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ביטוח ופיננסים

ענקית ביטוחי המשנה סוויס רי צמצמה באופן משמעותי את ההתחייבות 

ארוכת הטווח שלה עם שוק ביטוחי הבריאות הפרטיים בישראל • נשיא 

הלשכה: "הדבר צפוי לגרור פגיעה אנושה באיכות החיים ובאיכות השירותים 

הרפואיים של אזרחי המדינה, וצמיחתה מחדש של הרפואה השחורה" < עמ' 2

שוק ביטוחי 
הבריאות הפרטיים 

לקראת משבר

מתים מחום
תושבי יפן סובלים 

מגלי חום שפוקדים את 
המדינה - חברות הביטוח 

המקומיות התגייסו 
למשימה < עמ' 9

הממונה מתפטר
ד"ר משה ברקת, הממונה 

על שוק ההון, ביטוח 
וחיסכון, הודיע על רצונו 
לסיים את תפקידו < עמ' 4
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"
לאחר גניזת הביטוחים הסיעודיים לפני מספר 
המשנה  מבטחת  של  יציאתה  בעקבות  שנים, 
'סקור' מהשוק בישראל, הזנחת אזרחי המדינה 
הפתרון  )כאשר  סיעודי  ביטוח  ללא  והשארתם 
הקיים באמצעות קופות החולים אינו באמת פתרון 
ביטוחי(, מוטלת כעת עננה כבדה מאוד על המשך 

קיומם של ביטוחי הבריאות הפרטיים". 
אייזיק,  שלמה  סו"ב  הלשכה,  נשיא  טוען  כך 
משמעותיות  הגבלות  על  הפרסומים  בעקבות 
שהטילה ענקית ביטוח המשנה סוויס רי בביטוחי 
המשנה לחברות הישראליות בחוזים חדשים ארוכי 

טווח של ביטוחי בריאות.
"מדובר בעננה כבדה מאוד הרובצת על האפשרויות 
ביטוח  פוליסות  לרכוש  המדינה  לאזרחי  הקיימות 
לסל  מחוץ  תרופת  השתלות,  פרטיים,  לניתוחים 
ושימוש בטכנולוגיות  מיוחדים  טיפולים  הבריאות, 
לגרור  צפוי  אשר  דבר  ועוד,  מתקדמות  רפואיות 
השירותים  ובאיכות  החיים  באיכות  אנושה  פגיעה 
הרפואיים של אזרחי המדינה וצמיחתה מחדש של 

הרפואה השחורה", מציין סו"ב אייזיק.
באופן  רי  סוויס  צמצמה  הפרסומים,  פי  על 
שלה  הטווח  ארוכת  ההתחייבות  את  משמעותי 
עם שוק ביטוחי הבריאות הפרטיים בישראל. חוזי 
במודל   2016 עד  היו  ארוך  לטווח  ביטוח המשנה 
Back to Back; הפרמיה שחברת הביטוח שילמה 
למבטחת המשנה הייתה צמודה לפרמיה שמשלם 
המבוטח; מבטחת המשנה לא יכלה לדרוש עדכון 
פרמיות  תעדכן  הביטוח  שחברת  בלי  פרמיות 
למבוטחים, עדכון הדורש אישור רשות שוק ההון. 
של  אסטרטגית  החלטה  בעקבות  מ־2022,  החל 
דורשת  רי  סוויס  הישראלי,  השוק  לגבי  החברה 
את  לעדכן  לה  לאפשר  הישראליות  מהחברות 
פרמיות  עדכון  של  התנאי  ללא  הפרמיות, 

המבוטחים באישור הרשות.

קריאת מצוקה
לדברי נשיא הלשכה, שינוי המדיניות של סוויס 
רי הינו "תוצאה של מספר גורמים מצטברים אשר 
הבריאות  ביטוחי  משוק  ליציאתה  יביאו  כנראה 
רפורמת  לצד  ראשית,  בישראל:  הפרטיים 
הבריאות הצפויה להיכנס בדצמבר 2022, מבקש 
אגף התקציבים במשרד האוצר 'לעודד' מבוטחים 
פוליסת  את  הצורך  בעת  לממש  חיוב(,  כדי  )עד 
במסגרת  הזכויות  מימוש  לפני  הפרטית  הביטוח 

השב"ן. הדבר יביא להגדלה משמעותית בתביעות, 
ובנוסף האירוע הינו פגיעה באוטונומיה של הפרט 
אשר רכש פוליסה פרטית על מנת לממשה כרצונו 

ובהתאם לצורך שלו.
להטיל  בשנה(  שנה  )כמדי  האוצר  מבקש  "עוד 
פוליסת  זכותו של המבוטח מכוח  מס על מימוש 

לייקר  וזאת על מנת  ביטוח הבריאות שברשותו, 
משמעותית את כדאיות רכישת פוליסות הבריאות 
לבין  בינן  מלאכותית  אפליה  ולייצר  הפרטיות 

הרפואה הציבורית.
הביטוח  חברות  של  יכולתן  חוסר  "בנוסף, 
הישראליות לעדכן תעריף ללא אישור מוקדם של 
הממונה על שוק ההון, בצד אי יכולתה של מבטחת 
או  זמן  לאורך  קבוע  לתעריף  להתחייב  המשנה 
בישראל,  הרגולציה  לכללי  להיצמד  לחילופין 
מבטלת למעשה את יכולת שיתוף הפעולה בינה 
ליצור  צפוי  זה  פער  הישראליות;  החברות  לבין 

הפסדים גדולים לחברות.
"לסיכום", אומר סו"ב אייזיק, "חשוב לנו לציין 
את העובדה כי זוהי קריאת מצוקה לעזרה דחופה, 
בישראל,  הביטוח  סוכני  הינם  לעזרה  והקוראים 

מתוך דאגה לאזרחי המדינה ולציבור המבוטחים.
"אם לא, תיפסק מעורבות גורמים המעכבים שוק 
רגולציה  )בעיקר  הביטוח  בשוק  ומשוכלל  חופשי 
של  כניסתן  ללא  תחרותי.  עדיין  שהינו  ואוצר( 
חברות ביטוח נוספות וזרות, אנחנו נהפוך להיות 
מדינת קולחוז בכל הקשור לענפי הביטוח", מזהיר 

נשיא הלשכה.

 נשיא הלשכה מזהיר: "אנחנו לפני משבר 
בשוק ביטוחי הבריאות הפרטיים"

 סו"ב אייזיק מאשים את האוצר ואת הרשות שמובילים למשבר זה, בעקבות מדיניותם בתחום 
 ביטוחי הבריאות הפרטיים • כתוצאה מכך, ענקית ביטוחי המשנה בבריאות, סוויס רי, החלה 

להגביל את מעורבותה בישראל ועלולה לצאת מהשוק לגמרי < רונית מורגנשטרן

"מדובר בעננה כבדה מאוד 
הרובצת על האפשרויות 
הקיימות לאזרחי המדינה 
לרכוש פוליסות בריאות, 

דבר אשר צפוי לגרור פגיעה 
אנושה באיכות החיים ובאיכות 
השירותים הרפואיים של אזרחי 

 המדינה וצמיחתה מחדש 
של הרפואה השחורה"
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סו"ב אייזיק. הקוראים לעזרה הינם סוכני הביטוח בישראל, מתוך דאגה לציבור המבוטחים | צילום: באדיבות יונט



*מקור נתוני השוואת תשואות מאתר פנסיה נט, הנתונים מתייחסים לתקופה 07/21 – 06/22 . אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על 
תשואות שתושגנה בעתיד. שיעורי התשואות בערכים נומינליים ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול. *האמור אינו מהווה יעוץ או שיווק פנסיוני המלצה או חוות דעת 

ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם

מסלולי פנסיה מעל גיל 60
תקופת שםמספר

דיווח
מצטברת 
לתקופה -
12 חודשים

ממוצעת 
שנתית -
3 שנים

ממוצעת 
שנתית -
 5 שנים 

יתרת נכסים 
לסוף התקופה

שארפ - ריבית 
חסרת סיכון 

ל-5 שנים

מנורה מבטחים פנסיה -2013
1.01 5,257.2 6/22-07/212.51%5.88%5.95%מסלול יעד לפרישה 2030

1.02 2,128.0 6/22-07/211.30%4.79%4.88%הראל פנסיה - גילאי 60 ומעלה 9829

1.11 2,605.4 6/22-07/212.03%5.57%5.42%כלל פנסיה לבני 60 ומעלה 9656

0.99 1,948.4 6/22-07/210.93%4.76%4.82%מגדל מקפת אישית לבני 60 ומעלה 8803

הפניקס פנסיה מקיפה - מסלול לבני 9976
0.95 1,317.8 606/22-07/210.21%5.10%5.13% ומעלה 

0.96 1,754.5 6/22-07/210.24%4.67%4.59%איילון מיטב מקיפה 60 ומעלה9968

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה 9759
0.82 1,214.8 6/22-07/21-3.00%4.05%4.39%מסלול לבני 60 ומעלה

מנורה מבטחים
מובילה בתשואות

בקרן הפנסיה
בכל אחד מטווחי הגילאים

לפרטים נוספים פנו למפקחי מנורה מבטחים

תקופת שםמספר
דיווח

מצטברת 
לתקופה -
12 חודשים

ממוצעת 
שנתית -
3 שנים

ממוצעת 
שנתית -
 5 שנים 

יתרת נכסים 
לסוף התקופה

שארפ - ריבית 
חסרת סיכון 

ל-5 שנים

מנורה מבטחים פנסיה -2015
0.92 10,292.6 6/22-07/211.74%6.97%7.08%מסלול יעד לפרישה 2040

0.93 5,579.0 6/22-07/210.90%6.63%6.38%כלל פנסיה לבני 965550-60

0.93 3,629.4 6/22-07/210.64%5.87%5.66%מגדל מקפת אישית לבני 880250-60

0.92 3,331.1 6/22-07/210.55%6.57%6.11%הפניקס פנסיה מקיפה - לבני 997550-60

0.99 5,362.7 6/22-07/211.02%7.54%6.81%איילון מיטב פנסיה מקיפה 996750-60

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה 9758
0.52 3,335.4 6/22-07/21-6.99%3.77%4.89%מסלול לבני 50-60

0.93 4,619.4 6/22-07/211.50%6.10%5.88%הראל פנסיה - גילאי 50 עד 982760

תקופת שםמספר
דיווח

מצטברת 
לתקופה -
12 חודשים

ממוצעת 
שנתית -
3 שנים

ממוצעת 
שנתית -
 5 שנים 

יתרת נכסים 
לסוף התקופה

שארפ - ריבית 
חסרת סיכון 

ל-5 שנים

מנורה מבטחים פנסיה מסלול2016
10,000.400.90 6/22-07/212.07%7.03%7.09%יעד לפרישה 2045

0.90 19,433.3 6/22-07/211.03%7.57%7.17%כלל פנסיה עד 965450

6/22-07/210.32%6.56%6.28%14,604.900.87מגדל מקפת אישית לבני 50 ומטה8801

הפניקס פנסיה מקיפה מסלול לבני 9974
 31,926.901.00 506/22-07/211.50%7.87%7.36% ומטה

איילון מיטב מקיפה מסלול לבני 2155
506/22-07/21-0.82%7.14%6.72%14,460.400.82 ומטה

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה לבני 9757
27,431.90.52 506/22-07/21-8.28%4.59%5.82% ומטה

6/22-07/211.54%6.73%6.44%23,895.600.85הראל פנסיה גילאי 50 ומטה 9823

מסלולי פנסיה גילאי 50-60

מסלולי פנסיה עד גיל 50

FUNDER 19.7.22

מנורה מבטחים מובילים במרבית חתכי 
הזמן... מנורה מבטחים מנצחים גם במסלול 

זה עם 1.64% -. במקום השני מגדל עם 
1.68% -. מנורה מבטחים מובילים בתשואה 

מתחילת השנה עם 3.86% -, בתשואה 
ל-12 חודשים עם 1.73% וכן בתשואה ל-5 

שנים עם 40.77%.

מנורה מבטחים מנצחים במסלול 
ועוברים להובלה מתחילת השנה... 

מנורה מבטחים היא המנצחת החודש 
עם 2.06% -. מגדל במקום שני עם 

2.23% -. מנורה מבטחים עברה 
להובלה מתחילת השנה עם 4.91% - 

על חשבון הראל )2.31% - החודש(

FUNDER 19.7.22



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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וחיסכון, ה ביטוח  ההון,  שוק  על  ממונה 
ד"ר משה ברקת, הודיע לשר האוצר על 
רצונו לסיים את תפקידו בעוד כחודשיים, 

בתום ארבע שנים לקדנציה.
כותב  ליברמן,  אביגדור  השר  אל  במכתבו 
אינטנסיבית  קדנציה  לי  "הייתה  ברקת:  ד"ר 
רבות  רפורמות  קידמנו  במהלכה  ומשמעותית, 
התמודדנו  והמבוטחים,  החוסכים  ציבור  לטובת 
עם השלכות הקורונה בשוק ההון והביטוח, ופעלנו 
בחברות  התאגידי  והממשל  היציבות  לחיזוק 
להודות  מבקש  אני  המוסדיים.  והגופים  הביטוח 
רם  מר  האוצר,  משרד  ומנכ"ל  ליברמן  לשר 
בלינקוב, על התמיכה ברשות שוק ההון ופעילותה 

וקידום רפורמות שהטיבו עם החוסכים.
את  שנים  כ־16  לכהן  גדולה  זכות  לי  "הייתה 
הציבור הישראלי במסגרת עבודתי בבנק ישראל, 
ברשות  הנוכחי  ובתפקידי  ערך  לניירות  ברשות 
שוק ההון", הוסיף ד"ר ברקת. "בכל מקום פגשתי 
הציבור  למען  ובמסירות  באמונה  שפעלו  אנשים 
בישראל. אני מודה לכולם ובפרט לעובדי רשות 

שוק ההון הנפלאים שהיו חבריי לדרך שהתוויתי 
הפועלת  ועצמאית  מקצועית  חזקה,  לרשות 

באחריות לטובת המשק והציבור הישראלי".
שר האוצר מסר בתגובה: "אני מודה למשה על 
עבודתו המסורה והמקצועית למען שדרוג ופיתוח 

בהמשך  רבה  הצלחה  לו  ומאחל  ההון  שוק  רשות 
דרכו".

שיתוף פעולה פורה
"בהמשך  אייזיק:  שלמה  סו"ב  הלשכה,  נשיא 
להודעתו של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, 
כחודשיים,  בעוד  פרישתו  על  ברקת  משה  ד"ר 
ברצוני להביע את הערכתי לפועלו ותרומתו של 
ד"ר ברקת לקידום שוק הביטוח בישראל. יצא לנו 
להיפגש, להתכתב וגם לשוחח על מבחר רחב של 
נושאים במהלך החודשים האחרונים מאז כניסתי 
לתפקיד נשיא הלשכה. תמיד ניהלנו דו־שיח פורה 
מכובד ומקצועי גם אם לא היו בינינו הסכמות ו/
הזו  היחסים  מערכת  שונה.  או  אחרת  חשבנו  או 
החלו  שגם  הרשות  מנהלי  שאר  על  גם  הקרינה 

להיפגש עמנו במשרדי הלשכה. 
שיתוף  על  ברקת  למר  להודות  רוצה  "אני 
הפעולה וההקשבה ולאחל לו בריאות טובה והמשך 
עשייה פורייה. אני משוכנע שהקשר בינינו ימשיך 

גם לאחר סיום כהונתו".

 הממונה על שוק ההון יפרוש מתפקידו 
בעוד כחודשיים

בכך מסכם ד"ר משה ברקת קדנציה של ארבע שנים • נשיא הלשכה: "תמיד ניהלנו דו־שיח 
פורה מכובד ומקצועי גם אם לא תמיד היו בינינו הסכמות" < רונית מורגנשטרן

ד"ר ברקת. פעלנו לחיזוק היציבות והממשל התאגידי 
בחברות הביטוח | צילום: גיא קרן

https://bit.ly/3nYQ8bh


 

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


פרסומת

להכשרת ל הפיילוט  הצלחת  אור 
כסוכנים  משכנתאות  יועצי 
הסוכן  בבית  הוחלט  פנסיוניים, 
של  לצירופם  הפעילות  הרחבת  על  מטאור 
ההכשרה  נוספים לתהליך  יועצי משכנתאות 

והרישוי כסוכני ביטוח פנסיוניים.
משכנתאות  יועצי  איתור  כולל  התהליך 
קריטריונים  לפי  קפדני  מיון  פוטנציאליים, 
פנסיוניים  כסוכנים  לעיסוק  התאמה  של 
וכן הכשרה עד  והשכלה אקדמית רלוונטית, 

לרישוי כסוכני ביטוח פנסיוניים.
השונות,  במכללות  נעשה  ההכשרה  תהליך 
לימודים  מסלול  להקים  היא  הכוונה  אולם 
במטאור,  המשכנתאות  ליועצי  ייעודי 

שבסיומו רישוי סוכני ביטוח פנסיוניים.

חשיבה מחוץ לקופסה

הפריסה הגאוגרפית של מטאור ברחבי הארץ 
)חיפה, נתניה, מודיעין ונס ציונה( היא יתרון 
ליועצים  ומאפשרת  ההכשרה,  בתהליך  נוסף 

מכל רחבי הארץ להצטרף למיזם.
המקצועי  התחום  סמנכ"ל  אלקיים,  צליל 

ואנחנו  מבחינתנו  בשורה  "זו  במטאור: 
את  הגבירה  רק  הפיילוט  הצלחת  בה.  גאים 
את  להרחיב  במטאור  שלנו  המוטיבציה 
הפעילות עם שותפים נוספים. זו בהחלט גאווה 
לשלב אוכלוסייה איכותית כמו זו של יועצי 
לקוחות  שמלבד  הביטוח,  בענף  משכנתאות 
בשירות  ניסיון  איתם  מביאים  הם  מרוצים, 
 WINב־ מדובר  זה  במקרה  סיכונים.  וניהול 
משכנתאות,  ליועצי  במיוחד  קלאסי,   WIN

לנוכח ההאטה בשוק המשכנתאות".
כניסתי  "עם  מטאור:  מנכ"ל  מכלוף,  אורון 
לתפקיד לפני שבעה חודשים הצהרתי שנחדד 
את הערך השביעי שלנו – 'יצירתיות'. הפכנו 
את החשיבה מחוץ לקופסה לאג'נדה במטאור. 
במטאור,  מציאות  הוא  לעבוד'  'באנו  הסלוגן 
על  נודיע  בקרוב  שכבר  להבטיח  יכול  ואני 
חיבורים עסקיים ושיתופי פעולה אסטרטגיים 
סוכני  להכשיר  בחזון  רואה  מטאור  נוספים. 

ביטוח חדשים כשליחות".

לפרטים: אורון מכלוף - מנכ"ל, בית הסוכן 
"מטאור"; טל': 050-4795138

האם הוספת כיסוי סייבר 
לצד א' בפוליסת האחריות 

המקצועית שלך?

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

סו”ב אריאל ארז
מנהל עסקים סוכנות ליסו”ב

 מכלוף. "הסלוגן 'באנו לעבוד' הוא מציאות במטאור" 
| צילום: נאור חג'ג'

מטאור משיק מיזם ייעודי ליועצי משכנתאות
 בית הסוכן מקבוצת מנורה מבטחים מרחיב את פעילותו ומשיק מיזם הכשרה 

של יועצי משכנתאות כסוכנים פנסיוניים

https://bit.ly/3Rua2Zp
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 "כדור המשך, המקצוע בחר אותי – 
היום אני בוחרת אותו"

מדי שבוע נכיר סוכנות וסוכנים צעירים, הדור הצעיר של לשכת סוכני הביטוח • והשבוע, סו"ב מעיין 
לפידות טרוזמן, סוכנת ביטוח עצמאית, דור המשך ל"מעיינות סוכנות לביטוח" הממוקמת בירושלים 

גיל: 28
מצב משפחתי: נשואה + 2

רישיון: אלמנטר ורישיון פנסיוני בקרוב
ותק בענף הביטוח: שבע שנים

ותק בלשכה: פחות משנה

מה עשית לפני שהיית סוכנת ביטוח?
ושילבתי  ביטוח עבדתי בתכשיטים,  “לפני שהפכתי לסוכנת 

לימודי תואר ראשון במנהל עסקים פרסום ותקשורת".
למה בחרת במקצוע זה? מה את אוהבת בו?

“המקצוע בחר אותי, נולדתי להורים סוכני ביטוח ומאז שאני 
קטנה אני שומעת על התחום. לאחר שש שנות עבודה במשרד 
המשפחתי - החלטתי או שאני עוזבת או שאני מנסה בכל הכוח, 
יוצאת לעצמאות ונותנת צ'אנס לעצמי להצליח להתפתח בתחום. 
ההצלחה והפירגון לא איחרו להגיע ולכן אני נהנית מאוד מעבודתי.
"היום אני בוחרת בתחום; אני מרגישה שאני מספקת צורך הכרחי 
לאנשים בהמון תחומים, גם בלקיחת משכנתה, בכיסוי רפואי, 
וגם בביטוח נסיעות לחו"ל. אני מלווה אנשים שטסים הכי רחוק 
מהבית וסומכים עליי שאהיה שם בשבילם שיצטרכו משהו, זה 

הכי מרגש אותי בעולם".
האם נתקלת בקשיים בתחילת דרכך המקצועית?

"אחד מהקשיים בהם נתקלתי ועדיין נתקלת הוא לדעת את הכל; 
הביטוח הוא תחום רחב ויש כל כך הרבה מה 
ללמוד. אני מאמינה שבשביל למכור משהו 
צריך להכיר אותו במאה אחוז. לא פעם אני 
יושבת וקוראת את תנאי הפוליסה וחריגיה. 
כמו כן, יצא לי לפגוש לא פעם מבוטחים 
שאם סוכן היה מכוון אותם הם היו צולחים 

את התביעה".
איך את מתמודדת עם הרגולציה בתחום?

“הרגולציה היא לטובת הלקוח וגם לטובת 
הסוכן; צריך להיות ערניים לשינויים וליישם 

אותם".
לאיזה יחס את זוכה בחברות הביטוח כסוכנת 

צעירה?
סובלני  ליחס  זוכה  אני  בהן  חברות  “ישנן 
ומפרגן; אני מרגישה שם את הרצון לעזור 
שהחברה  יעדים  ישנם  חדשים;  לסוכנים 
מעמידה שניתן להגיע אליהם בכמה דרגות 
גורמת  ביעד  שעמדתי  התחושה  ועצם 

לתחושת הצלחה".
תני דוגמה לסיפור הצלחה אישי במסגרת עבודתך.

“מבחינתי כל מבוטח מרוצה זה סיפור הצלחה; לפני כמה חודשים 
משפחה שמבוטחת דרכי בביטוח נסיעות לחו"ל עברה סיטואציה 
בפוליסה.  מכוסה  הייתה  לא  אשר  המעטה  בלשון  נעימה  לא 
ליוויתי אותם בכל התהליך ודאגתי שהטיול המשפחתי יצליח 
להתאושש; הגשתי בשמם את הטפסים והם קיבלו 50% מההוצאות 
הכספיות שהסתכמו ב־10,000 שקל, וזאת לפנים משורת הדין. 
כשקראתי את המייל על כך רציתי לבכות מהתרגשות ומשמחה 

ביחד; הרגשתי באותו רגע כמה הכרחי שיהיה 
לך סוכן וכמה טוב שיש לך גב של חברת 
הביטוח שטובה למבוטחים שלהם למרות 

שהיא לא חייבת )תודה לפספורטכארד(".
אילו טיפים תעניקי לסוכנים צעירים כמוך?

להיות  צעירים  לסוכנים  ממליצה  "אני 
אבל  המוצרים  כל  את  להכיר  דיגיטליים, 
וקל  אוהבים  שהם  אחד  במוצר  להתמקד 
להם למכור ולצאת בפרסום של אותו מוצר 
ברשתות החברתיות. בנוסף, לעצור ולחשוב 
רגע מהי המטרה ומהן הדרכים להגיע אליה 
ולבצע; לחשוב מחוץ לקופסה ולנסות כל 
מה שאפשר - תזכרו שמה שתשדרו זה איך 

שאנשים יתפסו מכם".
איך הלשכה יכולה לסייע לסוכנים הצעירים?

“הלשכה יכולה לסייע לסוכנים צעירים בימי עיון ובהכרת אנשי 
מפתח בחברות הביטוח, להמשיך לתת הנחה בפוליסת אחריות 

מקצועית דרך הלשכה לא רק בשנה הראשונה".
איפה תרצי להשתלב בפעילות הלשכה?

“הייתי שמחה להשתלב בבניית מועדון הטבות לסוכני הביטוח 
ובפעילות לשכה של התנדבות כלשהי לציבור".

"במקרה אחד סייעתי 
ללקוחות שלי לקבל 

החזר של 10,000 שקל, 
וזאת לפנים משורת 
הדין. כשקראתי את 
המייל על כך רציתי 
לבכות מהתרגשות 

ומשמחה ביחד; הרגשתי 
באותו רגע כמה הכרחי 
שיהיה לך סוכן וכמה 
טוב שיש לך גב של 

חברת ביטוח"

סו"ב מעיין לפידות טרוזמן | צילום: עצמי



על פי סקר שביעות רצון בביטוח בריאות של לשכת סוכני הביטוח, יולי 2022 
פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע"מ, החברה המבטחת דיוידשילד חברה לביטוח בע"מ

כחברת ביטוחי הנסיעות לחו"ל המומלצת ביותר
ע"י סוכני ביטוח לקרובי משפחתם.

נמשיך להיות שם בשבילכם בכל זמן ובכל מקום

כלל מגדל
הפניקס

הראל

גאים להיות בחירתם הראשונה 
של סוכני הביטוח

62.3% (n=370)

19.9% (n=118)

9.6% (n=57)

3% (n=18)
3.5% (n=21)

פספורטכארד נבחרה במקום הראשון
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לוח הביטוח

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

ל רקע התחממות כדור הארץ, חברות הביטוח היפניות גילו יוזמה. ע
מגלי  שנפגעים   אנשים  לפיצוי  ביטוח  פוליסות  בהפצת  החלו  הן 

החום.
 Sumitomoו־ Sompo Holdings ,שתי חברות הביטוח המובילות ביפן
Life Insurance, החלו השנה בשיווק פוליסות ביטוח שמיועדות באופן 
שלא  חום  מגלי  הזה  הקיץ  נפגעה  יפן  בריאות.  הוצאות  לכיסוי  ספציפי 
זכורים. כך למשל, הגיעה הטמפרטורה בטוקיו ל־35 מעלות צלזיוס במשך 
שישה ימים ברציפות. גלי החום גרמו לכך שכ־14 אלף איש אושפזו לטיפול 

דחוף במשך שבוע אחד.
חדשה  ביטוח  פוליסת  הנפיקו  סופטבנק  עם  יחד   Sumitomo Life
לפיצוי נפגעי החום. הפרמיה לביטוח זה עולה 100 ין )73 סנט( ליום ביטוח. 
אם הפוליסה הזו נרכשת לפני 9:00 בבוקר, היא נכנסת לתוקף מ־10:00 
יום. היא מכסה הוצאות אשפוז והוצאות רפואיות הנובעות  בבוקר באותו 

מהחום.
פוליסת הביטוח של Sompo, שהוחל בשיווקה ביולי, מפצה על אשפוז, 
ניתוח והוצאות קבורה אם המוות היה בגלל החום. בתחילה הפוליסה הייתה 
מיועדת לילדים, אבל בשל ההתעניינות – היא מופצת כעת גם למבוגרים.

תובע ר  )FDIC( בארה”ב  בבנקים  הפיקדונות  ביטוח  גולטור 
משמעית  חד  להבהיר  הקריפטו  חברות  עם  שעובדים  מהבנקים 
שהכספים של חברות הקריפטו לא מובטחים. מה שנדרש מהבנקים, לפי 
הוראת הרגולטור, שהלקוחות ידעו איזה פיקדונות הקריפטו שמבוטחים, 

ואילו כספים לא נהנים מכיסוי ביטוחי במקרה של התמוטטות הבנק.
האזהרה הזו של רגולטור הביטוח והבנק המרכזי נשלח לאחר שבשבוע 
את  הטעתה  כי  התברר  הרגל.  את  פשטה   Voyager חברת  שעבר 
הרגולטור  של  פיקדונות  מביטוח  נהנה  שכספם  בחברה  המשקיעים 
הפדרלי ויקבלו פיצוי במקרה של קריסה. המבטחת הפדרלית הדגישה 
ביטוח  של  שהכיסוי  הלקוחות  לציבור  להבהיר  חייבים  שהבנקים 
חברות  על  חל  הביטוח  אין  בבנקים.  פיקדונות  רק  מכסה  פיקדונות 

קריפטו, כספי אפוטרופוס, בורסות וארנקים דיגטליים.
פיקדונות  ביטוח  על  אמין  לא  מידע  שפרסום  ציין  הפדרלי  המבטח 
להטעות  יכול  הקריפטו,  חברות  כולל  בנקאיים,  לא  גורמים  ידי  על 
את הלקוחות של חברות אלה. הם יוכלו לחשוב שהם מוגנים כנגד כל 

הפסדים.

הרגולטור האמריקני: ביטוח 
הפיקדונות לא חל על כספי 

הקריפטו

חם לכם? היפנים משווקים 
 פוליסות המפצות את נפגעי 

גלי החום 

 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

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. 

eran@bar-ins.co.il .סודיות מובטחת

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערו של חבר הלשכה 

אליאס טמס על פטירת אימו

הנרייט דחדל ז"ל
שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה עאדל 
מטאלקה על פטירתו של אביו

סלמאן 
מוטלקה ז"ל

שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה שרון 

הוד על פטירתו של אביו

ראובן הוד ז"ל
שלא תדע עוד צער


