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ביטוח ופיננסים

מזיכרון לעצמאות
יום הזיכרון ייפתח הערב, ומיד עם סיומו יחלו מחר חגיגות יום 

העצמאות ‰ סוכנות וסוכני הלשכה מנציחים את קרוביהם - הגיבורים 
שנפלו ושבזכותם כולנו כאן ‰ וגם: משמעותו של יום העצמאות עבור 

בכירי הלשכה < עמ' 2, 7

חוזרים ל־48'
עיתוני התקופה מלמדים 
לא מעט על ראשיתו של 

עולם הביטוח במדינה שרק 
נוסדה < עמ' 9

NFTגם ל־
כל מה שסוכני הביטוח 

צריכים להכיר בשוק 
הנכסים הדיגיטליים, ומהם 

הסיכונים בתחום < עמ' 12
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ביטוח 
ופיננסים

רב"ט דודי חורש ז"ל
אחיו של סו"ב עופר חורש

שנת לידה: 1954 ⋅ נפל בתאריך: 
19.10.1973

ב"ט דודי חורש ז"ל גדל במושב טל שחר, ר
ובעקבות מלחמת ששת הימים החליט ללמוד 
בפנימייה הצבאית שליד גימנסיה הרצליה. הוא 

היה ספורטאי מצטיין: אצן, כדורגלן וכדורסלן.
ושירת  לצנחנים  התגייס   1972 בנובמבר 
ביום  צנחנים(.  )פלחה"ן  מוצנחת  חבלה  בפלוגת 
הכיפורים, 6 באוקטובר 1973, היה דודי בחופשה 
בבית. כשהבין שהולכת לפרוץ מלחמה, ארז את 
התרמיל וחזר לבסיס. הוא שובץ לחילוץ טייסים. 
בהמשך המלחמה הצטרף לחבריו וחצה איתם את 

תעלת סואץ.
בקרב  השנה,  באותה  תורה  שמחת  במוצאי 
דודי  נפגע  סואץ,  לתעלת  ממערב  שהתפתח 
מירי ונהרג במקום. בן 19 בלבד היה במותו. הוא 
ובחודש  בארי,  קיבוץ  ליד  זמנית  בקבורה  נקבר 
אוגוסט 1974 הובא למנוחת עולמים בהר הרצל 

שבירושלים.
חורש  אריה  הוריו:  את  אחריו  השאיר  דודי 

ז"ל שהיה גם הוא מגויס במלחמה; האמא מלכה 
ונפטרה צעירה בגיל 54,  חורש, לא התאוששה 

ושלושה אחים: עופר, חיה ואורית.
"שנים רבות חלפו אחי מהיום שנפלת בקרב", 
כותב סו"ב עופר חורש. "אין לנו סרטוני וידיאו 
שלך, אין לנו תמונות מהטלפון הסלולרי; יש לנו 

תמונות בשחור לבן ומעט תמונות צבעוניות.
"אבל אחי, אתה בזיכרוני יום יום; אני זוכר את 
היום שליווית אותי לגן, את העבודה המשותפת 
בלול ובמטעים; אני זוכר תמונה באוטובוס כשאני 

מרגיש בטוח לצדך, אחי הגדול. אני זוכר אותנו 
יריבות,  בקבוצות  וגם  ביחד  כדורסל  משחקים 
זוכר  אני  אותי.  דוחף  כשאתה  מתעצבן  ואני 
לבלומפילד  בטרמפים  נוסעים  בשבתות  אותנו 
וחוזרים במוצאי שבת  לראות את הפועל שלנו, 

לפעמים שמחים ולפעמים עצבניים.
"אני זוכר את כל המשפחה נוסעת לבקר אותך 
זוכר כמה היית מאושר  בפנימייה הצבאית. אני 
כצנחן בפלוגת החבלה המוצנחת. ואני זוכר את 
לצידך  כשהייתי  הכיפורים  ביום  שבת  אותה 
חזרת  איך  לפרוץ,  עומדת  שמלחמה  כשנודע 
הביתה, ארזת את התרמיל ויצאת גאה להגן על 

המולדת.
"נפרדנו בחיבוק, בידיעה שתוך כמה ימים הכל 
התמונה  אבל...  חוויות.  ותספר  תחזור  יסתיים, 
הבאה שאני זוכר אחי, שונה לחלוטין. לא אשכח 
אני  הבית.  ליד  שעוצרת  המכוניות  שיירת  את 
ואחות  מי?  וצועקת:  רצה  אמא  את  ורואה  יוצא 

המושב מבשרת לי בשתי מילים: 'דודי נפל!'.
"ומאז מלוות אותי אותן תמונות מהזיכרון ואני 
זוכה לראות אותך מדי פעם בחלומות. מתגעגע 

אליך אחי".

סמל רון קוקיא ז"ל
בנו של סו"ב בועז קוקיא

שנת לידה: 1998 ⋅ נפל בתאריך: 

 30.11.2017

מל רון קוקיא ז"ל היה בנם של לבנה ובועז. ס
הוא נולד בירושלים, בבית החולים "משגב 
אח   .)23.3.1998( תשנ"ח  באדר  כ"ו  ביום  לדך", 

צעיר של שני, דור ונוי. 
כתבו  הכול.  על  ואהוב  צנוע  בחור  היה  רון 
השגור  והמשפט  כינויו,  היה  זהב'  "'לב  הוריו: 

בפיו: 'אדם צריך לדעת להגדיר את עצמו )אופי, 
זוהי  מהקיים',  וליהנות  חיים...(  דרך  שאיפות, 
תמצית חייו". רון ידע להיות מצחיק כשצריך, אך 
תמיד ידע להכיל ולהקשיב ואהב לעזור ולתמוך 
בכולם. תיאר חברו אדיר: "החבר שהיה לי לאח 
ויהונתן".  דוד  כמו  חבר,  לעוד  זקוק  הייתי  ולא 
לי  סיפקת  אושר,  מקור  טהור,  "ילד  כתב:  ניצן 
מקום בטוח של צחוק ואפשרות להתפרק. איתך 
תמיד  ושטותניק.  אמיתי  הכי  להיות  יכולתי 

זוכרים לנצח: סוכנות וסוכני ביטוח 
מנציחים את קרוביהם

 בין 24,068 חללי צה"ל יש לא מעט קרובי משפחה של חברי הלשכה ⋅ כמדי שנה, העלנו על 
הכתב את סיפוריהם של כמה מהם ⋅ יהי זכרם ברוך < רונית מורגנשטרן

 סו"ב עופר חורש: "נפרדנו 
 בחיבוק, בידיעה שתוך כמה 

ימים הכל יסתיים, תחזור ותספר 
חוויות. אבל... התמונה הבאה שאני 

 זוכר אחי, שונה לחלוטין.
 לא אשכח את שיירת המכוניות 

שעוצרת ליד הבית"

 הוריו של רון קוקיא ז"ל: 
"'לב זהב' היה כינויו, והמשפט 
השגור בפיו: 'אדם צריך לדעת 

להגדיר את עצמו )אופי, שאיפות, 
דרך חיים...( וליהנות מהקיים', 

זוהי תמצית חייו"

רון ז"ל )משמאל( ובועז קוקיא | צילום באדיבות המשפחה

דודי חורש ז"ל | צילום באדיבות המשפחה
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למדתי ממך דברים, היית קרן אור בימים קשים 
ונתת לי מוטיבציה".

עכשווית  ישראלית  למוזיקה  להאזין  אהב  רון 
ולמוזיקת האוס, ואהב לאכול פסטה בכל צורה: 
בולונז, רביולי בטטה, לזניה, שניצלים, המבורגר, 
פיצה, מרק קובה, סלט עם אורז וגם סטייק פילה. 
בנוסף, מגיל צעיר רון היה פעיל מאוד בספורט: 
ירושלים,  בית"ר  של  הילדים  בקבוצות  שיחק 
בקבוצת הכדורסל בבית הספר ויותר מאוחר למד 

באופן פרטי טניס.
והוצב  לצבא  התגייס  רון   22.11.2016 ביום 
טירונות  עבר  הוא   .932 גדוד  הנח"ל,  בחטיבת 
והכשרה של לוחם, במהלכה יכולתו בירי ומקבציו 

הטובים הובילו אותו לקבל את תפקיד הקלע. 
רון נפל בפיגוע חבלני ביום י"ג בכסלו תשע"ח. 
מרכזית  בכיכר  להסעה  כשהמתין  ערב,  בשעת 
ואחיו,  הרוצח  סכין.  בדקירות  נרצח  הוא  בערד, 
לצורך  אותו  ולחטוף  חייל  להרדים  תכננו  אשר 
שחרור אסירים פלסטינים, נתפסו כעבור יומיים.
למנוחת  הובא  הוא  בנפלו.   19 בן  היה  רון 
עולמים בבית העלמין הצבאי בקריית שאול, תל 
אביב. הותיר אחריו הורים, שתי אחיות ואח.           

רס"ן עמרי )צ'יטה( צ'יטיאט 
ז"ל

אחיינה של סו"ב חוה פרידמן וינרב
שנת לידה: 1970 ⋅ נפל בתאריך: 

30.1.1996

בחודש ר גויס  ז"ל  צ'יטיאט  עמרי  ס"ן 
כטייס  ושירת  טיס,  לקורס   1988 פברואר 
F-16 במשך חמש שנים. הוא השתתף בתקיפות 
קצין  שימש  כן,  כמו  בלבנון.  מוצלחות  אוויר 
בעיקר  חותמו,  את  הותיר  זו  ובתקופה  הדרכה 

בצד ההדרכתי.

בשמת  בחודש ספטמבר 1995 נשא עמרי את 
רוה לאשה, לאחר שנים של היכרות, אך אושרם 
כאשר  נישואין.  חודשי  ארבעה  לאחר  נקטע 
נישאו, לא תארו לעצמם שהאמרה "עד שהמוות 

יפריד בינינו" תתגשם ותהפוך למציאות.
עמרי  נפל   ,)30.1.1996( תשנ"ו  בשבט  ב־ט' 
הקבע  אנשי  את  בהובילו  תפקידו,  מילוי  בעת 
אור" תקופתי.  "בר  בוחן  פיקודו לביצוע  שתחת 
פתאומי.  באופן  התמוטט  ק"מ   2 ריצת  בסיום 
הזולת  ביטוי לאהבת  נתן  ברגעיו האחרונים  גם 

שבו, ומילותיו האחרונות הופנו לחבר, שהתיישב 
על המדרכה בתום הריצה: "לא כדאי לך לשבת 
עכשיו, ייתפסו לך השרירים…", אמר והתמוטט.

עמרי ז"ל הובא למנוחות בבית העלמין הצבאי 
הותיר אחריו  בנופלו.  היה   26 בן  בקרית שאול. 
רעיה, הורים ואח.                                          

אפרים )פרויק'ה( גרוס ז"ל
דוד של סו"ב דביר רפ

שנת לידה: 1937 ⋅ נפל בתאריך: 1.11.1956

בבית א לימודיו  את  סיים  ז"ל  גרוס  פרים 
ידו  שלח  בחייו  בבנימינה.  התיכון  הספר 
בכתיבת פיליטונים ורשימות; ברובם טבוע חותם 
וצחוק,  שמחה  של  רוח   - בקרבו  התוסס  ההומור 
אשר אפרים ידע להשרות על כל מסיבה ואסיפה 
ובין חניכיו בתנועת בית"ר,  בקרב חבריו לכיתה 
ארגון  עבודת  עשה  בה  ואשר  השתייך  לה  אשר 

והדרכה. 
יחס מיוחד במינו גילה לחקלאות ולמשק הוריו, 
והיה מקדיש להם הרבה משעותיו הפנויות מרוב 
אהבתו את חיי הכפר ואת העבודה בשדה. אחרי 
"גולני",  בחטיבת  מ"כ  קורס  עבר  לצבא  גיוסו 
ואת תפקידיו, ככל שהיו קשים ומייגעים, קיבל 

באהבה וברצון ומילא מתוך אחריות רבה. 
את  ייצג  תשט"ז  שנת  של  העצמאות  ביום 
החטיבה בקבלת הפנים אשר ערך נשיא המדינה 

למצטיינים שבין חיילי ישראל. 
רפיח,  במבואות  סיני  במערכת  בקרב  נפל 
למנוחת  הועבר  כיתתו.  בראש  צועד  כשהוא 
שנה  במלאת  בבנימינה.  הקברות  בבית  עולמים 
לנפלו הוציאו הוריו ספר לזכרו בשם "מדי דברי 
החליטה  בנימינה  של  המקומית  המועצה  בו". 

להנציח את זכרו בקביעת חדר טבע על שמו.

שאפרים,  "לאחר  לו:  סופד  רפ  דביר  סו"ב 
יחידם, נפל בקרב, שקעו סבי וסבתי בעצב גדול. 
הבדידות, הכאב הבלתי פוסק לא הרפו. ולצערם, 
להביא  יכלו  לא  יחסית,  המבוגר  גילם  לאור  גם 
ילדים נוספים לעולם. לאחר שכנועים רבים מצד 
חברתה הטובה של סבתי, אשר גם היא הייתה אם 
שכולה, החליטו סבי וסבתי להתחיל בהליך אימוץ.
"בשנת 1958 אומצה אמי, אפרת, על ידי סבי 
חיים.  לאימי  נתן  אפרים  של  ובמותו  וסבתי, 
השם שניתן לה היה אפרת לזכרו של בנם היחיד 

והגיבור אפרים ז"ל.
היא  כי  לאמי  לספר  חששו  אשר  וסבתי,  "סבי 
מאומצת, גידלו אותה בצל סיפורי אחיה הגיבור 
ונעוריה  ילדותה  רוב  את  גדלה  אמי  ולמעשה 
שאלתי  כאשר  מאומצת.  היא  כי  לדעת  מבלי 
את סבתי מדוע לא סיפרה לנו מעולם, ענתה כי 

פחדה לאבד שוב את היקרים לה.
שלום  ימי  לילדינו  להבטיח  ונוכל  "הלוואי 
חיילינו  לכל  ונאחל  זית',  של  עלה  עם  ו'יונה 

לשוב לביתם ולמשפחותיהם, בריאים ושלמים".

הסוכנים  סיפורי  על  מבוססים  הטקסטים 
ואתר ההנצחה לחללי מערכות ישראל "יזכור"

בחודש ספטמבר 1995 נשא 
עמרי את בשמת רוה לאשה, 
לאחר שנים של היכרות, אך 
אושרם נקטע לאחר ארבעה 
חודשי נישואין. כאשר נישאו, 

לא תארו לעצמם שהאמרה "עד 
שהמוות יפריד בינינו" תתגשם 

סו"ב דביר רפ: "סבי וסבתי, ותהפוך למציאות
אשר חששו לספר לאמי כי 

היא מאומצת, גידלו אותה בצל 
סיפורי אחיה הגיבור, ולמעשה 

אמי גדלה את רוב ילדותה 
ונעוריה מבלי לדעת כי היא 
מאומצת. כאשר שאלתי את 
סבתי מדוע לא סיפרה לנו 

מעולם, ענתה כי פחדה לאבד 
שוב את היקרים לה"

אפרים גרוס ז"ל | באדיבות המשפחה

 עמרי צ'יטיאט ז"ל | צילום מסך מאתר "יזכור"
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 "זיכרון לנופלים": הלשכה תקים פרויקט 
להנצחת חללי המשפחות השכולות של חבריה
 בסמוך ליום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה יזמה הלשכה את הפרויקט הייחודי ‰ 

מאגר המידע שיוקם יאפשר ללשכה להזכיר בכל שנה את הנופלים בטקס מכובד < רונית מורגנשטרן

ראשונה בתולדות לשכת סוכני הביטוח, ל
חללי  להנצחת  ייחודי  פרויקט  יוקם 
וחברות  חברי  של  השכולות  המשפחות 

הלשכה.
את הפרויקט "זיכרון לנופלים" יזם סו"ב מאיר 
בעידוד  ומחוזות,  סניפים  ועדת  יו"ר  רוטברג, 
לדברי  אייזיק.  שלמה  סו"ב  הלשכה,  נשיא 
'זיכרון לנופלים' הינו פרויקט  רוטברג: "פרויקט 
חבר  או  חברה  לכל  להגיע  הנשיא  בעידוד  אישי 
לשכה שהינם משפחה שכולה או ממשפחת חללי 

פעולות האיבה.
"'זיכרון לנופלים' הינו חלק ערכי מהיותנו הגוף 
בכוונתנו  בישראל.  הביטוח  סוכני  את  המייצג 
ליצור את מאגר המידע הזה על מנת לקיים כל 

לחבק  מכובד,  טקס  שנה 
השכול  משפחת  את 
את  ובמיוחד  בישראל 

אלה מאיתנו. 
אחת  לכל  "אודה 
תחלקו  אם  מכם  ואחד 
הכאוב  המידע  את  עימנו 
מילים:  כמה  ותוסיפו  הזה 
אתם  ואיך  פועלו  האיש,  מי 

חיים עם זה.

 zikaron@insurance.org.il אני מצרף מייל"
לשליחת החומר, והטלפון האישי שלי 054-4697070  

תמיד זמין עבורכם.

 מאיר רוטברג |
צילום: סיון פרג'

סו"ב שלמה אייזיק
נשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל

יש לנו
מדינה חזקה
ויש לנו

סוכנות וסוכנים יקרות ויקרים,
הערב נרכין ראש יחד עם כל עם ישראל כדי לזכור את כל חללי מערכות הביטחון 

ונרצחי פעולות האיבה, שהקריבו חייהם לטובת המדינה ולמעננו אזרחי ישראל.
מחר בערב כבר נחגוג את יום העצמאות ה-74 עם תחושת שמחה וגאווה על הישגיה 

המופלאים של מדינת ישראל - מדינה קטנה, מוקפת אויבים, שהוקמה כנגד כל 
הסיכויים והפכה למדינה משגשגת כלכלית, מובילה עולמית בתחום ההייטק, 

הרפואה, עוד ועוד.

מעמדם של רוב סוכני הביטוח הוא עצמאי. בהיותנו עצמאים, כל אחד ואחת מאיתנו 
נאבקים על פרנסתנו מדי יום; תפקידנו כלשכה, להקל על התמודדות לא פשוטה זו, 

הן בפן המקצועי והן בייצוג האינטרסים המשותפים של סוכני הביטוח מול הרגולציה, 
היצרנים והרשויות השונות. כוחנו בעוצמתנו כלשכה גדולה.

לשכת סוכני הביטוח קמה ב-1941, עוד לפני קום המדינה, והיו בה כ-150 סוכני 
ביטוח. היום חברים בלשכה כ-5,000 סוכנים וסוכנות - יותר מאי פעם בתולדותיה!
כמו מדינת ישראל - מקצוע סוכן הביטוח נמצא כל הזמן במאבקים ומתמודד מול 

איומים על פרנסתו ועצמאותו; אבל למרות הניסיונות החוזרים ונשנים לפגוע במעמד 
סוכן הביטוח, יש לנו לשכה חזקה, מקצועית, מלאת עשייה ומשגשגת, עם המון 

אכפתיות ודאגה לציבור, שברגע האמת - סוכן הביטוח נמצא שם עבורם. 

לפנינו אתגרים רבים ועשייה משמעותית. 
חשוב לי להחזיר לנו, סוכני הביטוח, את הכבוד והגאווה שנלקחו מאיתנו בשנים 

האחרונות -  זה מגיע לנו. אני רואה חשיבות רבה בקליטת סוכנים חדשים לתעשייה 
החיוניים להמשכיותנו. בשביל זה חיוני שמקצוע זה ייתפס כמקצוע מכובד ומתגמל 

וייתפס כמשהו מכובד שכל סוכן יהיה גאה להיות חלק ממנו.

יום עצמאות שמח!
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פנה נ אייזיק  שלמה  סו"ב  הלשכה  שיא 
ראש  כהן,  מיכל  עו"ד  אל  לאחרונה 
מחדש  לבחון  בבקשה  לתחרות,  הרשות 
מקס  לחברות  ביטוח  סוכנויות  רישיונות  מתן 

וישראכרט.
את  החברות  שתי  קיבלו  מאז  אייזיק,  לטענת 
סוכנים  לקוחות  של  טענות  התגברו  הרישיונות, 
בהצעות  פונות אליהם  וישראכרט  כך שמקס  על 
לא  בחלק  כי  מדגיש,  אייזיק  ביטוח.  לרכישת 
מבוטל מהמקרים "אותן פניות ללקוחות מתבצעות 
בלי  זאת  וכל  הביטוח,  חידוש  למועד  בסמיכות 
הגיעו  האישיים  פרטיהם  כיצד  ללקוחות  שידוע 

לידיעת מקס וישראכרט".
עוד טוען נשיא הלשכה בהקשר זה: "להערכתי, 
וישראכרט  מקס  של  המתוארות  פעולותיהן 
אייזיק  שברשותן".  המידע  מקורות  על  נשענות 
לאתר  נכנס  לקוח  כאשר  לפיה  דוגמה  הציג 
באופן  נדרש  הוא  למשל,  ישראכרט,  חברת 
אוטומטי לאשר העברת מידע לחברות הקשורות 
לחברת כרטיסי האשראי, לרבות סוכנות הביטוח 
שבבעלותה, אולם לא עומדת בפניו הזכות לסרב, 
כפתור  על  ללחוץ  האפשרות  או  לאשר  רק  אלא 

הסירוב  שזכות  העובדה  לטענתו,  עכשיו'.  'לא 
אינה עומדת לרשות הלקוח היא עד כדי הטעיה.

"מהלך זה, סביר להניח, איפשר )וימשיך לאפשר 
הרב  במידע  שימוש  לעשות  יטופל(  ולא  ככל 
הסליקה  בנתוני  מקורו   - ולהזכירנו  שברשותן, 
של הלקוח – והכל מתוך כוונה ליתן בידיהן יתרון 

הביטוח  בענף  האחרים  השחקנים  על  משמעותי 
הפועלים כסוכנים וסוכנויות לביטוח", טוען נשיא 

הלשכה.

נדרשת התערבות הממונה
הלשכה  עתירת  את  במכתבו  מזכיר  אייזיק 
לביה"מ נגד רשות שוק ההון בעניין מתן הרישיון 
לחברות כרטיסי האשראי. "המחוזי קבע, כי בכל 
הקשור למאגרי מידע והשימוש בהם, הסמכות היא 

רשם מאגרי המידע והרשות להגנת הפרטיות".
עודכנה   2021 במרץ  כי  אייזיק,  הזכיר  עוד 
מקס  נכנסו  ואליה  הריכוזיים  הגורמים  רשימת 
הרישיונות  ומתן  העדכון  "לאחר  וישראכרט. 
נדרשת  לוי(  לרמי  גם  )וכעת  ולישראכרט  למקס 
התחרות,  על  הממונה  של  המיידית  התערבותה 
של  מחודשת  לבחינה  באשר  מעמיקה  ובמחשבה 
מתן הרישיונות לגופים אלו, להשלכות הנוכחיות 
בציבור,  המשמעותית  הפגיעה  על  והצפויות 
שליטתן  נוכח  הביטוח...  בענף  בתחרות  ובכלל 
לפתות  להן  המאפשר  החברות  של  המוחלטת 
מרשימת  חלק  בהיותן  והכל  ללקוחות  בהצעות 

הגורמים הריכוזיים בישראל".

סו"ב אייזיק. לקוחות סוכנים טוענים שמקס וישראכרט 
פונות אליהם 

האם הוספת כיסוי סייבר 
לצד א' בפוליסת האחריות 

המקצועית שלך?

ליסו"ב סוכנות לביטוח (1993) בע"מ
לקבלת פרטים נוספים לחצו כאן

סו”ב אריאל ארז
מנהל עסקים סוכנות ליסו”ב

 אייזיק לרשות התחרות: "יש לבחון מחדש 
רישיונות סוכנויות ביטוח לישראכרט ולמקס"

< רונית מורגנשטרן

https://www.insurance.org.il/wp-content/uploads/2018/08/Cyber-insurance-flyer.pdf
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סו"ב נחמה גולדווסר
יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד

"יום העצמאות מסמל עבורי 
ולנצח  שמחה מהולה בעצב, 
בטרם  לכתה  את  לי  יזכיר 
עת של סבתא. סבתי נחמה, 
על שמה אני קרויה, נרצחה 
בלבד,  שנים   33 בת  בעודה 
העצמאות.  מלחמת  במהלך  מצרי  טיל  מפגיעת 
כתוצאה מהפגיעה, אימי ואחיותיה נותרו יתומות 
העובדה  ואת  אותה,  אזכור  לנצח  שש.  מגיל 
מדי  יותר  בצל  הוקמה  שלנו,  היקרה  שהמדינה 

מקרי מוות מיותרים, שלצערי עוד מתרחשים. 
אל  מתלווה  אני  הזיכרון,  ביום  שנה,  "מדי 
אימי לביקור בקבר של סבתא נחמה, ובכל שנה 
התחושות  רבות,  שנים  עברו  לא  כאילו  מחדש, 
אנחנו  שנה  כל  מנשוא.  קשות  אותנו  המלוות 
קורה  היה  מה  וחושבות  נחמה,  בסבתא  נזכרות 
היו  חיינו  האם  עת…  בטרם  נקטפה  אילולא 
שונים במקצת? האם יום העצמאות היה יום שמח 

במקצת? כנראה שלא אדע לעולם. 
עקלקלה  ישראל  עם  של  שדרכו  "כנראה 
את  לטעום  צריכים  שהיינו  וכנראה  ומפותלת 
הטוב  את  לקבל  מנת  על  והרע  המר  הטעם 
שלנו.  העם  ואת  שלנו  המדינה  את  ולהעריך 
אני אוהבת את המדינה שלנו, הצבא שלנו, העם 
שלנו, יחד עם הערכים היפים וגם עם החוצפה 
הישראלית המפורסמת אותה אף לומדים לחבב. 
בכל עצמאות אני חושבת לעצמי, מה היה קורה 
אילו סבתא נחמה הייתה רואה איזו מדינה נבנתה 
מאמינה  והשכול…  האבל  ערימות  גבי  על  כאן 

שהיא הייתה שמחה, גאה ורגועה".

סו"ב איציק אורן
יו"ר ועדת הביקורת

ולאורך  ילדותי  "במהלך 
חשבתי  פעם  לא  השנים 
נפל  מזל  איזה  לעצמי 
שאולי  המחשבה,  בחלקי. 
הייתי מגיח לאוויר העולם, 
אירופה  במזרח  שם  אי 
יום  לפני  ספורות  שנים  הוריי(  הגיעו  )משם 
הולדתי האמיתי, ואז הייתי נופל לתוך גיהינום 
פעם  לא  מעולם.  ישראל  עם  ידע  לא  שכמוהו 
פשוט  ואני  המחשבה,  ובנפשי  בראשי   עוברת 
ולמייסדי  להוריי  לאל,  מודה  עצמי  את  מוצא 
המדינה על כך שאני - נצר למשפחות יהודיות 

ממזרח אירופה שהושמדו, חי במדינה עצמאית, 
חופשית, יהודית ודמוקרטית.

עסק  בניתי  לימודים,  סיימתי  השנים  "במהלך 
בעסק  עובדים  וכולנו  משפחה  הקמתי  עצמאי, 
המשפחתי. בחרתי במקצוע סוכן הביטוח המהווה 
האישית  ברמה  וחברתית  כלכלית  שליחות 
וברמה הכללית. זכיתי שילדיי ממשיכים בדרכי 

ועובדים יחד בתחום.
במערכות  שנפלו  חברים  איבדתי  "לצערי, 
שנשארו  אלה   – שלנו  היכולת  למען  ישראל, 
בחיים - להמשיך את חיינו, ליהנות מפרי עמלנו 

ומכל הטוב שנפל בחלקנו.
אלה  הם,  באשר  חבריי  לכל  מאחל  "אני 
בעשייה  להמשיך  שלא,  ואלה  שבמקצוע 
נאמנים  להיות  עצמאותנו,  על  לשמור  שלנו, 
ללקוחותינו ובראש וראשונה למדינתנו, כי היא 

האחת והיחידה שלנו".

סו"ב אלי ארליך
יו"ר ליסוב

יום  של  המשמעות  "בשבילי 
ישיר  חיבור  זה  עצמאות 
כנראה  החירות.  חג   - לפסח 
שלא סתם הם קרובים זה לזה 
שחוצץ  ומה  השנה.  לוח  על 
כדי  השואה  יום  זה  ביניהם 
לאותת לנו כמה חשוב לשמור על מה שהשגנו 

פה – עצמאות".

סו"ב מאיר רוטברג
יו"ר ועדת סניפים ומחוזות

של  יום  הינו  עצמאות  "יום 
מגיע  הוא  מעורבים.  רגשות 
במיוחד  קשה,  יום  לאחר 
חברים  לבקר  אישית.  עבורי 
לנצח,  צעירים  שנשארו 

לתת להם דיווח לאן הגענו והאם הצדקנו את 
קורבנם העילאי. המעבר לשמחה של עצמאות 

אינו קל".

סו"ב תדהר סאטובי
יו"ר מחוז הצפון

"יום העצמאות הוא יום שחלמו 
במשך  דורות  עשרות  עליו 
של  יום  גלות.  שנות  אלפיים 
והתקוות  התפילות  התגשמות 
שסבא  וכפי  ישראל.  עם  של 
במה  'זכינו  אמר  זצ''ל  אהרן 

שמשה רבנו היקר לא זכה'.
בארצנו,  חופשי  עם  'להיות  ההמנון:  "כדברי 

ארץ ציון וירושלים'.
בארץ,  כאן  להיוולד  וזכיתי  מזלי  "התמזל 

ארבע שנים לאחר הקמתה".

סו"ב אבי שבי
יו"ר מחוז השפלה

"משמעות יום העצמאות עבורי 
- מדינת ישראל היא נס גלוי 
שכולנו  הלוואי  היהודי.  לעם 
פלגנות,  ללא  ידיים,  נשלב 
ללא הסתה, ללא שיסוי ושנאת 
חינם ונבין שכוחנו באחדותנו.

לארצם,  ישובו  התפוצות  יהודי  שכל  "הלוואי 
פורצת  כאשר  רק  זאת  לעשות  שיאלצו  מבלי 

מלחמה בארץ מושבם.
"הלוואי שנצליח לחנך את דור המחר לאהבת 
הארץ להכיר בחשיבותה ולהוקיר את זכרם של 
הגיבורים שנפלו בעד המדינה ולא זכו להימנות 

על תושביה".

סו"ב גבי מלכה 
יו"ר מחוז ב"ש והדרום

אצלי  מחזק  העצמאות  "יום 
את המשמעות של לזכור ולא 
מהות  את  באנו,  מאין  לשכוח 
את  שלנו;  המדינה  של  הקיום 
לנו  שיש  מה  שכל  העובדה 
הוא  ישראל  במדינת  היום 
בזכותם של כל אלה שמסרו את נפשם לטובת 

ובשביל המדינה שלנו.
"אני מאחל לכולנו שהמדינה תמשיך לשגשג 

ותישאר כאן לנצח". 

יום העצמאות שלי
חלקם נולדו בסמוך להקמת המדינה, אחרים הם בנות ובני הדור השני והשלישי לחלוצים ‰ בכירי הלשכה 

מספרים על משמעות יום העצמאות עבורם, ועל התקוות שלהם לעתיד < רונית מורגנשטרן
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סו"ב שוש גנון כהן
יו"ר המועצה הארצית

נכתבים  מהדברים  "חלק 
שנים,  עשרות  של  במרחק 
תחושת  אך  עומעם  הזיכרון 
המיוחדים  בימים  הרגשות 
השואה  ביום  שתחילתם 
המשיכו ביום הזיכרון לחללי 
העצמאות,  יום  לחגיגות  ועד  ישראל  מערכות 
נוספת  משמעות  וקיבלו  התעצמו  אלה  תחושות 
 ,1980 בשנת  באייר  ה'  ביום  נפטר  אבי  כאשר 
וכאב  הזיכרון  ביום  שנה  כל  לקברו  עולים  אנו 
ומתערבל עם האבל  בליבי  חקוק  הפרידה ממנו 

הלאומי.
"זיכרון יום העצמאות שלי מתחיל אי שם כילדה, 
עומדת על גג בנין ברח' אלנבי בתל אביב ומחכה 
העצמאות  יום  השנתי.  למצעד  עיניים  בכיליון 
ההתשה,  במלחמת  בסיני,  שלי  הצבאי  בשירות 
היה יום קשה. שם, בין האוהלים, הדיונות, החום, 
הפצועים וההרוגים הבנתי משמעותה של מלחמה 

ומשמעות עצמאות של עם, של מדינה.
"אין לנו ארץ אחרת ועליה אנחנו צריכים לשמור 
והדורות  נכדינו  ילדינו,  לטובת  משמר  מכל 

הבאים.
"גם השנה, כמו כל שנה, נעלה לקברו של אבי. 
ציוני בכל רמ"ח אבריו, איש המחתרת בטורקיה, 
אשר בזכות פועלו עלו לארץ רבבות יהודים ועם 
האחרונה  המעפילים  באוניית  העצמאות  הכרזת 
גם  הייתה  וצעירים  צעירות  בעיקר  ובה  שארגן 
אימי. כאן העמידו חופה בטקס צנוע בביתם של 

סבתי וסבי בלוד. כאן נולדתי".

סו"ב מושיק בן פורת
יו"ר מחוז השרון

במעבר  נחגג  העצמאות  "יום 
בו  יום  הזיכרון.  מיום  חד 
נפילתם  עם  מתייחדים  אנו 
חללים.  אלף  ל־24  מעל  של 
בזכותם של חללים אלה, אשר 
החיים,  את  לנו  ציוו  במותם 
המעבר  העצמאות.  יום  את  לחגוג  יכולים  אנו 
החד הזה מהעצב העמוק, מהתייחדות על מותם 
של גיבורי מערכות ישראל ליום חג, הוא לא קל. 
"יחד עם זאת, הוא מסמל את התחדשות החיים ואת 
הכוח הרב שביכולתו להרים אותנו משפל לגאות. 
הנופלים,  את  זוכר  אני  עצמאות  יום  "בכל 
העוצמה  את  החיים.  ואת  והגיבורים,  הגיבורות 
שעשתה  אויבים,  שמוקפת  קטנה  למדינה  שיש 
את הבלתי יאומן והוקמה כנגד כל הסיכויים. אני 
חג עצמאות  וסוכני הביטוח  סוכנות  מאחל לכל 

שמח, שקט ושליו". 

סו"ב עופר חורש
יו"ר מחוז ירושלים

זה  שלי,  העצמאות  "יום 
הזיכרון.  יום  שלאחר  היום 
רבים  פשוט.  לא  המעבר 
יש  האם  אותי  שואלים 
הצדקה להצמדת יום הזיכרון 
העצמאות?  יום  וחגיגות 
התשובה שלי היא חד משמעית: כן. כי העצמאות 
יקרים  אותם  בזכות  והיא  בקשיים,  נולדה  שלנו 

שנפלו בהגנת המולדת.
יום  ולכן, בערב  "לא קל לעבור מאבל לשמחה, 
ומסתפק  בחגיגות  משתתף  לא  אני  העצמאות 

בצפייה בטקס המשואות.
יחד  המדינה,  רוב  כמו  עצמו,  העצמאות  "ביום 
עם משפחה וחברים אנחנו עושים 'על האש'. זהו 
יום חשוב, יום של שמחה שזכינו למדינה משלנו, 
מלא  אופטימי  יום  זהו  מבחינתי  הכל  ולמרות 

בתקווה.

 סו"ב שי שדה
יו"ר הוועדה לביטוח אלמנטרי

בשבילי  העצמאות  "יום 
להתבונן  לעצור  זמן  הוא 
במקצוע,  במדינה,  ולהתגאות 

במשפחה ובסובבים אותי. 
יום  כל  חווה  אני  "כעצמאי 
אלה  שלנו,  החשיבות  את 
אני  ישראל.  מדינת  כלכלת  את  שמחזיקים 
בהם  השגנו  עצמאות,  שנות   74 סביבי,  מסתכל 

המון. תודה לך מדינת ישראל".

 סו"ב ענר אדרי
יו"ר ועדת הצעירים

"יום העצמאות עבורי זה גאווה 
שהצלחנו  במה  שלנו,  במדינה 
שנים.   74 במשך  לבנות 
משגשגת,  מפותחת,  מדינה 
לחיות  לנו  שמאפשרת  מדינה 
 בכבוד ולגדל את ילדינו לחיים טובים ועצמאיים. 
מעבר  גם  ונלחמתי  כלוחם,  "שירתתי 
את  ואוהב  שלנו  במדינה  גאה  אני  לגבול. 
אחרת. ארץ  לנו  שאין  ומאמין  ישראל   ארץ 
חירות,  איתנה,  בריאות  ישראל  עם  לכל  "מאחל 

ביטחון ושגשוג".

סו"ב חוה פרידמן
יו"ר המכללה לביטוח ופיננסים

לתקומה.  משואה   – זה  בעיניי  עצמאות  "יום 
ההורים שלנו חוו שואה קשה, הגיעו לארץ וניסו 

לשקם את חייהם.
אנחנו  השואה  יום  "מטקסי 
אותם  כל  לזכר  שירה  בערב 
עוד.  עמנו  ואינם  שנפלו 
לזכר כל אותם שחרפו נפשם 
לתקומת המדינה שלנו. הגענו 
ונפגעי  ישראל  מערכות  לחללי  הזיכרון  ליום 
נתן  של  הכסף  מגש  להקראת  האיבה  פעולות 
ומכאן   - הגיבורים  בגן  דום  לעמוד  אלתרמן. 
רק  העצמאות.  יום  של  לשמחה  באחת  לעבור 
 - מהירים  מעברים  כאלו  להיות  יכולים  אצלנו 

מהשכול לשמחות ולחגיגות יום עצמאות.
חג  שלי,  למדינה  חג  יום  הוא  העצמאות  "יום 
לאומי שמסמל את היום בו המדינה שלנו הפכה 

למדינה עצמאית ללא תלות במדינות אחרות.
הדלקת  לטקס  שלי,  לילדות  אותי  מחזיר  "זה 
האוויר  חיל  למטס  צה"ל,  למצעד  המשואות, 
שכולנו עמדנו ורק חיכינו לרגע שמטוסים יחוגו 
מעל ראשנו. כמה שמחה ותחושת ניצחון הייתה 
התרגשנו.  וכמה  ליבנו  התמלא  גאווה  איזו  בנו. 
החירות  חג  האמיתי,  החירות  חג  זה  מבחינתי 
הפרטי שלנו שהוא כל כך שלנו וכל כך מוחשי. 

חג לכבוד הצמיחה, התקומה והעשייה שלנו". 

סו"ב דידי פרידלנדר
יו"ר ועדת פיננסים

ישראל  מדינת  את  "לראות 
מעצם קיומה ולהוסיף לזה את 
המקום אליו הגענו ב־74 שנות 
בשבוע  וואו!   – עצמאותנו 
השואה  יום  את  ציינו  שעבר 
של  למשפחה  וכבן  והגבורה, 

ניצולי שואה יש לכך משמעות נוספת עבורי.
"אם תחשבו על זה במושגים אחרים הרי לכם 
צריך  'איתחול'.  להם  בוצע  אשר  ומשפחה  עם 
להקים ולהתחיל הכל מחדש - איזו אחריות מחד, 
לנו  יצא  מה  לראות  עצום  סיפוק  איזה  ומאידך 

כעם ומה יצא לנו ברמה האישית. 
"קראנו לא מזמן בהגדה של פסח: 'ְוִהיא ֶׁשָעְמָדה 
ָעֵלינּו  ָעַמד  ִּבְלָבד  ֶאָחד  ֶׁשֹּלא   / ְוָלנּו  ַלֲאבֹוֵתינּו 
ָעֵלינּו  ָודֹור עֹוְמִדים  ְלַכּלֹוֵתנּו / ֶאָּלא ֶׁשְּבָכל ּדֹור 

ְלַכּלֹוֵתנּו / ְוַהָּקדֹוׁש ָּברּוְך הּוא ַמִּציֵלנּו ִמָּיָדם'. 
האישי  במישור  הזה  הציטוט  את  ניקח  "בואו 
והלאומי: האם איננו יכולים להגיד שתמיד היה 
מי  השמחה?  את  לנו  שישבית  מי  יהיה  ותמיד 
שיבוא ויגיד דברים שיפגעו בנו ויפחיתו בערכנו? 
ונמשיך  פה  אנחנו  הסיכויים,  כל  כנגד  הנה,  אז 
ובעצמאותה  במדינתנו  גאים  לעד.  פה  להיות 
כסוכני  בעיסוקנו  גאים  והכלכלית.  הביטחונית 
וביטחונם  שלנו  המבוטחים  ציבור  למען  ביטוח 
מאיתנו  ואחת  אחד  כל  גאים  והכלכלי.  האישי 
במשפחה שלנו ובעסק העצמאי שלנו אותם בנינו 
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צילומי מסך מתוך אוסף העיתונות, 
הספרייה הלאומית של ישראל 

מה עשינו ב־48'?
מ"ביטוח פרעות" ועד ראשיתו של הפיקוח על הביטוח ⋅ נברנו באוסף העיתונות של הספרייה 
הלאומית ולמדנו על ראשיתו של ענף הביטוח במדינה הצעירה שרק נוסדה < רונית מורגנשטרן

"דבר", 7 בינואר 1948

"הצופה", 10 בנובמבר 1948

"על המשמר", 14 באפריל 1948



חיות המחמד שלנו
הן כבר מזמן חלק מהמשפחה. 

אנחנו בהראל נדאג גם לבריאות שלהן!

שירותי הבריאות של Marpet אינם מוצר ביטוחי ואינם מפוקחים על ידי רשות 
שוק ההון. השירותים ניתנים על ידי מרפאט בע"מ ובאחריותה בלבד. הפרטים 
המלאים והמחייבים הם כמפורט בהתקשרות שבין הלקוח למרפאט. ההטבות 

הן למצטרפים חדשים למרפאט, המבוטחים בכיסוי בסיס בבריאות.

 סוכנים, למבוטחי הבריאות שלכם 
 בהראל יש הטבות בלעדיות: 

שירותי הבריאות של  
לחיות מחמד בתנאים משתלמים במיוחד

שירות מורחב
ְלהוצאות רפואיות 

חיסונים
וטיפולים שוטפים

ֵמחיר 
ַאטרקטיבי



ן א כ ו  צ ח ל

לפרטים נוספים והרשמה

יום ג' | 21.6.22 
אביב תל  אקספו,  לומדים. מיישמים. מנצחים

ועידת הסוכנים והיועצים ה-14

חוזרים 
להיפגש

חדשנות בעולם הביטוח והחיסכון  אלטרנטיבות פנסיונית  הזדמנויות 
בעולם הבריאות החדש  רווחיות בעולם הפיננסים   עולם ההשקעות 
האלטרנטיבי  טיפול בתביעות ביטוח  דיגיטציה וחדשנות  רגולציה 
ומקצוענות  מכירות והגדלת רווחיות  ביטוח כללי: מגמות ומוצרים

ל  כ ה ל  ע ם  י ר ב ד מ

https://vasoy-14.adif-knasim.co.il%0D
https://vasoy-14.adif-knasim.co.il/
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דיגיטלי ב נכס  הוא   NFT הבסיסית,  רמה 
או  תמונות  מוזיקה,  אומנות,  יצירות  של 
הדיגיטליים  בנכסים  הצפייה  סרטונים. 
יכולה להיות כנגד תשלום חד פעמי או רב פעמי. 
אשר  בלוקצ'יין  טכנולוגיית  על  מבוסס   NFTה־
לא מאפשרת לשכפל את הנכסים הדיגיטליים. ה־

NFT למעשה הוא קוד דיגיטלי המורכב מכתובות 
אינטרנטיות )URL( אשר מנתבות למקום האחסון 
המבוזר  או  מסוים  בשרת  הפריט  של  הדיגיטלי 

בשרתים שונים. 
מידע  אחסון  של  טכנולוגיה  היא  בלוקצ'יין 
ב"בלוקים". הבלוקים מכילים מידע מוצפן המסומן 
לשני  אחד  בלוקים  לקשור  ניתן  זמן.  בחותמת 
כאשר הבלוק החדש יותר מכיל מידע על הבלוק 
הקודם. הטכנולוגיה אינה מאפשרת לעשות שינוי 
האחרים.  הבלוקים  כל  שינוי  ללא  מסוים  בבלוק 
טופס   - ראשון  בלוק  הביטוח:  בענף  לדוגמה, 
בלוק  בריאות,  סקר/הצהרת   - שני  בלוק  הצעה, 
וכן  תוספת,   – רביעי  בלוק  פוליסה,   - שלישי 
 )chain( ניתן "לשבור" את השרשרת  הלאה. לא 

דבר המעצים את אבטחת המידע. 

שורה של סיכונים
עולם ה־NFT עלה לכותרות בחודש מרץ 2021, 
כאשר בית המכירות הפומביות Christie’s מכר 
 Beeple (Mike האומן  של  דיגיטלית  יצירה 
 69 של  שיא  מחיר  תמורת   (Winkelmann
מיליון דולר. בחודש דצמבר 2021 נמכרה יצירה 
 91.8 תמורת   'The Merge' אחרת  דיגיטלית 

מיליון דולר.
שוק ה־NFT מתפתח וצובר תאוצה, ומוערך כיום 
דיגיטליים  נכסים  דולר.  מיליארד   41 של  בשווי 
סיכונים  כנגד  בביטוח  הצורך  את  מעלים  יקרים 
לשרת  פצחנים  של  חדירה   – לדוגמה  שונים. 
כלכלי  נזק  תגרום  הדיגיטלי  הנכס  של  והשמדה 
לגבות  ניתן  לא  מאידך,  לבטח.  ניתן  אותו  אשר 
פריט אומנות דיגיטלי מאחר שהגיבוי אינו מקור 
בבית מבוטח  הנמצא  אומנות  לגבי פריט  גם  )כך 

בביטוח דירה או המבוטח בגלריה לאומנויות(.
אשר   URL כתובות  שיבוש  הוא  נוסף  סיכון 
יגרום לאי יכולת כניסה לשרת המסוים ולצפייה 
יש  הבלוקצ'יין  בטכנולוגיית  המסוים.  בפריט 
שני "מפתחות" – מפתח ציבורי המאפשר כניסה 
קביעת  המאפשר  פרטי/אישי  ומפתח  לציבור, 
בעלות על הנכס הדיגיטלי. אובדן המפתח האישי 
יהווה אובדן הבעלות על הנכס. אם פצחן יגנוב את 
הקוד האישי הוא יכול ליצור קוד אישי חדש ובכך 

לגרום לאובדן הבעלות על הנכס הדיגיטלי.
עוד סיכון אפשרי הוא מקרה מוות ואי יכולת של 
היורשים לקבל את הקוד האישי. אחד מאספני ה־
NFT דיווח כי שוכנע להקליד את הקוד של הארנק 
הדיגיטלי שלו. הפצחן הצליח להשתלט על האוסף 
אותו  ולמכור  דולר  מיליון  ב־2.5  המוערך  שלו, 
ב־700 אלף דולר, עוד לפני שהידיעה על הגניבה 
התפרסמה. ב־19.02.2021 נפרץ אתר מכירות של 
NFT ואוספים בשווי של 1.7 מיליון דולר נגנבו. 

NFT לא מכוסה
אינם  בפרט,   NFTו־ בכלל,  דיגיטליים  נכסים 
)נכסים  רכוש  לביטוח  פוליסות  ידי  על  מכוסים 

הפוליסה(.  חריגי  ברשימת  נמצאים  דיגיטליים 
שנכסים  מאחר   NFT מכסה  לא  סייבר  פוליסת 
אלה אינם מאוחסנים בשרתים מסוימים או במאגרי 

מידע בבעלות או בשליטת המבוטח. 
על  הודיע   IMA Financial הביטוח  ברוקר 
כלים  ליצור  מנת  על  ופיתוח  במחקר  השקעה 

 .NFT להערכה וחיתום של סיכוני
ו־  Nexus Mutual כגון  שונים  מבטחים 
Cover Protocol החלו לשווק תוכניות ביטוח 
להגנה על נכסים דיגיטליים כנגד גניבה על ידי 
 Nexus Mutual כספי.  אובדן  לרבות  פצחנים 
ב־2.6%  שנתית(  )פרמיה  הביטוח  את  מתמחר 
עם  חבר  לונדון  לויד'ס  הדיגיטלי.  הנכס  משווי 
CoinCover כדי להציע ליחידים כיסוי ל"ארנק 
חלקי  פתרון  להיות  שיכול  כיסוי  דיגיטלי", 
הכריז   Aon הביטוח   ענק  הדיגיטליים.  לנכסים 

על השקת תוכנית ביטוח לנכסים דיגיטליים.
 13%( במהירות  מתפתח   NFTה־ תחום 
הולך  והשיעור   NFTב־ השקיעו  מהאמריקנים 
וגדל( כך שצפויה דרישה הולכת וגוברת למוצרי 
ביטוח שיגבו את הסיכונים השונים. החוסר בביטוח 
לבצע  דיגיטליים  בנכסים  המחזיק  את  מחייב 
ניהול סיכונים במטרה להקטין  תהליך עמוק של 

את החשיפה לנזקים. 

אלמנטרי  לביטוח  הוועדה  חבר  הינו  הכותב 
בלשכת סוכני הביטוח

NFT - עולם חדש לתעשיית הביטוח 
שוק הנכסים הדיגיטליים מתפתח וצובר תאוצה, ומוערך כיום בשווי של 41 

מיליארד דולר ‰ נכסים דיגיטליים יקרים מעלים את הצורך בביטוח כנגד סיכונים 
שונים, ובעולם מתחילים לשווק תוכניות להגנה עליהם < סו"ב ישראל גלעד

מבטחים שונים החלו לשווק 
תוכניות ביטוח להגנה על 

נכסים דיגיטליים כנגד גניבה 
על ידי פצחנים, לרבות 

אובדן כספי. מפרמיה שנתית 
כאחוזים משווי הנכס ועד 

כיסוי ל"ארנק דיגיטלי"

shutterstock :אם פצחן יגנוב את הקוד האישי הוא יכול לגרום לאובדן הבעלות על הנכס הדיגיטלי | צילום
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פני בית משפט השלום בהרצליה הוגשה ב
תביעה על ידי חברת ביטוח כנגד בעל 
המבוטח  ברכב  פגע  כי  שנטען  רכב 
על  המבוטח  ברכב  שפגע  הנהג  כנגד  ידה,  על 
ידה וכנגד חברת הביטוח אשר ביטחה את הרכב 

הפוגע. 
על פי הנטען בכתב התביעה, טוענת התובעת 
שביום 14.07.17, בעת שעמד הרכב המבוטח על 
ידה במקום חנייה במצב פאסיבי, פגע בו מאחור 
מלפנים  שהיה  הקיר  לעבר  הדפו  הפוגע,  הרכב 
וגרם לנזקים. בעקבות התאונה, הגישה התובעת 
תביעת שיבוב כנגד שלושה גורמים: בעלת הרכב 
הפוגע; הנהג ברכב הפוגע בעת התאונה, אשר לו 

נמכר הרכב; וכן כנגד מבטחת הרכב הפוגע. 
או  ב־14.06.17  הפוגע,  הרכב  בעלת  לטענת 
בסמוך לכך, נכרת הסכם בעל פה בינה לבין הנהג 
הפוגע, למכירת הרכב נשוא התביעה. עוד טוענת 
הבלעדי  האחראי  הינו  הפוגע,  שהנהג  הנתבעת 
ברכב,  משימוש  כתוצאה  שייגרם  נזק  לכל 
במועד  לנסיעה  ראוי  היה  לא  הרכב  ושלדעתה 

המכירה.  
הגנה,  כתב  הגיש  לא  הפוגע  ברכב  הנהג 
כנגדו.  דין  פסק   09.11.20 ביום  ניתן  ובהתאמה 
שרכב  טענה  ובו  הגנה  כתב  הגישה  המבטחת, 

הנתבעת נמכר כחודש טרם מועד התאונה לנהג 
לחברת  אין  לכן  התאונה.  בעת  הפוגע  ברכב 
חייבת  אינה  והיא  התובעת,  עם  יריבות  הביטוח 
הזמנים  ובכל  היות  שיפוי,  או  פיצוי  לתובעת 
כיסוי  לנתבעים  היה  לא  לתובענה,  הרלוונטיים 

ביטוחי. 

החלטה מודעת
בראיות,  ועיון  הצדדים  טענות  שמיעת  לאחר 
קבע ביהמ"ש שדין התביעה כנגד חברת הביטוח 
במקרה  חלה  אכן  הביטוח  פוליסת  וכי  להתקבל, 

דנן. 
תחילה, בית המשפט פסק כי אין מחלוקת לעניין 
האחריות, ושהדיון בפסק דין זה נסוב סביב שאלת 
הכיסוי הביטוחי של מבטחת הרכב הפוגע. יובהר 

עוד בראשית הדברים כי החברה לא צירפה את 
רק  צורפה  וזאת  ההגנה,  לכתב  הביטוח  פוליסת 
בהמשך ההליך המשפטי. לאור אופיו המקוצר של 
מלפנים  נעשתה  הפוליסה  של  הבחינה  התהליך, 
לשורת הדין ורק מטעם אי צירוף הפוליסה, דין 

התביעה להידחות. 
שנית, מעיון בפוליסה עולה כי זו מתירה שימוש 

הרכב  בסוג  נהיגתו  שוותק  ובלבד  נהג  לכל 
המבוטח עולה על 12 חודשים, הא ותו לא. קרי, 
מעבר לתניה זו, אין בפוליסה כל תניה מפורשת 
הקובעת כי הפוליסה תפקע עם העברת הבעלות. 
ועוד, כפי שעולה מהעיון בפוליסה, במועד  זאת 
קרות התאונה הפוליסה הייתה בתוקף ולא בוטלה 

על ידי מוכרת הרכב. 
לא זו אף זו, חברת הביטוח לא טרחה לזמן את 
הנהג ברכב הפוגע בעת התאונה על מנת להוכיח 
הפוליסה.  בתנאי  עומד  אינו  נהיגתו  ותק  כי 
חזקה  קמה  לעדות,  אותו  זימנה  לא  משהחברה 
פועלת  הייתה  זאת  עדותו,  מוצגת  הייתה  לו  כי 
לרעתה. כך, המבטחת לא עמדה בנטל להוכיח את 
טענתה שהתנאי היחיד בפוליסה מתקיים ולכן יש 

להניח כי לנהג היה הוותק המתאים.  
שעולים  נראה  הראיות,  בחומר  מעיון  כן,  כמו 

הכיסוי  להיעדר  הטענה  לדחיית  נוספים  טעמים 
הרכב  בעלת  של  זוגה  בן  מעדות  הביטוחי. 
הקודמת, עולה שלא הייתה לה כל כוונה לבטל 
לנהג  נמכר  היה  הרכב  אם  בין  הפוליסה,  את 
ובין אם לא, וזאת בשל תקופת הביטוח הקצרה 
ביותר שנותרה עד לתום הפוליסה. כך, המדובר 
בהחלטה מודעת של בעלת הרכב הפוגע להותיר 
לאחר  מזה,  יותר  לבטלה.  ולא  בתוקף  הפוליסה 
בן  הנהג ברכב הפוגע אל  הרכישה, עת התקשר 
זוגה של בעלת הרכב, ושאל אותו לגבי קיומה של 
פוליסה, הוא השיב בחיוב. מכך עולה שהנהג בירר 

והסתמך על שנאמר לו כי נהיגתו מכוסה. 

קיימת מחלוקת
צוין  בכך,  לדיון  להידרש  ומבלי  אגב,  בהערת 
בפסק דין כי במקרה זה מלוא התמורה לא שולמה 
מחלוקת  קיימת  בפסיקה  הפוגע.  הנהג  ידי  על 
האם במקרה בו מושלמת עסקת מכירת רכב, קרי, 
העברת  ומתבצעת  העסקה  סכום  מלוא  משולם 

בעלות כדבאי, פוליסת הביטוח פוקעת מאליה.
המשפט,  בית  קבע  לעיל,  שהובא  מה  כל  לפי 
כי דין התביעה להתקבל וכי חברת הביטוח היא 
זאת שתישא בנטל הפיצויים. אין בהכרח במכירת 
כל  וזאת  הביטוח  פוליסת  את  לבטל  כדי  הרכב 

עוד האירוע התאונתי עומד בתנאי הפוליסה. 
אם  ידוע  לא  אלה,  שורות  כתיבת  למועד  עד 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי בלוד. 

השרון  המרכז,  מחוזות  יועמ"ש  הוא  הכותב 
וירושלים בלשכת סוכני הביטוח

האם פוליסת הביטוח תקפה עת בעל 
הפוליסה מכר את הרכב המבוטח? 
סוכני ביטוח עלולים להיקלע לסיטואציה שבה לקוחותיהם מוכרים את רכבם, לא מבטלים את 

הביטוח ופתאום נקלע הרכב נקלע לתאונה ‰ עו"ד ג'ון גבע מביא את הצדדים השונים בדיון

חברת הביטוח היא זאת שתישא בנטל הפיצויים. אין בהכרח 
במכירת הרכב כדי לבטל את פוליסת הביטוח וזאת כל עוד 

האירוע התאונתי עומד בתנאי הפוליסה

בעת שחנה הרכב המבוטח פגע בו מאחור הרכב הפוגע
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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 
לסוכנות ביטוח גדולה ומובילה דרושה חתמת ניידת 

 מנוסה. קורות חיים יש לשלוח למייל
yakov@dnr.org.il

להשכרה בסוכנות ביטוח בהוד השרון 2 חדרים כולל  
חשמל ארנונה: 2,400 ₪  אפשרות לקבלת שירותי 

משרד / חיתום .לפרטים- יוסי 054-4890421

לסוכנות ביטוח חיים ופנסיונית דרוש/ה מתמחה 
בביטוח פנסיוני ללימוד מיטבי של רזי המקצוע 
ולהשתלבות בסוכנות. 0505293836 -שאול בר

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

שכירות משנה
משרד להשכרה בירושלים במרכז כלל 2 חדרים 

בקומה 7 המשרד פנוי מידי. פרטים אצל יהודה זכריה 
0522604572

להשכרה בסוכנות ביטוח בתל אביב חדרי משרדים 
מרוהטים. אופציה לשרותי משרד. 0505293836 

shaul@eretzbar-ins.co.il
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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
בי פור יו  סוכנות לביטוח בע"מ מחפשת לרכוש תיק 

ביטוחחיים או אלמנטרי.המשרד במודיעין. סודיות 
.michaele@b4-u.co   0528741331 .מובטחת

מיזוג ו/או ניהול ו/או מכירת תיק ביטוח חיים, 
אלמנטרי, פיננסים! תיק פעיל עם וותק של כ־40 שנה. 
משרדי בנס ציונה מנוהל מול מרבית חברות הביטוח, 

כלל, הראל, הכשרת הישוב, מנורה מבטחים, מגדל, 
הפניקס וכו’... תיק רווחי , הסכמים גבוהים, החזרי 

תשלומים שואף לאפס, מוסר תשלום גבוהה, תביעות 
רכוש שואף לאפס!!! לפרטים : סוכן הביטוח אלי 

פחימה מנכ”ל ובעלים א.עידו סוכנות לביטוח )2009( 
בע”מ פלאפון 0505665835

אנו רוכשים תיקי ביטוח ופנסיוני במכפיל גבוה ישנה 
אפשרות לרכישה חלקית ועבודה משותפת לצד 

תגמולים לכל החיים נשמח להפגש,שרמן סוכנות 
office@insisrso.com .0528151188 לביטוח-מוטי

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

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 

 gil@beyahad-ins.com 052־4526944 משה

לשכת סוכני הביטוח 
משתתפת בצערו של אורן 

איילון על פטירת אימו

חוה איילון  ז"ל
שלא תדע עוד צער

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

באירופה, כ הגדולות  הביטוח  מחברות  ג’נרלי,  הביטוח  חברת  מבעלי  מה 
ניסו להדיח את המנכ”ל פיליפ דונט באסיפה הכללית של בעלי המניות 
ציבורי שניהלו  לרוב, לאחר מסע  זכה  החולף. המנכ”ל  ביום שישי  שהתקיימה 
כ”מורדים”.  שהוגדרו  הידועים  האיטלקים  העסקים  מאנשי  כמה  מצד  להדחתו 

האסיפה הכללית זכתה לכיסוי נרחב בעיתונות הכלכלית באירופה.
 Francesco בראש קבוצת המורדים עמד איל התקשורת והקבלנות האיטלקי
Caltagirone שאליו חברו המיליארדר Leonardo Del Vecchio ומשפחת 
בנטון. הם טענו שיש להחליף את מנכ”ל ג’נרלי כדי להאיץ את צמיחת החברה 
על ידי רכישת חברות ביטוח ושינויים ארגוניים. המורדים הציעו מועמד משלהם 
בג’נרלי  מינהלי  Luciano Cirina שהתפטר מתפקיד  והוא  למנכ”ל החברה 

כדי להציג את מועמדותו. 
בג’נרלי,  הגדול  המניות  בעלי  ידי  על  נתמך  מ־2016,  המכהן  דונט,  המנכ”ל 
בנק ההשקעות Mediobanca וקרנות השקעה זרות. בהצבעה שהתקיימה, דונט  
זכה לתמיכה של 56% מהמשתתפים באסיפה הכללית, בעוד שהמועמד הנגדי 
זכה ל־42% מהקולות. הקבוצה היריבה הציגה רשימת מועמדים לדירקטוריון בן 

13 חברים ולפי כוחה היא הייתה זכאית ל־3 חברים.
כדי  לדיאלוג  להגיע  המניות  לבעלי  שפנו  מניות  בעלי  היו  התוצאות,  לאור 
של  הצמיחה  להאצת  יפעלו  שיחד  המטרה  ג’נרלי.  של  האינטרסים  את  לקדם 

החברה.

דיווחה ח האתווא’י  ברקשייר  ההשקעות  ברת 
ברווח  נפילה  הייתה  השנה  של  הראשון  שברבעון 
מביטוחי המשנה. נרשם קיטון של 94% ברווח ל־94 מיליון 
דולר, לעומת 764 מיליון דולר ברבעון המקביל ב־2021. 
הירידה מיוחסת לחברת הביטוח Geico מהקבוצה שהיא 

אחת ממבטחות הרכב הגדולות בארה”ב.
באסיפה הכללית של בעלי מניות ברקשייר, שהתקיימה 
קורה  מה  החברה,  יו”ר  באפט,  וורן  נשאל  בשבת, 
המתחרה  המבטחת  של  השגשוג  לעומת  הביטוח  בחברת 
 Ajit Jain ,באפט ביקש מסמנכ”ל הביטוח .Progressive
 Jain .להסביר לאלפי המשקיעים את הגורם לירידה החדה

הוא אחד המועמדים לניהול ברקשייר אחרי באפט.
מסתבר שחברת Geico מפגרת בטכנולוגיה. רק עכשיו 
היא החלה להתקין מכשור ברכב המבוטח המשדר למוקד 
נמוכה,  ביטוח  פרמיית  קביעת  לשם  הנסיעה  הרגלי  על 
ברווחיות  שהפער  הבטיח  הוא  הביטוח.  סמנכ”ל  בישר 
עם המתחרה Progressive יחוסל, למרות שהיא החלה 

להתקין את המכשור הזה ברכב כבר לפני עשר שנים.

למה נפלו רווחי באפט 
מביטוח משנה

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

נכשל ניסיון ההדחה של מנכ״ל ג'נרלי 

mailto:gil@beyahad-ins.com

