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ביטוח ופיננסים

מסכמים את  טלטלה 
במגדל

כניסתו לתוקף של ממשק העסקים הקטנים נדחתה 
בשנה לאור פניית הלשכה לרשות שוק ההון < עמ' 2 

הקלה לעסקים הקטנים

מובילי דעה והנהגת 
הלשכה בפרויקט 

 מיוחד לסיכום 
 השנה 

< עמ' 4־5, 10־15

היו”ר עודד שריג 
התפטר מתפקידו 

כשהוא מביע חשש 
 לעתיד החברה 

< עמ' 3

הראל מצטרפת 
למנורה ותחל 
לשלם עמלות 

לסוכנים עד ה־10 
לחודש < עמ' 2

בשורה 
לסוכנים
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ביטוח 
ופיננסים

חדשות הביטוח

בשורה לעסקים הקטנים: ממשק 
המעסיקים הקטנים נדחתה 

השקת הממשק נדחית בשנה לאור פניית נשיא הלשכה ונשיאת לשכת רואי חשבון ⋅ רוזנפלד: 
"הקלה חשובה עבור ציבור העצמאים והעוסקים המורשים הקטנים" < רונית מורגנשטרן

 לבקשת הלשכה: הראל תקדים תשלום 
עמלות הסוכנים ל־10 לחודש 

 בתחילת השנה מנורה נענתה לפניית הלשכה והקדימה עמלות בתחום הפנסיוני 

אמור מ שהיה  הקטנים,  המעסיקים  משק 
להיכנס לתוקף ב־1 בינואר 2019, נדחה 
מדובר  ההון.  שוק  רשות  בידי  בשנה 
על  לדווח  המחייבת  האחיד,  הדיווח  ברפורמת 
מקוון  באופן  לעובדים,  גמל  לקופות  הפקדות 
פי  על  לחול  שעמדה  חדש,  דיגיטלי  ובפורמט 
התקנות על כלל העסקים, החל מהעובד הראשון, 
על  חלה  זו  חובה  כיום  הקרוב.  ינואר  מתחילת 

עסקים עם יותר מ־20 עובדים.
באופן  הקטנים  העסקים  של  מצוקתם  לאור 
ראשי  פנו  הקיים,  הטכנולוגי  לפתרון  הממשק 
הארגונים הכלכליים – נשיאת לשכת רואי חשבון, 
ביטוח  סוכני  לשכת  ונשיא  שטרק  איריס  רו"ח 
סו"ב ליאור רוזנפלד לד"ר משה ברקת, הממונה 
ידי  על  והוחלט  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק  על 
הממונה לדחות בשנה את יישום התקנה לעסקים 
אשר  עובדים,  עשרה  עד  של  בהיקף  הקטנים, 

ימשיכו לדווח באופן לא מקוון.
החלת רפורמת הדיווח האחיד המקוון מתבססת על 
פתרון טכנולוגי שדורש שיפור ולכן כיום מושקעות 
תהליך  בכל  המעסיקים,  של  רבות  תשומות  בו 

והאיזונים  הכספים  קליטת  אחר  והמעקב  היישום 
עלויות  היא  המשמעות  הביטוח.  בחברות  החוזרים 
גבוהות לתפעול הפנסיוני, במיוחד לעסקים הקטנים. 
רו"ח שטרק: "אני שמחה שהרשות מגלה התחשבות 
פנינו  למשק.  מרכזי  נדבך  שהם  הקטנים  לעסקים 
לרשות במטרה לדחות את כניסת המעסיקים הקטנים 
לדיווח עד החלת הפתרון הטכנולוגי החדש. בנוסף 
העובדים  הרשות תבחן את מספר  כי  אנו מבקשים 
הפקדות  להם  שיש  העובדים  מספר  פי  על  בעסק 

להסדר פנסיוני ולא סך העובדים בעסק".
הדחייה  של  "החשיבות  הוסיף:  הלשכה  נשיא 

עבור  חשובה  הקלה  וזו  משמעותית  היא  בשנה 
ציבור העצמאים והעוסקים המורשים הקטנים. אנו 
כלשכת סוכני ביטוח וכחלק מהארגונים כלכליים, 
נמשיך לסייע ולתמוך בעסקים הקטנים, ושמחים 

שהרשות קשובה לצורך ונותנת מענה הולם".   
רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון אישרה ללשכת 
וללשכת סוכני הביטוח כי בהמשך  רואי החשבון 
את  בשנה  לדחות  ההחלטה  התקבלה  לפנייתם, 
מעסיקים  לגבי  ההוראות  של  לתוקף  הכניסה 
למציאת  עד  עובדים  ל־10  מתחת  המעסיקים 

פתרון טכנולוגי.
צמודה  בצורה  עוקבת  "היא  כי  נמסר  מהרשות 
בקשר  ועומדת  בשוק  הרפורמה  יישום  אופן  אחר 
שוטף עם כל הגורמים המעורבים בתהליך. במטרה 
לכניסתם  כראוי  להיערך  הגורמים  לכל  לאפשר 
את  ליישם  הוחלט  הקטנים,  המעסיקים  של 
הרפורמה בהדרגה ביחס לקבוצת מעסיקים זו. החל 
הממוכן  הדיווח  לתהליך  ייכנסו   2019 מפברואר 
אשר  צעדים  בוחנת  הרשות  מעסיקים.  כ־27,000 
יסייעו למעסיקים הקטנים במשק בהתמודדות עם 

יישום הרפורמה".

נענתה ב החברה   - לסוכנים  שורה 
להקדים  ביטוח  סוכני  לשכת  לבקשת 
את תשלום עמלות הסוכנים עד ל־10 
הלשכה  נשיא  הענפים.  בכל  וזאת  לחודש, 
ליאור רוזנפלד, פנה לאחרונה אל חברת  סו"ב 
עמלות  את  להקדים  בבקשה  הראל  הביטוח 
במקום  לחודש  ל־10  הענפים,  בכל  הסוכנים, 
ה־15 לחודש. הראל נענתה לבקשה ובימים אלה 
הושלם הפיתוח הטכנולוגי הנדרש כדי ליישמה. 
הקדמת העברת העמלות נועדה לפתור בעיה 
ההוצאות  תשלום  שבין  הימים  מהפרש  שנבעה 

הקבועות והמשתנות לבין קבלת ההכנסות.
כי:  נמסר  לסוכניה  הראל  חברת  בדיוור 

"אנו שמחים לבשר כי החל מהתשלום הקרוב 
יוקדם מועד תשלום עמלות הסוכנים בכל 

התחומים עד ל־10 בחודש, זאת כחלק 
הניתן  השירות  לשיפור  מהמאמץ 

לכם".
בתחילת השנה, לאחר פניית הלשכה 

את  החברה  הקדימה  מבטחים,  למנורה 
ה־10  לפני  אף  הסוכנים  עמלות  תשלום 

בחודש.
מנורה  "קבוצת  נמסר:  מבטחים  ממנורה 

בתפקידו  עצומה  חשיבות  רואה  מבטחים 
מנורה  בישראל.  הביטוח  סוכן  של  וחשיבותו 
תשלומי  הקדמת  בחשיבות  מכירה  מבטחים 

אכן  אנו  שציינתם  וכפי  לסוכן  העמלות 
פועלים כך בשנתיים האחרונות".

נדרשים  הביטוח  "סוכני  רוזנפלד: 
את  לחודש  ה־10  עד  לשלם 
את  עובדיהם,  של  המשכורות 
שחברות  בעוד  הסוציאלים  התנאים 
מסוימות  משלמות להם עמלה ב־15, 
ב־20 וגם ב־22 לחודש, מה שמאלץ את 
לעצמם.  גישור  הלוואת  לתת  הסוכנים 
בתחום  לפנייתנו  נענתה  מנורה  בעבר 
הצטרפה  הראל  שגם  שמח  אני  וכעת  הפנסיוני 
היצרנים  מכל  מצפה  אני  הראל.  להנהלת  ומודה 

שעובדים למול סוכני הביטוח ליישר קו".

שטרק. "נדבך מרכזי למשק" | צילום: ניב קנט

המבורגר | 
צילום:  יח"צ
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חדשות הביטוח

טלטלה במגדל: היו"ר עודד שריג התפטר 
 שריג מאשים: "החברה פועלת על פי שיקולים קצרי טווח, ללא תכנית פעולה" • מנכ"ל מגדל, דורון ספיר: 
"החברה מתאפיינת בהון אנושי, איכותי ומקצועי הפועל לשמירה על כספי עמיתים"  < רונית מורגנשטרן

דירקטוריון ר יו"ר   – במגדל  אדמה  עידת 
על  הודיע  שריג,  עודד  פרופ'  הקבוצה 
שמונה  לאחר  משנה  פחות  התפטרותו 
במכתב  לעתידה.  חשש  מביע  כשהוא  לתפקיד, 
"פועלת  שמגדל  שריג  כותב  הדירקטוריון  לחברי 
פעולה  תוכנית  ללא  טווח,  קצרי  שיקולים  פי  על 
מוגדרת ובשגרת העבודה הקודמת". לסיכום כתב: 
ו־2.5  החברה  לטובת  לפעול  יכול  "מכיוון שאינני 
את  בזאת  מגיש  אני  כנדרש,  לקוחותיה  מיליון 

התפטרותי".
מגדל  כיו"ר  שריג  של  השנייה  כהונתו  זוהי 
 2015 בספטמבר  זה;  מתפקיד  שנייה  והתפטרות 
הודיעה חברת מגדל כי פרופ' עודד שריג פורש 
מתפקידו כיו"ר מגדל אחזקות, בתום כהונה קצרה 
חזר  השנה  בפברואר  בלבד.  חודשים  כשבעה  של 
תשעה  וכאמור,  הקבוצה,  יו"ר  לתפקיד  שריג 
התפטרות.  על  הודיע  שוב  מכן,  לאחר  חודשים 
התפטרותו תיכנס לתוקף עם מינויו של דירקטור 

ויושב ראש חדש לדירקטוריון מגדל ביטוח.

יחסים עכורים
שריג:  כותב  הדירקטוריון  לחברי  במכתבו 
ובשל  החברה  של  הבעלות  מבנה  בשל  "לצערי, 
הממשל התאגידי שנגזר ממנו, השינויים שקיוויתי 
שיחולו בחברה ובהתנהלותה לא קרו. כשהצטרפתי 
המנכ"ל  עם  שיחד  קיוויתי  החברה  לדירקטוריון 
את  ולקדם  לבנות  נוכל  ספיר,  דורון  החדש, 
לחברה  לבנות  שנוכל  כיוונתי  בפרט,  החברה. 
שנוכל  לצמוח,  לה  שתאפשר  חדשה  אסטרטגיה 
המנהלים  במיטב  החברה  מפתח  תפקידי  לאייש 
לספק  כדי  בחברה  עבודת  את  לייעל  ושנוכל 
ולעמיתיה.  למבוטחיה  ומיטבי  איכותי  שירות 
כאמור, בשל הממשל התאגידי הנוהג בחברה, דבר 
להמשיך  יכול  שאינני  היות  קרה.  לא  אלה  מכל 
מגדל  בידי  שהפקידו  לכספים  באחריות  לשאת 
כשאני  וחוסכים  מבוטחים  מיליון  וחצי  כשניים 

מנוע מלפעול למענם ולטובת החברה כנדרש, אני 
החברה  מדירקטוריון  את התפטרותי  בזאת  מגיש 
ומתפקידי כיושב ראש הדירקטוריון", כתב שריג.

גורמים במגדל אמרו, שהיחסים בין שריג לבעלי 
שלמה אליהו, שנחשב כמעורב ומתערב  הקבוצה 
בניהול החברה, הורעו מאוד בחודשים האחרונים 
רצונו  היה  גב הגמל  כנראה הקש ששבר את  וכי 
של אליהו להקים ועדת פיקוח על הדירקטוריון, 
בידי  בוטלה  הוועדה  המנכ"ל.  ועל  שריג  על 
אליהו בשבוע שעבר בעקבות זימונו לממונה על 
כינוס  אי  רקע  על  זה,  בנושא  ההון  שוק  רשות 
הדירקטוריון לדרישת הרשות כדי לדון בסמכויות 
הועדה כלפי הדירקטוריון. ביטול הוועדה נבע גם 
מתביעה שהוגשה לבית המשפט נגד הקמת הועדה 

שזכתה לכינוי 'המטבחון'.

מגדל לא תיפול
מגדל היא מחברות הביטוח הגדולות והמובילות 

הועלו  שריג  הודעת  בעקבות  הביטוח;  בענף 
חששות לגבי הקורה בחברה זו ולגבי עתידה.

"רשות  בתגובה:  מסרה  ההון  שוק  רשות 
אחר  מקרוב  עוקבת  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק 
מנת  על  מולה  ומתנהלת  בחברה  ההתפתחויות 
תעמוד  הרשות  התקינה.  התנהלותה  את  להבטיח 
יעמוד  במגדל  הדירקטוריון  שבראשות  כך  על 

אדם מקצועי שידאג לממשל תאגידי תקין".
רוזנפלד  ליאור  סו"ב  ביטוח  סוכני  נשיא לשכת 
מדגיש: "בישראל לא תיפול חברת ביטוח ולא יהיה 
פה מקרה ליהמן ברדרס. לגברת כהן מחדרה אין מה 
לחשוש לכספיה וחסכונותיה. ענף הביטוח בישראל 
עבר משברים רבים בהצלחה, בין היתר בשנות ה־90 
ובתחילת שנות ה־2000 עם הלאמת קרנות הפנסיה 

והמשבר הכלכלי ב־2008, ושמרנו על יציבות.
להערכתי כספי החוסכים במגדל נמצאים בידיים 
מודלים  כמה  יהיו  ישראל  שבמדינת  טוב  טובות. 
מעורבים  בעלים  ביטוח.  חברות  של  בעלות  של 
כמו  המוסדיים  של  ושליטה  ואיילון,  במגדל  כמו 

בהפניקס וכלל״.
מנכ"ל מגדל, דורון ספיר, פנה במכתב לעובדי 
את  להפיג  ביקש  ובו  וספקיה  מגדל  וסוכני 
שריג  התפטרות  שהציפו  השליליות  התחושות 
ודבריו. במכתב מדגיש ספיר: "חשוב לי להבהיר כי 
מגדל היא חברה איתנה, יציבה ובעלת ותק וניסיון 
ישראל.  מבוטחי  של  בטובתם  בטיפול  שנים  של 
מאז ומתמיד התאפיינה מגדל בהון אנושי, איכותי 
ומקצועי הפועל לילות כימים לשמירה על כספי 

העמיתים תוך מקצועיות שאין שני לה”.
 2018 שנת  את  מסכמים  "אנו  ספיר:  כתב  עוד 
ובהתקדמות  עסקית  בעשייה  מלאה  שהייתה 
לשנת  העבודה  תכניות  הפעילות.  תחומי  בכל 
2019 עליהן אנו עמלים בימים אלה הן הזדמנות 
להמשך חיזוק ענפי תעשייה מרכזיים של החברה 
ובהתחשב  הבאות  לשנים  קדימה  הסתכלות  תוך 

באתגרי השוק וענף הביטוח”.

לפרטים: 073-200744

סוכן יקר
בחידוש הביטוח בחר 

דרכים זגגות

שריג. "אין תוכנית עבודה" | צילום: מגדל
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סו"ב ליאור רוזנפלד, נשיא הלשכה
הוא  ונושם.  חי  רק  לא  הביטוח  סוכני  ״ענף 
בועט, עובד ומצליח, וללשכה יש משקל גדול 
והפכנו  להישגים  הגענו  האחרונה  בשנה  בזה. 

לגורם שלא ניתן להתעלם ממנו.
מול  ההון,  שוק  רשות  מול  היצרנים,  ״מול 
מול  ובעיקר  התקשורת  מול  והממשל,  הכנסת 
יהיה  שעוד  וזה  אצלנו  שמבוטח  זה   - הציבור 
על  להסתכל  יכול  בהחלט  אני  אצלנו.  מבוטח 

השנה שחלפה בסיפוק גדול״.

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות 
המסחר:

שלא  במדיניות  התאפיינה   2018 "שנת 
השכילה לאזן בין צרכי ההתפתחות והצמיחה 
ביוקר  המאבק  לבין  העסקי,  המגזר  של 
המחייה. המאבק ביוקר המחייה הוא בוודאי 
מטרה לגיטימית, שאין לערער עליה. טובת 
הציבור הרחב חשובה לכולם, ובעיקר חשוב 
לדאוג לשכבות החלשות. אבל השאלה אינה 

יוקר המחיה. השאלה  אם צריך להוריד את 
ולדאבוננו,  זאת.  עושים  איך  היא  המרכזית 
נפרד  לא  חלק  הם  שגם  רבים  עסקים 
מדיניות  עקב  קשות  יפגעו  הרחב  מהציבור 
לא מאוזנת. עול הרגולציה לא פחת. המגזר 
העסקי מאוים עקב הרחבה חסרת תקדים של 
בדרך  עסקיים,  להגבלים  הרשות  סמכויות 
המערערת את יסודות המשפט בישראל ואת 
זכות חופש העיסוק שהיא, כידוע, זכות יסוד 

חוקתית.
ליבוא  הסוגדת  עקבית  מדיניות  "נוהלה 
האישי.  היבוא  על  מערער  לא  איש  האישי. 
אבל כאשר הופכים את היבוא האישי למערכת 
לכל  ומציבים  המסחרי,  היבוא  של  מקבילה 
בלתי  תחרות  תנאי  העסקית  הפעילות  רוחב 
עשרות  של  קיומם  את  מסכנים  אנו  שווים, 
שהם  בישראל,  קמעונאיים  עסקים  אלפי 

בעיקרם חנויות רחוב. 
גורם לאובדן  אישי  ביבוא  "הפטור ממע"מ 
את  מחריף  המדינה,  בהכנסות  משמעותי 
מלאכותי  באופן  והוא  התקציבי,  הגירעון 

מסיט את הצריכה הפרטית אל מקורות 
חוץ"

ראשי ארגונים כלכליים מובילים מסכמים שנה
< רונית מורגנשטרן

מקבוצת מנורה מבטחים החזקות בע“מ

רעידת אדמה בענף המשכנתאות בשומרה! רעידת אדמה בענף המשכנתאות בשומרה! 

שומרה מודה לסוכניה על האמון הרב ועל בחירתם בשומרה 7 שנים ברציפות 

כחברת הביטוח הטובה ביותר בישראל!

על פי סקר לשכת סוכני הביטוח, נובמבר 2018

החל מ 01.01.19
לפרטים והצטרפות פנו למחוזות שומרה 

…
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ד"ר גיא רוטקופף, מנכ"ל איגוד 
חברות הביטוח: 

יחד  "השנה, בתום עבודה מאומצת, השקנו 
המילון  את  העברית  ללשון  האקדמיה  עם 
האקדמיה  מונחי  באתר  הביטוח  למונחי 
וכולל  ומקיף  רחב  הינו  המילון  במרשתת. 
אני  הביטוח.  ענפי  בכל  מונחים  כ־1,400 
הביטוח,  לענף  רבות  יתרום  שהמילון  מאמין 
ישרת את העוסקים בו, חברות וסוכני הביטוח, 

וכן יסייע בראש ובראשונה לציבור הרחב. 
ושינויים  התפתחויות  עובר  הביטוח  "ענף 
בשנה  שכמו  בטוח  ואני  התחומים,  בכלל 

שחלפה נדע להידבר ולשתף פעולה עם כלל 
וסוכני  הרגולטורים  ביניהם  בענף,  הגורמים 
בהצלחתו  חשוב  חלק  הם  הסוכנים  הביטוח. 
שותפים  בהם  רואים  ואנו  הביטוח,  ענף  של 
אני  כולו.  והענף  המבוטחים  למען  לעשייה 
מאחל לכולם שנה אזרחית טובה ומוצלחת".

עו"ד רועי כהן, נשיא להב:
למען  בעשייה  עמוסה  שנה  הייתה   2018"
בישראל.  הקטנים  והעסקים  העצמאים  ציבור 
העצמאים  עבור  משמעותיים  להישגים  הגענו 
רישוי  רפורמת  בהם  הקטנים,  והעסקים 
ותקנות  להב  בעידוד  שאושרה  העסקים 
בעוטף  העסקים  ובעלות  לבעלי  הפיצויים 
מהרצועה  הירי  עקב  נפגעה  שפרנסתם  עזה 
לדרום. קידמנו הצעות חוק המעודדות סביבה 
עסקית תומכת, בהן המאבק ליצירת התכנית 
של  שורה  הכוללת  עסקים'  'נטו  הממשלתית 
להכרה  והעסקים,  העצמאים  למען  צעדים 
בהוצאות אש"ל לעצמאים ובניית מתווה לדמי 
האבטלה לעצמאים. נפגשנו עם בכירי המגזר 
המדינה  נשיא  אחד,  מספר  האזרח   - הציבורי 
הממשלה  ראש  ועם  ריבלין  )רובי(  ראובן 
הפרטי  המגזר  בכירי  עם  נתניהו,  בנימין 
והמגזר האקדמי על מנת למצוא את הפתרונות 
הטובים ביותר שיטיבו עם המגזר העסקי. יצרנו 

ועסקים  לעצמאים  בישראל  הגדול  הכנס  את 
בשיירה  עצמאים   1,000 הגיעו  אליו  קטנים, 
נוצר   2018 במהלך  בנוסף,  לאילת.  אווירית 
ושיתוף פעולה נפלא עם נשיא לשכת  חיבור 
רוזנפלד,  ליאור  סו"ב  החדש,  ביטוח  סוכני 
לי  ואין  לדרך  אמיתי  שותף  בו  רואה  שאני 
ספק שנעשה עוד דברים מדהימים יחד למען 
זו אני רוצה  ציבור סוכני הביטוח. בהזדמנות 
להודות לטוביה צוק, סגן נשיא להב היוצא, 
על פעילותו הענפה בלהב, ולאחל הצלחה רבה 
לסו"ב מוטי דהרי, סגן נשיא להב הנכנס. אני 
מוצלחת  תהיה   2019 שנת  כי  לכולנו  מאחל 

לפחות כמו קודמתה".

מודעה לדיגיטל 
במידות של פרינט

חדש בהראל!

סוכני הראל מתקדמים 
להפקה דיגיטלית

בפנסיה 
ממערכת "אלמגור"

סטודיוהראל
b24171/24172
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תתפלאו, אבל אפשר לחדש

בביטוח 
סיעודי

מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ
האמור כפוף לתנאי הפוליסה המלאים. הפיצוי ישולם במקרה של מות המבוטח עד גיל 80

בלעדי למגדל! נספח הבטחה למחר

רובד נוסף בהגנה על איכות ואריכות 
החיים של המבוטח ומשפחתו

 נספח ייחודי למגדל המעניק פיצוי גם במקרה סיעודי וגם במקרה שהמבוטח נפטר 
מבלי לממש את הכיסוי הסיעודי או הספיק לקבל רק חלק מהפיצוי הסיעודי. 

 לבירור זכאות לקוחותיך להצטרפות ללא הצהרת בריאות עד ל - 21.12.18 
פנה עוד היום למפקח שלך במגדל

גם בביטוח בריאות, טוב שיש מגדל מאחוריך
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חדשות הלשכה

"כ אחמד טיבי מצטרף ללובי הפוליטי ח
של לשכת סוכני ביטוח ומתכוון לסייע 
בפתרון בעיות סוכני המגזר הערבי. כך 
האחרון  שישי  ביום  שהתקיימה  בפגישה  סוכם 

בינו לבין נשיא הלשכה, סו"ב ליאור רוזנפלד.
טיבי  הכנסת,  של  הכספים  ועדת  חבר  בהיותו 
לרוזנפלד:  אמר  הוא  בפגישה  בבעיות.  מעודכן 
מכיר  אני  כבדה.  אחריות  מוטלת  הלשכה  "על 
את  לקדם  ואסייע  הסוכנים  מצוקות  את  היטב 

הצעת החוק שהגישה הלשכה".
בתחום  מעורה  טיבי  "ח"כ  כי  מציין  רוזנפלד 
נרתם  שהוא  שמח  אני  המגזר,  ובבעיות  הביטוח 
משמעותית  כוח  תוספת  מהווה  הוא  לסייע. 

במאבק שלנו למען סוכני המגזר הערבי".
יש לציין כי לשכת סוכני ביטוח הגישה הצעת 
חוק בנושא, המחייבת את חברות הביטוח בחובת 
הצעת  סוכן.  עם  התקשרות  סירוב  בכל  הנמקה 
בשל  מתעכבת  לתמיכה,  זכתה  שכבר  החוק, 
עתירה לבג"ץ באותו נושא שהגיש באופן עצמאי 

סו"ב סוהיל משראקי.

ח"כ אחמד טיבי: "אסייע ללשכה 
במאבק למען סוכני המגזר" 

בפגישה שנערכה בין חבר הכנסת ונשיא הלשכה, סו"ב ליאור רוזנפלד, דנו השניים על 
מצוקת הסוכנים מהמגזר. רוזנפלד: "אני שמח שהוא נרתם לסייע" < רונית מורגנשטרן

רוזנפלד וטיבי. "ח"כ טיבי מהווה תוספת כוח משמעותית במאבק שלנו למען סוכני המגזר הערבי" | צילום: באדיבות הלשכה
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כנס חג החגים

חוז חיפה והצפון של לשכת סוכני ביטוח מ
ליאונרדו  במלון  החגים  חג  את  חגג 
פלאזה בטבריה. מאות סוכנים גדשו את 
האולם באירוע החגיגי המתקיים זו השנה האחת 
האחדות  את  מסמל  החגים  חג  ברציפות.  עשרה 
משלוש  נציגים  הדתות.  שלוש  בין  והאחווה 
על  סיפר  אחד  וכל  הכנס  באי  את  ברכו  הדתות 

משמעות חגו.
רון קובי, כיבד את  ראש עיריית טבריה הנבחר, 
המחוז  יו"ר  החלטת  על  ובירך  בנוכחותו  האירוע 
להביא את כנס חג החגים לעירו. כמו כן, יו"ר סניף 
חיפה, סו"ב אניה לוין, בירכה את באי הכנס ואמרה: 
"אני גאה להמשיך את המסורת היפה במחוז שלנו, 
מוחמד  מיכה אדוני וסו"ב  ביחד עם חבריי, סו"ב 
המכללה  עם  ביחד  ביטוח  סוכני  לשכת  חטיב. 
מובילים הכשרות והשתלמויות לסוכן אשר נותנים 

לו כלי עבודה לחיזוק מעמדו המקצועי".
גליל  טבריה  סניף  יו"ר  חטיב,  מוחמד  סו"ב 
לסמל  "שהפך  הכנס  חשיבות  על  דיבר  ועמקים 
למחוז  ייחודי  נכס  ומהווה  קיום  ולדו  לאחווה 
הצפון. הדתות הם גורם מאחד ומקרב. על הנהגת 
הלשכה לשים את האגו הצד להתלכד ולהתאחד 

כדי לשמור על לשכה חזקה שעוד נכונו 
לה אתגרים רבים".

סו"ב  והצפון,  חיפה  מחוז  יו"ר 
הוא  גם  בירך  אדוני,  מיכה 
סוכני  "לשכת  הכנס:  באי  את 
חברים  כ־4700  מונה  ביטוח 
לשמור  מנת  על  רבות  ועושה 
מטרותיה  הסוכן.  פרנסת  על 

מעמדו  חיזוק  הן  הלשכה  של 
למקצוע  כבוד  מתן  הסוכן,  של 

כל   - האתיקה  כללי  על  ושמירה 
קרא  גם  אדוני  הציבור".  לטובת  אלו 

והדגיש:  הלשכה  בהנהגת  השורות  לאחדות 
"כוחנו באחדותנו". 

המכירות הישירות – רעה חולה
במהלך דבריו בכנס תקף מיכה אדוני את חברות 
מכירות  המפעילים  שלהם,  והסוכנויות  הביטוח 
של  הנתונים  במאגרי  ומשתמשים  ישירות 
חולה שחייבת לעבור  "זוהי רעה  סוכני הביטוח. 
הרשות  ליו"ר  קרא  גם  אדוני  אמר.  העולם",  מן 
ביטוח  מכירת  לאסור  ברקת,  משה  ד"ר  החדש, 
משרד  מטעם  מורשה  רישיון  בידיו  שאין  למי 
הנסיעות  לסוכני  אורכה  לאשר  "אין  האוצר. 

למכור ללא רישיון. זוהי עבירה פלילית", טען.
נשיא הלשכה, סו"ב ליאור רוזנפלד, התקבל בחום 

וכבוד על ידי סוכני הצפון ובירך על 
המסורת של חג החגים שמייחדת 
את מחוז חיפה והצפון. רוזנפלד 
ציין בדבריו כי הלשכה דואגת 
לה  יש  וכי  הסוכן  לפרנסת 
בכנסת.  חזק  פוליטי  לובי 
הוא הדגיש כי הלשכה ערוכה 
ותינתן  במידה  בג"ץ  להגיש 
למכור  הנסיעות  לסוכני  אורכה 
ידי רשות  ביטוח ללא רישיון עלי 

שוק ההון.
היועץ  גם  בכנס  השתתפו  אליהם  בנוסף 

המשפטי של הלשכה, עו"ד עדי בן אברהם, שנשא 
 - הביטוח  הר   - הרגולציה  על  עדכן  בה  הרצאה 
ונתן טיפים מעשיים ליישום הוראות הצירוף 2018; 
שסיפר   ,2 חדשות  של  הבכיר  הכתב  דבורי,  וניר 
האחרונים,  הביטחוניים  האירועים  על  לנוכחים 
מאחורי  צבאי  כתב  של  עולמו  אל  הצצה  תוך 
הקלעים. כמו כן, במהלך הכנס הודה אדוני בחום 

למיקי קופל, אותו מכנה - ידיד הסוכנים.
לנוכחים  הזמן  את  הנעימה  הטבריינים  להקת 
והוסיפה נופך של חגיגיות לכנס, לו היו שותפים 
שמשות  אילן  לביטוח,  חברה  הכשרה  בכירים 

ופספורטכארד. 

חג החגים נערך במחוז חיפה והצפון 
זו השנה האחת עשרה ברציפות

מחוז חיפה והצפון חגג השבוע את חג החגים, המסמל את האחדות והאחווה בין שלוש 
הדתות. יו"ר המחוז, סו"ב מיכה אדוני: "כוחנו באחדותנו" < רונית מורגנשטרן

לוין, אדוני וחטיב. כנס החג של החגים | צילום: גיא קרן

“הצלחה היא עניין של בחירה”
הצלחה אינה ענין של מזל, הצלחה היא ענין של בחירה ורק אנחנו יכולים לקבוע את מידת “

ההצלחה שלנו”, טוען טוני גורדון, מי שהיה נשיא ה־MDRT העולמי וממובילי שירות הביטוח 
והפיננסים בעולם. גורדון ירצה בכנס MDRT ישראל שיתקיים בירושלים ב־15 בינואר, שם הוא 

ידבר על מוטיבציה ועל שיטות להצלחה.
  MDRT כמו כן, יתארחו בכנס משה ליאון, ראש עיריית ירושלים, וסו”ב אלברט גבאי, יו”ר
ישראל שישאו ברכות; השר צחי הנגבי ירצה על האתגרים הצפויים ב־2019, ניר ברקת ראש 
העיר היוצא, יספר על שאיפה למצוינות ומרים פרץ ששכלה שניים מבניה בלבנון ובעזה, תגולל 

את סיפורה האישי בסיפור על ציונות ואהבה.

קובי

להרשמה לחץ כאן

http://tinyurl.com/y9grdhuh
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 הנהגת הלשכה מסכמת את הפעילות 
בשנה החולפת - חלק 1

סיכום שנת 2018      - הנהגת הלשכה

סו"ב ליאור הורנצ'יק, 
מ"מ נשיא הלשכה

"אני מרגיש שליחות עילאית 
וסוכנים,  סוכנות  ציבור  לייצג 
פרנסתם,  על  עמלים  אשר 
מול  רואים  חשוב  והכי  קיומם  למען  פועלים 

עיניהם אל טובת הצרכן - טובת המבוטח. 
הביחד,  חשיבות  את  למדתי  גם  הזו  "בשנה 
מהו נטל משותף תחת אלונקה, מי באמת דואג 
והכי  לטפל  עיקר  בין  הפרדה  לחבל,  רוצה  ומי 
חשוב הכרתי נשיא לשכה שכולו לב אחד גדול 
המטלטלת  הספינה  את  משיט  רבה  ובנחישות 
למקום מבטחים. זוהי ההזדמנות להודות לבורא 

עולם על הזכות".

סו"ב יוסי אנגלמן, סגן 
נשיא הלשכה

אין  אחת.  לשכה  לנו  ״יש 
מחנות ולכל היותר יש דעות 
מטרה  למען  כולנו  אחרות. 
אחת - לחזק את עתידו של סוכן הביטוח. שאפו 

פרנסת  למען  הכל  עושים  אשר  למתנדבים 
ממוקדים  נהיה  הבאה  ששנה  יתן  מי  הסוכנים. 

במעשים ופחות בדיבורים״.

סו"ב איגור מורי, יו"ר 
ועדת הבריאות והסיעוד: 
לכל  מקפצה  הייתה   2018"
כל  הבאות.  הקדנציה  שנות 
משתתף  הוא  בוועדה  חבר 
ומוביל את הנושא עליו הוא אמון. סו"ב  פעיל 
עם  בריאות  ביטוח  מדריך  פרסם  לנצט  חגי 
השוואות; סו"ב אולג זרוצקי ערך השוואות של 
לעדכן  ממשיכים  והם  קשות  מחלות  פוליסות 
באתר  מפורסמים  המדריכים  המדריכים.  את 
מקצועי  סיור  ערכנו  לסוכנים;  ובמייל  הלשכה 
בהרצליה מדיקל סנטר, ביוזמת סו"ב אבינועם 
אקוה, בו השתתפו מספר כה גדול של סוכנים 
שהמרכז הרפואי נאלץ לשכור אולם בבית מלון 
סמוך כדי לארח אותם; לטובת הסוכנים פרסמנו 
עשרות מאמרים מקצועיים, שכל ייעודם לסייע 
לסוכן הביטוח להרחיב את הידע ולמכור יותר 

פוליסות; וכן, נערך כנס הבריאות הגדול ביותר 
סוכנים   850 השתתפו  בו  בלשכה,  פעם  אי 

וסוכנות. 
"השנה התאפיינה בשיח פורה מול הרגולטור, 
וחלק  פורה,  לקשר  זוכים  אנחנו  כשלפתע 
ונספחיה  האחידה  בפוליסה  נראה  מהשינויים 
כבר ב־2019. השנה גם מונו לראשונה 3 יועצים 
הבריאות  בתחום  ללשכה  חדשים  חיצוניים 
והסיעוד. בנינו תכנית הכשרות מקצועיות; סו"ב 
עופר חורש, חבר הוועדה, הרכיב תפריט שלם 
של הרצאות בתחום הבריאות והסיעוד שמגיעות 
עד לסניף הבודד בכל מחוז בלשכה. בנינו יחד 
עם ד"ר אודי פרישמן והמרכז הרפואי איכילוב 
קורס מודולרי מתקדם בתחום הרפואה וביטוחי 
הבריאות, שיחל בסוף ינואר הקרוב ויתאים גם 

לעובדי הסוכנויות.
בכוונת  חורמה  במלחמת  מסתיימת  השנה 
הנסיעות  לסוכני  ולאפשר  להמשיך  הממונה 
בניגוד  לחו"ל  נסיעות  ביטוחי  ולמכור  להמשיך 

ביטוח.  סוכן  לחוק, שכן אינם בעלי רישיון 
על  אסטרטגי  קרב  זה  בנושא  רואים  אנחנו 

הכל במקום אחדהכל במקום אחד
מרכזייה אינטרנטית חכמה תכנת הביטוח המובילה בישראל

sales@b-com.co.il :רוצים לשמוע עוד? 074-7144333 דוא“ל

מחולל הצעות רכב
סימולטור רכב

…
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עתיד מקצוע סוכן הביטוח. שנת 2018 הייתה שנה 
רצופת אתגרים בתחום ביטוחי הבריאות ביניהם - 
הקריסה של הביטוחים הסיעודיים הקולקטיביים, 
מעורר  באופן  זה  עם  התמודדו  הביטוח  שסוכני 

הערצה".

סו"ב ישראל גרטי, יו"ר 
הוועדה לביטוח כללי: 

בפעילות  התאפיינה   2018"
הוועדה  של  אינטנסיבית 
הנושאים  בין  כללי.  לביטוח 
ביטוחי;  ומטופלים: מבוטחים ללא עבר  שטופלו 
בטיוטה  כעת  שנמצא  ביטוח  עריכת  אישור 
שניה; אופניים חשמליים – הסדרה וביטוח חובה 
טיפול  ההון;  שוק  רשות  עם  פעולה  בשיתוף 
מהחברות  חלק   - תביעות   2 עם  במבוטחים 
הסכימו להיענות לדרישתנו למצוא להם פתרון; 
מבוטחים  בבעיות  טיפול   – השרברבים  חוזר 
הסוכנים  לכלל  והסברה  בשטח  שנוצרו  וסוכנים 
שהאחריות עברה לחברות הביטוח; ביטוח חובה 
למגזר – יוזמה וקידום הצעת חוק לפיה: לא יפלה 
מבטח בעל רישיון המבקש להתקשר עמו בהסכם 
מגוריו,  מקום  או  עיסוקו  מקום  מוצאו,  בשל 
וחברת ביטוח אשר דחתה בקשה של בעל רישיון 
המבקש לבוא עמה בהסכם, תנמק במסמך בכתב 
דיגיטציה  את העילות בעטיין סירבה להתקשר; 
- עידוד סוכנים לשימוש בטכנולוגיה מתקדמת; 
ויוזמנה וקידום הצעת חוק לחייב בביטוח צד ג' 

את חברות הליסינג וההשכרה.
סדנאות  הוועדה  מתכננת   2019 "לשנת 
כולל  והשתלמויות במכללה לסוכני האלמנטר, 
בעמלת  פגיעה  צמצום/ביטול  הסוכנים;  עובדי 
רכישת  חווית  לאפשר   - ודיגיטציה  הסוכן; 
אפליקציה  דרך  סוכן  של  מבוטח  לכל  ביטוח 

")wobi ייעודית שתהיה לכל סוכן )כדוגמת

סו"ב נגה עקל, יו"ר מחוז 
ת"א והמרכז

למחוז  הצטרפו  זו  "בשנה 
כ-150 סוכנות וסוכנים חדשים 
גדולה.  גאווה  חשה  ואני 
מעמד הסוכן תלוי ראשית כל בסוכן עצמו. אם 
הסוכן ידע להתאים את עצמו לעולם הדיגיטלי, 
יעלה  מעמדו  ימינו,  של  והווירטואלי  המודרני 
לשנת  שלי  הגדול  האתגר  גם  זה  משמעותית. 
2019 להמשיך ולהנגיש כלים רבים להצלחה בכל 
התחומים וזאת אעשה עם השתלמויות מרוכזות 
כמה  בתנור  יש  הקרובה  לשנה  תחומים.  במגוון 

וכמה השתלמויות מעניינות צפו להפתעות".

סו”ב מיכאל נוימן, יו”ר 
הוועדה לביטוח פנסיוני

עם  התחילה  הזאת  השנה 
שוק  רשות  של  חוזרים  שורת 
השירות  חוזר  ביניהם  ההון, 
כוחניים  במהלכים  ולוותה  הצירוף,  וחוזר 

מול  סלינגר,  דורית  בראשות  אז  הרשות,  של 
של  בהסתערות  נפתחה  היא  במקביל  הסוכנים. 
הנהגת הלשכה והוועדה על ועדות הכנסת וחברי 
הכנסת; הבאנו את דבר הסוכן והלשכה לוועדות 
כנסת  חברי  והגענו למצב שבו  הכנסת השונות, 
מצהירים בעיתונות וגם בדיוני הוועדות בכנסת, 
שסוכני הביטוח הם אלה שמגנים על המבוטחים 

מול החברות, בעיקר על המבוטחים המבוגרים.
הצלחנו לעצור את חוזר צירוף לרבים באמצעות 
ברורה  הייתה  המשפט  בית  של  האמירה  בג”צ; 

וחד משמעית בנושא זה. 
רחבי  בכל  סדנאות  להעביר  החלו  הוועדה  חברי 
רגולציה  בנושא  הפנסיוניים  לסוכנים  הארץ 
בשנה  התכנסה  הוועדה   .2019 לשנת  והיערכות 
הוועדה  חברי  פעילות  דיונים.  לעשרות  החולפת 
הרבה  תורמים  ורובם  אינטנסיבית  מאוד  היא 
שעות וימים לפעילות בוועדה. הוועדה היא מאוד 
פלוראליסטית, יש בה כשרונות ושומעים את כולם 

– יש הרבה תובנות וזה חלק מהיופי של העניין.
באפריל התקיים הכנס הארצי באילת לביטוח 
מטרת  ביותר.  מוצלח  היה  והוא  וחיים,  פנסיוני 
לחברי  הלשכה  פתיחת  הייתה  הכנס  של  העל 
הכנס  וחזק.  רחב  פוליטי  לובי  ויצירת  הכנסת 
על  עמלים  כבר  אנחנו  זה.  לעניין  רבות  תרם 
ויתמקד   2019 במרץ  שיתקיים  הבא  הכנס 
יתקיים  הכנס  ראשית,  עיקריים:  דברים  בשני 

לכנסת  הבחירות  לפני  שבועות  כשלושה 
ולראשות הממשלה, עובדה שתשליך רבות 

סיכום שנת 2018      - הנהגת הלשכה
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על הכנס. שנית, הכנס יהיה שונה מכל קודמיו 
ויימשך 5 ימים – מיום ראשון ועד יום חמישי. 
מטרת הכנס היא העברת חומר מקצועי כולל 
סדנאות מעשיות ודברים חדשניים שלא נעשו 

עד היום.

סו"ב אודי אביטל, יו"ר 
הוועדה הפיננסית

 18 מרץ,  בחודש  ״התכנסנו 
סוכני ביטוח חדורי מוטיבציה, 
הצטבר  ידע  כמה  והופתעתי 
בחדר הישיבות. הצבנו יעדים וחילקנו משימות 
לפי המומחיות של כל חבר. היעד הראשון היה 
כנס אילת. קיבלנו שני מושבים ועשינו הצגת 

תכלית וסימנו את העתיד לבוא.
״היעד הבא היה ליצור תוכנית לימודים לנושא 
הפיננסים, מיסוי, תכנון פרישה והשקעות; בנינו 
שני קורסים: מיסוי וניתוח תיק. למרות מחירם, 
טובות.  רק  והביקורות  סוכנים   40 התייצבו 
אציין לטובה את שיתוף הפעולה עם המכללה 

לפיננסים וביטוח והנהלת הלשכה.
על  הקפדה  תוך  חדשים  יצרנים  ״צרפנו 
הסכמים הוגנים ועמלות טובות יותר ואני מדבר 
האלטרנטיביות.  ההשקעות  עולם  על  בעיקר 

המטרה ב־2019 להטמיע את המוצרים שלהם.
״היה שת"פ עם סניפים ומחוזות ראוי לשיפור 
את  קיימנו  ספטמבר  בחודש   - לקצה  מקצה 
הכנס השנתי של הפיננסים שהיה הצלחה בלתי 

המשתתפים  בכמות  גם  בתכנים  גם  רגילה 
וכמות הצעירים הרבה ביותר אי פעם בלשכה, 
אז יש לנו עתיד כמות נותני חסות ענקית וכך 

גם הכנסות ללשכה.
ולדחיפה  מיוחד  זוכה ליחס  ״אציין שהוועדה 

ענקית מהנשיא והנהלת הלשכה״.

סו"ב חוה פרידמן וינרב, 
יו"ר המכללה לפיננסים 

וביטוח
ליעד  לה  שמה  ״המכללה 
את  להנגיש   2018 בשנת 
 23 נפתחו  הלשכה.  חברי  לכלל  המכללה 
לשכה.  חברי  כ־800  חלק  לקחו  בהם  קורסים 
השנתי  לממוצע  ביחס   20 פי  של  גידול  זהו 
בהשתלמויות  מדובר   .2016 שנת  עד  שידענו 
פנסיונים,  הרגולטוריים,  בתחומים:  יומיות 
בריאות, ביטוח כללי ופיננסים. בנוסף לקורסים 

מקצועיים ארוכים בתחומים הנושקים לביטוח, 
אקסל  שכ"ט,  גביית  גישור,  דירקטורים,  כמו 

ועוד.
הקבועה  הפעילות  כרגיל  התקיימה  ״בנוסף, 
של  הרישוי  לבחינות  תלמידים  הכשרת  של 
ואלמנטרי,  פנסיוני  ימי,  בתחום  האוצר  משרד 
האוצר  בחינות  למעבר  עד  התלמידים  וליווי 

וקבלת רשיון סוכן. 
סוכני  לכלל  הורחבה  השתלמויות  ״הנגשת 
נפתחה  השנה  שלה;  המחוזות  בכל  הלשכה 
ללימודי  הן  העוצמה,  בכל  חיפה  שלוחת 
השתלמויות  והן  קורסים(  )שמונה  ההכשרה 
המתקיימות  להשתלמויות  הזהות  מקצועיות 
את  ונרחיב  הרחבנו  בירושלים  אביב.  בתל 
לחברינו  המכללה  את  ומנגישים  הפעילות, 
את  להרחיב  בכוונתנו  הירושלמים.  הסוכנים 

הפעילות גם לאזור באר שבע והדרום.
מכל  נבחר  המכללה,  של  המנהל  ״הוועד 
שתהא  כדי  הביטוח  ענפי  ובכל  המחוזות 
עובדים  הוועדות  יו"ר  לכולם.  מירבית  חשיפה 
בשיתוף פעולה מלא עם המכללה; יו"ר הוועדה 
במכללה  הרחיב  אביטל  אודי  סו"ב  הפיננסית 
וקורסים  הפיננסים,  בנושא  הפעילות  את 
בכל  מועברים  זה  בנושא  רבות  והשתלמויות 
איגור  סו"ב  בריאות  ועדת  יו"ר  הארץ.  רחבי 
והשתלמויות  קורסים  הכנת  על  שוקד  מורי 

בתחום הבריאות והסיעוד. גם יו"ר הוועדה 
הפנסיונית סו"ב מיקי נוימן, ויו"ר הוועדה 

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. בכפוף למגבלות השימוש בכרטיס, עמלות משיכה ומגבלות נקודתיות בכספומטים השונים. השימוש ב-Pocket מיועד ללקוחות 

מעל גיל 18 המחזיקים פוליסת PassportCard בתוקף.

זוכת הפרס לחדשנות 
טכנולוגית ב"ועידת עדיף"

על השקת הביטוח האוטונומי 
הראשון בעולם.
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ישראל גרטי מרחיבים את  לביטוח כללי סו"ב 
אחד  כל  הלשכה,  סוכני  והתמקצעות  הפעילות 

בתחומו.
לידע  הימני  הסמן  להיות  תמשיך  ״המכללה 
ידע  הלשכה.  חבר  הסוכן  והעשרת  התמקצעות 
תודות  זה  כל  שלנו.  במכללה  רק  ומקצועיות 
של  והמיומן  המסור  המקצועי   השוטף  לניהול 
רונן דניאלי מנכ"ל המכללה שמגיעה לו תודה 

רבה על עבודה יום יומית בשקידה רבה״.

סו"ב מקסים דרעי, יו"ר 
המועצה הארצית: 

ולרגל  עבודה  שנת  "עברה 
השנייה  השנה  תחילת 
חברי  את  לברך  רוצה  אני 
ובגרות.  אחריות  שהוכיחו  הארצית  המועצה 
ערה  בהשתתפות  ביטוי  לידי  שבאה  אחריות 
לכל  שהונגשה  המועצה  בישיבות  ואכפתית 
חלקי הארץ. הגענו גם לירושלים וגם לאשקלון 
בסימן הזדהות עם תושבי הדרום )שכלל אירוח 
המלון  במתקני  כיף  ליום  שדרות  ילדי  קבוצת 
שלוש  ערכנו  בנוסף,  המועצה(.  ישיבת  בזמן 
ישיבות בתל אביב, מתוכן שתיים מחוץ למניין 
אמורה  הייתה  והאחרונה  הרביעית  הישיבה   -
בחיפה. האחרון  דצמבר  בתחילת  להתקיים 
עוצמת המועצה הארצית היא בהכוונת מוסדות 
הוצאתן  על  ופיקוח  מטרות  והצבת  הלשכה 
המועצה  כיו"ר  זאת.  נשכח  בל   - הפועל  אל 
אני  בלשכה,  העליון  הגוף  שהינה  הארצית, 
לאות  ללא  זה  בקו  ולפעול  להמשיך  מתחייב 
להודות  שוב  ברצוני  וחבריה.  הלשכה  לטובת 
לעשרות ומאות המתנדבים במועצה, בוועדות, 
התרומה  על  הכבוד  כל  ובמחוזות.  בסניפים 
הלשכה  לטובת  הנכונה  בפעילות  והמשיכו 

וחבריה ועתידנו המקצועי".

סו"ב רחל כבודי, יו"ר 
מערך יחסי ציבור וקשרי 

חוץ
וקשרי  הציבור  יחסי  ״מערך 
החוץ בראשותי פועל במספר 

ערוצים בו זמנית:
הלשכה  פעילות  של  ארגוני  פנים  *דיברור 
ארועים,  כנסים,  וביטוח,  לפיננסים  והמכללה 

קורסים ומידע פנים ארגוני.
המופצים  קצרים  מיתוג  סירטוני  הפקת   •

ברשתות החברתיות.
בכתבות  טוקבקיסטים  של  תגובות  פעילות   •

בעיתונות הכלכלית.
מקצועיים  אייטמים  פירסום  של  יוזמות   •

המאירים את חשיבות הסוכן.
דעה  מובילי  למול  ושקטה  חסויה  פעילות   •
להנהגת  המסייעת  הישראלית  בציבוריות 

הלשכה בהובלת אינטרסים החשובים ללשכה.
• הכשרת ושיגור סוכנים לריכוזי ציבור להביא 

את חשיבות הסוכן לציבור״.

סו"ב צביקה ויינשטיין, 
יו"ר ליסו"ב החברה 

הכלכלית
פעלנו  האחרונה  ״בשנה 
ההכנסות של הלשכה  לשיפור 

תוך פיקוח מתמיד על ניהול תקציבי נכון.
ואכן יש תוצאות וסיימנו בלשכה ובליסו"ב שנה 

מאוזנת תוך כדי פעילויות רבות של הלשכה.
במכללה  הגרעון  לצימצום  נפעל  הבאה  בשנה 

לפיננסים וביטוח״.

סו"ב אורי צפריר, יו"ר 
ועדת התקנון

החליטה  התקנון  ״ועדת 
לחלק עבודתה לכמה מישורים:
לקונות  בהקדם  לתקן 

וסתירות בתקנון הלשכה
הזמן  לרוח  המותאם  חדש  תקנון  לבנות 
על  והשלכותיהם  בכך  הנובעים  והשינויים 

הלשכה והסוכנים. 
ועדת  תקנוני  של  מחדש  ועריכה  עדכון 

האתיקה, ביה"ד ונוהלי הבחירות.
השינויים  את  הכללית  באסיפה  ״העברנו 

הבאים:
יתבעו  אשר  תפקידים  בעלי  ושיפוי  ביטוח   .1

בגין פעילותם בלשכה.
המועצה  חברי  זכותם של  את  בתקנון  עיגנו   .2
לקבל, על פי בקשתם, את פרוטוקולי הוועדות 
של  העליון  כגוף  שיוכלו  מנת  על  הלשכה  של 

הלשכה, לעקוב אחר פעילותן.

סו”ב ראובן רפ, יו”ר 
הוועדה הבינדורית

״במוקד הפעילות של הוועדה 
סקר  היה  ב־2018  הבינדורית 
ותיקים  סוכנים  בקרב  שבוצע 
מסוכני  שלכמחצית  עלה  שממנו  וצעירים, 
והרוב  ממשיך,  דור  אין  הוותיקים  הלשכה 
מעוניינים לשלב סוכנים צעירים במשרדם. רוב 
הסוכנים הצעירים מעוניינים לרכוש תיק ביטוח 

קיים ו/או להשתלב בסוכנות של סוכן וותיק.
לבצע  מקום  יש  כי  הבהירו  הסקר  ״תוצאות 
לחברים  סדנאות  מספר  יתבצעו  ובו  מהלך 

המעוניינים מבין קהלי היעד:
לאבות/ כלים  מתן   – המשך  דור  עם  סוכנים   •
אמהות וילדים לשילוב מיטבי ולתהליך ההמשך 

של המשרד.
• סוכנים ללא דור המשך - "שידוך" בין סוכנים 
ותיקים וצעירים תוך מתן כלים להבנה מירבית 

ו"נישואים" מאושרים לטווח ארוך.
• בניית הליך של יצירת קשר בין מוכרים מרצון 
כלים  מתן  תוך  ביטוח  תיקי  של  מרצון  לקונים 

משפטיים, כלכליים, פסיכולוגיים ואחרים.
עם  פעולה  בשיתוף  לגבש,  החלה  ״הוועדה 
הוועדה להכשרת הסוכן ועם המכללה לפיננסים 
לרוץ  שיחלו  אלו  לסדנאות  תוכנית  וביטוח, 

בשנה הקרובה״.

יו"ר  רוטברג,  מאיר  סו"ב 
מטה  וראש  רווחה  ועדת 

הנשיא
כמעט  נגענו  החולפת  ״בשנה 
בכל תחומי החיים של הסוכנים 
הן במשרדים והן בפרט, רכב, ליסינג קצר טווח, 
נופשים  מימון, כרטיסי אשראי, הצגות מוזלות, 
בארץ ובחו״ל, הוזלות של  צרכי משרד, הכנסת 
מערכות חדשות שיחסכו זמן עבודה וכסף, כגון 

סיגנטור )חתימה מרחוק(.
שהעלנו  והרף  והאתגרים  השנה  לה  חלפה  הנה 

לשנת 2019 כבר לפנינו:
השוטף,  בתפעול  בחיסכון  שאת  בייתר  ניגע 
בתחומי  להנחות  השותפים  מעגל  את  נרחיב 
לטובת  נדל"ן  של  בפרוייקטים  נשתתף  הפרט, 
נדאג  בארץ,  שונים  באזורים  משרדים  רכישת 
אשראי  וחברות  בנקים  מול  המימון   לשיפור 

ויצירת משקל סגולי גדול יותר מול ספקים״.
  

סו"ב עוזי ארגמן, יו"ר 
ליסו"ב סוכנות לביטוח 

)1993( בע"מ
אלה  בימים  המסתיימת  ״בשנה 
לדירקטוריון  וחברי  אני  עסקנו 

ליסוב בשלושה נושאים מרכזיים:
לחברי  הבריאות  ביטוח  פוליסת  המשכיות 
הראל  התנתה  תביעות  ריבוי  שעקב  הלשכה 
את המשכיות הפוליסה בתוספת פרמיה ניכרת. 
קיימנו עם הראל מספר רב של מפגשים שבסופם 
וגם  התרופות  בפרק  הפוליסה  את  שיפרנו  גם 
אליה  הגענו  דבר  של  שבסופו  הפרמיה  תוספת 

היא בהחלט מתקבלת על הדעת. 
ביטוח  הינו  באיילון  מקצועית  אחריות  ביטוח 
בעל חשיבות מהמעלה הראשונה. השנה עמדנו 
איילון  מחו"ל.  חברות  המייצגים  מתחרים  בפני 
להתייחס  ומבלי  בצורה  כחומה  לצדנו  עמדה 
הביטוח  פרמיית  על  שמרה  התביעות  לניסיון 
של אשתקד, נתנה הנחה לסוכנים חדשים ונוסף 

כיסוי סייבר. 
הלשכה  חברי  של  הסיעוד  ביטוח  הרב  לצערנו 
הוראת  זו   .2020 במרץ  לסיומו  מגיע  בכלל 
הממונה על הביטוח. ההמלצה שלנו לעבור כבר 
שנת  שכל  משום  וזאת  פרט  לביטוח  ועכשיו 
ממריאה  הפרמיה  ומעלה  חמישים  מגיל  גיל 

לשחקים״.

יו”ר  אשורי,  שמואל  סו”ב 
מחוז ירושלים

צעד חשוב השנה, שנתנו לו יד 
רוזנפלד,  ליאור  הלשכה,  נשיא 
חוה  סו”ב  המכללה  ויו”ר 
בירושלים.  המכללה  סניף  פתיחת  היה  פרידמן, 
והשתלמויות,  קורסים  מספר  כבר  בו  התקיימו 
והסוכנים  למצופה,  מעבר  היתה  ההשתתפות 
…
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יצאו מאוד מרוצים.
אנחנו מתכוונים לצאת עם קורסים לסוכנים 
גדולים  כנסים  וערכנו  ההמשך,  דור  צעירים, 
במחוז ברמה מקצועית גבוהה. כבכל שנה היה 
לנו שיתוף פעולה עם מחוז באר שבע והדרום 

והיה כנס משותף מוצלח מאוד בים המלח.
גיוס חברים  יש לנו יעדים לשנה הבאה שזה 
לקהילה,  תרומה  במחוז,  ללשכה  נוספים 
ספציפיים  בנושאים  מקצועיות  השתלמויות 

וגיבוש הסוכנים הצעירים במחוז.

סו"ב ועו"ד ישראל 
אליוביץ, יו"ר בית הדין:

 "בית הדין הארצי נבחר על 
ידי חברי הלשכה כל 4 שנים. 
ולתפקיד  חברים,   7 בוועדה 
מירב  את  שקיבל  מי  מתמנה  הדין  בית  יו״ר 
יושבים  הדין  בבית  בדיונים  בבחירות.  הקולות 
בית  יו״ר  ידי  על  הנקבעים  חברים   3 לפחות 
הדין. תפקיד הוועדה לפי תקנון הלשכה, לשמש 
כבורר לפי חוק הבוררות ויהיה מוסמך לפסוק 
על דרך הפשרה, בהכרעת הרוב וגם בלי לנמק 

את פסק דינו. 
הלשכה,  תקנון  את  לפרש  מוסמך  הדין  "בית 
תקנון בית הדין ותקנון ועדת האתיקה. בסמכותו 
לבין  הלשכה  חברי  בין  סכסוך  כל   )2.1( לדון 
לבירור  תובאנה  הדין  לבית   )3.1( בה.  החבר 
תביעות או קובלנות של חבר או חברי הלשכה 
נגד חבר או נגד מוסד או מוסדות הלשכה. )3.2( 

מוסדות הלשכה נגד חבר. ערעור על פסק בית 
חברי   5 ידי  על  ויידון  בזכות  לבקש  ניתן  הדין 

בית הדין.
של  לפתחו  הדין  בית  הגיע  החולפת  "בשנה 
בית המשפט המחוזי בתל אביב עקב כתב תביעה 
של יו״ר ועדת התקנון נגד בית הדין שיורה לנו 
לא להתערב בפעולות של מוסדות הלשכה. בית 
הדין ישיב בעצמו לבית המשפט המחוזי כדי לא 
להעמיס הוצאות של עו״ד בתביעה. בית הדין 
מתנהל בצורה אובייקטיבית, ללא תלות בחברי 
הלשכה.  תקנון  זה  אותנו  שמנחה  מה  הלשכה, 
לשכה  לנו  אין  אהבו'.  והשלום  'אמת  תפילתי: 

אחרת".

ביתן,  יעקב  ד"ר  סו"ב, 
יו"ר ועדת אתיקה:

טיוטה  הכנו   2018 "במהלך 
לסוכני  חדש  אתי  לקוד 
שקוד  משום  זאת  הלשכה, 
האתי הקיים בלשכה הוא קוד ישן מלפני 30־20 
זה,  בנושא  פעמים  מספר  בוועדה  ישבנו  שנה. 
גיבשנו המלצות וכתבנו טיוטה לקוד אתי חדש. 
שאחריה  התקנון,  ועדת  לאישור  עברה  הטיוטה 

היא תעבור לאישור המועצה הארצית ואחר כך 
הקוד  יאושר  הכל  אם  המנהל.  הוועד  לאישור 
יועבר  ביטוח  סוכני  לשכת  של  החדש  האתי 

לרשם העמותות. 
ועדת האתיקה אינה ועדה שיוזמת פעילויות, 
בודקים  שאנחנו  אנשים  פונים  אליה  ועדה  זו 
הוגשו  לוועדה  בהן.  ומטפלים  את תלונותיהם 
רובן   - תלונות  מ־10  פחות  השנה  במהלך 
המוחלט תלונות של סוכנים על סוכנים אחרים 
כל  סוכנים.  כלפי  מבוטחים  של  תלונות  ולא 
שני  רצון  לשביעות  בוועדה  טופלו  התלונות 
לסוכן  התחזות  על  תלונה  למעט  הצדדים, 
ורשות  המשטרה  לטיפול  שהועברה  ביטוח 

שוק ההון".

סו"ב אלי שטרק, יו"ר 
הוועדה לקשרי קהילה

בשנת  אירגנה  ״הוועדה 
2018 ארבעה אירועים: בחודש 
שמונה  בקרית  היינו  פברואר, 
אוטיסטים,  לילדים  ענקית  פורים  מסיבת  עם 
אירוע  ערכנו  יוני,  בתחילת  איתוראן;  בשיתוף 
בר מצווה ל־20 ילדים מפנימיית רננים מזכרון 
יולי,  חודש  בתחילת  בירושלים;  בכותל  יעקב 
ילדי  ל־20  המצווה  בר  מסיבת  את  ערכנו 
פנימיית רננים באולמי טרה בקיסריה; בחודש 
יבנה  בגן  אפל  בית  בפנימיית  היינו  אוקטובר 

הפנימיה  לילדי  מגורים  מבני  שיפצנו  שם 
…בשיתוף  איתוראן, במשך יומיים״.
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סו"ב אודי הוד, יו"ר 
ועדת מחוזות וסניפים

התאפיינה  שחלפה  השנה 
חברי  לכל  קדנציה  בתחילת 
הביאה  התקופה  הלשכה; 
גם  גבוהות,  וציפיות  רבים  שינויים  עמה 
יושבי  מששה  המורכבות  שלי  הוועדה  מחברי 
ובעלי  ראש במחוזות –שהם הוותיקים בוועדה 
סניפים  ראש  יושבי  עשר  וחמישה  הניסיון, 

המפוזרים בכל הארץ.
והוצאנו  עבודה  תוכניות  גיבשנו  זו  בשנה 
וסניפיים.  מחוזיים  אירועים   30 מעל  לפועל 
ישיבה  מקיימים  אנו  חודשים  לשלושה  אחת 
רעיונות  דעות,  מעלים  אנו  בה  משותפת 
ומסמכים תכנים ומרצים לכל כנס ואירוע ואף 

דנים בבעיות שעל הפרק תוך פתרון הולם. 
הייתה  למשל,  ללשכה,  חברים  גיוס  בנושא 
בראש  להיות  ממשיך  העניין  אולם  פעילות, 
מעיינינו לשנה הבאה. בהזדמנות זאת אני רוצה 
להודות לכל יושבי הראש )21 במספר( ולשבח 
והבלתי  נלאית  הבלתי  פעילותם  על  אותם 
מתפשרת להביא את התכנים והמרצים, הטובים 
תרמנו  בכך  והמחוז.  הסניף  לסוכני  ביותר 
להעלאת הרמה המקצועית ואני מקווה שנתרום 
לכל  ההכנסות  להגדלת  גם  הבאה  בשנה  גם 

סוכן וסוכן.
הסוכן  למען  לפעול  ונמשיך  התחלנו  השנה 
שימור  תוך  זאת  כל  ומשרדו,  פרנסתו  ולמען 
במנועי  והתמקדות  שנרכש  המקצועי  הידע 

צמיחה כגון: בתחום ההשקעות האלטרנטיביות 
והפיננסיות לצד פעילות הביטוח על כל ענפיו 

הקלאסיים.
המעורבות  פעילות  את  ארחיב  הבאה  בשנה 
תכופים  במפגשים  הראש  יושבי  ושל  שלי 
חיבור  למען  אפעל  ולמעשה  סוכנים  עם  יותר 
הלשכה למצב בשטח, קרי אוזן קשבת לסוכנים 
כל  לאיחוד  מאמץ  ריכוז  לרבות  ולמצוקתם, 
הכוחות שבלשכה למטרה אחת - טובת הסוכן 

ופרנסתו בשוק הביטוח בישראל. 
שנת עסקים טובה ופורייה לכולם.

סו"ב עמוס גואטה, יו"ר 
ועדת טכנולוגיה:

של  הטכנולוגיה  "ועדת 
מוצרים  תבחן  הלשכה 
התאמתם  ואת  טכנולוגיים 
לסוכני הביטוח בחברות הביטוח ובבתי התוכנה, 
ותעניק דירוג רמה טכנולוגית ליישומים האלו. 
ברמה  הסוכן  עבודת  שיפור  הן:  המטרות 
הטכנולוגית מול חברות הביטוח, שיפור עבודת 
הסוכן ברמה הטכנולוגית מול המסלקה, ושיפור 
היישומים והטכנולוגיות של בתי התוכנה עבור 

סוכני הביטוח. 
יעד נוסף של הוועדה הטכנולוגית הוא הגדלת 
עבור  המפותחות  והטכנולוגיות  המוצרים  סל 
רחב  מגוון  לאפשר  כדי  הביטוח,  סוכני  ציבור 
יותר של מוצרים ויישומים ויצירת תחרות ברמת 
פתרונות  איתרנו  האחרונה  בשנה  המחירים. 

טכנולוגיים למספר תחומים, לדוגמה: חשבוניות 
אשראי  סליקת  בחינם,  אונליין  דיגיטליות 
משתמשים  לצרף  שהפסיקה  לחברה,  כתחליף 
צ'טבוט,  כמו  מתקדמים  יישומים  חדשים, 

סימולטורים, תוכנות ניהול מתקדמות ועוד".

סו"ב מיכל וינצר, יו"ר 
הוועדה להעצמת נשים

נבחרת  להרכיב  ״הצלחנו 
סוכנות  של  ומלוכדת  חזקה 
ביטוח מכל רחבי הארץ. כולן  
נרתמו לכל משימה, יזמו וביצעו, והנה בדצמבר 
2018 אפשר לחשוב שמדובר בוועדה ותיקה עם 

שורשים עבים.
שנתי,  נשים  כנס  ערכנו  החולפת  בשנה 
במיוחד;  מוצלח  שהיה  ומרגש  מהנה  מקצועי, 
הקמנו פורום של לשכת סוכני הביטוח יחד עם 
חברת איילון, נשים עם נשים, וערכנו ישיבות 
משותפות בהן קיימנו סיעורי מוחות מקצועיים 

ומרתקים.
״בשנת 2019 נערוך אירועים נוספים ויוזמות 
נשים  אירוע  מתוכנן  פברואר  בחודש  חדשות; 
ב־16.5.19  איילון;  חברת  עם  בשיתוף  ראשון 
מאמינה  ואני  השנתי  הנשים  כנס  יתקיים 
שהוא יהיה מעניין ומועיל; בהמשך השנה אני 
לוועדה  חברותי  עם  ולקיים  ליזום  מתכוונת 
מקצועיות  נוספות  פעילויות  נוספות  ונשים 
וחווייתיות, לחיזוק הקשר בין הסוכנות והעצמת 

מעמד הסוכנת״.

סיכום שנת 2018      - הנהגת הלשכה

לל ביטוח כיבדה את יום העיון שערך מחוז כ
באר שבע והדרום של הלשכה, עם נוכחות 
שלומי  למנכ"ל,  המשנה  של  מרשימה 
תמן, רן ברעם, סמנכ"ל בכיר בכלל ומנהל מחוז 
ירושלים והדרום, ומנהל סניף דרום של כלל - רון 

סלע. הכנס התקיים במלון לאונרדו בבאר שבע.
בכנס הייתה נוכחות מרשימה של למעלה מ־70 
יפת  סו"ב  העניק  הכנס,  במסגרת  המחוז.  סוכני 
בקשי, יו"ר המחוז, מגן הוקרה לשלומי תמן לרגל 
מינויו לתפקיד משנה למנכ"ל כלל ביטוח. "שלומי 

־תמן ידוע כאיש של סוכנים, שמדבר לא רק מה
בין  ביחסים  נדיר  דבר  שזה  מהלב,  גם  אלא  ראש 
בקשי  אמר  הביטוח",  חברות  לבין  בדרום  סוכנים 
היחידה ששמרה במשך  היא  ביטוח  "כלל  והוסיף: 
שנים על נוכחות בדרום כשחברות ביטוח אחרות 
הדירו את רגליהם ממחוזנו. בהרמת הכוסית לשנה 
החדשה הגיעו מנכ"ל החברה וכל הנהלתה, וליום 
העיון הגיעו תמן וברעם, וזהו מסר לסוכנים שיש 
לשלומי  הענקנו  ביטוח.  בכלל  לדבר  מי  עם  להם 

הטובים  הקשרים  את  יד שמסמל  לחיצת  מגן של 
התשורה  לקבלת  מאוד  נרגש  היה  שלומי  בינינו. 

והדברים החמים שאמרתי עליו".
עסקי  פיתוח  על  הסוכנים  בפני  הרצה  ברעם  רן 

במשרד הסוכן.

נתינה לקהילה
בצד המקצועי ריתק עו"ד עדי בן אברהם, היועץ 
המשפטי של הלשכה, את הסוכנים בהרצאה ומתן 

הביטוח.  בעולם  רגולציה  בנושא  להטמעה  כלים 
סו"ב אבי אקהאוס, חבר הוועדה הפנסיונית, דיבר 
כהרגלו בגובה העיניים ונתן טיפים ליישום טופס 
ליאור קן דרור, היועץ המ־  התאמת צרכים. עו"ד
שפטי של מחוזות הצפון, השפלה והדרום בלשכה, 

־דיבר על התיישנות בתביעות ביטוח תוך מתן דו
גמאות מהשטח. 

גם לשחר שירצקי, סמנכ"ל איתוראן, הוענק מגן 
הוקרה ולדברי בקשי: "אין הרבה חברות בישראל 
שהנתינה שלהן לקהילה היא כה רחבה ובאה בכזאת 
צניעות כמו איתוראן, ובמיוחד זה בולט בשיתופי 
הפעולה שלה עם לשכת סוכני הביטוח". שירצקי 

הרצה ביום העיון על "ביטוח רכב לפי משתמש".
את  רוזנפלד  ליאור  סו"ב  עדכן  הסיום  לקראת 
הנוכחים בפעילויות הלשכה בתקופה זו ובהישגיה 
מארוחת  נהנו  הכנס  משתתפי  האחרונה.  בשנה 

בוקר וארוחת צהריים עשירה.
פספורט  קופל,  עם  בשיתוף  התקיים  העיון  יום 

כארד, איתוראן, אילן שמשות ובאפי.

קשר אמיץ עם כלל ביטוח במחוז באר שבע והדרום
ביום עיון של מחוז באר שבע והדרום נצפתה נוכחות מרשימה של צמרת כלל ביטוח ⋅ לצד 

הרצאות מקצועיות, עודכנו המשתתפים גם בפעילות הלשכה  < רונית מורגנשטרן
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חדשות הלשכה

ורס ראשון מסוגו במכללה לפיננסים וביטוח ק
של הלשכה, שיעסוק בתחום הרפואי בכלל 
וטיפול  רפואי  חיתום  בריאות,  ובביטוחי 
הקורס  ינואר.  בסוף  במכללה  יושק  בפרט,  בתביעות, 
מומחה  איכילוב,  הרפואי  המרכז  עם  בשיתוף  נבנה 
הוועדה  ויו"ר  פרישמן  אודי  ד"ר  הרפואי  הביטוח 
לבריאות וסיעוד סו"ב איגור מורי. הוא יכלול סיורים 
שהצוות  איכילוב,  הרפואי  במרכז  מעשי  ולימוד 
הרפואי הבכיר שלו יהיה בין המרצים בקורס. סגן נשיא 
הלשכה סו"ב יוסי אנגלמן, מלווה צמוד של הפרויקט. 
בלשכה מבטיחים כי הקורס, הבנוי משלושה מודולים 
הוא  בנפרד,  מהם  אחד  לכל  להירשם  שניתן  נפרדים 
ביטוחי  בנושא  קורסים  מבין  ביותר  והזול  המקצועי 

בריאות המוצעים בשוק הפרטי.
שסוכני  ראיה  מתוך  נבנה  "הקורס  מורי:  סו״ב   

בריאות  בפוליסות  ולטפל  למכור  אמורים  הביטוח 
ולייעץ בתחום ללקוחותיהם, ולא כממליצי טיפולים 
בסיסית  ברפואה  יעסוק  הראשון  המודול  רפואיים. 
במחלות  באנטומיה,  כללי  ורקע  ידע  לסוכן  וייתן 

שכיחות, בטיפולים שכיחים ובמונחים שחייבים 
בריאות  פוליסת  למכור  אפשר  אי  להכיר. 

בסיסי לפחות.  באופן  להבין בתחום  בלי 
באמצעות  ילמדו,  בקורס  המשתתפים 
ארבעה מפגשים רובם באיכילוב, להכיר 
האדם,  גוף  אנטומיית  את  בסיסי  באופן 

הקיימים,  והטיפולים  המחלות  סוגי 
החיתום.  לשפת  לבסוף  מתורגם  כשהכל 

במפגש הרביעי נדבר על עקרונות החיתום לאור כל 
מה שנלמד בשלושת המפגשים הראשונים. הרפואה 
ביטוח  סוכן  לחיתום;  ישירות  מתקשרת  הבסיסית 
או החרגה, צריך  דחייה של תביעה  שמקבל מכתב 

להבין מה בעצם קרה. 
המודול השני יעסוק בחידושים ברפואה ויציג בפני 
והטיפולים  החדשניות  הטכנולוגיות  כל  את  הסוכן 
טיפולים   – המודרנית  הרפואה  של  המתקדמים 
חדשניים בסרטן, דימות עם רדיולוגים מומחים ועוד. 
מה  למשל  יותר  עמוקה  להבנה  מביא  השני  המודול 
החשיבות בהוספת ביטוח תרופות מיוחדות וטיפולים 
חדשניים. למה צריך לשלוח מבוטח לניתוח בארה"ב 
ולא בישראל? כדי להבין את זה, צריך להבין קודם כל 

מה התחדש בתחום הרפואה. 
רפואי  בביטוח  בחידושים  יעסוק  השלישי  המודול 
ויאפשר לסוכן לייצר קשר בין חידושי הרפואה ליכולת 
ליהנות מהן באמצעות הביטוחים הרפואיים. המודול 
זה  ולא באיכילוב. במודול  כולו במכללה  יועבר  הזה 
ילמד הסוכן על המפגש של ביטוח הבריאות הפרטי 
שבו  לאומי,  ביטוח  החולים,  קופות  כמו  מוסדות  עם 

הסוכן יכול לייעץ ללקוח איך למצות את זכויותיו וגם 
לקבל על כך שכר טרחה. במודול זה ילמד הסוכן איך 

הפוליסות בנויות, איך משווים פוליסות ועוד.
תמיד  שלא  הסוכן,  לעובדי  גם  מיועד  הזה  המודול 
פעם  ולא  מטפלים,  הם  בו  הנושא  את  מכירים 
הזדמנות  זו  בסיסית.  ברמה  טעויות  עושים 
עובדיהם.  עם  בקורס  להשתתף  לסוכנים 
למכור  שיסייע  יישומי  מאוד  קורס  זהו 
יעילות  ביתר  ולטפל  פוליסות  יותר 

בלקוחות. 
פרידמן  חוה  לסו״ב  להודות  רוצה  אני  
ולרונן  וביטוח  לפיננסים  המכללה  יו"ר  וינרב, 
קורם  היה  לא  הזה  שהקורס  המכללה,  מנכ"ל  דניאלי, 
עור וגידים ללא שיתוף הפעולה המעולה איתם, ועם סגן 

נשיא הלשכה יוסי אנגלמן”. 

יועץ הבריאות של המשפחה
ד"ר פרישמן: "על פי תפיסת עולמי סוכן ביטוח טוב 
צריך לחשוב איך הוא נותן ערך מוסף למבוטחים שלו. 
בריאות  ביטוחי  סוכן  של  החשובים  התפקידים  אחד 

טוב זה להיות יועץ הבריאות של המשפחה.
מאוד  מערכת  היא  בישראל  הבריאות  ״מערכת 
חולה,  אדם  וכשבן  נגישה,  לא  בירוקרטית,  מורכבת, 
שלו,  המחלה  עם  לו  שיש  הקשה  להתמודדות  מעבר 
יותר  אפילו  פעם  לא  מתמודד,  עצמו  את  מוצא  הוא 
קשה, עם ניהול המחלה, או במילים יותר בוטות – עם 

הבירוקרטיה והמדיניות של הממסד הרפואי.
המרכז  עם  בשיתוף  קורס  לקיים  החלטנו  ״אנחנו 
הביטוח  סוכני  את  להכשיר  כדי  איכילוב,  הרפואי 
הבריאות של  יועצי  להיות  להפוך  הבריאות,  בתחום 
כלים  להם  לתת  שלהם.  המבוטחים  של  המשפחה 
במסלול  גם  חולים  אנשים  ולכוון  לייעץ  להציע, 

הרפואי וגם במסלול האדמיניסטרטיבי״.
סו"ב אנגלמן מוסיף: "מאז ומתמיד חשבתי שהמכללה 
שלנו היא הליבה המקצועית של לשכת סוכני ביטוח; 
מתחבר  גם  זה  לשכה.  לא  היא  הליבה  בלי  הלשכה 
ברקת שמדבר על שני  לדרישות של הממונה החדש 
 .1 הביטוח:  לסוכן  להיות  שצריכים  יסודיים  דברים 
לקוחותיו.  כלפי  שירותי  ומספיק  יעיל  מספיק  שיהיה 
2. צריך להיות מקצוען בתחומו ולהיות מעודכן בכול 

שינוי וכול חידוש בצד המקצועי. 
את  תמכור  רווח,  מטרת  ללא  כמוסד  ״הלשכה 
הקורסים לחברי הלשכה במחירי עלות. אנחנו רוצים 
הקלה  בצורה  מונגש  יהיה  הכל  שבו  למצב  להגיע 
 – אחת  היא  המטרה  הקצה.  לסוכן  ביותר  והפשוטה 
לקדם את הסוכן מבחינה מקצועית באמצעות הלשכה, 
לא בגלל שהממונה דורש את זה, אלא משום שאנחנו 
את  נאבד  שם,  נהיה  לא  אם   – שם  להיות  חייבים 

המקצוע שלנו.
״עם כל הכבוד לגופים החיצוניים שצצים כפטריות 
השתלמויות  הלשכה  לסוכני  ומציעים  הגשם  אחרי 
מקצועיות כאלו ואחרות, אנחנו במכללה של הלשכה 
יודעים לעשות את זה טוב מכולם. הלשכה היא של 

כל חבריה”. 
נסיעת  הלשכה  תקיים  בקרוב  כי  מגלה  אנגלמן 
בניקוסיה  האמריקני  החולים  לבית  השתלמות 
שבקפריסין. "זאת תהיה השתלמות מקצועית לכל דבר. 
מדובר במרכז רפואי מהמתקדמים בעולם, שאזרחים 

ישראלים רבים נהנים משירותיו", ציין אנגלמן. 
שהקורס  ספק  "אין  מוסיפה:  וינרב,  פרידמן  סו"ב 
הסוכנים  לנו  יתן  הביטוח  סוכן  לצורכי  המותאם 
ערך מוסף, ויסייע לנו בידע וניסיון לו אנו זקוקים. 
נושא  בכל  פעולה  לשתף  ושמחה  מברכת  המכללה 
שיוכל לקדם אותנו כסוכני ביטוח מבחינה מקצועית".

לראשונה - קורס בריאות מתקדם 
בשיתוף עם המרכז הרפואי איכילוב

 הקורס, שיתקיים במכללה לפיננסים וביטוח ובבי״ח איכילוב, יכלול שלושה מודולים שניתן להירשם 
לכל אחד מהם בנפרד < רונית מורגנשטרן

מורי )מימין(, פרישמן | צילומים: לני מידן, יח"צ

פרידמן וינרב
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חדשות הביטוח

ותר מ־1.3 מיליון חברי קופת חולים מכבי, י
של  הסיעודי  בביטוח  כיום  מבוטחים  אשר 
הקופה )היום באמצעות כלל ביטוח(, יעברו 
הסיעודי  לביטוח  בינואר  ב־1  אוטומטי  באופן 
החדש בחברת הפניקס, ללא כל שינוי בזכויות 
נמצאים  שכבר  מבוטחים  למעט  הפוליסה, 
הסיעודי.  הביטוח  זכויות  של  המימוש  בתהליך 
להארכה  אופציה  עם  שנים  לחמש  הוא  ההסכם 

לשלוש שנים נוספות.
למבוטחים  ביותר  הנמוכים  התעריפים  לצד 
לשאר  ביחס  מכבי,  שמבטיחה  20־70,  בגילאי 
תהליכי  את  במיוחד  מדגישה  היא  הקופות, 

השרות החדשניים להם יזכו המבוטחים:

את  ילווה  אישי  תביעה  מנהל   - אישי  ליווי 
המבוטח לכל אורך התהליך. כל מבוטח שיבקש 
יזכה  הסיעודי  הביטוח  במסגרת  תביעה  להגיש 
יהיו  אשר  קבועים  נציג/ה  מטעם  צמוד  לליווי 
אורך  לכל  מלאה  ובזמינות  ישיר  בקשר  אתו 
תהליך מימוש הזכויות בטלפון ובמייל אישיים, 
וייצרו אתו קשר באופן יזום בכל עדכון בעניינו.

בביטוח  הפעולות  כלל   - דיגיטלי"  "ביטוח 
באופן  להתבצע  יוכלו  מכבי  של  הסיעודי 

דיגיטלי, דרך אתר אינטרנט חדש וייעודי. 

עדכון אישי והדרכה מטעם עובדת סוציאלית 
- כל מבוטח שיגיש תביעה יקבל עדכון טלפוני 
עובד/ת  מטעם  בעניינו  הסופית  ההחלטה  על 
הסיעודי.  הביטוח  בתחום  המומחים  סוציאלי/ת 
במקרה של דחיית התביעה, המבוטח יוכל לקבל 
האפשרויות  ועל  ערעור  הגשת  אופן  על  הסבר 
בעתיד,  נוספת  תביעה  בהגשת  בפניו  העומדות 

ככל שישנן. 

 - אחרים  גופים  מול  זכויות  במיצוי  סיוע 
רק  לא  למבוטח  יסייעו  הסיעודי  הביטוח  נציגי 
זכויותיו  למימוש  ישירות  הנוגעים  בנושאים 
לו  יעניקו  אלא  מכבי  של  הסיעודי  בביטוח 
גופים  מול  זכויותיו  למימוש  בנוגע  גם  הכוונה 

אחרים כגון הביטוח הלאומי ומשרד הביטחון.
ועדת  יו"ר  מורי,  איגור  סו"ב  מסר  בתגובה 
הבריאות והסיעוד בלשכה: "יש לזכור כי הכיסוי 
שנים  ל־5  הוא  אחידה(  )פוליסה  הקופות  בכל 
תאונות  מכסה  אינו  הביטוח  לכך,  מעבר  בלבד. 
דרכים ותאונות עבודה. אלה שנכנסו לביטוח זה 

מקוצץ  לכיסוי  זכאים  ומעלה(   60( מבוגר  בגיל 
בביטוח  מדובר  כי  לשכוח  אין  בנוסף,  יחסית. 
קולקטיבי לכל דבר ועניין שאינו מובטח בתנאיו 

ובמחיר לעתיד ומשתנה תדיר".

מנורה מבטחים זכתה במכרז 
הסיעודי לחברי לאומית

כי  השבוע,  הודיעה  בריאות  שירותי  לאומית 
מנורה מבטחים היא הזוכה במכרז חדש לביטוח 
הקופה.  חברי  מיליון  רבעי  לשלושת  סיעודי 
ביטוח  מכלל  חבריה  את  מעבירה  לאומית  גם 

שמעניקה להם ביטוח סיעודי עד סוף 2018.
יותר  מבטחים  מנורה  תבטח  המכרז  במסגרת 

כיום  נמצאים  שכבר  מבוטחים  אלף  מ־200 
של  בהיקף  פרמיות  ותקבל  הסיעודי  בביטוח 
כלומר  שנים,   5 במהלך  שקלים  מיליון  כ־700 

כ־126 מיליון שקלים בשנה. 
שהוציאה  הכללים  פי  על  שהתקיים  במכרז 
רשות ההון נבחנו ההצעות הכספיות, וכן נבחנו 
פרמטרים נוספים מעבר למחיר, כמו מדד שירות 
ותשואות  ההון(  שוק  רשות  ידי  על  )שמפורסם 
הגוף הזוכה. חברת מנורה עתידה לנהל את קרן 
תישא  מנורה  לאומית.  מבוטחי  של  המבוטחים 
ואילו קרן המבוטחים  ב־20% מהסיכון הביטוחי 
)קרן הדדית שאליה מופרשות חלק מהפרמיות( 
רוב  את  לממן  ואמורה  מהסיכון  ב־80%  תישא 

התביעות העתידיות.

מכבי עוברת לביטוח סיעודי בהפניקס 
ומתחדשת בשירותים חדשניים

קופת חולים מכבי עוזבת את כלל ביטוח ומשיקה ביטוח סיעודי חדש. בין השירותים: נציג אישי קבוע 
למבוטח ודיגיטציה מלאה • לאומית עוברת לביטוח סיעודי במנורה מבטחים < רונית מורגנשטרן

מנכ"ל מכבי שירותי בריאות רן סער ומנכ"ל הפניקס אייל לפידות | צילום: דוברות מכבי שירותי בריאות

סו"ב איגור מורי: "יש לזכור כי הכיסוי הוא ל־5 שנים 
בלבד. מעבר לכך, הביטוח אינו מכסה תאונות דרכים 

ותאונות עבודה"
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משולחנו של היועמ"ש 

מה קורה כאשר חברת ביטוח מסרבת 
לבדוק את המבוטח?

הביטוח ה חברת  מול  תביעה  יישוב  ליך 
בו  נדרשת  ומיוחד.  מורכב  הליך  הינו 
תנאי  את  להכיר  מנת  על  מיוחדת  הבנה 
הפוליסה, את הוראות החוק, וכן את הפרשנות של 
בתי המשפט לאותן פוליסות. לא פעם אנו עדים 
לתביעות לקוחות נגד סוכן הביטוח בטענה שלא 
הסביר ללקוח את רזי הכיסויים הביטוחיים אותם 
דווקא  כי  ללקוח  התחוור  צרה  בשעת  ורק  רכש, 

את המקרה הזה החברה לא מפצה.
דין  פסק  הוציא  העליון  המשפט  בית  השבוע 
תביעה  ניהול  הליך  סדור  באופן  שפורס  מעניין 
חברת  כאשר  אישיות  תאונות  לפוליסות  בנוגע 
פנה  פלוני  המבוטח.  את  לבדוק  מסרבת  ביטוח 
בבקשה  המשפט  לבית  אישיות  תאונות  בתביעת 
למנות לו מומחה רפואי בתחום הנפשי. בית משפט 
השלום אישר את המינוי אך בית המשפט המחוזי 
כך  על  ההחלטה.  על  הערעור  את  בחלקו  קיבל 
פנה פלוני בבקשת רשות ערעור לעליון. העליון 
לממן  יכול  אינו  הוא  לפיה  פלוני  לטענת  נדרש 
הנפשי.  בתחום  הרפואית  הדעת  חוות  עלות  את 
לא  דעת  חוות  בהעדר  כי  השיבה  הביטוח  חברת 
ניתן להוכיח את הנכות הנטענת והמוכחשת של 
המבוטח. בית המשפט קבע כי הגיעה העת לקבוע 
אמות מידה להתנהלות חברת הביטוח בכל שלב 
בפוליסות  תביעה  בירור  הליך  במסגרת  ושלב 

לביטוח תאונות אישיות. 
נוהל  את  מגדירה  אישיות  לתאונות  הפוליסה 
הטיפול בתביעה לתלמיד שנגרם לו נזק גוף עקב 
הביטוח,  לחברת  התביעה  מסמכי  הגשת  תאונה. 
בדיקת חברת הביטוח לרבות פניה למומחה רפואי 
מטעמה ככל ויש בכך צורך, ולאחר מכן החלטה – 

דחיה או תשלום. 
בית המשפט קבע כי אכן צודקת חברת הביטוח 
להפנות  אם  בהחלטה  דעת  שיקול  לה  שקיימת 
לב,  בתום  לפעול  עליה  אך  לבדיקה,  מבוטח 
ודחיית המבוטח שהניח תשתית ראייתית מספקת 
לנכות הנטענת עשויה לעלות כדי הפעלת שיקול 
הדעת בחוסר תום לב. בנוסף, הימנעות המבטחת 
תחטא  מטעמה  רופא  לבדיקת  המבוטח  מהפניית 
אף לכוונת הצדדים ותאיין, למעשה, את תכלית 

הפוליסה. 
 

מה אם המבטחת לא מפנה לבדיקה
נדרש  אינו  המבוטח  כי  מציין  המשפט  בית 
להוכיח באופן מלא את שיעור נכותו הרפואית עם 
התביעות  נוהל  שהרי  למבטחת,  התביעה  הגשת 
אינו נוקט בלשון של "חוות דעת רפואית", אלא 

מסתפק ב"מסמכים רפואיים מתאימים" התומכים 
המבטחת  אם  עושים  מה  אך  הנטענת.  בנכות 
מחליטה שלא להפנות את המבוטח לבדיקת רופא 
למבוטח  נפתח  אז  תביעתו?  את  ודוחה  מטעמה 
האחת,  דרכים:  בשתי  משפט  לבית  פניה  מסלול 
הגשת תביעה לאכיפת הפוליסה; והשנייה, הגשת 
הפרת  בגין  פיצויים  לתשלום  כספית  תביעה 

הפוליסה.  
המבוטח  יבקש  פוליסה,  לאכיפת  בתביעה 
את  לקיים  למבטחת  יורה  המשפט  בית  כי 
בשלב  רפואית.  לבדיקה  ולהפנותו  הפוליסה 
התומכים  המסמכים  את  רק  המבוטח  יצרף  זה 
רפואית  דעת  לחוות  נדרש  אינו  והוא  בבקשתו 
ותביעתו  במידה  חוזית.  עילה  על  מדובר  שהרי 
תתקבל, יחייב בית המשפט את המבטחת לשלוח 
תתקבל  לא  אם  רפואית.  לבדיקה  המבוטח  את 
כספית  תביעה  להגיש  יכול  המבוטח  התביעה, 
ובמסגרתה עליו לצרף את חוות הדעת הרפואית. 
פטור  לבקש  למבוטח  מאפשר  החוק  זאת,  עם 
"מטעמים  וזאת  רפואית  דעת  חוות  מהגשת 
מומחה  מינוי  לבקש  וכן  שיירשמו",  מיוחדים 

רפואי מטעם בית המשפט. 
בית המשפט קובע כי כאשר המסמכים הרפואיים 

מלמדים שקיימת אפשרות ממשית לנכות ועדיין 
לראות  יהיה  ניתן  הרי  לבדיקה,  בקשתו  נדחתה 
באופן  לב  תום  חוסר  החברה  של  הדעת  בשיקול 
המצדיק  מיוחד"  "טעם  לראות  ובכך  סביר,  בלתי 
פטור מהגשת חוות דעת ומינוי מומחה מטעם בית 

המשפט.
בנוסף, יש להדגיש את חובת תום הלב המוגברת 
הוראות  בקיום  המבטחת  על  מוטלת  אשר 
הפוליסה, כמו גם את פערי הכוחות בין המבטחת 
הכרוכות  הגבוהות  העלויות  ואת  מבוטחיה,  לבין 

בהמצאתה של חוות דעת רפואית.
לסיכום, קובע בית המשפט שדרך המלך לסירוב 
חוות  עם  תביעה  היא  לבדיקה,  להפנות  מבטחת 
דעת רפואית או בקשה לפטור מצירוף חוות דעת 
בטענה שהמבטחת הפרה את חובתה לבדיקת רופא 
חרף קיומם של מסמכים רפואיים המצביעים על 
התהליך  יתייתר  ובכך  ממשית,  נכות  של  קיומה 

לתביעת אכיפה. 
סוף דבר - בית המשפט מחזיר את הדיון לבית 
המשפט השלום, לקבוע לאור המסמכים הרפואיים 
של המבוטח האם הם מלמדים על אפשרות ממשית 

לקיומה של נכות בהתאם למבחנים לעיל.
הכותב הינו היועץ המשפטי של הלשכה

שלב א'
הגשת תביעה לתשלום 

פיצויים לפי פוליסת הביטוח, 
בצרוף מסמכים רפואיים

שלב ב' )1(
דחיית התביעה מבלי 
להפנות את המבוטח 

 לבדיקה רפואית 
מטעם המבטחת

שלב ב'
בחינת התביעה והמסמכים 
הרפואיים על ידי המובטחת

הגשת תביעה לבית המשפט 
לתשלופ פיצויים

 תשתית ראיתית: חוות 
דעת רפואית 

חריג אפשרי: פטור מצירוף
 חוות דעת רפואית ומינוי 

מומחה מטעם בית המשפט

הגשת תביעה לבית המשפט 
לאכיפת הפוליסה 

תשיתית ראיתית. מסמכים 
רפואיים

קבלת 
התביעה

דחיית 
התביעה

 הגשת תביעה לבית 
 המשפט לתשלום פיצויים 

בגין נכות  רפואית

 תשתית ראיתית: 
חוות דעת רפואית

שלבים ג'-ד'
קביעת שיעור נכות 
ותשלוםפ פיצויים 
בהתאם לפוליסה

 מחלוקת בנוגע 
לשיעור הנכות 

הרפואית

שלב ב' )2(
הפנות את המבוטח 

לבדיקה  על ידי רופא 
מטעם המבטחת

השבוע הוציא בית המשפט העליון פסק דין בנוגע 
לפוליסות תאונות אישיות כאשר חברת ביטוח 

מסרבת לבדוק את המבוטח < עו"ד עדי בן אברהם
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פיצויים בקופות גמל: מתכון 
למפח נפש והזדמנות גדולה

ל' התייעצה לגבי תיק הפרישה שלה, אך המרוויח הגדול מהתהליך היה בכלל 
בן זוגה שחסך בזכות הייעוץ מאה אלף שקל < אייל רחוביצקי

אני א בו  ביותר  המתסכלים  הדברים  חד 
אל  הגיע  הפורש  בו  מקרה  הוא  נתקל 
היה  אם  מדי.  מאוחר  הפרישה  יועץ 
אלפי  מאות  לחסוך  יכול  היה  קודם,  שנה  מגיע 
בו  אחד  על מקרה  רוצה לספר  אני  היום  שקלים. 
ועל  הזוג  בת  היא  שהפורשת  הוא  הגדול  המזל 
הדרך חסכנו עוד מאה אלף שקל במיסוי מיותר של 
בן הזוג שבכלל לא הרגיש צורך בבדיקה מקצועית. 

טוב, העיקר שעכשיו הוא כבר משוכנע.
ל' הגיעה אלי כמה חודשים לפני גיל הפרישה. 
ב־25  עבודה  מקום  לאותו  להגיע  לה  נמאס  כבר 
הלאה,  להמשיך  רוצה  והיא  האחרונות  השנים 
ניתן  בינינו,  מקצועי.  כיוון  ולשנות  קצת  ללמוד 
ברור  וידען.  סקפטי  איתה,  הגיע  ג'  אותה.  להבין 
בדיוק  יודע  נכון,  עכשיו  עד  שעשה  מה  שכל  לו 
מה יש לו בכל קרן השתלמות ומרגיש ביטחון מלא 
בעצמו. אני שמח שיכולתי לשכנע אותו להצטרף 

לבדיקה.
בבדיקת תיק המסלקה שלו גיליתי מוצרים רבים, 
ביניהם קופת גמל אישית לפיצויים ובה מעל 250 
אלף שקל ותחזית צבירה לגיל פרישה של כ־300 
תגמולים  רכיבי  ומצאתי  עוד  בדקתי  שקל.  אלף 
עם  חדשה  פנסיה  קרן  ואפילו  בקופות,  קצבתיים 
הפרשה מלאה של תגמולים ופיצויים. מכיוון שלג' 
קרנות פנסיה ותיקות עם קצבה מוערכת של כ־14 
נוספת,  להזדקק לקצבה  צפוי  לא  הוא  אלף שקל, 
שנה,   26 במשך  ציבורית  במשרה  שעובד  ומכיוון 
הוא צפוי לקבל פיצויים בגין ימי מחלה בשווי של 

כשנת עבודה, בין 300 ל־400 אלף שקל.

בחישוב מהיר שעשיתי עבורו הסברתי כי יתרות 
וצפויים  ממס  פטורים  למשוך  שיוכל  הפיצויים 
של  והמשמעות  שקל,  אלף  כ־340  על  לעמוד 
של  מיסוי  הוא  הגמל  בקופת  הפיצויים  יתרות 
היתרות בעת הפרישה, כלומר: רכיב פיצויים של 
כ־300 אלף שקל חייבים במס לפי 35% לערך ונזק 

מידי של מאה אלף שקל.
הסברתי לו את האפשרויות לבצע מהלך מקדים, 
יתרות  עם  הפיצויים  יתרות  של  איחוד  לבצע 
לקבל  ונוכל  מעורבת  קופה  ניצור  כך  תגמולים. 

נוכל  בעתיד  כך  קצבתיים.  פיצויים  של  הגדרה 
להשתמש ביתרות ההון הפטור שלו בתהליך קיבוע 
הזכויות כדי להוון את היתרות הללו ולשחרר את 
התהליך  יחדיו.  הקצבתיים  והתגמולים  הפיצויים 
מול  מסודרת  ועבודה  סבלנות  ודורש  זמן  דורש 
בעיה  ופותר  כסף  המון  חוסך  אך  הביטוח,  חברת 

גדולה לפני שנוצרה.
בשלב זה הוכנס הסוכן של הלקוח לתמונה, קיבל 
וקיבל  הנכונים  הביצוע  בשלבי  מפורטות  הנחיות 
את האור הירוק לפעולה של ג', בזכות ההצטרפות 
זוגו.  מבת  כסף  יותר  הרבה  חסך  לתהליך,  שלו 
הפיננסים  בתיק  מבורכת  פעילות  קיבל  הסוכן 

כחלק מפעילות סוף שנה.

הזוג.  מבני  ומחמאות  חיוכים  המון  קיבלתי  אני 
היה נעים מאוד להגיע למצב בו הופחתו החששות 
של הפורשת והיום, חצי שנה לפני הפרישה, היא 
בצורה  יושלם  שהתהליך  ויודעת  לחלוטין  רגועה 
חסך  ג'  כלכליות.  טעויות  ובלי  ביותר  הבטוחה 
המון כאב ראש וסיבוכים מול מס הכנסה, ומרגיש 
שניצח את המערכת. ולא נזכיר אפילו את הסיפור 

שיש לו לספר לחבר'ה בפרלמנט.
הזדמנות  הוא  תכנון הפרישה, מספר שנים לפני, 
גדולה עבור המשפחה, כי זו הזדמנות לסדר כלכלי 

ופתרון בעיות לפני שנוצרו. התכנון הוא הזדמנות 
לסוכן, ששוב מוכיח כמה הוא חשוב בליווי הכלכלי 
והזדמנות מצוינת עבורי  של הלקוח לאורך שנים, 
מוסף  ערך  ולתת  ומספק  מעניין  בתחום  לעבוד 

ללקוחותיי.
שיכול  מלקוחותיכם  מי  על  שתחשבו  אבקש 
את  לעבור  לו  ותעזרו  דומים,  בתהליכים  להיעזר 
להם  לעזור  וכך  ובחכמה,  בקלות  הזו  המשוכה 

לצאת לפרישה מעושרת.

הכותב הינו מומחה לתכנון פרישה בסיריוס תכנון 
פרישה, חבר ועדת הפיננסים בלשכת סוכני 

ביטוח, סוכן השנה לשנת 2018 בענף הפיננסים

בפתאומיות  נפטר  ז"ל  גוטמן  ארז  סו"ב 
כיו"ר  39 בלבד. הוא שימש  בן  והוא  ב־2014 

תת הוועדה לפיננסים בלשכת סוכני ביטוח.
גילה גוטמן, אמו של ארז, מזמינה את חברי 

הלשכה לאזכרה:
לפטירתו של  ארבע שנים  מציינים  "אנחנו 
בננו ארז גוטמן. האזכרה תתקיים ביום ראשון 
בבית   ,30/12/2018 תשע"ט,  בטבת   כ"ב 

העלמין של הישוב גבעת אלה בשעה 15:30.
לאחר הטקס נפגש בבית הכנסת של הישוב 

סער  מפי  והרצאה  כיבוד  מנחה,  לתפילת 
פלסנר שיביא את סיפור שירותם של החיילים 
ובעזה,  יחידת צבר, ששרתו בלבנון  מגבעתי, 
שהיו  אדירים  וקושי  משמעות  בעל  שירות 
מנת חלקם של החיילים ושל ארז בני. תודה 
לסער ולחיילים שנרתמו לפנייתי ותודה לכל 
ובברכה,  בנוכחותו. בתודה  אותנו  מי שיכבד 

המשפחה".
 גילה גוטמן: 054-7862252; ברונו: 
050-5410136; גיא: 054-4698444

תכנון הפרישה

מכיוון שלג' קרנות פנסיה ותיקות עם קצבה מוערכת של כ־14 אלף שקל, 
הוא לא צפוי להזדקק לקצבה נוספת, ומכיוון שעובד במשרה ציבורית במשך 

26 שנה, הוא צפוי לקבל פיצויים בגין ימי מחלה בשווי של כשנת עבודה

אזכרה במלאות 4 שנים 
לפטירתו של סו"ב ארז גוטמן
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דרושים
ל"משגב" סוכנות ביטוח, בסניף פ"ת, דרוש/ה חתם/ת 

hr@misgav.co.il :עסקים מנוסה. קו"ח למייל

ל"משגב" סוכנות ביטוח, בסניף פ"ת, דרוש/ה סוכן 
 ביטוח עם ניסיון בתחום הפיננסי. קו"ח למייל: 

hr@misgav.co.il
ל"משגב" סוכנות ביטוח, בסניף פ"ת, דרוש/ה מתאם/ת 

hr@misgav.co.il :פגישות לסוכנים. קו"ח למייל

ל"משגב" סוכנות ביטוח, בסניף ירושלים, דרוש/ה משווק 
hr@misgav.co.il :פנסיוני בעל ניסיון. קו"ח למייל

לבית סוכן בחיפה דרושים: סוכן/ת ביטוח פנסיוני ו/
או אלמנטארי בעלי רישיון, תינתן אפשרות לסטאז'ר/

ית המעוניין/ת לבנות תיק עצמאי. המתאים/ה ייהנו 
משירותי תפעול ותמיכה מקצועיים, סביבת עבודה 
מתקדמת וטכנולוגית ותגמול ראוי והוגן, נא לפנות 

למייל: dudi@gamafinansim.co.il או לנייד: 
050-5368629

לסוכנות ביטוח בעלת תיק קיים איכותי דרוש איש 
מכירות בעל רישיון  או מתמחה למכירות בריאות 
ריסק ופנסיוני  ללקוחות הסוכנות 050-5293836 

Shaulb8@walla.com
דרושה ברחובות חתמת עסקים ברמה גבוהה. ניסיון 

israel@di-ins.co.il – חובה טלפון 054-6638902 מייל

דרושה פקידה עם ניסיון בתחום האלמנטרי, לסוכנות 
ביטוח ותיקה ברמת-גן, נא לשלוח קו"ח למייל: 

ofershay17@gmail.com
למשרד בנס ציונה דרוש/ה חתמת רכב + דירות בעלת 

ניסיון. משרה מלאה רצוי ניסיון וידע בשווק ביטוחי 
פרט ) אלמנטרי ( מייל: israel@di-ins.co.il טלפון – 

054-4260833

לסוכנות ביטוח דרוש/ה רפרנט ביטוח חיים, בריאות 
ופנסיה. המשרה מיועדת לבעל/ת יוזמה ורצון להצליח. 

דרישות: ניסיון בביטוח חב"ת 5 שנים לפחות, הכרת 
ממשקי העבודה של הפניקס, כלל, הפניקס, מגדל 

והראל.יתרון: רישיון סוכן. יחסי אנוש ־ מעולים, תודעת 
שירות. למתאימים מובטחת עבודה בסביבה טובה 

תנאי שכר מצויינים ובונוסים קורות חיים למייל: 
jobs@avivit.co.il

לסוכנות ביטוח בקריית גת דרוש/דרושה פקידת 
ביטוח מנוסה בתחום אלמנטרי, למשרה מלאה. קורות 

shmuely.lital@gmail.com :חיים למייל

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( 

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 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

שכירות משנה
להשכרה משרדים בבניין umi ראשל"צ בגדלים שונים 
מ 60־ 450 מר + חניות ריהוט חלקי ומלא זמינות מיידית 

מחיר 60 ש"ח למר + 18 ₪ דמי ניהול 052־6882202

 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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח באזור השרון מעוניינת ברכישת תיק תוך 

 ליווי ארוך טווח. הליך דיסקרטי ומהיר לפרטים:
 moshik@hoshenins.co.il

סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש תיק 
ביטוח חיים ו/או אלמנטארי בתגמול הוגן ובמגוון 

רחב של אפשרויות יצירתיים, כולל אפשרות העסקה 
לטווח ארוךdudi@gamafinansim.co.il נייד : 

050-5368629

מעוניין ברכישת תאגיד ביטוחי קיים בתחום הפנסיוני 
או ברכישת תיקי ביטוחי פנסיוני כולל  שת''פ עסקי. 

Shaulb8@walla.com :סודיות מובטחת פרטים למייל

מעוניין ברכישת תיק ביטוח, אפשרות להשתלב 
כשותף בתיק קיים. אפשרות להקמת מחלקה משלימה 

בתחום חיים ואו בריאות ואו ביטוח כללי. סודיות 
 afikf.gabi@gmail.com  :מובטחת. לפרטים נוספים

טלפון גבי: 05-29770368

סוכן איכותי מעוניין לרכוש תיק ביטוח כללי בעל 
מחזור הכנסות של עד 600,000 ₪ בשנה. שמוליק 

adifim@adifim.co.il ,054-4946290

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

קשר: talmenashetamir@gmail.com תמיר ־ 
0526023136

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

 פעולה עיסקי סודיות מובטחת פרטים 
Shaulb8@walla.com למייל

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

 עיסקיסודיות מובטחת פרטים למייל:
Shaulb8@walla.com

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

לשנת ה משנה  ביטוחי  חוזי  בחידוש  מסתמנת  אטה 
הבעיות  בשל  בעיקר  נובעים  העיכובים   .2019
האירגוניות בתאגיד ביטוחי המשנה לויד'ס שטרם יישם 
בסינידקטים  פוגע  הדבר  הטכנולוגיים.  השינויים  את 
חוזי הביטוח לקראת  רוצים לסכם את  והברוקרים שהיו 

תחילת השנה החדשה.
אשר לתעריפי ביטוחי משנה, ישנה עליה קלה בתעריפים 

ביחס לחברות הביטוח הקטנות והבינוניות. מאידך, 
מבטחי המשנה נמנעים מלייקר התעריפים ביחס 
עם  המשמעותיים  הביטוח  חוזי  של  לחידושים 

חברות הביטוח הגדולות.
בביטוחי  המעורבות  פרטיות,  השקעה  קרנות 
המשנה  ביטוחי  את  מייקרות  בארה"ב,  משנה 
לשנה הקרובה בשיעור של 5־10%. חלק מהקרנות 
הצליחו לסכם על ייקור כזה בחוזי ביטוחי משנה 

שהקרנות מעורבות בהן.

מורידים הילוך: 
האטה בחידוש חוזי 

ביטוחי משנה

סוויס רי: הקטסטרופות 
ב־2018 הסבו הפסדים של 

79 מיליארד דולר למבטחים

דוד ליפקיןביטוח בעולם

בטחת המשנה הגלובלית סוויס רי מעריכה שהקטסטרופות ב־2018 הסבו מ
ההפסדים  הם  אלה  הביטוח.  לתעשיית  דולר  מיליארד   79 של  הפסדים 

המדורגים במקום הרביעי מבחינת גובהם בעשרות השנים האחרונות.
מיליארד  ב־71  מסתכמים  טבע  אסונות  של  ההפסדים  רי,  סוויס  נתוני  לפי   
דולר ואילו ההפסדים של אסונות מעשה אדם  מגיעים ל־8 מיליארד דולר. אולם 
הנתונים המעניינים הנוספים שההפסד הכולל הכלכלי מקטסטרופות בשנת 2018 
מסתכמים ב־155 מיליארד דולר, כאשר מחצית מהיקף הנזקים של הקטסטרופות 

אינם מבוטחים.
מניתוח מבטחת המשנה מסתבר, כי בשנה 
שהסב  משמעותי  אירוע  היה  לא  החולפת 
זו היתה שנה של שורה של  גדולים.  נזקים 
אירועים קטנים ובינוניים ואירועי מזג אויר 
קשים שהסבו נזקים מבטחים. מסתבר שעיקר 
במחצית  נרשמו  מקטסטרופות  הנזקים 
הנזקים  שהיקף  בעוד  השנה,  של  השניה 
במחצית הראשונה של השנה הסתכמו בכ־20 

מיליארד דולר.

 הפסדי ענק 
לענף הביטוח
 הפסדי ענק 

לענף הביטוח

קשר אמיץ עם כלל ביטוח במחוז באר שבע והדרום
ביום עיון של מחוז באר שבע והדרום נצפתה נוכחות מרשימה של צמרת כלל ביטוח ⋅ לצד הרצאות 

מקצועיות, עודכנו המשתתפים גם בפעילות הלשכה  < רונית מורגנשטרן
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