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 עמוד 9

נשיא הלשכה: 
“כמחצית מהתביעות 

המשולמות מידי 
שנה בשוק הביטוח 

לא היו משולמות 
ללא התערבות 
סוכני הביטוח”

פגישת היכרות
במדור חדש נכיר 

לעומק את יושבי ראש 
הסניפים החדשים

| עמ' 8

ראוי לציון
עופר נוריאל לנשיא 

היוצא: “אתה משאיר 
אחריך לשכה עם 

יסודות איתנים"
| עמ' 4

חודש מוצלח
תשואות חיוביות 

נרשמו לכל החוסכים 
בענפי הגמל, הפנסיה 

וההשתלמות
| עמ' 11־12

 עמ' 2

נבחרי עדיף 2017צדק צדק תרדוף

סו"ב ליאור רוזנפלד התחיל בנחישות את השבוע 
הראשון שלו כנשיא הלשכה  “נשמור על הנכס 

שאין עוררין לגביו: השירות האישי והמקצועי שאותו 
יכול לקבל הלקוח רק על ידי סוכן הביטוח"

מיזם הנגשת הלוידס 
לסוכנים זיכה את 

הלשכה בתואר 
 חדשנות השנה 
 בענף הביטוח 

הכללי 

הממונה: “אני קוראת לחברות 
הביטוח לפעול 

באחריות ולהמציא 
מחירים הוגנים 
לקולקטיבים 

שקיבלו מוצר 
שלא נתן את 

הכיסוי 
המתאים"

 עמ' 5 עמ' 3

מהו ביטוח סייבר?
סו"ב רחל כבודי מספרת איך 

צריך להתמודד עם האיום 
ממתקפות הסייבר

 עמ' 9
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מקיים כ לעבודתו  הראשון  בשבוע  בר 
רוזנפלד,  ליאור  החדש,  הלשכה  נשיא 
את שהבטיח: לשכת סוכני ביטוח תוזכר 
יותר בתקשורת, ולטובה. הנהגת הלשכה החדשה 
נושאים  סביב  נרחב  תקשורתי  מסיקור  נהנת 
ומיקומו  הביטוח  סוכן  לעבודת  הקשורים  שונים 
בעולם הביטוח, הפנסיה והפיננסים. נשיא הלשכה 
השתתף בשורה ארוכה של ראיונות תקשורתיים 
רזי  של  תכניתו   ,10 ערוץ  חדשות    – במדיה 
ברקאי בגלי צה"ל, פאנל אחד על אחד בוועידת 
ולעיתון   YNET האינטרנט לאתר  ראיון  עדיף, 
כלכליסט. לתהליך התקשורתי המאומץ הצטרפו 
ריכזה  אותה  צוות  בעבודת  רבים,  לשכה  חברי 
סו"ב רחל כבודי, המיועדת לעמוד בראש הוועדה 
הגיבו  אשר  בלשכה,  ציבור  וקשרי  ציבור  ליחסי 
הניסיונות  כנגד  החברתיות  ברשתות  בנחרצות 
להבהרת  ותרמו  הביטוח,  סוכני  בתדמית  לפגוע 

חשיבותם ותרומתם לציבור בישראל.
הדגיש  התקשורתיים  בראיונות  דבריו  בין 
עושים  בישראל  הביטוח  "סוכני  כי  רוזנפלד, 
עבודתם נאמנה למען ציבור המבוטחים והחוסכים 
כמחצית  לצרכיהם.  ודאגה  שליחות  מתוך 
הביטוח  בשוק  שנה  מידי  המשולמות  מהתביעות 
היו משולמות ללא התערבות סוכני הביטוח.  לא 
מכאן שנחיצותו של סוכן הביטוח, גם כיום, אינה 
הביטוח  "לסוכני  כי  הבהיר,  עוד  בספק".  מוטלת 

המקצועית  לשליחות  הולמת  תדמית  מגיעה 
והחברתית בה הם נושאים יום ביומו. הציבור לא 
יוותר על סוכן הביטוח האישי והמקצועי גם בעידן 
הדיגיטלי. נביא את הסוכנים לקדמה הטכנולוגית 
נדבך  יהוו  הדיגיטליים  שהתהליכים  ונבטיח 
משמעותי בהעצמה ובחיזוק תדמית הסוכן, כמו גם 
והמכירה.  התפעול  השירות,  במשימות  יכולותיו 
הצרכניות  למגמות  הסוכן  פעילות  התאמת  עם 
העדכניות, נשמור על הנכס שאין עוררין לגביו: 
לקבל  יכול  שאותו  והמקצועי  האישי  השירות 

הלקוח רק על ידי סוכן הביטוח". 

חיזוק הלובי הפוליטי
השבוע  הלשכה  הנהגת  עסקה  בו  נוסף  מישור 

חברי  עם  ראשונות  שיחות  של  בקיומן  התמקד 
סגן  הורנצ'יק,  ליאור  סו"ב  הסיעות.  מכל  כנסת 
פעילות  על  והאחראי  המיועד  הלשכה  נשיא 
הלשכה מול הרגולציה והכנסת, ציין כי "קיבלנו 
רעיונות  לקידום  מאוד  משמעותית  גבית  רוח 
שגרירים  לנו  יש  כי  עולה  ומהשיחות  שונים 
את  ומעריכים  המכירים  בכנסת,  נאמנים 
הכנסת  חברי  מול  הפעילות  לדבריו,  עבודתנו". 

תמשיך ותתרחב בשבועות הקרובים. 

הידברות עם חברות הביטוח
הנהגת  ולחברי  לרוזנפלד  שהגיעו  הברכות  גל 
גם  הביא  הבחירות,  לאחר  החדשה  הלשכה 
חברות  בכירי  עם  קרובות  פגישות  לקביעתן של 
הביטוח. במסגרת זו מסר סו"ב צביקה וינשטיין, 
המיועד לתפקיד ממלא מקום וסגן נשיא הלשכה, 
עם  וממוקד  ענייני  דיאלוג  ליצור  "בכוונתנו  כי 
של  החשיבות  הבנת  מתוך  החברות,  הנהלות 
ממשקי  לטובת  הצדדים  בין  הפעולה  שיתוף 
מצד  הנדרשת  התמיכה  ומתן  ההדדיים  העבודה 
שלהן  המרכזית  והשירות  ההפצה  בזרוע  החברות 
על  העומדים  רבים  נושאים  קיימים  הסוכנים.   -
מתמשך,  בתהליך  מדובר  כי  מאליו  ומובן  הפרק 
חדשות  יחסים  מערכות  ליצירת  פנינו  אולם 
החברות  של  ביחסן  שיפור  מכך,  יוצא  וכפועל 

לסוכנים". 

)בעל כ בישראל  ביותר  הצעיר  הביטוח  סוכן 
עולם  לתוך  שגדל   ,)17 מגיל  רישיון  סוכן 
הביטוח, ניתנה לי הזכות בחודשים האחרונים 

להעמיק את היכרותי עם רבים מעמיתיי למקצוע.
יחד  אך  וטעונה,  יצרית  הייתה  הבחירות  מערכת 
והערכי  היפה  את  בה  לגלות  הצלחתי  זאת  עם 
החברות,  ערכי  מהם  גיליתי  הביטוח.  סוכני  שבנו, 
האנושיות ודרך הארץ. גם בקרב כלל החברים, בעלי 
דעות אחרות, הבנתי בסופו של דבר, כי המעורבות 

האחרים,  ובאמצעים  החברתיות  ברשתות  הפעילה 
כסוכני  לעתידנו  ודאגה  אכפתיות  מתוך  הייתה 

הביטוח. 
אין לי ספק, כי עם סיומן נחזור לשורשינו. נדע ללכד 
להישגים  בגאון  הלשכה  את  ולהצעיד  השורות  את 
של  לגורלם  באחריות  הנושאים  עבורנו,  ולתוצאות 

המבוטחים ומהווים מגן אנושי ללקוחותינו. 
מול  קשה  לעבוד  מכאן?  הולכים  אנחנו  לאן  אז 
הרגולציה, מול חברות הביטוח, הכנסת והתקשורת. 

להוציא אל הפועל את התכניות הרבות שבכוונתנו 
מיצוי  לטובת  עתידנו,  הבטחת  לטובת  לקדם 
הפוטנציאל העצום הטמון בנו. השילוב הבין דורי של 
הנהגת הלשכה החדשה, עם כוחות רעננים, דינמיים 
בעלי  ותיקים  חברים  לצד  מאוד,  גבוהה  ומוטיבציה 
חדשה  לדרך  אותנו  יובילו  בפז,  יסולא  שלא  ידע 

במציאות המשתנה. 
הכותב הוא סגן נשיא הלשכה המיועד והאחראי על 

פעילות הלשכה מול הרגולציה והכנסת

הנהגת הלשכה החדשה החלה בעבודתה; 
במוקד - שמירה על תדמית סוכן הביטוח

נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד: "נופיע בכל מקום ונדאג שקולנו ישמע בצורה הברורה ביותר. 
כפי שהבטחנו, נגיב בנחישות וברהיטות מול אלה המנסים לפגוע בתדמיתנו ובכבודנו המקצועי"

רונית מורגנשטרן

דע מהיכן באת ולאן אתה הולך 
סו"ב ליאור הורנצ'יק

חדשות  הביטוח

רוזנפלד
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"
אני קוראת לחברות הביטוח לפעול באחריות 
קולקטיבים  לאותם  מחירים  ולהמציא  רבה, 
את  נתן  שלא  במוצר  שנים  אצלכם  שהיו 
הכיסוי המתאים, ולהביא אותם לכיסוי אחר לטווח 

ארוך ויציב".
רשות  על  הממונה  סלינגר,  דורית  אמרה  כך 
ועידת  של  הפתיחה  בערב  וחיסכון,  ביטוח  ההון, 
ולמעסיקים  לוועדים  גם  כי  הוסיפה,  היא  עדיף. 
הקשור  בכל  מרכזי  תפקיד  יש  הפוליסה,  בעלי 

למבוטחים.
פומבי  באופן  לראשונה  התייחסה  סלינגר 
האוצר  שרי  של  הלאומית  הסיעוד  לתוכנית 
לדבריה:  שעבר.  בשבוע  שנחשפה  והבריאות 
"בימים אלה אנחנו נרתמים כולנו ברשות לעבוד 
וללא תקלות  במרץ רב כדי להבטיח מעבר חלק 
הסיעודיים  הקולקטיביים  הביטוחים  מבוטחי  של 
הם  שבהן  מתאימות  והלא  הקצרות  מהתוכניות 
לבוא  המקום  זה  המוצעים.  לפתרונות  נמצאים 
האוצר  שר  של  היוזמה  את  רבה  בהערכה  ולציין 
משה כחלון, סגנו יצחק כהן ויו"ר ההסתדרות אבי 
ניסנקורן בהמצאת רובד ביטוחי ממלכתי מעובה 
הפתרונות  עם  שיחד  שהיה,  ממה  יותר  הרבה 
 – והציעה  מציעה  ההון  שוק  שרשות  האחרים 

נותנים פתרון מלא לכל אחד בשוק הישראלי".
המבוטחים  הרגולציה,  ברמת  לדבריה, 
לביטוח  להצטרף  לבחור  יכולים  הקולקטיביים 
לממש  לבחור  יכולים  והם  החולים,  קופות  של 

ידי  על  שנקבעו  הנחלות  באותן  ההמשכיות  את 
מצפים  ואנחנו  עבודה  רואים  "אנחנו  הוועדים. 
מקווה  ואני  אינטנסיבית  יותר  עבודה  לראות 
של  מודלים  לבחון  יש   – ותגבר  תלך  שהיא 
בדומה  יציבים,  טווח  ארוכי  סיעודיים  ביטוחים 
ביטוח  שמבטיח   2017 במהלך  שפרסמנו  למודל 

סיעודי ארוך טווח ויציב", אמרה הממונה. 

חשיבותה של החדשנות 
עדיף  ועידת  של  לכותרת  התייחסה  סלינגר 
היא  כי  וציינה   – לצמיחה"  מובילה  "חדשנות   –
קידום  בנושא  שבחר  המחוקק  להחלטות  מתחברת 
של  העיקריות  המטרות  מארבע  כאחת  החדשנות 
הרשות, וגם לאחד מהיעדים האסטרטגיים שקבענו 
בשנים  גם  אותנו  שילווה  בתקווה   2017 לשנת 
מתגברת  החדשנות  בקידום  "החשיבות  הבאות. 
מעבירים  עדיין  והפנסיה  הביטוח  בשוק  כאשר 
הוראות בעזרת פקסים. המידע על הלקוח, הפקדותיו 
ואפילו אופן ההתקשרות עמו חסר או לקוי", אמרה 
הסרת  אופנים:  במספר  פועלת  "הרשות  סלינגר, 
קידום  על  להקל  מנת  על  רגולטוריים  מכשולים 
חברות  של  כניסתן  עידוד  לגופים;  הטכנולוגיה 
ביטוח חדשות לשוק; שימוש בדיגיטציה בפעילות 

החברות; פעילות לסטנדרטיזציה של תהליכים".
הרשות  שיזמה  ההאקת־הון  את  הזכירה  סלינגר 
את  האיר  "האירוע  והדגישה:  נובמבר  בתחילת 
הצורך בהנגשת מאגרי מידע על מנת לעודד את 
נתונים  להמציא  ונפעל  פועלים  אנו  החדשנות. 

לציבור בפורמט שיסייע ליזמים". 
הצלחה  בברכות  סלינגר  סיימה  דבריה  את 
לנשיא החדש של לשכת סוכני ביטוח, סו"ב ליאור 
סו"ב  היוצא,  לנשיא  הצלחה  ואיחלה  רוזנפלד, 

אריה אברמוביץ.

חדשות  הביטוח

 סלינגר קראה לחברות הביטוח להמציא מחירים 
הוגנים במודל ארוך הטווח לביטוחי הקולקטיב

רונית מורגנשטרן

קבוצת שחר מברכת את ליאור רוזנפלד על בחירתו לנשיאות לשכת סוכני הביטוח בישראל !
ברכות לכל הנבחרים בסניפים, מחוזות ומוסדות הלשכה.

אמינות אקספרס Assistance

דרכים
מרכזי שרות לרכב

Hi Service
דרכים

זגגות רכב בע"מ

Linkשחר צנרת

סלינגר
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נשיא י לתפקיד  שנבחר  לאחר  ספורים  מים 
ליאור  סו"ב  התראיין  ביטוח,  סוכני  לשכת 
אחד"  על  "אחד  ריאיון  במסגרת  רוזנפלד 
בוועידת עדיף ה־17, והשיב לשאלותיו של אליצפן 

רוזנברג, עורך ynet כלכלה. 
לתהליך  להתייחס  מרוזנפלד  ביקש  רוזנברג 
כי  השיב  רוזנפלד  יצרים.  רווי  שהיה  הבחירות 
הייתה  המערכת  מאחורינו.  הבחירות  "מערכת 
יצרית ואני לוקח את הדבר החיובי מכך. זה מראה 

שסוכני הביטוח היו פעילים, רצו שינוי מסוים".
בין  שהיו  פעם  לא  המתוחים  ליחסים  בהתייחסו 
סלינגר,  דורית  ההון  שוק  על  לממונה  הלשכה 
נגד  בכנסת  הלשכה  פעילות  רקע  על  בעיקר 
לשתף  "הבטחנו  הלשכה:  נשיא  אמר  עמדותיה, 
של  עולם  עיניו  לנגד  שרואה  מי  כל  עם  פעולה 
של  בהנהגה  בנינו  בכנסת  הלובי  את  סוכנים. 
הביטוח  וענף  הביטוח  סוכני  הקודמת.  הקדנציה 
גורמים  למול  הזה  הפתרון  את  צריכים  לפעמים 
למי  יודעים  הכנסת  חברי  חומה.  מולנו  שבונים 
הם מסייעים, וזה בדרך כלל לציבור. ציבור סוכני 

הביטוח הוא נציג הציבור ולשם אנחנו מכוונים".
הביטוח  חברות  עם  היחסים  לגבי  השאלה  על 

והמכירות הישירות, ענה רוזנפלד: "אנחנו 
שלהן  מההכנסות  כ־90%  מספקים 

כ־90%  מספקות  הביטוח  חברות   -
מההכנסה של הסוכנים. אנחנו מוכנים 
ודרוכים, ולא נילחם באף אחד שמכיר 
במעמדנו. סוכני הביטוח יהיו בקדמה 

בכלל.  והציבור  המבוטחים  לטובת 
לרכוש  יוכל  שהציבור  למצב  נגיע 
ביטוח בלחיצת כפתור דרך סוכן ביטוח, 
עם טיפול של סוכן ביטוח. נקים מערך 
זה  בנושא  גם  שיעסוק  אקטיבי  הדרכה 

ובנושאים אחרים. זה יביא את הסוכנים למקום הנכון. 
נצטרף מתוך ידיעה למען הציבור. הציבור לא יוותר 
על סוכני ביטוח גם בעידן הדיגיטלי", ציין רוזנפלד 

בביטחון.
בהתייחסו לדוח הוועדה הציבורית שהקימה הלשכה 
הלשכה:  נשיא  אמר  הביטוח,  ענף  עתיד  בנושא 
"הלשכה כבר פועלת כדי להטמיע את תוצאות הדוח. 

נלמד אותו ונסיק מסקנות", אמר רוזנפלד.
רוזנפלד גם אמר שהלשכה תפעל בנושא הטיוטה 
החדשה המחייבת פגישת מבוטח עם סוכן פעם בשנה: 
"זה דבר ראוי, אך צריך להבדיל בין הראוי לישים. 

אותה  של  הביניים  דרך  את  למצוא  חייבים 
טיוטה שאמורה להפוך לחוזר ביוני 2018. 
קודמי  של  מסמך  יצא  הזה  בנושא  גם 
בתפקיד למפקחת. נמצא את עמק השווה 
בין הלקוח לבין סוכן הביטוח. אני חייב 
סוכני  את  מחזקת  רק  שהטיוטה  לציין 
עם  פגישה  לקיים  נדרשים  אנו  הביטוח. 

המבוטחים, אנו רואים בזה הכרח".
סוכן  לגבי  חזק  דגש  לשים  "בכוונתנו 
הוסיף  והציבור",  הפיקוח  מול  הביטוח 
סוכני  הם  כאן  שיושב  "הציבור  רוזנפלד. 
ביטוח שעושים טוב לעם ישראל, וזכותם להתפרנס 
בכבוד. האור החיובי לא תמיד מואר בכלי התקשורת. 
את  עושים  שלא  כאלה  יש  שאם  גם  חושב  אני 
)רוב  כאלה  סוכנים  הרבה  מכיר  לא  ואני  עבודתם, 
הם  נאמנה(,  עבודתם  את  עושים  הביטוח  סוכני 
בתקשורת.  הולמת  תדמית  לקבל  וזכאים  רשאים 
יתרה מזאת, אנו ניזום אייטמים וסיפורים של סוכני 
ביטוח שעשו טוב. יש באולם אנשים שלולא הטיפול 
שלהם, המבוטח לא היה מקבל פיצוי. חצי מהתביעות 
בענף הביטוח לא היו משולמות אם לא היה יושב שם 

סוכן ביטוח". 

"
אחת  במילה  לסכם  צריך  הייתי  אם 
נשיא  בתפקיד  שלך  השנים  ארבע  את 
הראשונה  המילה  ביטוח,  סוכני  לשכת 
אמר  כך  מנהיג",   – היא  עליה  חושב  שאני 
עדיף,  של  הראשי  העורך  נוריאל,  עופר 
לנשיא הלשכה  הוקרה  מגן  העניק  בו  בטקס 
במהלך  אברמוביץ,  אריה  סו"ב  היוצא 
הובלת  האלה  השנים  "בארבע  עדיף.  ועידת 
הצהרת  עליה  לאג'נדה  בהתאם  הלשכה  את 
בטרם הבחירות, בחוברת 100 הימים. ציבור 
הסוכנים הצביע עבור האג'נדה הזו והוא קיבל 

אותה בדבקות ראויה לציון", הוסיף נוריאל.
ופעל  מטרות  סימן  אברמוביץ  כי  הדגיש  נוריאל 
שמובילה  זו  היא  הסוכנים  טובת  כאשר  להשיגן, 
שיסייעו  אחרים  שחקנים  לגייס  "ידעת  דרכו.  את 
שרים,  פעולה.  של  לפסים  אג'נדה  אותה  בהעברת 
חברי כנסת, לשכות מקבילות - יצרת לובי פוליטי 
חוקים  עם  להתמודד  הביטוח  לסוכני  שאפשר 
על  להגן  כדי  אותם  לשנות  פעם  ולא  והוראות 

הסוכנים", הסביר.

"אתה משאיר אחריך לשכה עם  נוריאל:  עוד אמר 
יסודות איתנים. התקנון החדש וספר הנהלים שנכתב 
להתמקד  אחריך  לבאים  יאפשרו  הקדנציה  במהלך 
שנעשתה  העבודה  על  ולהסתמך  החוץ  בפעילות 
פנימה בתוך הלשכה, וזה לא פחות חשוב. אריה, אני 
בטוח שחיידק ההנהגה שהתעורר בך בארבע השנים 
לך  מאחל  ואני  מהר  כך  כל  יגווע  לא  האחרונות 
להמשיך לממש את עצמך בפעילות ציבורית", אמר 

נוריאל.
של  למחליפו  גם  רבה  הצלחה  איחל  הוא 
ליאור  סו"ב  הלשכה,  בראשות  אברמוביץ 

רוזנפלד, והעניק לו זר פרחים מטעם עדיף.

"אתה מקבל לשכה חזקה"
לרוזנפלד  לברכות  הצטרף  אברמוביץ 
לשכה  מקבל  "אתה  ואמר:  החדשה,  ולהנהגה 
חזקה, מתפקדת, מקושרת, ומכאן השמיים הם 

הגבול". 
"שאלו אותי איך אני רואה את ארבע השנים 
האחרונות ומה אני חושב שהיא גולת הכותרת 
של הקדנציה. כפי שאתם יודעים עשינו הרבה רפורמות. 
ענף  עתיד  לבחינת  הציבורית  הוועדה  את  הקמנו 
הביטוח, יזמנו את הפנסיה לעצמאים. אבל בעיני הדבר 
הביטוח.  לסוכני  עצמאות  להביא  הוא  ביותר  הגדול 
הפרישה, משכנתאות, כתב  מיזם  כגון  מיזמים  פתחנו 
שירות הסרטן שייצא בימים הקרובים, וכמובן הלוואות 
המרקטפרו  מיזם  הוא  חביב  אחרון  בנקאיות.  חוץ 

שעשינו בשיתוף עם עדיף", ציין אברמוביץ. 

ועידת  עדיף

 נשיא הלשכה: מחצית מהתביעות בענף הביטוח 
לא היו משולמות אם לא היה יושב שם סוכן ביטוח

רונית מורגנשטרן

עופר נוריאל העניק מגן הוקרה לנשיא היוצא 
בוועידת עדיף: "במילה אחת – מנהיג"

רוזנפלד. "הסוכנים 
זכאים לקבל תדמית 
הולמת בתקשורת"

אברמוביץ מקבל את מגן הוקרה
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ועידת  עדיף

נבחרי עדיף לשנת 2017: הפניקס - קבוצת 
הביטוח; אלטשולר שחם – בית ההשקעות 

 לשכת סוכני ביטוח נבחרה למובילה בחדשנות בביטוח אלמנטרי בזכות מיזם לוידס • סו"ב דביר רפ 
 נבחר לסוכן השנה באלמנטרי • סו"ב יונתן לווייב בחיסכון ארוך טווח וסו"ב ורדה לבקוביץ 

נבחרה כסוכנת השנה בענף ביטוחי הבריאות והסיעוד

רונית מורגנשטרן

בערב נ הוכרזו  עדיף  של  השנה  בחרי 
ה־17.  עדיף  ועידת  את  שפתח  הגאלה 
בתואר קבוצת הביטוח לשנת 2017 זכתה 
הזוכים  ברציפות.  השנייה  השנה  זו  הפניקס, 
מטעם הלשכה הם סו"ב דביר רפ, שנבחר לסוכן 
בחיסכון  לווייב  יונתן  סו"ב  באלמנטרי;  השנה 
ארוך טווח וסו"ב ורדה לבקוביץ נבחרה כסוכנת 
הלשכה  השנה בענף ביטוחי הבריאות והסיעוד. 
זכתה בתואר הבאת חדשנות השנה בענף הביטוח 
להנגשת  לוידס  מיזם  להקמת  הודות  הכללי, 

הסוכנים.
עודד  עם  הלשכה  של  משותפת  יוזמה  הוא  המיזם 

צסרקס ואסף חגאי פריי.
נבחרי עדיף בקטגוריות השונות:

ניתן  התואר  הפניקס.  השנה:  של  הביטוח  קבוצת 
ביותר  הגבוה  הרווח  את  שהשיגה  לאחר  להפניקס 
והרווחיות  ביותר  הגבוהה  להון  התשואה  בתקופה, 

החיתומית הגבוהה בענף הביטוח הכללי. 
בית  שחם.  אלטשולר  השנה:  של  ההשקעות  בית 
בתשואה  מאוד  גדולים  פערים  רשם  ההשקעות 
בקופות הגמל וההשתלמות ובלט גם בתשואת קרנות 
הפנסיה החדשות, במיוחד ברבעון הראשון של 2017. 

בית הסוכן של השנה: תלפיות. 
ענף חיסכון ארוך טווח:

חברת השנה: הראל. החברה רשמה צמיחה בפרמיות 
על  שומרת  שהיא  תוך  הכולל,  ברווח  יפה  ועליה 

רווחיות מפרמיה מעל יתר המשתתפות.
קרן פנסיה בבעלות חברת ביטוח של השנה: מנורה 
ברציפות  זו השנה השביעית  וגמל.  פנסיה  מבטחים 

שמנורה מבטחים זוכה בתואר זה.
השנה:  של  השקעות  בית  בבעלות  פנסיה  קרן 

אלטשולר שחם. 
גוף הגמל וההשתלמות של השנה: אלטשולר שחם. 
בענף הגמל השיג אלטשולר שחם תשואה גבוהה מאוד 
במספר  משמעותית  קפיצה  רשם  חשוב  פחות  ולא 
להשקעה  הגמל  קופת  בזכות  הרבה  שלו,  העמיתים 

חיסכון פלוס וקופת חיסכון לכל ילד.
הלמן  הטווח:  ארוך  החיסכון  בענף  השנה  מוצר 
אלדובי – קרן פנסיית ברירת מחדל - התאמה לשוק 
הפנסיוני על ידי שילוב סוכני הביטוח בקרן פנסיית 

ברירת מחדל.
מהלך השנה בענף החיסכון ארוך הטווח: פסגות – 
הצבת סטנדרטים חדשים בתחום המעורבות המוסדית.
השנה:  של  הטווח  ארוך  החיסכון  בענף  חדשנות 

מגדל – אפליקציית מגדל ושולחן עבודה לסוכן.
בנק  השנה:  של  בבנקים  הפנסיוני  הייעוץ  מערך 

דיסקונט. 
קבוצת  הטווח:  ארוך  חיסכון  בענף  השנה  סוכנות 

שקל.
בשיתוף  הטווח  ארוך  החיסכון  בענף  השנה  סוכן 

לשכת סוכני ביטוח: יונתן לווייב.
היועץ הפנסיוני של השנה: אייל שלזינגר.

ענף ביטוח כללי:

שלמה  הכללי:  הביטוח  בענף  השנה  חברת 
השיפור  את  רשמה  החברה  לביטוח.  חברה 
לציון  ראוי  מהלך  ביותר,  הגבוה  ברווחיות 

בתקופה לא פשוטה עבור ענף הביטוח הכללי.
 - איילון  הכללי:  הביטוח  בענף  השנה  מוצר 

עבור המוצר איילון סייבר.
הפניקס  הכללי:  הביטוח  בענף  השנה  מהלך 
רכב  בענף  תביעות  לתשלום  המהיר  הנתיב   -

ודירה בתוך 10 ימים.
לשכת  הכללי:  הביטוח  בענף  השנה  חדשנות 
סוכני ביטוח - הקמת מיזם להנגשת הלוידס לסוכנים. 
לשכת  בשיתוף  הכללי  הביטוח  בענף  השנה  סוכן 

סוכני הביטוח: דביר רפ.
ענף ביטוחי הבריאות והסיעוד:

חברת השנה: מגדל. מגדל רשמה בשנים האחרונות 
הבריאות  ביטוחי  בענף  ביותר  הצומח  השוק  נתח  את 
בישראל. מגמה זו התעצמה בשנה הנוכחית, עם הצגת 
בריאות  ביטוחי  במכירת  ביותר  המשמעותי  הגידול 
 – הסוכנים  ערוץ  עם  פעולה  שיתוף  על  בדגש  פרט, 

ולא באמצעות ערוצים ישירים. 
והסיעוד:  הבריאות  ביטוחי  בענף  השנה  מוצר 
לביטוחי   MEDPAY אפליקציית   –  MEDPAY

נסיעות לחו"ל.
מהלך השנה בענף ביטוחי הבריאות והסיעוד: כלל 
ביטוח - שיתוף פעולה עם רוש ופאונדיישן מדיסין 

בתחום הרפואה המותאמת אישית.
והסיעוד:  הבריאות  ביטוחי  בענף  השנה  חדשנות 
מערכת   -  Express בריאנט   - ביטוח  כלל 

מתקדמת להפקה במשרד הסוכן.
סוכנת השנה בענף ביטוחי הבריאות בשיתוף לשכת 

סוכני ביטוח: ורדה לבקוביץ. 
יף

עד
יו 

וד
סט

ם: 
לו

צי

פרס מפעל חיים הוענק לאלכס צ'רנומורדיק על תרומתו לענף הביטוח

לאלכס ר חיים  מפעל  פרס  הענקת  גע 
תרומתו  על  'אליפים',  מנכ"ל  צ'רנומורדיק, 
לענף הביטוח, היה מהרגעים המרגשים ביותר בערב 
ההכרזה על קבלת  עדיף. עם  ועידת  הפתיחה של 
זמן  במשך  כפיים  ומחא  באולם  הקהל  עמד  הפרס 
בסיפורו  הנוכחים  את  ששיתף  לצ'רנומורדיק,  רב 
האישי מעורר ההשראה, על עולה חדש ללא רקע 
שהפכה  ביטוח  סוכנות  שהקים  פיננסי  או  כלכלי 

לאחת מסוכנויות הביטוח הגדולות בישראל.
הלקוחות בין המברכים: מנכ"ל שלמה ביטוח אורי אומיד,  חטיבת  ומנהל  הפניקס  למנכ"ל  המשנה 

עדיף  של  הראשי  והעורך  אל־און  אורן  בחברה 
עופר נוריאל.

כי  סיפר  לבמה,  נרגש  שעלה  צ'רנומורדיק, 
ראוי  הוא  אם  התלבט  הוא  אליו  פנתה  כשעדיף 
לפרס. "התייעצתי עם אנשים רבים, והם אמרו לי 
שאני לא יכול להגיד לא. הפרס הזה הוא בשביל כל 
העובדים והסוכנים של אליפים. אבא שלי עבד עד 
גיל 82 כמנהל בית ספר, ובגלל שיש לי את הגנים 
של אבא, אני אעבוד עוד 20 שנה. אני לא מתכוון 

לעזוב את משפחת אליפים", אמר צ'רנומורדיק. 

רפ, לבקוביץ, לווייב. הזוכים מטעם הלשכה

נוריאל )מימין( מעניק לסו"ב צ'רנומורדיק פרס מפעל חיים
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חדשות  הביטוח  

יו"ר מיטב דש: "אפשר לספור על כף יד אחת 
את מספר הסכמי קרנות ברירת המחדל" 
ועדת הכספים תכריע בתוך שבוע אם להקדים בשנה את הפעימה השנייה של הרפורמה 

רונית מורגנשטרן

עדת הכספים של הכנסת צפויה להכריע בשבוע ו
הפעימה  ביצוע  את  בשנה  להקדים  אם  הבא 
בפנסיה,  המחדל  ברירת  רפורמת  של  השנייה 
יו"ר  ג'  ביום  הודיע  כך   .2018 למרץ   2019 ממרץ 
שיזם  מי  התורה(.  )יהדות  גפני  משה  ח"כ  הוועדה 
של  המלא  הביצוע  את  להקדים  במטרה  הדיון  את 
הרפורמה למרץ 2018, הוא ח"כ יואב קיש )הליכוד(.

הרפורמה החלה לפני כשנה כשבמסגרת הפעימה 
הפנסיה  קרנות  שתי  במכרז  נבחרו  שלה,  הראשונה 
הניהול  דמי  את  שהציעו  והלמן־אלדובי,  מיטב־דש 
ארגוני  של  פניות  בעקבות  ביותר.  הנמוכים 
וקרנות  ביטוח  חברות  בידי  שנתמכו  המעסיקים, 
אורכה  לתת  המדינה  הסכימה  הגדולות,  הפנסיה 
 2019 למרץ  הרפורמה  אישור  מיום  שנתיים  של 
)הפעימה השנייה(, אז יחויבו המעסיקים )אלה שלא 
לקיים  שנבחרו(,  הקרנות  לשתי  עובדיהם  מפנים 
דמי  את  שיציעו  פנסיה  קרנות  לבחירת  מכרזים 
הניהול הזולים ביותר. בפועל, המעסיקים ממשיכים 
לצרף עובדים לקרנות שהם בחרו עבורם, כשעל פי 
נתוני רשות שוק ההון, יותר מ־50% מהעובדים שלא 
בוחרים בעצמם את קרן הפנסיה, מצורפים לקרנות 

פנסיה בדמי ניהול מקסימליים.
בוחנים  "אנו  כי  נמסר  ביטוח  סוכני  מלשכת 
הפעימה  הקדמת  בנושא  עמדתנו  את  אלה  בימים 
בשנה  ההקדמה  מחד,  הרפורמה.  של  השנייה 
מנגד,  למבוטחים.  הניהול  דמי  את  להוזיל  עשויה 

המחדל,  ברירה  פנסיית  של  הכדאיות  הוכחה  טרם 
שנותנת תשואה נמוכה. כמו כן,  השירות והזמינות 
של החברות בתחום טרם הוכחו אף הן. לשכת סוכני 
ביטוח תפעל בכל האמצעים שעומדים לרשותה על 
בינוני  ממעמד  מבוטחים  בין  אפליה  למנוע  מנת 
ומעלה, שמקבלים שירות של סוכן מקצועי, לעומת 
עצמם  את  למצוא  שעשויים  הנמוך  השכר  בעלי 

בפני שוקת שבורה".
בדיון שהתקיים השבוע, אמר רונן טוב, יו"ר מיטב־
דש, גמל ופנסיה: "העמיתים מפסידים על כל רבעון 
כמעט  אין  בפועל  הרפורמה.  ביישום  דחייה  של 
הסכמים, ובשנה האחרונה אפשר לספור על יד אחת 
הזו  המעבר  תקופת  שנחתמו.  ההסכמים  מספר  את 
מתוכן  לעקר  דרכים  מצאו  ומעסיקים  הפוך,  נוצלה 
ואתה  אנוש  הזו; אתה מגיע למשאבי  את הרפורמה 

רואה רק אפשרויות של קרנות מסוימות".
כי  בדיון  אמר  שרעבי  הראל  הרשות,  מנהל  סגן 
מאפיין  אין  הזו  הסיטואציה  שבתוך  לזכור  "צריך 
אחד של הציבור, יש קבוצות שמשלמות דמי ניהול 
מקסימליים וכל שינוי רק יביא תועלת, ויש קבוצות 
אחר,  או  כזה  בשיעור  הניהול  דמי  מהטבת  שנהנות 
יש  ההסכמים.  להם  נבטל  אם  יקרה  מה  לבדוק  ויש 
פרקטיקות שמתגבשות בשוק במקומות שאין הסכמי 

ברירת מחדל".
ח"כ רועי פולקמן )כולנו(: "לפרק הזמן יש תג מחיר. 
מעוניינים  לחינם  ולא  מיליארדים  כמה  שווה  שנה 

לא  ומעסיקים  או מכרזים,  אין תהליך  הרי  באורכה. 
העובדים  בפני  אפשרויות  הדרגתי  באופן  פותחים 

שלהם".
סו"ב מיקי נוימן, המיועד ליו"ר הועדה הפנסיונית: 
"קרנות ברירת המחדל הינן קרנות חסרות מערכות 
תשלום פנסיה ראויות. הקרנות לא יוכלו להתקיים 
לאורך זמן בדמי ניהול אפסיים. דמי הניהול הנוכחיים 
הינם לצרכי שיווק ראשוני וגיוס עמיתים, היות והן 
לאורך  להתקיים  יכולות  ולא  מדי  קטנות  קרנות 
הרגולציה  התערבות  שלהן.  הנוכחיים  בממדים  זמן 
אפסיים  ניהול  בדמי  המחדל  ברירת  קרנות  ויצירת 
יוצרת מצב של מתן שירות וייעוץ לעשירים בלבד 
היות ולא ניתן לתגמל בגין מתן ייעוץ ושירות מדמי 
ניהול אפסיים שכאלו. המדינה מזניחה את החלשים 
פופוליסטיים,  מהלכים  לטובת  הנמוך  השכר  ובעלי 
וטובים רק לבעלי  שטובים רק לכותרות בעיתונים 
מתנגדת  הלשכה  המבוטחים.  מקרב  האמצעיים 
כותרות  לטובת  הנמוך  השכר  בעלי  להזנחת 

פופוליסטיות בעיתונים".
ההון  שוק  רשות  כי  נודע  הגיליון  סגירת  לפני 
תציע פשרה לפיה כל מעסיק שעד כה צירף עובדים 
הניהול  בדמי  פנסיה  לקרן  אוטומטי  באופן  חדשים 
ו־6%  )0.5% מהצבירה  בשוק  הקבועים  המקסימליים 
מההפקדות(, יחויב ממרץ 2018 לצרף את העובדים 
וזאת  המוזלות,  ברירת המחדל  קרנות  לאחת משתי 

במקום במרץ 2019.

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
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fix חבילת ריסק
ביטוח למקרה מוות ללא שינוי במחיר הכניסה ל – 15 שנה!*

Fix ü במחיר – ללא התייקרות עקב גיל ב – 15 שנים הראשונות.
Fix ü בתעריף – מבוסס על תעריף ריסק 5 הזול משמעותית מתעריף ריסק קבוע.

Fix ü לתכנון – המחיר הקבוע עוזר לתכנן את ההוצאות ללא הפתעות.

בעולם של אי-וודאות אנו מתחייבים 
לשמור לך על מחיר הביטוח

רוצים פרטים נוספים? פנה למפקח הרכישה שלך במנורה מבטחים ביטוח

* למעט הצמדה למדד המחירים לצרכן בהתאם לתנאי הפוליסה
  כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגה. ט.ל.ח 

  מנורה מבטחים ביטוח בע”מ
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ועידת  עדיף

לאחר 19 שנה פורש עופר נוריאל 
מתפקידו כעורך ראשי של "עדיף"

רונית מורגנשטרן

תג מחיר: אי עמידה בלוחות הזמנים 
להעברת מידע פנסיוני תגרור קנס

של ע ראשי  ועורך  בעלים  נוריאל,  ופר 
הודיע  "עדיף",  המקוון  הביטוח  עיתון 
הראשי,  העורך  מתפקיד  פרישתו  על 
עורך  כה  עד  ויינברגר,  רועי  מעתה  ימלא  אותו 
המשנה. נוריאל הודיע שיפרוש בסוף השנה מתחום 

כמנכ"ל  בעסקים  מעתה  ויתמקד  העיתונות 
"מרקטפרו" שבבעלותו, המפתחת מוצרים 

מיזם  הביטוח.  לענף  נלווים  וכלים 
עם  פעולה  בשיתוף  נעשה  המרקטפרו 

הלשכה.
מוכרת  לאישיות  שהפך  נוריאל, 
על  הודיע  הביטוח,  בענף  ומכובדת 

הפרישה בערב הפתיחה של ועידת עדיף 
ה־17 שהתקיימה השבוע.

כחודשיים  "לפני  כי  סיפר  נוריאל 
שכתבתי  העורך  בדבר  שנים.   19 בעדיף  חגגנו 
הערכותנו  את  בגאווה  ציינתי  האירוע  לרגל 
לעתיד: חיזוק ההון האנושי, ושיפור הפלטפורמות 
שבתום  ציינתי  עוד  והדיגיטליות.  הטכנולוגיות 
ראשי  כעורך  תפקידי  את  לסיים  בכוונתי  השנה 
ועידת עדיף,  היום, בערב הפתיחה של  של עדיף. 
בהתרגשות ובסיפוק רב אני מודיע שבתום השנה 

וכעורך  כעיתונאי  תפקידי  את  אסיים  הנוכחית 
ראשי של עדיף.

"אני בתפקיד מאז הקמת עדיף, ולאורך כל הדרך 
 – עדיף  לשגשוג  היחידה  שהדרך  ברור  לי  היה 
נעוצה במאמץ להביא ערך לקהל הפעילים בענף. 
לאורך כל התקופה עשינו את עבודתנו נאמנה. 
השונים  האינטרסים  בין  להפריד  ידענו 
מחויבותנו  לבין  בענף  פעילים  של 
בכנסים,  והמשתתפים  הקוראים  כלפי 
כדי להביא להם ערך מקצועי. הקמנו 
תשתית ארגונית, עם כוח אדם מחויב 
ומקצועי, אשר ימשיך לעשות זאת גם 

בשנים הבאות.
יכול  שאני  כך  על  מאוד  גאה  "אני 
לסמוך על רוח עדיף ועל הצוות שאיתי 
ולהתפנות לתפקיד מנכ"ל המרקטפרו, כך שאוכל 
משימה  זו  בעיני  כי  קדימה,  בהצעדתו  להתמקד 

לאומית".
למחליפי,  בהצלחה  לאחל  ברצוני  זו  "בהזדמנות 
האחרונות  בשנתיים  שימש  אשר  ויינברגר,  רועי 
כעורך משנה, ובטוחני שבאמצעות הליווי של הדס 
דרור, סמנכ"ל התוכן, שבמשך 16 שנים מנצחת על 

מלאכת העשייה, וצוות העיתונאים המוכשר - אילן 
פיש, דורון שפר, ואורי שלזינגר, ועוד שורה רחבה 
של כותבים - נמשיך להביא לכם בצורה מדויקת 

ומזוקקת את החדשות והמידע".
גיא  ד"ר  הוקרה מידי  הופתע לקבל מגן  נוריאל 
רוטקופף, מנכ"ל איגוד והתאחדות חברות הביטוח 
אריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני  ומידי סו"ב 

ביטוח היוצא. 
רוטקופף אמר כי "שמעתי אותך אומר מילים על 
מרקטפרו ועל הסוכן העמוק. אתה לא עוזב לשום 
עופר  זה  ועדיף  עדיף,  זה  אתה  בשבילנו  מקום. 

נוריאל. אנחנו מאוד אוהבים אותך".

"
מוגברת  בצורה  ב־2018  אותנו  שיעסיק  נושא 
מהווה  המסלקה  הפנסיונית.  המסלקה  הוא 
בשוק  מידע  מהפכת  לחולל  קריטית  תשתית 
מה  על  כשמסתכלים  שנים,   5 בחלוף  הפנסיוני. 
תעודות  מיליון  כ־1.4  להשיג,  הצליחה  המסלקה 
זהות עוברות בדוחות הפרודוקציה ולמעלה ממיליון 
בקשות פישינג". כך אמר רו"ח הראל שרעבי, סגן 
בכיר לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בוועידת 
עדיף שהתקיימה השבוע. "בשביל לקדם את השוק 
אנחנו חייבים לייצר סטנדרטיזציה, ולכן יתכן שכבר 
בדצמבר 2017 ניתן דגש על עמידה בלוחות הזמנים. 
היה לשוק מספיק זמן להתכונן לכך ולכן נעמיד תג 
בסוף  לדבריו,  הזמנים".  בלוחות  עמידה  לאי  מחיר 
איכות  בפניות  טיפול  חוזר  הרשות  תוציא  החודש 
בהעמדת  נוספת  מדרגה  מהווה  הוא  שגם  המידע 
המידע על ידי המסלקה. "זה ישלים את המעגל עבור 

החוסך והוא יקבל את כל המידע דרך המסלקה".
הפנסיוני,  החיסכון  בתחום  לרפורמות  בהתייחסו 
הבדיקה  של  מהתוצאות  חלק  כי  שרעבי,  אמר 
הרפורמות  הן  ההון  שוק  וברשות  באוצר  שנעשתה 
שקרו ב־2016 ויושמו ב־2017 - קרן ברירת מחדל 

ואיחוד חשבונות לא פעילים. "שתי הרפורמות האלה 
נדרשות מתוך התאמת התנאים לשוק והן יתנו מענה 
ההישגים  על  דיברו  הזו.  הספציפית  לאוכלוסייה 
החלקיים של הרפורמות האלה כי הן טרם הושלמו. 
העובדה  ואת  הניהול  דמי  ירידת  את  רואים  אנחנו 
שנתח השוק של המצטרפים מצביע על שינוי מגמה, 
בוחרים  לא  החדשים  מהמצטרפים  מ־20%  למעלה 
באחת מחמש קרנות הפנסיה הגדולות. יש לנו כוונה 

להמשיך לעקוב אחרי זה".

לייצר ודאות בשוק 
שרעבי התייחס גם לנושא משיכת הפיצויים שעלה 
בפאנל שפתח את יום הדיונים, ואמר כי ישנו צעד 
יצירת   - הזה  הדבר  לכל  מקדים  והכרחי  נדרש 
ודאות בשוק לגבי הזכאות לכספי הפיצויים. "אנחנו 
נתקלים בלא מעט מקרים שאדם שרוצה למשוך את 
כספי הפיצויים מנוע מלמשוך אותם כתוצאה מחוסר 
ודאות למי הם שייכים. ברור לכולנו שכשמדברים 
יכול  מעסיק  מאוגדים,  לא  עובדים  אוכלוסיית  על 
כאשר  מוגברת  בצורה  הפיצויים  כספי  את  למשוך 
חקיקה  תיקון  יזמנו  לכן  חלש.  עובד  עומד  מולו 

לגבי  וגם  העבר  כספי  לגבי  קטגורי  באופן  שיקבע 
לעובד.  ודאי  באופן  שייכים  הכספים  האם  העתיד, 
ויעודדו להשאיר את  נייצר כלים שיתמרצו  אנחנו 

הכספים בחיסכון הפנסיוני", הוא הוסיף. 
חולק  "אין  שרעבי:  אמר  המעסיקים  ממשק  בנושא 
שהמהלך הזה חשוב. פנסיה חובה לא מתמצה בחובה 
אנחנו  המטרה  את  להגשים  רוצים  אם  להפקיד. 
העובדים  של  הפנסיונית  שהזכויות  לוודא  חייבים 
מבצעים  הבקרה שאנחנו  תקין.  באופן  יירשמו  אכן 
על השוק מעלה לא מעט בעיות. התועלת המרכזית 
של ממשק המעסיקים הייתה שלראשונה מתאפשרת 
בקרה  ללא  מידע  עובר  היה  הממשק  עד  שקיפות, 
וזה  יש שקיפות מלאה  היה שקוף. עכשיו  והוא לא 
היום  שעד  הבעיות  את  השטח  לפני  מעל  מציף 
התעלמו מהם. ניתן לטפל בבעיות הללו בזמן אמת 
ולא כשאדם מגיע לגיל 67. בנוסף, כחלק ממהלכי 
המעסיקים  את  המחייב  חוזר  הוצאנו  השקיפות, 
כדי  העובדים  של  הטלפונים  מספרי  את  להעביר 
יוכל לקבל את כל המידע. לא בטוח שכל  שעובד 
העובדים יעשו את זה, אבל כשמחויבת גישה למידע, 

אין ברירה אלא לטפל בכשלים כאן ועכשיו".

ברכות חמות לרועי ויינברגר 
 על מינויו לעורך הראשי 

של "עדיף"

נוריאל. "המרקטפרו הוא 
משימה לאומית"
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סו"ב גבי מלכה - יו"ר סניף באר שבע
סו"ב גבי מלכה נכנס לתפקידו בתחילת השבוע 
עם הרבה מוטיבציה ורצון לבצע שינויים בבאר 

שבע ובדרום בכלל.
שנה,   18 כבר  ביטוח  סוכן  הוא   )55( מלכה 
גופני.  לחינוך  כמורה  בהוראה  עסק  כשקודם 
לענף הביטוח הגיע בשנת השבתון שלו, כשסוכן 
לעבוד  לו  הציע  טרבלסי  משה  הוותיק  הביטוח 
אתו לאחר שרכש תיק ביטוח של סוכן אחר. "נכנסתי 
לנושא, והוא מצא חן בעיני, הוצאתי רישיון ומאז אני בענף", מספר מלכה, 

המתמחה בכל תחומי הביטוח למעט ביטוח ימי.
מלכה הוא רווק ומתגורר באופקים. מעבר לפעילות שלו בלשכת סוכני 
ביטוח, הוא מוכר גם כפעיל ציבור - הן כמזכיר מפלגת העבודה בדרום והן 

כחבר לשכת המסחר במחוז הדרום.
הדיגיטציה:  בנושא  שלהן  לסוכנים  לסייע  הביטוח  חברות  על  לדעתו, 
"מדובר בעלויות גדולות, והכל נופל על הסוכן. יש סוכנים שלא יכולים 
לעמוד בעלויות אלו, ולכן החברות צריכות להכניס את היד לכיס ולסייע 
במימון ובהדרכות של מחשוב משרד הסוכנים שלהן. לא יתכן שתהיה איפה 
צריך  הדיגיטלי  הסיוע  להם;  שאין  וסוכנים  להם  שיש  סוכנים  בין  ואיפה 

להיות חלק מההסכמים של חברות הביטוח עם הסוכנים", טוען מלכה.
כל  הבאת  ובמרכזן  תוכניות  כבר  לו  יש  שבע,  בבאר  הסניף  ניהול  לגבי 
התכנים המקצועיים שיש לסוכני הלשכה במרכז ובצפון - לסוכני הדרום. 
"לצערי בלשכה לא דאגו לכך מספיק, והסוכנים בדרום לא זכו לקבל את כל 
התכנים המקצועיים וההשתלמויות להן זכו במחוזות אחרים. גם אם מגיעים 

10 סוכנים ליום עיון, הם זכאים לאותם תכנים ללא אפליה", הוא מדגיש.
איך אתה רואה את עתיד המקצוע?

צריכים  אנחנו  עתיד.  להם  יש   – דיגיטציה  על  שיישענו  "המקצוענים 
המסורתיות,  הביטוח  חברות  מול  וגם  הישירים  הביטוחים  מול  להתמודד 
שכבר עושות מכירות ישירות. כיו"ר סניף באר שבע, אני מתכנן להתמקד 
בנושא הדיגיטציה, ולערוך השתלמויות לסוכנים עם גופים מהתחום. אני 
מצפה שהלשכה תסגור מחירים טובים מול ספקי טכנולוגיה מתקדמת. לא 
ייתכן של־30% מסוכני הלשכה אין אפילו תוכנת משרד. אני מקווה שבסופו 
והסוכנים  הענף  ינהלו את  הגדולות  יקרה מצב שהסוכנויות  לא  דבר  של 

הקטנים יהיו הפקידים שלהן", מסכם יו"ר סניף באר שבע הנכנס.

סו"ב מוחמד חטיב - יו"ר סניף טבריה
של  היבחרו  עם  טבריה  בסניף  חל  מרענן  שינוי 
הסניף.  לראשות  כנא,  מכפר  חטיב,  מוחמד  סו"ב 
כערבי נוצרי הוא מבקש קודם כל לשלוח ברכות 
שמח,  חג  מאחל  "אני  המולד:  חג  את  לחוגגים 
הרבה בריאות ואושר לכולם. כפר כנא הוא כפר 
קדוש לנוצרים. הנס הראשון שארע לנביא ישו היה 
בכפר שלנו כאשר הפך מים ליין בחתונה שנכח בה. 
אני רוצה גם לנצל את ההזדמנות ולברך את נשיא הלשכה 
הנבחר ליאור רוזנפלד. כמו כן, אני מודה לנשיא הלשכה היוצא אריה אברמוביץ 
והצוות שלווה אתו בארבע השנים האחרונות, ומאחל להם הצלחה בהמשך דרכם".
חטיב )47(, נשוי + 4 ונכד אחד. הוא למד הנהלת חשבונות ועסק בתחום 
כשבע שנים. תוך כדי עבודתו במשרד רואה חשבון, הוא למד ביטוח במכללה 
לפיננסים וביטוח בחיפה, הוציא רישיון סוכן, ומ־1995 החל לעסוק במשולב 

בביטוח והנהלת חשבונות.
הוא גאה לספר על משפחתו: "אני בן למשפחה מרובת ילדים, אנו משפחה 
מלוכדת ומשכילה שחרטה על דגלה שכל ילדינו ילמדו ויהיו בעלי תארים; 

כל ההצלחה המשפחתית הינה בזכות ההורים היקרים שלנו", מספר חטיב.
חברות  מול  מהלך  ולהוביל  ידיים  לשלב  חייבים  הביטוח  סוכני  לדעתו, 
הביטוח ומול הפיקוח כדי לשנות את שיטת תגמול הסוכן. "אנו סוכני הביטוח 
עוסקים בתחום מעניין ומאתגר, תחום שמתפתח תמיד וכל הזמן יש בו הרבה 
חדשים  אתגרים  בפני  אותנו  חדשות שמציבים  וחקיקות  עדכונים  שינויים, 
ותחרות קשה. כל זה מביא לכך שאנו צריכים להשקיע מאמצים רבים כדי 
לשמור על הפרנסה. אנו נמצאים בתקופה לא קלה שבה כל הגורמים מנסים 

לנגוס בעמלות שמקבלים", הוא מסביר.
על עתיד המקצוע הוא אומר, שהסוכנים חייבים להשקיע בעצמם ובמשרדים 
שלנו "הן מבחינה טכנולוגית והן בצוותים. אנו חייבים להיות יותר מקצועיים 
ולעבור השתלמויות כדי לשפר את רמת השרות שנותנים ללקוחות שלנו 

ובכדי לעמוד בתחרות הקשה בענף", הוא מדגיש.
חטיב לא שוכח שהוא גם נציג המגזר הערבי ואומר: "כולי תקווה שאייצג את 
המגזר הערבי בצורה מקצועית ואצליח ביחד עם הלשכה להוביל מהלך בכדי 
ביטוח  ובמיוחד בבעיית  הביטוח במגזר הערבי,  סוכני  לפתור את הבעיות של 
החובה. אני מלא מרץ ואנרגיה ואעשה כל מאמץ ואשלב ידיים עם כולם למען 

עתיד טוב לכולנו".

הכירו  את הנבחרים

הכירו את יושבי ראש הסניפים החדשים
 בשבועות הקרובים ננסה להכיר את יושבי ראש הסניפים החדשים בלשכה – מי הם, קצת על חייהם 

 הפרטיים וגם תובנות שלהם על הענף בכלל וסוכני הביטוח בפרט, ומה הם מתכננים לטובת סוכני 
הסניף שלהם  והפעם - יו"ר סניף באר שבע ויו"ר סניף טבריה

מענקית
)מחלות קשות(

בקליק

תמונת
לקוח

ריסק 
בקליק

תמונת
עמלות

עסק
בקליק

תמונת 
מעסיק

דירה
בקליק

תאונות 
אישיות 
בקליק

אתר
הלקוחות

החדש

תמונת
סוכן

בעלי
מקצוע
בקליק

b1
73

96
/1

81
43

דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
המכלול שלי

gabimalca774@gmail.com • 050-5335345 :ליצירת קשר עם סו"ב מלכה mk1970@bezeqint.net • 050-5544907 :ליצירת קשר עם סו"ב חטיב 
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מקום ה ותופס  הולך  סייבר 
ההזדמנויות  לצד  בחיינו.  מרכזי 
החדשות, תופעת הסייבר טומנת 
סוכני  בפני  איומים.  מעט  לא  גם  בחובה 
הביטוח נפתח עולם רחב ומלא בהזדמנויות 
סייבר  לאירוע  חשוף  עסק  כל  עסקיות. 
נושא  את  להפנים  מתחילים  והלקוחות 
אבטחת המידע, שאיתו באופן ישיר מגיעה 
ההבנה שקיים צורך ממשי בפוליסת ביטוח 
הביטוח.  ענפי  כל  על  כמעט  המתפרשת 
פגיעות הסייבר האפשריות: גניבת מידע, 
וגניבת  תרמית  ביצוע  בפעילות,  פגיעה 

כספים.
ה־5  במקום  נמצאת  ישראל  מדינת 
בעולם  המותקפות  המדינות  ברשימת 

אחרי ארה"ב, רוסיה, טאיוואן, וגרמניה.

כיסויים עיקריים בפוליסת סייבר:
 PCI חבות כלפי מי שפרטיו נחשפו פרטיות - 

DSS )קנסות(, חשיפה במעבר לאתר סליקה.
אישי,  מידע  חשיפת  של  במקרה   - הוצאות 
 CALL הפעלת  משפטי,  יעוץ  הודעות,  משלוח 
עומק  בדיקת  ציבור,  יחסי  הוצאות   ,CENTER

והיקף החשיפה, איתור המידע ברשת וניטורו.
חבות קיברנטית )בריונות רשת( - חשיפת צד 
לפגיעה  החברה  במערכות  שימוש  לווירוסים,  ג' 
במערכות  לקוחות  של  שימוש  מניעת  באחרים, 

החברה )אובדן רווחים ללקוחות(.

שיחזור מערכות - הוצאות נוספות לצורך חזרה 
לפעילות, לרבות איתור, ניקוי והפעלה מחדש.

יחיד  מוצר  ואין  רבים  ביטוח  מוצרי  ישנם 
התאמה  נדרשת  הסיכונים.  לכלל  כיסוי  המעניק 
לכשל  הרחבה  על  בדגש  ארגון  לכל  אישית 
טכנולוגי, ללא צורך בהוכחה, מאחר ומקור הכשל 

הוא מתקפת סייבר.  

הסייבר  מתקפות  את  הממחישים  מקרים 
האפשריות על הארגון:

גנבה של קניין רוחני - חברת "לוקהיד מרטין" 
אשר תוכניות הפיתוח של מטוסי החמקן החדשים 
נעלמו מרשימותיה: עלות שנות פיתוח רבות ירדה 

לטמיון, הדבר הוביל לגניבת קניין רוחני 
ולביטול  תדמיתית  לפגיעה  ופטנטים, 

הזמנות מהחברה.
על  הסייבר  מתקפת   – רווחים  אובדן 
קוריאה,  לצפון  המיוחסת  סוני,  חברת 
בהם  רבים,  סיכונים  מכיל  זה  אירוע 
סוני,  של  ובתדמיתה  בשמה  פגיעה 
הפסד משמעותי בגין ההשקעות שבוצעו 
שנעשו  עתידיים  ובפיתוחים  בסרטים 
סרטים  בגין  רווחים  אובדן  בחברה, 
עקב  ולהקרין  למכור  יוכלו  לא  שכבר 
זליגת  חוקיים,  בלתי  לאקרנים  יציאתם 
מצויה  שהיתה  רגישה  אינפורמציה 
בארגון   מנהלים  בין  פרטיים  במיילים 
מכלל   75% של  והשבתה  גישה  ומניעת 
המחשבים והשרתים של הארגון אשר לא אפשרו 
שוטפת  עבודה  מנעו  ואף  הנזקים  מזעור  את 

במהלך ימים ארוכים. 
מתקפות   – האירניים  הגרעין  במתקני  פגיעה 
וארה"ב.  צרפת  ישראל,  לממשלות  המיוחסות 
מה  למעורבותן,  רשמי  אישור  ניתן  שלא  למרות 
ברכוש  פיזית  פגיעה  הוא  האירוע  את  שמייחד 
באמצעות לוחמת סייבר. פקדי הבקרה של מתקני 
התפרקו.  והצנטריפוגות  שובשו  הצנטריפוגות 
או  ייצור  דרש  שניזוק  הרכוש  של  הפיזי  האבדן 
אחרים.  נלווים  וחלפים  צנטריפוגות  של  רכישה 
מקרים כמו אלה מצריכים כיסוי ביטוחי הן לנזקי 

הרכוש והן לאובדן רווחים פוטנציאלי.

מצליבים ה הביטוח  כסוכני  אנחנו  יכן 
הגאווה  עם  המקצועית  האחריות  את 
ומממשים את עצמנו בדרך? אני בדרכי 
שלי, בכל שיחה, משתדלת מאוד לחשוב בעיקר 

בעת החיתום "מה היה קורה אם?".
הדוגמא הנפוצה והנפיצה ביותר אצלי היא תחום 
ביטוחי הנסיעות לחו"ל. רבים מחבריי מתייחסים 
לתחום כאל שגר ושכח, אך אצלי התחום מהותי 
ואישיות  מרובות  שיחות  עם  מתחיל  זה  וחשוב. 

עם הלקוחות.

)ולא  שלו  התחקור  הלקוח,  עם  אישית  שיחה 
היא  משתייך(,  הוא  גיל  קבוצת  לאיזו  משנה 
שמתעוררת  ברגע  במיוחד  כמוה,  מאין  חשובה 

בעיה בריאותית שיש לבחון לעומקה.
לאחרונה הגיע אליי בחור צעיר שסיפר לי כי יש 
לו פריצת דיסק מינורית. אמרתי לו כי "כפי שאין 
חצי הריון אין פריצת דיסק מינורית". הכל החל 
ברשת החברתית והגיע עד שיחות אישיות והסבר 
בתאילנד  לעשות  אישור  לו  אין  מדוע  מדויק 

אומגה של 1.5 ק"מ או לרכב על אופנועי ים.

לעתים חייבים לשים את האחריות המקצועית 
לפני הכל, יחד עם הידע, הגאווה וההסבר הנכון 
כדי להנגיש ללקוח את כל מה שהוא צריך לדעת 

ולהבין בצורה מובנית.
תהיו גאים, תסבירו, אל תשאירו את המוצר על 
המדף להעלות אבק. אם ישנו מוצר לא מוכר - 
תלמדו אותו ותשקיעו בו זמן. רק לאחר מכן צאו 
איתו החוצה על מנת להוכיח את הידע שלכם בו.
סיכון  מכל  שונה  אינו  לחו"ל  נסיעות  ביטוח 

אחר.

חדשות  הביטוח

ביטוח סייבר על קצה המזלג: לצד האיומים 
על חיינו ישנן הזדמנויות רבות וחדשות 

מתקפות הסייבר על עסקים הפכו נפוצות בשנים האחרונות ומהוות איום של ממש • כיסוי 
ביטוחי המותאם לאופי הארגון יכול למזער את הנזקים ואף להשיב את המצב לקדמותו

סו"ב רחל כבודי

האחריות המקצועית והגאווה במימוש הדרך
סו"ב מירה פרחי

אלטשולר שחם: ננקוט בפעולות לשיפור הממשקים

אבטחת מידע הולכת ותופסת מקום מרכזי בחיינו
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את ס הנחה  כהן,  יצחק  האוצר,  שר  גן 
סכום  את  להגדיל  ההון  שוק  רשות 
ההפקדה השנתית בקופת גמל להשקעה 

מ־70 אלף עד ל־150 אלף שקל. 
מוצר  היא  להשקעה  גמל  "קופת  כהן:  לדברי 
בקי  שאינו  הרחב  לציבור  המיועד  ונגיש  עממי 
לחסוך  שרוצים  הורים  למשל  הפיננסי.  בתחום 
לילדיהם. מהנתונים שיש בידינו עולה שנחסכים 
בו 180 מיליון שקל בממוצע מדי חודש. בתוך שנה 
בלבד, הכספים המנוהלים בקופות הגמל להשקעה 

עומדים על 2 מיליארד שקל".
הביטוחים  למתווה  גם  התייחס  השר  סגן 
שר  עם  יחד  שותף  היה  לו  החדש,  הסיעודיים 

אבי  ההסתדרות  ויו"ר  כחלון  משה  האוצר 
ניסנקורן: "הכרזנו בשבוע שעבר על מתווה חדש 
שצמצם את מבחני ההכנסה באופן כזה שהשירות 
ישופר והבירוקרטיה תצומצם. שיפרנו את הרובד 
הסיעודי והבטחנו שהחל מה־18 בינואר ישווקו רק 
ולכל הנפלטים מהמוצרים  ביטוח ראויים,  מוצרי 
בקופות  יהיה מענה  קצרי הטווח שבאים לסיומם 
החולים או בפוליסות ההמשך של חברות הביטוח. 

המתווה שגובש מעניק כיסוי הולם".

 הצלחה גדולה ל"חיסכון 
לכל ילד"

יחד עם רשות  על הרפורמות שביצע המשרד, 

שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בשנה האחרונה, אמר 
לסייע  שנועדו  רפורמות  לקדם  "המשכנו  כהן: 
לחוסכים, יישמנו בהצלחה רפורמות משמעותיות 
והבאנו להישגים של ממש. לגבי שינוי הקצאת 
ביולי  לתוקפו  שנכנס  המיועדות  חוב  אגרות 
את  שתנטרל  ביטחון  רשת  הענקנו   - האחרון 
לתכנית  באשר  התשואות.  תנודתיות  השפעת 
חיסכון לכל ילד - אני שמח לבשר כי מהנתונים 
ולמעלה  רבה  בהצלחה  עבר  המהלך  בידנו  שיש 
מ־3 מיליון תכניות נפתחו. אני מאמין כי סכום 
התחלת  לפני  רגע  שקלים,  אלפי  עשרות  של 
הסיכוי  את  ויגדיל  רבות  דלתות  יפתח  החיים, 

של הילד להצליח".

ישום מהלך של ניהול לקוחות המשרד, המבוסס על י
שיטת "פארטו־80/20", מצריך בחינה מקדימה של 
כמה נקודות מרכזיות, שיתוף צוות המשרד ועבודה 
ביותר  הטובות  התוצאות  את  ישיגו  אלה   – בשלבים 

בסיומו של התהליך.
השלב ראשון - סיווג הלקוחות על בסיס תרומתם למשרד 
רציונלית  בצורה  נערוך  הבדיקה  את  רווחיות.  מבחינת 
ומבלי לתת לאמוציות להפריע לנו. זהו השלב בו היתרון 
 - והבנקים  הישירים  מהביטוחים  מתחרינו  על  שלנו 
יכול להיות גם בעוכרנו, סיווג  "יתרון האינטימיות" - 
לקוחות חייב להיות נקי משיקולים אמוציות, כלומר, לא 
כל לקוח שנוהג לאחל לי מזל טוב, או לספר לי בדיחה 
טובה, הוא לקוח "טוב" ברמת הרווחיות. סיווג הלקוחות 

נחלק לשתי קבוצות בסיסיות:
1. מיעוט שתורם הרבה

2. רוב שתורם מעט
כאשר אנו נגשים לסווג את לקוחות המשרד לקבוצות 

מומלץ לסווג אותם על בסיס החלוקה הבאה:
- לקוחות אשר תרומתם רבה למשרד מבחינת רווחיות 
יחסית אך מעבירים בהתמדה  זמן גדולים  - לא צרכני 

רמות פרמיה גדולות בכל התחומים.

- לקוחות אשר תרומתם בינונית – צרכני זמן גדולים 
עם רמת פרמיה בינונית ולא קבועה.

- לקוחות אשר תרומתם שלילית למשרד - צרכני זמן 
גדולים, הקשר איתם אינו רציף.

שלב סיווג הלקוחות הוא הקשה ביותר. זהו שלב שמצריך 
מעבר על כל לקוח ולקוח, וסיווגו באחת מהקבוצות תוך 

התעלמות כאמור מאמוציות.
יתר השלבים עוסקים בקבלת החלטות - כיצד לנהל כל 
קבוצה תוך שימת דגש על הקבוצה המצומצמת יחסית 
של הלקוחות אשר תורמת את מירב הרווחיות למשרד, 
ופה יש הרבה כיוונים ודרכים שהן נגזרת של כל משרד 

ומשרד.
לקוחות  של  נכון  ניהול  ופועלים,  חיים  אנו  בו  בעידן 
המשרד הופך לחשוב יותר ויותר, ובתחום הזה יש עוד 
הגדולות  הביטוח  חברות  ממתחרינו,  ללמוד  מה  הרבה 
ללא  לקוחות  ולקטלג  לנהל  יודעים  אשר  והבנקים, 
של  היתרון  בלבד.  עסקי  בסיס  על  אלא  אמוציות 
לו  אסור  האינטימיות",  "יתרון  הוא  עליהם  המשרדים 
להפריע לנו בבואנו לנהל את לקוחות המשרד וזאת כדי 

להגדיל את הרווחיות בסופו של תהליך.
הכותב הוא יו"ר הוועדה היוצא לביטוח פנסיוני

חדשות  הביטוח

סגן שר האוצר: "סכום ההפקדה בקופת גמל 
להשקעה יוגדל ל־150 אלף שקל בשנה"

ח"כ יצחק כהן: "למעלה מ־3 מיליון תכניות נפתחו בתכנית חיסכון לכל ילד"

רונית מורגנשטרן

לא לתת ליתרון להפריע לנו 
בניהול הלקוחות

בעידן בו אנו חיים ופועלים, ניהול וסיווג נכון של 
הלקוחות הם המפתח להגדלת רווחיות המשרד

סו"ב יובל ארנון

סו”ב יובל 
ארנון ויתר על 

תפקיד יו”ר 
סניף חיפה

למקום ס נבחר  ארנון  יובל  ו”ב 
סניף  מועמדי  מבין  הראשון 
הארצית של  במועצה  לחברות  חיפה 
חוקי  פי  על  ביטוח.  סוכני  לשכת 
מי  הלשכה,  למוסדות   2017 בחירות 
כמועמד  הקולות  מירב  את  שקיבל 
לתפקיד  אוטומטית  נבחר  למועצה 

יו”ר הסניף.
עם זאת, נודע כי סו”ב ארנון ביקש 
אותו  והעביר  מתפקידו  להתפטר 
לבאה אחריו – סו”ב אניה לוין, סו”ב 

ארנון יהיה חבר המועצה.
בשיחה עם “ביטוח ופיננסים” אמר 
רב  עניין  לו  היה  אמנם  כי  ארנון 
להיבחר למועצה, אך מעולם לא חשב 
שייך  “העולם  הסניף:  יו”ר  להיות 
את  וינהלו  יעבדו  שהם  לצעירים. 

הסניף,” אמר ארנון.

רונית מורגנשטרן
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ם בסיכום חודש אוקטובר נמשכת מגמת ג
אלטשולר־ הבולטות של בית ההשקעות 

שחם בענפי הגמל, ההשתלמות והפנסיה, 
כשהתשואות שהוא מציג ניצבות בראש טבלאות 
בין  השווינו  חודש,  כמדי  הענפיות.  הביצועים 
ההשתלמות  הגמל,  מסלולי  של  התשואות 
ובתי  הביטוח  חברות  של  המובילים  והפנסיה 
את  שמנהלים  )אלו  במשק  הגדולים  ההשקעות 
וזמינים  חברה,  בכל  ביותר  הגדול  הנכסים  תיק 
או  גיל  לציבור ללא הגבלות פרטיקולריות של 

מגזר(, נכון ליום ה־31 באוקטובר.
אוקטובר  חודש  בתשואות  ניכרת  עלייה  מגמת 
בענף הגמל, כשהתשואה הממוצעת של המסלולים 
ל־0.36%  )בהשוואה   0.82% על  עומדת  שנבדקו 
ומטה של  בחודש שעבר(. מסלול הגמל לבני 50 
אלטשולר־שחם הוא שהשיא לחוסכים את התשואה 
ואחריו   –  1.45%  – באוקטובר  ביותר  הגבוהה 
כלל,  הביטוח  חברת  של  כללי  תמר  מסלול  רק 
מסלול הגמל לבני 50 ומטה של אקסלנס ומסלול 
התגמולים הכללי של מגדל סיכמו את החודש עם 
 1.04%  ,1.05%( אחד  מאחוז  גבוה  תשואה  שיעור 
ו־1.02%, בהתאמה(. השליטה של אלטשולר שחם 

מאז   – הביניים  טווחי  בשני  גם  נמשכת  בענף 
תחילת 2017 התשואה במסלול עומדת על 9.83% 

וב־12 החודשים האחרונים מדובר ב־11.71%.
חודשים  בת  מגמה  נמשכת  הארוכים  בטווחים 
ארוכים, שבמסגרתה שליטתו של בית ההשקעות 
אנליסט טרם עורערה: מסלול גמל ישראל שלו 
השנים  ב־3  מצטברים   20.07% לחוסכים  השיא 
השנים  בחמש  תשואה  ו־51.86%  האחרונות 
האחרונות. מסלול גדיש אג"ח עד 10% מניות של 
בית ההשקעות פסגות, שתשואתו המצטברת מאז 
הוא   ,)3.18%( בענף  הנמוכה  היא   2017 תחילת 
השנים  בחמש  המצטברת  בתשואה  האחרון  גם 
האחרונות – 18.39%. הקופה לתגמולים ופיצויים 
ללא מניות של אי.בי.אי חברה לביטוח חותמת 

את טבלת התשואות החודשית )0.44%(, כמו גם 
את זו של 12 החודשים האחרונים )3.07%( ושל 

שלוש השנים האחרונות )6.15%(.

משתלם להשתלם
הדומיננטיות של אלטשולר־שחם נכונה כאמור 
טווחי  כשבכל  ההשתלמות,  קרנות  לענף  גם 
האחרונות(,  השנים   5 )למעט  שנבדקו  הזמן 
ההשקעות  בית  של  הכללי  ההשתלמות  מסלול 
הגבוהים  התשואה  שיעורי  את  לחוסכיו  השיא 
בענף. בחמש השנים האחרונות ממשיכה לבלוט 
תשואתה המצטברת הגבוהה של קרן ההשתלמות 
של בית ההשקעות אנליסט )43.39%(. גם בתחום 
השני  הוא  אנליסט  בגמל,  כמו  ההשתלמות, 
למעט  הזמן,  טווחי  ביתר  גם  לאלטשולר־שחם 
מתבלטות  שבה  באוקטובר,  החודשית  התשואה 
של  המובילות  הקרנות  אלטשולר־שחם  אחרי 
 ,1.13%( ומגדל  מנורה מבטחים  כלל, אי.בי.אי, 

1.11%, 1.10% ו־1.04%, בהתאמה(.
ההשקעות  בית  של  הכללית  ההשתלמות  קרן 
התשואות  סולם  בתחתית  ניצבת  הלמן־אלדובי 

המצטברות ב־12 החודשים האחרונים ובשלוש 

חדשות  הביטוחחדשות  הביטוח



תשואות הגמל, ההשתלמות והפנסיה של 
אלטשולר-שחם מובילות את השוק

חודש אוקטובר היה מוצלח לחוסכים בענפי הגמל, הפנסיה וההשתלמות, כשתשואות 
חיוביות נרשמו בכולם, בהמשך למגמת העלייה מהרבעון הקודם

יובל הירשהורן

שם הקופה

כלל תמר כללי

הראל גמל מסלול אג"ח עד 25% מניות
ילין לפידות גמל מסלול אג"ח עד 25% 

מניות
מיטב דש גמל כללי

אקסלנס גמל לבני 50 ומטה

פסגות גדיש אגח עד 10% מניות

הלמן אלדובי בר יציב ישראל

אלטשולר שחם גמל לבני 50 ומטה

מגדל לתגמולים כללי
מנורה מבטחים תגמולים ופיצויים 

אג"ח עד 10% מניות
אנליסט גמל ישראל

הפניקס תגמולים ופיצויים מסלול 
לבני 50 ומטה

אי.בי.אי קופה לתגמולים ופיצויים 
מסלול אג"ח ללא מניות

11,848,437

11,558,991

7,016,400

4,550,321

3,996,200

3,143,600

3,153,000

2,281,911

1,233,079

1,133,917

908,400

426,800

193,200

1.05%

0.73%

0.46%

0.79%

1.04%

0.48%

0.91%

1.45%

1.02%

0.52%

0.82%

0.97%

0.44%

6.38%

5.21%

3.94%

5.42%

6.00%

3.18%

5.68%

9.83%

5.72%

3.39%

9.47%

6.51%

3.58%

7.64%

6.01%

4.36%

6.82%

6.69%

3.15%

6.16%

11.71%

6.75%

3.46%

9.65%

7.78%

3.07%

11.43%

11.64%

11.12%

10.83%

6.20%

8.92%

18.39%

31.03%

10.68%

6.55%

20.07%

28.75%

20.86%

51.86%

6.15%18.90%

32.86%

30.82%

31.02%

31.17%

 יתרת הנכסים 
נכון ל־10/17 
)באלפי ש"ח(

 תשואה לחודש 
אוקטובר 2017

תשואה מצטברת 
ל־12 החודשים 

המסתיימים 
ב־10/17

תשואה מצטברת 
ל־3 שנים 

המסתיימות 
ב־10/17

תשואה מצטברת 
ל־5 שנים 

המסתיימות 
ב־10/17

תשואות ענף הגמל, אוקטובר 2017
תשואה מצטברת 

מתחילת השנה

המסלול טרם רשם פעילות בטווחים אלו

המסלול טרם רשם פעילות בטווחים אלו

המסלול טרם רשם פעילות בטווחים אלו

 מסלול ההשתלמות הכללי של 
בית ההשקעות אלטשולר־שחם 

השיא לחוסכיו את שיעורי 
התשואה הגבוהים בענף
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חדשות  הביטוח



שם הקופה

אלטשולר שחם השתלמות כללי

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי

מגדל - השתלמות כללי

פסגות שיא השתלמות כללי

מיטב דש השתלמות כללי

כלל השתלמות כללי

אקסלנס השתלמות כללי

הראל השתלמות מסלול כללי

מנורה מבטחים השתלמות כללי

אנליסט השתלמות כללי

הלמן אלדובי השתלמות כללי

הפניקס השתלמות כללי

אי.בי.אי קרן השתלמות מסלול כללי

17,487,135

13,936,700

11,102,178

9,736,800

7,699,605

6,385,718

5,421,400

5,138,926

3,690,795

3,191,200

2,509,600

1,604,800

709,000

1.20%

0.90%

1.04%

0.99%

0.84%

1.13%

0.96%

0.98%

1.10%

0.92%

0.92%

0.95%

1.11%

8.40%

5.25%

5.84%

5.77%

5.34%

6.10%

5.75%

6.40%

6.09%

7.36%

5.35%

6.32%

6.15%

9.76%

6.07%

6.88%

6.80%

6.77%

7.21%

6.53%

7.61%

7.88%

8.40%

5.86%

7.59%

6.92%

16.05%

14.36%

10.85%

11.51%

10.45%

10.64%

11.98%

13.22%

11.25%

15.31%

8.31%

14.71%

11.54%

38.25%

38.98%

28.35%

31.90%

30.75%

30.66%

33.01%

33.60%

31.58%

43.39%

28.89%

35.64%

32.29%

 יתרת הנכסים 
נכון ל־10/17 
)באלפי ש"ח(

 תשואה לחודש 
אוקטובר 2017

תשואה מצטברת 
ל־12 החודשים 

המסתיימים 
ב־10/17

תשואה מצטברת 
ל־3 שנים 

המסתיימות 
ב־10/17

תשואה מצטברת 
ל־5 שנים 

המסתיימות 
ב־10/17

תשואות ענף ההשתלמויות, אוקטובר 2017
תשואה מצטברת 

מתחילת השנה

השנים האחרונות: 5.86% ו־8.31%, בהתאמה.
שנהנית  החברה,  של  המקיפה  הפנסיה  קרן 
הפנסיה,  בשוק  מחדל  ברירת  קרן  של  ממעמד 
חותמת גם את טבלת התשואות בענף זה במספר 
טווחים שונים: מאז תחילת 2017 מדובר ב־5.22%, 
של  תשואה  הצטברה  האחרונות  השנים  ב־3 

עומד  הנתון  האחרונים  החודשים  וב־60   11.48%
הענפי,  לממוצע  מתחת  הרבה   -  28.36% על 

העומד על כ־36.3%.
הפנסיה  קרן  שהוצגו,  הענפים  ביתר  כמו 
המקיפה של אלטשולר־שחם מובילה בתשואותיה 
הזמן.  טווחי  בכל  זה, כשהפעם מדובר  בענף  גם 

מסלול גלעד כללי של חברת הביטוח הראל הוא 
השני לה בכל הטווחים. קרן הפנסיה המקיפה של 
הפניקס השיאה את התשואה המצטברת הנמוכה 
בענף מבין החברות שנבדקו, הן בחודש אוקטובר 
– 0.6% – והן בשנה שהסתיימה ב־31 באוקטובר 

.5.87% –

בהסדר 
עם:

מטפלים ומלווים בתביעות צד ג'
הסדרים עם רוב חברות הביטוח

רכב חלופי מהיום הראשון 

מפתח תמורת מפתח
איסוף והחזרת הרכב מבית הלקוח

מוסכי הסדר של מספר חברות השכרה

מרכזי השירות של שגריר - הכתובת שלך לטיפול בנזקי פחחות וצבע 
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 הכירו את עובדי לשכת סוכני ביטוח שפועלים מאחורי הקלעים ודואגים לתפקוד השוטף של הלשכה ‰ 
והשבוע: קארין רוזנפלד, מזכירה במכללה לפיננסים וביטוח

מצב משפחתי: רווקה
השכלה: תואר ראשון במדעי החברה 
בהתמקדות בתקשורת וסוציולוגיה 

באוניברסיטה הפתוחה.
לימודי תעודה - קריינות, שדרנות רדיו 

וטלוויזיה באולפני גבע
ותק בתפקיד: 3 חודשים

תארי את עבודתך.
"התחום בו אני עוסקת, חדש עבורי, אך 
מוצאת בו הרבה עניין ואתגרים. כרגע, 

אני לומדת את העבודה על כל היבטיה 
ומשתדלת להיכנס לעובי הקורה של 

התחום. גם ההתייחסות אליי מצד ההנהלה, 
גורמת לי לרצות להצליח ולעשות את 

המיטב.
"במסגרת תפקידי, אני עוסקת בניהול 
אדמיניסטרטיבי בכל הקשור למשרד 

ונותנת מענה טלפוני ופרונטאלי 
למתעניינים בקורסים.

"בנוסף, אני דואגת להתנהלות הפנים 
הארגונית, כך שצורת העבודה תהיה 

מסודרת ומאורגנת, והשירות שיינתן יהיה 
יעיל, מהיר והטוב ביותר".
מה את אוהבת בעבודה?

“במסגרת התקופה הקצרה בה אני נמצאת 

במכללה, התרשמתי שהעבודה מאוד 
מגוונת ודינמית. אני אוהבת את העניין 

והאתגר שבכל תחומי העבודה. בנוסף, אני 
אוהבת את הדינמיקה שלי עם האנשים".
האם העבודה בלשכה תרמה לדעתך על 

סוכני הביטוח?  
"התקופה שבה אני עובדת בלשכה קצרה 

מכדי לחוות דעה. עם זאת, בראייה של 
החברים בה והעובדים במכללה, הרי שכולם 
נמצאים באווירה טובה ונעימה, יחסי האנוש 

טובים ומכבדים, הרואים במקום העבודה 
הזה כבית".

מה הבילוי האהוב עלייך?
"מופעי סטנד־אפ, הצגות, בתי קפה עם 

משפחה וחברים".
איך את מבלה את סופי השבוע?

"בסופי שבוע  אני אוהבת לטייל, לשבת 
עם חברים להשלמת פערים, בבתי קפה או 

מסעדות לטובת זמן איכות משובח".

"אני דואגת שהשירות שיינתן יהיה יעיל, מהיר והטוב ביותר"

הכר את עובד הלשכה    

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע 
בעיניו  והשבוע: אליאור טהורי, סוכן משנה עצמאי בסוכנות “קרדו" בחולון

גיל: 29   
מצב משפחתי: נשוי + 1 ואחד בדרך

רישיון: פנסיוני וכללי. למד לרישיון במכללת מיטב 
דש

מה הביא אותך לתחום הביטוח?
“חודשיים לאחר שהשתחררתי מצה”ל התחלתי לעבוד 

כמתאם פגישות בבית ההשקעות פסגות. נשאבתי 
לתחום הפיננסים והביטוח, כי זה מצא חן בעיניי. יש 

גם רקע אישי בנושא; אבי נפטר כשהייתי מאוד צעיר, 
ונתקלנו בקשיים לממש את ביטוח החיים שלו מול 
חברת הביטוח. זה מלווה אותי כל הזמן, ואני מאמין 

שזו סיבה נוספת לכך שנמשכתי לתחום הביטוח”.
מה אתה אוהב בעבודה כסוכן?

“בעיקר את הדינמיקה עם הלקוחות, התאמת הצרכים 
לכל לקוח, כי כל תיק שונה במהות שלו וברצונות 

המבוטח, ובסוף גם לקבל הפניות ללקוחות אחרים – 
זו החוויה הטובה ביותר, שמשמעותה שהצלחתי. כמו 

כן, אני אוהב ללמוד, ובתחום הזה יש למידה בלתי 
פוסקת”.

איפה אתה רואה את עצמך בעוד 10 שנים?

“זה מאוד רחוק, אני מתמקד בכאן ועכשיו. לא מעניין 
אותי מה יהיה עוד 10 שנים”.

איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?

“אין ספק שהמקצוע ישתנה ומשתנה כבר היום; הרמה 
המקצועית הנדרשת מסוכן הביטוח עולה כל הזמן 

והסוכן יידרש לתת מעטפת כלכלית וביטוחית ללקוח 
שלו. אפילו באפיק הכלכלי האישי כמו משכנתאות 

והלוואות חוץ בנקאיות – בהתאמה אישית. תהיה יותר 
דיגיטציה בקשר עם הלקוחות, אבל היא לא תחליף 
את הקשר האישי. הדיגיטציה היא כלי שחוסך זמן, 

אבל אסור לוותר על הקשר האישי )טלפונים, פגישות( 
עם המבוטח”.

איזה טיפים אתה יכול לתת לסוכנים צעירים כמוך?
“ללמוד ולהתמקצע - תמיד יש מה ללמוד, וכדאי 

להתייעץ עם המנוסים יותר. להקשיב, להקשיב ושוב 
להקשיב – למה שאומר הלקוח.

“לעבוד בהתחלה עם חברת ביטוח מרכזית אחת, 
שתסייע לכם, ולא להתפזר בין כמה חברות. זה עוזר 

בהתמקדות וביעילות.
“להיות כל הזמן בשטח ומהרגע הראשון שתהיה לכם 
פקידה; זו הייתה הדרישה הראשונה שלי מהסוכנות. 

הפקידה חוסכת ממני את הבירוקרטיה והתפעול כדי 
שאהיה פנוי ללקוחות”. 

“לקבל הפניות ללקוחות אחרים 
– זו החוויה הטובה ביותר” סוכן צעיר

‰ office@rbmedia.co.il מעוניינים להופיע במדור? שלחו פרטים למייל ‰

"התרשמתי שהעבודה מאוד מגוונת ודינמית" 

טהורי. “הדיגיטציה לא תחליף את הקשר האישי"
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לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il :המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל

דרושים

“לסוכנות ביטוח באשדוד דרוש/ה עוזר/ת 
מקצועי/ת, מנהל/ת תיק לקוחות עם אוריינטציה 

 PART TIME OR לשיווק וניסיון בתחום הביטוח
FULL TIME שפות יתרון-סודיות מובטחת -ק"ח ל: 

"ASHBIT22@WALLA.CO.IL
דרוש/ה מנהל/ת תיק לקוחות באלמנטרי עם 

אוריינטציה בשיווק וניסיון מוכח לסוכנות ביטוח  
ותיקה בראשון לציון מייל: toli@toli.co.il נייד- 

0544363697
דרוש/ה מנהל/ת תיק לקוחות באלמנטרי עם 

אוריינטציה בשיווק וניסיון מוכח לסוכנות ביטוח  
ותיקה בראשון לציון מייל toli@toli.co.il נייד- 

 0544363697
לסוכנות ביטוח גדולה ברחובות דרושה חתמת 

רכב ודירות לחצי משרה לשעות אחר הצהריים 
בין השעות 13:30 ל- 17:30, 5 ימים בשבוע. נדרשת 
בקיאות במערכות המחשוב של פניקס והראל.ניתן 

לפנות במייל: omri@milchan-ins .co.il וטלפון: 
052-8454558 ,052-8454534

לסוכנות ביטוח בצפת דרוש/הרפרנט/ית ביטוח 
חיים שרות לקוחות, גבייה, טיפול בפדיונות 

ושינויים, טיפול בתביעות ביטוח חיים ובריאות 
יציאה לבנקים ולדואר, העבודה מתבצעת בצפת, 

שעות עבודה 08:00-16:00 ידע וניסיון בתחום  
ביטוח חיים והפנסיה-חובה, שליטה טובה 

ביישומי אופיס בדגש על שליטה מוחלטת ב־
silyael@gmail.com :קו”ח לשלוח ל EXCEL

לסוכנות ביטוח ותיקה בפתח תקוה דרוש/ה 
מנהל/ת תיקי לקוחות בביטוח חיים בעל/ת ניסיון 

 ורישיון. תנאים מצוינים למתאימים!
Hadar@avivit.co.il :קו"ח לשלוח ל 

סוכן ביטוח בירושלים, מחפש עוזרת מקצועית 
עם ניסיון בתחום ביטוח החיים קו"ח לשלוח ל: 

nechamab@shaham.co.il
לסוכנות ביטוח בפ"ת דרוש רפרנט/ית ביטוח 

טיפול שוטף מול לקוחות קיימים ולקוחות 
חדשים, העברת הצעות מחיר והפקת פוליסות 

ביטוח, עריכת שינויים ועדכונים בפוליסות 
קיימות, משרה מלאה/חלקית תנאים טובים 

 gilsh08@gmail.com למתאימים קו"ח למייל
לסוכנות ביטוח באשדוד דרוש/ה חתם/ת רכב,  
דירה, עסקים, עם ניסיון בעבודה בחברת ביטוח 
או סוכנות ביטוח לפחות שנתיים תנאים טובים 

tzachi@alfa-l.co.il :למתאימים לתפקיד מייל

 שכירות משנה

להשכרה חדרים לסוכני ביטוח +עמדת מזכירה 
+חניה בפתח תקוה במקום מרכזי עם גישה 

לעורקי תחבורה ראשיים בדבר פרטים נוספים 
נא לפנות ליגאל בטלפון 054-4999954 

סוכנות פרוגרס סוכנות לביטוח בעמ מקבוצת 
זהר מעמידה חדרים לסוכני ביטוח חיים בקרית 

אריה רחוב עמל 58 להשכרה לפרטים נא 
לפנות לשרגא לידור 054-6655736 ו/או במייל 

shragalidor@gmail.com

להשכרה במשרד ביטוח מפואר בפתח תקוה 
)קרית אריה( חדר מנהל ושני עמדות עבודה 

מרוהטים ומוכנים לעבודה מיידית. תשלום 
חודשי בסך 6500 שקל כולל שכירות,דמי ניהול, 

הוצאות חשמל, ארנונה, טלפוניה, אינטרנט 
ומיחשוב קובי 050-5233671

להשכרה בבניין משרדים מפואר אפרידר ביזנס 
סנטר באזור.קומה 11, 70 מ"ר מעוצב ומוכן 

לכניסה מיידית. כולל מטבח בתוך היחידה. 70 
שקל למ"ר.

להשכרה בבניין משרדים מפואר אפרידר ביזנס 
סנטר באזור. קומה 11, 70 מ"ר מעוצב ומוכן לכניסה 

מיידית. כולל מטבח בתוך היחידה. 70 שקל למ"ר.
להשכרה משרד באזור במגדלי אפרידר החדשים 

בקומה 13 הגבוהה צמוד למשרד ביטוח ותיק 
בתחום האלמנטר והחיים. המשרד בסיגנון 

וויוורק זכוכית שקופה המפרידה בין המשרדים.
לפרטים 0505285161 מאיר

להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח פנסיוני 
באזור הבורסה ברמת גן ,כולל כל התשתיות 

התפעוליות הנדרשות מתאים גם למתמחה או 
לסוכן פנסיוני הנמצא בראשית דרכו והזקוק 

לתמיכה/הדרכה מקיפה 050-5293836 
להשכרה משרד כולל ריהוט בתוך משרד ביטוח 
פעיל וותיק מאד בבנין יוניטרייד באשדוד- ניתן 
לשלב עם שרותי משרד ושת”פ . 050-8366429 

 rinat.maroml@gmail.com /רינת
סוכנות ביטוח באזור ר"ג מציעה חדר בסוכנות 

ללא עלות 0505238954 

2 משרדים בגודל 17 מטר ברוטו כל משרד בבניין 
וי-טאוור המפואר. עלות שכירות לחודש 3,600 

₪ ברוטו ,תשלום חודשי. התשלום כולל: ארנונה, 
חשמל, דמי ניהול, אינטרנט, מרכזיה טלפונית, 

ניקיון. וריהוט חלקי)במידה וצריך(. לפניות 
0544353580- הואלי או 03-7521521 .

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
בי. פור יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז, מעוניין 

לרכוש תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי. כולל 
מודלים גמישים ארוכי טווח, כולל משרדים. 

Michaele@b4-u.co.il 0528741331 סודיות 
מובטחת.

מעוניין לרכוש תיק ביטוח אלמנטרי באזור 
המרכז/השרון/השפלה. טל. 052-8711273, 

09-7920138, חיים.

"מרכז המומחים לביטוח ופיננסים – מעוניינים 
לרכוש תיקי ביטוח איכותיים מכל הארץ - 

 במחירים אטרקטיביים אריה אופיר – 
050-5212457 אדיר דיין – 054-2024440" 

מעוניין לרכוש תיק ביטוח באזור המרכז, השפלה 
או השרון.להתקשר אל חיים: 09-7920138 

052-8711273
סוכן ביטוח בפתח תקווה בעל רישיון בביטוח 

כללי מעוניין לרכוש תיק ביטוח קטן/בינוני 
 איתמר רומנו 050-7332287 

itamar.bituach@gmail.com
מעוניין לרכוש תיק ביטוח באזור המרכז, השפלה 

או השרון. להתקשר אל חיים: 052-8711283, 
.09-7920138

 

רגע  להיפרד

לשעבר א השלום,  עליו  רייף  ברהם 
נשיא לשכת סוכני ביטוח בישראל זכה 
בלשכה,  החברים  של  רבה  להערכה 
לו:  אומרים  שהיו  חיפה  עירו  מתושבי  גם  כמו 
"מר רייף קראנו עליך היום בעיתון". רייף היה 
עבורי נשיא של לשכה חשובה, ואדם בעל שיעור 
שלו  מאמין  האני  את  רייף  לי  אמר  פעם  קומה. 
להעלות  יכול  "אינך  הביטוח:  סוכן  מקצוע  על 
להיות מאושר בעת  יכול האדם  על הדעת כמה 
שסוכן הביטוח מביא אליו צ'ק. כמה מרפא כאב 
של אלמנה בעת שסוכן הביטוח מביא לביתה את 
דמי פוליסת ביטוח החיים, פוליסה שהסוכן עמל 

למכור לבעלה".
רייף היה סוכן ביטוח שהכיר בערך העיסוק שלו. 
המקום  "זה  כי  פעם  ואמר  למקצוע  החמיא  הוא 
רגע  זה  היה  לאנשים".  טוב  לעשות  אפשר  שבו 
קשה ועצוב בעת שקיבלתי את הטלפון מציפורה 

רעייתו של רייף על מותו. 

רייף היה חולה ועבר אירוע שהשאיר עליו את 
בתקופת  הלשכה  דובר  הייתי  הקשים.  אותותיו 
וידידים  כהונתו כנשיא הלשכה, ונשארנו חברים 
היינו  לפעם  מפעם  דרכנו,  שנפרדו  לאחר  גם 

נפגשים לארוחות צהריים. 
קיימתי עם רייף שיחות אחת לשבוע גם לאחר 
שחלה. קיוויתי והתפללתי שישוב לאיתנו, והיה לי 
הכבוד לכהן כדובר לשכת סוכני ביטוח בתקופתם 
של ארבעה נשיאים: אברהם רייף, שאול פסטרנק, 
זאב וינר ויוסף מנור. רייף הוסיף כבוד ללשכה, 

בהיותו סוכן ביטוח מבוסס ובעל מוניטין.
של  להתעניינות  זכתה  ביטוח  סוכני  לשכת 
מכל  העיתונאים  כל   - ביטוח  לענייני  הכתבים 
באילת.  בכנסים  מתייצבים  היו  התקשורת  כלי 
רייף הכיר בכוחה של התקשורת וידע היטב כיצד 
משתכחין.  ולא  דאבדין  על  חבל  איתה.  להתנהל 
אדם מיוחד היה אברהם רייף, נשיא לשכה שהביא 

כבוד לסוכנים, ורומם את כלל ענף הביטוח.

 אברהם רייף - נשיא וסוכן ביטוח 
בכל נפשו ומאודו  

מרדכי שיפמן

אברהם רייף ז"ל
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