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ביטוח ופיננסים

… בקשר  האישי
הממונה על רשות שוק ההון 
רואה יתרון עסקי בקשר בין 

הסוכן למבוטח 
< עמ' 4

… טעון שיפור
סוכני הביטוח בסקר 

שירות מקיף על חברות 
הביטוח בתחום האלמנטרי

< עמ' 10-11

… הישג ללשכה
בתוך שנה חידוש ביטוח 

 דירה לא יחייב שימוש 
בהר הביטוח

< עמ' 12

סוכן הביטוח ב־2018: יותר 
מקצועי, שירותי ודיגיטלי

כנס אלמנטר 2018 - שרים, ח”כים ובכירי ענף הביטוח ושוק ההון הגיעו לכנס 
ה־32 של הלשכה באילת ⋅ שקד: “יש לכם גב בכנסת ובממשלה” < עמ' 5-2 
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"
בשנה האחרונה נפגשתי וראיתי 
מקרוב את המנהיגות הלאומית 
ולמדתי  ישראל  מדינת  של 
בישראל  לנו  חסר  שהכי  שהוויטמין 
האומץ.  ויטמין   A  - ויטמין  הוא 
להתחזק  חייבת  הלאומית  המנהיגות 
מנהיגות  לנו  חסרה  בהקדם.  בו 
והחנופה  הפופוליזם  את  שמבטלת 
אומץ  בעלות  להחלטות  ומובילה 
ותעוזה. מנהיגות שאין לה אומץ – לא 

ראויה להוביל ציבור".
כך אמר סו"ב ליאור רוזנפלד, נשיא 
לשכת סוכני ביטוח, בערב הפתיחה של 
כנס אלמנטר שהתקיים השבוע באילת. 
איילת  השרים  הגיעו  הפתיחה  לערב 
עו"ד  כנסת,  חברי  הנגבי,  וצחי  שקד 
רועי כהן, רו"ח איריס שטרק, ד"ר גיא 
רוטקופף, מנכ"לים ויו"רים של חברות 

ביטוח, וראשי ארגונים מקצועיים. 
המשפטים  שרת  אל  פנה  רוזנפלד 

"הערב  הנ"ל  המנהיגות  שמתוך  לה,  ואמר  שקד 
זכינו לארח מנהיגה אמיצה שוויטמין A נמצא אצלה 
איילת  המשפטים  שרת  חברתי,  הדרושות.  בכמויות 
להבחין  יודעת  את  כי  דווקא  אלייך  פונה  אני  שקד, 
לבין  המדיניות  ומעצבי  ההחלטות  מקבלי  דרג  בין 
בשנים  פה  שקרה  מה  המדיניות.  את  המבצע  הדרג 
המשחק  כללי  שבירת  היה  הביטוח  בענף  האחרונות 
הקודמת  ההון  שוק  רשות  על  הממונה  הדמוקרטי. 
ביטלה כל דעה מנוגדת, והוזילה באופן חד ובוטה את 
מעמדה של ועדת הכספים ופגעה בנבחרי הציבור - 
זה מצב שאסור שיחזור. הפופוליזם ששלט בקרב בעלי 
עמדות מפתח חייב להסתיים. דרג נבחר צריך לקבוע 
מדיניות – ודרג מבצע צריך לבצע – ואם לא יבצע 

המחוקקים צריכים לדאוג שיבצע", ציין רוזנפלד.

עבודה משותפת 
נשיא הלשכה התייחס לממונה החדש על רשות שוק 
ההון ד"ר משה ברקת, שנאם למחרת בפני הסוכנים, 
בהם  הימים  יהיה.  לא  בטוח שמה שהיה  "אני  ואמר: 
התקשורת,  דרך  דרקונים  חוזרים  על  מדווח  הענף 
 - חדש  חוזר  נוחת  ימים  חמישה  כל  בהם  הזמנים 
הימים האלו לא ישובו עוד לענף הביטוח. מה שהיה 
- לא יהיה עוד", הדגיש נשיא הלשכה והוסיף: "אני 

יכול לגלות שיש היום הידברות עם רשות שוק ההון 
והעומד בראשה, יש עבודה משותפת ויש כבוד הדדי".
רוזנפלד התייחס לחשיבות האחדות בבית המשותף 
בניין  סיום,  תאריך  לה  שאין  משימה  "זו  לסוכנים: 
על  תפוגה,  תאריך  לו  שאין  מעשה  זה  שלנו  הכוח 
עוצמתנו וכוחנו צריך לעבוד כל הזמן וללא הפסקה. 
הבית  באחדות  הוא  שכוחנו  למדתי  גם  הזאת  בשנה 
המשותף שלנו. את בניית העוצמה של הלשכה החלו 
כאן  נמצאים  שחלקם  בעבר  הלשכה  נשיאי  קודמיי, 
איתנו באולם, זו ההזדמנות להודות לכל נשיאי העבר 

שהשאירו בידינו לשכה איתנה".

כוח ציבורי עוצמתי
רוזנפלד מנה את הישגי הלשכה בשנה האחרונה:

ניצחנו בבג"צ הסדר לרבים והוכחנו כי הצדק   •
מעמדו  את  לכולנו  שהציג  מה  דבר,  מכל  חזק 

וחשיבותו של הסוכן.
• מנענו מסוכני הנסיעות להמשיך ולשווק ביטוח 

נסיעות לחו"ל.
• הגדלנו את כמות חברי הלשכה בכ־400 חברים, 
חברי   5,000 רף  את  נחצה  הקרובים  ובחודשים 

לשכה ועד סוף הקדנציה נגיע ל־6,000 חברים.
• הרחבנו את קשרי הממשל של הלשכה, ויש היום 
ללשכת סוכני ביטוח בישראל את הלובי הציבורי 

והפוליטי החזק ביותר שהיה לה אי 
פעם.

• העצמנו את מערך התקשורת - 
דוחף,  יוזם,  גוף  היא  היום  הלשכה 
אנחנו  תקשורתיים,  כלים  לנו  יש 
ציבורית,  חזית  באף  מוותרים  לא 
שאנחנו  תקשורתית  זירה  אין 
תקשורת  כלי  אין  בה,  נוכחים  לא 

שאנחנו לא מגיעים אליו.
"את בניין הכוח הזה לא בנינו בשביל 
עצמנו, עשינו זאת בכדי שיהיו בידנו 
בכדי  המקצוע.  על  להגן  הכלים  את 
שנוכל להבטיח ענף ביטוח עם עתיד, 

ענף ביטוח עם אופק.
"בכנס הזה נמצאים בכירי הממשל, 
של  הכספים  ועדת  חברי  שרים, 
עיתונאים  דעה,  מובילי  הכנסת, 
ומנהלי  הביטוח  ענף  בכירי  בכירים, 
לכנס  מצטרפים  אלו  כל  החברות. 
וחזקה.  גדולה  לשכה  של  האלמנטרי 
הציבורי  הכוח  על  מעידה  הלשכה  של  העוצמה 
והמקצועי שיש לה. ויותר מכל כשאנחנו מאוחדים – 

אנחנו עומדים בצד המנצח".

אין מקצוענות בטלפנות
בהתייחסו לשיווק הישיר, פנה רוזנפלד אל מנכ"לי 
אנחנו  הביטוח,  בסוכני  "השקיעו  הביטוח:  חברות 
המשווקים הטובים ביותר שלכם; שום שיווק ישיר לא 
יוכל להחליף את סוכן הביטוח המקצועי;  שום טאבלט 
על סטנד בבית מרקחת,  או מוכרנית שמוכרת ביטוח 
ביחד עם מתקן של מים מינרלים לא יוכלו להחליף את 
הציבור שיושב כאן. אין מקצוענות בטלפנות, הפסיקו 
 - הישיר  השיווק  את  הפסיקו  הסוכנים,  עקיפת  את 
תוציאו את החאפרים מהמקצוע", קרא לקול תשואות 
טווח  ארוכי  "הביטוחים  כי  והוסיף  הסוכנים,  קהל 
בבריאות,  והמבוטחים,  החוסכים  עתיד  את  קובעים 
בחיסכון, בסיכונים, בפנסיה ובכל ענפי האלמנטר זה 
בריאות   - פנסיה   - חיים  מקצוע.  לאנשי  רק  מקום 
– סיעוד, ביטוח עסק נכון, ביטוח דירה מקצועי זאת 

אחריות - אל תתנו את האחריות הזאת לטלפנים.
מעולם  יעבור  הזה  המפגע   - ומתריע  מודיע  "אני 
הביטוח. טוב שנעשה זאת בהבנה ובהידברות מאשר 

בחקיקה", הזהיר נשיא הלשכה.

"אני מבטיח - המפגע שנקרא 
מוקדנים ייעלם, או בהבנה או בחקיקה"

נשיא הלשכה קורא לחברות הביטוח להפסיק להשתמש ב"חאפרים" במכירת ביטוח, ומספר על 
השינוי לטובה ביחסים עם רשות שוק ההון תחת הממונה החדש < רונית מורגנשטרן

ביטוח 
ופיננסים

כנס אלמנטר 2018

רוזנפלד: "כשאנחנו מאוחדים - אנחנו עומדים בצד המנצח" | צילום: שלומי דעי
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"סוכני הביטוח לא יתמודדו מול 
השינויים הטכנולוגיים אלא יובילו באמצעותם"

את הדברים האלו אמר סו"ב ישראל גרטי, יו"ר הוועדה לביטוח אלמנטרי, בנאום שפתח את 
כנס אלמנטר ה־32: "סוכן היום חייב להיות סוכן מקצועי ודיגיטלי" < רונית מורגנשטרן 

מקצוענות בעולם הדיגיטלי זהו השם שבחרנו "
לכנס - השם משקף את המהפכה הגדולה של 
העידן בו אנו חיים, עולם דיגיטלי באמצעותו 
להיות  הפך  הוא  ועובדים.  מבלים  מתקשרים,  אנו 
כלי מרכזי ומשמעותי בכל מרחבי חיינו. אני מאמין 
מאידך  או  האטה  פס  להיות  עשויה  שדיגיטציה 
מקפצה לסוכן הביטוח בפרט ולענף בכלל", כך אמר 
סו"ב ישראל גרטי, יו"ר הוועדה לביטוח אלמנטרי 
לשכת  של  ה־32  אלמנטר  כנס  את  שפתח  בנאום 

סוכני ביטוח.  
"אנחנו פה, חברי הוועדה האלמנטרית ואנוכי, על 
מנת למנף את השינוי ולהשתמש בו כמקפצה עבור 
כולנו", הדגיש גרטי. "על מנת שהענף יהיה בחזית 
הביטוח  שסוכני  מאחור,  ישתרך  ולא  הטכנולוגית 
מול השינויים הטכנולוגיים אלא  אל  יתמודדו  לא 
חייב  היום  "סוכן  לדבריו,  באמצעותם".  יובילו 
עצמו  את  המקדם  ודיגיטלי,  מקצועי  סוכן  להיות 
ומשרת את מבוטחיו באמצעות דיגיטציה מתקדמת 

ומתאימה. לשם כולנו צריכים לשאוף".
אמר  והעתיד",  ההווה  העבר,  הם  הביטוח  "סוכני 

כנס אלמנטר 2018

 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   

גרטי. "הם אנשי מקצוע מומחים בתחומם. אין שום 
אפשרות להפקיר את מבוטחנו אזרחי המדינה בידי 
פקיד, מחשב או בידי בעל אינטרס להעצמת רווחים. 
במקצועיותו,  להתחרות  יכול  אינו  מאלה  אחד  אף 

מומחיותו ושירותיו של סוכן הביטוח".
סו"ב גרטי פירט את מגוון הנושאים שקודמו השנה 
בוועדה האלמנטרית, וביניהם: מקרה בו קיימות 2 

תביעות למבוטח ומבוטחים ללא עבר ביטוחי; בעיות 
וההשכרה;  בטיפול בתביעות מול חברות הליסינג 
הסדרת נושא ביטוח האופניים החשמליים שמטופל 
כעת בוועדת הכלכלה; פתרון בעיית ביטוח החובה 
ביטוח  קיום  אישור  הערבי;  המגזר  סוכני  אצל 
שנמצא כעת בטיוטה שניה; חוזר השרברבים וקידום 

שירותי דיגיטציה המותאמים לסוכן.
המקצועיים  הנאמנים,  הטבעיים,  השותפים  "אנו 
והטובים ביותר שלכם.  אנו נכונים ללכת אתכם יד 
ביד תוך שיתוף פעולה לקידום ענף הביטוח", אמר 
הכנס  ארגון  מאחורי  העומדים  לכל  והודה  גרטי, 

ולנשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד.
ביטוח  לחברות  עדים  אנו  לעיתים  "לצערי 
הקמת  ידי  על  הביטוח  סוכן  את  לייתר  שפועלות 
סוכני  את  להחליף  שמטרתם  ארגוניים  מבנים 
הביטוח, תוך מכירת ביטוחים ישירים", סיכם יו"ר 
אלו,  שתחליפים  בטוח  "אני  האלמנטרית.  הוועדה 
מתקדמים ככל שיהיו, לא יוכלו כאמור להחליף את 
האמיתי  הסף  שומר  הביטוח  סוכן  של  מקצועיותו 

של המבוטח".

גרטי | צילום: שלומי דעי
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"הערך של הסוכן הביטוח נשאר 
בעיניי עצום גם בימים אלו"

הממונה על רשות שוק ההון: "הקשר האנושי עם המבוטח הוא היתרון העסקי של 
הסוכנים, אם לא ישמרו עליו - יפסידו מול המכונות" < רונית מורגנשטרן 

יכולות "  לא  שיהיו  ככל  חכמות  מכונות 
להחליף אנשים. למכונות יש צ'יפ ולאנשים 
מאחורי  הסיפור.  כל  זה  ואנשים  לב  יש 
סעיפי  האקטוארים,  והחישובים  הסולבנסי  כל 
עומדים  והעמלות,  התעריף  וחישובי  הפוליסה 
שלי  הראשון  בשבוע  אנושיים.  וסיפורים  אנשים 
רגע  חמישי,  יום  מדי  הרגל.  לי  עשיתי  לתפקיד 
טלפון  מרים  אני  השבוע,  לסוף  שנכנסים  לפני 
אנשים  לרשות.  תלונה  שהגישו  האנשים  לאחד 
שלא פגשתי. אנשים שקראתי על המקרה שלהם 
לשלומם.  ומברר  מתקשר  אני  קצר.  זמן  לפני  רק 
להם  נותן  לא  שלהם.  המקרה  על  מעט  משוחח 
תשובה לכאן או לכאן, אלא מבטיח להם דבר אחד 
- אנחנו רואים אותם. אנחנו נטפל במקרה שלהם 
שלהם  ההלם  את  לתאר  קשה  הרצינות.  בשיא 
אליהם,  מתקשר  המערכת  שראש  מבינים  כשהם 

אבל המסר עובר".
כך לדברי ד"ר משה ברקת, הממונה החדש של 
שנשא  בנאום  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק  רשות 
את  שמילאו  והסוכנות  הסוכנים  מאות  בפני 
השני  היום  בבוקר  באילת  אלמנטר  בכנס  האולם 
לכנס. ד"ר ברקת ציין שזו הפעם הראשונה שהוא 
ועדת חקירה  מדבר במסגרת התפקיד שלא בפני 

פרלמנטרית.

לשבור את חומת האטימות 
ברשות  שאנשיו  דואג  הוא  כי  הוסיף,  ברקת 
יידעו על השיחות שהוא מקיים עם פונים: "אני 
אנו  או  שטיפלנו  מהאנשים  חלק  נבקר  גם  והם 
לכל  נגיע  לא  אנחנו  שלהם.  בנושא  מטפלים 
הפונים, אבל אנחנו נדאג להעביר את המסר הזה 
אנחנו  משפחה.  אחרי  משפחה  אדם,  אחרי  אדם 
אנחנו  אבל  כותרות,  בשביל  זה  את  עושים  לא 

של  שדירקטורים  כדי  כך  על  לספר  דואגים  כן 
אנושיים  במקרים  מטפלים  שהם  יבינו  חברות 
שמנכ"לים  כדי  תביעות,  יישוב  בנוהל  רק  ולא 
את  וישברו  דומה  דבר  יעשו  בכירים  ומנהלים 
חומות האטימות והריחוק בהם נתקלים לא פעם 

לקוחות". 
אדם  בני  "להיות  זה:  בנושא  הממונה  אמר  עוד 
תעשיה  של  מהמקום  אבל  פשוט,  לכאורה  זה 
של  דמיוניים,  כמעט  כסף  סכומי  שמנהלת 
אינטרסים אדירים שנלווים לכך, של תחושות כוח 
בהיותך מופקד כמנהל או אחראי כרגולטור, ושל 
תמריצים אחרים, קל מאוד לאבד פרופורציות ולא 

לראות את מי שעומד מולנו". הוא ביקש להדגיש 
שהוא משוכנע שיש הרבה מקרים "בהם המערכת 
נותנת מענה נהדר, עוזרת לנזקקים ואפילו מצילה 
משפחות. אני רק רוצה שיהיו יותר מקרים כאלה 
בקיר  נתקלים  המבוטחים  בהם  מקרים  ופחות 
אטום או לב אטום. אני רוצה שנראה את האנשים 

מאחורי הפוליסות.
האנשים,  עם  הקשר  הזה,  הדבר  כסוכנים  "לכם 
גם  הוא  אלא  אנושיות,  של  עניין  רק  לא  הוא 
היתרון העסקי שלכם. אם לא תשמרו על היתרון 

הזה, אתם תפסידו בקרב מול המכונות".

הבנה אנושית
על המעבר לעולמות הטכנולוגיה אמר: "אני יודע 
הטכנולוגיה  עולמות  לתוך  נכנסים  מכם  שרבים 
כסוג של מנוף לצמיחה או התמודדות עם האיומים 
וזה נהדר, אבל היתרון העיקרי והמרכזי שלכם הוא 
הערך  האנשים.  עם  שלכם  אמצעי  הבלתי  הקשר 
המוסף שלכם הוא בקסטומיזציה, לא בפס הייצור 

של מוצרים אחידים לכל.
עם  להתמודד  הסוכן  של  היחיד  הסיכוי  "זה 
האלגוריתמים שסוגרים על פער המידע, אבל לא 
על פער האמון וההבנה האנושית. זה דורש עבודה 
וקשר הדוק וממושך יותר מול הלקוח, אבל היום 
יותר מתמיד זה אופי השירות. הימים של ביצוע 

מכירה תמורת עמלת היקף יחלפו. 
עצום  בעיניי  נשאר  בביטוח  הסוכן  של  "הערך 
גם בימים אלו, בפרט לאור המורכבות והאתגרים 
ואפילו  הפנסיה  הסיעוד,  הבריאות,  בעולמות 
זאת,  עם  יחד  מסוימים.  אלמנטריים  בתחומים 
גורלו של סוכן הביטוח תלוי מאוד באופן שבו הוא 
תופס ומבצע את תפקידו לטובת המבוטח", סיכם 

הממונה.

כנס אלמנטר 2018

ברקת | צילום: שלומי דעי

תמיד חשבתם "לעבוד ביחד"? להיות שותפים שווים?
אנחנו עושים זאת כבר 10 שנים!

 בואו תצטרפו לקואופרטיב בביטוח! 
כי "יחד זה כוח ואנחנו עובדה"

עובדה סוכנות לביטוח )2010( בע"מ
ליצירת קשר - אריק ורדי: 050-5274660  |  זאב פרלשטיין:  054-2545465
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שרת המשפטים: "אני רוצה שתדעו 
שיש לכם גב בכנסת ובממשלה"

בפתיחת כנס אלמנטר חיזקה השרה שקד את הסוכנים וסיפרה שמשרדה בוחן כיצד להחיל מנגנון 
פיקוח על הרגולטורים ⋅ השר צחי הנגבי: "אנחנו נשמור עליכם ונתמוך בכם" < רונית מורגנשטרן 

להגיע " מאמץ  שעשיתי  הסיבה 
ביטוח,  סוכני  לשכת  לכנס 
רבה  חשיבות  רואה  אני  כי  היא 
זהו  פעמים  הרבה  ביטוח.  לסוכני 
עסק משפחתי וזה לא פשוט בישראל 
להיות עצמאי. אני רוצה שתדעו שיש 
לכם גב בכנסת ובממשלה", כך אמרה 
איילת שקד, בערב  שרת המשפטים, 
הפתיחה של כנס אלמנטר 2018 לקול 
מחיאות הכפיים של הסוכנים שנכחו 

באולם.
הביטחוני  המצב  רקע  על  לדבריה, 
וחצי,  לשעה  אפילו  לבוא  החליטה 
ביטוח:  סוכני  לשכת  לכנס  במיוחד 
של  בחשיבותו  מכירה  בהחלט  "אני 
מוסד הסוכן, גם באופן אישי", אמרה. 

למבוט דואגים  שאתם  יודעת  ־"אני 
אתכם.  לחזק  רוצה  באמת  ואני  חים 
האחרונה,  בשנה  לפחות  הלשכה, 
ומובילה  מאוד  משמעותית  נהייתה 
מהלכים בכנסת ובשיח הציבורי ואני 

־מאוד מקווה שנמשיך להתראות בש
מחות", ציינה השרה.

איפוק רגולטורי
שקד:  אמרה  הרגולציה,  לעודף  בהתייחסותה 
"אתם סבלתם מהיפר רגולציה. אני כיו"ר ועדת 
ברגולציה  שימוש  להוביל  מנסה  לחקיקה  שרים 
בה  להשתמש  ולא  חוק  כשלי  תיקון  לטובת  רק 
כדי להנדס תחומים מסוימים. כיו"ר ועדת שרים 
לחקיקה אני יכולה להגיד לכם שלפנינו מונחים 
40 הצעות חוק מדי חודש. זה בלתי מת־ ־יותר מ

קבל על הדעת ואנחנו משתדלים להעביר רק את 
־הנחוץ", אמרה שקד והוסיפה: "אני קראתי לרגו

לטורים בישיבת הממשלה וגם מעל דוכן הכנסת 
לנהוג באיפוק רגולטורי ולהשתמש בחוזרים רק 
כשנחוץ. כל חקיקה עוברת תהליך ארוך, בוודאי 
חקיקה ראשית. אבל רגולטורים פשוט מוציאים 

־חוזרים בלי יותר מדי פיקוח. אנחנו צריכים לח
־שוב אם צריך להקים מנגנון שיפקח גם על הר

כפיים  למחיאות  וזכתה  שקד  אמרה  גולטורים", 
סוערות. לסיכום, הדגישה שרת המשפטים: "גם 
מאשר  ביטוח  סוכן  שעדיף  יודעת  אישית  אני 

טאבלט".
אמר  הנגבי,  צחי  אזורי,  פעולה  לשיתוף  השר 
לנוכחים כי הוא ידיד אמת של סוכני הביטוח מזה 
אותי  תצרפו  אם  אשמח  "אני  שנים.  מאוד  הרבה 
 30 כבר  אני  הבא  בשבוע  כי  שלכם  החזק  ללובי 
שנה מחוקק. שמחתי לראות שהלובי החזק שלכם 
כל  עם  מוחלט  באופן  מזדהה  אני  עוד.  התחזק 

שנו ברגולציה  המאבק   – כאן  שבוטאו  ־המסרים 
גסת בכל חלקה טובה והצורך של הציבור להיות 
עליכם  נשמור  אנחנו  הסוכנים.  ידי  על  מיוצגים 

ונתמוך בכם", הדגיש השר הנגבי.

כנס אלמנטר 2018

הנגבי ושקד בכנס אלמנטר. הנגבי: "מזדהה עם כל המסרים שבוטאו כאן" | צילומים: שלומי דעי

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 



תודה!
כלל ביטוח ופיננסים גאה להוביל 

את חוויית השירות בקרב סוכני 
הביטוח בישראל.

תודה! לעובדי וסוכני כלל ביטוח ופיננסים על 
השותפות ועל המחוייבות הגדולה לחברה. כלל היא 
של כולנו, נמשיך להעניק לכם, סוכנינו, את השירות 

האיכותי והמקצועי ביותר, למען הצלחתינו המשותפת.

מנתוני סקר עמדות הסוכנים בנושא ביטוח 
אלמנטרי. כלל ביטוח ופיננסים דורגה במקום 

הראשון בקרב חברות הביטוח הגדולות ובמקום 
השני, אחרי שומרה, בקרב כל החברות שנבדקו.
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ד"ר גיא רוטקופף: "סוכני ביטוח 
הם השגרירים שלנו"

בערב פתיחת כנס אלמנטר ביקש מנכ"ל איגוד חברות הביטוח להדק את שיתוף הפעולה עם הסוכנים 
למען המבוטחים ⋅ גם נשיאת לשכת רואי החשבון ונשיא להב נשאו דברים < רונית מורגנשטרן 

אנחנו רואים את טובת סוכני ביטוח כטובת "
חברות הביטוח והמבוטחים", כך אמר מנכ"ל 
רוטקופף,  גיא  ד"ר  הביטוח  חברות  איגוד 
"הקשר  לדבריו,  אילת.  כנס  של  הפתיחה  בערב 
הביטוח  חברות  לאיגוד  ביטוח  סוכני  לשכת  בין 
השתנה מאוד לטובה בקדנציה הנוכחית; יש קשר 
אמיץ, חברי. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה פורה 

גם אם איננו רואים הכל עין בעין". 
רוטקופף אומר כי "היום יש שיח עם פוליטיקאים 
ושרים  יושבים פה חברי כנסת  נגד שומרי הסף. 
אותם,  להשחיר  מנסים  הציבור.  למען  שפועלים 
רעיון  אותו  הציבור.  טובת  מהי  יודעים  הם  אבל 
קיים גם כאן אצל סוכני הביטוח. הסוכנים יודעים 
מהי טובת הלקוחות שלהם. הם לא צריכים שומרי 
סף שיגידו להם מה טוב עבור המבוטחים שלהם. 
שאמרתי,  מה  את  לקיים  נוכל  שאנחנו  מנת  על 
עינינו את  לנגד  הזמן  אנחנו צריכים לראות כל 

טובת הביטוח. אם זה יקרה כולם יהיו מרוצים"
עוד הדגיש מנכ"ל איגוד חברות הביטוח: "סוכני 
שפוגשים  אלה  הם  שלנו;  השגרירים  הם  ביטוח 
את הלקוח בעת הקשה שלו; תמשיכו להציק לנו 
כדי לשלם  נעשה הכל  ואנחנו  למען המבוטחים, 
תביעות ביטוח – בשביל זה אנחנו כאן. אני חש 
רוזנפלד  בהובלת  האחרונה  בתקופה  שינוי.  שיש 
התחילו להבין סוף סוף שמי שדואג למבוטחים הם 

סוכני הביטוח ואם נעמוד על זה, זה מה שיהיה".
נשיאת לשכת רואי החשבון רו"ח איריס שטרק, 
בין הארגונים  הדגישה את החשיבות של הממשק 
הכלכליים, ובכלל זה לשכת סוכני ביטוח. שיתוף 
הפעולה בין כלל הארגונים הכלכליים המקצועיים 
תורם לשיפור היעילות העסקית והכלכלית. שטרק 
הוסיפה: "על חשיבותו של הסוכן אין חולק, מדובר 

חשובות  בנקודות  משפיע  אשר  חשוב,  במקצוע 
רבות.  ומשפחות  אזרחים  בחיי  ומשמעותיות 
נותני השירותים,  חיים בשוק תחרותי, כל  כולנו 
כן גם אנחנו, רואי החשבון, סוכני ביטוח ואחרים. 
עלינו להתאים את המקצוע לשינויים ולתחרות, 
חשיבות  יש  משמעותי.  מוסף  ערך  שנייצר  בכך 
וניסיון  ידע  שרכש  ומיומן,  מקצועי  אנושי  להון 

מפעילותו בשטח ואשר אין לו תחליף. 
החסמים  אחד  החשבון,  רואי  "עבורנו 
הוא  עסקים,  כמייצגי  בתפקידנו  המשמעותיים 
הנטל הרגולטורי והבירוקרטי. נטל זה, בוורסיות 
שירותים  ונותני  מייצגים  על  גם  מוטל  שונות, 
סדר  בראש  הסוכנים.  עליכם  וגם  אחרים, 
הצורך  נמצא  חשבון,  כרואי  שלנו  העדיפויות 
המידי לתיקון עיוותי חקיקה משמעותיים במיסים, 

ולפעול להקלה משמעותית של נטל המיסים.

המנוע של המשק
את ערב הפתיחה חתם נשיא להב עו"ד רועי כהן, 
שסקר את פעילות לשכתו לטובת שיפור הסביבה 
העסקית. הוא גילה כי קיבל אישור לפעול בכנסת 
להכרה בישיבות עבודה בבתי קפה ומסעדות כהוצאה 
מוכרת: "אם אדם נפגש בבית קפה כדי לייצר פרנסה 
ממנה הוא משלם מיסים למדינה, אז שהמדינה תכיר 
בהוצאה הזאת כהוצאה לצורך עבודה וכנ"ל ברכב 

של עצמאי שיוכר כרכב עבודה", אמר.
ללא  שיום  היא  ההון  שוק  רשות  של  המדיניות 
בגלל  או  שצריך  בגלל  לא  חוזר.  לא  הוא   - חוזר 
את  לגמור  צריך  כי  אלא  הלקוחות,  את  ששאלו 

היום". סיכם כהן

ד"ר רוטקופף, עו"ד כהן ורו"ח שטרק | צילומים: שלומי דעי

כנס אלמנטר 2018

עו"ד כהן ורו"ח שטרק

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"
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"אם קיים סירוב לבטח מגזר מסוים אנחנו 
ניכנס לתמונה ונתקן את העיוות"

כך אמרה ח"כ עליזה לביא ברב שיח שכותרתו "ביטוח - נושאים בוערים" ⋅ גם ביטוח לאופניים 
חשמליים וסירוב החברות לבטח נהגים עם שתי תביעות – נידונו בפאנל < רונית מורגנשטרן

הצעת החוק למניעת סירוב חברות הביטוח לבטח "
כבר   - תביעות   2 עם  מבוטחים  רכב  בביטוח 
נכתבה, ויש לה תמיכה מכול סיעות הכנסת. לא 
ניתן שהמבוטחים יהיו קהל שבוי של חברות הביטוח. 
הרכב  ללא  להתנייע  יכולים  שלא  נכים  אלי  באים 
שלהם. לא אתן שימשיכו להתעמר בהם". כך אמרה 
ח"כ עליזה לביא )יש עתיד( בפאנל "ביטוח - נושאים 
בוערים", במסגרת כנס אלמנטר באילת. את הפאנל 

הנחתה העיתונאית סיון כהן.
סו"ב  בלשכה,  אלמנטרי  לביטוח  הווועדה  יו"ר 
ישראל גרטי, העיר כי למרות שיו"ר ועדת הכספים 
הורה לרשות שוק ההון להביא הצעות לפתרון בתוך 
אסף  אמר  בתגובה  חודשים.  כבר  עברו  יום,   30
ההון,  שוק  רשות  על  לממונה  בכיר  סגן  מיכאלי, 
תציע  לציבור,  מענה  נותן  אינו  הביטוח  שוק  אם  כי 

הרשות מספר פתרונות בקרוב.
בכלי  פורסמו  האחרונים  השבועות  במהלך 
סירבו  ביטוח  חברות  בהם   מקרים  שני  התקשורת 
לבצע  ניסיונות  בשל  הערבי  מהמגזר  נהגים  לבטח 
אמרה  לביא  ח"כ  דרכים.  בתאונות  ביטוח  הונאות 

בעניין "חברות ביטוח לא יכולות להחליט שהן אינן 
הונאות  קיימות  האם  לבדוק  יכולות  הן  מבטחות. 
מסוים  מגזר  לבטח  סירוב  קיים  אם  אותן.  ולחשב 
ח"כ  העיוות".  את  ונתקן  לתמונה  ניכנס  אנחנו 
נורית קורן )ליכוד( הוסיפה: "נקיים דיון ונדרוש כי 
רשות שוק ההון תיכנס לתמונה ותפעל בנושא זה. 
אני לא אניח לרשות עד שהיא לא תוציא חוזר ברור 
בנושא". חברות הכנסת יבקשו לקיים כבר בשבוע 

הבא דיון מהיר בנושא במסגרת ועדת הכספים.
פגיעה  תאפשר  לא  הרשות  מיכאלי,  לדברי 

הרשות  "עמדת  ודת:  מין  גזע,  בסיס  על  במבוטחים 
בידי  זה  בנושא  שהוגש  הבג"צ  במסגרת  תפורסם 

סוכני ביטוח מהמגזר הערבי".
סו"ב גרטי הוסיף, כי קיימת בעיה דומה עם סוכנים 
שלא  מעדיפות  הביטוח  שחברות  וחדשים,  צעירים 
לעבוד אתם. בתגובה אמר סגן הממונה: "בכל מקום 
נפעל  לגיטימית,  ולא  סבירה  לא  פעולה  שנזהה 
בצורה נחושה. הרשות רוצה לראות סוכנים צעירים 

מצטרפים לענף הביטוח".
ויח"צ  רחל כבודי, ראש מערך קשרי חוץ  סו"ב 
חוקי  את  ולאכוף  להקפיד  "חייבים  הוסיפה: 
החשמליים".   האופניים  רוכבי  מול  התעבורה 
מתחמי  להקצות  "יש  גרטי  סו"ב  אמר  זה  בעניין 
נסיעה באופניים בכל כביש עירוני. מדובר בעניין 
והסכנות  התאונות  את  ומפחית  באירופה  הקיים 
קראו  ולביא  קורן  הכנסת  חברות  דרמטי".  באופן 
אישי,  "באופן  והורית:  אישית  אחריות  לגלות 
מאוד מאכזב אותי שלא ראינו את נושא האופניים 
המקומיות  הבחירות  מערכת  במרכז  החשמליים 

בערים הגדולות", הוסיפה ח"כ לביא.

כנס אלמנטר 2018

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע״מ | החברה המבטחת - הפניקס חברה לביטוח בע״מ | בכפוף לתנאי הפוליסה, חריגיה 
וסייגיה | בכפוף לחיתום רפואי | ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל באמצעות השימוש בכרטיס ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס.

 הטענה עצמית של כרטיס ה-PassportCard שברשותכם:
 • לתשלום מידי במקום, במקרים רפואיים בחו"ל.
 • למשיכת מזומן במקום, מכל כספומט בעולם

במקרה של עיכוב בהגעת הכבודה.

הביטוח האוטונומי הראשון בעולם

מטעינים את הכרטיס ולא מוציאים כסף מהכיס

סו"ב גרטי, סו"ב כבודי, ח"כ קורן, ח''כ 
לביא ומיכאלי | צילום: שלומי דעי



האם את/ה משווק כתבי שירות מחוץ לפוליסה? 
במידה וכן ציין מי ספק השירות המרכזי שלך?

כתב שירות מחוץ לפוליסה

קופל גרופ מודה לסוכני הביטוח בישראל 
על בחירתם בחברת סטארט שירותי רכב 

למקום הראשון 
בסקר לשכת סוכני הביטוח בכנס אלמנטר 2018

שנה שניה ברציפות!

לשכת סוכני  
הביטוח בישראל
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קופל-סטרט שלמה דרכים ממסי אחר זברה נתי לא משווק כתבי  
שרות מחוץ 

לפוליסה

?  האם אתה משווק כתבי שירות מחוץ לפוליסה

2017 2018

מחקר שמביא תוצאות
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"מצאנו אצל משה ברקת אוזן קשבת 
ונכונות גדולה לשתף פעולה"

 כך לדברי מ"מ נשיא הלשכה בפאנל שנערך בסיום הכנס ועסק ברגולציה בענף ⋅ בפאנל השתתפו חברי כנסת, 

יו"ר לשכת השמאים והנהגת הלשכה. במהלכו תקפה ח''כ בירן בחריפות את סלינגר < רונית מורגנשטרן 

נס אלמנטר 2018 של לשכת סוכני ביטוח כ
הסתיים ברב שיח שעסק ברגולציה בענף 
כנסת,  חברי  שבעה  השתתפו  בו  הביטוח, 
יו"ר לשכת השמאים חיים מסילתי והנהגת הלשכה, 
סוכני הביטוח מ"מ הנשיא, סו"ב ליאור הורנצ'יק, 

ויועצת הנשיא, סו"ב נאוה וינקלמן.
חברי הכנסת שהשתתפו ברב שיח הם ח"כ נאווה 
הציוני(,  )המחנה  בירן  מיכל  ח"כ  )הליכוד(,  בוקר 
ח"כ מיקי זוהר )הליכוד(, ח"כ יעקב אשר )יהדות 
ח"כ  הציוני(,  )המחנה  סעד  סלאח  ח"כ  התורה(, 
)המחנה  פדידה  לאה  וח"כ  )מרצ(  פריג'  עיסאווי 

הציוני(.
במהלך המושב שהנחה העיתונאי הכלכלי, יהודה 
חקיקה  ביוזמות  המשתתפים  התמקדו  שרוני, 
על  בביקורת  וכן  הכנסת  שולחן  על  הנמצאות 
סלינגר שעמדה בראש רשות  דורית  כהונתה של 

שוק ההון.
המשתתפים בפאנל התייחסו לנושא הרגולציה 

וסיכמו:
ח"כ בירן תקפה בחריפות ואמרה: "סלינגר אחזה 
לממונה  אותה  שהפכה  פנאטית  באידיאולוגיה 
הגרועה ביותר של השוק. היא הנהיגה רגולציה לא 
צריכים  העבירה  שסלינגר  מהדברים  וחלק  חכמה 

פשוט למחוק".
רשות  מצד  כיוון  שינוי  נחוץ  כי  ציין  זוהר  ח"כ 
שוק ההון כלפי סוכני הביטוח: "ביום שכולם יפנימו 
של  לאינטרסים  דואגים  שבאמת  בענף  שהיחידים 
הלקוחות הם סוכני הביטוח - זה היום שבו ייפתרו 

כל הבעיות בענף".
סו"ב ויקלמן: "סוכני הביטוח נמצאים תחת מתקפת 
והחוזרים שפורסמו  סייבר של הרגולציה. התקנות 
בתקופת סלינגר הן לא לטובת הציבור, אלא נגדו. 

הכנסת  חברי  ועל  מוגזמת  היא  הקיימת  הרגולציה 
להקשיב לקולות ולהיות חסם מפני רשות שוק ההון 
הבעיה, אלא  זו לא  הסוכנים  הביטוח.  והמפקח על 

הפתרון של הענף".
סלינגר  מדורית  "ביקשתי  הורנצ'יק:  סו"ב 
את  שתבין  כדי  אחת  לפגישה  אליי  שתתלווה 
בענף  בנתה  שהיא  מציאותית  הבלתי  הרגולציה 
פוגעת  הזו  אפשרית  הבלתי  הרגולציה  הביטוח. 
בראש ובראשונה באזרחי ישראל. אני שמח שאחרי 
תקופתה מצאנו אצל הממונה החדש, משה ברקת, 
גדולה  קשבת  אוזן  מיכאלי,  אסף  סגנו,  ואצל 
ונכונות גדולה לתקן את הטעויות שנעשו בעבר. 
כעת  יש  להקשיב  לנכונות  שמעבר  מרגיש  אני 
ברשות שוק ההון הנהגה שמעוניינת לשתף פעולה 

עם סוכני הביטוח".
בשנים  עבר  הביטוח  "שוק  אמר:  סעד  ח"כ 
האחרונות תקופה של חוסר יציבות בגלל הממונה 
למשה  מכאן  קורא  אני  סלינגר.  דורית  הקודמת 
ברקת שנכנס לתפקידו לפעול באופן מיידי על מנת 
סוכני  בענף.  ההדדי  והאמון  היציבות  את  להחזיר 
הביטוח הם פקטור חשוב מאוד בענף הזה וההחלטות 

צריכות להתקבל יחד איתם ובשיתוף פעולה".
סעד גם התייחס להצעת החוק המקודמת בכנסת 
חובה  בביטוח  המגזר הערבי  אי אפליה של  בעניין 
בכנסת  אחידה  חזית  שקיימת  מאוד  שמח  "אני 
בעניין הזה. לא ייתכן שיפלו מגזר שלם בגלל בעיות 

נקודתיות".
על  להקל  צריכה  "הרגולציה  הוסיף:  אשר  ח"כ 
האזרחים וגם על ענף הביטוח. הגיע הזמן לתת אמון 
ענישה  שתהיה  אחד  מצד  ובענף.  הביטוח  בסוכני 
שני  מצד  אבל  הכללים,  את  שמפר  למי  מתאימה 
האמון  את  לסוכנים,  כולל  בשוק,  לכוחות  לתת 

שירות  ולהעניק  אותו  לפתח  יכולים  שהם  המלא 
ללקוחות".

יודע  "אני  התקיף:  בקו  המשיך  פריג'  ח"כ 
של  בקדנציה  קשה  תקופה  עברו  הביטוח  שסוכני 
החדש  הממונה  שתחת  מקווה  ואני  סלינגר  דורית 
אני  אבל,  שונה.  יהיה  כלפיכם  היחס  ברקת  משה 
הגיע  הזו.  מהתקופה  משהו  ללמוד  גם  לכם  קורא 
יותר  הזמן שסוכני הביטוח יבנו קשר ישיר ועמוק 
מאחורי  תסתתרו  אל  שלהם.  הלקוחות  לבין  בינם 
אפליקציות ומחשבים. היחס האישי שלכם ללקוחות 

הוא זה שיעצים אתכם בתוך הענף".
בתגובה לדברי ח"כ פריג' אמרה ח"כ פדידה: "אני 
הכספים  כרופא של  הביטוח שלי  לסוכן  מתייחסת 
שלי. העולם המודרני לקח מהלקוחות את הבנקאי 
ועוד דוגמאות שהפכו את השירות שאנחנו מקבלים 
להילחם  הביטוח  לסוכני  קוראת  אני  לוירטואלי. 
ולהמשיך להיות רלוונטיים  עבור הלקוחות שלהם 

דרך השירות האישי והאנושיות כלפי הלקוחות".
שמגבשת  בהצעה  בדבריה  התמקדה  בוקר  ח"כ 
החשמליים:  האופניים  בעניין  ביטוח  סוכני  לשכת 
שיוזמת  חוק  הצעת  לקדם  כדי  עובדים  "אנחנו 
הלשכה להפוך את האופניים החשמליים לכלי רכב 
ממונע לכל דבר. זה אומר שהחוק יחייב את הנוהגים 
לעבור  חובה,  בביטוח  להחזיק  חשמליים  באופניים 
יוזמה מבורכת של  זו  זיהוי.  רישוי ולהתקין מספר 
הלשכה שכנסת ישראל בהחלט תסייע להעביר את 

החקיקה הזו".
שני  "יש  מסילתי:  חיים  השמאים,  לשכת  יו"ר 
ענפים עם רגולציה כבדה שרק פוגעת בהם - הנדל"ן 
והביטוח. הרגולציה חייבת להבין את תפקידה ולא 
להערים קשיים על פעילות הענף שעליו היא אמונה 

מכיוון שבמקום לסייע היא רק מכשילה".

כנס אלמנטר 2018

רב שיח בנושא רגולציה בענף הביטוח נעל את כנס אלמנטר 2018 | צילום: שלומי דעי
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סקר הסוכנים: חל שיפור בשירות 
החברות בביטוח האלמנטרי

שומרה במקום הראשון עם ציון 7.7 במדד השירות; מנורה דורגה אחרונה עם ציון 6.3; הפניקס והראל 
הן הפוגעות ביותר בסוכנים בפעילות ישירה ובהנחה על חשבון עמלה < רונית מורגנשטרן 

בחודש ל ערכה  ביטוח  סוכני  שכת 
אשר  מקיף,  שירות  סקר  אוקטובר 
לדרג  ומטרתו  סוכנים,  כ־660  כלל 
בתחומי  הביטוח  חברות  של  השירות  רמת  את 
מכון  ידי  הביטוח האלמנטרי. הסקר, שבוצע על 
על  החברות  של  השירות  רמת  את  דירג  שריד, 
פי שביעות רצון הסוכנים העובדים עמם. הסקר 

הוצג בכנס הלשכה באילת. 
עשר  חמישה  נבדקו  הסקר  במסגרת 
קריטריונים של שירות:  שביעות רצון כללית, 
בתביעות,  טיפול  החיתום,  גמישות  תעריפים, 
קבלת החלטות בתשלום תביעות, תשלום לפנים 
זמינות  העובדים,  מקצועיות  הדין,  משורת 
נוחות  עמלות,  בחישוב  שקיפות  העובדים, 
עבודה בפורטל, ממשק סלולרי, תמיכה טכנית, 
פגיעה  לכיסויים,  פתרונות  במתן  גמישות 
בסוכן באמצעות פעילות ישירה, הורדת שיעור 

העמלה בגין הנחה. 

רמת השירות:
ברוב  עלייה  נרשמה  לאשתקד,  בהשוואה 
חברת  היא  שומרה  הרצון.  בשביעות  החברות 
כלל  ממוקמות  אחריה   ,)7.7( המובילה  הביטוח 
 ,)6.9( שלמה   ,)6.9( מגדל   ,)6.9( איילון   ,)7.4(
 )6.8( הכשרה   ,)6.8( הראל    ,)6.8( הפניקס 

ומנורה )6.3(.
רצון:  שביעות  ממדי  ב־10  הובילה  שומרה 
 ,)8.1( תעריפים   ,)8.1( כללית  רצון  שביעות 
 ,)8.1( בתביעות  הטיפול   ,)7.4( החיתום  גמישות 
 ,)8.2( תביעות  תשלום  בנושא  החלטות  קבלת 
מקצועיות   ,)7.6( הדין  משורת  לפנים  תשלום 
בחישוב  ושקיפות   )8.3( העובדים  זמינות   ,)8.2(
עמלות )7.8(. שומרה דורגה אף כחברה שפוגעת 

הכי פחות בסוכנים בפעילותה הישירה )2.4(.
כלל הובילה בשלושה פרמטרים: נוחות העבודה 
תמיכה   ,)7.4( הסלולרי  הממשק   ,)8.3( בפורטל 

טכנית )8.3(. 
פתרונות  במתן  גמישות  במדד  הובילה  איילון 
פחות  הכי  שפוגעת  וכחברה   )7.4( לכיסויים 
בסוכנים בהורדת עמלה בגין הנחה ללקוח )5.6(.

שהכי  כחברה  הראשון  במקום  דורגה  הפניקס 
זאת   ,)6.5( הישירה  בפעילותה  בסוכנים  פוגעת 
עם  קטגוריה  באותה  דורגה  היא  אשתקד  כאשר 

ציון של 5.5. 
מנורה דורגה אחרונה בשישה מדדים: שביעות 

רצון כללית )6.6(, גמישות החיתום )6.1(, טיפול 
תשלום  בנושא  החלטות  קבלת   ,)6.1( בתביעות 
תביעות )6.5(, תשלום לפנים משורת הדין )5.8( 

ומקצועיות )6.8(.
כחברה  מחמיא  הלא  במדד  מובילה  הראל 
הפוגענית ביותר בסוכנים מבחינת הורדת שיעור 
עמלה בגין הנחה ללקוח )7.1(, כאשר גם אשתקד 
פעילות  מבחינת   .)6.6( זה  במדד  לרעה  בלטה 
הישירה הראל מוקמה במקום השני עם ציון 5.2. 
החברה דורגה אחרונה גם במדדי תעריפים )6.5( 

ושקיפות בחישוב עמלות )6.3(.
הכשרה דורגה אחרונה בשלושה מדדים: נוחות 
 )5.2( הסלולרי  הממשק   ,)6.4( בפורטל  העבודה 

ותמיכה טכנית )6.7(.
שלמה דורגה אחרונה בשני פרמטרים: זמינות 
העובדים )5.9( וגמישות במתן פתרונות לכיסויים 

.)5.1(

 הנושאים שהכי מטרידים את 
סוכני הביטוח:

המוענקת  ההנחה  כי  עולה  הסקר  מתוצאות 
הקריטריון  הוא  הסוכן  עמלת  חשבון  על  ללקוח 
מכן  לאחר   .)44%( הסוכנים  את  ביותר  המטריד 
היקף הרגולציה )41%(, שיווקן הישיר של החברות 
באופן כללי )37%(, בעיות בחיתום )20%(, תדמית 

הסוכן )13%( וטיפול בתביעות )12%(.

ציונים נמוכים בנזקי צנרת
הסוכנים  רצון  שביעות  את  השנה  בחן  הסקר 
מהרפורמה בטיפול בנזקי צנרת. כל החברות זכו 
במקום  דורגו  ושומרה  מגדל  נמוכים.  לציונים 
כלל    ,)5.0( הכשרה  מכן  ולאחר   )5.6( הראשון 
ואיילון )4.8(, הפניקס )4.6(, הראל )4.5(, מנורה 

ושלמה במקום האחרון )4.2(.
נותן השירות בטיפול נזקי צנרת שדורג במקום 
מכן  ולאחר   )5.5( פרטי  שרברב  הוא  הראשון 
 ,)4.4( השחר   ,)4.7( )4.8(, נץ  )4.9(, מילגם  פמי 

ובמקום האחרון נתב )4.2(.

 דירוג מחוזות/מרחבי הפעילות 
בכל חברה

הסקר כלל התייחסות להיבטי השירות גם ברמת 
מחוזות/מרחבי הפעילות בכל חברה. להלן דירוג 
המחוזות המצטיינים בכל חברה, בנוגע לשירות 

לסוכנים וללקוחותיהם בביטוח אלמנטרי: 
שומרה – מחוז ירושלים )8.7(; הכשרה – מחוז 
צפון )6.7(; איילון – מחוז נתניה )8.3(; הראל – 
מרכז המשמר )7.3(; הפניקס – מחוז מרכז )7.7(; 
מגדל – סוכנויות )7.6(; כלל – ירושלים והדרום 

)8.2(; מנורה מבטחים – ירושלים )7.8(.
סוכני  לשכת  נשיא  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב 

חייבות  הביטוח  "חברות  סיכם:  ביטוח, 
במטרה  מדדיהן  את  ולשפר  להמשיך 

כנס אלמנטר 2018



לשכת סוכני  
הביטוח בישראל

ציון ממוצע כולל לחברה

1

7.6
6.4 6.7 6.5 6.5 6.4 6.7 7.3

5.6

7.7 7.4 6.9 6.9 6.9 6.8 6.8 6.8 6.3

שומרה כלל איילון מגדל שלמה חברה 
לביטוח

הפניקס הראל הכשרה  
ביטוח

מנורה

ציון ממוצע מסכם של חברות הביטוח סקר קודם
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לסייע לסוכנים להמשיך לתת שירות מצוין לקהל 
לשירות  תחליף  אין  דבר,  של  בסופו  המבוטחים. 
האישי של סוכן הביטוח ולמאמצים הרבים שהוא 

משקיע להבטחת עתיד לקוחותיו".
מחברת שומרה נמסר כי עובדי ומנהלי החברה 

־נרגשים מהבחירה בחברה כבר שבע שנים ברצי
חברות  כל  מבין  המצטיינת  הביטוח  כחברת  פות 
לדירוגה  מצטרפת  זו  "זכייה  בישראל.  הביטוח 
של שומרה במקום הראשון בקרב חברות סוכנים 
במדרג השירות של הממונה על שוק ההון ביטוח 
וחיסכון. הזכייה הינה תוצר של תכנון והירתמות 
במטרה  דבקות  תוך  החברה  עובדי  רבדי  כל  של 
שומרה  ביותר.  הטובה  הסוכנים  חברת  להיות   -
שנה  רציף  באופן  האמון  מתן  על  לסוכנים  מודה 
אחר שנה ומקווה להמשיך ולזכות באמונם ובאמון 

הלקוחות גם בעתיד".
מודה  "אני  מסר:  ביטוח  כלל  מנכ"ל  נוה,  יורם 
לעובדי וסוכני כלל ביטוח ופיננסים על השותפות 
של  היא  כלל  לחברה.  הגדולה  המחויבות  ועל 
כולנו ותוצאות הסקר מעידות על מערכת היחסים 
רוחשים  שאנו  הרב  האמון  ועל  המשמעותית 

לסוכנינו. נמשיך להעניק לכם את השירות האיכותי 
והמקצועי ביותר, למען הצלחתנו המשותפת".

קיבלה  "החברה  כי  נמסר  מבטחים  ממנורה 

מכירה  החברה  אותו.  ולומדת  הסקר  תוצאות  את 
לפעול  ותמשיך  לסוכנים  השירות  בחשיבות 

לשיפורו".

כנס אלמנטר 2018

חדשות הביטוח

לשכת סוכני  
הביטוח בישראל

גמישות במתן פתרונות לכיסויים

1

7.4 7.4 7.1 7.0 6.7 6.6 6.6

5.4 5.1

איילון כלל הפניקס הכשרה  ביטוח הראל שומרה מגדל מנורה שלמה חברה  
לביטוח



הישג ללשכה: בתוך שנה חידוש ביטוח 
דירה לא יחייב שימוש בהר הביטוח

סו"ב ל הלשכה  נשיא  בין  שיחות  אחר 
ליאור רוזנפלד לממונה על רשות שוק 
משה ברקת, הוסכם כי החל מה־1  ההון ד"ר 
באוקטובר 2019 חידוש ביטוח דירה לא יחייב 
כניסה להר הביטוח של  אתר רשות שוק ההון, 
כניסה רק במקרה של  וחיסכון. תחויב  ביטוח 
לרוזנפלד  ברקת  בין  הפגישה  חדש.  ביטוח 
אלמנטר,  כנס  במסגרת  באילת,  התקיימה 
והשתתפו בה גם אסף מיכאלי, אלעד אלקובי 
מצד הרשות, ליאור הורנצ'יק וישראל גרטי 

מצד הלשכה.
להר  בכניסה  כיום  מחויבים  הביטוח  סוכני 
ביטוח  כפל  של  אפשרות  לבדוק  כדי  הביטוח 
הן בביטוח דירה חדש והן בחידוש ביטוח קיים. 
הם התלוננו כי מדובר בעומס רב ומיותר, משום 
שלקוח יודע ברוב המקרים אם הוא משלם על 
הסוכנים,  טענו  בנוסף,  נוספת.  ביטוח  פוליסת 
אין  הביטוח  שבהר  הביטוח,  חברות  גם  כמו 
דירות  כמה  לו  שיש  ומי  מדויקים  נתונים 
לאחר  ביטוח.  כפל  לו  שיש  יוצא  בבעלותו, 
לבצע  הרשות  חייבה  האחרונים  שבחודשים 

פנתה  כאמור,  הלשכה  הנהגת  התהליך,  את 
בחודשים האחרונים מספר פעמים לרשות שוק 
ההון במטרה לשכנע את אנשיה להקל בחובת 
השימוש בהר הביטוח. כאמור, בפגישה אישית 

עם הממונה הושגה ההקלה.
בביטוחים  כי  הסוכנים  בפני  הדגיש  רוזנפלד 

"אני  הביטוח:  להר  להיכנס  יש  בדירה  חדשים 
הביטוח",  לסוכני  וחשוב  טוב  דבר  שזה  חושב 

אמר וציין כי זה כלי לייצור ביטוחים נוספים.
בהמשך תקבע הרשות פרק זמן מוגדר לאחר 
פעולת החידוש, שאחריו יהיה על בעל הרישיון 

לעדכן את הפוליסה.
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"היום מבינים את חשיבות סוכן הביטוח"
עקיבא נוביק בשיחה אחד על אחד עם נשיא הלשכה ⋅ "יש לנו פרטנר ברשות שוק ההון; 

היכן שזה לא יהיה בהידברות עם החברות – זה יהפוך לחקיקה" < רונית מורגנשטרן 

לשכת ס נשיא  רוזנפלד,  ליאור  ו"ב 
הסוכנים  שהיום  סבור  ביטוח,  סוכני 
הלשכה  וכי  מורם,  בראש  מסתובבים 
כשנכנס  שהבטיח  כפי  הגאווה  את  להם  החזירה 
לתפקידו לפני שנה. בראיון אחד על אחד במסגרת 
הכתב  נוביק,  עקיבא  עמו  שקיים  אלמנטר,  כנס 
בין  רוזנפלד,  נשאל  עשר,  ערוץ  של  הפרלמנטרי 

היתר, איך הוא רואה את עתיד הסוכן.
הם  מחדש.  עצמם  ממציאים  כבר  "הסוכנים 
"במיוחד  והדגיש,  רוזנפלד  ענה  ייעלמו",  לא 
הצרכן,  אנושיות,  של  הישראלית  בציבוריות 
המבוטח הישראלי, לא מסוגל לעבוד אחרת מלבד 
הקשר עם סוכני הביטוח. טוב יעשו היצרנים אם 
יחזרו לשתף פעולה עם סוכני הביטוח. היכן שזה 
לא יהיה בהידברות - זה יהפוך לחקיקה. בעיקר 
קצרי  במוצרים  גם  אבל  טווח,  ארוכי  במוצרים 
טווח". עוד אמר רוזנפלד: "החזרנו את הגאווה. 
יש עוד דרך לעשות, אבל אני חושב שהסוכנים 
מסתובבים בראש מורם. היום הציבור והתקשורת 
בכל  הביטוח.  סוכן  חשיבות  את  מבינים 
עבור  הרף  את  להעלות  השתדלנו  הפרמטרים 
היצרנים  מול  הביטוח  סוכן  של  מעמדו  שיפור 

ומול התקשורת".
הלשכה  נוכחות  על  נוביק  לשאלת  בתשובה 
בתקשורת, ענה נשיא הלשכה: "אני מייחס חשיבות 
מאוד גדולה לנראות שלנו. יש היום שלושה גורמים 
בתי  אלו  הכנסת,  זאת  היום.  סדר  את  שקובעים 
המשפט והגורם השלישי הוא התקשורת. בכל מקום 
עושים  הביטוח  סוכני  להיות.  צריכים  אנחנו  כזה 
עבודת קודש. לולא הטיפול שלהם, חברות הביטוח 
הביטוח  סוכן  מהתביעות.  חלק  רק  משלמות  היו 
ראוי לחשיפה עבור העבודה הטובה שהוא עושה". 

נראה  פעם  שלא  למקצוע  שייך  אני 
שהאפליקציות יחליפו אותו. מה אתה אומר על 

זה לסוכנים?
צריכים  אנחנו  מאיתנו.  חלק  הן  "האפליקציות 
הביטוח  סוכן  דבר  של  כשבסופו  בהן  להשתלב 
כראוי",  מתוגמל  ולהיות  בקצה  שם  להיות  צריך 
השילוב  את  מקבל  לא  "אני  והדגיש:  אמר 
את  ספרתית שמעליבה  חד  בעמלה  באפליקציות 
כך  על  נעמוד  שיווק  ערוצי  באותם  גם  הסוכן. 
בנושא  וראויה". עוד אמר  נכונה  שהעמלה תהיה 
זה: "גם כשמוכרים ביטוח רכב, שנחשב אצל חלק 
מהיצרנים כמוצר מדף, עבורי הוא לא מוצר מדף. 
מי שדואג שהמבוטח יקבל פגוש חדש ולא ידביקו 
לו את אותו הפגוש הוא הסוכן. ישבתי עם הממונה 
והסברתי לו שבסופו  החדש על רשות שוק ההון 
המקצוע  איש  שם  לעמוד  צריך  התהליך  של 
הרשות  וגם  אנחנו  גם  הסופי.  ללקוח  שידאג 
ומי שיעשה  לציבור  לדאוג  צריך  מבינים שבסוף 

זאת הוא אדם ולא משהו ערטילאי".
בהתייחסו לבעיית תאונות האופניים החשמליים, 
הלשכה  שהגישה  חוק  שהצעת  רוזנפלד  אמר 
הסדרת  של  אחרת  בהצעה  תשולב  חובה  לביטוח 

הנושא: “ אנחנו רוצים חובת רישוי וגם סוג של 
חובת ביטוח. נעשה את המהלך הזה יחד עם רשות 
מענה  לקבל  צריך  הישראלי  הלקוח  ההון.  שוק 

לבעיה הזו".
יש לכם אוזן קשובה אצל המחוקקים?

החוק  הצעת  את  להגיש  כשרצינו  כן.  "בכנסת 
לביטוח אופניים חשמליים, חברי כנסת רצו לחבור 

אלינו כדי להוביל אותה כדי להוביל אותה. מספיק 
הכנסת  חברי  של  האווירית  הרכבת  את  לראות 
לכנס שלנו באילת. אנחנו עובדים מול כל סיעות 
הבית. חברי הכנסת ניצבים לצד סוכני הביטוח כי 
של  הנכונים  הנציגים  הם  שהסוכנים  יודעים  הם 

הציבור. בסופו של יום הלקוח צריך אדם לצדו". 

קמפיין “שוקה”
משמעותיות  יותר  הרבה  בעיות  לנו  “יש 
שוקה  הביטוח.  חברות  של  הישיר  השיווק  כמו 
לא  אנחנו  כבר.  לנו  מפריעה  פחות  כפרסומת 
של  המיליונים  תקציבי  עם  להתמודד  יכולים 
ישיר. אנחנו מתמודדים איתם עם הבלטה  ביטוח 
בדרנית  עם  ולא  הביטוח  סוכני  פעילות  של 

שמשלמים לה כסף". 
בהתייחסו לנושא הרגולציה שסיים את הראיון, 
ציין רוזנפלד, כי בניגוד לחומת האטימות וחוסר 
ניכר  סלינגר,  בתקופת  פעולה  לשתף  הרצון 
שינוי בחודש האחרון: “ד"ר משה ברקת שנבחר 
לתפקיד בהחלט מראה סימנים של הקשבה ורצון 
להאזין. הוא נגיש וזמין. אנחנו מדברים בשעה 11 
בלילה או בחמישי בערב והוא תמיד מוכן לשמוע 

עוד דעה. יש לנו פרטנר בקצה השני".

כנס אלמנטר 2018

"האפליקציות הן חלק מאיתנו. 
אנחנו צריכים להשתלב 

בהן כשבסופו של דבר סוכן 
הביטוח צריך להיות שם 

בקצה ולהיות מתוגמל כראוי"

עקיבא נוביק מראיין את ליאור רוזנפלד | צילום: שלומי דעי
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"הכניסו דור צעיר שימשיך את מפעל החיים שלכם"
 ברב שיח בנושא דורות בעולם הביטוח, דנו המשתתפים בהנחיית סו"ב דביר רפ, בהעברת השרביט 

 של עסק הסוכן מדור לדור ובחשיבות קידומו של הסוכן הצעיר < רונית מורגנשטרן

סוכני ב השתתפו  הבינדורי  פאנל 
מ"מ  הורנצ'יק,  ליאור  הביטוח 
אנגלמן,  יוסי  הלשכה,  לנשיא 
גיא  ובנו  שדה  רמי  הלשכה,  נשיא  סגן 
הוועדה  ואורטל שמש ברקי, חברת  שדה, 

לסוכנים צעירים והכשרת הסוכן. 
בפתיח, דיבר סו"ב אריה אברמוביץ, נשיא 
ועדת  מי שיזם את הקמת  הלשכה לשעבר, 
העתיד  "סוכן  בלשכה:  הצעירים  הסוכנים 
את  להרחיב  העסקי  בנושא  להתמקד  צריך 
והנושקים לתחום  הנושאים בהם הוא עוסק 

הביטוח".
רפ  דביר  המנחה  הפנה  הראשונה  השאלה  את 
לשלושת  העסק  את  לאחרונה  שהעביר  לאנגלמן 

ילדיו.
המקל  העברת  של  מיוחד  שילוב  יש  אצלך 

מאביך אליך ומאליך לילדיך.
אנגלמן: "אני סוכן סנדוויץ'. אבי ייסד את המשרד 
הרבה  היו  ב־1978.  לעסק  נכנסתי  ואני  ב־1951 
יתרונות להיכנס לעסק משגשג שאבי בנה, אבל פער 
הדורות בעיקר בתפישה של השיווק הביא לעימותים 

ביני לבין אבי. לכן כשהחלטתי לפני שנה להעביר את 
העסק לילדי גיבשנו, כולל רעייתי, אמנה משפחתית 
מוסכמת בין כולנו וחלוקת תפקידים בעסק. אני היום 
דרמטיים,  במקרים  למעט  כמעט  בעסק  מעורב  לא 

כמחזיק מניית זהב".
איך התמודדת בגיל צעיר כזה עם העול שנפל 

עליך?
הביטוח  לעסקי  להיכנס  "חשבתי  הורנצ'יק: 
בתום  ואולם,  הצבאי.  שירותי  בתום  המשפחתיים 
השבעה, כשאמי שאלה מה יהיה עם העסק, עניתי 
לה – אני אנהל אותו. אינני יודע מאיפה הייתה לי 

מיוחד  אישור  קיבלתי   .17.5 בגיל  התעוזה 
ללמוד לרישיון סוכן ובגיל 19 הייתי סוכן 
יש  למקצוע;  קולגות  על  נשענתי  מורשה. 
בהם  להיעזר  ונכון  ותיקים  סוכנים  מספיק 
וללמוד מהם. לסוכנים הוותיקים אני אומר 
הרבה  למנוע  יכולה  מראש  היערכות   –

בעיות".
סו"ב שמש ברקי )34( כבר 16 שנה בתחום 
הביטוח מהן 6 שנים סוכנת עצמאית: "אני 
לא דור המשך וההתחלה הייתה מאוד קשה. 
והעליתי את  כחברת לשכה  רק כשנכנסתי 
הרמה המקצועית שלי והתחככתי עם סוכנים ותיקים 
מהם,  ולומדת  מתייעצת  אני  איתם  הלשכה,  בכנסי 

התקדמתי והגעתי לאן שהגעתי. בזכות הלשכה".
שלב  באיזשהו  סיפר  מ־1980,  סוכן  שדה,  סו"ב 
שלנוכח ההתפתחות הטכנולוגית הבין שהידע שלו 
לא יספיק  להמשך שגשוג העסק. סו"ב שי שדה בנו, 
השתלב בעסק לאחר הצבא. "אני עצמי השלמתי את 
לימודי המשפטים. החשיבה של הצעירים שונה ואני 
משמש בעיקר לקשר האישי עם הלקוחות הוותיקים. 

בכך יצרנו שילוב מנצח של דורות", סיפר שדה.

כנס אלמנטר 2018

אל תחפשו מתחת לפנס...

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

בהתאם לתנאי השירות

 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

שגריר אתכם לאורך הדרך 
״פנסים ומראות צד״

הפאנל הבינדורי | צילום: שלומי דעי



חדש במגדל!
ביטוח סייבר שמגן על העסק
של הלקוחות שלך כל הזמן!

הצע עוד היום ללקוחותיך את מגדל סייבר לעסק הכולל:

כיסוי עלויות ואובדן רווחים עקב אירוע אבטחת מידע וכיסוי בגין סחיטת סייבר  

כיסוי חבות המבוטח כלפי צד שלישי  

רק במגדל - שירות סקר אבטחת מידע ללא עלות!   

חיתום מהיר ודיגיטלי  

מוקד סייבר 24/7  

מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ
המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ"י תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים 
הם תנאי הפוליסה בלבד ובכל מקרה של סתירה בין עלון זה לבינם, יגברו תנאי הפוליסה. האמור בעלון זה אינו תחליף לייעוץ המתחשב 

בצרכים המיוחדים של כל אדם.

לפרטים נוספים ניתן לפנות למנהלי השיווק במרחבים

פריצה למחשבי העסק של הלקוחות שלך 
היא כנראה רק עניין של זמן!
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אסף מיכאלי: "רק הלקוחות יקבעו נחיצות 
מתווך בביטוח - זו לא שאלה רגולטורית"

 בפאנל הצעירים, שנערך בכנס באילת, התייחס הסגן הבכיר לממונה לשינויים ורגולציה 
שעל סדר היום < רונית מורגנשטרן 

אני "  בביטוח,  מתווך  לנחיצות  נשאל  "כשאני 
זה  אותה  שיקבע  מי  דבר  של  שבסופו  אומר 
הלקוח. זו לא שאלה רגולטורית. השאלה היא 
עבורו  לשלם  מוכן  שהוא  ערך  מזהה  הלקוח  אם 
כלים  של  בעולם  הביטוח  סוכן  של  האתגר  זה   –
מהסוכן  מוסף  ערך  מחפש  הלקוח  דיגיטליים. 
לסוכן  מכירות  איש  בין  הבידול  אותו;  שמשרת 

ביטוח זה המקצועיות והשליטה בפרטים".
כך אמר אסף מיכאלי, סגן בכיר לממונה על שוק 
ההון, ביטוח וחיסכון, ב"שיחה אישית על שינויים 
ורגולציה" במסגרת מושב סוכנים צעירים. בשיחה 
והכשרת  יו"ר הוועדה לסוכנים צעירים  השתתפו 
הסוכן סו"ב דביר רפ, והיועץ המשפטי של הלשכה 

עו"ד עדי בן אברהם.

הלקוח מצפה ליותר 
עמדת  על  מיכאלי  את  שאל  אברהם  בן  עדי 
הרשות בסוגיית התמודדות סוכני ביטוח מורשים 

עם משווקים ללא רישיון בחברות הביטוח.
גם  רישיון  ללא  משווקים  "יש  השיב:  מיכאלי 
ומאות  לעשרות  האזנתי  אני  ביטוח.  בסוכנויות 
שיחות צירוף של סוכנים; אלו שיחות לקויות שלא 
שהלקוח  ייתכן   ;2018 בשנת  להתקיים  צריכות 
חוזר  של  הבשורות  אחת  קונה.  הוא  מה  הבין  לא 
אנחנו  למבוטח.  הצרכים  התאמת  היא  הצירוף 
התאמה  חוסר  עם  מכירה  שיחות  היום  גם  רואים 

ובירור צרכים. 
ביטוח  "הציפיה של לקוח ממוקדנים של חברת 
שונה מהציפייה שלו מסוכן ביטוח; הציבור מצפה 
שהסוכן יפעל עבורם ויציע להם סל מוצרים של 
אם  המוקדנים;  מול  התחרות  זו  חברות;  מספר 
נקודות,  מפסיד  אולי  הסוכן  מחיר,  הוא  המשחק 
אבל הערך של בחירת המוצר המתאים בין מספר 

חברות, זה היתרון שלו. 
השירות  במדד  גם  להשתמש  יכול  "הסוכן 
כלי  שזה  הרשות,  שבאתר  הביטוח  חברות  של 
מוסף.  ערך  לייצר  כדי  לו  נותנת  שהרשות  נוסף 
לשפר  החברות  את  לעודד  נועד  השירות  מדד 
טובה  השירות  על  התחרות  שלהן;  השירות  את 

ללקוחות וטובה לסוכנים".

אין מספיק סוכנים
בביקוש  הירידה  "לאור  מיכאלי:  את  שאל  רפ 
הקלה  לשקול  צריך  אולי  אלמנטר,  לרישיונות 
אברהם  בן  עדי  זה".  בתחום  הרישוי  בבחינות 
הדגיש כי: "ב־4 השנים האחרונות הצטרפו רק 91 
סוכנים לתחום האלמנטר. זה מצב לא טוב, כי לא 
בזמן  הלקוח  את  שייצג  מי  דבר  של  בסופו  יהיה 

התביעה". 
על תחום ביטוח צד ג' בחברות הליסינג או חברות 
אמיתי,  חוסר  כאן  "יש  מיכאלי:  אמר  היסעים, 
ואמרנו זאת למחוקק. יש פה ארביטראז' רגולטורי 
שצריך לסגור אותו. לכן הלכנו עם הלשכה בנושא 
זה. הלשכה תגיש הצעת חוק בנושא להכניס את 
רשות  רגולציית  תחת  וההשכרה  הליסינג  חברות 

שוק ההון".
אנשי  רמת  הוא  אברהם  בן  שהעלה  נוסף  נושא 
"למשל חתמים, הרמה  הביטוח:  המקצוע בחברות 
שלהם לא תמיד עומדת ברמת ההבנה המקצועית 

יש  כי  מיכאלי,  אמר  בתגובה,  טען.  הנדרשת", 
בחברות  מקצוע  אנשי  על  הרשות  של  ביקורת 
לנהל  וצריך  מוגבלים  לנו משאבים  "יש  הביטוח: 
אותם בצורה אחראית. אנחנו נשקיע איפה שנקבל 

תלונות.
בהתייחסו לביקורת של רפ על החובה להשתמש 
לא  שם  כשהנתונים  דירה,  בביטוחי  הביטוח  בהר 
הוא  הביטוח  הר  "ממשק  מיכאלי:  אמר  מלאים, 
אליו  נכנסו  הרשות;  של  פופולארי  הכי  הממשק 
שלושה מיליון אנשים, וזאת ללא קמפיין או קידום 

שלו".

כנס אלמנטר 2018

בן אברהם, מיכאלי ורפ בפאנל הצעירים. מיכאלי: "חוסר בסוכנים אלמנטריים" | צילום: שלומי דעי

הפניקס מעניקה חודשיים חינם בביטוחי דירות
ההטבה תחול על פוליסות שתחילתן ב־1 לדצמבר ⋅ שלמה מילר: "הטבה 

שמצטרפת לשלל יתרונות החברה בביטוחי דירות"

ברת הפניקס הודיעה כי מבוטח חדש שירכוש פוליסת ביטוח דירה יקבל ח
בדצמבר  מ־1  שתחילתן  בפוליסות  וזאת  הדירה,  בביטוח  חינם  חודשיים 

2018 ועד 1 בפברואר 2019 )כולל(.
ההטבה של חודשיים ביטוח חינם מהווה הנחה בשיעור של 16.7% על כל הפוליסה, 

כולל על כיסויי רעידת אדמה ונזקי מים, וזאת בנוסף להנחות המקובלות. 
שלמה מילר, סמנכ"ל בכיר בתחום ביטוח כללי בהפניקס: "ההטבה המשמעותית תינתן למבוטחים 
חדשים ותחול גם על פוליסות שלהן כיסוי למבנה בלבד או לתכולה בלבד. אנו מאמינים כי הטבה 
זו מצטרפת לשלל היתרונות בביטוחי הדירות בהפניקס, ותסייע לסוכנינו לרכוש מבוטחים חדשים. 
וזאת  שקל,  מיליון  שני  לכדי  הדירה  בביטוח  ג'  צד  כלפי  האחריות  גבולות  את  הכפלנו  בנוסף, 

בפוליסה הכוללת כיסוי לתכולת הדירה".

מילר
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פאנל בנושא רפורמת נזקי נצרת, שנערך ה
ביומו השני של כנס אלמנטר 2018, עורר 
סערה בקרב קהל הסוכנים. האחרונים לא 
רואים את הרפורמה כמוצלחת, כפי שמציגים זאת 
נציגי רשות שוק ההון וחברות הביטוח. "הרפורמה 
לא עובדת, הפקידות שעובדות בתביעות תולשות 
קוריוז?  רוצים  לקוחות.  מאבדים  ואנחנו  שערות 
קיבלנו תלונה ממבוטח על כך שהגיע אליו שרברב 
באוטובוס, בלי כלים, והלקוח היה צריך להתחיל 
לחפש סולם כדי שהשרברב יוכל לעבוד", סיפרה 

אחת הסוכנות.
גרטי,  ישראל  סו"ב  הנחה  אותו  השיח,  ברב 
יו"ר הוועדה לביטוח אלמנטרי בלשכה, השתתפו 
אלעד אלקובי, ממונה תחום רכוש ברשות שוק 
זיו  עו"ד  נץ;  חברת  מנכ"ל  עידו  חיים  ההון; 
קדרי, מנהל תביעות רכוש בהראל חברה לביטוח; 
יוסי סודרי, מנהל תחום הפרט במנורה מבטחים 
במאסטר  הביטוח  תחום  מנהלת  פוזן,  ואפרת 

מקבוצת מילגם.
הרשות  נציג  אמר  הסוכנים  לתלונות  בתגובה 
על  תתלוננו  לעבוד.  לתחרות  "תנו  אלקובי: 
 – הטובות  עם  תעבדו  טובות,  הלא  החברות 
הבעיה“.  את  לפתור  הדרך  שזו  מאמינים  ואנו 
שנכנסה  הרפורמה,  עיקרי  את  הציג  גרטי  סו"ב 
טובות,  היו  "הכוונות  וטען:  אשתקד,  בספטמבר 

בפועל – השירות לא השתפר". 

אלקובי מרשות שוק ההון סיפר אלו קריטריונים 
מגדירים את הרפורמה כמוצלחת: "חברות הביטוח 
הטיפול  על  משפיע  וזה  הראשון  מהרגע  מעורבות 
אלינו  בפניות  ב־75%  ירידה  רואים  במבוטחים. 
בתחום, רואים עלייה בשקיפות למבוטחים שמקבלים 

יש  השרברב,  את  לדרג  ויכולים  הטיפול  דו"ח  את 
כניסה של טכנולוגיות חדשות. כל אלה מעידים על 
הצלחה של הרפורמה, אבל ברור שיש עוד עבודה". 

פרמיה במגמת עליה
בתשובה לשאלת גרטי אם יש הצדקה להעלאת 
אלקובי:  אמר  העצמית,  וההשתתפות  הפרמיה 
"מוקדם לדעת אם המחירים מצדיקים את עצמם. 
חברות  והמעורבות של  מאמינים שהטיפול  אנחנו 
יוריד  התביעה  של  הראשון  מהשלב  הביטוח 

את  גם  ובהמשך  בתביעות  הטיפול  כמות  את 
התעריפים".  עוד הוסיף אלקובי כי הרשות נמצאת 
בשיח שוטף עם חברות הביטוח ועם סוכני הביטוח.

סודרי מחברת מנורה אמר שגם לדעתו חל שיפור 
משמעותי בתחום נזקי המים: "הייתי בעברי סוכן 
אני  מתמודדים.  אתם  מה  עם  יודע  ואני  ביטוח 
בטוח שלא בא לכם להתעסק יומיום עם תחום נזקי 
להוריד  כדי  עושים את המקסימום  אנחנו  המים. 
תיבת  במנורה  פתחנו  זה.  עם  העיסוק  את  מכם 
ואנחנו  הפניות  את  אלינו  תעבירו  אליה  דוא"ל 

נטפל בזה", אמר סודרי. 
השרברבים,  של  השירות  לרמת  בהתייחסו 
בשירותי  להשתמש  הפסקנו  "אנחנו  קדרי  אמר 
לא  אמין  שלא  מי  עליהם.  שהתלוננו  שרברבים 

יעבוד איתנו"
עידו, מנכ"ל חברת השרברבים נץ, אמר: "אנחנו 
נמדדים בטיב השירות למבוטח, בכמה מהר אנחנו 
שאנו  במשובים  וגם  מגיעים,  מהר  ובכמה  עונים 
מקבלים מהסוכנים ומחברות הביטוח". אפרת פוזן, 
טענה כי מאז שנכנסה הרפורמה, חברות הביטוח 
השירות  ולכן  תביעה,  בכל  כמעט  מעורבות 
שופר: "מדובר בתהליך ארוך ולא פשוט. סיימנו 
החברות  נציגיי  בלבד".  הראשונה  השנה  את 
במוקדים  למענה  ממוצעים  המתנה  בזמני  נקבו 
והערות  בוז  לקריאות  זכו  אלו  אך  הטלפוניים,  

מצד הסוכנים כאמור.

כנס אלמנטר 2018כנס אלמנטר 2018

רב שיח בנושא נזקי צנרת | צילום: שלומי דעי

אלעד אלקובי: "תנו לתחרות 
לעבוד. תתלוננו על החברות 

הלא טובות, תעבדו עם 
הטובות – ואנו מאמינים שזו 

הדרך לפתור את הבעיה“.

רפורמת נזקי צנרת: החברות 
אופטימיות, הסוכנים פחות

בעוד שנציגי רשות שוק ההון וחברות הביטוח מגדירים את הרפורמה בתחום 
כמוצלחת, מציינים הסוכנים תמונה עגומה מהנעשה בשטח < רונית מורגנשטרן
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 ליאור רוזנפלד,
צחי הנגבי וליאור 

הורנצ'יק

גיא רוטקופף, רועי כהן, צחי הנגבי, 
איילת שקד וליאור רוזנפלד

רוזנפלד, ברקת, כהן, הורנצ'יק וויינשטיין

רוזנפלד ומשפחתו

הופעה של שלום חנוך וקרולינה רוזנפלד ומשפחתו

ישראל גרטי
איילת דן, רחל כבודי 

ומעין משיח

רועי כהן 
ודורון ספיר

אריק יוגב ורענן שמחי

רוני דלומי ויוני רועה

כנס אלמנטר ה־32
סוכני ביטוח, ח"כים ובכירי הענף בכנס באילת 

שנערך בסימן מקצוענות בעולם הדיגיטלי 

קובי ורדי וח״כ 
מיקי זוהר
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א. א שג'יימס  הראשונים  הדברים  חד 
כאשר  עשה   ,CLU ,CFP רוג'רס 
פרש, היה לפנות את הארונות שלו. לא 
היה מדובר בחגיגת ניקיון, אלא בהוכחה מוחשית 
של השינוי בחייו. "נהגתי ללבוש מגוון גדול של 
חליפות בזמן שעבדתי, וויתרתי על כולן למעט 
שתיים - לחתונות ולוויות", אומר רוג'רס, חבר 
 MDRTבמשך 45 שנים )ואף נשיא ה־ MDRT
שמתי  "עתה  קנדה.  מוונקובר,   )2008 בשנת 

מאחורי את חיי העסקיים".
לקוחות  רוג'רס  ליווה  בתחום,  שנותיו  לאורך 
שפרשו לפנסיה וחוו עלייה ברמת חייהם, וכאלה 
שפרשו תוך ירידה ברמת החיים. לכן, הוא היה 
"אני  טוב.  זאת  ולעשות  לפנסיה  לצאת  נחוש 
לגמלאות  פורש  לפני שאתה  חשוב,  שזה  חושב 
שלך  הימים  כיצד  לחשב  העסק,  את  וסוגר 
אומר.  הוא  עד שישי",  מראשון  להיות,  הולכים 

"אם לא בדקת את זה, תהיה בים". 
החיים  במתכונת  להיות  צריכה  אינה  "פרישה 
אז  הגוף,  של  שחיקה  פרך,  עבודת  של  הרגילה 
לא נשאר לך מספיק זמן. פרישה צריכה להיות 
עושה  אתה  האם  השאלה:  תחת  מחדש  מוגדרת 
כל יום מה שבאמת אתה רוצה לעשות?", אומר 

רוג'רס.
הפרישה  טרם  קבע  כדרך  שהתנדב  רוג'רס, 
שלו, הגביר את זמן ההתנדבות שלו עם ארגונים 
מתנדב  הוא  בעל משמעות.  להרגיש  לו  שגרמו 
במועדון הספרות של הכלא הפדרלי, ועובד עם 
חולים סופניים בהוספיס המקומי. ובזמן שנותר 

הוא מחלק ארוחות לחסרי בית ולעניי ונקובר. 
בפעילות  יותר  רב  זמן  משקיע  הוא  בנוסף, 
גולף,  משחק  הוא  הנאה.  לו  שגורמת  גופנית 
עושה סקי ומשחק סקווש. ובין היתר, מבלה זמן 

רב יותר עם משפחתו, בנסיעות ובטיולים. 

"האיזון הוא המפתח לחיי 
פרישה מוצלחים"

עשר שנים לאחר שפרש מצא רוג'רס את האיזון 
ופעילויות מהנות, כל  בין עיסוקים משמעותיים 
זאת על ידי כך שהוא בוחן  ומתאים ביניהן בשנות 
בין  להתאים  איך  "מדדתי  הראשונות.  הפרישה 
אותי  שואל  מישהו  אם  שלי.  השונים  העיסוקים 
מה עשיתי למחייתי בעבר? אני בוחר שלא לציין, 
אלא מספר מה שאני עושה לאחר הפרישה, וכיצד 

"אני שואל את עצמי האם אתה עושה כל 
יום מה שרצית לעשות בפרישה?"

ג'יימס א. רוג'רס, מי שהיה חבר MDRT במשך 45 שנים, וליווה רבים אל הפנסיה, פרש עתה 
בעצמו, וניסה לעשות זאת בצורה הכי טובה. "האיזון הוא המפתח לחיי פרישה מוצלחים", 

אומר בארי לאוולי, מייסד "המרכז לסגנון החיים לפורשים" < רונית מורגנשטרן

אני ממלא זמני בפנסיה. אני מספר שפרשתי על 
מנת לא להיצמד לאורח החיים הישן".

פרישה  לחיי  המפתח  היא  האיזון  "מציאת 
מייסד  לאוולי,  בארי  אומר  מוצלחים", 
חברת  לפורשים",  החיים  לסגנון  "המרכז 
מחקר שמתמקדת בנושאים הנוגעים לפרישה 
יכולים  פיננסיים  יועצים  "אבל  מודרנית. 
אין  מהם  שלרבים  משום  זו,  אמירה  לאתגר 
הבנה טובה של מהי פרישה, אלא הם הופכים 
גובה  מה  מחשבים  הם  פיננסי.  לעניין  אותה 
כבר  הכל  שמזה  וחושבים  שלך  הפנסיה 

יסתדר", מסכם.
קשה  פיננסיים  שליועצים  מפתיע  זה  "אין 
אחרים",  מקצוע  בעלי  מאשר  בפרישה  יותר 
אומר לאוולי. "הם מגיעים לגיל פרישה ומבינים 
ותזרים  נכסים  ניהול  מרק  ביותר  שמדובר 
הכנסה  ללא  המקצוע  עזיבת  שכן,  מזומנים. 
ותכנית שתחזיק ותכלכל אותך מזיקה לבריאות. 
ואם ליועצים אין תוכנית איך להישאר פעילים 
ולהמשיך להפעיל את הראש, הם מגדילים את 
כאשר  כך,  בשל  יותר".  מוקדם  למות  הסיכוי 
לא  הוא  פיננסים  יועצים  עם  עובד  לאוולי 
משתמש במילה "פרישה", אותה הוא מחליף עם 

הביטוי "להוריד הילוך". 

חייבים לתכנן את 
הפרישה

רוג'רס  נאבק  שלו,  הפנסיה  ימי  בתחילת 
לקח  הוא  לכן  הזה,  האיזון  את  למצוא  בשביל 
על עצמו פעילות התנדבותית שהתישה אותו. 
בהמשך הוא ויתר על חלק מהפעילויות והתמקד 
משפיע  שהוא  התחושה  את  בהן  שקיבל  באלו 
בפנסיה  מעוניינים  "אנו  משמעותית.  בצורה 
של 30 שנה, אך לפרוש מהמקצוע מבלי שתהיה 
לך תכנית לגבי מה תעשה בזמן הפרישה עלול 

להזיק לבריאות", אומר לאוולי.
על  מערער  רוג'רס  גם  ללאוולי,  בדומה 
ההגדרה הרגילה של  פרישה. "להרבה אנשים 
הפסקת  בשל  למוות,  מהיר  נתיב  היא  פרישה 
ההגדרה  בשבילי  "אבל  אומר.  הוא  עבודה", 
עצמי  את  שואל  אני  קיימת.  לא  הזו  הרגילה 

האם אתה עושה כל יום מה שרצית לעשות?"

התרגום באדיבות MDRT ישראל

פורשים נכון

החזון  את  מצא   – וערכים  חזון 
שלך לעתיד ופעל על פי הערכים 

שיניעו חזון זה.

בריאות – פרישה וחיי הנאה יכולים 
בבריאות,  לפגיעה  מתכון  להיות 
הנפש,  לבריאות  זמן  הקדש  לכן, 

הישאר אופטימי וכוון את חייך.

בנה   – משפחה  כולל  קשרים, 
בני  את  ושתף  אישיים,  קשרים 

המשפחה והחברים בתכניות.

עבודה – מצא עיסוק כמו עבודה, 
חזרה  או  ספר  כתיבת  התנדבות, 

לספסל הלימודים. 

רוב הסוכנים   – והנאה  חיים  סגנון 
דאגו לעצמם כלכלית בצורה טובה 
בעולם  טיולים  וכן  הפרישה,  לגיל 
הפרישה.  היו חלק מחייהם מלפני 
שבועות   מ־3  נהנה  אתה  אם  אבל 
הדבר  משמעות  אין  באירופה, 
שלא תהנה גם מ־3 חודשים. שלב 
פעילויות פנאי מגוונות עם כאלה 

שיש בהן משמעות.

היחיד או  זה ביתך  בין אם   - בית 
דאג  לחופשה,  נוסף  בית  לך  שיש 
להכין מקום נוח כאשר אתה חוזר 

מיום עסוק או מטיול ארוך.

נוחות כלכלית – נהל את כספך כך 
שתוכל לישון בשקט ובשלווה, ואל 
רבים  הפרישה.  כספי  את  תבזבז 
מחליפים את החיים המשמעותיים 
ורכישת  בזבוז  בחיי  להם,  שהיו 

צעצועי פרישה מיותרים.

 1

 2

 3

 4

 5

 6

 7

7 מפתחות לאיזון בחיי 
הפנסיה על פי לאוולי:
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המבוטח מסרב להוסיף כיסויים 
ביטוחיים? החתימו אותו על כך

 פסק דין שניתן לאחרונה מוכיח עד כמה חשוב תיעוד רצונו של הלקוח בדבר 
רכישת כיסוי ביטוחי < עו"ד עדי בן אברהם 

משולחנו של היועמ"ש

רן
 ק

יא
: ג

ום
יל

צ

בכנס ב השבוע  שערכנו  המבויים  משפט 
למודעות  להעלות  כדי  אלמנטר, 
ואת  המיגונים  סוגיית  את  הסוכנים 
"הלכת סלוצקי", הופנו אלי שאלות מקרב לא מעט 
לבקשות  ביחס  התיעוד  לסוגיית  בנוגע  סוכנים 
למידת  גבול  יש  האם  כיסויים:  לרכישת  הלקוח 
משפט"  "עודף  מכניסים  לא  אנו  והאם  התיעוד 
להליך הצירוף. ואני השבתי את שאני אומר תמיד: 
במילים  תחסכו  אל  יקרים,  וסוכנים  "סוכנות 
בעת הליך הצירוף ביחס להמלצתכם. אם הלקוח 
מבקש לסרב להצעה שלכם, ציינו זאת ובקשו את 

רשמו  יחתום,  לא  אם  חתימתו. 
שלא חתם. ציינו שהלקוח ביקש 
לא לרכוש את הכיסוי מהטעמים 
שהביע לפניכם, לעומת כיסויים 
במסגרת  לרכוש  ביקש  שכן 

המלצתכם".
אספר  זה  טיפ  להדגים  כדי 
מקצועית  רשלנות  תביעת  על 
לביטוח  סוכנות  כנגד  שהוגשה 
כן  גם  צורפה  הביטוח  )חברת 
ביחס  שילוחית  אחריות  במסגרת 

לסוכנות(.
שכללה  פוליסה  רכש  המנוח, 
עבודה.  כושר  אובדן  רכיב 
כי  טענו  היתומה  ובתו  האלמנה 
ביטוח  גם  לרכוש  רצה  המנוח 
אך  משכורות,   55 בגובה  חיים 
רכשה  ולא  התרשלה  הסוכנות 
משמעות  שכזה.  כיסוי  למנוח 
הרשלנות נאמדת בכ־2.2 מיליון 

לרכוש  רצה  המנוח  האם  השאלה  נשאלת  שקל. 
כיסוי ריסק מוות או שלא?

סירב לרכוש כיסויים
החל  קיימת,  פנסיה  בעל  מהנדס,  הוא  המנוח 
קיבוצי  ולהסכם  לחוזה  ובהתאם  במפעל  לעבוד 
היה זכאי לרכוש הסדר פנסיוני בתנאים מיטיבים. 
המנוח נפגש עם משווק פנסיוני לשם בירור צרכים 
והתאמת הכיסויים הביטוחיים. על פי ההסדר של 
כיסוי  לרכוש  לעובדים  המלצה  קיימת  המפעל 
ביטוחי )ריסק פטירה( בשיעור 40 משכורות לבת 

זוג ועוד 15 משכורות לכל ילד מתחת לגיל 21.
במקרה דנן, המנוח שקרא את המסמכים סירב לרכוש 
את הכיסויים הביטוחים הללו והסוכן החתים אותו על 
מסמך אשר כלל בין היתר את ההצהרה הבאה: "ידוע 
לי כי סכומי הביטוח למקרה פטירה חו"ח, הכלולים 

המקובלים,  מהסכומים  נמוכים  האישית,  בתוכניתי 
הפנסיוניים  ההסדרים  מנהל  של  המלצותיו  פי  על 
של המעסיקה העובד עם החברה. אני לוקח על עצמי 
את מלוא האחריות בכל הנוגע לכיסוי הביטוחי בו 
בחרתי למקרה מוות ואובדן כושר עבודה ופוטר את 
אחריות  מכל  הפנסיוני,  ההסדר  מנהל  ואת  החברה, 
כלפי שאריי ומוטביי בכל הנוגע לתקבולים להם יהיו 
)או לא יהיו( זכאים מתוכניות הביטוח הפנסיוני על 

שמי ואשר נבעו מהחלטתי זו".
חברת הביטוח שלחה לאורך כל השנים דיווחים 
לכיסוי  התייחסות  כל  היתה  לא  בהם  שנתיים 

האלמנה  טענה  המנוח,  מותו של  עם  אולם  ריסק 
כלפי הסוכנות כי המנוח כן רכש כיסויים לריסק 
הכיסויים  את  כלל  מטעמו  הפנסיוני  וההסדר 
האמורים לריסק פטירה, חרף העובדה שהוצג לה 
שהמנוח חתם אחרת. האלמנה טענה כי מהכרותה 
את המנוח, הוא לא היה מוותר על ביטוח הריסק 
המשווק  חיים.  ביטוחי  רכש  הוא  חייו  וכל  הואיל 
הפנסיוני, טען בעדותו כי המנוח הגיע למפעל עם 
מעוניין  אינו  שהוא  בפניו  והצהיר  קיימת  פנסיה 
ריסק  כיסויי  לרכישת  נוספים  משאבים  להקצות 
מוות. יתרה מכך, לסוכנות הביטוח קיים אינטרס 
מרוויחה  והיא  הואיל  הריסק  כיסויי  את  לשווק 

עמלה ממכירת כיסויים ביטוחיים. 

מצג שווא
האלמנה, חשוב לזכור, העלתה טענה מעניינת: 

ולכן  שווא  מצג  יצרה  הסוכנות  כי  ציינה  היא 
שנמנעו  התגמולים  הפסד  בגין  היא  התביעה 
על  השכנוע  נטל  שכאמור  אלא  ומבתה.  ממנה 
לרכוש  בדעתו  גמר  המנוח  כי  להוכיח  האלמנה 
רצונו  על  המעידים  מסמכים  על  וחתם  ביטוח 
לרכוש כיסוי ביטוחי שכזה, והנטל לא הורם על 

ידי התובעות.
המבוטח  אם  כי  המשפט,  בית  קובע  לזכור,  יש 
חתם על ויתור לכיסוי ביטוחי, האחריות לעריכת 
שקלול  לאחר  משכך,  בלבד.  עליו  מוטלת  ביטוח 
כי  למסקנה  המשפט  בית  מגיע  הראיות,  כלל 

סביר יותר שהלקוח לא רצה לרכוש כיסוי לריסק 
והעדיף מסלול חסכון טהור למעט לעניין אובדן 
כוונתו,  על  מלמדת  חתימתו  ולכן  עבודה,  כושר 
ובכך דחה בית המשפט את תביעת הרשלנות ביחס 

לסוכנות הביטוח.
טוען  שאני  את  מחזק  דין  פסק  כאמור, 
בהרצאותיי: אם יש תיעוד מסודר בדבר הסכמה 
כזה  כיסוי  לרכישת  הלקוח  של  הסכמה  אי  או 
קל  יותר  הרבה  הרשיון  לבעל  יהיה  אחר,  או 
להתמודד עם טענות שלעיתים כלל לא מגיעות 
 ,2018 נובמבר  ניתן בחודש  מהלקוח. פסק הדין 
פסק  על  ערעור  יוגש  אם  זה  בשלב  ידוע  ולא 

הדין.

הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני 
ביטוח
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דרושים
לסוכנות ביטוח בעלת תיק קיים איכותי דרוש איש 

מכירות בעל רישיון או מתמחה למכירות בריאות ריסק 
 ופנסיוני ללקוחות הסוכנות 050-5293836 

Shaulb8@walla.com
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 

job@shagrir co.il. 073-2288485/4 :אביב קו"ח
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 ל: 
calvos@bezeqint.net

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 מלאה או חלקית

  ashbit22@walla.co.il 
לסוכנות ביטוח באשדוד דרושה פקידת ביטוח 

אלמנטרי מנוסה במיוחד בביטוח רכב. קורות חיים  
sharlitz66@gmail.com :למייל

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

shay@klauzner.co.il :למחלקת 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 אחרות. 

Yaniv@ikeshet.co.il
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

שכירות משנה
להשכרה / מכירה במגדל בסר 4, ברחוב מצדה 7 בני 

ברק, 418 מ״ר, קומה 22, לצפון, גמר מפואר, פרקט עץ, 
שטוף אור, שירותים/מקלחת באגף הנהלה, 2 חדרי 

ישיבות, נוף מהמם + 8 חניות + 2 מחסנים. 13 חדרים. 
אפשרות לעוד 13 עמדות עבודה. חדש לחלוטין 

מהקבלן. נבנה וחולק לפי צורכי סוכנות ביטוח. לפנות : 
050-5212228 שקד

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 

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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

מעוניין ברכישת תאגיד ביטוחי קיים בתחום הפנסיוני 
או ברכישת תיקי ביטוחי פנסיוני כולל שיתוף פעולה 

 עיסקיסודיות מובטחת פרטים למייל:
Shaulb8@walla.com

סוכנות ביטוח וותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש תיק 

 ביטוח חיים ו/או תיק ביטוח אלמנטרי, סודיות מובטחת. 
ydubin@bezeqint.net

מפגש הכנה למכירת תיק ביטוח. סוגים של מתווה 
 עסקה והצד הפסיכולוגי. גשר מיזוגים ורכישות בביטוח

dani@gsr.co.il 
סוכנות מובילה רוכשת תיקי ביטוח בכל הענפים, בכל 

הארץ מכפילים גבוהים במיוחד טל: 052-8033305
סוכנות מאזור השרון  מעוניינים לקנות תיק חיים 

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

סוכן ביטוח מעונין לרכוש תיקי ביטוח אלמנטרי וביטוח 
 חיים פתוח לכל סוגי המודלים .מייל:

bgol601@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 

silvi999999@gmail.com :ארוכי טווח. הצעות למייל

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

agins51@gmail.com סודיות מובטחת
סוכנות ביטוח מאזור המרכז מעונינים לרכוש תיק 
ביטוח חיים ואו אלמנאטרי כולל מודלים גמישים 

ארוכי טווח ארוכי טווח לשלוח בקשות למייל בי. פור 
יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז, וירושלים, מעוניין 

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

Michaele@b4-u.co.il סודיות מובטחת.

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

ביטוח בעולם       דוד ליפקין

האמריקאית ק הפרטית  ההשקעות  רן 
מניות  ברכישת  מתעניינת  סנטרברידג’ 
במקביל,  הפניקס.  הביטוח  מחברת  דלק  קבוצת 
הקרן מנהלת משא ומתן לרכישת בית ההשקעות 
על  בהתמודדות  שנכשלה  לאחר  זאת  פסגות, 

רכישת חברת כרטיסי האשראי לאומי קארד.
הקרן  האמריקאית?  ההשקעות  קרן  מהי 
 2005 בשנת  הוקמה   CENTERBRIDGE
 MARKו־  JEFFREY ARONSON ידי  על 
הון  גיוס  על  מבוססת  הקרן   .GALLOGLY
תשואה  להשיג  במטרה  עסקים  ואנשי  מחברות 
בבורסת  נסחרת  ואינה  השקעותיה  על  נאותה 
בשירותים  בהשקעות  מתמחה  הקרן  ניו-יורק. 
פיננסיים, במערכת הבריאות, בתקשורת, בנדל”ן 
מתמקדת  הפעילות  חדישות.  ובטכנולוגיות 

בארה”ב, בכמה ממדינות אירופה, בסין וביפן. 
סנטברידג’  של  הבולטות  ההשקעות  בין 
 BANKUNITED CAREFREE נמצאות 
 SANTANDAR, GSI IPC, AMERICANRENAL
HYDROCHEM, ההשקעות מתבצעות באמצעות 
קרנות פרטיות של הקרן, כאשר הקו המנחה הוא 
לפי אתר  החברות.  במניות השליטה של  להחזיק 

הקרן האמריקאית, עד עתה השקיעה סכום של 8 
דולר באמצעות הקרנות שלה, שמימנו  מיליארד 
רכישת מניות ומתן הלוואות ורכישה ישירה של 

נכסים.

חברת הביטוח של קים קרדשיאן 
תובעת פיצויים מהמאבטח 

והדוגמנית “ השחקנית  של  המיליונים”  שוד 
שנתיים  לפני  בפריז  ווסט  קרדשיאן  קים 
של  המבטחת  עתה,  דעכה.  שטרם  סערה  עורר 
התכשיטים שענדה ונגנבו במהלך השוד, תובעת 
מיליוני  של  פיצוי  על  שלה  המאבטח  את  לדין 
חמישה  ידי  על  בוצע  האלים  השוד  דולרים. 
פושעים שהתחזו לשוטרים, קשרו את השחקנית 
ושדדו תכשיטים וכסף בסכום של כעשרה מיליון 

דולר.
המשפט  בבית   AIG שהגישה  בתביעה 
בדלוואר היא תובעת סכום של 6.1 מיליון דולר 
מהמאבטח PASCAL DUVIER וחברת האבטחה 
מאשימה  המבטחת   .PROTECT SECURITY
אותם בהתנהלות רשלנית באבטחה של הכוכבת 

הידועה ותכשיטיה.

את  שהשאיר  המאבטח  את  מאשימה  התביעה 
גם  הוא  במלון.  בדירה  לבדה  קרדשיאן  קים 
שבור,  כמנעול  שנתגלו,  בכשלים  טיפל  לא 
אינטרקום שאינו עובד ושאין מערכת מצלמות 

CCTV בבניין.
עצרה  האלים,  השוד  לאחר  חודשים  כמה 
משטרת פריז 16 חשודים. שבוע לפני יום השנה 
את  שייצג  הדין  עורכי  צוות  לשוד,  הראשון 
מכתב  קיבל  בצרפת  שנערך  במשפט  קרדשיאן 
שתכנן  האיש  חדאש,  אייט  מעומאר  התנצלות 

את השוד.  

מהי הקרן האמריקאית המתעניינת בהפניקס

קרדשיאן. תובעת פיצוי על סך מיליוני דולרים
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