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המשך בעמוד הבא <<

הלשכה ביקשה מחברות הביטוח להאריך 
את ביטוחי הנסיעות של השוהים בנפאל

חברות הביטוח נענו בחיוב לבקשה והאריכו את הביטוחים למטיילים שנתקעו בטראקים

עם היוודע על רעידת האדמה, פנה יו”ר הוועדה לביטוחי בריאות וסיעוד 
יואל זיו, לחברות הביטוח, בבקשה להאריך את ביטוחי הנסיעות של 

השוהים בנפאל. “בעקבות רעידת האדמה שפקדה את נפאל, אני פונה 
אליך בשם לשכת סוכני הביטוח בישראל בבקשה להאריך באופן גורף 

את הכיסוי הביטוחי לכל אותם הישראלים שרכשו ביטוח נסיעות לחו”ל 
בחברתך ואינם יכולים לחזור ארצה. על חברות וסוכני הביטוח מוטלת 

החובה המוסרית בעת הזאת לדאוג לשקט הנפשי של כל אותם הישראלים 
שנתקעו בעל כורחם ובאופן לא מתוכנן בחו”ל, על ידי הארכת תוקף 

הכיסוי הביטוחי, עד חזרתם הבטוחה ארצה. אנו תקווה כי תיענו בחיוב 
לבקשתנו במטרה שלא להשאיר את הנוסעים ללא ביטוח תקף בתקופת 

אי הוודאות אשר נכפתה עליהם”.

בשבת בבוקר פקדה את נפאל רעידת אדמה בעוצמה של 7.9 בסולם 
ריכטר. רעש האדמה מוטט מבנים רבים בבירה קטמנדו ובערים נוספות 
וגרם למפולות שלג ובוץ באתרי טראקים מתוירים. עד כה נהרגו למעלה 
מ-5,000 איש באסון הטבע. בין אלה שהאדמה רעדה תחתיהם בעוצמה 
היו 48 משפחות ישראליות שהגיעו לנפאל לצורך הליכי פונדקאות, יחד 

עם 16 תינוקות שאך נולדו; וכ-250 מטיילים, רובם נמצאו בטראקים שונים 
ברחבי נפאל, בהם האוורסט והאגמים הקפואים.

עם היוודע ממדי האסון, החלו חברות הביטוח להפעיל חדרי מצב 
ומשלחות החילוץ והאיתור התייצבו לפעולה. מהרגע שנפתח שוב שדה 

התעופה בקטמנדו יצאו מטוסים שנשאו ציוד, משלחות של פיקוד העורף 
ורופאים רבים. על אף שכל המסוקים בנפאל הולאמו בשל האסון, הצליחו 
חברות הביטוח לשכור מסוקים מהודו ומסין, ולאחר התערבות ממשלתית 

הם הורשו לפעול ולחלץ את המטיילים התקועים על פסגות ההרים. נכון 
לעכשיו רק אור אסרף מוגדר כנעדר. שאר הישראלים כבר שבו לישראל, 

או שנמצאו וחולצו. כבר בתחילת השבוע יצאה משלחת מיוחדת של 
 פספורט קארד ודיוויד שילד עם הפניקס מישראל לטיפול בפגים.

המשלחת הגיעה לקטמנדו עם ציוד רפואי מיוחד לטיפול בפגים ומזון, שני 
רופאי ילדים ופרמדיק. אלון קצף, יו״ר קבוצת דיוויד שילד אמר כי “אנחנו 

לא לוקחים סיכונים ועושים כמיטב יכולתנו להגיע כמה שיותר מהר 
לפגים ולתינוקות. הקשר האחרון איתם היה במהלך הלילה ואנו מבינים 
כי מצב אחד הפגים נמצא בהידרדרות. תנאי השטח קשים מאוד ואנחנו 

במרוץ נגד הזמן. המשלחת לקחה ציוד לטיפול בהתאם לדיווחים שקיבלנו 
מהשטח. אנו פועלים כמיטב יכולתנו להעניק טיפול ראשוני בשטח לפגים 
ולתינוקות ומשם להביאם לישראל יחד עם משרד החוץ וחברת הפניקס״. 

כבר ביום שני שבו לישראל 12 משפחות ופגים במטוס חילוץ של מד”א. 
יום לאחר מכן נחת מטוס ג’מבו של אל על עם שאר המשפחות והפגים, 

ועם מטיילים שחולצו והחליטו לשוב לארץ. לדברי קצף, “כל הפונדקאים 

והתינוקות היו מבוטחים של דיוויד שילד ופספורט קארד, יחד עם 
מטיילים נוספים. התחלקנו לשלושה קווי פעולה: אחד היה להעביר 

לתינוקות מזון ותרופות. ברגע שהכריזו על רעידת האדמה גיבשנו צוות 
של שני רופאי ילדים ופרמדיק שיצא לתאילנד בטיסה מסחרית ומשם 

לקטמנדו בטיסה פרטית. צוות נוסף הגיע בטיסה מסחרית דרך איסטנבול. 
בד בבד הוצאנו מטוס, שהוציא חלק מהמשפחות והתינוקות מנפאל”.

לגבי המטיילים, ציין קצף כי הם עובדים עם הפניקס ועם המחלץ חיליק 
מגנוס. “אנחנו מאלתרים רבות כדי שנוכל להביא את כולם הביתה. זו 

משימה מאוד קשה. 20 שנה אני מתעסק בביטוח נסיעות ואני לא זוכר 
אירוע כה מורכב עם כל כך הרבה קשיים אוביקטיביים וביורוקרטיים. אני 
חייב לציין לטובה את הסנכרון המלא עם משרד החוץ והביטחון ומד”א, 

לרבות בתי חולים שהעמידו לרשותנו רופאים. זהו רגע של כבוד לישראל 
ולתעשיית הביטוח”.

עם היוודע האסון, חברת הראל הקימה חדר מצב לטיפול ברעידת האדמה 
ותיגברה את מוקדי החירום. צוות החילוץ של הראל חילץ מטיילים שהיו 
תקועים בנקודה גבוהה באזור האוורסט והעביר אותם לעיירה הסמוכה. 

מטיילים רבים נשאו עמם טלפון לווייני וכך היה קל יותר לאתר את 
מיקומם. גם מאזור האגמים הקפואים חולצו מטיילים על ידי יחידת 

החילוץ, בראשות יוחאי ליליאור, ששהה עמם בשטח למשך הלילה, עד 
שפונו לבסיס צבאי.

במקביל פעלו צוותי חילוץ של מגדל באזור האגמים הקפואים ובאוורסט. 
אחת המבוטחות חולצה מטראק בנג’י, יחד עם שמונה תיירים מדנמרק. 

המחלצים דיווחו כי החילוץ היה מסובך מאוד והתנהל לנוכח תנאי השטח 
ברכב וברגל. חלק מהמבוטחים טיילו ללא ביטוח, אך מגדל הורתה 

לצוותים הפועלים מטעמה, לחלץ כל ישראלי שהם פוגשים, בלי קשר 
לחברה שבה הוא מבוטח.

 “זהו רגע של כבוד לישראל 
ולתעשיית הביטוח”

 חברות הביטוח שלחו צוותי חילוץ למטיילים התקועים מיד עם היוודע ממדי האסון. 
רק ישראלי אחד מוגדר כנעדר
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סוכנת הביטוח מירה פרחי טיפלה בכמה מבוטחים שלה שטיילו באזור 
וחיכו לסיוע, בזמן שגם את בנה תפסה רעידת האדמה בטראק. “הבן 
שלי התחיל את הירידה מהאוורסט ביום שבת בשבע וחצי בבוקר, כך 
שלמזלם רעידת האדמה והמפולת שבעקבותיה תפסו אותם במקום 
בטוח יחסית. כרגע הוא מתכוון להמשיך בטיול, אבל נראה לי שברגע 

שהוא יגיע לקטמנדו הוא יבינו את גודל האסון. הוא מאוד נפעם והתרגש 
מכך שפספורט קארד הטעינו להם בכרטיס 150 דולר למשיכה. זה מאוד 

עזר להם לקניית מזון ושאר ציוד הכרחי. אבל הוא בעיקר דואג לשאר 
המטיילים. הוא כל הזמן אומר לי: ‘אמא, תדאגו למי שנמצא באגמים 

הקפואים’. אני בקשר עם שאר ההורים ומעלה כל הזמן הודעות בפייסבוק. 
גם הבן שלי הוציא הודעות כדי שידאגו לחברים שלא מוצאים אותם”. 

כסוכנת ביטוח, מקבלת 
פרחי פניות רבות מהורים 

מודאגים. “השאלות 
שאני מקבלת ממחישות 

את ההבדל העצום בין 
התייעצות עם סוכן ביטוח 

לפני נסיעה לחו”ל לבין 
ביטוח אצל גורם לא 

מקצועי. נכון שכשאתה 
יוצא לטיול חווייתי של 

בטן-גב בכרתים, מקסימום 
הסיכון הוא איזו הרעלת 

קיבה ואולי תתפתח בעיה 
מינורית. אבל כשיוצאים 

למסע של חמישה חודשים 
ולא מקבלים ייעוץ מקצועי 
מגורם מוסמך שיודע לרדת 

לרמת המיקרו, עלולה 
להתפתח בעיה גדולה. אפילו אם המבוטח ילך לתבוע את חברת הנסיעות, 

הם יסירו אחריות”.

פרחי מייעצת לכל מי שמתכנן טיול בחו”ל ללכת להתייעץ עם סוכן ביטוח 
ולמפות את כל הסיכונים האפשריים. “כיום למשל יש חברות שמבטחות 

נגד פטריות הזיה ושאר פגיעות מסמים, בעוד שחברות אחרות לא 
מממנות אפילו הטסה של צעיר שנפגע מסמים. צריך להביא בחשבון כל 
סיכון אפשרי. קופת חולים לא יכולה לדעת, ובטח שלא הפקידה שנותנת 

שירות. תתייעצו רק עם מי שמבין”. 

פרחי סבורה כי סוכני הביטוח חייבים להעביר את המידע הזה עד לבית 
המשפט העליון ולכל מי שסבור שסוכני נסיעות יכולים למכור ביטוח. 
“אסור לנו לעמוד בצד ולשתוק כי אם יקרה אסון מי ייתן את הדעת? 

אני מעדיפה לקבל הודעת תודה וכל הכבוד על מעשים שאנחנו עושים 
בקצה העולם כשיש אסון, במקום ‘שומו שמים מה עושים?’ או ‘האם הבן 
שלי יעלה על הטיסה, למרות שהוא לא מבוטח?’. נכון, כולם יחולצו, אבל 

החשבונית תגיע להורים”.

“במקום לנסות להקל על הלקוחות, בית המשפט צריך להפנים את 
המקצוע שלנו. אני טובה בביטוח, אז תנו לי לעשות את העבודה שלי. 

אל תיתנו להפקרות הזו להמשיך במדינה, מדובר בחיי אנשים. אני מאוד 
גאה בעבודה שלי, אני דור שני בענף, והבן שלי נכנס לעסק כדור שלישי. 

אנחנו סוכנות ותיקה מאוד. אמינות, יושר וגאווה הם מותגי הדגל שלי ואני 
שמחה להעביר זאת הלאה”. 

הסוכן דורון הורנפלד נתקל בחוסר האונים של מי שבוטח באופן ישיר 
כבר באירוע הקודם שהתרחש בנפאל – מפולת השלגים שהביאה למותם 

של מטיילים רבים באנאפורנה. “המפולת התרחשה בערב סוכות שהיה 
ביום רביעי. כך שנוצר מצב שבו לא היה עם מי לדבר במשך ארבעה 
ימים. המוקדים הישירים לא פעלו כלל. כבר בחמישי בערב קיבלתי 

שיחה וביקשו ממני לסייע 
בהחזרת אחת הגופות. 

גיליתי כי אף מטייל 
באנאפורנה לא עשה ביטוח 

דרך סוכן, אלא רק באופן 
ישיר”. 

השבוע קיבל הורנפלד 
פנייה ממנהלת באחת 
מחברות הביטוח. “היא 

ביקשה ממני לסייע 
לחברים שתקועים באחד 

הטראקים, וכשהם 
מתקשרים לחברת הביטוח 

שדרכה קנו כיסוי, בתיווך 
קופת חולים, לוקח להם 

זמן רב לתפוס את המוקד. 
עד שהצליחו לתפוס 

מוקדן, הוא אומר להם שיש מקרים דחופים מהם. אותה מנהלת שאלה 
אותי אם יש דרך למצוא מישהו שיעלה להר ויוריד אותם, או לחילופין דרך 

לשכור מסוק פרטי. אבל כל המסוקים הפרטיים הולאמו בנפאל. רק מי 
שמקושר יכול היה לשכור מסוקים בנפאל או במדינות השכנות”. 

הורנפלד מתמחה בביטוחי נסיעות, ובעיקר בביטוחי סקי, והוא נותן 
דוגמה לחשיבותו של סוכן ביטוח. “מבוטח שלי נפל על ראשו במדרון. הוא 

היה בתרדמת למשך 24 שעות. הכנסנו את מוקד התביעות לכוננות על, 
ומהרגע שאושפז דאגתי להכניס לתמונה רופא טראומה שהיה בקשר עם 

חדר המיון והרגיע את אמו של המבוטח. למזלנו, כעבור 48 שעות הוא 
שוחרר עם זעזוע מוח בלבד. שאלתי אם היו הנחיות לטיסה והאמא אמרה 

שלא. על אף שזו לא אחריותי, דאגתי ובדקתי מה צריך לעשות. 

“וכך, ביום הטיסה הגיע אמבולנס לקלאב מד, שהעביר אותו עד לשדה. 
הצמדתי לו רופא תעופתי לטיסה, כדי שחס וחלילה לא יקרה משהו 

במהלך הטיסה. משדה התעופה הוא נסע לבית החולים איכילוב, שם ערכו 
לו CT ראש, ורק כשראו שהכל תקין שיחררו אותו. הדוגמה הזו ממחישה 

כמה חשוב לעשות ביטוח אצל סוכן ביטוח ולא סוכן נסיעות”.

המשך מעמוד 2 <<

“תנו לסוכני הביטוח לעשות את עבודתם”
האסון בנפאל ממחיש את חשיבותו של סוכן הביטוח בביטוחי נסיעות

חברות הביטוח מיהרו לענות בחיוב: שירביט חברה לביטוח השיבה בחיוב 

ראשונה והודיעה כי היא מאריכה באופן גורף את הכיסוי הביטוחי לכל 

המבוטחים באזור האסון שאינם יכולים לשוב ארצה במועד המתוכנן; 

הפניקס הודיעה גם היא כי תאריך אוטומטית את ביטוח הנסיעות לחו”ל 

של כל מבוטחיה השוהים בנפאל, לשבעה ימים, ללא עלות; גם חברת כלל 

הודיעה כי תאריך את משך הביטוח למבוטחיה השוהים באזור למשך 72 

שעות. ההארכה היא בנוסף ל-48 שעות הארכה שכלולות בתנאי הפוליסה 
במקרה של עיכוב בחזרה שלא בשליטת המבוטח.

גם הראל האריכה את הביטוח באופן אוטומטי לכל המבוטחים השוהים 
בנפאל ללא צורך בהודעה וללא עלות נוספת וזאת כל עוד קיימת מניעה 

לחזרת המבוטח לישראל ו/ או הארכת הפוליסה בנסיבות המקרה. במגדל 
הבהירו כי ביטוחי הנסיעות של כל בעלי פוליסת תרמילאים של החברה 

הוארכו למטיילים שנתקעו בנפאל – עד לסיום מבצע הפינוי.

האסון בנפאל

 יוחאי ליליאור מצוות החילוץ של הראל בנפאל. צילום: יונתן לייטנר
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המבוטחים צריכים לסמוך 
על עצמם, ולא על המדינה

מומחים סבורים שישראל תחווה בקרוב רעידת אדמה עוצמתית 
והרסנית, אז למה כמיליון בתים אינם מבוטחים מפניה?

אריאל מונין, יו”ר הוועדה לביטוח כללי

שוב רעדה האדמה ושוב מוצגים בכלי תקשורת מראות 
קשים של מבנים הרוסים, שקרסו באחת וקברו תחתיהם 
את כל מי שהיה במקום, את כל מי שלא הצליח לברוח, 

את כל רכושם. אלפי נפגעים והרוגים, והמספרים לצערנו 
רק ימשיכו לעלות.

שוב רעדה האדמה ושוב זה היה בארץ רחוקה, אלפי 
קילומטרים מאתנו. אמנם ישראלים יש בכל מקום - אבל 
שוב זה היה רחוק מכדי שהמדינה תחליט לעשות צעדים 

ברורים ונחושים יותר להבטחת כיסוי מרבי לאזרחיה, 
כאשר חלילה האדמה תרעד ממש תחת רגלינו בארץ 

הקטנה שלנו.

נכון שאנחנו רק 67 שנה מתנהלים כמדינה, ויש סדרי 
עדיפויות, הדחוף דוחק את הטיפול בשאר המשימות, 

ההווה דוחק את העתיד, ואז מה אם המומחים 
הסיסמוגרפים טוענים שהרעידה בוא תבוא? הרי בינתיים 

שום דבר לא רועד, אז נחזור לשגרה.

על פי הרישומים, במדינת ישראל יש כ-2.4 מליון 
בתים, ומתוכם רק כ-1.6 מליון מבוטחים. מתוך הבתים 

המבוטחים רק כ-1.4 מיליון רכשו כיסוי ביטוח של רעידת 
אדמה, כך שישנם כיום  כמיליון מבנים שאינם מבוטחים 

בביטוח כנגד סיכון רעידת אדמה. המשמעות היא 
שמבחינה ביטוחית יש פערים גדולים בין המצוי והרצוי.

האם על המדינה להטיל חובת ביטוח 
רעידת אדמה? 

זו שאלה שעולה מדי כמה וכמה שנים, אך לבטח אינה 
זוכה לאהדה פוליטית. איש לא ירצה להיות חתום על 

הגדלת מסים, והרי הטלת חובת ביטוח רעידת האדמה 
כמוה כמס.

האם על המדינה לתת הטבת מס למי 
שמבטח רעידת אדמה? 

כאשר המדינה רוצה לתמרץ אזרחים לרכוש כיסוי ביטוחי, 

כדי שלא ייפלו כנטל על קופתה, היא מפעילה את מנגנון 
ההחזר )ניכוי/ זיכוי(, כמו בהחזר על תוכניות פנסיה. הרי 

ברור כי בעקבות רעידת אדמה, למדינה יש מוטיבציה 
להוריד את הנטל הכלכלי שיוטל עליה, ולכן עליה לעודד 

רכישת ביטוח כנגד רעידת אדמה. אבל למתן הטבת 
מס על רכישת ביטוח רעידת אדמה נדרש תקציב, שלא 

בהכרח קל להשיגו ממקומות אחרים.

אנו מניחים שלמרות שהמדינה לא מעודדת בצורה 
אקטיבית כל אזרח הרוכש כיסוי כנגד רעידת אדמה 
– עדיין  הנושא חשוב לה, ואפילו מאוד. אם כך, על 

המדינה לכל הפחות לצאת בקמפיינים לעידוד הציבור 
לרכוש הגנות ולהגביר את המודעות. מדינת ישראל לא 

עשתה מספיק בכדי להביא לידיעת הציבור את החשיבות 
ברכישת ביטוח דירה וברכישת כיסוי ראוי לרעידת אדמה. 

רק באחרונה הושק מחולל הדירות. אנו מצפים כי האוצר, 
המוביל את תודעת הצרכנות, ירחיב את היריעה ויוסיף 

למחולל באותיות קידוש לבנה את התמצית הכי חשובה: 
כל אזרח במדינה, ראוי שיבטח את רכושו ובמיוחד למקרי 

קטסטרופות. 

הרי המחיר הוא לא חזות הכול, ולנו סוכני הביטוח יש 
שליחות גדולה בנושא. יש עוד כמיליון דירות בישראל 

שאינן מבוטחות בכיסוי הנכון עבורם. עלינו להעביר את 
המסר הזה לכל בית בישראל. אנו מעריכים כי הציבור אינו 
יודע שמדובר בעלות לא גבוהה יחסית, שמקנה שקט נפשי.

יש הטוענים כי אם תפקוד רעידת אדמה את ארצנו - 
כולם יסתובבו המומים ברחובות ולא יהיה על מי לסמוך. 

ואולם ההבדל בין מי שרכש ביטוח ומי שלא יהיה, הוא 
בכך שזה שרכש יידע לפחות שאחרי שיתפוגג אבק 

ההריסות - יהיה לו לאן לפנות.

זו המשימה שלנו, הסוכנים. אנו מנהלים את הסיכונים של 
המבוטחים שלנו, ולכן עלינו להקפיד להביא את המידע 
ללקוחות, להסביר את החשיבות של ביטוח נכון, ולדאוג 

שכולם קודם כל יסמכו על עצמם, ולא על המדינה. 

אריאל מונין

הרי המחיר הוא 
לא חזות הכול, 

ולנו סוכני הביטוח 
יש שליחות גדולה 

בנושא. יש עוד 
כמיליון דירות 

בישראל שאינן 
מבוטחות בכיסוי 

הנכון עבורם. 

ביטוח נגד רעידת אדמה

בעקבות פניית הלשכה: 

שמות סוכני הביטוח יתווספו לדו"חות 
הנשלחים למבוטחים

דו"חות רבעוניים ושנתיים מחברות הביטוח יצאו עד היום ללא שם סוכן 
הביטוח המטפל במבוטח, ובלשכה החליטו לתקן זאת. לדברי יו"ר הוועדה 
לביטוח פנסיוני יובל ארנון, "לשם הסוכן ישנה חשיבות גדולה מפני שכיום 
עובדים נוהגים להתנייד לא מעט בין מקומות עבודה, והם זקוקים לכתובת 

קבועה שבה יוכלו להיעזר בעת הצורך.

לכן פניתי לפיקוח, ולאחר דין ודברים, הם השתכנעו בצדקתנו והבטיחו 
שידאגו לכך ששם הסוכן יופיע בדו"חות הרבעוניים והשנתיים. לצערנו, 

לאחר אישור דרישתנו, שוב יצאו דו"חות ללא שמות. פנינו שנית לפיקוח, 
וקיבלנו הבטחה שבדו"חות הבאים יתווספו השמות כפי שדרשנו".
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שיטת השירות של מגדל

איגוד שמאי ביטוח יקיים כנס שידון 
בפוליסה התקנית החדשה לביטוח דירה

הכנס שיתקיים ביום שני הקרוב מיועד גם לסוכני הביטוח

איגוד שמאי ביטוח יקיים ביום שני הבא כנס בשפיים שמיועד לשמאי 
רכוש ולסוכני ביטוח. הכנס יעמיד במרכזו את השינויים בפוליסה התקנית 

החדשה לדירה שפירסם הפיקוח על הביטוח בינואר. 

בין החידושים המרכזיים בפוליסה החדשה: המבוטח יקבל את כספו בגין 
התקופה הנותרת כאשר הוא מבטל את הפוליסה; מבוטח הגר בשכירות 
יקבל כסף לשכירת דירה חלופית לתקופת השיפוץ למשך שנה, ולא חצי 

שנה כפי שהיה בפוליסה הקודמת; כיסוי נזקי צונאמי במסגרת ביטוח 
רעידת אדמה ולא במסגרת כיסוי שיטפון; כיסוי כלי נשק ברישיון במסגרת 
ביטוח התכולה; כיסוי נזק לגדרות ולשערים בעת סערה; כיסוי נזק שנגרם 
בשל התנגשות במבנה הדירה על ידי כלי רכב הנהוגים על ידי המבוטח או 

מי מבני משפחתו; הוספת כיסוי גניבה פשוטה לרכוש מחוץ לדירה.

בכנס ישתתפו יו”ר איגוד השמאים עו”ד דורון חבקין, יו”ר ענף רכוש 
באיגוד השמאים שעיה וינשטוק, מנהל צוות ביטוחי רכוש באגף 

שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר אוהד מעודי, שידבר על 
החידושים שבפוליסה התקנית לביטוח דירה, יו”ר לשכת סוכני ביטוח 

אריה אברמוביץ, יו”ר הוועדה לביטוח כללי אריאל מונין, שידבר על 
הקשר המשולש שבין סוכן הביטוח, חברת הביטוח והשמאי, ועו”ד ארז 

שניאורסון, שידבר על נזקי רכוש מול נזקים הנובעים מאופן הטיפול של 
חברת ביטוח במקרה ביטוח.

בנוסף, יכלול הכנס יכלול הרצאות מקצועיות, בהן: קיבי אהרונוב, מהנדס 
הטקסטיל ומומחה הטקסטיל מספר אחת בארץ והיחיד שעוסק בהערכת 
נזקי טקסטיל, ידבר על התהליך של הערכות טקסטיל, ואמנון רם מחברת 

בלפור אקספרס, העוסקת בשיקום נזקי רכוש, ידבר על שיקום מבנים 
רטובים.

לדברי וינשטוק, “שמאי רכוש הוא אחד הגורמים המשמעותיים ביותר עבור 
המבוטח שרכושו ניזוק, מכיוון שהוא הסמכות המקצועית שאחראית על 

הערכת הנזקים שנגרמים לו. לכן, אני רואה חשיבות רבה בקיום כנס שבו 
יוכלו השמאים להיחשף לתכנים חדשים ועדכניים, במיוחד לאור הרפורמה 
החדשה. בנוסף, אני רואה חשיבות רבה במפגש הבלתי אמצעי שבין שמאי 

הרכוש,  אנשי חברות הביטוח וסוכני הביטוח, ככלי להעברת ידע מקצועי 
ומקווה שהכנס הזה יהיה ראשון מתוך מסורת ארוכה של כנסים מעין זה 

המיועדים להעשרת עולמו המקצועי של שמאי הרכוש”.

הכנס יתקיים ביום שני 4.5.15, ב-16:00 במרכז הכנסים בשפיים באולם 
ראשונים.

יש להירשם מראש במזכירות איגוד השמאים בטלפון: 03-5615516

igud@shamaeim.co.il :או במייל

  עם תמונות מעוצבות בקפידה ובטוב טעם.
הלוחות מודפסים באיכות ובסטנדרטים  

הגבוהים ביותר. 

הזמינו מהר לפני שיגמר

מהרו להזמין את לוחות השנה 
המדהימים והייחודיים של לשכת 

סוכני ביטוח בישראל

לפרטים ולטופס הזמנה לחץ כאן

ביטוח נסיעות

“פרקליטות המדינה לא הצליחה להסביר את המורכבות של ביטוח נסיעות 
לחו”ל”, כך אומר היועץ המשפטי לחברי הלשכה עו”ד ג’ון גבע על הדיון 

שנערך ב-20 באפריל בבית המשפט העליון בשבתו כבג”ץ, ובו הוחלט 
כי החלת החוזר, המורה על מכירת ביטוח נסיעות לבעלי רישיון בלבד, 

שנועדה להיכנס לתוקף במאי 2015, תידחה לסוף 2015.

שופטי העליון הציעו כי סוכני הנסיעות יעברו קורס 
שבו יוכשרו למכור ביטוחי נסיעות. ואולם ההנחה כי 
מדובר בביטוח פשוט שכל סוכן נסיעות יכול למכור, 

כפי שהשתמע מדבריהם, אינה מדויקת. לדברי 
גבע, “בביטוח נסיעות קיים רובד של נזק לרכוש 

ורובד של נזק לגוף. אמנם ביטוח רכוש הוא פשוט 
למדי, אבל הרובד הבריאותי מורכב מאוד. צריך 

לדעת איך לאפיין כל מבוטח לגופו ואת צורכיו, על 
פי פרמטרים כמו גיל, אופי הטיול - למשל, טיולי 

טראק, או צלילה, או ספורט אתגרי שונים בסיכון, 
לעומת טיול ‘רגיל’ בלונדון - מצבו הבריאותי ועוד 

מאפיינים שסוכן ביטוח הינו מיומן ומנוסה בביצוע 
תחקור המבוטח והתאמת הכיסוי הנדרש. בכל 

מקרה, החוק אינו מתיר תיווך בביטוח, אלא למי 
שיש בידו רישיון סוכן ביטוח, עבר הכשרה, עמד 

בבחינות והינו מפוקח על ידי הרגולטור. 

“אם סוכן נסיעות לא יודע לאפיין נכונה את הצרכים של הלקוח, ולהסביר 
לו בפירוט שהוא יכול להיקלע לסיטואציה של השתלה, תאונה וכדומה, זו 

בעיה. אם חס וחלילה יקרה מצב כזה, אז יגיע המבחן של הטיפול בתביעה. 
האם סוכן נסיעות מיומן ובעל ידע בטיפול נכון בתביעת המבוטח, העברת 

הניירת הנדרשת, קשר עם בית החולים בחו”ל או הגורמים המקצועיים? 
ישנן עלויות אשפוז שיכולות להגיע ל-5,000 דולר ביום”.  

על דברי השופט מני מזוז שטען כי קבוצת המבוטחים בעלי הצרכים 
המיוחדים היא קטנה יחסית, משיב גבע “איך אפשר להגדיר מי נמצא 

בקבוצת סיכון? רגישות לתרופות, מצב בריאותי בעייתי, אשפוזים וכיו”ב 
מחייבים התייחסות מקצועית של בעל מקצוע מיומן כסוכן ביטוח, שהינו 

בעל רישיון ומפוקח על ידי המדינה-האוצר-הפיקוח על הביטוח. ילדים 
למשל  לא צריכים ביטוח לחו”ל? גם הם מהווים קבוצת סיכון”. 

גבע מבהיר כי על אף ההנחה שביטוח נסיעות הוא ביטוח פשוט וקל, 
מדובר במוצר ביטוחי המשלב כיסוי גוף ורכוש ועלול להתברר כי לא 

הותאם באופן מקצועי לצורכי המבוטח. “הטיפול בלקוח לא מסתיים 
במכירה: הסוכן מטפל בתביעה, בתיעוד, מלווה את הלקוח לאורך כל 
הדרך. יש חוזרים מסודרים של הפיקוח  בעניין יישוב תביעות, אכיפה, 

ביקורת ופיקוח. מי יפקח על סוכני הנסיעות ברובד הביטוחי? זה הרי לא 
בסמכותו של אף גורם חוץ מהפיקוח על הביטוח. כל הדברים האלה לא 

הוסברו באולם הדיונים, לפי הפרוטוקול. לא הודגשו 
המשמעויות הנלוות ומרחיקות הלכת של נזקי גוף”.

ככל שההצעה למתן רישיון לסוכני הנסיעות תתועל 
לאפיק של מימוש, היא בכל מקרה תהיה חייבת 

להיות נתונה להחלטת הרשות המחוקקת, מציין גבע. 
“לעניות דעתי, אני לא רואה מצב של מתן רישיון סוכן 
ביטוח לסוכני נסיעות ללא תיקון חוק הפיקוח על ידי 
הכנסת, בחקיקה ראשית. אם הרעיון הזה אכן יבשיל 

לכדי הצעת חוק לתיקון חוק הפיקוח, תובא טיוטה 
של הצעת חוק להתייחסות כל הגורמים הרלוונטיים. 

כל הצדדים שיושפעו מחקיקה כזו, כמו הפיקוח 
על הביטוח, סוכני ביטוח, חברות ביטוח, סוכני 

הנסיעות ונוספים, יוזמנו ליטול חלק בדיונים בכנסת 
בוועדה המקצועית שתטפל בכך, ולהביע את דעתם 

והתייחסותם. 

“לאחר מכן יתקיימו דיונים וההצעה תצטרך לעבור דרך ועדת חוקה, חוק 
ומשפט. ישנם שלבי חקיקה מסודרים, בהם קריאה טרומית, ראשונה, 

שנייה ושלישית. מי שיעסוק בתיווך בביטוח או במכירת פוליסות ביטוח 
יהיה חייב להיכנס תחת הפיקוח ולהיות כפוף לו. כיום זה אינו המצב. 
סוכני הנסיעות אינם כפופים לפיקוח על הביטוח ואינם רשאים לקבל 

עמלות בביטוח”.

גבע מסביר, כי על אף שהחלטת בג”ץ הינה מפתיעה, הואיל והנושא 
המרכזי הינו מכירת ביטוח על ידי מי שאינו מחזיק ברישיון כדין ובניגוד 
לחוק, “השורה התחתונה היא החלטה אופרטיבית שאומרת שהצדדים 

זקוקים ליותר זמן להידברות ולהיערכות ועל כן ניתנה אורכה ל-31 
בדצמבר”. ב-15 באוקטובר יתכנסו שוב הצדדים. אם הם יגיעו להסדרה 

תבוטל העתירה, אך אם לא, יתקיים דיון בפני הרכב השופטים. גבע מדגיש 
כי בדיון האחרון בג”ץ לא הכשיר מכירת ביטוחי נסיעות לחו”ל בידי סוכני 

נסיעות, וכי ההחלטה שנתקבלה אינה מהווה פסק דין. “ההחלטה הזו היא 
החלטה פרוצדורלית, שמציעה לצדדים פסק זמן כדי לאפשר הידברות 

ברוח הדברים שנאמרו בישיבה”. 

 “סוכני הנסיעות אינם כפופים לפיקוח 
על הביטוח ואינם רשאים לקבל עמלות”

 עו”ד ג’ון גבע מזכיר כי למרות ההנחיה המאכזבת של ביהמ”ש, 
סוכני הנסיעות יידרשו לעבור דרך ארוכה כדי לקבל רישיון למכור ביטוח

ג'ון גבע

http://listmanager.co.il/fb/fb/E1E7AD26CFEF28CDF707F421343E9D9D/show.aspx
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5 המלצות לפעולות שכדאי 
לבצע – ועכשיו

עדיף לתכנן פעולות בצורה מסודרת, מאשר להיתפס לא מוכנים כשמגיעה השעה
מאת יובל ארנון, יו”ר הוועדה לביטוח פנסיוני

לאור שינויים בחקיקה, חוזרים מהרגולציה ועוד, אנו 
ממליצים לכל סוכן וסוכנת לנקוט בצעדים הבאים, כדי 

להיערך לבאות.  

החתמת לקוחות על ייפוי כוח – עד ליולי 2017 נדרש . 1
כל סוכן להחתים את לקוחותיו, המחזיקים מוצרים 

פנסיונים, על טפסי ב1 או ב2.  ללא החתמה על טפסים 
אלו, תישלל למעשה האפשרות של הסוכן לראות את 

 לקוחותיו במערכותיו ולתת להם שירות כנדרש.

לצערי, עד רגע זה רק חלק קטן מהסוכנים החלו 
בפעילות מסודרת בנושא, ורק חלק קטן מהלקוחות 

כבר הוחתמו. נכון, יש לנו עוד כשנתיים, אך הזמן 
רץ. להזכירכם, החתמה על טופסי ב1 הינה החתמה 

 פרונטלית בלבד. 

המשמעות היא פגישה עם הלקוח, שמהווה הזדמנות 
מעולה לקיום פגישת שירות מקיפה, אך זה דורש 

זמן תכנון והכנה. לכן, אין להמתין עם זה לשנה 
האחרונה, אלא כבר היום. חשוב לייצר סדר יום מובנה, 

שבאמצעותו תוכלו להגיע לכל הלקוחות ולהחתימם. 
להזכירכם, ניתן כיום לעשות שימוש במסלקה 
הפנסיונית לצורך העברת טפסים אלו ליצרנים.

התחברות למסלקה הפנסיונית – עד היום הצלחנו . 2
לחבר למעלה מ-1,000 סוכנים  למסלקה הפנסיונית, 
תוך קבלת תמחור מוזל, אך עדיין סוכנים רבים אינם 
מחוברים למסלקה. אי החיבור למסלקה ימנע מסוכן 
לבצע פעולות עבור לקוחותיו, למלא מסמכי הנמקה 

בעתיד ועוד. הסכם הלשכה לתמחור מוזל תקף עד 
נובמבר 2015 בלבד. זו ההזדמנות למי שעדיין לא 

 מחובר לפנות למסלקה ולעשות זאת בדחיפות.

המלצה אישית – פנו באופן ייזום כאזרח מהשורה 
למסלקה ובקשו לקבל מידע על עצמכם במסגרת 

פעולת “הפישינג” – שאלון א’. זה גם יספק לכם 
אינדיקציה כיצד עובדת המסלקה, ואולי גם תגלו על 

עצמכם דברים שלא ידעתם עד היום.

ממשק מעסיקים – מינואר 2016 כל מעביד . 3
שמעסיק מעל 10 עובדים מחויב בדיווח דיגיטלי לגבי 
ההפרשות לעובדיו. בימים אל מסתיים מבנה ממשק 

המעסיקים, אך כדאי כבר כיום ליידע מעבידים העונים 
לקריטריונים אלו ולבדוק כיצד נערכים, אם בכלל. 

ארגוני המעסיקים ולשכות המסחר גם נערכות לביצוע 
הדרכות והסברים לחבריהם, וגם אנו כלשכה נוציא 

חומר מסודר לאור פניה שלנו לפיקוח בנושא, אך זה 
הזמן להתחיל להפנים ולבדוק נושא זה.

בדיקת נוהלי עבודה במשרדכם ועמידה בדרישות . 4
הרגולציה – אנו ממליצים לכל סוכן לבצע בדיקות 

במשרדו לגבי נוהלי העבודה ועמידה בדרישות 
הרגולציה. לצורך כך הפצנו לחברי הלשכה שמות של 
כמה משרדים העוסקים בנושא ורכשו ניסיון בבדיקות 

מסוג זה. זאת, במטרה לאפשר לכל אחד לבדוק את 
עצמו כראוי ולהכין משרדו כנדרש.

 עדכון לקוחות על שינוי פוליסות הבריאות - . 5
במסגרת האחריות שלנו ללקוחותינו, וגם כדי לאפשר 

לעוד לקוחות להצטרף לפוליסות הקיימות - כאשר יש 
מוצר ידוע, טוב ובעל פתרונות הולמים, בניגוד למוצר 
עתידי שסביר שיהיה בתנאי פתיחה נחותים - זה הזמן 

לשבת עם לקוחות שעדיין לא רכשו ביטוח בריאות 
פרטי, ולהסביר להם את החשיבות בהצטרפות כיום 

מול הצפוי בעתיד. זוהי בדיוק הדוגמה לאחריות שיש 
לנו כלפי לקוחותינו כדי לרכוש עבורם את ההגנות 

הטובות ביותר.

חברים, מה שאנחנו דוחים למחר - נדחה למחרתיים, ומה 
שנדחה למחרתיים.. ולכן המלצתי: קחו נושאים אלו, תנו 

להם חשיבות בסדר היום שלכם, תכננו בצורה מסודרת 
כיצד לתקוף כל אחד מהם, וקבעו את לוחות הזמנים 

לצורך כך. בהצלחה לכולם.

יובל ארנון

חברים, מה שאנחנו 
דוחים למחר - נדחה 

למחרתיים, ומה 
שנדחה למחרתיים...
ולכן המלצתי: קחו 

נושאים אלו, תנו 
להם חשיבות בסדר 
היום שלכם, תכננו 

בצורה מסודרת 
כיצד לתקוף כל 

אחד מהם, וקבעו 
את לוחות הזמנים 

לצורך כך. בהצלחה 
לכולם.

עצות לסוכנים

אין לי מושג איזה ביטוח חיים אייל עשה לי לפני כמה שנים, אבל כשגילינו שיש לי סרטן 
ונותחתי, הוא היה האיש ששיחרר אותי מקיבוץ נדבות, עד שהגיעו כל דמי ביטוח לאומי וכו’. 
הכסף הזה נתן לי אוויר. ממליצה על התייעצות עם אייל לבקוביץ כי מתברר שאנחנו אף פעם 

לא יודעים אם זה יגיע ומתי. רק בריאות, השאר יבוא עם זה.
תודה רבה

“לאיש ששיחרר אותי מקיבוץ נדבות”
מכתב תודה לסוכן הביטוח אייל לבקוביץ

 קיבלתם מהלקוח 
מכתב תודה?

שלחו לנו את המכתב ונפרסם אותו 
ב"ביטוח ופיננסים" )ללא שם הלקוח(.

מייל למשלוח:
thanks@mil-media.co.il
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השבוע מהו חוזר החידושים?

עונה: אריאל מונין, יו”ר הוועדה לביטוח כללי

תשובה: חוזר החידושים, שנכנס לתוקפו כבר ב-31 במרץ, 
מחייב את החברות לשלוח מכתבים לכל המבוטחים 
חודש לפני שמסתיים להם הביטוח, לציין בפניהם כי 

הביטוח עומד לפוג, לתת נתוני ביטוח של השנה החולפת 
ולהפנות את תשומת לבם לכך כי מהיום אין יותר חידוש 

אוטומטי, ועליהם החובה להתקשר אתנו.

כדי לאשר את החידוש. עלינו הסוכנים החובה לאתר את 
המבוטחים בדרכים שונות )טלפון, מייל, SMS, מכתב( 

ולקבל מהם את החידוש באופן אקטיבי, ולא להעביר 
הוראת חידוש לחברה בטרם קיבלנו את הסכמת המבוטח. 
החוזר מאפשר להגיע להסדר עם החברות בקשר לקבלת 
הארכה של 21 יום, במידה וטרם השגנו את המבוטח, כדי 
שיהיה מספיק זמן להשיגו, במידה ולא השגנו את הלקוח, 

אין עלינו חובה לבצע חידוש.

חשוב לזכור כי כיום אנו מתעדים את השיחות עם 
הלקוחות בדרך של כתיבת מזכרים בתוכנות או בתיקי 

הלקוח, אך בעוד שנה, ב-1 באפריל 2016, נידרש לקיים 
את הוראות החוזר המחייב אותנו בתיעוד ממשי של 

הקלטה, או שמירת מיילים,SMS , או קבלת פקס חתום 
על ידי המבוטח. תרשומת פנימית כבר לא תיחשב 
כתיעוד. החוזר תקף לביטוח הרכב והדירה )אך לא 

לביטוח משכנתא המתחדשים על פי החוזה, או לביטוחים 
קיבוציים(.

חשוב לזכור כי זו ההזדמנות שלנו להראות ללקוח את 
הערך המוסף האמיתי שלנו, לא רק בזמן התביעה, אלא 

גם בזמן עריכת או חידוש הביטוח.

יש לכם שאלה? שלחו אותה למייל 
 ask@mil-media.co.il

אתם שואלים – הלשכה עונה
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חדשות הביטוח

איגוד שמאי ביטוח יקיים כנס שידון 
בפוליסה התקנית החדשה לביטוח דירה

הכנס שיתקיים ביום שני הקרוב מיועד גם לסוכני הביטוח

איגוד שמאי ביטוח יקיים ביום שני הבא כנס בשפיים שמיועד לשמאי 
רכוש ולסוכני ביטוח. הכנס יעמיד במרכזו את השינויים בפוליסה התקנית 

החדשה לדירה שפירסם הפיקוח על הביטוח בינואר. 

בין החידושים המרכזיים בפוליסה החדשה: המבוטח 
יקבל את כספו בגין התקופה הנותרת כאשר הוא 
מבטל את הפוליסה; מבוטח הגר בשכירות יקבל 

כסף לשכירת דירה חלופית לתקופת השיפוץ 
למשך שנה, ולא חצי שנה כפי שהיה בפוליסה 

הקודמת; כיסוי נזקי צונאמי במסגרת ביטוח רעידת 
אדמה ולא במסגרת כיסוי שיטפון; כיסוי כלי נשק 

ברישיון במסגרת ביטוח התכולה; כיסוי נזק לגדרות 
ולשערים בעת סערה; כיסוי נזק שנגרם בשל 

התנגשות במבנה הדירה על ידי כלי רכב הנהוגים 
על ידי המבוטח או מי מבני משפחתו; הוספת כיסוי 

גניבה פשוטה לרכוש מחוץ לדירה.

בכנס ישתתפו יו”ר איגוד השמאים עו”ד דורון 
חבקין, יו”ר ענף רכוש באיגוד השמאים שעיה 

וינשטוק, מנהל צוות ביטוחי רכוש באגף שוק ההון, 
ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר אוהד מעודי, שידבר 

על החידושים שבפוליסה התקנית לביטוח דירה, יו”ר הוועדה לביטוח כללי 
אריאל מונין, שידבר על הקשר המשולש שבין סוכן הביטוח, חברת הביטוח 

והשמאי, ועו”ד ארז שניאורסון, שידבר על נזקי רכוש מול נזקים הנובעים 
מאופן הטיפול של חברת ביטוח במקרה ביטוח.

בנוסף, יכלול הכנס הרצאות מקצועיות, בהן: קיבי אהרונוב, מהנדס 
הטקסטיל ומומחה הטקסטיל מספר אחת בארץ והיחיד שעוסק בהערכת 
נזקי טקסטיל, ידבר על התהליך של הערכות טקסטיל, ואמנון רם מחברת 
בלפור אקספרס, העוסקת בשיקום נזקי רכוש, ידבר 

על שיקום מבנים רטובים.

לדברי וינשטוק, “שמאי רכוש הוא אחד הגורמים 
המשמעותיים ביותר עבור המבוטח שרכושו ניזוק, 

מכיוון שהוא הסמכות המקצועית שאחראית על 
הערכת הנזקים שנגרמים לו. לכן, אני רואה חשיבות 

רבה בקיום כנס שבו יוכלו השמאים להיחשף לתכנים 
חדשים ועדכניים, במיוחד לאור הרפורמה החדשה.

בנוסף, אני רואה חשיבות רבה במפגש הבלתי אמצעי 
שבין שמאי הרכוש,  אנשי חברות הביטוח וסוכני 

הביטוח, ככלי להעברת ידע מקצועי ומקווה שהכנס 
הזה יהיה ראשון מתוך מסורת ארוכה של כנסים מעין 

זה המיועדים להעשרת עולמו המקצועי של שמאי 
הרכוש”.

הכנס יתקיים ביום שני 4.5.15, ב-16:00 במרכז הכנסים בשפיים באולם 
ראשונים.

יש להירשם מראש במזכירות איגוד השמאים בטלפון: 03-5615516

igud@shamaeim.co.il :או במייל

שעיה וינשטוק

mailto:ask@mil-media.co.il
mailto:igud%40shamaeim.co.il?subject=
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 PassportCard מברכת
את סוכנות הביטוח “אליפים"

לרגל 25 שנות פעילות

 “אנחנו משתדלים לחשוב 
מחוץ לקופסה בפעילויות הסניף”

חברי סניף נתניה זכו לסיור מרתק בנבכי נתב”ג

כ-50 חברי סניף נתניה זכו לסיור מקצועי 
ומרתק בשדה התעופה בן גוריון, בשיתוף קבוצת 

רימונים, שהציג את העבודה מאחורי הקלעים, 
הכוללת את הביטחון ואת הטיפול בכבודה.

לדברי יו”ר הסניף יוסי אנגלמן, הסיור היה מעניין 
במיוחד, מכיוון שבאותו יום היתה היערכות 

לנחיתת חירום של מטוס אל על שאחד מגלגליו 
נפגע ולא היה ברור מה מצבו. “אנחנו משתמשים 
בנתב”ג כל כך הרבה פעמים, ולא משקיעים יותר 
מדי מחשבה מה קורה מאחורי הקלעים. הצלחנו 

להשתחל לאזורים הסגורים עם מדריך שלקח 
אותנו בנבכי הכבודה והביטחון. בעצם ראינו את 

כל השדה מהצד של העובדים. 

“סיור הגיבוש לחברי הסניף היה מעניין מאוד. 
קיבלנו משובים מדהימים מהסוכנים. חלקם 

ציינו כי זה סיור חובה. בסניף נתניה אנחנו 
משתדלים לעורר סקרנות מחודשת ולחשוב 

מחוץ לקופסה. כך למשל,  ב-19 במאי נערוך 
כנס יחד עם מכללת נתניה, כדי לחבר בין 

 חברי סניף נתניה בנתב"ג הסטודנטים לסוכנים.

חדשות הלשכה

סניף רמת גן - גבעתיים ובני ברק יקיימו מפגש בוקר ב-12.5 
)ג’(, בין השעות 9:00-12:00. המפגש, בשיתוף  g4s,  יערך 

בקפה ״בעלמא״ בפתח תקוה

 מחוז השרון ומחוז תל אביב יקיימו מפגש בוקר לסוכנים 
צעירים ב-4.5 )ב’(, בין השעות 9:00-11:30. המפגש, בשיתוף 

הראל חברה לביטוח, ייערך בקפה קפה שבנמל תל אביב
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חדשות הלשכה

כ-70 סוכנים השתתפו בכנס שערך מחוז הצפון במלון לאונרדו פלאזה 
בטבריה. במהלך הכנס, שנערך בהשתתפות הראל ביטוח וקבוצת רימונים, 
עלו קריאות תמיכה מהקהל לחזק את ראשי הלשכה שעושים את עבודתם 

בהתנדבות.

סוכן הביטוח רוני קפלן ציין כי “נשיא הלשכה, יו”ר מחוז הצפון ויו”ר סניף 
טבריה עובדים ימים ולילות למען הסוכנים ללא תמורה. אנו חייבים לחזק 
אותם ולתמוך בהם למען כולנו”. אמירה זו זכתה למחיאות כפיים סוערות.

במהלך הכנס הזכיר אלון אלירז, המשנה למנכ”ל הראל וראש חטיבת 
הבריאות, את החשיבות בביצוע ביטוח נסיעות נכון ומקצועי כפי שהוכח 

באסון בנפאל. יו”ר ועדת ביטוח בריאות וסיעוד יואל זיו דיווח לסוכנים כי 
בעקבות האסון בנפאל הסכימו חברות הביטוח להאריך את תוקף הכיסוי 

הביטוחי למבוטחים שנתקעו באזורי האסון. 

לדברי יו”ר מחוז הצפון ליאור רוזנפלד, “נמשיך לספק  תכנים מקצועיים 

גם לסוכנים באזורים המרוחקים. המשוב החיובי שקיבלנו מהסוכנים נותן 
לנו דרייב להמשך עשייה”.

 סוכנים בכנס מחוז הצפון בטבריה: 
יש לנו לשכה חזקה

הסוכנים קראו לחזק את ראשי הלשכה שעובדים בהתנדבות למענם

 ביטוח שיניים קולקטיבי 
יכול היה לחסוך לי אלפי שקלים

סוכני ביטוח מסבירים מדוע נרשמו לביטוח השיניים הקולקטיבי שמציעה הלשכה

“נרשמתי לביטוח השיניים הקולקטיבי לסוכני הביטוח, מתוך הבנה גדולה 

של חשיבותו: בשנה האחרונה השקעתי בטיפולי שיניים מעל 45 אלף 

שקל, רק עבור שישה שתלים”, מספר סוכן הביטוח צביקה גולדמן.

“כשהגעתי למרפאה, תהה רופא השיניים איך כסוכן ביטוח אין לי ביטוח 

שיניים קולקטיבי. הוא ציין שהביטוח של הראל עובד מצוין. התקשרתי 

ללשכה לשאול אם יש ביטוח מעין זה, ובדיוק באותו הזמן הם כבר היו 

בעיצומן של שיחות עם הראל.

“מחר זה יכול לקרות שוב לי ולמשפחתי, לכן החלטתי שזה חשוב לפחות 

כמו כל ביטוח אחר. ביטוח שיניים הוא ביטוח שעובד. מדובר בביטוח 
שאפשר לנצל אותו רבות, גם לסתימות קטנות שיכולות להתפתח, אז 

החלטתי להירשם, מתוך הבנה שבוודאי אשתמש בו. אני מקווה שמספיק 
סוכנים יצטרפו לביטוח”. 

פוליסת השיניים הקולקטיבית הייחודית לסוכני הביטוח הושגה לאחר 
משא ומתן ארוך עם חברת הראל. קיום הפוליסה מותנה בכך שיירשמו 

לפחות 1,500 סוכנים ובני משפחותיהם לתוכנית. להיוועצות ולהצטרפות 
לביטוח השיניים, יש לפנות לנציגי הראל בטלפון 03-9208127, או למוקד 

שירות לקוחות שיניים בטלפון: 03-7547222

משפחת אליפים, על סוכניה ועובדיה, חוגגת 
הערב 25 שנים להקמתה באירוע בהשתתפות 

בכירי ענף הביטוח.

אליפים, מהסוכנויות העצמאיות הגדולות 
בישראל, בניהולו של אלכס צ’רנומורדיק, תחגוג 
הערב בחוות רונית 25 שנים להקמתה. הסוכנות 

שהוקמה ב-1990 כוללת היום למעלה מ-280 
סוכנים הפועלים בכל תחומי הביטוח.

אליפים, סוכנות עצמאית הפועלת מול כל 
חברות הביטוח בענף, תציין את מחצית היובל 

בהשתתפות מאות סוכניה, עובדים ורבים מאנשי 
חברות הביטוח, ובהם בכירי הענף.

אליפים והלשכה מקיימים מזה למעלה משנה 
שיתוף פעולה פורה, הבא לידי ביטוי בכנסים 

מקצועיים הנערכים באמצעות מנהלי המחוזות 
בלשכה וכוללים הדרכות ושיח מקצועי אודות 
פעילות הסוכן, יחסי העבודה בינו לבין חברות 

הביטוח, והשתלבותו של הסוכן בעולם הטכנולוגי.

לדברי צ’רנומורדיק, “אליפים רואה בסוכן 
הביטוח את הכוח המניע של הענף והגורם 

המרכזי להמשך התפתחותו. 280 סוכני הביטוח 
באליפים  הינם חלק מהמשפחה, ואירוע יום 

ההולדת הוא אירוע של המשפחה כולה – 
סוכנים, עובדים ומייסדי הסוכנות”

הערב: מסיבת חצי יובל לאליפים
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האוצר עם כחלון
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המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת 2015, מתבקשים לפנות בכתב 
באמצעות כתובת המייל: luah@mil-media.co.il // הפרסום מוגבל ל-3 שבועות

לוח הביטוח

דרושים
לסוכנות ביטוח במרכז העיר ירושלים דרוש/ה 

פקיד/ה לטיפול בביטוחי רכב ותביעות רכב 
ובריאות במשרה מלאה. נסיון בתחום – יתרון.

shmolik@hayot-ins.co.il  :קו"ח למייל

לסוכנות באיזור תל אביב מתאם/ת פגישות, 
אפשרות לסטאג', לפרטים מירב ג'והן 

meiravjohan@gmail.com :052-3229588, מייל

דרושה רפרנטית ביטוח חיים-מנהלת משרד, ניסיון 
– הכרחי, מיקום - צפון יפו, תנאים טובים למתאימה 

ofer@honbit.co.il  050-4040024

בחולון  דרוש/ה  פקיד/ה  לחצי משרה עם ניסיון 
רב בביטוח כללי ובייחוד ברכב. טיפול בכל תחומי 

העיסוק. אין הגבלת גיל. רמה אישית טובה הכרחית. 
קו"ח למייל: skashro1@gmail.com אפשרי גם  

לבעל/ת רישיון

לסוכנות ביטוח בהר חוצבים בירושלים דרוש/ה 
 פקיד/ת חידושים רכב ודירה למשרה מלאה. 

ניסיון בתחום חובה. קורות חיים למייל 
m6233429@gmail.com

דרוש סוכן ביטוח עם רישיון בפנסיוני, למשרה מלאה 
בראשון לציון, לניהול מקצועי של מחלקה למכירה 

טלפונית. קורות חיים לפקס: 03-7622524

סוכנות חיתום בחיפה מחפשת חתמת אלמנטרי 

פרט מנוסה לעבודה מול סוכנים ולקוחות למשרה 
מלאה. יתרון לבעלת ניסיון בטיפול בתביעות. 
ron@pitronot-bit.co.il :למשלוח קו"ח במייל

לסוכנות ביטוח מובילה בצ’ק פוסט בחיפה דרושה 
פקידת שיווק לביטוח. עדיפות לחתמת עם ניסיון, 
בסביבת עבודה נעימה ותנאים מעולים. למשלוח 

.shay@klauzner.co.il :קו"ח בדוא"ל

משרה בהיקף מלא, תנאים מצויינים, ניסיון בענף 
הביטוח חובה. המשרד ממוקם בבאר שבע. פרטים 

gal_bakhsi@walla.com וקורות חיים למייל

סוכנות ביטוח בקרית מוצקין מחפשת פקידה 
למשרה מלאה, בעלת ידע בהפקת פוליסות בביטוח 

רכב ודירה ואורינטציה שירותית לטל‘ במשרד : 
goren54@ :04-8400406. למשלוח קו"ח במייל

netvision.net.il

קולטים סוכנים צעירים בעלי רשיון ומעניקים להם 
כלים מעשיים להצלחה.  קורות חיים יש לשלוח ל: 
gefengt@gmail.com. לפרטים 052-2502360 

תמיר

לסוכנות ביטוח בתל אביב דרוש/ה נציג/ה לתיאום 
 פגישות, מכירה טלפונית ושירות לקוחות. 

 אפשרות לחצי משרה. שעות עבודה גמישות. 
 יתרון לבעלי ניסיון. אפשרות לקבלת סטאז’ פנסיוני. 

erez@gimla.info 3439180-052  ארז

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
מעוניינים לרכוש תיק ביטוח אלמנטארי\חיים. ניתנת 

אפשרות הכוללת משרד ושירותי משרד מלאים. 
michaele@   0528741331 .אזור תעשייה חדש לוד

b4-u.co.il סודיות מובטחת.

לסוכנות ביטוח מובילה בצ‘ק פוסט בחיפה דרוש/ה 
משווק/ת פנסיוני בעל/ת רישיון לעבודה כשכיר/ה 
ו/או עצמאי/ת למפעלים קיימים, בסביבת עבודה 

 נעימה ודינאמית. תנאים מעולים למתאימים/ות. 
shay@klauzner.co.il :למשלוח קו"ח בדוא"ל

השכרה ושכירות משנה
בסוכנות לביטוח גדולה, להשכרה  חדר גדול, מרווח 

ומואר  )יש 3 חדרים פנויים בגדלים שונים(.
המשרד  ממוקם  בא"ת  החדש של ראשון לציון, ליד 
קניון הזהב / סינמה סיטי. גישה לתחבורה ציבורית, 

חניה חופשית. מחיר השכירות " פיקס " כולל כל 
תשלומי המיסים, ארנונה, אחזקה, שרותי משרד, 

אינטרנט ועוד... אפשרות לשכירות חודשית וללא 
התחייבות ולחדר מרוהט. לפרטים – שלמה   -052

shlomo@ks-ins.co.il . 2944888

משרדים להשכרה בבית אל על במרכז ת"א, 30 
מ"ר 2 חדרים, 2000 ₪ לחודש. דין 054-3971771

בסוכנות ביטוח מפוארת בבניין בית נח ברמת גן, 
3 חדרים פנויים, 2 חדרים כל אחד בגודל של כ-12 

 מ"ר וחדר גדול ומרווח בגודל כ-25 מ"ר. 
 ניתן להשכיר את כולם או חלקם. לפרטים: 

יניב - 054-4581930
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מאוזן 2. יקב בוטיק ישראלי וגם נחל 5. נשבע לקיים הבטחה 
8. העלה את הטמפרטורה. 11. בנק אמריקאי מוכר. 12. רוטב 

 עגבניות ובשר לפסטה. 13. לוח זמנים וגם סוג של אגוז. 
14. לא עבה. 15. הפך ליהודי. 17. העיר בה נולד ישו לפי 

המסורת הנוצרית. 20. שרת הבריאות לשעבר, ניסתה לקדם 
רפורמה בביטוחי בריאות. 22. ערך ברית מילה. 23. מוצק 

שהפך לנוזל. 24. עורך דה מרקר וכתב ביטוח בעברו. 26. נעים 
בתנועה מחזורית. 28. מספיק. 29. מכשיר עינויים. 31. שמא. 
32. יועץ פיננסי, הורשע ונשלח למאסר בעקבות פרשת פלד-

 גבעוני. 35. אצטדיון הכדורגל החדש של העיר חיפה: ס... 
36. משבעת המינים. 37. גבינה איטלקית קשה. 40. אישור 

הנדרש לצורך נהיגה, אחזקת אקדח, מכירת פוליסות ביטוח 
וכו’. 44. המלצותיה הביאו לרפורמה בשוק ההון לפני כעשור. 

 47. פעולה הקשורה לחברה או לגוף. 48. חומר המשמש 
לדילול צבעים. 50. הרכב הפרטי הנגנב ביותר בישראל לפי 

 המשטרה )כ-560 ב-2014(. 53. יחידה למדידת תדירות 
הסיבוב של מנועים )ר”ת(. 54. צעיף, של. 55. חומר ממכר

 מאונך 1. קומדיה משנות ה-80 בכיכובו של טוני דנזה. 
2. מנכ”ל הפניקס. 3. עבורו. 4. ישר, דובר אמת. 5. נחשב למלך 

השוק האפור. 6. שוחה במים. 7. מאפה בצק שמרים בצורת 
 שבלול. 8. מתקיים במועד. 9. הצליל שמשמיעה הפרה. 
10. משמש לקירור ולחימום. 16. עיר סמוכה לתל אביב 

)ר”ת(. 18. כל הזמן, לעד. 19. קבוצת כדורגל בריטית הנסחרת 
בבורסה.  21. ביטוח הכולל כיסוי מלא לרכב. 25. לא עמד 

במכסה שנקבעה. 26. יחידת משקל. 27. פזמונאי עברי 
מפורסם )ש”מ(. 30. עני. 33. חברה להשכרת מבנים מקבוצת 

נכסים ובניין. 34. נביא מתקופת דוד ושלמה. 35. חברת ביטוח 
ישראלית. 38. מסייע לספינות בלילה וגם שם של תוכנית ביטוח 

באחת החברות. 39. לא קשה. 41. ייחוד של נכס או קבוצת 
 נכסים כבטוחה לקיומו של חוב. 42. חברת הטלוויזיה בלווין. 

 43. גודל פיסיקלי עם כיוון. 45. כלב ציד ממשפחת ההאונדים. 
46. אחד מארבעת הבנים בהגדה. 49. פיזז. 50. טיפות מים 

הנוצרות בלילה על צמחים. 51. משמש לתליה. 52. שקט
הפיתרון בגליון הבא


