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ביטוח ופיננסים

מורה נבוכים
יו"ר הוועדה הבין דורית סו"ב תדהר 

סאטובי על המדריך החדש לסוכנים - 
כך תערכו ליום שאחרי <  עמ' 3

טור דעה
כך ישנו הרכבים החשמליים את 
ענף הרכב העולמי ⋅ רועי מדמון  

<  עמ' 12

סו"ב ועו"ד שרון טיקוצקי, חברת הוועדה האלמנטרית, עם המדריך המלא 

 לכיסויים בגין נזקי רעידת אדמה • "המדינה אינה מבטיחה פיצוי לעסק 

או אדם שנפגע כתוצאה מרעידת אדמה" < עמ' 2־3

הכירו את הנבחרים
יו"ר ועדת הרווחה ויו"ר הוועדה 

הפנסיונית על התוכניות לקדנציה 
הנוכחית ⋅ פרויקט מיוחד <  עמ ' 4

"השאלה היא לא האם 
תהיה כאן רעידת אדמה 

עוצמתית, אלא מתי"
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ביטוח 
ופיננסים

 "רעידת אדמה תגרום לקטסטרופה 
במערכות המדינה ולפגיעה כלכלית לפרט"

 שתי רעידות האדמה שהתרחשו השבוע הן קריאת השכמה לסוכני הביטוח - להאיר את עיני הלקוחות 
 שעדיין אינם מבוטחים ⋅ סו"ב ועו"ד שרון טיקוצקי עם המדריך המלא: מתי עליכם לרכוש ביטוח מפני 

רעידת אדמה ומהם סוגי הכיסויים

שמביא ר אירוע  היא  אדמה  עידת 
עימו נזקים רבים ובעלת השלכות 
האזרחים,  חיי  על  משמעותיות 
החל מנזק פיזי למבנים ולרכוש, דרך נזק 
הרב  ההרס  בנפש.  לפגיעה  ועד  כלכלי 
כולל, בין היתר, תשתיות, עצים שנופלים 
מבנים  קריסת  נוסף,  לנזק  וגורמים 
)לפעמים הם גם לא קורסים רק נוטים לצד 
ויש להרוס אותם ולהקימם מחדש לצורכי 
מלווה  האירוע  לעיתים  וכן  בטיחות(, 
שנגרמות  ושריפות  שיטפונות  בהצפות, 
אדמה  רעידת  שנופלים.  חשמל  מעמודי 
הינו מקרה בו נראה את כל גורמי החירום 
עובדים עד קצה גבול היכולת שלהם על 
מנת לספק את כלל השירותים הנדרשים 

במצב חירום מסוג זה.
לאחרונה היינו עדים, שוב, לשתי רעידות 
אדמה בתוך פחות מיממה, רעידות שפקדו 
ועד  שאן  מבית  והורגשו  הארץ  צפון  את 
ממומחים  שומעים  אנו  שנים  כבר  חיפה. 
שונים בתחום כי זה לא עניין של האם תהיה 
רק  היא  השאלה  אלא  אדמה,  רעידת  כאן 

מתי היא תקרה ובאיזו עוצמה היא תפגע.

נזק כלכלי עצום
מאופיינות  האחרונות  השנתיים 

ועסקי עקב מגפת  ודאות כללי  וחוסר  בטלטלות 
הקורונה, כשאת רוב הנזקים שקרו בעקבותיה לא 

היה ניתן לבטח.
בתקופות של חוסר ודאות עסקים ואנשים פרטיים 
צריכים לשאוף ככל האפשר לצמצם את החשיפה 
לסיכונים ולנהלם בצורה מושכלת, וזו בדיוק מטרת 
הביטוח - הגנה מפני היבטים כספיים של אי ודאות.
כמו  קטסטרופה,  אירועי  כנגד  עושים  ביטוח 
לגרום  שעלול  מטלטל  אירוע   - אדמה  רעידת 
לפגיעה עסקית קשה וכן לפגיעה כלכלית עצומה 

לפרט. 

הפיצוי אינו מובטח
המדינה אינה מבטיחה לתת כל פיצוי לעסק או 
מנסה,  המדינה  אדמה.  רעידת  עקב  שנפגע  אדם 

החשיפה  את  לצמצם  שונים,  כלים  באמצעות 
לנזקי רעידות אדמה )הסברה, ועדות מיוחדות של 
פיקוד העורף, תוכנית תמ"א 38 וכו'(, אך במקרה 
של נזק משמעותי אין ביכולתה של המדינה לתת 
נותר לנו לסמוך רק  ולכן  פיצוי לכלל האזרחים 

על עצמנו.

להלן סקירה קצרה אודות סוגי הביטוחים 
כיסוי  לרכוש  יש  שבמסגרתם  העיקריים 

כנגד סיכוני רעידת אדמה:

ביטוח דירה 
בפוליסה התקנית לביטוח דירה ברירת המחדל 
הינה שיש כיסוי לרעידת אדמה. במידה שהמבוטח 
אינו מעוניין בכיסוי הנ"ל, הוא נדרש לחתום כל 

שנה על הצהרה בה הוא מאשר להסיר את 
הכיסוי הביטוח בגין רעידת אדמה. 

העצמית  בהשתתפות  המחדל  ברירת 
לרעידת אדמה היא 10% מגובה הנזק.

את  להקטין  אפשרות  יש  למבוטח 
נמוכים  לאחוזים  העצמית  ההשתתפות 
)בתמורה  אדמה  רעידת  בפרק  יותר 

לפרמיה נוספת(.
את  משקף  המבנה  בפרק  הביטוח  סכום 
ערך  )ללא  בלבד  מחדש  הבניה  עלות 
הקרקע(. לכן, אם מדובר בבית משותף יש 
אפשרות לקנות הרחבה לסכום ביטוח נוסף 
המשקף את עלות הקרקע במקרה של נזק 
רעידת אדמה. כמו כן, אומנם אין בביטוח 
הדירה סעיף תת ביטוח בפרק המבנה, אך 
יש לשים לב שסכום הביטוח מתעדכן מעת 
כך  מחדש  הבניה  עלות  את  ומשקף  לעת 
להחזיר  שיוכלו  ריאליים  סכומים  שישקף 
ככל  הנזק,  קרות  טרם  למצבכם  אתכם 

האפשר.

ביטוח עסק 
אדמה  רעידת  ביטוח  לרכוש  יש 
כי  ולוודא  נוספת  לפרמיה  בתמורה 
הרשימה.  בדף  מפורשות  רשום  הכיסוי 
שפרק  לכך  לב  לשים  יש  עסקי  בביטוח 
רעידת אדמה, במידה ונרכש, תקף לכל הפרקים 
 הרלוונטיים לרבות מבנה, תכולה ואובדן רווחים.
לרעידת  עצמית  השתתפות  העסקיות  בפוליסות 
ולרוב  הכללי  הביטוח  סכום  לפי  משתנות  אדמה 
הינה 10% מסכום הביטוח לאתר בו נגרם הנזק, 
חמישה  מקסימום  ועד  שקל  אלף   30 מינימום 

מיליון שקל.
כלומר, אם יש תחת אותה פוליסה מספר אתרים 
וכולם נפגעו מסיכוני רעידת אדמה כל אתר ישא 
ייחשב  אחד  )אתר  נפרדת  עצמית  בהשתתפות 
אחד(.  רציף  בשטח  לזה  לזה  הסמוכים  כחצרים 
כמו כן, אירוע אחד לעניין ההשתתפות העצמית 
תוך  נזק  או  לאובדן  גרם  אשר  כאירוע  ייחשב 
שנרשמה  אחרי  רצופות  שעות   72 של  זמן  פרק 

לראשונה רעידת אדמה.

סו"ב ועו"ד שרון טיקוצקי. "לצמצם את החשיפה לסיכונים ולנהלם בצורה 
מושכלת" | צילום: באדיבות המצולם

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9B%D7%A1%D7%A3_(%D7%90%D7%9E%D7%A6%D7%A2%D7%99_%D7%AA%D7%A9%D7%9C%D7%95%D7%9D)


| 27 בינואר 32022  02  02  02  02  02  חדשות | אלמנטרי

מורה נבוכים לסוכן: נערכים ליום שאחרי
סו"ב תדהר סאטובי, יו"ר הוועדה הבין דורית, מספר על החוברת החדשה שערכו חברי הוועדה, מורה 

נבוכים לסוכן – כיצד להערך ליום שאחרי ואיך להכין תוכנית עסקית למשפחה שנותרה מאחור

מ־160 ב נפרדנו  האחרונות  השנים  שש 
לעולמם,  שהלכו  וסוכנים  סוכנות 
וחלקם  שאחרי  ליום  נערכו  חלקם 
השאירו את משפחתם בפני שוקת שבורה. מלבד 
האובדן האישי, נאלצו בני המשפחה למצוא את 
עצמם חשופים מול לקוחות וחברות ביטוח ללא 
הכנסה,  ללא  גם  ולפעמים  חשבונאית  הכוונה 
בניסיון נואש להחזיק את הנכס שנבנה בעמל רב 

והפך כעת למעמסה.
למטה(  המצורף  )בלינק  זו  בחוברת  הצורך 
נבע מצורך, עקב נתוני הגיל של חברי הלשכה 
שמחציתם חצו את גיל 60 – הזמן להערך ולהכין 
תוכנית פרישה. מאחר ומדובר בתכנון של שווי 
הפירמה וגם בהגדרת תפקידים ומוטבים, חשוב 
לשקול ולבדוק את כלל האפשרויות: שילוב דור 
המשך, הרחבת פעילות העסק, מכירה בתשלום 

אחד או מכירה לשיעורין.
כולי תקווה שחוברת זו תוכל לספק מעין מורה 
להם  ותסייע  הביטוח  וסוכני  לסוכנות  נבוכים 
עסקית  תוכנית  ולבנות  שאחרי  ליום  להערך 

שתהווה צוואה למשפחה שנותרה מאחור. 
בתחומם,  מומחים  חלק  לקחו  החוברת  בהכנת 
עורכי דין ואקטוארים שאיגדו את חוות דעתם 

המקצועית, כלים פרקטיים ותובנות חשובות.

לחוברת המלאה לחצו כאן

חדשות הלשכה ׀

הסכמי  ישנם   - לב  לשים  יש 
לעסקים(  והן  לדירות  )הן  שכירות 
המבנה  את  לבטח  נדרשים  שוכרים  בהם 
שוכרים  ישנם  הנכס.  בעל  של  המושכר 
לבטח  שלא  מחליטים  עצמם  דעת  שעל 
אדמה  רעידת  סיכוני  כנגד  המבנה  את 
וכן עקב טענה לגיטימית  )עקב העלויות 
לשקף  אדמה  רעידת  בנזק  שאין  לכאורה 
ישנה  השוכר(.   מצד  רשלנות  מעשה 

חשיבות להסדיר הנושא מול בעל הנכס. 
הרחבה  הוא  אדמה  רעידת  ופרק  היות 
לכיסוי האש הבסיסי ולא ניתן לרוב לרכוש 
זה*,  בגין סיכון  אותו כפוליסה עצמאית רק 
על בעל הנכס להיות מודע שהכיסוי למבנה 
אינו כולל ביטוח רעידת אדמה. רצוי להסדיר 
זאת ביחסים בין השוכר למשכיר מבעוד מועד 
ובמקרה  שותק  החוזה  בו  למצב  להגיע  ולא 
ימצאו עצמם ללא  קטסטרופה שני הצדדים 

מענה הולם. 

ביטוח רכב 
אין  סטנדרטית  לרכב  ביטוח  בפוליסת 
בהרחבה  מדובר  אדמה.  לרעידת  כיסוי 
שיש לרכוש אותה בתמורה לפרמיה נוספת 

ולציין אותה מפורשות בדף הרשימה.

כיסוי לנזקי טבע 

לנזקי  כיסוי  כי  לב  לשים  יש  כן,  כמו 
סיכוני  כנגד  כיסוי  כולל  אינו  טבע 
שיטעו  מבוטחים  ישנם  אדמה.  רעידת 
לחשוב שתחת ההגדרה הכללית של נזקי 
טבע מבוטח גם כיסוי מפני נזקי רעידת 
נפרד  הוא  אדמה  רעידת  כיסוי  אדמה. 
)וכולל בתוכו גם נזק כתוצאה מצונאמי( 
ומצוין בנפרד מכיסוי לנזקי טבע )הכולל 

סערה, סופה ושטפון(.
תפקידנו  לכולנו.  השכמה  קריאת  זוהי 
עיני  את  להאיר  ביטוח  סוכני  בתור 
הלקוחות שטרם רכשו ביטוח כנגד סיכוני 
רעידת אדמה )גם אם הם מבוטחים אצלנו 
שביטוח  ולהזכיר  זה(  ביטוח  ללא  שנים 

עושים כנגד אירועי קטסטרופה.

* ניתן היום לרכוש ביטוח פרמטרי לכיסוי 
לרוב  זה,  סיכון  עבור  רק  אדמה  רעידת 

בסכום פיצוי מוגבל ומוסכם מראש.

 – ועו"ד  ביטוח  סוכנת  היא  הכותבת 
חברת  לביטוח,  סוכנות  טיקוצקי  מ. 

הוועדה האלמנטרית בלשכה

מבנים רבים בישראל נמצאים בסכנת קריסה במקרה של רעידת אדמה | 
shutterstock :צילום

חברי הוועדה הבין דורית

https://www.insurance.org.il/wp-content/uploads/2020/12/1-.pdf
https://www.insurance.org.il/wp-content/uploads/2020/12/1-.pdf
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 פרויקט מיוחד: נבחרי לשכת סוכני הביטוח 
החדשים חושפים את התוכניות לקדנציה

 בכל שבוע נארח שניים מהנבחרים לתפקידי יו"רים בלשכה, שיספרו על עצמם ועל תוכניותיהם במסגרת 
 תפקידם החדש ⋅ והשבוע – מטיפול בליקויים מול הרגולטור ועד הקלה על הסוכנים בעבודה השוטפת ⋅ 

יו"ר הוועדה הפנסיונית סו"ב אלון דור ויו"ר ועדת רווחה סו"ב רחל כבודי < רונית מורגנשטרן

סו"ב אלון דור, יו"ר הוועדה 
הפנסיונית

"נהיה האוטוריטה המקצועית מול 
הרגולטור"

נשוי 2+

בעל סוכנות עצמאית בחיפה

ותק בענף: 18 שנה, רישיון וחברות 

בלשכה: 14 שנה

מתמחה בביטוחים פנסיוניים, פיננסים 

ובריאות

בפני  שעומדות  המרכזיות  הסוגיות  מהן 
הנוכחית? בקדנציה  הפנסיונית   הוועדה 

"הצבנו לעצמנו שלושה יעדים מרכזיים:
להיות  להפסיק  היא  המטרה   - רגולציה   .1
האוטוריטה  ולהיות  מגיבה  לשכה/ועדה 
בפני  להעלות  הרגולטור.  מול  המקצועית 
רשות שוק ההון נושאים, ליקויים שלא טופלו, 
שפוגעים בסוכנים ובלקוחות. כך למשל, מסמך 
ההנמקה – לסוכן כרוכה הפקתו בהרבה עבודה 
בו.  להשתמש  יודע  ממש  לא  והלקוח  וכסף, 
נפעל לפשט את מסמך ההנמקה למסמך פשוט 
ממנו  להפיק  יידע  להכנה, שהלקוח  יותר  וקל 

את המירב.
להחזרת  נפעל   – הרגולציה  בתחום  עוד 
עולם  את  ולהרחיב  מהמדף  שירדו  מוצרים 
והן  החיסכון  בתחום  הן  הפנסיוני  המוצרים 

בתחום הביטוח.
הפעולה  בשיתופי  המרכזיים  הנושאים  אחד 

שלנו עם רשות שוק ההון יהיה תוכנית הממונה 
הדיגיטלי.  בעולם  שמתמקדת   ,"2025 "פנסיה 
האינפוטים  את  הרשות  בפני  נביא  אנחנו 
והלקוחות. הרעיון בבסיס  הסוכן  שלנו לטובת 
תובנות  לנו  יש  אבל  מצוין,  הוא  התכנית 
מהשטח שיסייעו לביצוע בפועל של התכנית. 

שפוגעים  בליקויים  נטפל   - המסלקה   .2
ביכולת של הסוכן להשתמש במסלקה, כשלצד 
לטובת  חדשים  כלים  לפתח  נפעל  התיקונים 

הסוכן.

3. בניית וביצוע הדרכות והשתלמויות בשיתוף 
פעולה עם המחוזות, הסניפים והמכללה. חברי 
ישתתפו  לשטח,  ייצאו  הפנסיונית  הוועדה 

בכנסים מקצועיים, עד לרמת הסניף הבודד".

סו"ב רחל כבודי, יו"ר ועדת 
רווחה

על  להקל  ניתן  הקבוצה  של  כוחה  "בזכות 
היחיד"

 ,31 לידור   - ילדים   +3 יאיר  עם  בזוגיות 

עכשיו  בחינוך,  תואר   ,28 קורל  מהנדס; 

בלימודי ביטוח ונכנסת כדור שני לעסק; 

מתחילה  אלה  בימים  חיילת,   ,18 שיר 

קורס קצינים.

ותק: כ־33 שנה בענף הביטוח, חברת 

לשכה מעל 20 שנה.

בעלים של סוכנות ביטוח "גל ביט מקצוענות 
בביטוח - רחל כבודי" בירושלים.

דירקטורים  סייבר,  חבויות,  בביטוחי  מתמחה 
נמנים  מבוטחיה  בין  ורכוש.  משרה  ונושאי 
גופים ממשלתיים, רשויות  עסקים גדולים, אי 

קומרס, לוגיסטיקה ועוד.
תפקיד בקדנציה הקודמת: חברת מועצה ויו״ר 

מערך יחסי הציבור וקשרי החוץ.
שעומדות  המרכזיות  הסוגיות  מהן 
הנוכחית? בקדנציה  הרווחה  ועדת   בפני 
לכהן  הכבוד  לי  ניתן  הנוכחית  "בקדנציה 
בוועדה  מדובר  הרווחה;  ועדת  יו״ר  בתפקיד 
שלה  הקבוצתי  הכוח  בזכות    - ביותר  חשובה 

ניתן להקל על היחיד החל מהעזרה הבין אישית 
הביטוח  בענף  הכלכלי;  להיבט  כמובן  ועד 
ההוצאות הינם רבות בתפעול השוטף ומטרתנו 

היא להקל עד כמה שאפשר בהיבטים אלו.
בקביעת  הוא  הרווחה  ועדת  של  "תפקידה 
חברות  לטובת  הרווחה  ומדיניות  האסטרטגיה 
ממלגות,  החל  הביטוח,  סוכני  לשכת  וחברי 
ועד  קבוצתיות  קניות  השתלמויות מקצועיות, 

לשירותים חברתיים לטובת החברים.
קודמי  של  בנעליו  נכנסת  אני  "לשמחתי, 
עבודה  שעשה  רוטברג  מאיר  חברנו  לתפקיד 
פוריה  קרקע  לנו  יש  ומכאן  וטובה  חשובה 
וסוכני  סוכנות  ציבור  למען  ולפתח  להמשיך 

הביטוח".

 "נתווה תוכנית רווחה 
שכוללת מלגות,השתלמויות 
מקצועיות, קניות קבוצתיות 

ועד שירותים חברתיים 
לטובת החברים"

"נעלה בפני רשות שוק ההון 
ליקויים שלא טופלו ושפוגעים 

בסוכנים ובלקוחות"

ים
למ
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די
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 יו"ר ועדת הכספים: "הרבה דגלים אדומים 
בעסקת אקירוב־כלל ביטוח”

 סוגיית היתר השליטה שמבקש איש העסקים אלפרד אקירוב בכלל ביטוח הגיעה לדיון בועדת הכספים של 
הכנסת ⋅ ״כשמדובר בכספי פנסיות זה צריך להדליק נורה אדומה ויש לקיים לבחון זאת לעומק״ < רונית מורגנשטרן

אקירוב ה אלפרד  שמבקש  השליטה  יתר 
דיון  ועורר  לכנסת  הגיע  ביטוח  בכלל 
סוער בסוגייה. בעקבות הצעת ח"כ יעקב 
אלכס  ח"כ  בראשות  הכספים  ועדת  קיימה  מרגי, 
המרכזית  כשהסיבה  בנושא,  מהיר  דיון  קושניר, 
היא "חשש לאיבוד שליטה לטובת גורמים עסקיים 

בחברת כלל ביטוח".

יציבות הגופים
רשות  את  תקף  הדיון,  את  שפתח  מרגי,  ח"כ 
הוגבלו  הריכוזיות  "בחוק  ואמר:  ההון  שור 
ריאלי;  כגוף  וגם  פיננסי  כגוף  גם  גופים לפעול 
צריך  זה  וחוסכים  פנסיות  בכספי  כשמדובר 
להדליק נורה אדומה ויש לקיים דיון ולבחון זאת 
לעומק. הרגולטורים שהיו אמורים להתעסק בזה 
בשנים האחרונות היו קצת רדומים, היה לי חשש 
לרכוש  רצונו  את  הביע  ושהוא  הנפקה,  שתהייה 
כדי להפוך להיות בעל שליטה. אם אני לא טועה 
גדול  חשש  ויש  הריכוזיות,  חוק  את  סותר  זה 

לשימוש בכספי החוסכים קטגורית. 

״הממונה על רשות שוק ההון אמור להסתכל על 
האינטרסים שלי כאזרח הקטן בניגוד עניינים, כי 
הגופים  יציבות  אינטרס עליון לשמור על  לו  יש 
המדינה  של  החמצן  להיות  הפכו  שהם  הפיננסים 
צריך  החוסכים.  כספי  מאשר  יותר  הבנקים,  לצד 
זה  שלהם  שהאינטרס  רגולטורים  גופים  להקים 
האזרח הקטן, החוסך. צעד כזה של אקירוב עלול 
מסר  העברת  גם  וזה  החוסכים,  כספי  את  לסכן 

לחברות אחרות בתחום הפנסיה".
הממונה על רשות שוק ההון ד"ר משה 

שהוכחנו  חושב  "אני  השיב:  ברקת 
את עצמנו על פני שנים, לא רק אני 
לפניי, שאנחנו  הממונים  גם  כממונה, 
פה  יש  הציבור.  לטובת  עובדים 

טובת  את  בוחן  והוא  מקצועי  רגולטור 
המשק ואת טובת הצרכנים. האחריות 
הציבור  כלפי  כל  קודם  היא  שלי 
כולו. יש תהליכים מקצועיים שצריך 

לעשות, אני לא עובד משמועות או מטעמים כאלה 
ברורים  כללים  לנו  יש  אדם,  כלפי  אחרים  או 

את  בוחנים  אנחנו  מאשרים,  ומה  מאשרים  למי 
מכל  אינפורמציה  מקבלים  אנחנו  ההיבטים,  כל 
הריכוזיות  חוק  גם  מכן מחליטים.  ולאחר  הגופים 
נבחן, גם היבטים רחבים יותר, גם האדם ספציפית, 

מבחן המינוף שלו וכך הלאה”, ציין ברקת.

260 מיליארד ש״ח
יו"ר הוועדה הודה לח"כ מרגי על העלאת הנושא 
הרבה  שמעלה  חשובה  סוגיה  ״זו  בוועדה. 
גם  הזו,  לעסקה  בנוגע  אדומים  דגלים 
אני  הריכוזיות.  גם  שהיו,  רכישות 
לא מקבל את האמירות של 'מועלים 
בתפקידם'; אני סומך על כך שרשות 
נאמנה.  עבודתה  תעשה  ההון  שוק 
שיתייחסו  ודורש  מבקש  רק  אני 
באופן רציני להיסטוריה ולרשות 
בכלל  באחזקה  כבר  שנתתם 
וכן  אח"כ,  שקרה  ומה  ביטוח 
לדברי הארגונים השונים בכובד ראש, כי מדובר 

ב־260 מיליארד שקל מכספי החוסכים". 

 ח"כ אלכס קושניר | 
GloryGrower/צילום: ויקיפדיה

הנתונים מתייחסים למסלול הכללי בהראל גמל להשקעה ונכונים לחודש דצמבר2021, בהתאם לאתר הגמל-נט של משרד האוצר. תשואה ממוצעת של 3 
השנים האחרונות: 10.24%. תשואה ממוצעת ב-5 השנים האחרונות: 7.04%, סטיית תקן ל-5 השנים האחרונות 6.44. 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
האחרונים 12

הראל מובילה עם תשואה של 15.41% ב- 12 החודשים האחרונים

15.41%  מקום 1
קופות הגמל להשקעה של הראל בראש טבלת התשואות ב-2021
תרימו לה, תרימו!
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 איך פותרים את בעיית המימון לאור 
משבר הקורונה

 < רונית מורגנשטרן

ליצואנים ב העניקה אשרא  החולפת  שנה 
לביטוח  עקרוניים  אישורים  הישראלים 
כ־2.8  של  בהיקף  ייצוא  עסקאות 
 2021 נתוני  מסיכום  עולה  כך  דולר.  מיליארד 
סחר  סיכוני  לביטוח  הישראלית  החברה  שערכה 
חוץ. מדובר בגידול של כ־52% לעומת שנת 2020 
עסקאות  בביצוע  משמעותית  האטה  הורגשה  בה 
אשראי  בביטוח  המגובות  הבינוני־ארוך  לטווח 
האשראי  ביטוח  הקורונה.  משבר  רקע  על  וזאת 
שמספקת אשרא נעשה בגיבוי של ערבות מדינה 
ורוב  האוצר,  במשרד  הכללי  החשב  שמעמיד 
דיי  על  מאושרים  עקרוניים  לאישורים  הבקשות 

ועדה בראשות החשב הכללי. 
הממשלתית  התמיכה  כי  אומרים  באשרא 
ביצואנים, ובמיוחד בתקופה בה קיים חוסר ודאות 
הקורונה,  משבר  של  הימשכותו  בשל  בשווקים 
לפעילות  המשק  של  בחזרתו  ותומכת  מסייעת 
הקשור  בכל  השאר,  בין  זאת,  מלאה.  כלכלית 
העובדים  של  ולחזרתם  עבודה  מקומות  ליצירת 
הקורונה  גלי  בעקבות  הוצאו,  אליו  מהחל"ת 
מיליארד  כל  כי  עוד  מציינים  בחברה  הקודמים. 
שקל ייצוא תורם ליצירת כ־2,500 מקומות עבודה. 

תשתיות בריאות וביטחון
העסקאות  מרבית  כי  עולה  הנתונים  מסיכום 
תשתיות  בתחומי  היו   2021 בשנת  שאושרו 
הבריאות, מים, חינוך וביטחון. היקף עסקת הייצוא 

על  עמד  החולפת  בשנה  שאושרה  הממוצעת 
כ־72 מיליון דולר.

העקרוניים  האישורים  היקף 
השנה  במהלך  ביותר  הגבוה 

עבור  היה  האחרונה 
לרפובליקה  יצוא  עסקאות 
הדומיניקנית )כ־550 מיליון 
)כ־330  לאזרביג'אן  דולר(, 
פרגוואי  דולר(  מיליון 
וסנגל  דולר(  מיליון  )כ־280 

מדינות  דולר(.  מיליון  )־290 
עסקאות  אושרו  להן  נוספות 

סין,  הן  נרחבים  בהיקפים  ייצוא 
חוף השנהב, קניה ואוקראינה. 

משבר  לאור  כי  מסבירים  בחברה 
הקורונה, במדינות מתפתחות רבות 

הנזילות.  וקשיי  הכלכליים  הקשיים  החריפו 
קשיים אלה השפיעו על יכולתן של אותן מדינות 

לממן פרויקטים גדולים בתחום התשתיות. ביטוח 
האשראי של אשרא מאפשר ליצואנים הישראלים 
להציע למדינות הללו חבילות מימון זולות ובכך 

להוציא לפועל את ביצועם של פרוייקטים אלה.

בעיית המימון
הבעיה  כתיקונם  בימים  "גם 
המרכזית של מדינות מתפתחות 
המימון",  בעיית  היא  רבות 
מנכ"ל  בן־אלי,  ניסים  אומר 
בימים  "במיוחד  אשרא. 
אלה, לאור משבר הקורונה, 
סובלות  הללו  המדינות 
מבעיית  יותר  חריף  באופן 
כלכלית.  והאטה  נזילות 
אינן  ולעיתים  מתקשות,  הן 
ארוך  מימון  להעמיד  מסוגלות, 
טווח לפרויקטים בתחומי התשתיות 

השונים". 
לדבריו, הערבות שמציעה המדינה, 
הישראלים  ליצואנים  מאפשרת  אשרא,  באמצעות 
משמעותית  להגדיל  ובכך  זול  מימון  להן  להציע 
את היכולת להתמודד במכרזים הבינ"ל שמוציאות 
במקום  בהם;  הזכייה  סיכויי  ואת  אלה  מדינות 
שהמדינה המתפתחת תאלץ ללוות כספים בעצמה 
עשרות  של  בהיקף  פרוייקטים  לממן  מנת  על 
זה שמשיג  הוא  הישראלי  היצואן  דולרים,  מליוני 
מבנקים  כלל  בדרך  המימון,  חבילת  את  עבורה 
של  הביטוח  פוליסות  אלו  "במקרים  ישראלים. 
אשרא המגובות בערבות של מדינת ישראל, מהוות 
הבנק  למעשה  הבנק.  עבור  אולטימטיבית  בטוחה 
לא מתמחר את הסיכון של המדינה המתפתחת אלא 
את הסיכון של מדינת ישראל ומדובר כאן בפער 

משמעותי מאוד", מסביר בן־אלי. 
גבוה,  מדירוג  נהנית  ישראל  ומדינת  "היות 
אותו  מהמימון  משמעותית  זולה  המימון  עלות 
הייתה מקבלת אותה מדינה באמריקה הלטינית, 
היצואן  זה  באופן  אירופה.  במזרח  או  באפריקה 
מדינה  באותה  לממשלה  להציע  יכול  הישראלי 
מקבל  הקונה  מושלמת:  עסקה  מתפתחת 
בעולם,  ביותר  המתקדמת  ברמה  פרויקטים 
את  מקבל  מצידו,  היצואן,  במיוחד.  זול  במימון 
למשך  ולא  האספקה  תקופת  במשך  התשלום 

תקופת ההלוואה". 
ועדיין  "היות  בן־אלי,  אומר  זאת",  עם  "יחד 
של  הטווח  ארוכת  ההשפעה  לגמרי  ברורה  לא 
מחובתנו  השונות,  המדינות  על  הקורונה  משבר 
לבחון היטב כל עסקה ולנהל את הסיכונים באופן 

מושכל ומיטבי". 

הממונה על שוק ההון מעדכן את 
הריבית התעריפית 

הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דר׳ משה ברקת, מנכ"ל 
משרד האוצר, רם בלינקוב, ויו"ר ועדת הכספים של הכנסת, ח"כ אלכס 
קושניר, החליטו על העלאת הריבית התעריפית כתוצאה משינוי מנגנון 
האג"ח המיועדות והעלאת התשואה המובטחת במנגנון החדש ל־5.15%. 
המהלך יגדיל את הפנסיות לפורשים בשיעור של כ־1.2%. זאת בנוסף 

שהוביל  מהמהלך  שנבעה  כ־2%,  בשיעור  לפורשים  הפנסיות  להגדלת 
שר האוצר להורדת תקרת דמי הניהול לפנסיונרים. השינוי ייכנס לתוקף 

עם כניסתו לתוקף של המנגנון החדש המחליף את האג"ח המיועדות.

נעמה  ח"כ  את  מברכת  הביטוח  סוכני  "לשכת  בתגובה:  נמסר  הביטוח  סוכני  מלשכת 
את  לקבל  שמחנו  פרי.  נושא  הפנסיות  בשיפור  שהטיפול  כך  על  המאבק,  מובילת  לזימי, 
לאור  התעריפית  הריבית  עדכון  על  האוצר  ומשרד  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  רשות  הודעת 
חלקי  הוא  ברשות  זה  כך שהשינוי שאושר בשלב  על  מצרים  אנו  אולם  האג"ח,  מנגנון  שינוי 
ואינו מגלם את השיפור האמיתי הנדרש בפנסיות שנובע מהעלאת התשואה ל־5.15%.  בלבד 

צריכה  הייתה  ההסדרים  בחוק  כפי שאושרה  האג"ח  מנגנון  שינוי  על  ההחלטה  כי  לזכור  "יש 
להוביל לשיפור הפנסיות של הפורשים ב־4%. שיפור הקצבאות, כאמור, נתמך על ידי אקטוארים 
בכירים. בנוסף, השינוי אמור להוזיל את עלויות הביטוח בקרנות הפנסיה לכלל העמיתים ואין 
בהודעת הרשות התייחסות לנושא. אנו בלשכת סוכני הביטוח נמשיך להיאבק לטובת השלמת 

המהלך ושיפור הפנסיות לכלל הציבור".

ברקת | צילום: גיא קרן

ניסים בן אלי, מנכ"ל 
אשרא | צילום: תמר מצפי
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חוזר לפעילות
 עוזי ארגמן נבחר מחדש ליו"ר ליסו"ב ביטוח ⋅ ארגמן: "אני מודה לנשיא הלשכה וחברי הדירקטוריון 

על האמון בי" < רונית מורגנשטרן

ו"ב עוזי ארגמן נבחר ליו"ר דירקטוריון ס
הבאות.  השנים  לארבע  ביטוח  ליסו"ב 
לתפקיד  וחוזר  מעגל  סוגר  ארגמן  בכך, 
החליט  טרם  בלשכה,  הקודמת  בקדנציה  שמילא 
עם  דעות  חילוקי  בעקבות   ,2021 ביולי  להתפטר 

הנהגתה הזמנית. 
כי  וטוען  לאחור  מסתכל  אינו  הוא  לדבריו, 
"המשקעים חלפו מזמן ואין טעם לנבור באתמול אלא 
לעבוד במלוא הנחישות לעבר המחר, כחלק מלשכה 
מאוחדת וחזקה". לדבריו, "תנופת העשייה בליסו"ב 
המוטו  כאשר  עצרתי,  בה  מהנקודה  בדיוק  תמשיך 
הביטוח  תכניות  את  העת  כל  לקדם  הוא  המרכזי 
הטובות ביותר, עם הכיסויים הטובים ביותר ובתנאים 

הטובים ביותר, עבור חברות וחברי הלשכה". 
הלשכה  של  הביטוח  כסוכנות  משמשת  ליסו"ב 
ומשכך לקוחותיה הם סוכנות וסוכני הביטוח. ארגמן 
מציין כי "תחום השירות הביטוחי לסוכנות ולסוכנים 
להציף  המתמיד  הצורך  בשל  במיוחד,  מאתגר 
ייחודיים במוצרי החבות המקצועית  ערכים מוספים 

מתן  מחייבים  אלו  ערכים  והסיכונים. 
לסביבת  אישית  בהתאמה  פתרונות 
ולממשקי הפעילות  העבודה התובענית 
של הסוכנות והסוכנים אל מול הלקוחות 

מחד והגופים המוסדיים מאידך". 

עבודה משותפת
של  השירות  ערכי  "להצפת  ארגמן:  אמר  עוד 
חברי  מספר  בהגדלת  גם  מהותית  תרומה  הסוכנות 
של  המקצועי  החותם  היא  שהלשכה  ככל  הלשכה. 
הענף, הרי החברות בה מזמנת את האפשרות להשיג 
את תכניות הביטוח המיטביות למקצוע סוכן הביטוח, 
שלא ניתן לקבלן בשום מקום אחר. זהו, אם כן, שילוב 
וכלכליות,  ביטוחיות  ולרבות  תועלות  של  ייחודי 
כל  ביטוח.  וסוכן  סוכנת  לכל  בסיסי  הגנה  כמרכיב 
זאת, בכל תחום והיקף פעילות ועל רקע מאפיינים 
מהותיים, כמו רגולציה אקטיבית, שוק עסקי תחרותי 

והתגברות הדרישות והלחצים מצד הלקוחות". 
בשנים  טיפלה  ארגמן  בהובלת  ביטוח  ליסו"ב 

רובד  בהוספת  היתר,  בין  האחרונות, 
כיסוי הסייבר לצד ג' ואף לצד א' כחלק 
המקצועית  האחריות  ביטוח  מהרחבת 
פוליסת  חידוש  ולסוכנים;  לסוכנות 
"משרדית" לביטוח משרד הסוכן; במקביל, 
ארגמן  של  המרכזיים  מיעדיו  אחד 
לחידוש  להביא  הוא  הקצר  בטווח 
הלשכה,  וחברי  חברות  לכל  שיניים  ביטוח  קולקטיב 

בתנאים מיוחדים. 
אייזיק  שלמה  הלשכה  לנשיא  מודה  "אני  ארגמן: 
הרב  האמון  על  הסוכנות  דירקטוריון  ולחברי 
ביכולותיי להמשיך ולקדם תכניות ביטוח מיטביות 
לחברות ולחברי הלשכה. נגבש בימים הקרובים צוות 
בהם  הערכים  לפי  שיעבוד  ביטוח,  לליסו"ב  מנצח 
משותפת  עבודת  מחויבות,  מקצועיות,  דוגל:  אני 
ומשתפת, ולא פחות חשוב מכך - כבוד הדדי ופרגון. 
המקצועית  בשליחות  ונישא  נמשיך  בליסו"ב  אנו 
והחברתית למען השליחות היומיומית של הסוכנות 

והסוכנים, קל וחומר בתקופה מאתגרת מאי פעם". 

 ארגמן  | 
צילום: באדיבות המצולם

רשות שוק ההון שוב האריכה את מדיניות אי 
האכיפה על ייעוץ פנסיוני של בנק שלא בסניף

הרשות דובקת בעמדתה שלא לאכוף את האיסור שחל על בנקים לספק יעוץ פנסיוני שלא בסניף 
הבנק ⋅ הלשכה: "נוכח חזרת המשק למסלול אין הצדקה לצעד זה של הרשות" < רונית מורגנשטרן

כי ר השבוע  פרסמה  ההון  שוק  שות 
את   2022 באפריל  ל־25  עד  האריכה 
ייעוץ  על  אכיפה  אי  לגבי  עמדתה 
פנסיוני על ידי תאגיד בנקאי שלא בסניפי הבנק 

ללקוחות קיימים בתחום הייעוץ הפנסיוני.
מאיר,  יניב  עו"ד  מסר  בתגובה 

של  המשפטי־מקצועי  היועץ 
הלשכה: "יעוץ פנסיוני באמצעות 
תאגיד בנקאי הוסדר בחוק הפיקוח 
)ייעוץ,  פיננסיים  שירותים  על 
שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים(, 

הינו  הייעוץ  חוק  התשס"ה־2005. 
מקיפה  ועבודה  עמל  פרי  תוצר 
האוצר  משרד  ידי  על  שנערכה 
ההון  בשוק  רפורמה  לקידום 

באמצעות ועדת בכר. בין ממצאיה של הוועדה 
נקבע כי מגוון הפעילויות בהן עוסקים הבנקים 
יוצר ניגוד עניינים מהותי בין האינטרס העסקי 

זאת  לקוחותיהם,  ציבור  טובת  לבין  הבנק  של 
הבנקים,  של  העיסוק  תחומי  ממגוון  כתוצאה 
הלקוחות  ציבור  כלפי  שנוצר  הרושם  ומן 
פיננסיים  יועצים  משמשים  הבנקים  לפיו 
אובייקטיביים בעוד שבמקרים רבים הם בעלי 

אינטרסים נוספים. 
הדגש  ניתן  עליהן  הפעולות  "בין 
לאפשר   – הייעוץ  חוק  בחקיקת 
אך  פנסיוני  בייעוץ  לעסוק  לבנקים 
וזאת  הבנק  סניפי  כתלי  בין  ורק 
הריכוזיות  את  להפחית  כוונה  מתוך 
להדגיש  וראוי  הבנקאות,  ענף  שידע 
מערכות  של  הגדול  יתרונן   -
בין  נובע,  הבנקאיות  ההפצה 
רחבה  סניפים  מפריסת  היתר, 

לכשלעצמן.
"עמדת הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון 
לפיה הוראות החוק האוסרות על הבנקים ליתן 

יאכפו  לא  הבנק  סניפי  לכתלי  מחוץ  ייעוץ 
הינה שלישית במספר. בשונה ממצב הדברים 
מגפת  של  בתחילתה  ישראל  מדינת  שידעה 
'תקנות הקורונה'  ויציאתן לאור של  הקורונה 
המערכות  כיום  כי  ספק  שאין  הרי  השונות, 
המגבלות  ומרבית  למסלולן  חזרו  הכלכליות 
תאגידים  לפעילות  ישיר  באופן  הקשורות 
עסקיים, דוגמת הבנקים, הוסרו - על כך ניתן 
ללמוד מתוך הנחיות בנק ישראל העכשוויות 
של  האומיקרון  זן  להתפשטות  בהתייחס  גם 

נגיף הקורונה. 
במשק  אחרים  משמעותיים  שענפים  "כשם 
חזרו  ותחבורה,  חינוך  דוגמת  הישראלי, 
זן  עם  התמודדות  לצד  רציפה  לפעילות 
רואים  איננו  הקורונה  נגיף  של  האומיקרון 
סיבה שענף הבנקאות יפעל בכל הנוגע לייעוץ 
ומבלי  החוק  להוראות  בהתאם  שלא  הפנסיוני 

שפעולות אכיפה בעניין זה יישומו".

חדשות

 מאיר  | 
צילום: באדיבות המצולם
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קצת ל נעסוק  בואו  ביטוח  על  שנדבר  פני 
 2021 בשנת  ובמוסכים.  דלק  בתחנות 
רכבים  של  היבוא  בכמות  שיא  נשבר 
חשמליים לישראל. טסלה הייתה הסנונית המדוברת 
ביותר ואחריה שפע של דגמים והביקוש רק עולה 
בעלי  בו  עולם  לתאר  ננסה  בואו  עכשיו,  ועולה. 
שקשורים  תחומים  שני  והמוסכים,  הדלק  תחנות 
אנרגיה  מרכזיים,  אספקטים  משני  לרכבים  מאוד 
 - גדול  הבדל  ביניהם  יש  אבל  תיקונים,  ושירות 
תחנות הדלק כבר קראו את המפה מזמן, ביום שבו 
במקום  לרדת,  החלו  דלק  ליטר  כל  על  המרווחים 
תחנת דלק עם שורה של משאבות בלבד התחלנו 
לראות מאחזי נדל"ן מרשימים, בתי קפה, מסעדות, 

חנויות נוחות, בתי מלון ועוד. 
קשה  שיהיה  הבינו  הדלק  תחנות  של  הבעלים 
להתפרנס רק מדלק ולכן נקטו יוזמה, לא נכנסים 
לתחנת דלק רק כדי לתדלק. שם התחנה רק משייך 
אותה לרשת מסוימת, אבל רוב המוצרים שנמכרים 
מוצרים  כולם  הם  הרשת,  לשם  שייכים  לא  בה 
הרווח  מקור  היום  והם  רבים  מספקים  משלימים 

עבור התחנות. 

מחליפים דיסקט
השינוי,  גודל  את  הפנימו  לא  עדיין  המוסכים 

רגיל,  רכב  כמו  מטופלים  לא  חשמליים  רכבים 
לטכנולוגיה  ממכונאות  לעבור  יהיה  המשחק  ושם 
ברכב  בעיות  לאתר  תדע  אשר  ומהירה  חדשה 
חשמלי, החלפת בטריות, שבבים ופחות שמן ברקס 
או פלאגים. המוסכים עוד לא שם, אבל יש ניצנים 
בדרך. ברור להם שמי שלא יחליף דיסקט כנראה 
לא ישרוד לאורך זמן וידחק מהתחום. כמובן שאלו 
רק שתי דוגמאות, אפשר לדבר גם על מורי נהיגה 
ועוד  האוטונומי  הרכב  עם  בעתיד  יהיו  בכלל  אם 

מקצועות אחרים.
בואו נצלול לתחום הביטוח וסוכני הביטוח. הרי 
גם מחייבים את  ברור לכולם שהשינויים מסביב 
סוכני הביטוח להשתנות, לא מדובר על ויתור על 
הביטוח  בכך שסוכני  מדובר  הביטוח, אבל  סוכני 
ויאמצו  ישנים  הרגלים  הרבה  על  לוותר  יתחילו 
דפוסי עבודה חדשים ואני לא מתייחס רק לגביית 
כסף מלא או חלקי מהלקוח – זה הפתרון שיציל 

את כולם מאבדון.
שינוי  לעשות  צריכים  ביטוח  סוכני  ראשית, 
בתפיסה ולהתחיל להתייחס לחברות הביטוח/בתי 
השקעות כספקים לכל דבר, וכספקים אשר בחלק 
מהמוצרים יש להם מתחרים בדמות גופים פרטיים 
ובתודעת  המדף  על  מקום  ותופסים  שהולכים 
הציבור. חברות הביטוח הן ספקיות לכל דבר, יש 

להן ערוצי הפצה ישירים, יש חברות עם סוכנים, 
וגם  בעולם  מתפתחות  אשר  חברות  יש  בלי,  יש 
ניתן  פשוטים  שמוצרים  מאמינות  אשר  בארץ 
לשווק גם ישירות בלי מתווך, ויכול להיות שהן 

צודקות בחלק מהמקרים.

שינוי יחסי הכוחות
הולכים  בה  העיוורת  הנאמנות  השני,  הצד  מן 
רוב הסוכנים מול אותם ספקים צריכה להסתיים. 
שונות  לפירוטכניקות  שבי  נופלים  למעשה  הם 
לא  למה  אז  מחבק,  בית  של  תחושה  שמעניקות 

לשנות אפילו במקצת את יחסי הכוחות?.
נציץ רגע לראות מה קורה בעולם בתחומים כגון 
מתפתח  שהכי  התחומים  אחד  בנקאי,  חוץ  אשראי 
מיליארדים  שמאבדים  הבנקים  מעיני  שינה  ומדיר 
לערוצים אלו, אשר למעשה מייתרים אותם במוצרים 
על  בנקאי  חוץ  ואשראי  הלוואות  כגון  מסוימים 
בסיס P2P או פלטפורמות אחרות, או בנק דיגיטלי 
שלמעשה מעביר מסר – מי צריך מולך בנקאי? עבוד 

דרכנו בשליש עמלה ובשרות הרבה יותר טוב.
תחת  שנמצאים  הביטוח  שבמוצרי  נכון  אז 
חברות  דרך  רק  הוא  שלהם  והמקור  הרגולציה 

הביטוח אנחנו עדיין שבויים, אבל מותר לנו 
לברור את המוצר הטוב ביותר וללא כל רגשי 

shutterstock :במקום תחנת דלק עם שורה של משאבות התחלנו לראות מאחזי נדל"ן עם בתי קפה וחנויות | איור

מייצרים תפיסה חדשה
סו"ב יובל ארנון מסביר למה הגיע הזמן שבלשכה ישנו גישה וייצרו שיתופי 

פעולה גדולים עם גופים חוץ ביטוחיים - גופים שיש להם מוצרים אשר משיקים 
לעבודת הסוכן ואין כל מניעה שישווק אותם ⋅ ואיך זה מתחבר למודל הסוכן האובייקטיב
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את  ולהציע  לנייד  לקוחות,  להעביר  אשם 
מעינו  לחשוש  מבלי  הנתון  לרגע  טוב  הכי 
אשר  החברה  בעל  או  המחוז  מנהל  של  הזועמת 
כאמור מתנהגים כחברים מצד אחד בנסיעות לחו"ל 
ובערבים מאוד מרשימים, ומצד שני מה שמעניין 
אותם זה ערוצים ישירים, השקעות במקבצי נדל"ן, 
תשתיות ושותפויות כי שם עושים את הכסף הגדול. 

התאמה לעידן החדש
היטב  לבדוק  להתחיל  צריכים  הביטוח  סוכני 
מותר  אשר  בשוק  הקיימים  המוצרים  כל  את 
להם לשווק ולא תמיד המוצר נמצא רק בחברות 
תוכניות  לרכב,  הריידרים  תחום  למשל  הביטוח, 
האחרונה  בתקופה  אשר  האמבולטורי  בתחום 
לקהל  מעולים  פתרונות  ומציעות  לפרוח  החלו 
לספק  שיודעות  חברות  הסוכנים,  של  הצרכנים 
תשואות טובות ומכובדות ואינן שייכות לחברות 
או בתי השקעות, ובכלל כל מוצר ושרות שקיים 
בצורה  אותו  לשווק  וניתן  ללקוח  לסייע  שיכול 
מסודרת ובדוקה. כל מוצר כזה חייב להיבדק על 
יגידו  "מה  המחשבה  כאשר  הסוכנים  ציבור  ידי 
עלי בחברת הביטוח" צריכה לזוז הצידה ובמקומה 
צריכה להיכנס המחשבה "איך אני עושה יותר טוב 

ללקוחות שלי וגם לעצמי", וללא כל בושה.
שלהם  התלות  את  הפסיקו  הדלק  שתחנות  כשם 
מערכת  סביבם  ופיתחו  הדלק  במחיר  רווח  כמקור 

ומכאן  לדלק  קשר  לה  שאין  מוצרים  של  שלמה 
המוסכים  שיעשו  וכפי  שלהן,  הגדולים  הרווחים 
בהייטק  יותר  ויתעסקו  תפיסה  ישנו  אשר  בקרוב 
גם  משמן,  שחורות  בידיים  ופחות  ובטכנולוגיה 
סוכני הביטוח יתעשתו ויתאימו עצמם לעידן החדש 
- פוליסת רכב זה "הדלק" הישן, על זה קשה יהיה 
חברות  ולאמץ  לפתח  חייבים  זה  ליד  אבל  לשרוד, 
וגופים פרטיים, רציניים, עם ניהול מוכח שיודעים 
שלא  מוצרים  ללקוחות,  מוצרים  של  סל  להציע 
שום  להם  שאין  או  הישנים  הספקים  אצל  נמצאים 
רק  מי אמר שאמבולטורי  היותם שם,  יתרון בעצם 
חברות ביטוח יודעות למכור? התשובה היא לא. וכך 

לגבי מוצרים נוספים.

היפוך מגמה
הביטוח  סוכני  את  שמייצגת  הלשכה  תפקיד 
הוא לייצר את התפיסה החדשה, לא לפחד לייצר 
ביטוחיים  חוץ  גופים  עם  גדולים  פעולה  שיתופי 

משיקים  אשר  מוצרים  להם  שיש  גופים  עם 
לעבודת הסוכן ואין כל מניעה שישווק אותם, זה 

סוכן אובייקטיבי אמיתי ומקצועי. 
הזו,  למלכודת  תיפול  שהלשכה  אסור 
האובייקטיביות של הסוכנים נעוצה ביכולת שלהם 
ביותר  הטוב  המוצר  את  להציע  דעתנים,  להיות 
שנמצא ברגע נתון בשוק, להוביל את הלקוח על 
בסיס מקצועיותם ואמונתם במה שעושים, ועושים 

את הכי טוב עבור הלקוחות. 
יצא,  שיצא  ומה  רולטה  מסובבים  לא  הלקוחות 
האחריות היא על סוכן הביטוח וכדי להיות ראוי לה 
לחברות  חדשים,  לגירויים  להיפתח  כיום  חייב  הוא 
רק אצל  נמצאים  ושרותים שאינם  מוצרים  חדשות, 
הספקים הישנים שעדיין חיים בתחושה שהם מחזיקים 
מצפה  שאני  מגמה  היפוך  זה  בחיים.  הסוכנים  את 
מהלשכה החדשה בשנים הקרובות יחד עם לא מעט 

דברים נוספים אשר על חלקם כבר כתבתי העבר.
חומר למחשבה.

בלשכת  הארצית  המועצה  חבר  הוא  הכותב 
סוכני הביטוח

כותבים  הם  ופיננסים"  "ביטוח  הטורים של  כותבי 
עצמאיים שנבחרו על ידי מערכת העיתון, מומחים 
בתחומם, המספקים פרשנות ו/או סקירת תופעות 
מטעמם  הוא  התוכן  התמחותם.  בתחום  עכשוויות 

ובאחריותם והוא אינו תוכן ממומן.

הרחבת הפעילות הגלובלית: ענק הביטוח 
הבינלאומי מגיע לישראל

 Starr Insurance and קבוצת הראל ביטוח ופיננסים תייצג בישראל את ענקית הביטוח האמריקאית
Reinsurance Limited • "תרומה משמעותית לענף הביטוחי חיתומי הגלובלי" < רונית מורגנשטרן

ממשיכה ק  ופיננסים  ביטוח  הראל  בוצת 
להרחיב את פעילותה הגלובלית ותייצג 
בישראל גם את ענק  הביטוח הבינלאומי 
 Starr Insurance and Reinsurance
מצטרף  החדש  הייצוג  הסכם   .Limited
שמקיימת  גלובאליים  פעולה  שיתוף  להסכמי 
חברת הראל עם 17 קבוצות ביטוח בינלאומיות 

מהגדולות בעולם.
ענקית הביטוח האמריקאית Starr היא  אחד 
מתאגידי הביטוח הגדולים בעולם. מי שמוביל 
גרינברג,  מריוס  הינו   Starr תאגיד  את  כיום 
לגרינברג  החברה.  וכמנכ"ל  כיו"ר  המכהן 
ובין  הביטוחי,  רקורד מרשים בעולם התאגידי 
 American של  ומנכ"ל  כיו"ר  כיהן  היתר 
במהלך   .)International Group )Aig

אותה  הפכה   AIGב־ גרינברג  של  כהונתו 
לענקית הביטוח הגדולה בעולם. 

פעילות בינלאומית
Starr בשנת 2020  היקף הפרמיות שביצעה 
נכסים  ולחברה  דולר  מיליארד   7.1 על  עמד 
מיליארד   26.5 של  בהיקף  מנוהלים  פיננסים 
דולר והון עצמי שעומד על 10 מיליארד דולר. 
האמריקנית  הביטוח  לחברת  הייתה   Starr
הביטוחי  השוק  פוטנציאל  את  שזיהתה 
והחיתומי בסין, וכבר בשנת 1919 הייתה חברת 
הביטוח האמריקאית הראשונה עם שלוחה בעיר 
שנגחאי. מאז ביססה Starr את עצמה כתאגיד 
ביטוח מוביל בעל קשרים ענפים עם ממשלות 

ואנשי עסקים בכל ששת היבשות. תחת הנהגתו 
של גרינברג, Starr השקיעה יותר ממיליארד 

דולר בשוק הביטוח בסין.
גדעון  ופיננסים  ביטוח  הראל  קבוצת  נשיא 
המבורגר מסר כי "ההסכם עם ענקית הביטוח 
האמריקאית Starr הוא אחד מתוך 17 הסכמים 
מובילים.  גלובליים  שותפים  עם  שנחתמו 
קבוצת הראל ביטוח ופיננסים ממשיכה להרחיב 
את הפעילות הגלובלית שלה ולבסס את עצמה 
גם בשווקים הבינלאומיים ולתרום רבות לענף 
הראל  קבוצת  כיום  הגלובלי.  חיתומי  הביטוחי 
שיכולה  בישראל  היחידה  הביטוח  חברת  היא 
יצירת  לרבות  חיתומי,  ביטוחי  מענה  לתת 
קשרים ענפים, לחברות ישראליות עם פעילות 

בינלאומית".

חדשות ׀פיננסים

"עיסוקו של סוכן הביטוח 
 חיוני לפעילות השוטפת

 של המשק"
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 כך ישנו הרכבים החשמליים את ענף 
הרכב העולמי 

חיסכון כספי, הטבות מס וסביבה ירוקה יותר לצד עומסי שינוע חריגים ומאפייני תקלות שונים: 
אתגרי שירותי הדרך והגרירה בעידן הרכבים החשמליים < רועי מדמון
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החשמליים ה הרכבים  לכיוון  דוהר  עולם 
וגם בישראל מרגישים בשינויים שחלים 
הרכבים  ובענף  בכלל  הרכב  בענף 
בארץ  נמכרו  ב־2020  אם  בפרט.  החשמליים 
כ־1,500 רכבים חשמליים בלבד, ב־2021 מדובר 
של  קפיצה  רכבים,  מ־10,000  יותר  על  כבר 
יותר מ־700%. השנה המספר אף צפוי לגדול עם 
עלייתם של רכבים חשמליים חדשים לכבישים - 
חלקם של קבוצות רכב קיימות וחלקם יבוא של 

מותגים חדשים בעיקר מסין. 
הרכבים  היקף  כי  הן  הרכב  בענף  ההערכות 
מ־25  ליותר  להגיע  עשוי  ב־2022  החשמליים 
אלף מסירות חדשות. עדיין מדובר בשיעור קטן 
החדשים  הפרטיים  הרכבים  מסירות  לכלל  ביחס 
כ־300 אלף  ב־2021 לשיא של  בישראל, שהגיע 
המונעים  הרכבים  ברור:  הכיוון  אבל  רכבים, 

חשמל כבר כאן, כחלק ממגמה עולמית.
הרכב  של  ביתרונות  טמונה  לכך  הסיבה 
החשמלי, כמו למשל החיסכון הכספי לאורך זמן 
ומגוון הטבות מס. כניסת שחקנים חדשים לשוק 
אף תיצור תחרות רצינית על המחירים, שצפויים 
ואולי  הרגילות  המכוניות  למחירי  זהים  להיות 
אפילו נמוכים מהן, בין אם בקטגוריות המנהלים 
המשפחתיות  בקטגוריות  אם  ובין  והיוקרה, 

והקטנות.
מטבע הדברים, לרכבים מתקדמים אלו נדרשים 
שירות  כתב  בהם  מותאמים,  שירותים  מגוון 
במסגרת  וגרירה  דרך  שירותי  חבילת  הכולל 
אתגרים  שני  קיימים  זה,  בהקשר  הרכב.  ביטוח 
חריגים  שינוע  עומסי  בשוק:  לספקים  מרכזיים 

ומאפייני תקלות בכבישים או בכתובת המבוטח.

רכבים כבדים יותר
ממשקלם  נובעים  החריגים  השינוע  עומסי 
מ־35%  ביותר  הכבדים  החשמליים,  הרכבים  של 
לקיבולת  בהתאם  בערה,  מנועי  עם  ממקביליהם 
החשמלי.  הרכב  של  ליבו  לב   - הסוללה  ולטווח 
טסלה  של  חשמלי  רכב  של  משקלו  למשל,  כך 
נע בין 1.9־2.2 טון לעומת רכב המנהלים סקודה 
אי  אאודי  משקל  בלבד;  טון   1.4 השוקל  סופרב 
טרון חשמלי הוא מעל ל־2.5 טון בעוד שמשקל 
ומשקל  טון;   1.7 על  עומד   5Q אאודי  מקבילו 
לעומת  טון   2.5 על  עומד  אניק החשמלי  סקודה 
טון   1.6 השוקל  קודיאק,  סקודה  הגדול,  אחיו 
בלבד. מבין הדגמים החשמליים שצפויים לכבוש 
את כבישי ישראל בשנים הקרובות, נמנים בנוסף 
יונדאי איוניק 5 במשקל 2 טון, קיה נירו חשמלי 

עם 1.85 טון וג'ילי גיאומטרי עם 1.65 טון.  
החשמלי  בעידן  הפרטיים  הרכבים  כלומר, 
מגיעים למשקלים שהיו שמורים עד כה לרכבים 
ייחודיים  פתרונות  נדרשים  לכן,  מסחריים. 
יחד  וחילוץ,  גרירה  לעומסי  הנגררים  בהתאמת 
חדשניים  ולוגיסטיים  הידראוליים  אמצעים  עם 

למרכזי  ולשינועם  לנגררים  הרכבים  להעלאת 
טיפול ייעודיים.

נעילת כלל הגלגלים
במקביל, עולם שירותי הדרך והגרירה יתמודד 
גם עם שכיחות תקלות שונה ברכבים חשמליים, 
בשל מערכות התוכנה המתקדמות שלהם והמפרט 
הטכני אשר כולל, בין היתר, מנגנון נעילת כלל 
המשמעות  הרכב.  מתקלות  חלק  עקב  הגלגלים 
היא רכישת מיומנויות ויכולות מתאימות בטיפול 
של  ניידת  טעינה  פריצתו,  לרבות  תקוע,  ברכב 
לביצוע  ועד  התרוקנה  והיא  במידה  הסוללה 
לכך  שיינתן  לאישור  בהתאם  תוכנה,  עדכוני 

מהיצרנים.
לצרכים אלה מתווסף ממד נוסף אשר יש לתת 
עליו את הדעת ועלול להשפיע על היקף התאונות: 

הסתגלות הנהג לתאוצת הרכב החשמלי ולשקט 
3 הבסיסית, לדוגמה,  נהיגה. טסלה  המרבי בעת 
מגיעה מ־0 ל־100 קמ"ש בתוך פחות מ־6 שניות, 
בעוד שהטסלה המשופרת, דגם הפרפורמנס, אף 
 3.3 בתוך  קמ"ש  ל־100  עמידה  מעמדת  מאיץ 
נחלתן עד  ביכולות תאוצה שהיו  שניות. מדובר 

כה של מכוניות ספורט ולא של מכוניות הנעות 
של  השיוט  בנוסף,  פקוקים.  עירוניים  בכבישים 
הרכב, ללא רעש מהמנוע כמו ברכבי בנזין ודיזל, 
מקשה על הנהג להרגיש את מהירות נסיעתו מחד 

ולהתריע בפני הולכי הרגל במרחב מאידך.
החשמליים  הרכבים  אלה,  אתגרים  רקע  על 
יגבירו את הצורך בשירותי דרך וגרירה מותאמים, 

במורכבויות שונות ממה שהכרנו עד היום.

בחברת  בכיר  תפעול  סמנכ"ל  הוא  הכותב 
וגרירה ולשעבר סמנכ"ל  "בלו" לשירותי דרך 
הגדולות  הרכב  בקבוצות  ושירות  תפעול 

בישראל

הכותב  של  ובאחריותו  מטעמו  הוא  התוכן 
והוא אינו תוכן ממומן.

shutterstock :הרכבים החשמליים יגבירו את הצורך בשירותי דרך וגרירה מותאמים | צילום
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 פרק חדש: כל מה שאתם צריכים לדעת 
על התיקון בחוזר הצירוף לביטוח 

 צירוף לביטוח של אזרח ותיק, שחלוף פוליסת ביטוח כללי ועדכון נוהגי עבודה ⋅ 
עו”ד טל נגרי על השינויים העיקריים בחוזר הצירוף לביטוח
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תחילת החודש פרסמה רשות שוק ההון, ב
ביטוח וחיסכון תיקון נוסף לחוזר צירוף 
ביום  לתוקף  יכנס  אשר  תיקון  לביטוח, 

.02.07.2022
להטות  נועד  קודמיו,  כמו  הנוכחי,  התיקון 
לצירוף  הקשור  בכל  רישיון  לבעלי  פעולה  דרך 
הרשות  עורכת  לעת  מעת  לביטוח.  מועמדים 
המצריכות  עבודה  בשיטות  ונתקלת  ביקורות 
ההוגנות  ו/או  המקצועיות  לרמת  והתאמה  תיקון 
רישיון כלפי מועמדים לביטוח,  המצופים מבעלי 

וכך נכתב "פרק חדש" בחוזר. 
נושאים  בשלושה  שינויים  כולל  החוזר 
שחלוף  ותיק;  אזרח  של  לביטוח  צירוף  עיקריים: 
פוליסת ביטוח כללי; ונוהגי עבודה שאין לעשות 

בהם שימוש בעת צירוף לביטוח.
התוספות  לשלוש  הסברים  בקצרה  אציג 

הצפויות בחוזר הצירוף לביטוח:

צירוף לביטוח של אזרח ותיק

ביקורת  ופעולות  לרשות  ציבור  פניות  לאור 
להסדיר  לנכון  הרשות  מצאה  שנערכו,  שונות 
ותיקים  אזרחים  עבור  שונה  מכירה  תהליך 

שהוגדרו כמי שמלאו להם 67 שנים. 
יוכל  נקבע כי רק מי שיעבור הכשרה מתאימה 
וככל  ותיק  אזרח  שהוא  מועמד  לביטוח  לצרף 
שמדובר בשיווק יזום כהגדרת החוזר, ידרשו שני 

שלבים לצירוף אזרח ותיק:
שהובעה  וככל  לחוזר   3 סעיף  לפי  פעולה   •
תמצית  בכתב  אליו,  יועבר  בביטוח,  התעניינות 
עיקרי הכיסוי )נספח ו' לחוזר(, ותקבע איתו פגישת 
המשך לכל הפחות יומיים לאחר שקיבל את המסמך. 
הצירוף  הליך  וסיום  שנקבעה  הפגישה  ביצוע   •

לתוכנית הביטוח שהוצעה לו. 

שחלוף פוליסת ביטוח כללי

ביטוח  פוליסת  לבטל  יכול  לקוח  להיום  נכון 
כללי ללא קנסות, בכל שלב של הפוליסה, לאור 
כך הרשות מצאה לנכון להסדיר הליך שחלוף נכון 

ללקוח.
ודירות,  רכוש  רכב  לביטוחי  8א׳ מתייחס  סעיף 
ביטוח  שיחלוף  לעניין  המוכרות  להוראות  ודומה 

החיים/בריאות, עם כמה דגשים:
הרשימה  של  סקירה  גם  יכלול  ההתאמה  הליך   •

בפוליסה הקיימת ללקוח ערב הצירוף. 
תערך השוואה בין הפוליסה הקיימת למומלצת, 

בנושא  גם  השוואה  שתכלול  3י’,  בסעיף  כאמור 
הטבות חיתום בחידוש הפוליסה המקורית. 

• ככל שלא נבדקה הפוליסה המקורית, יש ליידע 
את המועמד לביטוח, בכתב, שייתכן וקיים מידע 
שלא נסקר בהשוואה, ולהציע לו להיכנס בעצמו 
תנאי  את  לבדוק  מנת  על  בחברה  האישי  לאיזור 

הכיסוי הקיימים מול הפוליסה המוצעת. 

עדכון נוהגי עבודה שאין לעשות 
בהם שימוש בעת צירוף לביטוח

נספח ד' לחוזר מכיל רשימת ״עשה ואל תעשה״ 
התוספות  אלה  הרשות,  בקרות  לאור  שנקבעו 

והשינויים:  
בכרטיס  השימוש  שתנאי  לכך  הבהרה  נוספה   •
סוכני  על  גם  חלים  לביטוח  המועמד  אשראי של 
ניתן  לפיו  באופן  בתהליך  הקלה  תוך  הביטוח, 
בנתוני כרטיס אשראי המופיעים  יהיה להשתמש 
אצל הגורם המשווק, וזאת בכפוף לקבלת הסכמת 
של  אחרונות  ספרות   4 ואימות  מראש  הלקוח 

הכרטיס, בדרך של קבלתם מהמבוטח. 
• אין לעטוף או להסתיר את מטרת שיחת הצירוף 

קבלת  כמו  אחרים,  לצרכים  פניה  באמצעות 
הלוואה או הטבה פיננסית. 

החלופות  את  לביטוח  למועמד  להציג  יש   •
בארבעה  ולפחות  השונות  בפוליסות  הקיימות 
הרחבות,  העצמית,  ההשתתפות  גובה  נושאים: 

כתבי שירות ובחירת ספקי כתבי שירות שונים. 
ב"ברירת  להסתפק  שלא  נדרשים  הסוכנים 
כל  את  ללקוח  לספק  אלא  החברה,  של  המחדל" 

המידע ולהבהיר לו שיש לו אפשרות לבחור. 
• לעדכן את המועמד לביטוח, במהלך הצירוף, כי 
פרטי הפוליסה יהיו רשומים באתר "הר הביטוח" 
פניה אקטיבית  וזכותו לבקש להסירם באמצעות 

נפרדת שלו לחברה אחרי הקמת הפוליסה. 
למעשה החוזר מבטל את האפשרות לסמן בטופס 

ההצעה ויתור על רישום הפרטים ב"הר הביטוח".

לקריאת  תחליף  מהווה  אינו  בכתבה  האמור 
החוזר ו/או לייעוץ משפטי פרטני. 

 & דרור  קן  במשרד  שותפה  היא  הכותבת 
יועמ"ש  ומשמשת  ומגשרים,  עו''ד  הראל 

למחוזות הצפון, השפלה והדרום בלשכה

shutterstock :הסוכן נדרש לספק ללקוח את כל המידע ולהבהיר לו שיש לו אפשרות לבחור | צילום
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 פגיעה במהלך משחק כדורעף – 
האם נחשבת תאונה?

 עו"ד עדי בן אברהם בטור שבועי בסוגיית אופן הגדרת "תאונה" במסגרת חבלה שארעה במהלך 
משחק כדורעף

ודשים ארוכים חלפו מאז נכנסו לתוקף ח
לכללים  ביחס  הרגולטור  הוראות 
פוליסות  הגדרת  אופן  את  המאסדרים 
החשובים  התיקונים  יתר  בין  החדשות.  התאונות 
אשר  באופן  "תאונה"  הגדרת  שונתה  שנערכו, 
ואף בוטלו החרגות שונות  הרחיבה את תחולתה, 
הוותיקות  התאונות  בפוליסות  קיימות  אשר 
ידי ציבור המבוטחים בשוק  יותר, שמוחזקות על 

הישראלי. 
זה, פוליסות התאונות  נכון למועד כתיבת טור 
וזו  הרחב  לציבור  להפצה  ממתינות  עדיין 
הח"מ  בעיני  מדובר  כמה  עד  לציין  ההזדמנות 
למוצר חשוב מאין כמוהו, שיכול להעניק הגנה חד 
זאת, עד שהפוליסות  פעמית במקרה תאונה. עם 
אספר  החדשה,  במתכונתן  לשיווק  יחזרו  הללו 
השבוע על תביעה מעניינת ביחס לכיסוי הקיים 

בשוק - ביטוח תלמידים. 
שחקן  תיכון,  בתלמיד  עוסק  השבועי  הסיפור 
אימון  במהלך  אשר  הכדורעף,  נבחרת  בקבוצת 
הקבוצה ביצע הנחתה של הכדור ומיד חש כאב עז 
מאוד בכתף ימין וקושי בהרמת היד. הוא הפסיק 
והסיעה  הגיעה  אשר  לאמו  התקשר  האימון,  את 
והופנה  נבדק  הוא  בקופ"ח  רפואי.  לטיפול  אותו 
נאלץ  התובע  בכתף,  הכאבים  עקב  לאורטופד 
לעבור מספר ניתוחים, ולאחר בדיקות אבחנתיות 

זוהה נזק רפואי בכתף. 

חוו"ד סותרות
התובע, פנה לחברת הביטוח שמבטחת תלמידים 
בבקשה לקבל תשלום בגין תגמולי ביטוח בשיעור 
10% - שיעור הנכות אשר נקבעה לו על ידי רופא 

מומחה בכירורגיה אורטופדית. 
מדובר  אין  ראשית,  כי  השיבה  הביטוח  חברת 
על תאונה, או לכל הפחות אין מדובר על תאונה 
החבלה  גם  בכך,  די  לא  ואם  בפוליסה  כהגדרתה 
הנטענת הינה קודמת למועד האירוע ולכן מדובר 
על מצב קיים. חברת הביטוח אף הצטיידה בחוו"ד 
של מומחה בכירורגיה אורטופדית הקובע כי אין 
קשר סיבתי בין התלונות של התובע בגין הכתף 

לבין התאונה ובנוסף אין לו נכות כלל ועיקר.
הרפואיים  המומחים  שני  בו  זה  דברים  במצב 
בית  מינה  ל־10%,  בין 0%  קיצון  קובעים עמדות 
המשפט מומחה רפואי מטעמו אשר קבע כי לתובע 
נגרמה נכות של 15% וכי קיים קשר סיבתי מלא. 
הבהרה,  בשאלות  למומחה  פנתה  הביטוח  חברת 
בדעתו  איתן  נותר  המוסכם  הרפואי  המומחה  אך 
כי מדובר על נזק שנגרם בעקבות האירוע נשוא 

התביעה. כפועל יוצא מתשובות הרופא המומחה, 
המומחה,  לפסילת  בבקשה  הביטוח  חברת  פנתה 

אלא שבקשתה זו נדחתה. 
במקביל, התובע, אשר תביעתו עמדה בשיעור של 
10% בלבד, מיהר לתקן את תביעתו והעמידה כעת 
על שיעור של 15% נכות בהתאם לחוו"ד של המומחה 
מטעם בית המשפט )וכך טיפס סכום התביעה למול 

חברת הביטוח ב־50% נוספים - עב"א(. 
ומעבר  המשפט  בבית  שנערך  הדיון  במהלך 

העידו  המשפט,  בית  מטעם  המומחה  לעדות 
חברת  מצד  ואילו  לאימון,  וחבריו  אימו  התובע, 

הביטוח לא הובאו עדים.  

"אנמנזה שותקת"
בית המשפט לאחר ששמע את העדויות קובע כי 
קרות  נסיבות  הוכיח את  התובע  הוא שוכנע שאכן 
מועד  ואת  התביעה  בכתב  שנטען  כפי  התאונה 
מהימנה  הייתה  התובע  של  העדות  התרחשותה. 
שנכחו  העדים  יתר  בעדויות  ונתמכה  וקוהרנטית 

במקום. 
במסמך  כי  לעובדה  מתייחס  אף  המשפט  בית 
מדובר   כי  צוין  לא  התאונה,  ממועד  הרפואי 
"אנמנזה  על  מדובר  כאשר  כי  ומחדד  בתאונה, 
התרחשות  את  לשלול  כדי  בכך  אין  שותקת" 
האנמנזה  כאשר  בעדים,  הוכחה  אשר  התאונה, 
אלא  משפטיים  לצרכים  מיועדת  לא  מעיקרה 

מעידה  התובע  של  אימו  וחומר,  קל  רפואיים. 
לקופת  התובע  את  ופינתה  יום  באותו  הגיעה  כי 
החולים ועדותה לא הופרכה, כל אלו מחזקים את 

הטענה כי האירוע אירע במועד הנטען.
ביחס לטענה כי מדובר על מצב כרוני, קובע בית 
המשפט כי הוא מקבל את עמדת המומחה מטעם בית 
על  העולה  הסתברות  במידת  קבע   אשר  המשפט 
50% ובהתבסס על הסבריו כי הפגיעה בכתף הינה 
תולדה של אירוע אקוטי ולא כתוצאה ממצב כרוני 

של מיקרוטראומה, וקביעתו הנ"ל לא נסתרה.
לעניין ההגדרה של התאונה, קובע בית המשפט כי 
ההגדרה הינה "אירוע פיזי, חיצוני, גלוי לעין, בלתי 
צפוי, הגורם להיזק גופני", וכל היסודות מתקיימים 
שכן מדובר על אירוע פיזי חיצוני וגלוי לעין, בלתי 
צפוי, שהרי לא כל "הנחתה" במשחק גורמת לקרע, 

ולכן מדובר על תאונה כהגדרתה בפוליסה. 

את  מקבל  הוא  כי  המשפט  בית  קובע  לסיכום, 
התביעה במלואה ומחייב את חברת הביטוח לשלם 
לתובע את תגמולי הביטוח בשיעור 15% הנכות 
לו  שנגרמו  משפטיות  הוצאות  וכן  לו  שנפסקו 

במסגרת הוכחת תביעתו.

בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

הכותב הינו מומחה בתביעות ביטוח לם
צו
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shutterstock :לא כל "הנחתה" במשחק כדורעף גורמת לקרע, ולכן מדובר על תאונה כהגדרתה בפוליסה | צילום



| 27 בינואר 152022  02  02  02  02  02 

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 
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

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

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.

לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה 
יאיר דר על פטירת אימו

לאה דר  ז"ל
שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה 

שלומי רוש על פטירת אימו 

אסתר רוש   ז"ל
שלא תדע עוד צער

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

עריפי ביטוחי משנה צפויים להתייקר השנה שוב בעת חידוש החוזים ת
ביוני־יולי, כך מעריכים הברוקרים המובילים. ההערכה מתבססת על 

מעקבים אחר מגמת חידושי החוזים בשבועות האחרונים.
חברת הרייטינג פיטץ׳ לעומת זאת מעריכה שהתייקרות פרמיות ביטוחי 

המשנה תימשך ב־2022, אולם תהיה האטה בקצב ההתייקרות.
היתה  בינואר  המשנה  מבטחי  עם  הביטוח  חוזי  חידושי  בעת  שקרה  מה 
הביטוח  בענפי  יותר  חד  ייקור  היה  כאשר   ,10% של  ממוצעת  התייקרות 
נכסים  בעלי  בנכסים.  קטסטרופות  לביטוחי  למשל  כמו  יותר,  הבעייתיים 
פרטיים וגם מסחריים התמודדו עם התייקרות של פרמיות הביטוח שמגיעות 

לעיתים עד 40%.
לפי המדד הגלובלי של גיא קרפנטר, תעריפי ביטוחי משנה של קטסטרופות 
בנכסים התייקרו ב־10.8%. לפי הנתונים של מדד זה, תעריפי ביטוחי משנה 
של קטסטרופות גבוהים ב־30% מאשר היו בתחילת 2017. חלק מהברוקרים 
סבורים שהעליה השנה בתעריפי ביטוחי משנה אינה מספקת לאור הלחצים 
האינפלציוניים, בנוסף להפסדים שהיו בביטוחי אסונות הטבע, שמהווים את 

אחד הגורמים העיקריים להתייקרות ביטוחי המשנה בארה"ב. 
לפי מבטחת המשנה מיוניק־רי, ההפסדים באסונות הטבע בארה"ב הגיעו 
בארה"ב  נוספים  הוריקנים  היו  אם  דולר.  מיליארד  ל־120  שעברה  בשנה 

הנזקים היו מגיעים לסכום שיא של 200 מיליארד דולר.

במדד מ הראשון  למקום  שזינק  לסיכון  הפכו  הסייבר  תקפות 
הגדולה  האירופית  הביטוח  חברת  של  העולמי  הסיכונים 
אליאנץ' ב־2021, תוך שהם דוחקים הצידה את השיבושים העסקיים 
הסיכונים  במדד  השלישי  למקום   .2020 בשנת  המדד  את  שהובילו 
זינקו קטסטרופות ואסונות טבע שתפסו בשנים קודמות את המקום 

השישי. 
הזינוק של מתקפות הסייבר במדד מוסבר בריבוי מתקפות סייבר 
עקב  מרחוק  ולעבודה  בדיגיטל  לעבודה  המעבר  כופר,  דרישות  עם 
מגפת הקורונה. באליאנץ' מציינים שהסיכון הזה התבטא בדיווחים 

ובתביעות הפיצוי משלוחות אליאנץ' בעולם.
בו לקחו חלק 2,650  מדד הסיכונים העולמי נערך על בסיס סקר 
משתתפים מ־89 מדינות. המשיבים כללו מנכ"לים, מנהלי סיכונים, 

ברוקרים,סוכני ביטוח ומומחים מתחום הביטוח.
הפכו  כופר  בדרישת  המלוות  מתקפות  כי  מוסיפים  באליאנץ' 
למאגרי  חדירה  שמבצעים  הסייבר  פושעי  עבור  במיוחד  לרווחיים 
המידע, גונבים את הנתונים וחוסמים את מאגר המידע. ההערכה היא 
הדבר  חיוניות.  טכנולוגיות  תשתיות  על  יימשכו  אלה  מתקפות  כי 
של  העורכים  מציינים  העולם,  ברחבי  החברות  את  להדאיג  צריך 

במדד הסיכונים.

מדד אליאנץ’: מתקפות הסייבר 
- הסיכון המוביל ב־2021 

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

התייקרות נוספת: תעריפי ביטוחי 
המשנה צפויים לעלות ביוני 2022
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