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ביטוח ופיננסים

כנס המחוזות הארצי של הלשכה יתקיים בין התאריכים 7־8 בספטמבר, 
ויעסוק במצב שוק ההון בישראל ובעולם, כמו גם בדרכי פעולה ליציאה 

מהמשבר הכלכלי • סו”ב אבי שבי, יוזם הכנס: "אנחנו מחדשים ומרעננים - 
הן מבחינת תכני הכנס והן מבחינת מיקומו, ים המלח" < עמ' 2

 לראשונה בלשכה: 

ועידת ים המלח 
להשקעות

הארכה נוספת
הבנקים יוכלו להמשיך 
ולהעניק ייעוץ פנסיוני 

מרחוק • הלשכה: 
 “ההיתר אסור בחוק” 

< עמ' 4

בחינה מחדש
הלשכה דורשת מרשות 

שוק ההון לבחון שורה 
של הצעות לשיפור 

חוזר הצירוף של 
 אזרחים ותיקים 

< עמ' 5
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הלשכה, ל בתולדות  ראשונה 
כולל  יומיים  בן  ארצי  כנס 
לינה, בנוסף לכנסי אלמנטר 
ב־7־8  באילת.  המתקיימים  ופנסיוני 
בספטמבר הקרוב יתקיים כנס מחוזות 
ארצי במלון "ליאונרדו קלאב" שבים 
המלח, והוא יעסוק בתחום ההשקעות. 
במלון  ללון  יוכלו  הסוכנים 
ובמלון  וכן  עצמו,  קלאב"  "ליאונרדו 
"הרודס ים המלח" הסמוך. יש לציין, 
אבל  במיוחד,  נוחים  המחירים  כי 
מספר המקומות מוגבל. ההגעה לכנס 
היא עצמאית ויש אפשרות להשתתף 
רק בהרצאות תמורת 175 שקל ליום 

כולל ארוחות.

"נושאים חמים"
יו"ר  אבי שבי,  סו"ב  יזם  הכנס  את 

בעקבות  לדבריו,  וזאת,  השפלה,  מחוז 
של  והן  סוכנים  של  הן   - מהשטח  ביקושים 
בתקופה  חמים  הכי  הנושאים  "אלה  לקוחותיהם. 
האחרונה שמעניינים את סוכני הביטוח וגם את 

מבוטחיהם. 
"בראש אותם נושאים שמעניינים את הסוכנים 
- מצב שוק ההון בישראל ובעולם כיום, כמו גם 
מדובר  הכלכלי;  מהמשבר  ליציאה  פעולה  דרכי 
והן  הכנס  תכני  מבחינת  הן  וריענון  בחדשנות 

מבחינת מיקומו – ים המלח. 
'מהמקום  הוועידה:  לכותרת  מתחבר  גם  "זה 
הנמוך ביותר למקום הגבוה ביותר'", אומר סו"ב 
ההון,  שוק  המרצים של  "טובי  כי  שבי שמבטיח 
הדיגיטליים,  והמטבעות  הפרטית  הבנקאות 
ההון,  בשוק  יתמקדו  הכנס  תכני  בו.  ישתתפו 
ההון, מטבעות  מחוץ לשוק  חדשניות  בהשקעות 

דיגיטליים, הלוואות ועוד".

כנס שלא יישכח
סניפים  ועדת  יו"ר  רוטברג,  מאיר  סו"ב 
סו"ב  לצד  הכנס  ארגון  על  שאחראי  ומחוזות, 

שבי  סו"ב  של  היוזמה  "בעקבות  מספר:  שבי, 
ובעידודו של נשיא הלשכה, סו"ב שלמה אייזיק, 
מיטב  הבאת  תוך  וייחודי  חדשני  כנס  פיתחנו 

המרצים מתחום ההשקעות והבנקאות. 
"בחרנו באזור ים המלח מאחר שחיפשנו מקום 
לא רחוק מדי אבל גם לא קרוב מדי, שהסוכנים 
שלהם  מהיומיום  להתנתק  זאת  בכל  יוכלו 

וליהנות. הולך להיות כנס בל יישכח".
הכנסים  וארגון  השיווק  מנהל  שלום,  יאיר 
בלשכה, שסוגר בימים אלה את רשימת המרצים 
חברי  מספר  עם  במגעים  "אנחנו  מוסיף:  בכנס, 
כנסת שישתתפו ברב שיח במסגרת הכנס; אחד 
אורי נתן, מנכ"ל  יהיה  המרצים הבולטים בכנס 

הבנק הדיגיטלי 'פפר' של בנק לאומי".
מומחה  ארמוני,  גיא  בולטים:  משתתפים  עוד 
בנאי,  אסף  לביטקוין;  ובעיקר  הקריפטו  לעולם 
השקעות  על  שירצה  ב"פרופיט"  משותף  מנכ"ל 
מנכ"ל  וייגמן,  אוהד  ואלטרנטיביות;  פיננסיות 
השקעה  פתרונות  על  נט"  "גלובל  קבוצת 
ללקוחות  פיננסים  ופתרונות  אלטרנטיביים 
המוכר  "סגמנט"  מנכ"ל  שחם,  סתיו  מורכבים; 
קופל  מנכ"ל  קופל,  מיקי  הכרישים,  מתוכנית 
גרופ, שלומי תמן, משנה למנכ"ל מגדל, שיישא 
עיתונאית  דרומי,  נווה  בכנס,  ברכה  דברי 

ופובליציסטית.
בסגנון  ימלאו,  בכנס  הבידורי  החלק  את 
חן  ואורן  סטאלוס  הזמרים  היוונית,  הטברנה 

בהופעה בערב שבין היום הראשון לשני בכנס.

 ועידת ים המלח להשקעות: "מהמקום 
הנמוך ביותר למקום הגבוה ביותר"

 לשכת סוכני הביטוח תקיים את ועידת ים המלח הארצית שתתקיים ב־7־8 בספטמבר • במוקד הכנס: 
 איך יוצאים מהמשבר הכלכלי, השקעות בשוק ההון, השקעות אלטרנטיביות ומטבעות דיגיטליים 

< רונית מורגנשטרן

 סו"ב מאיר רוטברג: 
 "בחרנו באזור ים המלח 

 מאחר שחיפשנו מקום לא 
רחוק מדי אבל גם לא קרוב 
 מדי, שהסוכנים יוכלו בכל 
 זאת להתנתק מהיומיום 

שלהם וליהנות"
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היועצים  לבין  הלשכה  בין  ההתקשרות  למבנה  הנוגעים  שינויים  לבצע  הלשכה  החליטה  לאחרונה 
החיצוניים לחברי הלשכה. 

בהתאם לכך, פתחה הלשכה בהליך לעדכון רשימת היועצים במסגרתו הזמינה הלשכה יועצים בתחומים 
שונים להציע את מועמדותם להיכלל ברשימת היועצים של הלשכה.

היועצים  רשימת  להציג את  אנו שמחים  בנושא,  עבודת הלשכה  סיום  ועם  לאחר הגשת המועמדויות 
העדכנית )"המאגר" ; "מאגר היועצים"(:

על תחום  ובדגש  כל אחד מהיועצים שבמאגר  אודות  נרחבים  פרטים  בתקופה הקרובה תפרסם הלשכה 
הייעוץ בו נבחר לשמש יועץ לחברי הלשכה תחת הכותרת: "הכר את היועץ". 

כמו כן, הלשכה תפעל לחשוף בפני חברי הלשכה את היועצים שבמאגר במסגרת ימי עיון, כנסי הלשכה 
בממשק  וכלים  ידע  הלשכה  חברי  בידי  ליתן  במטרה  והכל  הלשכה  לרשות  העומדים  נוספים  ובאמצעים 

לעבודת סוכן הביטוח. 

יש לבצע את הפניות ליועצי הלשכה באמצעות אתר הלשכה )דרך כניסת סוכנים ובחירה בקטגוריית "יועצי 
הלשכה"(. יובהר כי במהלך החודש הקרוב שירותם של היועצים הקיימים טרם עדכון הרשימה ימשך.

הלשכה מבקשת להודות לכל היועצים ולאחל הצלחה ועשייה פוריה בעתיד.

עדכון רשימת היועצים לחברי הלשכה

יולי 2022

תחום הייעוץשם היועץ
חוזים והסכמי סוכנים וסוכנויותאבי פרדל, עו"ד
תביעות נזקי רכוש ותביעות כספיותאילן מנבר, עו"ד

הגנת הפרטיות והלבנת הוןאסף יצחקי, עו"ד
רגולצייה הקשורה בפעילות סוכן הביטוחברוך אברהמי, עו"ד / רחל רטוביץ, עו"ד

תביעות עבודות קבלניות וביטוח חייםגיא סיוון, עו"ד
ייעוץ וניהול תביעות בריאותחנית רווה

רגולציה וטכנולוגיה של הגנת הפרטיות ואבטחת מידעיעקב עוז, עו"ד
תביעות פלת"ד וחבויותליאור וימן, עו"ד

דיני ביטוח ורגולצייה הקשורה בפעילות סוכן הביטוחליאור קן-דרור, עו"ד / ניצן הראל, עו"ד 
תביעות דיני עבודה וביטוח לאומימיכל אברהמי לוי, עו"ד

תביעות ביטוח חיים ואכ"ע מול חברות ביטוח וקרנות פנסיהעדי בן אברהם, עו"ד
ניהול רשתות ומחשובעופר פוסט

תובענות ייצוגיותעידו שטיינר, עו"ד
אחריות מקצועית רפואיתשירלי גינזבורג, עו"ד

תביעות נזקי גוף וביטוח לאומישרון שושי, עו"ד
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שות שוק ההון, ביטוח וחיסכון הודיעה כי ר
היא מאריכה פעם נוספת את ההיתר הזמני 
שניתן לבנקים לייעץ ללקוחותיהם בתחום 
רביעית  בהארכה  מדובר  לסניף.  מחוץ  הפנסיוני 
של ההיתר שניתן לראשונה ב־2 בדצמבר 2020 – 

אז על רקע הקורונה וסגירת סניפי הבנקים. 
שוב  מוארך  שתוקפה  הממונה,  עמדת  במסגרת 
כאמור, מובהר כי הרשות לא תנקוט צעדי אכיפה 
נגד תאגידים בנקאיים אשר יעניקו ייעוץ פנסיוני 
באמצעי דיגיטלי או באמצעות הטלפון ללקוחות 

קיימים בתחום הייעוץ הפנסיוני ערב הודעה זו.

ההיתר עדיין זמני
הנוספת  לדחייה  הסיבה  כי  מסבירים  ברשות 
חוק  הצעת  לקדם  האוצר  משרד  כוונת  היא 
שמתירה לבנקים להעניק ייעוץ פנסיוני בטלפון 
פורסמה  החוק  הצעת  דיגיטליים.  באמצעים  או 
ב־22 ביוני, אך ב־30 ביוני התפזרה הכנסת ה־24. 
בנוסף, מציינים ברשות כי לאחרונה קיבלה מכתב 
האוצר,  במשרד  התקציבים  על  הממונה  מסגן 
איתי טמקין, לפיו בכוונתו להמליץ לשר האוצר 

בממשלה הנכנסת לקדם את הצעת החוק. 
במסגרתו  למצב  לב  ובשים  העניין,  "בנסיבות 
נפגעים לקוחות קיימים של התאגידים הבנקאיים 
כאמור  הכוונה  ולאור  הפנסיוני,  הייעוץ  בתחום 
הפנסיוני  הייעוץ  לחוק  תיקון  לקידום  לפעול 
לא  הרשות  כי  יובהר   - החוק  להצעת  בהתאם 
בנקאיים  תאגידים  נגד  אכיפה  צעדי  תנקוט 
דיגיטלי  באמצעי  פנסיוני  ייעוץ  יעניקו  אשר 
בתחום  קיימים  ללקוחות  הטלפון,  באמצעות  או 
הייעוץ הפנסיוני ערב הודעה זו. זאת, בין היתר, 

נוכח חובות האמון והזהירות המוטלות על הבנקים, 
וכן החובה להעניק ייעוץ פנסיוני מתמשך על ידי 
הבנקים ללקוחות הקיימים, בהתאם להוראות חוק 

הייעוץ הפנסיוני", מסבירים ברשות.
ברשות מציינים כי הארכת ההיתר הזמני תעמוד 
בתוקפה עד תום שלושה חודשים מיום התכנסות 
הכנסת ה־25, בדומה לקבוע בסעיף 38 לחוק יסוד 

הכנסת לעניין הארכת תוקפם של חוקים, וכי אין 
נוספת,  פעם  זו  עמדה  להאריך  הרשות  בכוונת 
למעט אם יהיו נסיבות חריגות שיצדיקו זאת, כגון 

פגיעה אפשרית בלקוחות.

אכיפה ללא אפליה
הוראות  כי  בתגובה  הביטוח מסרה  סוכני  לשכת 
החוק בעניין זה ברורות, וכי החוק קובע כי תאגידים 
בנקאיים יעניקו ייעוץ פנסיוני בסניפי הבנק בלבד, 

"ומשכך פעולת ייעוץ על ידי תאגיד בנקאי מחוץ 
לכותלי סניפי הבנק אסורה בדין. עוד בהקשר זה, 
חל איסור על תאגיד בנקאי להעניק ייעוץ פנסיוני 

באמצעי דיגיטלי או באמצעות הטלפון. 
"כעת, במסגרת הודעת הרשות בדבר אי אכיפת 
הוראות החוק, כאמור, נשענת הרשות על החלטת 
 13.2.2022 מיום  חקיקה  לענייני  השרים  ועדת 

לאשר טיוטת חוק שעיקרה לאפשר לתאגיד בנקאי 
או למי שעוסק בשמו בייעוץ פנסיוני להעניק ייעוץ 
זה באמצעות טלפון או באמצעות אמצעי דיגיטלי".
של  הסתמכותה  כי  הלשכה,  טוענת  עוד 
לכדי  גובשה  לא  שכלל  חוק,  טיוטת  על  הרשות 
תוקף  להארכת  כעילה  המדינה,  ברשומות  חוק 
לתפיסת  באשר  תהייה  "מעלה  כאמור,  עמדתה 
הרשות עצמו את הסדרי החקיקה במדינת ישראל: 
ה־24  הכנסת  התפזרה   30.6.2022 שביום  משעה 
בה  לראות  ואין  קודמה  לא  זו  חוק  שהצעת  הרי 
'רוח  וזו  כאילו  לכך  בקירוב  לא  ואף  מחייב  חוק 
יש  אם  גם  מכך,  יתרה  לבוא.  לעתיד  המחוקק' 
מי שמעונין לקדם הצעת חוק זו עד כדי עדכונה 
אין   - ישראל  מדינת  של  החוקים  בספר  בעתיד 
להמשיך  הרשות  של  מתפקידה  לשנות  כדי  בכך 
הקיים  החוק  מכוח  לסמכויותיה  בהתאם  ולפעול 

ולא מכוח 'חוק שאולי יהיה בעתיד'. 
"לשכת סוכני הביטוח מתנגדת בתוקף לעמדת 
הרשות ומצפה כי הוראות החוק יאכפו ללא אפליה 
והבחנה בין גורם זה או אחר, שהרי לא יעלה על 
הדעת שמדינת חוק תתיר לאזרחיה, לרבות גופים 
להגדיל  ואף  החוק  הוראות  על  לעבור  עסקיים, 
למי שמעוניין לעבור  במה  ולקרוא מעל  לעשות 
על החוק שידע כי לא יאונה לו כל רע – מדובר 
החוק  ולרשויות  הישראלית  לדמוקרטיה  בסכנה 
של מדינת ישראל", קובעת לשכת סוכני הביטוח.

 הארכה נוספת: הבנקים יוכלו להמשיך 
ולהעניק ייעוץ פנסיוני שלא בסניף

ההיתר הזמני ניתן לבנקים ב־2020 על רקע התפשטות הקורונה וסגירת הסניפים • הלשכה: “ההיתר 
אסור בחוק – עמדת הרשות היא סכנה לדמוקרטיה ולרשויות החוק" < רונית מורגנשטרן

לשכת סוכני הביטוח: "לא יעלה על הדעת שמדינת 
חוק תתיר לאזרחיה, לרבות גופים עסקיים, לעבור על 

הוראות החוק ואף להגדיל לעשות ולקרוא מעל במה למי 
שמעוניין לעבור על החוק שידע כי לא יאונה לו כל רע"

 Shutterstock :לא יינקטו צעדי אכיפה נגד בנקים שיעניקו ייעוץ פנסיוני באמצעות הטלפון | צילום



 

בכפוף לתנאי החברה והפוליסה. התמחור כפוף לחיתום פרטני. 
גובה החיסכון האפשרי תלוי בין הייתר במאפייני הרכב והנהגים.

 שאלנו את הלקוחות שלנו
מה הם חושבים על ביטוח הרכב

המבוטחים שלך יכולים רק להרוויח:

חסכון כספי לבהתאם 
לכמות ואופן הנהיגה

ליווי 24/7 
בזמן תאונה

 פתרון מצוין ללקוחות
שהם הורים לנהגים צעירים 

לחצו PLAY לצפייה בסרט

https://www.youtube.com/embed/A6v254rpTNA
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גם ל והפניקס,  מבטחים  מנורה  אחר 
את  תקדים  כי  הודיעה  ביטוח  כלל 
זאת  לסוכניה.  העמלות  תשלום 
שלמה  סו"ב  הלשכה,  נשיא  פניית  בעקבות 

אייזיק, לראשי חברות הביטוח.
הגדול  שחלקן  הביטוח,  לחברות  בפנייה 
בחודש  ה־9  בין  הסוכנים  עמלות  את  משלם 
הלשכה  נשיא  ביקש  בחודש,  ה־18  ועד 
מהיצרנים להקדים את מועד תשלום עמלות 
הסיבה  חודש.  בכל  ה־8  ליום  עד  הסוכנים 
בסוכנויות  ההוצאות  שעיקר  היא  לבקשה 
לעובדי  משולם  אשר  השכר  בסעיף  הינה 
המשרדים, לא יאוחר מיום 9 לכל חודש, טען 

אייזיק במכתבו.

חשיבות שיתוף הפעולה
כלל ביטוח הודיעה לנשיא הלשכה כי היא רואה 
זאת  סוכניה,  עם  פעולה  בשיתוף  רבה  חשיבות 
על מנת ליצור ממשקי עבודה מיטביים בתגובה. 
בכלל,  אומרים  הלשכה,  נשיא  פניית  בעקבות 
בתחום  העמלות  תשלום  את  החברה  תקדים 

האלמנטרי ל־8 בחודש.
עוד מסרה כלל ביטוח, כי בתחום ביטוח הבריאות 
טווח, משולמות העמלות לסוכנים  וחיסכון ארוך 
כבר היום ב־10 בחודש לאחר שהוקדמו לפני שנה 
מבטיחה  החברה  ואולם,  בחודש.  ה־15  מתאריך 
את  נוספת  פעם  להקדים  האפשרות  את  לבדוק 

תשלום העמלות גם בתחומים אלה.

דורית פ הבין  הוועדה  רויקט 
ירושלים.  למחוז  ומגיע  מתרחב 
ג'והן,  מירב  סו"ב  הוועדה,  יו"ר 
הצטרפותם  על  מגדל  חברת  עם  סיכמה 
היא  מגדל  דורית.  הבין  הוועדה  למיזם 
שמצטרפת  השלישית  הביטוח  חברת 
וכלל  צפון  במחוז  מנורה  לאחר  לפרויקט, 

במחוז מרכז.
סוכני  לשכת  במשרדי  שנערכה  בפגישה 
מירב  סו"ב  הוועדה,  יו"ר  נכחו:  הביטוח 
יניב  עו"ד  ללשכה,  מקצועי  יועץ  ג'והן; 
ארצית  וסיכונים  בריאות  מנהלת  מאיר; 
במגדל חברה לביטוח, טל רוזן; מנהל מרחב 
הוועדות  ומזכירת  בקר;  עופר  ירושלים, 

בלשכה, נורית סימנטוב. 
מגדל  כי  הוסכם  ג'והן,  סו"ב  לדברי 
חברה לביטוח תיקח חלק בפרויקט הארצי 

הלאומי, ותבנה סיירת מובחרת של סוכנים ותיקים 
ממעטפת  ייהנו  אשר  ירושלים,  במחוז  וצעירים 
מגדל.  חברת  ומטעם  הלשכה  מטעם  רחבה  ליווי 
מודלים  מספר  נבנו  הנ"ל  הפרויקטים  "עבור 
כלכליים לשיתופי פעולה בין הסוכנים. הסוכנים 

)חלק  ופסיכולוגי  מקצועי  משפטי,  מליווי  ייהנו 
בעלות מיוחדת וחלק ללא עלות(", היא מציינת.

צורך של שני הצדדים
של  והבריאות  הסיכונים  מנהלת  רוזן,  טל 

מגדל חברה לביטוח, היא בעלת ניסיון 
בפרויקטים מסוג זה, ובראשם "צומחים 
בפרט" - פרויקט הדגל של חברת מגדל 
מזה שנה שביעית שנוחל הצלחה מרובה. 
מבורכים  זה  מסוג  "פרויקטים  לדבריה, 
סוכני  למען  הלשכה  מטעם  ומוענקים 

הביטוח ולרווחתם".
מוסיפה:  דורית  הבין  הוועדה  יו"ר 
ושיתופי  מיזוגים  לבצע  הוועדה  "מטרת 
לסוכנים  ותיקים  סוכנים  בין  פעולה 
של  קיים  צורך  לטובת  וזאת  צעירים, 
היום  יש  דעתנו,  לעניות  הצדדים.  שני 
מתמודדים  שלא  ותיקים  סוכנים  המון 
עם השינויים לאורך השנים, עם כניסת 
עם  משמעותית,  בצורה  הדיגיטציה 
רפורמה  כניסת  עם  נוקשה,  רגולציה 
בבריאות, שנייה במספרה תוך שש שנים. 
כמו כן, רבים מהם לא עוסקים בפיננסים ומפסידים 

הרבה מאוד כסף ועוד". 
סוכני ביטוח צעירים וגם ותיקים הרוצים להיות 
עם  קשר  ליצור  מוזמנים  הללו  בפרויקטים  חלק 

הוועדה הבין דורית.

 גם כלל ביטוח מקדימה את תשלום 
העמלות לסוכניה

 בעקבות פנייה של נשיא הלשכה ליצרנים, שורה של חברות ביטוח הקדימו את תשלום העמלות • כלל תבחן 
את האפשרות להקדים את העמלות גם בתחום ביטוח הבריאות וחיסכון ארוך טווח < רונית מורגנשטרן

 מגדל מצטרפת למיזם הוועדה הבין 
דורית של הלשכה

החברה תבנה סיירת מובחרת של סוכנים ותיקים וצעירים אשר ייהנו ממעטפת ליווי רחבה מטעם 
הלשכה ומטעם מגדל • זוהי חברת הביטוח השלישית שמצטרפת למיזם < רונית מורגנשטרן

סו"ב אייזיק. עיקר ההוצאות בסוכנויות הוא השכר שמשולם ב־9 בחודש 
| צילום: דוברות שלמה אייזיק

 מימין: מאיר, רוזן, ג'והן ובקר בפגישה בלשכה | צילום: באדיבות המצולמים
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אייזיק, נ שלמה  סו"ב  הלשכה,  שיא 
ההון,  שוק  על  הממונה  אל  פנה 
ברקת,  משה  ד"ר  וחיסכון,  ביטוח 
לחוזר  התיקון  את  מחדש  לבחון  בבקשה 
הלשכה  הצעות  לאור  לביטוח  הצירוף 
שיתנו מענה ראוי יותר לטובת אוכלוסיית 

האזרחים הוותיקים. 
המחודשת  הפנייה  אייזיק,  סו"ב  לדברי 
הלשכה  בין  שהתקיימה  פגישה  לאחר 
"פנתה  שהלשכה  לאחר  באה  לרשות 
לגורמים שונים אשר להם ממשק פעילות 
האזרחים  לאוכלוסיית  הנוגע  בכל  ועניין 
מתחום  אקדמיה  אנשי  ביניהם  הוותיקים, 
הגרונטולוגיה ואף יועצים ממשרד השרה 
תפיסתם  את  ובחנה  חברתי,  לשוויון 
בהתייחס לאזרח הוותיק בהקשר של קבלת 
עם  להיטיב  הרשות  רצון  לצד  החלטות 

אוכלוסייה זו בכל הנוגע להליך הצירוף לביטוח".
למדה  הלשכה  כי  אייזיק,  סו"ב  מציין  עוד 
בתלונות  "מקורה  התיקון  את  לייצר  שהסיבה 
שהגיעו לפתחה של הרשות כאשר הליך הצירוף 
למוצרי ביטוח ספציפיים לאוכלוסיית הוותיקים 
ככל  טלפוניים.  מכירות  מוקדי  באמצעות  בוצע 
של  מחודשת  לבחינה  שבהצעתנו  הרי  וכך, 
הוראות החוזר בהקשר זה – יש מקום ליתן מענה 
ראוי יותר לפתרון לטובת אוכלוסיית הוותיקים 
השיווק  לרלוונטיות תהליך  גם  כמו  הרלוונטית 

היזום כמוצע על ידינו". 

קהל היעד הרלוונטי
הלשכה מציעה לשנות את הגדרת המונח "אזרח 
ותיק" )גיל 67( ולהשוותו ל"אזרח גיל הזהב", וזו 
תיוחס למי שמלאו לו 75 שנים. בהקשר זה, מציין 
הגרונטולוגיה  מתחום  חוקרים  כי  הלשכה,  נשיא 
בעצמם נוהגים לעשות הבחנה בין תתי אוכלוסיות 
הפורמלית  ההגדרה  ביטול  כדי  עד   65 גיל  מעל 
ה־65  לבני  בעולם  ממשלות  ידי  על  שניתנה 

ומעלה כ"זקנים", הגדרה שמקורה בגרמניה 
בימי ביסמארק.

לביטוח  הצירוף  דרכי  כי  מוצע  עוד 
כל  על  יחולו  לחוזר(  4)ה'(  סעיף  )הוראות 
גורם משווק המבצע שיווק יזום באמצעות 
מוצרי  על  יחולו  לא  הם  טלפונית.  שיחה 
נצפו  לא  בהם  ודירה,  רכב  מסוג  ביטוח 
ההסבר  דברי  לפי  הצירוף,  בהליך  כשלים 

של הרשות לחוזר.
בנוסף, מציע סו"ב אייזיק, כי ההוראות לא 
יחולו על סוכן ביטוח המבצע צירוף לביטוח 
לפוליסה  שצירופו  "ובלבד  קיים,  למבוטח 
הקיימת )למעט תאונות אישיות( לא בוצע 
ידי  על  מידע שנרכש  במאגר  תוך שימוש 

סוכן הביטוח. 

הדרכה במקום הכשרה
המונח  הגדרת  את  לשנות  מציעה  הלשכה 
שעות,  שלוש  בת  "הדרכה  להגדרה  "הכשרה" 
לכל הפחות, שעניינה בהבנת מאפייני אוכלוסיית 
בעל  בידי  ליתן  מטרה  מתוך  הזהב,  גיל  אזרחי 
תקשורת  ודרך  כלים  מטעמו  נציג  או  הרישיון 

ביטוח  מוצרי  ומכירת  שירות  מתן  לצורך  ראויה 
לאוכלוסייה זו".

עוד מוצע כי "יינתן פטור מהכשרה לאלה הבאים: 
א. מי שיעבור בהצלחה, החל מיום 1.1.2023, את 
כללי/פנסיוני/ימי.  ביטוח  בענף  הגמר  בחינות 
השונים,  הביטוח  בענפי  הגמר  בחינות  כי  מוצע 
יחייבו הוספת ידע בעניינים הקשורים באזרח גיל 
מי  ב.  הזהב בהתאם לתכנים הנדרשים בהכשרה; 
העשרה  קורס  עבר  לפיה  תעודה  בידו  שמחזיק 
שעניינו בתחום הגרונטולוגיה בהיקף שאינו פוחת 

משלוש שעות".

 הלשכה: יש לבחון מחדש חוזר צירוף 
אזרחים ותיקים

 בפנייה לממונה ברקת ביקש נשיא הלשכה לבחון הצעות למענה ראוי יותר לאוכלוסיית האזרחים 
 הוותיקים • בין ההצעות: העלאת הגיל הרלוונטי ל־75 ופטור מההוראות כשמדובר במבוטח קיים 

< רונית מורגנשטרן

לשכת סוכני הביטוח: 
"בהצעתנו לבחינה מחודשת 

של הוראות החוזר בהקשר זה 
– יש מקום ליתן מענה ראוי 

יותר לפתרון לטובת אוכלוסיית 
הוותיקים הרלוונטית כמו גם 
לרלוונטיות תהליך השיווק 

היזום כמוצע על ידינו"

סמנכ"לית חדשה במדיהו
התמנתה ח פודו,  מורן  בע״מ,  מדיהו  הנהלת  ברת 

הלקוחות  שירות  חטיבת  סמנכ"לית  לתפקיד 
בחברה. פודו חתמה על חוזה ארוך טווח, למשך שלוש 

שנים, המלווה בתוכנית העבודה שאותה תוביל.
"הרבה בזכות מורן וצוות השירות, בשילוב הטכנולוגיה 
והמפתחים, זכתה מדיהו בכנס הבריאות במקום הראשון 
קופל,  מיקי  אמר   ,"2022 לשנת  השירות  כתבי  בתחום 
יוצאת  התרגשות  הייתה  "זוהי  והמייסד.  החברה  יו"ר 
כזה  בתואר  זכתה  שנים  שלוש  הקיימת  שחברה  דופן 

מחמיא, כזה משובח ובמעמד כזה מכובד. 
הביטוח  חברת  עם  אחת  בנשימה  מדיהו  את  "לשים 

מנורה, שזכתה כחברת הביטוח המובילה, ולהיות יחד על הפודיום כחברה המובילה - זה בזכות 
סוכני הביטוח בישראל שהם הלקוחות היחידים שלנו וההון האנושי בחברה שמנוהל על ידי מורן", 

הוסיף קופל, ואיחל למורן הצלחה רבה.

ד"ר משה ברקת. הלשכה מציעה בחינה מחודשת | צילום: גיא קרן

מיקי קופל )מימין( ומורן פודו. “התרגשות 
יוצאת דופן" | צילום: באדיבות מדיהו



בכפוף למדיניות החיתום של החברה, לתנאי הפוליסה, 
לתקנון תכנית ההטבות ותנאי השימוש באפליקציה.

ללקוחות שלכם מגיע הראל!
ללקוחות שלכם מגיע ביטוח 

נסיעות לחו"ל שדואג לבריאות שלהם.

 מוקד חירום 
וחילוץ 24/7

איתור רופא 
בחו"ל

עד $150 בביט על 
מזוודה מאחרת

 cashback 10% 
לנסיעה הבאה

10% הנחה ברכישה 
ראשונה באפליקציה



בימים אלו שוקדת לשכת סוכני הביטוח לקראת פתיחת קורסי הכשרות מקצועיות בתחום הביטוח. פעולה יזומה זו 
מצד הלשכה מטרתה למלא אחר חוסרים משמעותיים בתקני עובדים מקצועיים במשרדי סוכנים וסוכנויות ביטוח.

לצד שקידה על תכני הקורס והיערכות לוגיסטית פנתה לשכת סוכני הביטוח למנהלת המעסיקים בזרוע העבודה 
שבמשרד הכלכלה והתעשייה לבחינת הסיוע הכלכלי הניתן בהקשר זה באמצעות מענקים כספיים.

דרכי  וגיבוש  הרלוונטיים  המענקים  בחינת  מלאכת  החלה  שוקחה,  רים  גב'  הלשכה,  נשיא  סגנית  של  בראשותה 
הפעולה מול מנהלת המעסיקים. סו"ב רים שוקחה מציינת כי עידוד מעסיקים באמצעות הנגשת המענקים מצביע 
על כך שמצוקת כוח אדם מיומן היא בעיה רוחבית ואינה נחלתם רק של סוכני הביטוח. עוד מבקשת להבהיר סגנית 
עובדים  להכשיר  הנדרשים  ביטוח,  סוכני  ביניהם  למעסיקים,  ולסייע  לעודד  שמטרתם  במענקים  מדובר  כי  הנשיא 

מקצועיים לשם איושם במקום העבודה. 

נכון להיום, מענק ממשלתי יכול להיות רלוונטי למעסיקים )עוסק מורשה או תאגיד( בתחום הפיננסים המבקשים 
תוך  הבקשה,  מיום  יום  מ-60  פחות  לפני  שהועסקו  עובדים  בגין  או  המניין  מן  כעובדים  חדשים  עובדים  לקלוט 
התחייבותם להעסקת העובד לתקופה שלא תפחת מחצי שנה לפחות ובהיקף של מעל 135 שעות חודשיות )מעל 

OJT שכר המינימום( כאשר הליך הכשרת העובד הנקלט במקום העבודה מתבצע בעזרת חונך/ת ממקום העבודה
.)on job training(

המענק שניתן למעסיקים הזכאים מהווה מימון חלקי של שכר העובדים והחונכים בתקופת ההכשרה כמפורט להלן 
)יובהר כי המידע המוצג הינו בהתאם למידע שהתקבל בלשכה נכון למועד כתיבת שורות אלו(:

הכשרה וחניכה: עבור הכשרה וחניכת עובדים חדשים המועסקים במשרה המזכה במענק - ישולם למעסיק מענק 
הכשרה וחניכה בסך 10,000 ₪ כולל מע"מ.

מענק נוסף עבור הכשרת אוכלוסייה מועדפת: עבור הכשרה וחניכת עובדים השייכים לאוכלוסייה מועדפת, ישולם 
למעסיק מענק נוסף בסך 2,000 ₪ כולל מע"מ.

אוכלוסיות המוגדרות כאוכלוסיה מועדפת - יוצאי אתיופיה, יוצאים בשאלה, חרדים, ערבים, בדואים, דרוזים, צ'רקסים, 
אנשים עם מוגבלויות, הורים עצמאיים, צעירים בסיכון, אוכלוסיית רווחה, אוכלוסייה בקצה הרצף הטיפולי.

מענק נוסף עבור השמה בשכר גבוה: עבור הכשרה וחניכה של עובדים חדשים המועסקים במשרה המזכה במענק, 
בשכר חודשי ממוצע של 8,500 ₪ - ישולם "מענק השמה נוסף בשכר גבוה" בסכום של 5,000 ₪.

• תקופת הוותק של העובד במקום העבודה לשם קבלת המענקים המתוארים לעיל - מהווה פרמטר לשם עמידה 
   בזכאות לקבלת המענק.

• את הבקשה ניתן להגיש באמצעות טופס מקוון בקישור הבא )הגשת הבקשה רלוונטית גם לעובדים שכבר נקלטו  
   במקום העבודה עד מקסימום 60 ימים לפני מועד הגשת הבקשה(:

https://govforms.gov.il/mw/forms/OjtNewRequest@labor.gov.il#!employerDetails   

• לתשומת ליבכם: תנאי וגובה המענק יכולים להשתנות מעת לעת, על כן מומלץ להגיש את הבקשה בהקדם.
 

לשכת סוכני הביטוח בישראל

מידע חשוב לידיעת סוכני הביטוח: 
הכשרת עובדים בתחום הביטוח לצד קבלת מענקים ממשלתיים

יולי 2022
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 "לרוץ עם הלקוחות ריצת מרתון - 
ולא ספרינט"

מדי שבוע נכיר סוכנות וסוכנים צעירים, הדור הצעיר של לשכת סוכני הביטוח ⋅  והשבוע, סו״ב מעיין 
כספי, סוכנת ביטוח עצמאית בעלת רישיון פנסיוני ואלמנטרי < רונית מורגנשטרן

גיל: 39
מצב משפחתי: גרושה + 2

 רישיון:  פנסיוני ואלמנטרי
ותק: 13 שנה

מה עשית לפני שהיית סוכנת ביטוח?
"ב־2009, במקביל לתואר הראשון שלי, התחלתי את דרכי בעולם 
ההשקעות והגמל בחברת פסגות כנציגת שירות לקוחות, תוך כדי 
תנועה ובמקביל לתואר התקדמתי למחלקת השימור וכן עשיתי 

את ההתמחות והמבחנים לקבלת רישיון פנסיוני.
“בהמשך עבדתי בישירים של חברת הראל כמשווקת פנסיונית, 
אחר כך הייתי מנהלת תיק מעסיקים במנורה ולפני כשנתיים 
יוכלו לסייע למשפחות  הבנתי שהניסיון, הידע והיכולות שלי 
ולהעניק להם מגוון פתרונות והחלטתי לצאת לעצמאות כסוכנת 

ביטוח".
למה בחרת במקצוע זה?

“כשהתחלתי לעבוד בפסגות, ובמסגרת הרישיון 
וחלק מהתכנים  ביטוח,  קורס  נשלחתי ללמוד 
היו בנושאי בריאות. מאותו הרגע הבנתי כמה 
לא הכרתי את התחום וכמה העולם הזה מרתק 
אותי. לכן החלטתי שאני רוצה להגיע לכל לקוח 
ולקוח שלי ולהסביר את חשיבות העניין, במיוחד 
למשפחות צעירות בתחילת דרכן. כסוכנת ביטוח 

אני מסיימת כל יום בסיפוק גדול". 
האם נתקלת בקשיים בתחילת דרכך המקצועית?
הענף שלנו  בקשיים.  נתקלת  ועדיין  "בהחלט. 
וכסוכנת חדשה  תמיד מספק אתגרים חדשים 
אני משתדלת ללמוד ולהתמקצע. יצאתי לדרכי 
בי  שתמך  סוכן  בית  מלאה',  'תמורה  בליווי 
רישיון  להוציא  האחרונה  בשנה  הספקתי  ואף 
אלמנטרי ואני לקראת סיום קורס מתכנני פרישה 
)גיל שלישי(, כל זאת כדי שאוכל לתת מענה 

כולל ומקיף למשפחות בהן אני מטפלת. "דבר נוסף שעוזר לי 
להתמודד, ולא פחות חשוב: תבחרו בית סוכן שתתחברו אליו 
ותדעו שהוא שם לספק לכם את הביטחון, האמון והמקצועיות".

איך את מתמודדת עם הרגולציה בתחום?
"הרגולציה היא גם חלק מהלמידה היומיומית שלנו כסוכנים. צריך 
תמיד להיות מוכן לעמוד מול הלקוחות והחברות שאתה מכיר ויודע 
את כל השינויים וללמוד להסביר את השינויים בצורה פשוטה 
ביותר עבורם. זה נמצא מולנו כמעט תמיד אבל זה גם מה שמשאיר 

אותנו ערניים ותמיד לטובת הלקוח ושומר גם עלינו הסוכנים".
לאיזה יחס את זוכה בחברות הביטוח כסוכנת צעירה?

ביד,  יד  איתי  הולכות  לעבוד  בחרתי  עימן  הביטוח  "חברות 
מאמינות ותומכות. תמיד קיבלתי פתרון יצירתי עבור הלקוחות 
שלי שלא תמיד קונבנציונליים בדרישות שלהם. כחלק מגוף גדול 
אני מרגישה שמתייחסים אלי כשותפה מלאה ואני מאוד סומכת 

ונהנית לעבוד עם חברות הביטוח".  
תני דוגמה לסיפור הצלחה אישי במסגרת עבודתך?

"זה שאני יושבת מול הלקוח והוא פותח את הלב שלו כי הוא 

מבין שאני אשת אמונו. סוכן הביטוח צריך לדעת 
כמעט הכל על הלקוחות שלו כי בסופו של דבר 
הדבר  הוא  הלקוח  של  בבית  הסיכונים  ניהול 
הכי קרוב ואינטימי שאני יכולה לבקש על מנת 

שאתפור לו את החליפה הכי מדהימה שיש".
טיפים לסוכנים צעירים?

"הטיפ החשוב שאני יכולה לתת זה לא למהר להחתים לקוח 
שלכם מבלי שהבין את המשמעויות שהסברתם לו. לשבת איתם 
בסבלנות, אם זו יותר מפגישה אחת, כי בסופו של דבר אנחנו 
רוצים לרוץ איתם ריצת מרתון ולא ספרינט. והכי חשוב תמיד 

לשמור על קשר איתם כי כולנו רוצים שיזכרו איתנו".
איך הלשכה יכולה לסייע לסוכנים הצעירים?

את  לקדם  מטרתו  אשר  המקצועי  תפקידה  מתוקף  “הלשכה, 
לסייע  הרגולטורי,  במישור  לעבוד  לדעתי  צריכה  הסוכנים, 
לסוכנים צעירים במענקים, הכשרות והקלות בשנים הראשונים 
הקשות יותר. ומצד שני, במישור האישי להעניק לסוכנים הצעירים 
כלים שיסייעו בעבודתם - בעיקר מנטורים, שיווק דיגיטלי ובניית 

תוכנית עסקית וניהול העסק".
איפה תרצי להשתלב בפעילות הלשכה?

צעירה  סוכנת  של  בראייה  מבפנים  להשפיע  שמחה  "הייתי 
שמבינה מה הדור החדש והבא אחרינו צריך ורוצה".

סו"ב כספי. "הייתי שמחה להשפיע מבפנים" | צילום: 
איילה ברק

"חברות הביטוח 
איתן בחרתי 

לעבוד הולכות 
איתי יד ביד, 

מאמינות ותומכות. 
תמיד קיבלתי 
פתרון יצירתי 
עבור הלקוחות 
שלי שלא תמיד 
קונבנציונליים 
בדרישות שלהם"



יצא לאור
ביטוח חבויות בישראל 

מאת יעקב קיהל
הספר נועד להעשיר את הציבור בתחום ביטוח החבויות על בסיס הפסיקה המשפטית בעבר ובהווה.

הספר, בהוצאת פוליסה, כולל יותר מ-450 עמודים ובמסגרתו נספחים נרחבים, דברי חקיקה, נהלים ונתונים עדכניים להצגת 
נושאי הספר ולתועלת הקורא. הספר מיועד לחתמים, סוכני ביטוח, פרקליטים ומתעניינים בנושא.

פרקי הספר
• הגדרת הסיכון

• הבסיס המשפטי לביטוחי חבויות — אחריות בגין נזק
• מושגי יסוד בביטוחי חבויות — פוליסות לביטוח

• תנאי הפוליסה לביטוח 
• כיסויים וחריגיהם

• ביטוח אחריות מקצועית
• ביטוח אחריות המוצר
• ביטוח חבות מעבידים

• הטיפול בתביעות
• הערות לביטוח משנה

• מעורבות מוסדית בביטוחי חבויות
• נספחים ומקורות

לרכישה ולקבלת פרטים נוספים לחץ כאן

מחיר הספר: 450 ש״ח כולל מע”מ 
למנויי עיתון פוליסה: 400 ש״ח כולל מע”מ

מהדורה חדשה ומעודכנת
״ביטוח חבויות בישראל״לספרו של יעקב קיהל
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ו"ר מחוז הצפון בלשכה, סו"ב תדהר סאטובי, י
ועל  במחוז,  מיזמים  שני  אלה  בימים  מוביל 
הדרך מצליח לגייס סוכנים חדשים ללשכה. 
בשיחה עם "ביטוח ופיננסים", מספר סו"ב סאטובי 

על אחד הימים בשבוע החולף.
"פתחתי את היום עם מיזם של 15 מסוכני מגדל 
בחברה הערבית העוסק בהטמעת פיננסים. פגשתי 
חבר'ה מדהימים, רהוטים ובעלי מוטיבציה ורצון 
הלשכה  בשם  דברים  נשאתי  ולהצליח.  להוביל 
ויצאתי ברכוש גדול - סוכנים חדשים שהצטרפו 

ללשכה".

ביסוס מעמד הסוכנים
המיזם  את  לפתוח  נסעתי  "משם 
למחוז  המשותף  צעירים  לסוכנים 
מנורה",  ולחברת  בלשכה  הצפון 
פרויקט  "זהו  סאטובי.  סו"ב  מוסיף 

חדשים  לסוכנים  מקצועי  ליווי 
מלאה  מעטפת  מעניקה  מנורה  שלהם 

של ליווי, החל בהפניות ובסדנאות 
לימוד. גם מכאן לא יצאתי בידיים 
בדרכם  נוספים  וסוכנים  ריקות 

להצטרף ללשכה".

שני הפרויקטים הינם מחזור ראשון שאחריו יצאו 
עוד מחזורים שתפקידם לבסס את מעמד הסוכנים 
במחוז צפון. "יצאתי נרגש ומלא סיפוק שיש לנו 

עתיד והמשכיות", סיכם סו"ב סאטובי.

 מחוז ללא הפסקה: מיזמים חדשים 
במחוז הצפון של הלשכה

 יו"ר המחוז נפגש השבוע עם 15 סוכני מגדל מהחברה הערבית במיזם להטמעת פיננסים, וכן פתח 
 פרויקט ליווי מקצועי של מנורה לסוכנים חדשים • סוכנים נוספים בדרכם להצטרף ללשכה 

המפגש במגדל. "בעלי מוטיבציה ורצון להוביל ולהצליח" | צילומים: תדהר סאטובי, באדיבות המצולם

תדהר סאטובי

https://bit.ly/3nYQ8bh
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בכרמי ל שהתרחש  הטרגי  האירוע  אור 
את  להכיר  חשוב  שעבר,  בשבוע  יוסף 
החברות  בין  וההבדלים  הכיסויים  סוגי 
פוליסת  במסגרת  פרטית  בריכה  לביטוח  בנוגע 

ביטוח דירה.
הפניקס,  הראל,  מגדל,  כלל,  שנבדקו:  החברות 
מנורה ושלמה ביטוח. מבדיקת תנאי הפוליסה )לא 
נבדקו דפי רשימה( של המבטחות הישירות, עולה 
פרטית.  לבריכה  משמעותי  כיסוי  קיים  לא  כי 
הכיסוי בכל החברות שנבדקו כולל הרחבה לכיסוי 
באיכות  ההבדלים  זאת  עם  שלישי.  וצד  המבנה 
אנחנו  כאשר  מאוד.  גדול  החברות  בין  הכיסויים 
המבנה,  סיכוני  של  החשיפה  רמת  את  בוחנים 
מדובר בנזק פוטנציאלי של מאות אלפי שקלים, 
ואילו החשיפה בפרק צד שלישי היא של מיליוני 

שקלים רבים.

שיטה יצירתית
חברות  כי  לב  שמתי  המאמר  הכנת  במהלך 
הצורך  את  לעקוף  יצירתית  שיטה  מצאו  הביטוח 
באישור פוליסה אצל הרגולטור – הוספת חריגים 
ותנאים מיוחדים בדפי הרשימה. ללא קשר לנושא 
בו.  לטפל  שיש  חולי  שזהו  מרגיש  אני  הכתבה, 
כתובים  להיות  צריכים  הרשימה  בדפי  לטעמי 
הנתונים שלא ניתן לכתוב בתנאי הפוליסה כגון 
שאינם  הסיכון  להקלת  ואמצעים  ביטוח  סכומי 

רלוונטיים לכל המבוטחים. 
החרגת  הינו  בו,  להבחין  שניתן  נוסף  חולי 
רשלנות בפוליסת צד שלישי שבאה מראש לכסות 

בין השאר את רשלנות המבוטח.

כיסוי המבנה
ה"מבנה"  בכיסוי  העיקריות  הבעיות  אלה 

לבריכה: 
של  הכיסויים  לעומת  המצומצם  הכיסוי  היקף   •
הצפה  נזקי  החרגת  לדוגמה  התקנית,  הפוליסה 

ושיטפון.
ונזקים  האינסטלציה  מערכות  כיסוי  היקף   •
שאותו  הדל  הכיסוי  את  לציין  יש  כאן  נלווים. 
איילון  מנורה,  הפניקס,  כמו  חברות  מעניקות 
ושלמה. הכיסוי אצלן הוא לצנרת מחדר המכונות 
לבריכה ובחזרה. כלומר נזק התבקעות של צנרת 

בתוך חדר המכונות, אינו מכוסה.
 – הבריכה  עשויה  ממנה  הבנייה  חומרי  סוג   •
ישנן חברות שבריכות "וניל" ו־PVC למרות שהן 

קבועות, אינן מכוסות.

כיסוי צד שלישי
אלה הבעיות העיקריות בכיסוי צד שלישי:

נזק לרכוש של צדדים שלישים – חריג  חריג   •
זה בעיקר בעייתי כאשר הבריכה מוצבת במרפסת 

בית משותף.
לבני  כיסוי  אי   – ג'  צד  בביטוח  כללי  חריג   •

המשפחה כפי שמוגדרים בפוליסה התקנית.
• חריג אי כיסוי לאירועים )גם פרטיים( – חריג 

בעייתי מאוד הקיים רק במגדל.
דרישת גידור – בפועל מרבית הבריכות אינן   •
עצימת  בגדר  הינה  הביטוח  ועריכת  מגודרות 

עיניים של המבטחות ושל המבוטחים.
וסוג(  )מינון  בכימיקלים  נכון  לא  שימוש   •
מייסודו  מעקר  זה  חריג   – במתרחצים  שפוגעים 

את הרעיון של ביטוח אחריות כלפי הציבור.
• רחצת ילדים מתחת לגיל 10 ללא השגחה – גם 

כאן החריג מעקר את עיקרון הכיסוי לרשלנות.
האם   – בבריכה  המתרחצים  מספר  הגבלת   •
מישהו מאיתנו עומד ומתעד כמה אנשים נמצאים 

בכל רגע נתון בבריכה?
• תחזוקת בריכה תקינה ואחזקת חומרים כימיים 
את  מעקרת  הפוליסה  כאן  גם   – תקינה  בצורה 

מהות הכיסוי – רשלנות.

סיכום
מחדש  לשקול  החברות  צריכות  דעתי  לעניות 

את הצורה בהן מבטחות בריכות שחייה פרטיות: 
בתוספת  הפרמיות  – לדעתי  הכיסויים  עלות   -
ההנחות שניתנות לגבי כיסויים אלו נמוכות מאוד.
החריגים  כל  את  לבטל  יש   – ג'  צד  חריגי   -
כיסוי  אי  ידי  על  מייסודו  הכיסוי  את  שמעקרים 
שהכיסוי  לחברה  דוגמה  היא  הראל  לרשלנות. 
נזקי רכוש.  הוא מקיף למעט העובדה שמוחרגים 
לדרוש  שהגיוני  היחיד  הסיכון  להקלת  האמצעי 

הינו טיפול בבריכה על ידי מי שהוסמך לכך.
יש   – נוזלים  וסיכוני  הבריכה  למבנה  כיסוי   -
הגדרת  של  הפתלתלים  הניסוחים  כל  את  לבטל 
הצנרת המכוסה ולהעניק את הכיסוי התקני כפי 

שהגדילו לעשות כלל, מגדל והראל.
כסוכנים עלינו לתת למבוטח את הפתרון הביטוחי 
ניסוח  את  יטייבו  הביטוח  שחברות  עד  המיטבי. 
החברה  אצל  פוליסות  למכור  עלינו  הפוליסות, 
שנותנת את הפתרון הטוב ביותר או לחלופין לפצל 
חברות  שתי  בין  ג'  וצד  עצמה  הבריכה  כיסוי  את 
ביטוח שונות למרות החיסרון המובנה בפעולה שכזו.
למען  לפרקטית  הכתבה  את  להפוך  מנת  על 
טבלה  הכנתי  ביטוח,  סוכני  לשכת  חברי  ציבור 
מראש  אני  העיקריים.  ההבדלים  את  שמרכזת 
הביטוח  שחברות  מפני  דיוק  אי  חל  אם  מתנצל 
היו  כולם  שלא  הרשימה  בדפי  חריגים  מכניסות 
זמינים לי וייתכן כי יש שוני בין מבוטח למבוטח.

הכותב הינו חבר הוועדה לביטוח כללי, מנכ"ל 
באנגל זאב סוכנות לביטוח

 ברוך או ברכה: ביטוח בריכה פרטית 
במסגרת פוליסת דירה 

 אסון הבולען שנפער תחת הבריכה בכרמי יוסף מעלה לסדר היום את נושא ביטוחי הבריכות 
 הפרטיות • בדקנו את תנאי הפוליסה בחברות הביטוח הגדולות – וחזרנו עם מסקנות מעניינות 

< סו"ב גדעון בסטיאנס

מהניתוח עולה כי לא קיים כיסוי משמעותי לבריכה פרטית

https://inf.org.il/wp-content/uploads/2022/07/tavla_pool1.pdf
https://inf.org.il/wp-content/uploads/2022/07/tavla_pool1.pdf
https://inf.org.il/wp-content/uploads/2022/07/tavla_pool1.pdf
https://inf.org.il/wp-content/uploads/2022/07/tavla_pool1.pdf
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התביעות ה מספר  את  הזניקה  המואצת  אינפלציה 
הנתונים  גם  הונאות.  מעשה  על   מקבלים  שהמבטחים 
של חמשת החודשים הראשונים של השנה, מצביעים על גידול 
חד בגין ההתייקרויות ברמת החיים, כך קובע דוח של חברת 

הביטוח ציריך בבריטניה.
ומקלטי  סלולריים  טלפונים  יקרים,  תכשיטים  הדוח,  לפי 
מעשה  על  מבוטחים  בתביעות  המוצרים  בין  הינם  טלוויזיה 

הונאה בגין אובדן, גניבה או שניזוקו. 
המבטחת מציינת שבמהלך  2021 היא גילתה תביעות הונאה 
 4.7 זינוק מסכום של  8.4 מיליון ליש”ט,  בנכסים בסכום של 
בגלל  שנדחו  התביעות  מספר   .2022 בשנת  ליש”ט  מיליון 

הונאה זינקו ב־20%.
החברה  בהונאה.  שמאופיינות  בתביעות  נלחמת  ציריך 
באלגוריתמים  שמשתמשת   Netreveal בתוכנת  משקיעה 
ומנתחי דאטה לגילוי רמאים שמנסים לזייף את זהותם על ידי 
מתן זהות וכתובת מזויפים. ציריך גם מתכננת לבצע בדיקות 
פרטי  עיבוד  במהלך  פיצוי  תביעות  קבלת  בעת  אמת  בזמן 

התביעה.

 

ולם הספנות ותשתיות הלוויינים יהיו יעדים נוספים למתקפות סייבר במחצית ע
 Cybercube השנייה של 2022. כך קובע מחקר של חברת מחקר הסייבר
שפורסם השבוע. התפתחות זו היא תוצאה של מלחמת הסייבר בין רוסיה לאוקראינה.

המחקר מציין שהתקפות הסייבר עם דרישות לתשלומי כופר אחראיות להפסדים 
שסופגות חברות. ויליאם אלטמן, יועץ הסייבר של החברה, מציין שכנופיות תשלומי 

כופר תוקפות חברות קטנות ובינוניות, שחלקן 
האלה  החברות  חיוניות.  תשתיות  מפעילות 
ושרשרת  החקלאות  הבריאות,  מתחומי  הן 
יכולות  אינן  אלה  חברות  המזון.  אספקת 
להתמודד עם מתקפות הסייבר וחסרות מימון 
הסייבר  בפני התקפות  הגנה  לרכוש מערכות 

והדרישות לתשלומי כופר.
בחברת  מציינים  באוקראינה,  במלחמה 
את  הרוסים  הרחיבו  האמריקנית,  המחקר 
שני  הכופר.  תשלומי  בדרישות  השימוש 

הצדדים הגבירו מתקפות הסייבר מאז פרוץ המלחמה. האנליסטים איתרו 70 קבוצות 
וריבוי  בתחכום  מצטיינת  היא  הזו.  במלחמה  הסייבר  במתקפות  שמעורבות  סייבר 

השימוש בדרישות לכופר כדי לשחרר מערכות מיחשוב.

מספינות ועד תשתיות לוויינים: 
תקיפות הסייבר מתרחבות

האינפלציה הזניקה תביעות 
בגין מעשה הונאה

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

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 
מתפנה מנהל עסקים חיים ואלמנטרי. מעוניין 

 בהצעות. יצחק: 0508648060 מייל: 
romba88@gmail.com

משרד קטן להשכרה 39 מ"ר ברוטו מחולק ל 2 
יחידות חדר מנהל ו 3 עמדות עבודה נוספות אפשרי 

כולל ריהוט בראשון לציון רחוב לזרוב 17 מחיר 2200 
₪ כולל אחזקה וועד כולל מעלית 0508844442 

מאירי ששון

דרושה פקידה למשרד ביטוח בהוד השרון לחצי 
משרה לשעות אחה"צ. תנאים טובים מאד למתאימה. 

orit0905@gmail.com  לפנות במייל

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 
 תפעול, משרד ותוכנות. קורות חיים למייל: 

moshe@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 

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

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
סוכן ותיק לקראת פרישה, מעוניין להעביר תיק 

אלמנטרי לסוכן/סוכנות באזור השרון. יכולת טובה 
בשפה האנגלית – חובה. הסדר כספי נוח. נא לפנות ל: 

Joeinsur@gmail.com
סוכנים המעוניינים בשיתוף פעולה ייחודי שיעניק 

פתרונות ייחודים לעולמות הייטק ופיננסים 
)דירקטורים, סייבר, א. מוצר, א. מקצועית( עם ברוקר 

ביטוח בינלאומי מוזמנים לפנות.  052-8950538

סוכנות סגל לביטוח ופיננסים  ברעננה מעוניינת 
ברכישת תיק ביטוח של סוכן ותיק מסור ומקצועי.      

יש לנו ניסיון בתחום ומאמינים ביצירת מתווה אישי 
המותאם לסוכן הפורש וכזה שהוא הכי טוב לשני 

הצדדים כמתכונת להצלחה. סודיות מובטחת. טלפון- 
יואל 0528-65020

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.co .0528151188 לביטוח-מוטי

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 

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערה של חברת הלשכה 

אליאס טמס על פטירת אימה

הנרייט דחדל ז"ל
שלא תדעי עוד צער

האנליסטים איתרו 70 קבוצות סייבר 
שמעורבות במלחמה זו


