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חדשות  הביטוח  

אריה נ שיא לשכת סוכני ביטוח לשעבר, סו"ב 
אברמוביץ, נעתר לפנייתו של נשיא הלשכה 
צוות  בראשות  ויעמוד  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב 

יישום מסקנות ועדת 2030.
סו"ב  הלשכה  נשיא  חברים  יהיו  היישום  בצוות 
ליאור הורנצ'יק,  רוזנפלד, מ"מ נשיא הלשכה סו"ב 

והיועץ המשפטי של הלשכה עו"ד עדי בן אברהם.
לישיבות הצוות יוזמנו מידי ישיבה נושאי תפקידים 
בלשכה, והצוות יעבוד בסינכרון עם הנהגת הלשכה.

לביטול  האפשרויות  את  הצוות  יבחן  היתר  בין 
סוכן ליועץ, ושינוי סעיף  בין  האבחנה בוועדת בכר 
19 א'. הצוות גם יעסוק בתיקון חוק שירות ביטוח, כך 
שיאפשר פתיחת חשבון פנסיה החל מהגיוס לצה"ל, 
במטרה להכניס את הצעירים לקרנות הפנסיה בגיל 

מוקדם ככל שניתן. בנוסף, יבחנו חברי הצוות קידום 
הצעת חוק שתאפשר משיכת כספי פיצויים רק לאחר 

"מקרי מסכנות".
בראשות  עמד  סער,  גדעון  לשעבר  השר  כזכור, 
הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח 2030, 

ובחודש יולי האחרון הציגה הוועדה את מסקנותיה.
בוועדה השתתפו גם שמואל סלבין, לשעבר מנכ"ל 
משרד האוצר, רו"ח דורון שורר, המפקח לשעבר על 
הביטוח, גלית אבישי, מייסדת ויו"ר "אמון הציבור" 

ואריה אברמוביץ.
של  מרכזיים  היבטים  בחמישה  התמקדה  הוועדה 

ענף הביטוח:
1. הטיפול במשבר הפנסיה בישראל.

2. הבטחת טיפול סיעודי הוגן.

3. שיפור השירות של חברות הביטוח.
4. תפקיד הממשל בעיצוב עתיד ענף הביטוח.

5. עתיד סוכן הביטוח
כמעט  בפומבי  שהתקיימו  הוועדה  דיוני  במסגרת 
מידי חודש, נכחו בין היתר שר הבריאות לשעבר יעקב 
ליצמן, שר הרווחה חיים כץ, ח"כ איציק שמולי, פרופ' 
הלאומי,  הביטוח  מנכ"ל  לשעבר  יוסף,  מור  שלמה 
יאיר  עודד שריג, המפקח לשעבר על הביטוח  פרופ' 
המבורגר, יו"ר חברת הביטוח הראל, ופרופ' ליאוניד 

אידלמן, יו"ר ההסתדרות הרפואית.
למען  התגייסותו  על  לאברמוביץ  הודה  רוזנפלד 
בפרט.  הביטוח  וסוכני  בכלל,  הביטוח  ענף  עתיד 
המהלך  הובלת  על  רוזנפלד  את  שיבח  אברמוביץ 

האסטרטגי לטובת הענף.

 "
אנחנו מקבלים תמיכה מקיר אל קיר על הצעת 
שהציבור  מבינים  הכנסת  חברי  שלנו;  החוק 
ביותר  הטוב  הביטוחי  המוצר  את  לקבל  צריך 
שישפיע על חייהם כמו סיעוד וכמו ביטוח חיים", כך 
ליאור רוזנפלד  אמר נשיא לשכת סוכני ביטוח סו"ב 
טוב" עם  "בוקר  בתוכנית  צה"ל  לגלי  הבוקר  בראיון 

אפי טריגר.
הראיון התקיים לקראת הנחת הצעת החוק הפרטית 
יוכל  רישיון  בעל  רק  לפיה  בכנסת שיזמה הלשכה, 
ביטוח  מוצרי  פרונטלית,  פגישה  ולאחר  למכור, 
ותאונות  סיעוד  בריאות,  חיים,   – כמו  טווח  ארוכי 

אישיות.
לדברי רוזנפלד, הצעת החוק תוגש על ידי מספר 
וגם  מהקואליציה  גם  סיעות  ממספר  כנסת  חברי 
שוק  ורשות  האוצר  מצפה ששר  "אני  מהאופוזיציה: 

הציבור  עם  להיטיב  שבאה  בהצעה  יתמכו  ההון 
בישראל", אמר בראיון.

לא  החוק  הצעת  אם  המראיין,  לשאלת  בתגובה 
הלשכה:  נשיא  אמר  הביטוח,  בשוק  בתחרות  תפגע 

הם  בענף.  התחרות  מחוללי  הם  הביטוח  "סוכני 
עובדים עם מספר חברות ביטוח, וכך יכולים להבטיח 
שהלקוח יקבל את המוצר הטוב ביותר שיבטיח את 
מוקדנים  של  התופעה  את  מכירים  כולנו  עתידו. 
לא מקצועיים ובלתי אחראים שמבטלים למבוטחים 
פחות  פוליסות  להם  ומקימים  קיימות  פוליסות 

טובות, ואף מבצעים כפל ביטוחים".
לפגוע  באה  לא  ההצעה  כי  רוזנפלד,  אמר  עוד 
עוסקת  שאינה  משום  הישירות  הביטוח  בחברות 
אלא  וכד'(,  דירות  )רכב,  טווח  קצרי  בביטוחים 
אינה  ההצעה  לדבריו,  בלבד.  טווח  ארוכי  במוצרים 
יכולה  ההתנהלות  "כל  ובדיגיטציה:  בקדמה  פוגעת 
להיות דיגיטלית, לאחר פגישה פרונטלית, או לאחר 
שהסוכן יציג את הפרטים שלו כבעל רישיון", הדגיש 

נשיא הלשכה.

 סו"ב אברמוביץ יוביל צוות יישום 
מסקנות ועדת 2030

נשיא הלשכה לשעבר נענה לפניית סו"ב רוזנפלד לעמוד בראשות צוות יישום שיעסוק בהמלצות הוועדה

רונית מורגנשטרן

נשיא הלשכה בגל"צ: "מצפה לתמיכת שר האוצר 
ורשות שוק ההון בהצעת החוק למכירת ביטוח ארוך 

טווח רק אחרי פגישה פרונטלית עם בעלי רישיון"
רוזנפלד: "סוכני הביטוח הם מחוללי התחרות בענף ואלה שיכולים להבטיח שהלקוח יקבל את המוצר הטוב ביותר"

רונית מורגנשטרן

רוזנפלד
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אמון הציבור: "רכיב המע"מ בנזקי רכב לא משולם 
במקרים שבהם הנזקים לא תוקנו בפועל"

 ארגון אמון הציבור הגיש תביעה נגד שש חברות ביטוח בטענה שהן נמנעות, שלא כדין, מלשלם 
תגמולי ביטוח למבוטחים

רונית מורגנשטרן

המשפט א לבית  הגיש  הציבור  אמון  רגון 
לאשרה  ובקשה  תביעה  מרכז  המחוזי 
בהן  ביטוח  חברות  שש  נגד  כייצוגית, 
הארגון  טענת  והפניקס.  ביטוח  כלל  הראל,  מגדל, 
היא שהחברות הנתבעות נמנעות, שלא כדין, מלשלם 
תגמולי ביטוח למבוטחים, לצדדי ג' ולמוטבים בגין 
בהם  במקרים  הנזקים  עלות  על  החל  המע"מ  רכיב 

הנזקים לא תוקנו. 
הינה  לייצג  הציבור  אמון  מבקשת  אותה  הקבוצה 
"כל מבוטח או מוטב או צד ג', בכל סוג ביטוח שהוא, 
אשר במועד הגשת תביעת הביטוח לא תיקן את הנזק 
תגמולי  הביטוח  מחברת  קיבל  ואשר  בגינו,  שתבע 
ביטוח או שיפוי בגין הנזק מבלי שתגמולי הביטוח 

כללו את רכיב המע"מ החל על עלות התיקון". 
תובע  מקיף  בביטוח  מבוטח  בהם  במקרים  מדובר 
נזק  עבור  כסף  ממנה  ומקבל  הביטוח  חברת  את 
אותה.  מתקן  לא  הוא  כשבפועל  למכוניתו,  שנגרם 

משלמת  החברה  במוסך  תיקון  לאחר 
מסתבר,  מע"מ.  כולל  התיקון  סכום  את 
משלמת  החברה  מוסך,  חשבונית  שללא 

אם  מע"מ.  תוספת  ללא  הסכום  את 
תאושר התביעה כייצוגית, הסכום שיידרש 

במקרים  המע"מ  תשלום  אי  בגין  מהחברות 
הנ"ל, יכול להגיע גם למיליארדי שקלים.

יש לציין, כי התביעה והבקשה לאישור כייצוגית 
ובקשה  תובענה  הוגשה  בגינה  עילה  באותה  הינן 
הנתבעות.  כנגד  קודמות  כייצוגית  לאישורה 
ובה   ,2015 מאי  בחודש  הוגשה  המקורית  התביעה 
ביקש הארגון מבית המשפט לתת צו המורה לחברות 
לכלול בתגמולי הביטוח שהן משלמות את המע"מ 
החל על עלות התיקון וזאת גם אם הנזק לא תוקן. 
הוא דורש כי גם במקרה בו המבוטח יקבל תגמולי 
יחויבו חברות  כינון,  ולא ערך  ביטוח בערך שיפוי 
הביטוח לשלם לו תגמולי ביטוח בגין מלוא הנזק, 

לרבות המע"מ.
קבלת  כי  אז,  הזהירו  הביטוח  חברות 
התביעה תביא לשורת נזקים, כמו יצירת 
"מסלול שחור" בו לא ישולמו מס הכנסה 
ומע"מ על ידי בעלי עסקים; תמריץ העלול 
שאינם  זולים  בחלקים  לשימוש  להיווצר 
ביקוש  התיקון;  בבטיחות  שיפגום  רשומים, 
של  המוטיבציה  הגברת  ואף  זולים  לחלפים  בשוק 
בעלי רכב לתקן אותו בשטחים, מעשה שאינו חוקי 

ומהווה עבירה פלילית.
החברות  הציבור,  אמון  של  התביעה  כתב  פי  על 
עשיית  דיני  שונות:  דין  הוראות  הפרו  הנתבעות 
עושר ולא במשפט, הפרת חובת השיפוי על פי חוזי 
הביטוח ודיני הנזיקין, הפרת חובת תם הלב והאמון, 
הפרת חובת הגילוי, הטעיה, ניצול בורות, רשלנות, 
על  המפקח  הוראות  והפרת  חקוקה  חובה  הפרת 

הביטוח.

גלית אבישי, יו"ר 
אמון הציבור 
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הצעת חוק: להאריך תקופת ההתיישנות 
בתביעת ביטוח מ־3 ל־7 שנים

 ח"כ איציק שמולי: "קביעת תקופה התיישנות מקוצרת פוגעת באופן קשה במבוטחים ובמיוחד 
במוחלשים שבהם"  בהצעת חוק נוספת הוא מציע לאסור התניית תגמולי ביטוח בחובת סודיות

רונית מורגנשטרן

הציוני( ח )המחנה  שמולי  איציק  "כ 
להארכת  פרטית  חוק  הצעת  הגיש 
תביעת  של  ההתיישנות  תקופת 
חוזה  בחוק  מופיעה  שהיא  כפי  ביטוח, 
בנוסף  שנים.  לשבע  שנים  משלוש  הביטוח, 
את  לחייב  שלו  החוק  בהצעת  שמולי  מציע 
חברת הביטוח להתריע בכתב בפני המבוטח, 
12 חודשים לפני סיום תקופת ההתיישנות, 
ובהודעה נוספת 3 חודשים לפני סיומה. זאת 
בתביעה  המבטח  אל  פנה  והמבוטח  במקרה 

לקבלת תגמולים.
כי  נכתב  החוק  להצעת  ההסבר  בדברי 
בחוק  שנקבעה  הזמן  למסגרת  "בניגוד 
התחומים(,  ברוב  שנים  )שבע  ההתיישנות 
התיישנות  תקופת  קובע  הביטוח  חוזה  חוק 
או  נכות  של  במקרה  שנים   3 בת  מקוצרת 
הזכות  למבוטח  שקמה  מהרגע  החל  מחלה, 

לתבוע את תגמולי הביטוח.
מקוצרת  התיישנות  תקופה  "קביעת 
ובמיוחד  במבוטחים  קשה  באופן  פוגעת 
סיוע  לתבוע  הזכאות  שבהם.  במוחלשים 
נשללת מקשישים ונכים, אשר שילמו שנים 
אף  על  הביטוח,  לתאגידי  פרמיות  ארוכות 
של  לחיים  נידונים  והם  צודקת,  שתביעתם 
מחסור. המציאות מלמדת כי אוכלוסיות אלו 
זכויותיהן  בבירור  מיוחד  באופן  מתקשות 
ועוד,  זאת  יותר.  נפגעות  ולכן  ובמיצוין, 

אפילו במקרים בהם חלה פגיעה תפקודית ממשית 
שיקום  הצריכה  אשר  תאונה  או  מחלה  בעקבות 
התפנה  שנים  לאחר  שרק  לכך  והובילה  ממושך, 
המבוטח לטפל בתביעה, הספירה מתחילה מקרות 
שיקולים  בחשבון  באים  ולא  התאונה  אירוע 

אחרים".
עוד מודגש בדברי ההסבר להצעת החוק כי "רק 
מרוץ  את  עוצרת  המשפט  לבית  תביעה  הגשת 
ההתיישנות, אולם הגשת תביעה או דרישה לחברת 
הביטוח ואף ניהול משא ומתן עמה אינם מאריכים 
יש  שבהם  במקרים  גם  ההתיישנות.  תקופת  את 
)סוכן הביטוח  מקום להיוועצות עם אנשי מקצוע 
או רופא לשם קבלת חוות דעת, למשל(, אין הדבר 

משפיע על חישוב תקופת ההתיישנות. 
אבסורדית  לתוצאה  מוביל  זה  משפטי  "מצב 
שבה חברת הביטוח יכולה להשתהות בחוסר תום 
לב, בטענה שהיא מטפלת בתביעתו של המבוטח 
וכדומה,  נוספים  מסמכים  דורשת  אותה,  ובוחנת 
תקופת  חולפת  שבינתיים  לכך  ער  אינו  והוא 
נתגלו מספר מקרים שבהם  כן,  כמו  ההתיישנות. 

ניהלה חברת הביטוח משא ומתן עם המבוטח תוך 
רמיזה כי ייתכנו שיפורים בהצעה, אולם בין לבין 
חלפה לה תקופת ההתיישנות והוא לא קיבל בסופו 

של התהליך את התגמולים שהיה זכאי להם.
"לפיכך, מוצע להאריך את תקופת ההתיישנות 
שנים  משלוש  ביטוח  תגמולי  תביעת  לעניין 
לשבע שנים, מיום שקמה למבוטח הזכות לתבוע 
תגמולים. מוצע לחייב את חברת הביטוח להודיע 
מבעוד מועד למבוטח שעדכן אותה, או הגיש לה 
משא  בהליך  עמה  שמצוי  או  לתגמולים,  בקשה 
מלוא  על   - ההתיישנות  תקופת  סיום  על  ומתן, 
משמעויותיה, למשל - כי המשך משא ומתן מעבר 
לתקופת ההתיישנות עלול להביא לאובדן מלא של 
זכויותיו. ההצעה תסייע למבוטחי הסיעוד, הנכות 
והבריאות למצות את זכויותיהם בצורה טובה יותר 

ותביא לאיזון נכון והוגן יותר בין הצדדים". 

הצעת חוק נוספת
לאיסור  נוספת,  חוק  הצעת  הניח  שמולי  ח"כ 
פי  על  סודיות.  בחובת  ביטוח  תגמולי  התניית 

חוזה  בחוק  31א  סעיף  יתווסף  ההצעה, 
התניית  "איסור  התשמ"א־1981:  הביטוח, 
לא  סודיות.  בחובת  ביטוח  תגמולי  תשלום 
יהיה תוקף לתנאי בהסדר בין מבטח ומבוטח 
המתנה תשלום תגמולי ביטוח בחיוב המבוטח 
שהושג  ההסדר  אודות  סודיות  על  בשמירה 

בין הצדדים".
כי  נכתב  החוק  להצעת  ההסבר  בדברי 
"בשנת 2016 הוגשו לבית המשפט כ־13,426 
מיעוטן  רק  אשר  סיעוד  ביטוח  תביעות 
המוחלט  מרביתן  ואילו  דין  להכרעת  הגיעו 
חברות  כיום  בפשרה.  נסתיימו   )97.5%(
תגמולי  לשלם  בתוקף  מסרבות  הביטוח 
ביטוח למבוטחים הזכאים לתגמולים מתוקף 
בית  בחסות  אם  )בין  שהושג  הפשרה  הסדר 
כן מתחייב  אם  לאו(, אלא  אם  ובין  המשפט 
המבוטח לשמור על סודיות מוחלטת אודות 
פרטי ההסדר שהושג וכן על עצם קיומו של 

המסמך". 
"השיעור  כי  החוק,  בהצעת  מוסבר  עוד 
המסתיימים  ההסדרים  של  מאוד  הגבוה 
הביטוח  חברות  כי  חשש  מעלה  בפשרה 
מבוטחיהן  את  להביא  מכוון  באופן  פועלות 
בפני בית המשפט גם במקרים שבהם זכאותם 
לתגמול ברורה. גם הזמן פועל במקרים אלו 
לרעת המבוטח הזקוק לתגמול חברת הביטוח 
לצורך מימון הטיפול. הטלת חובת הסודיות 
מאחרים  למנוע  נועדה  התגמול  לקבלת  כתנאי 
את  לממש  המבוטחים  של  מסוגלותם  על  ללמוד 
זכאותם מחברת הביטוח, שמתעקשת ועומדת על 

סירובה בראשיתו של תהליך.
גדול  כמה  להראות  עשויה  ההסדר  "חשיפת 
במקרים  לעשות  הביטוח  חברת  שמוכנה  הוויתור 
בעלי מאפיינים כאלה ואחרים. הסתרת פרטים אלו 
פועלת באופן ברור נגד האינטרס הציבורי בכלל 
וציבור המבוטחים של אותו גוף מבטח בפרט ויש 

בה כדי ללמד על חוסר הסימטריה בין הצדדים. 
ולמנוע  הקיים  המצב  את  מוצע לשנות  "לפיכך 
מתן תוקף לתנאי בהסדר הקובע חובת סודיות של 
המבוטח כתנאי לקבלת תגמוליו שקמו לו מעצם 
זכויותיו בפוליסה. כך, ייווצר מצב הוגן יותר בין 
יעשו  לא  הביטוח  חברות  שגם  וייתכן  הצדדים 
שימוש תדיר כל כך בבתי המשפט ככלי להתשת 
הפשרה  פרטי  הסתרת  אי  כן,  כמו  המבוטחים. 
במצב  שמצויים  אחרים  למבוטחים  גם  תאפשר 
מול  זכויותיהם  את  מיטבית  בצורה  למצות  דומה 

חברת הביטוח".

ח"כ שמולי. "המבוטחים נידונים לחיים של מחסור"
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חסות חוק ההסדרים מסתתרת לה הצעה ב
הממונה  סלינגר,  דורית  של  מהפכנית 
מוסד  להקים  המציעה  ההון,  שוק  על 
היא  המוצהרת  המטרה  הביטוח.  בתחום  בוררות 
בנושאי  הסכסוכים  יישוב  הליכי  ייעול  "לשם 
ביטוח בישראל, באופן שיאפשר מתן טיפול הוגן, 
העומס  הפחתת  ולשם  למבוטחים,  וענייני  יעיל 

המוטל על בתי המשפט".
שהובאו  הביטוח  על  הפיקוח  נתוני  פי  על 
בהצעה הכלולה בחוק ההסדרים ליישוב סכסוכים 
 2016 בשנת  כי  עולה  למבוטחים,  חברות  בין 
הביטוח,  חברות  כנגד  תביעות  אלף   45 הוגשו 
המבוטח  בניצחון  הסתיימו   10,000 שמתוכן 
פסק  ניתן  ב־5,500  רק  זאת,  ולעומת   ,)22%(
תביעות   28,500  .)12%( המבטחת  לטובת  דין 

הסתיימו בפשרה ו־1,000 בוטלו.
חלה עליה משמעותית בשיעור של 25% במספר 
התביעות שמוגשות כנגד חברות ביטוח בארבע 
 36,356 הוגשו   2014 בשנת  האחרונות.  השנים 
תביעות ואילו ב־2015 – 42,767. וכאמור, בשנת 

2016 מספרן עומד על 45,352.
חלה עליה בשיעור של 24% במספר התביעות 
בשנת  לנעשה  בהשוואה  הביטוח  חברות  שדחו 
2012. בשנת 2016 מספר התביעות שנדחו עומד 

על 77,000.

מוסד בהתכתבות
לדעתי, מדובר במהלך חסר אחריות. זאת משום 
בשנה  תביעות  אלף   45 של  תחום  לוקחים  שלא 

והופכים אותו למוסד בהתכתבות.
נשכרים  יצאו  שהמבוטחים  בטוח  לא  א. 
ולא  בשלה  לא  ההחלטה  מקרה  ובכל  מההחלטה 
הבורר.  בפני  יובאו  עניינים  סוגי  אילו  מסבירה 
כך למשל אי אפשר לברר רשלנות רפואית בפני 
ועוד  נכות מתאונה, אבדן כושר עבודה  המוסד, 
סוגיות מקצועיות שיכולות להתברר רק בהליך 
האזרח  בזכות  פוגע  זה  דין.  סדרי  עם  משפטי 

לפנות לערכאות שהיא זכות מוחלטת.
מה  שום  על  שמסדיר  מנגנון  שום  פה  אין  ב. 

ולמה.
ג. לא ברור מי הבוררים ולמי הם כפופים.

הביטוח  על  למפקחת  כוח  לתת  נועד  זה  ד. 
השופטת,  לרשות  גם  הרגולטור  את  ולהפוך 

כמעט ללא אפשרות ערעור.

ה. חשש לפגיעה בזכות לייצוג ובזכות למשפט 
הוגן שכן המשמעות בהצעה היא שהמבוטח יגיע 

להליך בלי ייצוג כמעט.
ו. כלל לא ברור על מה נשענות הנחותיה של 
המפקחת בבואה לנתח את הנתונים שהיא ניפקה 
מה  סמך  על  ברור  ולא  התביעות  הליכי  בדבר 
את  ממצה  לא  שמתפשר  שמבוטח  קובעת  היא 

זכויותיו.

ז. אם לפי נתוני המפקחת השיטה עובדת שהרי 
חברות  לטובת  נפסקו  מהתיקים  בכ־12%  רק 
הביטוח. אז כנראה שהשיטה עובדת. כך שההצעה 

תקלקל. 

תביאו עוד שופטים
לא  אבל  בירוקרטי  כגוף  תתחזק  אולי  הרשות 
ברור בכלל אם זה יהיה לטובת המבוטח: לא ברור 
הצד  שהרי  בהליך  מיוצג  להיות  יכול  הוא  אם 

השני זו חברת הביטוח ששולטת בשפה. 
לדין  כפוף  לא  הוא  משחק,  כללי  אין  בהליך 
הבורר  על  כיצד  הקובעים  כללים  אין  המהותי 
להחליט - מילא אם זה היה חל רק על תביעות 
פח  נזקי  בגין  ביטוח  חברות  בין  הדדיות  שיבוב 
אבל כשמדובר בסכסוך בין מבוטח לחברת ביטוח 
המהירות  ולעיתים  בהרבה  מורכבים  הדברים 

דווקא מהשטן.
אם יש עומס על בתי המשפט אזי הפתרון הוא 
העומס.  את  להפחית  כדי  תקנים  של  בתוספת 
יש בעיה של יעילות? תביאו שופטים מתאימים 

ותקימו מחלקת ביטוח במערכת המשפט.
אינה  ההסדרים  חוק  באמצעות  החקיקה  דרך 
אחריות  חסר  מהלך  זה  ראויה.  ואינה  הולמת 
בחוק  אותו  לדחוף  מנסים  ולכן  ופופוליסטי 
ההסדרים שהרי ברור שחוק כזה דורש דיון רציני 

שאין סיכוי שיעבור חקיקה ראשית. 

הכותב הוא שותף במשרד עו"ד צבי יעקובוביץ 
המתמחה בתחום דיני הביטוח

 מוסד הבוררות של הרשות – מהלך 
חסר אחריות

 לא מכבר הציעה הממונה הקמת מוסד בוררות בתחום הביטוח  עו"ד ערן יעקובוביץ: 
"לא לוקחים תחום של 45 אלף תביעות בשנה והופכים אותו למוסד בהתכתבות"

עו"ד ערן יעקובוביץ

חדשות  הביטוח  

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

הקמת המוסד נועדה לתת כוח 
למפקחת על הביטוח ולהפוך את 
הרגולטור גם לרשות השופטת, 

כמעט ללא אפשרות ערעור

mailto:eyal%40menta4u.co.il?subject=
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חדשות  הלשכה  

עו"ד עדי בן אברהם חוזר לתפקיד 
היועמ"ש של לשכת סוכני ביטוח

המינוי אושר פה אחד בוועד המנהל  נשיא הלשכה: "אין לי ספק כי לעו"ד בן אברהם 
יש את הידע, הכישורים והניסיון המקצועי ללוות את הלשכה"

רונית מורגנשטרן

וועד המנהל של לשכת סוכני ביטוח ה
עו"ד  של  מינויו  את  אחד  פה  אישר 
עדי בן אברהם ליועץ המשפטי של 
הלשכה. עו"ד בן אברהם חוזר לקדנציה שנייה 
מקצועי  כיועץ  גם  וישמש  היועמ"ש  בתפקיד 

לראשי הוועדות השונות.
עו"ד בן אברהם )44( הוא בעל תואר ראשון 
שני  ותואר  חיפה  מאוניברסיטת  במשפטים 
בתחומי  אילן  בר  מאוניברסיטת  במשפטים 
ההגבלים  בדיני  התמחות  מסחרי,  משפט 
בעל  הוא  אברהם  בן  חוזים.  ודיני  העסקיים, 
הביטוח.  בענף  שנה  מ־17  למעלה  של  ניסיון 
בן  עו"ד  עסק  דין,  כעורך  התמחויותיו  בין 
חיים,  ביטוח  בתחום  תביעות  בניהול  אברהם 
מחלות  מתאונה,  נכות  עבודה,  כושר  אבדן 

קשות ועוד.
בתפקידו הקודם, שימש עו"ד כמזכיר חברה 

לביטוח,  חברה  הכשרה  של  ראשי  משפטי  ויועץ 
חסכון  בחטיבת  משפטי  יעוץ  תחום  כמנהל  כיהן 
חברה  בכלל  וגמל,  פנסיה  ביטוח,  טווח,  ארוך 

לביטוח ואף היה שותף מייסד במשרד עורכי 
הדין "גזית - בן אברהם, עורכי דין", במסגרתו 
הליכי  בניהול  ולמבוטחים  לסוכנים  סייע 
וקרנות  הביטוח  חברות  מול  שונים  תביעה 
הפנסיה. בן אברהם נבחר על ידי ועדת איתור, 
בלשכת  המנהל  בוועד  מינויו  על  שהמליצה 

סוכני ביטוח שאישר את המינוי.
רוזנפלד,  ליאור  ביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא 
ציין בעקבות המינוי כי: "לאור מטר החוזרים 
והטיוטות הניתך עלינו חדשות לבקרים, היינו 
ניסיון  בעל  משפטי  יועץ  בלשכה  חייבים 
בנוסף,  והרגולציה.  הביטוח  בתחום  והתמחות 
הפעילות השוטפת שלנו למול הכנסת, רשות 
ליווי  מחייבת  היצרנים  והגופים  ההון  שוק 
משפטי צמוד ואין לי ספק כי לעו"ד בן אברהם 
המקצועי  והניסיון  הכישורים  הידע,  את  יש 
המונחים  האתגרים  למול  הלשכה,  את  ללוות 

לפניה, ואני מאחל לו בהצלחה רבה".  

 סטארט שירותי רכב

עומדת בחוזר הפיקוח על הביטוח 

גם בשנת 2018 

עו"ד בן אברהםעו"ד בן אברהם



7 | 25 ינואר 2018 

ח"כ ה בראשות  הציבור  לפניות  וועדה 
לאחר  השבוע  התכנסה  אייכלר,  ישראל 
פניות של אזרחים שפנו לוועדה בעקבות 
וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה  הוראת 
 2017 בסוף  פרסמה  הממונה  סלינגר.  דורית 
ברירת  את  המשנות  המוסדיים  לגופים  הוראות 
לחוסכים  השנתיים  הדוחות  בשליחת  המחדל 
כמסרון  או  אלקטרוני  דואר  לכתובת  ומבוטחים, 

לטלפון הנייד. 
לכל  יאפשר  המוסדי  הגוף  להוראות,  בהתאם 
חוסך ומבוטח להחליט באיזה אמצעי הוא מעוניין 
החוסך  בחר  לא  אם  השנתי.  הדוח  את  לקבל 
אחרת, ויש בידי רשות הגוף המוסדי כתובת דואר 
אלקטרוני של החוסך או מספר טלפון נייד, ברירת 

המחדל היא שהדוח השנתי יישלח לאחד מהם.
)יהדות התורה( הציג  יו"ר הוועדה ח"כ אייכלר 
"למרות  כי  ואמר  בוועדה  שהתקבלו  תלונות 
בשמירה  הצורך  ולמרות  הטכנולוגית,  הקדמה 
ישנם  עדיין  בנייר,  והחיסכון  הסביבה  איכות  על 
אזרחים שאינם מחוברים לטכנולוגיה, אם ממניעים 
אידאולוגיים, או אזרחים מבוגרים ועולים חדשים 
הללו.  באמצעים  בשימוש  מורגלים  שאינם 
הוועדה דורשת לבטל את ההחלטה ולחזור לשלוח 

שיבחר  מי  מחדל.  כברירת  בדואר  נייר  דו"חות 
לקבל בדואר אלקטרוני במקום דואר רגיל יודיע 

לרשות, ובחירתו תכובד".
"גם  טען:  הציוני(  )המחנה  שמולי  איציק  ח"כ 
בנושא. ההוראה  רבות  בלשכתי התקבלו תלונות 
הזו יש בה כדי לפגוע בצורה אנושה ביכולת של 

האוכלוסייה המבוגרת וגם אנשים מהיישוב שלא 
משתמשים בכל אמצעי הטכנולוגיה. הם עלולים 
הוויכוח  בהפסדנו.  יצא  ושכרינו  מאחור  להישאר 

מטרת  לטעמי,  המחדל.  ברירת  על  הוא  העיקרי 
האגף היא לשמור גם על המבוטחים, דבר שהוא 
מתקשה לעשות בשנים האחרונות. אני לא רואה 
מאיפה מגיעה הדחיפות לשנות את ברירת המחדל. 
החשש שלנו הוא שאנשים יפלו בין הכיסאות. מה 
שנכון לעשות זה להותיר את ברירת המחדל על 

כנה ומי שירצה יעבור למייל ומי שירצה יישאר 
עם מכתבים".

שהמדינה  "נכון  )ליכוד(:  נגוסה  אברהם  ח"כ 
מתקדמת מבחינה טכנולוגית, אבל בחברה שלנו 
קולטת  ישראל  מדינת  רמה.  באותה  כולם  לא 
וגם  טכנולוגית  מתקדמות  מארצות  גם  עלייה 
מארצות שנמצאות עוד בתקופת הבניינים. במהלך 
הזה אנחנו פוגעים באלה שלא יכולים להתמודד 
מאתיופיה,  חדשים  עולים  ובהם  הטכנולוגיה  עם 
הודו ותימן, וגם ממדינות יותר מודרניות. אפשר 
גם לשלוח בדואר וגם במייל, ובדרך זו לא לעצור 

את הטכנולוגיה וגם לא לפגוע באחרים".

הציבור לא פותח מעטפות
ברשות  הפנסיה  מחלקת  מנהלת  סבן,  שלי 
בשנים  הצעדים שהרשות עשתה  "כל  ההון:  שוק 
היא  הזה, תכליתם  גם בעניין  ובוודאי  האחרונות 
לטובת המבוטחים בלבד. הציבור פסיבי, ואנשים 
הייתה  שלנו  המטרה  המעטפות.  את  פותחים  לא 
להנגיש ככל הניתן את הדו"ח למבוטחים. יחד עם 
שלא  מי  ועל  פנסיונרים  על  חל  לא  החוזר  זאת, 

עדכן כתובת מייל.
תשובות,  מקבלים  לא  שאנשים  הטענה  "לגבי 
אנחנו  זה.  עם  להתנהל  נכון  איך  בוחנים  אנחנו 
שעלויות  לזכור  וצריך  הציבור,  לרחשי  קשובים 
בסוף זה על חשבון המבוטחים והמטרה שלנו היא 

להוזיל את דמי הניהול למבוטחים".
יבוא  יו"ר הוועדה ח"כ אייכלר סיכם: "הפתרון 
אך ורק באמצעות השבת ברירת המחדל על כנה: 
רשות שוק ההון אינה חשודה בגרימת עוול מתוך 
היא  זאת  להוכיח  הדרך  אך  לאזרח,  להרע  רצון 
להשיב את ברירת המחדל ולשלוח דו"חות בדואר 

כפי שהיה עד עכשיו".

חדשות  הביטוח  

הוועדה לפניות ציבור בכנסת: על הגופים 
המוסדיים לשלוח דו"חות בדואר כברירת מחדל

ח"כ ישראל אייכלר: "למרות הקדמה הטכנולוגית, עדיין ישנם אזרחים שאינם 
מחוברים לטכנולוגיה ואינם מורגלים בשימוש באמצעים הללו"

רונית מורגנשטרן

 ח"כ אברהם נגוסה:  "אפשר לשלוח בדואר וגם במייל, ובדרך 
זו לא לעצור את הטכנולוגיה וגם לא לפגוע באחרים"

ח"כ אייכלר. "הפתרון יבוא רק אם נחזור למצב הקודם"

*8888 התקשרו אלינו: www.shagrir.co.il

מקצועיות - מוסכי פחחות וצבע, פנסים ומראות בפריסה ארצית.	 
שירות - הסדר עם כל חברות הביטוח, חברות ליסינג והשכרה.	 
רכב חלופי - מיֿד! כולל שירות )delivery( משלוח ללקוח.	 
ניהול תביעות - טיפול מלא בתביעות צד ג׳.	 

שמונה!
אשדוד, ירושלים, חולון, תל-אביב, פתח-תקווה, רעננה, נתניה, חיפה

מרכזי השירות של שגריר
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יו"ר  המחוזות

בענף י הוותיקים  הביטוח  מסוכני  הוא  בקשי  פת 
שבע  באר  מחוז  כיו"ר  משמש  והוא  שנה(,   41(
והדרום של לשכת סוכני ביטוח קדנציה שלישית 

ברציפות. 
בקשי נשוי ליפה, שעובדת אתו במשרד כבר מעל 
40 שנה. לבני הזוג שלושה ילדים -  הדס, שני וגל , 
וארבעה נכדים. הוא עוסק  בכל ענפי הביטוח למעט 
ביטוח ימי. כמו כן, הוא מספק שירותי ייעוץ בביטוח 
מחוץ  בדרום.  ועסקים  כלכליות  לחברות  אלמנטרי 
הנהלת  חבר   2017 עד  היה  בקשי  הביטוח,  לתחום 
אף  בעבר  שבע.  בבאר  והתעשייה  המסחר  לשכת 

שימש כשוטר מתנדב.
שאלנו את בקשי מה דעתו על יחסי סוכני הביטוח 
איש  איני  הרב  "לצערי  ולדבריו:  הביטוח,  וחברות 
לסוכניהן.  הביטוח  חברות  יחסי  בעניין  בשורות 
חברות הביטוח אינן רואות כבעבר את סוכן הביטוח 
כשותף לעסקים אלא כמתחרה", טוען בקשי ומוסיף: 
"ללא סוכן הביטוח, החברות היו עושות ככל העולה 
בביטוח  מבינים  )שאינם  המבוטחים  עם  דעתן  על 
ברוב המקרים( כשהשיקול של שורת הרווח היה עומד 

לנגד עיניהן ולא טובת הלקוח", הוא אומר. 
שלא  לסוכנים  עמלה  משלמות  "החברות  בנוסף, 
ברצון רב ובכל הזדמנות אף פוגעות בעמלות אלו", 
כך לדוגמה: "כל בקשה של סוכן, אם מדובר בהרחבת 

כיסוי, או בקשה לפרמיה מוקטנת, תשובת החברה היא 
לרוב: 'זה אפשרי אבל בתנאי שסוכן הביטוח ישתתף 
בהוצאה של החברה באמצעות הקטנת עמלתו'. אין 
של  העמלה  תשלום  בנושא  שקיפות  החברות  ברוב 
הסוכן, ולכן סוכנים רבים אינם מקבלים או יודעים 
את המגיע להם. לצערי הרב סוכנים רבים נפגעים 
בגלל כניעה של חברות הביטוח לבתי סוכנים שאלו 
גבם  על  נאה  קופון  גוזרים  בעיה  שום  ללא  מצדם 
או  לרכישה  עדים  אנו  לכך,  בהתאם  הסוכנים.  של 
שותפויות של חברות הביטוח בבתי סוכנים", מסכם 

בקשי את הנושא.
מה מטריד את סוכני הביטוח היום במיוחד?

שירות  עתיר  להיות  הפך  הביטוח  סוכן  "מקצוע 
שרות  נותן  רבות  פעמים  הסוכן  זאת,  עם  למבוטח. 
מצד  תחרות   - נוספת  בעיה  בהתאם.  תגמול  ללא 
בישירים שהם מקימים, מתן  זה  הביטוח אם  חברות 
הטבות והנחות למבוטח עם עמלות מוקטנות לסוכן, 
שאינן מאפשרות קבלת תגמול הולם. לכן, סוכן שלא 
גבוהה  ברמה  דיגיטלי  יהיה  לא  שמשרדו  יתמקצע, 
ולא יידע לגבות עבור שירותים בהם הוא לא מקבל 

עמלה - לא יוכל לשרוד".
מה תכניותיך למחוז שבראשותך?

על  שוטף  באופן  סוכנים  ולעדכן  ליידע  "ראשית, 
שינויים ומסרים מקצועיים בעולם הביטוח להגברת 
סוכן; הקמת  והאפשרויות שעומדות בפני כל  הידע 
כמות  הגדלת  בדרום;  הלשכה  של  למכללה  שלוחה 

הסוכנים בדרום".
לסיכום, יש לבקשי מסר אותו הוא רוצה להעביר 

לסוכני הביטוח בכלל וחברי הלשכה: 
"עולם הביטוח עובר שינויים כפי שמקצועות רבים 
לתת  ויידע  שיתמקצע  מי  שאת.  ובייתר  עוברים 
לו  ותהיה  ישרוד  דיגיטליים  באמצעים  שירותים 

עדנה מעבודתו. 
"כשהגלים מתגברים החזקים מתגלים". 

חברות ב אנשי  ביטוח,  סוכני  לשכת  כירי 
מקצוע  ואנשי  מומחים ממשלתיים  הביטוח, 
נוספים ישתתפו בכנס הביטוח הכללי השנתי 
הכנסים  באולם  בפברואר  ב־13  שיתקיים  עדיף  של 
"אווניו" שבקרית שדה התעופה. במוקד הכנס יעמדו 
התפשטות  המים,  נזקי  בתחום  שהתרחשה  המהפכה 
איומי הסייבר והפתרונות הביטוחים לכך, המאמצים 

להפחתת תאונות הדרכים ועתיד סוכני הביטוח.
ביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב 
כולו  ולענף  לסוכנים  הצפוי  אודות  בכנס  ירצה 
מפגש  ייערך  הכנס  במהלך  החלה.  שאך  ב־2018 
"שולחן עגול" עם ההנהגה החדשה של לשכת סוכני 
ליאור  סו"ב  ביטוח, בהשתתפות מ"מ נשיא הלשכה 
הורנצ'יק, יו"ר ועדת ביטוח כללי סו"ב ישראל גרטי, 
יו"ר ועדת טכנולוגיה סו"ב עמוס גואטה, סגן נשיא 
יעקב  וסו"ב  גבע  ג'ון  עו"ד  צוק,  טוביה  סו"ב  להב 
סוויסה. את השולחן העגול ינחה העורך הראשי של 

עדיף רועי ויינברגר. בנוסף, יוענק מגן הוקרה לסו"ב 
שאול פסטרנק, נשיא לשכת סוכני ביטוח לשעבר.

והגנות ביטוחיות  יידון נושא איומי סייבר  בכנס 
בפאנל בו ישתתפו  גיורא פלונסקר, משנה למנכ"ל 
ומנהל אגף ביטוח כללי באיילון, עינת כהן, מנהלת 
ביטוח  בכלל  והנדסי  מיוחדים  סיכונים  מחלקת 
והכשרת  לאסדרה  בכיר  אגף  ראש  פרנקו,  ורפאל 
תנחה  הפאנל  את  הלאומי.  הסייבר  מערך  המשק, 
עו"ד ליאת הר־טוב, יועצת ביטוח. לאחר מכן ירצה 
עו"ד אבירם גביש, סמנכ"ל משפטי וביטוח מסחרי 
מוכנים  אתם   – 'סייבר  בנושא  ישראל   AIGב־

להתקפה הבאה?'.
חדשנות  הינו  בכנס  שיידון  נוסף  מרכזי  נושא 
המסורתי,  בענף  הטכנולוגיה  והטמעת  בביטוח 
יחסית. בפאנל בנושא, בהנחיית  המתנהל בשמרנות 
אורי  חלק  ייקחו  אדקיט,  מנכ"לית  גרניט,  סלעית 
אומיד, מנכ"ל שלמה חברה לביטוח, אמיל וינשל, יזם 

בהליך הקמת חברת ביטוח דיגיטלית ולשעבר משנה 
ההפצה  וערוצי  הלקוחות  חטיבת  ומנהל  למנכ"ל 
אלי   ,BDOב־ פינטק  שותף  ים,  איתן  רו"ח  במגדל; 
טובול, מנהל מחלקת טכנולוגיות מידע, רשות שוק 
ההון, ביטוח וחיסכון ויוג'ין גרינברג, מייסד ומנכ"ל 

.Click-inc
הביטוח  בענף  שחלה  נוספת  מרכזית  רפורמה 
המים.  נזקי  בתחום  שהתרחשה  זו  היא  האלמנטרי 
אלעד  רו"ח  בהשתתפות  בנושא  יעסוק  מיוחד  פאנל 
אלקובי, מנהל מחלקת ביטוח רכוש, ברשות שוק ההון, 
ביטוח וחיסכון, זיו קדרי, מנהל מחלקת תביעות רכוש 
בחטיבת ביטוח כללי, הראל ביטוח ופיננסים, ישראל 
גרטי, יו"ר הוועדה לביטוח כללי, לשכת סוכני ביטוח, 
רוני גינור, אקטוארית ראשית ביטוח כללי, במגדל, 
ובהנחיית  נץ  של  והבעלים  המייסד  נתיב,  נהוראי 
עו"ד ליאור קן־דרור, יועץ משפטי של לשכת סוכני 

ביטוח במחוז צפון.

מה מונח על סדר היום של יושבי ראש המחוזות?
בשבועות הקרובים נערוך ראיונות עם יושבי ראש המחוזות בלשכה – מי הם, קצת על חייהם הפרטיים 

וגם תובנות שלהם על הענף בכלל וסוכני הביטוח בפרט  והפעם – יו"ר מחוז דרום סו"ב יפת בקשי

שולחן עגול: הנהגת לשכת סוכני ביטוח 
תשתתף בכנס הביטוח הכללי של עדיף

 הכנס שיתקיים ב־13 בפברואר יעסוק במהפכה בתחום נזקי המים, התפשטות איומי הסייבר ועתיד 
סוכני הביטוח

בקשי

 ליצירת קשר עם סו"ב בקשי: 050-5212012 |  
bakshiyy@gmail.com 
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חדשות  הביטוח  

חיזוק ה מקבל  הדרכים  בתאונות  מאבק 
הביטוח  סוכני  כאשר  משמעותי, 
ניטור  מערכת  את  לשווק  יתחילו 
וזאת במסגרת  הנהיגה SAFETY מבית איתוראן, 

פלטפורמת ה"מרקטפרו".
את  להתקין  איתוראן  החלה   2010 בשנת 
איתוראן SAFETY ברכבי צה"ל, ובשנים שלאחר 
בשיעור  אחוזים  עשרות  של  ירידה  נרשמה  מכן 
מכך  כתוצאה  בצה"ל.  וההתהפכויות  התאונות 
ההרוגים  במספר  כ־50%  של  ירידה  נרשמה  גם 

בתאונות דרכים בצה"ל. 
כמו כן, חיילים אשר נוהגים באופן רגוע ובטוח 
הנסיעות.  במהלך  דלק  פחות  מבזבזים  יותר, 
מנתוני צה"ל עולה כי תצרוכת הדלק ירדה בצה"ל 
חיסכון של מאות  הותקנה המערכת,  ב-17% מאז 

אלפי שקלים מדי שנה. 
את  אמת  בזמן  מציגה  הנהיגה  ניטור  מערכת 

אודות מהירות  נתונים  היא מציפה  הנהיגה.  אופי 
עקיפות  פתאומיות,  ותאוצות  עצירות  הנהיגה, 
מסוכנות ופניות חדות. את הנתונים שנאספו בעת 
באופן  הנשלחות  בהודעות  לקבל  אפשר  הנהיגה 
אוטומטי לנהג או להוריו עם מדובר בנהג צעיר, 
את  המשקפת  ייחודית  אפליקציה  באמצעות  וכן 

התנהגות הנהג. 
עבור צעירים הנמצאים בתחילת דרכם כנהגים, 
של  מפורטת  סקירה  לספק  המערכת  יכולה 
להפיק  אפשר  באמצעותה  האחרונות,  הנסיעות 
לקחים שישפרו את נהיגתם. בנוסף, יכולים הוריו 
של הנהג הצעיר להגדיר מהירות נסיעה מסוימת, 
כאשר אם בנם או בתם יעברו אותה, יקבלו ההורים 

התראה על כך בהודעה לטלפון הנייד שלהם. 
מערכת ניטור הנהיגה מאפשר לחברות הביטוח 
ולתמחר  הנהגים,  הביטוחי של  הסיכון  לזהות את 
בהתאם את הפרמיות. מהנתונים שנאספו עד כה 

ומטה   60 ציון  בעלי  נהגים  כי  היתר  בין  עולה 
מעורבים בתאונות ב־60% יותר מאשר נהגים בעלי 

ציון 80 ומעלה. 
אופי  לסגל  הנהג  את  המעודדת  המערכת,  את 
נהיגה רגוע ובטוח יותר, יכולים לשווק מעתה סוכני 
ביטוח שיצטרפו למערכת המרקטרפו. עד לאחרונה 
שווקה איתוראן SAFETY רק למבוטחים של חברה 
איתוראן  של  הצטרפותה  בשל  אך   ,AIG אחת, 
ללקוחותיהם  להציעה  הסוכנים  יוכלו  למרקטרפו 

ללא תלות בזהות החברה בה הם מבוטחים.  
המרקטרפו  למערכת  שיצטרפו  סוכנים  כן,  כמו 
ההתרעה  מערכת  את  ללקוחותיהם  להציע  יוכלו 
המתקדמת CM107 של חברת AWACS, המספקת 
מלבד התראה על גבי מסך ה־LED החדשני בעולם 
מתקדמת.  שמע  במערכת  קוליות  התראות  גם 
מערכת ההתראה מוצעת במחיר בלעדי באמצעות 

פלטפורמת המרקטפרו.

תביעה מ על  שומעים  אנחנו  פעם  די 
לתינוק  שגרם  נזק  בגין  מוהל  נגד 
מקרים  יש  המילה.  ברית  במהלך 
שבהם הסיבוכים קשים והתינוק נזקק לאשפוז 
והתביעות  חייו,  לכל  נזק  לו  נגרם  ממושך, 
יכולות להגיע לסכומים של מיליוני שקלים. 
ורחל  )ליכוד(  נגוסה  אברהם  הכנסת  חברי 
עזריה )כולנו( הניחו על שולחן הכנסת הצעת 
חוק לפייה יש לחייב מוהלים בביטוח אחריות. 
פיצויים למי  - להבטיח תשלום  מטרת החוק 
שנפגע עקב מעשה או מחדל של מוהל. העובר 

על החוק דינו – עד שנת מאסר.
מוהל  יערוך  "לא  כי  החוק  בהצעת  נכתב  עוד 
בפוליסת  מבוטח  הוא  כן  אם  אלא  מילה  ברית 
חבות  בשל  שלישי  צד  לשפוי  אחריות  ביטוח 
בשל  בה  חייב  להיות  עשוי  שהמבוטח  כספית 
גרימת נזקי גוף. המפקח על הביטוח, בהתייעצות 
מועצת  כנשיא  המכהן  לישראל,  הראשי  הרב  עם 
לעניין  הנחיות  לקבוע  רשאי  הראשית,  הרבנות 

פרטי פוליסת ביטוח אחריות למוהל".

"במדינת  כי  נכתב  החוק  להצעת  ההסבר  בדברי 
ישראל מקצוע המוהלים אינו מוסדר בחוק, וכל אדם 
רשאי לשמש כמוהל בלי לעמוד בתנאים מקדימים. 
החל משנות ה־70, החלה לפעול ועדה בין־משרדית 
הרבנות  ידי  על  המוהלים  על  וולונטרי  לפיקוח 
ומשרד  דת  לשירותי  המשרד  לישראל,  הראשית 
הבריאות. הוועדה מנפיקה רישיונות למוהלים אשר 
הראשית  הרבנות  מטעם  מוסמכים  להיות  חפצים 

ומשרד הבריאות, וכן מפקחת על עבודתם.

"עם זאת, במצב החוקי הקיים אין שום חובה 
אם  בין  מקצועי,  ביטוח  בעל  להיות  מוהל  על 
עבודתו מפוקחת על ידי הוועדה הבין־משרדית 
ובין אם לא. מטעם זה, אם חלילה נוצר סיבוך 
של  היחידה  הדרך  הנימול,  בתינוק  ופגיעה 
הוריו לדרוש פיצויים היא על ידי הגשת תביעה 
המוהלים  רבות,  לעתים  המוהל.  נגד  נזיקית 
אינם בעלי 'כיס עמוק' אשר יאפשר להם לשלם 
פיצויים במידה שיפסקו במקרים מעין אלו, כך 
שהנטל הכלכלי שבטיפול הנפגע עלול ליפול 
חוק  של  מטרתו  והציבור.  המשפחה  כתפי  על 
על  מילה  ברית  עריכת  כי  להבטיח  היא  זה  מוצע 
ידי מוהל תיעשה רק במידה שהמוהל מחזיק בביטוח 
כדי  וזאת  שלישי  צד  של  גוף  נזקי  כנגד  אחריות 
להבטיח תשלום פיצויים למשפחה ולניזוק, במקרה 
שהמוהל התרשל בביצוע ברית המילה ופגע בתינוק 

הנימול".
חברי הכנסת המציעים מציינים, כי הצעת החוק 
נוסחה בשיתוף עם עמותת "עתים" ותנועת נאמני 

תורה ועבודה.

סוכני הביטוח יחלו לשווק את מערכת 
איתוראן SAFETY במסגרת המרקטפרו

המערכת תנטר ותציג את אופי הנהיגה בזמן אמת ותהווה חיזוק משמעותי למאבק המתמשך 
בתאונות הדרכים • היא צפויה לסייע בהפחתה משמעותית בשיעור תאונות הדרכים 

רונית מורגנשטרן

הצעת חוק - לחייב מוהלים בביטוח אחריות 
לפיצוי במקרה של גרימת נזק לתינוק

מטרת החוק: להבטיח תשלום פיצויים למי שנפגע עקב מעשה או מחדל של מוהל • העונש: עד שנת מאסר 

רונית מורגנשטרן

ח"כ עזריה וח"כ נגוסה
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"שרדנו אך לא ניצלנו"
 הוועדה לגיבוש תוכנית האב למען הקשיש בראשות ח"כ טלי פלוסקוב תפעל לשוויון זכויות בין 

כל ניצולי השואה 

רונית מורגנשטרן

את א לרכוש  ומתן  במשא  ביטוח  יילון 
תיק ביטוחי החיים ופוליסות החיסכון 
איילון  ביטוח. דירקטוריון  של פסגות 
יוגב,  אריק  החברה,  למנכ"ל  אישר  ביטוח, 
להשלים את הדיון לרכישת התיק. יש לציין, כי 
יוגב עצמו הוא שבנה ב־2013 את זרוע הביטוח 
של פסגות )לאחר שכיהן במשנה למנכ"ל מגדל, 
הפעילות  ביטוח(.  איילון  למנכ"ל  מונה  וטרם 
 4.5 חיסכון.  ובפוליסות  חיים  בביטוח  התמקדה 
בעלת  אייפקס,  קרן  החליטה  מכן,  לאחר  שנים 
הביטוח  פעילות  את  למכור  בפסגות,  השליטה 
שקל  מיליון   700 בעיקר  הכוללת  פסגות  של 
פרט  חיים  ביטוח  ועוד  פרט  חיסכון  בפוליסות 
של  בהיקף  למשכנתא,  חיים  ביטוח  וקבוצתי, 

כ־20 מיליון שקל פרמיות.

מבקשת  היא  כי  נמסר,  מאיילון 
החיים  ביטוח  תיק  את  לרכוש 
באסטרטגיה  כנדבך  פסגות  של 
שמוביל מנכ"ל החברה בשנתיים 
איילון  למנכ"ל  שמונה  מאז 
מכוונת  זו  "אסטרטגיה  ביטוח. 

להאצת הצמיחה בהיקפי הפעילות 
והבריאות,  החיים  ביטוחי  בענפי 

כאשר התיק של פסגות יוכל להיקלט 
והרווחיות  באיילון, להגדיל את ההכנסות 

ולהשיא ערך לבעלי המניות. הכוונה היא לבצע 
זאת תוך ניצול תשתיות ביטוחי החיים הקיימות 
באיילון לשילוב יעיל של התיק החדש, וליצירת 
סינרגיה עם תיקי הביטוח הקיימים של איילון. 
סינרגיה לא פחות חשובה לאיילון צפויה לצמוח 

פסגות  של  ההפצה  ערוצי  משילוב 
ביטוח עם אלה של איילון, בתחום 
ובכל יתר תחומי  ביטוחי החיים 
פעילה",  איילון  בהם  הביטוח 

נמסר מהחברה.
עוד נמסר, כי בהנחה שהמשא 
והעסקה  בהצלחה  יושלם  ומתן 
כפופה  תהיה  היא  תיחתם, 
והממונה  ההון  שוק  רשות  לאישורי 
של  השוק  שווי  העסקיים.  ההגבלים  על 
איילון אחזקות, שהינה חברה ציבורית בורסאית, 
הינו מעל חצי מיליארד שקל, היא נשלטת בידי 
המייסד, הנשיא והמנכ"ל, לוי יצחק רחמני, ויו"ר 
בראש  גרופמן.  שלמה  הוא  שלה  הדירקטוריון 

דירקטוריון איילון ביטוח מכהן ישראל דוד.

לגיבוש ב הוועדה  התכנסה  שלישי  יום 
בראשות  הקשיש,  למען  האב  תוכנית 
ח"כ טלי פלוסקוב, לדיון נוסף. הפעם 
השואה״,  ניצולי  ״זכויות  בנושא  הדיון  עסק 
יועצת  לבקוביץ,  ורדה  סו"ב  גם  בו  והשתתפה 
נקבלי,  וגבי  זיו,  יואל  סו"ב  עם  יחד  לוועדה, 

יועץ הלשכה לענייני סיעוד.
מיכל   2 ערוץ  כתבת  של  הסרט  הוקרן  בדיון 
שבראשות  לידידות  הקרן  עם  בשיתוף  פעילן 
הרב יחיאל אקשטיין, על ניצולי השואה שעלו 
זכאים לקצבאות,  ואינם  לישראל לאחר 1953, 

אלא חיים מתרומות וסיוע של הציבור.
על  פלוסקוב  ח״כ  את  שיבח  אלעזר שטרן  ח״כ 
העשייה הרבה למען הניצולים. הוא פנה לפעילן 
לעומת  בנושא  התקשורת  מעורבות  על  והודה 

אדישות המחוקק.
לקצבה  לזכאות  ההגדרות  לשינוי  קרא  הוא 
מהמדינה: "המציאות של ניצולים עד שנת 1953 
את  להשוות  יש  חייבת להשתנות.   - מכן  ולאחר 

תנאי כל הניצולים".
ח״כ דב חנין טען בדיון: "״אנו רחוקים מלעמוד 

בחובה שלנו כלפי שורדי וניצולי השואה".

ומבקש  בושה  מרגיש  "אני  אמר:  הרב אקשטיין 
לעבור למעשים באופן מיידי".

ניצולי  לזכויות  הרשות  מנהלת  רוס,  עופרה 
לפי  הזכויות  את  סקרה  האוצר,  במשרד  השואה 
מהניצולים  חלק  הסקירה:  פי  על  סיוע.  הסדרי 
חלק  שקל,  כ־4,000  של  שנתי  מענק  מקבלים 
ושעות  נפשיים  טיפולים  בתרופות,  סיוע  מקבלים 
סיעוד; מענק הבראה )מגיל 75 כולל מלווה(, מענק 
לציוד ביתי 350 שקל, הנחה במים ובחשמל, הנחה 
חלק  המקומית.  הרשות  החלטת  לפי  בארנונה 

עוברים את מבחן ההכנסה והכרה באחוזי הנכות 
ידעו שהם נחשבים לניצולי  וחלק לא. חלק לא 

שואה וחיו כך עשרות שנים.
מלא  קשה,  דיון  היה  "זה  לבקוביץ:  סו"ב 
בפרטים, מלווה ברגשות ובעיקר משקף את חוסר 
השתתף  בדיון  המדינה.  מצד  והחמלה  ההכרה 
אך  'שרדנו  שאמר:  מוזר  ראובן  השואה  ניצול 
לא ניצלנו'. זה שבר אותי לרסיסים, כולם דמעו 
כשאמר, שהוא מברך התקציב של המדינה בסך 
לניצולי  שיניים  לטיפולי  שקלים  מיליוני   400
שואה ואמר: 'אבל אין לי שיניים שאפשר לטפל 
בהן. כשהייתי ילד, היו לי שיניים, אבל לא היה 

לי אוכל, עכשיו אין לי שיניים כדי לאכול'".
את  להוביל  עצמה  על  שלקחה  פלוסקוב  ח״כ 
המהלך לשוויון זכויות בין ניצולי השואה, הצהירה 
בסוף הדיון: "יש כאן אנשים שדואגים לכם ואני 
יחול  בו  אפריל  לחודש  עד  בשורות  לכמה  אדאג 

יום השואה".
את  לספר  מוכן  מוזר  ראובן  השואה  ניצול 
סיפורו כתינוק ששרד את השואה בכנסי הלשכה. 
יכולים  המעוניינים,  והסניפים  המחוזות  ראשי 

לפנות אל ורדה לבקוביץ.

 איילון במשא ומתן לרכישת תיק ביטוחי 
החיים ופוליסות החיסכון של פסגות ביטוח

 מהחברה נמסר: "אסטרטגיה זו מכוונת להאצת הצמיחה בהיקפי הפעילות בענפי ביטוחי החיים 
והבריאות, כאשר התיק של פסגות יוכל להגדיל את ההכנסות והרווחיות ולהשיא ערך לבעלי המניות"

רונית מורגנשטרן

יוגב

סו"ב לבקוביץ וניצול השואה ראובן מוזר
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טיפים ורעיונות למכירה מחברי 
מועדון ה־MDRT הבינלאומי

 חברי מועדון MDRT עונים על שאלות מרכזיות ונוגעים בסוגיות הנמצאות במוקד העשייה 
של סוכני הביטוח

מערכת ביטוח ופיננסים

העצמית ה ההשתתפות  אם 
על  נופלת  חיים  בביטוח 

המשפחה?
מספר:  מארה"ב  גראואר  מיל  סו"ב 
ההשתתפות  גובה  מה  מבוטח:  "שאלתי 
העצמית על ביטוח הרכב שלך? המבוטח 
השיב: משהו כמו 500 דולר. מה השתתפות 
המבוטח:  שלך?  הבית  בביטוח  העצמית 
להקשות  המשכתי  ואז  דולר.  כ־1,000 
עליו: מה גובה ההשתתפות העצמית של 
על  ושואל  מבין  לא  המבוטח  משפחתך? 
עונה  להתבלבל  בלי  אני  מדבר.  אני  מה 
לו, שגם להכנסה השנתית שלו יש ערך. 
שאלתי.  עצמך?  את  מעריך  אתה  בכמה 
נניח שהמבוטח העומד מולי הוא מהנדס בן 
37 שמרוויח 87 אלף דולר לשנה ומתכנן 
לעבוד עד גיל הפרישה. זה מהווה הכנסה 
הפרישה,  עד  דולר  מיליון  כ־3.5  של 
אמרתי לו: אבל כרגע יש לך  ביטוח חיים 
שואל:  אני  אז  דולר.  אלף   300 של  רק 
ההשתתפות  את  להקטין  רוצה  היית  לא 

העצמית על המשפחה שלך? כי יש לה השתתפות 
עצמית של כמה מיליוני דולרים".

כשלא  המשפחתיות  ההוצאות  על  ישלם  מי 
תהיה כאן?

מהפיליפינים:  מרקיאדה  ויקטוריה  סו"ב 
"תמליץ ללקוחות שלך למיין את כל החשבונות 
ההוצאות  כל  יונחו  אחת  בערימה  ערמות;  לשתי 
של  ההוצאות  כל  יונחו  שניה  בערימה  האישיות, 
המשפחה. ואז תשאל את המבוטח שניצב מולך: מי 
ישלם את אלה בערימה המשפחתית כשאתה לא 

תהיה כאן? לכן, תבטח בי".

סמוך עלי כמו שאתה סומך על 
המוסכניק שלך

"לפעמים  מארה"ב:  רוסינוף  תיאודור  סו"ב 
חוסר האמון של המועמד לביטוח יכול לעכב את 
פעם  לא  לו.  שהצעת  והמסלול  התכנית  ביצוע 
שהמבוטח  תירוץ  בצורת  בא  הזה  האמון  חוסר 
לסייע   כדי  שיתקדם.  לפני  הכל  "ללמוד"  רוצה 
לאנשים בהבנה זו, שלא חייבים להבין כל פסיק 
לי,  אמור  אותם:  -שואל  הסוכן  אני  בפוליסה, 
את הטיפולים והחלפת שמנים ברכב שלך אתה 
מבצע לבד? התשובה בדרך כלל היא - לא. ואז 
לא.  אני  גם  אומר:  אני  שתיקה,  של  רגע  אחרי 

ולא  שבבעלותנו,  ברכב  לנהוג  ממשיכים  שנינו 
תמיד יודעים כיצד כל חלק עובד. מה שמעניין 
אותנו כבעלי רכב זה שהוא ייקח אותנו מנקודה 
תמיד  שהוא  מצפים  אנחנו  לכן,  ב'.  לנקודה  א' 
יתניע וייסע; אין לנו את הזמן, הכלים או הידע 
להכיר כל חלק של המנוע וכיצד הוא משפיע על 
יתר החלקים ברכב. המוסכניק שלי יודע מספיק 
ובטוח  תקין  במצב  שלי  הרכב  את  לשמור  כדי 

עבורי, ואני סומך עליו. 
"תכנית הביטוח שאנו מרכיבים כאן יחד, דומה 
למכונית שלך. אני האדם המכיר כל רכיב שלה, 
התכנית.  מן  חלק  כל  לך  להסביר  אפשרי  בלתי 
כל  את  היטב  ותכיר  יחד  נעבוד  הזמן  במשך 

הנקודות החשובות של התכנית". 

שינוי העולם המקצועי
 MDRT נשיא( רג'נלד ראבג'ונס מארה"ב  סו"ב 
בשנת 1999(: "כנס MDRT השנתי יכול לשנות 
בכנס  שתפגוש  האנשים  המקצועי.  עולמך  את 
השנתי יכולים לשנות את חייך והדרך שבה אתה 
כשהייתי  לגביי;  נכון  זה  שלך.  בקריירה  מתבונן 
לתפוקה  להגיע  המתאמץ  חדש  סוכן   ,23 בן 
זכות  כולל   MDRTב־ חבר  להיות  כדי  הנדרשת 
להתקיים  אמור  שהיה  השנתי  בכנס  להשתתף 
בהונלולו, הוואי. בכנס ההוא למדתי הרבה מעבר 

בטיסה  ללמוד.  שניתן  שהאמנתי  למה 
של  ספר  יחד  קראנו  אשתי  עם  להוואי 
שמעתי  שעליו  פלדמן  בן  האגדי  הסוכן 
הקבלה  תהליך  אחרי  הערצתי.  ואותו 
במלון, התכוננו בהתלהבות לכל החוויות 
בלובי  פתאום,  בכנס.  לנו  שצפויות 
 – עצמו  פלדמן  בן  את  ראיתי  המלון, 
שעות  כמה  קראנו  ספרו  שאת  האיש 
קודם לכן במטוס. לא התעצלתי, נגשתי 

לפלדמן ואמרתי לו שספרו פנטסטי.
ההוא  הכנס  אחרי  שנה   45 "כעת, 
בהוואי, לא שכחתי מה הוא ענה לי בלובי 
של המלון ההוא. רג', הוא אמר לי, 'אני 
מקווה שבסופו של שבוע זה יהיו לך כמה 

רעיונות חדשים לחלוק איתי'.
תוכל   ,MDRT של  השנתי  "בכנס 
לפגוש את גדולי תעשיית הביטוח מכל 
זה  ולהפרות  רעיונות  להחליף  העולם, 
את זה. מהר מאד גיליתי מנסיוני האישי 
שאם ברצונך להצליח – העבר את זמנך 
הם  כיצד  ולמד  מצליחים  אנשים  בקרב 

."MDRT עובדים. זה המסר של

ניהול הזמן
בלוח  "יש  מארה"ב:  סקריטשפילד  ראנדי  סו"ב 
הזמנים היומי שלי כלל ברזל לניהול הזמן ובו בין 
היתר, טיפול בדואר אלקטרוני. בזמן זה אני מכבה 
ובטלפון  במחשב  והצפצופים  האותות  כל  את 
אני  שבו  ביום,  מוגדר  זמן  קבעתי  שלי.  החכם 
מטפל במיילים, שלרוב הם בכלל לא דחופים ולא 

פרודוקטיביים. 
"אני משתדל לטפל בכל מייל בפעם הראשונה 
מתוך  אחת  פעולה  בוחר  אני  אותו.  רואה  שאני 

רשימה של חמש שקבעתי:
1. למחוק

2. לענות מיידית
3. לסמן ולהשאיר בדואר נכנס לטיפול
4. לעכב עד להחלטה על אופן הטיפול

5. להעביר לצוות המשרד לטיפול
"כך אני מונע מעצמי מלהיות עבד לעדיפויות 
שסתם  אחרים  אנשים  של  חשובות  לא  ובקשות 

גוזלים מזמני היקר".

תרגום מאנגלית מעיתון ה־MDRT: סו"ב הרולד 
    MDRT מידלדורף

 C.L.U ,MDRT עריכה: סו"ב חוה פרידמן וינרב

מקצוע סוכן הביטוח דורש התמודדות עם סוגיות רבות
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חדשות  הביטוח  

ח"כ מיכאל מלכיאלי: "אין תחליף לסוכני 
הביטוח והם עושים עבודה קדושה"

 יותר מ־200 סוכנים השתתפו בכנס • סו"ב נוגה עקל יו"ר המחוז: "יש לנו נשיא מחויב ביותר
 והשמיים אינם הגבול"

מערכת ביטוח ופיננסים

מעלה מ־200 סוכנים וסוכנות גדשו את ל
"מרכז הבמה" בגני תקווה בכנס מחוז תל 
אביב והמרכז הראשון בקדנציה החדשה, 
עקל,  נוגה  סו"ב  שעבר.  חמישי  ביום  שהתקיים 
לתל  מחוץ  הכנס  את  לקיים  בחרה  המחוז,  יו"ר 
אביב במקום נעים במיוחד ומשופע בחניה. בכנס 
השתתף ח"כ מיכאל מלכיאלי, חבר ועדת עבודה, 

רווחה ובריאות.
את הכנס פתחו ראשי הסניפים החדשים במחוז: 
סו"ב מיכל וינצר יו"ר סניף תל אביב; סו"ב זהבה 
פורת יו"ר סניף רמת גן־גבעתיים; סו"ב גיא לוי 
אורגל,  חיים  וסו"ב  ים  חולון־בת  סניף  יו"ר  עזר 

יו"ר סניף בני ברק בקדנציה נוספת.
באיכות  מקצועיות  בהרצאות  התאפיין  הכנס 

גבוהה מאד גם בתוכן וגם בארגון.
ח"כ מלכיאלי החמיא לנשיא ולפעילי הלשכה על 
ההצלחות שהשיגו  ועל  בכנסת  הענפה  פעילותם 
בתקופה הקצרה מאז תחילת הקדנציה. בנוסף, הוא 
סקר את הצעות חוק שהוא מוביל, וציין כי חברי 

כנסת רבים תומכים בפעילות הלשכה.
עוד הוא הוסיף כי "אין תחליף לסוכני הביטוח, 
והם עושים עבודה קדושה למען הציבור. למי מגיע 
המבוטח עם בעיה? לסוכן הביטוח שלו. אני רוצה 
רוזנפלד שעושה  ליאור  הנשיא שלכם  לציין את 
עבורכם נפשות בכנסת ואני מבטיח שנסייע לו”.

את  סקר  רוזנפלד  ליאור  סו"ב  הלשכה  נשיא 
את  וציין  האחרונים,  בחודשיים  הלשכה  עשיית 
ואת  הלשכה  לצד  שעומד  החזק  הפוליטי  הלובי 

העבודה שנעשית בגלוי ומאחורי הקלעים.
ניר גוטליב, מנטור ויועץ לארגונים וללקוחות 

פרטיים, בהרצאתו "מעבר לספקטרום" דיבר על 
האישי  חייו  סיפור  מתוך  קשיים  עם  התמודדות 
איתו  יחד  התרגשו  בקהל  והנוכחים  פשוט,  הלא 

ולמדו ממנו רבות.
הרצה  גרופ",  "קופל  ובעלי  מנכ"ל  קופל,  מיקי 
ועל  בכלל  חיינו  על  שהשתלטה  הדיגיטציה  על 
חיי הסוכנים בפרט ונתן כלים לשכלל את עבודת 

הסוכנים במשרד.
השירות  כתב  את  הציגו  כהן  ויניב  ישי  שחר 
לארגז  חשוב  כלי  המהווה  מדיקל",  "יש  הרפואי 

הכלים של הסוכנות והסוכנים.
סיפר  אביטל,  אודי  סו"ב  הפיננסים  ועדת  יו"ר 

על עצמו ועל תוכניות הוועדה שבראשותו; יו"ר 
וסיפר  עדכן  רוטברג,  מאיר  סו"ב  הרווחה  ועדת 
על פעילות הוועדה שבראשותו והזמין את כולם 

לקחת חלק בעשיה.
סו"ב אלון אבן חן CLU, יו"ר MDRT ישראל 
בישראל   MDRT מועדון  פעילות  את  הציג 
לסוכנים  וכדאי  חשוב  מדוע  והסביר  ובעולם, 
להצטרף למועדון; עודד יערי, מנהל ביטוח כללי 
מתנהל  הביטוח  עולם  איך  כלים  נתן  "אליפים" 

בעולם ומכאן איך צריך לשפר ולהשתפר.
ביטוח  סוכני  לשכת  מחוזי של  בכנס  לראשונה 
נכונה  להתנהלות  "הדרך  בנושא  פאנל,  התקיים 
בנזקי נצרת". בפאנל השתתפו: יוסי סודרי, מנהל 
קידר,  תמי  מבטחים;  במנורה  פרט  ביטוחי  תחום 
זיו  בהפניקס;  רכוש  תביעות  מחלקת  מנהלת 
קדרי, מנהל מחלקת תביעות רכוש בהראל חברה 
ניהול תביעות"  "נץ  מנכ"ל  גנות,  עידו  לביטוח; 

ואריק אשכנזי, סמנכ"ל "מילגם". 
את הפאנל הנחה סו"ב ישראל גרטי יו"ר הועדה 
היועץ  אברהם,  בן  עדי  עו"ד  אלמנטרי.  לביטוח 
הרגולציה  בתחום  מומחה  הלשכה,  של  המשפטי 
נתן הרצאה מצוינת בנושא "אובדן כושר עבודה 

החדש יתרונות וחידושים".
ברינה  בדמעה  "הזורעים  כי:  ציינה  עקל  סו"ב 
יקצורו. אני מרגישה מיום ליום, משבוע לשבוע, 
ומאירוע לאירוע את רוח המפקד שמגיעה מתוך 
עשיה למען הסוכנים. יש לנו נשיא לשכה מחויב 
פעילי  כל  איתו  ויחד  עשיה  אותה  למען  ביותר 

הלשכה - כך שהשמיים אינם הגבול”.

סו"ב חיים אורגל, ח"כ מיכאל מלכיאלי וסו"ב נוגה עקל - כנס מחוז תל אביב

סו"ב נוגה עקל, סו"ב גיא לוי עזר וסו"ב מיכל וינצר. משמאל: סו"ב זהבה פורת
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להרשמה להדרכה <

אנו מזמינים אתכם להצטרף להדרכות שלנו 
MarketPRO - על המערכת הדיגיטלית המתקדמת

06/02/2018 | 17:00 | מכללת עדיף
22/02/2018 | 17:00 | מכללת עדיף

זו ההזדמנות שלכם להכיר את המערכת מקרוב 
ולהרוויח בגדול!

להגדיל 
את סל 
המוצרים

חדשים להכיר מוצרים 
הנושקים 

להגדיל לתחום
מכירות

להכיר את 
כלי השיווק 
הדיגיטליים

להשתמש 
בדו"חות 
המערכת

להכיר את 
כלי הניהול 

במערכת
לתקשר 

דיגיטלית 
עם 

הלקוחות לדעת 
במערכתלהשתמש 

?MarketPro-מהי זירת ה
MarketPro הינה זירת הפצת מוצרים ושירותים על ידי סוכני ביטוח, הנגישים לבתי אב ולעסקים קטנים ובינוניים. זוהי פלטפורמה דיגיטלית 

מתקדמת, ראשונה מסוגה בארץ, המאפשרת ניהול שיווק של מוצרים, מכירת מוצרים ומערכת התחשבנות שקופה מול גורם אחד.

בשבוע הבא זה קורה
אל תפספסו

http://lp.landing-page.mobi/index.php?page=landing&id=147113&token=6bba706a51aed812bebb25e92c9473b3
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  בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו 
 והשבוע: דריה בורובליוב, עובדת ב'סוכנות ביטוח דר מדנס צפון' כפרילנסרית – סוכנת שטח, 

ובמקביל בסוכנות ביטוח 'אסטרל' כמנהלת עסקים

"להגיד את האמת גם כשללקוח לא 
כיף לשמוע וכשלך קשה להגיד"

סוכן צעיר

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

גיל: 30

 מצב משפחתי: רווקה

השכלה: תואר ראשון במנהל עסקים

רישיון: כללי ופנסיוני

איך הגעת לתחום הביטוח?

“עליתי לארץ מרוסיה לפני כ-5 שנים. התחלתי לעבוד 

במוקד טלפוני כנציגת מכירות ביטוח. התחום מצא חן 

בעיני ותוך כדי העבודה הוצאתי רישיון פנסיוני בשנת 

2016. במהלך 2017 סיימתי את הכשרתי בענף הכללי 

וכיום אני גם בעלת רישיון כללי".

מה את אוהבת במקצוע?

"תחום הביטוח הוא מאוד דינמי, דבר שמייצר אתגרים 

חדשים כל יום. בשביל להצליח צריך להיות קודם 

כל מקצוען ולהישאר מעודכן כל הזמן, אבל מעבר 

לזה צריך להיות בן אדם טוב ולפעול בידיעה שטובת 

הלקוח היא ערך עליון".

איך את רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?

“תחום הביטוח הוא מאוד תחרותי ומיום ליום נהיה 

יותר ויותר דיגיטלי. זה לא כמו פעם שסוכן היה 

מחזיק לקוח 20 שנה ורק הוא היה יודע עליו הכל. 

היום,  עם התקדמות הטכנולוגיה, כל לקוח הופך 

להיות סוכן ביטוח בפני עצמו,  אבל לעולם לא יהיה 

תחליף לאנושיות ולמקצועיות של סוכן הביטוח. 

במציאות שלנו התחום הופך יותר נגיש ללקוח, אבל 

עדיין דורש ליווי והכוונה של אדם המתמחה בענף".

איפה את רואה את עצמך בעוד 10 שנים?

“בעוד 10 שנים אני רואה את עצמי עוד יותר 

מקצועית, סוכנת מאוד מצליחה, עם תיק לקוחות 

גדול, שבו הלקוחות מרוצים ויודעים מי עומד 

מאחוריהם ומי יעמוד מאחוריהם ברגע האמת".  

איזה טיפים את יכולה לתת לסוכנים צעירים כמוך?

“תמיד להגיד את האמת גם כשללקוח לא כיף 

לשמוע וכשלך קשה להגיד. חשוב להבין שביטוח 

זה לא הכסף שמרווחים, זה האחריות שאנחנו 

לוקחים. לא להתבייש לשאול סוכנים שהם יותר זמן 

במקצוע ויש להם יותר ניסיון. להמשיך ללמוד, להיות 

מעודכנים, להתעניין במקרים מעניינים, להיות עם 

היד על הדופק. וכמובן לא לוותר אף פעם".

נס מחוז באר שבע והדרום, כ
הראשון בקדנציה הנוכחית, 
השבוע  שני  ביום  התקיים 

במלון לאונרדו בבאר שבע.
לכנס הגיעו כ־50 סוכנים וסוכנות 
ועוד 15 אורחים בהם נשיא לשכת 
סוכני הביטוח סו"ב ליאור רוזנפלד 

ומנכ"ל הלשכה רענן שמחי.
המחוז  יו"ר  בירך  הכנס  בפתיחת 
סו"ב  שלישית(  )קדנציה  הוותיק 
יפת בקשי את הנוכחים, והציג את 
שבע  באר  סניף  של  הנבחר  היו"ר 
סו"ב גבי מלכה, שעבורו הכנס היה 

טבילת אש ראשונה כיו"ר הסניף.
יום העיון כלל הרצאות מקצועיות 
בתחום הביטוח ועוד, ולדברי בקשי: 
בולט  שבע  באר  שמחוז  ספק  "אין 
בכל פעם בכמות החברים שמגיעים 

ואיכות ימי העיון שנערכים במחוז; זה בא לידי 
ביטוי בשביעות רצונם של הסוכנים, שאף ביקשו 

לקיים ימי עיון בתדירות גבוהה יותר".
אורי אומיד מנכ"ל שלמה חברה לביטוח דיבר 

צמיחה;  כגורם  טכנולוגיה  על 
יועצים  קדם  מנכ"ל  קדם,  ארז 
הציג  בביטוח,  סיכונים  לניהול 
נוספים  צדדים  המשתתפים  בפני 
בכיסוי פוליסת ביטוח; ליטל ענבר, 
על  סיפרה  הביטוח,  בתחום  יועצת 
דורון  סו"ב  הסייבר;  ביטוחי  עולם 
בוטיק,  פרימיום  בעלי  הורנפלד, 
הכנסה  כמקור  הלקוח  על  הרצה 

חדש.
הלשכה  מנכ"ל  הציג  מכן  לאחר 
סוכני  פעילות הלשכה לשירות  את 

הביטוח.
היועץ  אברהם,  בן  עדי  עו"ד 
ומתמחה  הלשכה  של  המשפטי 
אובדן  על  דיבר  הרגולציה,  לתחום 
על  ופירט  החדש,  עבודה  כושר 

יתרונות וחידושים.
משתתפי  של  חופשית  בשיחה  הסתיים  הכנס 

האירוע עם נשיא לשכת סוכני ביטוח. 

יו"ר מחוז באר שבע והדרום: "במחוז הדרום 
רוצים ימי עיון בתדירות גבוהה יותר"

לכנס מחוז באר שבע והדרום שנערך השבוע הגיעו כ־50 סוכנים 

רונית מורגנשטרן

בורובליוב. "ביטוח זה לא הכסף, זה האחריות שאנחנו לוקחים"

סו"ב ליאור רוזנפלד, סו"ב יפת בקשי וסו"ב גבי מלכה
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לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il :המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל

דרושים

לסוכנות ביטוח ברעננה, דרושה חתמת פרט + רכב/

דירה( למשרה מלאה תנאים מצויינים, עדיפות לידיעת 

 avi@rosental.co.il :אנגלית ברמה טובה. קו"ח למייל

לסוכנות ביטוח מצליחה וצעירה בחיפה , דרוש/ה 

חתם/ת אלמנטר, דובר/ת רוסית , בעל/ת ניסיון 

בתפקיד . מתאים גם למשרת אם - חלקית או מלאה.

danny@yeda-cfp.co.il למשלוח קו"ח למייל

ביטוח גדולה באזור המרכז/ שפלה, דרוש/ה סוכן/ת 

עם רשיון בתוקף בתחום הפנסיוני - לסגירה בשטח של 

פגישות מתואמות )אכותיות מאד!!( בתחום הסיכונים 

בלבד! התחייבות למינימום 3 פגישות ביום! אפשרות 

לעבודה כשכירים/עצמאים! תגמול גבוה, סביבת 

עבודה מאתגרת, מובטח שידרוג מכל הכנסה שהייתה 

עד עתה, למתאימים! ניתן ליצור קשר ל: 054-7000072 

חגי.

סוכנות ביטוח מצליחה ואמינה ברחובות, מציעה 

משרדים מפוארים + פגישות מתואמות )איכותיות 

מאד!!( בתחום הסיכונים + שירותי משרד, לסוכני 

משנה עצמאיים . למתאימים בלבד, תגמול גבוה! 

סביבת עבודה מאתגרת, אימון ליווי והדרכה, )מוגבל 

לקליטת שני סוכנים, המתאימים ביותר!! ( ניתן לשלוח 

קורות חיים ל: migdalor35@gmail.com או לפקס: 

.03-5518982

לסוכנות ביטוח ותיקה במתחם הבורסה, ברמת גן, 

דרוש/ה עובד/ת בתחום ביטוח אלמנטרי וחיים 

למשרה מלאה, רצוי עם נסיון אבל לא הכרחי. נא 

cochi@shir-ins.com :לשלוח קורות חיים למייל

לסוכנות ביטוח מובילה ומתפתחת בחיפה דרוש/ה: 1. 
חתמ/ת רכב ודירה - עדיפות לבעלי ניסיון • 2. מנהל/ת 
מכירות שטח לפיתוח עסקי למפעלים • 3. סוכן/סוכנת 

בעל רישיון לתחום הפנסיוני • 4. מנהל פיתוח מוצר 
לתחום הדיגיטציה • 5. לבק-אופיס: מתפעל פנסיוני/

shay@klauzner.co.il :אלמנטארי. קו"ח

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

הנדרשות אפשרות להתמחות 050-5293836  

להשכרה בבניין משרדים חדש ומפואר אפרידר 
ביזנס סנטר ב"אזור" קומה 13 40 מ"ר נטו צמוד 
למשרד ביטוח וותיק, אפשרות לשיתוף פעולה 

לפרטים :0544-297685 
סוכנות פרוגרס סוכנות לביטוח בעמ מקבוצת זהר 

מעמידה חדרים לסוכני ביטוח חיים בקרית אריה 
רחוב עמל 58 להשכרה לפרטים נא לפנות לשרגא 

 לידור 0526648456 ואו במייל:
 shragalidor@gmail.com

להשכרה משרד 35 מר" באזור במגדלי אפרידר 
החדשים בקומה 13 הגבוהה צמוד למשרד ביטוח 

ותיק בתחום האלמנטר והחיים. המשרד בסיגנון 
וויוורק זכוכית שקופה המפרידה בין המשרדים.

לפרטים: 050-5285161 מאיר

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

מעוניין לרכוש תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי.

כולל מודלים גמישים ארוכי טווח, כולל משרדים. 
Michaele@b4-u.co.il 0528741331 סודיות מובטחת.

סוכן ביטוח, בעל רשיון בביטוח פנסיוני מעוניין בשיתוף 
פעולה בתור מנהל מקצועי/עסקי. ליצירת קשר : 

talmenashetamir@gmail.com
 אתר פרישה למכירה – טל'- 1599-500-570

)www.prisha.co.il(
סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש תיק 

ביטוח אלמנטארי ו/או חיים באופן מלא או חלקי, 
במגוון רחב של אפשרויות כולל אפשרות של 

 העסקה לטווח ארוך. נייד: 050-5368629 
dudi@gamafinansim.co.il

לסוכנות ביטוח בחיפה דרוש/ה סוכן/ת ביטוח חיים, 
פנסיה ופיננסים ו/או אלמנטארי להגדלת תיק ביטוח 
קיים ופיתוח תיק חדש, למעוניין/ת, תינתן האפשרות 

לבניית תיק ביטוח עצמאי קורות חיים נייד: -050
dudi@gamafinansim.co.il :5368629 למייל

למי שמעוניין להסיר מסדר יומו את האדמינסטרציה 
והתפעול בתחום הפנסיוני/חיים וגם לא  רוצה למכור 

את תיק הביטוח -מודל שת"פ מעניין לתפעול התיק 
על ידי סוכנות ביטוח ותיקה ומקצועית שתשמר, 
תתפעל ותגדיל הכנסותיך  שאול-050-5293836 
למכירה תיק בטוח משולב אלמנטרי-חיים-גמל 

לסוכני נתניה והשרון בלבד עמי 0522562670

לסוכנות ביטוח מובילה בנס ציונה דרוש/ה עובד/ת 
למחלקת ביטוח חיים עם ניסיון בגביה יתרון.  טלפון 

– 0544260833 ישראל קורות חיים לשלוח למייל:  
 israel@di-ins.co.il

סוכנים מכל הארץ המעוניינים להצטרף לקבוצת 
פיקוח - ולקבל תנאים טובים ושירות מהיר מקצועי 

 ואמין מוזמנים לפנות במייל:
int_101@walla.co.il סודיות מובטחת

לניהול סוכנות ביטוח כשכיר/ה
 דרוש סוכן/ת בעל/ת רישיון 

פנסיוני ואלמנטרי מנוסה. קורות 
חיים יש לשלוח למייל:
421106K@gmail.com 

 

לשכת סוכני ביטוח מעוניינית להתקשר 
עם חברה לייעוץ אסטרטגי ולובינג. 

דרישות בסיס לתפקיד :

1. ניסיון בהובלת תהליכים בתחום הביטוח 
והרגולציה • 2. צוות עובדים רשומים בכנסת 

של שלושה ומעלה • 3. חברת הלובינג 
אינה מייצגת את חברות כרטיסי אשראי 

• 4. חברת הלובינג אינה מייצגת את סוכני 
הנסיעות • 5. חברת הלובינג אינה מייצגת 

את חברות הביטוח, בתי השקעות או גוף 
מוסדי אחר. בתחום הביטוח • 6. בעלי 
החברה מחזיקים רשיון קבוע בכנסת •

7. חברת הלובינג תציג ניסיון מוכח בפעילות 
פרלמנטרית, רגולטורית וקשרי ממשל בין 

היתר "סגל א" של מדינת  ישראל • 8. הבנה  
בשוק ההון ונסיון בייצוג גוף כלכלי מוביל

 לפרטים יש לפנות במייל:
lishka@insurance.org.il

עד יום שני בשעה 16.00

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערה של חברת הלשכה 
לוסי קארו במות אמה

יהיה זכרה ברוך

חדשות  הביטוח

השרה לשוויון חברתי: להעלות את גיל 
הפרישה ל־70 בבחירה גם לגברים וגם לנשים

רונית מורגנשטרן

"
חייבים לצאת מהקיבעון בנושא גיל הפרישה, אנשים חיים היום יותר 
ורוצים לעבוד יותר". כך אמרה השרה לשוויון חברתי, גילה גמליאל 
)הליכוד(, בדיון שהתקיים ביום שלישי על תקציב משרדה לשנת 2019 

בוועדת הכספים.
לגברים  נשים  בין  המגדרית  החלוקה  עם  להפסיק  "יש  הוסיפה:  השרה 
מעוניינים  רבים  גברים  וגם  רבות  נשים  מקצועות.  לפי  לחלוקה  ולעבור 
להמשיך לעבוד גם אחרי גיל 67, שזה הגיל שאחריו אין אפשרות חוקית 
מקצועות  בין  להפריד  יש  מגדרית,  לחלק  במקום  אז  לעבוד.  להמשיך 
שוחקים ליתר המקצועות. במקצועות שוחקים יש להותיר את גיל הפרישה 
על 62 ולא להעלותו אצל נשים ל־64 וביתר המקצועות להעלות לגיל 67 
עם אפשרות של המשך עבודה מבחירה עד גיל 70. אני מאמינה שבעתיד 
להמשיך  מעדיפים  ורבים  השתנו  הזמנים  לכך.  מעבר  אף  יעלה  הגיל 
שהפנה  בעניין  לאור שאלה  גמליאל  ח"כ  השמיעה  הדברים  את  לעבוד". 
אליה יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני )יהדות התורה(: "ועדת הכספים 
ועמדתך  גיל הפרישה לנשים  זמן רב על המדוכה הזאת של  יושבת כבר 

ח"כ גילה גמליאל | צילום: אתר הכנסתבנושא חשובה".

tel:0505285161
mailto:int_101@walla.co.il

