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"
לדעתי זו הייתה טעות להפוך את אגף שוק 
ההון באוצר לרשות עצמאית. זה לא הגיוני 
שלשר אין יכולת להתוות מדיניות כרצונו. 
הוא לא צריך להיות בתוך כל הפרטים אולי, אבל 
משרד  על  האחראי  לשר  להיות  צריכה  בהחלט 
שלו  המדיניות  את  להתוות  היכולת  את  מסוים 
להוציא  יכול  שרגולטור  הגיוני  לא  גם  כרצונו. 
שהוא  ובקצב  פילטר  שום  בלי  מחייבים  חוזרים 
בוחר, בעוד שאנחנו, כשרי ממשלה, צריכים לעבור 
הליך חקיקה מאוד ארוך ומורכב לפי תקנון, שגם 
מסנן.  מנגנון  יהיה  לא  ולממונה  בכנסת,  עובר 

חייבים שיהיה מנגנון סינון".
בראיון  שקד  איילת  המשפטים  שרת  טוענת  כך 
אלמנטר  כנס  של  ופיננסים"  "ביטוח  למגזין 

שייפתח ביום שני הקרוב, ה־12 בנובמבר, באילת.

היפר רגולציה
שקד, שתקפה את מדיניות הממונה על רשות שוק 
ההון הקודמת דורית סלינגר, טוענת כי: "התקופה 
של סלינגר הייתה מאופיינת בהיפר רגולציה, שזה 
דבר לא בריא בעיניי לאף שוק. חלק מהפעולות 
היא  רעות.  היו  וחלק  טובות  היו  שלה  והתגובות 
נושאים מרכזיים  הייתה צריכה להתמקד במספר 

ולא לשלוח כל שבוע שני חוזרים".
אמרה  ברקת,  משה  ד"ר  החדש  הממונה  לגבי 
שרת המשפטים: "לפחות בתשובות שלו לוועדת 

בתחום  באיזון  צורך  שיש  התבטא  הוא  האיתור 
נפגשתי  לא  והביטוח.  ההון  שוק  של  הרגולציה 
איתו ואני לא מכירה אותו. אני יכולה לומר לפי מה 
שסיפרו לי מוועדת האיתור שהוא מבין את הנושא 
של הפרדה רגולטורית, שסלינגר לא התחשבה בו. 
חשוב מאוד שהוא מגיע מהשוק הפרטי ומכיר גם 
את הצד השני; למרות שגם סלינגר הגיעה משוק 
זה, אני מקווה שברקת יהיה מודע יותר לשיתוף 

פעולה עם הצד השני".

סוכן  את  לייתר  המגמה  על  לשאלה  בתשובה 
יכולה לומר  "כל מה שאני  הביטוח, אמרה שקד: 
סוכן  את  להספיד  מאוד  הוא שמוקדם  זה  בנושא 
מבינים  לא  שאנשים  תחום  הוא  ביטוח  הביטוח. 
בו ולא מתעמקים בו. חשוב שיהיה לצידו מישהו, 
סוכן מקצועי שילווה אותו, שאפשר להתייעץ אתו 

ואפשר לסמוך עליו".
הריאיון המלא עם שרת המשפטים יתפרסם במגזין 

הכנס.

מקצוענות בעולם דיגיטלי
כנס אלמנטר הארצי ה־32 של לשכת סוכני ביטוח, 
יתקיים בשבוע הבא באילת בין התאריכים 12־15 
בנובמבר 2018 וילווה בסלוגן "מקצוענות בעולם 

דיגיטלי". לכנס יגיעו כ־1,800 משתתפים.
בערב הפתיחה של הכנס יתארחו שרת המשפטים 
איילת שקד, השר לשיתוף פעולה אזורי, ח"כ צחי 
גיא  ד"ר  הביטוח,  חברות  איגוד  מנכ"ל  הנגבי, 
ונשיאת  כהן  רועי  עו"ד  להב  נשיא  רוטקופף, 
דברים  ישאו  בנוסף,  שטרק.  איריס  רו"ח  לשכת 
נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד ויו"ר הוועדה 
הכנס  שזה  גרטי,  ישראל  סו"ב  האלמנטארית 
הראשון שלו בתפקיד זה. את אירוע הפתיחה כמו 
קובי  העיתונאי  ינחה  כולו  הכנס  ארועי  את  גם 

אריאלי.
בכנס ישתתפו לא פחות מ־12 חברי כנסת: שולי 
בוקר,  נאוה  לביא,  עליזה  קורן,  נורית  מועלם, 
מיקי  פדידה,  לאה  אשר,  יעקב  בירן,  מיכל 
זוהר, מרב מיכאלי, דוד אמסלם, עיסאווי פריג' 

וסאלח סעד. 
הכנס יתמקד בנושאים מקצועיים כמו דיגיטציה, 
אלוף  בידי  שיסוקר  נושא  אדמה,  רעידת  סייבר, 
העורף  פיקוד  מפקד  אייזנברג,  אייל  במיל' 
באיילון,  בכירה  סמנכ"לית  יריב,  יעל  לשעבר; 
רעידת  בביטוח  נוסף  סכום  חשיבות  על  תדבר 
אדמה; נזקי צנרת – בנושא זה יתקיים פאנל עם 
ההון;  שוק  ורשות  שירות  ספקי  ביטוח,  חברות 
אירועים  ביטול  ביטוח  בנושא  מסקרנת  הרצאה 
בישראל;  אינטגרו  נציג  צסרקס,  עודד  יעביר 
שחר שרצקי, סמנכ"ל ביטוח באיתוראן יספר על 

התאמת ביטוח לפי משתמש.

"מוקדם מאד להספיד את סוכן הביטוח, מקווה 
שברקת יהיה מודע לשיתוף הצד השני"

“הפיכת אגף שוק ההון לרשות עצמאית הייתה טעות” • שרת המשפטים איילת שקד בראיון 
חגיגי לקראת כנס אלמנטר שיתקיים בשבוע הבא באילת < רונית מורגנשטרן

גרטי

שקד | צילום: שלומי יוסף

ביטוח 
ופיננסים

כנס אלמנטר 2018

"חשוב שלצד הלקוח יהיה
סוכן מקצועי שילווה אותו, 

 שאפשר להתייעץ איתו 
ואפשר לסמוך עליו"
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ד"ר משה ברקת: "אני מאמין שכספי 
הפנסיה שלנו נמצאים בידיים טובות"

 את הדברים אמר הממונה על רשות שוק ההון בפני ועדת החקירה הפרלמנטרית לבחינת הסדרי 
 אשראי ללווים גדולים • יו"ר הוועדה כבל: "כמעט ולא קיבלנו נימוק משכנע לכל אחד מהאירועים 

שנגענו בהם" < רונית מורגנשטרן 

ממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ה
ד"ר משה ברקת וסגנו יואב גפני הופיעו 
החקירה  ועדת  בפני  השבוע  בתחילת 
הפיננסית  המערכת  להתנהלות  הפרלמנטרית 
)המכונה  גדולים  עסקיים  ללווים  אשראי  בהסדרי 
גם 'ועדת הטייקונים'(. הפעם התמקד הדיון בחלקה 
בעבר  הניתן  האשראי  בכשל  ההון  שוק  רשות  של 

לטייקונים.
הוא  כי  ואמר  איתן כבל פתח את הישיבה  היו"ר 
שגתה  סלינגר,  דורית  הקודמת,  שהממונה  סבור 
הוא  הוועדה.  בפני  התייצבה  כשלא  קשה  שגיאה 
הוסיף כי הוועדה שוקלת בכובד ראש לזמן את בכירי 
המערכת הבנקאית שהיו מעורבים בקבלת החלטות 

ב"זמן אמת" וסיימו את תפקידם זה מכבר.
כי  כבל,  היו"ר  אמר  מוסדיים,  ללקוחות  באשר 
פי  הגדול  סכום  שקל,  טריליון  כ־1.6  מנהלים  הם 
"לוועדה  לדבריו:  ישראל,  מדינת  של  מהתוצר   1.2
חשש כבד כי הבעיות באשראי, שבעבר – גם לדעת 
הבנקאים עצמם – היו מרוכזות אצל הבנקים, עברו 
גם למוסדיים. ולכך יהיו השלכות על כל אחד ואחת 

מאתנו – כולל על הגב' כהן מחדרה", אמר כבל.

ארביטראז' רגולטולרי
– פער  רגולטורי"  "ארביטראז'  קיים  כבל,  לדברי 
שונים  רגולטורים  של  הפיקוח  ובעוצמת  בהיקף 
קידום  לטובת  בשוק  שחקנים  ידי  על  המנוצלים 
הגדולים  שהלווים  חשש  "יש  שלהם.  האינטרסים 
מאשר  קלות  ביתר  הלוואות  מהמוסדיים  קיבלו 
שוק  צמיחת  כי  לוודא  ביותר  חשוב  מהבנקים. 
האשראי  חשבון  על  היתר  בין  המוסדי,  האשראי 
רגולטורי",  ארביטראז'  של  תוצאה  איננה  הבנקאי, 

הסביר כבל. 
הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר 
משה ברקת, אמר כי "עיקר הפעילות של המוסדיים 
חשובים  שם  באג"ח,  הייתה  הבעייתיות  בשנים 
הסחירות והנזילות לא פחות מנזילות האשראי. כל 
אמר  הלוואה".  מתהליך של  מהותית  שונה  הראייה 
על  מסתכלים  והיום  מתבגר  "השוק  והוסיף  ברקת 
אשראי שניתן עם התניות פיננסיות ואף בטוחות. היה 
פה ארביטרז' רגולטורי מסוים אבל תיכף נראה איך 
על פני השנים הדברים נסגרו", אמר ברקת והסביר 
כיצד מחילים הסדרה מקיפה על הרגולטורים ושזה 

קורה תוך כדי תנועה.
היו"ר כבל הקשה על ברקת ושאל מדוע צריכה 
הוועדה לחכות כבר שלושה חודשים לנתונים על 
ברקת  הגדולות.  לקבוצות  שניתנו  הכספים  כמות 
השיב כי "בחודש מאי 2018 יצאה הנחיה שמחייבת 
איסוף  נעשה  מ־2012  הגדולים.  הלווים  על  דיווח 

שוטף של מידע, ורק לגבי אג"ח קונצרני". על כך 
רגליים  אולי  קיבלה  "סלינגר  כבל:  היו"ר  העיר 
קרות כי הייתה צריכה לענות על שאלות בתקופה 

שלה?".
יש דו"חות  רועי פולקמן שאל האם לרשות  ח"כ 
ישראל,  לאפריקה  שניתנו  לכספים  באשר  ביקורת 
לאליעזר פישמן, לאילן בן דב, לנוחי דנקנר וסגן 
הממונה יואב גפני השיב: "אני לא יכול לומר שיש 
אמר  כך  על  שציינתם".  מהמקרים  אחד  בכל  דו"ח 
היו"ר כבל: "סלינגר אמרה שאין דו"ח על דנקנר. אז 
יש דנקנר או אין?". על כך השיב גפני: "נבדוק ונשוב 

לוועדה".
עיסאווי פריג' אמר "ב־10 שנים האחרונות,  ח"כ 
הלוואות  מתן  והסטת  עלייה  חלה  שלמדנו,  ממה 
סוגי  איזה  בדקתם  האם  למוסדי.  הבנקאי  מהשוק 
הזה  "השוק  כי  השיב  ברקת  אליכם?".  באים  לווים 
צמח בצורה מהירה והרגולציה ידעה להסדיר אותו 
בזמן קצר, תוך כדי ריצה. אני מאמין שכספי הפנסיה 

שלנו נמצאים בידיים טובות".
לקח  ברקת  כי  ואמר  הדיון  את  סיכם  כבל  היו"ר 
היו  שכולם  בעוד  אולם  העבר,  חטאי  כל  את  עליו 
עסוקים בבנקים ובמחיקת חובות במערכת הבנקאית, 
אותם לווים באו לקבל כספים בשוק ההון ונשאלת 
השאלה מה בדקה רשות שוק ההון, והאם מי שבדק 

ולא מצא כלום התקדם בסולם הדרגות? 
"יש לכם עוד הרבה עבודה, עם כל הכבוד לתשובות 
לכל  משכנע  נימוק  קיבלנו  ולא  כמעט  שנתתם, 
והוסיף:  כבל  אמר  בהם"  שנגענו  מהאירועים  אחד 
לקה  והתהליך  עבדה  איך המערכת  מבינים  "אנחנו 
בחסר, אנחנו יוצאים מכאן עם יותר שאלות מאשר 

תשובות".

ד"ר ברקת בוועדת הטייקונים 

ועדת הטייקונים

ת
נס

הכ
ת 

רו
וב

 ד
ון,

נט
 פ

קין
רב

ם 
וע

: נ
ום

יל
צ

 https://bit.ly/2s5cJq6 
https://digital.isracard.co.il/customerrecruiting/lisob?WizardType


4 | 8 בנובמבר 2018 

 לראשונה: שלושה יועצים חיצוניים ייעצו 
לסוכני הלשכה בתחומי הבריאות והסיעוד

 לאחר בדיקה וראיונות אישיים נבחרו ד"ר אודי פרישמן, ועורכי הדין אמנון פיראן ודוד פייל 
לייעץ בתחומים מגוונים < רונית מורגנשטרן 

שלושה ס של  מייעוץ  ייהנו  הלשכה  וכני 
מומחים בתחום הבריאות והסיעוד. לדברי 
סו"ב איגור מורי, יו"ר הוועדה לבריאות 
וסיעוד בלשכה: "בעבר היה יועץ אחד ללשכת סוכני 
הלשכה  ואולם,  והבריאות.  הסיעוד  בתחום  ביטוח 
לקבל  שלה  הסוכנים  לאלפי  ומגיע  וגדלה  הולכת 
את  ולהרחיב  הייעוץ  את  לגוון  כדי  נרחב.  ייעוץ 
תחומי ההתמחות בהם יכולים הסוכנים לקבל תשובה 
שלושה  שבו  'פול'  הקמת  על  הוחלט  לשאלותיהם, 
גם  שלו.  והיתרון  ההתמחות  עם  אחד  כל   – יועצים 
וראיונות  בדיקה  לאחר  בחיתום.  וגם  בתביעות 
עו"ד  פרישמן,  אודי  בד"ר  הלשכה  בחרה  אישיים 
אמנון פיראן ועו"ד דוד פייל". השלושה נבחרו כחלק 
מתהליך עיבוי היועצים בלשכה במגוון תחומים אותו 
הורנצ׳יק,  ליאור  סו״ב  הלשכה,  נשיא  מ"מ  מוביל 
יוסי אנגלמן. בשבועות  ביחד עם סגן הנשיא, סו״ב 

הקרובים תתפרסם הרשימה המלאה של היועצים.
לדברי סו"ב מורי, שמו של ד"ר פרישמן, שהיה 
בעבר יועץ הבריאות של הלשכה, הולך לפניו בכל 
הקשור לתחומי הבריאות והסיעוד; הוא בעל תארי 
MBA MD, ונחשב למומחה מוביל בישראל בתחום 

ביטוחי הבריאות והסיעוד.
"סוכן  ופיננסים:  לביטוח  מסר  פרישמן  ד"ר 

הביטוח הא יועץ הבריאות של המשפחה. מערכת 
מורכבת  היא  ישראל  במדינת  הבריאות 

ומסועפת. כאשר אדם חולה ונזקק לטיפול 
הופך  הוא  רפואי לעיתים קרובות  וסיוע 
קופת  מול  מסתדרים  איך  אונים.  חסר 
חולים, ביטוח משלים, ביטוח פרטי, ביטוח 

נכנס  כאן  ועוד.  הבריאות  משרד  לאומי, 
ומקצועי.  איכותי  טוב,  ביטוח  סוכן  לתמונה 

כאן יתן הסוכן את ערך המוסף שלו - יועץ בריאות 
אמיתי בעת צרה.

"כיועץ הלשכה, אני מביא איתי את כל הניסיון 

הרב שלי במערכת הבריאות: הפרטית, הציבורית 
למלא  לסוכן  לסייע  מנת  על   - הביטוח  ובחברות 
את תפקידו בצורה הטובה והמקצועית ביותר. ניתן 
תביעות  לחיתום,  הקשור  עניין  בכל  אלי  לפנות 
שנדחו, המלצה על רופא או בית חולים וכל שאלה 
אחרת הקשורה בנושאי בריאות, ביטוח רפואי או 

זכויות רפואיות", אמר פרישמן.
דוד פייל מתמחה  סו"ב איגור מורי, עו"ד  לדברי 
עבודה  כושר  אובדן  קשות,  מחלות  של  בתחומים 
שקשור  מה  בכל  מיוחדת  התמחות  לו  "יש  ועוד: 
לטענה משפטית של 'אי גילוי' – כלומר, טענה של 
חברת ביטוח כלפי מבוטח שלא גילה בהצהרת 
סבל  ממנה  כלשהי  מחלה  על  הבריאות 
בעבר. בנוסף, הוא מתמחה במה שקרוי 
החוק  הראשונה'.  ההזדמנות  'כלל 
מחייב את חברת הביטוח לנמק בכתב 
מדוע היא מסרבת לשלם תביעה; עו"ד 
פייל מומחה בנושא זה כשהוא בוחן את 
שנשלח  הראשון  במכתב  ההנמקות  פרטי 
שהן  כך  זה,  במכתב  החברה  את  ונועל  למבוטח 
לא יכולות להעלות טיעונים נוספים בבית המשפט 

מעבר לאלה שהיו במכתב הראשון. 

"בנוסף, לעו"ד פייל יש הרשאה לעסוק ב'יפוי כוח 
מתמשך'; זהו תחום חדש ופופולארי שמאוד רלוונטי 
גם  הוא  הסיעוד.  בתחום  שעוסקים  ביטוח  לסוכני 
יעביר הרצאה בנושא זה באחד מהכנסים בחודשים 

הקרובים".
יכולים  הלשכה  חברי  כי  מסר  פייל  דוד  עו"ד 
לפנות אליו בנושאים הבאים: ביטוחי בריאות שלא 
מיוחדים;  טיפולים  בסל;  שלא  תרופות  משולמים; 
השתלות; אובדן כושר עבודה; אי גילוי; ביטוחי חיים.
על עו"ד אמנון פיראן, מספר סו"ב מורי, כי שימש 
בעבר בתפקידים בכירים בקבוצת הפניקס, והיה זה 
שבנה את פוליסות קו הבריאות של החברה. "הוא 
הכי  האותיות  וקריאת  פוליסות  בהשוואת  מומחה 
קטנות. התחומים בהם הוא עוסק בעיקר הם סיעוד 
ומחלות קשות. וגם ביכולת להבין האם ההחרגות 
הוגנות ואם הפוליסה מכסה את מה שהיא אמורה 

לכסות, לפני תביעה", אמר סו"ב מורי.
"השילוב  ופיננסים:  לביטוח  מסר  פיראן  עו"ד 
של הכרת תנאי הפוליסות של החברות מצד אחד, 
לסוכנים  לתת  יכול  השני  מהצד  המשפטי  והידע 
הניסיון  גם  כמו  וקולעות,  מקיפות  יותר  תשובות 

והכרת התביעות המשפטיות".

עו"ד דוד פיל, עו"ד אמנון פיראל וד"ר אודי פרישמן | צילומים: רן כליף

סו"ב מורי

חדשות הלשכה
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לקם של הבנקים באשראי עסקי בישראל ח
הסתכם בשנת 2017 ב־47% לעומת 76% 
חלקם  גדל  זאת,  לעומת   .2000 בשנת 
של הגופים המוסדיים באשראי עסקי מ־1% בשנת 
הסתכם  ממוסדיים  אג"ח  ב־2017.  ל־9%   2000

ב־11% אשתקד. 
ההון,  שוק  רשות  שהציגה  מנתונים  עולה  כך 
הדיון  עבור  שהוכנה  במצגת  וחיסכון  ביטוח 

שהתקיים ביום ראשון השבוע בוועדת החקירה 
ללווים  אשראי  הסדרי  לבחינת  הפרלמנטרית 
הנ"ל  בתקופה  כי  מהמצגת,  עולה  עוד  גדולים. 
בנקאי  החוץ  האשראי  חברות  של  חלקן  גדל 

מ־22% ל־33% בתחום האשראי העסקי.
בשנת  המוסדי  התיק  הרכב  הנתונים,  פי  על 
2017 כלל כ־6.1% הלוואות, לעומת 2.3% בשנת 
טריליון  כ־1.6  הוא  המוסדי  התיק  היקף   .2007

שקל.
רשות שוק ההון מציגה נתון מעניין לפיו פוליסת 
ביטוח חיים היא המשתלמת ביותר בתחום החיסכון 
 2000 בשנת  שקל   1,000 שהשקיע  מי  הפנסיוני: 
בפוליסת הביטוח, צבר 3,319 שקל בשנת 2017; מי 
שהשקיע 1,000 שקל בקופת גמל צבר 3,201 שקל 
החדשות  הפנסיה  בקרנות  שהשקיע  מי  ב־2017; 

צבר רק 2,846 שקל.

רשות שוק ההון: החיסכון הפנסיוני 
המשתלם ביותר – ביטוח חיים

משנת 2000 עד 2017 ירד היקף ההלוואות ללווים גדולים בבנקים מ־76% ל־47% < רונית מורגנשטרן

חדשות הביטוחחדשות הביטוח

יתרה מצטברת בשנת 2017 עבור 1000 שקל אשראי עסקי בישראל
שהופקדו בשנת 2000



 תכנית הביטוח של איילון בשיתוף לשכת סוכני הביטוח הינה התכנית הוותיקה ביותר, 
 אשר מלווה את סוכני הביטוח למעלה מ- 25 שנים. לאיילון ניסיון מצטבר רב בניהול תביעות

בתחום אחריות מקצועית של סוכני ביטוח והצלחות מוכחות לאורך השנים.
 

תכנית ביטוח זו מותאמת לצורכי סוכני הביטוח וכוללת הרחבות ייחודיות ללא תוספת פרמיה, בין היתר:
פרמיה אטרקטיבית לסוכני ביטוח חדשים	 
הכפלת גבול האחריות לתקופה - הטבה חדשה!	 
חבות כלפי צד שלישי, לרבות חבות בגין סיכוני סייבר בתת גבול אחריות של 500,000 ₪* - הטבה חדשה!	 
השתתפויות עצמיות נמוכות	 
פטור מלא מהשתתפות עצמית במקרה של דחיית תביעה	 
אופציה להנחה משמעותית בפרמיה בתמורה להגדלת ההשתתפות העצמית וויתור על הפטור	 
ליווי ומעורבות לשכת סוכני הביטוח, לרבות בהליך ניהול התביעות וכינוס ועדה פריטטית במקרה של חילוקי 	 

דעות עם המבטח
פוליסת Run Off לתקופה של 7 שנים למבוטחים מתמידים ללא פרמיה	 
הרחבת תאונות אישיות למקרה מוות מתאונה	 
תאריך רטרואקטיבי מיום קבלת רישיון סוכן	 
כיסוי מטריה משלים עד לגבול אחריות של 10 מיליון ש״ח!	 
תקופת דיווח תביעות מוארכת - 180 יום לאחר סיום הפוליסה	 
הכיסוי הינו עבור כל בעלי התפקידים השכירים בסוכנות - 3 עובדים ראשונים כלולים	 
תוספת פרמיה של 50% בלבד עבור בן משפחה בעל רישיון נוסף בסוכנות - הטבה חדשה!	 
כיסוי ליועצים פיננסיים בעלי הכשרה מתאימה	 
כיסוי להפניות הסוכן ליועץ משכנתאות / השקעות	 

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

כסוכן ביטוח מקצועי, אתה ודאי יודע כי חשוב לקרוא את האותיות הקטנות ולבחון את התנאים המוצעים היטב. 
חיסכון בעלויות במועד רכישת הפוליסה עלול לעלות ביוקר ביום הדין, עת תצטרך להתמודד עם תביעה 

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

איילון, הביטחון של סוכני הביטוח!
התנאים המחייבים בכפוף לתנאי הפוליסה

פוליסה לביטוח אחריות מקצועית לסוכני ביטוח
בשיתוף לשכת סוכני הביטוח בישראל

לשירותך,
lisov@insurance.org.il | 03-6366508 .אריאל ארז, מנהל עסקים סוכנות ליסוב | טל
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 הקלה בדרך: רפורמת הסיעוד לקשישים 
נכנסה לתוקף

 תוספת של 201 תקנים לביטוח לאומי תאפשר את יישום הרפורמה • סו"ב איגור מורי: "זאת לא רפורמה 
ולא פתרון אמיתי, אלא תוספת של כמה שעות טיפול" < רונית מורגנשטרן 

העבודה ש ושר  כחלון  משה  האוצר  ר 
השבוע  סיכמו  כץ  חיים  והרווחה 
יישום  לטובת  אדם  כוח  תוספת  על 
לקשישים.  הסיעוד  שעות  להגדלת  הרפורמה 
 101 מיידי  באופן  יתווספו   לרפורמה,  בהתאם 
יתווספו  אדם  כוח  תקני  מ־100  ולמעלה  תקנים 
בהמשך. בעקבות תוספת התקנים נכנסת הרפורמה 

לתוקפה החודש, כמתוכנן.
שר האוצר משה כחלון: "העלויות הגבוהות של 
למוטט משפחות שלמות.  עלולות  סיעודי  טיפול 
האחריות שלנו כמדינה לתת רשת בטחון כלכלית 
משפחותיהם  ולבני  סיעודיים  קשישים  לאותם 
אני  חייהם.  כל  מיסים  ומשלמים  קשה  שעובדים 
שיאפשרו  הרווחה  שר  עם  ההסכמות  על  מברך 
לרפורמת הסיעוד לצאת לדרך. יותר מדי משפחות 
חיכו יותר מדי שנים לרפורמה הזו, ואנחנו נעשה 

הכל כדי לוודא שתצליח".
על  מברך  "אני  כץ:  חיים  והרווחה  העבודה  שר 
הסיעוד  שעות  הגדלת  האוצר.  שר  עם  ההסכמות 
תסייע בשיפור השירות לאזרחים הוותיקים. רמת 

הזכאות הגבוהה תגיע לכ־5,000 שקל ותקל בנטל 
הכלכלי על בני המשפחה של החולים הסיעודיים".

עיקרי הרפורמה
רמות נוספות לקצבת הסיעוד - הקצבה תשולם 
זכאות, במקום שלוש, כדי  מעתה לפי שש רמות 
למצב  הסיעוד  שעות  את  מיטבי  באופן  להתאים 
היה  ניתן  היום  עד  הקצבה.  מקבל  של  התפקודי 
לקבל בין 9.75 שעות טיפול בשבוע ל־22 שעות 
למי שמעסיק עובד ישראלי, או 18 למעסיק מטפל 
 5.5 בין  לקבל  ניתן  החדשה  הרפורמה  פי  על  זר. 
שעות טיפול שבועיות ל־28 שעות למי שמעסיק 

עובד ישראלי, או 24 שעות למעסיק מטפל זר.
הרפורמה,  של  המלאה  ההבשלה  עם   ,2021 בשנת 
ל־30  עד  תגיע  הגבוהה  ברמה  הטיפול  שעות  כמות 
שעות שבועיות למטפל ישראלי ו־26 שעות לעובד זר.
בכל רמות הקצבה יוכלו הזכאים לקבל את הקצבה 
בכסף. ברמת הקצבה הנמוכה )רמה 1( אפשר לקבל 

את מלוא הקצבה בכסף, סך של 1,407 שקל בחודש.
בשאר רמות הזכאות )רמות 2 עד 6( יוכלו הזכאים 
בקצבה  טיפול שבועיות  ארבע שעות  עד  להחליף 
בכסף – שמזכים ב־819 שקל בחודש, או עד שליש 
שאר  את  סוציאלי.  עובד  של  באישור  מהקצבה 
טיפול  כמו:  בשירותים  לקבל  יוכלו  הם  הקצבה 
אישי בבית, ביקור במרכזי יום, לחצן מצוקה, מוצרי 

ספיגה ושירותי כביסה.
כמו כן, לראשונה יתאפשר להעסיק בן משפחה 
כמטפל. בכל מקרה, מי שמעסיק מטפל צמוד, יוכל 
הגבוהה  שברמה  בכסף,  הקצבה  מלוא  את  לקבל 

תגיע ל־4,912 שקל, במקום 3,610 שקל כיום.
ועדת  יו"ר  מורי,  איגור  סו"ב  מסר  בתגובה 
בריאות וסיעוד בלשכת סוכני ביטוח: "200 תקנים 
נוספים ועוד כמה שעות עבודה לא ישנו את מצבם 
לא  זאת  ישראל.  במדינת  הסיעודיים  החולים  של 
רפורמה ולא פתרון אמיתי, אלא תוספת נחמדה של 

כמה שעות טיפול". 

חדשות הביטוח

סוכנים יקרים,
הידעתם שדרכים שירותי דרך וגרירה עובדת כיום עם מרבית חברות 

הביטוח?            
לקוחותיכם ואתם תיהנו משירותנו ומהיחס החם והאישי שלנו ברכישת מנוי דרכים 
בפוליסות של החברות הבאות:  ביטוח חקלאי, הפניקס, הראל, כלל ביטוח, מנורה 

מבטחים, שומרה, שירביט.            

הידעתם?

מייל: sales@shr.co.il טלפון: 073-2007443 

עיקרי הרפורמה:

 … כמות שעות טיפול בשנת 2021: 
30 שעות למטפל ישראלי, 26 שעות לעובד זר

… קבלת הקצבה בכסף: רמה 1 – מלוא הקצבה 
)1,407 שקל בחודש(, רמות 6-2 עד 4 שעות 

טיפול )819 שקל בחודש(

… קצבה למעסיקים מטפל צמוד: 4,912 שקל במקום 3,610 שקל כיום

כחלון. "רשת ביטחון כלכלית לקשישים הסיעודיים" כחלון. "רשת ביטחון כלכלית לקשישים הסיעודיים" 
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טענות לאפליה - סוכנים 
מהמגזר הערבי עתרו לבג''ץ 

נגד חברות הביטוח
10 סוכנים הגישו את העתירה בטענה שהחברות 
חוסמות את האפשרות למכור ביטוח רכב חובה 

בשל השכיחות של התביעות. "ביטול חיתום 
ביטוחי החובה פירושו הריסה טוטאלית של עסקי 

הסוכנים", נטען בעתירה < רונית מורגנשטרן 

 10
הערבי  מהמגזר  ביטוח  סוכני 
עתרו לבג"ץ בטענה כי משרד 
חברות  ו־11  הפול  האוצר, 
סמכויות  את  מגבילות  או  מבטלות  ביטוח 
לחיתום  מהמגזר  סוכנים  של  החיתום 

תעודות ביטוח חובה. 
בצפון  גרים  הם  כי  טענו  הסוכנים 
העסקית  פעילותם  את  ומרכזים  המדינה, 
בכפרים של המגזר הערבי. על פי העתירה, 
האפשרות  את  חוסמות  הביטוח  חברות 
שלהם למכור ביטוח רכב חובה, וזאת מפני 

השכיחות הגבוהה של התביעות. בעתירה 
את  פותרות  לא  הביטוח  חברות  כי  נטען 
המצב משום שמדובר במבוטחים בעייתיים 
ולא בסוכנים בעייתיים. "אותם מבוטחים 
הולכים לסוכנים אחרים, וחברות הביטוח 

ממשיכות לבטח אותם".
הסוכנים טוענים, כי אופן התנהלותן של 
חברות הביטוח פוגע בפרנסתם, כי כאשר 
שלו  למבוטח  שירות  לתת  יכול  לא  סוכן 
הסיכויים  מרבית   – החובה  ביטוח  בתחום 

טענו  בנוסף,  הלקוח.  את  יאבד  שהוא 
הפול,  בדמות  לבעיה  הפתרון  כי  הסוכנים 
"ביטוח  כי  והדגישו  שווא,  פתרון  הוא 
כל  של  בעיסוק  מרכזי  תחום  הינו  החובה 
כמעט  ברמה  נדרש  והוא  ביטוח,  סוכן 
יומיומית, בכדי לקיים את עסקו". לטענתם 
בשיווק  לסוכנים  מסייע  החובה  ביטוח 
מוצרי ביטוח נוספים, כגון: ביטוחי נכסים, 
ביטוחי חיים, ביטוחי בריאות וכדומה. בשל 
פירושו  החובה  ביטוחי  חיתום  "ביטול  כך 
סוכנים  אותם  עסקי  של  טוטאלית  הריסה 

הבאתם  כדי  עד  בתפקודם,  קשה  ופגיעה 
לקריסה כלכלית", סיכמו.

ביטוח  סוכני  לשכת  כי  לציין,  יש 
שהוגשה  חוק,  הצעת  זה  בנושא  מקדמת 
על ידי חבר הכנסת מיקי זוהר מהליכוד 
– מטרת החוק הינה: חובת הנמקה בסירוב 
סירוב  ביטול  סוכן;  עם  בהתקשרות  יצרן 
התקשרות עקב מקום מגורים, שם, מקום 
העוזב  לסוכן  לספק  חובה  ולאום;  משרד 

יצרן את תוצאות הרווחיות.

ממשלת רוסיה 
העבירה כ־2.5 

מיליון דולר נוספים 
לתשלומי פנסיה 
לאזרחים ותיקים 

שעלו לישראל

ד כה שילם הביטוח הלאומי לעולים קצבאות ע
פנסיה בהיקף של 3.6 מיליון דולר שהתקבלו 
מהרוסים. לאחרונה העבירה ממשלת רוסיה 
מועברים  התשלומים  נוספים.  דולר  מיליון  כ־2.5 
במסגרת הסכם לביטחון סוציאלי שנחתם אשתקד על 

ידי שר העבודה והרווחה חיים כץ.
מתוכם  בקשות   19,200 הוגשו  האמנה,  במסגרת 
ההערכות  לפי  אזרחים.  לכ־12,600  קצבאות  אושרו 
בישראל מתגוררים כ־100 אלף אזרחים אשר זכאים 

לפנסיה במסגרת האמנה. 
מקסים  הרוסי  העבודה  שר  עם  כץ  נפגש  השבוע 
בין  הפעולה  שיתוף  את  לטייב  במטרה  מטופלין 
על  בדגש  הסוציאלית,  האמנה  ביישום  המדינות 
למימוש  הנדרשים  הטפסים  של  דיגיטלית  הנגשה 
הלאומי  הביטוח  כי  סיכמו  השרים  לקצבה.  הזכאות 
יעביר לרוסיה רשימה של 73 אלף עולים פוטנציאלים 

לביצוע הליך בדיקה מזורז בעניינם. 
שר העבודה והרווחה, חיים כץ: ”לרוב העולים אין 
לשיפור  תורמת  והגמלה  משמעותית  פנסיה  קצבת 
נפלאה  בצורה  עובדת  רוסיה  הכלכלי.  במצבם  ניכר 
איתנו, היא אינה מערימה קשיים ואף פועלת לקצר 

את התהליך".
שר העבודה מקסים מטופלין: "בהתחלה היו קשיים 
ביישום האמנה ואני שמח שהצלחנו להתגבר עליהם. 
שיתוף הפעולה ההדוק בין הביטוח הלאומי למנגנון 

שלנו שיפרו את ההליך".

חדשות הביטוח

שר העבודה 
והרווחה חיים כץ ׀ 

צילום: אתר הכנסת
"ביטוח החובה הינו תחום מרכזי בעיסוק של כל סוכן ביטוח, 

והוא נדרש ברמה כמעט יומיומית, בכדי לקיים את עסקו"



9 | 8 בנובמבר 2018 

פרקטיקה מקצועית: סוכני מחוז ת"א 
והמרכז השתתפו בסדנה רגולטורית

כ־90 משתתפים לקחו חלק בסדנה שהתקיימה השבוע • סו"ב נוגה עקל: "אמשיך לפעול 
לטובת המקצוענות וההתמקצעות של סוכני המחוז" < רונית מורגנשטרן 

ת״א ב מחוז  השבוע  שני  יום 
לתרגול  סדנה  ערך  והמרכז 
שוק  רשות  חוזרי  על  וחזרה 
התקיימה  הסדנה  וחיסכון.  ביטוח  ההון, 

במכללה לפיננסים וביטוח בת״א.
היועץ  ריכז  המקצועי  התוכן  את 
בן  עדי  עו"ד  הלשכה  של  המשפטי 
הרגולציה  בתחום  המתמחה  אברהם, 
תל  מחוז  יו"ר  עם  יחד  הביטוח,  לסוכן 
אביב והמרכז, חברת הוועד המנהל, סו"ב 

נוגה עקל. 
"במסגרת  אברהם,  בן  עו"ד  לדברי 
הסוכנות  עברו  הרגולטורית,  הסדנה 
והסוכנים על חוזר השירות, חוזר הצירוף 
על  דגשים  מתן  תוך  השירות,  וכתבי 
לעניין  הן  בפועל,  החוזר  יישום  אופן 

הסכם  הביטוח,  להר  פניה  צרכים,  התאמת  טופס 
שכ"ט ועוד. בנוסף, שולבה במסגרת הסדנה הדרכה 
חוזר  לעניין  הביטוח  סוכני  של  מעולמם  מעשית 

סגן  ידי  על  ניתנה  ההדרכה  בפרקטיקה.  הצירוף 
יו"ר הוועדה הפנסיונית סו"ב אבי אקהוז. בחלקה 
על  מעשית  הדרכה  הועברה  הסדנה  של  האחרון 

יישום הוראות חוזר מסמך ההנמקה על 
אלון  סו"ב  הפנסיונית  הוועדה  חבר  ידי 

דור".
את הסדנה חתם מ"מ נשיא הלשכה סו"ב 
ליאור הורנצ'יק, אשר עדכן את הנוכחים 
בפעילות הנהגת הלשכה לטובת חבריה, 

בתחומי עשייה שונים ומגוונים.
יום  על  "אני מברכת  עקל:  נוגה  סו"ב 
לטובת  לפעול  ואמשיך  המוצלח  העיון 
סוכני  של  וההתמקצעות  המקצוענות 
בסדנה  חלק  שלקחו  הסוכנים  המחוז. 
מהתכנים  רצונם  שביעות  את  הביעו 
שכשעורכים  לראות  ניתן  המקצועיים. 
כלים  שמעניקות  פרקטיות  סדנאות 

לסוכנים – הם רוצים לבוא. 
"אנחנו מאמינים שידע זה כוח וחייבים 
תמיד להתמקצע, לכן התחלנו בסדרה של סדנאות 
מחוז  סוכני  לטובת  הביטוח  תחומי  בכל  שיעסקו 

ת"א והמרכז".

חדשות הלשכה

 תוכנית המיועדת לביטוח דירה 
לבעלי משכנתא

לקבלת תנאי התוכנית ומחשבון תעריפים, 
אנא פנו לחתמים במחוזות

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
אגף אלמנטרי

הצטרפו אלינו לפייסבוק - אגף לביטוח אלמנטרי   

משתתפים בסדנה. תרגול על חוזרי שוק ההון | צילום: באדיבות הלשכהמשתתפים בסדנה. תרגול על חוזרי שוק ההון | צילום: באדיבות הלשכה
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כרטיסי החבר בדרך - איילון פותחת 
דלתות לסוכני הביטוח 

התכנית להנפקת כרטיס חבר לשכה דיגיטלי יוצאת לדרך. נשיא הלשכה והמנכ"ל הודו 
לחברת איילון על כך שהיא הראשונה שנענתה ליוזמה. שמחי: "סוכן שעובד עם 5 חברות 

יוכל להיכנס חופשי לכולן באמצעות כרטיס אחד" < רונית מורגנשטרן 

"חברות הביטוח מונעות מסוכנים לרכוש 
חבילות מחוץ למסגרת הפוליסה"

כך אומר מיקי קופל, מנכ"ל קבוצת קופל גרופ  לטענתו, החברות לא מיישמות 
את תיקון חוזר הסדרת כתבי שירות < רונית מורגנשטרן 

לשכה ה חבר  כרטיס  להנפקת  התכנית 
דיגיטלי, שיוכל לשמש ככרטיס כניסה 
השונות,  הביטוח  ולחברות  לכנסים 
הכפפה  את  להרים  הראשונה  לדרך.  יוצאת 
חבר  כרטיס  לייצר  הלשכה  לבקשת  ולהיענות 

לשכה היא "איילון חברה לביטוח".
נשיא הלשכה, ליאור רוזנפלד, הודה למנכ"ל 
של  המידית  ההיענות  על  יוגב,  אריק  איילון, 
אחד  נדבך  רק  "זהו  כי  וציין  ליוזמה,  החברה 
לשכת  של  והנמשך  המוצלח  הפעולה  בשיתוף 

סוכני ביטוח עם איילון". 
כמו כן, רענן שמחי, מנכ"ל הלשכה, מציין כי 

"בימים אלה מודפסים כ־1,400 תגים ממוחשבים 
ראשונים כמספר סוכני חברת איילון, והיא תפיץ 
אותם בקרב סוכניה שהם חברי לשכה. "בעקבות 

לחברות  גם  היוזמה  להרחבת  מקווים  אנו  איילון 
הביטוח האחרות. הכוונה היא שעל כרטיס החבר 
כניסה  קוד  לקודד  חברה  כל  תוכל  הדיגיטלי 

לסוכן, וכך הסוכן יוכל להיכנס חופשי לחברות 
הביטוח באמצעות כרטיס אחד", מסביר שמחי. 

שמחי פירט על היוזמה ואמר כי “כיום, סוכן 
ב־5 תגים  5 חברות, למשל, מחזיק  שעובד עם 
וכן  לשכה,  חבר  כרטיס  בעוד  בכיס,  נפרדים 
אחרים,  ממוחשבים  וכרטיסים  אשראי  כרטיסי 
בקיצור – הוא עמוס בכרטיסי פלסטיק. על פי 
היוזמה, אנחנו ננפק לחברי הלשכה כרטיס אחד 
שיהווה גם כרטיס חבר לשכה וגם כרטיס כניסה 
לכל חברות הביטוח שירצו בכך. הכרטיס מיועד 
הלשכה  וחברי  חבר,  דמי  ששילמו  לסוכנים 
כדי  מחוזי  כנס  בכל  גם  אותו  להעביר  יחויבו 
שיוכלו להיכנס אליו. חשוב לציין כי במקרה של 
כמו  מרחוק  לבטלו  יהיה  ניתן  הכרטיס,  אובדן 

במקרה של אובדן כרטיס אשראי”.

תיקון חוזר הסדרת כתבי שירות נכנס לתוקפו "
לא  החברות  ורוב  אוקטובר,  חודש  בראשית 
מיישמות את החוזר; נהפוך הוא, רובן מהדקות 
מיקי  אומר  כך  הביטוח".  סוכני  סביב  הטבעת  את 
לביטוח  בראיון  גרופ,  קופל  קבוצת  מנכ"ל  קופל, 

ופיננסים.
שירות  כתבי  להסדרת  החוזר  תיקון  לדבריו, 
ביותר  נחוץ  היה  והגרירה  הדרך  שירותי  בנושא 
ושיפר את הסעיפים אשר היו נתונים לפרשנויות 
בה  לפרשנות  קץ  שם  "הפיקוח  ואחרות.  כאלו 
חבילות  לרכוש  מסוכנים  מונעות  הביטוח  "חברות 
מחוץ למסגרת הפוליסה לרכב ובכך להעשיר את 
קופתן". על פי קופל גם הפיקוח על הביטוח הבין 
ובכך  והעיסוק  כי עליו ליישם את חופש הבחירה 
שירות  כתב  לרכוש  יכול  הביטוח  סוכן  כי  קבע 

במינוי ללא מעורבות חברת הביטוח.
במה מתבטא אי היישום של התיקון בשטח?

תכסיסים  מיני  כל  מצאו  החברות  "רוב  קופל: 
הביטוח  בפוליסת  השירות  לקשירת  יצירתיים 

בהנחות  הביטוח  סוכני  את  והגבילו 
או  ללקוחות/צרכנים  בפוליסה 
הקטינו עמלות באופן מובהק לסוכני 
הביטוח כתנאי לרכישת כתבי שירות 

מחוץ לפוליסות.
לא  הביטוח  חברות  רוב  "לכאורה, 
מעבר  החוזר.  תיקון  את  מיישמות 
לזה, בעלי תפקידים בכירים בחברות 
לצאת  לעצמם  מרשים  מסוימות 
במסע הפחדה באופן פרטי באמצעות 
בשיחות  או  החברתיות  הרשתות 

אישיות עם סוכני הביטוח כדי לגרום להם להשאיר 
את העוגה בקופת חברת הביטוח".

שפועלות  ביטוח  חברות  ישנן  קופל,  מיקי  פי  על 
כשהן  עסקית,  ומגביל  מסחרי  לא  אלים,  באופן 
אוסרות על משווקיה, סוכני הביטוח, לרכוש שירותי 
ללקוחות  טובים  הכי  בתנאים  שיחפצו,  במקום  דרך 
קורא  קופל  הלקוח.  על  שמוסכם  סביר  ובמחיר 
ללשכת סוכני ביטוח, לוועד המנהל וליו"ר הוועדה 

האלמנטרית להילחם בתופעה הקשה 
את  שיפתח  לפתרון  ולהביא  הזו 
לא  "זו  הצרכנים.  עם  ויטיב  התחרות 
להרוויח  יוכל  הביטוח  שסוכן  בושה 
שירות  ולהעניק  יותר  גבוהה  עמלה 
שירות  וחבילות  ללקוחות  יותר  זמין 
אומר  לרכבים",  רחבות  יותר  הרבה 
ליווה  הזה  "בכל המסע  ומוסיף  קופל 
עמוד  שהיווה  גבע  ג'ון  עו"ד  אותי 
פנינו  ותיקונו.  החוזר  לכתיבת  תווך 
מספר פעמים לפיקוח על הביטוח ולא 

קיבלנו תשובות מסודרות". 
ותיקון  חוזר  "יצא  הביטוח:  לחברות  קורא  קופל 
חוזר? יישמו אותו. לא תהיה לנו ברירה אלא ללכת 
מאמין  אני  הכל  לפני  בנדון.  יכריע  שהוא  לבג"צ 
את  מיישמות  לא  החברות  שרוב  יבין  שהפיקוח 
החוזר. לא חוכמה להפיץ חוזר - צריך לאכוף אותו. 
כיוון  בסוגיה  עיקשת  יותר  להיות  חייבת  הלשכה 
שמדובר בשירות ללקוחות ובפרנסת סוכן הביטוח".

חדשות הביטוח

שמחי ויוגב | צילומים: גיא קרן ואייל גזיאל

קופל | צילום: קופל גרופ
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ביטוח לנהג נוסף
ל-4 ימים

בכל דרך שנוחה לכם!

ההרחבה מתאפשרת בענפים 17, 27 ו-30. לפוליסות קיימות בהראל ששולמו בכרטיס אשראי ולרכבים שערכם עד 300,000 ₪. התנאים המלאים 
והמחייבים הינם התנאים המופיעים בפוליסת הביטוח.

What sApp חדש ובלעדי! באמצעות
למספר 055-7002220

₪88

גם באמצעות SMS למספר: 055-7002220
גם באתר הראל בכל עמודי התוכן של תחום הרכב

גם בטלגרם "הוספת נהג ל-4 ימים"

של ל התגובה  זמן  בבדיקת  החלה  ביטוח  סוכני  לשכת 
 - והפעם  מבוטחים.  של  פניות  עבור  הביטוח  חברות 
תחום ביטוח הרכב. הבדיקה מבוצעת על ידי סו"ב מאור 

כהן, חבר הוועדה האלמנטרית. 
לצורך הבדיקה, נשלח ב־11/4 בשעה 11:56 מייל 
לכל מוקדי תביעות צד ג' של חברות הביטוח, 
ובו בקשה לבירור האם רכב מסוים היה מבוטח 

בחברתם ביום התאונה.  
תתקבל  זמן  כמה  תוך  לבחון  באה  הבדיקה 
חברה  איזו  הביטוח,  מחברות  אחת  מכל  תשובה 
תענה הכי מהר, ואיזו תאכזב ולא תתייחס. לפני התוצאות חשוב 
תשובה  שלחו  ומגדל(  חקלאי  )ביטוח  מהחברות  שחלק  לציין, 
אולם עד  והנושא בטיפול.  אוטומטית על כך שהמייל התקבל 

פרסום הכתבה לא התקבלה תשובה ממשית מהן.  

זמן תגובה … מדור חדש

 להלן התוצאות לפי שעת 
קבלת מייל התשובה:

1. שירביט 
412 דקות  00

2. הכשרה 
512 דקות  01

3. אייילון 
3112 דקות  27

4. הפניקס 
 2 שעות 

ו־14 דקות 
14 10

5. אי.די.איי 
ביטוח ישיר

5 שעות 
16 57

מחברות הביטוח - כלל, מנורה, שומרה, הראל, חקלאי, 
מגדל, שלמה, ו־AIG, לא התקבל מענה

 בדקנו כמה זמן לוקח לחברות 
הביטוח לענות למייל 

 לשכת סוכני ביטוח בוחנת את זמן התגובה של חברות הביטוח השונות עבור פניות של מבוטחים – 
והפעם: חברות ביטוח הרכב

סו"ב כהן 



אופניים חשמליים הם רכב לכל דבר.
לא רוכבים עליהם בלי ביטוח.

חדש במגדל! 
 ביטוח אופניים חשמליים 

הרחב ביותר בישראל!

לפרטים נוספים ניתן לפנות למנהל השיווק במרחב שלך במגדל

גם בביטוח אופניים חשמליים, טוב שיש מגדל מאחורייך

ב

-

פוליסת הביטוח המעניקה לרוכבי אופניים חשמליים: 

מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ
המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות על פי תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים

הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין עלון זה לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. לחברה הזכות לעדכן את התעריפים המופיעים 
בעלון לפי שיקול דעתה הבלעדי, בכל עת. האמור בעלון זה אינו מהווה תחליף לייעוץ המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם.
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גיל: 34
מצב משפחתי: נשוי + 2

רישיון: חיים ופנסיוני 
ותק: שנתיים וחצי

למה בחרת לעסוק בתחום? מה אתה אוהב במקצוע?
"הייתי נציג שטח במשך 7.5 שנים בחברת AIG. בשלב 
 ,AIG מסוים הבנתי שאני חייב למכור רק פוליסות של
בשעה שלא כול הפוליסות הטובות ביותר נמצאות בה. 
בנוסף, יצרתי קשר טוב עם לקוחות שמאוד האמינו בי. 
החלטתי שאני רוצה להתרחב ולספק פוליסות מחברות 

שונות כדי להתאים אותן באופן מקסימלי ללקוחות 
שלי. 

"כסוכן ביטוח אני אוהב את הקשר הבין אישי עם 
הלקוחות ואת העזרה שאני מעניק להם בעת הצורך. 

יש תחושת סיפוק אדירה. כמו למשל, לאחר שהסברתי 
ללקוחות את אופייה של הפוליסה, וכשקרה מקרה 

ביטוחי, העזרה שקיבלה המשפחה במקרים של מחלות 
קשות למשל, הייתה מאוד משמעותית. בתקופה 

הקצרה שאני עובד כבר פתרתי תביעות ביטוח לא 
מעטות בסכומים נכבדים בהם זכו הלקוחות שלי".

נתקלת במכשולים בדרכך?

"כן. אני דיסלקט וכדי להתמקצע, במיוחד 
בתחום כמו ביטוחי בריאות, אני חייב כול 

הזמן ללמוד ולהתעדכן. מדובר בלימודים 
אינסופיים, ולכן איני מחסיר שום יום 

עיון או הרצאה חשובה בנושא זה".
במה הלשכה יכולה לסייע?

“בהדרכות והשתלמויות יישומיות של 
טיפול במקרי ביטוח שונים; רגולציה – איך 

לפעול נכון כדי להימנע מעבירות על החוק”. 
תן דוגמא לתרומתך או הצלחה אישית בענף  

"הייתה לי לקוחה עם פיגור שכלי ועודף משקל, 
שחברות ביטוח לא הסכימו לבטח אותה. לאחר 

התעקשות במשא ומתן והסברים ענייניים, הצלחתי 
להפיק לה פוליסה חוקית". 

איפה אתה רואה את עצמך בעוד עוד עשר שנים?
"מנהל תיק לקוחות קבועים ומלאי אמונה שאני דואג 

לביטחונם ולשקט הנפשי. לקוחות שמאמינים שבשעת 
הצורך אהיה שם עבורם". 

איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
"רק הולך ומתחזק, משום שהקשר בין נותן השירות 

ללקוח הפך לדבר החשוב ביותר היום. אני פוגש הרבה 

אנשים שקיבלו כספים מחברות הביטוח, לפנים 
משורת הדין, רק בזכות שהיה להם סוכן 

ביטוח".
טיפים שאתה יכול לתת לסוכנים 

צעירים
"ללמוד כול הזמן; להגיע להדרכות 

והכנסים של הלשכה; לעשות את 
הדברים הכי נכונים בשביל הלקוח ולא 

בשביל הפרמיה, ואז רק תרוויחו מזה, 
משום שהלקוח יעריך אתכם ויביא אליכם 

עוד לקוחות. בנוסף, אל תתביישו לבקש מהלקוחות 
שימליצו עליכם וקחו מהם לידים".

יש לך בקשה/הצעה ללשכת סוכני הביטוח?
“להגדיל את נפח ההעשרות המקצועיות לסוכן; להיות 

יותר מאוחדים; לגרום לכך שיותר סוכנים צעירים יגיעו 
לכנסים ולהדרכות, אולי באמצעות סבסוד עלויות 

ואפילו להעניק הדרכות חינם לסוכנים הצעירים חברי 
הלשכה. אם סוכן צעיר צריך לשלם על הדרכה 150 

שקל, הוא יעדיף לרוב לעבוד כדי להביא כסף. הסוכנים 
הצעירים הם דם חדש והכוח שדרוש להניע את עתיד 

הלשכה”.

"לגרום ליותר סוכנים צעירים 
להגיע להדרכות וכנסים" 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 אור גרוס, בעלים של סוכנות עצמאית “אור גרוס” בבת שלמה

זרקור אישי

"לגבות שכר טרחה מהלקוח על 
שירות מעבר לסטנדרט"

סו"ב אבנר גולדפוס, חבר הוועדה האלמנטרית, חושב שסוכן הביטוח צריך 
להשקיע בידע ובמקצועיות ופחות בדברים טכניים < רונית מורגנשטרן 

ו"ב אבנר גולדפוס הוא הבעלים של סוכנות ס
שנה   48 לפני  שהוקמה  ביטוח"  "גולדפוס 
ובמודיעין.  שמש  בבית  בירושלים,  סניפים  ולה 
לפני 23 שנים למד גולדפוס במכללה האקדמית 

לביטוח שהיתה ברחוב לבונטין בתל אביב.
"כסוכנים אנחנו צריכים להעצים את ערך המוסף 
שאנחנו נותנים ללקוח. אני חושב שקידום העולם 
הדיגיטלי זו ההזדמנות שלנו ולא סכנה לקיומנו. 
יום  בכל  להתעסק  נצטרך  לא  הדיגיטציה  בזכות 
בשיווק ובמכירה, ובמקביל נעמיק את הידע שלנו 
כסוכנים מקצוענים וכנותני שירות ללקוח - וזה 

מה שיעצים את סוכן הביטוח בעיני המבוטחים. 
"הדיגיטציה עושה עבורי את העבודה הסזיפית 
לעסוק  כדי  ועדכון,  מכירה  שנקראת  והמיותרת 
מה  ללקוח  להסביר  שהם  המהותיים  בדברים 
הסיכונים,  ניהול  את  עבורו  לבצע  לו,  מתאים 
מקבל  שהמבוטח  לוודא  שלו,  בתביעות  לטפל 
זה התפקיד שלי   - פי הפוליסה  זכויותיו על  את 

כאיש מקצוע ולא להתעסק כל היום בדברים שהם 
טכניים בעיקרם".

ביטוח  חברת  להקמת  היוזמה  על  דעתך  מה 
בידי סוכנים?

אבנר: "סוכנים צריכים להתעסק בלהיות סוכנים 
לוקחים  שאם  סבור  אני  חברות;  בלהיות  וחברות 

למשל את השיטה של חברת ליברה, לפיה הלקוחות 
משתתפים ברווחים, זה בדיוק אותו רעיון שבו מי 
ההוצאות  ואת  הרווחים  את  הנתונים,  את  שקובע 
והלקוח אמור להאמין שהחברה  הביטוח,  זו חברת 
סוכן,  אני  אם  ובשקיפות.  ביושרה  כלפיו  נהגה 
תפקידי להיות 100% בצד הלקוח שלי, אבל ברגע 
שאני אהיה גם חברת ביטוח, אהיה במצב של ניגוד 

אינטרסים ולכן אני חושב שזה לא רעיון טוב".
אלו המלצות נוספות יש לך לסוכני הביטוח?

להשקיע  בידע,  להשקיע  לסוכנים  ממליץ  "אני 
עבור  כסף  לקחת  להתבייש  ולא  במקצועיות 
שירותים עודפים שניתנים ללקוחות. אם בביטוח 
חברת  את  מחייב  הנדרש  הסטנדרט  אלמנטר 
ומכתבי  תביעות  היעדר  אישור  להוציא  הביטוח 
באזור  נמצא  הכל  והיום  פוליסה,  של  סטטוס 
האישי של הלקוח, אם הלקוח לא רוצה להשתמש 
השירות  על  לשלם  צריך  הוא  בענף,  בסטנדרט 

הנוסף".

סו"ב אבנר גולדפוס 

סו"ב גרוס סו"ב גרוס 
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הוועידה ה-18

סוכני ביטוח,
בכירי 4 קרנות 
ברירת המחדל 

מחכים לכם
בוועידת עדיף ה-18

על מה 
נדבר?

האם המרווחים החדשים 
באמת מספיקים?

מה יהיו מודלי 
התגמול?

אילו מוצרים נוספים הם 
מעמידים לרשותכם?

האם השוק הפנסיוני 
נפתח מחדש?

לפרטים ולהרשמה

https://bit.ly/2zxo1WQ
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האם כסף שהתקבל מביטוח 
החיים חייב במס?

בית המשפט התמודד לאחרונה בסוגיה מעניינת סביב אירוע שארע לחברה שנטלה הלוואה וכיסתה 
את פירעון המשכנתא בזכות כספים שהגיעו מפטירתו של המבוטח )הערב( < עו"ד עדי בן אברהם

 

משולחנו של היועמ"ש

רן
 ק

יא
: ג

ום
יל

צ

אלות רבות מתעוררות תמיד בעניין ש
ושאר  מוטבים  יורשים  של  מעמדם 
בשבוע  פטירה.  בעת  המעמד  בעלי 
ביחס  דין  פסק  העליון  המשפט  בית  נתן  שעבר 
להבטחת  חיים  ביטוח  תקבולי  האם  לשאלה 
משכנתא, ששולמו בגין פטירתו של מבוטח )ערב( 
להלוואה שנטלה חברה בע"מ חייבת במס הכנסה 

ומס רווחי הון, או שאינה חייבת כלל. 
אותו  מבנה  רכשה  החברה  כי  קובעות  העובדות 
ידי משכנתא. לצורך מתן בטוחה, בנה  מימנה על 
של בעלת המניות בחברה, רכש פוליסת ביטוח חיים 
עבור  הפרמיה  חוזר.  בלתי  כמוטב  הבנק  נקבע  בה 

הביטוח שולמה על ידי החברה. 
הביטוח  וחברת  לעולמו,  הערב  הלך  בשנת 2002 
סולקה  ובכך   - לבנק  הביטוח  תקבולי  את  שילמה 
זאת, החברה לא דיווחה על תקבולי  ההלוואה. עם 
שלטענתה  משום  כהכנסה,  המס  לרשויות  הביטוח 
לא היה מדובר בהכנסה או ברווח החייב במס כלשהו. 
אולם פקיד השומה שעסק בעניין, סבר כי תקבולי 
הביטוח הינם בגדר "הכנסה פירותית" והם כן חייבים 
יהוו  כן, טען הפקיד כי תקבולי הביטוח  במס. כמו 

כרווח הון והוציא שומה בשיעור 36% לחברה. 
החברה ערערה על השומה בטענה כי לא מדובר 
איננה  שהפוליסה  משום  פירותית",  "הכנסה  על 
המשפט  בבית  שהתקיים  בדיון  הכנסה.  מקור 
הונית  הכנסה  צמחה  לחברה  כי  נקבע  המחוזי 
ריווח  במס  חייבת  היא  ולכן  הביטוח,  מתגמולי 
הון. בית המשפט קבע כי הזכות ליהנות מפירעון 
הרשומה  ביטוח  פוליסת  הפעלת  בגין  ההלוואה 
על שמו של ערב להלוואה, הינה "זכות ראויה" 
המהווה "נכס", אשר ה"תמורה" )סילוק ההלוואה( 
אל  הביטוח  תקבולי  )העברת  "מכירתה"  בעד 
הבנק( עשויה לעלות כדי "רווח הון" החייב במס. 
בית המשפט התייחס בקביעתו לכך שלא מדובר 

ב"מכירה" רצונית, או יזומה. 

הדיון בבית המשפט העליון
וטענה  העליון,  המשפט  לבית  ערערה  החברה 
תגמולי  שסיווג  משום  בפרשנות  המחוזי  שגה  כי 
הביטוח כרווח הון לא משקף את התכלית הכלכלית, 
רווח  היה  ותמורתו  שנמכר  נכס  על  מדובר  ואין 
"ההתעשרות"  כי  החברה  טענה  בנוסף,  כלכלי. 
הינה רעיונית בלבד, ואין מקום לחייב אותה במס 
אלא רק אם בעתיד תמכור את המבנה. מנגד טען 
פקיד השומה כי פירעון ההלוואה הינו  "התעשרות 

ישירה וברורה".
בית המשפט העליון דחה את הערעור וקבע כי 

יש לבחון את תכלית הוראות החוק מתוך מטרה 
בתקבולי  לראות  ניתן  לא  וכי  אמת,  למס  להגיע 
קבע  כן,  כמו  החוק.  כדרישת  שנמחל  חוב  ביטוח 
לראות  אין  המקרה  בנסיבות  כי  המשפט  בית 
כ"הכנסה  הבנק  אל  שהגיעו  הביטוח  תקבולי  את 
)אז  בחברה  עובד  על  שמדובר  גם  מה  פירותית", 
ניתן היה לומר שמותו פוגע ברווחיות העסקית של 

החברה(. לאור הרחבת ההגדרה של "נכס" בפסיקה, 
חיים  ביטוח  תקבולי  לקבלת  בזכות  לראות  ניתן 
החוסה  ראויה"  "זכות  משום  ביטוחי  אירוע  עקב 
תחת הגדרת "נכס" בסעיף 88 שבפקודה. בנוסף, 
קבע בית המשפט כי אין לראות בתגמולי הביטוח 
"הכנסה רעיונית" שהרי החברה התעשרה מפירעון 

ההלוואה.
פקיד השומה התייחס בטענותיו לסעיף בפקודה 

ביטוח  לשם  חברה  ששילמה  פרמיות,  כי  המורה 
כהוצאה  יוכרו  לא  בה,  שליטה"  "בעל  של  חייו 
חיים  ביטוח  ותקבולי  בניכוי  מותרת  עסקית 
הון.   רווח  והינם   – שקיבלה החברה עקב פטירתו 
אלא שהערב לא היה בעל שליטה. כמו כן, התייחס 
כל  כי  הקובע  בפקודה,  הנקוב  הפטור  לעניין 
סכום הון שנתקבל כפיצויים כוללים על מוות או 
חבלה - הפטור לא חל על כספים המתקבלים בגין 

התממשות של פוליסת ביטוח חיים. 
ביסוד  היגיון  קיים  כי  הדגיש  המשפט  בית 
לפטור  כזכאים  בתאגידים  גם  להכרה  הגישה 
של  בלעדית  בשליטה  מצויים  הם  כאשר  האמור, 
קרוב המשפחה, אולם החברה לא נכנסת להגדרת 
"קרוב" של הערב )המבוטח המנוח(. בינתיים סעיף 
הפטור לפקודה תוקן, ועל פי נוסחו ותוקפו כיום, 
הרי שגם: "חבר בני אדם שבהחזקת אדם או קרובו 
בא תחת הגדרת קרוב". בסיכומו של הדיון, קבע 
הערעור,  את  לדחות  יש  כי  העליון  המשפט  בית 
עליה  לכן  לפטורים,  זכאית  אינה  החברה  וכי 

לשלם את מס רווחי ההון.
הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני 

ביטוח

החברה טענה כי "ההתעשרות" 
הינה רעיונית בלבד, ואין מקום 
לחייב אותה במס אלא רק אם 

בעתיד תמכור את המבנה

 מחכה לסיפורים שלכם מהמשרד, מהבית ומהשטח – עברתם משרד? חגגתם אירוע? קרה לכם משהו מעניין? 
Inf@rbmedia.co.il :יש לכם המלצה טובה? כתבו לנו

… בסוף השבוע האחרון, השתתף 
סוכן הביטוח החיפאי וחבר 

המועצה הארצית, דותן ויגודסקי, 
בתחרות האולטרה מרתון "סובב 

עמק", בה רץ מרחק של 133 ק"מ. 
דותן סיים את התחרות במקום 

השלישי המכובד בזמן של 19:39 
שעות. לדבריו, הריצה למרחקים 

ארוכים אצלו היא לא רק סיסמא, 
היא דרך חיים.

… סוכנות סיני שואפת להכפיל את 
מכירת ביטוחי הבריאות ב־2019. 

במהלך כנס סוכנים שערכה 
סוכנות "סיני" לביטוח במלון דן תל אביב 

השבוע, הציבה הסוכנות את היעד השאפתני: 
הכפלת מכירת ביטוחי בריאות לעומת המכירות 

ב־2018.
רועי פורמן, מנהל תחום ביטוח החיים 

והבריאות בסוכנות, חשף את הסלוגן שיוביל 

את סיני בשנת 2019: 'סיני 
מובילים את המחר'.

יעל מוסצ'י, מנכ"לית הסוכנות, 
סיפרה על האיומים בפניהם 

עומדים סוכני הביטוח, והרגיעה 
את החששות תוך מתן 

דוגמאות למענה של הסוכנות 
לטובת סוכניה. היא סיפרה, 
כי במהלך הרבעון השלישי 

גייסה סיני כ־30 סוכנים חדשים 
לשורותיה, והצהירה על כוונתה 

להוביל את תחום בתי הסוכן 
בישראל בשנים הקרובות.

סו"ב ליאור הורנצ'יק, מ"מ נשיא לשכת סוכני 
ביטוח, שבירך את סוכני סיני בשם הלשכה 

אמר לאחר הכנס: "זה היה כנס עוצמתי 
ומקצועי, שמחתי להגיע לכבד, לברך ולתת 

עדכונים שוטפים מהנעשה בלשכה בתקופה 
 זאת. אני מאחל לסוכנות סיני 

המון הצלחה".

השתתפות עצמית למחשבה

ויגודסקי משמאל במקום השלישי

http://www.nevo.co.il/law/84255/88
http://www.nevo.co.il/law/84255/88
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 כך תדעו אם כדאי לכם לגייס עובדים 
חדשים לסוכנות

גיוס עובדים שיסייעו בתפעול סוכנות הביטוח הוא תהליך מורכב וחשוב לצמיחת 
העסק • לעיתים כדאי אף להשתמש בשירותי מיקור חוץ < טל דן

ארוכה ע תקופה  מזה  עובר  הביטוח  נף 
סוכן  את  המאתגרות  רבות  תהפוכות 
ירידת  רגולציה,  דיגיטציה,  הביטוח. 
עמלות, שיווק ישיר, שכר טרחה - כל אלו יצרו 
אתגרים לא קטנים בפני סוכני הביטוח, הוותיקים 

והחדשים כאחד. 
והערב בנסיון להמציא  הסוכנים עסוקים השכם 
להחזיק  שיוכלו  כך  מחדש  הענף  ואת  עצמם  את 
ברמת רווחיות שתאפשר להם להמשיך להתקיים 
בכבוד. התעסקות זו מחייבת אותם לעבור הכשרה 
בתחומים משיקים לניהול הסיכונים המסורתי שהיה 
ומוצרי  השירותים  סל  את  ולהרחיב  בעבר,  קיים 
המדף אותם הם יכולים להציע ללקוחותיהם. כמו 
היקר  וזמנם  מרצם  את  הסוכנים  משקיעים  כן, 
אלה  שלהם.  הלקוחות  מאגר  ובהגדלת  בשיווק 
ועוד גוזלים מהם זמן יקר אשר בעבר היה מופנה 
טיפולים  כמו  תפעוליות  פעולות  לביצוע  בחלקו 
במשוב, בקרה ועמידה בקשר עם גופים פיננסיים 

וחברות ביטוח.
מול  טוב  הסכם  כי  היום  יודע  פעיל  סוכן  כל 
שהלקוח  מנת  על  מספק  אינו  הפיננסים  הגופים 
חיתום  שנתקעת,  הפקה  מרוצה.  יהיה  שלו 
שמתעכב, שינוי שלא מתבצע, גביה שגויה, כספים 
שיושבים בהמתנה - כל אלה גוזלים זמן רב של 
הלקוח,  מצד  בסוכן  אמון  חוסר  יוצרים  טיפול, 

תסכול הדדי ועיכוב בתזרים.

גיוס עובדים
זה השלב בו כל סוכן מבין כי הוא צריך רפרנט/
יורידו ממנו את הטיפול בנושא  ית תפעול אשר 
פרי.  שישאו  כך  השיווקיים  מאמציו  את  ויביאו 
של  המובהק  האינטרס  עסק,  ובעל  יזם  כל  כמו 
הסוכן הוא לגייס עובד מקצועי, יעיל, בעל מוסר 
עבודה גבוה, אחריות והבנה לתהליכי העבודה, אך 
בד בבד שעלות העסקתו לא תכביד על הוצאות 

העסק.
מראיין  חיים,  קורות  ממיין  מפרסם,  הסוכן 
לגלות,  כדי  רק  רפרנט/ית  מגייס לעצמו  ולבסוף 
שב  הוא  כי  חודשים,  מספר  לאחר  הטוב  במקרה 
יגייס  הגרוע,  במקרה  מצב.  באותו  עצמו  ומוצא 
עובדים אחרים באותה הדרך, יפטר את הקודמים 
יישאר מתוסכל, עם  ועדיין  ישאיר אותם,  או אף 
כי  לשיווק  פנוי  זמן  ופחות  יותר  כבדות  הוצאות 
עכשיו עליו גם להכשיר עובדים ולנהלם. במקרה 
גרוע אחר, לא יבין כי העובד/ת מביאים לו תועלת 
פחותה הרבה יותר מהנזק שהם גורמים והתסכול 
של  בתלונות  גם  לטפל  יצטרך  כאשר  יגבר  רק 

לקוחות שאינם מרוצים. 
רפרנטים טובים נמדדים בכך שלמשרד יהיו יותר 
ויצירת  העמלות  תיק  הגדלת  מרוצים,  לקוחות 
זמן פנוי לסוכן לפיתוח העסק. כל אלה מחייבים 
מיומנויות מורכבות, מקצועיות וחברתיות, תכונות 
גמישות  עצמי,  ניהול  יכולות  אחריות,  כמו  אופי 

מחשבתית, אסרטיביות ואוריינטציה שיווקית.
לא תמיד יש לסוכן הביטוח, אשר הינו יזם ואיש 
מכירות במהותו, את הכישורים לראיין, להכשיר 

ולנהל עובדים.

חממות הסוכנים
וחממות הסוכנים קמו למעשה, כדי  בתי הסוכן 
התפעולי  ההיבט  כל  על  לסוכנים  תשובה  לספק 
הסכמים  כמו  כמובן,  אחרים  היבטים  על  בנוסף 
טובים יותר מול הגופים הפיננסים, כלים שיווקיים 

ומקצועיים וליווי אישי. 
לא  עוברים  עצמם  את  מוצאים  סוכנים  בפועל, 
ולא פעמיים מחממה אחת לאחרת כתוצאה  פעם 
מתסכול הנגרם מכך שאינם רואים את התוצאות 

שהיו מצפים להן משיתוף הפעולה הזה.
צריך  לסוכן,  איכותי  אדם  כוח  להתאים  כדי 
אליו  ולהגיע  אותו  למיין  אותו,  למצוא  לדעת 
לנו  שיעזרו  בהגדרות  מתחיל  התהליך  ראשונים. 
ומי  מציעים  אנו  אותו  התפקיד  בפרטי  להתמקד 
הוא האדם אותו אנו מחפשים ועל איזה צורך הוא 

אמור לענות )ראו מסגרת(.

אין ספק שהדרך המומלצת ביותר לסוכן קטן עד 
בינוני היא למצוא לעצמו פתרון לנושא במסגרת 
מיקור חוץ, כחלק מבית סוכן או מחממת סוכנים. 
הסוכן  מול  ישירות  עובד  אשר  חיצוני  גורם 
הנוכחיים  האדם  כוח  צרכי  של  מלא  שיקוף  תוך 
הגיוס  בתהליך  בחשבון  הנלקחים  והעתידיים 

וההתאמה.
והתנהגותם  שאנשים  לעצמנו  להזכיר  חשוב 
השוני  את  לזה  נוסיף  מדויק,  מדע  לא  הם 
התרבות  ברמת  השונים  הסוכנים  בין  הקיים 
התחרות  האנושי,  והמרקם  האופי  הארגונית, 
מורכבת  תמונה  ונקבל   - נוספים  וגורמים  בשוק 
הנכונים . העובדים  והתאמת  מציאה  על  המקשה 
לתחום  הביטוח  בענף  היום  הקיימת  המודעות 
ורחוקה  בחיתוליה  עדיין  המשרדי  התפעול 
לנושא  הקיימת  המודעות  לעומת  אור  שנות 
שירותים  וענפי  בהייטק  כמו  מקבילים  בעולמות 
אחרים. סוכנים אשר ישכילו להקדים ולהבין את 
אדם  לכוח  שיש  העצומה  והתועלת  המשמעות 
מיומן וטוב, ויפנו לגורמים מתאימים אשר יספקו 
יחסכו  מקצועיים,  ושירותים  כזה  אדם  כוח  להם 
לפיתוח  להתפנות  ויוכלו  מיותר  רב  זמן  לעצמם 

התיק בקצב נכון ויהפכו לרווחיים יותר. 

הכותבת היא משנה למנכ"ל היימן ניהול 
הסדרים פיננסים ומרצה לחינוך פיננסי וניהול 

כלכלת המשפחה

פיתוח עסקי

כך תגדירו את 
תפקיד המועמד 
לעבודה בסוכנות

• המשימות בתחום 
אחריותו של העובד

• ממשקי העבודה: מי 
יהיה מנהלו הישיר של 

המועמד ומהו אופי הצוות 
שבו ישתלב

• סביבת העבודה: יכולת 
עמידה בלחץ, כושר אלתור, 

גמישות או שמרנות ועוד

• אופי הניהול: סגנון 
התקשורת בסוכנות 
והמארג האנושי בה
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דרושים
סוכנות ביטוח מובילה מתרחבת ומגייסת 

סוכני ביטוח לעבודה מול כל החברות 
בכל ענפי הביטוח.לפרטים: שי - -052

80333055 )חיפה( או לקלרה שני 
–  054-9006666 )מרכז(

סוכנות ביטוח מובילה רוכשת תיקי 
ביטוח בכל הענפים באופן מלא או 

חלקי - מכפילי שוק גבוהים לפרטים: 
שי - 052-80333055 )חיפה( או לקלרה 

שני –  054-9006666 )מרכז( 
למרכז שירות פחחות וצבע לרכב של 

קבוצת שגריר דרוש/ה מנהל/ת משרד 
מקום עבודה: אשדוד, תל אביב קו"ח: 
job@shagrir co.il. 073-2288485/4

ועצת פנסיונית בדימוס בעלת ידע 
עשיר ומקצועי מחפשת עבודה משרה 
חלקית באזור השרון עד פ"ת לפרטים 

כרמלה  052-3872182
פנסיונית בדימוס בעלת ידע עשיר 

ומקצועי מחפשת עבודה משרה חלקית 
באזור השרון עד פ"ת. לפרטים: כרמלה 

 052-3872182
לחצי משרה בשעות הבוקר בסוכנות 

ביטוח ברמת גן, דרושה פקידה לתחום 
חיים, פנסיה ובריאות. נסיון חובה. עבודה 

מול לקוחות בתפעול, שינוים, הפקות, 
פדיונות, תביעות. יש לשלוח קורות חיים 

calvos@bezeqint.net :ל
למשרד ביטוח ותיק במתחם הבורסה, 
ברמת גן דרושה עובדת דוברת רוסית 
בתחום אלמנטרי למשרה מלאה, רצוי 

 עם נסיון. נא לשלוח קורות חיים - 

valar2905@gmail.com
לסוכנות ביטוח ותיקה באשדוד דרושה 

רפרנטית/עוזרת מקצועית למשרה 
  ashbit22@walla.co.il מלאה או חלקית
לסוכנות ביטוח באשדוד דרושה פקידת 
ביטוח אלמנטרי מנוסה במיוחד בביטוח 

 רכב. קורות חיים  למייל: 
sharlitz66@gmail.com

דרושים לסוכנות ביטון בצפון: מנהל 
תיק\שיווק פנסיוני בעל רישיון, מנהל 

שיווק סוכנים ופקידת שיווק למחלקת 
shay@klauzner.co.il :טלמרקטינג.קו"ח

סוכנות ביטוח עם צוות צעיר ודינאמי 
מעוניינת לרכוש סוכן /סוכנות בתחום 
אלמנטארי ו/או חיים . ניתן גם ליישם 
מודל של שיתוף פעולה או אופציות 

Yaniv@ikeshet.co.il .אחרות
דרושה רפרנטית ביטוח חיים ובריאות 

למשרה חלקית, להפקה תביעות וניהול 
שוטף של התיק כולל תיאום פגישות 
ושיווק ללקוחות קיימים קורות חיים 

 jobs@yeadim-bit.co.il  למייל
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

שכירות משנה
להשכרה בפתח תקווה על ציר 

ז'בוטינסקי, במקום נגיש, חדרים 
)מ־10 עד 30 מ"ר( משרד/ים מרוהט/
ים, עם כל הציוד והשירותים הנלווים 

הנדרשים לסוכן ביטוח. )אינטרנט, 
מרכזיה, חדר ישיבות ועוד(במחיר החל 

מ־645 ש"ח+מע"מ לחודש, )כולל חשמל, 
ארנונה, מים, ניקיון(. אפשרות לשכירת 

חניה פרטית בבנין עצמו. לפרטים: זיו 
0522998888

בנתניה, להשכרה כדיירי משנה 

בסוכנות ביטוח. מקום מרווח ומוכן עם 
כל התשתיות. מחיר מדהים, לפרטים 

dani@gsr.co.il נוספים

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 0544-297685. מייל: 
ziperen@walla.com

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 -052
shlomo@ks-ins.co.il .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. 
meir@dolfin-ins.co.il :לפרטים

לוח הביטוח
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות בכתב 

office@rbmedia.co.il :באמצעות כתובת המייל

חיים בהרמוניה: כך תתחברו לעולם הדיגיטלי
< סו"ב קובי צרפתי, יועץ הנשיא לתחום ביטוח כללי

רחב העבודה הדיגיטלי הופך לרכיב חיוני מ
ולכן  הביטוח,  סוכן  של  עבודתו  במסגרת 
עולה הצורך לסייע לסוכני הביטוח לחיות 
ולעבוד בהרמוניה עם עולם שהופך לדיגיטלי יותר 

ויותר.
עם זאת, אימוץ מרחב עבודה דיגיטלי דורש מאיתנו 
את  ולהפוך  הלקוחות  לצורכי  עצמנו  את  להתאים 
להתמודד  יכולת  עם  יותר,  ויעיל  למודרני  המשרד 

מול חברות הביטוח הדיגיטליות החדשות.
בנובמבר 1994 הוקמה ביטוח ישיר, בעבר תעריף 
ביטוח הרכב היה מורכב מערך הרכב + תעריף ללא 
שום הדגשה לעבר ביטוחי מוכח, כעבור זמן חברות 
סוכני  ואנחנו  דיפרנציאלי  לתעריף  עברו  הביטוח 
כיצד  ידענו  ולא  עתידנו  על  מאוד  חששנו  הביטוח 
שרדנו  שנה,   24 עברו  ישיר.  ביטוח  מול  להתמודד 

ושמרנו על מעמדנו.
כולנו רוצים להצליח כדי שנוכל לשמור ולהגדיל 
את מעגל הלקוחות, בשל כך ברצוני להציע טיפים 

ואסטרטגיות רבות בנושא: 

ידי 1  על  לשעון,  מסביב  ללקוחות,  אנושי  מענה 
ספקית מקצועית של שירותי משרד.

במסרונים 2  מידע  העברת   – אלקטרוני  דיוור 
ובדוא"ל ללקוחות, כולל פוליסות, דוחות, גביה. 
חשוב להוסיף למייל הראשון שנשלח ללקוח הערה 

המסבירה ללקוח על השירות החדש. 

הנפקת 3  כולל  דיגיטלית  חתימה  תכנית 
המסמכים הרלוונטיים - הצעת ביטוח, אישורים 
וכו'. זה פתרון יעיל וחכם שמאושר עם תוקף משפטי 
בקרה,  לנו  ומאפשר  ההון,  שוק  רשות  על  ומקובל 

שליטה וחסכון רב של משאבים.

שמקשר 4  אתר  תכליתי,  אינטרנט  אתר  הקמת 
נרחב.  כללי  מידע  וכולל  עסקית  למערכת 
שוטף.  באופן  ולהתעדכן  פעיל  להיות  צריך  האתר 
ולכן  מידי  למענה  מצפים  הנוכחי  בעידן  הלקוחות 

באתר ניתן להתעדכן ולעקוב אחר פרטי הפוליסה.
הביטוח  סוכני  בין  הבדלים  מספר  על  אעמוד 

לחברות הביטוח:
• אנו מספקים ליווי צמוד ללקוח, תמיכה ושירותים 

מקצועיים לכל אורך הדרך.
• אנו דואגים לאינטרסים של המבוטח ומסייעים לו 
בביצוע כל המשימות שעליו לעשות על מנת לקבל 
את שמגיע לו, בעוד שבחברות הביטוח הדיגיטליות 
מי  אין  אליו,  לפנות  שניתן  ספציפי  אחד  גורם  אין 

שישמור על אינטרס הלקוח.
חברת  את  הלקוח  עבור  יאתר  הביטוח  סוכן   •
למחיר,  התייחסות  תוך  עבורו  טובה  שהכי  הביטוח 

מקצועיות ושירות.
בטיפול  והמומחיות  הידע  הביטוח  לסוכני   •
כאשר  במיוחד  ורגישות,  מורכבות  בתביעות 

מתעוררות שאלות בקשר לכיסוי ביטוחי.
לאוכלוסיות  טוב  שהדיגיטל  מאמין  אני  לסיכום, 
ימשיך  המסורתי  האישי  השירות  אבל  מסוימות, 
דיגיטליות  וחברות  חדשה  טכנולוגיה  להתקיים. 
ימשיכו לצוץ ולהתקיים אך הן ינגסו בעיקר האחת 
אתכם  ותכוון  תלווה  ביטוח  סוכני  לשכת  בשניה. 
המקצוע  באנשי  השתמשו  הנכונים,  למקומות 

ובשירותים שהיא מציעה.

נקודה למחשבה

CLU ,מרדכי הרשקוביץ
בארץ.  החיים  ביטוח  מאושיות  א’,  מחזור  בוגר 
מרדכי מנהל אגף ביטוח חיים  בחברת הפניקס היה 
את  שהמציא  האיש  הוא  מנורה.  בחברת  גם  וכך 
המושג “מפקח”, הוא שיזם והכניס את המושג “תכנון 
מידע  מערכות  בקידום  רבות  השקיע  הוא  פיננסי”. 

ממוחשבות.
איש  ביטוח,  וסוכני  מפקחים  של  דורות  הקים 
אשכולות עם ידע רחב, שנון, עם חוש הומור. מרדכי 
ידע ליהנות מהחיים, אהב לשתות ונהנה מכל לגימה. 
מרדכי היה חבר שנכון תמיד להושיט עזרה לכל 
קלט  שניות  תוך  מהירה.  עם תפישה  יצירתי,  אחד, 
איש  מתכוון.  אתה  למה  בדיוק  וידע  הרעיון  את 
לשתי  לחיים,  חברתו  לזמי  דאג  למופת,  משפחה 
בנותיו, לנכדיו, לבת דודה שהיתה סיעודית ושימש 

כאפוטרופוס שלה. תמך, ביקר ודאג לכל מחסורה. 
של  דורות  יעידו  שלו  הנהדרת  האישיות  על 
זכרו  יהי  משפחה.  ובני  חברים  עובדים,  סוכנים, 
נוח על משכבך  ברוך. מרדכי, אתה תחסר לכולנו. 

בשלום. לנו, החברים שלך, אתה כבר חסר.
 סו”ב חוה פרידמן וינרב, יו”ר 
המכללה לפיננסים וביטוח

 לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 משפחת הרשקוביץ על פטירתו 

 של חבר הלשכה

מרדכי הרשקוביץ ז"ל
שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני ביטוח 
משתתפת בצערו של 

חבר הלשכה אמיחי טל 
על פטירת אחותו 

אהובה זהבי ז"ל
שלא תדעו עוד צער
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