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ביטוח ופיננסים

אחד על אחד
בראיון מיוחד עם סו״ב ראניה חורי, 
היא מספרת מדוע בחרה להצטרף 

ללשכה ומה היא מתכננת לסוכנים 
במחוז הצפון <  עמ' 3

מיטיבים עם הפנסיונרים
ברשות אומרים כי החלטת ועדת 

הכספים בעניין הפחתת דמי הניהול 
לפנסיונרים מעלה צורך בבחינה 

מעמיקה יותר לפני היישום <  עמ' 11

״"נשים את סוכן 
הביטוח במרכז 
גם אצל חברות 

הביטוח"

בכל שבוע נכיר שניים מנבחרי הלשכה 
החדשים, יו״ר ועדות ומחוזות, שיספרו על 
החזון והתוכניות לקדנציה ⋅ והשבוע: יו״ר 

מחוז השרון סו״ב מושיק בן פורת ויו״ר 
מחוז המרכז סו״ב גיא לוי־עזר < עמ' 2

דרך חדשה
יועמ״ש הלשכה החדש, 

עו״ד פיאד טמיש: ״אני נכון 
לסייע ללשכה בכל האתגרים 

בפניהם היא ניצבת״ <  עמ '6
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ביטוח 
ופיננסים

 פרויקט מיוחד: הכירו את הנבחרת 
החדשה של לשכת סוכני הביטוח 

בכל שבוע נארח שניים מהנבחרים לתפקידי יו”רים בלשכה, שיספרו על עצמם ועל תוכניותיהם 
במסגרת תפקידם החדש • והשבוע – מכנסים מקצועיים ועד שיפור החוזים מול חברות הביטוח • 

יו״ר מחוז המרכז סו”ב גיא לוי־עזר ויו”ר מחוז השרון סו״ב מושיק בן פורת < רונית מורגנשטרן

סו"ב גיא לוי עזר, יו"ר מחוז 
מרכז

"מחוז המרכז יהיה מגובש, דינמי, מורגש 
ומשפיע"

בן 46, נשוי + 2

ותק: סוכן ביטוח כ-20 שנה, חבר לשכה 

6 שנים

תפקיד בקדנציה קודמת: יו"ר סניף חולון/

בת־ים/אזור

התמחות: כל סוגי הביטוח, למעט ימי

בעל סוכנות "ביג גיא ביטוח ופיננסים" 

בחולון

עיני  לנגד  העומד  ביותר  החשוב  "הדבר 
בתפקיד יו"ר המחוז הוא לגבש את סוכני המחוז 
ומאוחד.  משפיע  מורגש,  דינמי,  שיהיה  כך 
לשם כך, בשלב ראשון אצרף את סוכני המחוז 
לקבוצת הווטסאפ החזקה של הסניף, אותה אני 

מטפח מתחילת הקדנציה הקודמת.
לצד הגיבוש והאחדות, עומדת לפניי מטרה לא 
המחוז.  חברי  מספר  הגדלת  והיא  חשובה  פחות 
לשם כך אפעל להחזיר את הפורשים מהלשכה 

ולגייס סוכנים חדשים״.
לעצמך  שהצבת  המרכזיות  המשימות  מה 

בקדנציה החדשה?
״בצד המקצועי - אנחנו מתחילים לתכנן את 
בשנה  במחוז  שנקיים  וההשתלמויות  הכנסים 
הקרובה; אני מנסה להיות קשוב לצרכי הסוכנים 
ולשמוע מהם מה הם רוצים ומה הם צריכים. לא 
וייבחרו  יישקלו  הנושאים   – אוטומט  על  נפעל 
אבל  הפתעות,  גם  יהיו  להם.  לביקוש  בהתאם 

הפתעות לא מגלים מראש.

תהיה  שהלשכה  ככל   – כולה  הלשכה  ״ברמת 
גדולה יותר, כוחה יהיה משמעותי יותר. לכן המטרה 
המרכזית בחודשים הקרובים, ולאורך כל הקדנציה, 
החל  הלשכה,  חברי  מספר  הגדלת  להיות  צריכה 
מכאלה שנמצאים עדיין בשלבי לימודים במכללה, 

בהתאם למדיניות נשיא הלשכה”.

 ,)ULC( סו"ב מושיק בן פורת
יו"ר מחוז השרון

אצל  גם  במרכז  הביטוח  סוכן  את  "נשים 
חברות הביטוח"

בן 51, נשוי + 4

ותק: 27 שנה בענף, 25 שנה בלשכה

תפקיד בקדנציה קודמת: יו"ר סניף השרון

התמחות: בריאות וסיעוד, פנסיה וחיים, 

פיננסים ואלמנטרי

בעלים ומנכ"ל "חושן סוכנות לביטוח 

ופיננסים" בכפר סבא

משמש גם כיו"ר שלוחת להב בכפר סבא

עצמי  ובניתי   23 בגיל  הביטוח  לענף  "נכנסתי 
בעשר אצבעות; זו הסיבה שאני מכיר מקרוב את 
בסיוע,  להם  ואקדיש  הצעירים  הסוכנים  קשיי 
משל  עצמאי  עסק  הקמת  לקראת  והכשרה  ליווי 
עצמם, וגם כדי שיוכלו לשפר את איכות השרות 
ב־1999  לקוחותיהם.  לטובת  שלהם  והמקצועיות 
בביטוחי  למקצוען  והפכתי   CLU לימודי  סיימתי 

חיים ופנסיה.
עבדתי  ביטוח  כסוכן  הראשונות  השנה  ״ב־20 

כפר  סניף  את  הקמתי  בה  'שחם',  סוכנות  תחת 
סבא.. התפתחתי וצמחתי תחת הליווי של צביקה 
ויינשטיין.  וצביקה  ז"ל  הירשפלד  אמנון  שוהם, 
מקצוען  ברקן,  יוסי  אותי  ליווה  דרכי  בתחילת 
ומהבולטים בענף, לו אני חייב הרבה מהידע שלי.
עם  כנסים  קיימתי  האחרונות  השנים  ״ב־4 
ערך מקצועי בסניף השרון; עמדתי לצד הנהגת 
הלשכה במאבקה בבג"צ בנושא 'הסדר לרבים' בו 

ניצחה בסופו של יום.
״אבל גולת הכותרת של פעילותי בלשכה היא 
הקמת פרויקט 'גמאני נולדתי לנצח", שמנגיש 
פתרונות ביטוחיים לחולות סרטן ולילדים חולי 
מחלות קשות; גייסנו סוכנים וסוכנות מקצועיים 
סיוע  ומסייעים  למיזם  שהתנדבו  לשכה  חברי 
תורמים  וכך  וחולות,  חולים  לאותם  משמעותי 

לקהילה בה הם חיים״.
לעצמך  שהצבת  המרכזיות  המשימות  מה 

בקדנציה החדשה?
״כיו”ר מחוז השרון ארצה לקדם את מקצועיות 
יותר  הכשרות  באמצעות  הסוכן  ומקצוענות 
מעמיקות ורציניות, שיתנו להם כלים מעשיים 
להיות פקטור משמעותי בחיי המבוטחים שלהם.

הביטוח  סוכן  את  לשים  ארצה  מכך,  ״יתרה 
הביטוח  חברות  עם  שלנו  בקשרים  גם  במרכז 
המכירה  כוח  הוא  בדיוק  מי  יידעו  - שהחברות 

והצמיחה שלהן.
מחויבות  את  בציבור  להאדיר  אפעל  ״בנוסף, 
אותו  ולהעמיד  לקוחותיו  כלפי  הביטוח  סוכן 
האחרים  השירותים  נותני  עם  אחת  בשורה 

לציבור, שעושים זאת ברמה הגבוהה ביותר.
אפעל  הצעירים,  בסוכנים  ההתמקדות  ״לצד 
הקשור  בכל  יותר  המבוגרים  לסוכנים  לסייע 
מתקדים  שחלקם  ורגולציה,  לדיגיטציה 
מערכים  עבורם  לבנות  ארצה  איתה.  להתמודד 
ייעודיים שיסייעו להם בהתמודדות עם נושאים 
לוותיקים  צעירים  סוכנים  בין  לשלב  וכן  אלה, 
כך שכל צד יוכל להעניק ערך מוסף לצד השני 

באמצעות שיתוף פעולה ביניהם.
שאני  הפנסיונית  במסלקה  גם  לטפל  ״ארצה 
שהוא  ומידע  שירות  שנותן  מונופול  בה  רואה 
סוכני  של  החוזים  בשיפור  מדויק;  תמיד  לא 
הביטוח מול חברות הביטוח, ואפעל לכך שסוכני 
הביטוח יתנו כבוד אחד לשני ולענף בו אנו חיים 

ומתפרנסים". רן
 ק
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הכירו את הסוכנים
 סו"ב ראניה חורי, חברת ועד מחוז חיפה והצפון, החלה את דרכה בעולם הביטוח כפקידה במשרד 
 סוכנים • לאחרונה, הצטרפה כחברת לשכה פעילה ובראיון מיוחד היא מספרת על הדרך שעשתה 

ועל התוכניות לשנים הבאות 

"
כפקידה  הביטוח  בענף  דרכי  את  התחלתי 
נצרת״,  הקסומה  בעיר  ביטוח  סוכן  במשרד 
אומרת ראניה חורי בפתח דבריה. ״ומהמקום 
הענף;  לבין  ביני  האהבה  סיפור  התחיל  הזה 
התאהבתי במקצוע ובחשיבותו, והחלטתי להתקדם 

עם זה״.
הביטוח,  בתחום  שנה   24 של  ותק  עם   ,42 חורי, 
לא הפסיקה מאז לכבוש יעדים. ״התחלתי בלימודי 
ביטוח  סוכנת  רישיון  קבלת  כללי,  חיתום  ביטוח, 
פנסיונית. כאמא לשני ילדים זה לא קל לעבור את 
כל הבחינות הקשות. במהלך עבודתי ניהלתי מחלקה 

פנסיונית בסוכנות ביטוח מהמובילות בארץ״.

שיתופי פעולה
לנוכח האתגרים העומדים בפני סוכני הביטוח, 
הצורך  הבנת  מבחינת  והן  רגולציה  מבחינת  הן 
לקחת  חורי  החליטה  מקצועי,  אנושי  בחומר 
רכישת  באמצעות  אופקים  להרחיב  קדימה,  צעד 
הכשרות מגוונות, בעיקר בניהול סיכונים, ממוצרי 
הבריאות בדגש על השינוי ברפורמה ועד הכוונה 

לפרישה.
״הערך המוסף שלי אינו מתבטא רק בוותק שלי, 
משרדי  עם  שיצרתי  הדוק  פעולה  משיתוף  אלא 
רואי חשבון ופיקוח על נושא קליטת כספים ופיזור 

בחברות, דבר שדורש בקיאות בתקנון של הקופות 
הישנות והחדשות; אני מאוד מאמינה בענף ובמתן 

ערך מוסף, במיוחד כסוכנת עצמאית.
"פרופינס  של  והבעלים  המייסדת  אני  ״כיום 
סוכנות לביטוח”, במטרה לתת את הידע המקצועי 

שצברתי לחבריי סוכני הביטוח.

מעבר לעולם דיגיטלי
וזה הזמן לעבוד  זה כוח׳  ׳ידע  ״אני מאמינה כי 
על  לשמור  העסק,  את  לפתח  כדי  חכמה  בצורה 
באור  רואה  אני  במרכז.  תמיד  הלקוח  הלקוחות 
הענף  שעובר  הדיגטלי  השינוי  כל  את  חיובי 
בהכשרת  וזמן  ידע  משקיעה  שם.  שנהיה  וחשוב 
משרדי סוכנים על מנת לקדם אותם למרכז הבמה 
ולהפוך את המשרדים לחדשנים ועם פריון עבודה 
גבוהה ונגיש לסוכן ולקהל לקוחותיו. לאפשר להם 

לראות את התמונה המלאה בצורה ברורה יותר.
לי מה לתרום לענף, בעיקר  ״אני חושבת שיש 
לי  יש  לוותיקים.  גם  אך  החדשים,  לסוכנים 

מודעות לצורך של כל סוגי הסוכנים.
של  דינמית  נישה  עצמי  על  לקחתי  ״במקביל, 
וסיוע לסוכנים המתקשים להתפתח  יצור תמיכה 
בענף כאשר לחלקם עשיתי תוכניות עבודה כדי 

למנף את העסק שלהם באמצעות הכלים שלי".

״הערך המוסף שלי אינו 
 מתבטא רק בוותק, אלא 
 גם בשת״פים שיצרתי 

עם רואי חשבון״

הערבית ו החברה  של  ההיגוי  עדת 
עאדל  מחאג׳נה  סו"ב  בראשות 
סו"ב  הלשכה  נשיא  את  אירחה 
ואת הצוות שהגיע עימו:  שלמה אייזיק 
יו״ר  שדה;  שי  האלמנטרית  הועדה  יו״ר 
מחוז  יו״ר  לוין;  אניה  הכספים  ועדת 
המשפטי  היועץ  סאטובי;  תדהר  הצפון 
החדש עו"ד פיאד טמיש והלוביסט לירן 

בן הרוש. 
כל הדוברים ברכו את הנשיא, אחלו לו 
פעולה  ושיתוף  תמיכה  והבטיחו  הצלחה 

למען הצלחת הלשכה.
בתחילת הכנס ברך סו"ב מחאג'נה את 
הערכה  תעודת  לו  ומסר  אייזיק  הנשיא 

והוקרה לרגל כניסתו לתפקיד.

ראניה חורי | צילום: באדיבות המצולמת

מימין: ....אייזיק, מחאג׳נה....
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 לא חיכתה לאקירוב: כלל החזקות ביטוח 
גייסה כ־500 מיליון שקל 

 החברה דחתה את בקשת אלרוב נדל"ן לחכות עם ההנפקה לטובת השקעה של אקירוב שמבקש 
 לרכוש את השליטה בחברה • מנכ"ל כלל: "גיוס מוצלח זה מעיד על הבעת אמון משמעותית של 

שוק ההון בקבוצה" < רונית מורגנשטרן

השלימה כ החזקות  לל 
אמש בהצלחה את השלב 
המוסדי במהלך של גיוס 
ביקושים  התקבלו  במסגרתו  הון 
בסך כולל של מעל ל־700 מיליון 
להצעות  נענתה  והחברה  שקל 
שקל  מיליון  כ־500  של  בסך 
 78.95 של  מניה  בשער  מתוכם, 
הבורסה  ממחיר  הגבוה  שקל, 

בתום המסחר היומי.
שיגויס  ההון  כי  מסרה  החברה 
לבחון  החזקות  לכלל  יאפשר 
היתר,  בין  עסקיות,  הזדמנויות 
ולתוכנית  ליעדים  בהלימה 
האסטרטגית של החברה, ולרבות 
חיזוק  לצורך  שיידרש,  וככל  אם 

כרית ההון של הקבוצה והענקת גמישות בניהול 
מבנה ההון.

הנפקה זו מצטרפת לגיוס חוב והחלפת חוב, תוך 
כדי הארכת מח"מ שביצעה כלל ביטוח, בהצלחה 

רבה, בחודשים האחרונים. 
ציין:  ופיננסים,  ביטוח  כלל  מנכ"ל  נוה,  יורם 
״גיוס מוצלח זה מעיד על הבעת אמון משמעותית 
גמישות  יאפשר  אשר  בקבוצה,  ההון  שוק  של 
בפעילויות  נוספות  עסקיות  הזדמנויות  לניצול 

סינרגטיות לפעילות הקבוצה".

היתר שליטה
אלפרד  למאמצי  קץ  ביטוח  כלל  שמה  בכך 
אקירוב לבטל את ההנפקה; שלשום הודיעה כלל 
כ־500  לגייס  בכוונתה  כי  ביטוח  עסקי  החזקות 
רגילות  מניות  הנפקת  באמצעות  שקל  מיליון 
הנחה של  שיקף  במכרז  המינימום  מחיר  לציבור. 
ההנפקה  כי  באלרוב חששו  המניה.  מחיר  7% על 
באה כדי לפגוע לדלל את אחזקות אקירוב בכלל 
ביטוח ובמאמציו לקבל היתר שליטה בכלל ביטוח; 
אלרוב נדל"ן ומלונאות שבשליטתו )78%( מחזיקה 
כיום ב־15% ממניות כלל ביטוח. בתחילת דצמבר 
האחרון הגישה אלרוב נדל"ן בקשה לרשות ההון 
לקבלת היתר שליטה בכלל ביטוח, כך שתרכוש 
ותגיע לאחזקות של  החזקות  נוספים מכלל   15%

30% מהחברה. 
שלשום, מייד לאחר פרסום כוונת ההנפקה של 
כלל ביטוח, פנה אקירוב בדחיפות לכלל החזקות 
ביטוח, עם העתק לממונה על שוק ההון ד"ר משה 
אלרוב  של  להשקעה  במגעים  לפתוח  ברקת, 

בחברה. על פי המכתב, ההשקעה בחברה תבוצע, 
אלרוב  ידי  על  שליטה  היתר  לקבלת  בכפוף 
בחברה, כנגד הנפקת מניות ו/או הנפקת זכויות, 
ואף  המניה  של  הסגירה  מחיר  על  הנחה  ללא 
בפרמיה )כפוף למכפיל ההון נשוא ההנפקה( וללא 

עמלות התחייבות מוקדמת, חתמים ומשווקים. 

מתווה חלופי
התייחסות  התבקשה  הפניה,  במסגרת  כן,  כמו 

ההחלטה  קבלת  להליכי  החברה 
במסגרתה.  שנלקחו  ולשיקולים 
במכתב  אלרוב  פנתה  בהמשך 
מתווה  הציעה  ובו  לחברה,  נוסף 
שהועלתה  להצעה  נוסף  חלופי 
המתווה  לפי  הראשון.  במכתבה 
ואישור  לפניה  בכפוף  החלופי, 
של הממונה על שוק ההון, ביטוח 
יגבשו  ואלרוב  החברה  וחסכון 
מתווה להנפקה מידית של מניות 
כל  כאשר  בחברה,  זכויות  ו/או 
רכישה של מעל 15% מהון מניות 
עד  נאמן  בידי  תופקד  החברה 
להיתר  הבקשה  וסיום  למיצוי 

שליטה".

הפניה נדחתה
כי  וציינה  אקירוב  לפניית  כלל  אתמול השיבה 
"הצעת אלרוב נבחנה אף היא ונדחתה, בשלב זה, 
בין היתר נוכח אי הודאות הגלומה בה, אשר לא 
ברור אם, מתי ובאילו תנאים תתבהר וזאת לרבות 
הנלוות  והמשפטיות  הרגולטוריות  הסוגיות  נוכח 
השהיית  בשל  לחברה  להיגרם  שיכול  והנזק  לה 
ההליך בשלב זה בהתאם לבקשת אלרוב". כאמור, 

ההנפקה בוצעה אתמול בהצלחה רבה.

מיזם חיבורים
לשכת סוכני ביטוח מחוז צפון בשיתוף מנורה מבטחים והוועדה הבין דורית מזמינים אתכם 
סוכני ביטוח בעלי מוטיבציה גבוהה ורצון להוביל ולהצליח לפרויקט ייחודי עבור חברי 

הלשכה. פרויקט שייתן לכם את אפשרות להגדיל את התיק ואת העסק במיזם חיבורים.
מקצועית  ומעטפת  צמוד  בלווי  ותיק  סוכן  עם  לעבוד  האפשרות  את  לכם  ייתן  המיזם 

להעברת השרביט קדימה.

lishka@insurance.org.il :לרישום יש לפנות למייל הלשכה

מחכים לראותכם, 
תדהר סאטובי יו"ר מחוז צפון
מירב ג'והן, יו"ר הועדה הבינדורית 
אייל אוחיון, יו"ר מחוז צפון מנורה מבטחים

חדשות הלשכה ׀

 יורם נוה, משה ברקת | צילום: סיון פרג', גיא קרן
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יועמ"ש חדש ללשכה - עו"ד פיאד טמיש
יחליף בתפקידו את עו״ד עדי בן אברהם • רו"ח קובי נבון מונה לתפקיד מבקר הפנים של הלשכה 

• ״אספק פתרונות וכלים משפטיים להוצאת תוכניות הלשכה אל הפועל״ < רונית מורגנשטרן

ביום ב שהתקיימה  המנהל  הוועד  ישיבת 
פיאד טמיש  חמישי האחרון מונה עו"ד 
לתפקיד  פישר־בכר,  עוה״ד  ממשרד 
אברהם.  בן  עדי  עו״ד  של  במקומו  היועמ"ש 
לראשונה בתולדות הלשכה מונה יועמ"ש מהחברה 
בינואר  ב־18  תם  שחוזהו  אברהם,  בן  הערבית. 
2022, ביקש לסיים את תפקידו כיועמ"ש לשכת 

סוכני הביטוח ולא להאריך את כהונתו.
ליועץ  עו"ד טמיש שימש בעבר כעוזר למשנה 
תאגידי  במשטר  ומתמחה  לממשלה  המשפטי 

בגופים מוסדיים, עמותות ומוסדות פיננסיים.
תפקיד  כי  המנהל  הוועד  בישיבת  הוחלט  עוד 
היועץ המשפטי של הלשכה צפוי להיות מפוצל. 
עו"ד טמיש יהיה ממונה על ייעוץ ללשכה בתחומי 
משפטי  יועץ  ימונה  ובהמשך  התאגידי,  המשטר 
פנים לשכתי שיהיה אחראי על תחומי הפעילות 

המקצועיים של סוכני הביטוח והרגולציה.

״נעמוד באתגרים״
בתגובה מסר עו"ד טמיש: "אני נרגש מהתפקיד 
הנבחר  הנשיא  על־ידי  עלי  שהוטל  האחריות  רב 

ומעריך  ומועצתה,  אייזיק,  שלמה   - הלשכה  של 
ונבחריה  בי. הלשכה  נתנו  מאוד את האמון שהם 
שם  ואני  אתגרים,  רבת  תקופה  בפני  עומדים 
לעצמי מטרה לסייע בידיהם ליישם את מדיניותם 
להוצאת  משפטיים  וכלים  פתרונות  להם  ולספק 

תוכניותיהם אל הפועל".

קובי  רו"ח  את  מינה  המנהל  הוועד  כן,  כמו 
בלשכת  החקירתי  הדו"ח  את  שביצע  מי  נבון, 
סוכני הביטוח, לתפקיד מבקר הפנים של הלשכה. 
הדו"ח של רו"ח נבון הצביע על ליקויים חמורים 
בשנים  בעיקר  בלשכה  בכירים  בהתנהלות 

2018־2020. פיאד טמיש | צילום: אופיר אייב

 לפעמים הלקוחות שלכם שוכחים 
 שביטוח נסיעות לחו"ל 

הוא קודם כל ביטוח בריאות

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

 אפליקציית ביטוח הנסיעות
החדשה של הראל

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

״הלשכה ונבחריה עומדים 
בפני תקופה מרובת אתגרים 

- ואני כאן כדי לסייע״



עשר שנים 
של נצחונות

הנתונים לתקופות הרלוונטיות המסתיימת ביום 30 לנובמבר 2021. הנתונים למסלול כללי ב"כלל פנסיה" )מס' 2002( בהשוואה למסלולים הכלליים 
בקרנות הפנסיה המקיפות. נתוני התשואות הינם מתוך אתר משרד האוצר, פנסיה נט. התשואות המוצגות הינן תשואות כוללות, לפני ניכוי דמי ניהול. 
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. דירוג במדד השירות הינו עפ"י הציון של קרנות הפנסיה לפי המדד 
האחרון שפורסם ע"י רשות שוק ההון בחודש אוגוסט 2021. המסלולים סגורים למצטרפים חדשים. מטרת המידע לעיל לתת מושג בסיסי בלבד אודות 
העניין המתואר, אין במידע כדי להוות או להחליף המלצה ו/או ייעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא. טל"ח. כלל פנסיה וגמל בע"מ.

כלל ממשיכה להוביל בתשואות הפנסיה 
 גאים להיות במקום הראשון בתשואות

בשנה, שלוש, חמש ועשר השנים האחרונות במסלול הכללי
קרן

שנה אחרונהמקיפה

כלל פנסיה 

מנורה מבטחים

הראל פנסיה

מגדל מקפת

17.47%

16.11%

14.74%

14.72%

10.12%

8.67%

8.91%

8.74%

52.59%

46.19%

47.88%

45.14%

112.60%

105.75%

110.60%

94.70%

1.44

1.34

1.43

1.44

0.15%

-0.44%

-0.22%

-0.50%

1

4

2

3

 מדד
שארפ

5 שנים 

איזון 
אקטוארי
3 שנים 

דירוג במדד 
השירות

משרד האוצר 10 שנים5 שנים3 שנים

33.50%

28.33%

29.18%

28.56%

7.83%  / 

7.48%  /

7.73%  /

6.89%  /

8.82%  / 

7.89%  /

8.14%  /

7.73%  /

 תשואותתשואות מצטברות
ממוצעות

   3 שנים / 5 שנים / 10 שנים
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 השקעה אסטרטגית: מגדל ביטוח רוכשת 
זכויות במתחם במודיעין

החברה רוכשת מחצית מהזכויות במגרש עליו יוקם מתחם אלביט מערכות • עלות ההקמה 
הכוללת של הפרוייקט מוערכת בכ־250 מיליון שקל < רונית מורגנשטרן

מחברת מ רוכשת  ביטוח  גדל 
מחצית  נכסים  חמיאס  יהב 
מהזכויות במתחם לוגיסטיקה 
במתחם  מודיעין.  הטכנולוגי  בפארק 
מערכות  אלביט  "קמפוס  לקום  צפוי 
מעבדות  לוגיסטיקה,  מתחם  מודיעין": 
של  המל"טים  חטיבת  עבור  ומשרדים 
את  תקים  מגדל  מערכות.  אלביט 
הפרויקט עם חברת יהב חמיאס במשותף 
בשלמותו  יושכר  והוא  שווים  ובחלקים 
לאלביט לתקופה של כ־ 24 שנים. עלות 
ההקמה הכוללת של הפרויקט מוערכת 

בכ־250 מיליון שקל.
כ־11.4  על  עומד  המגרש  שטח 

בן חמש  ומעבדות  בניין משרדים  בו  ויוקמו  דונם 
בניין  וכן  ברוטו  מ"ר  כ־5,500  של  בגודל  קומות 
 10,500 של  כולל  בשטח  מפלסים  בשני  לוגיסטי 
מ"ר. לצידם שטחי עזר מקורים בהיקף של 4,300 
כ־1,800  וחצר תפעולית פתוחה של  נוספים  מ"ר 

מ"ר. במפלס הלוגיסטי העליון ייבנו 100 מקומות 
הפרויקט שטחים  יכלול  הכל  בסך  עיליים.  חנייה 
יהיה  המבנה  מ"ר.  כ־20,000  של  בהיקף  מקורים 
מוכן לאכלוס באוגוסט 2023 ועל פי דיווחים, דמי 
מיליון  ב־16  יסתכמו  אלביט  שתשלם  השכירות 

שקל לשנה, שממחציתם תהנה מגדל ביטוח. 

הרחבת תיק הנדל״ן
בפארק  שיוקם  ייחודי  בנכס  "מדובר 
לאחת  ויושכר  בישראל  המוביל  הלוגיסטי 
והאלקטרוניקה  הטכנולוגיה  מחברות 
אומר  המובילות״,  הביטחוניות  לתעשיות 
סחירות  הלא  ההשקעות  מנהל  מגדלי,  ארז 
בחטיבת ההשקעות במגדל. ״אנחנו שמחים 
שבשנים  חמיאס,  יהב  עם  השותפות  על 
האחרונות הוכיחה יכולות ייזום בפרויקטים 
זו תבטיח  מסוג דומה ובטוחים כי שותפות 

את הצלחת הפרויקט. 
עם  אחד  בקנה  עולה  זאת  ״עסקה 
בתחום  החברה  של  ההשקעות  אסטרטגית 
המניב  הנדל"ן  תיק  בהגדלת  המתמקדת  הנדל"ן, 
ומציג  ההשקעות  בתיקי  ריאלי  נכס  המהווה 
תשואה נאה ויציבה לאורך זמן. פורטפוליו הנדל"ן 
המניב שלנו כולל, בין היתר, מתחמים לוגיסטיים 

ומשרדים במיקומים מרכזיים".

קרוב ל־100 מקרים כבר טופלו במסגרת 
מיזם "גמאני נולדתי לנצח"

המיזם של הלשכה, שזוכה להצלחה גדולה, מטפל במקרים של חולים קשה ומסייע 
במציאת פתרונות בתחומי הביטוח לילידים ונשים חולי סרטן < רונית מורגנשטרן

לנצח" מ נולדתי  "גמאני  הלשכה  יזם 
נוחל הצלחה, זאת לאחר שבמסגרתו 
טופלו כבר קרוב ל־100 מקרים של 
חצי  של  בתקופה  קשה,  חולים  ונשים  ילדים 

שנה. 
המיזם, אותו מוביל יו"ר מחוז השרון בלשכה 
סו"ב מושיק בן פורת, מסייע במציאת פתרונות 
סרטן,  חולי  ולנשים  לילדים  הביטוח  בתחומי 
בשת"פ עם העמותות "גמאני" ו"נולדת לנצח״, 

שמפנות את החולים אל הלשכה.
לדברי בן פורת, בין המקרים בהם סייעו סוכני 
בו  מקרה  היה  בפרויקט  המתנדבים  הלשכה 
תינוקת בת חודשיים חלתה בסרטן קשה והייתה 
"בבדיקה  עצם:  מח  והשתלת  לתרופות  זקוקה 
שביצעה אחת המתנדבות שלנו בלשכה התגלה 
שניתן להוסיף את התינוקת לביטוח הבריאות 

הראשון  מהיום  אביה,  של  הקולקטיבי 
חשוב  פתרון  נמצא  בכך  להיוולדה. 
לכל  מלא  כיסוי  למשפחה  שסיפק 
הילדה,  של  הרפואיים  הצרכים 
דבר שלבטח שיפר משמעותית את 

סיכויי ההחלמה שלה״. 
לדבריו, במקרים אחרים שטופלו 

שהחברת  הפיצוי  שסכומי  התגלה 
הביטוח ניאותה לשלם היו נמוכים 
ובסיוע  בפוליסות  מהכתוב 

סכומי  הועלו  הלשכה,  ומתנדבות  מתנדבי 
הפיצוי.

זקוקים למתנדבים נוספים
"כמעט כל יום נכנסת פנייה מאחת העמותות; 
אני  הפרויקט,  כמנהל  אליי  מגיעה  הפנייה 

שלה  ראשונית  בדיקה  מבצע 
ומעביר את המקרה לטיפול אחד/
אחת מסוכני הלשכה המתנדבים 
בפרויקט; ההפניה היא בהתאמה 
הסוכן  של  המגורים  מקום  בין 
החולה״,  של  המגורים  לאזור 

מסביר בן פורת. 
במקביל  מטפלים  אנחנו  "כרגע 
היקפי  קשים;  מקרים  בכ־25 
ואני  וגדלים  הולכים  הפניות 
להם  וקורא  הלשכה  וחברות  לחברי  פונה 
זקוק  הפרויקט  החשוב.  לפרויקט  להתנדב 
השירות  את  להעמיק  כדי  נוספים  למתנדבים 
ונשים  ילדים  לטובת  מעניקים  שאנו  והטיפול 
שזקוקים לנו מאוד. אפשר לפנות אליי ישירות 

למייל או לטלפון".

חדשות ׀ בריאות

בן פורת | צילום: גיא קרן 

Evolvemedia :הדמיית מתחם אלביט מודיעין | הדמיה



תהיו בטוחים שהלקוחות בטוחים
No matter what.

הביטוח של פספורטכארד
נותן ללקוחות שלכם שקט נפשי בכל פעם שהם בחו"ל.

 מוקד השירות לסוכן עומד לרשותכם 
בדוא"ל: AgentService@PassportCard.co.il  בטלפון: 1800-800-930 או בוואטסאפ: 052-3220440

כפוף לתנאי הפוליסה וחיתום רפואי

חברת ביטוחי הנסיעות הגדולה בישראל
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רו”ח גיורא רם מונה לסמנכ"ל 
בכיר ומנהל אגף פיננסים באיילון

איל טולדנו יכהן כסמנכ"ל וראש אגף ביטוח 
כללי־פרט ⋅ דודי סלע יכהן כמנהל תחום תביעות 

רכב רכוש ⋅ מינויי בכירים באיילון ביטוח

וראש א לסמנכ"ל  מונה   )46( טולדנו  יל 

חברה  איילון  של  כללי־פרט  ביטוח  אגף 

לביטוח. 

טולדנו, בוגר תואר ראשון בביטוח מהמסלול 

ניסיון  ובעל  לביטוח,  המכללה  של  האקדמי 

ביטוחי  בניהול  שנה  מ־20  למעלה  של  עשיר 

פרט  תחום  וראש  כסמנכ"ל  השאר  בין  פרט, 

חברה  בשומרה  רכב  ביטוח  תחום  ומנהל 

יריב  יעל  את  בתפקיד  יחליף  טולדנו  לביטוח. 

שפרשה מאיילון לפני מספר חודשים. 

מנהל  לתפקיד  טולדנו  של  למינויו  במקביל 

האגף, הוחלט באיילון על מינויו של דודי סלע 

באגף.  רכוש  רכב  מנהל תחום תביעות  לתפקיד 

בענף  בכירים  תפקידים  של  בשורה  כיהן  במילואים,  אל"מ  סלע, 

רכב־ תביעות  תחום  כמנהל  כיהן  היתר  בין  הרכב־רכוש,  ביטוחי 

רכוש במנורה מבטחים ובכלל ביטוח. סלע יחליף את יוסי אביגדורי 

פיתוח  לצורך  החברה,  של  מידע  מערכות  לאגף  באחרונה  שעבר 

תוכנה לניהול תביעות.

פיתוח עסקי מואץ
רו"ח גיורא רם )53(, מונה לסמנכ"ל בכיר ומנהל 
אגף הפיננסים של איילון ויחליף את רו"ח שרון 
ינהל את אגפי  רייך שמונה למנכ"ל החברה. רם 
והן של חברת  הן של חברת הביטוח  הפיננסים 

האחזקות.
עם  עסקים  במנהל  ראשון  תואר  בוגר  רם, 
ובעל  למנהל,  מהמכללה  בחשבונאות  התמחות 
ביקורת  בניהול  שנים  כ־22  של  עשיר  ניסיון 
בתעשיית הביטוח והפיננסים. בתפקידו האחרון 
וראיית  הייעוץ  בפירמת  בכיר  כמנהל  כיהן 

החשבון ארנסט אנד יאנג.
על  ברך  רייך  שרון  הנכנס,  איילון  מנכ"ל 
"מומחיותו  כי  ואמר  הצטרפותו של רם לאיילון 
של  והביקורת  הפיננסים  בתחומי  גיורא  של 
חברות ציבוריות היא נכס חשוב לאיילון בעת זו 
של פיתוח עסקי מואץ ותהליך העברת השליטה 

לבעלים החדשים".

השתתפות עצמית < רונית מורגנשטרן

כשרה חברה לביטוח משיקה את "BEST ה
קשות  מחלות  פוליסת  קשות",  מחלות 
פיצוי  שכוללת  בישראל  ביותר  הרחבה 

כספי למקרה של אחת מתוך 56 מחלות שונות.
להליך  בכפוף  למבוטח,  מאפשרת  הפוליסה 
חיתום, להצטרף לתוכנית החדשה המעניקה הגנה 
הביטוח  תקופת  במהלך  כספי,  ופיצוי  כלכלית 
ובחלוף תקופת אכשרה, לאחר גילוי מחלה קשה או 
קיום אירוע רפואי קשה כמפורט בתנאי הפוליסה. 
הלקוח יכול להשתמש בכסף לפי צרכיו האישיים 

בנוסף לכל ביטוח אחר.
פיצוי  ו/או  מלא  כספי  פיצוי  מעניקה  התוכנית 
מוקטן נוסף )20%( למבוטח שלקה באחת מהמחלות 
הקשים  הרפואיים  מהאירועים  באחד  או  הקשות 
בהתאם  הינו  הפיצוי  )סכום  בכיסוי  הנכללים 
לסכום הביטוח שרכש המבוטח במועד הצטרפותו 
ביטוח  במקרה  יינתן  נוסף,  כספי  פיצוי  לביטוח(. 

שני, בכפוף להוראות הפוליסה.

להתמודד עם המתחרים
היחידה  החברה  היא  הכשרה  כי  נמסר,  מהחברה 
בנוסף,  דמנציה.  כגון  למחלות  גם  כיסוי  המעניקה 
ל־49  מעבר  נוסף,  מוקטן  פיצוי  מעניקה  הכשרה 
המחלות, שמכסה עוד 7 מחלות קשות נוספות באבחון 

מוקדם. סה"כ הכשרה מעניקה כיסוי ל־56 מחלות.
מחלות   BEST תוכנית  של  והשדרוגים  השינויים 
על  יחולו  והם  ב־1.1.22,  לתוקף  נכנסו  קשות 
החל  לביטוח  שהצטרפו  הקיימים  המבוטחים  כל 
עלות  וללא  נוסף  חיתום  הליך  ללא  מ־2/2016, 

נוספת. 
חיים,  לביטוח  האגף  ראשת  סמנכ"ל,  סלע,  חני 
"הפוליסה החדשה היא בשורה  ובריאות:  פיננסים 
של ממש למבוטחינו וכלי מכירתי עבור הסוכנים. 
והגנה  כספי  פיצוי  למבוטחים  תעניק  הפוליסה 

כלכלית בעת אירוע של מחלה קשה".
"פוליסת בסט מחלות קשות החדשה של הכשרה 

מדויקת לצרכי לקוחותינו. היא נבנתה אחר שיחות 
עם השטח וכמענה לדרישות הסוכנים. זוהי בשורה 
לסוכנינו סט  הביטוח מה שיאפר  בענף  של ממש 
כלים מכירתי רחב ולהתמודד עם השחקנים בשוק 
לסוכנים  ניתן  אנחנו  ההשקה  בחודש  הביטוח. 
הנחות למצטרפים חדשים כמו למשל חודש ראשון 

חינם וכו'". 

גיורא רם

 מענה לדרישות הסוכנים: פוליסת מחלות 
קשות מותאמת אישית

הכשרה ביטוח משיקה את פוליסת Best, המכסה 56 מחלות קשות ומעניקה הגנה כלכלית 
ופיצוי כספי ⋅ ״תעניק לסוכנים סט כלים מכירתי רחב״ < רונית מורגנשטרן

shutterstock :צילום
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 רשות שוק ההון תבדוק אפשרות להורדה 
רטרואקטיבית של דמי הניהול לפנסיונרים

 זאת לבקשת ועדת הכספים שאישרה הורדת תקרת דמי הניהול למקבלי קצבה ל־0.3% • הלשכה: 
 ״לאור העלאת התשואה המובטחת נדרש לעדכן את הריבית התחשיבית ובכך לשפר ולהגדיל לכל 

הפורשים את הפנסיות״ < רונית מורגנשטרן
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אלכס ו ח"כ  בראשות  הכספים  עדת 
הורדת  את  השבוע  אישרה  קושניר, 
פנסיונרים  הניהול שישלמו  דמי  תקרת 
מקבלי קצבת זקנה בפוליסות ביטוח מנהלים 
וקרנות הפנסיה; האישור ניתן למקבלי קצבה 
לראשונה החל מ־1 בפברואר 2022, והיא תרד 
ותעמוד על לא יותר מ־0.3%, במקום 0.5% עד 
לתיקון. האמור הוא גם במוטבים ושאירים של 

מקבלי הקצבה.
תיקון  לעניין  שאלה  עלתה  הדיון  במהלך 
המצב רטרואקטיבית, גם לעניין מקבלי קצבה 
שכבר פרשו. יו"ר הוועדה ח"כ קושניר הורה 
את  בכתב  לוועדה  להגיש  ההון  שוק  לרשות 
חוות דעתה המשפטית בנושא, כאשר הסוגיה 
ויבחנו  לוועדה,  המשפטי  הייעוץ  ע"י  תיבחן 

הצעדים האפשריים.

ברשות חוששים 
מהשלכות

משה ברקת,  הממונה על רשות שוק ההון, 
את  להחיל  שמחים  "היינו  כי  בתגובה  ציין 
מסוימות  זכויות  התגבשו  חוזים,  יש  אך  זה. 
חקיקה  תהייה  שלנו  התערבות  כל  בחוק; 
גם  רטרואקטיבית שיש לה השלכות כבדות, 
עבור החוסכים. זה יכול לפתוח גם את עניין 

חוזה,  לתוך  כניסה  זו  שעלתה,  החיים  תוחלת 
ברגע שחוזה נפתח, הכל נפתח. בחנו את הנושא 

מבחינה משפטית".
"בחנו  ההון:  שוק  רשות  יועמ"ש  לוברט,  ברוך 
את הנושא, יש גם פסיקה די ענפה לגבי הנושא, 
זה בהתאמה לתיקונים שעשינו גם בעבר. תמיד 
התיקונים היו רק מכאן להבא כי מדובר בחוזים 
הזכות  פרש,  עמית  שאותו  מהרגע  קיימים. 
מתגבשת. לכן אנחנו מאוד חוששים מפתיחה כזו, 
כי יכולים להיווצר שינויים שלא בהכרח לטובת 
התמותה  גיל  למשל  והעמיתים.  הפנסיונרים 
שיכול להביא דווקא להקטנה של הקצבאות. זו גם 
פסיקת בתי המשפט, בהתייחסות לחוזים קיימים, 

אנחנו לא משנים לאחור, רק מכאן ולהבא".

1,200 שקל בשנה
"משאירים 100 אלף איש שכבר פרשו מופקרים 
לינור  אומרת  לשנה״,  שקל   1,200 זה  ל־0.5, 
דויטש, מנכ"ל לובי 99. ״דמי ניהול לא נקבעים 

לתביעה  בקשה  יש  ברגולציה;  אלא  בחוזים 
שזה  אומרות  הביטוח  שחברות  בנושא,  ייצוגית 
לא תלוי בהן אלא ברגולציה. עכשיו לבוא ולומר 
שיש חוזים קיימים, זה לא חוזה. אין תחרות, שוק 
קורה  מה  לפנסיה.  היציאה  לפני  רק  זה  תחרותי 
שאדם יוצא לפנסיה? לרוב האנשים אין מושג מה 
קורה, הם מגלים באיחור שהם משלמים 0.5%. גם 
ה־0.3 עדיין גבוה מידי, אין שום ניהול, הם כמעט 

לא עושים כלום".
באיגוד חברות הביטוח ביקשו להחיל את התיקון 
רק מהרבעון השני של השנה לצרכי הערכות, אך 
ינואר  שחודש  מכיוון  לכך.  סירב  הוועדה  יו"ר 
כבר נפתח ולצורך הערכות חברות הביטוח, יחולו 

התקנות החל מחודש פברואר.
"אנחנו לא מאושרים מהצעד הזה. אם יש כוונה 
לבוא לקראת אנשים מיעוטי יכולת, עם משכורת 
להוריד  הוא  לגביהם  נכון  הדבר  אז  מינימום, 
גבוהות,  במשכורות  כשמדובר  הניהול.  דמי  את 
לגבי  ירדו.  הניהול  דמי  לגביהם  שגם  סיבה  אין 

באירועים  עובדים  אנחנו  לתוקף,  הכניסה 
רבעוניים, אנחנו מבקשים שזה יתחיל ברבעון 
הבא, השני של שנת 2022”, אמר גיל סלומון, 

סמנכ"ל רגולציה, איגוד חברות הביטוח.

״לעדכן את הריבית״
דור,  אלון  סו"ב  ביטוח,  סוכני  לשכת  נציג 
במסגרת  אמר  פנסיוני,  לביטוח  הוועדה  יו"ר 
על  מברכת  הביטוח  סוכני  "לשכת  כי  הדיון 
הניהול  דמי  את  להוריד  האוצר  הצעת משרד 
בוועדה,  באישורה  ותומכת  הפנסיונרים  של 
כמו בכל צעד שנועד לשפר את הפנסיה לטובת 
אזרחי ישראל. יחד עם זאת, בכדי ששיפור דמי 
ניהול יעזור לאדם שפורש, צריך תחילה לדאוג 
שיגיע לגמלאות עם צבירה מכובדת של כספי 
הפנסיה שלו. אנו בלשכה מודאגים מפעילות 
שהולכת וגוברת בתקופה האחרונה של גופים 
כספים  במשיכת  'עזרה'  לציבור  שמציעים 
ובפדיונות של כספי הפנסיה מבלי להבין את 
ההשלכות העתידיות בפגיעה בעתידם. עד כה 
תגובת הרשות לתופעה הייתה רפה, ולטעמנו 
ולהביא  לאלתר  פתרון  למצוא  הרשות  על 
כדי  זאת  אלו,  גופים  של  פעילותם  להפסקת 
למנוע את הפגיעה בפנסיה של אזרחי ישראל 

ולדאוג שהם יוכלו לפרוש בכבוד".
את  ישפרו  שאושרו  "התקנות  הוסיף:  דור 
הפנסיה של הפנסיונרים בכ־2%, אך יש לזכור כי 
מדינת ישראל קיבלה כבר החלטה שהייתה צריכה 
להוביל לשיפור הפנסיות של הפנסיונרים ב־4%. 
את  שכלל  ההסדרים  חוק  אושר  נובמבר  בחודש 
הפנסיה  בקרנות  התשואה  הבטחת  מנגנון  שינוי 
העלאת  לאור  ל־5.15%.  מ־4.86%  אותה  והעלה 
הריבית  את  לעדכן  נדרש  המובטחת  התשואה 
התחשיבית ובכך לשפר ולהגדיל לכל הפורשים 

את הפנסיות. 
ידי  על  נתמך  כאמור  הקצבאות  שיפור 
אקטוארים בכירים, כמו גם על ידי מאיר שביט, 
על  והממונה  האוצר  לשר  כלכלי  יועץ  לשעבר 
שאינן  מסיבות  וחיסכון.  ביטוח  ההון  שוק  אגף 
מתן  את  שמונעים  בשוק  גורמים  ישנם  ברורות, 
גידול  את  בולמים  ובכך  לפנסיונרים  ההטבה 
הקצבאות כאמור. אנו קוראים למשרדי הממשלה 
ולרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לפעול למימוש 

ההחלטה בהקדם האפשרי".

אלון דור. מודאגים מפעילות של גופים שמציעים לציבור 'עזרה' 
במשיכת כספים ובפדיונות של כספי הפנסיה | צילום: אריאל שנדלמן



לרישום יש לפנות ללישכה בטלפון או במייל: 
lishka@insurance.org.il | 03-6396676

לשכת סוכני ביטוח ומחוז צפון 
בשיתוף מנורה מבטחים והועדה הבין דורית 

מזמינים אתכם סוכני הביטוח 
בעלי מוטבציה גבוהה ורצון להוביל ולהצליח ל-

פרויקט יחודי עבור 
חברי הלישכה 

שיתן לכם את אפשרות להגדיל 
את התיק ואת העסק במיזם חיבורים.

המיזם יתן לכם את האפשרות לעבוד עם סוכן ותיק בלווי 
צמוד ומעטפת מקצועית להעברת השרביט קדימה 

מחכים לראותכם 

תדהר סאטובי 
יו״ר מחוז צפון

לשכת סוכני הביטוח

מירב ג'והן
יו״ר הועדה הבינדורית 

לשכת סוכני הביטוח

אייל אוחיון
מנהל מחוז צפון מנורה מבטחים 

סמנכ"ל בכיר
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 מחקר חדש קובע: ”כל שוק פיננסי חווה 
תזוזה יומית אחת של 4 סטיות תקן”

 האקטואר רועי פולניצר מסביר כיצד ניתן לבצע כיול למודלי הניבוי האקטוארים 
כך שיתאימו יותר להתפלגות האמיתית בשווקים

יך
רל

 א
מי

 ע
ם:

לו
צי

עבודת ה במסגרת  נשאלתי  שבוע 
מניחים  שאותה  ההנחה  האם  ייעוץ 
לכך  בנוגע  האקטוארים  החיזוי  מודלי 
שערי  ערך,  ניירות  של  התשואות  שהתנהגות 
)אינדקס( וכו' על פני זמן  חליפין מדדי מחירים 
בשוק ההון בישראל משקפת התפלגות נורמלית 
רלוונטית  עדיין  היא  פעמון(,  בצורת  )סימטרית 
לבצע  ניתן  כיצד  לא  ואם  לאו,  אם  או  וישימה 
יותר  שיתאימו  כך  הללו  הניבוי  למודלי  כיול 

להתפלגות האמיתית בשווקים.
צריכים  שאיתה  הבעיה  אחרות,  במילים 
היא  סיכונים  ומנהלי  אקטוארים  להתמודד 
שבגלל שמרבית המודלים האקטואריים מבוססים 
התשואות,  של  נורמלית  התפלגות  הנחת  על 

המתקבלות  שההסתברויות  הרי 
אסונות  להתרחשות  אלו  ממודלים 
רבה  במידה  נמוכות  פיננסיים 
ולכן  בשווקים  בפועל  שנצפה  ממה 
הסתברויות אלו מהוות אומדני חסר 

להסתברויות האמיתיות.

משתנה כל הזמן
הבעיה החמורה ביותר בהתפלגות 
שזנבותיה  העובדה  היא  הנורמלית 
יחסית  מדי  מהר  "נעלמים" 
בנתונים  אמפירית  שנצפה  למה 
מחלקת  שערכה  מבדיקה  פיננסיים. 
המתמחה  פנימי"  "שווי  של  המחקר 
סיכונים  ניהול  אקטוארי,  ביעוץ 
מקצועיות  שווי  והערכות  פיננסיים 

פיננסי  שוק  כל  כמעט  כי  עולה  תלויות  ובלתי 
 4 של  בגודל  אחת  יומית  תזוזה  לפחות  חווה 
שכזו  שכיחות  שנה.  בכל  יותר  או  תקן  סטיות 
נורמלית,  ההתפלגות  לוח  עם  מתיישבת  אינה 
שבה, ההסתברות לקרות תזוזה יומית בגודל של 
דבר כזה היא 0.0032% ליום אחד, או במילים של 
בני אדם: שכיחות של אחת ל־125 שנים. ממצא 
אמפירי נוסף שמצאה מחלקת המחקר הוא שבכל 
שנה, לפחות שוק פיננסי אחד חווה תזוזה יומית 
אחת בגודל של 10 סטיות תקן או יותר, שכיחות 

של אחת ל־210 מיליון שנים.
המחקר  מחלקת  של  האמפיריים  הממצאים  את 
להתפלגות  דרכים:  במספר  להסביר  ניתן 
האמיתית בשווקים יש זנבות שמנים יותר מאלו 
ההתפלגות  )למשל,  הנורמלית  ההתפלגות  של 

t עם  יותר להתפלגות  האמיתית בשווקים דומה 
6 או 4 דרגות חופש מאשר להתפלגות נורמלית(, 
היא  בשווקים  האמיתית  ההתפלגות  לחילופין 
התפלגויות  שתי  של  מקומבינציה  פחות  לא 
נורמליות, אחת עם סיכון נמוך והשניה עם סיכון 
האמיתית  ההתפלגות  חילופין  לחילופי  או  גבוה 
אלא  )קבועה(  סטציונארית  איננה  בשווקים 

משתנה כל הזמן.

מאורעות קיצוניים
הוא  הראשון  ההסבר  המחקר,  מחלקת  לדעת 
זנבות  ישנם   t להתפלגות  אפשרות.  בהחלט 
הנורמלית,  ההתפלגות  של  מאלו  יותר,  שמנים 

של  ההתרחשויות  את  יותר  טוב  המשקפים 
מאורעות קיצוניים בנתונים פיננסיים אמפיריים. 
הלוח  שבה  המצורפת,  בטבלה  מפורט  זה  מידע 
הימני שבטבלה מדווח על הסתברות הזנב לקבל 
של  מסוים  ממספר  יותר  הנמוכה  יומית  תזוזה 

סטיות תקן. 
לדוגמה, ההסתברות לראות תזוזה יומית בגודל 
 ,-4  ,-3 )כלומר  יותר  או  תקן  סטיות   -3 של 
ואילך( היא 0.001, או 0.1% עבור התפלגות   -5
עם   t התפלגות  עבור   )1.2%(  0.012 נורמלית, 
עבור   )2%( ו־0.02  ד"ח(  )להלן:  חופש  דרגות   6

התפלגות t עם 4 דרגות חופש.
שלוח  ההסתברויות  את  הפכתי  הנוחות,  לשם 
הימני שבטבלה למספר המאורעות הצפוי בשנה 
הלוח השמאלי העליון  ימי מסחר.   250 או  אחת, 

 ,0.34 הם  התואמים  שהמספרים  מראה  שבטבלה 
יום עבור ההתפלגויות  ו־4.99 ימים ב־250   3.00

המתאימות. 

להכפיל בלפחות 1.61
במילים אחרות, ההתפלגות הנורמלית צופה רק 
0.3 ימים של תזוזה יומית בגודל של 3- סטיות 
דרגות   4 עם   t התפלגות  עבור  יותר.  או  תקן 
חופש, מספר ההתרחשויות הצפוי בשנה אחת הוא 
יותר למציאות, הרבה  וזה קרוב  כמעט 5 בשנה, 

יותר מאשר ההתפלגות הנורמלית. 
על  מדווח  שבטבלה  התחתון  השמאלי  הלוח 
של  ביטחון  לרמת  התואם  התקן  סטיות  מספר 

)זנב  )זנב ימני( או לרמת מובהקות של 1%   99%
מספר  הנורמלית,  ההתפלגות  עבור  שמאלי(. 
 t 2.33. עבור התפלגות  הוא   )αה־( סטיות התקן 
עם 4 דרגות חופש, האלפא היא 3.75, הרבה יותר 

גבוהה. היחס בין השניים הוא 1.61. 
למעשה, המסקנה של מחלקת המחקר של שווי 
למודלי  קליברציה  לבצע  מנת  שעל  היא  פנימי 
התפלגות  מניחים  אשר  האקטואריים  החיזוי 
נורמלית של התשואות, יש להכפיל את תוצאת 

מודלי הניבוי האקטואריים האלה בלפחות 1.61.

הכותב הוא מייסד ויו"ר לשכת מעריכי השווי 
פירמת  של  והבעלים  בישראל  והאקטוארים 
שווי  הערכות  בביצוע  המתמחה  פנימי  שווי 

וניהול סיכונים פיננסיים.

תשואות ניירות הערך. האם מודל החיזוי משקף התפלגות נורמלית?
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העדר שיתוף פעולה מצד מבוטח
 עו"ד עדי בן אברהם בטור שבועי על חובת שיתוף הפעולה למול החברה המבטחת - ומה 

ההשלכות של העדר שיתוף פעולה

משפט ת בבית  שנדונה  שיבוב  ביעת 
השלום ברמלה, מעלה לסדר היום את 
פעולה  לשתף  המבוטח  חובת  סוגיית 
העדר  של  המשמעות  ומה  הביטוח  חברת  עם 
האם   - הביטוח  חברת  מצד  שכזה  פעולה  שיתוף 
ביטוח  תגמולי  תשלום  מניעת  היא  המשמעות 
ופטור לחברת הביטוח חרף הפוליסה אשר נרכשה 

לתשלום נזקים?.
רכב התובעת היה מעורב בתאונה מול משאית 
אשר היתה מבוטחת בחברת ביטוח. נהג המשאית 
הגנה.  בהעדר  דין  פסק  נגדו  וניתן  התגונן  לא 
חברת הביטוח אשר ביטחה את המשאית התגוננה 
פעולה  עימה  שיתף  לא  המשאית  שנהג  בטענה 
לבירור חבותה ומשכך הוסר הכיסוי הביטוחי ביחס 

לפעולותיו של נהג המשאית ברכב המבוטח. 
בדיון שנערך בבית המשפט קיבל בית המשפט 
ברזל  מוט  כי  התובעת,  רכב  נהגת  עמדת  את 
התעופף ופגע בשמשת הרכב ובגג רכבה וגרם לה 
לנזק. הנהגים עצרו בצד הדרך והחליפו פרטים וכי 

נהג המשאית התנצל בפניה על המקרה שאירע. 

נטל ההוכחה
לאחר  כי  הבהיר  הביטוח  חברת  מטעם  החוקר 
מאמצים רבים איתר את נהג המשאית ושוחח עימו 
טלפונית אלא שנהג המשאית השיב כי הוא מסרב 
לשוחח עם החוקר וכי על החוקר לפנות דרך סוכן 
הביטוח מטעמו ועם קבלת הפרטים הנדרשים הוא 
ישיב כמקובל. החוקר העיד כי לא פנה לסוכנות 
נהג  ולטעמו  המשאית,  נהג  מבוטח  בה  הביטוח 
המשאית לא היה עונה גם לסוכנות הביטוח לו היה 
החוקר פונה אליה ומבקש לפעול כפי שביקש נהג 
המשאית. בדיון שנערך לא הוצגו התכתבויות בין 
חברת הביטוח לבין סוכנות הביטוח ביחס לתאונה 

נשוא התביעה דנן. 
בית המשפט מדגיש כי סוגיית קיומו של כיסוי 
ביטוחי בסיטואציה בה המבוטח לא משתף פעולה 
נדונה  חבותה  בירור  לצורך  הביטוח  חברת  עם 
לא אחת בין כותלי בתי המשפט. נקבע כי הנטל 
של  מצידו  הפעולה  שיתוף  העדר  את  להוכיח 
המבוטח באופן אשר מונע מחברת הביטוח להקטין 

את חבותה מוטל על המבטחת עצמה. 
כבד  בנטל  המדובר  כי  מדגיש  המשפט  בית 

אשר להוכחתו נקבעו ארבעה מבחנים:
המבוטח הפר את חובת ההודעה או את חובת   .1

שיתוף הפעולה;
להשיג  כדי  סבירים  אמצעים  נקטה  המבטחת   .2
את המידע הדרוש לה כדי לזכות בשיתוף פעולה 

של המבוטח;

3. מחדלי המבוטח הסבו לה נזק;
4. קביעת היקפו של הנזק.  

הפחתת החבות
דומים  למקרים  מתייחס  אף  המשפט  בית 
על  נקבע  שם  המשפט  בתי  בפסיקת  שאירעו 
של  קיומה  בעצם  די  אין  כי  המשפט  בית  ידי  
משתף  היה  המבוטח  שאילו  תיאורטית,  אפשרות 
עמה פעולה, היה עולה בידה להוכיח העדר כיסוי 
על  מוטל  אשר  זה  כבד  נטל  להרים  כדי  ביטוחי 
חברת הביטוח, אלא שעל חברת הביטוח להוכיח 
העדר  בשל  הנטען  הנזק  את  ראיות  באמצעות 
לאיין  או  להפחית  היה  שעשוי  הפעולה  שיתוף 
עמידה  אי   - לדוגמה  המבטחת.  של  חבותה  את 
של המבוטח בתנאי הפוליסה לעניין נהג מורשה 

ברכב וכיוצ"ב.
בית המשפט מדגיש כי בתביעה נשוא התאונה דנן, 
עליה  המוטל  הנטל  את  הרימה  לא  הביטוח  חברת 
מצידו של  הנטען  הפעולה  שיתוף  אי  את  להוכיח 
נהג המשאית, וכי היה בשיתוף הפעולה כדי להביא 
להפחתת חבותה. יתרה מכך מוסיף בית המשפט כי 
חברת הביטוח כלל לא העלתה טענה כאילו קיימות 
בהינתן  החבות  להפחתת  מקום  היה  בהן  נסיבות 

שיתוף פעולה מלא מצידו של המבוטח. 

אמצעים סבירים
חברת הביטוח לא חלקה הלכה למעשה על אופן 
אירוע הנזק ועל עדותה של נהגת הרכב שנפגע 
אשר העידה באופן כן ואמין על אירוע התאונה. 
בנוסף, אי הצגת הפוליסה שהופקה על ידי חברת 
הביטוח לנהג המשאית אף היא בעוכריה של חברת 
הביטוח, שכן לא ניתן להבין בהעדרה איזו פעולה 
של נהג המשאית לא חוסה תחת הוראות הפוליסה 
לסוכנות  פנתה  הביטוח  חברת  כי  הוכח  לא  ואף 
נהג המשאית,  גרסת  את  לקבל  מנת  על  הביטוח 
ובכך ניתן לומר כי חברת הביטוח כשלה בנקיטת 
אמצעים סבירים להשיג את המידע המבוקש לה 

לשם בירור חבותה.  
ראיות  בהעדר  כי  המשפט  בית  מסכם  לכן, 
להסרת הכיסוי הביטוחי על פי הפוליסה שהפיקה 
מחלוקת  ובעדר  המשאית,  לנהג  הביטוח  חברת 
על היות המשאית מבוטחת במועד התאונה, הרי 
שנגרם  הנזק  בעלות  לשאת  הביטוח  חברת  שעל 

לתובעת. 

בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

הכותב הינו מומחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש 
הלשכה לם
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shutterstock :אי השגת גרסתו של נהג המשאית לאירוע פגעה בהליך בירור החבות של חברת הביטוח | צילום
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לוח הביטוח
דרושים

דרוש/ה עובד/ת בק אופיס לסוכנות הביטוח של 
לשכת סוכני הביטוח! ליסוב, סוכנות הביטוח של 
לשכת סוכני הביטוח מגדילים פעילות ומבקשים 

לקבל קו"ח עבור עובד/ת בק אופיס. העבודה 
 במשרדי הלשכה בת"א. מייל לשליחת קו"ח ־

lishka@insurance.org.il 
מחפשים עובדת לתחום האלמנטר – מתמחה בתחום 

חיתום עסקים, חיתום רכב ודירה. שתי אופציות: 
1. מישהו שסיים את הלימודים ומעוניין להשתלב 

בסוכנות ביטוח. 2. ניסיון מיקום: תל אביב שכר: 
במעמד הראיון תנאים טובים, אווירה משפחתית, 

משרד בוטיק, קרובים לשרונה ולקניון טי אל וי לפנות 
להילה - 052-6103771 

מחפשים פקידת אלמנטרי, ידע ברכב ודירות, יתרון 
לעסקים. דגש על תביעות וידע בהפקות. משרה מלאה 
ברחובות ציפיות שכר – במעמד ראיון העבודה. להיות 

בקשר מול אורית 0526444499  קורות חיים למייל: 
orits@shimshi.net

סוכן ביטוח בתחילת הדרך? לסוכנות הביטוח 
"מישורים" באשדוד דרושה סוכנ/ת עם רישיון פנסיוני, 
המעוניינים לבנות תיק ביטוח עצמאי לטווח ארוך. אנו 
נספק שירותי תפעול, משרד, תוכנות ותיאום פגישות. 

  ofir@mishorim-ins.co.il – קורות חיים למייל

אם אתה סוכן צעיר בתחום הפנסיוני וזקוק להפניות 
וחיבור ללקוחות באזור הצפון – צור קשר לאפיקי הון - 

eyal@afikeyhon.co.il  ,054-4276891

בי פור יו סוכנות לביטוח מחפשת פקיד\ה אלמנטארי 
עם ניסיון לענפי הרכב דירה בעיקר. המשרד במודיעין. 

 יש חנייה. לפרטים 0528741331 
michaele@b4-u.co.il 

לסוכנות ביטוח בבאר שבע דרוש/ה פקיד/ה לעבודה 
אדמיניסטרטיבית בענפי הרכב וענפי ביטוח נוספים. 

דרישות התפקיד -  שליטה מלאה ביישומי אופיס; 
ידע וניסיון בעבודת ניהול משרד; ניסיון בביטוח יתרון. 

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד. מייל לשליחת 

קורות חיים: psifas2021@gmail.com טלפון 
086289911

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 חיים 

ins.co.il־gil@hish :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 
 ins.co.il־eyal@sos :למייל

שכירות משנה
כיתה / חדר הדרכה להשכרה בחיפה! להשכרה 

בחיפה, כיתת לימוד/חדר הדרכה ל־40 אנשים 
)אופציה לרכישת ציוד שולחנות, כיסאות, מקרן, מסך(, 
משרד צמוד, מטבחון. אזור הצ'ק פוסט. כניסה מיידית. 

לפרטים ניתן ליצור קשר עם איציק עגיב בטלפון 
050־7727795

להשכרה עד 3 חדרי משרד, במשרדי סוכנות ביטוח 
פנסיונית במרכז תל אביב. כולל כל השרותים 

 )אפשרות לשיתוף פעולה –לא חובה(. 
ina.co.il־shaul@eretzbar

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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
חושן סוכנות לביטוח ופיננסים בע"מ מעוניינת 

ברכישת תיק אלמנטרי מכל גודל שהוא בתנאים 
טובים, שיתוף פעולה או ליווי מתמשך.לפרטים גיא 

קפלן 0525690573

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־2004455. 
ins.co.il־eran@bar .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 

 ins.com־gil@beyahad  052־4526944 משה

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

רוב סוכני הביטוח האמריקאים יש מבט חיובי לגבי הצפוי ב־2022. כ־70% ל
גורסים  מהסוכנים   20% בעוד  הביטוח,  בעסקי  צמיחה  צופים  מהסוכנים 
שהצמיחה תהיה "מחוץ לתרשימים”, כך קובע סקר סוכני ביטוח שערך ברוקר 

.AON הביטוח
הסקר הקיף 520 סוכנים אשר עובדים עם AON. בכל תקופת מגפת הקורונה, 
איך  לגבי  ביקורתית  עין  מגלים  רבים  שסוכנים  ראינו  לוין,  צ׳אד  מציין 
שהמבוטחים יקבלו החלטות נכונות בזמן של שינויים תכופים. מהתשובות של 

הסוכנים מתקבלת התמונה הבאה על הפעילות הצפויה בשנה הקרובה:
• הרחבת מגוון מוצרי הביטוח שהסוכן משווק תהיה אסטרטגיה מובילה. כ־35% 
צרכי  על  לענות  המחוייבים  לשינויים  פעילותם  שיתאימו  ציינו  מהסוכנים 

המבוטח בשנה הקרובה.
• המוצרים שסוכני הביטוח מתכוונים להוסיף ב־2022: ביטוח קטסטרופות, ביטוח 

רפואי מעבר לביטוח הסטנדטי וביטוחים מבוקשים שטרם הגיעו לריווחיות.
העובדים  ותמרוץ  הביטוח  לסוכנויות  ועובדים  סוכנים  גיוס  עידוד  תוכניות   •
המועסקים בסוכנויות. חלקם הגדול שוקד על גיבוש תוכניות גיוס המותאמות 
לתקופה. הם גם יותר פתוחים לגייס מועמדים מחוץ לענף, גם שאינם יכולים 
לעבור  מתאימים  אבל  בביטוח,  רקע  וחסרי  המקובלות  העבודה  בשעות  לעמוד 

הכשרה.
על  מתבססים   40% הסוכנים:  של  השיווק  האסטרטגית  את  שינתה  המגפה 
המדיה החברתית, 22% על מיילים, 20% על הזום ו־5% ימשיכו בשיווק באמצעות 

דיוור ישיר.

ווקא בתקופת מגפת הקורונה גבר בבריטניה הביקוש לפוליסת ד
הנוספים  הגלים  בשל  אולם,  חתונות.  אירועי  לכיסוי  ביטוח 
של המגפה, מסרבות חברות הביטוח לכלול סעיף פיצוי בגין ביטול 

חתונות.
השנה  במהלך  מעודדות  בבריטניה  חתונות  המארגנות  החברות 
המכסה  ביטוח  פוליסת  לרכוש  לחתונות  הנרשמים  את  האחרונה 
של  פונקציה  הן  הביטוח  פוליסות  עלות  בחתונה.  ושיבושים  נזקים 
שעלותה  לחתונה  ליש"ט   20 של  מפרמיה  נע  אשר  החתונה,  מחיר 
מגיעה  שעלותה  לחתונה  ליש"ט   2,500 של  לפרמיה  ליש"ט   2,500

ל־300 אלף ליש"ט. 
מה מכסה פוליסת הביטוח: פוליסת הביטוח מכסה אירוע בלתי צפוי 
שמונע קיום החתונה: דחיית חתונה בשל מחלה, תאונה או מוות של 
בן משפחה, דחיית חתונה בגין מזג אויר קיצון. הפוליסה מכסה גם 
וכיסוי  וידיאו  צילומי  אובדן  החתונה,  לקיום  חיוניים  חפצים  אובדן 

נזקים לרכוש אולם האירועים.
אולם הפוליסה אינה מכסה שיבושים בשל פגיעה בקישוטי חתונה 
או ביטול החתונה עקב קשייפ פיננסיים של אחד מבני הזוג. בשבועות 
מכסות  אינן  הביטוח  פוליסות  כי  המבטחים  מבהירים  האחרנים 

הפסדים בשל שיבושים או דחיה בשל מגיפת הקורונה.

עלייה בביקוש לביטוח 
חתונות בבריטניה

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

סקר חדש קובע: סוכני הביטוח 
אופטימיים לגבי שנת 2022 
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