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ביטוח 
ופיננסים

 עצמאים שסגרו עסק עקב הקורונה יוכלו 
למשוך שליש מהחיסכון הפנסיוני בפטור ממס
כך לפי טיוטת תקנות שפרסמו שר האוצר והממונה על רשות שוק ההון • רוזנפלד בתגובה: "הגזירה 

הזאת תוליד מאות אלפי קשישים עניים וחסרי כל לעתיד" < רונית מורגנשטרן 

טיוטת ש פרסם  כ"ץ,  ישראל  האוצר,  ר 
העצמאים  לציבור  המאפשרות  תקנות 
הפנסיוני  מהחיסכון  כספים  למשוך 
שיהוו עבורם מקור הכנסה זמני בעתות של הפסקת 
עבודה ככלל ובהתמודדות עם משבר הקורונה בפרט.
התקנות החדשות מתירות לעצמאים למשוך בפטור 
ממס עד כשליש מהחיסכון וזאת במידה והם עומדים 
בתנאים שנקבעו, כשהתנאי המרכזי הינו הפסקה או 

סגירה של הפעילות העסקית.
עצמאי  בתקנות:  שנקבעו  כפי  למשיכה  התנאים 
שסגר את העסק, והעסק אינו פעיל יותר; ההפקדות 
לחיסכון הפנסיוני בוצעו על פי חוק במשך שנתיים 
 36 לפחות  עברו  האחרונות;  השנים  שלוש  מתוך 

חודשים מהמשיכה הקודמת.
שפרשנו,  הכלכלית  הביטחון  לרשת  "בנוסף 
לציבור  מיידי  סיוע  למתן  רבה  חשיבות  קיימת 
העצמאיים במטרה להעניק להם כלים להתמודדות 
התקנות  המשק.  להתאוששות  עד  המשבר  עם 
מהחיסכון  כספים  משיכת  יאפשרו  החדשות 
והן בעת  הן בעתות משבר  הפנסיוני בפטור ממס 
הפסקת עבודה בשגרה, בדומה לציבור השכירים", 

אמר שר האוצר.

דמי אבטלה לעצמאים 
ברקת:  משה  ד"ר  ההון,  שוק  רשות  על  הממונה 
"המהלך נועד לאפשר לציבור העצמאים בישראל 
למצות את זכויותיהם ובכך להגביר את השוויוניות 
יאפשרו,  התקנות  הטווח.  ארוך  החיסכון  בתחומי 
דומה לדמי האבטלה של  בפעם הראשונה, מנגנון 
העסקית,  פעילותם  שהופסקה  לעצמאים  שכירים, 
בחלק  להשתמש  בחוק,  שנקבעו  בתנאים  ועומדים 
לשמור  במטרה  שחסכו  הפנסיוני  החיסכון  מכספי 

על נזילות משק הבית בתקופה מאתגרת זו". 
אמר  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב  הלשכה,  נשיא 
שהמדינה  הדעת  על  מתקבל  בלתי  "זה  בתגובה: 
תמליץ לחוסכים לפגוע בפנסיה שלהם ובחסכונות 
על  פדיון  מעודדת  שהיא  בכך  שלהם  העתידיים 
ידי פטור ממס של פיצויים שחסכו. מדובר באזרחי 
ישראל, בעלי עסקים קטנים, שהחיסכון הפנסיוני 
שתהיה  היחידה  ההכנסה  זאת  עולמם.  כל  הוא 
מעודדת  המדינה  הפנסיה.  בגיל  זקנה  לעת  להם 
אותם לפדות את הכספים בגלל שנקלעה למצוקה 
זה  את  לכנות  הקורונה.  בעקבות משבר  תקציבית 
'דמי אבטלה' למעסיק זו פשוט בושה וחרפה. למה 
של  מהכיס  יוצאים  לא  לעצמאים  האבטלה  דמי 

מדינת ישראל?". 
מהחלטתה  בה  לחזור  לממשלה  קורא  רוזנפלד 
לשכירים  בדומה  לעצמאים  אבטחה  דמי  ולהחיל 
נוראית  החלטה  "זאת  הקורונה:  בעקבות  שפוטרו 
שתיזכר לדיראון עולם, הגזירה הזאת תוליד מאות 
לבוא",  לעתיד  כל  וחסרי  עניים  קשישים  אלפי 

הוסיף.

מנגנון פסול
עו״ד רועי כהן, נשיא להב, מסר בתגובה: "מדובר 
בצעד אשר פוגע בחיסכון הפנסיוני של העצמאים 
באמתלה שמדובר בדמי אבטלה. ד"ר משה ברקת 
שמתוכם  העצמאיים  של  הכספים  על  גדול  חכם 
שהמדינה  במקום  אבטלה?  דמי  לעצמם  ישלמו 
תיקח אחריות ותודיע על דמי אבטלה לעצמאיים 
מייצרים פה מנגנון שהעצמאים משתמשים בכסף 
של עצמם בזמן האבטלה ופוגעים בחיסכון שלהם 
בכבוד  להזדקן  מהם  מונעים  בעצם  זקנה,  לעת 

ושולחים אותם להיות נתמכי סעד בעת הזקנה.  
"מדובר באטימות של רגולטור שאין לו כל הבנה 
הקשה  ההתמודדות  ומה  העצמאים  ציבור  הם  מי 
על  מברך  "הוא  כהן.  מוסיף  אלו",  בימים  שלהם 
בבור  יותר  עוד  לשקוע  לעצמאים  שגורם  פתרון 
הכלכלי שלהם. במקום להודיע שהממשלה צריכה 
לקחת אחריות ולהעניק רשת ביטחון סוציאלית של 
דמי אבטלה לעצמאים בדיוק כמו ציבור השכירים. 
ד"ר ברקת בורח מאחריות הממשלה ומעביר אותה 
לכתפי העצמאים. לא נסתפק בסיסמאות ובצעדים 
לציבור  עזרה  שום  מאחוריהם  שאין  פופוליסטים 
העצמאים. אנו דורשים כפי שהתחייב בפנינו ראש 
דמי  יוסדרו  הקרוב  ההסדרים  שבחוק  הממשלה 

אבטלה לעצמאים ולא נרפה מדרישה זו".

בלשכה  הפנסיונית  הוועדה  יו"ר  פז,  אייל  סו"ב 
רשות  ותמיכת  האוצר  משרד  של  "כוונתו  מוסיף: 
שוק ההון להשלמת המהלך לקביעת תקנות למשיכת 
של  הפנסיוניות  מהתוכניות  תגמולים,  כספי 
העצמאים, דווקא בתקופה זו, נראית כבדיחה גרועה 

אשר בעיקר צוחקת על ציבור העצמאים. 
שנכנס  לעצמאים  החובה  פנסיית  חוק  כי  "נזכיר 
את  שאת  ביתר  מדגיש   2017 בתחילת  לתוקפו 
לשכירים  העצמאים  ציבור  בין  הברורה  האפליה 
לדמי  במיוחד,  מוצלח  לא  תחליף,  יצירת  ידי  על 
האבטלה שלהם זכאים השכירים, אך לא העצמאים. 
העסק  את  סגר  אשר  לעצמאי  לאפשר  ביקש  החוק 
למשוך חלק מהכספים שנצברו, כפדיון דמי אבטלה 
לעצמאים. המשמעות היא שהעצמאים מממנים את 
חסכו.  שהם  הכסף  מתוך  עצמם  של  האבטלה  כספי 
לאישור  הובאו  ולא  התקנות  הושלמו  לא  היום  עד 
ועדת הכספים ולכן לא ניתן היה לממש את 'הזכות' 

המפוקפקת למשיכת הכספים.
"כעת", מוסיף סו"ב פז "בתוך סערת המשבר מבקש 
משרד האוצר בתמיכת רשות שוק ההון להשלים את 
כספי  את  שימשכו  עצמאים  אלפי  ולשלוח  המהלך 
הפרישה.  בגיל  לשמשם  אמורים  שהיו  חסכונותיהם 
ולתת  למצוקתם  רציני  פתרון  למצוא  במקום  זאת 
המדינה  תקציב  מתוך  לאבטלה  בטחון  רשת  להם 
כפי שניתנת כיום לשכירים. אפקט משיכת הכספים 
את  יקטין  נועד,  החוק  עבורם  עצמאים  לאותם 

החיסכון הצפוי לגיל פרישה באופן דרמטי.
הוא  גם  מחויב  הפנסיה  קרנות  תקנון  ועוד,  "זאת 
בקרנות  התקני  לתקנון  בהתאם  מאחר  להשתנות 
פדיון  שמבצע  העצמאי  של  הביטוחי  הכיסוי  הפנסיה, 
מיום  אכשרה  תקופת  מהתחלה  לו  ותיספר  ייפגע 

הפדיון".

כץ, רוזנפלד, פז, כהן | צילום: ששון תירם, סטודיו 18 רוני פרל, אופיר אייב



תוכנית הכנס
מתחם המציגים הדיגיטלי נפתח!09:30

מליאה - אולפן 1 

פתיחת הכנס | מנחת הכנס, הגב' נטלי רותם וסו"ב איגור מורי, יו"ר וועדת הבריאות והסיעוד10:00

אחד על אחד: האם בריאות שווה פוליטיקה? | מנחה: מר יואב אבן, כתב לענייני בריאות, חדשות ערוץ 12 10:05

ח"כ יעקב אשר, יו"ר ועדת החוקה, יהדות התורה
ח"כ עודד פורר, יו"ר השדולה לעסקים הקטנים והבינונים בישראל, יו"ר סיעת ישראל ביתנו

שילוב רפואה ציבורית ורפואה פרטית | פרופ' זאב רוטשטיין, מנכ"ל המרכז הרפואי 'הדסה'10:20

פיצול - אולפן 1

לפני או אחרי הרפורמה - מה עושים? | עו"ד שי אופז, יועץ לביטוחי בריאות וסיעוד10:35

אני רק שאלה – השטחים "האפורים" בתנאי הפוליסות | עו"ד איילת ערוסי, מאמנת למקצועיות בבריאות10:50

רב שיח: עתיד ביטוחי הבריאות בעידן הפוסט קורונה | מנחה: סו"ב עופר חורש, חבר בוועדת הבריאות והסיעוד11:05
מר דיוויד ארנון, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת הבריאות, 'כלל ביטוח ופיננסים'

גב' אורית קרמר, משנה למנכ"ל ומנהלת תחום ביטוח בריאות, 'מנורה מבטחים'
גב' דפנה שפירא, משנה למנכ"ל ומנהלת תחום ביטוח בריאות, 'הפניקס'

גב' שרון דונסקי, סמנכ"ל, מנהלת מחלקת מחקר ופיתוח מוצרים, 'הראל ביטוח ופיננסים'
גב' פנינית  וינשטיין, סגנית מנהלת אגף הבריאות, 'איילון חברה לביטוח'

מיתוסים וחיתום | גב' דורית שכטר, יועצת תביעות בחיתום 11:30

מתישים את המותשים - הגדרות ומשמעויות בביטוח הסיעודי |עו"ד רפאל אלמוג, יועץ משפטי לסוכני הביטוח בתחום הבריאות והסיעוד11:45

12:00'Mediwho' מר מיקי קופל, מנכ"ל | Mediwho כל האמת על

לידים זה שם המשחק | מר עמית אלבז, מנהל פיתוח עיסקי של חטיבת הלקוחות, 'מגדל חברה לביטוח'12:05

פיצול - אולפן 2

החלפת פוליסת בריאות - כללי זהירות לסוכן הביטוח | עו"ד עדי בן אברהם, היועץ המשפטי של הלשכה10:35

טיפול נכון בתביעות בריאות - 4 מקרים ב-15 דקות | עו"ד דוד פייל, בעלי משרד עו"ד 10:50

גישור מבויים בתביעת פוליסת בריאות | מנחה: סו"ב אבינועם אקוה, בתפקיד המגשר11:05
מר ארתור קזייב, בתפקיד מבוטח

סו"ב אלינור סאלהני, בתפקיד סוכנת הביטוח
גב' מירי זילכה, בתפקיד נציגת חברת הביטוח

מחליפי ניתוח – כיצד להגיש את התביעה בדרך הנכונה  | ד"ר אודי פרישמן, יועץ לזכויות רפואיות ולתביעות11:30

ביטוח תאונות אישיות - רעידת אדמה או שחר של יום חדש | עו"ד אמנון פיראן, מייסד ומנכ"ל 'אמנון פיראן', עו"ד 11:45

ביטוח נסיעות לחו"ל בזמן קורונה - לא מה שסיפרו לכם... או מה שחשבתם 12:00
מר ג'ורג'יו די קפואה, מנהל מכירות ושיווק תחום נסיעות לחו"ל, 'הראל ביטוח ופיננסים'

"מתאוריה למציאות" – ביטוח נסיעות בצל הקורונה | מר אלון מעברי, מנהל פיתוח עסקי, 'פספורטכארד'12:05

מליאה - אולפן 1 

 ענף הבריאות - מאתגר להצלחה | סו"ב איגור מורי, יו"ר וועדת הבריאות והסיעוד12:10

לנצח את המגיפה - לצמוח דווקא עכשיו | מר אלון גל, המאמן הלאומי, בעלים 'תות תקשורת' ו'תוצאות'12:20

אחד על אחד | עם סו"ב ליאור רוזנפלד, נשיא הלשכה12:30

סקר שביעות רצון מחברות הביטוח ונותני השירותים | סו"ב איגור מורי, יו"ר וועדת הבריאות והסיעוד12:40

סיום הכנס | נטלי רותם וסו"ב איגור מורי13:00

* התוכנית נתונה לשינויים

21.10.2020

כנס הבריאות הדיגיטלי
ענף הבריאות - מאתגר להצלחה

להרשמה לחצו כאן

https://ws.eventact.com/health2020
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 הלשכה הגישה עתירה נגד מתן רישיון 
ביטוח לישראכרט

 נשיא הלשכה: "מכלול הטענות מטעם הלשכה יישמע ביחס לכלל חברות האשראי שזכו לרישיון 
בחסות רשות שוק ההון" < רונית מורגנשטרן 

אלה ל בימים  הגישה  הביטוח  סוכני  שכת 
המחוזי  המשפט  לבית  מנהלית  עתירה 
כרטיסי  חברת  נגד  והפעם  בירושלים, 
לזו  נוספת  בעתירה  מדובר  ישראכרט.  האשראי 
שהגישה הלשכה נגד רשות שוק ההון ונגד חברת 
כרטיסי האשראי "מקס", בסוף יולי האחרון. הדיון 
בנובמבר  ב־2  המשפט  בבית  יתקיים  בעתירות 

.2020
הלשכה:  נשיא  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב  לדברי 
בנוסף, על מנת  הוגשה  ישראכרט  נגד  "העתירה 
ביחס  יישמע  הלשכה,  מטעם  הטענות  שמכלול 
לכלל חברות האשראי אשר 'זכו' לרישיון בחסות 
ביקשה  הראשונה  בעתירה  ההון".  שוק  רשות 
משה  ד"ר  הממונה,  החלטת  את  לבטל  הלשכה 
הממונה  כי  להורות  בלבד,  לחילופין  או  ברקת, 
רישיון  לקבלת  'מקס'  בקשת  את  מחדש  'ישקול 
הצפוי  התחרותי  לנזק  לב  בשים  ביטוח,  סוכן 
ולרבות  בביטוח  התיווך  לתחום  מקס  מכניסת 
פעילות מקס  הצורך בהטלת מגבלות על  בחינת 

בתחום זה'".
"לשכת  כי  רוזנפלד  אמר  עוד 
בתחרות,  מאמינה  הביטוח  סוכני 
הלשכה,  הוגנת.  בתחרות  אך 
סוכני  כ־4,800  מייצגת  אשר 
לפעול  דגלה  על  חרטה  ביטוח 
בכל דרך חוקית אפשרית, למנוע 

לענף  האשראי  חברות  כניסת  את 
לידי  בא  הוא  שבו  באופן  הביטוח, 

שוק  מרשות  רישיון  ובחסות  ביטוי, 
הביטוח,  סוכני  לשכת  פעלה  משכך,  ההון. 

להגיש עתירה מינהלית מול חברת האשראי מקס 
וכן רשות שוק ההון במטרה לאפשר לבית המשפט 
אשר  בנימוקים  אותו  ולעצור  המהלך  את  לבחון 

תוארו בהרחבה בעתירה המנהלית".

פעילות שוויונית והוגנת 
ספק,  הסר  "למען  כי  מדגיש  הלשכה  נשיא 
עיניה תחרות  רואה לנגד  סוכני הביטוח  לשכת 

שיש  בענף  רחבה  חופשית 
לטובת  מבטיח  עתיד  לו 
מקצועיים  ביטוח  סוכני 
נותנים  אשר  ואיכותיים, 
ללקוחותיהם.  וערך  שירות 
להתרחש  חייב  זאת  כל  אך 
שווה,  תחרותית  בסביבה 
תחת תשתית חוקית בה כלל 
בכלים  משחקים  השחקנים 
שווים ולא בסביבה שוברת שוויון 
לחברות  שניתן  כפי  ידע,  ועתירת 

האשראי.
"לשכת סוכני הביטוח מאמינה כי בית המשפט 
את  לשקול  ההון  שוק  לרשות  להורות  יפעל 
על  הגנה  שיקולי  לרבות  השיקולים,  מכלול 
כרטיסי  משתמשי  ציבור  של  האישי  המידע 
האשראי, ושיקולי התחרות, והכל במטרה להביא 
לסביבת פעילות שוויונית והוגנת לטובת ציבור 

המבוטחים בישראל", מבהיר רוזנפלד.

ליאור רוזנפלד

2020

076-8020400 

100 +  10
*
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הלחץ עבד: שלמה אליהו התפטר 
מתפקידו כדירקטור בחברת מגדל לביטוח

לדרישת הממונה - ימשיך לכהן רק כיו"ר חברת האחזקות • ראש השב"כ לשעבר כרמי גילון וחיים 
רמון מצטרפים לדירקטוריון מגדל < רונית מורגנשטרן 

יותר ש יכהן  לא  אליהו  למה 
מגדל.  הביטוח  בחברת  כדירקטור 
בצהריים  היום  החברה  דיווחה  כך 
לבורסה. אליהו, בעלי השליטה בקבוצת מגדל, 

ימשיך לכהן כיו"ר מגדל אחזקות.
ד"ר  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה 
שלמה  על  האחרון  ביולי  אסר  ברקת,  משה 
הדירקטוריונים,  בשני  לכהן  להמשיך  אליהו 
חברת  בענייני  אליהו  של  להתערבות  מחשש 

הביטוח. אליהו ניסה להישאר בשני התפקידים ואף 
לקדם את מוטי רוזן כמחליפו של ניר גלעד, יו"ר 
מגדל כיום. כאמור, היום החליט להישמע להוראת 
הממונה ובחר לעזוב את תפקיד הדירקטור במגדל 

ביטוח ולהישאר יו"ר חברת האחזקות.
מגדל  מדירקטוריון  אליהו  להתפטרות  בנוסף 
ביטוח אישרה האסיפה הכללית של מגדל חברה 
לביטוח את מינויים של אריה מינטקביץ, עזריאל 

מוסקוביץ, חיים רמון ורוזן לדירקטורים במגדל 
ביטוח. כמו כן, אשרה האסיפה הכללית את מינויו 
לדירקטור  גילון  כרמי  לשעבר  השב"כ  ראש  של 
במגדל ביטוח, במקומו של ניר גלעד שיסיים את 
תפקידו ב־31 בדצמבר 2020, או ביום בו הממונה 
יאשר מינוי יו"ר דירקטוריון חדש למגדל ביטוח, 
כפופים  וגילון  רוזן  של  מינויים  המאוחר.  לפי 

לאישור הממונה.

של  בכניעה  מדובר  לא  כי  מעריכים  בענף 
אליהו לברקת, אלא במהלך שנועד להכשיר את 
מינוי מוטי רוזן, מנכ"ל מנורה מבטחים לשעבר, 
לדירקטור ואחר כך לתפקיד יו"ר הדירקטוריון 

במקום ניר גלעד,   כפי שאליהו חפץ.
בו  יולי,  בחודש  לאליהו  ברקת  של  במכתבו 
באיזה  להחליט  במגדל  השליטה  מבעלי  דרש 
הממונה:  טען  להמשיך,  בוחר  הוא  דירקטוריון 
פקטו  דה  שימש  אחזקות  מגדל  "דירקטוריון 
הממשל  וכללי  ביטוח,  מגדל  כדירקטוריון 

התאגידי אינם יכולים לקבל זאת".
הצביעה  הרשות  "בחינת  כי  במכתב,  נטען  עוד 
על  מעידים  לדבריה,  אשר  אירועים  מספר  על 
תפקוד לקוי של אליהו בניגוד לחובות המוטלות 
עליו מכח הוראות הדין, לרבות הובלת דירקטוריון 
החברה ליטול בניגוד להוראות הדין את סמכויותיו 

של דירקטוריון מגדל ביטוח".

שלמה אליהו, ניר גלעד ׀ צילום: סיון פרג', משה שי

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

לרכישה ולקבלת פרטים נוספים לחץ כאן

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

https://bit.ly/2ZGPR0Q


עוזרים לכם
לעזור ללקוחותיכם,

מרחוק

חדש!
דיגיטל ללקוח

אישור תנאים
בדיגיטל

שימור גביה
בקליק

שימור בקשות
ביטול בקליק

מכירות
בקליק

הגשה וסילוק
תביעות בריאות

בקליק

קשרי לקוחות - 
שליחת מסרים

ללקוח

הפקה דיגיטלית
פנסיונית

הפקה דיגיטלית
פרט

המכלול שלי
דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
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 העליון בפסיקה תקדימית: אין לראות 
באופניים חשמליים כלי רכב מנועי

 הכרה בהם כרכב מנועי לא תאפשר לקבל פיצוי מחברות הביטוח, כי אין כיום פוליסה חוקית לביטוח 
חובה לאופניים חשמליים • סו"ב גרטי: "עדיין אין מענה לציבור הולכי הרגל" < רונית מורגנשטרן 

כי ב השבוע  פסק  העליון  המשפט  ית 
אופניים חשמליים אינם מהווים כלי רכב 
מנועי. פסק הדין ניתן על ידי השופטים 
כי  רוב  בדעת  שקבעו  מינץ  ודוד  עמית  יצחק 
מנועי.  רכב  כלי  מהווים  אינם  חשמליים  אופניים 

השופטת דפנה ברק־ארז נותרה בדעת מיעוט.
על פי עמדתו של השופט עמית בפסיקה: "לאור 
הנתונים לפיהם הולכי הרגל מהווים כ־10% מכלל 
קלה  היא  הפגיעה  המקרים  ברוב  וכי  הנפגעים, 
יחסית - הרי שמדיניות משפטית רצויה היא שלא 

לראות את האופניים החשמליים כ'רכב מנועי'". 
לדעתו, "יש בכך כדי להיטיב עם רוכבי האופניים 
ולעיתים קשה  החשמליים, שנפגעים באורח קשה 
מאוד, בתאונות המערבות אופניים חשמליים, והם 
גם רוב הנפגעים. בתאונות אלה מעורב על פי רוב 
זה מבטחת הרכב  ובמצב דברים  מנועי אחר,  רכב 
תהיה חייבת בפיצוי על נזקיהם, כפי שהיא חייבת 

בפיצוי של הולכי רגל ורוכבי אופניים רגילים".

"מחוץ להגנת חוק"
"לעומת זאת", מוסיף השופט עמית, "אם אופניים 
חשמליים יוכרו כרכב מנועי, חברות הביטוח לא 
תצטרכנה לפצות את רוכבי האופניים החשמליים, 
גם  החוק,  להגנת  מחוץ  יישארו  אלה  ונפגעים 
בביטוח  כחוק  המבוטח  מנועי  מרכב  כשנפגעו 
חובה. ככל שנסווג את האופניים חשמליים כ'רכב 
חובת  תחול  אזי  הפיצויים,  חוק  לצורך  מנועי' 
רכיבה  על  מנועי  רכב  ביטוח  פקודת  לפי  ביטוח 
הזו  לעת  נכון  כאשר  זאת,  חשמליים.  באופניים 
לאופניים  חובה  ביטוח  פוליסת  לרכוש  ניתן  לא 
חשמליים תקניים, ולא ניתן לאשר שיווק פוליסת 
ביטוח חובה לאופניים חשמליים שאינם תקניים, 
בהיותם בלתי חוקיים, ופוליסה כאמור תהיה חוזה 

בלתי חוקי".
עוד מציין השופט ש"קביעה כי אופניים חשמליים 
תביא  בחוק,  כהגדרתו  מנועי  לרכב  נחשבים  אינם 
מנועי  רכב  בין  דרכים  בתאונת  לפיה  לתוצאה 
אופניים  רוכב  של  דינו  חשמליים,  לאופניים 
זכאי  יהיה  והוא  רגל,  הולך  כדין  יהא  חשמליים 
לפיצויים לפי החוק ממבטח הרכב. מן העבר השני, 
יזכה  לא  חשמליים  מאופניים  שייפגע  רגל  הולך 
מפוצה  עצמו  למצוא  ועלול  החוק,  מכוח  לפיצוי 
פיצוי אם  להיוותר ללא  או  נזקיו  באופן חלקי על 

זאת,  יוכל להיפרע. לעומת  מזיק ממנו  יימצא  לא 
"רכב  בגדר  הם  חשמליים  אופניים  כי  הקביעה 
מנועי", תביא לתוצאה לפיה בתאונת דרכים בין רכב 
מנועי לאופניים חשמליים, דינו של רוכב אופניים 
חשמליים כדין מי שנהג ללא ביטוח, והוא לא יהיה 

הרכב.  ממבטח  החוק  לפי  לפיצויים  זכאי 
מאופניים  שייפגע  רגל  הולך  אולם, 

חשמליים יפוצה בהעדר ביטוח על 
על  לחזור  תוכל  וזו  קרנית,  ידי 
נהג האופניים החשמליים בהתאם 

לסעיף 9 לחוק".
הצטרף  מינץ  דוד  השופט 

לדעתו של השופט עמית בקביעה 
כי אופניים חשמליים אינם כלי רכב 

מנועי, אולם לטעמו פרשנות תכליתית 
כי  היא  אף  מלמדת  החקיקה  דברי  של 
באים  אינם  תקניים  חשמליים  אופניים 

בגדרי "רכב מנועי" לעניין חוק הפיצויים, גם ללא 
צורך להזדקק לשיקולי מדיניות, כפי שקבע השופט 

עמית.

מציאות משתנה
סו"ב ישראל גרטי, יו"ר ועדת אלמנטר בלשכה, 
מסר בתגובה: "בית המשפט העליון, לאחר שניתח 
את מפת האינטרסים ביחס לאופניים החשמלים, 
החשמליים  האופניים  כי  מוחלטת  בצורה  קובע 

לא יחשבו רכב מנועי. חשוב להבין את המהות", 
מוסיף גרטי, "אם היה נקבע על ידי בית המשפט 
הרי  מנועי,  רכב  הינם  חשמליים  אופניים  כי 
ללא  שרוכב  כמי  הרוכב  יחשב  רכב  עם  בתאונה 
ביטוח ולכן הוא לא זכאי לפיצוי מביטוח החובה 

של בעל הרכב. 
רוכב  של  והתאונה  "במידה 
רגל  הולך  עם  הייתה  האופניים 
היה  הרגל  הולך  נפגע,  שהיה 
אשר  קרנית,  ידי  על  מפוצה 
לבעל  בשיבוב  חוזרת  הייתה 
האופניים נטול הביטוח. תוצאה 
זו אינה רצויה ולכן בית המשפט 
העליון קבע השבוע בצורה ברורה 
מנועי  רכב  כלי  על  מדובר  אין  כי 
לנפגעי  הפיצויים  חוק  בהגדרת  הנכלל 

תאונות דרכים. 
תאונת  בכל  החדשה,  ההלכה  לאור  כעת,  "לכן, 
דרכים בין אופניים חשמליים לרכב, רוכב האופניים 
יחשב כהולך רגל ויהיה זכאי לפיצוי מביטוח החובה 
של הרכב. עם זאת, הפתרון לא נותן מענה לציבור 
הולכי הרגל אשר חלילה יפגע מאופניים חשמליים 
ועלול שלא להפרע מהרוכב מצד אחד ואף לגרום 
כך  לשם  האופניים.  לרוכב  מהותי  כיס  לחסרון 
אני מציע לכל אחד לבחון מול סוכן הביטוח שלו 
במסגרת  היתר,  בין  ביטוחי,  פתרון  של  רכישה 
ביטוח הדירה ורכישת פוליסה המכסה צד שלישי".

shutterstock :אופניים חשמליים. להחלטה השלכות דרמטיות על שוק הביטוח והתחבורה | צילום

ישראל גרטי



תוכנית ביטוח זו מותאמת לצורכי סוכני הביטוח וכוללת הרחבות ייחודיות ללא תוספת פרמיה, בין היתר:

      פרמיה אטרקטיבית לסוכני ביטוח חדשים

      הכפלת גבול האחריות לתקופה – הטבה חדשה! 

      חבות כלפי צד שלישי, לרבות חבות בגין סיכוני סייבר תחת גבול אחריות של 500,000 ₪*-הטבה חדשה! 

      השתתפויות עצמיות נמוכות

      פטור מלא מהשתתפות עצמית במקרה של דחיית תביעה

      אופציה להנחה משמעותית בפרמיה בתמורה להגדלת ההשתתפות העצמית וויתור על הפטור

      ליווי ומעורבות לשכת סוכני הביטוח, לרבות בהליך ניהול התביעות וכינוס ועדה פריטטית במקרה של             

      חילוקי דעות עם המבטח

      פוליסת Run Off לתקופה של 7 שנים למבוטחים מתמידים ללא פרמיה

      הרחבת תאונות אישיות למקרה מוות מתאונה 

      תאריך רטרואקטיבי מיום קבלת רישיון סוכן

      כיסוי מטריה משלים עד לגבול אחריות של 10 מיליון שקלים! 

      תקופת דיווח תביעות מוארכת - 180 יום לאחר סיום הפוליסה

      הכיסוי הינו עבור כל בעלי התפקידים השכירים בסוכנות – 3 עובדים ראשונים כלולים

      תוספת פרמיה של 50% בלבד עבור בן משפחה בעל רישיון נוסף בסוכנות – הטבה חדשה!

      כיסוי להפניות הסוכן ליועץ משכנתאות / השקעות 

* אופציה לרכישת גבולות אחריות גבוהים יותר וכיסוי נזקי סייבר צד א' בתוספת פרמיה

כסוכן ביטוח מקצועי, אתה ודאי יודע כי חשוב לקרוא את האותיות הקטנות ולבחון את התנאים המוצעים היטב. 

חיסכון בעלויות במועד רכישת הפוליסה עלול לעלות ביוקר ביום הדין, עת תצטרך להתמודד עם תביעה ולשלם 

השתתפות עצמית גבוהה. במקרים אלו טוב וחשוב שלשכת סוכני הביטוח תעמוד לצדך. 

להשארת פרטים וחזרה - לחצו כאן

אריאל ארז, מנהל עסקים, סוכנות ליסו"ב )1993( בע"מ
 lisov@insurance.org.il | 3 03-6396676 שלוחה  

* ט.ל.ח | האמור בכפוף לתנאי הפוליסה

תכנית הביטוח של 'איילון' בשיתוף לשכת סוכני הביטוח בישראל
הינה התכנית הוותיקה ביותר, אשר מלווה את סוכני הביטוח למעלה מ-25 שנים. 

ל'איילון' ניסיון מצטבר רב  בניהול תביעות בתחום אחריות מקצועית של סוכני ביטוח 
והצלחות מוכחות לאורך השנים

פוליסה לביטוח אחריות מקצועית 
לחברי לשכת סוכני הביטוח

בברכה,
עוזי ארגמן, יו"ר דריקטוריון ליסו"ב, סוכנות לביטוח )1993( בע"מ

http://bit.ly/2vqsn3D
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דירוג החברות המובילות בישראל: הראל 
במקום הראשון מבין קבוצות הביטוח

כבכל שנה, פורסם דירוג dun’s 100, הכולל גם את קבוצות הביטוח, הסוכנויות הגדולות ובתי 
ההשקעות • לצד הראל, מככבות מבטח סימון ופסגות בראש הדירוגים < רונית מורגנשטרן

חדשות | 

בוצת הראל מדורגת במקום הראשון ק
כך  ביטוח,  קבוצות  של  בקטגוריה 

המובילות  החברות  דירוג  פי  על 
בישראל של dun’s 100 לשנת 2020. 

שלושה  של  שקלול  פי  על  בוצע  הדירוג 
ברוטו  שהורווחו  פרמיות  מאזן,  פרמטרים: 
שנת  דוחות  לפי  הוא  הדירוג  כולל.  ורווח 
הכנסות  רשמה  הראל  פיהם  על   ,2019
שקל  מיליארד  כ־15.1  בסך  ברוטו  מפרמיות 

ורווח כולל בסך 760 מיליון שקל.
חברות  של  הראשונים  המקומות  בששת 
הביטוח לא היה שינוי לעומת דירוג 2019 - 
במקום השני נמצאת מגדל אחזקות, ואחריה 
ביטוח  כלל  מבטחים,  מנורה  הפניקס,   -

וביטוח ישיר.
איילון ביטוח עלתה למקום השביעי לעומת 
אשתקד, ושלמה ביטוח עלתה למקום התשיעי 
הישירות,  החברות  שתי  העשירי.  לעומת 
לראשונה  השנה  מדורגות  וליברה,  ווישור 

במדד ותופסות את המקומות האחרונים. ראה 
טבלה.

דירוג סוכנויות ביטוח
דירוג סוכנויות ביטוח לשנת 2020 תואם את 
זה של 2019 למעט דירוג לראשונה של אקורד 
בשנה  בדירוג  נכללה  שלא  לביטוח  סוכנות 
שעברה, והיא נמצאת במקום השביעי. במקום 
הראשון נמצאת כבר 7 שנים ברציפות מבטח 
סימון עם הכנסות מעולות בסך 230.3 מיליון 

שקל ב־2019

דירוג בתי ההשקעות
בתי  של  הוא   dun's 100 של  נוסף  דירוג 
הראשון  במקום  חברות;   13 הכולל  ההשקעות 
נמצאת פסגות, כמו בדירוגים בשנים קודמות. 
השני  המקום  את  תופסת  שחם  אלטשולר 
שירדה  דש  מיטב  את  במקומות  ומחליפה 
למקום השלישי; במקום הרביעי ילין לפידות 

ובחמישי הלמן-אלדובי.
דירוג בתי ההשקעות בוצע לפי סך הנכסים 
לפי  המתפלג  שקלים,  במיליוני  המנוהלים 
קרנות  תיקים,  ניהול  מרכיבים:  ארבעה 
דירוג  גמל.  וקופות  סל  תעודות  נאמנות, 
סוכנויות הביטוח מתובע על הכנסות מעמלות.

dun’s 100 :מקור

הראל השקעות בביטוח 
ושירותים פיננסים

מגדל אחזקות

הפניקס

מנורה מבטחים

כלל ביטוח

ביטוח ישיר

איילון אחזקות

הכשרה חברה לביטוח

שלמה חברה לביטוח

איי אי ג'י ישראל

ביטוח חקלאי

שירביט

ווישור חברה להגנה

ליברה

114.890

171,407.9

110,063.7

60,012.9

117,827
5,789.6

13,594.5

20,576.5

4,261.4

3,192.2

1,896.7

1,533.6

197.3

118

15,104

13.709.3

11,325.4

7,717.5

9,666.1

2,627.7

3,243.2

1,711.6

1,186.8

1,181.1

466.5

531.5

77.6
54.6

760

137.3

584.3

539.9

-333.8

210.7
82.6

43.7

122.7

177

71.3

25.9

-1.4

-2.2

1,487

2,347.6

1,487.5

1,079.6

1,410

5.4
46.9

128.4

-

-

15.1

-

-

-

4,826

4,985

4,857

3,331

4,528

1,537
1,176

486

260

741

193

227

36

66

-

אליהו 1959

-

-

-

-

-
הכשרה החזקות לביטוח

ש. שלמה החזקות עסקי ביטוח

איי. אי. ג'י החזקות אירופה

-

שירביט החזקות

הארט דיגיטל

-

44,900

18,988

34,222.9

31,624

37,043.9

75,900

79,107

30,726

139,152

78,120.1

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

2

3

4

5

6

8

7

10

9

12

11

-

-

חברות האם
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ד
20

19
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ד
20

סך המאזןשם החברה20
)במילוני 
שקלים(

פרמיות 
ברוטו

רווח 
כולל

סה"כ נכסים 
מנוהלים בקרנות 

הגמל

סה"כ נכסים 
מנוהלים בקרנות 

פנסיה

הכנסות מדמי 
ניהול- חסכון 

ארוך טווח

מספר 
מועסקים

פסגות בית השקעות

אלטשולר שחם

מיטב דש

ילין לפידות

הלמן - אלדובי בית השקעות

הראל פיננסים

אקסלנס בית השקעות

אי.בי.אי. בית השקעות

מגדל שוקי הון

מור בית השקעות

פעילים ניהול תיקי השקעות

אנליסט

סיגמא בית השקעות

191,180

156,718

135,830

92,609

65,516

57,489

51,293

44,844

36,874

24,161

18,681

16,629

5,545

7.4

42.1

10.2

19

23.1

24.1

16
3.9

15.1

27.7

8.7

6.7

3.3

56,810

109,186

45,078

42,895
17,995

-

-

-

-
623

-
8,538

-

18,930

7,951

12,102

-
44,746

-

-

-

-
-

-
-

-

 6,827.9

 2,612

2,663.3

3,430

4,367.7

927.2

-
1,093.8
1,024.3

894.9

778.4
536.4
924.2

740

864

997

250

276
174

350

329

167
112

70

150

51

הימלאיה אפ.פס.

-

-

-

הלמן-אלדובי פיננסים
הראל השקעות בביטוח 

ושירותים פיננסיים
הפניקס השקעות 

ופיננסים
-

מגדל אחזקות ביטוח 
ופיננסים

-

בנק הפועלים

-

אנדבנק 

51,480

22,441

59,084

28,150
-

43,558

42,969

14,017.5
31,582.4

21,533
-

 7,131

4,117

63,960

24,918

19,566

29,021

2,046

13,901

9,457

30,130.4

5,960.5

2,704
18,681
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1,851
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9
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חברות האם

וג 
יר

ד
20

19

וג 
יר

ד
20

סה"כ נכסים מנוהליםשם החברה20
)במילוני שקלים(

קרנות 
נאמנות

ניהול תיקים
)במילוני שקלים(

קופות קופות גמל
פנסיה

יחס בין סה"כ 
תיק השקעות 

לבין מספר מנהלי 
ההשקעות

מספר 
מועסקים

)אחוז שינוי(

קבוצות ביטוח

סוכניות ביטוח

בתי השקעות

מבטח סימון

אגם לידרים אחזקות

קבוצת שקל

מדנס

תמורה סוכנות ביטוח

רמות סוכנויות ביטוח

אקורד סוכנות לביטוח

130.3

203

167.2

139

114.1

60.1

50

-2.8

9.1

6.8

3

5.8

0.1

-

6,303
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מגדל אחזקות )100%( 

הפניקס )60%(

הפניקס )100%(

)24.7%( הראל השקעות

כלל החזקות ביטוח )100%(

-

-

-

-

-
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-
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-
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 קשרי בעלות עם 
וג חברת ביטוח
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הכנסות מעמלותשם החברה20
)במילוני 
שקלים(

)אחוז שינוי(

פרמיות ביטוח חיים
)במילוני שקלים(

פרמיות ביטוח כללי
)במילוני שקלים(

סך הכל 
פרמיות

)במילוני שקלים(

מספר 
מועסקים
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17 בריאות לכולם, אצלכם בדיגיטל 28.10.2020 יום ד', כנס הבריאות והסיעוד ה-

, עורך ראשי, עדיף09:00 רועי ויינברגר   דברי פתיחה:
תכנית הכנס

  ביטוח נסיעות לחו"ל - המעבר ממוצר פשוט10:55
 למוצר מורכב

חבר עמיעד בן מאיר    ריאיון 'אחד על אחד' עם
   הוועד המנהל של אגודת האקטוארים בישראל,

 מומחה בביטוחי בריאות
 ענף ביטוחי הבריאות בראי הרגולציה

ןהממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכו משה ברקת, 

09:15

09:05

 סוכן הביטוח בענף ביטוחי הבריאות
ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח

10:05

 הרצאה09:55
  יואב יונש, סגן בכיר האחראי על תחומי ביטוח

 בריאות וסיעוד, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

 הקורונה וביטוחי הבריאות
 האם יש ערך לכיסוי הביטוחי בזמן אמת?
  דיויד ארנון, משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת

 הבריאות, כלל ביטוח ופיננסים
 עו"ד שי אופז, יועץ לביטוחי בריאות וסיעוד
 קרן מלאך, מנכ"לית לביאה - מבית משגב

 

 מערכת הבריאות – בשגרה ובחירום09:25
יועץ ביטוח בכיר ומומחה לביטוחיגבי נקבלי,    

 בריאות וסיעוד; מנכ"ל 'אופק זהב' ומנהל שותף
 'עולם הבריאות'

 חיים פרננדס, מנכ"ל לאומית שירותי בריאות
 פרופ' יונתן הלוי, נשיא המרכז הרפואי שערי צדק

 ד"ר נאוה ניב סרודיו, סמנכ"לית בכירה, מנהלת אגף
הבריאות באיילון

 הסקטור הפרטי בעידן של רפורמות09:45
 ריאיון עם דני אנגל, מנכ"ל מדיקל סנטר

 בריאות במהירות10:25
   עו"ד שרונה תושייה פישר, סמנכ"ל מנהלת

ביטוח בריאות, מגדל חברה לביטוח

 שימושים קליניים בביופסיה נוזלית10:45
  פרופ' עידו וולף, מנהל המערך האונקולוגי, המרכז

הרפואי תל אביב ע"ש סוראסקי

 ביטוחי נסיעות לחו"ל – עידן חדש תחת הקורונה11:05
  מירי זילכה , מנהלת אגף תביעות הבריאות

 בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים
 ירון בראון, סמנכ"ל חיתום ומכירות, פספורטכארד

 מירה פרחי, סוכנת ביטוח
, מנהלת תחום ביטוח נסיעות לחו"למור פפקין,    

הפניקס

 מדיהו- העתיד בבריאות כבר כאן11:25
MEDIWHO  ,מנכ"למיקי קופל

 ברגע האמת: טיפול נכון בתביעת ביטוח11:35
  אורית קרמר, משנה למנכ"ל, מנהלת תחום

 בריאות, מנורה מבטחים ביטוח
  ורדה לבקוביץ, סוכנת ביטוח, מנהלת שותפה

 ב'עולם הבריאות'
 קרי זמיר, מנהלת מחלקת השתלות וניתוחים

 בחו"ל, הראל ביטוח ופיננסים

 תאונות אישיות – עקרונות וחידושים לאור הרפורמה
  עו"ד עדי בן אברהם, היועץ המשפטי של

לשכת סוכני הביטוח

11:55

 ממה נרוויח בשנה הבאה?12:05
 איגור מורי, יו"ר הוועדה לביטוחי בריאות וסיעוד,

לשכת סוכני הביטוח

 סדנה: תביעת המבוטח נדחתה? זה הזמן12:15
 למקצועיות מול הלקוח

עו"ד איילת ערוסי, מאמנת למקצועיות בבריאות

מראיין: רועי ויינברגר, עורך ראשי, עדיף

 מנחה: דורון הורנפלד, בעלים של פרמיום סוכנות, מומחה בביטוחי נסיעות

 

  מראיינת: חני שפיס, יועצת לניהול סיכוני בריאות וסיעוד

  מנחה: עו"ד איילת ערוסי, מאמנת למקצועיות בבריאות

 

 מנחה: חני שפיס, יועצת לניהול סיכוני בריאות וסיעוד

  

מנחה הכנס: כפיר לוי, מנכ"ל עדיף תקשורת

 סדנה: גילוי נאות במוצרי בריאות
, שותף במשרד ג'ון גבעעו"ד שלומי הדר,   

הדר ושות' - עורכי דין ומגשרים

12:45

לחצו כאן להרשמה

 בדיקות מולקולאריות להכוונת הטיפול האונקולוגי
  ד"ר אלונה זר, מנהלת היחידה לסרטן ריאות

 וסרקומה, מרכז סרטן דוידוף, בילינסון
 

10:35
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 איילון זכתה במקום הראשון בתחרות 
המצוינות של קהילת משאבי אנוש בישראל

החברה הצטיינה בקטגוריית “תהליכי שינוי מובילים חוצי ארגון” • מנכ”ל איילון: “אני שמח שבנוסף 
להוקרה של הלקוחות והסוכנים, זכינו גם בתחרות המצוינות של קהילת משאבי אנוש"

בקידום א מתמקדת  לביטוח  חברה  יילון 
בחברה  והחדשנות  הדיגיטציה  השירות, 
במקום  זכתה  כי  התבשרה  ולאחרונה 
במשאבי  והחדשנות  המצוינות  בתחרות  הראשון 

משאבי  קהילת  שמובילה   ,2020 לשנת  אנוש 
"תהליכי  ישראל, תחת הקטגוריה  אנוש 

שינוי מובילים חוצי ארגון".
באיילון,  השירות  מהפכת  כי  נמסר 
אותה הובילה רוני ליכטנשטיין־שני, 
ומשאבי  חדשנות  מטה,  אגף  מנהלת 
שנת  בתחילת  הושקה  באיילון  אנוש 

בחברה  הוטמעו  ובמסגרתה   2018
כלים  אפליקציות,  של  רחב  מגוון 
מערכת  וכן  מתקדמים  דיגיטליים 

הטיפול  זמני  וייעול  לקיצור  חדשנית  ידע  ניהול 
עבור הסוכנים ועבור הלקוחות. במקביל להטמעת 
הכלים הדיגיטליים, עברה החברה גם תהליך שינוי 
יסודי של ה״DNA הארגוני ששם דגש על תחום 

השירות וסטנדרט השירות בכל אגפי החברה. 

גם במדד הרשות
עוד נמסר, כי את תוצאות המהלך המקיף, ניתן היה 
לראות כבר אחרי כשנה. במדד השירות של רשות 
 ,2018 שנת  לסיכום  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק 
ביותר  הגדול  השיפור  את  הציגה  איילון 
בענף הביטוח – הצלחה שהשתקפה בכל 
והמשיכה  שנמדדו  מהתחומים  אחד 

מגמה זו גם בשנת 2019.
לקהילת  הודתה  ליכטנשטיין־שני 
הזכייה  על  בישראל  האנוש  משאבי 
בפרס וציינה כי: "מדובר במהפכה חוצת 
מידה  בקנה  לזכור ששינוי  וחשוב  ארגון 
כזה הוא תמיד בבחינת ריצת מרתון־ולא 
שמהפכת  מקפידים  אנו  סוכנים,  כחברת  ספרינט. 
בשיתוף  תוטמע  איילון  של  והדיגיטל  השירות 
נועדה  היא  שכן  שלנו  הסוכנים  עם  והתייעצות 
בראש ובראשונה להציף להם ערך כלפי הלקוחות".
מנכ"ל איילון אריק יוגב ציין: "עולם השירות מוקם 

במרכז היעדים האסטרטגיים של איילון שכן הוא 
כולל בתוכו ערכים רבים המשפיעים באופן מהותי 
הן על כל השותפים לתהליך והן על הדרך לעמידה 
להצלחת  שמובילים  עסקיים  וביעדים  במטרות 
בתהליך  שמדובר  מראש  הגדרנו  אנו  החברה. 
של  והניהולית  הארגונית  התרבות  את  שישנה 
ערכי  של  והטמעה  הדרכה  פיתוח,  וישלב  החברה 
 DNAה־ את  ישנה  ולמעשה   – בשירות  חדשנות 
יבוצע  שהתהליך  נקבע  במקביל,  איילון.  של 
בהובלת אגף מטה חדשנות ומשאבי אנוש וברתימת 
כל העובדים והמנהלים. אני שמח שבנוסף להוקרה 
הראשון  במקום  גם  זכינו  והסוכנים,  הלקוחות  של 

בתחרות המצוינות של קהילת משאבי אנוש".
הנחישות  על  החברה  ומנהלי  לעובדי  הודה  יוגב 
והשותפות למהלך המרשים וכן לרוני ליכטנשטיין 
אנוש  ומשאבי  חדשנות  מטה  אגף  מנהלת  שני, 
באיילון, חגית רול, מנהלת מחלקת הדרכה, פיתוח 
ארגוני ורווחה ו־ורד רוט הממונה על השירות של 

בחברה.

מקצוענות היא הפוליסה להצלחה
בעולם החדש

ניתן לרכוש את פוליסת ביטוח הנסיעות של PassportCard עד 30 ימים לפני מועד היציאה מישראל לחו״ל. להפעלת הפוליסה יש להתקשר למוקד PassportCard. יש להודיע 
למוקד שירות הלקוחות על כל שינוי במצב הרפואי טרם היציאה לחו״ל. באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי 2014 בע"מ, החברה המבטחת – דיויד שילד חברה 
לביטוח בע"מ. רכישת הביטוח בכפוף לתהליך חיתום על פי נהלי החברה. הכיסוי הביטוחי על פי תנאי הפוליסה, חריגיה וסייגיה. ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל 
נקודתיות בכספומטים השונים.  שירות חדר רופאים/ייעוץ רפואי מרחוק במדינות נבחרות,  ומגבלות  ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס, עמלות משיכה  באמצעות הכרטיס, 

באמצעות רופאים עצמאיים בהסכם.
Labs

Labs

PassportCard מזמינה אותך לתת ללקוחות שלך את הכיסוי המקיף ביותר:

אין צורך להוציא כסף מהכיס!
כרטיס ה-PassportCard ישלם!

לפרטים מלאים על כל מדינות היעד – מרכז המידע לנוסע של PassportCard עומד לשירותך.

כיסוי להוצאות הארכת שהיה 
במדינת היעד עקב כניסה לבידוד

כיסוי מלא להוצאות רפואיות 
במקרה חירום בחו"ל – גם כתוצאה 

מהידבקות בקורונה

כיסוי לביטול נסיעה
עקב אבחנה חיובית לנגיף

הקורונה / אשפוז

שירות ייעוץ רפואי מרחוק
מבלי לעזוב את חדר המלון

)Telemedicine(

 ליכטנשטיין שני
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עמיעד בן מאיר יפעיל את מאגר המידע 
הסטטיסטי בביטוח רכב חובה

הרשות בחרה את האקטואר בן מאיר על סמך מכרז שערכה • הממונה ברקת: “הדבר יסייע להרחבת 
יריעת הפיקוח של הרשות ויתרום לתמחור מדויק יותר של פרמיות הסיכון בענף” < רונית מורגנשטרן

בחרה ר וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  שות 
כמפעיל  מאיר  בן  עמיעד  באקטואר 
מאגר המידע הסטטיסטי בענף ביטוח רכב 
של  הבחירה  הליך  הבאות.  לשנים  בישראל  חובה 
ההצעות  איכות  בחינת  על  התבסס  במכרז  הזוכה 
המכרז  לדרישות  בהתאם  השונים  המציעים  של 
והמחירים שהם הציעו. בן מאיר יחליף בתפקיד את 
על־ המנוהלת  בע"מ,  אקטוארית  בינה  רון  חברת 
ידי האקטואר שחר רון, שהפעילה את המאגר החל 

משנת 2010.  
בהתאם לתנאי המכרז שפרסמה הרשות באוגוסט 
לפתח  היתר,  בין  מאיר,  בן  עמיעד  יידרש   ,2019
תפעול  לצורך  חדשה  ממוחשבת  מערכת  ולהקים 
מהמפעיל  היסטוריים  נתונים  לקלוט  המאגר, 
מחברות  שוטפים  דיווח  קבצי  לאסוף  הקיים, 
הביטוח הפועלות בענף ביטוח רכב חובה, להגיש 
לרשות דוח שנתי להערכת עלות הסיכון בענף וכן 

דוחות נוספים בהתאם לצורכי הרשות. 

מערכת חדשה
מהרשות נמסר כי לבן מאיר ניסיון וידע בעבודה 
על בסיסי נתונים גדולים, כריית נתונים וחישוב 
רי  בסוויס  וזאת במסגרת עבודתו  סיכון,  פרמיית 
בהתאם  בנוסף,  בישראל.  שונות  ביטוח  ובחברות 
לדרישות המכרז, בן מאיר יידרש להקים מערכת 
מידע חדשה, מבוססת ענן, לצורך תפעול המאגר. 
תביא  החדשה  המערכת  הקמת  הרשות  להערכת 

לשיפור וייעול עבודת המאגר ותוצריו. 
ברקת:  משה  ד"ר  ההון,  שוק  רשות  על  הממונה 
המידע  מאגר  גם  לחדשנות,  שמחויבים  "כמי 
לעבור  עתיד  חובה  רכב  ביטוח  בענף  הסטטיסטי 
שדרוג טכנולוגי שיסייע לנו להגביר את התחרות 
הדבר  החברות.  יציבות  על  שמירה  תוך  בענף 
יסייע להרחבת יריעת הפיקוח של הרשות ויתרום 

בענף.  הסיכון  פרמיות  של  יותר  מדויק  לתמחור 
אני מודה למר שחר רון על השנים בהן ניהל את 
המאגר במקצועיות, ומאחל בהצלחה למר עמיעד 

בן מאיר בניהול המאגר בשנים הבאות".

ברקת. "המהלך יסייע לנו להגביר את התחרות בענף"

בעקבות שינוי ארגוני: ירון שמאי וניס 
אגמון עוזבים את כלל ביטוח

שלומי תמן, שקודם לתפקיד משנה למנכ"ל ומנהל מערך העסקים, מדגיש: "כלל ביטוח ופיננסים 
רואה בסוכניה חוד החנית של החברה" < רונית מורגנשטרן 

כלל ב שערכה  משמעותי  שינוי  עקבות 
עוזבים  שלה,  הארגוני  במבנה  ביטוח 
כמנהלי  כיום  המשמשים  בה  מהבולטים  שניים 
חטיבות: ירון שמאי, מנהל חטיבת ערוצי ההפצה 
והלקוחות, וניס אגמון, מנהל חטיבת המשאבים. 

שניהם נושאים בתואר משנה למנכ"ל.
אז  שנתיים,  לפני  לתפקיד  מונה  שמאי  ירון 
ומערך העסקים. בעקבות  אוחדו מערך הלקוחות 
שינוי ארגוני אותו מוביל מנכ"ל החברה יורם נוה 
תפוצל חטיבת הלקוחות וההפצה, עליה היה אחראי 
ירכז  אשר  לקוחות  מערך  יוקם  ובמקביל  שמאי, 
תחתיו את כל פעילות מכירות האונליין והדיגיטל 
של החברה, לרבות מתן כלים דיגיטליים לערוץ 
ולקוחות  אסטרטגיים  פעולה  שיתופי  הסוכנים, 

ישירים. 
פעילות הסוכנים שאינה מתבצעת באופן מקוון 
תתקיים תחת מערך העסקים בכלל ביטוח והיא 
כפוף  היה  שבעבר  תמן,  שלומי  ידי  על  תנוהל 

ויהיה כפוף  לשמאי; הוא קודם למשנה למנכ"ל 
והאונליין,  הישירה  הפעילות  לנוה.  ישירות 
עוברת  הסוכנים  של  האונליין  פעילות  לרבות 
חטיבת  מנהל  למנכ"ל,  משנה  ארנון,  לדיויד 

הבריאות וכעת גם מנהל מערך הלקוחות.
ל"ביטוח  תמן  שלומי  אמר  קידומו,  בעקבות 
ופיננסים": "כלל ביטוח ופיננסים רואה בסוכניה 
חוד החנית של החברה, ומשקיעה משאבים רבים 
כדי  עבורם  וחדשניים  מקצועיים  כלים  בפיתוח 
ביותר  הטוב  להעניק את השירות  להם  לאפשר 
השינוי  תחרותי.  יתרון  תוך  ללקוחותיהם, 
ישירות  העסקים  מערך  את  המכפיף  הארגוני, 
למנכ"ל החברה, מבטא את חשיבותה של פעילות 

הסוכנים להצלחתה העסקית של החברה״.

התייעלות נוספת
כשנתיים,  לפני  לתפקידו  שמונה  אגמון,  ניס 
המשאבים  שחטיבת  לאחר  החברה  את  עוזב 

ליאת שטראוס,  בין  תתחלק  ופעילותה  בוטלה 
ותפעול  שירות  חטיבת  מנהלת  למנכ"ל,  משנה 
משנה  צ'רנינסקי,  ערן  לבין  אנוש,  ומשאבי 

למנכ"ל, מנהל החטיבה הפיננסית.
ופיננסים,  ביטוח  כלל  מנכ"ל  נוה,  יורם 
לחברה  יסייע  החדש  הארגוני  "המבנה  ציין: 
לעמוד ביעדים האסטרטגים שלה ויהווה נדבך 
שהצבנו  המאתגר  ביעד  בעמידה  משמעותי 
כ־100  של  נוספת  להתייעלות  לעצמנו, 
בתוכנית  שהוגדר  ליעד  מעבר  שקל,  מיליון 
ירכז  החדש  הלקוחות  מערך  האסטרטגית. 
האונליין  מכירות  פעילות  כל  את  תחתיו 
לצמוח  לנו  ויאפשר  החברה  של  והדיגיטל 
בהתאם למגמות הקיימות בארץ ובעולם. כלים 
אלו יסייעו גם לסוכני החברה להצטרף למגמה 
דיגיטלית  ושירות  מכירה  חוויית  ולהציע  זו 

ללקוחותיהם".
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"אני מאמינה בקשר אישי עם הלקוחות שלי, 
הם יודעים שאעשה את הטוב ביותר עבורם"

מידי חודש נכיר את סוכנות וסוכני הביטוח החדשים שהצטרפו ללשכה • גם בחודש 
החולף הצטרפו עשרות חברים ללשכה, ממגוון תחומי הביטוח • הכירו שלושה מהם

 סו"ב דימה שקלובסקי
סוכנות הביטוח אליאנס, נתניה

 גיל: 35
תחומי עיסוק: פנסיוני, אלמנטרי, פרישה 

והחזרי מס

"אני הבעלים של הסוכנות. מדובר בסוכנות 

ביטוח צעירה, חדשנית ודינאמית, שמתנהלת 

בצורה קצת אחרת עם לקוחות הקצה ועם 

חברות הביטוח.  

"הסוכנות נותנת את כל השירותים הפנסיוניים 

והאלמנטריים, תכנון פרישה, ייעוץ משכנתאות 

והחזרי מס. אנחנו מתגאים בקשר הקרוב 

שאנחנו מצליחים ליצור עם הלקוחות, 

ובטיפול הקרוב שאנחנו נותנים להם. בשבילנו, 

הלקוח הוא עולם ומלואו, ולא סתם מספר 

ברשימה. אנו מאחלים לעצמנו בשנה הקרובה 

להמשיך לגדול, ולהיות משפחה שנייה עבור 

הלקוחות והספקים שלנו. 

"החוזקות שלי - איש ביטוח צעיר, מלא 

כוח ורצון לשנות את העולם. הלקוחות שלי 

נהנים מהתנופה החדשה שאני מביא לעולם 

הביטוחים ומהרעיונות החדשניים שלי".

 סו"ב שימרית יהודה 
סוכנות עצמאית

 גיל: 35
תחומי עיסוק: פנסיוני

"נכנסתי לתחום הביטוח לפני כשש שנים. 

גיליתי בביטוח עניין רב, זהו תחום מרתק 

וכל יום אני לומדת בו משהו חדש.

"מנסיוני, סוכן ביטוח איכותי נמדד בעיקר 

ברמת השירות, הסבלנות והקשב ללקוח אני 

מאמינה שסו״ב שפועל לטובת צרכיו של 

הלקוח מהשיחה הראשונה ולאורך כל הדרך 

- נמצא בדרך הנכונה. מילה טובה והערכה 

מלקוח הם סיפוק אדיר מעבר לתגמול 

מחברות הביטוח.

"אז בימים אלו ובתקופת משבר עולמית, 

אאחל לכולנו בריאות איתנה, שגשוג 

וצמיחה".

 סו”ב עדיה כהן
הבית של הביטוחים, יבנה

 גיל: 44
תחומי עיסוק: חיים, רכב, דירות ומשכנתאות

"אני דור המשך לאמא שלי, סו"ב רינה בקר 

מולכו. הסוכנת מעניקה את כל השירותים 

תחת קורת גג אחת ואין צורך לחפש סוכן 

ביטוח לכל תחום בנפרד: ביטוחי חיים, 

משכנתה, בריאות, אובדן כושר עבודה, ביטוחי 

מנהלים, עסקים, רכבים, דירות ועוד.

"המוטו שלנו והחוזקות הן: אמינות, זמינות 

ואיכות. כמו שזה נשמע, מעל הכל ולפני הכל 

להיות אנשים טובים, ישרים ואמינים; לראות 

את טובת הלקוח לפני הכל, להיות זמין אליו 

בכל עת, גם אם לא ניתן לקבל תשובה באותו 

הרגע, לענות, להתייחס ולטפל בהקדם.

"אני מאמינה בקשר אישי עם הלקוחות שלי, 

חלקם הם כמו משפחה עבורי; הם יודעים 

שאעשה את הטוב ביותר עבורם. אני מרגישה 

סוג של שליחות ועוזרת למשפחות שיבחרו 

את הטוב ביותר עבורן ובתקציב שמתאים 

להן".

 ועדת הכלכלה בכנסת תדון במצוקות סוכני 
המגזר הערבי

זאת בעקבות פגישה שהתקיימה בשבוע שעבר בהשתתפות ראשי הלשכה וח"כ עאידה תומא סולימאן

שבוע שעבר התקיימה פגישת "זום" בין ב
)הרשימה  סולימאן  תומא  עאידה  ח"כ 
סו"ב  הלשכה  נשיא  לבין  המשותפת( 
סו"ב  האלמנטרית  הוועדה  יו"ר  רוזנפלד,  ליאור 
ישראל גרטי, סגן יו"ר הוועדה סו"ב עדווי עאטף 
במפגש  אברהם.  בן  עדי  עו"ד  הלשכה  ויועמ"ש 
דנו המשתתפים בסוגיות שונות הנוגעות למצוקת 
הפקת  ובראשן  הערבי  במגזר  רבים  סוכנים 

תעודות החובה במשרד הסוכן.

שנים  שלוש  מזה  מטופל  הנושא  כידוע 
הוועדה  באמצעות  הלשכה  ידי  על 
לכותרות  חזר  ולאחרונה  האלמנטרית, 
זה  בנושא  שהוגשה  שתביעה  אחרי 

ביטוח  סוכן  ידי  על  פרטי  באופן  לבג"צ 
למשוך  התבקש  והסוכן  נדחתה  מעכו 
את העתירה. מה שמחייב שוב התנהלות 

וחברות  ה"פול"  ההון,  שוק  רשות  מול  מחודשת 
הביטוח.

כשלב ראשון הוחלט בפגישה לכנס את 
ועדת הכלכלה של הכנסת לדון בסוגיית 
ביטוח החובה בקרב סוכני המגזר. ועדת 

הכלכלה דנה בנושא גם בעבר.
בוועדה  "אנחנו  גרטי:  סו"ב  לדברי 
בנושא  מטפלים  האלמנטרית 
נמשיך  שנים;  שלוש  כבר  הכאוב 
לטפל בו עד שנגיע לפתרון הולם למען המבוטחים 

והסוכנים מהמגזר".

עאידה תומא סולימאן
׀ צילום: זהאר אבו אל נאסר, ויקיפדיה
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 תובנות לחיים מאוזנים - האדם השלם 
MDRTעל פי ארגון ה־

האיזון בין החיים המקצועיים לבין החיים האישיים קיים וחשוב מאוד בארגון MDRT • במיוחד בתקופה 
זו, חשוב לשמור על האיזון הנכון באמצעות שבעה אלמנטים שונים <  סו”ב רים שוקחה

אשפוז מ לאחר  לביתי  חזרתי  קצר  זמן  זה 
מחלת  בעקבות  החולים  בבית  מתיש 
חוסר  הרגשת  את  לתאר  קשה  הקורונה. 
האונים ואובדן השליטה שמרגישים במחלה זו, וסוף 
סוף החזרה לשגרת החיים. מצב זה חידד לי, הלכה 
בין החיים המקצועיים  למעשה, את חשיבות האיזון 
 ,MDRTלבין החיים האישיים כפי שקיים בארגון ה־

ומוגדר כ־The Whole Person – האדם השלם.
פיננסיים  ומתכננים  ביטוח  כסוכני  שלנו  העבודה 
מאוד אינטנסיבית ושוחקת, וקשורה בטיפול בנושאים 
שבעתיים,  קשה  המצב  זו  בתקופה  במיוחד  רבים. 
החופש המוגבל, העסקים שלא ממש עובדים כרגיל, 
הניסיון לשמור על העסק, על הלקוחות ועל העובדים 

במינימום פגיעה. 
את  למצוא  האתגר  מולנו  עמד  הדרך  כל  לאורך 
האיזון הנכון בין שבעת האלמנטים: משפחה, בריאות, 
השכלה, קריירה, תרומה לקהילה, פיננסים ורוחניות.
חלק רב מאתנו חיים בכדי לעבוד ולא עובדים בכדי 

האלמנטים  בשאר  תקלות  להרבה  גורם  וזה  לחיות, 
אבל  ברור,  כך  כל  הנושא  מעלה.  שציינתי  כפי 

המודעות למצב גוברת בתקופה זו.
להתעלם  אסור   MDRTה־ עקרונות  פי  על  לכן, 
סדר  קיים  אחד  ובטוחני שלכל  מהנ”ל,  אחד  מתחום 
בהשגת  לטיפול  שונה  חלוקה  או  בחיים  עדיפות 
ולמצוא  לנסות  הוא  העיקר   - שחשוב  מה  המטרות, 
את האיזון הנכון עבור כל אחד ואחת מאתנו, ובהחלט 
לחיות את החיים שלנו בכל הצבעים, ולא רק בשחור 

לבן.
הצבת גבולות לעצמנו - הגדרת ימי ושעות עבודה 
ניתן  תמיד  חופשה.  ימי  הגדרת  הכרחי,  דבר  הוא 
העבודה שהגדרנו שתתאים  בשעות  פגישות  לתאם 

ללקוחות בהתאם לו”ז האישי שנקבע.
משפחה כערך - ליהנות מהמשפחה עד כמה שניתן, 
וכמובן  שלנו  המבוגרים  ההורים  עם  זמן  לבלות 
ונוכחים  מעורבים  ולהיות  שלנו  בזוגיות  להשקיע 

בחיי הילדים שלנו.

תרומה  באירועי  להשתתף   - לקהילה  תרומה 
אלינו  יחזור  הטוב  וכל  אנשים  ויותר  יותר  ולהכיר 

בכפל כפליים.
שלנו  לגוף  לעשות   - שלנו  ובנפש  בגוף  טיפול 
היום מה שיצטרך מחר, שש שעות שבועיות יספיקו 
לעשות את כל ההבדל, להגדיר שעות בוקר או ערב 

ולהתחייב אולי גם פעילות רוחנית.
יודעת אני שלא כל כך קל לבצע שינויים בחיים 
שלנו, הרבה מאתנו ירצו להיות באזור הנוחות שלהם 
בלתי  ובחרות  רב  באושר  לזכות  בכדי  לפעמים  אך 
מוגבלת, שתשפיע מאוד על כל תחומי החיים שלנו 
ובשיפור התוצאות, אנו צריכים לחשב מסלול מחדש 
כהגנה  לנו  שישמשו  האלמנטים  בשבעת  ולהשקיע 

מהרבה מכשולים בחיים.
ביותר.  לכם  היקרים  ועל  הבריאות  על  תשמרו 

מאחלת לכולכם ולמשפחותיכם בריאות טובה.
הכותבת היא, T.O.T, מומחית לביטוח חיים ובריאות 

MCC ,ישראל MDRT וחברת הנהלת

LIVE

לערוץ ה-WhatsApp לחצו כאן <<

לכל דבר שרק תצטרכו, מעכשיו אנחנו 
זמינים עבורכם גם בוואטסאפ

https://bit.ly/3lWWOEs
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 כדור הארץ השתגע: כך עולם הביטוח 
מתאים עצמו לצרכים החדשים

נזקים כלכלים עלולים להיגרם לציבור בישראל כפועל יוצא מנזקי הטבע, וחייבים לתת 
על כך את הדעת במישור הביטוחי • מהם נזקי הטבע המכוסים בפוליסות השונות, 

ומה חשוב לבצע עם התרחשות המקרה הביטוחי? < עו”ד עדי בן אברהם
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מדינת ב חוותה  האחרון  השבוע  סוף 
אשר  גדולות  שריפות  מספר  ישראל 
לרבות  יער,  בשטחי  לפגיעה  הובילו 
את  והותירו  יסוד  עד  שנשרפו  בבתים  פגיעה 
זיכרונות על  ועם  בעליהם עם חורבות מפוחמות 

מה שהיה ביתם מבצרם והפך לעיי חורבות. 
אתם  גם  במיוחד  ולח  חם  ספטמבר  חודש  אחרי 
וזה  יותר חם, אבל ממש חם  כבר מבינים שנהיה 
רובכם בטח  בישראל”,  קיץ  זה  בגלל ש”ככה  לא 
זוכר את המראות הלא פשוטים בחדשות מתחילת 
השנה כשמדינת ישראל התמודדה עם נזקי הצפות 
רחבי  בכל  משיטפונות  כתוצאה  מאוד  כבדים 
כבדים  לנזקים  וגרמו  אדם  חיי  גבו  שאף  הארץ 

לעסקים ובתים רבים. 
רואים  כאשר  בהשתהות  מביט  לא  מאיתנו  מי 
קרחון ענק ניתק מבסיסו ונוחת בקול שאון עצום 
התלהבות  הגורר  אירוע  סביבו.  הקרח  מי  לתוך 
את  מסתיר  שהדבר  אלא  עצומה,  והתרגשות 
העובדה שכדור הארץ שלנו מתחמם משנה לשנה. 
האקלים  ועידת  התכנסה   2019 דצמבר  במהלך 
שנים  ארבע  במדריד,  האו”ם  של  השנתית 
ההתחממות  לצמצום  פריז  הסכם  חתימת  לאחר 
הקיימים  האתגרים  עם  והתמודדות  הגלובלית 
של כדור הארץ כגון: הפחתת הפליטות המזהמות 
)התחממות כדור הארץ(, אך נדמה כי כל זה נראה 
רחוק כאשר העולם כולו מתמודד כיום עם מגפת 

הקורונה אשר הפתיעה את העולם כולו.

תפקיד קריטי
בפגיעה  והמלחמה  האקלים  שינוי  השפעת  את 
המחלחל  בשינוי  גם  רואים  אנו  הסביבה  באיכות 
בהתנהלותן של חברות הביטוח. כך לדוגמה פרסם 
עיתון הגרדיאן כי יש עלייה בחברות הביטוח אשר 
דבר  פחם,  חברות  של  פרויקטים  לבטח  מסרבות 

אשר יפגע בתעשייה בהעדר כיסוי ביטוחי. 
אותם  לומד  השינויים,  את  רואה  הביטוח  עולם 
ומתאים את עצמו לצרכים החדשים ויש לו תפקיד 
הממשלות  ומול  המזהמות  התעשיות  מול  קריטי 
כדור  על  לשמירה  משותפות  פעולות  לצורך 
הארץ וצמצום הנזקים הנגרמים עקב ההתחממות 

הגלובלית וההשלכות הנובעות ממנה. 
של  עלייה  על  השנה  דיווחה  הטבע  נזקי  קרן 
אוויר לחקלאים  ומזג  בנזקי טבע  עשרות אחוזים 

במהלך העשור האחרון.
האחרון  השבוע  כי  ואזכיר  אחזור  אם  די  ושוב, 

ירוקים  שטחים  שכילו  ענק  בשריפות  הסתיים 
עצומים והובילו לנזקים גדולים ברכוש אשר רק 

בנס הסתיימו ללא אבדות בנפש.
כי  העובדה  אך  קיימת  הגלובלית  ההתחממות 
אנו עדיין לא יכולים להבין את מכלול ההשלכות 
של שינוי מזג האוויר ולבלום אותם מוביל לנזקים 
בישראל  לציבור  להיגרם  שעלולים  כלכלים 
כפועל יוצא מנזקי הטבע וחייבים לתת לכך את 

הדעת במישור הביטוחי. 

בחינה והתאמה לצרכים
כי  הציבור  עיני  את  ולהאיר  להמשיך  חשוב 
המחוקק קבע בפוליסת הדירה כי נזקי טבע שונים, 
הכיסויים  במסגרת  יכוסו  בתקנות,  כהגדרתם 
הקיימים. לנוחיותכם אצרף את חלקם של סעיפי 

הכיסויים המכוסים:
או  אבדן  הוא  טבע,  לנזקי  ביחס  הביטוח,  “מקרה 
נזק שנגרמו לדירה בתקופת הביטוח כתוצאה מאחד 
ברק,  אש,  להלן:  המפורטים  מהסיכונים  יותר  או 

רעם וכן עשן שהוא תופעה יוצאת דופן ולא תופעה 
קבועה; רוח שמהירותה עולה על 30 קשר, לרבות 
גשם שירד באותה עת, שלג או ברד, ולמעט דליפת 
מי גשם מבעד לקירות או לתקרה או ספיגתם בהם; 
כתוצאה  שנוצר  צונאמי  לרבות  אדמה,  רעידת 
מרעידת אדמה, ובלבד שהמבוטח לא ויתר על כיסוי 
כנגד סיכון זה; שטפון או הצפה ממקור מים חיצוני 

למעט צונאמי”.
לתנאים  בכפוף  מעניקה,  הפוליסה  כאמור, 
והסייגים האמורים בה, כיסוי ביטוחי, אם התרחשו 
או  שטפון  או  אדמה,  רעידת   - שונים  טבע  נזקי 
רכישה  כאמור,  אך  ברד,  או  שלג  גשם,  או  אש 
לצרכים  והתאמה  בחינה  מצריכה  הפוליסה  של 
הרכוש  של  בחינה  מבוטח,  כל  של  האישיים 
ומילוי  קודמים  אירועים  לגבי  פירוט  הקיים, 
מלא ומדוקדק של הצהרות ושאלונים מצד חברת 
הביטוח טרם כניסה לביטוח, ולכן קיימת חשיבות 

לפעילות מול גורם מלווה בדמות סוכן הביטוח.
יתרון נוסף שיש לזכור הוא שהתשלום מחברת 
הביטוח לרוב יהיה קצר יותר מאשר ניהול הליך 

תביעה נזיקית כנגד המזיק )ככל שיש כזה(. 
לאחר אירוע נזק אשר התרחש והמכוסה בפוליסה 
שיש  הפעולות  את  אצבע  כללי  למספר  אתמצת 
על  האירוע,  על  הביטוח  לסוכן  דיווח   .1 לבצע: 
מנת שהוא ינחה אתכם וילווה אתכם באופן הגשת 
הנזק,  מקור  תיעוד   .2 הביטוח;  לחברת  הדרישה 
הנזקים שנגרמו, לרבות באמצעות צילומים/וידאו 
של הסביבה אשר הובילה לנזק, רשימת עדים; 3. 
עריכת רשימה מסודרת של התכולה אשר נפגעה 
חברת  מטעם  לשמאי  ולהציגה  השריפה  במהלך 

הביטוח. 
הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני 

הביטוח

shutterstock :השבוע האחרון הסתיים בשריפות שהובילו לנזקים ברכוש | צילום

לאחר אירוע נזק המכוסה 
בפוליסה יש לבצע את 

הפעולות הבאות:

1. דיווח לסוכן
2. תיעוד הנזק

3. רישום התכולה שנפגעה
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 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

דרושים
ליעדים סוכנות לביטוח בקריית מטלון פ"ת דרושים 

רפרנטים ביטוח חיים בריאות ופנסיוני שעבדו בסוכנויות 
, ניסיון חובה העבודה מיידית נא לשלוח קורות חיים 

bit.co.il־jobs@yeadim :למייל

סוכנות זילברמן ביטוח מעוניינת לרכוש תיקי ביטוח 
עם אפשרות כולל ליווי או ללא ליווי אפשר להתקשר ל 
ins.com־Guy@zilb :052-3866630 או לשלוח מייל

לסוכן ביטוח ליד קניון חולון דרוש/ה  פקיד/ה לחצי 
משרה. התפקיד כולל: שיווק טלפוני,סיוע בעבודת 

המשרד. אפשרי מתמחה  או בעל/ת רישיון. חצי משרה, 
 ימים א־ה. אפשרית  גמישות בשעות העבודה.טל' 

      skashro@bezeqint.net .03-5032893

לביחד סוכנות לביטוח דרושים אנשי/נשות מכירה 
טלפונית. לעבודה על לקוחת קיימים שעות גמישות, 

תיאור התפקיד: ביצוע שיחות יוצאות ללקוחות 
פוטנציאליים לתיאום פגישות, הכנת הצעות, מתן מענה 

ללקוחות קיימים וכו' עבודה מאתגרת וגמישה, יחסי 
אנוש טובים ורצון להצליח, ליווי צמוד להצלחה שכר 

בסיס + עמלות גבוהות למצליחים דרישות : מוטיבציה 
גבוהה, ניסיון בתיאום פגישות ־יתרון, ראש גדול קורות 

חיים יש לשלוח gil@BEYAHAD־INS.COM נייד 
052-4526944 - משה. נייד 052־7703399 - גיל

לסוכנות ביטוח בעלת תיק קיים איכותי דרוש מתמחה 
לעריכת התמחות ולמכירות בריאות ריסק ופנסיוני 

ללקוחות הסוכנות 050-5293836

לסוכנות הביטוח מישורים באשדוד דרוש בעל רישיון 
פנסיוני המעוניין להתפתח, לצמוח ולבנות תיק עצמאי. 

תנאים מצויינים למתאימים ־ עמלות גבוהות־ שירותי 
 משרד - תיאום פגישות. קו"ח למייל: 

ins.co.il־ofir@mishorim
למשרד סוכן ותיק בקרבת קניון חולון דרוש/ה בעל 

הכשרה בביטוח או בהתמחות, או בעל/ת רישיון לסיוע 
בעבודת המשרד ושיווק טלפוני. 03-5032893.

לעבודה מאתגרת ומעניינת בסוכנות ביטוח ותיקה 
ומנוסה בדרום דרוש/ה בעל/ת רישיון בביטוח חיים 

 ובביטוח כללי. תנאים טובים למתאימים.
haybit@haybit.co.il :יש לשלוח קורות חיים למייל

שכירות משנה
להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח בפארק 

אולימפיה, מוטה גור 9 פתח תקווה. החדר מרוהט 
בשולחן סוכן גדול ועוד עמדה נוספת. עלות כולל 

חשמל ארנונה וכו': 2,000 ש"ח + מע"מ. לפרטים, 
שמוליק :054-4946290 

להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח חיים במגדל 
משה אביב בבורסה ברמת גן ,כולל כל התשתיות 

 התפעוליות הנדרשות אפשרות להתמחות 
050-5293836

במגדל רסיטל היוקרתי, דרך בגין 156 ת"א, בקומה 20, 
משרד 73 מ"ר, מפואר, 3 חללי עבודה, כולל ריהוט, 

וילונות חשמליים, מערכות תקשורת ואינטרקום. 
טלפון 054-4647407 מאיר

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 050-5240011

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 053-7753538

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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
ביחד סוכנות לביטוח גדלה ומעניקה בית ללקוחות 
חדשים. מחפשים בית חם ללקוחות הבית שלכם ? 

רוצים שהלקוחות שלכם יקבלו את הטיפול המסור 
שאתם נתתם להם כל השנים? רוצים שתיק הביטוח 

שלכם יישמר לשנים קדימה? אפשרי לרכוש את תיק 
החיים ולהמשיך לטפל באלמנטרי בלבד או הפוך. אנא 

 פנו אלינו בנייד 052-7703399 או במייל: 

ins.com־gil@beyahad
למה למכור את התיק? אפשר להעביר תיק לניהול 

אמין ומקצועי ושמירה על הקיים ) חיים ואלמנטר( יש 
לנו צוות עובדים מקצועי ומיומן שיכול להבטיח רמת 

שירות גבוהה ומקצועית ללקוחות שלך תמורה הוגנת 
 וסודיות מובטחת לפרטים איציק 054-2240454

itsik@newafikim.co.il
 "אתר פרישה למכירה – טל'־ 057-0059951 

)www.prisha.co.il(
סוכנות לביטוח פופ סגל רעננה מעוניינת ברכישת תיקי 

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־ יונתן. 050-5345751 

סוכנות זילברמן ביטוח מעוניינת לרכוש תיקי ביטוח 
עם אפשרות כולל ליווי או ללא ליווי אפשר להתקשר 

 ins.com־Guy@zilb ל 052-3866630 או לשלוח מייל
מעוניין לקבל הצעות למכירת תיק אלמנטרי באיזור 

Bit2bit_54@walla.co.il מרכז

רכישת תיקי ביטוח בחיפה באופן מלא/חלקי, תנאים 
מעולים, שי־ 052-8033305

סוכנות ביטוח מציעה שירותי משרד ותפעול לסוכנים מול 
חברת כלל , ברמה גבוהה בתחום הפנסיוני , ביטוחי חיים 

ובריאות במגוון דרכי התקשרות אטרקטיבי מאוד לבירורים 
mayyona04@gmail.com  054-3073833 שוקי

לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
בצערם של ענת ועידו זמיר 
)חבר הלשכה( במות בתם 

עמית זמיר  ז"ל 
שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
בצער משפחת בן-יוסף על 

פטירתו של סוכן הביטוח

דוד בן-יוסף  ז"ל 
שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
בצער משפחת וסרצוג על 

פטירתו של חבר לשכה 

משה יהודה 
וסרצוג  ז"ל 

שלא תדע עוד צער

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

מהפכת ביטוחי הרכב של 
סוויס רי ודיימלר 

נק ביטוח המשנה סוויס רי, יחד עם יצרנית הרכב דיימלר, רוצים ע
לבצע מהפכה בביטוח הרכב. הם מקימים שותפות במגמה לשדרג 

את ביטוחי הרכב לרמה גבוהה יותר.
לרכב  המעבר  על  לענות  באה   Movinxs החדשה  הביטוח  חברת 

ותהיה  וחשמלי  אוטונומי 
רי  סויס  של  שווה  בשותפות 
לרוכשי  תציע  היא  ודיימלר. 
יותר  ארוכה  שותפות  הרכב 
מתאימות,  ביטוח  הצעות  של 
קצר  לזמן  הביטוח  במקום 
ציינה  החברה  כעת.  שמקובל 
ביטוחי  מודל  תציע  כי 
יוצעו  ביטוח  והצעות  חדש 

בפלטפורמה.
Moinxs תפעל במדינות שבהן נמכרים רכבי דיימלר. החברה תתחבר 
יחוברו  המקומיות  והמבטחות  אלה,  במדינות  מקומיות  ביטוח  לחברות 
הרכב  לבעלי  ביטוח  פוליסות  להציע  שיוכלו  כך  החדשה,  לפלטפורמה 

החדש מתוצרת דיימלר.

אפקט קורונה: לויד’ס 
בוחנת איך לפשט את 

מוצרי הביטוח 

אגיד הביטוח לויד’ס החליט לבצע מהפכה במוצרי הביטוח ת
מציין,  התאגיד  הקורונה.  מגפת  עקב  אותם  לפשט  כדי 
שהשינויים החברתיים סביב העולם מחייב פתרונות ביטוח חדשים 
שיהיו מותאמים לתקופת הקורונה. לכן, לויד’ס ביקשה ממבטחי 
למוצרי  הצעות  לשלוח  העולם  ברחבי  הביטוח  וסוכני  המשנה 

ביטוח פשוטים יותר.
צריכה  הביטוח  תעשיית  כי  טוען  ניל,  ג’והן  לויד’ס,  מנכ”ל 
לקבוע כיצד היא יכולה לשרת טוב יותר ולתמוך בלקוחותיה. הוא 
מוסיף, שההשפעות החברתיות והכלכליות של מגפת הקורונה הן 
בהיקף שלא חווינו בעבר. הוא קרא לתעשיית הביטוח להאיץ את 
המאמצים ליצור מוצרי ביטוח פשוטים יותר שיהיו מובנים יותר 

לצרכני הביטוח.
בדו”ח  המליצו  ההנהלה  עם  יחד  לויד’ס  של  היועצים  מועצת 
מיוחד לתעשיית הביטוח בעולם להסיר חסמים ולפשט את מוצרי 
להגביר  היא  נוספת  המלצה  הקורונה.  ממגפת  כמתחייב  הביטוח 

את מעורבות צרכני הביטוח בגיבוש מוצרי ביטוח חדשים. 
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