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חייבים להגיע 
לפיתרון

שרת המשפטים 
נגד סלינגר

 עמ' 5

"מנכ"ל בנעלי בית"
בכל שבוע יתארח מנכ"ל מענף 
הביטוח ושוק ההון  והפעם – 
נאוה וייס, מנהלת מחוז ראשי, 

סמנכ"לית שלמה ביטוח
עמ' 8

חדש בביטוח
אתי אלישקוב הקימה 
חברת ביטוח דיגיטלית 

חדשה - "ליברה", 
שתשלב סוכנים 

בפרויקטים ייחודיים
עמ' 11

נשיא הלשכה: "נוביל הקמת 
מוסד בוררות שיהיה מקובל על 

הרשות, על היצרנים, שנהיה 
שותפים לו - לא מוסד בוררות 
שנהיה בו שחקני חוץ ומישהו 

אחר יקבע בו את הכללים"

 עמ' 3-2

דור העתיד
17 סטודנטים במכללה לפיננסים 

וביטוח קיבלו מהראל מלגות 
של עד 10,000 שקל למלגה

עמ' 5

ח"כ גפני לרשות שוק 
ההון בנושא צירוף 
לרבים: "אם תגיעו 

למבוי סתום ולא תלכו 
לקראת הסוכנים, אכין 
חוק שיגן על הסוכנים"

"לא הייתה כל התייעצות 
איתי בשל ההשפעות 

שיש בחוזר. אני מבקשת 
שנביא להפחתה 

משמעותית של הרגולציה, 
ובטח לא הכבדה"

 הלשכה תקדם 
 חקיקה להקטנת 

סמכויות הממונה 
בניירות הבהרה

 עמ' 4

מנטורים למען 
הלשכה

לראשונה בתולדות הלשכה – 
נבחרת של מנטורים עסקיים 

תלווה את חברי הלשכה
עמ' 6
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הלשכה  יוזמת

"
מעין  היה  האחרון  אילת  שכנס  חושב  אני 
ישראל  במדינת  אזרח  כל  אילן';  בר  'נאום 
ערוצי  בכל  עליו  דיברו  הזה,  לכנס  נחשף 

התקשורת, וכולם יודעים מהו".
לשכת  נשיא  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב  אמר  כך 
של  הארצית  המועצה  בישיבת  ביטוח  סוכני 

הלשכה שהתקיימה ביום חמישי שעבר.
סו"ב  של  ומחמאות  לברכות  שזכה  רוזנפלד, 
מועצה  חברי  ושל  המועצה,  יו"ר  דרעי,  מקסים 
נוספים על הכנס המוצלח, הודה לכל מי שעמלו 
להצלחות הכנס: "ליושבי ראש הוועדות שסייעו 
כנסים  ועדת  יו"ר  נוימן;  מיקי   – בארגון  לנו 
לסוכנים  הוועדה  יו"ר  ורדי;  קובי  ואירועים, 
צעירים, דביר רפ; יו"ר הוועדה לפיננסים, אודי 
לליאור  שמחי,  רענן  הלשכה  למנכ"ל  אביטל, 
הורנצ'יק ממלא מקום הנשיא, ליוסי אנגלמן סגן 

הנשיא ולכל עובדי הלשכה". 

"שותפים ולא שחקני חוץ"
מוסד  הקמת  תוביל  הלשכה  כי  חשף  רוזנפלד 
בכנס  כולכם  "נחשפתם  הביטוח:  בענף  בוררות 
אילת להערות של יושב ראש לשכת עורכי הדין, 
חברי אפי נוה, בנושא מוסד הבוררות. אני חושב 
נוביל  זה.  את  להוביל  חייבים  כלשכה  שאנחנו 
הקמת מוסד בוררות שיהיה מקובל גם על הרשות, 
גם על היצרנים, מוסד בוררות שנהיה שותפים לו 
- לא מוסד בוררות שנהיה בו שחקני חוץ ומישהו 
המטרות  אחת  זאת  הכללים.  את  בו  יקבע  אחר 

שלנו בקדנציה הקרובה", הדגיש רוזנפלד.
נשיא הלשכה עדכן את הנוכחים ביחסי הלשכה 
עם חברות הביטוח: "נפגשנו כמעט עם כל מנכ"לי 
חברות  שלוש  עוד  לנו  נותרו  הביטוח,  חברות 
ושירביט,  חקלאי  ביטוח  ביטוח,  שלמה  קטנות, 
עימן ניפגש בשבועות הקרובים", סיפר רוזנפלד 
מאוד  פתיחות  יש  האלה  "בפגישות  והדגיש: 
פעולה  לשיתוף  החברות  מנכ"לי  מטעם  רצינית 
עם לשכת סוכני ביטוח. בקרוב נתחיל סבב של 
עם  ביטוח  חברות  מנכ"לי   - עגולים  שולחנות 
ביטוח  חברות  מנכ"ל  עם  פגישה  בכל  סוכנים. 
ציינו בפניהם את העובדה, שהם גם לא התכחשו 
אליה, שהרבה שנים לא הביטו בלבן של העיניים 

של סוכני הביטוח. לכן נארגן מפגשים של 15־20 
סוכני ביטוח שיגיעו להיפגש עם כל מנכ"ל של 
חברת ביטוח. בנוסף, כל מנכ"לי חברות הביטוח 
יבואו להתארח אצלנו בלשכה, ולשוחח עם בכירי 

הלשכה, לשמוע ולהשמיע".

הסכם עם הפניקס
שכנראה  הפניקס,  חברת  עם  להסכם  "הגענו 
בקרוב יצטרפו אליה עוד שתי חברות, על מיזם 
השוואת מחירים ברכב; מבוטח שיגיע עם הצעת 
מחיר מביטוח ישיר, בדירות וברכבים, יקבל את 
המחיר של ביטוח ישיר בעמלה מלאה", ציין נשיא 

הלשכה. 
"ב'כלל בריאות דיגיטלי' הייתה בעיה, שהייתה 
לוותר  ולמעשה  אפליקציה  על  ללחוץ  אופציה 
הבריאות  ועדת  יו"ר  סוכן.  לבחור  האופציה  על 
נפגשו עם כלל  הרווחה  ועדת  יו"ר  בסיוע  שלנו 
על  בלחיצה  מהיום   - להישג  והגענו  בריאות, 
אותה אפליקציה, המבוטח יהיה חייב לעבור שדה 
של בחירת סוכן. כלומר, לא תהיה אופציה לקנות 

את אותו ביטוח בריאות ללא סוכן.

בהצהרה  יצאה  החברה  מגדל,  לחברת  "בנוגע 
מסודרת וברורה, כולל בכנס האחרון שלהם, שכל 
על  רק  יימכרו  שלהם  האלמנטריים  הביטוחים 
ידי סוכן ביטוח והם מתחייבים לא לפתוח ערוץ 
ישיר כזה או אחר. אנחנו כמובן נעקוב אחרי זה", 

המשיך רוזנפלד.
נשיא  ציין  ברכב  תביעות  שתי  נושא  לגבי 
לוועדת  שהגענו  יודעים  "אתם  כי:  הלשכה 
הביטוח  חברות  איגוד  הזה.  הנושא  עם  הכספים 
לוועדת  תשובה  להחזיר  אמורים  והפיקוח 
על  מעלה  שהלשכה  עדכן  רוזנפלד  הכספים". 
הסוגיה  את  רק  לא  הכספים  ועדת  של  שולחנה 
של שתי תביעות בביטוח רכב: "לאחרונה חברות 
שתי  עם  דירה  ביטוח  לחדש  מסרבות  ביטוח 
תביעות; נזקי הצנרת נכנסו תחת חברות הביטוח, 
וברגע שלמבוטח יש שני נזקים בשנה, של צנרת 
את  לחדש  מסרבים  הם  בפוליסה,  אחר  נזק  או 

הפוליסה", הסביר רוזנפלד.
הלשכה  הגישה  עליו  לרבים,  צירוף  בנושא 
בג"ץ נגד רשות שוק ההון, אמר רוזנפלד: "סוכני 

במשך  לרבים  צירוף  את  מוכרים  הביטוח 

 הלשכה תקדם חקיקה להקטנת 
סמכויות הממונה בניירות הבהרה
נשיא הלשכה במועצה הארצית: "כנס אילת היה 'נאום בר אילן' של הלשכה לציבור 

הרחב; הלשכה תקדם חקיקה להקטנת סמכויות הממונה בניירות הבהרה"

רונית מורגנשטרן



אנגלמן, הורנצ'יק, רוזנפלד ודרעי
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הלשכה  יוזמת

עשר שנים בעידוד של שלושה מפקחים 
היום,  עד  מ־2008  לשעבר,  הביטוח  על 
את  עודדה  שנים  חמש  שבמשך  סלינגר,  כולל 
המוצר הזה, והיום היא מתעוררת פתאום ופוסלת 

את העמלות. 
ביניים,  צו  וביקשנו  בג"ץ  שהגשנו  "ברגע 
רשות  הוציאה  הבג"ץ,  את   לייתר  כדי  פתאום, 
של  אורכה  לתת  מוכנה  שהיא  הודעה  ההון  שוק 
עליה  נלחמה  שהיא  שנה  חצי  אותה  שנה,  חצי 
זה  להיות על  ביוני אמור  ב־21  הזמן.  כל  איתנו 
דיון בבג"ץ ואני מקווה שתהיה לנו הצלחה שם".

בהתייחסו לחוזר שירות הסוכן, גילה רוזנפלד, 
שסוכני  בתחילה  ביקשה  ההון  שוק  שרשות 
בכל  שלהם  המבוטחים  עם  ייפגשו  הביטוח 
פעולה של שינוי מהותי בתחום הפנסיוני פעם 
וירדנו  שנים  חמש  בהתחלה  "ביקשנו  בשנה: 
לשלוש שנים. קיבלו חלקית את בקשתנו ובחוזר 
מחייבים פגישה של סוכן עם המבוטח שלו אחת 
לשנתיים. זה יותר טוב ממה שזה היה, אבל עדיין 
לתוקף  להיכנס  אמור  החוזר  ידיים.  הרמנו  לא 
בינואר 2019, ויש לנו מספיק זמן להיערך לזה 

ולפעול בנושא".
נשיא הלשכה עדכן, כי הלשכה תקדם עם חברי 
עצמאית  שהגיש  לזו  דומה  חוק,  הצעת  כנסת 
כך  דיברה על  )הליכוד(. ההצעה  יואב קיש  ח"כ 
או  ההון  שוק  רשות  של  ההבהרה  ניירות  שכל 
של הממונה לא ייחשבו כמסמך מחייב: "לצערנו 
ההצעה של ח"כ קיש לא עברה את ועדת השרים 
כנסת  חבר  באמצעות  בקרוב,  חקיקה.  לענייני 
הצעה  להגיש  מתכוונים  אנחנו  מטעמנו,  אחר 

דומה ואני מקווה שהיא תקודם", גילה הנשיא.
כי הלשכה תקיים את כנס  גם  הזכיר  רוזנפלד 
סו"ב  של  בראשותה  במאי,  ב־24  האישה  יום 
מיכל וינצר, יו"ר הוועדה להעצמת נשים, וביקש 
מהנוכחים לשלוח לכנס הייחודי והמעצים גם את 

עובדות המשרדים ובנות הזוג של הסוכנים.
בישיבת המועצה נבחר סו"ב אורי צפריר מחדש 
על  נדרשה  מחדש  הבחירה  תקנון.  ועדת  ליו"ר 

ידי סו"ב אריה אופיר שאף התמודד מול צפריר. 
צפריר  זכה  חשאיות  שהיו  החוזרות,  בבחירות 

ב־46 קולות ואופיר זכה ב־16 קולות.
האלמנטרית  הוועדה  יו"ר  גרטי,  ישראל  סו"ב 
מנהלי  שבעה  עם  פגישות  התקיימו  כי  סיפר 
להיכרות  הביטוח  חברות  מרבית  של  אגפים 
חברות  "רוב  גרטי:  ראשוניות.  בעיות  והעלאת 
הביטוח מעוניינות לחזק את הקשר עם הוועדה. 
פגישה  תתקיים  לפחות  שנה  בחצי  שפעם  סוכם 
עם הוועדה האלמנטרית בכל חברת ביטוח. לגבי 

עדיין  ואנחנו  איתם  דיברנו  הרשות,  מול  טיפול 
במשא ומתן לפתור את הבעיה של מבוטחי שתי 

תביעות ומבוטחים ללא עבר ביטוחי".

המטרה - 600 סוכנים ייכנסו 
למכללה

עדכן:  הפיננסים  ועדת  יו"ר  אביטל,  סו"ב 
הסוכן,  פרנסת  זה  שלנו  הוועדה  של  "המוטו 
שנים  ארבע  במשך  להכניס  זה  הראשי  והיעד 
600 סוכנים לפעילות לימודית פיננסית. תודתי 
הנושא  בכל  לי  שעוזרת  פרידמן־וינרב,  לחווה 
המורכב הזה. המטרה השנייה היא לפתח שיתוף 
לא  דבר  כי שום  והסניפים,  המחוזות  עם  פעולה 
את  להכניס  נצליח  לא  אם  בלעדיכם.  יצליח 
נצליח  לא  שלכם,  הכנסים  לתוך  ההשתלמויות 
צריכים  כולנו  למשחק.  הסוכנים  את  להביא 
להכניס לראש שעיקר הפרנסה של הסוכן נמצאת 

היום בפיננסים ובסיכונים".

סו"ב איגור מורי, יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד, 
ב־10  שיתקיים  הקרוב  הבריאות  כנס  על  סיפר 
בהרצליה  במאי  ב־14  סוכנים  סיור  ועל  ביולי 
מדיקל סנטר. הוא התייחס להצעת חוק הטבות מס 
האחרון  "בכנס  הלשכה:  שיוזמת  סיעודי  לביטוח 
ביתנו(,  )ישראל  פורר  עודד  ח"כ  הודיע  באילת 
באופן חד משמעי וברור שהוא יגיש את החוק הזה 
לתת  שתוכל  עבודה  התבקשה  אותו.  יקדם  וגם 
פה  לשלם  הולך  לא  האוצר  שמשרד  ביסוס  לו 
הרבה כסף. את העבודה הזו נוכל לקבל מפרופ' 
מחיר  הצעת  להגיש  שאמור  צ'רניחובסקי  דב 

ללשכה".
הסוכן,  והכשרת  הצעירים  ועדת  יו"ר  רפ,  סו"ב 
הכנסת  חברי  כל  את  להזמין  החליט  כי  גילה 
הצעירים לכנס השנתי של הוועדה, שיתקיים ב־21 
להזמין,  "החלטתי  בגלילות:  סיטי  בסינמה  ביוני 
הנשיא  ובעידוד  הפוליטי,  הלובי  מחיזוק  כחלק 
וסגניו, את כל חברי הכנסת הצעירים לאירוע. לגבי 
לטעמי,  מוצלח  מאוד  שהיה  האחרון  בכנס  אילת, 
הייתה השתתפות ערה בכל הפעילויות של הוועדה 
לסוכנים צעירים, האולמות היו מפוצצים וזה פשוט 
חימם את הלב לראות את כל הסוכנים הצעירים 

באולם", אמר רפ.
רפ סיפר על יוזמה חדשה בהובלת ויוזמת יו"ר 
לסוכנים  להקצות  שדה,  שי  סו"ב  נתניה  סניף 
 :WEWORK צעירים חללי עבודה בלשכה בסגנון
"הרבה מאוד סוכנים צעירים עובדים מהבית או 
נפגשים בבתי קפה, כי אין להם משרדים. אנחנו 
להקצות  בלשכה,  הזה  לפרויקט  אישור  מקדמים 
ולמעשה  סמלית,  בעלות  עבודה  חללי  לצעירים 

לסוכנים צעירים יהיה בית בתוך הלשכה".
קהילה  לקשרי  הוועדה  יו"ר  שטרק,  אלי  סו"ב 
סיפר כי: "אנחנו עורכים ב־11 ביוני מסע בר מצווה 
שיותר  שכמה  רוצה  הייתי  לכותל.  ילדים  ל־20 
משתתפים מחברי המועצה יבואו איתנו; אני רוצה 
נוכחות גדולה של הלשכה. בנוסף, אנחנו עורכים 
טרה  באולמי  טקס  גם  אלה,  לילדים  ביולי,  ב־9 

בנוכחות משפחותיהם – כ־300 אורחים".

סו"ב אודי אביטל: "המוטו של 
הוועדה שלנו זה פרנסת הסוכן, 

והיעד הראשי זה להכניס 
במשך ארבע שנים 600 סוכנים 

לפעילות לימודית פיננסית"



http://stratg.online/examples/gil-motors-new/
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חדשות  הביטוח  

שקד ש איילת  המשפטים  רת 
נגד  חריפה  בביקורת  יצאה 
הממונה על שוק ההון, ביטוח 
וחיסכון דורית סלינגר, בישיבת הממשלה 
עסקה  הישיבה  ראשון.  ביום  שהתקיימה 
רגולציה.  להפחתת  הממשלה  בהחלטת 
לדברי  מלא  גיבוי  שקד  העניקה  בכך 
נוה,  אפי  עו"ד  הדין  עורכי  לשכת  יו"ר 
בחריפות  סלינגר  את  הוא  גם  שתקף 
ביטוח  סוכני  לשכת  של  הפנסיוני  בכנס 
שהתקיים לפני שבועיים באילת. נוה אמר 
שוק  על  הממונה  היא  סלינגר  כי  בכנס 
ההון הגרועה ביותר שהייתה מאז ומעולם.

לדברי שקד בישיבת הממשלה: "החלטת 
שהתכנסנו  רגולציה  להפחתת  הממשלה 

הכללים  שאמנם   12 בסעיף  קובעת  מכוחה,  היום 
אגף  על  לאחד  אחד  חלים  לא  בהחלטה  שנקבעו 
שוק ההון, אבל ההחלטה כן מחילה על אגף זה את 
בפועל  דיווח.  חובת  וקובעת  ההחלטה  עקרונות 
ההון  שוק  של  ברגולציה  גדולה  מאוד  עלייה  יש 
להפחתה  שנביא  מבקשת  אני  הפחתה.  בדיוק  ולא 
משמעותית של הרגולציה, ובטח לא הכבדה. המטרה 

היא לעזור לעסקים קטנים. להקל, לא להכביד".
שקטה  שרגולציה  עוד,  טענה  המשפטים  שרת 
ולא  תקנות,  או  חקיקה  באמצעות  שלא  עוברת 
כללים  באמצעות  אלא  הכנסת,  בידי  מפוקחת 
דוגמאות  הביאה  היא  רגלוטורים:  של  ונהלים 
לרגולציה השקטה בשוק ההון, וציינה כי בתקופתה 
של סלינגר פורסמו 300 חוזרים סופיים לצד 530 
השוואה  ולשם  ממונה  ועמדות  חוזרים  טיוטות 
פרופ' עודד שריג, קודמה בתפקיד, פרסם רק 63 
חוזרים סופיים ועם ממוצע של 16 חוזרים בשנה 

לעומת ממוצע של 60 חוזרים בשנה של סלינגר.

לא הייתה התייעצות
שקד הביא לדוגמא את טיוטת החוזר לרגולציה 
של הדירקטוריונים ובעלי שליטה בתאגידי ביטוח. 
לדבריה, "לאחרונה הופצה טיוטת ענק שמייצרת 
לדירקטוריונים  ביחס  מאוד  משמעותית  רגולציה 
כי  אמרה  המשפטים  שרת  ביטוח.  חברות  של 
הטקסט הזה אינו מנומק ולא מסביר את הרקע ואת 
הבעיות שהוא בא לכאורה לפתור. מדובר בטקסט 
של 50 עמודים שעורך שינויים אדירים בכדאיות 
של  בכדאיות  ולפיכך  שליטה  בגרעין  ההחזקה 
הוא מחליש מאוד את  וקנייה של חברות.  מכירה 
היכולת לשלוט בחברה ופוגע קשות בזכות הקניין 

של בעלי המניות".

שרת המשפטים איילת שקד על סלינגר: "רגולציה 
 מכבידה, לא מאוזנת ולא מפוקחת בתחום הביטוח"

"בימי עודד שריג פורסמו 16 חוזרים בשנה לעומת ממוצע של 60 חוזרים בשנה אצל 
סלינגר"  רוזנפלד לשקד: "מודים על תמיכתך במאבק בעודף הרגולציה״

רונית מורגנשטרן

שקד הדגישה כי "דבר כזה היה צריך להיעשות 
של  החלטה  באמצעות  עובר  זה  בפועל  בחקיקה. 
בכנסת.  ועדה  של  אישור  כל  וללא  המפקחת 
העניין אפילו לא עבר את הייעוץ המשפטי אצלנו. 
ההשפעות  בשל  איתי  התייעצות  כל  הייתה  לא 
שיש בחוזר הזה על נורמות בתחום חוק החברות 
רציני  יותר  תהליך  עוברות  תקנות  שבאחריותי. 

של איזונים ובלמים, בדיקות ושאילת שאלות".

טוב שהעניין בטיפולך
רוזנפלד,  ליאור  ביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא 
תמיכתה  על  המשפטים  שרת  את  לברך  התקשר 

בעודף  למאבק  ההירתמות  ועל 
ביטוח  ההון,  ברשות שוק  הרגולציה 

וחיסכון.
בשיחה שהתקיימה ביום שני בבוקר 
אמר רוזנפלד: ״את אשת עשיה וטוב 
שהעניין בטיפולך, את רואה בראייה 
של  הקשה  הפגיעה  את  מפוכחת 
עודף הרגולציה בענף הביטוח ובשוק 
הפנסיוני. אני מודה לך בשם ציבור 
סוכני הביטוח בישראל ובשם ציבור 

המבוטחים והחוסכים״.
נשיא  נפגשו  חודשים  מספר  לפני 
ליאור  סו"ב  הנשיא  ומ"מ  הלשכה 
המשפטים  שרת  עם  הורנצ’יק 
עודף  בעיית  את  בפניה  והציפו 
הרגולציה הקשה בענף. ״רגולציה זה דבר מבורך, 
המשנה  אמר  כך  הרסני״,  זה  רגולציה  עודף  אך 

לנשיא בפגישה.
ביטוח באילת  סוכני  כי בכנס לשכת  יש לציין 
לפני כשבועיים ציין גם השר אופיר אקוניס את 
עודף הרגולציה ואף כינה אותה גידול ממאיר בלב 

המדינה.
רוזנפלד: "התקשרתי להודות לשרת המשפטים 
חקיקה  לענייני  השרים  ועדת  יו"ר  גם  שהיא 
בעודף  במאבק  מורא  ונטולת  אמיצה  עמידה  על 
שלא  דעת  בר  כל  כמו  מבינה  השרה  הרגולציה. 

ניתן להמשיך במצב הזה".

b1
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66
/2
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*מתוך סקר שביעות רצון 2017 של הסוכנים הפנסיוניים מחברות הביטוח שבוצע ע״י לשכת סוכני הביטוח.

סוכנות וסוכנים יקרים,

תודה על הבעת האמון.
נמשיך לעשות הכל כדי לתת לכם את השירות 

הטוב ביותר.

גם השנה,
הראל במקום הראשון בשירות לסוכן*

רוזנפלד, שקד והורנצ'יק. שקד: "לא התייעצו איתי או עם הכנסת"
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דיון ו אתמול  קיימה  הכנסת  של  הכספים  עדת 
בעקבות  לרבים  פנסיה  מכירת  בנושא  מהיר 

בקשת לשכת סוכני ביטוח.
)יהדות התורה( מתח  גפני  משה  ח"כ  הוועדה  יו"ר 
ביקורת על התנהלות רשות שוק ההון בנושא צירוף 
שבועיים  בתוך  להגיע  לרשות  הורה  הוא  לרבים. 
לפתרון מוסכם עם לשכת סוכני ביטוח: "אם תגיעו 
חוק  אכין  הסוכנים,  לקראת  תלכו  ולא  סתום  למבוי 
יכול  כזה  שחוק  בחשבון  וקחו  הסוכנים,  על  שיגן 
לענייני  השרים  ועדת  לדעת  בניגוד  גם  לעבור 
חקיקה, בגלל המצב הפוליטי. אני מעדיף שלא להגיע 
למצב הזה. אם תגיעו לפתרון מוסכם, לשכת סוכני 
לבג"ץ  שלה  העתירה  את  שתמשוך  הבטיחה  ביטוח 
שהשתתפו  הרשות  לנציגי  גפני  אמר  זה",  בנושא 

בדיון הוועדה שהתקיים ביום רביעי.
גפני אף מתח ביקורת על הרשות והעומדת בראשה 
מבלי  ההבהרה  נייר  את  שהוציאה  סלינגר,  דורית 
תהליך  לא  "זה  הכספים:  בוועדת  דיון  עליו  לקיים 

שמתקיים במשטר דמוקרטי", הדגיש.
מול  הכתובת  הוא  הביטוח  "סוכן  גפני:  אמר  עוד 
המבוטח הקטן. אם אתם רוצים לבטל את סוכני הביטוח 
- אז אני נגד. לא יתכן כי יבטלו רטרואקטיבית את 
השיח  כבר.  שנעשו  עסקאות  בגין  הסוכן  הכנסות 
אתם  עליי.  מקובל  לא  הביטוח  סוכני  לבין  ביניכם 
לפגוע  אסור  זה.  את  ולפתור  איתם  לשבת  חייבים 

בציבור המבוטחים שעלול לא לקבל שירות".
"איך  אמרה:  הציוני(  )המחנה  בירן  מיכל  ח"כ 
לתקן  יכולים  ציבור,  פקידי  שאתם,  להיות  יכול 
שאנחנו  משהו  זה  שנעשו?  דברים  רטרואקטיבית 

נבחרי ציבור לא יכולים לעשות".
לדברי נועה קיסר, מנהלת מחלקת סוכנים ויועצים 
ברשות שוק ההון, קיימה הרשות פגישות עם הלשכה 
בנושא בעבר וגם לקראת פרסום ההבהרה בפברואר 
השנה: "אפשרנו גם תקופה של חצי שנה להיערכות. 

השיח הופסק ביוזמתם", ציינה קיסר.
גפני: "ממה שנודע לי, לא קיבלתם את העמדות של 

הסוכנים, לא הייתה התפשרות מצדכם".
"היו פסקאות שלמות שנוספו לנוסח הסופי  קיסר: 

שמקלות על הסוכנים ונותנות ביטוי לבקשותיהם".
ליאור  סו"ב  הלשכה  נשיא  בדיון  אמר  בתגובה 

של  מדבריה  המומים  קצת  "אנחנו  לגפני:  רוזנפלד 
הביטוח  על  המפקחים  עשור  במשך  הרשות.  נציגת 
לדורותיהם, ביניהם דורית סלינגר, שלחו אותנו סוכני 
לאוכלוסיות  לרבים  בהסדר  פנסיה  למכור  הביטוח 
 - לפנסיה  להם  לדאוג  רצה  לא  אחד  החלשות שאף 
לשומר בגן הילדים, למלצר בגן האירועים ולסייעת 
בגן הילדים. במהלך ביטול ההסדר לרבים המפקחת 
ביותר  החלש  החוסכים  בציבור  פגעה  הביטוח  על 
והעבירה למעשה יותר כסף לחברות הביטוח. התוצאה 
הכסף,  עם  נשארות  הביטוח  שחברות  היא  ההרסנית 

המבוטחים ללא שירות, והסוכנים ללא פרנסה״.
סו"ב מיכאל נוימן, יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכה, 
הוסיף: "האנשים האלה מרוויחים בין 3,000 ל־6,000 
שקלים בחודש. כרגע לקחה הרשות צעד חד צדדי 
היא  המשמעות  נפגע.  אנחנו  אחורה  שגם  ואמרה 
איש,   2,000 עם  ספטמבר  עד  להיפגש  שעלינו 
כלומר כ־10,000 שעות פגישה לסוכן בממוצע, רק 
כדי לטפל בתיק הקיים שלו. זה לא סביר. לדבר עם 
רשות שוק ההון זה כמו לדבר עם משיבון – תשובה 

לקונית ואחריה צליל ניתוק ממושך".
הפנסיונית:  הוועדה  יו"ר  סגן  אקהאוס,  אבי  סו"ב 
להם  שאין  הקטנים,  במעסיקים  גם  פוגע  "המהלך 
סוכן  שלהם.  העובדים  של  בפנסיה  לטפל  מושג 
הביטוח הוריד את העול הזה מהמעסיק הקטן במשך 

שנים".

של ט המסורתי  המלגות  חלוקת  קס 
השבוע,  בתחילת  התקיים  הלשכה 
ביטוח.  הראל  קבוצת  עם  בשיתוף 
המכללה  של  סטודנטים   17 קיבלו  בטקס 
וכן של מכללת  הלשכה,  וביטוח של  לפיננסים 

נתניה, מלגות של עד 10,000 שקל למלגה.
שמעניקה  הכולל  המלגות  סכום  עלה  השנה 
חברי  של  המשך  לדור  שנים  מזה  ביטוח  הראל 
הלשכה, מ־150 אלף שקל ל־200 אלף שקל. יאיר 
המבורגר, יו"ר קבוצת הראל, העניק אישית את 

המלגות.
על חלוקת המלגות אחראית בלשכה ועדת הרווחה 

בטקס  שציין  רוטברג,  מאיר  סו"ב  של  שבראשותו 
בפני מקבלי המלגות כי "לפני 30 שנה הייתי עובד 

חברת 'ציון' )שמוזגה לתוך הראל ביטוח(, וזו סגירת 
מעגל עבורי לחלק מלגות בעבור המבורגר".

"מר  הסטודנטים:  בפני  רוטברג  ציין  עוד 
וליאור  העבר  כיבוד  על  מקפיד  המבורגר 
העתיד.  על  מדבר  הלשכה,  נשיא  רוזנפלד, 
אתם הסטודנטים לביטוח - הנכם העתיד. אתם 
נולדתם עם האייפון והלפטופ. אומרים שמישהו 
את  רק  נזיז  לא  אנחנו  שלנו?  הגבינה  את  הזיז 

הגבינה, אנחנו נזיז את הפרארי".
לטובת  מלגות  קיבלו  הסטודנטים   17 כאמור, 
לימודי ביטוח על פי קריטריונים ברורים וחדשים 

של זכאות.

ח"כ גפני לרשות שוק ההון: "תגיעו לפתרון תוך 
שבועיים עם לשכת סוכני ביטוח בנושא צירוף 

לרבים או שאעביר חוק בנושא לטובת הסוכנים"
 סו"ב מיכאל נוימן: "לדבר עם רשות שוק ההון זה כמו לדבר עם משיבון – תשובה לקונית 

ואחריה צליל ניתוק ממושך"

רונית מורגנשטרן

17 סטודנטים לביטוח קיבלו מלגות ממשפחת 
המבורגר של עד 10,000 שקל למלגה

 

חדשות  הביטוח

רוזנפלד, המבורגר, סיבוני, שמחי ורוטברג

גפני
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מומחים נ החיצוניים,  היועצים  חמשת  בחרו 
ארגוני,  ובייעוץ  ועסקי  אישי  באימון 
שיעמדו לרשות חברי הלשכה. היועצים הם 
אלון גל, גילי ראובני, רוני קרמר, אסף נגל ורונן 
וייס. היועצים יפורסמו באתר הלשכה וכל סוכן/ת 
יוכל לבחור את המאמן אותו הוא מעדיף. יתקיים 
בתחום  ביחד  סוכנים  למספר  קבוצתי  יעוץ  גם 

הדיגיטציה.
סוכני  לשכת  של  מסוגו  ראשון  במיזם  מדובר 
ביטוח, אותו הובילו בחודשים האחרונים מ"מ נשיא 
הלשכה סו"ב ליאור הורנצ'יק וסו"ב יוסי אנגלמן, 

סגן הנשיא.
עם  פרונטליות  פגישות  "ניהלנו  הורנצ'יק: 
עשרות מאמנים עסקיים, ולאחר מיון קפדני בנינו 
הבנה  מתוך  נולד  המיזם  המובחרת.  הנבחרת  את 
עסקי  בייעוץ  להשתמש  צריכים  הביטוח  שסוכני 
שהספורטאי  כמו  המכירה.  ועד  ממיתוג  חיצוני 
סוכן  גם  כך  לצדו,  במאמנים  נעזר  ביותר  הטוב 

הביטוח זקוק למאמן לצדו".

להתייעל ולהרוויח יותר
הסוכנים יוכלו כאמור לבחור את אחד המאמנים, 
ללא  יעוץ,  של  ראשונית  פגישה  אתו  לקבוע 
תשלום. אם יחליט הסוכן להמשיך עם אותו מאמן 
עסקי, הוא יקבל ליווי של שלושה חדשים במחיר 

מסובסד משמעותית.
בתהליכים  להתייעל  הוא  "הרעיון  הורנצ'יק: 
במשרד עד לירידה לפרטים הכי קטנים. האימון יהיה 
לא רק לסוכנים עצמם אלא גם לעובדי משרדיהם. 

תהליכי  לשיחה,  לענות  מאיך  החל  ילמדו  הם 
שימוש  עם  החוצה  שיווק  ארגוניים,  פנים  עבודה 
בטכנולוגיה מתקדמת כולל במדיה החברתית, תוך 
מעקב  מכירות,  יעדי  הגדרת  לרגולציה,  התאמה 
אחרי תוצאות ועוד. מדובר בפרויקט ענק שהצבתי 
לעצמי כיעד עוד לפני הבחירות. אני קורא לסוכנים 
להם.  מציבים  שאנו  בכלי  להשתמש  ולסוכנות 
קראתי לפרויקט all around - כי בסופו של יום 
מדובר בלעטוף את הלקוח בכל היתרונות שהסוכן 

יכול לתת לו, 360 מעלות".
אנגלמן: "כסוכן ביטוח, לאורך כל השנים, תמיד 
היה לצדי מנטור שידע לייצר לי את הערך המוסף 
שבסופו של דבר אהיה גם יותר שירותי וגם יותר 
הלשכה  חברי  לייעוץ  מהמועמדים  חלק  מכירתי. 

ליוו אותי אישית.

ולא  עצמית,  בקרה  לבצע  יכולים  כולם  "לא 
כולם יכולים לקבל החלטות וליישם. לכן זו לא 
שסגרנו  הדילים  מומחה.  של  ליווי  לקבל  בושה 
עם היועצים הארגוניים הם דילים מצוינים. סוכן 
לקבל  צריך  בתקופתנו,  להצליח  שרוצה  ביטוח 
איזושהי סמכות חיצונית של מנטור כזה או אחר 
כדי לייצר בסופו של דבר פרנסה מרבית. ניהול 
יורים  פעם  לא  ואנחנו  לבזבוז  מביא  תקין  לא 

לעצמנו ברגל כי איננו מתנהלים נכון. 
"ברמה האישית נעזרתי בין השנים 2001־2004 
באותה  והמכירות  שנבחרו,  המנטורים  באחד 
את  עושים  אנחנו  אחוזים.  באלפי  קפצו  תקופה 
לייצר  היא  דבר  של  בסופו  המטרה  כי  המהלך 
שתשפיע  יותר  אפקטיבית  עבודה  סביבת  לסוכן 

לחיוב על פרנסתו של הסוכן".

ישיבת הוועד המנהל שהתקיימה ב
ביום ג' עדכן נשיא הלשכה 

כי  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב 
שני משרדי עו"ד מובילים בתחום 
כיועצים  ישמשו  הביטוח  דיני 
הביטוח  סוכני  של  המשפטיים 

במחוזות הלשכה.
משרד עו"ד ג'ון גבע ישמש יועץ 

ירושלים  והמרכז,  ת"א  למחוזות 
משפטי  כיועץ  שימש  כה  עד  והשרון. 

של מחוז המרכז; משרד עו"ד קן דרור 
למחוזות  יועץ  ישמש  הראל  את 
חיפה והצפון, השפלה ובאר שבע 
יועץ  שימש  כה  עד  והדרום. 

משפטי למחוז חיפה והצפון.
כי  הלשכה,  נשיא  ציין  עוד 
כל סוכן חבר לשכה יהיה רשאי 
לפנות לכל אחד משני המשרדים 
סוכני אותו  נמנה עם  אינו  גם אם 

מחוז.

מודה  הוא  כי  גבע,  ג'ון  עו"ד  מסר  בתגובה 
לסוכני  לסייע  ימשיך  וכי  המינוי  הרחבת  על 
שירות  להם  ולהעניק  משפטי  בייעוץ  הביטוח 
דרור  קן  ממשרד  הראל  ניצן  עו"ד  מקצועי. 
את הראל, מסר: "אנו שמחים מאוד על המינוי 
על  המנהל  ולוועד  הלשכה  לנשיא  ומודים 
ולסייע  להמשיך  מקווים  בנו.  שניתן  האמון 
במחוזות  גם  הלשכה  חברי  הביטוח  לסוכני 
לפנות  ואחת  אחד  כל  מזמינים  הנוספים. 

ולהתייעץ מקצועית".

משרדי עו"ד גבע וקן דרור את הראל מונו 
ליועצים המשפטיים למחוזות הלשכה

 

חדשות  הביטוח

אנגלמן והורנצ'יק

לראשונה בלשכת סוכני ביטוח - נבחרת של 
מנטורים עסקיים תלווה את חברי הלשכה

סו"ב הורנצ'יק: "כמו שספורטאי מצטיין נעזר במאמן, כך גם סוכן ביטוח זקוק למאמן לצדו" 
 סו"ב אנגלמן: "כשנעזרתי במאמן עסקי במשך 3 שנים, המכירות קפצו באלפי אחוזים"

רונית מורגנשטרן

הראל
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בסוגיה ב לעומק  ידון  העליון  המשפט  ית 
הגיל  במגבלת  המבוטח  עמידת  אי  של 
העליון  המשפט  בית  שופט  בפוליסה. 
ליועץ  האחרון  חמישי  ביום  פנה  עמית  יצחק 
עמדתו  את  לקבל  בבקשה  לממשלה  המשפטי 
למבוטחים  ביטוח  תגמולי  תשלום  של  בסוגיה 
שלא עמדו בהוראות הפוליסה בקשר למגבלת גיל 

הנהג ברכב.
ערעור  רשות  בקשת  במסגרת  נעשתה  הפניה 
ג‘ון  ממשרד  הדר  שלומי  עו“ד  ידי  על  שהוגשה 
גבע־הדר עורכי דין ומגשרים, על פסק דין שנתן 
בית המשפט המחוזי. המחוזי קבע כי חברת הביטוח 
אינה חייבת לשלם תגמולי ביטוח למבוטח משום 
שלא עמד בתנאי הפוליסה. מנגד, טען המבוטח, 
כי יש לשלם לו את תגמולי ביטוח בהתאם לסעיף 
18 לחוק חוזה הביטוח ולפיו על המבטחת לשלם 

את התגמולים בשיעור הפער היחסי בין הפרמיה 
ששילם לפרמיה שהיה משלם עבור ביטוח לנהג 

בפועל.
דין  עורכי  גבע־הדר  ג‘ון  ממשרד 

המערער  את  המייצגים  ומגשרים 
סוגיות  היו  שנים  ”במשך  נמסר: 
שפרקטיקה  שונות  משפטיות 
שהשתרשה הקשתה על רבים לחשוב 
מחוץ לקופסה. אנו נהנים מאתגרים 

וכעת  לפתחנו,  שמגיעים  חדשים 
מצפים לעמדת היועץ המשפטי לממשלה, 

בתקווה כי יתמוך בעמדתנו ולפיה יש להחיל 
את הוראות החוק שנועדו להיטיב עם המבוטחים“.
על  העניין  הפניית  משפטיים,  גורמים  לדברי 
ידי בית המשפט העליון ליועץ המשפטי לממשלה 
זו  בשאלה  רואה  העליון  המשפט  בית  כי  מעידה 

מכוון  הנראה  וכפי  ציבורית  חשיבות  בעל  עניין 
שהועלו  בשאלות  ודאות  שתיצור  חדשה  להלכה 
היום  עד  ואשר  הערעור  רשות  בבקשת 
על  בפסיקה.  מחלוקת  לגביהן  הייתה 
רשות  בקשת  שונים,  מקורות  פי 
זו עוררה עם הגשתה סערה  ערעור 
בשל  הביטוח  חברות  בקרב  רבה 
עמדת גורמים שונים בענף הביטוח 
סלוצקי  להלכת  בדומה  ולפיה, 
במקרה  גם  מיגון,  באמצעי  שעסקה 
להתערב  העליון  המשפט  בית  עשוי  הזה 
ביטוח  חברות  את  ולחייב  המבוטחים  לטובת 
זה  מסוג  במקרים  לשלם  מחובתן  להתנער  שלא 

או דומיו. 
עוד קבע השופט עמית כי בקשת רשות הערעור 

תועבר לדיון בפני הרכב מורחב.

ביה"מ העליון פנה ליועץ המשפטי לממשלה 
לקבלת עמדתו בנושא אי עמידת מבוטח 

במגבלת הגיל בפוליסת רכב
 עו"ד ג'ון גבע: "אנו מקווים כי היועמ"ש יתמוך בעמדתנו ויחיל את הוראות החוק 

שנועד להטיב עם המבוטחים" 
רונית מורגנשטרן

 

חדשות  הביטוח

גבע
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מנכ"ל  בנעלי בית  

שם: נאוה וייס
גיל: 52 

מצב משפחתי: נשואה + 3
השכלה וקריירה: תואר ראשון עם התמחות 

בניהול, עובדת משנת 1986 בביטוח. בתפקידה 
האחרון שימשה במשך 5 שנים כמנהלת מחוז 
בחברת שלמה ביטוח. לפני כן עבדה 23 שנים 

במגדל, כשב־11 השנים האחרונות במגדל ניהלה 
את תחום האלמנטר במחוז מרכז של מגדל.

מה המוטו שלך לחיים שמלווה אותך?
"לאהוב את מה שאני עושה ולעשות את מה 

שאני אוהבת".
מהי תפישת העולם הניהולית שלך? את מבזרת 

סמכויות או ריכוזית?
"אני מנהלת שמעורה מאוד בעסק, מכירה 

את הפרטים לאשורם. יחד עם זאת, מאמינה 
שסמכויות לוקחים ולא נותנים. אני מבחינתי 
מוכנה לתת לכל מנהל/עובד את כל הכלים 

להחליט ומגבה על טעויות. אני מאמינה ביכולת 
המנהיגות שלי אך פתוחה לביקורת, להצעות 

ייעול ולשיתוף פעולה מצד המנהלים והעובדים".
מה את כמנהלת עושה לטובת עובדייך?

"אני משתדלת להיות מנהיגה חיובית עם 
ערכים וכבוד לכל עובד ולתת דוגמא אישית. 
אני מכוונת אותם בתחום המקצועי אך תמיד 
מנסה לשמור על היצירתיות בחשיבה שלהם 

"מאמינה במגע אישי ובלתי 
 אמצעי עם העובדים"

במדור החדש, 'מנכ"ל בנעלי בית', יתראיין כל פעם בכיר אחר בענף הביטוח ושוק ההון  נאוה וייס, 
מנהלת מחוז ראשי וסמנכ"ל בחברת שלמה ביטוח, מדברת על הדרך להצלחה וקריירה ניהולית

רונית מורגנשטרן

וייס

ועל עצמאותם כדי שיהיו תמיד מסוגלים להביע 
דעה בחופשיות.

"כמו כן מקשיבה, עוזרת ומייעצת הן בבעיות 
אישיות והן בבעיות בעבודה מתוך אמונה שעובד 

שטוב לו הוא עובד עם תפוקה גבוהה יותר 
ונאמן לחברה. אני מאמינה במגע האישי ובקשר 
בלתי אמצעי עם העובדים ומשתדלת לדבר עם 

הסובבים 'בגובה העיניים'".
תחביב עיקרי שלך?

"לטייל בעולם, להאזין למוסיקה וגם כדורגל - 
כל שבת אני במשחקים של הבן".

מי עושה את הקניות בבית?
"לשמחתי את המטלה הזאת לקח על עצמו בעלי 
ושותפי לחיים שבזכות התמיכה והעזרה שלו אני 

מצליחה לפתח את הקריירה שלי".  
ספר, סרט, סדרת טלוויזיה שהשאירו עלייך 

רושם מיוחד?
"הספר שהשפיע עלי הוא 'אומנות ההקשבה 

לפעימות הלב' של הסופר יאן־פיליפ סנדקר. מה 
שהשפיע עלי במיוחד זה המחויבות והנאמנות 
של הגיבור לחברה העיוורת ובמקביל התועלות 

והתובנות שקיבל מהחיבור המשותף".
יעד מועדף לנסיעה לחו"ל?

"המזרח הרחוק - רק שם אני מתנתקת לגמרי 
מהעבודה ומהעולם המערבי התובעני".
איך את רואה את עתיד סוכני הביטוח?

"כבתו של סוכן ביטוח, אני מאמינה בכל ליבי כי 
תפקידו של סוכן הביטוח חשוב מאוד. תפקידו 

של סוכן הביטוח בעיני הוא תפקיד של שליחות, 
הוא מכיר את המשפחה וצרכיה ועומד לעזרתו של 

המבוטח בצמתים הכי קשים בחייו של המבוטח.
"שוק הביטוח יעבור שינויים בעתיד הקרוב וילך 
לכיוון דיגיטלי. הסוכן ימשיך בעבודתו אך יאלץ 
להתאים את עצמו לפרופיל החדש ולהשתמש 

בכלים הדיגיטליים שיעמדו לרשותו.
"בשל שינויים אלה הסוכן ייבחן על מקצועיות 

ושירות, אך עדיין המגע האישי של הסוכן יישאר 
חשוב ללקוחות, בעיקר בשוק הישראלי".

18 סוכנים וסוכנות ביטוח חברי הלשכה, יחלו ללמוד 
לפיננסים  המכללה  של  גישור  בקורס  שבועיים  בעוד 
וביטוח, בסיומו יקבלו תעודת מגשר מוסמך. זהו הקורס 
הראשון מסוגו במכללה, במסגרת ההבטחה לערך מוסף 

והעשרת הסוכן. 
"לשמחתי  המכללה:  יו"ר  פרידמן־וינרב,  חוה  סו"ב 
והקורס  נסגרה  ההרשמה  מרבית,  להיענות  זכה  הקורס 
יחל כמתוכנן ב־22 במאי. הכוונה היא לקחת את הקריירה 
של הסוכן צעד אחד קדימה ולרכוש ארגז כלים בקורס 
הגישור. נשלב ידע וטכניקות מעשיות ומעמיקות בניהול 
משא  בניהול  וקונפליקטים,  סכסוכים  ניהול  משברים, 
לסוכן  ייתן  זה  כל  ביטוח.  וחברות  מבוטחים  עם  ומתן 

גם  עבודתן  את  וישדרג   מוסף  ערך  הביטוח 
בנוסף,  הביטוח.  מול חברת  בניהול תביעות 
ויכול  מוסמך  מגשר  מקבל תעודת  גם  הוא 

לעסוק בכך".
מנחות הקורס הן עו”ד גלית צור, בוגרת 

משפטים LLB, בעלת משרד פרטי לעריכת 
לשכת  מטעם  מוסמכת  מגשרת  וגישור,  דיור 

נוספת  הסמכה  ובעלת  כללי  לגישור  הדין  עורכי 
לגישור משפחה; דורית מילר, תואר שני בניהול, תואר 
הצלחה  “ניהול  שיטת  מפתחת  בפסיכולוגיה.  ראשון 
רציונלית באמצעות פסיכולוגיה חיובית” – שיטת אימון 
הרגש,  מנגנוני  הבנת  דרך  וצמיחה  הצלחה  למקסום 

כמוביל  הרציונל  לניהול  והכלים  הרציונל 
פיתוח  סדנאות  ומנחת  מרצה  פעילות. 
מנחת  למאמנים,  סופרוויזרית  מנהלים, 

קורסי הכשרת מאמנים לזוגית.
"המכללה  המכללה:  מנהל  דניאלי,  רונן 
הינה בית האולפנא עבור כלל סוכני הביטוח 
בישראל. בשנה האחרונה פתחה המכללה עשרות 
קורסים והשתלמויות לסוכני הביטוח חברי לשכה, 
בהשתתפותם של מאות סוכנים הנהנים ממחיר מסובסד 
קורסי  הם  ביותר  והיוקרתיים  הבולטים  לשכה.  כחברי 
בהצלחה  במכללה  שמתקיימים  והדירקטורים,  הגישור 

אדירה".

קורס למגשרים מוסמכים ייפתח לראשונה 
במכללה לפיננסים וביטוח

פרידמן־וינרב
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שירותי ב את  צמצם  דיסקונט  נק 
מטעמי  הפרטיות  הכספות  השכרת 
קיבלו  הבנק  לקוחות  התייעלות. 
הודעות על ההחלטה כבר לפני כחצי שנה, 
בעת  המתחייבים  ברורים  לכללים  בהתאם 
החליטו  מכך  כתוצאה  כזה.  הליך  נקיטת 
על  ולוותר  התאים  את  לרוקן  הלקוחות 

השירות או לפנות לאלטרנטיבות פרטיות.
היחיד  הפתרון  אינן  הבנקים  של  הכספות 
במסגרת  לכספות.  הנזקקים  לאלה  המוצע 
שני  להם  מוצעים  המרקטפרו  פלטפורמת 
בריקסטון  של  הכספות  חדר   - פתרונות 

והכספות הביתיות של מגן גולדמן.
בריקסטון מאפשרת לשכור תיבה בחדר כספות 
טכנולוגיות,  של  רחב  מגוון  הכולל  מאובטח, 
טביעת  באמצעות   - כפול  ביומטרי  זיהוי  לרבות 
לרכוש,  ביטוח  מקנה  השירות  כן,  כמו  ופנים.  יד 
שכן כיום לאחר פריצה או גניבת מסמכים ונכסים 
לפצות  ניתן  לא תמיד  פרטית,  בכספת  הנמצאים 

או להשלים את הנזק. 
דביר אינדיג, מנכ"ל בריקסטון, מדגיש כי  עו"ד 

האבטחה בבנקים מיושנת. "אין מה להשוות מבחינת 
האבטחה. פריצות שהיו בבנקים עשויות לקרות שוב 
לחדר  מסביב  'באפרים'  אין  ההשקעה.  חוסר  בגלל 
האוצר, אין שמירה מספקת. בבריקסטון יש חדר צף 
מוגן משש פאות, כלומר יש אבטחה אנושית מכל 

צדי הקובייה, כך שלא יכולים להפתיע אותנו".
על הערך המוסף שיש לסוכני הביטוח המשווקים 
את המוצר של בריקסטון, אומר אינדיג: "היתרון 

לסוכנים הוא שהם נותנים מוצר שמעולם לא 
קיבלו עליו כסף. אם פעם הם היו מתקשרים 
ללקוח ומסבירים לו שחברת הביטוח דורשת 
שיתקין כספת במשקל מסוים, אז עכשיו יש 
להם משהו שהם מקבלים עליו עמלה מהיום 

הראשון".
בשוק  קיימות  הכספות,  לחדרי  במקביל 
המקנות  מאוד,  משוכללות  ביתיות  כספות 
ביטחון ושקט נפשי עבור הלקוחות. חברת מגן 
העומדות  כספות  של  מגוון  מספקת  גולדמן 
בכל דרישות חברות הביטוח, משטרת ישראל 
רחב  מגוון  מציעה  החברה  הביטחון.  ומשרד 
מרשים,  טכני  מפרט  עם  כספות  של  מאוד 
לרצפה  עיגון  חורי  פריצה,  נגד  מלכודות  הכולל 

ובגב הכספות, וכן חיבור למערכת אזעקה.
טל טרם, מנהל השיווק במגן גולדמן, מפרט את 
בבנק:  כספת  מול  כספת  רכישת  של  היתרונות 
"מדובר בעלות חד פעמית בזמן הרכישה. השימוש 
זמין בכל רגע נתון לעומת הבנק שבו הלקוח זכאי 
למספר שימושים בשנה ובשעות פעילות המקום. 

גם נפח האחסון בכספת הביתית לא מוגבל".

חדש במרקטפרו - שירות כספות של 
בריקסטון ומגן גולדמן במקום בבנק

 

חדשות  הביטוח

חברה א איילון  של  הבריאות  גף 
נאוה  ד"ר  של  בראשותה  לביטוח, 
במכרזי  לזכות  ממשיך  סרודיו,  ניב 
ביטוחי הבריאות הגדולים בענף. לאחר שצירפה 
חברות  של  קולקטיבים  האחרונים  בחודשים 
במכרז  איילון  זכתה  העסקי,  במגזר  מובילות 
דואר  הרווחה של  עמותת  הבריאות של  ביטוח 

ישראל.
מגיעה  הצפויה לתקופת ההסכם  היקף הפרמיה 
מצטרפת  וזו  שקל,  מיליון  מ־10  יותר  לכדי 
לעסקאות שחתמה איילון באחרונה עם קולקטיבים 
רבים אחרים כמו: יוניליוור ערד, הסגל האקדמי 
והסגל המנהלי של אוניברסיטת חיפה, SK מפעלי 

נשק, ברן, גסטטנרטק ואמן מחשבים.
ובני משפחותיהם  4,500 עובדי דואר ישראל 
הבריאות  מפוליסת  מעתה  ליהנות  יוכלו 
כיסויים  המבטיחה  איילון  של  המתקדמת 
שאינן  תרופות  מיוחדים,  וטיפולים  להשתלות 
וכמובן  ובחו"ל  בארץ  ניתוחים  הבריאות,  בסל 

כיסוי שירותים רפואיים אמבולטוריים ועוד.
ליאת  בדואר,  אנוש  ומשאבי  מינהל  סמנכ"ל 
איילון  בחברת  "הבחירה  כי  מסרה,  פרידמן 
הפוליסות  של  קפדנית  בדיקה  לאחר  בוצעה 
הקיימות בענף, וזאת על מנת להעניק לעובדי 
הביטוחי  הכיסוי  ובני משפחותיהם את  החברה 

הטוב ביותר בענף לרווחת עובדינו".
הארצי  העובדים  ארגון  יו"ר  פרג'ון,  שמעון 
העובדים  "טובת  מסר:  ישראל,  דואר  בחברת 
בחברה.  המתבצעת  פעולה  בכל  עינינו  לנגד 
מצאנו  בענף,  החלופות  את  שבחנו  לאחר 
העדכנית  היא  איילון  של  הבריאות  שפוליסת 
לטכנולוגיות  כיסוי  וכוללת  בענף  והגמישה 
ותרופות בהתאמה אישית לרבות יכולת בחירה 

מלאה ברופא מנתח".
המומחה לביטוחי בריאות, ד"ר אודי פרישמן 
מחברת "פרש קונספט", ליווה את העסקה עבור 
דואר ישראל וסוכן הביטוח עזרא גבאי יתפעל 

אותה.

איילון תבטח את 4,500 עובדי דואר 
ישראל ומשפחותיהם בביטוח בריאות

רונית מורגנשטרן

 ניב סרודיו

shutterstock :צילום
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להרשמה להדרכה <

?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.

“חיפה, חיפה
עיר עם עתיד”

מתחברים ל-MarketPRO ומרוויחים בגדול
מזמינים אתכם להצטרף לעשרות הסוכנים הרשומים להכיר וללמוד

10:00  | 16/05/2018  יום ד' | 
בעלי המלאכה 26, חיפה | כניסה אמצעית, קומה 2

משרדי לשכת סוכני הביטוח, חיפה

ניהול מערכת 
המכירות

מינוף שיווק 
דיגיטלי

היבטים משפטיים
עו”ד ג’ון גבע  

מקורות רווח 
נוספים

https://www.adif-knasim.com/
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חדשות  הביטוח

ממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית ה
בביטוח  לעיסוק  רישיון  העניקה  סלינגר, 
בע"מ"  לביטוח  חברה  "ליברה  לחברת 
ביטוח  הכשרה  )מנכ"ל  אלישקוב  אתי  שבראשות 
בענפי  לשעבר(  אחזקות  איילון  ומנכ"ל  לשעבר 
הביטוח הבאים: ביטוח רכב חובה, ביטוח רכב מנועי - 
רכוש )עצמי וצד ג'( וביטוח מקיף לדירות ובתי עסק.
ליברה חברה לביטוח בע"מ הוקמה כאמור, על ידי 
החברה.  של  הכללית  כמנהלת  שתכהן  אלישקוב, 
משקיעים  לצד  בחברה  השליטה  בעלת  גם  היא 
מחו"ל. לאחר תקופת הרצה קצרה, בכוונת החברה 
לאפשר לקהל המבוטחים לקבל את כל השירותים 
דרך  לביטוח,  ההצעה  משלב  החל  דיגיטלי,  באופן 
וטיפול  ביצוע פעולות שירות  ההצטרפות לביטוח, 

באירועים ביטוחיים, ועד סיום הטיפול בתביעות.
בעבודת  שדוגלת  כמי  תמיד  התבטאה  אלישקוב 
חברת ביטוח באמצעות סוכני ביטוח. לשאלת "ביטוח 
זה משתלב עם החברה הדיגיטלית  כיצד  ופיננסים" 
שהקימה, אמרה אלישקוב: "ליברה היא חברת ביטוח 
דיגיטלית, המוצרים שלה ישווקו באינטרנט לציבור 
באופן ישיר. זאת, במקביל לשיתופי פעולה ייחודיים 

שנעשה בין היתר גם עם סוכני הביטוח".
הראשונה  הפעם  "זוהי  אלישקוב:  אמרה  עוד 

בישראל.  חדשה  ביטוח  חברת  שמוקמת  עשור  מזה 
החברה צפויה להתחיל לפעול בקיץ 2018 ולהציע 
החברה  תציע  ראשון  בשלב  אלמנטריים.  ביטוחים 
בכוונתה להרחיב את  ובהמשך  ודירה,  רכב  ביטוחי 
נסיעות  ביטוח  עסק,  ביטוחי  גם  ולהציע  פעילותה 
לשינוי  תפעל  החברה  אישיות.  תאונות  וביטוח 
האי  מעגל  לשבירת  הביטוח,  בענף  המשחק  כללי 
בין  חדש  דיאלוג  וליצירת  אותו,  המאפיין  אמון 
חברת הביטוח לצרכנים, שיתאפיין באמון הדדי בין 
הצדדים והפיכתו של המבוטח לשותף ברווחים. שם 
את  משקף   – מאזניים(  )ביוונית:  'ליברה'  החברה, 

החזון הזה ואת המחויבות שלה לערכים של הוגנות 
וצדק".

עוד מוסיפה אלישקוב כי "פרסונליזציה מתקדמת 
עבור  משמעותי  באופן  מחירים  הוזלת  תאפשר 
קבוצות אוכלוסייה מגוונות. אני מודה לרשות שוק 
ההון על האמון שנתנה ב'ליברה' וגאה להקים חברת 
ביטוח עם בשורה צרכנית אמיתית. ליברה מצהירה 
שותפים,  בהם  רואה  למבוטחיה,  מאמינה  שהיא 
אותם  תשתף  גם  ולכן  לרווח  בתרומתם  מכירה 

ברווחיה".
להגביר  מנת  "על  מסר:  כחלון  משה  האוצר,  שר 
את התחרות ולהביא להורדת מחירי הביטוח בישראל 
הובלנו מהלך שיקל על חברות חדשות להיכנס לענף. 
נכנס  רבות  שנים  לאחר  כי  לבשר  שמח  אני  היום 
וטכנולוגי לתחום הביטוח. אני משוכנע  שחקן חדש 
שהצרכנים כמו גם החברות הקיימות ייהנו מתחרות 
לשוק  גדולה  בבשורה  מדובר  יותר.  טובים  ושירות 

ולאזרחים".
סלינגר, הממונה על שוק ההון, מסרה: "אנו מברכים 
על הקמת חברת הביטוח 'ליברה'. בכוונתנו להמשיך 
הביטוח  בתחום  חדשות  חברות  הקמת  ולעודד 
לציבור  ומציעות  וחדשני  דיגיטלי  באופן  הפועלות 

מוצרים תחרותיים וחוויית שירות אחרת".

 קמה חברת ביטוח חדשה "ליברה" 
בניהולה של אתי אלישקוב

אלישקוב ל"ביטוח ופיננסים": "החברה היא דיגיטלית אך תשלב סוכנים בפרויקטים 
ייחודיים"  השר כחלון: "כניסת חברה חדשה תגביר את התחרות בענף"

רונית מורגנשטרן

מסגרת תוכנית העבודה של המכללה ב
המכללה  מציעה  וביטוח,  לפיננסים 
חברי  הביטוח  לסוכני  מקצועית  העשרה 
הלשכה, זאת בעזרת שורה של השתלמויות, 
הקורסים  נושאי  שונים.  וקורסים  סדנאות 
נקבעו על פי בקשות חברי הלשכה, והעיתוי 
ההכשרה  בלימודי  הפגרה  לתקופת  נקבע 

לבחינות סוכן ביטוח.
במכללה,   מקצועי  שנקרא  אביב  המיזם 
זכה להיענות מרשימה. למעלה מ-300 סוכני 
ביטוח חברי לשכה כבר הבטיחו השתתפותם 
בקורסים השונים, לרבות רישום בכנס באילת 

בביתן המכללה, שגילה עניין רב.
ההרשמה  נסגרה  המכובד,  הרישום  לאור 
בחלק מהקורסים. למעוניינים, נותרו מקומות 

אחרונים להלן:
 

אביב מקצועי במכללה
השתלמות פנסיונית

השתלמות גביית שכ"ט - 1

השתלמות גביית שכ"ט - 2

גישור

השתלמות גביית שכ"ט

חתמים ומסלקי תביעות

השתלמות גביית שכ"ט - 3

השתלמות גביית שכ"ט

אקסל

אקסל

אקסל

14.5.18

21.5.18

22.5.18

22.5.18

23.5.18

23.5.18

5.6.18

6.6.18

11.6.18

12.6.18

24.6.18

חיפה

תל אביב

תל אביב

תל אביב

חיפה

תל אביב

תל אביב

ירושלים

תל אביב

חיפה

ירושלים

נותרו מקומות אחרונים

ההרשמה נסגרה

ההרשמה נסגרה

ההרשמה נסגרה

נותרו מקומות אחרונים

 

נותרו מקומות אחרונים

נותרו מקומות אחרונים

ההרשמה נסגרה

אלישקוב

להרשמה

https://bit.ly/2woZmFV
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של ה  ההכנסות  והגדלת  הכשרה  עצמה, 
החזון  זה   - ביטוח  סוכני  לשכת  חברי 
והמטרה שאנו צריכים לשים לנגד עינינו.
כדי להצליח עלינו להבין ולהפנים את השינויים 
ביטוחים   – הפנסיוני  השוק  ועובר  שעבר  הרבים 
השחקנים  כלל  עבור  חדשה  מציאות  המייצרים 

בענף וכמובן עבור הצרכנים הסופיים. 
המשותף  המכנה  כי  לומר  ניתן  כללי  באופן 
שמה  שהיא  כיום,  הרגולציה  את  המנחים  והקווים 
אם  כלומר,  ותועלתו.  הצרכן  את  המערכת  במרכז 
בעבר השוק שלנו היה ממוקד במעסיקים, במוצרים, 
במשווקים ובחברות היצרניות, כיום אנו רואים שינוי 
הלקוחות  על  פוקוס  שמה  הרגולציה  שבו  מהותי 
ומה שטוב ונכון עבורם. מציאות זו כופה על כולנו 

להשתנות ולהתאים את עצמנו לעולם החדש.
חשוב להדגיש שהשינוי צריך לבוא קודם כל בגישה 
לחשוב  צריכים  והמשווקים  הסוכנים  שאנו  ובשפה 
מחייבת  החדשה  המציאות  לקוחותינו.  עם  ולדבר 
אותנו לימוד מחדש של מערכות הקשרים שבין סוכן/
משווק, לקוח/משפחה, שצריכה להיות בנויה ומבוססת 
על אמון ונאמנות. כך שבסופו של התהליך המתרחש 
בימים אלו, המקצוע שלנו לא ייתפס עוד ״כמוכר/
משווק של תכניות ביטוח ומוצרים פנסיונים״, אלא 
מטפלים  אנו  שבהם  המשפחות  של  פיננסי  כמתכנן 
הן  לקבל  נוכל  שירותינו  ועבור  מלווים  אנו  ואותם 

עמלות והן שכר טרחה.
כיוונים  שלושה  קיימים  הביטוח  סוכני  בפני 

אפשריים:

מהם כיווני ההתפתחות של סוכני 
הביטוח בעולם החדש?

סו"ב אודי אביטל

 

ביטוח  בעולם החדש

עולם ישן

סוכן אלמנטרי

סוכן משווק מוצרי סיכונים

סוכן פנסיוני

עובד לבד

משווק מוצרים

איש מכירות

מייצג חברת ביטוח

עולם חדש – בהתמחויות

•מומחה בתכנון פנסיוני וניהול סיכונים משפחתי
•מומחה במיסוי יחיד לשכירים ועצמאים.

•מומחה בתכנון פרישה
•מומחה בתכנון השקעות

•מתכנן פיננסי
•מומחה מקצועי, מייצג משפחה שנאמן לה, משווק פתרונות ומתוגמל 

בשכר טרחה + עמלה, עובד בשיתוף עם צוות מקצועי מומחה.

עולם ישן מול עולם חדש

שאנו  כפי  לפעול  להמשיך   - להשתנות  לא   .1
פועלים היום.

ונותני  סוכנים  עם  פעולה  שיתופי  ליצור   .2
שירותים בעולם החדש.

3. לאילו שמעוניינים להשתנות ומסוגלים להכשיר 
את עצמם – רכישת השכלה וידע מקצועי שיאפשרו 
להם להתמקצע ולהתפתח מקצועית בעולם החדש 
ולתת ערך מוסף משמעותי ורלוונטי ללקוחותיהם, 
גם  לגבות  עמלות,  לקבלת  מעבר  יוכלו  שבעבורו 

שכר טרחה חד פעמי ומתמשך.
מהם  להשתנות?  הביטוח  סוכני  יכולים  איך  אז 
ההתמחויות המקצועיות שיבטיחו שישגשגו בעולם 

החדש? אבל, ראשית מה חייבים כדי להשתנות? 
1. קודם כל – רצון.

2. גישה. 
כדי  נדרש  ומה  להשתנות  רוצים  מדוע  הבנה   .3

להשתנות למה שאתם רוצים.
4. השכלה – ידע, כלים ומיומנויות. 

עסקי,  ארגוני/  יעוץ   – עסקית  ארכיטקטורה   .5
אופיס,  בק  ותמחיר,  שירותים  בניית  אישי,  אימון 

תהליכים, טכנולוגיה, פתרונות ועוד.
מסלולי  ארבעה  הסוכנים  עבור  בוועדה  פיתחנו 
המכללה  במסגרת  ילמדו  אשר  מרכזיים,  התמחות 
לפיננסים וביטוח של לשכת סוכני ביטוח. בשבוע 

הבא נפרט אודות מסלולים אלו.

הכותב הינו יו״ר הוועדה הפיננסית בלשכת סוכני 
ביטוח

במחוז כ למסורת  באירוע שהפך  שנה,  מדי 
אירח  ביטוח,  סוכני  לשכת  של  דרום 
יפת בקשי,  אתמול המחוז בראשות סו"ב 
שמואל  סו"ב  בראשות  ירושלים  מחוז  סוכני  את 

אשורי, במלון דניאל שבים המלח.
לדברי בקשי, "120 נוכחים נהנו מיום עשיר ומגוון 
ברעם,  רן  ההרצאות:  בין  מקצועיות.  בהרצאות 
סמנכ"ל בכיר ומנהל מרחב ירושלים והדרום בחברת 
עבודת  בנושא  מרתקים  דברים  נשא  ביטוח,  כלל 
מיחידת  ברכה  יונתן  רפ"ק  ושיווק;  הביטוח  סוכן 
בנושא  מעניינת  סקירה  נתן  אתג"ר  המשטרה 
דבורי,  ניר  ובכלל;  הדרום  באזור  הרכב  את גניבות  שעה  במשך  ריתק   ,2 ערוץ  של  הצבאי  הכתב 

הנוכחים בהרצאתו 'זירת המזרח התיכון'. "עם סיום 
עשירה  צהריים  מארוחת  הסוכנים  נהנו  העיון  יום 
וממתקני המלון, ספא וברכות ים המלח. "כמו בכל 
יום מעניין, מרתק,  שנה הסוכנים הביעו והודו על 
ומהנה והביעו את תקוותם ובקשתם לימים נוספים 

מסוג זה", מסכם בקשי.
אשורי סיכם ואמר כי "היה כנס מקצועי, מצוין, 
ניר  של  המצוינת  מההרצאה  המומים  יצא  כולם 
ירושלים  מחוז  שוב.  אותו  להזמין  וביקשו  דבורי 
מודה לרן ברעם על ההשקעה, התרומה, הנתינה, 
סוכני  בשביל  עושה  שהוא  מה  כל  ועל  הנכונות 

הביטוח בירושלים ובבאר שבע".

מחוז הדרום אירח את מחוז ירושלים 
בכנס המשותף המסורתי בים המלח

רונית מורגנשטרן

אשורי ובקשי
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מידע  לסוכן

בריאות ב ביטוח  חוק  ישנו  ישראל  מדינת 
ממלכתי אשר מקנה לכל תושב במדינה 
ממלכתיים  בריאות  שירותי  לקבל 
באמצעות אחת מקופות החולים. בנוסף לשירותים 
אלה, רשאי כל חבר קופה, לרכוש לעצמו שירותי 
בריאות נוספים )שב"ן( בקופה בה הוא חבר. תוכניות 

השב"ן אינן תוכניות ביטוח. 
לבצע  אפשרות  קיימת  השב"ן  תוכניות  במסגרת 
ניתוחים פרטיים בארץ. רבים מלקוחותינו מחזיקים 
להבין  וחשוב  החולים  קופות  בתוכניות השב"ן של 
את ההבדלים בין פוליסת הניתוחים הפרטית שאנו 
מציעים להם לבין מה שיש ) או ליתר דיוק אין( להם 
בתוכנית השב"ן. במאמר זה אעסוק במספר נקודות 

חשובות. 
הרפורמה  לתוקף  נכנסה   2016 בפברואר  כידוע, 
בענף ביטוחי הבריאות בישראל. הרפורמה השפיעה 

בעיקר על פרק הניתוחים בישראל.
מאז, ניתן לבצע ניתוח אצל מנתח שבהסכם מתוך 
רשימה סגורה בלבד, גם בביטוחים הפרטיים, וגם 
בשב"נים. מצב זה יצר יתרון ברור לאדם המחזיק 

פרק  מול  אל  הרפורמה  טרום  ניתוחים  בפוליסת 
לבחור  יוכל  זה  ומבוטח  מאחר  בשב"ן  הניתוחים 
הפוליסה  דרך  שירצה,  מנתח  בכל  הצורך  בעת 
הפרטית בלבד, לכן טוב יעשה המבוטח אם ישמור 
על פוליסה זו ולא יבטלה בטענה כי יש לו חפיפה 

עם השב"ן.
ככל שהרפואה מתקדמת, כך מתפתחות טכניקות 
חדשניות שמטרתן להחליף ניתוחים בטיפולים הללו 
ידי  על  ובמרפאות  חולים  בבתי  כיום  המתבצעים 
מיטב הרופאים. מרבית הטיפולים מתבצעים ללא 
 אשפוז וחוסכים את ביצוע הניתוח וכל הכרוך בו.
הפוליסות  הדעת,  את  עליו  לתת  שיש  נוסף  דבר 
ניתוח,  בעת  ואביזרים  שתלים  מכסות  הפרטיות 
הרפורמה  לאחר  של  החדשות  הניתוחים  פוליסות 
מכסה  גם  השב"ן  תקרה.  ללא  שתלים  מכסות 
הבריאות.  בסל  המכוסים  כאלו  רק  אך  שתלים 
המשמעות היא שאדם אשר רוצה את הטוב ביותר 
עבורו ישאף לקבל את השתלים והאביזרים היקרים 
והטובים ביותר הקיימים בשוק, אך אם אינו מחזיק 
בשב"ן,  להסתפק  שיכול  וחשב  פרטית,  בפוליסה 

המכוסים  השתלים  על  להתפשר  עליו  כי  יגלה 
בסל הבריאות בלבד, ועל מנת לקבל את השתלים 
המתקדמים ביותר, ייאלץ להוציא הון מכיסו.הבדל 
מאחר  המנתחים,  ברשימת  הוא  נוסף  משמעותי 
רק  לבחור  ניתן  הרפורמה  לאחר  של  ובפוליסות 
למחזיק  גדול  יתרון  ישנו  ברשימה,  שנמצא  מנתח 
מחזיקות  הביטוח  וחברות  מאחר  פרטית  פוליסה 
זה  יותר.  ואיכותיות  גדולות  מנתחים  ברשימות 
וכמובן  יותר  גדול  בחירה  חופש  למבוטח  מקנה 

זמינות גבוהה וקיצור זמני ההמתנה לתורים.
ניתוחים במסגרת השב"ן הינם בהשתתפות עצמית 
המקרה.  ביום  המטופל  על  להכביד  עלולה  אשר 
הוא  הניתוח  האחידה,  הניתוחים  פוליסת  במסגרת 

מהשקל הראשון אצל רופא בהסדר.
לסיכום, חשוב להכיר את ההבדלים והמשמעויות 

ולהציף אותם בפני הלקוחות.
שתהיה לכולנו בריאות טובה.

הכותב הינו חבר ועדת הבריאות בלשכת סוכני 
ביטוח

פוליסה פרטית מול שב"ן של קופת חולים
בן שרעבי מסביר מהם ההבדלים המרכזיים בין הפוליסות השונות ומדוע השב"ן לוקה בחסר?

סו"ב בן שרעבי

מרוצי ב מסלול  עברתי  שנותיי  מהלך 
מעברים  מספר  היו  פשוט,  לא  משוכות 
שגרמו  משוכות  לעיתים  מנשוא  קשים 
לי להזיל דמעות, לא של ניצחון ולא של העצמה, 
גם לא של כשלון. לא נולדים מועצמים ביום בהיר 

אחד!
הדמעות היו כואבות לא פעם ולא פעמיים, בשעה 
מהיכן  תמהים  ובטח  אלו  שורות  קוראים  שאתם 

הכוחות ומהיכן החיוך הנצחי?
לוחמת,  להיות  אחת,  מטרה  בפני  שמתי  כן  אז 
להיות חומה ובראש ובראשונה למען שלושת ילדיי.
בביטחון  לומר  יודעת  אני  השנים  ממרוצת  היום 
שהחומה הוכיחה עצמה, הפכתי לאימא, כאשר בגיל 
הורית  חד  כאם  דמותי  את  לראשונה  ייצבתי   34

לשלושה ילדים.
בעלת  לאישה  אותי  הפכה  עלי  ששמרה  החומה 
יוזמות, פעילה בקהילה, לוחמת למען שוויון נשים 
וגברים שלא יישארו מאחור, שתוכח דרכם והצדק 

ייצא.
זה  שלי  בעוצמות  עצמי  והאני  אני  להיות 
לצפות  ולא  שלי  ביכולות  בוקר  בכל  להתעורר 
שיהיה אחרת, לדעת שאני עומדת בזכות עצמי גם 
נלחמים  ולא  ומערבולות,  בדרך  מהמורות  יש  אם 

אותי  שליווה  קול  היה  יחד.  עוברים  אלא  איתן 
אבל  אמנם  נחלש  הקול  כיום  בי,  שהאמין  בדרך, 

עדין מלווה בעוצמה שלו.
יודעת להגיד  אני  יש תהליכים, אך  נכון, עדיין 
בפה מלא שיש את האני המוביל לעצמאות וגם אם 
הדרך לא תמיד זרועה רק בבושם הוורדים אלא גם 
בקוצים, צריך לדעת להתמודד ולא לפחד מהפחד.

היום כאישה עצמאית בעלת חברה דור שני בענף 
מובילת  גאווה,  מלאת  אני  השלישי,  הדור  בן  עם 
מיני  בכול  תהליכים  מאוד  בהרבה  שותפה  דרך, 

מסגרות: קהילתיות, לשכת סוכני ביטוח, ועוד.
אני חוזרת ואומרת: די להשתמש בצמד המילים 
"תקרת הזכוכית" - התקרה נופצה והיא מזמן כבר 
לא קיימת. בואו יחד נחשוב על מונח או מושג חדש 
לשוויון  הנשים,  של  למעמדן  וחופש  דרור  שייתן 
עושות  השווה  במעמד  כולנו  והכוחות,  הזכויות 

למען כולנו במיוחד בתחום שאנו עוסקות.
ערך  שוות  אנחנו  והחליפות,  העניבות  עונבי 
ובעלות השכלה. בנוסף, לנשים יש את הרגש הנוסף 

והאמפטיה החסרה.
לכן אנחנו חייבות למתג עצמנו נכון, להציף את 
האג'נדה שלנו נכון, כל אחת לביתה בדרכה שלה, 
ובתעשייה  בענף  נשים  שלה,  המאפיין  המסר  עם 

בכלל, ביטוח, כלכלה, בנקים.
לנו מסר אחד והוא שאנחנו בקדמת הבמה, יש לנו 
כסא מכובד ועליו יושבות בעלות דעה ולכל אחת 

יש מה לומר.
לי תמיד יש את הדרך להציג את האג'נדה שלי 
אם  בין  פורום,  כל  ומול  אפשרי  פודיום  כל  מעל 
מסגרות  מודיעין־מכבים־רעות,  מגוריי,  במקום  זה 
תמיד  דואגת  אני  בעולם,  במסעותיי  רשמיות, 

לפתוח את חלון ההזדמנויות.
המסר שלי: אל תמתיני לזה שיתנו לך את הבמה, 
את, תדאגי לקבל  זו  אותה. העצמה  תדאגי לקבל 

אותה.

הכותבת הינה חברת הוועדה להעצמה נשית 
בלשכת סוכני ביטוח

מה זו העצמה נשית? 
סו"ב מירה פרחי

 … 15.5.18 - יתקיים יום עיון מחוז השפלה בין 
השעות 9:00-14:00 בבית הפנאי, משה לוי, נס 

ציונה, בשיתוף מגדל חברה לביטוח.

אירועי הלשכה
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"שירות מעולה הוא הכלי השיווקי 
הטוב ביותר של סוכן הביטוח" סוכן צעיר

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

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו  והשבוע: סו"ב מאור כהן

שם: מאור כהן
גיל: 32

רישיון: אלמנטרי 
ותק במקצוע: 10 שנים, בעל רישיון – 6 שנים. 

סוכן עצמאי בעלים של "מאור כהן MC סוכנות לביטוח" 
בפתח תקווה.

מה עשית לפני ולמה בחרת להיות סוכן ביטוח?
"בתחילת דרכי הייתי חתם בחברת ביטוח שומרה ואחר 

כך מנהל משרד אצל סו"ב ורדה לבקוביץ. תוך כדי 
עבודתי בחברת הביטוח גיליתי שהתחום מדבר אליי 

ומעניין אותי".
מה אתה אוהב במקצוע?

"בעיקר טיפול בתביעות - ההכוונה והיחס האישי 
והמקצועי למבוטח ברגע האמת, בונים אמון, אהדה 

ונאמנות שמתורגמים מהר מאוד להפניות חמות".
נתקלת במכשולים בדרכך?

"מכשולים היו, ישנם ויהיו תמיד. הרי מדובר בשוק 
תחרותי: הישירים, הרגולציה, פגיעה בעמלות ועוד. אני 

מעדיף להתמקד בדברים הטובים כמו עזרה וייעוץ 
מעמיתים למקצוע לכל אורך הדרך להצלחה - במיוחד 
מחברי לשכה שנותנים מזמנם למען הצלחת החברים 

למקצוע".   
האם ישנם קשיים בהם הלשכה יכולה לסייע לך 

בהתמודדות מולם?
"לשמחתי יש הרגשה של שינוי במעורבות הלשכה 

בכל התחומים. זכיתי להיות חבר בוועדה האלמנטרית 

זו קדנציה שנייה, ולפני כן בוועדה 
לפעילות וקשרי קהילה ולהיות שותף 

פעיל בעשייה למען הסוכנים". 
יש לך דוגמא לתרומה או ניסיון 

מוצלח אישי?
"ממש בימים אלו, בוועדה 

האלמנטרית בראשות סו"ב ישראל 
גרטי, אנחנו עושים רבות למען 

הסוכנים והמבוטחים במגוון תחומים, 
כמו טיפול בתופעת קיזוז העמלות, 

תביעות חברות הליסינג,  הנגשת 
מידע מקצועי לסוכנים באמצעות 

ימי עיון, טיפול בבעיות שחווים סוכני 
המגזר ואמנת שירות.  

"דוגמא אחת היא הקמת  מיזם של הסכם שיתוף פעולה 
בין סוכני ביטוח בתביעות בין מבוטחיהם.  ההסכם יכלול 

מספר כללים שיקלו על הסוכנים בתביעות כמו למשל 
עזרה בהשגת הסדר צד ג' מהיר שלא פעם מתעכב 

בגלל שאין שיתוף פעולה מצד הסוכן של הרכב הפוגע. 
למיזם יכנסו רק סוכנים שיחתמו על התחייבות לקיים 

את תנאיו".
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים? 

"בעלים של סוכנות ביטוח גדולה יותר שתפרנס כמה 
משפחות; בעלים של חברה לטיפול בתביעות רכוש".  

איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
"אין תחליף למקצוע האדיר והחשוב הזה. רובם המוחלט 

של המבוטחים מבינים שללא שירות 
מקצועי וליווי אישי, הדרך לקבלת 

הפיצוי המגיע להם קשה ומייסרת.  
מאידך, העולם הדיגיטלי גדל בקצב 
מטורף ויומיומי, החוכמה היא לעקוב 

אחר השינויים האלה ולהתאים את 
משרדכם לשינויים. אחרת אתם עדיין 

מקצועיים ונותנים שירות אישי, בזה 
אין ספק,  אבל הופכים לבלתי נראים 

לרוב המבוטחים שרק צמאים לשירות 
המדהים שלכם ושם הם מחפשים 

אתכם".  
יש לך טיפים שאתה יכול לתת לסוכנים 

צעירים?
"למהר ולהירשם כחברים בלשכת סוכני ביטוח; להגיע 

לכנסים ולהכיר חברי לשכה אחרים; להיות שותפים 
פעילים באחת מהוועדות; ללמוד מכל אחד ולחלוק את 

הידע עם אחרים; לתת את השירות הכי טוב שיש, זה 
הכלי השיווקי הכי יעיל למקצוע שלנו, יותר מכל פרסום 

ממומן".  
איזה טיפים אתה יכול לתת לסוכנים צעירים?

"'הזורעים בדמעה ברינה יקצרו'. עבודת סוכן הביטוח 
מהווה שליחות עצומה, והיא מהגורמים המשפיעים 

ביותר על צמיחתה וכלכלתה של מדינת ישראל. הטיפ 
שלי – מיקוד, חריצות והתמקצעות לאורך כל הדרך 

מובילים להצלחה".

להקל ח החליטה  הפניקס  הביטוח  ברת 
חישוב  שיטת  את  ומשנה  מבוטחיה  על 
מקיף.  רכב  בביטוחי  התביעות  ניסיון 
עד כה, חברות הביטוח בישראל בחנו את שלוש 
התביעות  ניסיון  חישוב  בעת  האחרונות  השנים 
כדי  אחת  תביעה  מספיקה  מקיף.  רכב  בביטוחי 
של  החדש  החישוב  לפי  הפרמיה.  את  לייקר 
במהלך  אחת  תביעה  שהגיש  מבוטח  הפניקס, 
זהה  תעריף  יקבל  האחרונות  השנים  ארבע 
השנים  בשלוש  תביעות  ללא  מבוטח  של  לזה 

האחרונות. 

יוזיל את הפרמיה משמעותית
שלמה מילר, סמנכ"ל בכיר בתחום ביטוח כללי, 

מסר: "החידוש שאנחנו מציעים הוא בחינת השנה 
ניסיון התביעות בביטוחי  הרביעית בעת חישוב 
רכב מקיף. שיטת החישוב החדשה צפויה להוזיל 
רקע  עם  למבוטחים  פוליסות  אחוזים  בעשרות 
של תביעה אחת בשלוש השנים האחרונות. אנו 
בטוחים כי המהפך החיתומי שאנו מובילים יסייע 
מחד  חדשים  מבוטחים  בקליטת  ביטוח  לסוכני 

ובשימור המבוטחים הקיימים מאידך".
מחברת הפניקס נמסר עוד כי לאחרונה החליטה 
החברה כי עבר ביטוחי בגין ביטוח צד ג' ייחשב 
המקיף;  הביטוח  לצורך  גם  מספק  ביטוחי  כעבר 
כלומר, כל שנת ביטוח ללא תביעות בביטוח צד 
בביטוח  תביעות  ללא  ביטוח  כשנת  תיחשב  ג', 

מקיף.

 הפניקס מקלה בחישוב תביעות עבר בביטוח 
 לפרמיית רכב מקיף

 שלמה מילר סמנכ"ל בפניקס: "שיטת החישוב החדשה צפויה להוזיל בעשרות אחוזים 
פוליסות למבוטחים"

רונית מורגנשטרן

 כהן

 מילר
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דרושים

לסוכנות ביטוח  באזור ראש העין דרוש/ה פקיד 
אפשרי ללא ניסיון קורות חיים לשלוח למייל  

 silvi999999@gmail.com
דרוש/ה מזכיר/ה לסוכנות ביטוח באזור תל אביב. 

כניסה לתפקיד החל מה1.6.18 לפרטים טל: -050
2558705 מאוריסיו

סוכן ביטוח ירושלמי + עובד, מחפש משרד להשכרה 
בירושלים. )יכול להיות במשרד קיים( פקס: 

 026735580, נייד: 0504355888, מייל:
  ron@rz-ins.com

דרושים פקידים גם ללא ניסיון בביטוח המוכנים 
ורוצים לעבוד במשרד ביטוח ברחובות. נא להעביר 

קורות חיים למייל: avi@aminut-cop.co.il המשרה 
מיועדת לגברים ונשים כאחד.

לסוכנות ביטוח ברמת גן )קרוב לבני ברק( דרושה 
רפרנטית לביטוח חיים, ניסיון בתחום - חובה. ניסיון 

בחברת ביטוח - יתרון. המשרה כוללת: תפעול, הפקה 
ופדיונות בביטוח חיים. שכר נאה וסביבת עבודה 

נעימה, משרה מלאה/חלקית. קורות חיים נא לשלוח 
haimk@bp-ins.co.il  :למייל

לסוכנות ביטוח באזור רחובות גדרה דרוש/ה 
פקיד אפשרי ללא ניסיון קורות חיים לשלוח למייל 

silvi999999@gmail.com

לסוכנות ביטוח מובילה בירושלים דרוש/ה פקיד/ה 
 ביטוח אלמנטרי +מנהל/ת משרד קו"ח

 u@6313000.co.il פקס: 026313001
לקבוצת קמפוליסה במשרדים הראשיים בטבריה, 

 דרושים/ות: חתמים/ים בתחום האלמנטרי – פרט ועסקי:
 • זמינות מידית – יתרון משמעותי.

 • אמינות, מקצועיות, חריצות ודיוק.
למתאימים נא להפנות קורות חיים לכתובת מייל :  

office@campolisa.co.il

שכירות משנה
להשכרה  כדייר משנה,  בסוכנות לביטוח.  התפנו 1-3 

חדרים גדולים, מרווחים ומוארים )מ־ 11 מטר ועד 
45 מטר נטו(.  אפשרות לשת"פ, אפשרות לקבל גם 

מרוהט. אפשרות להפעיל גם מוקד מכירות. מוכן עם 
כל התשתיות, עמדות מכירה, הקלטת שיחות. המחיר 

כולל כל  המיסים. חודש בחודשו. המשרד ממוקם  
בראשון לציון, ליד קניון הזהב / סינמה סיטי. גישה 

לתחבורה ציבורית,  חניה חופשית. לפרטים – שלמה 
shlomo@ks-ins.co.il .052-2944888

סוכנות ביטוח ותיקה העוסקת בביטוח אלמנטארי וחיים 
מעוניינת לשכור משרד בשיתוף סוכן נוסף בסביבת  

הישוב שוהם, יהוד, איירפורט סיטי עם אפשרות 
 לשיתוף פקידות ועוד. לפרטים:

meir@dolfin-ins.co.il
התפנו 1-3 חדרים גדולים מרווחים ומוארים )אפשרות 

לקבל מרוהט(.להשכרה כדייר משנה, בסוכנות לביטוח. 

המחיר פיקס = כולל כל  המיסים. עלות חודשית וללא 
התחייבות המשרד ממוקם בראשון לציון, ליד קניון 
הזהב / סינמה סיטי. גישה לתחבורה ציבורית, חניה 

 חופשית.לפרטים – שלמה 052-2944888 
shlomo@ks-ins.co.il

מתפנים להשכרה 3 חדרים במשרד פעיל בצפון הישן 
בתל אביב. )ניתן להשכיר גם חדר בודד(. דמי השכירות 

כוללים בתוכם את כל העלויות הנלוות )מסי עיריה, 
חשמל(. נא ליצור קשר עם יהודה 0544-258216 

yehuda@zurim.co.il
משרד להשכרה, המשרד ממוזג, בגודל 50 מ”ר, נמצא 
בקומה 2 מתוך 4 )יש מעליות ( בבית קורקס – רעננה 
)בניין מהודר ומיוחד (. מעוצב מ-3 חללים: חדר מבוא 

+ 2 חדרי עבודה + מקום למטבחון ,רצפת פרקט, 
מרוהט חלקי , פונה לכיוון דרום עם חלונות נפתחים. 

חניה רחבה מקורה צמודה למעלית. כניסה מידית . 
מחיר:  3300 ש”ח. נא לפנות ל אילן 3561156 – 052 או 

 09 - 7446955
משרד/ים להשכרה כדייר משנה, בסוכנות לביטוח 

גדולים מרווחים ומוארים. ) אפשרות לקבל מרוהט(.
בעלות חודשית וללא התחייבות, המחיר פיקס = 

כולל כל המיסים. המשרד ממוקם בראשון לציון, ליד 
קניון הזהב / סינמה סיטי. גישה לתחבורה ציבורית, 

חניה חופשית. לפרטים – שלמה טל: 052-2944888.  
shlomo@ks-ins.co.il

להשכרה משרד משופץ בבניין כלל ירושלים בבניין 
שבו ממוקם  חברת כלל, מתאים לסוכן ביטוח, מזגן  

 ריהוט  חלקי. חזית  לרכבת  הקלה. מיידי. 
פרטים: 052-2674820 052-6614880

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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח צעירה אנרגטית ומצליחה מעוניינת 

ברכישת תיק ביטוח חיים בעלי ניסיון בתחום סודיות 
 מובטחת טל' 054-6780806 מייל: 

kobe@pro-gress .co.il
סוכנות ביטוח מאזור המרכז מעונינים לרכוש תיק 

ביטוח חיים ואו אלמנאטרי כולל מודלים גמישים ארוכי 
silvi999999@gmail.com :טווח לשלוח הצעות למייל

סוכנות ביטוח באזור השפלה מעוניין לרכוש תיק 
ביטוח חיים/אלמנטארי /גמל טלפון 0524297816 

agins51@gmail.com סודיות מובטח

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

 לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערו של חבר הלשכה 

שי קלאוזנר על פטירת אביו, 
עמנואל קלאוזנר

 ז"ל
שלא תדע עוד צער

 לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכב שלמה 

 אייזיק, על פטירת אביו, 
ישראל אייזיק

ז"ל
שלא תדע עוד צער

אגיד לויד’ס מתקדם בהקמת מעבדת החדשנות בתחום הביטוח. ת
ישראליים  אינו משלב סטארט־אפים  הגדול  זה התאגיד  בשלב 

במעבדה החדשה.
 L MARKS בינלאומיות  ייעוץ  חברות  שתי  עם  התקשרה   לויד’ס 
החדשנות.  להקמת מעבדת  ו־BOSTON CONSULTING שתפעלנה 
לויד’ס  חתמי  ארגון  עם  התייעצויות  לקיים  האחרונה  של  תפקידה 
וחברות חיתום ביחס לצרכי המבטחים בשנים הבאות. בהתאם לצרכים 

שלהם, ייקבעו את דרכי פעילות מעבדת החדשנות.
כל המאמצים מתמקדים בהקמת מעבדת החדשנות בביטוח בספטמבר.

ברות הביטוח הגדולות ברחבי העולם מעדיפות השקעות ישירות ח
בחברות ובקרנות, במקום לרכוש מניות בבורסות. כך עולה מסקר 

של גולדמן זקס לניהול השקעות.
העדיפות להשקעות הפרטיות בחברות ובקרנות היא תוצאה מהעובדה 
שהשקעות אלה בעבר הניבו 
למשקיעים.  גבוהה  רווחיות 
כך חברות הביטוח מזרימות 
האלה  הכספים  את  מחדש 
בחברות  ישירות  להשקעות 

ובקרנות.
שיש  התברר  בנוסף, 
אירופיות  ביטוח  חברות 
השקעות.  ניהול  בחברות  חלקית  בעלות  הרוכשות  ואמריקאיות 
עורכי הסקר מציינים גם שהעדיפות להשקעות פרטיות נובעת  מכך 

שהתשואות שלהן גבוהות יותר בטווח ארוך מאשר השקעה במניות.

 לויד’ס לא משלמת 
לסטארט־אפים ישראליים 

במעבדת החדשנות

חברות הביטוח מעדיפות 
השקעות ישירות בחברות 

ובקרנות

 

ביטוח  בעולם         דוד ליפקין

 לסוכנות ביטוח בתל אביב, 
דרוש סוכנ/ת ביטוח

תחילת תפקיד – מיידית

תנאי תפקיד:
רישיון סוכן ביטוח פנסיוני - חובה • רישיון 

סוכן ביטוח אלמנטרי -חובה

דרישות התפקיד:
יכולת עבודה עצמאית • רמת שירות 

ואדיבות גבוהה מאוד • תואר ראשון- יתרון 
• עבודה בתנאי לחץ • אוריינטציה למכירה 

- ניסיון במכירת פוליסות ביטוח • יכולת 
ביטוי גבוהה • יוזמה 

שעות נוחות:
8:30-17:00 ימים א' - ה' , ללא ימי שישי.

שכר מצוין כולל תנאים סוציאליים מלאים.
המודעה פונה לגברים ונשים כאחד.

קו"ח יש לשלוח לכתובת מייל:
421106k@gmail.com
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