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ביטוח ופיננסים

ומה עם 
המוקדנים?

הרפורמה בתחום שיווק ביטוחי הבריאות 
שפרסמה רשות שוק ההון צפויה לשנות 

את הענף מהיסוד ‰ הלשכה מברכת, 
אך דורשת לאסור שיווק ביטוח על כל 
מי שאינו בעל רישיון ‰ "לא יתכן שאין 

שימת דגש על חובת רישיון למי שמוכר 
כיסויים ביטוחיים בתחום הכל כך רגיש 

וחשוב כמו בריאות” < עמ' 2־3

זוכרים את יוסי מנור
סוכני הביטוח מספידים 
  את סו"ב יוסי מנור ז"ל

"המומים וכואבים"  פרויקט 
מיוחד לזכרו < עמ' 10־14

פעילות ענפה
נשיא הלשכה ממשיך 

בקידום החקיקה לטובת 
סוכני הביטוח וציבור 

המבוטחים < עמ' 7



הבית של סוכני ביטוח בישראל
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ביטוח 
ופיננסים

שוק כ על  הממונה  מקדם  שהבטיח,  פי 
ייחודי  רישיון  ברקת  משה  ד"ר  ההון 
בתחילת  בריאות.  ביטוח  לסוכן  ונפרד 
המוסיף  חוק  תזכיר  האוצר  משרד  פרסם  השבוע 
את ענף ביטוח בריאות לרישיון סוכן ביטוח. על 
ענפי  אל  כי  לחוק   28 בסעיף  החוק:  הצעת  פי 
הביטוח הקיימים ברישיון סוכן ביטוח יתווסף גם: 
"ענף ביטוח בריאות" אשר יוגדר כ"עיסוק בתיווך 
מפני  ובביטוח  אישיות  תאונות  מפני  בביטוח 

מחלות ואשפוז". 
מסוכן  הנדרש  הרחב  "לידע  כי  מוסבר  בתזכיר 
מוצרי  של  השיווק  בהליך  רבה  חשיבות  ביטוח 
של  האישיים  לצרכיו  הביטוח  התאמת  הבריאות. 
הפוליסה  כיסויי  ניתוח  תוך  לביטוח  המועמד 
השיווק  מהליך  נפרד  בלתי  חלק  הינה  וחריגיה 
ומחייב הבנה מלאה במוצרי  וההצטרפות לביטוח 

הבריאות המגוונים.
״לאור האמור, מוצע לייחד רישיון לענף ביטוח 
הבריאות בדומה לענפי ביטוח פנסיוני, ביטוח ימי 
יעמוד  הבריאות  ביטוח  שענף  כך  כללי,  וביטוח 
האחרים.  מהענפים  חלק  יהיה  ולא  עצמו  בפני 
בריאות  ביטוח  ענף  כי  לקבוע  מוצע  כן,  כמו 
יכלול ביטוח מפני תאונות אישיות וביטוח מפני 
מחלות ואשפוז, ענף מחלות ואשפוז כולל את תתי 
)דוגמת  רפואיות  הוצאות  ביטוח  הבאים:  הענפים 
ניתוחים, תרופות והשתלות( ביטוח סיעודי, ביטוח 
מחלות קשות, ביטוח שיניים, ביטוח נכות, ביטוח 

נסיעות לחו"ל וביטוח עובדים זרים.
בנוסף, מוצע "להסיר מהגדרת ענף ביטוח פנסיוני 
מחלה  תאונה,  מפני  ביטוח  את  כללי  ביטוח  וענף 
ביטוח  לענף  שייכים  אלה  ביטוחים  שכן  נכות  או 
בריאות אשר כאמור הפך לענף נפרד. עוד מוצע 
להבהיר כי ענף ביטוח ימי כולל גם ביטוח אווירי 
וזאת משום שהדבר משקף באופן מדויק ונכון את 
המצב החוקי הקיים כיום, ועל כן יש מקום לייצר 

ודאות בנושא גם מבחינת נוסח החוק”.
יו"ר  גולדווסר,  נחמה  סו"ב  מסרה  בתגובה, 
"התמקצעות  בלשכה:  והסיעוד  הבריאות  ועדת 
היא חובה בכל תחום עיסוק בחיינו, ועל אחת כמה 

וכמה בתחום כה רגיש כמו הבריאות שלנו. 
"הטכנולוגיות הרפואיות המתקדמות המשתנות 
במהדורות  הקימיים  הכיסויים  וסבך  במהירות 

כיסויי  עם  ושילובם  להשוואתם   בנוסף  השונות 
מקצועי  ידע  מצריכות  חולים  בקופות  השב"ן 
עד  לעיתים  רבות,  השלכות  בעל  לנושא  ממוקד 

סיכון התא המשפחתי ממש.
וכניסתו  החוק  לחידוד  ועד  ובראשונה,  "בראש 
לתוקף, יש לאסור על מוקדנים ומי שאינם בעלי 
יתכן  לא  בריאות.  כיסויי  למכור  כדין  רישיון 
שבשנת 2202 אין פיקוח כראוי ואין שימת דגש 
על חובת רישיון  למי שמוכר כיסויים ביטוחיים 

בתחום הכל כך רגיש וחשוב כמו בריאות. 
חשובה  היא  התמקצעות  אמרתי,  שכבר  "כפי 
בדיני  מדובר  שכן  לרגלינו,  נר  להיות  וצריכה 
כיסויים  שיווק  לאסור  עלינו  ומשכך  נפשות, 
וכן  ידי מי שאינו סוכן בעל רישיון  ביטוחיים על 
וזאת  לטובת כלל  לעודד רישיון יעודי לבריאות 

הציבור".

סוכני בריאות פעילים
לצד הוספת סוג הרישיון החדש, נקבעה הוראת 
זה  יום תחילתו של חוק  מעבר לפיה: “מי שערב 

ביטוח  בענף  בביטוח  בתיווך  לעסוק  רשאי  היה 
בריאות… יהיה רשאי לקבל לידיו רישיון לעסוק 
כאמור,  כהגדרתו  בריאות  בענף  בביטוח  בתיווך 
ללא צורך בתקופת התמחות ובעמידה בבחינות”.

ההון,  שוק  ברשות  גורמים  עם  בשיחה  זאת,  עם 
קריטריונים  שיגובשו  ופיננסים”,  ל”ביטוח  נמסר 
שיסתמכו  האוטומטית,  הרישיון  הענקת  לגבי 
בעיקר על ותק וניסיון בתחום. ברשות יגבשו את 
עם  התייעצות  לאחר  הקרוב  בעתיד  הקריטריונים 
גורמים שונים בענף, בהם כנראה גם לשכת סוכני 

הביטוח.

ליקויים בצירוף מבוטחים
שונות  בביקורות  כי  בנוסף  מציין  התזכיר 
לעניין  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  רשות  שערכה 
צירוף מבוטחים לביטוח בריאות ותאונות אישיות 
ידי סוכני  בין היתר, מכירות שנעשו על  נבדקו, 
ביטוח. תוצאות הביקורת הראו, בין היתר, ליקויים 
במכירה ובצירוף של מבוטחים לביטוחי הבריאות 
ידי סוכני ביטוח שחידדו את הצורך  השונים על 

רפורמה בשיווק ביטוחי הבריאות: רישיון 
נפרד לסוכני הביטוח שעוסקים בתחום

תזכיר חוק של האוצר ממליץ על רישיון נפרד לסוכן ביטוח העוסק בענף הבריאות, לאחר הכשרה 
ומבחני רישוי   הסוכנים הקיימים בתחום יקבלו רישיון אוטומטי בהתאם לוותק שלהם  הלשכה 

 מברכת ודורשת לאסור שיווק ביטוח על כל מי שאינו בעל רישיון < רונית מורגנשטרן
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עוד הקלות לבנקים בתחום הביטוח
 רשות שוק ההון תאפשר לבנקים למכור כיסוי צד ג' בביטוח דירה  לשכת סוכני הביטוח 

מתנגדת ליוזמה < רונית מורגנשטרן

את ר לצמצם  ממשיכה  ההון  שוק  שות 
בפעילותם  הבנקים  על  המגבלות 
שאפשרה  לאחר  הביטוח.  בתחום 
הפנסיוני  הייעוץ  מערך  את  להרחיב  לבנקים 
שלישי  ביום  הרשות  פרסמה  לסניף,  מחוץ  גם 
בהן  ציבור  פניות  "לאור  לפיה  חוזר  טיוטת 
מבוטחים נותרו חשופים לנזק צד שלישי ללא 
ניתן  לא  כי  העובדה  ולאור  מתאים,  כיסוי 
ביטוח  נפרד במסגרת  זה כמוצר  כיסוי  לרכוש 
דירה, מוצע לאפשר לסוכנויות הבנקים לשווק 
גם את הכיסוי לצד שלישי כך שביטוח הדירה 
הנרכש יתאם לציפיות המבוטחים ויעניק להם 
הגנה טובה יותר לנזק פוטנציאלי, כל זאת כדי 
פוליסת  שרכשו  מבוטחים  שבו  מצב  למנוע 
ימצאו  הבנקים  סוכנויות  באמצעות  ביטוח 

עצמם מחזיקים בכיסוי נחות".

לפגוע  שעלולה  הרשות,  הצעת 
בנוסף  היא  הביטוח,  בסוכני 
לסוכנויות  לאפשר  להמלצתה 
לשווק  למשכנתאות  הבנקים 
"כיסוי  גם  הכולל  מבנה  ביטוח 

סיבה",  מכל  משמעותי  לנזק 
בהוראות  הצפוי  לשינוי  בהתאם 

פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח 
דירות  לביטוח  חוזה  )תנאי  )ביטוח( 

ותכולתן(, התשמ"ו – 1986 )הפוליסה התקנית(, 
במסגרתו מוצע לאפשר רכישת הרחבה לפוליסה 
התקנית לכיסוי בשל נזקים משמעותיים לדירה 

המבוטחת.

מקצוענות ייחודית
החוזר  של  תחילתו  כי  לקבוע  מציעה  הרשות 

תהיה שלושה חודשים מיום פרסומו 
מוקדמת  בהיערכות  הצורך  לאור 
ואישור תעריפים לכיסויים שמוצע 
על  המשווקות  לפוליסות  להוסיף 
שבבעלות  הביטוח  סוכנויות  ידי 

הבנקים למשכנתאות. 
שדה,  שי  סו"ב  מסר  בתגובה 
בלשכה:  כללי  לביטוח  הוועדה  יו"ר 
על  תעמוד  הביטוח  סוכני  "לשכת 
 ,2005 משנת  עוד  ההסכם  את  לכבד  שיש  כך 
על  המפקח  בהיותו  שלוש  בן  אייל  מתקופת 
הביטוח דאז, כי הבנקים לא ישווקו ביטוח אגב 
מבנה משכנתא הכולל צד ג', דבר העולה בקנה 
למקצוענות  היום  הרשות  דרישות  עם  אחד 
בבנק  קיים  ולא  הביטוח  בעולמות  ייחודית 

שאינו מבין בביטוח".

ביצירת מקצועיות ייחודית בתחום זה.
שבין  בעשור  בתזכיר  המוצגים  נתונים  פי  על 

הבריאות  ביטוח  שוק  גדל  ל־2019   2009
מיליארד  מכ־5.15  בכ־133%  בישראל 

לכ־12.02   2009 בשנת  שקלים 
 .2019 בשנת  שקלים  מיליארד 
"עלייה זו נבעה ממכירות מסיביות 
למיניהם,  בריאות  ביטוחי  של 
במכירת  הגידול  בולט  ובפרט 

אישיות,  תאונות  ביטוחי  פוליסות 
אשר מדגישות את הצורך בייחוד 
של  ברישיונו  הבריאות  ביטוח 
ביצירת  הצורך  ואת  הסוכן 

מקצועיות ייחודית בתחום זה".
האוצר מסביר כי מטרת הצעת החוק היא לייחד 
מוצריו,  סוגי  כל  על  הבריאות  ביטוח  ענף  את 
המצב  לעומת  זאת  הביטוח.  סוכן  של  ברישיונו 
הקיים כיום שבו רישיון סוכן ביטוח בענף הביטוח 
הביטוח  בענף  ביטוח  סוכן  רישיון  או  הכללי 
ולשווק  למכור  הביטוח  לסוכן  מאפשר  הפנסיוני 
ביטוחי בריאות למיניהם. "מטרת השינוי המוצע 
לסוכן  ומקצועיות  ייחודית  מומחיות  לייצר  היא 
ביטוח המבקש לשווק מוצרי בריאות, כך שבסופו 
אשר  ביטוחי  למוצר  יצטרף  המבוטח  דבר  של 

מתאים לצרכיו ולטעמיו", מוסבר בתזכיר.

הביטוח הפרטי
עוד מצוין כי ביטוח הבריאות הפרטי הינו רובד 
הבסיסי  הבריאות  לסל  מעבר  הנרכש  מחייב  לא 
הביטוח  "חשיבות  הנוספים.  הבריאות  ושירותי 
ניתנים  שאינן  הבריאות  בשירותי  היא  הפרטי 

ברבדים אלה, לדוגמה, ביטוח מסוג תרופות שאינן 
מקרה  בקרות  חיים  להציל  יכול  הבריאות  בסל 
השתלות  גם  כך  בתרופה,  צורך  של  ביטוח 

וניתוחים בחו"ל".
ענפים:  שני  כולל  הבריאות  ביטוח 
א( ענף מחלות ואשפוז, שבו מתרכזת 
מרבית הפעילות הביטוחית; ב( ענף 
מחלות  ענף  האישיות.  התאונות 
הענפים  תתי  את  כולל  ואשפוז 
רפואיות  הוצאות  ביטוח  הבאים: 
)דוגמת ניתוחים, תרופות והשתלות( 
ביטוח סיעודי, ביטוח מחלות קשות, 
ביטוח  נכות,  ביטוח  שיניים,  ביטוח 
נסיעות לחו"ל וביטוח עובדים זרים.

המדינה  מבקר  מדוח  ממצאים  מצוטטים  בתזכיר 
בין היתר, בנושא  מה־19 באוקטובר 2020 שעסק, 
"ריבוי  כי  צוין,  המבקר  בדוח  הבריאות.  ביטוח 
חברות  של  הפוליסות  במרכיבי  השוני  המידע, 
על  מקשים  בפוליסות  האחידות  והיעדר  הביטוח 
הביטוחים  בין  החפיפה  מידת  את  לבחון  הציבור 

השונים".

מטרות החקיקה
ענף  יצירת   – הרישיון  בעל  מקצועיות   .1
צעד  היא  ביטוח  סוכן  ברישיון  בריאות  ביטוח 
ההכשרה  הליך  לשיפור  הרפורמה  במסגרת  נוסף 
החוק  הצעת  כן,  כמו  בישראל.  רישיון  בעלי  של 
הבריאות  בתחום  ההכשרה  שהליך  לכך  תביא 
יהיה במתכונת דומה לזו הקיימת בענפי הרישוי 

האחרים לרבות בחינה ייעודית בתחום זה.
המוצרים  ריכוז   – ומומחיות  פיתוח מקצועיות   .2

הביטוחים תחת ענף ייחודי של סוכן ביטוח שיקבל 
להביא  אמור  זה  בתחום  וממוקדת  פרטנית  הכשרה 
לפיתוח מקצועיות ומומחיות בתחום ביטוח הבריאות.
יצירת   – הבריאות  למוצרי  הנגישות  שיפור   .3
תביא  ביטוח  סוכן  ברישיון  בריאות  ביטוח  ענף 
אלה,  למוצרים  האזרחים  של  הנגישות  לשיפור 
בהם  מוצרים  להנגיש  יוכלו  הרישיון  בעלי  שכן 
הם מקצועיים לציבור, והדבר אף עשוי להוזיל את 

העלויות הקשורות בכך.
החלטה  בתזכיר,  שנכתב  כפי  האוצר,  לדברי 
מורכבת,  החלטה  היא  בריאות  ביטוח  תכניות  על 
עתידו  על  משמעותיות  השלכות  שלתוצאותיה 
בבחירת  מקשה  זו  מורכבות  אדם.  של  הכלכלי 
מוצרים ויצרנים, וגורמת לכך שרבים נזקקים לעצת 
המתאימים  ויצרן  מוצר  בבחירת  או  רישיון  בעל 
להם. למעשה, ישנם מקרים שבהם הצרכן אינו זה 
שבוחר באופן עצמאי את פוליסת הביטוח שאותה 
של  להמלצה  או  להיוועצות  בהתאם  אלא  ירכוש, 

בעל רישיון על מוצרים ויצרנים. 
המתווך  הרישיון,  שלבעל  להבטיח  חשוב  לכן, 
בין לקוחות ליצרנים, יהיו את הכלים המקצועיים 
ראויה  במקצועיות  יפעל  שזה  מנת  על  הראויים 
וגבוהה כלפי לקוחותיו. לפיכך, תכליתו העיקרית 
הרישיון  בעל  כי  לוודא  היא  המוצע  התזכיר  של 
שמתווך בין מבטח לבין לקוח יהיה אדם מקצועי 
הבריאותי  המוצר  את  להתאים  יכולת  ובעל 
ולקוח.  לקוח  כל  של  האישיים  ולטעמיו  לצרכיו 
צרכיו  את  לאפיין  ידע  בעל  יהיה  הרישיון  בעל 
הביטוחים של המבוטח ולהתאים את מוצר הביטוח 

המורכב לאותם צרכים.
התזכיר פתוח להערות הציבור עד ה־29 במאי.

גולדווסר. "יש לאסור על מוקדנים 
ומי שאינם בעלי רישיון כדין 

למכור כיסויי בריאות" 

שי שדה



הנתונים מתייחסים ל"הראל קרן השתלמות" ונכונים לחודש מרץ 2022, בהתאם לאתר הגמל-
נט של משרד האוצר. תשואה ממוצעת של 3 השנים האחרונות: 13.69%. תשואה ממוצעת 
של 5 השנים האחרונות: 10.48%. סטיית תקן ל- 5 השנים האחרונות: 3.97. 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.

כדי לדעת לבחור נכון
לא צריך
לצאת

להשתלמות

תשואה של 15.83%
ב-12 החודשים האחרונים הניב המסלול
המנייתי בקרן ההשתלמות של הראל

ובכך הוביל על המסלולים המנייתיים
של כל קרנות ההשתלמות המתחרות!
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שות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הודיעה כי ר
הדירה,  ביטוח  פוליסת  את  מעדכנת  היא 
"לכיסוי  הרחבה  לרכוש  יהיה  שניתן  כך 

נזק מכל סיבה" שתכסה גם קריסת בניינים.
אירועים  מספר  "בעקבות  כי  נמסר,  מהרשות 
ובעקבות אי  של קריסת מבנים שאירעו בישראל 
בהירות לגבי קיומו של כיסוי ביטוחי למקרים אלו, 
עלה הצורך לבחון את היקף הכיסוי הביטוחי הניתן 
מטרת  דירה.  לביטוח  התקנית  הפוליסה  במסגרת 
התיקון לאפשר רכישת כיסוי ביטוחי בשל נזקים 

משמעותיים לדירה מכל סיבה".

תגובת הלשכה
כללי  לביטוח  הוועדה  יו"ר  שדה,  שי  סו"ב 
בלשכה: "בהחלט מדובר בבשורה צרכנית חשובה 
יגיב  הביטוח  שוק  כיצד  לראות  מעניין  שיהיה 
יהיה  האם  שאלות:  מספר  מעוררת  והיא  אליה, 
תהיה  זו  שמא  או  בפוליסה  חובה  בפרק  מדובר 
יבקשו  הביטוח  חברות  האם  הרחבה;  או  תוספת 
לשלוח איש מקצוע מטעמם לביצוע סקרים טרם 
היום  שכבר  בניינים  האם  ביטוחי;  כיסוי  מתן 
ברי  הם  סדקים  בהם  שיש  או  מסוכנים  מוגדרים 

ביטוח או שמה מדובר על נזק ידוע מראש. 
"כמו כן, בתוך החוזר שהוציא הממונה ישנם מספר 
נושאים חשובים שבאו לידי ביטוי ובאמת משקפים 
מצוקה שעלולה חלילה להיות במקרים של נזקים 
שכ"ד  ותשלום  חודשים  ל־24  שכ"ד  כמו  גדולים, 

חלופי גם ללא הוכחת תשלום בפועל. 
הביטוח  סוכני  בלשכת  כללי  לביטוח  "הוועדה 
כבר החלה בבחינת הצעות לתיקון ושיפור הפוליסה 
לא  סוגיות  על  דגש  עם  דירה  לביטוח  התקנית 
בפוליסות  מענה  מקבלות  שאינן  חשובות  פחות 
הקיימות, כמו אובדן רווחים מייצור חשמל על ידי 
לבתים  מסייבר  רכוש  נזקי  סולאריות,  מערכות 
חכמים, ביטוח צד ג' לאופניים חשמליים, הגדלת 
אדמה  רעידת  כמו  נזקים  במקרה  הכינון  תקופת 
בוערים  נושאים  הם  אלו   - ועוד  חודשים  ל־36 

שחייבים לתת להם מענה ראוי ומקיף".

עיקרי התיקון 
א. תתאפשר רכישת הרחבה לפוליסה התקנית לכיסוי 
נזק לדירה מכל סיבה. הרחבה זו תאפשר למבוטחים 
לרכוש כיסוי לנזק מכל סיבה שהיא לדירה, לרבות 
בגין  גם  הדירה  וקריסה של  מקרים של התמוטטות 

אירוע שאינו כלול בכיסוי הבסיסי לדירה. 
תאונתי  נזק  או  אובדן  יכלול  הביטוח  מקרה  ב. 

לדירה בבית המשותף או לבית המשותף, בשיעור 
בדומה  הדירה  ביטוח  מסכום  מ-70%  קטן  שאינו 
לתת  במטרה  וזאת  נוסף"  ביטוח  "סכום  לכיסוי 

מענה למצב בו נגרם לדירה נזק משמעותי. 
בו  למקרה  גם  מענה  לתת  צפויה  ההרחבה  ג. 
הבניין ניזוק בצורה משמעותית והדירה המבוטחת, 
אינה  אך  ניזוקה,  אינה  המשותף  בבית  הנמצאת 
שמישה עבור המבוטח באופן שיאפשר דיור חלופי 

ושיקום של המבנה.
בעקבות  שונות  ופרשנויות  מחלוקות  לאור  ד. 
ופסיקות  בישראל  מבנים  התמוטטות  אירוע 
למושג  ייעודית  הגדרה  תתווסף  בנושא,  שונות 
בהירות  אי  של  מצב  למנוע  בכדי  "התפוצצות" 
וכדי שהרחבת הביטוח תהיה אפשרית ואפקטיבית.
ה. הפיצוי בגין הוצאות שכר דירה יוגדלו לתקופה 
חודשים,   12 במקום  חודשים   24 של  מרבית 
זאת מתוך  גג,  קורת  נותרו ללא  למבוטחים אשר 
תקופה  יארך  הזמן  משך  רבים  שבמקרים  הבנה 

הארוכה מ־12 חודשים. 
בעת  שקרו  אירועים  ניתוח  מתוך  בנוסף,  ו. 
בגובה  יאפשר תשלום  הביטוחי  הכיסוי  האחרונה, 
חודשים ראשונים  בגין שלושה  חלופי  דירה  שכר 
חובת  דרישה של  וללא  האירוע  קרות  מיד לאחר 

לתת  מנת  על  וזאת  בפועל,  שכירות  חוזה  הצגת 
מענה ראשוני במצב אי ודאות אליו נקלע המבוטח.

גם בביטוחי משכנתא
לאור החשיבות הרבה לכיסוי ביטוחי שלם ומתן 
מענה נגיש והולם לציבור הרחב, תתאפשר רכישה 
לדירה  משמעותי  נזק  בשל  לכיסוי  הרחבה  של 
מבוטחים  בעבור  ג'  לצד  נזקים  כנגד  כיסוי  ושל 
הלוואה  פוליסת הביטוח שלהם עבור  שרכשו את 
לדיור, גם באמצעות סוכנויות הביטוח של הבנקים 

למשכנתאות.
ציין:  ההון,  שוק  על  הממונה  ברקת,  משה  ד"ר 
"אני רואה חשיבות רבה בהתאמת הכיסוי הביטוחי 
לצרכי המבוטח בצורה הגבוהה ביותר, זאת במטרה 
להבטיח מענה ראוי לצרכיו בעת הצורך. בעדכון 
מחברות  מהיר  מענה  על  דגש  שמנו  הנוכחי 
הביטוח למבוטחים על מנת לא להשאיר מבוטחים 
התרחשות  בעת  הולם  מענה  וללא  גג  קורת  ללא 
האירועים, ולמנוע מצב בו תידרש תקופה ארוכה 
החבות. הרשות תמשיך  ובירור  פיצוי  עד לקבלת 
הקיים  לכיסוי  ותוספות  שונים  פתרונות  לבחון 
המבוטחים  ציבור  לטובת  התקנית  בפוליסה 

בישראל".

 הרשות מעדכנת את פוליסת ביטוח הדירה 
שתכלול הרחבה לכיסוי קריסת בניין

 ההרחבה היא לא בגדר חובה והיא תכלול גם פיצוי בגין הוצאות שכר דירה לתקופה של עד 24 חודשים 
  סו"ב שי שדה: "מדובר בבשורה צרכנית חשובה שיהיה מעניין לראות כיצד שוק הביטוח יגיב אליה" 

< רונית מורגנשטרן

shutterstock :מטרת התיקון לאפשר רכישת כיסוי ביטוחי בשל נזקים משמעותיים לדירה מכל סיבה | צילום



נבחר פה אחד!
עבור חברות וחברי לשכת סוכני הביטוח -

ביטוח השיניים הקולקטיבי של הראל.
ועכשיו אפשר להיכנס לקישור ולראות שיש

על מה לחייך
לפרטים נוספים
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https://bit.ly/3w3pgvr%0D%0D
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סו"ב נ הביטוח,  סוכני  לשכת  שיא 
שלמה אייזיק, הגיע השבוע למשכן 
ראש  סגן  עם  לפגישה  הכנסת 

הממשלה ושר המשפטים גדעון סער.
אסדרת  השניים:  דנו  בהם  הנושאים  בין 
העוסקים  לגורמים  הביטוח  בתחום  רישוי 
הביטוח.  חברות  מטעם  לביטוח  בתיווך 
זה   – נכון למצב הנוכחי  לעמדת הלשכה, 
חוק  של  המפורשות  להוראותיו  בניגוד 
)ביטוח(,  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח 

תשמ"א־1981. 
הקשורים  בהיבטים  בפגישה  דנו  עוד 
על  לממונה  המייעצת  הוועדה  בפעילות 
ובדרכי  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  רשות 
השחקנים  בין  איזונים  לצורך  פעולה 
על  שמירה  תוך  הביטוח  בענף  השונים 

תחרות הוגנת. 

קידום הצעות חוק
בהיותו  המשפטים,  משר  ביקש  הלשכה  נשיא 
יו"ר ועדת השרים לענייני חקיקה, לתמוך בהצעת 

החוק שהונחה על שולחן הכנסת מטעם חה"כ מיקי 
זוהר והצעה דומה מטעמו של חה"כ מחמוד עבאס, 
הצעות חוק שהוגשו בעידודה של הלשכה, אשר יש 

בהן כדי להביא לפתרון מצוקת הפעילות 
מהחברה  הביטוח  סוכני  בקרב  העסקית 
הערמת  בלימת  על  בדגש  הערבית, 
סוכני  אותם  על  כיום  המוטלים  הקשיים 
ביטוחי  כיסוי  להקמת  בהתייחס  ביטוח 

במסגרת פוליסות ביטוח חובה.

דיאלוג מול הרשות
מסר  אייזיק  שלמה  הלשכה  נשיא 
לפעול  למטרה  לי  "שמתי  בתגובה: 
וציבור  הביטוח  סוכני  אוכלוסיית  לטובת 
בהם  הדרכים  בכל  בישראל  המבוטחים 
שעל  הקרדינליים  הנושאים  לקדם  ניתן 
בראשותי  שהלשכה  הפעולות  בין  הפרק. 
עושה למען מימוש מטרה זו היא במסגרת 
פעילויות פרלמנטריות שונות. עם היפתח 
ממשיכים  אנו  הכנסת  של  הקיץ  מושב 
חוק  הצעות  מספר  להוביל  המרץ  במלוא 
שמטרתן לקדם את הנושאים החשובים שעל הפרק 
ביטוח  ההון  שוק,  רשות  מול  דיאלוג  קיום  לצד 

וחיסכון".

ממשיכים בפעילות הפרלמנטרית 
  מושב הקיץ של הכנסת החל ואיתו המשך הפעילות הפרלמנטרית הענפה של הלשכה מול בית המחוקקים 

 אייזיק: “שמתי לי למטרה לפעול לטובת אוכלוסיית סוכני הביטוח וציבור המבוטחים בישראל” 
< רונית מורגנשטרן

 שלמה אייזיק )מימין( והשר גדעון סער | 
צילום באדיבות לשכת סוכני הביטוח
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 בהמשך למפגש עם הלשכה: ח"כ מנסור עבאס 
הניח הצעת חוק למניעת אפליה בביטוח חובה

ההצעה של יו"ר רע"מ זהה לזו של ח"כ מיקי זוהר ובאה לפתור את אפליית 
סוכנות וסוכני הביטוח בחברה הערבית < רונית מורגנשטרן

מאזן ח עבאס,  מנסור  הכנסת  ברי 
ח'טיב  ואימאן  טאהא  ווליד  גנאים, 
הניחו  בכנסת  רע"מ  מסיעת  יאסין, 
חוק  הצעת  הכנסת  שולחן  על  השבוע  בתחילת 
בחברה  הסוכנים  אפליית  את  לפתור  שבאה 
בהמשך  זאת  חובה.  ביטוח  בתחום  הערבית 
למפגש בין ראשי הלשכה לחברי מפלגת רע"מ 

בה הבטיחו לסייע בנושא.
מדובר בהצעת חוק זהה לזו שהגיש ח"כ מיקי 
לתיקון  חוק  הצעת  השם  תחת  )ליכוד(  זוהר 
פקודת ביטוח רכב מנועי )חיוב שיווק פוליסה(, 
להוסיף  מוצע  החוק  בהצעת  התשפ"ב־2022. 
]נוסח  מנועי  רכב  ביטוח  בפקודת  8א1  לסעיף 

חדש[, התש"ל־1970:
"שיווק פוליסה על ידי סוכן ביטוח: 8א. מבטח 
לעניין  זאת  שביקש  ביטוח  סוכן  עם  יתקשר 
שיווק פוליסה לפי פקודה זו, בשיעור שלא יעלה 

סוכן  ידי  על  הנמכרות  מהפוליסות   25% על 
כהגדרתו   – ביטוח'  'סוכן  זה,  בסעיף  הביטוח; 
)ביטוח(,  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  בחוק 

התשמ"א–1981".

המבוטחים אינם נפגעים
"על  כי  נכתב,  החוק  להצעת  ההסבר  בדברי 
חדש[,  ]נוסח  מנועי  רכב  ביטוח  פקודת  פי 
מנועי  ברכב  שמשתמש  אדם  כל  התש"ל־1970, 
כהגדרתו בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, 

התשל"ה־1975 מחויב לרכוש ביטוח חובה".
בענף שיווק הביטוח קיימת תופעה לפיה סוכני 
ביטוח נחסמים משיווק ביטוח חובה למבוטחיהם 
מעורבים  היו  בהן  התביעות  היקף  לנוכח 
מבוטחיהם. חשוב להדגיש כי המבוטחים עצמם, 
פוליסות  משיווק  הסוכן  נחסם  בעטיים  אשר 
רוכשים  והם  הואיל  נפגעים  אינם  אלו,  חובה 

את הפוליסה אצל סוכן ביטוח אחר. הסוכן נותר 
ללא פרנסה חרף העובדה שאין מדובר במעשה 

התלוי בו כלל. 

הזדמנות שווה
יש להוסיף כי מדובר בחובת ביטוח מנדטורי 
הזדמנות  לתת  חובה  ומוטלת  ישראל,  במדינת 
שווה במחיר ובהנגשת הכלים לכל אזרח במדינה 
החוק  את  לקיים  דתו  או  למוצאו  קשר  ללא 

במידה שוויונית. 
על מנת לאזן בין טענות חברות הביטוח ביחס 
באופן  ביטוח  סוכני  של  רב  תביעות  להיקף 
אפליה  ולמנוע  פעילותן  המשך  את  המונע 
מוצע  מולם,  הפועלים  הרשיון  בעלי  בבחירת 
שחברת ביטוח תהיה מחויבת לאפשר התקשרות 
עם סוכן ביטוח בשיעור מינימלי של 25% מהיקף 

מכירות פוליסות ביטוח החובה ברשותו.



גאים על הזכייה בפרס החדשנות של איגוד השיווק
על השקת 

כלל ממשיכה להוביל את תרבות
הנהיגה בישראל

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

בכפוף לתנאי החברה והפוליסה. כלל חברה לביטוח בע"מ.

לפרטים פנו למפ"ע
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הוועדה כ קודם,  במאמר  שנכתב  פי 
שלושה  הקימה  הלשכה  של  הפנסיונית 
צוותי עבודה שיתמקדו באתגרים הרבים 

המונחים על שולחננו.
מוביל  ההדרכה.  צוות  הוא  היום  שנכיר  הצוות 
אותו אנוכי וחברים בו סוכני הביטוח יגאל הררי, 
ורן ג'והן. כולם אנשי מקצוע ברמה  רונית מגנזי 

גבוהה, בעלי ידע רב ומוטיבציה גבוהה.

תוכנית העבודה
החזון שלנו הוא שיפור מתמיד ברמה המקצועית 
זרקור  של הסוכנים הפנסיוניים ושהלשכה תהווה 

ומעיין של ידע מקצועי.
אז מה מתוכנן? התחלנו בשיחות על מספר מיזמים 

שנרצה לקדם. 
חיי  של  בפרקטיקה  מיקוד  שיהיה  לנו  חשוב 
עדכוני  רק  לא  הפנסיוני.  הסוכן  של  היום־יום 
גם  אלא  המוסדיים  מהגופים  והדרכות  רגולציה 
איך לשפר ולבצע נכון תהליכי עבודה. דגש חזק 
על הפרקטיקה ועל מה שקורה בשטח. דגש נוסף 
יהיה על נושאים שלא מכוסים היום בהדרכות של 
גופים מוסדיים, למשל, נושאים הקשורים לפרישה 

לפנסיה, לשימוש במסלקה ועוד.
היום  חסר  מה  יותר  להבין  נרצה 
מקצועי.  ידע  מבחינת  לסוכנים 
יש בתחום שלנו הרבה פרקטיקות 
בין  הבדלים  הרבה  מתועדות,  לא 
על  שמקשה  מה  השונות  החברות 

שרוצים  כאלה  או  צעירים  סוכנים 
לעבוד עם יותר חברות וחוששים. 
אתר  לשדרוג  דוחפים  אנחנו 
הלשכה על מנת שיהפוך גם לבסיס 

בעבודת  בעיקר  לסוכנים  שיסייע  מתועד  ידע 
מעשיות,  סדנאות  מספר  להשיק  נרצה  יום.  היום 
דוגמאות  עם  ספציפיים,  בנושאים  שיעמיקו 
אמיתיות כולל חומרים שהמשתתפים יביאו ונוכל 

לעבוד עליהם.
אנחנו מתכננים להיות מעורבים בכנסים הבאים 
נשמח  הארציים.  והן  המחוזיים  הן  הלשכה,  של 

מאוד להיפגש.

תקשורת והפצת ידע
ולכן  ה־21  במאה  שאנחנו  שוכחים  לא  אנחנו 
מטיק־טוק  החל  רלוונטי.  הוא  רלוונטי  ערוץ  כל 

מה  וכל  פנים  אל  פנים  במפגשים  וכלה 
שבאמצע.

מה עם ציבור הלקוחות שלנו? אנחנו 
הוא  הפנסיוני  שהסוכן  מאמינים 
המשפחה  של  האמון  ואיש  הכתובת 
ההתלבטויות  או  הדילמות  במרבית 
ממנו  טוב  מכיר  מי  הרי  הכלכליות. 
המשפחה  של  הכלכליים  הנכסים  את 
ואת ההגנות הכלכליות שלה. אנחנו 
הזאת.  התדמית  את  לחזק  רוצים 
אנחנו רוצים שהציבור יכיר אותנו כמי שעומדים 
והביטוחית  הכלכלית  במערכת  ולטובתו  לצידו 

המורכבת בישראל. 
הידע  לחזק את  כיצד  ומתלבטים  חושבים  אנחנו 
לנו  שיש  הפתרונות  עם  הציבור  של  וההיכרות 
כמקור  הלשכה  את  יכיר  שהציבור  נרצה  עבורו. 

ידע עבורו. נשמח לרעיונות בנושא.
והסוכנים  הסוכנות  מכם  לשמוע  נשמח  לסיכום, 
הערות, הארות, רעיונות והצעות. בהצלחה לצוות!
הכותב הינו חבר הוועדה הפנסיונית, מומחה בפנסיה 
 ובכלכלת המשפחה, עוסק בהדרכה לחסכון פנסיוני 

ופרישה

בוצת מגדל מודיעה על מינויו של ליאור ק
ומנהל  מגדל  למנכ"ל  משנה  רביב, 
חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה, למנכ"ל 
מנהל  בע"מ,  לביטוח  סוכנויות  סיימון  מבטח 
ההסדר הגדול בישראל עם היקף פרמיה נגבית של 
למעלה מ־7 מיליארד שקל. רביב יחליף בתפקיד 
את מלי שאול, ששימשה כמנכ"לית בשש השנים 
האחרונות, והודיעה על רצונה לסיים את תפקידה. 

סיום כהונתו  ייכנס לתוקפו לאחר  המינוי 
במגדל ביטוח.

בקבוצת  הותיקים  מהמנהלים  רביב, 
בהנדסת  ראשון  תואר  בעל  מגדל, 
תל  מאוניברסיטת  וניהול  תעשיה 
במנהל  מוסמך  תואר  ובעל  אביב, 

בר  מאוניברסיטת  בהצטיינות  עסקים 

שנים  כ־18  לפני  מגדל  לקבוצת  הצטרף  אילן, 
וכיהן במגוון רחב של תפקידים ביניהם סמנכ"ל 
השירות  וממונה  החברה  של  והשירות  התפעול 
של החברה. בחמש השנים האחרונות שימש רביב 

כמנהל חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה. 

נענה לאתגר
כתב  ולסוכניה  החברה  לעובדי  שנשלח  במכתב 
רביב "לאחרונה פנה אלי מנכ"ל מגדל ביטוח, 
שגיא יוגב, והציע לי לעבור לתפקיד אחר 
בקבוצה ולהתמנות למנכ"ל מבטח סיימון, 
הפנסיוניים  ההסדרים  ניהול  סוכנות 
הגדולה בישראל. זוהי זכות גדולה עבורי 
להמשיך ולשרת את קבוצת מגדל בתפקיד 
כה משמעותי ומאתגר. אני משוכנע שאתם, 

הלקוחות,  חטיבת  ומנהלי  עובדי  החברה,  סוכני 
תמשיכו להוביל את מגדל להצלחות, לשבור שיאים 

ולהגדיל את פעילותנו המשותפת״.
מבטח  ויו"ר  ביטוח  מגדל  מנכ"ל  יוגב,  שגיא 
סיימון, מסר: "אני שמח ומודה לליאור רביב על כך 
שנענה לפניתי ולאתגרים העומדים בפניו בניהול 
ידע להצעיד  מבטח סימון. אני משוכנע שליאור 
רב  ניסיון  לליאור  חדשים.  לשיאים  החברה  את 
והוא חלק מקבוצת מגדל כבר  הביטוח  בעולמות 
כמעט שני עשורים, ולכן אני בטוח שיש לו את 

הידע והניסיון הטובים ביותר לתפקיד”.
אודי רובינשטיין, מנכ"ל מגדל סוכנויות, ביקש 
להודות למלי שאול על תרומתה לתנופת הפעילות 
במבטח סיימון. בנוסף, ביקש כמובן לאחל הצלחה 

רבה לליאור בתפקידו החדש והמאתגר.

 מתמקדים בפרקטיקה: הכירו את צוות 
ההדרכה בוועדה הפנסיונית של הלשכה

השנים הקרובות בתחום הפנסיוני צפויות להיות מאתגרות במיוחד. כדי לטפל בכמה  
שיותר  נושאים, הוועדה התחלקה לשלושה צוותים  השבוע יוצג החזון של צוות ההדרכה 

 כתבה שניה בסדרה < סו"ב יורם לביאנט

ליאור רביב, מנהל חטיבת הלקוחות, ימונה 
למנכ"ל מבטח סימון סוכנויות לביטוח < רונית מורגנשטרן

יורם לביאנט

ליאור רביב
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וסוכנים, ק סוכנות  של  גדול  הל 
ובכירים בחברות הביטוח  מנכ"לים 
ובתי השקעות, חברים ובני משפחה, 
יוסי  סו"ב  את  האחרון  שישי  ביום  ליוו 
מנור ז"ל בדרכו האחרונה. מנור )75( נפטר 
קשה  מחלה  בעקבות  שבוע,  לפני  במפתיע 
שהכריעה אותו זמן קצר לאחר גילויה. לפני 
שלושה שבועות מנור ז"ל השתתף בישיבת 
עם  והרים  הלשכה  של  הארצית  המועצה 

חבריה כוסית לקראת חג הפסח. 
הביטוח  סוכני  כנשיא לשכת  מנור שימש 
במשך שש שנים רצופות )2001־2007(, והיה 
הנרחב  הידע  בזכות  הן  בענף  מאוד  מוערך 

המקצועי שלו והן בזכות אישיותו.
כיו"ר  כיהן  ל־2016   2014 השנים  בין 
ישראל  את  מאוד  וקידם  ישראל   MDRT
 MDRTב־ גם  היוקרתי.  העולמי  בארגון 
העולמי היה מנור מוערך מאוד ונשא בארגון 
האחרונות  בשנתיים  בכירים:  בתפקידים 
שימש בתפקיד הבינלאומי כיו"ר מטה אזורי 
של אירופה ואוקיאניה וכחבר ועדת ההיגוי 

של לשכות הסוכנים באירופה.

 סו"ב שלמה אייזיק 
נשיא הלשכה

"אבד לנו חבר יקר שעשה 
סוכני  מעמד  לקידום  רבות 
הביטוח בארץ ובחו"ל. יוסי היה 
אדם עם ערכים, איש משפחה 
מעולה.  מקצוע  ואיש  מדהים 
 + עמלות  דגלו  תחת  שחרט  בענף  מהראשונים 
שכ"ט. ייצג אותנו בכבוד ענק ובאכפתיות גדולה 
בכל מוסד ובכל תפקיד רשמי אותו עשה. אישית 

התייעצתי עימו רבות, דעתו נחשבה בעיני. 
"יוסי יקר, אתה תחסר לי מאוד. השארת מורשת 

מפוארת, חוכמתך תמשיך ללוות אותי".

סו"ב מוטי קינן, נשיא הלשכה 
לשעבר

לאורך  הצטלבו  "דרכינו 
תקופה  שנה.  וחמש  עשרים 
של  ומשמעותית  ארוכה 
עשייה, חברות והערכה. הייתה 
זו  תקופה  במהלך  הזכות  לי 

ציבור  כאיש  הן  הרבות,  מעלותיך  את  להכיר 
והן  הביטוח  סוכני  למען  כימים  לילות  העושה 

כאיש משפחה חם ואוהב. 
תמונות  עיניי  לנגד  חולפות  זה  קשה  "ברגע 
בידע  עשיר  אדם  של  תמונות  שלך.  רבות 
וגאווה  ייחודית  ביטוי  יכולת  בעל   וביכולות, 
הנפילים,  מדור  ביטוח.  סוכן  היותו  על  גדולה 
שעיצב את דרכם של סוכני הביטוח ותמיד נלחם 
על  שלקחת  תפקיד  כל  ולהעצימם.  לחזקם  כדי 
ובמחויבות.  ברצינות  במקצועיות,  מילאת  עצמך 
והיו הרבה מאוד תפקידים כאלו בלשכה, בארגון 

MDRT העולמי והאירופאי, בביפאר ועוד. 
"היית מודל חיקוי לשליחות ציבורית, לעשייה 
וערכית.  מקצועית  למנהיגות  השראה,  מעוררת 
החיוך שלך היה מסימני ההיכר שלך. חיוך שבא 
הסובבים  של  לבם  את  שבה  שתמיד  הלב,  מכל 
אותך. גם את דעותיך הנחושות לעולם לא נשכח. 
סוחפים,  בנאומים  ביטוי  לידי  באו  אשר  דעות 
דיבר,  כשיוסי  רבים.  ריתקו  אשר  טעם  בדברי 

היה ברור לכולנו כי נזכה לתובנות חכמות, 
לניתוחים מעמיקים במגוון רחב של סוגיות 

ביטוחיות ואחרות. 
ציבוריים בשם  גם הרבה מאבקים  "ידענו 
ולמען סוכני הביטוח. ראית את עצמך כמי 
לא  למענם.  בחזית  לעמוד  תמיד  שמחויב 
בהם  ראית  הוא.  נהפוך  מאתגרים,  נרתעת 
הזדמנויות, השכלת להפוך אותם מסיכונים 
ותהליכים  פתרונות  למציאת  לסיכויים, 
אשר יפתחו אופקים חדשים לסוכני הביטוח. 
נח  לא  בשלך.  אתה  אבל  חלפו  "השנים 
ממשיכי  בטיפוח  ציבורית,  בעשייה  לרגע 
שאליה  משימה  בכל  בסוכנות,  דרכך 

נתבקשת. איש אשכולות, מאז ולעולם.  
לגור  אותנו  הובילו  אף  החיים  "נסיבות 
קרוב אחד לשני. הזדמנות נוספת להמשיך 
בין  הקשרים  כולל  רב־השנים,  הקשר  את 
להחליף  לעת,  מעת  להיפגש  המשפחות. 
חוויות, לנצור רגעים קסומים מהעבר. ושוב, 
בכל מפגש, בכל שיחה, היית יוסי האכפתי, 

הפעלתן, הנמרץ, מלא אמונה ודעת. 
היית אחד מעמודי התווך של ענף  "יוסי, 
אדם   - הכל  לפני  אבל  בישראל,  הביטוח 
היפה,  ישראל  ארץ  ומעלה.  משכמו  וחבר 
תחסר  מאוד,  לי  תחסר  והערכית.  הטובה 

לכולנו. 
משכבך  על  נוח  הכל.  על  לך  "תודה 

בשלום".

סו"ב ליאור רוזנפלד, נשיא 
הלשכה לשעבר

בהלם  בי  הכה  יוסי  של  "מותו 
נפגשנו קצת  גדולה.  ובתדהמה 
הארצית  במועצה  פסח  לפני 
הלשכה  נשיאי  הוזמנו  אליה 
סוגיות  על  ושוחחנו  לשעבר 
מעורב  היה  יוסי  שבהן  הענף 
גם שנים רבות לאחר שסיים את כהונתו כנשיא 

הלשכה מתוקף היותו בכיר ב m.d.r.t אירופה.
את  הקמתי  הלשכה  לנשיאות  נבחרתי  "כאשר 
קודם  נשיא  בראשות  לנשיא  המייעצת  הוועדה 
נוסף אודי כץ יבדל"א  ויוסי מיד נירתם והיה חבר 

בכיר, מוביל ודעתן בוועדה.
אחרים  לדעת  הסכים  תמיד  לא  כשיוסי  "גם 
במכובדות  בחיוך,  בנועם  זאת  להביע  ידע  הוא 

"השאיר מורשת מפוארת": צער עמוק 
בעקבות מותו של סו"ב יוסי מנור 

נשיא לשכת סוכני הביטוח בשנים 2001־2007 ויו"ר מטה אירופה ואוקיאניה ב־MDRT נפטר בשבוע שעבר 
לאחר מאבק במחלה קשה  נשיאי הלשכה וחבריו סוכנות וסוכני הביטוח סופדים לו  < רונית מורגנשטרן

 סו"ב יוסי מנור ז"ל, נשיא הלשכה לשעבר ויו"ר 
MDRTמטה אירופה ואוקיאניה ב־
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לגופו  ולא  עניין  של  לגופו  תמיד  ובמקצועיות, 
של אדם.

'מועדון  כי  לי  אמר  מפעם  יותר  "בשיחותינו 
נשיאי הלשכה' הוא קטן ומצומצם ועלינו להקפיד 
ועתיד  הווה  למען  העבר  נשיאי  של  בכבודם 
הלשכה וכעת לצערי המועדון הצטמצם אף יותר.
ה־ מועדון  בכירי  את  אירחנו  כהונתי  "במהלך 

הם  איך  לשמוע  היה  ומחמיא  מחו"ל   MDRT
מדברים על יוסי גם שלא היה נוכח באותם רגעים.

הביטוח  סוכן  למקצוע  כבוד  הביא  "יוסי 
ויחסר לענף שכה אהב ,לסוכנים למשפחתו, לי 

ולכולנו".

סו"ב רים שוקחה, סגנית נשיא 
הלשכה

יוסי  את  להזכיר  לי  קל  "לא 
מנור ז”ל. איש עם תרומה רבה 
בלשכה  רק  לא  הביטוח  לענף 
או בארגון ה־MDRT, אלא כבן 
אדם שדאג ועזר להרבה סוכני 
האדם  עקרון  את  אימץ  ובעולם,  בארץ  ביטוח 
וסבא  מדהים  אב  והיה   MDRTה־ בארגון  השלם 
עוד יותר, בעל מצוין, סוכן ביטוח מקצועי, ואיש 

מצליח. 
חברת  עם  בחו”ל  בטיול  יוסי  את  הכרתי  "אני 
ביטוח בתחילת דרכי, אז הייתי לבד ולא הכרתי 
עם  שאתחבר  ודאג  לי  דאג  הוא  סוכנים,  הרבה 

השאר, בלינו יחד בכיף גדול.
ולדבר  מאוד  טוב  להתבטא  ידע  תמיד  "הוא 
חשובים  בכנסים  נאם  לסביבה.  ולייעץ  ברוגע, 

וידע לשקף את הדברים בצורה מעולה.
יו”ר  שיהיה   MDRTה־ ארגון  של  "הבחירה 
אירופה ואוקיאניה לא באה במקרה, יוסי היה סוכן 

ביטוח מיוחד עם אישיות מדהימה ועם לב ענק.
"יהי זכרו ברוך".

סו"ב דביר רפ, סגן ומ"מ יו"ר 
המועצה הארצית ויו"ר סניף 

חדרה

קיבלתי  מאוד.  לי  "עצוב 
את  רב  ובעצב  בתדהמה 
פטירתו  על  המרה  הבשורה 
סוכני  לשכת  נשיא  של 
בנו  ששי  מנור.  יוסי  הביטוח 
של יוסי עדכן אותי. עלו דמעות בעיניי ופשוט 
שבועות  כמה  לפני  בדיוק  הרי  האמנתי,  לא 
ובישיבת   MDRT בכנס  פעמיים,  נפגשנו 
גמור.  בסדר  נראה  היה  והכל  הארצית  המועצה 

כך לפחות חשבתי.
סתם  לא  הלשכה,  של  כבוד  נשיא  היה  "יוסי 
ליוסי  הגיע  כבוד, באמת  נשיא  לו התואר  ניתן 
מותו  ועד  חייו  שכל  כיוון  שבעולם  הכבוד  כל 
סוכני  למען  לאות  וללא  רב  במרץ  ופעל  תרם 
ובביפאר,   MDRTב־ בלשכה,  בישראל,  הביטוח 

וכל זאת בהתנדבות מלאה. ליוסי פשוט זרם דם 
של נתינה בוורידים.

מיוחד  אדם  פשוט  יוסי,  את  אהבתי  כך  "כל 
ממנו.  להתעלם  אפשר  שאי  השראה  מעורר 
בנחת  חכמים  'דברי  המשפט  את  כשאמרו 
נשמעים' התכוונו אליו. תמיד נאם דברי חכמה 
בנחת, ברוגע, בנועם ובשקט האופייניים לו וכל 

הנוכחים היו מרותקים.
בלשכה  השונים  תפקידיי  את  "כשהתחלתי 
הוא דאג להתקשר אליי ולייעץ לי וביקש שלא 
הוא  ג'וניור  רפ  עת.  בכל  ושאתקשר  אתבייש 
דאגתי  ובאמת  הצעתו  את  אימצתי  לי,  קרא 
לדבר איתו לעיתים קרובות ולהתייעץ איתו על 

נושאים רבים, והפכנו חברים טובים.
"היו לנו שיחות רבות על עתיד סוכני הביטוח 
בכלל ועל סוכני הביטוח הצעירים בפרט ובכולן 
החשובה  ובשליחות  בקיומנו  רב  ביטחון  הביע 
נפעמתי  פעם  ובכל  מבוטחינו  קהל  עבור  שלנו 

מהרעיונות והפתרונות הרבים עליהם חשב.
"לישיבת המועצה האחרונה הוא נעתר לבקשתה 
של חברתו הטובה יו"ר המועצה הארצית סוכנת 
הביטוח שוש כהן ודאג להגיע במיוחד להשתתף 
ולנאום. כשפגש אותי חיבק אותי ובירך אותי על 
תפקידי החדש כסגן וממלא מקום יו"ר המועצה 

הארצית, מאוד התרגשתי והודיתי לו.
"אפילו בדמיון הכי פרוע לא העליתי על דעתי 

שזו תהיה הפעם האחרונה שניפגש.
"יוסי, איבדתי חבר יקר. אתה תחסר לי מאוד. 
אהבתי  כך  שכל  להשראה  דמות  בשבילי  היית 
היקרה.  מנור  משפחת  לכל  תנחומיי  והערצתי. 

יהי זכרך ברוך לעד"

סו"ב שוש כהן־גנון, יו"ר 
המועצה הארצית

כך  שלי'.  וחברים  "'חברות 
היה פותח יוסי את דבריו בכל 

נאום ובכל הרצאה.
"יוסי אהוב ויקר, אנחנו כאן 
כי  כך,  כל  ועצובים  כואבים 
מנהיג,  חבר,  יוסי,  נתפס.  לא 
איש משפחה למופת ובעיקר אבא לשי, קרן ועדי 

וסבא גאה, דואג ואוהב.
להסביר  להדריך  הנכונות  אדם,  אוהב  "יוסי 
ובעל מקצוע  לעזור בכל נושא בו נשאל, רהוט 

לעילא, ישר וחבר אמיתי.
הביטוח  לתחום  שהגיע  הישיבה  ילד  "יוסי 
התמקצע בו והיווה את מרכז חייו הקים סוכנות 

לביטוח מפוארת וילדיו קרן ושי איתו.
ורבת  הרבה  תרומתו  נוספה  אלה  כל  "ועל 
השנים - פועלו בשלל התפקידים שנשא למען 
היבחרו  ועד  הביטוח  סוכני  לשכת  קהילתנו 
לנשיא הלשכה בה כיהן בין השנים 2001־2007, 
כאשר  האמיצה  חברותנו  נוצרה  אלו  בשנים 

עמדתי לצידו כיו"ר המחוזות.
"כאשר כתב את הנאומים היה נותן לי לקרוא 

קודם, מה את אומרת שוש, בסדר? זה תמיד היה 
על  הוורבליות,  על  כמוהו,  היה  לא  כי  בסדר. 

הרהיטות, יכול היה לקום ולשלוף נאום בדקה.
בתפקיד  יוסי  פעל  האחרונות  "בשנתיים 
של  האזורי  המטה  כיו"ר  הבכיר  הבינלאומי 
חייל  עשה  כאן  גם  העולמי,   MDRTב־ אירופה 

ועליו הייתה גאוותו.
ישיבת  התקיימה  פסח,  ערב  חודש,  "לפני 
אתה  'יוסי  ליוסי:  התקשרתי  לכן  קודם  מועצה. 
בא לברך לשאת דברים, אתה נשיא כבוד', יוסי 

אמר: 'את מזמינה - אני בא'.
"כמו תמיד, דבריו החכמים הדהדו באולם. הוא 
קרא לאחדות, לחברות לשילוב ידיים כי רק כך 

מנצחים.
ניצחת את המחלה  ניצחת, לא  "אבל אתה לא 

הארורה ונקטפת כל כך מהר.
"יוסי, לנצח נישא אותך בליבנו ונזכור אותך. 
שיחות  את  מסיימים  שהיינו  כפי  מסיימת  אני 
הטלפון הארוכות והרבות שלנו: 'אני אוהב אותך 

שוש, אוהבת אותך יוסי'.
"תהא נשמתך צרורה בצרור החיים".

סו"ב סמי זילכה

"יוסי ידידי וחברי היקר. עצוב 
איתנו.  לא  שאתה  לשמוע 
הן  שנים,  לאורך  בצלך  חסיתי 
ועדת  כיו"ר  הן  לשכה,  כחבר 
הלשכה  נשיא  בהיותך  כספים 
להאמין  קשה  שנים.  לאורך  ארוכה  ובחברות 
שנקטפת בשיא עשייה. היית איש משפחה למופת. 

איש ביטוח ענק.
אותנו  וייצגו  הסוכנים  למעננו  רבות  "פעלת 

בכבוד בלשכה, ב־MDRT בביפאר ואיפה לא.
"נוח על משכבך בשלום. יהי זכרך ברוך לעולמי 
זיוה, הילדים, הנכדים  עולמים. ולמשפחת מנור, 

וכולם -  שלא תדעו צער".

סו"ב יפית תמיר, חברת 
המועצה הארצית וחברה 

בוועדת הפיננסים
"את יוסי חברי הכרתי באריה 
קבוצת  היינו  לביטוח.  חברה 
נמרצת  צעירה  סוכנים 
וחרוצה, בתחילת דרכה בעולם 
פעילותו  החל  יוסי  הביטוח. 
חיים  לביטוח  בוועדה  בלשכה 
לסוכן  שידאג  ביותר  חשוב  גוף  בלשכה  וראה 
הביטוח הקטן והגדול וייתן כלים להצלחה בשוק 

שהחל כבר אז להשתנות.
ומסירותו  יושרו  חריצותו  "מקצועיותו 
השנים  כל  במהלך  מילא  אותם  לתפקידים 
השאירו חותם אישי ומקצועי, היוו ומהווים אבני 

דרך לענף כולו.
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"יוסי מנור חברי היקר והאהוב כאח לי איננו. 
הגדול  ההלם  וכואבת.  עצובה  הייתה  הלוויה 
שליוו  הרבים  הנוכחים  מעיני  נשקף  לכתך  על 
אותך בדרכך האחרונה ולא הפסיקו לדמוע. גם 

השמיים בכו על לכתך הפתאומית.
"משפחה אוהבת, כואבת ומחבקת, חברי ילדות, 
למסע  חברים  לדרך,  חברים  למקצוע,  חברים 
רבות.  והיו  בחייך,  ותחנה  תחנה  מכל  החיים 
וללא לאות.  הספקת כה רבות בעשייה מבורכת 
על  בקנאות  ונלחמת  נואש  אמרת  לא  לעולם 

עקרונותיך. והכל למען המקצוע - סוכן ביטוח.
לזיוה  שבנית,  הנהדרת  למשפחה  "דאגת 
רעייתך, לשי, לקרן ועדי ילדיך ולנכדים כולם 
קץ  אין  ובשמחה  בנחת  חייך  את  מילאו  אשר 
עצום.  מאושר  וזרחת  לילדותך  חזרת  דרכם 
אחד  לכל  רב  בקשב  הקשבת  לכל.  זמן  מצאת 
ולא השבת פניו ריקם. היית יוסי של כולנו בכל 
תפקיד ותפקיד אותו מילאת בגאווה, ידע עצום 
להערכה  הראויה  ומקצועיות  קץ  אין  סבלנות 

רבה מאוד.
"אתה אחד מעמודי התווך של תעשיית הביטוח 
בארץ ובעולם. כך בדרכך שלך שמת את מדינת 
ישראל על מפת הביטוח באירופה ובעולם כולו. 
מקום  בכל  רבים  בכנסים  נאמנה  אותנו  ייצגת 

בעולם. תקצר היריעה להכיל את פועלך הרב. 
"נפרדת ממך בלב שבור ובכאב גדול. איבדתי 
חבר אמת. חברות רבת שנים. ארבעה עשורים. 
החיוך המרוח תמיד על פני הילד שלך והצחוק 
איתי  ילכו  שלנו  ושיחה  שיחה  בכל  המתגלגל 
מכובדת  מורשת  מאחוריך  הותרת  לתמיד. 

ותמונות רבות למזכרת.
"חבר אתה חסר. תנוח בשלום על משכבך חבר 

יקר ואהוב שלי".

סו"ב יובל ארנון
פגשתי  מנור  יוסי  "את 
 2005 בשנת  לראשונה 
ללשכת  אליו  הגעתי  לערך, 
הישן  במשכנה  הביטוח  סוכני 
חבר  מקצועית,  לפגישה 
לשמוע  בפניו  המליץ  משותף 
אותי וכך נקבעה בנינו הפגישה. בתקופה ההיא 
את  לקדם  רציתי  אך  בלשכה  פעיל  הייתי  לא 
לנסות  הלשכה  ובעזרת  הפיננסי  התכנון  נושא 

להנחילו לכמה שיותר סוכני ביטוח.
נשיא  של  לחדרו  ונכנסתי  ללשכה  "הגעתי 
נוצרה  דקות  שתי  ותוך  מנור,  יוסי  הלשכה 
ליוותה את שנינו,  ימיו האחרונים  כימיה שעד 
תפיסתי  את  לו  הצגתי  וקלחה,  זרמה  השיחה 
ויוסי  בנושא המקצועי עליו באתי לדבר איתו, 
החיים  ביטוח  ברזי  שלט  אשר  מקצוע  כאיש 
קרוב  שיחה  איתי  פיתח  הביטוחים,  ובשאר 
לשעתיים בכל הקשור כיצד מקדמים את סוכני 
מסקנות  בסיום  מיד  הם  הימים  כאשר  הביטוח, 
ועדת בכר בה יוסי השקיע ימים כלילות בייצוג 

האינטרסים של סוכני הביטוח ולקוחותיהם. 
בנינו  להירקם  החלה  זו  מפגישה  "למעשה 
שהחלתי  וגדלה  התחזקה  שרק  אמיצה  חברות 
החיים  ביטוח  בתחום  בלשכה  בפעילותי 
והפנסיה עד לתפקידי כיו"ר הוועדה בתחום זה. 
לאורך כל הדרך היינו בקשר עמוק. יוסי דעתן 
ערים  ויכוחים  פעם  לא  דעתו,  מחווה  ומקצועי 
נפרדים  תמיד  אבל  בלבד,  מקצועי  בסיס  על 
'יוסיניו'  בחיבוק ונשיקות. אני הייתי קורא לו 
פעם  ומידי  'יובלצ'יק'  לי  קורא  היה  והוא 
עד  התחזק,  רק  והקשר  באידיש.  משפט  איזה 
שלהפתעתי אף הרים לי יום אחד טלפון וביקש 

פנסיוני  לביטוח  בוועדה  מהמניין  חבר  להיות 
על  קפצתי  כמובן  אני  בראשה,  עמדתי  אשר 
המציאה, לא כל יום מזדמן איש מקצוע ברמתו 
לוועדה, כולל ההסתכלות הבינלאומית שהייתה 
וחברותו   MDRTה־ בארגון  תפקידיו  לאור  לו 

בביפאר. 
"בכל יום הולדת שוחחנו בטלפון, הוא מתקשר 
אלי, אני אליו, צוחקים, מקשקשים על המקצוע, 
הנעשה  ועל  הרגולציה  על  לחו"ל,  נסיעות  על 
בלשכה. בפעם האחרונה בה נפגשנו היה בכנס 
התחבקנו  לציון,  בראשון  שנערך  הסוכנויות 
וצחקנו, ואף בסיום הרצאתי אמר לי 'רק בשביל 

זה היה כדאי להגיע היום' וצחק בקול גדול.
אחד  איחלנו  שוחחנו,  האחרון  פסח  "בערב 
לשני ולמשפחות הרבה בריאות, צחקנו כרגיל, 
הבטחנו להיפגש בקרוב ולדון בשוטף, וזהו, הכל 
נדבר,  לא  שיותר  מעכל  לא  עוד  פשוט  נגמר. 
מחו"ל  חוויות  מקצועיות,  דעות  נחליף  נצחק, 

ועוד ועוד. 
"יוסי מנור, נשיא של כבוד, השאיר את חותמו 
בארגונים  וגם  בארץ  הביטוח  תחום  על  בענק 
כי  מחדש  הוכיח  ורק  זה,  בתחום  בינלאומיים 
ביותר  הגבוהה  ברמה  מקצוע  איש  של  השילוב 
אכן  הוא  הומור,  והרבה  גדולה  נשמה  עם  יחד 

השילוב המנצח וכך גם אזכור אותו לעד.
"יהי זכרו ברוך".

סו”ב מיכל וינצר, מ”מ נשיא 
הלשכה

קשה  כך  כל  שלנו,  יקר  “יוסי 
שאתה  לחשוב  נתפס  ולא 
אותך  הכרתי  איתנו.  לא  כבר 
הביטוח  בעולם  דרכי  בתחילת 
כבר  וחדשה,  צעירה  כסוכנת 
וכיהנת  מוערך  סוכן  היית  אז 

כיו”ר הוועדה האלמנטרית.
גדולה   בהערצה  עליך  הסתכלתי  איך  לי  “זכור 
כובשת  אישיות  בעל  מקצועי  ידע  כמוקד 
השנים  לאורך  לשאוף.  יש  אליו  וכמגדלור 
מפגשים,  כנסים,  אירועים,  ספור  באין  נפגשנו 
ואתה כדרכך בנעם ובאכפתיות שואל, מתעניין, 

מייעץ, תמיד בשלווה בחיוך ובייחודיות שלך. 
חברנו  אברמוביץ  אריה  את  ליווינו  “כאשר 
בהתמודדות לנשיאות הלשכה, חלקנו יחד מאות 
שעות בנסיעות בכל הארץ. בתקופה זו, כשראיתי 
אותך מתרוצץ ונפגש עם מאות סוכנים וסוכנות, 
הבנתי עד כמה אתה מוערך ומהווה עבור רבים 

מודל לחיקוי. 
“בכל מקום אליו הגענו, סוכנים וסוכנות ביקשו 
את קרבתך, עצתך, המלצה או טיפ מקצועי כזה 
בסבלנות,  לכולם  ענית  כהרגלך  אתה,  אחר.  או 
שאין  עוצמה  עם  אבל  צנוע  רוח  באורך  בחיוך, 

שנייה לה בעולם הביטוח.
“בכנס MDRT בהונג קונג חוויתי בדרך נוספת 
את הכבוד לו זכית בעולם הביטוח הבינ”ל, לצד 
ומפרגן  אוהב  בעל  מדהים,  משפחה  איש  היותך 

"חברות וחברים יקרים,

"הקפתם אותנו בחום ואהבה בהלוויה ובמהלך השבעה. שיתפתם אותנו בסיפורים 
האישיים וברגעים המיוחדים שהיו לכם עם אבא ז"ל, בעזרה האישית, בהתייעצויות 

המקצועיות, ברגעי הביחד, בכנסים ובטיולים.

"מרכז עולמו של אבא היה עולם הביטוח ב־46 השנים האחרונות, הן כסוכן ביטוח, 
כמנטור וכפעיל בשלל תפקידים בלשכת סוכני הביטוח, החל משנות ה־80 בהעברת 

קורסים במכללה ודרך פעילות במחוז כיו"ר הוועדה האלמטרית ובשיאו כנשיא לשכת 
סוכני הביטוח בארץ ויו"ר MDRT אירופה.

"אבא הקים סוכנות לביטוח מפוארת, רבבות לקוחות שאבינו ליווה אותם בכל צעד 
בחיים כואבים והמומים.

"אנו מודים לכל החברות, החברים, והלקוחות על התמיכה.
"אנחנו מתגעגעים, זכרך בליבנו לעד.

זיוה שי קרן ועדי מנור".
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לזיוה  אבא חם דואג ומגונן לשי, קרן ועדי וסבא 
רגיש ומאוהב. 

“יום הולדתך חל במקביל לאדם בני, ובאופן מקרי 
במסעדות  פעמיים  או  פעם  להיפגש  לנו  יצא 
לחגיגה, ואתה הוקפת בבני המשפחה המביטים בך 

בהערצה ואהבה שאין כדוגמתן. 
גם  ביטוי  לידי  בא  שלך  והרחב  הגדול  “הלב 
במסגרת עמותת ‘גיבורים קטנים’ אליה הצטרפת 
ותרמת בכל דרך, תמיד בצניעות בענווה ברוחב 

לב ובחיוך גדול. 
ֲאֶׁשר  ַההּוא  ָהִאיׁש  ְּכמֹו  ֲאָנִׁשים  עֹוד  ֶיְׁשָנם  "ֵאיפֹה 

ָהָיה ָּכֲעָרבֹות ַהּבּוְכיֹות.
נוח  מתגעגעת,  ,כבר  יקירי  יוסי  שלום  “הייה 

בשלום על משכבך”.

סו"ב מושיק בן פורת

"יוסי איש יקר, למרות שיעור 
עבור  כמגדלור  היית  קומתך 
והסוכנים  הסוכנות  ציבור 
איש  ובאירופה.  בישראל 
אירועים  שצפה  מאד  חכם 
ותרחישים עוד לפני שקרו ודאג לעשות הכל כדי 

שהם יועילו לציבור הסוכנים.
למרביתנו.  דרך  ומתווה  דוגמא  מודל,  "היית 

תודה על כל פועלך עבורנו.

"נוח בשלום על משכבך והיה מליץ יושר לכל 
עם ישראל".

סו"ב אלי לוגשי

מאוד  לי  צר  מנור,  "למשפחת 
של  פטירתו  על  לשמוע  היה 
יוסי  את  הכרתי  ז”ל.  יוסי 
הביטוח,  בענף  דרכו  מתחילת 
היינו בעשרות כנסים ובנסיעות 
הראשון  במחזור  יחד  למדו  שלנו  הבנים  לחו”ל, 

של המכללה האקדמית לביטוח.
"רק לפני מספר שבועות נפגשנו במלון אלמא 

.MDRTזיכרון יעקב בכנס מוצלח של ה־
"יהי זכרו ברוך ושינוח על משכבו בשלום".

סו"ב אשר סייפר, לשעבר חבר 
מועצה ארצית ויו"ר המכללה 

לפיננסים וביטוח
“יוסי, מנהיג וגם חבר לדרך. הכרנו את יוסי מנור 
לנתב  שידע  אמיתי,  כמנהיג 
גועשים,  במים  הספינה  את 
להשראה  מקור  לדרך,  וכחבר 
לשמוע  מוכן  עצה,  ולקבלת 
בצורה  דעתו  את  ולהביע 

הטובה ביותר.
כנשיא  שכיהן  בתקופה  יוסי  את  “ליוויתי 
אחת  הייתה  זו   .2001-2007 השנים  בין  הלשכה 
מהתקופות הסוערות של הלשכה, בין היתר עברנו 
שנגעה  ביותר  הרחבה  ברפורמה  הדיונים   את 

לשוק ההון והביטוח , ועדת בכר.
אנשי  לגייס  וידע  המחנה,  בראש  עמד  “יוסי 
בציבור  פגיעה  למנוע  מנת  על  ופעילים  מקצוע 

וגזירות קשות ביותר לסוכנים הפועלים בענף.
הניסיון שהובילו בעלי אינטרסים  “פעלנו מול 
אדירה  עוצמה  בעלי  כלכליים  לגורמים  לאפשר 

להיכנס לשיווק מוצרי ביטוח.
“יוסי פעל בשקט ובקור רוח, בנה מודל המאפשר 
הרחב,  הציבורי  לאינטרס  מענה  לתת  אחד  מצד 
וגם מאפשר לנו, סוכני הביטוח, להמשיך לפעול 

לטובת הלקוחות שלנו.
מהגזירות  גדול  שחלק  כך  להתנהל  ידע  “הוא 
נפתח  זאת  עם  ויחד  נגנזו,  להנחית  שהתכוונו 
בתקופה  בפיננסים.  לעסוק  לסוכנים  הפתח 
גורמים  מגוון  מול  פעלה  הלשכה  זו  קריטית 
שלטוניים, במשרדי הממשלה ובכנסת. יוסי מנור 

התנהג תמיד בצניעות מבלי להתרברב.
הזמן  כל  דגל  סערו,  הרוחות  כאשר  “גם 
בהתנהגות מאופקת, קורקטית ומכבדת.  כך ניתן 
להגדיר את התקופה שיוסי עמד בראש המערכת, 

תקופה של התנהלות עניינית ומכבדת”. 
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חברת יחסי ציבור חדשה ללשכה
הוועד המנהל של הלשכה בחר בראשית השבוע בחברת Unik, בבעלות נסים דואק ‰ יוניק 

תחליף את קמחזי תקשורת בבעלותה של אושרת קמחזי < רונית מורגנשטרן

בתחילת ה אחד  פה  בחר  המנהל  וועד 
לשמש   ,Unik חברת  את  השבוע 
של  הציבור  ויחסי  התקשורת  כמשרד 
נסים  בבעלות  יוניק,  הביטוח.  סוכני  לשכת 
תקשורת  קמחזי  משרד  את  מחליפה  דואק, 

שבבעלות אושרת קמחזי.
אשר  תחומית  רב  תקשורת  חברת  היא  יוניק 
נוסדה ב־2003 ומציעה תפיסה שלמה ורחבה של 
תחום הייעוץ האסטרטגי תקשורתי. היא הוקמה 
ומנוהלת על ידי דואק, לשעבר העורך הכלכלי 
של מוסף "ממון" של העיתון ידיעות אחרונות. 
לשעבר  גרינשטיין,  מתן  הוא  החברה  מנכ"ל 
והיא  צה"ל,  דובר  בחטיבת  תקשורת  ענף  ראש 
מעסיקה כ־25 עובדים מנוסים המתמחים בייעוץ 

תקשורתי ובמיתוג. 
החברה,  פעילות  שנות  "ב־19  נמסר:  מהחברה 
של  הדוברות  מערך  את  מנהלים  ואנו  ניהלנו 
ארגונים  פרטיות,  חברות  ממשלתיים,  ארגונים 
ניהלנו  שלישי.  מגזר  וארגוני  בינלאומיים, 
קמפיינים שעמדו בכותרות הראשיות, התמודדנו 

לקוחותינו,  על  שאיימו  משברים  עם  בהצלחה 
וניצחנו מערכות בחירות.

"ליוניק ניסיון נרחב בלובינג ובעבודה מאחורי 
קלאסיים  פרסומיים  בקמפיינים  הקלעים, 
בעברית  ממוקדת,  ציבור  יחסי  ובעבודת 

ובאנגלית, מול התקשורת המקומית או הזרה. 
שניהלנו  הבולטים  מהקמפיינים  "כמה 

במקביל  ובחקיקה;  ברגולציה  עסקו 
של  התקשורתית  החזית  לניהול 
לעיתונאים  תדרוכים  הלקוח, 
אוהדים,  אייטמים  והחדרת 
הדינמיקה  עם  התמודדנו 

ובבירוקרטיה  בכנסת  המורכבת 
הממשלה,  במשרדי  המקצועית 

עם  במגעיו  הלקוח  את  וליווינו 
הציבור  ועם  ההחלטות  מקבלי 

עד לסיומו המוצלח של הקמפיין".
ישראל,  בנק  מייצגת:  שהחברה  הגופים  בין 
ליימן  בישראל,  האירופי  האיחוד  משלחת 
הבולטות  מהיבואניות  שסטוביץ  וש.  שליסל, 

מאזדה  דגמי  יבואנית  מוטורס  דלק  בישראל, 
הערים   15 פורום  הגז,  חברות  איגוד  ופורד, 
רייכמן  אוניברסיטת  בישראל,  העצמאיות 

והמכללה למנהל ועוד.

מוקירים את הפעילות
החל מחודש אוגוסט האחרון ליווה משרד 
ייעוץ התקשורת והאסטרטגיה קמחזי 
תקשורת את לשכת סוכני הביטוח, 
יח"צ  דוברות,  שירותי  לה  והעניק 
זוהי  תקשורתית.  ואסטרטגיה 
כהונתו השנייה של המשרד, שעבד 
בעבר עם הלשכה, וההחלטה לבחור 
נתקבלה   2021 באוגוסט  מחדש  בו 
בשל ההצלחה הרבה של הפעילות 

המשותפת בשנת 2019.
את  להוקיר  ביקשו  הביטוח  סוכני  בלשכת 
תקשורת,  קמחזי  של  המוצלחת  הפעילות 
ולאחל הצלחה מרובה למשרד בהמשך פעילותו 

העסקית. 

דואק. בעלי יוניק תקשורת 
ולשעבר עורך בידיעות אחרונות



ללשכת סוכני ביטוח בישראל, עמותה רשומה מס' 580013365
דרוש/ה

מנכ״ל/ית
לשכת סוכני ביטוח בישראל (ע"ר) הינה האיגוד המקצועי של סוכני הביטוח בישראל. 

מאגדת כ- 4,700 סוכני ביטוח מורשים ברחבי המדינה. מטרת הלשכה הינה לקדם ולשמור על האינטרסים 
מתמיד  שיפור  תוך  המדינה  אזרחי  לטובת  הביטוח  סוכני  את  שיקדמו  מהלכים  וליזום  הביטוח  סוכני  של 

בתפיסת מעמדם הציבורי. 
לעמותה כ-12 עובדים והיא מפעילה שירותי מיקור חוץ ומקיימת אירועים בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח.

תנאי סף:
על המועמד לעמוד בשני התנאים הבאים במצטבר:

1. תנאי השכלה:
אחת משתי החלופות להלן:

א. בעל תואר אקדמאי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה באחד מן התחומים הבאים: כלכלה, ביטוח, מנהל עסקים, ניהול,
     משפטים, ראיית חשבון, מנהל ציבורי והנדסה.

ב. מי שהוא בעל תואר אקדמאי, ממוסד מוכר במועצה להשכלה גבוהה שלא נמנה בסעיף 1, ובלבד שהוא בעל ניסיון ניהולי 
     מצטבר של 7 שנים לפחות, מתוכן 5 שנים לפחות בגופים בעלי היקף פעילות פיננסית העולה על 5 מיליון ש"ח.  

2. תנאי ניסיון: 
בעל ניסיון ניהולי רציף של 5 שנים לפחות ב-10 השנים האחרונות בתפקיד בתחום הניהול העסקי של ארגון בעל היקף עסקים 

העולה על 5 מיליון ש"ח והמנהל לפחות 6 עובדים.

יתרונות:
• ניסיון ניהולי בהיקפי פעילות משמעותיים ב-7 השנים האחרונות.

• ניסיון בהנעת עובדים וניהולם, לרבות ניהול והפעלת יועצים/קבלנים בתחומים שונים, והתקשרויות עם גורמים 
   שלישיים/מיקור חוץ.

• ניסיון בניהול פרויקטים והפקת אירועים עד 1,500 איש.
• ניסיון בניהול, הובלת והטמעת מהלכים אסטרטגיים ותהליכי שינוי בארגון בתחום אחריותו.

• ניסיון בניהול משברים מהותיים באופן ישיר.
• ניסיון בעבודה מול רשויות ממשלתיות, כנסת, שלטון מרכזי ו/או שלטון מקומי ו/או גופים ציבוריים. 

• ניסיון בעבודה ישירה מול ועד מנהל של עמותה, מוסדות עמותה והיכרות עם ממשל תאגידי.

יש לצרף קורות חיים בצירוף העתק נאמן למקור של תעודות השכלה, המלצות ומלוא המסמכים שיש בהם כדי להוכיח את 
עמידת המועמד בתנאי הסף או כל מסמך אחר רלוונטי, כשהוא חתום וסרוק ולגבי מסמכים שמיועדים להוכחת עמידה בתנאי 

סף – העתק נאמן למקור. 
    lishka@insurance.org.il :מסמכים כאמור יש לשלוח עד ליום 01.06.22 בשעה 16:00, לכתובת דוא"ל

יש לוודא טלפונית קבלת דואר אלקטרוני באמצעות טלפון שמספרו: 03-6366501 (גב' אנה קריימן).

• לשון המודעה מנוסחת בלשון זכר אך היא מכוונת לנשים וגברים באותה מידה.
• העמותה שומרת על זכותה לבצע הערכת המועמדים על ידי גורם מקצועי מטעם העמותה באמצעות מבדקי מיון, 

   וכן שומרת על זכותה לפנות לקבלת המלצות ואימות פרטים.
• העמותה שומרת על זכותה לפנות למועמדים נוספים שלא יגישו מועמדות באופן יזום.
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ביטוח ל סוכני  עלולים  קרובות  עתים 
להיקלע למקרה שבו חברת הביטוח דוחה 
העלאת  תוך  לקוחותיהם,  מצד  תביעה 
הטענה כי הלקוח לא שיתף עמן פעולה או שגרם 
פסק  לאחרונה  ניתן  זה,  בנושא  במרמה.  לתאונה 
דין חשוב בבית משפט השלום בנתניה, אשר מבאר 
את ההלכה שנקבעה בעניין החובות המוטלות על 
המבטחת כאשר היא דוחה תביעה לקבלת תגמולי 
פרטים  לה  מסר  המבוטח  כי  הטענה  בגין  ביטוח 
כוזבים במרמה עת הוא לא שיתף פעולה עמה.    

רקע
תביעה  הוגשה  בנתניה  השלום  משפט  בית  בפני 
כנגד נהג אשר נטען כי פגע בחלקו האחורי של 
המסרבת  שלו  המבטחת  וכנגד  התובע  של  רכבו 
לפצות את התובע במסגרת פוליסת ביטוח צד ג' 
שהייתה לנתבע )תא"מ )שלום נת'( 7793-07-18(.
הנתבע  נסע  עת  התביעה,  בכתב  שנטען  כפי 
מאחורי התובע, הוא פגע בו, הסיט אותו מהכביש 

ותוך כך הסב לו נזקים. 
התובע  ברכב  פגע  רכבו  כי  הכחיש  לא  הנתבע 
מאחור. לטענתו, הוא ניסה לעקוף את רכב התובע 
אחד  לנתיב  משתלבים  הנתיבים  שני  בה  בדרך 
אותו  והסיט  התובע  של  ברכבו  פגע  כך  ובתוך 
כדי  המבטחת  אל  הנתבע  פנה  לכן,  מהכביש. 
להפעיל את פוליסת הביטוח צד ג' אשר הייתה לו 
אצל המבטחת. אולם, חברת הביטוח סירבה להפעיל 

את הפוליסה משני טעמים אשר יוסברו כעת. 

חוסר שיתוף פעולה
ראשית, לטענת המבטחת, הנתבע לא היה מעורב 
באירוע, ככל ואכן אירעה תאונה. לטענתה, התובע 
והנתבע "עשו יד אחת" על מנת להוציא תגמולי 
ביטוח שלא כדין ולזכות בכיסוי ביטוחי בתביעת 
ומסירת  התאונה  קרות  של  טענות  תוך  ג',  צד 
עובדות כוזבות בכוונת מרמה. לכן, כאמור בסעיף 
25 לחוק חוזה הביטוח, טוענת המבטחת כי היא 
לא  פרטים  בגין  ביטוח  תגמולי  מתשלום  פטורה 

נכונים שנמסרו על ידי המבוטח בכוונת מרמה. 
בנוסף, טענה המבטחת, כי יש לדחות את התביעה 
של  מצדו  פעולה  שיתוף  היעדר  בשל  כנגדה, 
מפניותיה  התעלם  לטענתה  אשר  הנתבע, 
הדגישה,  המבטחת  מטעמה.  החוקר  ומפניות 
עת  הביטוח,  חוזה  לחוק   24 לסעיף  בהתאם  כי 
היא  זכאית  עימה,  פעולה  משתף  אינו  המבוטח 
להפחית מתגמולי הביטוח ואף לא לשלמם כלל. 

לאחר שמיעת טענות הצדדים ועיון בראיות, קבע 
בית המשפט כי דין התביעה להתקבל וכי פוליסת 

הביטוח אכן חלה במקרה דנן. 

״כוונת מרמה״
ראשית, בית המשפט ביאר את האמור בסעיף 25 
לחוק חוזה הביטוח. סעיף זה פוטר את המבטחת 
מחבותה, מקום בו המבוטח או מוטב מסרו למבטחת 
עובדות כוזבות, או העלימו ממנה עובדות בנוגע 
לחבות המבטחת והדבר נעשה בכוונת מרמה. כפי 
שנפסק ברע"א 230/98 הפניקס הישראלי חברה 
"כוונת מרמה" כוללת  נ' מסרה,  לביטוח בע"מ 
נכונות  בלתי  עובדות  מסירת  יסודות;  שלושה 
או  הנכונות  לאי  מודעות המבוטח  כוזבות;  או 

להוציא  וכוונה  שנמסרו,  העובדות  של  הכזב 
הבלתי  העובדות  יסוד  על  כדין,  שלא  כספים, 

נכונות או הכוזבות". 
בנוסף, בע"א 475/81 זיקרי נ' כלל חברה לביטוח 
פסק בית המשפט העליון כי על המבטחת הטוענת 
משקל,  בעלי  וראיות  "מידע  להביא  למרמה 
טענתה.  להוכחת  ממש"  של  חשד  המעוררים 
חברה  המגן   74/08 בע"א  שנפסק  כפי  מנגד, 
בע"מ,  הובלות  גרשון  שלום  נ'  בע"מ  לביטוח 
על בית המשפט להביא בחשבון גם את נחיתותה 
להוכיח  והנטל  המידע,  מבחינת  המבטחת  של 
ישתנה לפי הנסיבות, כאשר במקרה של ספק יזכה 

המבוטח בתביעתו. 

הוכחת נזק בפועל
כי  המשפט  בית  פסק  שבפנינו  במקרה  שנית, 

המבטחת לא הצליחה לעמוד בנטל המוטל עליה 
ניתן  גם אם  כוונת המרמה.  יסודות  להוכיח את 
או  נכונות  בלתי  עובדות  נמסרו  אכן  כי  להניח 
כוזבות מצד המבוטח, אין בכך די. על המבטחת 
לאי  המבוטח  מודעות  את  גם  להוכיח  הנטל 
שנמסרו.  העובדות  של  הכזב  או  הנכונות 
ראיות  להציג  יש  מרמה  טענת  הוכחת  לצורך 
בעלות משקל המעוררות חשד של ממש. בנוסף, 
בית המשפט פסק כי בראיות לא עולה שהמבוטח 

ניסה להכשיל את בירור החבות. 
סעיף 24 לחוק חוזה הביטוח,  זאת ועוד, לעניין 
הפעולה, כשלעצמו,  באי שיתוף  אין  כי  הודגש 

יש  אלא  מחבותה,  המבטחת  את  לפטור  כדי 
להוכיח כי אי שיתוף הפעולה מצד המבוטח גרם 

למבטחת נזק בפועל.   
השלום:  משפט  בית  של  ההחלטה  תמצית 
זאת  היא  הביטוח  חברת  להתקבל.  התביעה  דין 
שתישא בנטל הפיצויים. בית המשפט פסק שכדי 
ממש  של  בראיות  להוכיח  יש  למרמה  לטעון 
כוונת מרמה וכי עת מועלת על ידי המבטחת 
טענת אי שיתוף פעולה מצדו של המבוטח, יש 
להוכיח נזק בפועל מאי שיתוף הפעולה עצמו. 
בנסיבות אלה, התביעה מתקבלת והמבטחת היא 

זאת שתישא בפיצויים. 

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

כוונת מרמה: מה נדרש מחברת הביטוח כדי 
להוכיח את הטענה המורכבת בביה״מ

חוסר שיתוף פעולה ומרמה מצד הלקוח בתביעה לקבלת תגמולים - האם אלו 
טענות שחברת הביטוח יכולה להעלות באופן כללי? עו"ד ג'ון גבע מסביר

על המבטחת הנטל להוכיח את מודעות המבוטח לאי הנכונות או הכזב של העובדות שנמסרו
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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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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 בטוח חיים ופנסיונית בנס ציונה דרוש/ה 

מתמחה בביטוח פנסיוני ללימוד מיטבי והשתלמות 
בסוכנות. טלפון משרד 0774-180060.

סוכן ביטוח בתחילת הדרך?, לסוכנות ביטוח מגן בנס 
ציונה דרוש סוכן/ת עם רישיון פנסיוני, המעוניינים 

לבנות תיק ביטוח עצמאי לטווח ארוך, אנו נספק שרתי 
moshe@ :תפעול, משרד ותוכנות. קורות חיים למייל

magen-ins.co.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 יוקרתי ומרוהט להשכרה בנס ציונה, כולל כל 

 השירותים, אפשרות לשיתוף פעולה. נייד 
.0522-903913

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

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

הביטוח ב לתעשיית  שיגרמו  ההפסדים  אומדן  את  עידכנו  רי  סוויס 
מיליארד  ל־20   10 בין  נעה  המעודכנת  התחזית  באוקראינה.  מהמלחמה 
דולר. ענפי הביטוח שינזקו ביותר מהמלחמה בין אוקראינה לרוסיה הם תעופה, 

אשראי, ספנות, סיכון פוליטי ומהומות פוליטיות.
חכורים  מטוסים  כ־500  של  לקרקוע  מופנת  הלב  מתשומת  חלק  זה,  בשלב 
ברוסיה בעקבות הסנקציות שהוטלו על רוסיה על ידי מדינות המערב בתגובה 
המטוסים  מקרקוע  למבטחים  שהנזק  מעריכים  מומחים  לאוקראינה.  לפלישה 
יגיע לכ־13 מיליארד דולר. לפי הערכה יצטרכו מבטחי המשנה לכסות 30־40% 

מהנזקים.
לקבלת  החוכרים  תביעות  סביב  שיתנהל  משפטי  למאבק  נערכים  בלויד'ס 
ייעוץ ממשרדי עורכי  פיצויים של מיליארד דולרים. בתאגיד הביטוח ביקשו 

דין כיצד להתגונן מול התביעות. 
הם  השנה  הראשון של  דיווחו שברבעון  ידועים  מבטחי משנה  שני  בינתיים, 
ספגו הפסדים בעקבות המלחמה באוקראינה. סוויס רי דיווחה על הפסד של 282 
דולר מהשפעת המלחמה באוקראינה על התעופה; האנובר רי דיווחה על הפרשה 

של 150 מיליון אירו לכיסוי הפסדים באוקראינה. 

ביטוח ה בתחום  המוביל  הבריטי  מבטח 
את  מוריד   POOL RE הטרור  פיגועי 
 20 מזה  הירידה המשמעותית  הביטוח,  פרמיות 
שנה. הפול מצפה שזה יעודד את בעלי העסקים 

לבטח דרכו.
אבל  פורסם,  טרם  התעריף  הורדת  שיעור 
הגיאוגרפי.  האיזור  לפי  יקבע  שהוא  ההערכה 
להיות  צפוי  בפרמיה  הקיטון  שבלונדון  בעוד 
נמוך, מחוץ ללונדון תהיה ההורדה בשיעור 20% 

ויכולה להגיע להוזלה של 30%.
על מנת לעודד המשך הביטוחים בפול ניתנים 
הביטוח,  פרמיות  להורדת  בנוסף  תמריצים. 
לאלה  הביטוח  בפרמיות   10% הנחה של  תינתן 
המבטחים נכסים בשווי מעל 50 מיליון ליש”ט, 
תעריפי  כאשר  נוספות  הטבות  הובטחו  וכן 

הביטוח הנמוכים ייכנסו לתוקף באוקטובר.

צעד מפתיע: ירידה 
בתעריפי ביטוח 

פיגועי טרור

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

סוויס רי: המלחמה באוקראינה 
תגרום להפסד של 10־20 מיליארד 

דולר לתעשיית הביטוח

mailto:gil@beyahad-ins.com
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