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ביטוח 
ופיננסים

בוודאי ס יוכלו  הוותיקים  הביטוח  וכני 
הטכנולוגיים  החידושים  כיצד  להעיד 
ואיך השתנה  שיפרו את עבודת הסוכן 
אפליקציות  תוכנות,  בזכותם.  הביטוח  עולם 
לרשות  עומדים  אחרים  דיגיטליים  ושירותים 
הסוכן ונדמה שכל שנותר הוא לבחור את השירות 

המתאים ולהטמיע אותו במשרד הסוכנות.
להפקת  המבוטח  הסכמת  שניתנה  "מרגע 
ארוכים  שבועות  בעבר  שגזל  התהליך,  הביטוח, 
אומר  ומהיר",  קצר  להליך  מצטמצם  ומתישים, 
הטכנולוגיה  ועדת  יו"ר  גואטה,  עמוס  סו"ב 
הסוכן  היה  פעם  "אם  ביטוח.  סוכני  בלשכת 
מתרוצץ כדי להחתים טפסים שונים אצל חתמי 
לתיקיה  ההעתק  את  ומתייק  הביטוח  חברת 
האפורה  המתכת  ארונית  ממגירות  באחת  חומה 
הפוליסה  את  הסוכן  מאשר  היום   - שבמשרד 
הפוליסה  את  ושולח  הממוחשבת  במערכת 
לתיבת  ישירות  נספחיה  כל  על  הדיגיטלית 
הלא־פחות  ההעתק,  את  המבוטח.  של  הדואר 
דיגיטלי, מתייק הסוכן לתיקיה שנמצאת אי שם 

בענן וירטואלי", הוא מוסיף.
המשמשת  משרד  לניהול  תוכנה  היא  באפי 
ביטוח  פוליסות  עלויות  לחישוב  כסימולטור  גם 
אפליקציה  גם  כוללת  היא  שונים.  מסוגים 
לסמארטפונים שם ניתן לצפות בפרטי הלקוחות, 

הסרוקים  והמסמכים  התביעות  הפוליסות, 
גישה  נוח המאפשר  גבי ממשק  על 
לנתונים  גבוהה  וזמינות  מהירה 
מהאפליקציה  מקום.  מכל  ולמידע 
ניתן לחייג ללקוחות ואפילו לשלוח 

להם מסמכים.
עצמאי  סוכן  סלע,  נתי  סו"ב 
עם  עובד  ביטוח"  "סלע  מסוכנות 
המערכת כשלוש שנים ומספר כיצד 
בזכותה.  יותר  לקלים  הפכו  החיים 
התחלתי  בענף.   1995 משנת  "אני 
קרטון  תיקיות  כשהיו  עוד  לעבוד 
בארוניות והרבה בלגאן במשרד. היום, 
אתה  קלים.  יותר  החיים  באפי,  עם 

סורק, מעלה לתוכנה וזורק".
מערכות  קיימות  לבאפי  בדומה 
כשאחת  המשרד,  לניהול  נוספות 
הרשקו,  מוטי  סו"ב  פוקוס.  היא  מהן 

בלשכה,  הטכנולוגיה  ועדת  יו"ר  כסגן  המשמש 
מספר כי בזכות השימוש בפוקוס הוא הגדיל את 
לפגישה  להגיע  שלי  "היכולת  ב־50%.  המכירות 
עם נתונים אמיתיים התקצרה משבוע לרבע שעה. 
הנעשה  על  והבקרה  השליטה  יכולת  כל  בכלל, 

במשרד היא חשובה מאוד", אומר הרשקו.

ייעוץ בשלט רחוק
לצד מערכות המקלות על ניהול המשרד, ישנן 
ייעוץ  להעניק  לסוכן  המסייעות  מערכות  גם 
מציעה סימולטורים   SMS2010 פנסיוני. מערכת 
מתקדמים המאפשרים בדיקה, התאמה ותכנון של 
יכולות  לצד  הפנסיוני.  התיק 
כוללת  היא  ואחרות,  אלה 
דיגיטליים,  טפסים  מחולל 
על  מרחוק  דיגיטלית  חתימה 
טפסים  ועריכת  מסרון  ידי 
לוגו,  כולל  מרחוק,  להחתמה 

לכל סוכן או סוכנות. 
מציעה  אלמגור  מערכת  גם 
נתאי  סו"ב  דומות.  יכולות 
"ראשונים"  מסוכנות  קרסין 
עושה  המערכת  כיצד  מספר 
הקופות  בין  סימולציות 
על  ומתבססת  הפנסיוניות 
מהמסלקה  המגיעים  דוחות 
שנותר  וכל  הפנסיונית 
 "Fine tuning" לעשות הוא
של הסוכן ברמה המקצועית. 
בעולם  נמצא  קרסין  סו"ב 

הביטוח משנת 1999. הוא מספר כי "לפני שהיינו 
עובדים עם המערכות האלה היינו עובדים חודש 
שלם כדי לאסוף נתונים מול הקרנות. לאחר מכן 
היינו עושים עבודות הקלדה רבות. זה היה לוקח 

המון זמן".
מחוץ  או  עמוס  הסוכן  בהן  בשעות  עושים  ומה 
קיימים  כאלה  מקרים  עבור  העבודה?  לשעות 
חלון  זהו   .LeO הוא  להם  כשדוגמה  צ'טבוטים, 
בחשבון  או  הסוכנות,  באתר  המוטמע  שיחה 
לחדש  יוכלו  לקוחות  שם  העסקי,  הפייסבוק 
כפי  ממש  נוספות,  פעולות  ולבצע  פוליסות 

שעושים בשיחה מול סוכן אמיתי.
הביטוח  חברת  של    Lea domat אפליקציית 
וטלפון  פספורטכארד מאפשרת לסוכן להזין שם 
של לקוח המתעניין בביטוח נסיעות לחו"ל, ובכל 
"זה  החברה.  של  השירות  מוקד  יטפל  השאר 
מאפשר לי לסגור ללקוח פוליסה נסיעות לחו"ל 
סלע.  נתי  סו"ב  מסביר  בנסיעה",  שאני  כדי  תוך 
ואני  ההחתמה  בכל  הלקוח  מול  מטפלים  "הם 
עמלה  עם  יחד  הוחתמה  שהפוליסה  דיווח  מקבל 

שמועברת ישירות לחשבון הבנק".
וישנן  הקרחון,  קצה  רק  זהו  כי  לציין  חשוב 
ושירותים  אפליקציות  לתוכנות,  רבות  דוגמאות 
הביטוח  לסוכני  לסייע  שיכולים  דיגיטליים 
בעבודתם. סו"ב הרשקו מציין כי לסוכנים ותיקים 
רבים יש פוביה מטכנולוגיה. "חבל שזה קורה כי 
יש כאן מאגר נתונים אדיר שלא מנוצל. באמצעות 
הרבה  בקלילות  לייצר  ניתן  הללו  השירותים 
הכנסה וגם להפיק מהם תובנות. אם לא תגיב בזמן 

– הלקוח לא יישאר", מסכם הרשקו.

מעבדות לחירות: כך שיפרו השירותים 
הדיגיטליים את עבודת סוכן הביטוח

 לקראת חג הפסח בחרנו כמה דוגמאות לכלים דיגיטליים שהופכים את עבודת הסוכן לקלה ויעילה יותר
 ‰ ממערכות לניהול משרד ועד צ'טבוטים לרשות הסוכן < מערכת "ביטוח ופיננסים"

פרויקט מיוחד לחג

מימין: עמוס גואטה, נתי סלע ומוטי הרשקו | צילומים: באדיבות המצולמים וניר באר

באפי| צילום מסך
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חדשות הביטוח

בחברת ל החליטו  הפסח,  חג  קראת 
הביטוח  סוכני  לבקשת  להיענות  מגדל 
העמלות  תשלום  מועד  את  ולהקדים 

בביטוח הכללי. כך נמסר מהחברה.
נערכת  בחודשים האחרונים  כי  במגדל מפרטים 
השלמתו,  עם  וכעת  המהלך,  להשלמת  החברה 
בכל  ל־10  כללי  בביטוח  העמלה  תשלום  יוקדם 
חודש. הקדמת התשלום תכנס לתוקף כבר מעמלות 

חודש מאי 2019, אשר ישולמו בחודש יוני 2019.
במגדל סבורים ששינוי זה יקל על סוכני הביטוח 
בתשלום עבור עובדי המשרדים, ויאפשר התנהלות 

כלכלית בטוחה וטובה יותר.
יש לציין כי הנהגת הלשכה מנהלת מגעים בנושא 
כבר  וכיום  רבים,  חודשים  כבר  הביטוח  חברות  עם 
כ־70% מהחברות משלמות עד ה־10 בחודש. בעבר 
ב־15  כלל  בדרך  העמלות  את  החברות  רוב  שילמו 
שכר  את  משלמים  הסוכנים  שרוב  בעוד  לחודש, 

עומס  שיצר  מה  בחודש,  ב־9־10  במשרד  עובדיהם 
כספי על הסוכנים.

סו"ב ליאור הורנצ'יק, מ"מ נשיא הלשכה, מסר 
בתגובה: "אנחנו מברכים את חברת מגדל שהבינה 
את חשיבות הנושא והחליטה להקדים את תשלום 
מבוצע  שזה  למרות  חודש,  בכל  ל־10  העמלות 
בינתיים בתחום האלמנטרי, אני בטוח שבהמשך זה 
ייושם גם בשאר התחומים כמו הפיננסי והפנסיוני. 
שהנהגת  ומגעים  תהליכים  בעקבות  בנוסף, 
הלשכה מבצעת מול חברות הביטוח, מדובר כבר 
תשלום  מועד  את  שמקדימה  הרביעית  בחברה 
סוכני  לציבור  חשוב  זה  כמה  ומבינה  העמלות 
החברות  לשאר  קוראים  אנחנו  הביטוח.  וסוכנות 
שטרם הפנימו וטרם השלימו את הקדמת התשלום 
לתאריכים של עד ה־9־10 בכל חודש, לעשות זאת 
בהקדם. אני מאחל לחברות ולסוכנים והסוכנות - 

חג פסח כשר ושמח".

מקדימים את המועד: מגדל נענית לפניית 
הלשכה ותשלם עמלות ב־10 בחודש
 החברה הודיעה כי תקדים את מועד תשלום העמלות בביטוח כללי ‰ מ"מ נשיא הלשכה: 
"מדובר כבר בחברה הרביעית שמקדימה את מועד תשלום העמלות"< רונית מורגנשטרן

סו"ב ליאור הורנצ'יק | באדיבות המצולם



מאחלים לכם פסח וחג אביב שמח ושכל החלומות והמטרות שלכם יפרחו!
שלמה ביטוח. על כל מכה שלא תבוא.

ש. שלמה חברה לביטוח בע”מ
shlomo-bit.co.il

מכת שריפות?מכת פציעות?מכת פריצות?מכת גניבות?

מכת נזילות?מכת רעידות אדמה?מכת תאונות?

מכת נפילות? מכת שמשות?מכת חשמל?
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שבכל דור ודור          פרויקט מיוחד לחג

ו"ב לירז רייך היא בעלת סוכנות עצמאית ס
תחומי  בכל  העוסקת  דרור  בני  במושב 
הביטוח. היא משתייכת לקבוצת הסוכנים 
לב אינטר שבבעלות בן זוגה, דני רייך. ועם שני הורים 
היה  לא   ,)24 שבן  )הבן  רייך  ליובל  בתחום,  תותחים 
ואכן,  הביטוח.  לתחום  להיכנס  שלא  סיכוי  כנראה 
יובל  הצטרף  שאחריו,  והטיול  הצבאי  השירות  לאחר 

לסוכנות של אמו והוא עדיין לומד לרישיון סוכן.
הכשרת  של  סמנכ"ל  גם  היה  אבי  "בילדותי,  יובל: 
הישוב, אז כל חיי בערך אני נושם ביטוח. עוד לפני 
זוטר  לעבוד אצל אמא שלי בתפקיד  הצבא התחלתי 
ידעתי  אבל  לטלפונים,  ועונה  מסמכים  סורק  של 

שלכאן אחזור לאחר הצבא". 
העבודה  חלוקת  מבחינת  מסתדרים  אתם  איך 

ביניכם?
לירז: "יובל נכנס לתוך מערכת מובנית כדור המשך 
והוא בחר פרויקטים אותם הוא רוצה לפתח ולהתמחות 
בהם בצורה די עצמאית. אני כמובן מלווה ומגבה אותו 

בכל הקשור בידע ובפן המקצועי". 
יובל: "במשרד יש לי את הנישה העצמאית שלי עם 
הנסיעות  עולם  כמו  ללבי,  קרובים  שיותר  הנושאים 
לחו"ל. היות ואני גם בוגר קורס שיווק ופרסום דיגיטלי, 
אני גם המנוע לקידום הדיגיטלי של הסוכנות, לשיווק 

ברשתות החברתיות ובאינטרנט בכלל".
הצורך,  את  לו  שיש  הוא  יובל  של  "היתרון  לירז:  
הרצון והמוטיבציה הגבוהה שהעסק יקודם. בנוסף, זה 
גם יצר דור חדש של לקוחות, שזו תוספת מבורכת. יש 
לי את האפשרות לנצל את העובדה שיש לי דור המשך 
גם עבור חדשנות טכנולוגית ומענה לעולם החדש, וגם 
כמובן  משותף.  חיבור  שמוצאים  הצעירים  ללקוחות 
שזה לא הכל, האופק הוא רחב. הוא ייכנס לעוד נישות 

בהן אני עוסקת. הביטוח הוא עולם מאוד יצירתי".
היית צריכה ללחוץ עליו שיבוא לעבוד אתך?

לירז:  "לא. הוא בחר לבוא והוא מאוד מסופק בגלל 
שהוא עושה דברים שמעניינים אותו".

איך הדינמיקה ביניכם כמעסיק ועובד?
לשיח  גם  כמובן  נגרר  בעבודה  "השיח  יובל: 
המשפחתי. ארוחת שישי היא ישיבה עסקית לכל דבר 
ועניין, אם זה דיון על מערך מכירה מסוים או שיווק 
ללקוח מסוים או איך להתנהל בפגישת מכירה. כמובן 
שיש מחלוקות, אך היות ואני עובד עם שני הורים לא 
כל כך מבוגרים, אני כן מצליח להגיע אליהם בחלק 
להתגבר  יודעים  אבל  מתחים,  גם  נוצרים  מהדברים. 
לעבוד  ויודעים  מלוכדת  משפחה  אנחנו  עליהם. 

בשיתוף פעולה ולתת ספייס אחד לשני".
בעתיד העסק יעבור אל יובל?

טבעי  אך  זה  המשך,  דור  שיש  שברגע  "כמובן  לירז: 
שהעסק המשפחתי יעבור אליו. עסקים משפחתיים הם 
מרכבים מעצם העובדה שהעבודה נוכחת כל הזמן גם 
הצדדים  שני  אצל  בשינויים  מדובר  המשפחתי.  בזמן 
וצריך להאמין בעצמך – יש חיכוכים ויש חילוקי דעות, 

אבל מתגברים".
יובל, אתה רואה את העתיד שלך בביטוח?

יובל: "כמובן. אני רואה את העתיד שלי כסוכן ביטוח 
בכל  שנוגע  בענף  מדובר  ביטוח.  סוכנות  וכמנהל 
העולמות וזה מה שמשך אותי אליו מלכתחילה – בין 
זה  אז  במושב,  גרים  אנחנו   – אלמנטרי  ביטוח  זה  אם 
ביטוח לטרקטורונים ולטרקטורים ולאופנועים וכן איך 
אותם  לטובת  אחרים  ביטוח  לתחומי  זה  את  ממנפים 

מבוטחים".
זה  הפיננסים.  לתחום  היום  נמשכים  הצעירים 

מעניין אותך?
יובל: "לפיננסים יש מקום גדול בפעילות שלנו, אבל 
והפחות  זוהרים  הפחות  בדברים  לטפל  לשכוח  אסור 
רווחיים כי זה מה שמייחד את סוכן הביטוח – השירות 
והיכולת המקצועית לתת מענה בשלל תחומים של חיי 

הפרט". 
שהתחלתי  משפחות  הרבה  כולל  שלי  "התיק  לירז: 
שלהם   הילדים  לתוך  החתונה,  מאז  אותן  ללוות 
סוכני  ומלאו.  עולם  הוא  אדם  כל  שלהם.  והפנסיות 
הביטוח חייבים להיות אוהבי אנשים. אני מכירה אישית 
את כל הלקוחות. אנחנו אנשים אופטימיים ומאמינים 

בעתיד של מקצוע סוכן הביטוח".
בביטוח:  ההמשך  דור  לכל  לומר  רוצה  "אני  יובל: 
תיכנסו לתחום – הוא נראה קצת אפור, אבל כשלומדים 
אותו ונכנסים אליו לעומק, זה מקצוע מספק וחשוב לא 

פחות מעורך דין או רואה חשבון".

"ארוחת שישי היא ישיבה עסקית לכל דבר"
ביקשנו מסוכנות ותיקות בעלי סוכנות ביטוח משפחתית, ומדור ההמשך שלהן, לספר על החיבור לתחום, 

שילוב המשפחה בסוכנות ועתידם בענף הביטוח < רונית מורגנשטרן

6620* | אילן קארגלס, החברה הגדולה והמובילה בתחום זגגות הרכב בישראל מאז 1960!

שקוף שיהיה לנו חג חירות שמח!
חג פסח שמח וכשר,

חג של התחדשות
והמשך שיתוף פעולה פורה

ממשפחת אילן קארגלס

סו"ב לירז ויובל רייך | צילום: לירז רייך
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שבכל דור ודור          פרויקט מיוחד לחג

בעלת ס היא   )77( מולכו  בקר  רינה  ו"ב 
שנה,   27 כבר  ביבנה  עצמאית  סוכנות 
עבודתה  את  חולקת  היא   2015 ומאז 
במשרד עם בתה עדיה כהן. עדיה )43( היא הצעירה 
מבין שלושת ילדיה של רינה, שהגשימה את שאיפתה 
של אמה לדור המשך. בימים אלה היא לומדת לקבלת 

רישיון סוכן.
לקח לך הרבה זמן להצטרף לעסק של אמא.

בחברת  ראשית  חשבונות  מנהלת  "הייתי  עדיה: 
והלכתי לעבוד במקום אחר,  נסגרה  היי טק. החברה 
נכנסתי להריון רביעי, ילדתי והחלטתי לעשות שינוי 

לקראת גיל 40".
והיחידה  ביותר  הצעירה  הבת  היא  "עדיה  רינה: 
לימדתי  הראשונים  בחודשים  לתחום.  שהתחברה 
כולל  התחומים,  בכל  קורה  מה  לה  והראיתי  אותה 
לבריאות  נמשכת  שהיא  ראיתי  המשרד.  של  הנה"ח 

ולחיים, ואמרתי לה מעכשיו - חלוקת עבודה".
איך הדינמיקה ביניכן בעבודה?

עדיה: "אמי היא אמא ולא מעסיקה. עברתי סדנת 
סיפורים  שם  ושמעתי  כלל  בחברת  המשך  דור 
מבהילים. הדינמיקה בינינו מדהימה, היא נותנת לי 
יד חופשית - ממש לא בוסית, ממש אמא ובת – עם 
דברים  על  אתה  מתייעצת  שאני  כמובן  מלא.  אמון 
מה  יודעת  הייתי  לא  עדיין.  בהם  בקיאה  שאינני 

לעשות בלעדיה".
איך עדיה בעבודה?

הכניסה  היא  בעבודה.  מצליחה  ממש  "היא  רינה: 
דם חדש למשרד, לקוחות צעירים. אני עוד מעט בת 
77, והבנתי שלמרות שאני יכולה להציע ניסיון רב, 
עושה  לא  שאני  ראיתי  לצעירים.  נמשכים  צעירים 
רושם עליהם ואם יש סוכנת צעירה הם ילכו אליה. 
אפילו הצעירים, שהם הילדים של הלקוחות הוותיקים 
שלי, אני רואה שיותר נוח להם לדבר עם עדיה מאשר 

איתי. אז למה אני צריכה להכביד עליהם?".
יותר  העבודה?  לצורת  גם  תרמה  עדיה 

דיגיטציה?
באופן  עבדה  אמא  שלי  העבודה  "בתחילת  עדיה: 
גדלה  כשהתחרות  כלל.  חברת  עם  כמעט  בלעדי 
בשוק, אמרתי לה בואי ניפתח לחברות נוספות כדי 

החלפנו  גם  שלנו.  ללקוחות  יותר  רחב  מענה  לתת 
סוכנות שעבדנו איתה ולא סיפקה אותנו.

בהרבה  שולטת  שלי  אמא   – דיגיטל  "מבחינת 
דברים יותר טוב ממני. היא שולטת במערכות יותר 
טוב ממני; בפייסבוק אני יותר פעילה ואחראית על 
דף המשרד שנקרא 'הבית של הביטוחים'. גם עיצבנו 

לוגו חדש למשרד וכרטיסי ביקור חדשים".
מה קורה כשיש חילוקי דעות?

בכל  לי.  מקשיבה  והיא  לה  מקשיבה  "אני  רינה: 
ממשיך  ולא  דקות  תוך  במשרד  נגמר  הכל  מקרה 

לבית".
איך את מרגישה כשיש לך סוף סוף דור ממשיך?
רינה: "חיכיתי לזה הרבה שנים. בזכותה התפוקה 
החלום  היה  זה  נוספות.  לחברות  והתרחבנו  גדלה 
שלי מאז שהפכתי להיות עצמאית בגיל 50, כשמאז 
קיננה בי התקווה שזה יהיה עסק משפחתי. חיכיתי 
הכי  היא  עדיה  איתי,  לעבוד  יבוא  הילדים  שאחד 

מתאימה וזה יצר גם לה הזדמנות כאמא עם ארבעה 
ילדים, שקל לה יותר לעבוד עם אמא שמבינה מה 
להיות  מאשר  בבית,  קטנים  ילדים  עם  לעבוד  זה 

שכירה במשרד".
עדיה. את רואה את העתיד שלך בביטוח? מה 

את אוהבת במקצוע?
עדיה: "את האינטראקציה עם אנשים. את הפגישות, 
את  בפניהם  לפתוח  להם,  להסביר  אנשים,  להכיר 

עולם הביטוח והחשיבות שלו".
רינה: "יש לה את זה בגדול וזה הדבר הכי חשוב. 
שעבדתי  לאחר  אליהן  הגעתי  שאני  המסקנות  אחת 
לביטוח,  הסנה  בחברת  החל  כשכירה,  שנים  עשרות 
ואחר כך כחתמת בסוכנות ביטוח בחולון, זה לעודד 

את מי שיכול לצמוח ולהתקדם".
אז את עדיין עובדת במלוא המרץ.

אבל  מלאה,  משרה  כמעט  כרגיל,  "עובדת  רינה: 
מחכה כבר לפרישה, להעביר את המושכות לעדיה". 

"אמא שולטת בדיגיטל יותר ממני"

חג פסח שמח וכשר, 
מלא בהתחלות 

ובדרכים חדשות!

רינה בקר מולכו ועדיה כהן
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חדשות הביטוח

כנס הנשים של הלשכה יתמקד הפעם 
בתחום הבריאות

הכנס ביוזמת הוועדה להעצמה נשית של הלשכה יתקיים בחודש הבא תחת הכותרת "סוכנות מחוברות 
לבריאות" ‰ בכנס ישתתפו בכירי ענף הביטוח ואנשי רפואה < רונית מורגנשטרן

אל
הר

דיו
טו

ס

מהפכה בעולם ביטוח הרכב! 

הראל סוויץ׳
נסעתם מעט? שילמתם מעט!

נוסעים בעיקר
לרכבת וחזרה?

תפסת חניה טובה
והרכב כמעט לא זז?

גר קרוב
לעבודה?

נוסעת בעיקר
בעיר?

נוסע בעיקר 
בקורקינט?

ה־5 ב הכנס  יתקיים   2019 במאי  ־16 
שעורכת  הביטוח”  בענף  “נשים  של 
הוועדה להעצמה נשית בלשכת סוכני 
האירוע  וינצר,  מיכל  סו”ב  בראשות  ביטוח, 
החסות  נותנת  ביטוח,  איילון  בחסות  יתקיים 
הראשית לכנס, ובשיתוף, דרכים, ד”ר פח וצבע, 
פספורטכארד, קופל גרופ, שגריר, אילן קארגלאס, 

בנק יהב, ישראכרט וקבוצת משגב. 
הבריאות  בתחום  יתמקד  הפעם  הכנס 
לבריאות”.  מחוברות  “סוכנות  הלוגו  תחת 
את הכנס ינחו סוכנות הביטוח יפית תמיר 

ומירב ג’והן, חברות הוועדה.
)מיל’(  אלוף  היתר:  בין  ישתתפו  בכנס 
הנבחרת  הכנסת  חברת  ברביבאי,  אורנה 
מטעם מפלגת “כחול לבן” עם הרצאה בסגנון 

הסיפור”;  כל  זה  “אנשים  שכותרתה   TED
ליאור  סו”ב  ביטוח;  איילון  מנכ”ל  יוגב,  אריק 
פרידמן,  איתן  פרופ’  הלשכה;  נשיא  רוזנפלד, 
ד”ר  השומר;  בתל  לאונקוגנטיקה  היחידה  מנהל 
הבריאות  אגף  מנהלת  ניב־סרוודיו,  נאוה 

ריסק  מכירות  מנהלת  רוזן,  טל  ביטוח;  באיילון 
יועץ  אופז,  שי  עו”ד  במגדל;  ארצית  ובריאות 
ביטוח; סו”ב ז’קלין בורוב, חברת הוועדה; וסו”ב 
שני ארז, מנהלת מיזם לביאה – בית סוכן לנשים 

מקבוצת משגב. 
של  “שתיים”  העוצמתי  במופע  יסתיים  הכנס 
ליאת יצחקי ואמילי עמרוסי ובארוחת צהריים 

חגיגית. ההרשמה בעיצומה דרך אתר הלשכה.

מימין: אריק יוגב, מיכל וינצר ואורנה ברביבאי ׀ צילומים: אייל גוזיאל, באדיבות הלשכה ויח"צ



https://bit.ly/2VdCKmG
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חדשות הביטוח

להתנהלות ו הפרלמנטרית  החקירה  עדת 
ללווים  בהסדרי אשראי  הפיננסית  המערכת 
עסקיים גדולים )ועדת הטייקונים(, בראשות 
ח"כ איתן כבל, פרסמה ביום ג' את הדו"ח הסופי 
את  בדקה  הוועדה  לכנסת.  הגישה  אותו  שלה 
המערכת  על  האחראים  הרגולטוריים  הגופים 
הפיננסית בישראל – הפיקוח על הבנקים, רשות 
שוק ההון, ביטוח וחיסכון, רשות התחרות )הגבלים 

עסקיים( ורשות ניירות ערך.
הפיננסית  הרגולציה  מבנה  על  הוועדה  מסקנת 
"לנוכח  כי  ואומרת  חמורה  ישראל  במדינת 
מהותי  חשש  יש  שנחשפו,  הרבים  הכשלים 
ישראל,  במדינת  הפיננסי  הרגולטורי  שהמבנה 
השנים  במהלך  טלאי  על  כטלאי  נוצר  אשר 
ובתגובה על צרכים שהתעוררו, איננו נותן מענה 

הולם לאינטרס הציבורי.
בין  ממש  של  הבדלים  שיש  נראה  כך, 
בסמכויותיהם  המשפטי,  במעמדם  הרגולטורים 
האכיפה(,  לסמכויות  )מעבר  שונים  בנושאים 
להם  שאין  ועוד  לרשותם  העומדים  במשאבים 
הצדקה עניינית. אף שהנושא לא נמסר ישירות 
כי  ממליצה  הוועדה  הוועדה,  של  לטיפולה 
מקצועית  ועדה  באמצעות  תבחן,  הממשלה 
הפיננסית.  הרגולציה  מבנה  את  ייעודית, 
הוועדה  הפרלמנטרי,  הפיקוח  חשיבות  לנוכח 

ולהקים  הכנסת  חוק  את  לתקן  לכנסת  ממליצה 
הפיקוח  על  מופקדת  שתהיה  פרלמנטרית  ועדה 
ביישום  ותדון  הפיננסיות  הפיקוח  רשויות  על 
הצעת  )נוסח  הפיננסית  למערכת  בנוגע  חקיקה 
זו  ועדה  המוצע,  לפי  בנספחים(.  מצורף  החוק 
תהיה ועדה משותפת לוועדת הכלכלה ולוועדת 

הכספים ותמנה עד שישה חברים". 

תופעת "הדלת המסתובבת"
הוועדה יוצאת נגד קיצור תקופות הצינון במעבר 
בעלי תפקיד מרשויות הפיקוח לגופים המפוקחים 
ולהפך. הוועדה סבורה שהחסרונות של מעבר כזה 
"מתבטאים בכך שהרגולטורים נותנים משקל יתר 
כי  ממליצה  הוועדה  המפוקחים.  של  לאינטרסים 
לקיים  כדי  יתוקנו  לפיהם  וההוראות  הצינון  חוקי 
השונות  לקטגוריות  בהתאם  הראוי,  האיזון  את 
המוגדרות באותן הוראות, יוארכו. הוועדה ממליצה 
היתרים  למתן  הוועדה  של  שסמכותה  לקבוע  גם 
הצינון,  תקופות  את  לקצר  המוסמכת  פטורים, 
תוגבל כך שהיא לא תוכל לקצר את תקופות הצינון 

לתקופות קצרות מתקופות מזעריות שייקבעו".
שוק  לרשות  הוועדה  במסקנות  יוחד  גדול  פרק 
ההון "הממונה על הפיקוח על השוק המוסדי, אשר 
מנהל נכסים בסכום של כ־1.6 טריליון שקל; על פי 
ניכרת בשנים  יגדלו במידה  היקפי הנכסים  הצפוי, 
הבאות בין היתר בשל התרחבות שוק האשראי החוץ־
בנקאי", נכתב בדו"ח. מסקנתה העיקרית של הועדה 
היא "שתפקוד רשות שוק ההון בכל הנוגע לפיקוח 
ובקרה על מתן אשראי אינו מספק בעליל ואינו נותן 
מענה ראוי לאחריות הרבה המונחת על כתפי הרשות 

מתוקף תפקידה המרכזי בשווקים הפיננסיים".
מרשות שוק ההון נמסר בתגובה: בכוונת הרשות 
ללמוד את הדוח המלא של הוועדה והיא מסכימה 
העומדים  המשאבים  את  להגדיל  שיש  כך  עם 

לרשותה ולחזק את כוחה.

ביקורת חריפה על רשות שוק ההון בדו"ח 
הסופי של ועדת הטייקונים

תפקודה בפיקוח מתן אשראי - אינו מספק בעליל; אינה מטפלת כראוי במעורבות בעלי השליטה בגופים 
המוסדיים; אין לקצר תקופות צינון ורצוי להקים ועדה בכנסת שתפקח על הרגולטורים < רונית מורגנשטרן

מימין: חה"כ דב חנין, איילת נחמיאס ורבין, איתן כבל ויואב קיש בישיבת פרסום הדוח | צילום: יצחק הררי, דוברות הכנסת

שר הכלכלה: "דלתי פתוחה בכל 
מקום ובכל זמן לסוכני הביטוח"

גם ש בתפקידו  כנראה  שיישאר  כהן,  אלי  הכלכלה  ר 
הכוסית  הרמת  באירוע  השתתף  הבאה,  בממשלה 
לפעול  הוא מתחייב  כי  ואמר  "להב"  ארגון  הפסח של  לחג 
תכנית  תיבנה  בה  עבודה  ישיבת  לקיים  העצמאים,  למען 
דלתו  כי  אמר  עוד  הביטוח.  סוכני  למען  ומקצועית  סדורה 
הרמת  אירוע  עבורם.  זמן  ובכל  מקום  בכל  פתוחה  תהא 
הכוסית התקיים בבית המועצה לארץ ישראל יפה בתל אביב 
והשתתפו בו כל ראשי ארגוני העצמאים החברים בלהב, סו"ב 
מוטי דהרי, מ"מ נשיא להב, שייצג את לשכת סוכני ביטוח 

באירוע, וכן מכובדים נוספים.
עו"ד רועי כהן, נשיא להב, הדגיש את שיתוף הפעולה עם 

לשכת סוכני ביטוח ואמר: "כפי שלהב תמיד הייתה לצד לשכת סוכני ביטוח, בראשם שותפנו לדרך סו"ב 
ליאור רוזנפלד, נשיא הלשכה, כך תמשיך להב לסייע לסוכני הביטוח לשמור על פרנסתם, מקצועיותם 
ועל הצורך בהם לחברה ולמשק הישראלי. אציין כי סוכני הביטוח נמצאים בלב העשייה של להב, בשיתוף 

פעולה מלא איתי ועם הצוות ויחד אנו מובילים תהליכים משמעותיים ורבי עצמה ללשכה".

מימין: רועי כהן, אלי כהן ומוטי דהרי 
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חדשות הביטוח

שמועות ל של  ארוכה  תקופה  אחר 
מקבוצת  ובינוי,  שיכון  חברת  הודיעה 
אישר  החברה  דירקטוריון  כי  אריסון, 
לפידות,  אייל  הפניקס,  מנכ"ל  של  מינויו  את 
לתפקיד מנכ"ל החברה. לפידות ייכנס לתפקידו 

החדש ביולי 2019.
הפניקס  כמנכ"ל  מכהן  רו"ח,   ,54 לפידות, 
מ־2009 אז נאמד שוויה בכ־1.1 מיליארד שקל, 
הרווחית  לחברה  אותה  שהפך  כמי  יזכר  והוא 
כיום  מוערך  שלה  השוק  שווי  בענף.  ביותר 

בכ־5.5 מיליארד שקל.
בשיכון  לקבל  צפוי  לפידות  הערכות  פי  על 
ופיתוח שכר של עשרה מיליון שקל בשנה וכן 
שכר  לעומת  זאת  שקל.  מיליון  ב־44  אופציות 
ב־2018  שקיבל  בשנה  שקל  מיליון  כ־3.7  של 
כמנכ"ל הפניקס, שמוגבלת במסגרת חוק שכר 
פיננסיות  בחברות  מנכ"לים  על  שחל  בכירים 
כמו בנקים וחברות ביטוח. על פי החוק שנכנס 
לתוקפו במארס 2016, מנכ"ל של בנק או חברת 

ביטוח יכול לקבל שכר מקסימלי של 2.5 מיליון 
ביותר  הנמוך  מהשכר   35 פי  או  לשנה  שקל 

בחברה. 
בעקבות הודעת שיכון ובינוי דיווחה הפניקס 

שלשום לבורסה כי "החברה מודה ללפידות על 
תרומתו המשמעותית להצלחה ולהישגים חסרי 
ביטוח  והפניקס  החברה  הגיעו  אליהם  התקדים 
בהמשך  רבה  הצלחה  לו  ומאחלת  ניהולו  תחת 
ביטוח  הפניקס  דירקטוריון  בכוונת  דרכו. 
איתור  בתהליך  להתחיל  החברה  ודירקטוריון 

מחליף ללפידות בתקופה הקרובה".
שמידוב,  אורן  הפניקס  עובדי  ועד  יו״ר 
חריף  מקצוען,  מנכ״ל  להכיר  ״זכיתי  מסר: 
הוועד  לחברי  העיניים  בגובה  ורציני שמסתכל 
על  והערכה  למצויינות  דרישה  תוך  ולעובדים 

הצלחה.
זה לא סוד שיחסים בין ועד עובדים להנהלה 
אבל  נפיצים,  להיות  ועלולים  מורכבים  הם 
מלא  בבטחון  לומר  יכול  אני  אייל  במקרה של 
שהצלחנו לבנות מערכת יחסים מיוחדת ואחרת.
אני מאחל לו הצלחה רבה ואין לי ספק שהוא 
יצעיד את שיכון ובינוי לפסגות חדשות, בדיוק 

כפי שעשה בהפניקס״.

ופיננסים ק ביטוח  הראל  בוצת 
מחשבים,  המשמר  והראל 
והמחשבים  הטכנולוגיה  זרוע 
הערכה  באות  זכו  הראל,  קבוצת  של 
בפעילות  דופן  יוצאי  הישגים  על 
ידי  על  הוענק  האות  הדיגיטלית. 
"אנשים  הטכנולוגיה  עיתון  מערכת 
חברת  עם  פעולה  בשיתוף  ומחשבים" 
הייעוץ "שטראוס אסטרטגיה", במסגרת 

.BEST DIGITAL AWARDS אירוע
אות ההערכה, אשר מבטא את הוקרתה 
החדשנות  קהילת  של  המקצועית 
לקבוצת  הוענק  בישראל,  הדיגיטלית 
לאחר  מחשבים  המשמר  ולהראל  הראל 
שכללה  שיפוט  ועדת  ידי  על  שנבחרו 
החדשנות  בתחום  בכירות  מנהלות 
בראשותה  הישראלי,  במשק  והדיגיטל 
סמנכ"לית  דין־טולדנו,  ליאת  של 
דאטה, דיגיטל וחדשות בחברת שטראוס 

אסטרטגיה ומערכת "אנשים ומחשבים". 
השופטות  "חבר  הוועדה:  מנימוקי 
על  הערכה  אות  את  להעניק  החליט 
באיכותם  דופן  יוצאי  ההישגים  סמך 
ביישום טרנספורמציה דיגיטלית ויישום 
השגת  לטובת  דרך  פורצי  פתרונות 
היעדים העסקיים ולשיפור חוויית הלקוח 
מגוון  של  והערכה  בחינה  לאחר  וזאת 

רחב של מועמדים וארגונים.
מקבוצת הראל ביטוח ופיננסים נמסר 
כי "אנו מתרגשים ושמחים מאוד בזכייה 
הישגים  על  ההערכה  באות  זו,  כפולה 
הדיגיטלית,  בפעילות  דופן  יוצאי 
לעבודה  נוסף  מצוינות  אות  המהווה 
וממצב  בהראל  שנעשית  המקצועית 
את הראל פעם נוספת כחברה מובילה, 
מתן  לטובת  וחדשנית,  טכנולוגית 
ולמבוטחיה  לסוכניה  יותר  טוב  שירות 

בכל פעילויות הקבוצה".

אייל לפידות מונה לתפקיד מנכ"ל שיכון ובינוי
 לפידות עוזב את תפקידו כמנכ"ל הפניקס ביטוח וצפוי לקבל שכר של 10 מיליון שקל בשנה ‰ 

בהפניקס החלו בהליך איתור מועמדים לתפקיד המנכ"ל < רונית מורגנשטרן

 הישג יוצא דופן: קבוצת הראל זכתה בפרס 
על פעילות הדיגיטל 

 קבוצת הראל והראל המשמר מחשבים זכו באות הערכה במסגרת BEST DIGITAL AWARDS על 
חדשנות ועל פעילותן הדיגיטלית בישראל < רונית מורגנשטרן

לפידות | צילום: פביאן קולדורף

מימין לשמאל: פלי הנמר; אבנר שטראוס, מנכ"ל שטראוס אסטרטגיה; אייל אפרת, 
 מנכ"ל הזרוע המחשובית של הראל; יואב מנור, יו"ר הראל המשמר מחשבים

| צילום: יניב קנטור
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הביטוח ה חברות  דו"חות  של  העונה  גיעה 
תחום  בכל  עצומה  צמיחה  מראים  ואלה 
איזה  ראו  והסיעוד.  הבריאות  ביטוח 
ומשרד  פלא, אחרי הפרופגנדה של פקידי האוצר 
את  ולא  טובתם  את  העדיפו  האזרחים  הבריאות 
מאמצי  כל  למרות  כך   – האקסל  טבלאות  טובת 
נהירה  יש  שלהן,  באטרקטיביות  לפגוע  המדינה 

לרכישת פוליסות בריאות.
מגל  נובעת  סיעוד  בפרמיות  החדשה  הצמיחה 
גדול של ביטולים קולקטיבים ב־2018 ומעבר של 
כי על  זה מרשים  חלק מהאנשים לפוליסות פרט. 
פי דעתי יש בסך הכל כ־13% עד 18% מימוש זכות 

ההמשכיות באותו שלב. 
לנתון זה יש גם עוד משמעות - בשנים הקרובות 
יתחילו להסתיים ההנחות העמוקות שניתנו לחברי 
הקולקטיבים במעבר לפרט וזה בתורו יביא לצמיחה 

נוספת בגובה הפרמיות הנגבות. 
יש לשים לב כי רבים מהנפלטים כלל לא מימשו 
ביטוחי  כיסוי  ללא  ונותרו  להמשכיות  הזכות  את 
לאחר שנים של תשלום. כל אלה מבינים כעת את 
"שופינג"  יעשו  הקרובות  ובשנים  שעשו  הטעות 
ככל  חדש  פרטי  כיסוי  לעצמם  לרכוש  וינסו  יזום 

שמצב בריאותם וגילם יאפשר זאת. 
של  האופק  את  לראות  הזה  במצב  ביותר  חשוב 
את  מייקרות  החברות   – הסיעוד  ביטוחי  עולם 
ופוגעות בערכי  גיל הכניסה  הכיסוי, מורידות את 
הסילוק. כל זה מחייב את סוכן הביטוח לפנות אל 
לקוחותיו כבר כעת בהצעה לשקול כיסוי סיעודי 
האחרונה  שהרכבת  עד  לחכות  ולא  מלא  פרטי 

תעזוב את הרציף. 

התערבות המדינה בביטוחים
אֹתֹו  ְיַעּנּו  ר  "ְוַכֲאֶשׁ כי  הוכח  הבריאות  בתחום 
הבריאות  למערכת  כלומר  ִיְפרֹץ",  ְוֵכן  ה  ִיְרבֶּ ן  כֵּ
חוסר  זאת.  מבינים  והאזרחים  בעיה  יש  הציבורית 
בזמן  לטיפול  תור  לקבל  רופא,  לבחור  יכולת 

סביר, להיות בטוח במקרה של קטסטרופה רפואית 
בדרך  הבעיה  את  לפתור  האזרחים  את  ששולחים 
והנכונה ביותר מבחינתם - לרכוש ביטוח  הזמינה 

בריאות. 
האזרח  של  הבחירה  זכות  את  להגביל  ניסיונות 
לרופאים  כיסוי  הגבלת  ידי  על  הבריאות  בתחום 
מגבלות  בניית  או  בלבד  ההסדר  ברשימות 
התחשבנות בעולם הרפואה הפרטית הן לא פחות 
מהתעמרות של המדינה באזרחיה. במצב הזה סוכני 
הצלת  של  קודש  עבודת  בעצם  עושים  הביטוח 
האזרחים מההתעמרות הזו על ידי התאמת המוצר 

הביטוחי הנכון והפצתו בכל הכוח. 
מצד שני עליה בפרמיות בתחום הבריאות נובעת 
השנים  של  רפורמות  כולו.  הענף  מהתייקרות  גם 
חברות  על  נוספות  הוצאות  מעמיסות  האחרונות 
הביטוח, כאלה שלא היו להן קודם. ביטול האפשרות 
מימון  הגבלת  תביעה,  אי  על  לקוחות  לתגמל 
משלימי קופות החולים של הניתוחים אצל מנתחי 
הסדר בלבד וכתוצאה מזה העלאת שיעור המימוש 
של פוליסות הבריאות, והופעת טכנולוגיות חדשות. 
המוגדלות  ההוצאות  לאותן  הביאו  ועוד  אלה  כל 

והתגובה הייתה העלאת המחיר בפועל. 
יודעים כי מחיר פוליסות הבריאות  ותיקי הענף 
זינק ממש ב־15 שנים האחרונות. אחרי כל רפורמה 
בפועל  אך  יוזלו,  הפוליסות  כי  זעקו  הכותרות 
חברות הביטוח העלו את המחיר האפקטיבי והצרכן 

שילם יותר ויותר. כפי שהוסבר הפתרון של פוליסה 
הפרטית נשאר הנכון ביותר לדעת רוב האזרחים, 
המוטיבציה  את  מורידה  לא  המחיר  שעליית  הרי 
ישיר  באופן  משתקפת  אלא  הביטוח,  לרכישת 
בצמיחה עצומה בפרמיות. מתוך כל זה ניתן להסיק 
צמיחה  עוד  נראה  אנו  הבאה  בשנה  בדו"חות  כי 
משמעותית בפרמיות והדבר לא יהיה הפתעה כלל 

וכלל.
רווחי  גם  כי  לב  לשים  חשוב  המאקרו  ברמת 
לאו  וזאת  עלו,  הבריאות  מענפי  הביטוח  חברות 
דווקא כתוצאה משיפור החיתום או הקשחת נהלי 
ההשקעות  מרווחי  יוצא  כפועל  אלא  תביעות, 

וירידה בשיעורי הטוויסטינג בפוליסות הבריאות. 
מבוטל  לא  בחלק  שהפכו  האוצר,  של  רפורמות 
מהמקרים את פוליסות הבריאות הישנות לכדאיות 
תופעת  את  מה  במידת  עצרו  מהחדשות,  יותר 
הביטולים והשינויים בענף הזה, והגדילו משמעותית 
את רווחיות החברות. בכך גם טמון חלק מההסבר 
הפרמיה  מסך  הסוכנים  בעמלות  מסוימת  לירידה 
הנגבית. המשך המגמה הזו תלוי באופן ישיר במצב 
רגולטוריים  ושינוים  ובהוראות  מחד  ההון  שוק 

הצפויים בפוליסות ענף הבריאות מאידך.

הכותב הינו יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד בלשכת 
סוכני ביטוח
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צמיחה עצומה בביטוחי הבריאות
למרות מאמצי המדינה לפגוע באטרקטיביות שלהן, יש נהירה לרכישת פוליסות בריאות ‰ 

נפלטים רבים מהביטוח הסיעודי הקולקטיבי שנותרו ללא כיסוי ינסו לרכוש לעצמם בשנים 
הקרובות כיסוי פרטי < סו"ב איגור מורי

ביטוח בריאות

נהירה לרכישת פוליסות בריאות

יו״ר MDRT ישראל, אלברט גבאי 
CLU וחברי ההנהלה מאחלים 

 לחברי MDRT ובני משפחותיהם 

 חג פסח שמח  

מצפים לראותכם בכנס השנתי במיאמי 
בין ה־9־12 ביוני. מי שטרם הספיק 

להירשם, מומלץ להסדיר זאת במהרה. 
ההרשמה על סף סגירה.



פוליסה קבוצתית ייחודית לביטוח חיים 
לחברי לשכת סוכני הביטוח

הזכאים להצטרף :

חברי ו/או עובדי לשכת סוכני הביטוח בישראל ובני/ות הזוג אשר היו  א. 
כלולים בהסדר הביטוח הקבוצתי נכון ל-31.03.2019 ושגילם בתחילת 
הביטוח עומד בתנאי הגיל המירבי לביטוח, מבוטחים ברצף הביטוחי.

חברי ו/או עובדי לשכת סוכני הביטוח בישראל ובני/ות הזוג שהצטרפו  ב. 
אינו  הביטוח  בתחילת  וגילם  הביטוח  תחילת  מועד  לאחר  לביטוח 
עולה על הגיל המרבי להצטרפות, שמילאו טופס הצטרפות והצהרת 

בריאות והחברה הסכימה לקבלם לביטוח.

ילדי חברי ו/או עובדי לשכת סוכני הביטוח בישראל שגילם הוא מעל  ג. 
גיל 20 , שמילאו טופס הצטרפות והצהרת בריאות והחברה הסכימה 

לקבלם לביטוח.

הכיסוי הביטוחי:

ביטוח למקרה פטירה מכל סיבה שהיא, למעט התאבדות בשנת הביטוח 
הראשונה.

סייג זה חל על מצטרפים חדשים וברכישת יחידת ביטוח נוספת. 

תקופת הביטוח:

הפוליסה נערכת לתקופה של 3 שנים החל מ-01.04.2019 ועד 31.03.2022.

לשליחת הצעות, בקרות מקרה הביטוח ולבירור זכויותיך על פי הפוליסה 
ניתן לפנות למחלקת תביעות באגף
לאורטל פדידה, טל' 072-2229916 

tviotkol@ayalon-ins.co.il  או במייל
שעות המענה הטלפוני 08:00-16:00

מרץ 2019

לשכת סוכני הביטוח בישראל

סכומי הביטוח והפרמיות החודשיות )בש"ח ליחידת ביטוח 1(

פרמיה חודשית סכום ביטוחגיל מקסימליגיל מינימלי

2025508,57218
2630508,57218
3135508,57222
3640508,57232
4145508,57244
4655508,57288
5660356,001159
6165356,001254

6675152,572270

• ביום 	 בתוקף  למדד  צמודים  בטבלה  הביטוח  וסכומי  הפרמיות 
.01.03.2019

• מספר היחידות שניתן לרכוש : 2	
• את 	 מחייבת   01.04.2019 מ-  קיימת  לפוליסה  שתתווסף  יחידה  כל 

המבוטח בהליך חיתומי.
• סכום הביטוח והפרמיה יתעדכנו , בעת מעבר המבוטח מקבוצת גיל 	

אחת לאחרת.
• הפרמיה תשולם במלואה על ידי המבוטחים , באמצעות הוראת קבע 	

אישית או כרטיס אשראי.
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מאוד א בתקופה  נמצאים  שאנו  ספק  ין 
ושינויים  טלטלות  הרבה  כך  כל  קשה: 
אומרים  אנחנו  פעם  ובכל  בתחום 
יהיה  שהמצב  אפשר  אי  לשיא.  הגענו   - לעצמנו 
מחדש   מופתעים  אנו  פעם  כל  אבל  גרוע,  יותר 

בחוזרים והוראות חדשות.
הריסקים,  בעניין  הופתענו  האחרון  בחודש  רק 
למכור  ניתן  לא  כן,  כמו  ביטולים.  שנים  שש 
שזה  המנהלים,  בביטוח  ההפרשות  מתוך  ריסק 
יודעים  כולם  הדעת.  על  מתקבל  ולא  הזוי  דבר 
שמי שעמד מאחורי הבקשה מהמפקח על הביטוח 
בעניין שש השנים הן חברות הביטוח, דבר שקשה 
להבין אותו, כשהן טוענות שהמטרה היא להילחם 
בטוויסטינג. אני בא ואומר בקול רם - מי שעושה 
את הטוויסטינג הם מוקדי המכירות של החברות 
ולא סוכני הביטוח הבודדים או סוכנויות הביטוח 

נאמנים  הם  הביטוח  סוכני  סוכנים.  עם  שעובדות 
ללקוחות שלהם ומכירים אותם אישית. הם עושים 
ומוכרים  מקצועית  ובצורה  נאמנה  עבודתם  את 
ללקוחות את הביטוחים הנחוצים והמתאימים להם.
במקום לגרום עוול לסוכנים תעצרו את המוקדים 
ואת מחלקות השיווק הישיר שכל מטרתם למכור 
ביטוחים בכל דרך, מבלי להתחשב בטובת הלקוחות. 

לדעתי חברות הביטוח מפספסות את המטרה.
אני קורא להנהגת הלשכה להיות עירנית ולעמוד 
על המשמר מול רשות שוק ההון וחברות הביטוח 
שנשיא  יודע  אני  הריסקים,  בעניין  להתקפל  ולא 
הלשכה ואנשים נוספים משקיעים מאמצים אדירים 

למצוא פתרון לבעיה ומאחל להם הצלחה.

משלם ביוקר
כדי  זו  במה  מנצל  אני   – הביטוח  חברות  ולגבי 

סוכני  של  צעקתם  את  ולהשמיע  שוב  להעלות 
הביטוח במגזר הערבי. הסוכנים הלכו ולמדו ביטוח, 
ידי משרד האוצר לעסוק בביטוח,  הם הוכשרו על 
אך חלק מחברות הביטוח אינן מאפשרות לסוכנים 
רבים מהמגזר לעבוד איתן. הן סוגרות את המערכות 
ריבוי  על  האחריות  את  ומטילות  שונות  בטענות 
התביעות במגזר הערבי על סוכן הביטוח, זאת למרות 
שלסוכן הביטוח אין כל קשר לריבוי התביעות והוא 

משלם ביוקר בפרנסה שלו ושל ילדיו.
צריך לשנות גישה - למצוא את הדרך להעניש 
את הנהגים הבעייתיים שעושים את התאונות ולא 

את סוכני הביטוח שאינם אחראים על התאונות.
ברכותיי  את  לכם  שולח  אני  החגים  לקראת 
ולבני  ואושר לכם  לחוגגים ומאחל הרבה בריאות 

משפחותיכם.
הכותב הוא יו"ר סניף טבריה בלשכת סוכני ביטוח

 רכישת אובדן כושר עבודה מתוך כספי 
התגמולים – שינויים החל מתאריך 1/4/2019

החל מחודש אפריל יחול שינוי בביטוחי המנהלים בכל הקשור לרכישת 
כיסוי אובדן כושר עבודה מתוך כספי התגמולים המופקדים לפוליסה ‰ 

זה כל מה שאתם צריכים לדעת בנושא < סו"ב יובל ארנון

עולם הביטוח משתנה - תפקידה של 
הלשכה הוא לעמוד על המשמר

סו"ב מוחמד חטיב סבור שחברות הביטוח מפספסות את המטרה בכך שחלקן מוכרות פוליסות 
מבלי להתחשב בטובת הלקוח ‰ וגם: הוא קורא לשים סוף לאפליית סוכני המגזר הערבי

חל מתאריך 1/4/2019 חל שינוי במסגרת ה
לרכישת  הקשור  בכל  המנהלים  ביטוחי 
כספי  מתוך  עבודה  כושר  אובדן  כיסוי 

התגמולים המופקדים לפוליסה.
כושר  אובדן  רכישת  של  מגבלה  קיימת  כיום 
עבודה וריסק מתוך כספי התגמולים עד 35% בלבד 
וזאת על בסיס תקנות משנת 2013. החל מתאריך 
1/4/2019 יחושב מראש שיעור הכיסוי לאובדן כושר 
עבודה לכל תקופת הביטוח וזאת תחת המגבלה כי 
שיעור זה לא יעלה על 35% מההפקדות לתגמולים 

בכל נקודת זמן ועד תום תקופת הביטוח.
המבחן אשר יאפשר או לא יאפשר רכישת כיסוי 
כל  לאורך  ה־35%  במגבלות  עבודה  כושר  לאובדן 

תקופת הביטוח יתבסס על מספר הנחות יסוד:
‰ גידול בשכר המבוטח בגובה של 2% בשנה לאורך 

כל תקופת הביטוח.
‰ רציפות בהפקדות ועל בסיס אותו שיעור שנקבע 

ביום הפקת הפוליסה.

‰ ריבית היוון שנתית של 2.91%.

ביצוע סימולציה
כאמור, החל מתאריך 1/4/2019 בכל רכישה של 
כיסוי אובדן כושר עבודה במסגרת כספי התגמולים 
בביטוחי מנהלים תתבצע סימולציה על ידי מערכות 
המקסימלי  הכושר  אובדן  מהו   - המבטחת  החברה 
הניתן לרכישה - כאשר מעבר להנחות היסוד אשר 
צויינו לעיל יילקחו בחשבון גם כיסויים נוספים, אם 
תוספות  כמו  לתגמולים,  ההפקדות  מתוך  קיימים, 
לאובדן  והרחבות  ריסקים  רפואיות,  מקצועיות, 

הכושר.
למעשה החברה המבטחת מבצעת סימולציה מיום 
קבלת ההצעה ולאורך כל תקופת הפוליסה על בסיס 
גובה  את  להבטיח  ניתן  האם  ורואה  היסוד,  הנחות 
הכיסוי המתבקש או לא. במידה שלא, חובה להחתים 

את המבוטח על כך.
אפשרות נוספת היא קניית הכיסוי המתבקש ביום 

מהנחות  אחת  השנים  לאורך  אך  הפוליסה,  עריכת 
להוציא  החברה  חייבת  ואז  מתקיימת  לא  היסוד 

הודעה למבוטח על שינוי הכיסוי.
ביטוחי  פוליסות  על  יחולו  החדשים  הכללים 
מנהלים מ־1/1/2019 בהן יש הפקדה לאובדן כושר 
עבודה מתוך התגמולים. אין אפשרות לתת תעריף 
יירכש מתוך  אובדן כושר עבודה אשר  מפעלי על 

כספי התגמולים.
כספי  מתוך  כיסוי  נרכש  ולמבוטח  במידה 
התגמולים שהינו קטן מ־75% הנדרש, יש אפשרות 
ההשלמה  את  פרטית  בפוליסה  לרכוש  לו  להציע 

ל־75% על חשבונו, בכפוף לממסר כספי והצעה.
לתמוך  אמורות  היצרנים  של  המכירה  מערכות 
סוכן  לכל  ולאפשר   2019 מאפריל  כבר  זה  בשינוי 
ניתן  האם  ההצעה  חישוב  בזמן  אינדיקציה  לקבל 

לרכוש אכ"ע מלא או חלקי בלבד.

הכותב הוא מנכ"ל משותף במשרד "ארנון את וינשטוק"

נאמנים ללקוחות

מידע לסוכן



להרשמה לכנס 

האם אתם ערוכים לדרישות הרגולציה?
סדנה מקצועית מכינה אתכם לביקורת במשרדי הסוכן
בימים של רפורמות ושינויים רגולטוריים המחייבים בקרה שוטפת ויישומה, חשוב לוודא שהסוכנות עומדת בכל הדרישות

מנחי הסדנה:

עו"ד ליאור קן-דרור, משרד עו"ד קן 
דרור& הראל ושות'; יועץ משפטי, 

לשכת סוכני הביטוח מחוז צפון
עו"ד ניצן הראל, משרד עו"ד 

קן דרור& הראל ושות'

מתכננים עתיד בעכו
ימים ד'-ה',  29-30.5.19 |  צפון  |  מלון חוף התמרים, עכו

נפגשים למרתון של סדנאות העמקה

sob2022 :לקבלת ההנחה לחברי לשכת סוכני הביטוח יש להזין בהרשמה לכנס את קוד הקופון

תוכן הסדנה:

קיומם של נהלי העבודה 
הנדרשים על פי דין

שמירה על הליך השיווק 
הפנסיוני, בין היתר באמצעות 

בדיקת מסמכי הנמקה

מילוי טפסים ודיוור

טיפול בתלונות ותביעות 
ושירות ראוי ללקוח

הכרת התועלות וההבדלים בין 
ביקורת קצרה לביקורת ארוכה

שימוש תקין במאגרי מידע 
והפעלתם כדין 

עמידת אתר האינטרנט של 
הסוכנות בדרישות הדין

שיווק כתבי שירות בכפוף 
להוראות הרגולציה

עמידה בחוזר צירוף לביטוח בענפים 
השונים, לרבות: בירור צרכים, מתן 

מידע, תיעוד ובקרה

מחירים מיוחדים 

לחברי לשכת סוכני הביטוח

https://events.eventact.com/ws/adif/%D7%91%D7%99%D7%AA
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שטים בטוח: על חשיבות הבנת הפוליסה 
במעמד הצירוף

האם ביטוח תאונות אישיות בסירה חל על פי מספר הנוכחים בה או מתייחס למספר 
הנפגעים ‰ וגם: מהי משמעות הכנסת פיסקה באנגלית לפוליסה < עו”ד עדי בן אברהם

משולחנו של היועמ"ש

תובע, הפליג עם הספינה אל הים הפתוח ה
אל  להיכנס  בבואו  חבריו.  שני  עם  יחד 
המפרש  מיתר  נכרך  אביב,  בתל  המרינה 
נפגע  והוא  התובע  של  ימין  אגודל  סביב  הראשי 

ונאלץ לעבור ניתוח. 
במועד התאונה, היתה הסירה מבוטחת על ידי חברת 
הביטוח בפוליסה לביטוח סירות הכוללת כיסוי בסך 
של עד מאה אלף דולר בגין תאונות אישיות. התביעה 
שנקבעה  נכות  לפי  88,500 שקל  סך  על  הוגשה 
לתובע בשיעור של 24%. חוו"ד נגדית מטעם חברת 
הביטוח קבעה לתובע 10% נכות ולאור הפערים מונה 

מומחה בית משפט שקבע נכות בשיעור 16.3%.
גובה  בעניין  התמקדה  הצדדים  בין  המחלוקת 
סכום  האם  התובע.  זכאי  להם  הביטוח  תגמולי 
הכיסוי הביטוחי הנקוב בפוליסה, ייזקף לזכותו של 
התובע הנפגע או שיש לזכותו רק בשליש מהפיצוי, 
בעת  אנשים  שלושה  הפליגו  הפלגה  באותה  שכן 

קרות התאונה.
התובע טען שחברת הביטוח לא ציינה כי הכיסוי 
בנוי על בסיס חלוקה לפי כמות האנשים בסירה אלא 
רק ציינה סכום מקסימאלי לנכות ואיש לא קבע כי 

מדובר על פוליסה משותפת לכלל המשתתפים.
בסירה  הימאות,  בעולם  כי  התובע,  טען  בנוסף 
יש  אלא  אחד  אדם  עם  לים  יוצאים  לא  זה  מסוג 
בשפה  היתה  ההגבלה  אנשים.  שני  בלפחות  צורך 
אחריות  על  סייג  לציין  מקום  והיה  האנגלית 
כי  טענה  הביטוח  חברת  בולטת.  בצורה  משותפת 
הנוכחים  האנשים  ברשימת  יחולק  הביטוח  סכום 
לאו,  אם  נפגעו,  הם  אם  ללא קשר  השיט  כלי  על 

כחלק מתנאי הפוליסה.  
קיים כלל  הביטוח  בדיני  כי  בית המשפט מדגיש 
אחר  שהחיפוש  במקום  כי  הקובע  מיוחד  פרשנות 
עליה  ללמוד  שניתן  כפי   - הביטוח  חוזה  תכלית 
וממקורות  הפוליסה  מלשון  הצדדים,  מכוונת 
יש  חד־משמעית,  לתוצאה  מביא  אינו   - חיצוניים 

לבחור באותה תכלית המיטיבה עם המבוטח.
הביטוח  סכום  חלוקת  כי  מוסיף  המשפט  בית 
הביטוח  ל"סכום  והפיכתו  בסירה  השטים  כלל  בין 
לתאונות  ביטוח  "סכום  נתבקש  כאשר  הקבוצתי" 
פיסקה  בצורת  לפוליסה  הכנסתו  גם  כמו  אישיות" 

הכתובה בשפה האנגלית, נעשתה בחוסר תום לב.
לעניין הצירוף לביטוח הביע בית המשפט תמיהה 

הפוליסה  את  שמוכר  הביטוח  סוכן  "אם  בשאלה 
באנגלית  דיו  בקי  לא  שהוא  מעיד  הספציפית 
לפוליסה  להתייחס  ההדיוט  יכול  איך  הכתובה, 
שכתובה בשפה הזרה? אנו כפופים לדין הישראלי, 
האנגלית  והשפה  עברית  שפה  יש  הישראלי  בדין 

אינה השפה הרשמית בישראל".
במקרה דנן, אם חברת הביטוח היתה רוצה להחיל 
לכלל  הסכום  חלוקת  בענין  "המיוחד"  התנאי  את 
תאונות  ל"ביטוח  והפיכתו  הסירה,  על  השטים 
קיבוצי", הרי שהיה עליה לכתוב זאת במפורש ובאופן 

בולט בפוליסה, ואין לה להלין אלא על עצמה.
סוף דבר, חברת הביטוח לא עמדה בחובת הגילוי 
ובתרגום מדוייק ומחייב בשפה העברית ולכן מקבל 
בית המשפט את התביעה ומחייב את חברת הביטוח 

בשכ"ט בשיעור 20% בצירוף מע"מ. 
שימו לב, כי שוב עולה הנקודה במעמד הצירוף אשר 
הבנת  לעניין  רגולטורית  מבחינת  ביטוי  לידי  באה 

הלקוח את המוצר הביטוחי בדגש על גילו ושפתו. 
יוגש  אם  ידוע  לא  במועד פרסום תקציר המאמר 

ערעור על פסק הדין.
הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח רן
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גבירותי ורבותיי

מרכזי השירות לתיקוני פחחות וצבע של שגריר 
אתכם לאורך כל הדרך

מהפח
 

שגריר אתכם לאורך כל הדרך



17 | 18 באפריל 2019 

מידע לסוכן

ברת הביטוח הפניקס תשקיע בפלטפורמה ח
 )Tarya( טריא  הישראלית  ההלוואות 
הראשון  בשלב  שקלים.  מיליוני  מאות 
השקיעה הפניקס כ־70 מיליון שקל באמצעות קופות 
הדרגתי  באופן  להגדיל  ובכוונתה  להשקעה,  הגמל 

את הסכום עד לכמה מאות מיליוני שקלים.
טריא היא חברת ה־p2p הגדולה והצומחת בישראל; 
עד כה מימנה טריא הלוואות בהיקף של כ־2 מיליארד 
שקל, וקצב הגיוס החודשי הממוצע שלה הוא כ־200 

מיליון שקל; הפלטפורמה משווקת באמצעות סוכני 
ביטוח, מתכננים פיננסיים ופמילי אופיס.

טריא נוסדה בינואר 2014 על ידי אייל אלחיאני, 
ואסף  לוסטהויז  ורדה  החברה,  כמנכ"ל  שמשמש 
והיא  העין  בראש  ממוקם  החברה  מטה  שלוש. 
מעסיקה כ־80 עובדים בישראל. לטריא יש גם מרכזי 

פיתוח בישראל, בולגריה, אוקראינה וקנדה.
החברה מתמקדת באשראי צרכני, אך מאז תחילת 
לאשראי  גם  פעילותה  את  הרחיבה  היא   2018

ההלוואות  כ־50% מתיק  ובינוניים.  קטנים  לעסקים 
שלה הם לתחום הנדל"ן. התשואה למשקיע בטריא 
היא מעל 5% לאחר דמי ניהול, ולפני מס של 15% 
המנוכה במקור. הכנסות החברה מבוססות על עמלות 
כ־10% מהריבית,  המלווה משלם  והלווה:  מהמלווה 
מהיקף  כ־1%  של  חד־פעמית  עמלה   - והלווה 
ההלוואה. ההלוואות ניתנות בריביות של 9%־3.5% 
לדירוג  בהתאם  למדד(,  צמודה  לא  קבועה,  )ריבית 

הלווה ומשך ההלוואה. 

מכל ב שומעים  אנחנו  האחרונים  חודשים 
שיישומה  בפנסיה",  "הרפורמה  על  עבר 
העיקרי החל למעשה בתאריך 1 לאפריל 
מהותי  באופן  להשפיע  צפויה  הרפורמה   .2019
הרישיון,  בעלי  כלומר  בענף,  השחקנים  כל  על 

היצרנים, המעסיקים, העמיתים ועוד. 
אז מהי הרפורמה המדוברת? מה הרקע לפרסומה? 

וכיצד תשפיע על העוסקים בענף?  
הרקע החוקי לרפורמה

)קופות  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  בחוק 
של  הבחירה  זכות  נקבעה  תשס"ה־2005  גמל(, 

העובד בסוג המוצר בו יחפוץ לחסוך.
העובד  את  לבטח  המחויב  מעסיק  יעשה  מה 
זכות  את  מימש  לא  העובד  אך  פנסיוני  בביטוח 
משפטית  חשוף  יישאר  המעסיק  האם  הבחירה? 
עד לבחירת העובד? לשם כך נקבע באותו חוק כי 
במקרה זה המעסיק רשאי לבחור במקומו ולהפקיד 
קבע  אותה  מחדל"  "ברירת  לקופת  הכספים  את 

המעסיק.
זכות הבחירה אינה ממומשת

רבים  לעובדים,  הניתנת  הבחירה  זכות  למרות 
מהם אינם מממשים אותה. כך נוצר מצב בו עובדים 
רבים במשק מצורפים לקופת ברירת מחדל אותה 
נגבים  מהם  ניכר  מחלק  כאשר  המעסיק,  קבע 
כידוע,  אליהם.  קרובים  או  מרביים  ניהול  דמי 
עשויים  חוסכים,  שמשלמים  גבוהים  ניהול  דמי 
להשפיע לרעה על החיסכון העתידי ובהתאם גם 

על פנסיית הזקנה. 
הפתרון – קרנות פנסיה נבחרות

לשפר  לחוסכים  לסייע  מנת  ועל  האמור,  לאור 
רשות  ידי  על  נקבע  פרישה,  לעת  רווחתם  את 

במקרה   ,2019 לאפריל  מה־1  החל  כי  ההון  שוק 
בו העובד לא בחר מוצר פנסיוני, כל מעסיק יהיה 
ברירת  מקופות  לאחת  רק  עבורו  להפקיד  רשאי 
במכרז  שזכתה  נבחרת  פנסיה  קרן   - המחדל 
שנעשה על ידי רשות שוק ההון, או קופת ברירת 
מחדל שבחר המעסיק לאחר שביצע מכרז ייעודי 

בהתאם לקריטריונים שקבעה רשות שוק ההון.
היא  פסגות  ההשקעות  בית  של  הפנסיה  קרן 
עם   יחד  ההון  שוק  רשות  שבחרה  הזוכות  אחת 
אלטשולר שחם, הלמן אלדובי ומיטב דש. קרנות 
החל  שנים,  שלוש  במשך  להציע  מחויבות  אלו 
במיוחד  מוזלים  ניהול  דמי   ,1.11.18 מתאריך 
הצטרפות  ממועד  לפחות  שנים   10 של  לתקופה 

העמית.
בנוסף לדמי הניהול המוזלים, התחייבו הקרנות 
ב־40% לפחות  הניהול  להוזיל את דמי  הנבחרות 

בתקופת  זקנה  פנסיית  לקבל  שיתחיל  מי  לכל 
המכרז. חשוב לדעת כי דמי הניהול המוזלים של 
הקרנות הנבחרות מוצעים לא רק למעסיקים עבור 
הבחירה,  זכות  את  מימשו  שלא  חדשים  עובדים 
מדמי  ליהנות  שמבקש  קיים  חוסך  לכל  גם  אלא 

ניהול אטרקטיביים. 
אין ספק שהקרנות הנבחרות מביאות בשורה של 
המירבים,  הניהול  לדמי  בהשוואה  לציבור.  ממש 
דמי הניהול המוזלים שמציעות הקרנות הנבחרות, 
וקצבת  העתידי,  החיסכון  את  להגדיל  צפויים 
פי הטבלה  הזקנה בהתאם, בכ־16%. לדוגמה, על 
של  משכורת  בעל  נבחרת,  בקרן  חוסך  מטה, 
10,000 שקל צפוי להגדיל את גובה החיסכון לעת 

פרישה ביותר מרבע מיליון שקל.
הכותב הוא סמנכ"ל ומנהל מקצועי, 

פסגות גמל ופנסיה בע"מ

 הפניקס תשקיע מאות מיליוני שקלים 
בפלטפורמת ההלוואות טריא

 < רונית מורגנשטרן

המדריך: הרפורמה בפנסיה
 אייל סיאני מסביר על הרקע לחקיקת הרפורמה, כיצד היא תשפיע על העוסקים בענף ‰ 

וגם – האם קרנות הפנסיה הנבחרות הן הפתרון? < רונית מורגנשטרן
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מצב חדשמצב קיים

כמה צפוי להתווסף לי? דמי ניהול של 6% מההפקדה 
ו־0.5% מהצבירה

דמי ניהול של 1.68% מההפקדה 
ו־0.0905% מהצבירה

פנסיית זקנהחיסכוןפנסיית זקנהחיסכוןפנסיית זקנהחיסכון

 1,381ש"ח264,649 ש"ח10,346 ש"ח1,982,342 ש"ח8,965 ש"ח1,717,693 ש"ח

**הסימולציה חושבה על פי הנתונים הבאים: אישה, שכירה, בת 30, משכורת 10,000 שקל, דמי ניהול של 
קרן הפנסיה הנבחרת של פסגות, מסלול ביטוח ברירת מחדל, תשואה שנתית 4.26%, שיעורי הפקדות 20.83%, 
הפקדות רציפות עד גיל 67, דמי ניהול קצבת זקנה 0.3%, מסלול פרישה 60% לאלמן וללא הבטחת תשלומים.

בכמה נגדיל את החיסכון?

חדשות הביטוח
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 חג שמח: בשבוע הבא יחגגו הדרוזים 
את חג נבי שועייב

במקביל לחג הפסח תחגוג העדה הדרוזית את החג לזכרו של מי שמזוהה עם יתרו, חותן משה ‰ במשך ארבעה 
ימים ישמש מתחם נבי שועייב, הסמוך לכנרת, כמקום עלייה לרגל של רבים מבני העדה < סו"ב עלי טריף  

ג נבי שועייב הוא חג דרוזי אשר נמשך ח
ארבעה ימים בין התאריכים 25 באפריל 
עד 28 באפריל, במתחם נבי יתרו שליד 
היישובים  ובשאר  הכנרת  שמעל  חיטין  כפר 
הדרוזים. ליל היום הראשון מיועד לקיום תפילות 
על ידי דתיים בלבד, היום שלמחרת מיועד לקבלת 
פני האורחים המגיעים לברך את בני העדה, ושאר 
עובדים  העדה.  לכלל  מיועדים  הנותרים  הימים 
דרוזים רשאים להיעדר מעבודתם במהלך ימי החג 

מבלי ששכרם ייפגע.
לפי  משה.  חותן  כיתרו  מזוהה  יתרו  הנביא 
המסורת, הוא נולד בחצי האי ערב, בעיר הנקראת 
כדי שהוא  תוך  הפורה,  הסהר  ברחבי  נדד  מדיין, 
חזר  הוא  מונותאיסטית.  ולאמונה  לצדק  מטיף 
לאזור.  שהגיע  רבנו  משה  את  הכיר  ושם  למדיין 
הנביא יתרו ליווה את משה רבנו ואת בני ישראל 
לארץ  ובהגיעם  כנען,  לארץ  מסיני  בדרכם 

המדיניים השתכנו בסביבת הכנרת.
לפי המסורת הדרוזית, הנביא שועייב הוא מורה 
הנביאים ושליח האל, לא היה ולא יהיה נביא גדול 
ממנו. על עניין זיהויו עם יתרו יש שתי גרסאות 
ההשקפה  על  מסתמכת  אחת  גרסה  סותרות. 
ועל אחת כמה  הדתית, שאין הנביאים מתחתנים 
וכמה הנביא יתרו, שלא נישא מעולם לאישה ולא 

הייתה לו בת.
מסורת זו מנמקת את הקירבה בין יתרו למשה, 
עת שהאחרון נישא עם בת קרוביו של הנביא יתרו. 

עם  יתרו  של  זיהויו  את  מאשרת  השנייה  הגרסה 
שועייב ורואה בו את חותנו של משה ואבי צפורה.

מעמד מיוחד
הדרוזים בדרך כלל חוגגים רק חג אחד ושמו החג 
בישראל,  הדרוזית  )עיד אל־אדחה(. העדה  הגדול 
בהנהגת מנהיגה המנוח שייח' אמין טריף, העניקה 

לתקופה מעמד מיוחד ורואה אותה כחג. 
בתי ספר סוגרים לתקופת החג, וחיילים דרוזים 
בצה"ל ועובדי זרועות הביטחון מקבלים בתקופה 
הדרוזים  רק  ולא  כולה,  הקהילה  חופש.  ימי  זו 

הדתיים בישראל, חוגגים את החג.
אל החגיגות מגיעים מנהיגים דתיים רבים מכל 
ולעיתים  פוליטיים  וכן מנהיגים  הדתות בישראל 

הקהילה  את  לברך  באים  ממשלות  ראשי  אף 
הדרוזית בישראל במהלך החגיגות שלהם במתחם 

מהר  דתיים  שייח'ים  או  מנהיגים  שועייב.  נבי 
הכרמל, הגליל ורמת הגולן מנצלים את ההזדמנות 

הזו כדי לדון בנושאים דתיים.
רגלו השמאלית  הדרוזית, טביעת  לפי המסורת 
והדרוזים  הקבר  באתר  נראית  יתרו  הנביא  של 
מציינים שם את החג במשך מאות שנים. העולים 
הרגל  טביעות  לתוך  שמן  ליצוק  נוהגים  לרגל 
להצלחה  לברכה,  מצחם  על  השמן  את  ולמשוח 
ולמזל טוב. במהלך החג נערכות חגיגות המוניות 
בסוגיות  לדון  נאספים  העדה  ומנהיגי  במתחם 

דתיות.

מגיעים גם מחו"ל
לעלייה  קבוע  תאריך  היה  לא  לדרוזים  במקור 

הדת  חכמי  ידי  על  נקבעו  החג  תאריכי  לרגל. 
הדרוזית בהנהגתו של המנוח שייח' מוהנא טריף 
הימים  ושלושת  באפריל   25 ליום   ,1884 בשנת 
העוקבים, ובהמשך אושררו על ידי המנוח שייח' 

אמין טריף וממשלת ישראל.
לבקר  יכולים  הגולן  מרמת  דרוזים   1968 מאז 
מעורבים  גם  הם  בחופשות  יתרו  נבי  במתחם 

בחגיגות.
זאת,  לעומת  הגולן,  מחוץ  סוריים  דרוזים 
רבים מהם  אך  בחגיגות  היו מעורבים  לא  מעולם 
היו משתתפים בהן טרם הקמת המדינה. הדרוזים 
עם  במקדש.  מבקרים  רחוקות,  לעיתים  בלבנון, 
הישראלית  השליטה  בתקופת   ,1982 בשנת  זאת, 
נענתה  מלבנון  דרוזים  קבוצת  לבנון,  בדרום 
לבקשת השייח' אמין טריף, לבוא ולבקר. בעקבת 
 ,1994 בשנת  לירדן  ישראל  בין  השלום  הסכם 
במקדש  לבקר  לבוא  מותר  ירדניים  לדרוזים 
לאורך כל השנה, והביקורים שלהם אינם מוגבלים 

לתקופת החג.

הכותב הוא בעלים של ניסאן סוכנות לביטוח 
וחבר המועצה הארצית של הלשכה

עולים לרגל

 לפי המסורת הדרוזית, הנביא יתרו הוא מורה הנביאים 
 ושליח האל, לא היה ולא יהיה נביא גדול ממנו. על 

עניין זיהויו עם יתרו יש שתי גרסאות סותרות

 מתחם נבי שועייב כמקום עלייה לרגל | צילום: מרכז הדרכה דרוזי, ויקיפדיה
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דרושים

סוכנות ביטוח בתל אביב מחפשת פקידת עסקים ופקידת 
ביטוח חיים אפשרי גם לחצי משרה נא לפנות לטלפון  

0544-33-66-45

לסוכנות ביטוח מובילה ברחובות דרוש/ה פקיד/ת ביטוח 
– חתם/ת בעל/ת ידע וניסיון בתחום האלמנטרי )במיוחד 
בתחום הרכב(. תנאים מצוינים למתאים/ה משרה מלאה. 
זמינות לעבודה מידית. ניסיון מוכח בביטוחי רכב-חובה!!! 

ניסיון קודם בעבודה מול מגוון חברות הביטוח קורות 
info@shimshi.net :חיים ניתן לשלוח למייל

סוכן ביטוח יקר אל תמכור את תיק הביטוח שלך! 
יש לנו מודל עסקי שיאפשר לך הכנסה חודשית 

משתלמתלפרטים, התקשר לדוד בטלפון 054-2335050

לסוכנות ביטוח בעלת תיק קיים איכותי דרוש איש 
מכירות בעלרישיון או מתמחה למכירות בריאות ריסק 

 ופנסיוני  ללקוחות הסוכנות050-5293836 
Shaulb8@gmail.com

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

Shaulb8@gmail.com
לסוכנות ביטוח מובילה ברחובות דרוש/ה פקיד/ת 

ביטוח –חתם/ת בעל/ת ידע וניסיון בתחום האלמנטרי  
)במיוחד בתחום הרכב(. תנאים מצוינים למתאים/ה 

משרה מלאה ימים א'-ה', זמינות לעבודה מידית. 
דרישות ניסיון מוכח בביטוחי רכב-חובה!!! ניסיון קודם 

בעבודה מול מגוון חברות הביטוח קורות חיים ניתן 
info@shimshi.net :לשלוח למייל

לסוכנות ביטוח גדולה בדרום דרוש/ה חתמת אלמנטרית 
rozit@ikeshet.co.il :קורות חיים ניתן לשלוח למייל

סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש תיק ביטוח 

חיים ו/או אלמנטארי בתגמול הוגן ובמגוון רחב של 
אפשרויות יצירתיים, כולל אפשרות העסקה לטווח ארוך 

dudi@gamafinansim.co.il נייד: 050-5368629 
לבית סוכן בחיפה דרושים : סוכן/ת ביטוח פנסיוני ו/או 

אלמנטארי בעלי רישיון, תינתן אפשרות לסטאג'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 ותיקה בהוד השרון דרושה פקידת 

ביטוח מנוסה ברכב )ניסיון בדירות יתרון( קו"ח לווצאפ 
duby@s-sapir.co.il 0522603972 או

לסוכנות הביטוח מישורים באשדוד דרוש בעל רישיון 
פנסיוני המעוניין להתפתח, לצמוח ולבנות תיק עצמאי 

עם היקפים ונפרעים לשנים רבות. תנאים מצויינים 
למתאימים: - עמלות גבוהות,שירותי משרד, תיאום 

ofir@mishorim-ins.co.il  :פגישותקו"ח למייל

שכירות משנה

להשכרה משרד2 חדרים, 40 מ', קומה 2, ברח' תל חי 
בכפר-סבא. מיידי, כולל ריהוט 052-2891841

בראשל"צ משרדים מקסימים מסודרים ומאורגנים 
לכניסה מיידיתעד 75 מ"ר ניתן לשכור גם חדר אחד. 

לפרטים ארז לוי 0547966694 ,  039520400

להשכרה לתקופה ארוכה, משרד יפהפה המשמש 
סוכנות ביטוח, ברחוב הרכבת בתל אביב.213 מטר 

בקומה 5, + 7 חניות פרטיות בחניון הבניין. לפרטים: דורון 
054-4243450

חדר/ים להשכרה גדולים מרווחים ומוארים )אפשרות 
לקבל מרוהט (. להשכרה כדייר משנה, בסוכנות לביטוח.

המחיר פיקס = כולל כל  המיסים. עלות חודשית וללא 

התחייבות המשרד ממוקם  בראשון לציון, ליד קניון הזהב 
/ סינמה סיטי. גישה לתחבורה ציבורית, חניה חופשית.

shlomo@ks-ins.co.il .052-2944888 לפרטים – שלמה

להשכרה כדייר משנה,  בסוכנות לביטוח. ולכל מטרה.
חדר/ים להשכרה גדולים מרווחים ומוארים ) אפשרות 
לקבל מרוהט(. המחיר פיקס = כולל כל המיסים. עלות 

חודשית וללא התחייבות

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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
דראורגל סוכנות לביטוח מחפשת שיתוף פעולה עם סוכן 
/ סוכנת / סוכנות ביטוח לביטוח אלמנטרי / חיים לתאום 

פגישה ופרטים נוספים, ניתן להתקשר לדוד בטלפון  
 052-6533382

בי. פור יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז, מעוניין לרכוש 
תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי. כולל מודלים גמישים 

 ארוכי טווח, כולל משרדים. 0528741331 

Michaele@b4-u.co.il סודיות מובטחת.
סוכן ביטוח אלמנטרי מעוניין בשיתופי פעולה. מייל: 

shahar@shahar-ins.co.il נייד:052-4287086.
למכירה תאגיד ביטוח רשום מורשה ומוכן להפעלה  

מיידית ! נא להתקשר לעו"ד שלמה ברמץ 0544-534902

מעוניין למכור תיק ביטוח חיים/ פנסיה + אלמנטרי תיק 
שקיים משנת 2010 לרציניים בלבד. לפרטים נוספים נא 

ליצור קשר , מריו 0508-112234 

בי. פור יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז, מעוניין לרכוש 
תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי. כולל מודלים גמישים 

 ארוכי טווח, כולל משרדים. 052-8741331 
Michaele@b4-u.co.il סודיות מובטחת.

סוכן ביטוח אלמנטרי מעוניין בשיתופי פעולה. מייל: 
shahar@shahar-ins.co.il נייד: 052-4287086.

סוכן ביטוח עם קבלות מעונין להקים מחלקה משלימה 
 ואו לרכוש תיק ביטוח. לפרטים נוספים: 

afikf.gabi@gmail.com נייד:  גבי  052-09770368
סוכן חיים ואלמנטרי בעל ותק וניסיון מעונין ברכישת תיק 

אלמנטר. צניעות ,יחס אישי ודיסקרטיות מובטחים.גמיש 
bgol601@gmail.com  במודל הקניה

סוכן חיים ואלמנטרי בעל ותק וניסיון מעונין ברכישת 
תיק אלמנטר .צניעות ,יחס אישי ודיסקרטיות 

bgol601@gmail.com מובטחים. גמיש במודל הקניה

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

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערה של משפחת גרין על 

פטירתו של חבר הלשכה 

אברהם גרין ז"ל
שלא תדעו עוד צער

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

הדלת פתוחה, ולא רק לאליהו הנביא
< סו"ב מירה פרחי

מידי שנה אנחנו עורכים את הסדר המשפחתי, כאשר המשאלה הראשונה כ
שלי היא את מי אנחנו מארחים. ההתרגשות גדולה, וההכנות בבית עם 

ניחוחות הבישול מחזירים אותי לבית אימי זוהרה ז״ל.
מכל,  הכל  להכין  אומרת  המסורת 
החרוסת  לחג,  המיוחדים  התבשילים 
המפורסמת; כן עד כמה זה מפורסם אצלי 
כבר יש פס חלוקה - אני נערכת מראש עם 
במעגל  חברים  ורשימה;  מיוחדות  צנצנות 
נוספו  קרובות  לשכה  חברות  וגם  הראשון 
לפס החלוקה. ובנוסף, כל שאר המטעמים 
אם  אלי,  צמודים  שלי  הנכדים  כאשר 

בתהליך הקניות או בהכנות.
נוהגת  אני  בנוסף  גדולה,  ההתרגשות 
פניתי  השנה  בודדים,  חיילים  לארח 
וביקשתי לארח חיילים אשר משפחותיהם 

לא בארץ, או שהם מנותקי בית.
ביום־יומיים שלפני החג כולנו בהמתנה, 
מי יגיע וכמה. יש תכונה של התנהלות של 

ויש גם מטלות שלי כחברת מועצה, להיות שותפה לתהליכי ועשייה  לפני 
במועצה, כחברת ועדות בלשכה להעניק מהידע, אני בטוחה שלקראת החג 
נתינה לא חסרה, מי שנותן מקבל, דלת ביתי תמיד פתוחה לרווחה, הלב חם 
ואוהב, השמחה רבה. נסיים במשפט אחד שתמיד נשמע בקולה של אימי - 

שנזכה בכל שנה ושנה  להגיע לרגע.

ברת ביטוח החיים היפנית הידועה OPMOS יוצאת ונוקטת ח
בצעד בלתי רגיל - החברה החליטה שתפסיק לגייס עובדים 
החברה  הזה  במהלך   .2020 מאפריל  החל  מעשנים,  אשר  חדשים 

היפנית רוצה להוות דוגמה למבוטחיה.
החברה מסרה שתקבל עובדים אם יפסיקו לעשן לפני יום העבודה 
הראשון לעבודתם. כמו כן, המבטחת לא תטיל עונש כלשהו על 
עובדים במקרה שיתגלה שהם מעשנים. למעשה, המבטחת הנהיגה 
פעולה  מנהלת  והחברה  יפן  רחבי  בכל  במשרדיה  עישון  איסור 

רחבה כדי לשכנע עובדים להפסיק את העישון.
היעד של המבטחת היפנית לצמצם את מספר המעשנים בקרב 
עובדיה. כיום, כ־20% מעובדיה עדיין מעשנים והיעד הוא להקטין 

את מספר המעשנים ל־12% מהעובדים בשנת 2020 . 

אסור לעשן: מבטחת יפנית 
תפסיק לגייס עובדים מעשנים

צמצום מספר המעשנים עד 2020

מירה פרחי | צילום: באדיבות המצולמת
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