בעל תואר ראשון בכלכלה 
וסטטיסטיקה ותואר שני במנהל עסקים 

מהאוניברסיטה העברית, בעל ניסיון 
מקצועי וניהולי של למעלה מ־20 

שנים במגוון תפקידים בביטוח כללי, 
ביניהם: סגן מנהל אגף אלמנטרי פרט 

בכלל ביטוח, מנהל אגף אלמנטרי 
פרט בהראל ביטוח ומנהל ביטוח כללי 

בווישור חברה לביטוח.
מיכאל קלמן, מנהל אגף אלמנטרי 

במנורה מבטחים: "אנו מברכים על 
הצטרפותו של אלון לקבוצת מנורה 

מבטחים. אלון מביא עימו ניסיון 
מקצועי וניהולי רב בתחום, תוך 

הבנת צרכי הסוכנים וצרכי הלקוחות 
והצטרפותו מהווה חיזוק משמעותי 

לאגף ולחברה".

השתתפות עצמית < רונית מורגנשטרן

ברזילי | צילום: יח"צ

יוגב. "התשתיות שנבנו בשנים 
־אלו מעמידות את איילון בע

מדת זינוק מצוינת להמשך" | 
צילום: אייל גוזיאל
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יוסי ס מנכ"לית  כבירי,  אלינור  ו"ב 
מכתב  כתבה  ביטוח,  סוכנות  כבירי 

תודה לחברת איילון ולעורכי הדין 
שליוו אותה באירוע סייבר שחוותה.
בצהריים  שישי  מימי  "באחד 

קיבלתי טלפון ממערך הסייבר 
על  לי  שמודיע  הלאומי 
בשרת.  חשודה  פעילות 
מנת  על  למשרד  דהרתי 
ומאותה  לכבות את השרת. 
אימים,  לחץ   - השיחה 
פתיחת חמ"ל ותפילה שלא 

תגיע דרישת כופר. 
הפנו  שם  לליסו"ב,  "פניתי 

שעובד  הסייבר  למוקד  אותי 
מומחה  לי  ענה  במוקד  איילון.  עם 
הסייבר מנשה, והעברתי לו את כל 

הפרטים במטרה ליידע בלבד על האירוע, למקרה 
ונצטרך להפעיל את הביטוח... אחרי כמה שעות 
לורי שחר, להתחיל  יחד עם עו"ד  התקשר אליי 
לתפעל את האירוע. אחרי כמה דקות של שיחה 

הבנתי שהם המלאכים שנשלחו לשמור עליי ועל 
העסק המשפחתי.

שהם  אחרי  כבר  הייתה  איתי  שיחה  "אותה 
הטכנית  התמיכה  חברת  את  חקרו 
שאולי  סייבר  חברת  עם  ושוחחו 
הם  רגע  מאותו  לעזור.  תוכל 
ליוו אותי בכל אותם שבועות 
החל  ומטרידים  קשים 
האירוע,  והבנת  מתחקור 
אנשי  ובחינת  בחירת 
הצעות  בדיקת  המקצוע, 
המחיר, ניהול אותם אנשים 
שוטפים,  לעדכונים  ודרישה 
חכמים  פתרונות  הצעת 
זאת  וכל  ויצירתיים.  מקצועיים 
שאני  ותחושה  מרבית  זמינות  תוך 
הלקוחה היחידה. הרגשתי שעזרתם 

מכל הלב.
את  להדגיש  בכדי  זה  מכתב  לכם  כותבת  "אני 
בניהול  העזרה  ליווי.  באותו  החשיבות  עוצמת 
לצד  האחריות  מגבול  פחות  לא  חשובה  המשבר 

לממש.  צריכים  היינו  לא  שבזכותכם  ג',  וצד  א' 
המקצועיות שלהם חסכה לנו כל כך הרבה כסף, 
לחשוב  רוצה  לא  אפילו  שאני  והשלכות  סבל 

עליהן".

"מוזלים במיוחד"
סו"ב אריאל ארז, מנכ"ל ליסו"ב סוכנות הביטוח 
של הלשכה, אומר שנצפית התגברות של אירועי 
לרכוש  הלשכה  לחברי  קורא  אני  "לכן  סייבר: 
האחריות;  פוליסת  במסגרת  הסייבר  כיסוי  את 

המחירים מסובסדים והמוצר ייחודי וטוב".
של  העסקים  ממחזור  נגזרת  הפרמיה  לדבריו, 
הסוכן: עד מיליון שקל בשנה – היא תעלה 275 
שקל לשנה עם כיסוי של 100 אלף שקל )לעומת 
שקל  מיליון   4 עד  זה(;  ביטוח  בענף  שקל   700
עד  של  וכיסוי  שקל,   675 של  פרמיה   – במחזור 
 – במחזור  שקל  מיליון   10 עד  שקל;  אלף   250
אחריות  גבול  עם  900 שקל  בסך  שנתית  פרמיה 
העצמית  ההשתתפות  שקל.  אלף   500 עד  של 
מוזלים  מחירים  "אלה  שקל.  ב־4,000  מסתכמת 

במיוחד", מדגיש ארז.

שות שוק ההון, ביטוח וחיסכון השיקה שירות "קו חם" באתר ר
את  והאכיפה  המודיעין  למערך  לתת  תפקידו  אשר  הרשות 
האפשרות להגביר את אכיפת הזכויות של עמיתים ומבוטחים 

ואת מיצוי הדין עם גורמים שמפרים את הוראות חוקי הרשות.
מהרשות נמסר, כי כל אדם יכול להשתמש בשירות הקו החם, בצורה 
אנונימית לחלוטין, באמצעות מילוי טופס מקוון וההסבר המלווה לו, 

בדרך פשוטה ונגישה.
והאכיפה מגבירה  עוד נמסר, כי פנייה לקו החם למערך המודיעין 
את אכיפת הזכויות של עמיתים ומבוטחים ואת מיצוי הדין עם גורמים 
שמפרים את הוראות חוקי הפיקוח. בין הגופים שנמצאים תחת פיקוח 
פנסיה  קרנות  סוכנים,  סוכנויות,  ביטוח,  חברות  ההון:  שוק  רשות 
והשתלמות, קופות גמל. בנוסף, נותני שירותים פיננסיים מוסדרים, 

למשל נותני אשראי חוץ בנקאי, שירותי תשלום והעברת כספים, חברות 
פינטק ונותני שירותים פיננסיים במטבעות וירטואליים.

מבוטחים;  בדיווח;  שמעוניינים  אזרחים  הפנייה?  את  להגיש  יכול  מי 
עובדים בחברות מפוקחות. הגשת הטופס יכולה להיות אנונימית.

 התקיפות מתגברות: זה הזמן לרכוש 
ביטוח סייבר

 אירוע הסייבר שחוותה סו"ב אלינור כבירי רק ממחיש את חשיבות הליווי המקצועי במהלך אירוע 
 שכזה ⋅ מנכ"ל ליסו"ב: "אני קורא לחברי הלשכה לרכוש את ביטוח הסייבר הייחודי שלנו 

עם איילון" < רונית מורגנשטרן

 רשות שוק ההון השיקה "קו חם" לתלונות 
עמיתים ומבוטחים באמצעות טופס מקוון באתר

המטרה: הגנה על זכויות המבוטחים • את הפנייה יכולים להגיש אזרחים שמעוניינים בדיווח, 
מבוטחים ועובדים בחברות מפוקחות • הגשתה יכולה להיות אנונימית < רונית מורגנשטרן

אריאל ארז | צילום: אייל גליה

shutterstock :קו ייעודי שיאפשר להגביר את אכיפת הזכויות של העמיתים | צילום
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הסכם קיבוצי חדש בין 
ההסתדרות והפניקס 

מבטיח לעובדים הכפלת 
בונוסים על עמידה 

 ביעדים  
< רונית מורגנשטרן 

הסכם ה על  ג'  ביום  חתמו  החברה  עובדי  ו־ועד  הפניקס  סתדרות, 
קיבוצי חדש שיהיה בתוקף עד 2024. ההסכם התלת־שנתי, שיחול 
לקידום  משמעותיים  הישגים  כולל  הפניקס,  מעובדי  כ־2,650  על 

העובדים וממשיך לעגן את מערכת יחסי העבודה הטובים בחברה.
החברה  הצלחת  שבין  הקשר  את  לחזק  מנת  ועל  ההסכם,  במסגרת 
בהינתן  יוכפל,  השנתי  הבונוס  תקציב  כי  הוחלט  העובדים,  לתגמול 
עמידה של 100% ביעד הרווח. עוד נקבע כי שכר המינימום למשרה 
מלאה יועלה ל־6,000 שקל בשנת 2022 ובהדרגה )עד 2024( ל־6,500 

שקל.
למקסימום  לפנסיה  ההפרשות  העלאת  בהסכם:  נוספות  נקודות 
לפי חוק )תוספת של חצי אחוז מטעם המעסיק וחצי אחוז על חשבון 
שנה,  לכל  בממוצע  כ־3%  של  שכר  לתוספות  תקציבי  סל  העובד(; 
ביטוח הבריאות בעלות  ושיפור  ביטוח שיניים קולקטיבית,  פוליסת 

שנתית כוללת של כ־5 מיליון שקל.

החלטה סופית: קיסריה 
אלקטרוניקה רפואית 

תכנס כשותפה ברכישת 
השליטה באיילון 

מהמלך יבוצע בשותפות עם חברת ווישור 
• תשקיע גם כ־90 מיליון שקלים לרכישת 

כ־%17.5 ממניות ווישור גלובלטק עצמה 

יסריה אלקטרוניקה רפואית החזקות, שבבעלות משפחת ברק, הודיעה ק
לווישור גלובלטק כי תרכוש 25.6% ממניות איילון אחזקות תמורת 
180 מיליון ש"ח, במסגרת העסקה בה רוכשת ווישור את השליטה באיילון, 
מורן  לעו"ד  ווישור  בין  להסכם  בהתאם   .2022 במאי  להתממש  שאמורה 
מאירי, מנהל העזבון לאחזקות לוי רחמני ז"ל, שנחתם ביוני האחרון, תרכוש 
ווישור את השליטה )66.5%( באיילון אחזקות תמורת כ־472.6 מיליון ש"ח.
בנוסף, הודיע קיסריה כי תרכוש כ־17.5% ממניות ווישור גלובלטק תמורת 

כ־90 מיליון ש"ח וזאת במסגרת הנפקה פרטית.
בין הצדדים נחתמה גם מערכת הסכמים המסדירה את צירופה של קיסריה 
היתר,  בין  לקיסריה,  ומאפשרת  ובגלובלטק,  באיילון  השליטה  לגרעין 
למנות נציגים בדירקטוריונים של שתי החברות. לקיסריה הייתה שמורה 
האפשרות עד ל־31 בדצמבר 2021 להקטין פרו ראטה את כמות המניות 
לא  ובלבד שהשקעתה  שיעור,  באותו  רוכשת,  והמוקצות שהיא  הנמכרות 
תפחת מ־67% מהתחייבותה. על פי הדיווח השבוע לבורסה, הודיעה קיסריה 

כי היא מוותרת על זכותה להקטנת היקף ההשקעה בעסקה.
 

איילון תשווק משכנתה הפוכה כבר מגיל 55
 המסלול יאפשר לבני הגיל השלישי לשעבד דירת מגורים שבבעלותם, מבלי שיצטרכו לשלם החזר חודשי 

כלשהו ⋅ במקביל מציעה החברה מסלול ייחודי של קבלת הלוואה בסכום חודשי קבוע < רונית מורגנשטרן

לפתח א ממשיכה  לביטוח  חברה  יילון 
בכלל,  האשראי  בתחום  פעילותה  את 
בפרט.  ההפוכות  המשכנתאות  ובעולם 
בחברה מציינים כי לאור הביקוש הגבוה מציעה 
משכנתה  הלוואות  בישראל  לראשונה  איילון 
הפוכה במגוון מסלולים הניתנים כבר מגיל 55. 
 ,60 מגיל  החל  ניתנת  הפוכה  משכנתה  )לרוב, 

ר.מ.(
ללקוחותיה  להציע  החברה  ממשיכה  במקביל, 
ייחודי של קבלת ההלוואה בסכום חודשי  מסלול 
מסלולי  לצד  החיים  לכל  לקצבה,  בדומה  קבוע, 
של  פעמי  חד  בסכום  בהלוואות  בלעדיים  ריבית 
חמש  מדי  משתנה  ריבית  צמודה,  קבועה  ריבית 
ריבית  צמוד,  ממשלתי  אג"ח  עוגן  עפ"י  שנים 
תמהיל  ליצירת  אפשרות  ואפילו  לפריים  צמודה 

של ריביות המותאמות אישית לבחירת הלקוח.

תהליך נגיש
איילון  של  הייחודי  ההפוכה  המשכנתה  מסלול 
מאפשר לבני הגיל השלישי לשעבד דירת מגורים 

שקל  מיליון  של  בשווי  שבבעלותם, 
לשלם  שיצטרכו  מבלי  ומעלה, 
תוספת  ולקבל  כלשהו  חודשי  החזר 
ורצונם.  צורכיהם  פי  על  חודשית 
לתשלום  לשמש  יכול  המימון 
הגדלת  מוגן,  דיור  עבור  החודשי 
הוצאות  ותשלום  החודשי  התזרים 
שוטפות, שדרוג רמת החיים, סילוק 
דאגה  ללא   – לילדים  סיוע  חובות, 
תהליך  הלוואה.  תשלומי  להחזר 
נגיש  להיות  ימשיך  ההלוואה  קבלת 
בכל  ההלוואה  החזר  ויאפשר  ומהיר 
עת, ללא קנס פירעון מוקדם ובניגוד 
צורך  ללא  גם  אחרים  למממנים 
בהחתמת היורשים על ערבות. הנכס 
עצמו נשאר כמובן בבעלות בני ה־55 

ויותר ובשימושם.
להלוואות  וגובר  עולה  לביקוש  עדים  "אנו 
יוסף,  רונה  אומרת  הפוכה'",  'משכנתה  במודל 
מציינת  היא  עוד  באיילון.  השקעות  אגף  מנהלת 

הראשונה  החברה  להיות  גדולה  גאווה  "זו  כי 
בישראל המאפשרת גם לבני 55 להצטרף למסלול 
ביותר  המתאים  המסלול  את  ולבחור  הפופולרי 

עבורם".

shutterstock :המימון יכול לשמש לתשלום החודשי עבור דיור מוגן | צילום

חדשות ׀



| 16 בדצמבר 112021  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  MDRT תוכן בשיתוף ארגון

"על קצה המזלג"
תובנה מקורס תכנון פרישה לחברי ארגון MDRT ישראל בשיתוף מגדל חברה לביטוח

קורס ב במסגרת  שנערך  האחרון  מפגש 
בין  כספים  בהצרכת  דנו  פרישה  תכנון 
קופות על פי חוזר מרכיב החשבון בקופ"ג 
הזקנה  קצבת  על  מס  בתשלום  חסכון  שמאפשר 
ועל הכספים שמייעדים החוסכים להוריש בעתיד, 
זאת בכפוף לחוזר מרכיבי חשבון התגמולים 8ד'.

כפטורים  הכספים  יסווגו  המוסדיים  הגופים 
שיקבלו  לדיווח  בהתאם  פטורים  ושאינם 
מהמעסיק בממשק מעסיקים, אנו כאנשי מקצוע 
החוסך.  של   106 טופסי  ע"י  זאת  לבקר  יכולים 
הקצבה  את  לשנות  לחוסך  לסייע   באפשרותנו 

המוכרת לקצבה מזכה, בתנאי שבוצעה הסבה.
הכספים  סימון  לוודא  חשיבות  קיימת  הערה: 
שהכספים  כך  המוסדי  בגוף  בפטור  שנזקפו 
שאמורים להיות פטורים לאור הזקיפה לא יסומנו 
בגוף  מזכה  כקצבה  חייבים,  ככספים  בטעות 

המוסדי השני.
פירוט הכספים והזקיפות שמעבר לתקרות אלו 
הפנסיוניים  בגופים  מסומנים  להיות  אמורים 
כפטורים ממס: כקצבה מוכרת פטורה או כסכום 
על  ל־15%  הון  רווחי  במס  חייבת  שמשיכתו 

הרווחים הנומינליים בלבד.
• קצבה מזכה: קצבה שמקורה בכספים שנהנו 
החיסכון  ניהול  ולאורך  בהפקדה  מס  מהטבות 
)פטור ממס רווחי הון(, ולכן בעת משיכת הקצבה 
היא חייבת במס הכנסה. למעשה, קצבה מזכה היא 
השוטפות  הפנסיוניות  בהפרשות  קצבה שמקורה 
של כל אחד מאתנו, עד התקרות הקבועות בחוק.

בתלושי  יזקוף  המעסיק  אלו  לתקרות  מעבר 
השכר סכומים אלו, אך יש לוודא התאמה בחב 
ככספים  יסומנו  שנזקפו  שהכספים  הביטוח 
פטורים בקבלת קיצבה או בפדיון - חבות מס 
15% על הרווחים הנומינאליים, פירוט הכספים:

1( תגמולי עובד - הפקדה עד 7% משכר ממוצע 
ש"ח   739 למקסימום  עד   = ש"ח   10,553 במשק 

לחודש.
2( תגמולי מעסיק - הפקדה עד 7.5% מתקרת 
שכר 26,378 ש"ח = עד למקסימום  1,978 ש"ח 

לחודש.
עד   ,2017 מינואר  החל   - פיצויים  כספי   )3
8.33% מהשכר המבוטח ועד שכר של 34,900 ₪.

• קצבה מוכרת: קצבה שמקורה בכספים שחויבו 
במס אחר )מס הכנסה אם הגיעו מעבודה, או מס 
רווחי הון אם הגיעו מהשקעות( ואין עליהן הטבות 
מס בהפקדה, לכן, על מנת לא ליצור מיסוי כפול, 
פטורה  הללו,  הכספים  מאותם  קצבה שמתקבלת 
ממס הכנסה. למעשה, לסעיף זה בעיקר נכנסות 
התקרה  מעל  פנסיונים  למכשירים  הפקדות 
הקבועה בחוק )ראה מעלה(, וכן כספים שהופקדו 
בקופת גמל למטרת קצבה מוכרת לפי תיקון 190.

לגבי  שנוגעות  בחוזר  האפשרויות  למעשה, 

אלו  הן  ומוכרת  מזכה  כקצבה  הכספים  סיווג 
שמאפשרות את התכנון שמוביל לחיסכון.

 8-9-2019 מוסדיים  גופים  לחוזר  בהתאם 
 )29.07.19( תיקון  גמל  בקופת  חשבון  מרכיבי 
לפני  כי בביטוחי מנהלים שהופקו  החוזר קובע 
ינואר 2004, לא ניתן לשנות את סיווג הכספים 
במרבית המקרים פוליסות אלו כוללות גם מקדם 
חוסכים  לכן,  מובטחת.  תשואה  או  נמוך  מובטח 
יותר  גבוהה  פטורה  קצבה  לקבל  המעוניינים 
השכר  חלקי  כי  לוודא  צריכים  אלו  ממוצרים 
לפוליסות  מראש  יופנו  פטורה  קצבה  המייצרים 
מהן הם צפויים לקבל את הקצבה. חוזר זה אך לא 

יחול על קרן וותיקה.
פטור ממס בהורשת כספים פטורים:

חוסך שהפקיד כספים לתיקון 190 והלך לעולמו 
לאחר גיל 75, יורשיו יהיו חייבים במס רווח הון 
יום   90 )תוך  הנומינליים  הרווחים  על   15% של 
וזאת  הקופה  פתיחת  ממועד  הפטירה(  ממועד 
גמל  בקופת  חוסך  של  מוות  למקרה  בניגוד 

"רגילה" כספי התגמולים יהיו פטורים ממס.
להורות  לחוסך  מאפשר  חשבון  מרכיבי  חוזר 
לקופה לשנות מעמד של כספים פטורים לכספים 
שאינם פטורים. כלומר, לשנות את מעמדם של 
לכספי   190 תיקון  במסגרת  שהופקדו  כספים 
יהיו  אלו  כספים  פטירה  במקרה  מזכה.  קצבה 
.זאת בתנאי שהוא  פטורים ממס בידי היורשים 
פטורים  שאינם  כספים  אחרת  בחברה  הסב 

לכספים פטורים.
שילוב של קצבה פטורה והורשה פטורה:

בבנק  פנויים  כספים  ברשותם  שיש  חוסכים 

אותם הם מעוניינים להוריש יכולים להפקיד את 
הכספים במסגרת תיקון 190. את היתרה הפטורה 
יכולים להעביר לחסכון פנסיוני החייב במס  הם 
לייצר  והן  ממס  הפטורה  זקנה  קצבת  הן  ולקבל 

העברה בין דורית הפטורה ממס.
לסיכום: סעיף 8ד' בחוזר מרכיבי חשבון בקופת 
מס  לפקודת   190 לתיקון  משלים  כלי  הוא  גמל 
הכנסה. הסעיף מקנה גמישות להעברה של סיווג 
הכספים מבלי לנייד אותם בין המוצרים השונים. 
להגדלת  הפרישה  מתכנני  אותנו  ישמש  הסעיף 

הקצבאות הפטורות ממס של הפורשים בעתיד.
אנו ממשיכים את המפגשים הייחודיים שלנו 
יידחה  א' ה-19.12.21  ליום  - המפגש שתוכנן 

ליום א' 26.12.21 בשעה 20:00.
מ"סיפורים  והשראה  תובנות  הבא:  המפגש 
הופך  חזון  שבאמצעותו  חלום   - מהירח" 

למציאות".
הרצאה חווייתית, מפעימה ויוצאת דופן המשלבת 
בין ההיבטים הרבים והמורכבים של המסע המופלא 
של האדם לירח. ההרצאה מעוררת תובנות והשראה 
מצבים  עם  להתמודדות  מעשיים  כלים  ומעניקה 
חלק  ומהווה  והקריירה  החיים  באירוע  משתנים 
ממיתולוגית אלפא־צ׳ק, תפיסה תרבותית חברתית 

לניווט הפרט לצמיחה אישית וארגונית.

רני אלינב, נווט קרב, במאי ומפיק בעל ניסיון רב 
בהדרכה ובהעצמת יחידים וקבוצות. את ההרצאות 

הוא מעביר בארץ ובחו״ל בארגונים מובילים. 

המפגש ייערך בחסות מגדל חברה לביטוח.

חברי הלשכה מוזמנים להצטרף ולהתארח במפגש.

shutterstock :באפשרותנו לסייע לחוסך לשנות את הקצבה המוכרת לקצבה מזכה, בתנאי שבוצעה הסבה | צילום



כיסוי המעניק הגנה לעסק במקרה של מתקפת סייבר!
זוכה מוצר השנה בוועידת עדיף ה-17

 פוליסה המעניקה כיסוי מפני אירועי סייבר שמטרתם, בין השאר, ביצוע פשע, ריגול תעשייתי 
 או מתקפת האקרים, אשר עלולים לפגוע במערכות מידע אלקטרוני - חומרה, בתוכנה 

ובמידע האגור בהן

הפוליסה מקנה כיסוי לסיכון סייבר מרכזי לצד א׳:

• צד א׳ - נזק למבוטח עצמו

יתרונות הכיסוי באיילון:

 1. טרור - אירוע סייבר לא ייחשב כפעולת טרור גם אם בוצע בפועל ע"י ארגון טרור. 
    איילון מעניקה כיסוי ופיצוי, בהתאם לגבולות האחריות בפוליסה

2. עוגמת נפש - פיצוי בגין פגיעה נפשית לצד ג׳ וזאת מעבר לנזק כספי ממשי

3. שיתוף פעולה עם מרכז תמיכה למקרי אירוע סייבר, העומד לרשות המבוטחים 24/7 

 לפרטים והצטרפות:
lisov@insurance.org.il 03-6366508 :אריאל ארז, מנהל סוכנות ליסוב | טל

בכפוף לתנאי הפוליסה ט.ל.ח

ביטוח סייבר בפוליסת אחריות מקצועית
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גיל נהג - פרט מהותי בפוליסה
עו"ד עדי בן אברהם מסביר בטור השבועי: האם הלכת פיקאלי חלה גם 

בהליכי ערעור על פסקי דין אשר ניתנו טרם פרסום ההלכה  

כי ב להזכיר  הסיפור השבועי אבקש  פתח 
אשר  דין  פסק  הינה  פיקאלי"  "הלכת 
המשפט  בבית  מורחב  נוסף  בדיון  ניתן 
העליון, ובו נקבע כי גיל הנוהג ברכב הינו תנאי  
מהותי בתנאי הפוליסה. ככל שהנוהג ברכב אינו 
עומד בתנאי הפוליסה מבחינת גילו, הרי שהדבר 
יוביל לשלילת הכיסוי הביטוחי במלואו. הלכה זו, 
כאמור, שינתה את פסק הדין אשר ניתן בתחילה 
בבית המשפט העליון, במסגרת ערעור, בו נקבע 
כי אי עמידה במגבלת הגיל בפוליסה לא תשלול 
את תגמולי הביטוח, אלא תוביל לתשלומי ביטוח 
מופחתים וכך אף אם הנהג לא עומד בתנאי הגיל, 
הוא עדיין יהיה זכאי לפיצוי מוקטן, אלא אם יוכח 

כי מדובר על התנהלות קבועה.
בקשת  העליון  המשפט  בבית  נדונה  השבוע 
רשות ערעור על פסק דין של בית המשפט המחוזי 
מרכז-לוד, בו התקבל חלקית ערעור על פסק דין 
השלום, אשר קבע כי בתאונה בין טרקטור לרכב, 
בין  בעליו,  על  ומשכך  בתאונה  אשם  הטרקטור 
היתר, לפצות את חברת הביטוח אשר הגישה את 
לרכב  שנגרמו  רכוש  נזקי  בגין  השיבוב  תביעת 
המבוטח על ידה, וכן נקבע כי חברת הביטוח של 
עקב  הביטוח  תגמולי  את  תשלם  לא  הטרקטור 
כי  העובדה  לנוכח  הפוליסה,  בתנאי  העמידה  אי 

הנוהג בטרקטור היה קטין.  

אי עמידה בתנאים
שנהג  חולק  אין  כי  יובהר  ספק  הסר  למען 
הקבועים  הגיל  בתנאי  עמד  לא  הטרקטור 
קבע  עת  באותה  לטרקטור.  שהופקה  בפוליסה 
פיקאלי  הלכת  פי  על  כי  השלום  המשפט  בית 
"החמרת  היא  הגיל  ממגבלת  חריגה  הראשון, 
סיכון" המזכה בתגמולי ביטוח מופחתים. במקרה 
זה הפוליסה של הטרקטור כללה נהגים מעל גיל 
21, ואין מחלוקת כי נהג הטרקטור היה קטין. אך 
קובע  מופחתים  ביטוח  לתגמולי  זו  קביעה  חרף 
בית המשפט השלום כי הואיל ומדובר על נהיגה, 
מכוסה  אינו  שהאירוע  הרי  פעמית,  חד  שאינה 
מתשלום  פטורה  הטרקטור  ומבטחת  בפוליסה 

תגמולי הביטוח. 
המחוזי  המשפט  לבית  הוגש  אשר  בערעור 
כי  והטענה  הואיל  כי  ונקבע  ההחלטה  התהפכה 
הנהיגה לא הייתה חד פעמית, לא נטענה במסגרת 
החזית  להרחבת  מקום  היה  שלא  הרי  הטענות, 
נדרשה  הטרקטור  ומבטחת  בדיון  המשפטית 

לשלם את מלוא נזקי תביעת השיבוב. 
מבטחת הטרקטור פנתה לבית המשפט העליון 
אלא שערעורה המתין עד לפסק הדין בדיון הנוסף 

אשר ניתן בפרשת פיקאלי במהלך יולי 2021, ובו 
נקבע בדעת רוב כי חריגה ממגבלת הגיל שוללת 
כיסוי ביטוחי ופוטרת את חברת הביטוח מתשלום 
תגמולי ביטוח בגין נזקים מתאונה אשר התרחשה 

תוך חריגה כאמור. 

שלילת תגמולי ביטוח
מנגד, נטען כי אין מקום להתערב בפסק הדין 
של המחוזי, אשר יישם את ההלכה שהייתה בתוקף 

במועד מתן פסק הדין, וכי יש לקבוע כי ההלכה 
שנקבעה בדיון הנוסף צופה פני עתיד בלבד ואינה 
חלה על המקרה בו הכריע בית המשפט המחוזי.  

מקבל  הוא  כי  קובע  העליון  המשפט  בית 
כערעור.  בה  ודן  ערעור,  לרשות  הבקשה  את 
פיקאלי,  בהלכת  כאמור  כי  קובע  המשפט  בית 
גיל  מגבלת  הנוסף,  בדיון  סופית  שנקבעה  כפי 
שהופרה מובילה לשלילת תגמולי ביטוח ופוטרת 

את חברת הביטוח מתשלום תגמולי ביטוח.  
הטרקטור  של  הפוליסה  כי  נקבע  זה,  במקרה 
קטין  היה  והנהג   21 גיל  מעל  לנהגים  הוגבלה 
שנקבע  ההלכה  יישום  משכך  התאונה.  במועד 
לנהג  כי  למסקנה  מובילה  פיקאלי  בפרשת 

הטרקטור לא היה כיסוי ביטוחי.  

צופה פני עתיד
הטענה  את  לדחות  יש  כי  קובע  המשפט  בית 
פני  צופה  הנוסף  בדיון  שנקבעה  ההלכה  לפיה 
עתיד בלבד. ככלל מדגיש בית המשפט העליון, 
בית  של  מפתחו  יוצאות  אשר  חדשות  הלכות 
רטרוספקטיבי  באופן  חלות  העליון  המשפט 
חדשה  הלכה  של  תחולתה  וכי  ופרוספקטיבי 
במקרים  רק  בלבד  פרוספקטיבי  באופן  תחול 
ולגיטימית  משמעותית  הסתמכות  הייתה  בהם 
על מצב משפטי קודם. במקרה זה, לא הוכח טיב 

וכיצד  הקודם  המשפטי  המצב  על  ההסתמכות 
ההלכה  לו  אחרת  מתנהלים  הפוליסה  בעלי  היו 
שנקבעה בפרשת הדיון הנוסף של פיקאלי, הייתה 

בתוקף באותה עת.
בית המשפט מדגיש כי לא הייתה מחלוקת כי 
נהג הטרקטור היה צעיר מגיל 21, כך שלא היה 
במצב דברים זה כדי להוביל לראיות אחרות ביחס 
הדין  ופסק  דין הערעור להתקבל,  ומשכך  לגילו 
חברת  בו  באופן  מבוטל  המחוזי  המשפט  בבית 
הביטוח אשר הפיקה את הפוליסה של הטרקטור 
וילנר  זו של השופטת  פטורה מחבותה. להחלטה 

היו שותפים בהסכמה השופטים עמית ומינץ.
הכותב הינו מומחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש 

הלשכה לם
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shutterstock :הלכות חדשות אשר יוצאות מפתחו של בית המשפט העליון חלות באופן רטרוספקטיבי ופרוספקטיבי | צילום
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לוח הביטוח
דרושים

דרוש עו"ד עם ידע נרחב בביטוח אלמנטרי )חיתום 
או תביעות( לתחום מעניין. מיקום גיאוגרפי לא משנה 
- העבודה מהבית. פניות בכתב )סודיות מובטחת( ל: 

shahr35@hotmail.com
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 עד 3 חדרי משרד, במשרדי סוכנות ביטוח 

פנסיונית במרכז תל אביב. כולל כל השרותים 
 )אפשרות לשיתוף פעולה –לא חובה(. 

shaul@eretzbar-ina.co.il
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 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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
ערן בר סוכנות לביטוח בע"מ, עם התמחות עסקית 
מחפשת לרכוש תיקי ביטוח אלמנטארי בכל גודל, 

רכישה מלאה או שותפות, אפשרויות תפעול ויצירת 
פנסיה עתידית. לפרטים יש לפנות לערן -054

eran@bar-ins.co.il .2004455. סודיות מובטחת

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
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

גפת הקורונה לא גרמה לנזקים גדולים לחברות ביטוח החיים בארה”ב כפי שחששו, אבל מ
היקף הפיצויים ששולמו ליורשים בפוליסות החיים היו הגבוהים ביותר מזה שנים. לפי 
הנתונים העדכניים שפורסמו ע”י הרגולטורים בארה”ב, חברות ביטוחי החיים שילמו פיצויים 

ליורשים בפוליסות הביטוחים שעומדים על סך של 90 מיליארד דולר ב־2020.
ליורשים  בתשלומים  גידול  זהו 
 .2019 לעומת   15.4% של  בפוליסות 
מאז  ביותר  הגבוהה  היא  הזו  העלייה 

שנת 2018.
מוצפים  היו  שהמבוטחים  בעוד 
בדרישות לפדות פוליסות ביטוח חיים, 
ביטוח  פוליסות  במכירת  עסקו  גם  הם 
חיים חדשות. מסתבר שהחששות מפני 
ההדבקה במגפת הקורונה המריצה רבים 
ביטוח  בפוליסות  להצטייד  בארה”ב 
 43.1 של  מכירות  לשיא  הביאה  חיים, 

מיליון פוליסות בכיסוי של 3.3 טריליון דולר. היקף ביטוחי החיים בארה”ב בשנה שעברה הגיע 
ל־20.4 טריליון דולר.

ריבוי הבקשות לפדיון פוליסות ביטוחי חיים יכול היה לערער את יציבות חברות הביטוח, 
אולם המספר הגדול של קשישים שמתו ממגפת הקורונה היו בעלי פוליסות בסכומים קטנים 

שמנע פגיעה גדולה במבטחים.
לפי מרכזי המחלות בארה”ב מגפת הקורונה גרמה ל־377,883 מתים בארה”ב ב־2020. מתוכם 

81% מהמתים מהם מעל גיל 65 שנה. 

הבריטית LV דחתה הצעת רכש של ה מבטחת 
 Bain הגדולה  האמריקאית  ההשקעות  קרן 
 Royal זמן קצר אחרי כן מבטחת יריבה .Capital
London שוב מנסה לרכוש את עסקי הביטוח של 

המבטחת הבריטית, לאחר שנכשלה לפני כשנה.
ב־1843  שהוקמה  שיתופית  אגודה  היא   LV
החלטה  כל  חברים.  במשאל  מתקבלות  והחלטותיה 
חייבת לזכות בתמיכה של 75% מהמצביעים. באגודה 

חברים 1.2 מיליון איש.
הצעת הרכש של הקרן האמריקאית זכתה לקבלת 
שהצעת  סברו  האגודה  מחברי  רבים  צוננת.  פנים 
של  המבטחת  מעמד  אובדן  על  מפצה  אינה  הרכש 
מיליון   701 של  בסכום  הייתה  ההצעה  האגודה. 
יקבל  באגודה  חבר  כל  כי  הבטיחה  אשר  ליש”ט, 
פיצוי של 100 מיליון ליש”ט. רק 69% מהמצביעים 

תמכו במכירה.
עתה, Royal סבורה כי תצליח לקדם את המו”מ. 
חברי  כאשר  הביטוח  עסקי  של  מיזוג  מציעה  היא 

האגודה יהיו שותפים.
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מבטחת בריטית דוחה 
הצעת רכש של קרן 

אמריקאית גדולה

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

90 מיליארד דולר: היקף הפיצוי 
למבוטחי חיים בארה"ב ב־2020 

מגפת הקורונה גרמה ל־377,883 נפטרים בארה"ב ב־2020
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