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חדשות  הביטוח

הישג ללשכה בבג"צ צירוף לרבים
 השופטים הורו לרשות שוק ההון לבחון מחדש עמדתה כך שההבהרה תחול מעתה והלאה

ולא על עסקאות בעבר

רונית מורגנשטרן

עקבות כישלון השיחות השבוע עם רשות ב
שוק ההון, עליהן הורה יו"ר ועדת הכספים 
היום  נדונה  גפני,  משה  ח"כ  בכנסת, 

עתירת הלשכה בנושא צירוף לרבים בבג"צ.
יעל  השופטים  כבוד  של  בהרכב  המשפט,  בית 
בתום  הורו  גרוסקופף,  ועופר  עמית  יצחק  וילנר, 
עמדתה  את  מחדש  לבחון  ההון  שוק  לרשות  הדיון 
כך שההבהרה שפרסמה לגבי תשלום לסוכנים תחול 
רק מפרסום ההבהרה והלאה ולא תחול על עסקאות 
ואת  מהעבר. במקביל, הנחו השופטים את הלשכה 

הרשות לנסות ולהגיע להסכמות בהידברות.
סוכני  אם  כי  עמית  השופט  העיר  הדיון  במהלך 
הביטוח לא יקבלו את העמלות שלהם בגין עסקאות 
הן חברות הביטוח "שהכסף  העבר, מי שייהנה מכך 
עניין  באותו  גרוסקופף אמר  אצלן". השופט  יישאר 
כי הרשות מגנה בהבהרה על חברות הביטוח: "נראה 
שחברת  שבמקום  זה  שקורה  היחידי  השינוי  כאילו 
הביטוח תשלם לסוכן, היא משאירה את הכסף אצלה".

הכשל אינו "דגל שחור"
קיימת  כי  ההון,  שוק  לרשות  הבהירו  השופטים 
בעייתיות עם אופן ההסתכלות של הרשות על המצב 
החוקתי. לטענת בית המשפט, אמנם יתכן והרשות 
על  מדובר  כי  דעתה  והביעה  הראש"  את  "תפסה 
מצב לא תקין שהתנהל במשך שנים ארוכות בענף, 
ואכן כל הכבוד לרשות על כך שהיא פועלת לתקן 
יש  אם  וגם  שחור"  "דגל  אינו  הכשל  אך  כשלים, 
בעיה, לא מדובר על חוזה לא חוקי באופן שלא ניתן 
לפרשנות  נתון  הדבר  אלא  הקיים,  במצב  להמשיך 
לנוכח  נוספים  קשיים  שני  קיימים  מכך,  ויתרה 
לכך שהכסף  מובילות  ההבהרה  העובדה שתוצאות 
יישאר בפועל אצל חברות הביטוח וכן עם העובדה 
שקיימת הסתמכות של ציבור סוכני הביטוח אשר 
לקוחותיהם,  ציבור  עבור  עבודה,  על  קיבלו עמלה 
בגין  התשלומים  את  להם  עוצרת  הרשות  וכעת 

עסקאות עבר אלו. 
הלשכה עתרה לבג"צ לפני כשלושה חודשים בנוגע 
ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה  שפרסמה  להבהרה 
העתירה,  פי  על  ב־4.2.18.  סלינגר,  דורית  וחיסכון 
רשאים  אינם  מוסדיים  "גופים  כי  קבעה  ההבהרה 
לשלם עמלת הפצה לסוכן ביטוח פנסיוני במקרים 
שבהם פעלו הסוכנים לצרף ציבור שלם של עובדים 
'צירוף לרבים' לגבי מוצר פנסיוני.  במסגרת הליך 
הבהרה זו חלה על כל ההסדרים הקיימים ומשמעותה 
לא  פנסיוני  ביטוח  סוכני  ההבהרה  ממועד  כי  היא 

יקבלו תשלום מגופים מוסדיים בגין הסכמי צירוף 
לרבים שכבר נחתמו ושהסוכנים עמלו בגינם בעבר 
אחת  באבחה  נעצר  אשר  שוטף  תשלום  קיבלו  ואף 
"בעקבות  כי:  נטען  עוד  ההבהרה".  לאור  החודש 
לסוכני  לשלם  המוסדיים  הגופים  הפסיקו  ההבהרה 

בהתאם  להם  המגיעות  העמלות  את  הביטוח 
מצטבר של  בסך  לרבים,  צירוף  להסכמי 

יצוין  לחודש.  שקלים  מיליוני  עשרות 
הבהירות  חוסר  בשל  כי  כעת,  כבר 
להפריד  יכולת  והעדר  ההבהרה,  של 
מהסדר  הנובעים  התשלומים  בין 
לרבים לתשלומים הנובעים מפעילות 

אחרת, נמנעים הגופים המוסדיים לשלם 
לסוכנים גם עמלות אחרות המגיעות להם".

לעתירה שהוגשה נגד הממונה סלינגר, נגד 
האוצר  שר  ונגד  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  רשות 
 - ביטוח  סוכנויות  שתי  גם  הצטרפו  כחלון,  משה 
סוכנות  קרן  ואהרון  ופיננסים,  ביטוח  לוין  עופר 

לביטוח.
עוה"ד  ב"כ  באמצעות  הוגשה  לבג"צ  העתירה 
פלד,  בלה  ו/או  יצחק  דוד  ו/או  קסוטו  שמוליק 
ייצג בבג"צ  דין. את המדינה  ושות', עורכי  קסוטו 

עו"ד עמרי אפשטיין.

הישג אדיר למבוטחים
הלשכה,  נשיא  מסר  בג"צ,  להחלטת  בתגובה 
את  הביע  המשפט  ״בית  רוזנפלד:  ליאור  סו"ב 
התערבות  להחיל  מקום  אין  כי  הברורה  דעתו 
רטרואקטיבית על הסכמי עבר, שתוצאתה, השארת 
התשלומים של סוכני הביטוח בגין עבודתם בכיסן 
לציבור  אדיר  בהישג  מדובר  הביטוח.  חברות  של 
המבוטחים בישראל. סוכני הביטוח דואגים לטובת 
אדיב  מקצועי,  שירות  לו  לתת  וימשיכו  הציבור 

ואיכותי מול חברות הביטוח.
על  המנהל  הוועד  לחברי  להודות  מבקש  "אני 
התמיכה בקיום ההליך, ללא כל סייג, ליו"ר הוועדה 
את  עימי  הוביל  אשר  נוימן,  מיכאל  הפנסיונית, 
ההליך, לסגנו אבי אקהוייס, לממלא מקומי ליאור 
הפעילים  ציבור  ולכל  אנגלמן  ליוסי  הורנצ'יק, 
אשר תמך וסייע בהכנת הבג"צ וכן לצוות 
המשפטי במשרדו של עוה"ד שמוליק 
וכמובן  גבע,  ג'ון  לעו"ד  קסוטו, 
ליועץ המשפטי שלנו עו"ד עדי בן 

אברהם על עזרתם המקצועית.
שוק  לרשות  מכאן  קורא  "אני 
בהדברות  להמשיך  עלינו  ההון: 
ציבור  לטובת  הענף  את  לקדם  כדי 
ידינו  בישראל,  והחוסכים  המבוטחים 
טוב  עתיד  למען  פעולה  לשיתוף  מושטת 
יותר לענף הביטוח, ענף שבו הסוכנים יישארו ערוץ 

השיווק, הטיפול והייעוץ המוביל".
עו"ד גבע, יועץ משפטי ללשכה וממלווי הבג"צ: 
לרשות  כשהמליץ  הלשכה  בעמדת  תמך  "בג"צ 
להחילה  ולא  פרסומה  מיום  ההבהרה  את  להחיל 
 – להדגיש  ויש  לכן,  קודם  שבוצעו  עסקאות  על 
מדובר בעסקאות ולא בעמלות ששולמו. יש הבדל 
גדול מאוד, כי יש גם עסקאות שבוצעו לפני ה־4 
או  חודש  יקבל  הסוכן  העמלה  את  אבל  בפברואר, 
חצי שנה לאחר מכן. חברות הביטוח הפסיקו לשלם 
עמלות בגין עסקאות שבוצעו לפני ה־4 בפברואר, 
כי טענו שזה מה שהבהרת הממונה קובעת. לכן זו 
נקודה מאוד מרכזית שבהחלטה כתוב עסקאות ולא 

עמלות".

 השופט גרוסקופף: 
"נראה כאילו השינוי היחידי 
שקורה זה שבמקום שחברת 
הביטוח תשלם לסוכן, היא 
משאירה את הכסף אצלה"

רוזנפלד. "קורא לרשות שוק ההון להמשיך עמנו בהדברות"

עו"ד בן אברהם
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הקמת בורסה משנית לחברות קטנות 
ובינוניות יוצאת לדרך

 הוגשו ההמלצות הסופיות ‰ שרת המשפטים: "הקמת הבורסה תאפשר לעסקים אלו לגייס הון 
כמו שמקובל במדינות רבות בעולם"

ו"ר הרשות לניירות ערך, ענת גואטה, והמשנה י
ליועץ המשפטי לממשלה )משפט כלכלי(, עו"ד 
מאיר לוין, הגישו בתחילת השבוע לשר האוצר, 
משה כחלון ולשרת המשפטים, איילת שקד, את הדוח 
של  הקמתה  לבחינת  הבין־משרדי  הצוות  של  הסופי 
בורסה ייעודית לחברות קטנות בישראל. תזכיר חוק 
ליישום המלצות הצוות יתפרסם היום במטרה שהצעת 
החוק תאושר בידי הכנסת בקריאה ראשונה עוד לפני 

תום המושב במחצית חודש יולי 2018.
הצוות  של  ההמלצות  "יישום  כי  אמר  האוצר  שר 
יסלול את הדרך להקמת פלטפורמה שתסייע לחברות 
המשק.  של  הצמיחה  קטר  שהן  והבינוניות,  הקטנות 
מנת  על  שעשינו  צעדים  לשורת  מצטרף  המהלך 
להקל על חברות קטנות ובינוניות בהפחתת שיעורי 
הבירוקרטיה.  ובצמצום  רגולציה  בהפחתת  המס, 
לצעדים אלו יש קשר ישיר להגברת הצמיחה ולחיזוק 

חוסנו של המשק הישראלי".
שרת המשפטים הוסיפה כי "מסירים עוד רגולציה 
ומחזקים את העסקים. הקמת הבורסה לעסקים קטנים 
בישראל.  העסקים  למען  פעולה  עוד   – ובינוניים 
הקמת הבורסה תאפשר לעסקים אלו לגייס הון כמו 
השנים  בשלוש  בעולם.  רבות  במדינות  שמקובל 
הניתן  ככל  להקטין  מטרה  לעצמי  שמתי  האחרונות 
רואה  אני  במשק.  ההליכים  את  ולפשט  רגולציה 
חשיבות רבה בעידוד עסקים קטנים ובינוניים וחברות 
ומקור  המשק  של  מרכזי  צמיחה  מנוע  שהן  צמיחה, 
הבורסה  מהציבור.  גדול  לחלק  ותעסוקה  הכנסה 
של  בהצלחתן  להשתתף  לציבור  תאפשר  הייעודית 
החברות. איננו מסתפקים רק בדוח, ובכוונתנו להפיץ 
בקריאה  לאישורו  בתקווה  בנושא  החוק  תזכיר  את 
ראשונה עד לסיום מושב הקיץ. אני מודה למאיר לוין, 
עבדותם  על  האוזר,  שמואל  ולפרופ'  גואטה  לענת 

המקצועית בכתיבת הדוח".
והאקלים  התשתית  את  לייצר  "מתפקידנו 

להגדלת הפעילות בשוק ההון, מתוך הבנת תרומתו 
לכלכלת ישראל", אומרת גואטה ומוסיפה כי "גיוס 
התלות  את  יקטין  משנית,  בורסה  באמצעות  הון, 
במערכת הבנקאית ויאפשר את התפתחותם וצמיחתם 
במשק.  צמיחה  מחוללי  המהווים  אלו,  עסקים  של 
אותנו בשורה אחת עם  ההמלצות שגיבשנו מציבות 
מדינות מפותחות בעולם שהקימו בורסות דומות. אני 
המראה'  'מסלול  תיצור  הייעודית  שהבורסה  מצפה 
בבורסה  רישומן  בדרך  ישראליות  לחברות  יעיל 

הראשית או בבורסות הגדולות בעולם".
לוין הוסיף כי "הקמת בורסה ייעודית שתהיה שוק 
אטרקטיבי לטווח ארוך היא אתגר מקצועי ומשפטי, 
חדשות  מימון  הזדמנויות  לאפשר  הרצון  בין  לאזן 
על  להגן  חובתנו  לבין  ובינוניות  קטנות  לחברות 
אמיצה  גישה  מראות  הצוות  המלצות  המשקיעים. 
התאגידי  והממשל  הגילוי  בכללי  זה  לאיזון  ורעננה 
שיחולו בבורסה הייעודית, שיבטיחו הגנה אפקטיבית 
למשקיעים תוך צמצום ככל שניתן של עלויות הציות 

לחברות".
סקירה  בסיס  על  גובשו  הצוות  המלצות  כי  נמסר 
תוך  בעולם,  דומות  בבורסות  הניסיון  של  מקיפה 

ההצלחה  גורמי  ומיפוי  המבניים  המאפיינים  ניתוח 
פגישות  בעולם,  משניות  בבורסות  שהופקו  ולקחים 
יזומות עם גורמים רבים מהשוק ואפיון הצרכים של 

חברות קטנות ובינוניות בישראל. 

בעד 36 מיליון שקל
בורסה  הקמת  כוללות  בדוח  המרכזיות  ההמלצות 
תוך  ערך,  ניירות  רשות  ידי  על  שתפוקח  ייעודית 
מינוי גורם חדש )ספונסר(, בשלב ההנפקה הראשונה 
את  ללוות  יהיה  העיקרי  שתפקידו  בלבד,  לציבור 

החברה בהיבטים רגולטוריים ועסקיים בהנפקה. 
יהיה  ניתן  הייעודית  בבורסה  להמלצות,  בהתאם 
לגייס הון על ידי חברות שבמועד ההנפקה, לראשונה 
שוויין יהיה עד 300 מיליון שקל )אחרי הכסף(. חברה 
ששווי השוק שלה יעלה במהלך תקופת המסחר מעל 
הגילוי  בכללי  לעמוד  תידרש  שקל,  מיליון   600
והממשל התאגידי החלים בבורסה הראשית, אך תהיה 

רשאית להמשיך להיסחר בבורסה הייעודית. 
גיוסי חוב יהיו אפשריים בבורסה הייעודית, מסכום 
מינימלי של שישה מיליון שקל ועד סכום מקסימלי 
של 36 מיליון שקל, ובתנאי שסכום החוב המונפק לא 

יעלה על סכום ההון שהונפק בבורסה הייעודית.
הדוח כולל שורה של המלצות שנועדו להתאים את 
לחברות  התאגידי  והממשל  והדיווח  הגילוי  חובות 
שייסחרו בבורסה הייעודית. כן הובאו בדוח המלצות 
למתן תמריצים שונים לחברות ולמשקיעים בבורסה 

הייעודית.
האוצר,  ממשרד  נציגים  כלל  הבין־משרדי  הצוות 
ביניהם מנהל רשות המיסים, ערן יעקב; יועצת בכירה 
התקציבים  על  הממונה  סגן  איבי;  נירית  למנכ"ל, 
ודיווח  גילוי  מערך  מנהל  גרדוס;  יוגב  באוצר, 
ציוני  אילן  ערך,  ניירות  ברשות  תאגידים  במחלקת 
וממשרד המשפטים, ראש אשכול דיני תאגידים, רוני 

טלמור.
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המכלול שלי התחדש!
מתקדם יותר, יעיל יותר ומותאם עבורך

חדש! אפליקציה המאפשרת הזדהות מהירה 
באמצעות קוד מקוצר או טביעת אצבע

דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה

גואטה. "מתפקידנו לייצר את התשתית"גואטה. "מתפקידנו לייצר את התשתית"
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גפני לרשות שוק ההון: "מצאו פתרונות למסורבי 
ביטוחי הרכב תוך חודש או שנפנה לחקיקה" 
גרטי: ״באחריות כולנו למצוא את הפתרון לכך שאותם מסורבי ביטוח יוכלו להיות מבוטחים"

רונית מורגנשטרן

מהיר" ו "דיון  ג'  ביום  קיימה  הכספים  עדת 
למכור  הביטוח  חברות  של  סירובן  בנושא 
ביטוחים מקיפים לנהגים. מדובר בדיון המשך 
בו  לעניין  לביא  עליזה  ח"כ  של  הצעתה  במסגרת 
חברות הביטוח מסרבות למכור כיסוי ביטוחי צד ג' 
וכן  לנהגים עם שתי תביעות במהלך שלוש שנים 
סירוב למכור ביטוח לנהגים ללא תיעוד היסטוריית 

תביעות. 
במהלך הדיון ביקרו חברי הוועדה את רשות שוק 
ליצור  חודשים  מספר  לפני  ביקשו  ממנה  ההון, 
הנותן  התביעות,  מספר  לפי  ביטוח  מחירי  מדרג 
במיוחד  הקשה,  מצבם  עלה  בדיון  לתופעה.  מענה 
של נכים שנותרו ללא ביטוח רכב בגלל תביעות 

עבר, ואינם יכולים להתנייד. אבנר עורקבי, 
יו"ר ארגון אהבה, ארגון הנכים בישראל, 

רבים  "נכים  כי  הוועדה  בישיבת  סיפר 
נותרו ללא ביטוח כי הם עשו תאונות, 
שארעה  תאונה  בגלל  זה  לפעמים 
אנחנו  לרכב.  המעלית  פתיחת  בשל 

בכיסאות גלגלים, אנו נוסעים ברכבים 
בבית  כלוא  אני  שלנו.  הניידות  זו  כי 

במצב הזה. ישבנו עם המפקחת על הביטוח, 
הצענו פתרונות ושום דבר לא זז".

גם ח"כ לביא תקפה את הרשות ואמרה: "הבטיחו 
חודשים  מספר  לפני  הקודם  בדיון  הבטחות  לנו 
ואלה לא ממומשות, הנושא הזה הוא נושא משותף 
לכולנו, נדהמנו מהיקף התופעה. מדובר בהתנהלות 
שערורייתית של חברות הביטוח, שמסרבות לבטח 
נהגים באופן שרירותי גם במקרים של שתי תאונות 
באשמת  שלא  אף  לעיתים  כחמורות,  קלות  בלבד, 
הנהג. זה מצב אליו עלול להיקלע כל נהג במהלך 
שלוש שנים. לכולנו יש ילדים, נהגים צעירים ועוד, 
ביטוח  נמנע  ומרבים  למבוטח  אלטרנטיבה  פה  אין 

צד ג'".

השיב:  ההון,  שוק  רשות  נציג  אלקובי,  אלעד 
"בשיחות עם החברות אין חברה שאומרת 

׳אני מסרבת לכל אחד עם שתי תביעות 
שמסרבים  מצבים  יש  אבל  ומעלה׳, 
למבוטחים חדשים להיכנס עם שתי 
גם  שמקבלות  חברות  יש  תביעות, 
להוסיף  ביקשנו  תביעות.  שלוש  עם 

ולאפשר  הביטוח'  ל'הר  נוסף  נדבך 
היסטוריית  את  לקבל  למבוטחים 

התביעות שלהם במהירות ובקלות. יש פער 
יכול  זה  בשטח,  למציאות  שמועבר  המידע  בין 
לשנות קצת את התמונה. אני חושב שגם החברות 

החדשות שנכנסות לשוק יתנו פתרונות".
יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני: "לכן דובר 
מה  ותגידו  שתבואו  הקודמת  בישיבה 
והחברות  קובעים  שאתם  הכללים 
טענה  לי  אין  לפיהם;  יפעלו 
׳נכון  ותגיד  שתבוא  ביטוח  לחברת 
מסוים  מבוטח  אבל  הכללים  שאלה 
לקבל  צריך  והוא  מסוכן  מבחינתה 
אישור חריג׳, אבל צריך כללים. ציפינו 
להסכמות  שתגיעו  לכאן,  מדרג  שתביאו 

ואני מאוד מאוכזב".

חיוב חברות הביטוח
סו"ב ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני ביטוח: 
התבקשו  אז  בוועדה,   2017 בדצמבר  "התכנסנו 
רשות שוק ההון ואיגוד חברות הביטוח לבוא עם 
פתרון שבינתיים לא עלה לדיון. לצערי התופעה 
שמבוטח  להיות  יכול  לא  ומחמירה.  הולכת  רק 
שהחנה את הרכב בקניון חזר ומצא את האוטו שלו 
אחרי תאונה ואחרי חודשיים נפל עליו עץ, יש לו 

שתי תביעות וחברות הביטוח לא מקבלות אותו.
"אותם אנשים נוסעים ללא ביטוח ואין מי שמשלם 

לנהג שנפגע. אנו מצפים שתצא מכאן הודעה חד 
שהחל  הביטוח  חברות  מאיגוד  משמעית 
שתי  עם  גם  מבוטחים  מקבלים  מהיום 

תביעות".
הוועדה  יו"ר  גרטי,  ישראל 
ביטוח  סוכני  בלשכת  האלמנטרית 
הוסיף ואמר: ״באחריות כולנו למצוא 
מסורבי  שאותם  לכך  הפתרון  את 
אנחנו  מבוטחים.  להיות  יוכלו  ביטוח 
יפשטו  הביטוח  שחברות  מעוניינים  לא 
טכנולוגיה  קיימת  זאת,  עם  ברור.  זה  הרגל,  את 
מערכת  בהתקנת  מבוטח  לחייב  ואפשר  מתקדמת 

מובילאי למשל״. 
ח"כ מיקי לוי: "בארצות הברית העסק מאוד ברור, 
יש מדרג. עשיתי תאונה ראשונה ושנייה, אני משלם 
פרמיה כזו וכזו. לא יהיה פתרון - רק חקיקה בוועדת 

הכספים שתקבע חובת ביטוח על פי מדרג".
גיל סלומון, סמנכ"ל איגוד חברות הביטוח: "אנחנו 
מדברים בעולם תחרותי. חברות רוצות לבטח כמה 
שיותר, ענף הרכב כבר לא רווחי כבעבר. לכל חברה 
המדיניות שלה, אחת גובה סכום יותר גבוה, שנייה 
שמורד  אדם  על  מדובר  לא  התנאים,  את  משנה 
מהכביש, מדובר על ביטוח צד ג'. אדם במצב כלכלי 
שוק  זה  לא.  הלוואה?  לו  לתת  מחויב  הבנק  קשה, 

עסקי ועדיין אין אדם בארץ שאין לו פתרון".
יו"ר הוועדה סיכם את הדיון: "אני מאוכזב מאוד, 
ותבנו  הביטוח  חברות  עם  דיון  שתעשו  ציפיתי 
מה  התאונות,  מספר  המחירים,  על  שידבר  מדרג 
קורה אז, האם הביטוח צריך להיות יקר, האם לחייב 
פתרון  גם  הזה  המדרג  ולצד  בטיחות,  באמצעי 
לנכים - אין מציאות שלא מבטחים נכה והוא יושב 
שתיים,  אחרי  העלות  מה  יציין  שהמדרג  בבית. 
שלוש או ארבע תאונות. אם בתוך חודש לא אקבל 

את זה נקדם חקיקה".

ח"כ לביאח"כ לביא

סו"ב גרטי

 https://bit.ly/2s5cJq6 
https://digital.isracard.co.il/customerrecruiting/lisob?WizardType=Customer#/Welcome
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הציבור מבזבז 3.6 מיליארד שקל בשנה 
על ביטוחי בריאות כפולים

יו"ר ועדת הכספים: "שהחברות יחזירו את הכסף למבוטחים באמצעות הוזלת מחירי הביטוח; 
28% מהכפילויות - בביטוחי חיים; רשות שוק ההון תפרסם הוראות חדשות בנושא 

רונית מורגנשטרן

בנושא ו דיון  ג'  ביום  קיימה  הכספים  עדת 
"כשל הסנכרון בשוק הביטוחי שיוצר הפסדי 
הצעתם  בעקבות  המבוטחים",  לציבור  עתק 
וינון  בירן  מיכל  מקלב,  אורי  הכנסת  חברי  של 
פרסום  בעקבות  עלתה  לדיון  ההצעה  אזולאי. 
מחקר חדש לפיו 41% מהישראלים משלמים שלא 
לצורך על ביטוחי יתר וכפל ביטוחי וכי בכל שנה 
על  שקל  מיליארד   3.6 בישראל  הציבור  מבזבז 

ביטוחי בריאות כפולים.
רשות שוק ההון חשפה במהלך הדיון את נתוני 
כפל הביטוח בישראל, לפיהם: 28% מהכפילויות 
הינן בגין ביטוח חיים, 22% בגין ביטוח תאונות 
אישיות, 14% בגין ניתוחים מהשקל הראשון, 13% 
סיעודי,  ביטוח  בגין   10% תרופות,  ביטוח  בגין 
8% בגין ביטוח ייעוץ ובדיקות ו־5% בגין ביטוח 
מחלות קשות. לעניין כפל ביטוח בחברות שונות 
שונות(  חברות  בשתי  ביטוח  אותו  )אדם שעושה 
ייעוץ  ביטוחי  בגין  הינן  מהכפילויות   40%  –
ובדיקה, 17% הינן בגין ביטוחי מבנה, 17% בגין 
ותכולה  מבנה  ביטוחי  בגין   15% סיעוד,  ביטוחי 

ו־11% בגין ביטוחי חיים למקרי מוות.
ח"כ מקלב אמר בישיבה: "הדיון מחולק לשניים. 
כאשר  כפולים,  ביטוחים  שיש  עולה  אחת  פעם 
למשל  ביטוח,  פוליסת  וקונים  משלמים  אנשים 
לסעיפים  מודעות  ובחוסר  הבריאות,  בתחום 
הרבים הם משלמים כפל ביטוח. מדובר על סכום 
מצטבר של שלושה וחצי מיליארד שקל שהם היו 
המבטחים  שרוב  כמובן  לעצמם.  לחסוך  יכולים 
 41% על  מדובר  זאת.  להם  להגיד  ממהרים  לא 
וזה  נוסף  או  ביטוח פרטי  מהישראלים שרוכשים 

התעצם אחרי הרפורמה בשר"פ". 
לא  אנחנו  ביטוח  על  "כשחותמים  אזולאי:  ח"כ 

יודעים בדיוק על מה חתמנו. אם היינו יודעים על 
מה אנחנו משלמים, יכול להיות שהיינו מחליטים 

לחסוך את ההוצאה".
שוק  ברשות  ביטוח  תחום  מנהל  מיכאלי,  אסף 
לחלק  האישיות  התאונות  ביטוחי  "בתחום  ההון: 
כאשר  אחד,  ביטוח  ממוצר  יותר  מהציבור  גדול 
רובד  צריכים  שהם  בטענה  אותו  להם  הציעו 
ביטוחי נוסף. ניתן גם לראות מצבים בהם למבוטח 

יש את אותו מוצר ביטוחי, שהוצע על ידי חברות 
הבריאות  לביטוחי  אופייני  הדבר  שונות.  ביטוח 
והדירות. לעתים יש מצב שאדם כבר מבוטח ואז 
הוא מגיע לעבודה ומקבל גם שם את אותו ביטוח. 
זהו ביטוח שיפוי, כלומר לא מקבלים את הכיסוי 

משני הביטוחים".

6.5 מיליון כפילויות 
ביקש  הכספים,  וועדת  יו"ר  גפני,  משה  ח"כ 
מציעה  שהרשות  הפתרונות  מהם  לפרט  ממיכאלי 
כדי שהמבוטחים יידעו שהם משלמים פעמיים על 

אותו הביטוח.
מיכאלי: "מה שכבר עשינו - השקת 'הר הביטוח', 

פרסום הוראות וביקורות פרטניות שנוגעות לכפל 
ללקוח.  נוסף  מוצר  מציע  סוכן  במצב שבו  הביטוח 
לציבור.  הידע  את  להביא  הביטוח'  'הר  מטרת 
בלחיצת כפתור ובלי מתווך הם יכולים לראות את 
הביטוח.  שוק  בכל  להם  שיש  הביטוח  מוצרי  מפת 
המטרה  זאת.  מכירים  מהציבור  אדירים  חלקים 
המידע  אוריינות  את  להגביר  מידע,  להנגיש  היא 
הפיננסי של הלקוח, ולעזור למבוטח לבצע שיפורים 

מיליון   2.2 שבוצעו  מצאנו  שלו.  הביטוח  בתיק 
אלה  שונים,  מבוטחים  ידי  על  באתר  שאילתות 
נתונים של שנה אחת ללא קמפיין, ובסך הכל 6.5 

מיליון כפילויות שזוהו באתר בתיקי המבוטחים".
כללי  לביטוח  הוועדה  יו"ר  גרטי,  ישראל 
ידידותי.  מאוד  "האתר  ביטוח:  סוכני  בלשכת 
כפול.  ביטוח  עושים  שאנשים  לטובתנו  לא  זה 
לסוכנים יש מוקדים משלהם והכללים שם קצת 

שונים".

סנקציות כספיות ושלילת 
רישיון

מיכאלי: "כבר היום יש הוראה רגולטורית על 
חדש  למוצר  לקוח  מצרף  שכשהוא  משווק,  כל 
על  הביטוח',  ב'הר  שאילתה  לבצע  צריך  הוא 
מנת לבדוק האם יש לו את אותו מוצר. אנחנו 
כל  למבוטחים.  לעזור  שרוצים  סוכנים  רואים 
זאת  עושה  שאינו  רישיון  בעל  משווק  גורם 
למעשה מפר את הוראות החוזה והמשמעות היא 
עשרות  הן  הקנסות  ביטוח  חברת  כלפי  סנקציה. 

אלפי שקלים עבור כל סוכן או חברה".
סוכני  לשכת  נשיא  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב 
מכירה  בעקבות  נוצר  הביטוחי  "הכפל  הביטוח: 
בלתי אחראית של המוקדים הישירים של חברות 
הביטוח. סוכני הביטוח המקצועיים פועלים ללא 
משוא פנים על מנת למגר תופעה פסולה זו. אנחנו 
הביטוח  סוכני  הביטוח'.  'הר  של  פעילותו  בעד 
התהליך.  את  ולהוביל  הכפפה  את  להרים  מוכנים 
צריך  והציבור  הציבור,  בעד  הם  הביטוח  סוכני 
נמשיך  ביטוחים.  כפל  בנושא  ההדרכה שלהם  את 
מבזבוז  להימנע  מנת  על  לקוחותינו  את  להדריך 

כספים שאינו נצרך לרבים מאזרחי ישראל".
לסיכום ח"כ גפני: "ועדת הכספים רשמה לפניה 
את הודעתו של מנהל חטיבת הביטוח באגף שוק 
מדויקים  חוזרים  הקרובים  בימים  שיוציא  ההון, 
גם  לעניין.  והנלווים  התמיכות  כפל  נושא  לגבי 
ההוראות  את  יקבלו  הביטוח  סוכני  וגם  החברות 
צריך  לבטח  בא  מישהו  האלה. כאשר  המפורטות 
את  לעדכן  וכן  מקבילים,  ביטוחים  על  לבדוק 
לאחר  ביטוח.  כפל  לבצע  לא  שידע  המבוטח 
שיפר  מי  ויהיה  ובמידה  ביקורות  תבצעו  מכן 
את ההוראות, יחולו עליו סנקציות החל מקנסות 
בעשרות אלפי שקלים ועד אפילו שלילת רישיון. 
היות שמדובר בסכומים של מיליארדים שהוציאו 
יותר  שילמו  והם  ביטוח  כפל  להם  שהיה  אנשים 
וקיבלו פחות, אני מבקש לבדוק אפשרות להוריד 

ולהוזיל את מחירי הביטוח".

"הכפל הביטוחי נוצר בעקבות מכירה בלתי אחראית של המוקדים 
הישירים של חברות הביטוח. סוכני הביטוח המקצועיים פועלים 

ללא משוא פנים על מנת למגר תופעה פסולה זו"

גפני. "לבדוק אפשרות להוריד ולהוזיל את מחירי הביטוח"
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חדשות  הלשכה 

עיון כ  ביום  השתתפו  וסוכנות  סוכנים  ־200 
שערך מחוז תל אביב והמרכז בראשותה של 
סו"ב נוגה עקל ביום חמישי שעבר ב"קמילו" 
בתל אביב. יום העיון התמקד בדיגיטציה ופיננסים 
נטלי  אותו  והנחתה  המכירות,  של  ובפסיכולוגיה 

רותם, שדרנית ערוץ הספורט.
שהייתה  אביב,  תל  סניף  יו"ר  וינצר,  מיכל  סו"ב 
יו״ר  מסבב  כחלק  העיון  יום  תכני  על  אחראית 
נושאי  את  כשסקרה  אותו  פתחה  במחוז,  הסניפים 
שיקנה  המקצועיים  הכלים  חשיבות  ואת  הכנס 
חדשות,  עבודה  שיטות  לאמץ  כולנו  "על  לסוכנים: 
ולהתייעל  לייעל  טכנולוגיים,  בכלים  להשתמש 
בעבודתנו, כך שבשורה התחתונה נעבוד נכון יותר, 
פשוט יותר, מהיר יותר ובעיקר ריווחי הרבה יותר", 

אמרה וינצר.
על  סיפר  ביטוח",  "שלמה  מנכ"ל  אומיד,  אורי 
הכתב  פלג,  גיא  סוכניה;  בזכות  החברה  הצלחת 
את  ריתק   ,2 ערוץ  חדשות  של  משפט  לענייני 
את  שפתחו  הפרשיות  את  כשסקר  המשתתפים 
יאיר  האחרונים;  בחודשים  החדשות  מהדורות 
החוויה  על  דיבר   Reach חברת  מנכ"ל  רביד, 

הדיגיטלית בדור הבא.
על  סיפר  וחברתי,  טכנולוגי  יזם  מעודד,  עמי 
עקל,  למכירות;  התשוקה  ועל  מכירה  טכניקות 
ונושאים  המחוז  פעילות  את  סקרה  המחוז,  יו"ר 
אבי קאופמן,  מרכזיים שבטיפול הנהגת הלשכה; 
מנכ"ל BDO אקדמיה ופיננסים, דיבר על תפקידה 

המרכזי של הפסיכולוגיה בהשקעות.

את  סקר  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב  הלשכה,  נשיא 
בימים  הלשכה  פועלת  בהם  המרכזיים  הנושאים 
ב'שיחה  והסוכנות  הסוכנים  לשאלות  וענה  אלה 
ועדת  יו"ר  רוטברג,  מאיר  וסו"ב  חופשית'; 
חדשים  מבצעים  על  למשתתפים  סיפר  הרווחה, 
שיזמה הוועדה בראשותו לטובת חברי הלשכה ועל 

המסע המתוכנן לפולין.
המחוז  של  ‘הביחד’  לי  “חשוב  סיכמה:  עקל 
שמשקף את חזון ‘הביחד’ של לשכת סוכני ביטוח, 
פעם  בכל  שבו  בסבב  במחוז  התחלנו  מזה  כחלק 

כי  שמחה  אני  במחוז.  אחר  יו”ר  הכנס  את  ינהל 
הכנס היה מוצלח ובטוחה שנמשיך בדרך זו”.

סו"ב עקל: "חרטנו על דגלנו במחוז תל אביב 
לשים את המקצועיות לפני הכל"

  יום העיון התמקד בחשיבות הכלים המקצועיים והטכנולוגיים בעבודת הסוכן 
סו"ב מיכל וינצר: "על כולנו לאמץ שיטות עבודה חדשות לייעול עבודתנו"

רונית מורגנשטרן

סו"ב וינצר וסו"ב עקל

… יום עיון מחוז חיפה והצפון – יתקיים 
ב־10.7 ביס פלאנט, שדרות ההסתדרות 55, 

חיפה, בין השעות: 09:00-14:00. יום העיון 
נערך בחסות איתוראן.

אירועי הלשכה

 סוכן יקר,
נזקי מים הם הגורם מספר 1
לתביעות ביטוח דירה בישראל

 מנע תביעות מים מיותרות בעזרת המערכת
המתקדמת בעולם למניעת נזקי מים 

  מאושר על ידי
חברות הביטוח

למחירים מיוחדים התקשרו: 072-2211370
www.tripleplus.co.il  :או כנסו לאתר
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חדשות  הביטוח

הבריאות ת ביטוח  פוליסת  וקף 
בהראל  הלשכה  לחברי  הקולקטיבית 
ביטוח, יפוג בשנת 2031.  אחת לשלוש 
ההסכם  רווחיות  את  לבדוק  החברה  זכאית  שנים 
לה  מסב  ההסכם  באם  בפרמיה  שינוי  ולדרוש 
בהראל  האחרונה  הרווחיות  בדיקת  הפסדים. 
נעשתה בדצמבר 2017 וממנה הסתבר שהתוצאות 
נזקים  לה  ונגרמו  שליליות  הראל  של  העסקיות 
משמעותיים. לפיכך דרשה החברה התאמת פרמיה 

בשיעור של 40%.
"הקמתי מידית צוות משא ומתן שכלל את חברי 
מומחה  יועץ  ורדי,  גיל  ברקלי,  ישי  הדירקטוריון 
בשני  פעל  זה  צוות  אמית.  ורם  בריאות,  בביטוח 
מישורים: האחד, למצוא דרכים למזער את תוספת 
מספר  הפוליסה",  את  לשפר  והשני,  הפרמיה, 
לביטוח  סוכנות  ליסוב  יו"ר  ארגמן,  עוזי  סו"ב 
שלצד הלשכה. "כן זימנתי את סו"ב נאוה ויקלמן, 
ששימשה כיו"ר ועדת הבריאות בלשכה במשך שש 
אודי כץ, נשיא הלשכה לשעבר,  שנים ואת סו"ב 
לשוחח עם החברה באשר לדרכים להפחתת תוספת 

הפרמיה", מוסיף ארגמן.
להראל,  הלשכה  בין  ומתן  המשא  של  בסופו 
הוסכם כי הפרמיה הממוצעת לחברי הלשכה תעלה 
ב־15% "באופן לא סימטרי אלא דיפרנציאלי לגיל, 
כך שכל המבוטחים יוכלו להמשיך להיות מבוטחים 
הפרט  מביטוח  טובים  ופרמיה  הסכם  בתנאי 
לכל  "בנוסף,  ומוסיף:  ארגמן  מסביר  העכשווי", 
חברי הלשכה יש חלון הזדמנויות להצטרף לפוליסה 
אני  מקוצרת.  בריאות  הצהרת  עם  הקולקטיבית 
מקווה שחברי הלשכה המבוטחים בהראל שיקבלו 
יביעו  החדשים  התעריפים  את  הקרובים  בימים 
את  לציין  ברצוני  בפנינו.  שעמדו  לקשיים  הבנה 
מול  בתביעות  לביטוח, שהתנהלותה  חברה  הראל 
המשא  צוות  את  וכן  לשבח  ראויה  הלשכה  חברי 

ומתן מטעמה של החברה שהיה קשוב לבקשותינו. 
ביטוח  ועדת  ליו"ר  וכמובן  הצוות  לחברי  תודתי 

בריאות איגור מורי שהיה שותף מלא בתהליך".
ארגמן עוד מדגיש נקודה חשובה ומספר כי "חלון 
ההזדמנויות להצטרפות בהצהרת בריאות מקוצרת 

- 90 יום החל מה־1 ביולי".

"הורדנו דמי הניהול"
סו"ב אמית מספר על הליך המשא ומתן: "לפני 
כחודשיים נתבקשתי לקחת חלק במשא ומתן עם 
הקולקטיבי  הבריאות  ביטוח  המשך  בנושא  הראל 
לחברי הלשכה. אחת הדרישות של הראל למיתון 
תוספת הפרמיה הייתה דרישה להשתתפות עצמית 
את  במהותו  משנה  שהיה  דבר  הניתוחים,  בפרק 
זו  דרישה  דחתה  הוועדה  הייחודי.  הביטוח  הסכם 
מרכיבי  את  מעמיק  ניתוח  לנתח  היה  צריך  ולכן 

חוסר הפרמיה אל מול התביעות.
"נקודה חשובה שהועלתה הייתה גובה דמי הניהול 
הניהול  דמי  הופחתו  בהסכמה  גובה.  שהחברה 
מ־20% מהפרמיה ל־15%; בעיה שניה הייתה חיוב 
ילדים בתשלום פרמיה, כך שגם ילד רביעי ויותר 
במשפחה ישלם כילד ראשון. הצלחנו לשמור את 
בהסכם  כמו   30 גיל  עד  הסוכן  ילדי  גיל  הגדרת 
המקורי. ללא כל ספק חברנו סוכני הביטוח יודעים 
חייבנו  זו.  הגדרה  של  הכלכלית  המשמעות  מה 
באחוזים גבוהים יותר את קבוצות הגיל הצעירות 
יותר,  המבוגר  הגיל  קבוצות  את  יותר  ובנמוכים 
כך שבערכים מוחלטים תוספות הפרמיה למבוטח 
הבודד שומרות יפה מאוד על פער ניכר בין ביטוח 
הפרט הרגיל לביטוח הקולקטיבי. החל מחודש יולי 

התעריף החדש ייכנס לתוקף".
"ליסוב סוכנות לביטוח  סו"ב ארגמן על ליסוב: 
בע"מ הוקמה על ידי ליסוב החברה הכלכלית לצד 
חברי  את  לשרת  מנת  על  ביטוח,  סוכני  לשכת 

תכניות  באיתור  משפחתם  ובני/בנות  הלשכה 
עבודתם  במהלך  החברים  נזקקים  להם  ביטוח 
כסוכני ביטוח, וכן במתן פתרונות ביטוח משופרים 
לסוכן/ת  ביטוח  הגנות  למספר  נוחים  ובמחירים 
דבר  ביטוח לכל  כסוכנות  פועלת  היא  ומשפחתו. 
ועניין, מפיצה מוצרים על פי צרכי חברי הלשכה 
נהנית  הסוכנות  כנדרש.  ביטוח  מכרזי  ומקיימת 
הוועדות  חברי  שרובם  מעולים  ביטוח  מיועצי 
ביועצים  אף  ולעיתים  השונות  המקצועיות 

חיצוניים ככל שהדבר נחוץ.
ביטוח  היה  לחברים  שהוצע  הראשון  "הביטוח 
תנאי  לביטוח.  חברה  באיילון  מקצועית  אחריות 
הביטוח מעולים והמחיר אף הוא. בין היתר לשכת 
סוכני ביטוח רכשה כיסוי מטריה מעבר לגבולות 

האחריות שבפוליסה.
הוא  בהראל,  בריאות  ביטוח  השני,  "הביטוח 
הבריאות  ביטוחי  מבין  והמשופרים  מהרחבים 
הקיימים. הוא נבנה במקור בעזרתו של אלי ויקלמן, 
הלשכה.  חברי  עבור  והותאם  בכיר,  ביטוח  יועץ 
בביטוח זה מבוטחים יותר מ־3,500 מבוטחים חברי 

וחברות הלשכה ובני משפחתם. 
הסיעודי  הביטוח  הוא  השלישי  "הביטוח 
בהוראת  לפוג  עומד  זה  ביטוח  תוקף  הקולקטיבי. 
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בשנת 2021. 
לכן אנו נמצאים ממש בימים אלה במשא ומתן עם 
כלל חברה לביטוח, על מנת להקדים מעבר לביטוח 
פרט בתנאי מחיר משופרים וכמובן שניידע אתכם 

מיד כשיסתיים המשא ומתן.
אף  ביטוח משרד הסוכן,  הוא  הרביעי  "הביטוח 
פוליסת  תנאי  וגם  לביטוח  חברה  באיילון  הוא 
שני  מהכלל.  יוצאים  לסוכן  ועלותו  הזה  הביטוח 
סוכנות  ליסוב  ידי  על  טופלו  נוספים  ביטוחים 
סיכון למקרה  ביטוח שיניים וביטוח  לביטוח והם 

מוות".

הראל דרשה ייקור של 40% בפוליסת 
הבריאות הקולקטיבית של חברי הלשכה

ליסוב הצליחה להקטין משמעותית את הייקור ל־15% בממוצע, דיפרנציאלית לפי גיל
רונית מורגנשטרן

מניעת נזקי מים בבתי 
מגורים ובעסקים

גילוי מוקדם של הצפה או דליפה יסייע בחסכון
משאבים ועגמת נפש   

מערכות "ליק–טק" מגלות דליפות והצפות עוד בשלב שניתן 
למנוע נזקים גדולים ברכוש. אנו כאן בשבילך בכדי להתאים 

מערכת מותאמת למניעת הצפה מתוך האופציות להלן:
ליק-טק זרימה
 גילוי זרימה חריגה 

באמצעות
 מד זרימה המורכב על 

צינור המים הראשי.

ליק טק
מניעת הצפה

 באמצעות גלאים אלחוטיים 
הממוקמים בצמוד 

למקורות מים

ליק טק לעסקים
 ניתוק המים ביציאה 

מהעסק 
ומניעת זרימה של מים 

בשעות אי הפעילות העסק.

IOS-9001-2008, CE עומדת בתקני משרד המסחר והתעשייה ומכון התקנים    מוכרת ע"י מירב חברות הביטוח 
    המערכת מיוצרת מחומרי גלם פלסטיים ומארזים  עמידים בפני רטיבות

להזמנות
073-3799333sales@leak-tech.co.il 
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חדשות  הביטוח  

בתחילת ד בחר  ביטוח  כלל  ירקטוריון 
למנכ"ל  נוה  יורם  את  אחד  פה  השבוע 
הבא של החברה. המינוי, שייכנס לתוקף 
ההון,  שוק  על  הממונה  לאישור  כפוף  ביולי,  ב־1 
איזי כהן, המנכ"ל  דורית סלינגר.  ביטוח וחיסכון 
נוה  לבין  בינו  חפיפה  לחודש  הסכים  הפורש, 

שתימשך עד ה־31 באוגוסט.
נוה משמש בתפקידים בכירים בקבוצת כלל מזה 
ומנהל  למנכ"ל  כמשנה  כיום  ומכהן  שנים  כעשר 

חטיבת משאבים בחברה ומנכ"ל כלל פיננסים. 
לא  ששמו  משום  מפתיע,  הוא  נוה  של  המינוי 
כהן  הודיע  מאז  המובילים;  המועמדים  בין  עלה 
מספר  עלו  ביטוח  מכלל  הדרמטית  פרישתו  על 
ענת לוין )משנה  שמות כמועמדים להחליפו בהם 
הבריאות  חטיבת  )מנהל  כהן  דניאל  למנכ"ל(, 
ומערך הלקוחות(, משה ארנסט )ראש המטה(. בין 
ישראל   AIG הוזכרו מנכ"ל המועמדים החיצונים 
שי פלדמן; ראש החטיבה הבנקאית בבנק דיסקונט 
מנכ"ל  של  בנו  שהוא  קפלן,  וראובן  גביש,  יובל 

ויו"ר כלל ביטוח בעבר, אביגדור קפלן.
חמישי  ביום  הסתמן  נוה,  על  ההחלטה  טרם 
שעבר שוועדת האיתור תציע ללוין, שהודיעה על 
ביטוח  כלל  למנכ"ל  משנה  מתפקיד  התפטרותה 
עד  כהן  של  מקומו  את  למלא  כשבועיים,  לפני 
למינוי מנכ"ל קבוע. ואולם, הממונה על שוק ההון, 
ביטוח וחיסכון דורית סלינגר, הורתה לראשי כלל 
להגיע להחלטה על מנכ"ל קבוע ומוסכם עד יום 
מינויו  בעד  הכריע  הדירקטוריון  כאמור,  ראשון. 

של נוה.
דני  יו״ר דירקטוריון כלל החזקות עסקי ביטוח, 
נוה, אמר לאחר המינוי: "אני מברך על בחירתו של 
יורם נוה למנכ״ל החברה. יורם, מנהל מצוין, מנוסה 

הפיננסים,  בעולמות  רבות  יכולות  בעל  ומוכשר, 
בכירים  בתפקידים  מכהן  וההשקעות,  הכלכליים 
בקבוצת כלל מזה עשר שנים, בתוכם כמנכ"ל כלל 

פיננסים וכמשנה למנכ"ל כלל ביטוח.
והיכרות  גבוהה  עסקית  אוריינטציה  בעל  "יורם 
בשנים  התאגידי.  והממשל  הרגולציה  עם  רבה 
הדיגיטלי  בשרות  למהפכה  שותף  היה  האחרונות 
ניחן  הוא  כי  ספק  כל  לי  ואין  החברה  ללקוחות 
בידע הנדרש לקדם את אסטרטגיית החדשנות של 

החברה. 
הנהלת  את  לרתום  ידע  כי  בטוחני  הכל,  "מעל 
סוכניה  ולטובת  הצלחתה  למען  ועובדיה  החברה 
זו, אני רוצה שוב להודות,  ולקוחותיה. בהזדמנות 
על  כהן,  לאיזי  ובשמי  החברה  דירקטוריון  בשם 
פועלו ותרומתו הרבה לקידומה של החברה בחמש 

השנים האחרונות", אמר נוה.
יש לציין, כי שמה של לוין עלה כמועמדת להחליף 
תפקידה  את  לסיים  שאמורה  סלינגר,  דורית  את 
דחתה  בעבר  אוגוסט.  בסוף  ההון  שוק  על  כממונה 
לוין את ההצעה להתמודד על התפקיד. עתה, לאור 
העובדה שלא תכהן כמנכ"ל כלל ביטוח, עשוי שמה 
הבחירה  הממונה.  לתפקיד  כמועמדת  שוב  לעלות 
תיעשה בידי ועדת איתור שתמליץ לפחות על שני 
משה כחלון יבחר מביניהם את  שמות ושר האוצר 

הממונה הבא.  
בניהול  פשוטים  לא  אתגרים  עומדים  נוה  בפני 
אי.די.בי   – החברה  מכירת   .1 ביטוח:  כלל 
שבשליטת אדוארדו אלשטיין, מחויבת על פי חוק 
הריכוזיות למכור את מניות השליטה שלה בחברה. 
למניות השליטה מונה הנאמן משה טרי, שהונחה 
השליטה  את  למכור  הביטוח  על  הממונה  בידי 
 .2 נמכרו 20%;  כה  בבורסה. עד  בנתחים של 5% 
של  הראשון  ברבעון   – עסקיות  תוצאות  שיפור 
2018 הציגה החברה הפסד בסך 115 מיליון שקל 
בעיקר בשל הפסדים בחיסכון ארוך טווח ובביטוחי 
הבריאות. שיפור התוצאות יכול להגיע באמצעות 
להליך  בצמוד  כזה  תהליך  גם  ואולם  התייעלות, 
עובדי  להתקוממות  להביא  עלול  החברה  מכירת 
החברה, כפי שהיה אשתקד, אז השביתו העובדים 
רוב  את  שקיבלו  עד  ביטוח  בכלל  העבודה  את 
דרישותיהם; 3. שיפור תשואות החברה בחיסכון 
הפנסיוני, שבהם היא משתרכת מאחור; 4. מינויים 
חדשים חזקים בהנהלת החברה – ענת לוין פרשה 
ומשנה  הפיננסים  חטיבת  כמנהלת  מתפקידה 
למנכ"ל וצריך למצוא לה מחליף. נוה צריך לידו 
במשימות  פעולה  איתו  חזקה שגם תשתף  הנהלה 

שעומדות לפניו.

יורם נוה נבחר כמחליפו של איזי כהן 
בתפקיד מנכ"ל כלל ביטוח

 נוה משמש כיום כמשנה למנכ"ל ומנהל חטיבת משאבים בחברה ומנכ"ל כלל פיננסים; המינוי ייכנס 
לתוקף ב־1 ביולי

רונית מורגנשטרן

אל תחפשו מתחת לפנס...

לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822

שירות
בהתאם לתנאי ה שגריר אתכם לאורך הדרך ״פנסים ומראות צד״

 שרות החלפת פנסים ומראות במקרה שבר.
 ללא הגבלת מספר הפניות בגין נזק בתקופת המנוי.

 תו תקן לכל הפנסים ומראות הצד.
 באמצעות חברות הביטוח: כלל, מגדל, שומרה, איילון, ביטוח חקלאי

נוהיורם נוה
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)Hard Disk Drive ה הקשיח  דיסק 
רבות  שנים  כבר  אותנו  מלווה   )HDD
והוא מהווה רכיב מרכזי במחשב שתפקידו 
מבקשים  או  מייצרים  שאנו  הנתונים  את  לשמור 
לאגור כגון: מסמכים, תמונות, קבצי קול, תוכנות 
ועוד. הדיסק מורכב ממספר שכבות של דיסקיות 
אלומיניום מצופות בחומר מגנטי, ביניהן נמצאות 
זרועות נעות שבקציהן ראשים שכותבים וקוראים 

את המידע בצורה מגנטית.
חברת IBM הציגה את הדיסקים הראשונים עוד 
בשנות ה־50 )אז הם שקלו קרוב לטון(. קודם לכן 
נעשה שימוש לצורכי אגירת נתונים בכרטיסי 
ניקוב ובתחילת עידן המחשבים האישיים עבדו 

עם כונני קלטות ודיסקטים.
 HDD הקשיח  הדיסק  של  שהפתרון  למרות 
האופציות  מכל  יותר  ויעיל  טוב  פתרון  הוא 
שהוזכרו מעלה, טמונים בו כשלים שנובעים 
מהעובדה שמדובר במוצר עם רכיבים מכניים 
נעים שעלולים להתחמם ולהישחק עם הזמן 

ובכך לגרום לאובדן מידע.
והמלהיבה  האחרונה  למילה  מגיעים  אנחנו  כאן 
 Solid State Drive( של השנים האחרונות - כונן
אך  דיסקים  לכנותם  ממשיכים  אנו  אמנם   .)SSD
מהסוג  דיגיטליים  זיכרון  שבבי  עם  בכונן  מדובר 
שקיים בדיסק־און־קי או בזיכרונות הפנימיים של 

הטלפון הנייד, כונן שאין בו חלקים נעים ולכן הוא 
מהיר ואמין הרבה יותר מהדיסקים הוותיקים.

 SSD יחידי של הכוננים מסוג החיסרון הכמעט 
הוא מחירם הגבוה ביחס למה שניתן לקבל בדיסקים 
הקשיחים, אבל גם חיסרון זה הולך ומצטמצם ככל 
שיותר יצרנים נכנסים לשוק הזה והפופולריות של 

כונן SSD תופסת תאוצה.
ג'יגה(   500( בייט  טרה  חצי  בנפח  כונן 
לדוגמא, ניתן להשיג כיום במחיר של כ־600 
שקל. לכן מומלץ בשלב הראשון לשדרג את 
כדי  במשרד  המרכזיים  במחשבים  הדיסקים 
לקבל עבודה אמינה ומהירה יותר ולאחר מכן 
הדיסקים  כל  את  להחליף  ירדו,  כשהמחירים 

במשרד.
והערה נוספת לסיום: חברות האחסון בענן גם 
הן מתחילות לעבור לעידן החדש של הכוננים 
כשבודקים  מומלץ  ולכן  הזיכרון  שבבי  עם 
הנקודה  את  גם  לברר  אחסון  חברות  ומשווים 

הזאת.

למה כדאי לשדרג את הדיסק הקשיח 
?SSD ומה זה כונן שבבי זיכרון HDD

סו"ב עמוס גואטה, יו"ר ועדת טכנולוגיה של הלשכה, נותן טיפים טכנולוגיים למשרד הסוכן
עמוס גואטה

חושבים שראיתם הכל?

יום ג', 3/7/18, בשעה 8:30,
במתחם האירועים LAGO, ראשון לציון.

כנס הסוכנים השנתי של
DavidShield-ו PassportCard 

להרשמה פנו
למוקד הסוכנים

1-800-800-930
agentservice@passportcard.co.il

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע”מ 
החברה המבטחת – הפניקס חברה לביטוח בע”מ בכפוף לתנאי הפוליסה,
חריגיה וסייגיה | בכפוף לחיתום רפואי | בכפוף למגבלות השימוש בכרטיס

טיפ   טכנולוגי
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צורך ה ויוצר  משתנה  הפנסיוני  עולם 
לגבי  החלטה  לקבל  הביטוח  לסוכני 
בראשותי  לפיננסים  הוועדה  עתידם. 
וביטוח,  לפיננסים  המכללה  באמצעות  החליטה, 
מגוון  שתכלול  לסוכנים  הכשרה  תכנית  לבנות 
לסוכנים  שיבטיחו  לימודיים  הכשרה  מסלולי 
שמעוניינים להתפתח, הצלחה בעולם המשתנה. 

 ,CFP עוז  באלקנית  בחרה  הפיננסית  הוועדה 
מרצה מובילה בעלת ניסיון של 30 שנה בעולם 
לפרישה,  וליווי  לתכנון  ומומחית  הפנסיוני 
פנסיונים  למתכננים  ההכשרה  את  להוביל 
תכנון  תיק  ובניית  לניתוח  הקורס  את  ולהעביר 

פנסיוני ביטוחי במכללה לפיננסים וביטוח.
לקראת פתיחת הקורס, אני שמח לארח לראיון 

את מנחת הקורס, אלקנית עוז. 
הרבה סוכנים מעדיפים כיום לא לטפל בעולם 
מוצרי  במכירת  להתמקד  אלא  הפנסיוני, 
סיכונים  בטענה שאין להם תגמול בגין מוצרים 
חשיבה  או  טעות  שזו  חושבת  את  האם  אלו. 

נכונה של סוכני הביטוח? 
"הסוכן צריך להיות צומת מרכזי עבור הלקוח. 
בעקבות  שיגיע  עקיף  תגמול  על  לחשוב  צריך 
ישירות  להיות  חייב  ולא  בלקוח  הכולל  הטיפול 

מהמוצרים". 
אילו  הפנסיוני,  בעולם  לטפל  בחר  סוכן  אם 
שינויים והתאמות הוא נדרש לעשות על מנת 

להתאים את עצמו לעולם החדש? 
"השינוי מתחיל קודם כל בתפיסת הלקוח. עד 
מוצרים  במכירת  התבטא  בלקוח  הטיפול  עכשיו 
עבודה,  עזיבת  או  בכניסה  כמו:  נקודתי  וטיפול 
ולא בראיה כוללת של הלקוח ונכסיו המותאמים 
בראיה  התמקדות  שלו.  ולמטרות  לצרכים 
כוללת של הלקוח דורשת רמה מקצועית גבוהה 
מקיף  תשאול  הפנסיונים־ביטוחיים,  בתחומים 

ועזרה במומחים נוספים".
המתכנן  של  העבודה  שיטת  שונה  במה 
הפנסיוני משיטת עבודתו של הסוכן הפנסיוני? 
בראיית  הוא  ההבדל  קודם,  שציינתי  "כפי 
המוצרים  דרך  הלקוח  את  רואה  הסוכן  הלקוח. 
ואילו המתכנן רואה את הלקוח דרך הלקוח עצמו 
את  ויהוו  הסופי  בשלב  יגיעו  והמוצרים  וצרכיו, 
הפלטפורמה שבאמצעותה הוא מיישם את הפתרון 

הטוב ביותר ללקוח". 
מהו הערך המוסף של לקוחות שעוברים תכנון 

פנסיוני? 

תזרים  מהו  בהבנה  הוא  ללקוח  המוסף  "הערך 
משפחתו  לרשות  או  לרשותו  שעומד  המזומנים 
כעת ומה צפוי לו בעתיד, במידה וימשיך להפריש 
למוצרים הפנסיונים כפי שהוא עושה כיום; ההבנה 
כיום - האם צפוי להיות פער בפרישה בין תזרים 
הוא מגדר את כל  המזומנים הרצוי למצוי, האם 
הסיכונים להם הוא ומשפחתו חשופים, שיכולים 
ממנו  נדרש  מה  ובעיקר  כלכלית  אותם  למוטט 
לבצע מעכשיו והלאה על מנת לשפר את מצבו".

נושא גביית שכר הטרחה הפך לנושא מרכזי 
האם  ממך,  לשמוע  וברצוני  סוכנים  בקרב 
לקוחות מוכנים לשלם עבור השירות של תכנון 

פנסיוני וכמה?
את  מבינים  היום  הלקוחות  מהעבר,  "להבדיל 
מקצועי  שרות  קבלת  עבור  בתשלום  הצורך 
מנת  על  מבוטלים  לא  סכומים  לשלם  ומוכנים 
להבין את מצבם. לגבי טווחי המחירים הם נעים 

בין 3,000־7,000 שקל + מע"מ". 
לבנות  שצריך  החדש  העסקי  המודל  מהו 

לעצמו המתכנן הפנסיוני? 
בניית  עבור  טרחה  שכר  להיות  צריך  "המודל 
תיק תכנון פנסיוני ולאחר מכן, להחלטתו, האם 
לבצע יישום וליווי מתמשך עם הלקוח, בו הסוכן 
מקבל עמלה מהמוצרים של הלקוח או שכר טרחה 

קבוע מהלקוח ללא עמלה מהמוצרים".
במכללה,  להיפתח  עומד  יולי  בתחילת 
תכנון  תיק  ובניית  לניתוח  קורס  בהנחייתך, 
בקורס  הסוכנים  ילמדו  מה  ביטוחי.   – פנסיוני 

ומהם הכלים והתוצרים שאותם ישיגו בסופו?
מקצועי  ומיצוב  לבידול  שיביא  ידע  "הקניית 
לראיה  הנדרשים  הכלים  הבנת  הפנסיוני;  בשוק 
ועוד  תרגולים  תרגולים,  הלקוח;  של  כוללת 
תרגולים איך ניתן להגדיל את המכירות בבחינה 

מלאה של תיק הלקוח".
אחרות  מתוכניות  זו  תוכנית  שונה  במה 

שקיימות בשוק? 
סיום  ולאחר  ללמד  לא  היא  שלנו  הגישה   .1"
וליישם  הסוכן לצאת לשוק  הקורס להשאיר את 
מקצועי  קורס  מלבד   .2 הנלמד;  החומר  לבדו 
מאמינים  אנו  ביותר  הגבוהה  ברמה  ופרקטי 
מקצועית  במעטפת  לבוגרים  לסייע  שעלינו 
כוללת, ולכן אנו מעמידים לתלמידים ולבוגרים 
פורום מקצועי בפייסבוק, שבו הם יכולים לשאול 
3. עם סיום הקורס אנו  שאלות ולקבל תשובות; 
שוטפת  מקצועית  מעטפת  להעניק  מתכוונים 
ועזרה  שוטפים  קבוצתיים  מפגשים  הכוללת 
פרטנית; 4. הקורס מהווה שלב ראשון בהתפתחות 
בנינו  הקורס,  את  מי שמסיים  ועבור  המקצועית 
תוכנית המשך – קורס העוסק במיסוי לשכירים 
5. מעל  ועצמאיים ולאחריו קורס תכנון פרישה; 
לתמיכה  יזכה  איתנו  ללמוד  שיתחיל  מי  לכל, 
מקום  בשום  ניתן  שלא  מתמשך,  מקצועי  וליווי 
אדיר  ערך  ללקוחותיו  לתת  שיוכל  ויבטיח  אחר 

ויכולת להשתכר היטב מגביית שכר טרחה.
ביטוח,  סוכני  ללשכת  להודות  ברצוני  "ומכאן 
לחווה פרידמן ורונן דניאלי מהמכללה לפיננסים 
חלק  להיות  ההזדמנות  על  אודי,  ולך  וביטוח, 
הסוכנים. מצפה  כלל  לטובת  זה  חשוב  מפרויקט 

לראות אתכם בקורס". 

הכותב הינו יו"ר ועדת הפיננסים בלשכת סוכני 
ביטוח

"צריך לחשוב על תגמול עקיף שיגיע 
בעקבות הטיפול הכולל בלקוח 

ולא רק ישירות מהמוצרים" 
לקראת קורס תכנון פנסיוני שיפתח במכללה לפיננסים וביטוח – ראיון עם מנחת הקורס, אלקנית עוז

אודי אביטל

 

אחד  על אחד 

עוז. "הסוכן - צומת מרכזי עבור הלקוח"

"השינוי מתחיל קודם כל בתפיסת 
הלקוח. התמקדות בראיה כוללת 

של הלקוח דורשת רמה מקצועית 
גבוהה בתחומים הפנסיונים־ 

ביטוחיים, תשאול מקיף ועזרה 
במומחים נוספים"
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מנכ"ל  בנעלי בית  

שם: יעקב דהאן
גיל: 47

מצב משפחתי: נשוי + 5 
מקום מגורים: מודיעין

השכלה: בוגר ניהול ושיווק, 25 שנה בענף הביטוח, 
התחלתי בגיל 24 כמפקח במגדל, לפני 17 שנה הקמתי 

את "רימונים" שמהווה בית סוכן, כיום מיטב דש ואני 
שותפים בעסק.

מוטו בחיים?
"שיטה ועקביות, שני הדברים שעוזרים להגיע 

לתוצאות, השיטה חשובה אבל העקביות היא הדבר 
הכי חשוב".

יש לך תחביבים?
"ספורט - אופניים, חדר כושר, קריאה ובישול".

האם אתה מנהל ריכוזי או מבזר סמכויות?
"אני מנהל ריכוזי עד שאני מרגיש בנוח עם עובד וסומך 

עליו, אז אני הופך להיות להכי מבזר שיש".
מה אתה עושה למען עובדי החברה?

"משתדל להשרות אווירה נעימה וכיפית, קשה 
מאוד להוציא אותי מהכלים, יש לעובדים גיבוי מלא 

ומטעויות רק נבנים". 
מי עושה את הקניות בבית?

"קניות זה האחריות המלאה של אשתי; אני עובד מאוד 
מאוד קשה ולא מספיק להגיע לזה, מידי פעם שהיא 
שולחת אותי לוקח לי המון זמן למצוא את הדברים".

ספר/סרט/תכנית טלוויזיה שהותירו עליך רושם?
"אני חובב ספרי היסטוריה - הקמת המדינה, שואה, 

גירוש ספרד, אבל הספר 'שמואל' של הרב ד"ר בני לאו, 

"ליווי אישי וחווית שירות – זה 
העתיד של סוכני הביטוח"

 במדור 'מנכ"ל בנעלי בית', יתראיין בכל פעם בכיר אחר בענף הביטוח 
ושוק ההון  והפעם: קובי דהאן, מנכ"ל בית הסוכן "רימונים"

מקומות אבל איטליה זו המדינה שאני מתחבר אליה, 
האנשים מזכירים את הישראלים, יש בה שוני מאוד 

גדול מבחינת הנופים, מסקי בדולמיטים, ערים 
עתיקות, טוסקנה ועד דרום איטליה".

מה אתה חושב על עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
“אין לי ספק שיש מקום לסוכן הביטוח בעתיד; זו 

הסיבה שהעסק שלי מתמקד לאורך השנים רק 
בסוכני ביטוח עצמאיים. לסוכנים יש שני יתרונות 

ייחודיים שהם חייבים להבליט אותם, האחד, זה הם 
עצמם, סוכן הביטוח מלווה את הלקוחות לאורך 
שנים ומכיר אותם באופן אישי, אין לזה תחליף. 

כל מוקדן או משווק אחר לא מייצר כזאת מערכת 
יחסים; השני, חופש הבחירה, סוכני הביטוח צריכים 

לשים את הלקוח במרכז ולבחור לו את המוצרים 
הכי נכונים ומשתלמים עבורו בחברות הביטוח; הם 
לא נציגים של חברות הביטוח אלה של הלקוח, וזה 

שוב יתרון שרק הם יכולים לספק. אף ביטוח ישיר או 
חברות הביטוח הישירות לא יציעו מוצרים של חברות 

אחרות. 
"אבל בימינו זה עדיין לא מספיק, הלקוח דורש גם 

נוחות, יכולת לבצע פעולת, רכישה וחלק מהשירות 
בדיגיטל, כמו שהוא התרגל בתחומים נוספים. זה 
הקושי הגדול של הסוכן בגלל שפיתוח טכנולוגי 
דורש עלויות עצומות, ולסוכנים אין את היכולת, 

וזה בדיוק מה שאנחנו עושים ב'רימונים', מייצרים 
מערכות דיגיטליות לטובת הסוכן והלקוחות שלו, 

השילוב הזה הוא העתיד של סוכני הביטוח בישראל".

פשוט מרתק, הוא לוקח דמות תנ"כית, נביא, ומעביר 
את הסיפור שלו בצורה שאתה מרגיש שאתה 

מתחבר לדמות ולתקופה. לדעתי ספר חובה לכל 
אחד". 

יעד מועדף בחו”ל?
"טיסה לחו"ל מאפשרת לי לקחת פסק זמן לעצמי, 
לחשיבה ולטעינת מצברים. אני אוהב לטייל בהמון 

דהאן

בקריאה מ השבוע  אישרה  הכנסת  ליאת 
החוק  הצעת  את  ושלישית  שנייה 
בתעריף  ההעמסה  מרכיב  את  להעלות 
שיעלה  הפול,  במסגרת  לאופנועים  הביטוח 
מכן  ולאחר  הקרובות  בשנתיים  ל־8.5%  מ־6.5% 
יתעדכן ל־8% באופן קבוע. יש לציין, כי ההצעה 
 22 לעומת  כנסת  חברי   31 של  ברוב  התקבלה 

מתנגדים ונמנע אחד. 
רכב  ביטוח  פקודת  לתיקון  חוק  בהצעת  מדובר 
מנועי )מס' 23(, התשע"ח־2018 של חברי הכנסת  

מיקי )מכלוף( זוהר, איתן כבל ויצחק וקנין.
שאינו  אדם  שעל  הסכום  הוא  ההעמסה  מרכיב 
מבוטח בפול, לשלם על מנת לסבסד את עלויות 

ההשתתפות של מבטח במסגרת הפול.
"בשל  נכתב:  החוק  להצעת  ההסבר  בדברי 

הביטוח  שיטת  דרכים,  בתאונות  גוף  פגיעות 
בישראל מבוססת על שיטת 'העדר אשם'. 

את  הנפגע  על  מטילה  השיטה  בפועל, 
נהג  כך,  לנזקיו.  הביטוחית  האחריות 
כנגד  לא  עצמו  לבטח  צריך  משאית 
כנגד  אלא  אחרים  בנהגים  פגיעה 

היה  שאמור  מה  בתאונה,  היפגעותו 
להפחית את תעריפי הביטוח שלו. המחוקק 

הטלת  ידי  על  זה  עיקרון  לשנות  לנכון  ראה 
גוף של  לפגיעות  המוחלטת  הביטוחית  האחריות 
כך פטורים מביטוח  אופניים.  ורוכבי  רגל  הולכי 

מי  גם  כמו  אופניים,  ורוכבי  רגל  הולכי  חובה 
שעושים שימוש בדרך באופניים חשמליים וכלים 

ממונעים אחרים".
ח"כ רחל עזריה, יו"ר ועדת הרפורמות, 
מנהגי   40%" ההצעה:  את  שהכינה 
ביטוח  ללא  נוסעים  היום  האופנועים 
חובה. זה נתון לא ייאמן, עשרות אלפים 
מסכנים את חייהם. ביטוח החובה מאוד 
ממהלך  חלק  היא  החוק  והצעת  יקר, 
להוזלת הביטוח. עשינו עבודה משמעותית 
המכוניות  רוכבי  צרכי  בין  לאזן  בוועדה 
לאופנועים, ואני מקווה שבהמשך יוזלו הביטוחים 

לאור מסקנות הוועדה המשותפת".

אושר סופית: הביטוח לאופנועים יוזל 
ומרכיב ההעמסה לשאר יעלה

רונית מורגנשטרן

עזריה
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יש דברים 
שעברו מהעולם

ויש כאלה 
ששינו אותו

לפרטים ולהזנת קוד קופון

lishka2018 לקבלת ההנחה הזן את קוד הקופון

מחיר מיוחד לחברי לשכת סוכני הביטוח

)לא כולל מע"מ(40 ₪ במקום 140 ₪

יום ב' | 09/07/2018 | 17:00-08:00 | אווניו, קרית שדה התעופה

ביטוח | פנסיה | פיננסים

ועידה כזו לא הייתה מעולם
המגרש החדש

ביטוח   |   פנסיה   |   פיננסים

המסלקה הפנסיונית
הפלטפורמה שלא מפסיקה לעצב את המגרש הפנסיוני 

כיצד המסלקה 
תמשיך להשפיע 

על עבודת 
הסוכן?

איך מתעלים את 
החיבור הישיר משולחן 

העבודה להגדלת 
הרווחים ולחיסכון בזמן?

כיצד לשלב 
את כלל שירותי 

המסלקה בעבודה 
השוטפת?

https://www.adif-knasim.com/
https://www.adif-knasim.com/
https://www.adif-knasim.com/
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רגע  משפטי

ביותר א החשובות  האדם  מזכויות  חת 
מעוגנת  זו  זכות  לפרטיות.  הזכות  הינה 
חוק  וחירותו.  האדם  כבוד  יסוד:  בחוק 
הגנת הפרטיות, תשמ"א – 1981, מגדיר רשימה 

מפורשת של איסורים לפגיעה בפרטיות.    
כיצד סוכני הביטוח קשורים לעניין? 

מנהלים  עיסוקם  מעצם  אשר  ביטוח,  סוכני  על 
מידע רגיש עבור לקוחותיהם )מידע אישי, פיננסי־
כלכלי או בריאותי(, חלה חובה לנהל מאגר מידע 
יש  כי  העובדה  עצם  למעשה,  להוראות.  בהתאם 
רישום  דורש  אחד  לקוח  על  רגיש  מידע  לסוכן 

מאגר מידע. 
חשוב להבין: חובת רישום מאגר המידע 
הינה חובה טכנית, הכוללת מילוי טפסים 
העברת  דורשת  ואינה  אגרה,  ותשלום 
רשימת לקוחות לרשות או לכל צד ג' אחר.
המאגר  בעל  על  הרישום,  פעולת  לצד 
לרבות  ניהול,  נוספות:  חובות  חלות 
שמירת  המידע,  אבטחת  על  אחריות 
במידע  משימוש  הימנעות  וכן  סודיות 

שלא למטרה לשמה נמסר.
כשעוסקים במאגרי מידע, יש לתת את 
הדעת גם לנושא הדיוור הישיר, המתייחס 
על  לאדם  אישית  פניה  לכל  למעשה 
מוגדרת  אפיון  לקבוצת  שיוכו  בסיס 
כדוגמת גיל, מצב משפחתי, אזור מגורים 
התקשורת,  סוגי  כל  באמצעות  וכיוצ"ב, 
לרבות בכתב, בשיחת טלפון, דוא"ל וכו'. 

באופן זה, פניה של סוכן ביטוח לכלל לקוחותיו, 
לחברי  פנייה  אולם  ישיר,  דיוור  תיחשב  לא 
קבוצת גיל מסוימת או בעלי נכס מסוים כמו רכב 
לדוגמה, בהחלט יכולה להיחשב לדיוור ישיר. כאן 
יש לשים לב כי מדובר במאגרי מידע ולא ב"חוק 

הספאם" המדבר על העברת דברי פרסומת. 
לטופסי  היצרנים  כלל  הוסיפו  לאחרונה, 
שונות  הצהרות  שלהם  השונים  ההצטרפות 
כי  לו  ידוע  כי  ההצהרה  וביניהן  הלקוח  לחתימת 
נדרשת  וכן  החברה,  של  המידע  במאגר  ירשם 
הסכמתו של הלקוח לקבל פניות שיווקיות בעתיד. 
כל האמור חל על היצרנים בנפרד מהסוכנים וללא 

כל קשר אליהם.
מדוע צץ הנושא דווקא עכשיו? 

אבטחת  תקנות  לתוקפן  נכנסו  מאי  בחודש 
מידע שפורסמו כבר לפני כשנה, )באפריל 2017( 
בעלי  לכל  אחיד  רגולטורי  רף  התוויית  ומטרתן 
אבטחה  ברמות  בהתחשב  המידע  מאגרי  ומחזיקי 

שונות. 
אבטחה:   רמות  שלוש  קובעות  התקנות 

הביטוח  סוכני  כאשר  בסיסיתבינונית/גבוהה, 
או  נמוכה  אבטחה  ברמת  לעמוד  לרוב  נדרשים 

בינונית.
שלו  המידע  שמאגר  מי  נדרש  בינונית  לרמה 
מידע  או  אדם  של  נפשי  או  רפואי  מידע  כולל 
והתחייבויותיו  חובותיו  אדם,  של  נכסיו  על 
יכולתו  בו,  שינוי  או  הכלכלי  מצבו  הכלכליות, 
עמידתו  ומידת  הכלכלית  בהתחייבויותיו  לעמוד 
בהן; למעט, אם מספר בעלי ההרשאה אצל בעל 
המאגר אינו עולה על עשרה, שכן אז תידרש רמת 

אבטחה נמוכה.

העיקריות  החובות  את  בקצרה  שנסקור  לפני 
ראוי  מידע,  מאגרי  בעלי  על  התקנות  שמטילות 
קשורות  אינן  הפרטיות  הגנת  הוראות  כי  לציין 
והפרתן  ההון,  שוק  ברשות  הביטוח  על  לפיקוח 
נפרדת,  ופלילית  אזרחית  עוולה  בבחינת  הינה 
במסגרתה חשוף המפר בפן האזרחי לדרישת פיצוי 
של עד 50 אלף שקל ללא הוכחת נזק, בפן הפלילי 
לעבירה שדינה שנת מאסר ובפן המנהלי לסנקציה 
מנהלתית וקנס עד 200 אלף שקל. מאידך, הממונה 
כי  ללקוחות,  ויועצים  סוכנים  שירות  בחוזר  קבעה 
ויכבד את  סוכן ביטוח יתייחס ללקוחותיו בהגינות 

פרטיותם.
להלן תמצית ההוראות החלות על בעל מאגר 

המידע לצורך אבטחת המידע: 
ולעדכן  להכין   - מאגר  הגדרות  מסמך  הכנת 
באופן שוטף, ולפחות אחת לשנה, מסמך הגדרות 
של מאגר המידע אשר יכלול רשימה מוגדרת של 

נושאים. 

שוטף  באופן  ולעדכן  לקבוע   - נהלים  קביעת 

הרשאה  בעל  כל  שיחייב  מידע  אבטחת  נוהל 
בעניין  הוראות  היתר,  בין  ויכלול,  למאגר 
המאגר,  אתרי  של  והסביבתית  הפיזית  האבטחה 
הרשאות גישה, תיאור האמצעים שמטרתם הגנה 
הוראות  הפעלתם,  ואופן  המאגר  מערכות  על 
למורשי הגישה לצורך הגנה על המידע, הסיכונים 
הפעילות  במסגרת  שבמאגר  המידע  חשוף  להם 
השוטפת של בעל המאגר ואופן הטיפול בהם ועוד.

 
מיפוי המאגר והכנת מסמך של מבנה המאגר - 

את  המציג  באופן  המידע  מאגר  את  למפות 
רכיבי  סוגי  החומרה;  ומערכות  תשתיות 
תקשורת ואבטחת מידע; מערכות התוכנה 
המידע;  מאגר  להפעלת  המשמשות 
לתקשורת  המשמשים  וממשקים  תוכנות 
הרשת  תרשים  ומהן;  המאגר  מערכות  אל 
שפועל בה המאגר; תאריך העדכון האחרון 

של המסמך ושל רשימת המצאי.

המערכות  את  לשמור   - פיזית  אבטחה 
מוגן  במקום  המידע  למאגר  הקשורות 

המונע כניסה ללא הרשאה. 

 - ואימות  זיהוי  גישה,  הרשאות  ניהול 
הרשאות  יקבל  למאגר  גישה  מורשה  כל 
המתאימות למילוי תפקידו בלבד, לדוגמה: 
מוגבלת  הרשאה  לקבל  יכולה  רכב  חתמת 
לשינויי  גישה  תקבל  ולא  הגביה  לנושא 

נתונים במחלקת חיים. 

ביקורת תקופתית - מאגר מידע באבטחה ברמה 
חיצונית,  או  פנימית  לביקורת,  נדרש  בינונית, 
אחת לשנתיים לפחות, על ידי גורם בעל הכשרה 
בדיקת  הביקורת  בדוח  יכלול  אשר  מתאימה, 
התאמת אמצעי האבטחה לנוהל האבטחה ולתקנות 

וכן ליקויים ואמצעים לתיקון.
אז מה עושים? 

ראשית, חייבים למהר ולרשום את מאגרי המידע 
הרלוונטיים כנדרש על פי החוק.

מקצועי  וליווי  ייעוץ  לקבל  מומלץ  במקביל, 
לעניין אופן ניהולו השוטף של המאגר והשימוש 
במידע, לרבות בדיקת ההסכמה מדעת של הלקוח 
מידע,   במאגר  רשום  שהוא  כך  על  עדכונו  תוך 
החלות  החובות  ויתר  האבטחה  בהוראות  עמידה 

על בעל המאגר. 

הכותב הוא יועץ משפטי לחברי לשכת סוכני 
ביטוח

כיצד מתבצעים רישום וניהול מאגרי מידע?
הנהלים החלים על מאגרי מידע הם רבים וסבוכים; רובם נוגעים באופן ישיר לעבודת 

סוכן הביטוח ‰ כך תרשמו מאגר מידע ותנהלו אותו בהתאם להוראות
עו"ד ניצן הראל

shutterstock :לסוכן נגישות למידע רגיש על לקוחותיו … צילום
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"להחזיר את הכוח מחברות הביטוח אלינו הסוכנים" 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: 
עו"ד סו"ב יעל דרוקמן עירון, סוכנת ביטוח עצמאית

גיל: 39 
השכלה: עורכת דין, בעלת תואר ראשון במשפטים ותואר 

ראשון במנהל עסקים
ותק במקצוע: 8 שנים
רישיון: פנסיוני וכללי

למה בחרת להיות סוכנת ביטוח?
"אני סוכנת ביטוח מזה כ־8 שנים. לפני כן עבדתי ועדיין 

עובדת כעורכת דין. לתחום נחשפתי כאשר הגיעו להחתים 
אותי, לראשונה בחיי הבוגרים, על הסדר פנסיוני. קראתי 

בנושא באינטרנט, עשיתי סקר קצר במשרד והבנתי 
שלאנשים אין מושג קלוש על מה הם חותמים, איפה הם 

מבוטחים ומה ההבדלים.
"בפן הריאלי, בחרתי לעסוק בתחום מכיוון שהוא משלב 

את שני התחומים בעלי ההחלטות הכי משמעותיות בחיים: 
בריאות וכסף, עם ערך מוסף בעיניי – שליחות. בסופו 

של דבר, או יותר נכון, בתחילתו, מדובר באנשים, אם זה 
מבוטחים שלנו, או אם זה אותם אנשים שיושבים בחברות 

הביטוח. לקשר האישי, החם, האנושי אין תחליף. 
"בפן הרגשי, בחרתי לעסוק בתחום מכיוון שלצערי הרב 

אני מכירה את כל קשת הביטוחים: אמא שלי, ז"ל, נפטרה 
מסרטן לפני 24 שנים, נלחמה במחלה במשך שש וחצי 

שנים כמו לביאה".
מה את אוהבת במקצוע?

"את תחושת הסיפוק, המשמעות ואת המבוטחים שלי 
-  שמחה להיות בשבילם ברגעים היפים, וללוות אותם 

ברגעים הקשים".

נתקלת במכשולים בדרכך?
"בתחילת דרכי, כשבכל יום ראשון בשבוע, הייתי צריכה 
להרים טלפונים על מנת לקבוע פגישות. זה היה הסיוט 

בהתגלמותו בעיניי".
האם ישנם קשיים שהלשכה יכולה לעזור להתמודד 

אתם? 
"הייתי מאוד שמחה אם אנו כסוכנים היינו מאוחדים, 

אם היינו מוציאים את הכוח מחברות הביטוח ומחזירים 
אותו אלינו, הסוכנים. הייתי שמחה אם הלשכה הייתה גוף 

סטטוטורי ואם תדמיתנו הציבורית תשתנה".
יש לך דוגמה מניסיונך האישי לתרומה או הצלחה שלך 

בענף? 
"הצלחתי האישית היא בכך שאני מצליחה לשלב אימהות 

במשרה מלאה במקביל לניהול עסק עצמאי מצליח. 
תרומתי לענף היא בכך שאני חברה בוועדה לסוכנים 
צעירים והכשרת הסוכן אשר שמה לה למטרה לגייס 
ולהעצים את הדור הצעיר של הסוכנים, לאחד אותם 

ולתת להם ערך מוסף".
איפה את רואה את עצמך בעוד עשר שנים? 

"עם יותר קמטים והמשך עשייה למען המבוטחים וציבור 
הסוכנים".

איך את רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
"סוכן ביטוח הוא מקצוען; זו משרת אמון לכל דבר וענין, 

אין עוד בעל מקצוע כמונו שמכיר את התא המשפחתי על 
בוריו, על מצבו הכלכלי והבריאותי של המבוטח. אני רואה 
את עתיד המקצוע שלנו בגביית שכר טרחה מהמבוטחים 

ופחות בקבלת נפרעים".
איזה טיפים את יכולה לתת לסוכנים צעירים?

"להקשיב ללב, ללכת בדרך הישר, למצוא קולגות מפרגנים 
שיעזרו, ינחו ויהוו קבוצת תמיכה ברגעים הקשים, להאמין 

בעצמך. להצטרף לכנסים של הלשכה, אירועים המשלבים 
מקצועיות, עניין וכר היכרות אדיר עם סוכנים ואפשרות 

לשיתופי פעולה עסקיים".

לאחר ה ואמו,  הבן  למשרדי,  נכנסו  ם 
והחליט להגיע  מחקר קטן שהבן עשה 
שלה.  הפרישה  לתכנון  אמו  עם  אלי 
הבן סיפר כי אימו אישה קשת יום שבגיל צעיר 
יחסית התאלמנה וגידלה חמישה ילדים בכוחות 

עצמה.
בשנים  גדול  פרטי  במוסד  הועסקה  האימא 
האחרונות, בניהול משק בית וכעת הגיעה לגיל 
ביקש  אבל  הרבה,  אין  כי  ציין  הוא  הפרישה. 

שאלווה אותה בכל מה שהיא צריכה.
העברתי את מבטי לאימא ושאלתי "מה יש לך 
הוא  "כלום,  אמר?",  שהבן  למה  מעבר  להוסיף 
אמר הכל", השיבה. התבוננתי בניירת שהונחה 
והתרשמתי  האחרון  העבודה  ממקום  לפני 
שהסכומים היו ממש נמוכים. במענה לשאלתי 
מסתפקת  שהיא  ציינה  שלה  החיים  רמת  לגבי 
בסכום של כ־6,500 שקל לחודש, ללא הוצאות 

נוספות כמו נסיעות לחו"ל ועוד.

בוקר למחרת קיבלתי שיחת טלפון מפתיעה 
פעם  איתי  להפגש  עליה  כי  ציינה  בה  מהאם 
נוספת על מנת למסור לי מידע עליו לא יכלה 
לא  שלי  הילדים  בנה.  נכח  בה  בפגישה  לפרט 

יודעים הכל אבל לך אני חייבת לספר.
"הילדים שלי הם כל עולמי", אמרה, "התאלמנתי 
עבודה  במקום  עבד  בעלי  יחסית,  צעיר  בגיל 
מסודר עם קרן פנסיה שממנה קיבלתי קצבה של 
כמה אלפי שקלים במשך 30 השנים האחרונות. 

מלבד זה הוא עשה ביטוח חיים בסכום יפה.
"את כל הסכומים האלו חסכתי משך השנים 
את  שחווים  ילדי  בין  לחלק  מתכוונת  ואני 
הקשיים של הדור הזה. הצטבר לי בחסכון סכום 
של 3.2 מיליון שקל. אני רוצה להשתמש בסכום 
לסגור להם את המשכנתאות שלקחו  כדי  הזה 
חודשי  לסכום  זקוקה  אני  הדירות שרכשו.  על 
נמוך יחסית למחיה ומבקשת שתוודא שזה אכן 
יעמוד לרשותי על מנת שאוכל לחלק את מה 

שצברתי בין ילדי".
של  החיבור  ומהירה.  קצרה  הייתה  הבדיקה 
קצבת הביטוח הלאומי שלה, פנסיית השארים 
הגיעו  העבודה  ממקום  והפנסיה  ז"ל  מבעלה 
לסכום חודשי שעולה מעל הצרכים החודשיים 
שלה. מלבד זה הצטברו לזכותה כספים בקופות 
חירום. למקרי  שישמשו  והשתלמות   גמל 
ארבעת  עם  מכן,  לאחר  שנערכה  בפגישה 
ילדיה, הסברתי לילדים כי האמא שלהם חסכה 
מעצמה על מנת לגדל אותם, ממשיכה בדאגתה 
לרווחה הכלכלית שלהם והחליטה להעביר לכל 
אחד מהם 550 אלף שקל לכיסוי חוב המשכנתה.
והאחיות נדהמו. לקחו להם כמה דקות  האחים 

טובות לעקל את הבשורות הטובות
לא  ושלעולם  מהנה  שבוע  סוף  לכם  שיהיה 

תצעדו לבד.
הכותב הינו מנהל מיזם הפרישה בלשכת סוכני 

ביטוח

דרך המלך: תכנון כלכלי לקראת הפרישה 
 סו"ב רון קשת

פרישת  השבוע 

"ההתמדה והעשייה חשובות יותר מהתכנונים לטווח הארוך"
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חדשות  הלשכה 

אנג'לס ב בלוס  יתאספו  ביוני  ־24 
שבקליפורניה למעלה מ־12 אלף מבקרים. 
הם לא יבואו לתייר בעיר המלאכים אלא 

.MDRT להשתתף בכינוס השנתי של
בכירי  של  המוביל  הארגון   ,MDRTה־ כינוס 
סוכני ביטוח חיים ויועצים פיננסיים המונה יותר 
בישראל,   122 ומתוכם  בעולם  חברים  אלף  מ־60 
מסורת  כמיטב  ומקצועי  מרתק  להיות  מבטיח 
המרכזית  בבמה  ומומחים  במרצים  גדוש  הארגון, 

ובסדנאות השונות. 
לאחר טקס פתיחה כפי שה־MDRT יודע להפיק, 
ומוטיבציונית.  נכנס לימים של פעילות מקצועית 

על הבמה המרכזית של הכינוס נראה, בין היתר את:
מפקד  לשעבר  מקריוון,  וויליאם  אדמירל   •

הכוחות המיוחדים של ארצות הברית.
המרצים  ואחד  מפורסם  סופר  פוסנתי,  ווינס   •

המוטיבציוניים המבוקשים ביותר.
• ג'יה גיאנג, מייסד WUJU LEARNING ארגון 
המכשיר אנשים להתגבר על פחדיהם ועל מכשולי 

דחייה.
• טאנה טרנר, חוקר סרטן ולשעבר אלוף הנוער 

של ארצות הברית ברכיבת אופני הרים.
נגלה  ממנה  נרד  אם  המרכזית.  הבמה  רק  וזו 
הוא  מהם  אחד  שכל  וסדנאות  מפגשים  ישנם  כי 

"זריקה" של אדרנלין, שאפתנות וידע מקצועי - 
מטובי המומחים בענף שלנו.

בחרנו רק מדגם קטן של הסדנאות:
• נוכחות, השפעה ומציאת הקול הפנימי שלך.

• 10 טיפים שיהפכו עסק רגיל ליוצא מן הכלל.
• שביעות רצון – "הרוצח השקט של ההצלחה".

איך אפשר להיפרד מבלי להדגיש שהכינוס הוא 
לא רק חדשנות והשראה וגם לא רק ידע ומידע או 
רק טכנולוגיה ושואו, אלא בעיקר אנשים, קשרים, 
חיבוק חובק עולם ומסורת של מצוינות, כל הזמן.

אני כבר לא יכול לחכות.
הכותב הינו יו"ר MDRT ישראל

85 סוכנים וסוכנות השתתפו ביום העיון המקצועי 
"ידיעת הקדמה מקדמת  ירושלים בנושא  של מחוז 

את סוכן הביטוח״.
המקרא"  "ארצות  במוזיאון  שהתקיים  הכנס 
שמואל  סו"ב  של  ברכה  בדברי  נפתח  בירושלים, 
מחוזות  יו״ר  הוד,  אודי  וסו"ב  המחוז  יו״ר  אשורי 
עוזי   – הלשכה  מהנהגת  השתתפו  עוד  וסניפים. 
ליאור  לביטוח,  סוכנות  ליסוב  יו"ר  ארגמן, 
יו"ר  כבודי,  ורחל  הלשכה  נשיא  מ"מ  הורנצ'יק, 
בשיתוף  נערך  העיון  יום  ציבור.  ליחסי  הוועדה 

פעולה עם פסטפורטכארד ו"דרכים".
לדוד  הוקרה  מגיני  העניק  אשורי  המחוז  יו"ר 
מנורה,  בחברת  ירושלים  מחוז  מנהל  בורנשטיין, 
תרם  הוא  היתר,  בין  הסוכנים;  לטובת  תרומתו  על 
המחוז,  לסוכני  שעות   15 בן  אנגלית  לקורס  אולם 
מספר אשורי. מגן הוקרה נוסף הוענק לרפרנטית של 
מנורה רונית אלב, על שיתוף הפעולה התורם שלה 

לטובת סוכני המחוז.
יו״ר הסניף, שהייתה אחראית  נוימן  טליה  סו"ב 
בדברי  המחוז,  ועד  חברי  עם  יחד  הכנס  תכני  על 
מעורר  סרטון  בעזרת  הדגישה  שלה  הפתיחה 
חשיבה, איך כל יום הוא מתנה ואיך עלינו לנצל את 
זמן ההווה על פי העבר ולקראת העתיד "הקידמה, 
מטרתה לשפר את היכולות בעתיד, וכדי להצליח 

במטרה זו, עלינו להכירה".
"שמחנו  הורנצ׳יק:  סו"ב  הלשכה,  נשיא  מ"מ   
לפיננסים  מכללה  של  שלוחה  לפועל  להוציא 
וביטוח בירושלים. סוכני ירושלים יתמקצעו מהיום 
רק בבירת ישראל. גם את פעולות החקיקה אנחנו 

עושים לא רחוק מכאן בכנסת והן רבות״. הורנצ'יק 
עושה  שהלשכה  הפעולות  שלל  על  בכנס  סיפר 

למען הסוכנים.
דר׳ אודי פרישמן תיאר איך בעולם הרפואה - מה 
שהיה הוא לא מה שיהיה; עו״ד יעקב פירר, סמנכ"ל 
יועצי הביטוח "אורי אורלנד", הראה איך  בחברת 
הוא כבר לא נמצא רק בסרט מתח  עולם הסייבר 

בדיוני; סו״ב רפאל אלפי לימד את הנוכחים כיצד 
סו"ב  האינטרנט;  רשת  את  בהווה  ביעילות  לנצל 
גדעון ארמן,  מנכ"ל "ארמן יועצים", עדכן בנושא 
ביטוחים בתמ״א 38; תמר ברוך מ״דרכים״ הציגה 
את החידושים בתחום הרכב; ועו״ד ג׳ון גבע, יועץ 
מותר  במה  הנוכחים  את  אתגר  בלשכה,  משפטי 

ואסור על פי החוק בשטחים האפורים.
שגריר  של  ההבטחה  צוות  ראש  גוטמן,  גיא 
מסר  העביר  סאדאת,  רצח  בזמן  במצרים,  ישראל 

חשוב - איך בעזרת חושים חדים מצילים חיים.

 הקידמה מקדמת – יום עיון 
במחוז ירושלים
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הנחה של 25 
אלף שקל לסוכני 
הלשכה ברכישת 
יונדאי סנטה־פה

הכינוס השנתי של MDRT ייפתח 
ביום ראשון בלוס אנג'לס

סו"ב אלון אבן חן

עדת הרווחה בראשות סו"ב מאיר רוטברג, חתמה ו
בימים אלה על שיתוף פעולה עם יבואנית יונדאי, 
אלף   25 בסך  הנחה  יקבלו  הלשכה  חברי  במסגרתו 
השטח  רכב  ברכישת  חינם,  איתור  ומערכת  שקל, 
כ־10%.  של  בהנחה  מדובר   .2018 סנטה־פה  יונדאי 
עוד הוסכם על הנחה של 10,000 שקל לחברי לשכה 

שרוצים לרכוש יונדאי סונטה 2018.
לדברי מאיר רוטברג, שיתוף הפעולה 
יונדאי הוא הראשון מבין שיתופי  עם 
רכבי  סוכנויות  עם  נוספים  פעולה 
יוקרה וצפויים שיתופי פעולה ומבצעי 

הנחות לסוכני הלשכה בקרוב עם יבואני 
אאודי, ב.מ.וו. ועוד.

"במהלך החצי שנה אחרונה עלו  כי  רוטברג מציין 
עשרות מודעות של הוועדה על הנחות לסוכני הלשכה 
בכל תחומי החיים  - בעסקי ובפרטי; בקרוב נודיע על 
דואר היברידי לסוכנים )מאפשר שליחת מכתב מודפס 
ישירות מהמחשב, דרך בית דפוס, לנמען(, שורט ליס 

לרכישת רכב משומש ועוד הנחות".
שיתופי  נחתמו  העסקי  בתחום  רוטברג,  לדברי 
קיבלו  במסגרתו   ,Seegnature חברת  עם  פעולה 
הסוכנים הנחה על רישיון לפעול באמצעות מערכת 
שפיתחה החברה להצגה, סקירת וחתימה מרחוק על 
מסמכים. ״המנוע שלי להצלחה זה רווחת הסוכנות 
והסוכנים. זו הסיבה שהסוכנים בחרו הנהגה חדשה, 
ונמרצת, על מנת להנגיש משהו קצת שונה  רעבה 

לענף הביטוח״.

כנס מחוז ירושלים

רוטברג
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דרושים
לסוכנות ביטוח ייחודית הממוקמת בראשון לציון 

דרוש/ה מנהל/ת תיק לקוחות. המשרה היא משרדית 
בלבד, לא נסיעות בשטח. במסגרת התפקיד:  סיום 

הליך המכירה או תכנון פנסיוני והפקה לאחר שיחות 
או פגישות של הסוכן, כולל טיפול בהנמקות והחתמה 

על טפסים, טיפול מול חיתום. הגדלת והרחבת תיקי 
לקוחות, הצעת שדרוגים, שימור לקוחות קיימים. 

משרה מלאה או חצי משרה. דרישות ניסיון בתפקיד 
דומה בחברת/סוכנות ביטוח - חובה! ניסיון בהוצאת 

טפסי הנמקה, תהליכי שירות, שיווק בתחומי הפנסיוני 
ובריאות יכולת מכירתית ושירותית גבוהה הכרות 

עם מערכת סמס igor@bituah.com 2010 ופקס 
03-9513724

דרושה רפרנטית ביטוח חיים ובריאות למשרה חלקית, 
להפקה תביעות וניהול שוטף של התיק כולל תיאום 
פגישות ושיווק ללקוחות קיימים קורות חיים למייל  

 jobs@yeadim-bit.co.il
למשרד סוכן באזור השרון דרוש/ה פקיד/ת אלמנטרי 

למשרה מלאה אווירה משפחתית  + תנאים טובים. 
 לפרטים יש לפנות לאבי בן חורין 

Avi377@bezeqint.net
לסוכנות בוטיק באשדוד דרושים בעלי רישיון פנסיוני 
למשרת ניהול תיקי לקוחות.מתאים לסוכנים בצמיחה 

או בתחילת הדרך, המעוניינים לבנות תיק עצמאי 
 ולהתפתח. שכר גבוה למתאימים. קו"ח – 

.alexg@dorot-ins.co.il
לבית סוכן בחיפה דרושים: סוכני ביטוח פנסיוני ו/או 
אלמנטארי בעלי רישיון,תינתן אפשרות לסטאג'רים 

המעוניינים לבנות תיק עצמאי  המתאימים ייהנו 
מעמדת עבודה והגדלת הרווחיות,  תוכנת ניהול 

לקוחות מתקדמת, שירותי תפעול ותמיכה מקצועית. 
dudi@gamafinansim.co.il  050-5368629

סוכנות ביטוח עם צוות צעיר ודינאמי מעוניינת לרכוש 
סוכן /סוכנות בתחום אלמנטארי ו/או חיים . ניתן גם 

ליישם מודל של שיתוף פעולה או אופציות אחרות.
Yaniv@ikeshet.co.il

רוצים גם לעבוד בשעות הנוחות שלכם ? גם להרוויח 
אחלה כסף? וגם להתחיל לעבוד במקצוע? אנחנו 

מחפשים מתאם/ת פגישות לחברה פיננסית בפתח 
תקווה. ידע בפיננסים ובביטוח יתרון. שעות עבודה 

מאוד גמישות, אפשרות עבודה )חלקית( גם מהבית. 
שכר בסיס + בונוסים לפרטים: 054-9192174

סוכנות ביטוח אלמנטרית גדולה מעוניינת לרכוש תיקי 
ביטוח אלמנטרי באזור אשקלון , אשדוד והסביבה 

לפרטים: אבי: 050-5238954, ברכה: 052-3503601 
לא בשבת

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

שכירות משנה
להשכרה משרד בגודל 18 מ"ר המשרד מרוהט 
ומתאים לאדם אחד או שניים מרוהט קומפלט, 

בסאבלט עד סוף השנה ולאחר מכן אפשר לקחת 
בעלות על ההסכם. עלות - 2000 ש"ח לחודש. לפרטים 

- עדי - 054-2277146
להשכרה משרד מסודר קומפלט בבניין משרדים 
מפואר ראשון לציון הרצל 91 3 חדרים , 40 מטר, 

בנוסף חניה צמודה ומקורה. קיים במשרד מזוג 
מרכזי ,מערכת אזעקה, מצלמות , רהוט חדיש חיבור 
רשת מחשבים ועוד. מועד כניסה אפשרי החל מיוני. 

הערה – קיימת אופציה לפצל את המשרד ל 2 חדרים 
+ חדר בודד. לפרטים נוספים לפנות לבעלים  אורי 

052-2496104
באזור התעשייה המתפתח של העיר אזור במיגדל 

"אפרידר סנטר" קומה 13 משרד חדש  ברמת גימור 
גבוהה 40 מ"ר נטו. המיקום נהנה מתחבורה ציבורית 

ונגישות נוחה לצירי תנועה מרכזיים לפנות לציפי 
ziperen@walla.com :0544-297685. מייל

להשכרה משרד מסודר קומפלט בבניין משרדים 
 מפואר בראשון לציון הרצל 91 מס' החדרים: 3. 
בנוסף חניה צמודה ומקורה. סה"כ גודל: 40 מ"ר 

למשרד קיים במשרד מיזוג מרכזי, מערכת אזעקה, 
מצלמות, רהוט חדיש חיבור רשת מחשבים. מועד 

כניסה אפשרי החל מחודש יוני. הערה – קיימת אופציה 
לפצל את המשרד ל 2 חדרים + חדר בודד. לפרטים 

נוספים אורי: 052-2496104 
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

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

לרכוש תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי. כולל מודלים 
גמישים ארוכי טווח, כולל משרדים. 0528741331  

Michaele@b4-u.co.il
סוכנות מאזור השרון  מעוניינים לקנות תיק חיים 

 ואלמנטרי, טל: 0504835656. הצעות לשלוח ל: 
 ,klinair24@gmail.com

סוכן ביטוח מעונין לרכוש תיקי ביטוח אלמנטרי וביטוח 
bgol601@ – חיים פתוח לכל סוגי המודלים .מייל

gmail.com  נייד 0528741321
סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש 

תיק ביטוח חיים ו/או אלמנטארי במגוון רחב של 

 dudi@gamafinansim.co.il .אפשרויות יצירתיים
050-5368629

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

 לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערו של חבר הלשכה 
רן בסין על פטירת אימו

מרים בסין ז"ל
שלא תדע עוד צער

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

איילון מוקירה את הסוכנים המצטיינים
מנכ"ל איילון, אריק יוגב: "סוכן הביטוח מייצר ללקוח ערך מוסף חשוב. זה לא רק מקצוע, זו שליחות"
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חדשות  הביטוח

יילון חברה לביטוח קיימה השבוע א
לנשיאי  מרשים  הוקרה  אירוע 
של  היוקרה  מועדוני  של  הכבוד 
זוגם,  ובנות  המצטיינים  ולסוכנים  הקבוצה 
האירוע  איש.  מ־500  יותר  בהשתתפות 
התקיים במעמד יו"ר איילון אחזקות, שלמה 
ישראל  לביטוח,  חברה  איילון  ויו"ר  גרופמן 

דוד.
איילון  כי  ציין  יוגב,  אריק  איילון,  מנכ"ל 
הביטוח,  ענפי  בכל  פעילותה  את  הרחיבה 
מבוקרת  בהרחבה  מדובר  כי  והדגיש   –
ובגישה עסקית שמדגישה רווח על פני נפח. 
היא  הסוכנים  עם  איילון  של  "השותפות 

אסטרטגית  שותפות  זו  עסקית.  שותפות  רק  לא 
הוגנות,  אמינות,  כמו  ערכים  על  שמושתתת 
יושרה ונאמנות לאורך שנים. הרגולציה מאתגרת, 
ובכל  גוברת  והתחרות  משתכללת  הטכנולוגיה 

ללקוח  מייצר  הביטוח  שסוכן  משוכנע  אני  זאת 
זו שליחות.  מקצוע,  רק  לא  זה  חשוב.  מוסף  ערך 
ביעדים  רק  לא  בעיני  נמדדת  המצויינות  לכן 
ובמחוייבות  אישיות  בסגולות  גם  אלא  כמותיים 

סוכני  את  גם  ובירך  יוגב  אמר  ללקוחות", 
פסגות חברה לביטוח המצטרפים עתה לפעול 

בערוצי ההפצה של איילון.
נהנו  ההצטיינות,  מגני  את  שקיבלו  קודם 
הסוכנים המצטיינים של איילון ממופע בלתי 
ברזילי  נטע  האירוויזיון,  זוכת  של  אמצעי 
את  מלאה,  בכוונה  איתה  שרו  בקהל  ורבים 

 .I‘M NOT YOUR TOY מילות השיר
מנחה הערב, גורי אלפי, שראיין פאנל של 
נשות סוכנים מצטיינים, לא ויתר גם למנכ"ל 
נאומו  את  סיים  שזה  לאחר  ומיד  החברה 
ואפילו  המרואיינים  ספת  על  אותו  הושיב 
חילץ ממנו שני סקופים: האחד, שיוגב פוגש 
בכל שנה כ־250 סוכנים בפגישות אישיות והשני, 
שעסקינן בחובב מושבע של מוסיקה, פסנתרן )לא 
פעיל( המשמש גם כחבר בוועד המנהל של ביה"ס 

רימון למוסיקה וג'אז.

אלפי בראיון עם יוגב


