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לסייע בצירוף לביטוח של 
 מבוטחים עם מוגבלויות 

< עמ' 5

 הקורונה עדיין כאן: 
הלשכה פועלת 

להארכת ההקלות 
בחוזר השירות

 ההקלות שצפויות להסתיים

 בסוף החודש נועדו לסייע 

לבעלי הרישיון להתמודד עם 

 הגבלות משבר הקורונה • סו"ב 

אייל פז: "הקשיים שחווים מרבית 

לקוחותינו מתבטאים בצורך 

החשוב לקבל שירות וליווי 

מקצועי מסוכן הביטוח" <  עמ' 2
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פנסיה | ממשיכים בפעילות למען הסוכנים

הלשכה פועלת להארכת ההקלות 
בחוזר השירות 

הישג נוסף של הלשכה – הוארך הריסק הזמני ל־12 חודשים • הלשכה תבקש גם הקלות משמעותיות 
נוספות לסוכנים הנובעות מהעומס לאור התמשכות משבר הקורונה < רונית מורגנשטרן

ביטוח 
ופיננסים

והתמשכות ל השני  הגל  התפרצות  אור 
הפנסיונית  הוועדה  הקורונה,  משבר 
בלשכה, בראשות סו”ב אייל פז, פועלת 
בחוזר  ההקלות  לגבי  השעה  הוראת  להארכת 

השירות ״שירות סוכנים ויועצים ללקוחות״. 
כבבואה  היא  לקוחותיו  מול  הסוכן  "פעילות 
ומוסיף:  פז,  סו"ב  אומר  בשטח",  השוק  למצב 
מתבטאים  לקוחותינו  מרבית  שחווים  "הקשיים 
מקצועי  וליווי  שירות  לקבל  החשוב  בצורך 
זמן  משקיעים  כיום  הסוכנים  הביטוח.  מסוכן 
מהעומס  הנובעות  בבעיות  בטיפול  רב  ומאמץ 
משמעותיות  בהקלות  הצורך  הביטוח.  בחברות 
יותר מהרשות הולך ועולה וזאת על מנת לאפשר 
מתן שירות נרחב יותר לאזרחי המדינה בין אם 

הם עצמאים או שכירים”. 
להקלות  בקשות  שוב  תעלה  הלשכה  לדבריו, 
נענו  שטרם  הפנסיוניים,  הביטוח  סוכני  על 
להקלות  ציפיה  כשיש  ההון  שוק  רשות  ידי  על 

משמעותיות נוספות.
חבר הוועדה, סו”ב בועז בראל, מוסיף כי כרגע 
לגבי  בלשכה  משפטית  התייעצות  מתקיימת 
לרשות  הלשכה  תפנה  ואחריה  הפנייה,  נוסח 
השעה  הוראות  את  להאריך  בבקשה  ההון  שוק 

הקיימות ולהרחיב בהקלות נוספות.
הפנסיונית  הוועדה  יו"ר  של  פנייה  בעקבות 
הרשות  תיקנה  הקורונה,  משבר  בשיא  לרשות, 
שתי סוגיות בחוזר ומסרה: "מצב החירום, ובכלל 
הציבורי,  במרחב  התנועה  על  ההגבלות  זה 
ויועצים  סוכנים  על  גם  במישרין  משפיע 
ביטוח  ההון,  שוק  רשות  ידי  על  המפוקחים 
וחיסכון. כתוצאה מכך, עלול להתעורר קושי של 
בעלי הרישיון לפעול במהירות להתמודדות עם 
על  פעילותם.  על  מגבלות  תוך  המצב  השלכות 
כן, בוצעו תיקונים בחוזר שיסייעו להתמודדות 
בעלי הרישיון ולקוחותיהם עם משבר זה באופן 
במתן שירות  ככל האפשר  הפגיעה  שיקטין את 

מיטבי ללקוחותיהם".

התיקונים בחוזר
1. ייעוץ טלפוני במקום חובת הפגישה

בתקופה שעד ליום 30 ביוני 2020, יהיה ניתן 
לבין  הרישיון  בעל  בין  טלפונית  שיחה  לקיים 
מנת  על  וזאת  כאמור,  לפגישה  כחלופה  הלקוח 
שבעל הרישיון יוכל להמשיך ולשמור על רמת 
שירות וזמינות כלפי לקוחותיו, מבלי לסכן את 

פרונטלי.  במפגש  הלקוח  את  או  הרישיון  בעל 
רישיון  לבעלי  מתייחס  התיקון  כי  יובהר 
ייעוץ  לקיים  חוקית,  מבחינה  שבאפשרותם, 

שאינו פנים מול פנים.
2. הארכת זמני תגובה למענה ללקוח

א. קיום פגישה - תוך 14 )במקום 7( ימי עסקים 
מקבלת פניית לקוח.

ב. מענה ראשוני - תוך 4 ימי עסקים )במקום 2(.
ג. העברת אישור, מסמך או בקשה לגוף מוסדי 
ימי   7 תוך   - למוצר  הקשורה  פעולה  לביצוע 

עסקים. 
ד. מסירת מסמכים - תוך 3 ימי עסקים.

מקבלת  עסקים  ימי   2 תוך   - מידע  מסירת  ה. 
פניית לקוח.

של  במצבו  שינוי  לגבי  שירות  פניית  ייזום  ו. 
הלקוח - תוך 21 ימי עסקים )במקום 7(.

מטיל  מה־1.1.2019  שתחולתו  השירות  "חוזר 
הפנסיוניים  והיועצים  הפנסיוניים  הסוכנים  על 
השוטפת  באינטראקציה  רבות  משפטיות  חבויות 
במוצרים  השירות  בתחום  הלקוח  עם  שלהם 
לקשת  היתר  בין  הנה  ההתייחסות  הפנסיוניים. 
רחבה של חבויות, החל מהנסיבות המחייבות ייזום 
פניית שירות, עובר בלוחות הזמנים לקיומה וכלה 

בחובת עריכת אמנת שירות", אומר בראל.

ויועצים  סוכנים  על  רק  חלות  "החבויות 
משווקים  על  חלות  אינן  אך  פנסיוניים, 
וחלות  מוסדיים(,  שכירים  )סוכנים  פנסיוניים 
לתקנות  הכפופים  פנסיוניים  מוצרים  על  רק 
קרנות  מנהלים,  ביטוחי  כלומר,  גמל,  קופות 
ולהשקעה,  לתגמולים  גמל  קופות  פנסיה, 
וריסק,  עבודה  כושר  ואובדני  קרנות השתלמות 

הנמכרים אגב מוצרים פנסיוניים".

הארכת הריסק הזמני
לנוכח הזינוק במספר האנשים שעלולים להיות 
חשופים לאירוע של אובדן כושר עבודה או מוות 
קוז'ינוב  אנדריי  ח"כ  פנה  ביטוחי,  כיסוי  ללא 
בבקשה  ההון  שוק  רשות  אל  עתיד־תל"ם(  )יש 
הזכאות  חודשים את תקופת  ל־12  מ־5  להאריך 
הפנייה  זמני(.  )ריסק  לביטוח  האוטומטית 
שנעשתה בתיאום עם נשיא לשכת סוכני הביטוח 

סו"ב ליאור רוזנפלד, נענתה בחיוב.
האריכה  ההון  שוק  רשות  הפנייה,  בעקבות 
הזמני"  ה"ריסק  ביטוח  את  חודשים  ל־12  מ־5 
ומוות,  עבודה  כושר  לאובדן  הפנסיוני  בחיסכון 
תתבצע  ההארכה  בחל"ת.  ולשוהים  למפוטרים 
לחל"ת  ייצא  או  למי שיפוטר  אוטומטית  באופן 

עד סוף חודש אוקטובר. 

פז ובראל ׀ צילומים: גיא קרן, רוני פרל סטודיו 18
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בתוצאות מ שהיכה  הקורונה,  שבר 
חברות הביטוח, ממשיך לגבות מחיר 
עובדים.  מפטרת  מבטחים  מנורה   -
מדובר בכ־80 מעובדי החברה, המהווים כ־4.5% 
 1,794(  2019 בסוף  החברה  עובדי  ממצבת 

עובדים לפי דוחות החברה(.
אחרות  ביטוח  לחברות  מנורה  מצטרפת  בכך 
הקורונה  משבר  בעקבות  עובדים  שפיטרו 
ובהן הראל כ־200 עובדים, כלל ביטוח כ־100 
חברות  עוד  עובדים.  כ־35  והכשרה  עובדים, 
כן  הן  כך.  על  הודיעו  לא  אך  עובדים  פיטרו 
והוצאת  השכר  בתחום  התאמות  על  דיווחו 
הוחזרו  טרם  שחלקם  לחל"ת,  רבים  עובדים 

לעבודה.
בידי  המנוהלת  מנורה,  דווקא  כי  לציין,  יש 
יותר  קצת  לפני  הודיעה  אסאייג,  בן  יהודה 
בשנת  שקל  מיליון  כ־100  תחסוך  כי  מחודש 
2020 בעקבות צעדי התייעלות שנקטה במשבר 

מכלל  כ־20%  הוציאה  היתר,  בין  הקורונה; 
המשרה  היקף  את  צמצמה  לחל"ת;  עובדיה 
וכן ביצעה מהלך של  לשאר העובדים ל־80%, 
הפחתת שכר ליו"ר, המנכ"ל ולהנהלה הבכירה 

בהיקף של 5%־10%.
הביטוח,  חברות  שאר  כמו  מנורה,  ואולם, 
כתוצאה  הראשון  ברבעון  הפסדים  ספגה 
ההפסד  כי  דיווחה  החברה  הקורונה;  ממשבר 
 340 על  עמד  הראשון  ברבעון  שלה  הכולל 
מיליון שקל לעומת רווח של 182 מיליון שקל 
קטנים  היו  שלה  ההפסדים  המקביל.  ברבעון 
שהחברה  משום  אחרות,  לחברות  יחסית  יותר 
עוסקת בעיקר בתחום הפנסיה ופחות בביטוחי 
ההפסדים  זאת,  עם  לבורסה.  החשופים  חיים 
הגדולים מבחינת החברה הביאו אותה להחלטה 

לצמצם את כוח האדם ב־4.5%.
מחברת מנורה נמסר בתגובה, כי אינם 

מתייחסים לנושא.

 המשבר ממשיך לגבות מחיר: גל פיטורים 
בחברות הביטוח

 מנורה מבטחים מפטרת 80 עובדים • הפניקס מבקשת לפטר מאות עובדים – הוועד מאיים 
בסכסוך עבודה < רונית מורגנשטרן

מוקד שירות 24/7 
מערך מכונאים, חשמלאי רכב הזמנת שירותי גרירה וחילוץ

וגוררים מקצועיים הזמין לכל קריאה

8 סניפים בפריסה ארצית, לביצוע 
עבודה איכותית לתיקון רכב אחרי תאונה

מחלקת שירות שתחסוך לכם זמן 
ותקל את ההתמודדות ביישוב בעיות

שירותי דרך וגרירה 

סיוע בתביעות צד ג' רשת מרכזי שירות 

עם מגוון שירותים מקיף לכם ולמבוטחים שלכם
אתם יכולים להיות בראש שקט שאתם בידיים טובות 

ברגע האמת, הכי טוב שגריר! ברגע האמת, הכי טוב שגריר! 

אתכם לאורך כל הדרך 073-2288822073-2288822 הקו הישיר לסוכנים

יהודה בן אסאייג ׀ צילום: יח"צ מנורה
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ביטול קיצוץ השכר 

חזק,  עובדים  ועד  שבה  הפניקס,  בחברת  ואילו 
בחודש  ומנהלים.  עובדים  מאות  לפטר  מבקשים 
מרץ האחרון הגיעה הנהלת הפניקס להסכמות עם 
מנכ"ל  שמידוב.  אורן  שבראשות  העובדים  ועד 
החברה אייל בן סימון הודיע כי שכרו ושכר היו"ר 
בני גבאי יקוצצו ב־10%, שכר חברי ההנהלה יקוצץ 
ב־7% עד 9% ושכר יתר העובדים המשתכרים מעל 
יבוטלו  כי  סוכם  עוד  ב־6%.  יקוצץ  שקל   7,000
תוספות השכר שתוכננו ל־2020. ואולם, כבר אז 
הודיעה הסתדרות המעו”ף שהקיצוצים לא סוכמו 
העובדים  ועד  גם  להם.  מתנגדת  היא  וכי  מולה 
החברה  הללו.  להסכמות  התנגדות  היום  מביע 

הפסידה ברבעון הראשון כ־570 מיליון שקל.
בימים אלה מנסים הנהלת הפניקס, ועד העובדים 
קיבוצי  הסכם  על  לחתימה  להגיע  וההסתדרות 
בחודש  שגובש  ההסכמות  לכתב  ומשלים  מיוחד 
אין  כי  נודע  הקורונה.  לתקופת  המותאם  מרץ, 
התקדמות במגעים. בין היתר דורש ועד העובדים 

לבטל את הפחתת השכר הרוחבית.
אורן  הפניקס  עובדי  ועד  יו"ר  ששלח  במכתב 
אינני  זה,  בשלב  "לצערי,  כותב:  הוא  שמידוב, 
יכול להיות איש בשורה, שכן הפערים בין עמדות 
הצדדים גדולים וניכר כי תפיסת הערבות ההדדית 
כפי שבאה לידי ביטוי בכתב ההסכמות האמור - 

איננה עוד".
תכנית  ליישם  דורשת  "ההנהלה  לדבריו, 
התייעלות וצמצומים בחברה, הכוללת הקטנה של 
מצבת כוח האדם בחברה במאות עובדים ומנהלים 
כאחד, מאוגדים ושאינם מאוגדים, תוצאה ישירה 
ואימוץ  המתגלגל  הקורונה  משבר  השלכות  של 
מקינזי  חברת  שגיבשה  ההתייעלות  תוכנית 

העולמית, חודשים ספורים לפני פרוץ המשבר". 

דורשים מסלול הוגן
מלא  בגיבוי  בראשותי,  "הוועד  מוסיף:  שמידוב 
יחד  ההנהלה.  מתווה  את  דוחה  ההסתדרות,  של 
עם זאת, מתוך תחושת אחריות כבדה הן לחוסנה 
של החברה והן לביטחון התעסוקתי של העובדים 
כי  כך  על  עומדים  אנו  ולזכויותיהם,  המאוגדים 
יותר,  הוגנים  חליפיים  מסלולים  תאמץ  ההנהלה 
היתר,  בין  והכוללים,  התקופה  לרוח  המותאמים 
שבוצעה  הרוחבית  השכר  הפחתת  ביטול  את 
ונותרו  ומתן התייחסות מידית לעובדים שהוצאו 
שיגובש  למתווה  להוסיף  שאיפה  תוך  בחל"ת, 
מרכיב כלכלי חדש ומיוחד של 'ערבות הדדית'". 
לבסוף הוא מזהיר: "אין ספק, כי הימים הקרובים 
הסכמה  או  ארגונית  להסלמה  פנינו  האם  יכריעו 

קיבוצית".
את המשא ומתן מטעם נציגות העובדים מלווים 

דובי  שמידוב,  של  ולסגנו  הוועד  לחברי  בנוסף 
בר-טל,  גיל  המעו"ף  הסתדרות  יו"ר  גם  פיליפ, 
היועץ המשפטי של הוועד עו"ד אלי כהן, והיועץ 

האסטרטגי אבי בניהו.
בין  דיאלוג  מתנהל  נמסר:  הפניקס  מחברת 

ההנהלה, ראשי הועד וההסתדרות.

אייל בן סימון ׀ צילום: פביאן קולדורף

לפני שהחופש הגדול מגיע, הציעו כבר עכשיו את ביטוח 

"הקייטנה שלי"
תכנית ביטוח של הכשרה, המותאמת למפעילי קייטנות והילדים המשתתפים,  

המעניקה כיסויים רחבים בעלויות אטרקטיביות.

לפרטים נוספים פנו לחתמי החברה

*ט.ל.ח  *בכפוף לתנאי הפוליסה ולהנחיית החיתום של החברה
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ממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ה
טיוטת  פרסם  ברקת,  משה  ד"ר 
למבוטחים  לסייע  שמטרתן  הנחיות 
ההנחיות  לביטוח.  בצירוף  מוגבלויות  עם 
על  לפעול  שיש  ראויות  פרקטיקות  כוללות 
החדשות  ההוראות  החיתום.  הליך  בעת  פיהן 
בחינת  את  למצות  לביטוח  למועמד  יסייעו 
מצבו  למרות  זאת  ביטוחי,  לכיסוי  זכאותו 

הרפואי והתפקודי של המועמד לביטוח.
נמצאו  במסגרתה  בדיקה  ערכה  הרשות 
קבלת  דחתה את  הביטוח  חברת  בהם  מקרים 
המועמד לביטוח, זאת לאחר שניתן משקל רב 
יתר על המידה לזכאותו של המועמד לקצבת 
בהכרח  שבוצעה  ללא  לאומי,  מביטוח  נכות 
בחינה פרטנית לגבי מצבו הרפואי והתפקודי.
לאומי  לביטוח  שהמוסד  העובדה  לאור 
תלות  ללא  נכות  לקצבת  זכאות  מאשר 
הספקטרום  על  הפונה  של  מיקומו  בשאלת 

שכן  מספק  באינדיקטור  מדובר  לא  האוטיסטי, 
קצבת נכות ניתנת עד גיל 18 גם לילדים ברמת 

תפקוד גבוהה.

מסתירות מידע חשוב
היה  ניתן  טרם  בהם  מקרים  נמצאו  בנוסף, 
שכן  הילד,  של  הביטוחי  הסיכון  את  להעריך 
הוא היה צעיר מדי, אך חברת הביטוח לא ציינה 
בגיל  שוב  לפנות  שבאפשרותו  במכתב  במפורש 
ודאות לגבי מצבו  יותר, לאחר שתתגבש  מבוגר 

התפקודי של המועמד לביטוח.
מבטח  נציגי  עם  רציף  בקשר  עומדת  הרשות 

לצרף  המקסימום  שנעשה  לוודא  במטרה  משנה 
מבוטחים עם מוגבלות וכן עם נציגי הורים אשר 

תורמים רבות להעלאת המודעות לנושא. 
רשות שוק ההון קוראת למבוטחים עם מוגבלות 
לפנות אליה ולקיים סיעור מוחות שיוכל לסייע 
לפתור את הבעיות הקיימות. בנוסף, כל מבוטח 
בהקשר  הביטוח  חברות  מול  בבעיה  שנתקל 
ישירות  הרשות  אל  לפנות  יכול  אחר  או   זה 
וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  רשות  הבא.  בקישור 
תמשיך לבחון את הליך החיתום בכדי לוודא כי 
ההליך מבוצע בהגינות, במקצועיות ובענייניות.

רבה  חשיבות  מייחסים  ברשות  "אנחנו 
להתנהלות הוגנת ושקופה של חברות הביטוח אל 

ולמבוטחים  בכלל,  המבוטחים  ציבור  מול 
לסייע  ופועלים  בפרט  מוגבלות  בעלי 
דרך טיפול פרטני בפניות אשר מתקבלות 
ציבור  פניות  הליך  באמצעות  ברשות 
מסר  וביקורת",  הסדרה  הליכי  ובאמצאות 

ברקת.
מלשכת סוכני הביטוח נמסר כי הלשכה 
מוגבלות  בעלי  לטובתאנשים  פועלת 
מגלה  ואף  ביטוח,  כיסוי  רכישת  בתחום 
שהיא  תוך  אלה,  לנושאים  יתר  רגישות 

פועלת תמיד לטובת הציבור. 
הלשכה,  יועמ"ש  אברהם,  בן  עדי  עו"ד 
רב  בסיפוק  התקבלה  הטיוטה  כי  הוסיף 
בתיקון  תומכת  אף  הביטוח  סוכני  ולשכת 

המוצע. "יש לזכור, סוכני
ביטוח נתקלים לא פעם בקשיים חיתומיים 
בשלבי הצירוף לביטוח ביחס ללקוחותיהם 
וביחס  בכלל  לביטוח  המועמדים 
לאוכלוסייה בציבור של מועמדים לביטוח בעלי 
מוגבלות בפרט. החיתום עלול להוביל להחלטה 
חיתום  תוספות  לקביעת  או  עלומה  דחיה  על 
יקרות ללא כל הסבר מעמיק, וללא מתן חלופות 
ידי  על  המוצע  הפתרון  משכך,  כלל.  אפשריות 
של  לציבור  לסייע  ויכול  מבורך  הוא  הרשות 
ביטוח  לרכוש  מוגבלות  בעלי  לביטוח  מועמדים 
במצבם.  התייצבות  לאחר  זמן,  תקופת  לאחר 
להערך  צריכים,  ולמצער  חייבים,  חיתום  הליכי 
ולא  ביטוחיים  וסיכונים  פרמטרים  על  בהתבסס 
על בסיס החלטות של המוסד לביטוח לאומי או 
שונים  שלהם  הפרמטרים  אשר  אחרים,  גורמים 

משיקולי חברות הביטוח".

 רשות שוק ההון נגד הסירוב האוטומטי של 
חברות הביטוח לבטח לקוחות עם מוגבלויות 

ההוראות החדשות יסייעו למועמד לביטוח למצות את בחינת זכאותו לכיסוי 
ביטוחי, זאת למרות מצבו הרפואי והתפקודי < רונית מורגנשטרן

בן אברהם וברקת. "חשיבות רבה להתנהלות הוגנת ושקופה" 

בסמיכות לבניין מגדל בכניסה לאזור התעשייה ק.אריה, פתח תקווה -

החל מ 200 מ"ר ועד 1,200 מ"ר )קומה עצמאית(
חלוקה לחדרים, כולל מרפסת, מקלחת ושירותים פרטיים

חניה בשפע ונגישות תחבורתית מעולה

לפרטים נוספים: 
Rona.a@reit1.co.il | 054-9016650 :'רונה אלוש | טל

להשכרה
משרדים ברמת גימור גבוהה

לכל נכסי ריט 1 לחצו כאן

%20https://pe.cma.gov.il%20%0D
https://pe.cma.gov.il
https://bit.ly/3fTWzGz
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לביטוח ל הכיסויים  את  שהרחיבה  חר 
סיעודי קבוצתי בקופות החולים בפברואר 
האחרון, בעקבות הפסקת שיווק הפוליסות 
הפרטיות בתחום, פרסמה אתמול רשות שוק ההון 
הנוסף  הביטוח  רובד  כי  עולה,  ממנה  חוזר  טיוטת 

ינוהל בקרן נפרדת. 
תישא  הביטוח  חברת  הבסיסי  ברובד  אם  בנוסף, 
בסיכון הביטוחי הגלום בתוכנית בשיעור שלא יפחת 
להגביל  שלא  מוצע  המורחב  שברובד  הרי  מ־20%, 
ולאפשר  מסוים  סיכון  לשיעור  הביטוח  חברת  את 

גמישות בסיכון הביטוחי שלוקחים הצדדים.
כאמור, על פי התיקון מפברואר, קופות החולים 
בסיסי  רובד  שרכשו  למבוטחים  להציע  יוכלו 
קבוצתית  סיעוד  פוליסת  לרכוש  סיעודי,  בביטוח 
או  מורחב  רובד  שכוללת  החולים  קופות  לחברי 
חיתום  להליך  בכפוף  זאת  ביטוח,  תשלום  תוספת 

רפואי ובתוספת תשלום. 

ניהול בקרן נפרדת
משה  ד"ר  הממונה  חתום  עליה  הטיוטה,  פי  על 
ברקת, "חוזר זה נועד להגדיר את אופן ניהול הקרנות 

של הרבדים שהוספו בהוראות לרובד הקיים". 
מוצע, כי הפרמיה המשולמת לרובד המורחב תשמש 
לבניית קרן נפרדת לתשלום תביעות המבוטחים ברובד 
הביטוח  סכום  תוספת  בגין  המשולמת  הפרמיה  זה; 

הרובד הבסיסי; הפרמיה  לרובד הבסיסי תשויך לקרן 
המשולמת בגין תוספת סכום הביטוח לרובד המורחב 
"מטרתה של ההפרדה  הרובד המורחב.   תשויך לקרן 
האמורה היא למנוע השפעה של מבוטחים ברובד אחד 

על מבוטחים ברובד אחר", מסבירים ברשות.
כספי  את  תשקיע  ביטוח  חברת  כי  מוצע  עוד 
קרנות המבוטחים במהלך תקופת ההתקשרות בינה 
תלויות  התחייבויות  במסגרת  חולים,  קופת  לבין 
בכפוף  נפרד,  השקעות  ובמסלול  שלה  התשואה 
ובכללם  הממונה  שנתן  בהיתר  שנקבעו  להוראות 

אי דרישה לשליחת דיווח למבוטח.
ה־12  עד  ברשות  יתקבלו  הטיוטה  על  הערות 

ביולי 2020 ולאחר מכן יתקיימו שימועים בנושא.
ועדת  יו"ר  מורי,  איגור  סו"ב  מסר  בתגובה 
טכני,  בתיקון  "מדובר  בלשכה:  והסיעוד  הבריאות 
והשקעותיהן  הקרנות  ניהול  אופן  את  מתקנן  שרק 

ללא  נשארו  העקרונות  שאר  כל  הרבדים.  והפרדת 
החולים  קופות  של  הסיעודי  הביטוח  ועדיין  שינוי 
הוא חוזה קולקטיבי זמני שאינו מובטח לטווח ארוך.

"גם העובדה שחברת הביטוח חייבת לקחת על עצמה 
מוגדר  לא  ואחוז  הבסיסי  ברובד  מהסיכון   20% רק 
במורחב מדגישה שכל הסיכון הרעיל בכיסוי הועבר 
באלגנטיות מהחברות אל כתפי הציבור. בפועל, מדובר 
למעשה בניהול קרן עמיתים כפי שנהוג בפנסיה, בלי 
הקלאסי  התפקיד  את  עצמן  על  לוקחות  שהחברות 
של ניהול סיכון והענקת הגב הפיננסי להפסדים. לא 
הרובד הבסיסי ולא זה המורחב  מאפשרים ללקוחות 
שיכלו  כפי  העתיד  את  לעצמם  להבטיח  הצעירים 

בפוליסות האישיות שכבר אינן משווקות".
וסיעוד,  בריאות  בביטוחי  מומחה  נקבלי,  גבי 
היעלמותם  רקע  "על  ההרחבות:  על  מברך  דווקא 
של ביטוחי הסיעוד הפרטיים, יש לברך על הרחבת 
החולים,  קופות  של  הקבוצתיים  הסיעוד  ביטוחי 
בסיסי,  הגנה  רובד  מהווים  מגבלותיהם,  אף  שעל 
שגם  להבטיח  מנת  על  זה,  לצד  וטוב.  ראשוני 
וגם  כיום,  זה  בביטוח  מחזיקות  שאינן  אוכלוסיות 
אני  המורחב,  לרובד  יצטרפו  יותר  שהרבה  כדי 
הביטוח,  לסוכני  לאפשר  ההון  שוק  לרשות  קורא 
להם יש נגישות לציבור הרחב ואת ההבנה באשר 
לצורך בביטוח זה, לשווק ביטוחים אלה של קופות 

החולים הן ברובד הבסיסי והן ברובד המורחב".

 רשות שוק ההון: רובד הביטוח הסיעודי 
הנוסף בקופות החולים ינוהל בקרן נפרדת

 לא יוגבל שיעור הסיכון לחברות הביטוח ברובד הנוסף; הלשכה: "הפכו את הביטוח לקרנות עמיתים 
כמו בפנסיה והעבירו את הסיכונים מחברות הביטוח לציבור, בעיקר לצעירים" < רונית מורגנשטרן

היום ב שהתקיימה  המנהל  הוועד  ישיבת 
תקשורת  גולדפינגר  נבחר  אחה"צ 
הגדולים  היח"צ  ממשרדי  ואסטרטגיה, 
לשכת  של  והיח"צ  הדוברות  כמשרד  בישראל, 
קמחזי  את משרד  יחליף  המשרד  הביטוח.  סוכני 

תקשורת, שבבעלות אושרת קמחזי.
ומירב  גולדפינגר  טל  בבעלות  הוא  המשרד 
ודוברת  האוצר  משרד  דוברת  לשעבר  לפידות, 
שנים  של  עשיר  ניסיון  בעלי  שניהם  המשטרה. 
והמגזר  העסקי  הסקטור  מן  גופים  בייצוג  רבות 
והובלת  בבניית  מפנה,  בנקודות  הממשלתי 
מערכי דוברות ותקשורת ובניהול משברים ברמה 

הגבוהה ביותר.

בשנת  נוסד  ואסטרטגיה  תקשורת  גולדפינגר 
2003 אל תוך מהפכת המידע, והוביל את "הדור 
החדש" של משרדי יעוץ התקשורת והאסטרטגיה.
המשרד  מייעץ  האחרונים  העשורים  בשני 
של  והדיגיטל  התקשורת  ההסברה,  למערכי 
שונים  ממגזרים  בולטים  וארגונים  חברות 

 IMC )Integrated Marketing במודל 
אינטגרטיבי  מודל  זהו   ,)Communications
ייחודי המאפשר יכולת למידה מעמיקה ומהירה, 
ניתוח הזירה והשוק, טיפול במשברים ומאבקים, 
של  התקשורתית  הפעילות  סביבת  ומיקסום 

הלקוח.
היתר,  בין  מתמחה,  המשרד  האחרונות  בשנים 
לגופים  ואסטרטגי  תקשורתי  ייעוץ  ומתן  בייצוג 

ממשלתיים וחברות פיננסיות. 
במהלך הישיבה הודה נשיא הלשכה, סו"ב ליאור 
הדוברות  חברת  תקשורת,  לקמחזי  רוזנפלד, 
הנוכחית וציין את ההישגים ושיתוף הפעולה עם 

הלשכה.

גולדפינגר תקשורת ואסטרטגיה נבחר כמשרד 
היח"צ והדוברות של לשכת סוכני הביטוח

כך הוחלט בישיבת הוועד המנהל שהתקיימה היום • במהלך הישיבה הודה נשיא הלשכה 
לקמחזי תקשורת, חברת הדוברות הנוכחית, וציין את ההישגים ושיתוף הפעולה עם הלשכה

חדשות | יח"צ חדש ללשכה

shutterstock :צילום

 טל גולדפינגר ומירב לפידות
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ההזדמנות שלך למכור ביטוח 
רכב דיגיטלי מתקדם

לא נסעת - לא שילמת*

*ההצטרפות ל"הפניקס DRIVE" כרוכה בתשלום עבור חבילת בסיס הכוללת כיסוי לנזק שלא בעת נהיגה ובכפוף לתנאי הפוליסה

ביטוח מקיף דינאמי:
משלמים לפי כמות הק"מ שנוסעים*

הוספת נהג מזדמן בלחיצת כפתור בכל זמן ומכל מקום באמצעות האפליקציה

חיסכון משמעותי בהוצאות התפעול על ידי פעולות עצמאיות של המבוטח

VIP ביטוח מקיף וחובה בתכנית אחת הכוללת את כל הכיסויים והרחבות

DRIVE הפניקס

לצפייה באירוע ההשקה <לקבלת מידע והצטרפות <

https://insurance.fnx.co.il/lp/drive-now
https://vimeo.com/426739912


| 25 ביוני 82020  02  02  02  02  02  פיננסים | אפיק השקעה

בוצת הראל ביטוח ופיננסים רוכשת 40% ק
מזכויות במשרדים בבית עורק ברמת גן 
מדובר  שקל.  מיליון  כ־100  של  בעלות 
על שטח כולל של 16 אלף מטרים רבועים. בעסקה 
רוכשת הראל 50% מהחזקותיה של קבוצת אורום, 
הפמילי אופיס של מוריס קאהן, והופכת לשותפה 
שלה בנכס. אורום החזיקה לפני העסקה עם הראל 
בכ־80% מהזכויות הבניין. כ־20% הנותרים נמצאים 

בידי קבוצת משקיעים פרטיים.
בית עורק שבשדרות אבא הלל הוא אחד מבניני 
משרדים  ומאכלס  בישראל  המפוארים  המשרדים 
של   בטבורו  נמצא  הבניין  מובילות.  חברות  של 
של  המערבי  עסקים  מרכז  שהוא  הבורסה,  מתחם 
מגדלי  של  רב  מספר  מרכז  האזור  גן.  רמת  העיר 
משרדים ובהם בורסת היהלומים הישראלית וסביבה 
מתחם עסקים במגוון תחומים. האזור עובר מהלך 
גן. הגישה לנכס  התחדשות בהובלת עיריית רמת 
רכבת  ולתחנת  איילון  לנתיבי  הקרבה  בשל  טובה 

ישראל. בסמוך למתחם נבנית בימים 
אלו תחנת הרכבת הקלה, בה יעבור 

הקו האדום.
מושכר  הנכס  כי  נמסר,  מהראל 
לשלושה   98% של  בתפוסה  כיום 

שוכרים לטווח ארוך, ובעיקר לשוכר 
עורכי  "מיתר,  משרד  אחד-  עוגן 

דין" שנמצא בנכס משנות ה־2000 המוקדמות.
קאהן  משפחת  של  אופיס  הפמילי  היא  אורום 
בתחום  וסחירות  ריאליות  בהשקעות  ועוסקת 
הראל,  קבוצת  ועוד.  תעשיה  תשתיות,  הנדל"ן, 
השקעותיה  בהיקף  המוסדי  השוק  את  מובילה 

הישירות בנכסי נדל"ן, בארץ ובחו"ל. 
עוד נמסר, כי מטרת הרכישה הלא ממונפת היא 
עמיתי  של  והרחב  המגוון  הנדל"ן  לתיק  להוסיף 
הראל, נכס מניב המתאפיין בתשואה שוטפת ראויה 
ויציבה במיקום אטרקטיבי ומבוקש. להראל ואורום 
שיתופי פעולה נוספים בעסקאות שנעשו לאחרונה.

הנדל"ן  אגף  מנהל  טאוויל,  איציק 
ביטוח  הראל  בקבוצת  והאשראי 
על  שמחים  "אנו  כי:  ציין  ופיננסים 
אורום  עם  המתמשך  הפעולה  שיתוף 
תחילה  סחירות,  הלא  בהשקעות 
על  המצביע  בנדל"ן,  וכעת  באשראי 
הלא  במערכים  וסינרגיה  יכולות 
סחירים. רכישה זו הינה חלק משרשרת עסקאות 
השנים  לאורך  הראל  של  הנדל"ן  מערך  שמבצע 
השקעות  באפיק  מדובר  הראל  עבור  האחרונות. 
מהשאיפה  הנובע  מובילים,  שותפים  לצד  גדל, 
בעלי  השקעה  באפיקי  הנוכחות  את  להגביר 
קשורה  ושאינה  ריאלית  יחסית,  יציבה  תשואה 
ההשקעה  ההון.  שוקי  למדדי  ומיידית  ישירות 
ישיר תורמת לפיזור ההשקעות. השקעה  בנדל"ן 
נדל"ן  נכסי  לתיק  מצטרפת  הראל,  של  זאת 
הארוך  לחסכון  להעניק  שמטרתו  ומגוון  איכותי 

טווח עוגן תשואתי ויציב".

תיק מגוון: הראל מרחיבה השקעותיה 
בנדל"ן מניב

החברה רכשה 40% מהזכויות בבית עורק בר"ג תמורת 100 מיליון שקל; המניות נרכשו ממוריס 
קאהן שכעת יהפוך לשותף שלה בנכס < רונית מורגנשטרן

כיסוי שמשות מקוריות
שקוף שיש כיסוי!

ניתן לרכוש לרכבים פרטיים שגילם עד 5 שנים

כי רק אצלנו יש שקיפות לצורך!

עד 200,000 ₪

₪ 200,000-400,000

מעל 400,000 ₪

115

235

355

מדרגות ועלות הכיסוי:

₪

₪

₪

6448

איציק טאוויל
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חוזר ה הבינדורי  מיזם 
והפעם  לפעילות 
תדהר  סו"ב  בראשות 
החזרת  את  שיזם  סאטובי, 
ילווה  סאטובי  הוועדה.  פעילות 
שמוליק  סו”ב   - סגנים  בשני 
אזור  על  אחראי  שיהיה  חיות 
ירושלים וסו"ב אבי שבי, שיכסה 

את אזור באר שבע והדרום. 
סו"ב  לוועדה  צורף  כן,  כמו 
גולן וולך, סוכן צעיר שירכז את 

הפעילות מול סוכני הביטוח הצעירים המעוניינים 
וותיקים;  סוכנים  עם  פעולה  ולשתף  להשתלב 
במגזר  הוועדה  נציג  יהיה  עסאלה  בילאל  סו”ב 
תחום  על  אחראי  יהיה  לנצט  חגי  סו”ב  הערבי; 
הידע המקצועי בעיקר בעולם הבריאות, רגולציה; 
בוועדה  הנשים  נציגת  תהיה  ג'והן  מירב  סו”ב 

ותפעל למען סוכנות הביטוח.
ומומחים  ביועצים  הוועדה  תיעזר  בנוסף, 

חיצוניים ובסך הכל תמנה 10 סוכנים וסוכנות.
בצדדים  תעסוק  הוועדה  סאטובי,  לדברי 

המקצועיים והמשפטיים של ניהול עסק משפחתי 
שיתופי  תיקים,  מכירת  הבא,  לדור  והעברתו 

פעולה בין סוכנים צעירים לוותיקים ועוד.
הבריאות  משרד  הנחיות  עקב  ראשון,  בשלב 
תקיים הוועדה כנסים מחוזיים בלבד, פרונטליים 
הסוכנים  את  למצוא  היא  "כשהכוונה  ובזום, 
שמציעה  בפעילות  להשתלב  מעוניינים  שבאמת 
תיקים  לחפש  באים  שסתם  סוכנים  ולא  הוועדה, 
יועלו  "בכנסים  ומוסיף:  סאטובי  אומר  לקנייה״, 
מצדם  והם  הסוכנים  את  שמעניינים  הנושאים 
יציפו את הבעיות עליהן הם מעוניינים בתשובות 

כשבמסגרת  שונים,  בהיבטים 
פעילות הוועדה יהיו השתלמויות 
את  יקבלו  הם  שם  וסדנאות 

התשובות ליישום ומימוש.
המועצה  לחברי  מודה  ״אני 
להקים  בנו  שבחרו  הארצית 
החשובה.  הוועדה  את  מחדש 
מאוד  חשובה  כושר  שעת  זאת 
את  נמלא  הקרובים  ובשבועיים 
עבודה  תכנית  ונגבש  שורותיה 

מסודרת".
אמר:  רוזנפלד,  ליאור  סו”ב  הלשכה,  נשיא 
היא  לוותיקים  צעירים  סוכנים  בין  "הסינרגיה 
הכרח להמשך קיום המקצוע ואם נתקדם לשיתופי 
פעולה יהיה כאן רווח כפול; סוכנים ותיקים רבים 
דרכם,  את  שימשיכו  צעירים  סוכנים  מחפשים 
בעל  מבוסס,  למשרד  להיכנס  מחפשים  וצעירים 
שם ועם ציבור לקוחות נאמן. לתדהר סאטובי יש 
את היכולות והדרייב להוביל את הוועדה בשילוב 
 - נוספים  סוכנים  של  וסיוע  מנוסים  סגנים  שני 

אני רואה אופק נכון לוועדה”.

הוועדה הבינדורית חוזרת 
בשבוע שעבר הוקמה הוועדה החשובה מחדש. היא תציע מידע מקצועי ומשפטי לשילוב ושיתופי 

פעולה בין סוכנים צעירים לוותיקים • נשיא הלשכה: "אני רואה אופק נכון לוועדה" < רונית מורגנשטרן

שמוליק חיות, תדהר סאטובי ואבי שבי | צילומים: צאפלין סטודיו ובאדיבות המצולמים

https://www.ilanglass.co.il/
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"תשאירו טיפ" 
יועצי לשכת סוכני ביטוח עם טיפים חשובים לסוכנים וללקוחותיהם • כתבה רביעית בסדרה 
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הטיפ שלי

הפניות, יעדים ורווחים
עסקים  ומלווה  עסקי  מאמן  קרמר,  רוני 

משפחתיים

1. הציפו עצמכם בהפניות
צינור  הן  שהפניות  יודע  ביטוח  סוכן  כל 
סגירת  שיעור  שלו.  העסק  של  החמצן 
ידי  על  הסוכן  אל  שהופנה  מלקוח  העסקה 
לדבר  עוד  הספיק  החבר  ובפרט אם  חברו, 
גדול  הסוכן,  פנה  בטרם  עוד  הלקוח  עם 
בכל  "קר".  ללקוח  פניה  מאשר  ארבעה  פי 
פגישת שירות, בפרט לאחר שהלקוח שלכם 
ממנו  לבקש  תשכחו  אל  מכם  מרוצה  היה 
שלושה שמות של אנשים שחשוב לו שסוכן 

ביטוח הגון יטפל בהם. 
2. לקבוע יעדי עשייה, לא תוצאות

רוב סוכני הביטוח מורגלים לעבוד עם יעדים 
שמייצגים את כמות המכירות שיבצעו בפרק 
זמן מוגדר. מאחר ומכירה הינה תוצאה של 
שרשרת פעולות מקדימות, ומאחר שבשורה 
התחתונה אין לנו 100% 
תוצאת  על  שליטה 
יותר  נכון   - המכירה 
להגדיר יעדים לפעולות 
יש  לתוצאות.  ולא 
כמות  על  שליטה  לנו 
שאנחנו  ההפניות 
כמות  על  מבקשים, 
שאנחנו  הטלפונים 
נגזרת  מכאן  חדשים,  ללקוחות  עושים 
וכמות  מקיימים  שאנחנו  הפגישות  כמות 
עשייה  יעדי  לעצמכם  הציבו  העסקאות. 

יומיים.
3. לבחון כל לקוח כיחידת רווח

יש לקוחות זוללי שירות. האם בדקתם שהם 
שפקידה  הזמן  משך  את  בדקו  רווחיים? 
עתיר  ללקוח  ימים  חודש  במשך  מקדישה 
מוקדש  מזמנה  ש־30%  ותגלו  יתכן  שירות. 
אם  למשל(.  חברה,  או  )עסק  בודד  ללקוח 
זה  שקל   3,000 לעסק  מכניס  הזה  הלקוח 
אומר שהוא הפסדי. תשקלו למכור לו עוד 
מוצרים, לגבות ממנו שכ"ט או להיפרד ממנו 

לשלום.

פירוט נכון
גדעון ארמן, ארמן יועצים - ניהול 

סיכונים וביטוח

בביטוח הרכוש יש להימנע מפירוט יתר   .1
של הרכוש המבוטח, ואין לציין סכום ביטוח 
בסכום  להסתפק  יש  פריט.  לכל  ספציפי 
ביטוח כולל עבור המבנה וסכום ביטוח כולל 

כך  התכולה.  כל  עבור 
שפריט  מצב  נמנע 
מסוים שיבוטח בחסר 
אם  גם  בחסר,  יפוצה 
אחרים  פריטים  ישנם 
כמו  בעודף.  שבוטחו 
יקשה  זו  בדרך  כן, 
של  מצב  להוכיח 

ביטוח חסר.
2. בביטוח חבות מעבידים עדיף לבטח על 
בסיס שכר עבודה שנתי. ביטוח לפי מספר 
עובדים אינו מבחין בין עובד זמני או עובד 
עובד  כל  מלאה.  במשרה  עובד  לבין  חלקי 
בביטוח  זאת  לעומת  מלאה.  כיחידה  נספר 
נלקחים  האלה  הדברים  עבודה  שכר  לפי 
יחושב  חלקי  עובד  של  שכר  שכן  בחשבון 
על פי חלקו ולא כעובד מלא. הדבר חשוב 
במיוחד בעסקים שמעסיקים הרבה עובדים 
ברים,  מסעדות,  כמו  חלקיות,  במשרות 

חנויות קמעונאיות וכד'.
גבוה ככל שאפשר  גבול אחריות  3. לקבוע 
שבעוד  לזכור,  חשוב  חבות.  בביטוח 
מה  ברור  מושג  לנו  יש  רכוש  בביטוחי 
הנזקים שיכולים לקרות, בביטוחי החבויות 
אין לנו כל שליטה על גובה הנזקים. שריפה 
בחנות מכולת קטנה בקומת קרקע של מבנה 
מהמבנה  גדול  חלק  לכלות  עלולה  קומות, 
יכול להיות מיליונים רבים.  שמעליה. הנזק 
גובה הנזק הצפוי בביטוח חבויות אינו נגזר 
לצד  הנזק  קטן  בעסק  וגם  העסק  מגודל 
שלישי יכול להיות אדיר. לכן, יש לקבוע את 
גבול האחריות בביטוח החבות כגבוה ביותר 
שאת הפרמיה בגינו המבוטח יכול להרשות 

לעצמו.

חישוב מסלול מחדש
אלקה שלם, יעוץ עסקי ומשפטי

ישנם כלים שכל עסק 
בהם  להשתמש  יכול 
על מנת לשפר ולייעל 
העסק  פעילות  את 
שלו גדול כקטן.  בעת 
להתרכז  בחרתי  הזו 
 – הפוסט  בתקופת 

קורונה.
ההוצאות  בחינת   .1
להכין  יש   – תשלומים  ודחיית  הקבועות 
ולבחון  הקבועות  ההוצאות  כל  של  רשימה 
מו"מ  לנהל  לנסות   - למשל  מחדש.  אותן 
על גובה השכירות; לבדוק עלות עובד מול 
תועלת ותפוקה; לבחון את תמהיל הפרסום 

והשיווק לעסק; לבחון קבלת מימון ולמחזר 
הלוואות.

ולייצר  לחשב את התשלומים העתידיים   .2
קדימה;  מזומנים שנה  תזרים  להכין   – רצף 
הקורונה;  עקב  שנדחו  תשלומים  לגבות 
לממש פוטנציאל של לקוחות חדשים שפנו 
שקיבלנו  לוודא  מענה;  קיבלו  וטרם  אלינו 
מומלץ  לנו.  המגיעים  המענקים  כל  את 
להתייעץ עם יועץ שמבין או להזמין הדרכה 

של רשות המיסים עד 30/6/2020.
במנופי  חשיבה  להשקיע   – עסקי  פיתוח   .3
הצלחה ופיתוח לאור המציאות שהשתנתה. 
השקעה בעסק היא לא תמיד השקעה כספית 
אלא השקעה של זמן לחשיבה. וגם - לנהל 

את הזמן שלנו בתבונה. 

ניהול מדויק
גיליה משולם, ייעוץ ארגוני

מבצע  הביטוח  סוכן 
בו  תפקידים  מספר 
שיווק,  ניהול,  זמנית: 
תפעול,  מכירות, 
זאת  ושירות,  ניהול 
דינאמית  סביבה  לצד 
מתחרות  המושפעת 
קשה בשוק, מרגולציה, 
עם  עבודה  מיחסי 

חברות הביטוח וניהול הצוות.
אחידות  עבודה  שיטות  עבודה:  נהלי   .1
הנקבעות באמצעות נהלים, מאפשרות לצוות 
וידוע. חשוב לשתף את  לפעול באופן ברור 
ליהנות  הזמן  זה  נהלים.  בכתיבת  העובדים 
שיתוף  אצלם.  שנצבר  המקצועי  מהידע 
העבודה,  נהלי  ובכתיבת  ביצירת  העובדים 

יוצר אצלם מחויבות.
2. הגדרת תפקיד: הגדרת התפקיד של העובד 
עצמו  לעובד  שנבחן.  זווית  מכל  חשובה 
שיתאים יכולותיו וכישוריו לתפקיד שהוגדר; 
ותחומי  הגדרות  יש  עובד  לכל   - לסביבתו 
המקצועי  הידע  לכך  ובהתאם  אחריות, 
הנדרש; כלפי לקוחות – לתת שירות מיטבי 
מומלץ  לעובד.  שהוגדרו  התפקיד  בגבולות 
עובד,  כל  גבולות העיסוק של  להרחיב את 
באמצעות הדרכות והשתלמויות, כך שיוכל 

להציע פתרונות במגוון תחומים.
ומאווררת  נוחה  נעימה,  עבודה  3. סביבת 
העניקו  יותר.  גבוהות  תפוקות  מאפשרת 
חיובית  אנרגיה  בעלת  סביבה  לעובדים 
וצבעונית, מזמינה ומאפשרת, כך הם יכנסו 
"ברגל ימין" למקום העבודה ולעבוד באופן 

חיובי ואפקטיבי. 
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הטיפ שלי

רווחיות ורוגע 
רו"ח יניב וולף, ייעוץ עסקי ופיננסי 

ועסקים משפחתיים

וניהול  מראש  תכנון   .1
העסקית:  הפעילות 
לעסק שמתוכנן ומנוהל 
תכנית  באמצעות 
יכולת  יש  עבודה 
שליטה טובה בתוצאות 
אירועים שונים. בתכנון 
רצוי  וניהול של העסק, 
במומחים  להיעזר 
מטעמו כגון רואה החשבון שלו, יועץ עסקי 
או מומחים אחרים ואפילו, תתפלאו לשמוע, 
שלו  הבנקאי  עם  להתייעץ  נכון  לעיתים 
שמכיר את העסק ומלווה אותו לאורך שנים. 
2. ניתוח רווחיות בעסק: לא בטוח שהגדלת 
רווחים  הביטוח  לסוכני  מקנה  המכירות 
לתקופה  אחת  לבצע  הכרחי  מספיקים. 
מעניק  שהוא  שירות  או  מוצר  כל  ניתוח 
של  בשירותיו  להיעזר  ללקוחותיו,  ומספק 
בעל מקצוע המומחה בתחום, ולדאוג לא רק 

למכור אלא גם להרוויח כסף.

עסקים  משפחתי:  בעסק  לחצים  להוריד   .3
משפחתיים חשופים למתחים ולחצים יותר 
חיי  בין  להפריד  קשה  כי  אחרים,  מעסקים 
מערך  לבסס  רצוי  בבית.  לחיים  העבודה 
תקשורת מנוהל וקבוע לפגישות עבודה בהן 
מדברים על המחלוקות והדעות השונות, ואז 
מונעים התפרצויות. כמו כן, מומלץ להגדיר 

מטרות לכל אחד מבני המשפחה.

מיסוי ועידוד תעסוקה
רו"ח דין מקחל, היבטי מיסוי ובדיקת 

תיקי סוכן

1. תקופת הדיווח לרשויות המס על פעילות 
 2020 של  הראשונים  בחודשים  העסקים 
נמצאת בעיצומה. שיעורי המקדמות לתשלום 
שנקבעים  ההכנסה  מס 
עסקים,  לבעלי 
תחזיות  על  מבוססים 
הרווח השנתית. מומלץ 
ירידה  שצופים  שאלו 
משבר  עקב  ברווחיות 
הקורונה, יפנו אל רואה 
החשבון על מנת לבצע 

בהתאם  המקדמות  שינוי  מחודשת.  הערכה 
להערכה המעודכנת יכול להשפיע על תזרים 
יכולתם של העסקים לשמור  ועל  המזומנים 
בהוצאות  התחשבות  תוך  תזרימי  איזון  על 

מיסוי נכונות ומדויקות יותר.

פעימה   - תעסוקה  לעידוד  מענק  חוק   .2
בתאריך  בקשה  להגשות  תיפתח  רביעית 

15.7.20. המענק יינתן רק אם העובד שעבורו 

ש"ח   3,300 לפחות  ישתכר  המענק,  מבוקש 

במשרה  עובדים  גם  לכלול  כדי  חודש,  בכל 

יינתן  המענק  התעסוקה.  מעגל  לתוך  חלקית 

רק בעד עובדים שנוספו למצבת העובדים של 

המעסיק. סכום המענק יחולק לארבע פעימות.
3. חובה על סוכן הביטוח לבדוק את המבנה 
הסוכנות  אם  גם  שלו.  והמיסוי  המשפטי 
ישנה  תמיד  וותיקה,  או  דרכה  בתחילת 
בע"מ.  כחברה  ולפעול  להתקדם  האפשרות 
או  בע"מ  כחברה  לפעול  האם  להחלטה 
כעצמאי יכולות להיות סיבות בצד המיסוי, 
או  שותף  הכנסת  כגון  אחרות  סיבות  או 
העברה בין דורית. עבור סוכני ביטוח רבים, 
מאפשר  חברה,  באמצעות  לפעילות  מעבר 

חיסכון מס גדול.

חדשות | הדור הבא

כלל ביטוח משיקה תכנית הכשרה 
מקצועית לצמיחה של סוכנים צעירים

התכנית, בהיקף של שבעים שעות אקדמאיות, מעניקה מענה לאתגרים 
המרכזיים של ניהול עסק עצמאי מתחיל < רונית מורגנשטרן

תכנית כ פתחה  ופיננסים  ביטוח  לל 
ביטוח  לסוכני  חדשה  מקצועית 
המקצועית  דרכם  בתחילת  צעירים 
מענה  מעניקה  התכנית   .GROW כלל   –
עצמאי  עסק  ניהול  של  המרכזיים  לאתגרים 
ותכנים  מעשיים  כלים  מתן  תוך  מתחיל, 

מקצועיים והתנהגותיים.
של  בהשתתפותם  השבוע  נפתחה  התכנית 
מ־14  בנויה  והיא  וסוכנים,  סוכנות  עשרות 
 70 של  לימודים  בהיקף  מקצועיים,  מפגשים 
ארגז  מעניקים  המפגשים  אקדמאיות.  שעות 
כלים עשיר לסוכנים הצעירים במגוון נושאים, 

בעולם  ושינויים  תמורות  וביניהם: 
כלי  פיננסיים,  מוצרים  הסיכונים, 
בתחומי  העסק  למינוף  מכירה 
מנועי  המנהלים,  וביטוח  הפנסיה 
ובניית  העסק  לפיתוח  צמיחה 

אסטרטגיה עסקית מוצלחת, ניהול 
רווחיות,  וניתוח  שנתי  תקציב 

המודרני,  בעידן  הסוכן  של  תפקידו 
ניהול זמן נכון, כלים לניהול אופרציה 

ועוד. 
צמוד  באופן  מלווה  התכנית  את 
וכן  מהחברה,  עסקי  פיתוח  מנהל 

והיא  עסקיים  ומנטורים  מקצוע  אנשי 
מעניקה לסוכנים המשתתפים הטבות 
השונים,  הביטוח  בתחומי  ייחודיות 

בהתאמה לפעילותם.

"דרך מקצועית עצמאית"
ומנהל  למנכ"ל  משנה  תמן,  שלומי 
מערך העסקים בכלל ביטוח ופיננסים 
תכנית  מזניקים  "אנו  מסר: 
הביטוח  לסוכני  חדשה  מקצועית 
דרכם  בתחילת  המצויים  כלל  של 
כלל  הביטוח.  בעולם  המקצועית 
רבה  חשיבות  רואה  ופיננסים  ביטוח 

הצעירים  הסוכנים  בדור  בתמיכה 
על ידי הכוונה מצד מומחים של 
החברה ומחוצה לה, ומתן כלים 
אסטרטגיה  לבניית  מעמיקים 
להם  שתסייע  נכונה  עסקית 
ולהוביל  עצמאי  עסק  להצמיח 

קריירה מקצועית".
ליפקוביץ,  אלמוג  מושית 
והדרכת  תוכן  מחלקת  מנהלת 
ופיננסים  ביטוח  בכלל  ולקוחות  סוכנים 
הותאמה    GROW כלל  "תכנית  ציינה: 
בתחומי  צעירים  וסוכנים  לסוכנות  במיוחד 
אתגרים  בפני  הניצבים  השונים,  הביטוח 
דרך  מסלילת  אינטגרלי  חלק  המהווים  רבים 
רבה  חשיבה  השקענו  עצמאית.  מקצועית 
בבניית מפגשים פרקטיים שיעניקו לסוכנים 
וגייסנו  בסיומם,  לפעולה  ויניעו  מוסף  ערך 
התכנית  את  שילוו  המקצוע  אנשי  מיטב  את 

ויתרמו מניסיונם הרב". 

 אלמוג ליפקוביץ | 
צילומים: יח"צ

תמן



רכזת: אסתר קאלו

קורס חתמים ומסלקי תביעות
בתחום האלמנטר

מחיר עבור חברי לשכה: 11,000 ש"ח כולל מע"מ
מחיר מיוחד לחברי לשכה עד 03.07.20

₪

קורס איכותי ומקצועי המקנה למשתתפיו ארגז כלים מעשיים
אשר ישולב בתוכן סדנאות חיתום ותביעות. 

הקורס מכשיר את המשתתפים לעבודה מקצועית בענף הביטוח
בתפקידי מפתח ומיומנות מקצועית לעבודתם היומיומית

קורס
פרונטלי

מועד פתיחה: יום ראשון | 05.07.20
שעות: 20:30-16:30

משך הקורס: 15 חודשים,
כולל סדנאות פרטיקום, חיתום ותביעות

מיקום: המכללה לפיננסים וביטוח - כיתת 'ערבה', רח' המסגר 42, קומה 9, ת"א
מותנה לקבוצה של 15 משתתפים

לפרטים והרשמה - לחצו כאן

mailto:https://bit.ly/3hTbUJn?subject=
https://bit.ly/3hTbUJn
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בחברות ל עובדים  פיטורי  גל  עומת 
משבר  בעקבות  הגדולות  הביטוח 
הקורונה, בחברת שירביט נחתם בחסות 
ההסתדרות הסכם מיוחד המגן על זכויות העובדים 
צביקה  המנכ"ל  בראשות  לחברה,  ומאפשר 

ליבושור, להתמודד עם השלכות הקורונה.
נמסר כי ההסכם בין הצדדים קובע כי זכויותיהם 
בחודשים  לחל"ת  שהוצאו  שירביט  עובדי  כל  של 
והזכויות  הוותק  לרבות  יישמרו,  האחרונים 
עובדי  כל  ביוני,  ב־1  כבר  כי  יודגש  הפנסיוניות. 
החברה שהוצאו לחל"ת שבו לעבודה מלאה וסדירה.
עוד הוסכם בין הצדדים כי תידחה חלוקת תוספת 
השכר שהיו אמורים לקבל העובדים בשנת 2020, 
והיא תשולם החל ממשכורת ינואר 2021. המשמעות 
תוספות  משתי  העובדים  ייהנו   2021 שבשנת  היא 
שכר במקום אחת, בכפוף לתנאים שנקבעו בהסכם. 
כי  סוכם  העובדים,  שנקטו  אחריות  ומתוך  בנוסף, 

תקציב הרווחה לשנת 2020 יוקטן באופן חד פעמי.

"מכבדת את עובדיה"
המעו"ף,  הסתדרות  יו"ר  הובילו  ההסכם  את 
במרחב  ההסתדרות  נציגי  בר־טל,  גיל  עו"ד 
נתניה בראשות משה סמיה, ראש חטיבת עובדי 
יו"ר  גרגיר,  מירי  השקעות  ובתי  הביטוח  חברות 
ועד עובדי שירביט קובי יצחק, עו"ד הילה גבר 
בני  מקצועי,  לאיגוד  באגף  המשפטית  מהלשכה 

כאהן מאגף כלכלה ועו"ד כפיר זאב.
"אני מבקש להודות לכל השותפים למשא ומתן 
הן מהסתדרות המעו"ף והן ממרחב נתניה. למרות 
הנהלה  בפני  עמדנו  המשק,  נקלע  אליו  המצב 
ככל  להם  לדאוג  ומבקשת  עובדיה  את  שמכבדת 

הניתן, גם בעתות משבר", אמר בר־טל.
יו"ר ועד עובדי שירביט קובי יצחק: "ועד עובדי 
שירביט מברך על ההסכם שהושג ומקווה ומאמין 

מתקופה  ייצא  והעובדים  העובדות  ציבור  כי 
מענה  לתת  שהצלחנו  לאחר  מחוזק,  זו  מאתגרת 

טוב ככל הניתן לזכויותיהם".

צביקה ליבושור, מנכ"ל שירביט | צילום: באדיבות המצולם

בעקבות הקורונה: הסכם קיבוצי מיוחד 
בחברת שירביט

זכויותיהם של עובדי החברה שהוצאו לחל"ת בחודשים האחרונים יישמרו, ותידחה חלוקת תוספת 
השכר שהיו אמורים לקבל העובדים בשנת 2020 < רונית מורגנשטרן



קבוצת איילון מודיעה בצער רב על פטירתו של
נשיא, בעלים ומייסד קבוצת איילון

ר' לוי יצחק רחמני ]דרברמדיקר[ ז"ל
מאושיות ענף הביטוח והפיננסים בישראל

איש עשייה, תורה וחסד

חברי הדירקטוריונים, מנהלי ועובדי:
איילון אחזקות

איילון חברה לביטוח
הכי בריא

ואיילון נאמנים
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השליטה ל בעל  רחמני,  יצחק  וי 
איילון,  הביטוח  קבוצת  ומייסד 
 .89 בגיל  )ה'(  נפטר לפני שבוע 
שישי.  ביום  למחרת,  התקיימה  הלווייתו 
ענף  ומאושיות  הנפילים  מדור  רחמני, 
במשך  והוביל  ניתב  בישראל,  הביטוח 
כיו"ר  איילון,  קבוצת  את  שנים  עשרות 
הרשות  בעידוד   ,2018 בדצמבר  וכמנכ"ל; 
החברה  ניהול  לבין  בינו  הפרדה  שדרשה 
במצבו  הידרדרות  ובעקבות  בשליטתו, 
מאיילון  פרש   - תאונה  לאחר  הגופני 

כנושא משרה. 
חברת איילון החלה כנציגת חברת הביטוח 
בידי  ב־1949  כשהוקמה  "ניו־זילנד"  הזרה 
רחמני  זלמן  שלמה  רחמני,  לוי  של  אביו 
ז"ל. בשנת 1951 הצטרף לוי אל אביו על 
והקים  המשפחתי,  העסק  את  לפתח  מנת 
סוכנות קטנה בתל אביב עם פקידה אחת. 
איילון;  הביטוח  חברת  את  הקים  ב־1977 
"ניו־ של   )27%( חלקה  את  קנה  ב־1985 
לחברה  איילון  הפכה  וב־1987  זילנד" 

אביב;  בתל  בבורסה  להיסחר  והחלה  ציבורית 
איילון,  ממניות  כ־67.3%  שהחזיק  רחמני,  לוי 
ויו"ר הקבוצה,  היה עד לפני מספר שנים מנכ"ל 
והרחיב את פעילותה בכל ענפי הביטוח. כיום היא 
החברה המסורתית השישית בגודלה בשוק. בנוסף 
לפעילותו הבולטת בתחום הביטוח, רחמני, שהיה 
גם איש דתי, בלט אף בפעילותו ותרומתו בעולם 

התורה והחסידות.
"לוי יצחק רחמני היה במשך שנים רבות מעמודי 
חזון  בעל  הישראלי,  הביטוח  ענף  של  התווך 
אמר  והניהול",  היזמות  הביטוח,  בעולמות  ענק 
איילון  מנכ"ל  פוגל.  אהרון  אחזקות,  איילון  יו"ר 
'מר  "לוי רחמני היה  כי  יוגב, אמר  אריק  ביטוח, 
כסוכן  דרכו  את  שהחל  הענף,  מאושיות  ביטוח'. 
ביטוח לתפארת,  חברת  ידיים  ובנה בשתי  ביטוח 
תוך שהוא זוכה למוניטין והערכה רבים גם בשוק 

הביטוח הבינלאומי". 

הסוכנים: שליחים נאמנים
"ביום שישי האחרון בשעה 14.30 הרכינה לשכת 
ידיד  כאשר  ראשה  את  בישראל  הביטוח  סוכני 
ורב שנים של הלשכה הלך לעולמו והצער  אמת 
סו"ב  ביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא  מסר  מאד",  רב 
בערך  הכיר  ז"ל  רחמני  "לוי  רוזנפלד.  ליאור 

מקצוע סוכן הביטוח וראה בסוכנים את השליחים 
חברת  עבור  וגם  המבוטח  עבור  ביותר  הנאמנים 
הביטוח, כיבד מאד את הסוכנים והיה להם לדמות 
שהיו  הנפילים  מדור  ביטוח  ולאושיית  מוערכת 

כאן.
"לוי הקים את המכללה לפיננסים וביטוח, תמך 
מגן  ללוי  להעניק  היה  בכוונתנו  לה.  וסייע  בה 
מצבו  לצערנו  אך  באילת,  הלשכה  בכנס  הוקרה 
הזמן  את  נמצא  ואנו  זאת  אפשר  לא  הבריאותי 
היקרה.  משפחתו  למול  זכרו  את  לכבד  והמקום 
חבריה  וכל  עובדיה  פעיליה,  הנהגתה,  הלשכה, 
וחברת  רחמני  משפחת  של  בצערה  משתתפים 

הביטוח איילון".

תרם רבות
אודי כץ, נשיא הלשכה לשעבר, ספד לו:  סו"ב 
שהשקיע  ביטוח  חברת  בעל  יהיה  ולא  היה  "לא 
כמו לוי רחמני בהשכלה הביטוחית של הסוכנים. 
ב־1990 הייתי חבר בוועד המנהל של הלשכה תחת 
אברהם רייף; רחמני העניק ללשכה 200  הנשיא 
וביטוח  לפיננסים  המכללה  להקמת  דולר  אלף 
לפועל  שיצאה  תוכנית  ז"ל,  אביו  ע"ש  שקרויה 
בהיותי  פסטרנק.  שאול  שלאחריו  הנשיא  בימי 
נשיא לשכה, העניק רחמני 100 אלף שקל לשנה 

לבנות  וכשרציתי  המכללה,  לפעילות 
בסוף  יצא  שלא  מה  למכללה,  חדש  מבנה 
מיליון   4 בעניין  להשקיע  הסכים  לפועל, 

שקל.
"מר רחמני שהיה בעל יידע נרחב בענף 
בבניית  אישית  מעורב  היה  האלמנטרי 
סוכני  של  המקצועית  האחריות  פוליסת 
שהיה  משבר  בכל  מניסיונו  תרם  הלשכה. 
בתקופות  מפעולותיו  מקצת  אלו  לנו. 
שהייתי מודע לפעילותו. אני ומוטי קינן, 
ממש  לצדי,  הלשכה  מנכ"ל  שהיה  מי 
הערכנו ואהבנו אותו והיה לי הכבוד לחגוג 
את יום ההולדת של גיל 80 על הבמה בכנס 

באילת. יהי זכרו ברוך".

ידיד אמת
"לוי  לשעבר:  הלשכה  מנכ"ל  קינן,  מוטי 
הלשכה  ותומכי  מידידי  היה  ז"ל  רחמני 
המכללה  כנשיא  ושימש  והסוכנים, 
לפיננסים וביטוח על שם אביו שלמה רחמני 
לרמה  וחשיבות  מחויבות  עמדו  עיניו  לנגד  ז"ל. 
ביטוי  לידי  בא  הדבר  ואתיקה.  גבוהה  מקצועית 
בתמיכתו הכספית לפני שני עשורים ביסוד המכון 
להכשרת הסוכן, שלימים שינה את שמו למכללה 

לפיננסים וביטוח ע"ש אביו שלמה רחמני ז"ל.
המכללה  בחיזוק  תמך  השנים  כל  "לאורך 
למשכנה  והעברתה  מבנה  וברכישת  בכספים 
הרבה  מעורבותו  לאור  האחרונות,  בשנים  החדש 
בהכשרה וחינוך המועצה הארצית החליטה למנותו 
לנשיא המכללה. לוי רחמני ז"ל היה ידיד אמת של 

הסוכנים והלשכה. יהי זכרו ברוך".
חושב  היה  רחמני,  לוי  את  הכיר  שלא  "מי 
ישראל  שהוא אדם פשוט, אחד העם", אמר סו"ב 
והוסיף:  הלשכה,  של  הדין  בית  אב  אליוביץ, 
עם  דיבר  ותמיד  מעמדו  את  הבליט  לא  "מעולם 
כולם בגובה העיניים. עסק במקצוע הביטוח בחום 
ואהבה, ותרם מכספו וממקצועיותו ללשכת סוכני 
תרם  ואף  התורה  לעולם  מאוד  קרוב  היה  ביטוח. 
שעוסקת  ותזמורתה,  'יובל'  למקהלת  רב  כסף 
בחזנות. הוא הקים בית כנסת בבניין איילון ע"ש 
רק  ולא  באזור,  העובדים  כל  את  שמשמש  אביו, 
את עובדי איילון. איש של חסד ונתינה, לא מורם 
להיות  והגיע  מכלום  שהתחיל  מיוחד  אדם  מעם, 
אחד ממובילי ענף הביטוח בישראל, אך תמיד זכר 

מאין הגיע".

"מר ביטוח, אך לא מורם מעם": סופדים 
ללוי רחמני, נשיא ומייסד קבוצת איילון

רחמני, שנפטר בשבוע שעבר בגיל 89, נקבר ביום שישי האחרון • בכירי הלשכה בהווה ובעבר 
סופדים לידיד הלשכה, ומי שמימן את הקמת המכללה לפיננסים וביטוח < רונית מורגנשטרן

רחמני ז"ל. "מעמודי התווך של ענף הביטוח הישראלי" | צילום: יח"צ
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סוכנות הביטוח איילון נאמנים רוכשת 
40% מהייטק סוכנות לביטוח 

החברה בוחנת השקעה בסוכנויות ביטוח נוספות • לסוכנות הייטק כ־20 אלף לקוחות 
והיא מהווה פלטפורמה דיגיטלית צומחת בשנים האחרונות < רונית מורגנשטרן

חברה ס נאמנים,  איילון  הביטוח  וכנות 
ממשיכה  לביטוח,  חברה  איילון  של  בת 
ההייטק  במגזר  פעילותה  את  להרחיב 
ורוכשת 40% ממניות  ובפתרונות ביטוח דיגיטליים 
על  מנוהלת  הייטק  סוכנות  לביטוח.  סוכנות  הייטק 
ידי ירון בר־און ודני אברהם שהיו בעבר סמנכ"לים 
מועדון  ידי  על  נבחרה  הסוכנות  סימון.  במבטח 
הצרכנות הגדול הייטק־זון כספק מוצרי ביטוח מועדף 

ומוביל.
אלמקיאס  אסף  ידי  על  מנוהלת  נאמנים  איילון 
והיא אחת מסוכנויות הביטוח הגדולות בישראל עם 
כ־160 אלף לקוחות. הייטק סוכנות לביטוח פועלת 
מאז 2015 ומתמחה בפיתוח ושווק  פתרונות ביטוח 
אלף  מ־20  למעלה  ומשרתת  ייחודיים  דיגיטליים 
שיתוף  מקיימת  הסוכנות  מעסיקים.  ומאות  לקוחות 
פעולה שיווקי אסטרטגי עם מועדון הלקוחות הייטק־

זון המונה כיום למעלה מ־250 אלף חברים. 
אלמקיאס  אסף  נאמנים,  איילון  מנכ"ל 
כי:  וציין  העסקה  השלמת  על  ברך 
לשנים  נאמנים  איילון  של  "האסטרטגיה 
צמיחה  של  שילוב  קובעת  הקרובות 

עם  פעולה  ושיתופי  רכישות  לצד  אורגנית 
המצויינים  המנהלים  ומיזמים.  סוכנויות 

הלקוחות  קהל  עם  יחד  הסוכנות  של  והמנוסים 
פלטפורמה  עבורנו  מהווים  הייטק־זון  של  הייחודי 
דיגיטלית עם פוטנציאל צמיחה משמעותי. נאמנים 
וכן  והטכנולוגית  התפעולית  המעטפת  את  תעמיד 
את הכלים המתקדמים של החברה כתשתית להמשך 

הפיתוח והרחבת הפעילות בסוכנות הייטק״.
אלה  בימים  בוחנת  נאמנים  "איילון  כי  ציין  עוד 
כחלק  וזאת  נוספות  ביטוח  בסוכנויות  השקעה 
הרחבת  ובמסגרת  איילון  קבוצת  מאסטרטגית 

פעילותנו בתחומי הביטוח הכללי”.
ומנהל  משותף  מנכ"ל  בר־און,  ירון 
לביטוח  סוכנות  הייטק  של  העסקים 
כשותפה  איילון  קבוצת  "צירוף  כי  אמר 
אסטרטגית מסייע בהגשמת החזון העסקי 

והטכנולוגי של החברה".   
מהייטק־זון נמסר: "הודות לשיתוף הפעולה 
האסטרטגי של המועדון עם הייטק סוכנות לביטוח, 
העצום  הקנייה  כוח  את  ביטוי  לידי  מביאים  אנו 
ערך  הצעות  להם  ומספקים  המועדון  חברי  של 
אטרקטיביות במיוחד במשך שנים. אנו מברכים על 
ובטוחים  הסוכנות  את  שמחזק  האסטרטגי  המהלך 
יכולתה להיות הבחירה המועדפת  שהוא ישביח את 
הביטוח  בתחומי  והמעסיקים  המועדון  חברי  של 
ולהרחיב את מגוון הפתרונות והשירותים  והפנסיה, 

לעובדים ולמעסיקים".   

יצא לאור
ביטוח חבויות בישראל 

מאת יעקב קיהל

מהדורה חדשה ומעודכנת
״ביטוח חבויות בישראל״לספרו של 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

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

לרכישה ולקבלת פרטים נוספים לחץ כאן

 אסף אלמקיאס | 
צילום: אייל גזיאל

https://bit.ly/2WIo0ex
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 בין התעשרות שיטתית לשכר 
טרחה לגיטימי

בית המשפט דן בשאלה - האם קיימת מזימה גדולה לכאורה של שמאי הרכב 
להתעשר על חשבון חברות הביטוח או שמדובר על עלילה פוגענית? < עו”ד עדי בן אברהם

דיון מעניין ה שבוע אני מבקש לדבר על 
והסתיים  השלום  המשפט  בבית  שנערך 
התדיינות  לאחר  דין  בפסק  החודש 
שעולה על שנה. בית המשפט נדרש לתביעה בסך 
של 300 שקל. יובהר כבר עתה, התובעת לא פנתה 
בתביעה קטנה, אלא בתביעה כספית בבית משפט 

השלום. 
קיימת  כי  טענה  התובעת  המהומה?  מה  על 
לעלות  ביחס  הביטוח  חברת  לבין  בינה  מחלוקת 
לשלם.  נדרשה  היא  אותה  השמאי  טרחת  שכר 
התובעת טענה כי עליה לשלם 1,500 שקל ואילו 
הראוי  הטרחה  שכר  כי  החליטה  הביטוח  חברת 
בגין עלות הערכתו של השמאי הינה 1,200 שקל. 
עוד הוסיפה חברת הביטוח כי שכר טרחת השמאי 

מופרז )כאמור, פער של 300 שקל(.
בית המשפט מביע דעתו כבר בתחילת פסק הדין 
מקום  אין  אפשריים,  חריגים  ולמעט  כעקרון,  כי 
מפצה  אשר  גוף  ידי  על  יזומות  הפחתות  לבצע 
את הניזוק, דוגמת חברת הביטוח. קל וחומר, נכון 
פרטי  אדם  שהוא  ניזוק  על  מדובר  כאשר  הדבר 
לחפש  רגליו  יכתת  כי  ממנו  לצפות  אין  אשר 
התביעה  היתה  אחרות  בנסיבות  יותר.  זול  שמאי 

מתקבלת מיד וללא התלבטות.
מציינת  הביטוח  חברת  כי  מוסיף  המשפט  בית 
בכתב ההגנה כי מנסיונה מדובר בתביעה שיטתית, 
כשמאחוריהן  רבות  תביעות  עוד  מוגשות  וכמוה 
עומדים שמאים המבקשים להתעשר, כך ממש, על 

חשבון חברת הביטוח. 

מי בעל העניין?
את  גובים  לא  השמאים  הביטוח,  חברת  לטענת 
מלוא חיוב שכר טרחתם בפועל, אלא רק אם חברת 
הביטוח תפצה את הלקוח במלוא הסכום הנדרש. 
העניין,  בעל  הוא  )הניזוק(  המבוטח  לא  כלומר, 

אלא השמאי. 
המבוטח, אליבא דחברת הביטוח, כלל לא ניזוק 
מקום  אין  כן  ועל  שנדרש,  הטרחה  שכר  במלוא 
שכר  יתרת  את  לשלם  הביטוח  חברת  את  לחייב 
הטרחה, שהרי השמאי אינו מתעתד לגבות בלאו 
תשלם  לא  הביטוח  שחברת  ככל  מהניזוק  הכי 

אותה.
זו היא אכן טענה  בית המשפט מחדד כי טענה 
רבים  מצריכה השקעת משאבים  היא  אך  חמורה, 
של  בדבריה  צדק  יש  האם  לבירור  הליך  בניהול 
של  תוכנית  על  מדובר  והאם  הביטוח  חברת 

השמאים להתעשר על חשבון חברות הביטוח מצד 
השמאים.  ציבור  כלפי  פוגענית  עלילה  או  אחד 
בנוסף, לצורך כך יש לנהל הליך ראיות מקיף בכל 
תיק ותיק, ויתרה מכך יש לזכור, כי השמאי כלל 
אינו צד בדיון זה, והוא אינו יכול להתגונן ביחס 

לטענה המושמעת כלפיו. 
בית המשפט מציין כי אין בכוונתו לדון בעניין 
מאחר  מהתביעה  בה  חזרה  אכן  והתובעת  הואיל 
לשמאי  שילמה  היא  כי  התברר  חקירתה  ולאחר 
מחברת  בהתאמה  קיבלה  אותם  שקל   1,200 רק 
ההמחאה  את  חזרה  לה  השיב  השמאי  הביטוח. 
ניתן  שלה בסך 1,500 שקל. מדברי התובעת לא 
השמאי  של  ליבו  טוב  על  מדובר  אם  לדעת  היה 
שילמה  לא  הביטוח  שחברת  בכך  והתחשבות 
מדובר  שמא  או  הוצאותיה,  מלוא  את  למבוטחת 
בדיוק באותה מזימה שאותה ציינה חברת הביטוח. 

השמאי, כאמור, לא העיד בתיק זה. 
על  המבוטחת  ויתור  לאור  שנותרה  המחלוקת 
המשפטי  ההליך  הוצאות  לעניין  היא  תביעתה 

אשר נוהל. 
התובעת ציינה כי לאור העובדה שהיא חזרה בה 
את  שהגיש  פרטי,  אדם  היותה  ולאור  מתביעתה 
להליך  ונגררה  מקצוע,  גורמי  בעידוד  תביעתו 
שאין לה עניין ממשי בו, אין מקום לחייב אותה 

בהוצאות. 
את  לחייב  ביקשה  מאידך,  הביטוח  חברת 
התובעת בהוצאות הדיון, בשל כך שהתובעת היא 
זו שביקשה למצות את הדיון עד תום ולא הסכימה 
לבקשות חברת הביטוח לסיים את הליך ללא דיון.  
בית המשפט קובע כי זמנו של בית המשפט יקר, 
משאביו של הציבור אינם הפקר, ואין מקום לנהל 
 300 של  בפער  עניינה  כי  נזכיר  אשר  תביעה, 
ביקשה  שהתובעת  העובדה  ולנוכח  משכך,  שקל. 
לנהל הליך עד לפסק דין, הוא קובע כי יש לחייב 
עלות  את  שישקף  הוצאות  בסכום  התובעת  את 
השחתת  את  וכמובן  בהליך,  הזמן  של  ההשקעה 
הזמן הציבורי של בית המשפט והמשאב הציבורי, 
מהדרישה  בה  חזרה  שהתובעת  לאחר  ומשכך 
לתשלום בסך 300 שקל, בית המשפט מחייב אותה 
לשלם 2,700 שקל הוצאות - 1,800 שקל לקופת 

אוצר המדינה ו־900 שקל לחברת הביטוח.

יוגש  אם  ידוע  לא  העיתון  פרסום  למועד  נכון 
מי  ידי  על  המחוזי  המשפט  לבית  ערעור 

מהצדדים.

הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני 
ביטוח רן
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 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

דרושים
סוכנות זילברמן ביטוח מעוניינת לרכוש תיקי ביטוח 

עם אפשרות כולל ליווי או ללא ליווי אפשר להתקשר 
 ל 052-386-6630 או לשלוח מייל:

Guy@zilb-ins.com נוספים ניתן להתקשר לתום 
בטלפון 052-6533369.

בסוכנות ביטוח בירושלים מחפשים איש מכירות 
לביטוח חיים/בריאות ,מתאים  לסטאז'ר   )לביצוע 

סטאז'( או סוכן ביטוח מתחיל. מתאים לאנשים שגרים 
בירושלים והסביבה או במרכז הארץ תנאים מצוינים 

למתאימים טל. לקשר- 052-8196304 )נטלי(

למשרד ביטוח ותיק ברחובות דרוש/דרושה סוכן/נת 
ביטוח בעל/ת רשיון פנסיוני וותק של לפחות 5 שנים 

עם ניסיון מוכח במכירות לעבודה כשכיר /פרילנס 
בניהול /תפעול ומכירות תנאים מצויינים למתאים/ה 

לפרטים איציק 0542240454-

סוכנים בעלי רישיון פנסיוני? הסוכנות הטכנולוגית 
הגדולה בישראל מציעה לכם שיתוף פעולה ייחודי. 

אם אתם חרוצים, רציניים, שאפתניים שרוצים 
לכבוש את כל הפסגות בעולם הביטוח, לנו יש את 

הפתרון האידיאלי עבורכם לגיוס לקוחות בכמויות 
לא מוגבלות. מסלולים שונים לשיתופי פעולה החל 

מקבלת הפניות ועד מעטפת כללית הכוללת משרדים, 
שירותי מזכירות, שירותי הפקה, שירות תיאום פגישות, 

שירותי תביעות, והשתתפות במבצעים חלומיים. כדי 
להיות חלק מנבחרת חלומות מנצחת נשמח אם תצרו 

אתנו קשר לתיאום פגישת היכרות. יש לנו עשרות 
אתרים לגיוס לקוחות עם מערכות תמיכה טכנולוגיות 
לטיוב ומיקוד הפניות. להלן דוגמאות ממספר אתרים 

https://insurance-box.co.il/ https:// מובילים
family -trust.co.il/ https://homes-ins.co.il/ המשרה 

מיועדת לנשים וגברים כאחד. שם החברה: מרכז 
 המומחים לביטוח ופיננסים ליצירת קשר:

arie@myexperts.co.il טלפון נייד: 050-5212457
במרכז חולון להשכרה חדר גדול ומרוהט בסוכנות 

ביטוח ותיקה. אפשרות לשיתוף פעולה. לפנות לעודד 
 .054-4612140

לסוכנות המתמחה בתחום הסיכונים, דרושים בעלי 
רשיון לסוכן/ת ביטוח פנסיוני מאזור המרכז/רחובות 
לעבודה משרדית/בשטח סגירת עיסקאות דיגיטלית 
ע"י חתימה מרחוק ו/או פגישה בשטח עם מבוטחים 

שעברו תהליך של בדיקה וברור ומעוניינים להתקדם 
לסגירה - לפרטים: 054-7000072, כל הקודם זוכה! 

“אורגל סוכנות לביטוח מחפשת שיתוף פעולה עם 
סוכן/סוכנת/סוכנות ביטוח, לביטוח חיים ופנסיוני. 

לתאום פגישה ופרטים נוספים ניתן להתקשר לתום 
בטלפון 052-6533369.

אנו מחפשים עובדת/עובד למשרה מלאה כרפרנטית 
לביטוח רכב. כמובן עדיף עם נסיון ,אבל אם לא, אנו 

נלמד אותו/ה את המקצוע. התפקיד כולל :עריכת 
ביטוח רכב בחברות ביטוח שונות, שרות לקוחות כולל 

דוברי רוסית, שיחות מול חברות ביטוח ולקוחות , 
עבודה במחשב ,עמידה ביעדים,דיוק ואחראיות רבה. 

התפקיד דורש:יכולת שימוש במחשב ואינטרנט, 
מיומנות מסוימת בחישובים מתמטיים ,יכולת 

שיווקית, יתרון לדוברי רוסית נטלי: 0528196304 
nfaynerman@gmail.com

1. דרושים חתמות/חתמים באלמנטארי בחיפה משרה 
מלאה תנאים מעולים 2. דרוש/ה מנהל/ת מכירות 
שטח סוכנים בחיפה והצפון כולל רכב ובונוסים 3. 

דרוש/ה מנהלי תיקים בענף הפנסיוני בעלי רישיונות 
shay@klauzner.co.il :קו"ח

שכירות משנה
במרכז חולון להשכרה חדר גדול ומרוהט בסוכנות 

ביטוח ותיקה. אפשרות לשיתוף פעולה. לפנות לעודד 
.054-4612140

להשכרה חדר+2 עמדות בסוכנות לביטוח הנמצאת 
באזור התעשיה בחולון *מתאים לסוכן/ת או פקיד/ה 

*חניה בשפע *שירותי משרד - אופציונלי יש לפנות 
לאודי, 054-3117755

להשכרה משרד 2 חדרים עם דלת מקשרת "בית 
צרפתי  "רחוב הרצל 91 ראשון לציון לפרטים יוסי  

סוללר 0505240011

בחיפה במתחם חלונות הסיטי בבניין ברוש- להשכרה 
משרדים איכותיים ומעוצבים לסוכנים -החל מ-990 ₪ 

לחודש לפני מע"מ והוצ'  לפרטים 0545270964

בחיפה בחלונות הסיטי פל-ים משרדים מפוארים כולל 
ריהוט, לתקופות קצרות/ארוכות ללא התחייבות, ניתן 

לקבל שירותי תפעול באלמנטארי/פנסיוני טלפון: 
שי- 052-8033305

להשכרה בחלונות הסיטי משרדים מרוהטים לשכירות 
משנה לבעלי מקצוע חופשיים: עורכי דין, רואי חשבון, 

וסוכני ביטוח. שכירות לטווח ארוך\קצר ללא התחייבות. 
זמינות מיידית ! לפרטים – יאנה 0537753538

משרד ביטוח גדול, מואר, ומרווח באזור הקריות , קומה 
א' על ציר תנועה מרכזי בבניין חדש ואסתטי, לכניסה 

מיידית , משרד מרשים ומיוחד. עופר 0503/235549

סוכנות ביטוח בצמיחה מציעה: עמדת עבודה כולל 
הכול ב 1200 ₪ לחודש כולל חניה, חדרי עבודה 

כולל 2 חניות בין 3000 /4000₪. כולל ליווי מקצועי, 
מיקום מנצח לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון 
 03־9591333 052־7703399 /052־4526944 מייל: 

ins.com־office@beyahad
מפרטי להשכרה משרד ברחוב החילזון 15 ש גן, 

משופץ אדריכלית, מפואר, תקרות גבוהות, מואר, 
קומת קרקע עם גינה אחורית, יש מטבחון, באמצע 

4 חברות ביטוח, סופר מרכזי. חדר פרטי 15 מטר 
- מחיר 1,500 שקל, כולל ארנונה, אחזקה, מים 

וחשמל. יש אפשרות ל־2 חדרים, 40 מטר, מחיר 
3,000 שקל, כולל ארנונה, אחזקה, מים וחשמל כולל 

חנייה אחת. קרן דבורא 054־4225655
בראשל"צ משרדים מקסימים מסודרים ומאורגנים 

לכניסה מיידית עד 75 מ"ר ניתן לשכור גם חדר אחד. 
לפרטים ארז לוי 0547966694  039520400

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות זילברמן ביטוח מעוניינת לרכוש תיקי ביטוח 

עם אפשרות כולל ליווי או ללא ליווי אפשר להתקשר ל 
 Guy@zilb-ins.com 052-386-6630 או לשלוח מייל

מעוניין לקבל הצעות למכירת תיק אלמנטרי באיזור 
Bit2bit_54@walla.co.il מרכז

סוכנות לביטוח בחיפה בעלת תשתית ויכולות 
מעוניינת  לצרף סוכן פעיל בכל תחומים תמיר 

tamirm1@017.net.il  0505580688

דעה | 

 לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערה 
 של משפחת רחמני על פטירתו של 
ידיד הלשכה ומאושיות ענף הביטוח

לוי יצחק רחמני ז"ל 
שלא תדעו עוד צער

ין ספק שהתוצאות של חברות הביטוח א
הקורונה  והשפעת  האחרון  ברבעון 
הפחות  לכל  הייתה  ההון  שוק  על 
מיליארדים,  הפסדים של עשרות  קטסטרופלית. 
תוך צפי להפסד מתמשך עד של כ־41 מיליארד 

שקל.
רוחביים  קיצוצים  הינה  המיידית  התוצאה 
בחברות שחלקם כבר הוכרזו ומתבצעים, וחלקם 

יתפרשו על פני השנים הבאות.
"על  כי  מגלה  הכלכלית  מהעיתונות  ציטוט 
הביטוח  בחברות  הערכות  גורמים,  אותם  פי 
גורסות שחברות הביטוח יחפשו להתייעל בשנים 
הקרובות וכרגע יפחיתו הוצאות הנהלה וכלליות 

בסך של כ־400 מיליון שקל".
ייפגע  האדם  כוח  צמצום   - ברורה  המשמעות 
הביטוח.  וסוכני  המבוטחים  שיקבלו  בשירות 

יחסכו  הן  כי  משמעו  שלהן  השרות"  "שיפור 
בעלויות ואנו נממן את זה.

הכתבה קודמת שלי על דיגיטציה בעידן קורונה 
הייתה בטרם התברר גודל המשבר הכלכלי  שעוד 
תהליכים  להאצת  קראתי  אלינו,  להגיע  צפוי 

דיגיטליים בענף. היום אנו בנקודת האל חזור.
מאחורי  לעמוד  הסוכנים  לחברי  קורא  אני 
בתוך  בענף,  הדיגיטציה  את  לקדם  הרעיונות 
החברות  של  לפתרונות  להמתין  ולא  הבית, 

במסווה של שיפור השרות עבורנו.
אחת החברות הגדולות השקיעה בחמש השנים 
האחרונות יותר ממיליארד שקל במחשוב יודעים 

כמה השקיעו בסוכן? כן בדיוק. כך.
בתשובה לשאלתי מסרו כי שידרגו את הפורטל 
עכשיו  להשקיע  צריכים  אנו  הסוכן.  לטובת 
המערכות  ובשדרוג  הדיגיטציה  בקידום  ומיד 

לעומת   נחותות  שברובן  שלנו,  האוטומטיות 
הקיים בעולם.

בסטארט־אפ  ששותף  חבר  עם  ישבתי  השבוע 
של מחשב "קוונטים". הוא משקיע בעתיד - אנו  
המאה  לעומת  ה־22  המאה  ברפרנטים.  שוקעים 

ה־19.
תוביל  סוכנים  בבעלות  סטארט־אפ  פתיחת 
לקדמה; רתימת אנשי מקצוע מהמעלה הראשונה 
לעבוד בלשכה הינה חובה. אני מבטיח להמשיך 
והן  המנהל  בוועד  הן  שלי,  היוזמות  את  ולקדם 
במועצה ובעמותה לטובת כלל הסוכנים, במיוחד 
הטכנולוגי  הבודד  הסוכן  סוכן.  בתי  שאינם  אלו 

הוא דור העתיד.

ורמ"ט  הרווחה  וועדת  יו"ר  הוא  הכותב 
הנשיא

צמצום כוח האדם בחברות הביטוח 
יפגע בשירות לסוכנים ולמבוטחים

< סו"ב מאיר רוטברג
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