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ביטוח ופיננסים

המחסור המשווע ברפרנטים בענף 
הביטוח הביא ליצירת מיזם חדשני 

⋅ מנכ"ל הלשכה: "נכשיר דורות 
חדשים של עובדים בענף" < עמ' 2 
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ביטוח 
ופיננסים

חדשות הלשכה

 מיזם חדשני בלשכה: 
הכשרה והשמת רפרנטים בביטוח 

בשיתוף רשות התעסוקה
המכללה לפיננסים וביטוח תכשיר עובדים לפי דרישת סוכנויות וחברות ביטוח • העובדים לא 

ישלמו על ההכשרה ואף ישובצו עם סיומה במקום עבודה מובטח מראש < רונית מורגנשטרן

אור המחסור המשווע בעוזרים ועוזרות ל
בענף  )רפרנטים/יות(  מקצועיות 
חדשני  מיזם  הלשכה  פתחה  הביטוח, 
וזאת  אלה,  מקצועיים  עובדים  להכשרת  מסוגו 

בשיתוף עם רשות התעסוקה.
רענן  הלשכה  מנכ”ל  עומד  המיזם  מאחורי 
שמחי שמסביר: "הצורך בעובדים ועובדות בעלי 
לכולם,  ידוע  איכותית  מקצועית  והכשרה  ידע 
ביחוד בתחום הביטוח אשר מצריך הבנה ויכולת 
סוכני  לשכת  ומתמשכת.  רחבה  התמקצעות 
המכללה  את  להוביל  דגלה  על  חרטה  ביטוח 
בענף  עובדים  של  חדשים  דורות  להכשיר 
ובמקביל לחזק מקצועית את העובדים הקיימים. 
על  ייעודיות'  'כיתות  לקיים  המכללה מאפשרת 
פי דרישת סוכנות הביטוח/חברת הביטוח, באופן 
שיאפשר לעובדים ללמוד, להתמקצע, למקצועות 
תוך  הביטוח,  לחברת  ו/או  לסוכנים  הדרושים 
הכרות מקדימה בין העובדים כבר בשלב ההכשרה 

בטרם הגעתם למקום העבודה הייעודי".
מינימום משתתפים בקורס הוא 30. את הקורסים 
שמבקשות  הביטוח  חברות  או  הסוכנויות  יממנו 
 4,500 לפי  העובדים/ות  את  עבורן  להכשיר 
שקל לעובד. הקורס עצמו יתפרס על פני 12־15 
לסוכנות  העובדים  נשלחים  שבסיומם  מפגשים 
נציגי  יקיימו  הקורס  במהלך  אותם.  שדרשה 
לשמירת  במכללה  ביקורים  הסוכנות/החברה 

קשר אישי עם העובדים העתידיים שלהן.

3 מודלים של הכשרה
לדברי שמחי, יהיו שלושה מודלים של הכשרה 

מקצועית:
1. בית סוכנים או סוכנות גדולה יכולים לבקש 
שירות  רפרנטים.   30 עבורם  להכשיר  מהלשכה 
התעסוקה ישלח ללשכה עובדים בהתאם לסינון 
והיכרות  גבוהה  שירות  תודעת   – כמו  ראשוני 
ראיונות  יתקיימו  הבא  ואקסל. בשלב  אופיס  עם 
אישיים עם המועמדים באמצעות חברה מקצועית 
הסוכנות/חברת  נציגי  ישתתפו  שבהם  חיצונית, 
יתבצע  ואז  העובדים,  מיועדים  אליה  הביטוח, 

הסינון הסופי.

בימים אלה מסיימת קבוצת פיילוט ראשונה את 
קורס הרפרנטים ובה 20 בנות ובנים בהזמנת בית 

הסוכנים "אליפים".
או  שהסוכנות  אפשרות  גם  יש  זו  באופציה 
לשם  שלה  האיש   30 את  בעצמה  תביא  החברה 

הכשרה מקצועית.
סוכנות שצריכה פחות רפרנטים ולא 30 –   .2
לצורך הקורס יאוגדו העובדים הנדרשים משתיים 

או יותר סוכנויות וייפתח עבורם קורס משותף.
של  הפיילוטים  לאחר  האחרון,  בשלב   .3
לסוכנים  המיזם  ייפתח  הגדולות,  הסוכנויות 

קטנים שצריכים 1־2 עובדים מקצועיים.

גם לחברות הביטוח
של  המקצועית  ההכשרה  את  מייעדת  הלשכה 
הביטוח.  גם לחברות  בביטוח  עובדים מקצועיים 
שמחי: “אנחנו פונים לכול חברות הביטוח, שגם 
ואומר  מקצועי  אדם  בכוח  ממחסור  סובלות  הן 
להם – אני יודע לייצר לכם עובדים מקצועיים. 
מה אתם צריכים? חתמים? נפתח עבורכם – קורס 
ביטוח  חברת  כבר  יש  כנ”ל.  אלמנטרי?  חתמים; 
אחת שניפגש איתה בשבוע הבא לגבי רפרנטיות”.

כך יעבוד המיזם:
< גיוס העובדים על ידי המכללה / 

הסוכנות - בליווי המכללה

< פתיחת כיתה ייעודית להכשרה 
ע”י המכללה

< מימון ההכשרה על ידי הסוכנות 
אליה מיועדים העובדים/עובדות

< מבחן מסכם בתום הקורס

< מסיימי הקורס ישתלבו בסוכנות 
ויחלו בעבודה השוטפת. 

< המועמדים יחתמו על הסכם 
עבודה מול הסוכנות תוך 

התחייבות לשנת עבודה מלאה 
מתום הקורס

< בשלב ראשון יתקיימו הקורסים 
בתל אביב ויורחבו למחוזות לפי 

דרישה

 לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר 
 עם אסתי פלד במייל:
esti@insurance.il.org

 שמחי. “יש צורך בעובדים ועובדות בעלי ידע מקצועי" 
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ברקת מתכוון להוציא מידי אליהו את 
הסמכות למנות יו"ר לחברה

 מנכ"ל מגדל בוועדת הטייקונים: "אליהו הוא משקיע אסטרטגי; את ההחלטות 
הניהוליות השוטפות במגדל אני מקבל" < רונית מורגנשטרן

"
אתם יכולים להיות סמוכים ובטוחים שנבטיח 
יתחיל  וזה  במגדל,  תקין  תאגידי  משטר 
במינוי יו"ר עצמאי שיודע לשים את הגבולות 
יכול  איני  לכך  מעבר  השליטה.  לבעל  הנדרשים 

להתייחס לנושא כיוון שעבודתנו בעיצומה".
ביטוח  ההון,  שוק  רשות  על  הממונה  אמר  כך 
של  התחזיות  בוועידת  ברקת,  משה  ד"ר  וחיסכון 

כלכליסט שהתקיימה השבוע.
בתחילת  הופיע  ספיר,  דורון  מגדל  מנכ"ל 
השבוע בפני 'ועדת הטייקונים' והתייחס, בין היתר, 
בחברה  השליטה  בעל  לבין  בינו  היחסים  למערכת 
שלמה אליהו. הדברים שאמר ספיר לחברי הוועדה 
שבראשות ח"כ איתן כבל היו מעניינים במיוחד על 
בקבוצת  שעבר  בשבוע  שהתחוללה  הסערה  רקע 
מגדל עם התפטרות יו"ר הדירקטוריון עודד שריג. 
החברה  כי  טען שריג,  הדירקטוריון  לחברי  במכתב 
תוכנית  ללא  טווח,  קצרי  שיקולים  פי  על  "פועלת 
עוד  הקודמת".  העבודה  ובשגרת  מוגדרת  פעולה 
החברה  לטובת  לפעול  יכול  שאינני  "מכיוון  כתב: 
מגיש  אני  כנדרש,  לקוחותיה  מיליון  וחצי  ושניים 

בזאת את התפטרותי". 
ספיר התייחס למערכת היחסים בין שלמה אליהו 
הניהוליות  ההחלטות  "את  והדגיש:  מגדל  להנהלת 
אותי  מינו  כך  לשם  מקבל,  אני  במגדל  השוטפות 
וזה מה שמצפים ממני". עוד אמר: "אין כאן, בניגוד 
למה שיכול להיות שעולה בתקשורת, ניגוד עניינים 
או התנגשות כלשהי. שלמה אליהו הוא לא משקיע 
פיננסי, הוא משקיע אסטרטגי. מגדל היא כל עולמו. 
עינינו",  לנגד  היא  שלה  והחוסכים  מגדל  טובת 

הצהיר ספיר והוסיף: "בתקופה האחרונה קיים לצערי 
בתקשורת שיח שלילי סביב החברה, שהגיע לשיאו 
עם התפטרותו של יו"ר החברה בשבוע שעבר. אישית 
אני מצר על החלטתו של שריג. אני חולק על המסר 
מדבריו  שחלק  להאמין  רוצה  אני  ממכתבו.  שעולה 

נאמרו בסערת רגשות ובלהט הרגע", ציין. 
תפקידו  את  רואה  הוא  כיצד  לשאלה  בהתייחסו 
בעיני  הוא  הנוכחי  "תפקידי  ספיר:  אמר  בחברה 
פסגת הקריירה הניהולית שלי. לקחתי את התפקיד 
הזה בכובד ראש ובחרדת קודש כשאני מרגיש שיש 
ביטוח  חברת  להוביל  מסוגל  ואני  היכולות  את  לי 
ציבור  כספי  המנהלת  מגדל,  כמו  מובילה  ופיננסים 
החוסכים  כספי  על  מאוד. שמירה  גדולים  בהיקפים 
עובדים  כ־4,000  מעסיקה  מגדל  לרגליי.  נר  היא 
כ־2,700  עם  בקשר  ונמצאת  מקצועיים  ומנהלים 
מנהלי  בעובדי,  גאה  אני  הסדרים.  ומנהלי  סוכנים 

וסוכני החברה", הדגיש.

הנחיות מאליהו?
יו"ר הוועדה ח"כ איתן כבל שאל את ספיר: "מה 
הממשק בינך לבין אליהו?", ספיר השיב כי "אנחנו 
הן  בד"כ  שלנו  הפגישות  בטלפון.  משוחחים  לא 
פרונטליות. בתחילת הדרך הפגישות היו רבות, הן 
הלכו והתמעטו. היום הן פעמיים־שלוש בשבוע". כבל 
שאל עוד: "מתי אליהו נתן לך הנחייה?" וספיר השיב: 
"הוא יודע שהוא לא יכול לתת לי הנחיות. השיחות 
הן על התייעצות וייעוץ, וההחלטות הן שלי". היו"ר 
כבל הוסיף ושאל: "אתה מתייעץ באותה מידה עם 

חברי דירקטוריון אחרים?" ספיר השיב שלא. 

ספיר התייחס לשאלה שעלתה על נפוטיזם והדלת 
והרגולציה  החוק  "אם  ואמר:  במגדל  המסתובבת 
מאפשרים זה לא בעיה, ככל שאדם מוכשר לא צריך 
למנוע ממנו להתמנות". כבל אמר על כך: "תופעת 
הדלת המסתובבת והנפוטיזם בחברות הביטוח משום 
שערים  זה  דלת,  לא  זה  גדול,  מקום  תופסת  מה 

מסתובבים".

מדיניות אשראי
ספיר:  אמר  במגדל  האשראי  למדיניות  בהתייחסו 
האשראי,  מדיניות  את  קובע  החברה  "דירקטוריון 
מפקח על ביצועה וקובע סמכויות ואחריות בהעמדת 
בידיהם  נמצאות  האשראי  החלטות  אבל  האשראי. 
ועדת  של מומחים בלתי תלויים אחרים. אלו חברי 
האשראי החיצונית הכוללת מומחי אשראי חיצוניים 
האשראי  עסקאות  את  שמאשרים  אלו  הם  לחברה. 
רבעוניים  דיונים  מנהלים  הם  סחיר.  הלא  הישיר 
על  סחיר,  והלא  הסחיר  האשראי  בתיקי  מעמיקים 
כל מאפייניו. הם אלו שמאשרים את המלצות פורום 
החובות הבעייתיים בנוגע להסדרי חוב, סיווג חובות 

בעייתיים ודרך הטיפול בהם".
עוד הוסיף בנושא זה כי "העמדת האשראי במגדל 
נעשית רק לאחר הערכת סיכונים. קיים מערך נהלים 
לטיפול  ייחודי  גוף  הקמנו  אשראי.  בכשלי  לטיפול 
בחובות בעייתיים הנמצא תחת פיקוח ועדת האשראי.
פורטפוליו  הצלחת  הוא  להצלחה,  בעינינו  "המבחן 
תיק ההלוואות ולא הלוואה בודדת. תיק האשראי של 
מגדל מניב תשואות עודפות על אג"ח ממשלתיות ויוצר 
מושכל  סיכונים  ניהול  תוך  הכול,  ללקוחותיה.  ערך 
וחמור. התוצר של זה בא לידי ביטוי בשיעור דיפולט 
בממוצע  הם  שלנו  המסופקים  החובות  ביותר.  נמוך 
כ־0.08% לשנה בלבד בחמש השנים האחרונות. מערך 
האשראי שלנו מבוקר על ידי הביקורת הפנימית ועל 
את  עבר  והוא  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק  רשות  ידי 
הביקורות עד כה בהצלחה.  יש לי אמון במגדל ובטחון 
במערך האשראי שלה המשרת את תשואות העמיתים 

במקצועיות", סיכם ספיר.

פרופ' יהודה כהנא וסו"ב אריה קלמנזון 
מצטרפים לוועדה המייעצת לנשיא

המייעצת  לוועדה  הצטרפו  קלמנזון  אריה  וסו"ב  כהנא  יהודה  פרופ' 
לנשיא הלשכה. כך מסר סו"ב אודי כץ, יו"ר הוועדה המייעצת ונשיא 
הלשכה לשעבר. לדבריו, השניים הם מאנשי הביטוח הוותיקים בענף 

והם יהוו ערך מוסף לסיעור המוחות המתקיים בוועדה.
כץ: "אני שמח כי שני אנשי ביטוח מנוסים אלה יעבו את הוועדה 

המייעצת לנשיא ויוסיפו מנסיונם רב השנים".
אריה קלמנזון, בעלי סוכנות "דורות" אמר בתגובה: "אני שמח וגאה שנשיא 

הלשכה ביקש ממני להצטרף לוועדה המייעצת וזאת למרות שהוא יודע שבהרבה נושאים 
בוערים יש לי ביקורת על ההתנהלות הנוכחית והנשיא מבין שגם בוועדה אסייע לסוכנים בדרכי זו".

פרופ' יהודה כהנא, יועץ אקטוארי ופנסיוני ומומחה בינלאומי לביטוח, מסר: "נעניתי ברצון לפניית 
הלשכה להצטרף לוועדה המייעצת לנשיא. אשמח לסייע, בכל מה שיבקשו ממני עצה, אעשה ככל יכולתי 

לייעץ בצורה הטובה ביותר".

ספיר בוועדת החקירה בכנסת | 
צילום: יצחק הררי, דוברות הכנסת

 כהנא | צילום: 
קלמנזוןמיכל קלדרון
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חדשות הביטוח

נשיא ב שהגיש  התמיכה  למסמך  המשך 
הכלכלה,  לוועדת  הביטוח  סוכני  לשכת 
אישרה סופית מליאת הכנסת את הצעת 
החוק לפיה אם נפטר אדם שנטל הלוואה לדיור, 
מועד הפירעון ידחה בשנה ללא ריבית פיגורים. 

בקריאה שנייה  אישרה שלשום  הכנסת  מליאת 
)שירות  הבנקאות  חוק  הצעת  את  ושלישית 
ללקוח( )תיקון מס' 31(, התשע"ט־2019 של ח"כ 
אם  כי  לקבוע  מציעה  החוק  הצעת  אשר.  יעקב 
נפטר אדם שנטל הלוואה לדיור מתאגיד בנקאי, 
ידחה  המלווה(,   – )להלן  חוץ-בנקאי  מגוף  או 
מי  לבקשת  ההלוואה  פירעון  מועדי  את  המלווה 
חודשים,   12 עד  של  לתקופה  בפירעונה,  שחייב 
ולא יגבה על כך ריבית פיגורים או תשלום אחר 
הגוף  הפיגור.  אלמלא  לשלמו  נדרש  היה  שלא 
זכותו  את  החייב  לידיעת  להביא  יחויב  המלווה 
לפי תיקון זה. ההסדר יחול לגבי הסכמי הלוואה 
לדיור שנכרתו 6 חודשים מיום פרסומו של החוק.

ליאור  סו"ב  הלשכה,  נשיא 
רוזנפלד, ברך על אישור החקיקה. 
גדול  בשינוי  מדובר  לדבריו, 
נוטלי  ציבור  לטובת  ומיטיב 
בכלל,  בישראל  המשכנתאות 

ולבני משפחותיהם בפרט.
החוק,  הצעת  קידום  במהלך 
ועדת  ליו"ר  הלשכה  נשיא  פנה 
וציין:  כבל,  איתן  ח"כ  הכלכלה 
יד  נמצאים  הביטוח,  סוכני  "אנו 
ברגעים  הן  לקוחותינו,  עם  ביד 

עבורם  רוכשים  אנו  כאשר  בחייהם,  השמחים 
חבילה ביטוחית מתאימה להם, לאחר חתונה, או 
לרגל הרחבת המשפחה עם ילדיהם הרכים. אולם 
לקוחותינו  ציבור  את  מלווים  אנו  חד,  במעבר 
מבני  או  מהם  אחד  כאשר  המשבר  ברגעי  גם 

משפחתם, חולה חלילה או הולך לבית עולמו".  
וכאן פירט רוזנפלד את הקשיים: "לכאורה עם 

חברת  הלווים,  אחד  פטירת 
את  לשלם  אמורה  הביטוח 
לטובת  החיים,  ביטוח  תגמולי 
הבנק ובכך לסיים את תפקידה, 
המשכנתא  את  יפרע  הבנק 
הדירה  על  ויסיר את השעבוד 
הדברים  בפועל,  המשועבדת. 

אינם פשוטים".
הלשכה:  נשיא  הוסיף  עוד 
"לעיתים יש צורך באיסוף תיק 
והדבר  המנוח/ה,  על  רפואי 
זהות  ידועה  לא  לעיתים  רב;  זמן  להמשך  עלול 
הביטוח  חברת  הירושה  צו  קבלת  ועד  היורשים 
מחד,  ברשותה  הביטוח  תגמולי  את  מעכבת 
המשכנתא  תשלומי  את  לקבל  מבקש  הבנק  אך 
במסגרת  המוצע  הפתרון  לכן  מאידך.  החודשיים 
התיקון לחוק, יקל על בני המשפחה עד להסדרת 

קבלת תגמולי הביטוח למול המלווים".

דחיית תשלומי משכנתא בשנה עד 
לקבלת תגמולי הביטוח

 על פי החוק, יוכלו קרובי משפחתו של נפטר לדחות את מועד פרעון המשכנתא מבלי לשלם 
ריבית פיגורים < רונית מורגנשטרן

 רוזנפלד. ברך על 
אישור החקיקה

מודעה לדיגיטל 
במידות של פרינט

חדש בהראל!

סוכני הראל מתקדמים 
להפקה דיגיטלית

בפנסיה 
ממערכת "אלמגור"

סטודיוהראל
b24171/24172
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חדשות הביטוח

ד"ר ה וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  על  ממונה 
הליך  על  שיקל  חוזר  פרסם  ברקת,  משה 
גוף  של  התקשרות  בעת  הלקוח"  "הכרת 
בחוזר,  התיקון  פי  על  יחיד.  שהוא  לקוח  עם  מוסדי 

יהיה שימוש בטופס אחיד במסגרת הליך ההיכרות. 
מפניות  עלה  בתיקון  הצורך  כי  מסבירים  ברשות 
במיכונו  שהתקשו  הפנסיוני  בתחום  רישיון  בעלי 
של טופס "הכרת הלקוח" המנוסח באופן שונה עבור 
ההיערכות  על  להקל  כדי  כן,  על  מוסדי.  גוף  כל 
המיכונית של בעלי רישיון ולייעל את עבודתם אל 
מול כלל הגופים המוסדיים, גובשה מתכונת אחידה 
לטופס הכרת הלקוח, וזאת בהתאם ל"קווים המנחים 

לביצוע הליך של הכרת הלקוח" לגופים מוסדיים.
שימוש  לעשות  יידרש  מוסדי  גוף  לחוזר,  בהתאם 
בטופס האחיד לביצוע הליך הכרת הלקוח אגב ייעוץ 
פנסיוני שנעשה על ידי תאגיד בנקאי, ויהיה רשאי 
לעשות שימוש בטופס האחיד לביצוע הליך הכר את 
הלקוח אגב ייעוץ או שיווק פנסיוני שנעשה על ידי 

בעל רישיון שאינו תאגיד בנקאי.
שהם  רישיון  לבעלי  לאפשר  מנת  על  בנוסף, 
תאגידים בנקאיים תקופת היערכות למיכון השאלון, 

בחוזר  שנקבעה  ההוראה  תוקף  הוארך 
הכרת  הליך  חובת  ליישום  "הוראות 
הלקוח בגופים מוסדיים" עד ל־30 ביוני 
לקוח  שצירף  מוסדי  גוף  לפיה   ,2019
פנסיוני  ייעוץ  אגב  בנקאי  תאגיד  של 

בהתאם  ללקוחו,  הבנקאי  התאגיד  של 
שפעל  כמי  ייראה  שבהוראה,  לתנאים 
הליך הכרת  לעניין  הצו  להוראות  בהתאם 

הלקוח.
עוד מוסבר כי נדבך משמעותי במסגרת הרגולציה 
מוסדיים  בגופים  טרור  ומימון  הון  הלבנת  למניעת 
שהוא  ההליך,  הלקוח.  הכרת  הליך  של  קיומו  הוא 
לבחון  המוסדיים  לגופים  מאפשר  מתמשך,  הליך 
הון  להלבנת  בקשר  הלקוח  של  הסיכון  רמת  את 
של  מותאם  ניהול  לאפשר  ובכך  טרור  למימון  או 
הסיכונים הנובעים מפעילותו של אותו לקוח בהתאם 

לדרישות החוק.
חוק איסור הלבנת הון, אוסר על גוף מוסדי להתקשר 
בחוזה ביטוח חיים או לפתוח חשבון, בלא שביצע לגבי 
הלקוח הליך של "הכרת הלקוח". במסגרת ההליך, על 
הגוף המוסדי לברר, בין היתר, את מקור הכספים של 

או  החוזה  כריתת  מטרת  עיסוקו,  הלקוח, 
המתוכננת  והפעילות  החשבון  פתיחת 
בו. לשם יישום הוראה זו, נוהגים הגופים 
טופס  למלא  מהלקוח  לבקש  המוסדיים 
"טופס  המכונה  אלה,  שאלות  לבירור 

הכרת הלקוח".
יו"ר  נוימן,  מיקי  סו"ב  מסר  בתגובה 
מברכים  "אנחנו  הפנסיונית:  הוועדה 
בחלק  שנעשית  המחודשת  החשיבה  על 
הרשות  יו"ר  של  הניסיון  ועל  ברשות  מהתהליכים 
החדש למתן תהליכים שנעשו תחת הממונה הקודמת, 
כמו דחיית ממשק המעסיקים הקטנים מ־10 עובדים, 
ויעמדו  הגיוניים  יותר  יהיו  שהתהליכים  כדי  זאת 

בקנה אחד עם טובת הציבור.
"הלשכה הביעה את מורת רוחה על הקושי המיכוני 
של טופס 'הכרת הלקוח' בדיונים מול נציגי הרשות 
ומול הממונה עם היכנסו לתפקיד. אנחנו מברכים על 
החלטתו לתקן את המצב. אנחנו מבינים שלא הכל 
ניתן לעשות באופן מידי ויהיו תהליכים שיקחו זמן. 
ואולם, אנחנו שמחים שיש עם מי לדבר ברשות ויש 

מי שמקשיב ומוכן לתקן כשלים לטובת הציבור". 

הקלה בהליך "הכרת הלקוח": 
טופס אחיד בכל גוף מוסדי

הטופס יקל על בעלי הרישיון בתחום הפנסיוני וייעל את עבודתם אל מול הגופים המוסדיים 
• סו"ב מיקי נוימן: "חשיבה שעומדת בקנה אחד עם טובת הציבור" < רונית מורגנשטרן

נוימן: "מברכים על 
החשיבה המחודשת"

20192019201920192019201920192019שנה אזרחית מעולה לכל לקוחותינו 
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בתחילת מ  אישרה  הכנסת  ליאת 
השבוע בקריאה שנייה ושלישית 
שר  שיזם  החוק  תיקון  את 
את  שיבטל  כץ,  חיים  והרווחה  העבודה 
חולה  עם  משותפים  במגורים  הצורך 

סיעודי כתנאי לקבלת גמלת סיעוד.
על  משמעותית  שיקל  במהלך  מדובר 
בני המשפחה במקרים שבהם קבעה ועדה 
הלאומי  הביטוח  של  מקומית  מקצועית 
שניתן  זמינים  סיעוד  שירותי  אין  כי 

לספק ליקיריהם.
להורות  רשאית  מקצועית  ועדה  כיום 
לידי  ישירות  הגמלה  שווי  תשלום  על 
עם  גר  שהוא  בתנאי  רק  אבל  המבוטח, 
ניתן  ושלא  בו,  המטפל  משפחה  קרוב 

לספק לו שירותי סיעוד חלופיים. 
כי  הראה  הלאומי  בביטוח  הסיעוד  אגף  ניסיון 
משפחה,  קרוב  עם  למגורים  שנוגע  זה,  תנאי 

נשללת  שבהם  למצבים  להוביל  עלול 
זכותו של המבוטח לתשלום הגמלה בשל 

שהוא  ואף  בו  תלויים  אינם  שכלל  סייגים 

בנוסף,  יומיומיות.  בפעולות  לסיוע  זקוק 
תיקון החוק יקבע כי גמלת הסיעוד תשולם 
לחולה בתוך 30 יום מהמועד שבו נקבעה 

הזכאות, במקום תקופה של 60 יום.
על  להקל  היא  שלנו  "המטרה  כץ:  השר 
להקלה  נוסף  צעד  זהו  לגמלה.  הזכאים 
מדובר  הלאומי.  בביטוח  זכויות  במימוש 
לתושבי  משמעותית  שיסייע  בתיקון 
באיוש  בקושי  המאופיינת  הפריפריה, 

משרות בתחום הסיעוד".
כ־160 אלף איש ואישה זכאים כיום 
המקרים  ובמרבית  סיעוד  לגמלת 
בעין  בשירותים  ניתנת  הגמלה 
בבית,  סיעודי  טיפול  הכוללים 
טיפול במרכז יום, אספקת מוצרי 
ספיגה ועוד, כאשר עיקר ההוצאה 
מופנה לשעות טיפול סיעודי בבית 

החולה )כ־94% מסך ההוצאה(.

 בשורה למשפחות שמטפלות בקרוב 
סיעודי: יבוטל הצורך במגורים 

משותפים כתנאי לקבלת קצבה
< רונית מורגנשטרן

כץ | צילום: אבי חיון

http://bit.ly/insurance_sale_ok2go
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יעוץ לסוכן

האם אנחנו זקוקים לביטוח 
גילוי מחלות קשות?

סו"ב נאוה ויקלמן מחדדת מספר סוגיות אשר יקלו על הסוכנים בתהליך מכירת 
הפוליסה שתופסת כיום מקום מרכזי במעטפת ההגנות לפרט 

"
משבע",  ל"אחת  כיום  מתשע", שהפכה  אחת 
היא אמירה אשר לצערנו מהווה חלק מהשיח 
הציבורי בכל הנוגע להתפשטות מחלת סרטן 
השד בקרב נשים. גם שכיחותם של מחלות סרטן 
בגילאים  אנשים  על  פוסחת  ואינה  עולה  אחרות 
צעירים יחסית, ללא הבדל מגדרי.  מכאן, שכמעט 
ייעודית  פוליסה  משווקות  הביטוח  חברות  כל 
לרבות  בלבד,  הסרטן  למחלת  פיצוי  המעניקה 
הרחבת הכיסוי בה למחלת סרטן שניה ו/או לסרטן 
ואף  הרווחת  הדעה  ולמרות  זאת,  עם  מוקדם. 
היחידה  הקשה  המחלה  איננו  הסרטן  המוטעית, 
מסגרת  קיימת  לכן,  חיים.  לסכן  עלולה  אשר 
קשות  מחלות  של  לשורה  יותר  מקיפה  ביטוחית 
והיא   - במיוחד  מאתגרת  התמודדות  המחייבות 

פוליסת מחלות קשות. 
ידי  על  המכוסות  הקשות  המחלות  רשימת 

הביטוח:
לתוקף  שנכנס  הביטוח,  על  הפיקוח  בחוזר 
בתחילת 2016, הוגדרו החובות של חברות הביטוח 
בעניין ביטוח מחלות קשות. בחוזר נקבע שביטוחי 
מחלות קשות חייבים לכלול את המחלות הבאות: 
סרטן, התקף לב, ניתוחי מסתמי לב, ניתוחי מעקפי 
לב, ניתוחי אבי העורקים, שבץ מוחי, טרשת נפוצה 
שביניהן  אלו,  למחלות  מעבר  וקרדיומיופטיה. 
נחשבים  מוחיים  ואירועים  הלב  התקפי  הסרטן, 
הנפוצים ביותר, רוב הפוליסות של חברות הביטוח 
למעלה  הכל  ובסך  נוספות  קשות  מחלות  מכסות 
נכללים  שאינם  חמורים,  רפואיים  מצבים  מ־30 

ברובד הבסיסי של פוליסת הבריאות הפרטית. 
ההבדל בין ביטוח מחלות קשות לבין ביטוחי 

בריאות רגילים:
מחלות  ביטוח  את  שמבדיל  המרכזי  הקריטריון 
קשות משאר ביטוחי הבריאות, טמון בהתניות שבגינן 
מקבל המבוטח פיצוי כספי, בהתאם לפוליסה שרכש. 
שבגינה  קשות  מחלות  בביטוח  היחידה  ההתניה 
זכאי המבוטח לפיצוי היא חובת ההוכחה שאכן הוא 
תקופת  ואחרי  הביטוח  בתקופת  קשה  במחלה  חלה 
האכשרה. כלומר, המבחן כאן הוא אבחון המחלה ולא 
ההוצאה הכספית עבור טיפולים רפואיים מתמשכים, 

שמכוסים בביטוחי בריאות רגילים. 
באבחון  המבוטח  שיקבל  הפיצוי  סכום  משכך, 
המחלה או האירוע הרפואי הוא סכום כספי קבוע 
שאותו בחר במעמד רכישת הביטוח. בקרות מקרה 
באחוזי  תלוי  איננו  ועיקר  כלל  הפיצוי  הביטוח 
נכות, בהוצאות רפואיות, בשינוי מצב רפואי וכן 
חברת  מול  שבהסדר  רופא  בבחירת  מותנה  איננו 
למיניהם  בקיזוזים  קצבאות,  בתשלום  הביטוח, 
במימוש  כן,  אם  או בהשתתפות עצמית. המדובר, 

פוליסת הביטוח בדומה לביטוח חיים. 

למה מיועדים כספי הפיצויים מהביטוח?
מעצם אפיונו המיוחד של ביטוח מחלות קשות, 
עבור  כספי  "בנק"  להוות  הוא  המרכזי  ייעודו 
מהמחלות  אחת  בפרוץ  משפחתו  ו/או  המבוטח 
הזה  ב"בנק"  לרשותו.  שעומד  בביטוח  הכלולות 

לכל  שימוש  לעשות  ומשפחתו  המבוטח  יכולים 
הוא  העיקרי  הצורך  כי  ברור מאליו  צורך, כאשר 
להמשיך  ויכולתה  המשפחה  הכנסות  על  שמירה 
מחלתו  טרם  הורגלה  שאליה  חיים  רמת  באותה 
לא  היא  הכוונה  המשפחה.  מבני  אחד  של  הקשה 
אלא  בבית,  העיקרי  המפרנס  שהוא  לחולה  רק 
רחבה הרבה יותר וכוללת כל היבט העלול להרע 
את מצבה הכלכלי של המשפחה בשל התגייסותה 
התאמות  נדרש,  ציוד  רכישת  לחולה:  לעזור 
פיזיות בבית, טיפולים מיוחדים, עזרה מקצועית, 

היעדרות מהעבודה, הוצאות בלתי צפויות ועוד. 
או  הוא מותרות  ביטוח מחלות קשות  האם 

הכרח? 
קל מאוד לומר שביטוח זה הוא כיום הכרח, אך 

צריך  זו,  לאמירה  ביחס  הטבעית  ה"חשדנות"  בצד 
רק לעצור לרגע ולבחון שני קריטריונים מתבקשים: 
האחד, השפעות הגנטיקה, ההיסטוריה הרפואית או 
כל גורם סיכון ידוע אחר שאליו חשוף הפרט; השני, 
שגרת החיים התובענית והמלחיצה המאפיינת את 
כך, למשל,  ישראל.  ובכללה את  החברה המערבית 
כי  עולה  בישראל  הקרדיולוגי  האיגוד  מנתוני 
אצלנו בארץ מתרחשים למעלה מ־20 אלף אוטמים 
מחציתם  כאשר  בשנה,  לב(  )התקפי  הלב  בשריר 
כאירוע ראשון ומחציתם כאירוע חוזר בחולה שכבר 
דו"ח של משרד הבריאות  חווה אוטם לבבי בעבר. 
שהתפרסם לאחרונה הצביע על כ־18,500 בני אדם, 

שלקו באירוע מוחי בישראל בשנת 2017. 
ביחס למחלת הסרטן, מנתוני האגודה למלחמה 
למעגל  מצטרפים  שנה  מדי  כי  נמצא  בסרטן 
כ-450  מהם  ישראלים,  אלף  כ־30  התחלואה 
הנפוצים  הסרטן  סוגי  ארבעת  כאשר  ילדים, 
בקרב מבוגרים הם: סרטן השד, סרטן המעי הגס, 
חולה באחת  וסרטן הריאות. כל  סרטן הערמונית 
מהמחלות הללו ובמחלות קשות נוספות נושא עמו 

התמודדות אישית ומשפחתית.  
יכול  איננו  קשות  מחלות  ביטוח  לסיכום, 
להחליף את התחושות ותעצומות הנפש הנדרשות 
אולם  במחלה,  המאבק  בעת  וממשפחתו  מהחולה 
בהחלט יכול להקל במתן משענת כלכלית, בדרך 
אשר  הביטוח  של  המהות  כן,  אם  וזו,  לניצחונה. 

עומד כיום בחזית ההגנות לפרט.  
הכותבת הינה יועצת נשיא הלשכה לתהליכי רגולציה 

וכנסת

ההתניה היחידה בביטוח מחלות 
קשות שבגינה זכאי המבוטח 

לפיצוי היא חובת ההוכחה שאכן 
הוא חלה במחלה קשה בתקופת 
הביטוח ואחרי תקופת האכשרה

בחוזר נקבע שביטוחי 
מחלות קשות חייבים לכלול 

את המחלות הבאות:
⋅ סרטן

⋅ התקף לב
⋅ ניתוחי מסתמי לב
⋅ ניתוחי מעקפי לב

⋅ ניתוחי אבי העורקים
⋅ שבץ מוחי

⋅ טרשת נפוצה
⋅ קרדיומיופטיה
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יו"ר  אדוני,  מיכה  סו"ב 
מחוז חיפה והצפון:

נחשב  והצפון  חיפה  "מחוז   
מודל  ומהווה  מוביל,  למחוז 
הצטרפו   2018 בשנת  לחיקוי. 
למעלה מ־100 סוכנים ללשכה, דבר המצביע על 
בדאגה  לחבריה  מעניקה  שהלשכה  המוסף  הערך 
לשמירה על פרנסת הסוכן. שנת 2018 התאפיינה 
שהוכיח  דבר   - מחוזיים  לכנסים  הכנסים  בריכוז 

עצמו והסוכנים הגיעו והצביעו ברגליים. 
כוסית,  הרמות  שתי  נערכו  הצפון  "במחוז 
הביטוח  חברות  רוב  כאשר  ולפסח,  השנה  לראש 
משתתפות, דבר אשר מחזק את הקשר בין הלשכה 
רבה.  חשיבות  בכך  רואה  אני  הביטוח.  לחברות 
בשיתוף  מוצלח  בריאות  כנס  גם  נערך  בנוסף, 
את  המחזק  כרמל  הרפואי  והמרכז  מנורה  חברת 
נערך  דצמבר  בחודש  וכן,  הקהילה.  עם  הקשר 
מאות  בהשתתפות  בטבריה  המסורתי  החגים  חג 
סוכנים בני כל הדתות, מה שהדגיש את השותפות 

ואת תחושת הביחד. 
"בשנת 2018 המכללה בחיפה הייתה על המפה 
המכללה  הנגשת  של  מצוינת  תחושה  יש  וממש 
בתחומי  וקורסים  השתלמויות  נערכו  לפריפריה. 

הרגולציה, בריאות, פנסיוני, פיננסים ועוד - כמו 
גם הכשרת תלמידים לבחינות הרישוי של משרד 

האוצר לקבלת רישיון".

סו"ב לילך מיטרני, יו"ר 
ועדת צעירים: 

לשכת  הובילה   2018 "בשנת 
סוכני ביטוח מהלך של פתיחות 
הושם  במהלכו  תקשורתית, 
הביטוח;  בעולם  הצעיר  הדור  טיפוח  על  דגש 
התבצעו ימי עיון ייעודיים לצעירים אשר שילבו 
מפגשים עם אנשי מקצוע במגוון תחומים קריטיים 
להצלחתם; התבצעו מפגשי שיח פתוח עם נבחרי 
אישי  ופיתוח  פנאי  תרבות,  תכני  ושולבו  ציבור; 

לגיבוש הסוכנים הצעירים ולעידוד הצלחתם. 
גישה  לאמץ  נכונותה  בזכות  בולטת  "הלשכה 
לתכנים  ובפתיחות  לצעירים  ביחס  חדשנית 
נפלה  גדולה  זכות  ומוטיבציה.  השראה  מעוררי 
הסוכנים  בקרב  הלשכה  שגרירת  להיות  בחלקי 
את  להגדיל  נתון  זמן  בכל  ולשאוף  הצעירים 
הסוכנים ללשכה  החיבור של  את  לחזק  הקהילה, 
הביטוח  סוכן  תפקיד  של  מחדש  למיתוג  ולפעול 
פעם אחת מול הסוכנים, ופעם שנייה מול הציבור 

כולו. אנחנו לא אנשי מכירות של מבצעים, אנחנו 
מצילי חיים וזו צריכה להיות הגישה".

סו"ב יפת בקשי, יו"ר מחוז 
ב"ש והדרום:

התאפיינה   2018 "שנת   
הבולטת  והייתה  רבה  בפעילות 
בכל  המחוז.  של  השנים  מכל 
ביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא  השתתף  הפעילויות 
החשיבות  על  מעיד  וזה  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב 
שמייחסת הנהגת הלשכה למחוז דרום ובאר שבע. 
ליאונרדו  במלון  עיון  יום  התקיים  ינואר  בחודש 
בשיתוף עם שלמה חברה לביטוח ובמעמד המנכ"ל 

שלה, שלמה אומיד.
לכל  כוסית  הרמת  נערכה  אפריל  "בחודש 
המחוזות באולם אבניו לרגל השנה החדשה. בחודש 
ליום  ירושלים  מחוז  את  הזמנו  שנה,  כמדי  מאי, 
ספטמבר  בחודש  כן,  כמו  המלח.  בים  וכייף  עיון 
הפסח  חג  לכבוד  מפוארת  כוסית  הרמת  ערכנו 
במרכז אנז"ק בהשתתפות ח"כ אלי אלאלוף, ראש 
עיריית ב"ש, רוביק דנילוביץ, הנהלת כלל החדשה 

בראשות המנכ"ל יורם נווה, והנהלת לשכת 
סוכני ביטוח בראשות הנשיא רוזנפלד".

סיכום שנת 2018      -

הנהגת הלשכה מסכמת את הפעילות 
בשנה החולפת - חלק 2

…
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אלון אבן חן, היו”ר 
היוצא של MDRT־

ישראל:
העשייה  המון.  “עשינו 
של  תוצר  היא  המוצלחת 
היו”ר  ובה  המועדון  הנהגת  עם  פעולה  שיתוף 
רבות  סייענו   .CLU גבאי  אלברט  הנוכחי, 
לחברים בחידוש החברות וצרפנו חברים חדשים 
ביטוח  סוכני  לשכת  נשיא  וביניהם  למועדון 
בישראל, סו”ב ליאור רוזנפלד. “הפעלנו מכבש”, 
פחות  תוך  להסתיים  עמדה  שההרשמה  במצב 
מ־44 שעות - כדי לסייע לחברים להירשם לכנס 
 ,2018 ביוני  שנערך  עצמו,  בכנס  אנג’לס.  בלוס 
שלה.  ובגיבוש  בנוכחות  בלטה  שלנו  המשלחת 
המשתתפים החדשים מקרבנו קיבלו סיוע והדרכה 
מהכנס  והמיטב  המרב  את  להפיק  שיוכלו  כדי 

וכולנו חגגנו יחדיו בארוחת ערב מקסיקנית.
הביטוח  לכנס  הצמודים   MDRTה־ ימי  "שני 
הפנסיוני של הלשכה בחודש אפריל היו נהדרים 
מבחינת התכנים וההשתתפות. התכנית העשירה 
יוסי זמורה מארה”ב  כללה שני אורחים מחו”ל: 
החכימו  שבתורם   – מאנגליה  ליסטר  וסיימון 
והפיננסים  הביטוח  בתעשיות  מהנעשה  אותנו 

בארצם. 
ד”ר  מישראל.  הכוכבים  את  כמובן  לשכוח  אין 
גיא פרידמן בהרצאתו מעוררת ההשראה “מצפן 

הצצה  לנו  שאפשר  פרלוק  חיים  ד”ר  לחיים”; 
בפנינו  מסחרי שחשף  אסף  העתידנית;  לרפואה 
הכבד  מושתל  טיבי,  חן  הסייבר;  נפלאות  את 
ומוטיבציה מהלכת; עו”ד יוגב שלימד אותנו כיצד 
שגילה  שגב  אילן  חברנו  אפקטיבי;  מו”מ  לנהל 
עבורנו אוצרות בגילאים השלישי והרביעי; עו”ד 
הפנסיה  תמונת  את  בפנינו  שפרש  שמיר  ירון 
שהחכים  מסחרי  רמי  חברנו  החדשה;  במציאות 
וריגש בקשריו רבי השנים עם ה־MDRT; ואחרון 
שילוב   – יצחק  בן  גונן  עו”ד  הירוק  הנסיך  היה 

מופלא בין מתח, ריגול ומוטיבציה.
באוגוסט קיימנו מפגש סיום קדנציה בביתם של 
ה־ ברוח  חברתי  ערב  בחיפה.  כבירי  ויוסי  תמי 
MDRT טעים לחיך ונעים לאוזן. במפגש “הועבר 
לחברי  הוקרה  והובעה  החדשה  להנהגה  הלפיד” 

הנהגת MDRT היוצאת בראשותי”.

אלברט גבאי, יו”ר MDRT־
ישראל: 

“את הרבעון האחרון של 2018 
ההנהגה  וחברי  אני  קיבלנו 
ובאנרגיות  רבה  בהתרגשות 
יודע לייצר. חברי ההנהגה סו”ב   MDRTשרק ה־
אלון  יוסי כבירי, סו”ב  מידלדורף הרולד, סו”ב 
סו”ב  פרידמן,  חווה  סו”ב   ,CLU TOT חן  אבן 
 ,CLU TOT ’סו”ב פיני חג’ג ,TOT נאווה ויקלמן
 COT סו”ב אלון גיא, סו”ב מוסקוביץ’ אבשלום

.TOT וסו”ב קובי ורדי
המטרות  להגשמת  אינטנסיבית  "העשייה 
חברי  כמות  את  להגדיל  לעצמנו:  שהצבנו 
את  להגדיל  המועדון;  את  להצעיר  המועדון; 
הנוסעים כל שנה לכנסים בחו”ל  כמות החברים 
שהיא למעשה הגשת החלום של כולנו, כי רק אז 
ידעו חברי המועדון מה הקדם והתשוקה שקיימת 

בכנסים בחו”ל.
מעובדי  מקבלים  שאנו  הסיוע  כי  לציין  "חובה 
מוחלט  ובגיבוי  שמחי,  רענן  והמנכ”ל,  הלשכה 
של נשיא הלשכה, מעורר השראה. ב־15.01.2019, 
ל־ המרוץ   – במינו  מיוחד  כנס  עורכים  אנו 
MDRT - מתחיל בירושלים הבירה, וישתתפו בו 
מרצים מיוחדים וביניהם נשיא ה־MDRT העולמי 
לשעבר, מר טוני גורדון מאנגליה, שהוא הנשיא 

כולנו  להצלחת  מארה”ב.  שאינו  הראשון 

סיכום שנת 2018      -  

…
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אזרחית  שנה  לכולם  נאחל  עבודתנו,  ולהבטחת 
בריאה ומוצלחת, נעשה ונצליח בעזרת השם”.

סו"ב נאוה ויקלמן, 
יועצת נשיא הלשכה 

לתהליכי רגולציה וכנסת
הרגולציה  מול  הפעילות 
במאמצים  כרוכה  והכנסת 
מערכתיים משותפים כמעט על בסיס יומיומי, הן 
העשייה  ברמת  והן  וההיערכות  החשיבה  ברמת 
זו הייתי שותפה לצוותי היגוי  בפועל. במסגרת 
רוזנפלד,  ליאור  סו"ב  הלשכה,  נשיא  בראשות 
סביב נושאים העומדים על סדר יומם של סוכני 
הביטוח בטווח הקצר והארוך, לרבות זמן ממושך 
ובחינת  תרחישים  ניתוח  מוחות,  סיעור  של 
הדרכים לקידום מגוון תהליכים, ביניהם תהליכי 

חקיקה.
רבים  כנסת  חברי  עם  נפגשתי  כך  בתוך 
ועדות  של  בישיבות  השתתפתי  אישי,  באופן 
החלו  אשר  הפיקוח,  מול  ובדיונים  הכנסת 

ד"ר  של  כניסתו  עם  מעשי  באופן  להתקיים 
משה ברקת לתפקיד הממונה, בשני רבי־שיח 
יחד  בישראל  האקטיבית  הרגולציה  בנושא 
ומתן  לתקשורת  בראיונות  הציבור,  נבחרי  עם 
הסיעודי  בביטוח  הרפורמה  על  לציבור  הסבר 
בהידברות  פעילה  למעורבות  ועד  הקבוצתי, 
צמרת הלשכה עם הנהלות חברות הביטוח סביב 
התמורות הרגולטוריות בענף והשפעותיהן על 

סוכן הביטוח.
ככל שפעילות זו הייתה מקיפה ואינטנסיבית, 
היא גם הייתה מאוד מספקת ובאה לידי דוגמה, 
וחברי  שרים  של  תקדים  חסר  בהיקף  למשל, 
כנסת, אשר הביעו מעל לכל במה את תמיכתם 
הידברות  מסלול  יצירת  בצד  הביטוח,  בסוכני 

ישיר, ענייני ומקצועי עם הפיקוח. 

סו"ב דני קסלמן, יו"ר 
מחוז השרון: 

עמוסה  הייתה   2018 "שנת 
המחוז.  סוכני  למען  בעשייה 

בוצעו מספר ימי עיון מקצועיים בהם נטלו חלק 
הבוערים  הנושאים  אחד  המחוז.  מסוכני  מאות 
שהעלו הסוכנים היה תופעת המכירות הישירות 
שחברות  פסולה  תופעה  זו  הביטוח,  חברות  של 
הסוכן  של  המידע  במאגרי  משתמשות  הביטוח 
של  פנייה  הייתה  בהפסקתה.  מידי  צורך  ויש 
הלשכה ליו"ר הרשות הנכנס, ד"ר משה ברקת, 

אך התופעה טרם מוגרה.
ידיי  על  טופלו  סוכנים  של  אישיות  "פניות 
באמצעות  ו/או  הביטוח  חברות  מול  מידית 
הכשרות  מעודד  המחוז  הלשכה.  נציגי 
מקצועיות מטעם המכללה לרבות לדור הצעיר, 
כמו כן מעודד את סוכניו להתאים את עצמם 
לעולם הדיגיטלי ומודרני, ואת סוכניו להשתתף 
בכנסי הלשכה הארציים באילת. המחוז ימשיך 
גם ב־2019 לקיים ימי עיון מקצועיים והראשון 
בהם יתקיים ב־10 באפריל. בנופך אישי – יש 
אמשיך  אני  בלשכה.  הדמוקרטיה  על  לשמור 
שנות   20 מזה  עקרונותיי  על  ולעמוד  לדבר 

עשייה".

סיכום שנת 2018      - 
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הכשרה הפסיקה לשווק ביטוח סיעודי 
בהוראת מבטחי המשנה

חשש שהישענות רוב שוק הסיעוד הישראלי על מבטח משנה אחד תביא להרעת 
תנאי הביטוח הסיעודי בחברות הביטוח < רונית מורגנשטרן

בסוף ח  הודיעה  ביטוח  הכשרה  ברת 
לשווק  תוכל  לא  כי  שעבר  שבוע 
בינואר  מה־1  החל  סיעודי  ביטוח 
קיבלה  שהחברה  היא  לכך  הסיבה   .2019
החברה  המשנה.  ממבטחי  כך  על  הודעה 
ביקשה מהם ארכה והיא ממתינה לתשובתם. 
מפקחי החברה התבקשו לעדכן את הסוכנים 

שלהם.
מהכשרה נמסר: ”כרגע נמכור ביטוח סיעודי 
נמצאים  אנו  כן,  כמו  שנים.  לחמש  מוגבל 
במגעים להחלפת מבטח משנה על מנת לחזור 

ולמכור ביטוחים סיעודיים כרגיל“.
יו"ר  מורי,  איגור  סו"ב  אומר  בתגובה 
בלשכה:  וסיעוד  בריאות  לביטוח  הוועדה 

"לפני 15 שנה פעלו כמה מבטחי משנה בשוק הביטוח 
הסיעודי בישראל, אבל היום המצב הוא שכל השוק 
כמעט, למעט חברה אחת, נמצא בידי מבטח משנה 
אחד - חברת SCOR. העלינו בפני רשות ההון את 
הבעיה, ששם מודעים לה. חברות הביטוח בישראל 
סוכנויות.  מגה  בעצם  הן  סיעודי  ביטוח  שמוכרות 
כולן מוכרות ביטוח סיעודי של מבטח משנה בחו"ל, 
ולוקחים רק חלק קטן מהסיכון עליהן. רוב העיסוק 
ולא  המשנה  מבטח  של  פוליסה  בשיווק  הוא  שלהן 
יתעורר  בבניית פוליסה משלהן. כלומר, אם מישהו 
טובות  לא  תחושות  עם  אחד  בוקר   SCOR בחברת 
שהחברה  מצב  להיווצר  עלול  בישראל,  השוק  לגבי 

תצא מהשוק או לכל הפחות תקשיח את התנאים. זו 
תהיה קטסטרופה".

לדברי מורי, בתוך שנה אחת בלבד כל השוק הרע 
לשלוש  דרישה  כמו  הסיעוד  בפוליסת  התנאים  את 
פעולות במקום שתיים במבחן רמת החולה הסיעודי; 
כל השוק הוריד את גיל הכניסה המקסימלי לביטוח. 
סיעודי  ביטוח  של  פתרון  אין  ומעלה   70 לבני  כיום 

בחברות הביטוח.
למה SCOR הפסיקה את ההתקשרות שלה דווקא 

עם הכשרה?
עם  ביותר  הזול  המוצר  את  מכרה  "הכשרה  מורי: 
להיות  יכול  אז  בשוק,  גבוהים  הכי  הסילוק  מרכיבי 

יותר  התאימו  לא  שלה  והחיתום  שהתמחור 
של  שגחמה  קריטי  זה  אבל  המשנה.  למבטח 
השוק  כל  את  להכניס  יכולה  משנה,  מבטח 

לבעיה". 
סיעודי  לביטוח  מומחה  ברומר,  דב  סו"ב 
ויועץ לנשיא הלשכה בתחום, מוסיף: "השינויים 
הדרמטיים שחלו בתוחלת החיים בישראל יביאו 
לביטוח  יתקבלו  לא  שנים  כמה  שתוך  לכך, 
סיעודי אנשים מעל גיל 50. כיום הורידו כמה 
המקסימלי  הכניסה  גיל  את  גדולות  חברות 
הקולקטיביים,  הביטוח  נפלטי  כל  ל־69. 
מעל  מעל  והם  סיעודי,  ביטוח  ללא  שנשארו 
סיעודי  לביטוח  להצטרף  יכולים  לא   ,69 גיל 
פרטי, גם עם הצהרת בריאות. מבטחי המשנה 
רק ימשיכו להקשיח את התנאים. לכן מומלץ לסוכנים 
שגם  ההייטק,  חברות  לעובדי  לצעירים,  לפנות  היום 

אותם לא יקבלו בעוד כמה שנים כשיתבגרו.
עם  מו"מ  שמתיקים  כך  על  פרסומים  בעקבות 
"טרם  כי  הודיעה  הכשרה  בנושא,  מבטחים  מנורה 
מדובר  וכי  הצדדים  בין  מחייב  מסמך  כל  נחתם 
במגעים ראשוניים בלבד, המותנים בין היתר, בצורך 
ההון  שוק  מרשות  למהלך  עקרוני  אישור  בקבלת 
ודאות  כל  ואין  התקבל  טרם  אשר  וחיסכון,  ביטוח 
ביטוח  תיק  מכירת  של  המהלכים  שני  יתקבל".  כי 
המנהלים ומיתון מכירת ביטוח סיעודי יכולים לבשר 

על כך שהכשרה תתכנס לתחום האלמנטרי.

ברומר )מימין( ומורי | צילומים: באדיבות הלשכה



המקום לבניית קשרים עסקיים

שדרוג בינלאומי למנוע צמיחה מתפתח

הטוב נשמר לאחר הצהריים כאשר הלקוחות מגיעים

הכנס מהווה הזדמנות פז לפעילי ענף הפיננסיים לפגוש עולם שלם של משווקי 
השקעות באפיקים אלטרנטיביים, להיפגש, להכיר ואולי אף לחתום על הסכמים

לראשונה בארץ, כנס המונה שמות בינלאומיים לצד החברות המובילות 
להשקעות בארץ. כל השמות הגדולים תחת קורת גג אחת. זה הזמן לבוא 

ללמוד להכיר אודות אפיקי ההשקעה השונים, בנדל"ן ובפיננסים

הכנס נפתח שוב ללקוחות אשר הובאו ע"י הפעילים. זה הזמן ללוות צמוד את הלקוחות שלכם 
על מנת לחשוף בפניהם פרויקטים והזדמנויות להשקעה. נאמנים לכם עד הסוף - תגי הלקוחות 

יציינו את שמות הפעילים איתם הם עובדים

ביטוח | פנסיה | פיננסים
מובילים לאלטרנטיבה בהשקעות

המצפן להשקעות אלטרנטיביות
יום ד', 23/1/19  |  קסיופאה קניון ארנה, רחוב השונית 2, הרצליה

לפרטים ולהרשמה

בשיתוף

לראשונה בישראל ייחשפו משתתפי הכנס 
להסמכה הבינלאומית של 

ההסמכה הבינלאומית והאקדמית הגבוהה ביותר לאנשי המקצוע בתחום האלטרנטיבי

רק לחברי לשכת סוכני ביטוח 
מחיר מיוחד

 180 שקלים 

https://lp.landing-page.mobi/index.php?page=landing&id=204755&token=df7b7ffc8fbcf16885847566dfc82d0a
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תוכן שיווקי

יש אנונה בישראל
קרן ההשקעות וואליו משלמת ריבית קבועה לכל אורך תקופת הקרן, כאשר סכום 

הקרן נשמר וחוזר ללקוח בסוף התקופה. וואליו מציעה מוצר השקעה סולידי המקנה 
תשלום רבעוני קבוע למשקיע וקוראת לעוד סוכנים להצטרף אליה

רן ההשקעות וואליו הוקמה ומנוהלת בידי ק
עמיתים  של  ומייסד  מנהל  חכמון,  יוסי 
אירית  רו"ח  פנסיוניים,  הסדרים  ניהול 
פרנקו, בעלת ניסיון של למעלה מ־20 שנה בתחום 
סמנכ"ל  בתפקידי  שנה  ל־11  ומעל  הפיננסיים 
כספים בחברות גלובאליות וציבוריות, ואיציק נוי, 
והבינלאומי  ניסיון רב בשוק ההון הישראלי  בעל 

בתחום הברוקראז'.
קרן וואליו מעניקה אשראי חוץ בנקאי כהלוואת 
גישור לתקופות קצרות של כ־12 חודשים, וכנגד 
שעבוד ראשון על נכס נדל"ן בישראל בלבד. את 
ממשקיעים  מגייסת  היא  לאשראי  המיועד  הכסף 
ריבית  עם  סולידי,  השקעה  באפיק  המעוניינים 

גבוהה יחסית למוצרים סולידיים אחרים.
מאז שהוקמה הקרן הצטרפו אליה בתי סוכנים, 
רבים,  פיננסיים  ומתכננים  פרטיים  סוכנים 
רבעוני  מתשלום  נהנים  כבר  שלהם  שהלקוחות 
השקעה  במוצר  מדובר  מהקרן.  ריבית  של  קבוע 
נחשב  הקרן,  מנהלי  שלדברי  סולידי,  אלטרנטיבי 

יחסית לבטוח בתחום זה בישראל.
האחרונה  השנה  “במהלך  מסביר:  נוי  איציק 
סוכני הביטוח הבינו יותר ויותר את הצורך בשילוב 
וואליו  קרן  ואת  ככלל  אלטרנטיביים  מוצרים 
בפרט, בסל המוצרים שהם מציעים ללקוחותיהם. 
הסוכנים מבינים שבנושא הבטוחות יש מנעד מאוד 
רחב של רמות סיכון. בוואליו אנחנו מדברים על 
בטוחות נדל”ן קיימות, בדגש על קיימות, בעיקר 
הקיים  הסיכון  את  שמנטרל  מה  למגורים,  דירות 
בשעבודים של פרויקטים בביצוע. מדובר בשעבוד 
מדרגה ראשונה בלבד לטובת נאמן הקרן, כשערך 
הנכס המשועבד גבוה פי 2 מהיקף האשראי שניתן 

ללקוח”.
הוא  וואליו  של  המוצר  פרנקו,  אירית  לדברי 
מוצר שיכול להשלים ללקוח של הסוכן את הרכיב 
הסולידי שבתיק ההשקעות שלו ולייצר לו הכנסה 
“הוא  ובכלל.  שלו  המשפחתי  התא  עבור  נוספת 
)מינימום  שירצה  סכום  כל  בקרן  להשקיע  יכול 
300 אלף שקלים(, והוא מקבל מאתנו בכל רבעון 
תשלום קבוע של ריבית, מנוכה ממס כמובן”, היא 

מציינת.
למה שסוכן הביטוח יעדיף את וואליו על פני 

מוצרים אלטרנטיביים סולידיים אחרים?
נוי: “סוכני הביטוח השכילו להבין את החוזקה 
במוצר של וואליו שהיא הבטוחה - שעבוד מדרגה 
ראשונה על נכס נדל”ן בישראל, כאשר השעבוד 
כפול מסכום  הבטוחה  וערך  הנאמן  לטובת  רשום 
ההלוואה. סוכן הביטוח מרגיש מספיק בטוח לשלב 
שלו,  הלקוחות  של  ההשקעות  בתיק  וואליו  את 

וזאת בנוסף לכך שהוא מבין שמדובר במוצר עם 
באמצעות  הכנסה  השלמת  של  נוסף  חשוב  יתרון 

אנונה רבעונית.
וואליו מייצר  כן, שיתוף הפעולה עם קרן  כמו 
יחסית  וגבוהה  נוספת  הכנסה  הביטוח  לסוכן 

בהשוואה למוצרים אחרים הקיימים בשוק”. 
אלינו  שהעבירו  “סוכנים  מוסיף:  חכמון  יוסי 
התשלום  את  לקבל  החלו  שכבר  שלהם,  לקוחות 
הלקוחות  כמה  השנה,  בסוף  לנו  סיפרו  הרבעוני, 
של  הקבוע  מהתשלום  ונהנים  רצון  שבעי  שלהם 
הריבית. זה היתרון במוצרים האלטרנטיביים שהם 

לא מושפעים מהתנודתיות בשוק ההון שהורגשה 
בסוף השנה. המוצר של וואליו מדגיש בימים אלה 
ריבית  תשלום  עם  יחד  שבהשקעה  היציבות  את 
הקרן  שכן  לאנונה,  ראוי  תחליף  המהווה  ללקוח 
לשלושה  אחת  משולמת  והריבית  מתכלה  לא 

חודשים”.  
הקרן  חיי  המשך  את  מבטיחים  אתם  איך 

לשנים הבאות?
משקיעים  מזרם  מושפעת  הקרן  "פעילות  נוי: 
וזרם לווים. זרם משקיעים המחפשים מוצר סולידי 
שמחפשים  לווים  זרם  גם  תמיד.  שיהא  כנראה 
זהו  קטן,  בשוק  מדובר  ולא  קיים  גישור  הלוואות 
האשראי  שוק  התפתחות  עם  ויתפתח  שילך  שוק 
בו תגבר. ברצוני  והתחרות  החוץ בנקאי בישראל 
האשראי  קבלת  תהליך  לטעות,  אין  כי  להדגיש 
מתבצע  מאוד,  מוקפד  הינו  בנקאי  החוץ  בשוק 
חיתום מאוד מוקפד ללווים – בודקים את הלווה 
עצמו, את המטרה למענה נלקח האשראי, המקור 
להחזר האשראי וכן סוג הבטוחה  - נדל"ן בישראל 

בערך כפול מערך האשראי".
המוצר מיועד לסוכנים פנסיוניים ופיננסיים 

בלבד?
הביטוח,  סוכני  לכלל  מיועד  “המוצר  חכמון: 
מאוד  לקוחות  להם  אלמנטריים,  סוכנים  כולל 
הפוטנציאל  את  לחלץ  לסוכנים  שנכון  איכותיים 
ההשקעות  בתחום  גם  לקוחותיהם  בקרב  הקיים 
מאוד  שנה  להיות  הולכת   2019 האלטרנטיביות. 
בשוק  יהיה  מה  יודעים  לא  אנחנו   – מעניינת 
שנת  שהרי  בישראל,  יהיה  מה  יודעים  ולא  ההון 
בחירות היא בדרך כלל שנה של טלטלות. זה הזמן 
השנים  לשלוש  הכסף  ערך  על  ולשמור  להתקבע 
בצורה  עושה  שוואליו  מה  בדיוק  זה  הקרובות. 
הטובה ביותר ותמשיך להיות כאן עוד שנים רבות 

עבור הלקוחות ועבור סוכני הביטוח.
זו  כי  פונים לסוכני הביטוח מתוך אמונה  “אנו 
הדרך הנכונה. זה נכון גם ללקוח וגם לסוכן. כאשר 
שיוביל  זה  הוא  המוצר  את  מכיר  הביטוח  סוכן 
קוראים  אנחנו  בו.  מובל  יהיה  ולא  התהליך  את 
לסוכנים להצטרף לימי הדרכה וימי עיון שאנחנו 
בפארק  החברה  במשרדי  לחודש  אחת  מקיימים 
שמתקיימים  עיון  לימי  בנוסף  ברחובות,  המדע 

במחוזות השונים ברחבי הארץ. 
ורק  אך  מתעסק  לא  ימינו  של  הביטוח  “סוכן 
ביטוחי  מרכז  מהווה  הוא  אלא  ביטוח,  במוצרי 
ההכרות  בזכות  ומשפחתו,  הלקוח  של  ופיננסי 
הקרובה שלהם. לכן ראוי שסוכן הביטוח יידע על 
מוצרים טובים ואיכותיים אותם הוא יכול להציע 

ללקוחותיו”.

“במהלך השנה האחרונה סוכני 
הביטוח הבינו יותר ויותר 
את הצורך בשילוב מוצרים 

אלטרנטיביים ככלל ואת קרן 
וואליו בפרט, בסל המוצרים 
שהם מציעים ללקוחותיהם”

איציק נוי | צילום: יעל צור
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יהודה בן אסאייג, מנכ”ל 
מנורה מבטחים ביטוח:

טובה  שנה  מסכמים  “אנחנו 
מבטחים,  מנורה  בקבוצת  מאד 
תוך גידול דו ספרתי בפרמיות 
רווחיות  והצגת  הקבוצה  של  השונות  בפעילויות 
נאה בתשעת החודשים הראשונים של השנה )טרם 

פורסמו נתונים שנתיים(.
“אני מסכם שנה מלאה בתפקידי החדש כמנכ”ל 
נכנסתי  אליו  תפקיד  ביטוח,  מבטחים  מנורה 
מעניינת,  שנה  הייתה  זאת   .2017 בספטמבר 

מאתגרת ומרובת שינויים. 
התנודתיות  את  חווינו  השנה,  סוף  “לקראת 
בשווקי ההון בעולם ובישראל אשר משפיעה בין 
בגופים  המנוהלים  הציבור  חסכונות  על  היתר 
מסכמים  אנו  זו  בגזרה  גם  כאשר  המוסדיים, 
ללקוחות  מובילות  תשואות  עם  מאד  טובה  שנה 

במוצרים השונים של הקבוצה.
לכל  ביותר  מאתגרת  שנה  תהיה   2019 שנת 
נמשיך  אנו  והפנסיה.  הביטוח  בענף  העוסקים 
יצירתיים  פתרונות  מתן  תוך  בענף,  להוביל 
החברה  של  הביטוח  סוכני  לטובת  וחדשניים 

והלקוחות שלנו.
הביטוח  לענף  הביטוח  סוכני  חשיבות  “בעיננו, 
ולמשק הישראלי אינה מוטלת בספק  ועל כולנו 
המתקדמים  הכלים  את  להם  להעניק  חובה  חלה 
ביותר ואת התנאים המיטביים, כדי שיוכלו להעניק 
 – ללקוחותיהם  ומקצועי  משמעותי  מוסף  ערך 

אנחנו בהחלט נמשיך להיות שם בשבילם”.

מיקי קופל, מנכ”ל ובעלי 
קופל גרופ

בכמה  התאפיינה   2018 שנת 
ציינה  בהם  מהותיים  הישגים 
סטארט  ובתוכה  גרופ,  קופל 
שנות  ב־20  השיא  שנת  את  בע”מ,  רכב  שירותי 

פעילות.
ראשית בשנה זו זכתה קופל גרופ בפעם השנייה 
סוכני  לשכת  בסקר  הראשון  במקום  ברציפות 
השירות  כתבי  ספק  בנושא  בישראל  הביטוח 
שוק  נתח  עם  בישראל  הביטוח  סוכני  לסקטור 

הנושק ל־30 אחוזים. 
את  החברה  מנכ”ל  קיבל  ה־18  עדיף  בוועידת 
פרס “מהלך השנה” בתחום הביטוח הכללי בו צוין 
כי מהלך השנה הוביל את הענף למהפכה בתחום 
את  שהובילה  זו  היא  גרופ  וקופל  השירות  כתבי 
המהלך מול הפיקוח על הביטוח שהביא לקביעה 
כי סוכני הביטוח יוכלו לשווק כתבי שירות לרכב 
ללא מעורבות חברות ביטוח, ללא התניה ברכישת 
התניה  ללא  ובטח  בעמלה  פגיעה  ללא  פוליסות, 

בהנחה ללקוח הסופי. 
מעבר לכל הפרסים המפרגנים, קופל גרופ ציינה 
ביותר  הבולטת  ביותר,  כטובה   2018 שנת  את 
בתוצאות העסקיות ובפתרונות והמוצרים שהוצעו 
גרופ,  קופל  המוצרים.  בסל  הביטוח  לסוכני 
בישראל,  הביטוח  סוכני  באמצעות  רק  הפועלת 

מעניקה שירות ל־1,328 סוכני ביטוח.

ליאור רביב, משנה למנכ"ל 
ומנהל חטיבת הלקוחות 

וערוצי ההפצה במגדל
הסתיימה,  עתה  שזה   2018
הייתה עבורנו עוד שנה מוצלחת. 
ניכר  שיפור  של  שנה  במכירות,  שיא  של  שנה 
בסקרים  לנו  נותנים  שאתם  הדירוג  )לפי  בשירות 
ושנה בה קלטנו מאות סוכנים חדשים  השוטפים(, 

למגדל.
השנה גם קצרנו את הפירות מהקמת התשתיות 
שידורים  מ־10,000  למעלה  וקיבלנו  הדיגיטליות 
 - חודש  מידי  ולקוחות  מסוכנים  דיגיטליים 
בשירות  הוא  הדיגיטל  שבמגדל  לכולם  והבהרנו 

הסוכן ולא במקומו.
הקו הזה מנחה אותנו גם היום בתכנון המוצרים 
והשירותים החדשים של החברה שיבטיחו שסוכני 
לכם  הדרושים  הכלים  בכל  מצויידים  יהיו  מגדל 

כדי להתמודד בזירת התחרות היום.
נרחב  מהלך  התחלנו  האלמנטרי  בתחום 
חדשים  מוצרים  השקת  המוצרים,  שדרוג  של 
)וחדשניים(, התאמת תהליכי השירות והמערכות, 
בעמלות  הסוכן  השתתפות  של  ניכרת  הקטנה 

בתחום הרכב ושינויים רבים נוספים.
את כל אלו אנו עושים כחלק מהאסטרטגיה של 
הכללי  בביטוח  משמעותי  באופן  לצמוח  החברה 
בכם  מאמינים  אנחנו  כי  ושוב  שוב  לכם  ולחדד 

ובשירות שאתם נותנים ללקוחותינו.
לשינויים  עצמנו  את  להתאים  ממשיכים  אנחנו 
בהדרכות  לכם  ולסייע  ברגולציה  הנדרשים 
ביישום  עליכם  שיקלו  כלים  ובבניית  רלוונטיות 

הרגולציה.
החדשה  העסקים  בשנת  לדרך  יוצאים  אנחנו 
ובפתחה הודענו על מינוי מנהלות ומנהלים חדשים 
– נבחרת מקצועית ואיכותית שעומדת לרשותכם 

ותסייע לכם להגביר את פעילותנו המשותפת.
מאחל שנת עסקים חדשה ומוצלחת.

יואל אמיר, מנכ"ל 
:PassportCard

שנה  הייתה   2018 "שנת 
ב־ עבורנו  הישגים  של 
אנחנו   .PassportCard

מסיימים את השנה עם למעלה ממיליון לקוחות 
בארנק   PassportCard כרטיס  את  המחזיקים 
ויכולים ליהנות מהנסיעה לחו"ל בשקט ובבטחה. 
הראשונה  הפלטפורמה   ,Pocket את  השקנו 
ללקוח  המאפשרת  אוטונומי,  לביטוח  מסוגה 
 PassportCardה־ כרטיס  את  בעצמו  להטעין 
לרכוש  לרופא,  לשלם  נדרש  שהוא  במקרה 
מבלי   – אחר  ביטוחי  אירוע  בכל  או  תרופות 
לחיזוק  פעלנו  השירות.  לנציג  לפנות  שיצטרך 
שיתוף הפעולה הפורה בין PassportCard ל־
DavidShield על מנת לייצר ערך מוסף ללקוח. 
 PassportShield פעילות  נולדה  זו,  במסגרת 
המאפשרת ללקוחותינו שיצאו לחו"ל עם ביטוח 
בחרו  ולבסוף   PassportCard של  הנסיעות 
על  לשמור  ממושכת,  לתקופה  בחו"ל  להישאר 

רצף ביטוחי.
"ההטבה הזו מאפשרת לסוכן הביטוח לשמור 
שהותם  בעת  גם  לקוחותיו  עם  רציף  קשר  על 
הגורם  להיות  וכמובן  לים,  מעבר  הממושכת 
ב־2019  גם  ארצה.  חזרה  אותם  לקבל  הראשון 
את  לספק  חדישים,  פתרונות  לפתח  נמשיך 
ולשמור על סטנדרט  ביותר  השירות המקצועי 
זמן  זמינות בכל  ביותר שכולל  השירות הגבוה 

ומכל מקום עבור לקוחותינו והסוכנים שלנו".

איתן ויצמן, סמנכ”ל 
שיווק בהפניקס: 

“הפניקס מסכמת בימים אלה 
בלטה  בה  נוספת  שיא  שנת 
מעל כולם בתוצאות העסקיות, 
בתשואות המרשימות, בשיפור 
ראשון  )מקום  ולמבוטח  לסוכן  בשירות  המתמיד 
ובמגוון  בבריאות  האוצר  של  השירות  במדד 
השלישית  בפעם  הוכרזה  ואף  נוספים(,  תחומים 
ידי  על  השנה  של  הביטוח  כקבוצת  ברציפות 

מערכת עדיף ועיתונאי הביטוח.
המיתוג  בחיזוק  רבות  עסקנו  השיווקית  “בזירה 
חכמים  כמוצרים  הפניקס  של  המוצרים  של 
הצענו  למבוטח.  משמעותי  מוסף  ערך  הנותנים 
והבנה  ניתוח  טכנולוגיה,  מבוססי  ביטוח  מסלולי 
של הצרכים של המשפחה הישראלית ולא פחות 
חשוב, הצענו פתרונות ביטוח משתלמים כלכלית, 
לנהג  בלבד  בפועל  נסיעה  בסיס  על  ביטוח  כמו 

צעיר - ביטוח חכם.
המהפכה  על  האחרונות  בשנים  דובר  “רבות 
הדיגיטלית בביטוח, בשבילנו דיגיטל זו לא מטרה 
לשיפור  לסוכן,  השירות  לשיפור  אמצעי  אלא 
המענה הביטוחי לצרכן ולשיפור היעילות. אין לי 

מעניינת  להיות  הולכת  הבאה  ספק שהשנה 
לא פחות, שנה טובה ובטוחה”. 

סיכום שנת 2018      - 

בכירים בענף הביטוח ושוק ההון 
מסכמים את שנת 2018

…
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יעל פאר, סמנכ”לית, 
מנהלת אגף שיווק 

ותקשורת באיילון ביטוח:
“איילון מסכמת שנת פעילות 
עשייה.  וגדושת  עוצמתית 
בשנה שחלפה השלמנו חידוש תשתיות בכל תחומי 
דיגיטליים  ושירותים  כלים  פיתחנו  הפעילות, 
לסוכנים  השירות  מערכי  את  שדרגנו  חדשים, 
ולמבוטחים, טייבנו את תיקי הביטוח שלנו בכל 
של  הביטוח  סוכני  שותפינו,  עם  ויחד  הענפים 
איילון, הרחבנו את פעילותנו העסקית, בדגש על 
מהפך בפעילותנו בתחום ביטוחי החיים והבריאות, 
לרבות מהלך רכישת תיק ביטוח החיים והחיסכון 

של פסגות.
בין  הפעולה  שיתוף  את  העצמנו  “ב־2018 
איילון ללשכת סוכני ביטוח, הקמנו במשותף את 
הפורום לקידום נשים בענף הביטוח, מיסדנו תחום 
נוכחות  להגברת  תאגידית   - חברתית  אחריות 
עובדי איילון בקהילה וקיימנו פעילויות מגוונות 

ומרגשות בתחום. 
העסקיים,  היעדים  שבהשגת  לסיפוק  “מעבר 
מחמם את הלב לקבל כל כך הרבה פרגון מציבור 
הסוכנים וגם הכרה מקצועית והוקרה שבאה לידי 
ביטוי עם בחירתנו כחברת ביטוחי הבריאות של 
‘עדיף’  של  השנה  נבחרי  דירוג  פי  על  השנה, 

ועיתונאי הביטוח והפיננסים”.

שמעון גליל, משנה 
למנכ”ל קבוצת שחר

החברה  הינה  שחר  “קבוצת 
בישראל  והמובילה  הגדולה 
למתן שירותי ערך מוסף לרכב 
ולבית. הקבוצה החלה דרכה בשנת 1989 כחברה 
מאז  הביטוח.  חברות  ללקוחות  שרות  המעניקה 
ועד היום פיתחה הקבוצה מכלול רחב של שירותי 
תשתיות  על  המבוסס  מתקדמים,  מוסף  ערך 
בקרה  ומרכזי  ארצית  בפריסה  שנבנו  לוגיסטיות 

טכנולוגיים.  
“להלן מקצת הפעילויות שבהן ניתן דגש בשנת 
ומול  בכלל  ביטוח  סוכני  מול  בפעילותנו   2018

לשכת סוכני ביטוח בפרט:
דוודים  שירותי   – בקבוצה  חדש  מוצר  השקנו 

)התקשרות עם מס’ חברות ביטוח(.
ליק טק – מערכות למניעת הצפות.

 2016 בשנת  הוקמה  החברה   – זגגות  דרכים 
ספקי  בקרב  שלישי  כשחקן  לשוק  חדרנו  וכיום 
שירותי שמשות בעולם ביטוח הרכב, בשנת 2018 
ואנחנו משרתים כיום  יותר  הפעילות גדלה עוד 

מאות אלפי מנויים.
 - בקבוצה  והמכירה  השירות  מערך  הרחבת 
לשם הפעילות מול הסוכנים גייסנו 8 אנשי שטח 
לסוכנים  פתרונות  ומספקים  שרות  שמעניקים 

וללקוחותיהם בכול התחומים הנ”ל 24/7.
הביטוח  סוכני  בין לשכת  הידוק הקשר העסקי 
לקבוצה – בשנת 2018 השתתפנו לראשונה בכנס 
וזאת  באילת  מסורתית  מתקיים  אשר  הפנסיוני 

בנוסף להשתתפותנו בכנס אלמנטר. 
במגזיני  השנה  הפרסום  את  הגברנו   – פרסום 
ליידע  כדי  ופיננסים,  ביטוח  הלשכה,  ועיתוני 
את ציבור הסוכנים על המוצרים החדשים ודרכי 

ההתקשרות”.
 2019 שנת  לכולנו  מאחל  אני  החברה  בשם 
מוצלחת ושיתוף פעולה פורה בין החברה לכלל 

סוכני הביטוח”.  

גדי בן חמו, סמנכ”ל 
בכיר ומנהל מחוז צפון 

במנורה מבטחים
שנה  הייתה   2018 שנת 
טובה מאוד ומרובה בהישגים 
מצוינים בכל תחומי הפעילות של המחוז, ביטוח 
ופיננסים,  אלמנטרי  שרות,  מכירות,  חיים 

והושגו בהם יעדי המחוז.
סוכנים   23 למחוז  הצטרפו   2018 במהלך 
השנה  במהלך  לפעילים  שהפכו  איכותיים 
הושגה  הליבה  מוצרי  של  המכירות  ובתחום 

צמיחה בשעורים יפים מאוד.
השתתפו  המחוז  של  המסורתי  השנתי  בכנס 
הצטיינות  מגני  חולקו  ובו  סוכנים  כ־250 
לסוכנים בקטגוריות שונות של הפעילות מול 
החברה לצד שיקים של עמלות רווח למעל מאה 

סוכנים בביטוח אלמנטרי.
הן  במחוז  הדרכות  של  רב  מספר  קיימנו 
בתחום  הסוכן  משרד  למנהלות  והן  לסוכנים 
על  ורגולציה  פיננסים  מיסוי,  מוצרי  הכרת 
מנת לתמוך ולסייע לסוכנים לעמוד בדרישות 
הרגולטוריות; השקנו מערכות מחשוב תומכות 
מכירה לסוכנים והשקנו מוצרי סיכונים חדשים.
בשתי  הסוכנים  השתתפו  המבצעים  בגזרת 
לשנגחאי  האחת  לחו"ל  משובחות  נסיעות 
הסוכנים  אפריקה.  לדרום  והשנייה  ובייג'ינג, 
המכירות  למבצעי  ומרץ  חוויות  מלאי  חזרו 
האלמנטרי  בתחום  ליפן  שהושקו  החדשות 

ולמרוקו בתחום החיים והפיננסים.
שקיימנו  ולמבצעים  לסדנאות  בנוסף  זאת 

לעוזרות המקצועיות במשרדי הסוכנים.
כשנה   2018 את  לסכם  אפשר  הכל  בסך 
מוצלחת מאוד במחוז הצפון של מנורה ועל כך 
אני רוצה להודות בשמי ובשם החברה לסוכנים 
לנו  ולאחל  שלנו  המצוינים  המחוז  ולעובדי 

ששנת 2019 תהיה אף טובה יותר.

גיל שרם, סמנכ”ל סוכנים 
וחטיבת לקוחות “פסגות”

פסגות  ההשקעות  בית 
ובשיתוף  שנים  לאורך  עובד 
רבות  מאות  עם  מלא  פעולה 
של סוכני ביטוח במוצרי הגמל, הפנסיה, ניהול 

התיקים ובנקאות להשקעות.
סוכני  של  למקצועיות  יום  יום  עדים  אנו 
הביטוח ולשירות המהיר והאדיב שהם מעניקים 
לסייע  מנת  על  לכן,  המשותפים.  ללקוחותינו 
לסוכן,  ייעודי  שירות  מפרט  הגדרנו  לסוכנים, 
גם  מפיצים  אנו  ביותר.  מהירים  תגובה  בזמני 
ההשקעות  בתחום  וניתוחים  שוק  סקירות 
העת  כל  וממשיכים  סוכנים,  של  רב  למספר 
לחשוב כיצד לפתח את שיתוף הפעולה בינינו 
כשותפים  בחשיבותם  הכרה  מתוך  לסוכנים, 

אסטרטגיים.
בנוסף, אני מאמין שבחירתה של פסגות כקרן 
הפנסיה נבחרת, יחזק את הסוכנים. בכוחם של 
בו  הריכוזי  הפנסיה  שוק  את  לשנות  הסוכנים 
לחברות הביטוח נתח שוק של 95%, וכך לסייע 
לטובת  התחרות,  והגברת  הריכוזיות  בצמצום 

החוסכים הרבים.
סוכן  לכל  לסייע  וימשיך  מסייע  פסגות 
שמעוניין להרחיב את פעילותו בתחום הפיננסי. 
תהליך  בכל  הסוכן  את  מקרוב  מלווים  אנחנו 
ההכשרה, מרמת הלימוד התיאורטי ועד יציאה 

לפגישות עם לקוחות.

צפריר זנזורי, סמנכ"ל 
שיווק ומכירות, 
אלטשולר שחם

בשנים האחרונות, בכל פעם 
שאני נדרש לסכם את השנה 
שחלפה, אני מרגיש שהשנה באמת מתחנו את 
אני שמח  מחדש  פעם  ובכל  הקצה,  עד  עצמנו 
בלבד,  אחת  בשנה  רחוק.  עוד  שהקצה  לגלות 
היקף הנכסים המנוהלים על ידי אלטשולר שחם 
גמל ופנסיה גדל מכ־59 מיליארד שקל לכ־80 
מיליארד שקל - ובכך, הפכנו לגוף הגמל הגדול 

במדינה. 
ומשרד  ההון  שוק  רשות  ידי  על  נבחרנו 
כלל  עבור  נבחרת  פנסיה  קרן  להוות  האוצר 
כאחד.  ומבוגרים  צעירים   – הישראלי  הציבור 
בנוסף, הטמענו טכנולוגיות מובילות וייחודיות 
והיעילות.  התפוקה  את  שיפרנו  ובכך  בשוק 
על  השירות  במערך  רה-אורגניזציה  ביצענו 
קהל  ולכלל  הסוכנים  לציבור  להעניק  מנת 

לקוחותינו שירות איכותי, מקצועי וזמין. 
שנת 2019 טומנת בחובה אתגרים רבים אך 
כפי  מהם  ואחד  אחד  מכל  שנצמח  בטוח  אני 
נמשיך  השנה,  גם  קודמות.  בשנים  שעשינו 
הסוכנים  עם  פורה  פעולה  בשיתוף  לעבוד 
וכך  שהינם חלק בלתי נפרד מההצלחה שלנו 
לכלל  איכותיים  פיננסיים  מוצרים  ננגיש 

הציבור בישראל.

סיכום שנת 2018      - 
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“כל אדם חייב שיהיה לו ביטוח פרטי”
סוכן צעיר

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

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד 
המקצוע בעיניו  והשבוע - סו”ב שלומי שמחוני, סוכן עצמאי

גיל: 42
מצב משפחתי: נשוי + 3 .

רישיון: ביטוח חיים ופנסיוני, בימים הקרובים צפוי 
לקבל רישיון אלמנטרי.

ותק: שנתיים וחצי
למה בחרת להיות סוכן ביטוח?

“אני בענף הביטוח כ־18 שנה, במסגרת עבודתי 
עסקתי במגוון רחב של תפקידים. טיפלתי בנושאים 

רבים ומגוונים כגון טיפול בתביעות, מתן טיפולים 
מיוחדים בארץ ובחו”ל, ניתוחים בארץ ובחו”ל, אישור 

לטיפול בתרופות מצילות חיים שאינן כלולות בסל 
הבריאות, והכל תוך כדי מתן עזרה ללקוחות, מענה 

לכל בקשה, פניה או תביעה, הבנתי את החשיבות 
והצורך לביטוח רפואי פרטי. ניתנה לי הזכות לדאוג 

למשפחות שלמות וללוות אותם ברגעים שמחים 
וברגעים קשים”.

נתקלת בקשיים בתחילת דרכך כסוכן?
“כמו בכל מקצוע, ישנם לא מעט קשיים כעצמאי, 
אך הקושי העיקרי שנתקלתי בו הוא טכנולוגי; אין 

מערכת טכנולוגית אחת שמאגדת את כל הצרכים של 
סוכן הביטוח ומבצעת סנכרון בין המערכות בצורה 

מושלמת. היום בעולם דיגיטלי אנו נאלצים לעבוד עם 
מספר מערכות, דבר שגוזל המון זמן וכסף”.

איך הלשכה יכולה לסייע לסוכנים 
הצעירים?

“ללשכה חשיבות רבה לסוכני הביטוח 
ובמיוחד לצעירים, כגון התמקצעות 

ברגולציה דרך ימי עיון וכנסים, 
התמקצעות עסקית וניהולית, יצירת 

כלים דיגיטליים”.
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר 

שנים?
“בעל סוכנות ביטוח שיודעת להקיף את 
הלקוח ב־360 מעלות, מביטוחי בריאות, 

ביטוחי חיים יחד עם החסכונות הפנסיונים 
והפיננסים, ובשילוב ביטוח עסקים, דירה ורכב. אני 

מאמין שמה שיבדל אותנו הסוכנים זה השירות 
והאנושיות שניתן ללקוחותינו, כדאי להשקיע בזה 

ולשים את הלקוח במרכז”.
תן דוגמה להצלחה אישית שלך במסגרת עבודתך.

“במסגרת עבודתנו יש לנו הצלחות כמעט על בסיס 
יומי. לדוגמה, פגשתי לקוחה לפני מספר חודשים 

שלא היה לה כלל ביטוח, הסברתי את חשיבות הכיסוי 
הבסיסי בביטוח בריאות, למרות תקציב מצומצם 

שהיה ללקוחה הצלחנו לבטח אותה בכיסוי ביטוח 
מציל חיים  לפני מס’ ימים התקשרה אלי הלקוחה 

עם בכי בטלפון ותוך כדי שיחה הודתה לי 
שהצלחתי לשכנע אותה לרכישת הכיסוי 

מכיוון שגילו לה סרטן השד”. 
טיפים לסוכנים צעירים?

“הייתי ממליץ לסוכני ביטוח צעירים 
לפני יציאתם לעצמאות, לעבוד מספר 
שנים בסוכנויות/חברות ביטוח, ללמוד 

מקרוב מאוד את התחום, ולהתמקצע 
בעיקר בתביעות, שם אנחנו נמדדים, אין 
קיצורי דרך. כל הזמן ללמוד ולהתחדש”. 

איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן 
הביטוח?

“סוכן הביטוח עבר בשנים האחרונות מהפכה, הוא 
מקצועי יותר, משלב דיגיטציה עם ידע. לכן נהפוך 

למנהלי תיק הביטוח והסיכונים של המשפחה”.
יש לך בקשה, הצעה ללשכה או לוועדותיה?

“לשכת סוכני ביטוח והוועדות המקצועיות יכולות 
וצריכות לפעול במגוון תחומים כגון: טפסים 

אחידים מול כל חברות הביטוח, כך נוכל לייצר 
תחרות אמיתית על מחיר ושירות, שיפור תדמית 
סוכן הביטוח, שיפור התגמול של סוכני הביטוח, 

כניסת ‘דם חדש’ ושילובו בפעילויות הלשכה; להיות 
פתוחים לדעות הסוכנים על ידי יצירת סקרים”.

 שמחוני | צילום: 
באדיבות המצולם

חובת תיאוריה וקסדה זוהרת לרוכבי אופניים 
חשמליים נדחתה ל־1 ביולי 2019

לאחר אישור חיוב רוכבי אופניים חשמליים ברישיון או בתאוריה, ביקש ראש ועדת הכלכלה, ח"כ 
איתן כבל לדחות את ההשמה בחצי שנה בשביל לתת לצעירים לעמוד בתקנות < רונית מורגנשטרן

עדת הכלכלה של הכנסת, בראשות ח"כ איתן ו
כבל, אישרה השבוע את הצעת משרד התחבורה 
את  ולהגביר  התעבורה  תקנות  את  לתקן 
והקורקינטים החשמליים.  בטיחות רוכבי האופניים 
להחזיק  הרוכבים  יחויבו  שאושרו  התקנות  לפי 
רישיון שלא בתוקף,  נהיגה כלשהו, לרבות  רישיון 
או לעמוד בבחינת תיאוריה או לקבל אישור מרשות 
הרישוי על עמידה בהכשרה ייעודית לתיאוריה. עוד 
אושר לחייב את הרוכבים בסימון זוהר על הקסדה 
וכן נאסר לבצע שינוי במבנה הכלים שלא בהתאם 

לתקנות ונאסר על נהיגה בכלים לא תקינים.
לתוקף  יכנסו  שהתקנות  הציע  התחבורה  משרד 
שבועיים לאחר פרסומן, אולם היו"ר כבל אמר כי 
מדובר בתקופה קצרה מדי, שלא תאפשר לצעירים 
התחבורה,  במשרד  בכיר  סמנכ"ל  בתקנות.  לעמוד 
עברו  כבר  תלמידים  מאות  כי  טען  פלור,  אבנר 
כי  ואמר  לייט"  "תיאוריה  הגדיר  אותו  המבחן  את 

המשרד ערוך לכך. 
כבל  היו"ר  הצעת  את  הוועדה  אישרה  זאת  עם 

התיאוריה  לחובת  באשר  האכיפה  לפיה 
בעוד  תחל  הקסדה  סימון  וחובת 
נציגת   .2019 ביולי  ב־1  שנה,  כחצי 
ימינחה,  דנה  ניצב  סגן  המשטרה, 
העירה כי כל עוד העבירה לא תוכרז 
כעבירת קנס המשמעות היא שמי שלא 

יעמוד בתקנות וייתפס יקבל הזמנה לדין 
אמר  כבל  בעייתית.  תהייה  והאכיפה 
כי משרד התחבורה יצטרך לטפל בכך 

בחצי השנה הקרובה.
בקדנציה  הוועדה  שניהלה  שהמלחמה  ציין  כבל 
הנוכחית, יחד עם השימוע לבלימת הקטל בדרכים 
יעקב  ח"כ  בראשות  המשנה  ועדת  של  והמעקב 
ההרוגים,  במספר   13% של  לירידה  הובילה  אשר, 
שהייתה יכולה להיות גדולה יותר "לולא אוקטובר 

השחור". 
 35" כי  כבל  אמר  החשמליים  לאופניים  באשר 
התקנות  ותיקון  החולפת  בשנה  נהרגו  רוכבים 
משרד  להצעת  כבל  סירב  זאת  עם  מתחייב". 

התחבורה לחייב רוכבים ללבוש אפוד 
לקויה,  ראות  בעת  או  בלילה  זוהר 
יהפכו לנצנצים  "אנשים לא  ואמר: 
אישרה  זאת  במקום  זוהרים". 
הוועדה את הצעתו לחייב את סימון 

הקסדה במחזיר אור.
רוני  התלמידים,  מועצת  נציגת 
צוקרון, אמרה כי עד שלא יהיו שבילי 
לרדת  הנוער  בני  צריכים  אופניים 
לכביש בלי להכיר את חוקי התנועה. 
היא הוסיפה כי בני הנוער זקוקים לכלים החשמליים 
ותמכה בהתניה של מבחן התיאוריה. סגנית היועצת 
המשפטית של משרד התחבורה, עו"ד חוה ראובני, 
הסבירה כי יהיו מספר חלופות לתיאוריה, בהן המבחן 
העיוני וכן מבחן ייעודי שבני 15 וחצי כבר יכולים 
אופניים  של  ומשווקים  יבואנים  נציגי  אליו.  לגשת 
שכאמור  הזוהר,  האפוד  לחובת  התנגדו  חשמליים 
מספק  היערכות  זמן  וביקשו  היום,  מסדר  ירדה 

שיאפשר לצעירים לעבור את התיאוריה.

 ח"כ כבל | צילום:  
יצחק הררי דוברות הכנסת
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השתתפות עצמית

בצלאל צוקר מנכ"ל מגדל 
מקפת קרנות פנסיה פורש 

לאחר 45 שנה בקבוצה
מנכ"ל מגדל ויו"ר דירקטוריון מקפת: "שנות 
פועלו של בצלאל במסגרת הקבוצה הן יותר 

ממחצית משנותיה של מגדל כולה"

מחלקת ביטוח חיים של הסוכנות בהנהלת רועי פורמן אירחה 
בסוף השנה נציגים ממספר חברות ביטוח מובילות בענף, ביניהם 
וגבי  במגדל,  מרכז  מחוז  מכירות  יחידת  מנהל  פלדמן  אורן 

שריקי מנהל מכירות מרחב סוכנויות במנורה מבטחים.
בנושאי  מגוונות  הרצאות  לסדרת  סיני  סוכני  הוזמנו  בנוסף, 
היה  ניתן  והחשובות  המרתקות  ההרצאות  בין  ובריאות.  חיים 
לשמוע את מירה בר, מנהלת תחום הגיל השלישי במנורה, ואת 

חני שפיס מומחית לביטוחי בריאות וסיעוד בארץ.
מהסוכנות נמסר כי הרצאות אלה הינן חלק בלתי נפרד מהשקת 

התוכנית השנתית של הסוכנות - "סיני מבינים בבריאות".
ממשיכה  סיני  כי  עוד  מסרה  מוסצ'י,  יעל  סיני,  מנכ"לית 

ותמשיך להיות בית הסוכנים המוביל בענף.

 סוכנות סיני קיימה הדרכות מקצועיות 
בנושא חיים ובריאות

 סוכנות סיני, מבית שומרה חברה לביטוח, 
סגרה את שנת 2018 במגוון הדרכות מקצועיות

בצלאל צוקר, מנכ"ל מגדל מקפת קרנות פנסיה, יסיים לבקשתו 
את תפקידו בתום 45 שנים בקבוצת מגדל. צוקר החל את דרכו 
כיהן  בקבוצה  שנותיו  ובמהלך   1973 בשנת  במגדל  המקצועית 
ארוך  והחיסכון  החיים  ביטוח  בענפי  תפקידים  של  רב  במספר 

הטווח.
מקפת  מגדל  כמנכ"ל  מכהן  הוא  היום  ועד   2011 משנת  החל 
קרנות פנסיה וקופות גמל, כמנכ"ל יוזמה קרן פנסיה לעצמאים 

וכדירקטור בחטיבת הטכנולוגיות של מגדל.
עיקרי עשייתו כללו ניהול פרויקט ההקמה וניהול שוטף של 
"יוזמה קרן פנסיה לעצמאים" שהייתה הראשונה בארץ, קליטת 
מערכות הליבה )חיים 2000( של ביטוח החיים, הבריאות והפנסיה 
בקבוצה, איחוד שלושת אגפי ביטוח חיים – מעוז, שמשון וסלע 
לתוך שמשון. בנוסף, הביא להסבה ומיזוג ארבע קרנות הפנסיה: 
תשורה, יוזמה חדשה, תנופה ומקפת לקרן אחת - מגדל מקפת, 
וכמו כן מיזוג שלוש חברות מגמל והשתלמות לתוך מגדל מקפת.  
הודה  מקפת,  דירקטוריון  ויו"ר  מגדל  מנכ"ל  ספיר,  דורון 
בצלאל  של  פועלו  "שנות  השנים:  רבת  תרומתו  על  לבצלאל 

כולה.  מגדל  יותר ממחצית משנותיה של  הן  הקבוצה  במסגרת 
ותמשיך  ניכרת  החיים  וביטוחי  הפנסיה  לתחום  הרבה  תרומתו 
ביד  בצלאל  ניהל  השנים  במהלך  בעתיד.  גם  מגדל  את  ללוות 
שנערכו  השינויים  כל  על  הפנסיה  מערך  של  הקמתו  את  רמה 
בו, והביא את מקפת להיות אחת מקרנות הפנסיה המשמעותיות 

ביותר בישראל".
לי  שניתנה  הזכות  על  גדולה  גאווה  חש  ״אני  סיכם:  צוקר 
של  מסויגת  הבלתי  מהתמיכה  ליהנות  ביותר,  מהטובים  ללמוד 
החברה  את  לשרת  הכבוד  על  הניהולי.  והצוות  לעבודה  חבריי 
ואת לקוחותיה ועל הזכות שניתנה לי, ולו הקטנה, לקחת חלק 

בהצלחתה״.

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

צוקר | צילום: 
באדיבות מגדל

הדרכה לעובדי סוכנות 
סיני | צילום: סיני
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משולחנו של היועמ"ש 

המעסיק כמבטח: חשיבות העברת מסמכים
 עובד, שהיה מבוטח בביטוח אכ"ע, נפגע בתאונת דרכים אך לא קיבל את מלוא הפיצויים 

 מחברת הביטוח מכיוון ששכרו בפועל לא עודכן בחברת הביטוח ⋅ בית המשפט מחייב את 
המעסיקה לשלם את ההפרש < עו"ד עדי בן אברהם

החוק כ הוראות  את  ומכירים  יודעים  ולנו 
הקובעות כי מעסיק אשר לא מעביר את 
התשלומים הנדרשים ממנו לקופת הגמל, 
עלול לחוב אישית כלפי עובדיו. לפני מספר ימים 
אביב,  בבית המשפט השלום בתל  ניתנה החלטה 
לגבי תביעת פיצוי בגין רשלנות מעסיק שהובילה 

להפסד תגמולי ביטוח אובדן כושר עבודה.
התובע, נפגע בתאונת דרכים. הוא היה מבוטח 
בגין  פיצוי  וקיבל  עבודה  כושר  אובדן  בביטוח 
התאונה  לפני  בפוליסה.  מבוטח  שהיה  השכר 
המבוטח.  מהשכר  הגבוה  שכר  התובע  השתכר 
חברת  את  וכן  הביטוח  סוכנות  את  תבע  התובע 
בעילה  המעסיק  את  וכן  חוזית  בעילה  הביטוח, 
הגיעו  המשפטית  ההתדיינות  במהלך  נזיקית. 
בעריכת  שתיווכה  הביטוח  וסוכנות  המבטח 
הביטוח של התובע, לפשרה ובית המשפט נדרש 
להכריע לעניין התנהלות המעסיק בשאלה: האם 
במחדלי המעסיק שלא להעביר את הפוליסה של 
עדכון  אי  ובהתאמה  המעסיק  לבעלות  התובע 
השכר המבוטח לפי השכר הגבוה, גרם לנזק כספי 

בעת מימוש הפוליסה. 
בירור עובדתי העלה כי למבוטח היתה פוליסת 
למעסיקה  בעלות  להעביר  ביקש  והתובע  אכ"ע 
החדשה שלו, המעסיקה התמהמה במשלוח טופס 
לאחר  יומיים  הועבר  והטופס  הבעלות  העברת 

שהתובע עבר תאונת דרכים. 
העברת  אי  האם  לשאלה  נדרש  המשפט  בית 
הבעלות ואי הגדלת השכר אכן נבעה מרשלנות 

כי  העדויות,  שמיעת  לאחר  וקובע,  המעסיקה 
הוא מעדיף את עדויות התביעה. למעסיק, קובע 
להמציא  חודשים   3 לפחות  היה  המשפט,  בית 
הבעלות  העברת  טופס  את  הביטוח  לחברת 
חתום. אי העברת המסמך לחברת הביטוח מהווה 
התרשלות. לא למותר לציין, מוסיף בית המשפט 
היתה  המעסיקה  של  התרשלותה  אלמלא  כי 

לו  חיתום  לערוך  מספיקה  אף  הביטוח  חברת 
חפצה בכך ולעדכן את הפוליסה כמבוקש.  

אשם תורם של העובד?
המעסיקה טענה כי יש להטיל אשם תורם על 
ולא פנה למנהליו עקב אי  העובד, שלא התריע 
הגדלת השכר. בית המשפט קובע כי מדובר על 

הינו  הפנסיוני  הביטוח  שהרי  "צורמת",  טענה 
ככל  עובדיו.  כלפי  המעסיק  על  שמוטלת  חובה 
של  למחדל  האחריות  כי  סבורה  שהמעסיקה 
למשל   – העובד  על  מוטלת  הביטוח  עריכת  אי 
מיידי  – עליה לדרוש באופן  באי מילוי טפסים 
לה  שאסור  לעובד  ולהבהיר  המחדל,  תיקון  את 

להמשיך ולהעסיקו ללא ביטוח. 

ידעה שהתובע  העובדות מלמדות שהמעסיקה 
באופן  לפעול  עליה  והיה  כנדרש  מבוטח  אינו 
אפקטיבי ומיידי לעריכת ביטוח כבקשתו, לנקוט 
בכל הצעדים הנדרשים ולא להותיר את העובד 

חשוף להיעדר ביטוח מספק.   
את  לשלם  המעסיקה  את  מחייב  המשפט  בית 
הסכום  בין  ההפרש  פי  על  אכ"ע  פיצוי  ההפרש 
ששולם לתובע על ידי חברת הביטוח לבין הפיצוי 
היתה מפרישה  לו המעסיקה  זכאי  היה  לו  המלא 

עבורו בגין שכרו בפועל. 
התובע אף ביקש פיצוי על עוגמת הנפש עקב 
הצורך לנהל הליך משפטי מורכב ומיותר, ובית 
הוצאות  שקל,   10,000 בסך  לו  פוסק  המשפט 
עדים וחוות דעת מומחים וכן שכר טרחת עורכי 

דין.  
פסק דין זה צריך לשמש כתמרור אזהרה למול 
הפרשות  לבצע  החובות  מילוי  אי   - המעסיקים 
בחוק,  הקבועים  למועדים  בהתאמה  פנסיוניות, 
המעסיק  של  אישית  לחשיפה  להוביל  עלול 
נמנעו  אשר  הביטוח  תגמולי  את  מכיסו  לשלם 
אם  ידוע  לא  זה  למועד  נכון  שנפגע.  מהעובד 

יוגש ערעור על פסק הדין. 

הכותב הינו היועץ המשפטי של הלשכה

העובדות מלמדות שהמעסיקה ידעה שהתובע אינו מבוטח 
כנדרש והיה עליה לפעול באופן אפקטיבי ומיידי לעריכת 

 ביטוח כבקשתו, לנקוט בכל הצעדים הנדרשים ולא להותיר 
את העובד חשוף להיעדר ביטוח מספק

לפני התאונה השתכר התובע שכר הגבוה מהשכר המבוטח
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רגע משפטי

תאריך ה־6.10.2016, פגע רכבו של יהודה ב
ברכב  איילון,  חברת  ידי  על  שבוטח  מלש 
של חברת ש.שלמה. מעוצמת הפגיעה הוכרז 
להלכה"  כ"אובדן  )ש.שלמה(  התובעת  החברה  רכב 
ואף נפגעו 2 רכבים נוספים. לתובעת נגרמו נזקים 
העולים כדי הסך של 51,261 שקלים. בגין זה הגישה 
תביעה כנגד הנהג וכנגד חברת הביטוח שלו )איילון(, 
של  רכבו  את  הרלוונטיים  במועדים  ביטחה  אשר 

הנתבע בביטוח לכיסוי נזקי צד שלישי ו/או מקיף.
ראש  בקלות  נהג  הנתבע  ש.שלמה,  לטענת 
ובמהירות מופרזת, לא ציית לכללי התעבורה וסטה 
אל עבר רכבה תוך התעלמות ממנו. הנתבע לא חלק 
על אחריותו בתאונה ועל נזקי התובעת. מנגד, חברת 
איילון טענה כי יש לדחות את התביעה כנגדה בשל 
היעדר כיסוי ביטוחי. לדבריה, הנתבע ניסה להימלט 
לכך,  סירב  והוא  לעצור  ממנו  שביקשה  מהמשטרה 
נהג בפראות ופגע בשלושה רכבים. כמו כן, טענה כי 
התאונה היא תוצאה של מרדף משטרתי ויש להחיל 
הביטוח  חוזה  לחוק   26 בסעיף  הקבוע  החריג  את 

מתשלום  המבטחת  את  הפוטר  )התשמ"א־1981( 
בנסיבות  או  במתכוון  נגרם  אשר  לאירוע  תגמולים 
להתרחשות.  גבוהה  סבירות  בעל  היה  האירוע  בהן 
חברת איילון הדגישה כי הנתבע נהג לאחר ששתה 
האוסר  האלכוהול  לסף  הגיע  לא  אם  ואף  אלכוהול, 
זאת  להוכיח  הייתה  יכולה  לא  )הנתבעת  נהיגה 
משום שהנתבע סירב לערוך בדיקה(, ניסה להימלט 

מהמשטרה ואז גרם לתאונה.
להימלט  ניסה  הנתבע  האם  לשאלה  בנוגע 
מהמשטרה - שוכנע בית המשפט, במאזן הסתברויות, 
כי התשובה לכך חיובית. על פי בית המשפט, הנתבע 
אולם  בשכרות,  נהיגה  בגין  לדין  הועמד  לא  אמנם 
בחירתו  השוטרים,  לחשד  שגרמה  נהיגתו  אופן 
לערוך  סירובו  המשטרה,  לקריאות  לעצור  שלא 
משמעויות  לו  שהוסברו  למרות  אלכוהול  בדיקת 
הסירוב, תקיפת השוטרים והקללות שהופנו לעברם, 
לברוח  הנתבע  ניסה  שלמצער  כך  על  מצביעים 
עלולה  בגופו  כי  סברתו,  בשל  המשטרה  מניידת 

להימצא כמות אלכוהול שמעבר למותר. 

באשר לשאלת הכיסוי הביטוחי - בית המשפט מצא 
מחובתה  איילון,  חברת  המבטחת,  את  לפטור  אין  כי 
לשלם לצד השלישי את נזקיו בנסיבות נהיגת המבוטח. 
על פי בית המשפט, הכוונה המצוינת בסעיף 26 לחוק 
ידיעה  או  לתוצאה  לגרום  המכוונת  פעולה  משמעה 
הביטוח.  מקרה  שיקרה  הסתברות  של  גבוהה  ברמה 
בכך  שדי  סבר  לא  המשפט  בית  המקרה,  בנסיבות 
שהמבוטח לא נהג בהתאם להוראות הדין כדי להצביע 
ברמה  לא  ודאי  הביטוחי,  לאירוע  לגרום  כוונתו  על 
גבוהה של הסתברות כי תתרחש התאונה. בית המשפט 
מניידת  להתחמק  הייתה  הנתבע  של  כוונתו  כי  קבע 
ההפוכה  לתוצאה  הביאה  התאונה  ודווקא  המשטרה, 
זו. הנתבע לא חפץ בתאונה, בתוצאותיה או  מכוונתו 

בהשלכותיה. 
והנתבעים  מתקבלת  התביעה  כי  נקבע  לסיכום, 
הביטוח  חברת  באמצעות  ש.שלמה  לחברת  ישלמו 

איילון סך של 49,061 שקלים. 
הכותב הוא היועץ המשפטי לחברי הלשכה 

במחוזות מרכז, שרון וירושלים

בריחת הנהג המבוטח מהמשטרה לא 
מאיינת את הכיסוי הביטוחי

שאלה משפטית אודות מקומה של חברת הביטוח עולה מתביעה שהגישה חברת ש.שלמה כנגד 
חברת איילון ומבוטח שלה אשר ברח מהמשטרה ופגע בשלושה רכבים < עו"ד ג'ון גבע

איך משפיע תשלום מס על תהליך 
תכנון של זוג פורשים?

סו"ב אייל רחוביצקי מסביר למה חשוב מאוד לבצע תכנון פרישה גם אם לכאורה אין כדאיות מבחינת מיסוי 

אם פ ושואלים  אלי  באים  רבים  ורשים 
 .190 תיקון  במסגרת  להטבות  זכאים  הם 
וחוסר  פרסומים  בגלל  מהם,  גדול  חלק 
רק  שניתנות  בהטבות  שמדובר  חושבים  התעמקות, 

כאשר יש הכנסה מעבר ל־4,500 שקל בחודש. 
איש  הוא  ותיק.  סוכן  של  בעצה  אלי  הגיע  אורי 
כספים ועבד מעל 40 שנה בגוף ציבורי. יש לו פנסיה 
 12,000 בגובה   2019 בתחילת  לקבל  שיתחיל  ותיקה 
שקל בחודש ופיצויים צבורים העולים על מיליון שקל. 
עבורו נבצע את כל חישובי המיסוי, הכנה והגשת טפסי 
161א וקבלת פטורים, פריסת מס ואת הליווי למיצוי 

הזכויות. אבל מה עם בת הזוג?
לפני  מוקדמת  לפנסיה  פרשה  מורה,  הייתה  דליה 
חמש שנים, ולאחרונה מלאו לה 62. את דליה תשאלתי 
שהסבירות  הבנתי  מאוד  ומהר  הפגישה,  במסגרת 
שמישהו הציע לה לעשות קיבוע זכויות שואפת לאפס. 
היא  והיום  רלוונטי,  היה  לא  זה  שלה  הפרישה  בזמן 
מעבר  לעשות.  צריך  מה  שיודעת  ממסגרת  מנותקת 
אז למה  היא לא משלמת מס הכנסה מהפנסיה,  לכך, 

שתחשוב שיש בזה ערך?
הנתונים של דליה פשוטים. היא משכה פיצויים לפני 
מספר שנים בגובה של כמה עשרות אלפי שקלים, כך 
שרוב הקצבה שלה יכולה להיות פטורה במידה ונגיש 
כל  כמו  זכאית,  דליה  בנוסף,  זכויות.  לקיבוע  בקשה 
זיכוי. כרגע  פורשת, להטבת מס בגובה 2.75 נקודות 
היא נהנית מפטור ממס בגלל נקודות הזיכוי, אבל אם 
נהפוך את הקצבה לפטורה נקבל עודף של כ־500 שקל 

בחודש. 
מהמדינה,  כמענק  אותם  לקבל  יכולה  לא  דליה 
ההפרשים  מאוחד  דוח  יגישו  הזוג  בני  כאשר  אבל 
עוד  עבורם  לייצר  נוכל  וכך  הבעל,  לזכות  יזקפו 
 20 למשך  שקל  אלף   120 או  לשנה  שקל   6,000

השנים הקרובות.
הליך הגשת הפטור עבור דליה הוא פשוט ומתקבל 
הזה  החיסכון  במדויק.  כשמבוצע  מידי  כמעט  באופן 
מצטרף לפטור הניתן לבעל, ולכן כיחידה משפחתית 
נותר חסכון משותף במיסוי העולה על 400 אלף שקל. 
וכל זה לפני שהזכרתי את היתרונות הרבים בתהליך 

כמו בחינת התיק הפנסיוני, התאמת מוצרים, הפחתות 
ופשטות  יעילות  לצורך  יצרנים  וצמצום  ניהול  דמי 

ניהול הכספים.
תיק  של  משמעותי  לחיזוק  זכו  שלנו  הפורשים 
כל  של  ובחינה  נכון  תשאול  בזכות  שלהם  הנכסים 
האפשרויות, כי תמיד יש לבחון את התמונה הגדולה 
ולא רק להסתפק בכך שהפורש מעוניין בשירותינו 
ולעשות מה שהוא מבקש. כשעושים מה שצריך ונכון, 
נמצא בדרך דרכים לשיפור מצבו הכלכלי של הפורש 
שאפשריות. חשב  לא  שאפילו  בדרכים   ומשפחתו 
התיק הזה מנוהל כתיק פרישה משותף עם סוכן בעל 
ניסיון גם בתחום הפנסיוני וגם במורכבות הפרישה, 
כל  את  שנבצע  שלאחר  ובטוח,  סמוך  אני  ולכן 
ייקח  הוא  בתיק,  והשינויים  המיסוי  בתכנון  הטיול 
את הפורשים יד ביד לאורך השנים הבאות, וישמור 

עליהם באופן המבטיח שלא יינזקו בהמשך. 
הכותב הינו מומחה לתכנון פרישה בסיריוס תכנון 

פרישה, חבר ועדת הפיננסים בלשכת סוכני ביטוח, 
סוכן השנה לשנת 2018 בענף הפיננסים

תכנון הפרישהתכנון הפרישה
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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
ל"משגב" סוכנות ביטוח, בסניף פ"ת, דרוש/ה :חתם/ת 
עסקים מנוסה וסוכן ביטוח עם ניסיון בתחום הפיננסי 

 Hr@misgav.co.il - קו"ח למייל

 ל"משגב" סוכנות ביטוח, בסניף ירושלים, דרוש/ה 
 משווק פנסיוני בעל ניסיון. קו"ח למייל - 

Hr@misgav.co.il
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
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

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

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

תוני חברות הביטוח בארה"ב מצביעים על גידול של 6% במספר תאונות נ
של  לגליזציה  שאישרו  וושינגטון,  אורגון  נבדה,  בקולראדו,  הדרכים 
השימוש במריחואנה. זאת בהשוואה למדינות הסמוכות שלא הנהיגו לגליזציה 
לנתונים  מכונים  של  בדיקה  לפי 

סטטיסטיים בענף הביטוח. 
במספר  עליה  חלה  הנתונים  לפי 
הנהגת  מאז  רכב  כלי  תאונות 
הלגליזציה של השימוש במריחואנה. 
המסקנות האלה מבוססות על ניתוח 
נתוני תאונות הדרכים מינואר 2012 

עד אוקטובר 2017.
רכב  כלי  תאונות  על  תביעות 
המוגשות  הנפוצות  התביעות  הן 
 ,IIHS-HLDI לחברות הביטוח. הגורם האשם הם הנהגים. נשיא מכון המחקר
השימוש  של  שהלגליזציה  מצביעים  המחקר  שנתוני  מציין  הארקי  דוויד 
המדינות  לכן,  בכבישים.  הבטיחות  על  שלילית  השפעה  בעלת  במריחואנה 

השוקלות לגליזציה של המריחואנה חייבות להתחשב בתוצאות המחקר.

בהשפעת הסם: גידול 
בתאונות הדרכים במדינות 

בארה"ב שאישרו לגליזציה 

לויד'ס תזרוק 
ברוקרים שמסרבים 

לעבור לדיגיטציה

דוד ליפקיןביטוח בעולם

שבכוונתו ת מזהיר  לויד'ס  הגדול  הביטוח  אגיד 
ב־2019  שיסרבו  ברוקרים  של  חברותם  את  להפסיק 
לניהול  לעבור  המטרה  פעילותם.  בניהול  לדיגיטל  לעבור 

האלקטרוני כדי לקצץ בהוצאות.
דולר,  מיליארד   2.52 של  בהפסד   2017 את  סיים  לויד'ס 
הגדולים  ההפסד  נתוני  הזה.  בעשור  ביותר  הגדול  ההפסד 
ולדרוש  להתייעלות  לפעול  לויד'ס  הנהלת  את  האיצו 
לעידן  פעילותם  את  להתאים  הביטוח  וחתמי  מהברוקרים 

הדיגיטל.
למעשה, לויד'ס החלה את המעבר לדיגיטל כבר ב־2016, 
קטנים  וברוקרים  חתמים  של  התנגדויות  שעורר  מהלך 
מזוודות  עם  בלונדון  לויד'ס  בבניין  להסתובב  שמעדיפים 

שבהן הסכמי נייר.
על פי ההנחיות החדשות, כבר ברבעון הראשון של השנה 
ואילו  האלקטרונית.  במערכת  יתבצעו  מהסיכונים  כ־40% 
דרך  מהסיכונים  כ־50%  יתבצעו  השנה  של  השני  ברבעון 

המערכת האלקטרונית.

השימוש במריחואנה 
משפיע על הנהיגה

mailto:shmuely.lital@gmail.com
mailto:Shaulb8@walla.com
mailto:Shaulb8@walla.com

	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack
	_GoBack

