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ביטוח ופיננסים

יועצי הלשכה
מיועצי תעבורה ועד מחשוב: 

הכירו את נבחרת היועצים 
המקצועיים של לשכת סוכני 

ביטוח ⋅ וגם - ראיון בנושא 
עם מ"מ נשיא הלשכה, סו"ב 

ליאור הורנצ'יק < עמ' 7

הגנה לאומית
סו"ב ישראל גרטי מספר 

על השת"פ בין הלשכה 
למערך הסייבר הלאומי 

שיגביר את המודעות 
לביטוחי סייבר

< עמ' 5

נערכים לקראת יישום
נשיא הלשכה רוזנפלד 

בבקשה דחופה לממונה 
ברקת: לדחות יישום נספח 

ב' לחוזר מסמך הנמקה, 
שאמור להיכנס לתוקף ב־1 

ביולי 2019 < עמ' 3

כשנתיים מאז רפורמת 
נזקי צנרת: כמות 

השרברבים ואיכותם 
לא מספקת, והחברות 

מעכבות אישורי 
תביעות ותשלומים

הרפורמה של נזקי צנרת )חוזר השרברבים( נכנסה ב-2017 בקול 
תרועה רמה, אך בפועל הבעיות גדלו והתלונות גברו ⋅ כעת, 

סו"ב ישראל גרטי, יו"ר הוועדה האלמנטרית נפגש עם חברות 
הניהול כדי לשפר את השירות < עמ' 2
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ביטוח 
ופיננסים

מחפשים פתרון

)חוזר ה צנרת  נזקי  של  רפורמה 
בקול  נכנסה  השרברבים( 
שוק  רשות  מצד  רמה  תרועה 
הייתה  הרפורמה   .2017 בספטמבר  ההון 
בתביעות  המצב  לשיפור  להביא  אמורה 
בפועל  אך  דירות,  בביטוחי  מים  נזקי 

הבעיות גדולות והתלונות גברו.
לדברי סו"ב ישראל גרטי, יו"ר הוועדה 
הגיעו  בלשכה,  אלמנטרי  לביטוח 
תלונות  ברשתות  פורסמו  וכן  לוועדה 
ההתנהלות  על  סוכנים  מצד  רבות 
הרבות,  התלונות  "בעקבות  זה.  בנושא 
לקיים  בראשותי  הוועדה  החליטה 
פגישות עם החברות המנהלות בתחום", 

סיפר גרטי.
מנכ"ל  עם  הייתה  הראשונה  הפגישה 
ועם  טוביה  ליאור  "נץ",  חברת 
מצד  אזולאי.  גמזו  מאיה  הסמנכ"לית 
הביטוח  סוכני  גם  השתתפו  הוועדה 
שלמה אפלר, אברהם שובל, ואילן דבי.

גרטי: "היה חשוב לנו לשמוע מהם, אם 
הם מבינים שיש בעיות ומה הפתרונות 
מצדם  הפעולה  שיתוף  מציעים.  שהם 
הם  מה  לנו  הראו  הם  מעולה,  היה 
לנו  ומסרו  העבודה  בתהליכי  משפרים 
מספר טלפון של מוקד ישיר לסוכנים, 
לטיפול און־ליין עבור קיצור תהליכים".

הבעיות  את  פירט  האלמנטרית  הוועדה  יו"ר 
מכך  נובעות  מהבעיות  "חלק  הרפורמה:  ביישום 
מספר  אלפים  במאות  גדל  הרפורמה  שבעקבות 
הן  כך  לשם  המנהלות.  חברות  אצל  המבוטחים 
זקוקות לעוד ועוד שרברבים והבעיה היא שאין 
מספיק שרברבים מיומנים בשוק. חלקם לומדים 

אפילו תוך כדי תנועה. 
"בחברת נץ הבטיחו שהם בודקים את איכות 
הכשרת  לקיום  אפשרות  ויבדקו  השרברבים 
שרברבים בשיתוף משרד העבודה והלשכה. כמו 
התביעות  סוגי  התאמת  את  לטייב  הובטח  כן, 
לטפל  שיודע  שרברב  שכן  השרברבים,  לסוגי 
לטפל  שיודע  שרברב  לא  זה  בדירה  בסתימה 
בבניין ששם הנזק יכול גם להיות מאות אלפי 

שקלים".

צוואר בקבוק 
היא  גרטי  סו"ב  שמעלה  נוספת  בעיה 
צוואר הבקבוק שנוצר אצל חברות ביטוח, 
בתחום  תביעות  לאשר  ממהרות  שאינן 
דעת  חוות  עוד  רוצות  הן  "לפעמים  זה: 
והתיקון מתעכב בעוד יומיים שלושה, כך 
נוצרה  גוברת.  המבוטח  שביעות  שחוסר 
מבוטחים  מספר  של  משולבת  מציאות 
לא  שרברבים  ואיכות  כמות  והולך,  גדל 
ממהרות  שלא  ביטוח  וחברות  מספקת 

לאשר תביעות", מסביר גרטי. 
בפגישה עם מנכ"ל חברת הניהול "מילגם", 
הוועדה  חברי  ועם  אברשטרק,  שלומי 
שלמה אפלר, אילן דבי, מאור כהן, שלומי 
גילה, שובל אברהם, אסף ייגר, עלו בעיות 
נוספות: "שם אמרו לנו שמדובר בתהליכים 
- תהליך של למידה, של הטמעה. לדבריהם, 
יש פה שרשרת שלומדים איך לקצר אותה 
הביטוח.  חברות  אישורים מצד  זירוז  כולל 
הם העלו בעיה נוספת לפיה חלק מחברות 
הביטוח גם מעכבות תשלומים לשרברבים, 
שרובם עצמאים קטנים, ואם חברה מעכבת 
להם 10־20 אלף שקל בחודש, הם לא יעבדו 
בתחום הביטוח יותר - כך כל הזמן יורדים 

שרברבים מהמצבת".
חשוב לציין כי פגישה נוספת תתקיים באוגוסט 
הגדולה  לחברה  האלמנטרית  הוועדה  בין 

השלישית בתחום "נתב". 
אמנם  ההון  שוק  "רשות  כי  גרטי,  מסר  עוד 
אבל  שנה  לפני  הרפורמה  על  ביקורת  ביצעה 
לפי  המצב  את  בוחנת  שהרשות  היא  הבעיה 
שיש  ונמצא  אליה  המגיעות  הציבור  תלונות 
שגורם  מה  התלונות,  במספר   75% של  ירידה 
שהתלונות  שכחו  הם  אבל   – מרוצה  להיות  לה 
היום מגיעות מהציבור ישירות לחברת הביטוח, 
את  משתפת  ולא  ומטפלת  לתמונה  שנכנסת 
הרשות בתלונה. הצגנו בפני הרשות את הבעיות 
הקיימות. אנחנו רוצים שירות מצוין, אנחנו כרגע 

לא בשירות מצוין, אפילו לא בשירות טוב".

 רפורמת נזקי צנרת לא מתרוממת: 
סו"ב ישראל גרטי מנסה לפתור

כשנתיים חלפו מאז הרפורמה ותלונות הציבור והסוכנים מתרבות, כמות השרברבים ואיכותם לא 
מספקת והחברות מעכבות אישורי תביעות ותשלומים. יו"ר הוועדה האלמנטרית נפגש עם חברות 

הניהול כדי לשפר את השירות < רונית מורגנשטרן

"הרשות בוחנת את המצב 
לפי תלונות הציבור 

המגיעות אליה ונמצא שיש 
ירידה של 75% במספר 
התלונות, מה שגורם לה 
להיות מרוצה – אבל הם 
שכחו שהתלונות היום 

מגיעות מהציבור ישירות 
לחברת הביטוח"

ישראל גרטי | צילום: 
שלומי דעי
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נערכים לקראת יישום

פנה נ  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב  הלשכה,  שיא 
ההון,  שוק  על  לממונה  דחופה  בבקשה 
לדחות  ברקת,  משה  ד"ר  וחיסכון  ביטוח 
שאמור  הנמקה,  מסמך  לחוזר  ב'  נספח  יישום 

להיכנס לתוקף ב־1 ביולי.
רוזנפלד מציין במכתבו כי כבר פנה לברקת 

שציינתי  "כפי  וכי   ,20.3.19 ביום  זה  בנושא 
במכתבי במרץ ובפגישתנו הנעימה ביום חמישי 
האחרון, 27.6.19, הסיבה לבקשתי לדחיית נספח 
ב' נבעה בעיקרה מהצורך להיערך ליישום נספח 
ויכנס  הקיים  ההנמקה  למסמך  התווסף  אשר  ב' 

לתוקף מחר )בראשית יולי(, כותב רוזנפלד. 
נשיא הלשכה מדגיש כי "נספח ב' הינו מסמך 
חדש ומורכב אשר מצריך מבעל הרישיון לבצע 
הנמקה רחבה ביותר, מעבר לנימוקים הקיימים 

כיום וליתן לציבור המבוטחים תמונת מצב רחבה 
יותר על החיסכון הפנסיוני שלהם. כאמור, נספח 
ב' מציב הנחות קבועות לכלל המוצרים על מנת 
בסיס  על  היתר  בין  הצבורה  היתרה  את  לחשב 
דמי  המדד,  שיעור  הפרישה,  לגיל  ביחס  הנחות 

הביטוח, ודמי הניהול".

"מכשול בפני עיוור"
עוד מסביר רוזנפלד במכתבו:

"סוכן הביטוח הפנסיוני אשר נדרש מחודש יולי 
לבצע את ההשוואה בין המוצרים השונים ולהוסיף 
בין שיקוליו השונים את העלות הכוללת של דמי 

הניהול במוצר הקיים של הלקוח והמוצר המומלץ, 
לקצבה  גמל  לקופת  ביחס  העלויות  את  לציין 
קופות  לסוגי  ביחס  וכן  ההמלצה  ניתנה  עליה 
הכוללת  העלות  כאשר  האחרות  לקצבה  הגמל 
אלו  נספח,  להוראות  בהתאם  כאמור,  תחושב, 
דרישות שקשה להבין כיצד מצפה הרשות שהדבר 

יבוא לידי ביטוי.
עו"ד  היועץ המשפטי של הלשכה,  "כפי שציין 
שאם  לחוזר  נספח  על  מדובר  אברהם,  בן  עדי 
מכשול  'הנחת  בבחינת  יחשב  מחר  לתוקף  יכנס 
ביטוח  סוכני  ציבור שלם של  עיוור', כלפי  בפני 
שממחר יהפכו ללא צייתניים להוראות הרגולציה, 

שלא מרצונם, בנוגע ליישום החוזר והדרישות 
המשתמעות  ההשלכות  כל  על  בו,  הנקובות 

מכך. 
"ההקלה של הרשות כפי שפורסמה לאחרונה 
)28.5.19( לפיה יש להמשיך לפעול על פי נספח 
ב' החל מיום התחילה, אך לא במסגרת הפורמט 
אם  שהרי  לרש,  לעג  בבחינת  הינה  המובנה, 
את  לבצע  כדי  ישימה  לא  עדיין  הטכנולוגיה 
הדרוש, כיצד יעשה זאת סוכן הביטוח הפנסיוני 

בצורה ידנית ללא טעות חישובית? 
לפני  שערכנו  בדיקה  פי  על  מכך,  "יתרה 
אשר  מערכות  בנמצא  אין  כי  התברר  הישיבה 
על  ב'  נספח  דרישות  עם  להתמודד  מסוגלות 
מנת ליישם את החוזר, באופן שיאפשר לסוכן 
החוזר  הוראות  את  לקיים  הפנסיוני  הביטוח 
כלשונו ולהעניק לציבור המבוטחים תמונת מצב 
ביחס לחסכון הפנסיוני שלהם, וקיימת רק חברה 
מצליחה  'כמעט'  שהיא  בכך  שמתהדרת  אחת 

לעשות את כל המבוקש בנספח ב'. 
"משכך, אני קורא לך כפי שדיברנו בפגישתנו 
על  ולהורות  סמכותך  את  להפעיל  האחרונה, 
מסמך  בחוזר  ב'  נספח  הוראות  יישום  דחיית 
ההנמקה בחצי שנה נוספת על מנת לאפשר לכלל 
הביטוח  וסוכני  בכלל  הביטוח  בשוק  השחקנים 
בפרט, להיערך ליישום מיטבי של החוזר לטובת 
את  הלשכה  נשיא  מסכם  המבוטחים",  ציבור 

מכתבו.

רוזנפלד בבקשה דחופה לברקת: לדחות 
יישום נספח ב' לחוזר מסמך הנמקה  

החוזר אמור להיכנס לתוקף ב־1 ביולי 2019 וענף הביטוח, כמו גם היצרנים וגם הסוכנים, לא הספיקו 
להיערך לקראתו < רונית מורגנשטרן 

רוזנפלד וברקת. "אין בנמצא מערכות אשר מסוגלות להתמודד עם 
דרישות נספח ב'" | צילום: באדיבות הלשכה

עוד אין לכם כרטיס מועדון
לשכת סוכני הביטוח?

לחצו כאן <<

https://digital.isracard.co.il/digital-issuing/Insurance/%3FWizardType%3DCustomer%23/IdentifyAndCommunication
https://bit.ly/2VO55R0
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לשון הרע

לשכה פנתה אל היועץ הפנסיוני בדרישה ה
מסודרת,  התנצלות  הודעת  לפרסם 
הלשכה,  ידי  על  יאושר  שלה  שהנוסח 
בגין הוצאת לשון הרע כנגד ציבור סוכני הביטוח 

בישראל.
כלכליסט  בעיתון  כתבה  הוא  לדרישה  הרקע 
לביטוחי  סלינגר  סייעה  "איך  הכותרת  תחת 
המנהלים בניגוד למה שרצתה". הכתבה, שנכתבה 
לפיה  העובדה  את  הציגה  בינדמן,  רחלי  ידי  על 
התיקון לחוזר מסמך ההנמקה, אשר נכנס לתוקף 
ביום פרסום הכתבה, יוצר עיוותים בהצגת החסכון 

הפנסיוני של ציבור המבוטחים בישראל.
לתיקון  התייחסותך  צורפה  התדהמה  "למרבה 
הביטוח  'סוכני  לישנא:  כהאי  נאמר  ובו  לחוזר 
ההנמקה  מסמך  את  מעוות  באופן  לנצל  עומדים 
החדש של הרשות על מנת להגיש המחשה פסולה 
לציבור העובדים, להטעותכם במכוון ולהציג להם 
תוך  כעדיפה,  כתוכנית  נחותה  חסכון  תוכנית 
ניצול ציני של חוסר תשומת לב של הפיקוח על 

הביטוח'".

"אמירות משמיצות"
בלשון  מסתייגת,  מרשתי  כי  לציין  "למותר 
סוכני  את  להציג  בחרת  בו  מהאופן  המעטה, 
מעוות'  'באופן  לנצל  שבכוונתו  כגורם  הביטוח 
את מסמך ההנמקה ו־'להטעות במכוון' את ציבור 
החוסכים על מנת לספק להם תוכנית חסכון נחותה 
שתפגע ביתרת החסכון שלהם בתום תקופה, אומר 
לפיה  תודעה  לקבע  "הניסיון  ומוסיף:  אברהם  בן 

במטרה  פועלים  הביטוח  סוכני 
החוסכים  ציבור  את  להטעות 
זדונית  מקוממת,  הינה  בישראל 
כאשר  וחומר,  קל  ראויה,  ואינה 
'יועץ  של  מפיו  נאמרות  המילים 
מדובר  אובייקטיבי'.  פנסיוני 
בהשחרת פניהם של סוכני הביטוח 
באופן  מדבריך  מצטיירים  אשר 
לצורך  מעבר  ראוי.  שאינו  פסול 
נוסיף כי היינו מצפים להתנהלות 
מכבדת וראויה כלפי ציבור סוכני 
בעלי  שהינם  חבריך  הביטוח, 
רשות  מאותה  מורשה,  רישיון 

שהנפיקה את רשיונך.
פגיעה  מהוות  אלו  מעין  משמיצות  "אמירות 
שהינם  הביטוח  סוכני  בציבור  ומשפילה  חמורה 
בעלי מקצוע איכותיים ומפוקחים, העושים עבודת 

קודש מתוך רצון לדאוג לזכויות לקוחותיהם ובני 
משפחותיהם".

הדברים  "פרסום  כי  עוד  קובע  המשפטי  היועץ 
היתר,  בין  מהווה,  האמור,  באופן  ידך,  על  הללו 
לשון הרע כהגדרתה בסעיף 1 לחוק איסור לשון 
לפגוע  היה  תכליתם  וכל  תשכ"ה־1965  הרע, 

של  ידם  ובמשלח  הטוב  בשמם  מקומם  באופן 
מסמך  הצגת  על  בהתבסס  והכל  הביטוח  סוכני 
לפגוע  הביטוח  לסוכני  שיאפשר  ככלי  ההנמקה 
מצג  והצגת  ניצול  ידי  על  לקוחותיהם  בחסכון 

פסולה  וכהתנהגות  הסוכן  מטעם  כלשונך  מטעה 
של סוכני הביטוח אשר שיקוליהם מוטים לכאורה 
מכוונת  לפגיעה  השגוי  ההנמקה  מסמך  עקב 

בחסכון לקוחותיהם".
אייכלר  אבי  בחר  בו  האופן  הלשכה  לטענת 
מהווה  מקצוע,  בעלי  של  שלם  בציבור  "לפגוע 
לפעול  החובה  של  בוטה  הפרה 
עוררין  אין  לב.  ובתום  בזהירות 
שבאו  כפי  ודבריך  התנהגותך  כי 
לידי ביטוי בכתבה ובאופן בו היא 
בציבור  פגיעה  מהווה  פורסמה 
כדי  בה  ויש  הביטוח  סוכני 
במוניטין  חמורה  לפגיעה  להוביל 
בשמם  בכבודם,  הביטוח  סוכני 
בוטה  הפרה  תוך  ובעיסוקם  הטוב 
כן,  על  יתר  האתיקה.  כללי  של 
החקוקה  החובה  הפרת  על  מדובר 
וחירותו,  האדם  כבוד  יסוד:  בחוק 
קרי  ובקניין,  בכבוד  פגיעה  עקב 
באופן  הביטוח  סוכני  של  הטוב  לשמם  הזכות   -
מקומם. משכך, בשלב זה אנו מבקשים כי תוציא 
לאלתר הודעת התנצלות מסודרת. למותר לציין, 

כי הנוסח הסופי יאושר מול הלשכה בלבד".

הלשכה דורשת הודעת התנצלות לפני 
תביעה מהיועץ הפנסיוני אבי אייכלר

טוענת להוצאת לשון הרע כנגד ציבור סוכני הביטוח בישראל במסגרת דברים שאמר בכתבה 
בכלכליסט < רונית מורגנשטרן 

"הניסיון לקבע תודעה לפיה סוכני הביטוח פועלים 
במטרה להטעות את ציבור החוסכים בישראל הינה 

מקוממת, זדונית ואינה ראויה, קל וחומר, כאשר 
המילים נאמרות מפיו של 'יועץ פנסיוני אובייקטיבי'. 

מדובר בהשחרת פניהם של סוכני הביטוח אשר 
מצטיירים מדבריך באופן פסול שאינו ראוי"

פגיעה חמורה ומשפילה בסוכני הביטוח
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במערך ב בכירים  עם  פגישות  סדרת 
שיתוף  על  הוסכם  הלאומי  הסייבר 
לבין  ביטוח  סוכני  לשכת  בין  פעולה 
העסקים  בעלי  מודעות  להעלאת  הסייבר  מערך 
לביטוח סייבר. במסגרת תכנית השת"פ יעלה גם 

קמפיין משותף בנושא.
מסקר שפרסם מערך הסייבר הלאומי לאחרונה 
יש ביטוח  כי רק ל־13% מהחברות במשק  עולה 
בענפי  בחברות  רבים  בכירים  וכי  סייבר, 
החקלאות, הבינוי והסיטונות אינם מודעים לכך 
שקיימת אפשרות לרכוש ביטוח התקפות סייבר.

והחברות  הביטחון  גופי  פי תפיסת המערך,  על 
על  להגן  כיצד  היטב  יודעים  במשק  הגדולות 
עצמם מול איומי סייבר, אך יתר המרחב האזרחי 
מוזנח; המערך רואה בביטוח מרכיב חיוני ביכולת 
סייבר,  מתקפות  לאחר  המשק  של  ההתאוששות 
של  הכלכלי  הסיכון  את  מקטין  שהביטוח  משום 
המגזר העסקי. בנוסף, מערך הסייבר רואה בהליך 
החיתום הביטוחי, שבודק את מערכות ההגנה של 
בעל העסק, כלי עקיף לשיפור ההגנה הכוללת של 
להמריץ  שנועדה  חדשה  תכנית  במסגרת  המשק. 
את שוק ביטוח הסייבר פועל המערך גם לשיפור 
הידע המקצועי של סוכני הביטוח בתחום הסייבר 

ולשיפור הפוליסות של חברות הביטוח.
לביטוח  הוועדה  יו"ר  גרטי,  ישראל  סו"ב 
הנושא  את  לרכז  שמונה  בלשכה,  אלמנטרי 
שיתוף  את  רוצה  "המדינה  מספר:  בלשכה, 
המגזר  של  המודעות  בקידום  שלנו  הפעולה 
סייבר.  נזקי  מפני  כהגנה  ביטוח  לצורך  העסקי 
לביטוח  מודעים  הביטוח  שסוכני  להם  הסברנו 
אבל  לנושא,  זמן  מקדישה  ושהלשכה  הסייבר 
אם בעלי העסקים לא מבינים את החשיבות של 
את  לרכוש  אותם  לשכנע  סיכוי  אין  לסוכן  זה, 
הביטוח. כמו שהמדינה הריצה קמפיין על שימוש 
המדינה  ככה  בהם,  לחסוך  כדי  במים  מושכל 
ביטוח  חשיבות  בנושא  קמפיין  לפרסם  צריכה 

הסייבר לעסקים.
תכנית  לבנות  הצורך  על  "הסכמנו 

מסודרת משותפת להעלאת המודעות 
קמפיין  גם  ובו  העסקים  בעלי  של 
לכך  להביא  שנועד  משותף  פרסומי 
שחייבים  יבינו  העסקים  שבעלי 
לעשות ביטוח סייבר. באחת ממדינות 

לצורך  אגרסיבי  פרסום  בוצע  אירופה 
מודעות  אפס  וממצב של  סייבר,  בביטוח 

מ־50%  ללמעלה  שכיום  לכך  הגיעו  הם 

מבעלי העסקים במדינה זו יש ביטוח סייבר".

"סיירת סייבר"
יחד  תבצע  הלשכה  גרטי,  לדברי 
ענף  של  שוק  סקירת  המערך  עם 
לשפר  כדי  גם  הסייבר,  ביטוחי 
לשפר  כדי  וגם  הפוליסות  את 
לעסק  הפוליסה  התאמת  את 
מערך  כך  "לצורך  מדובר:  בו 
מתודולוגיה  יעמיד  הסייבר 
להגנה  עסקים  לבעלי  מקצועית 
במסגרת  סייבר.  מתקפת  מפני 
הסייבר  מערך  יקבל  הפעולה,  שיתוף 

בכנס  הסייבר  על  להסברה  במה  זמן  הלאומי 
האלמנטרי הקרוב באילת", מספר גרטי ומוסיף: 
"כמו כן, סיכמנו על בניית מערך מקצועי פנימי 
לסוכנים  והשתלמויות  לימודים  לצורך  בלשכה 
הצעתי  אני  הסייבר.  לתחום  להיכנס  שרוצים 
שיהיו  סוכנים  של  סייבר'  'סיירת  מעין  להקים 
ישתתף  שירצה  מי  בענף.  זה  של  המחוללים 
מערך  עם  הלשכה  של  והשתלמויות  בהדרכות 
הסייבר, בעקבותיהם יקבלו תעודה מיוחדת של 
סוכנים  לקבוצת  איכות  תו  מעין  סייבר';  'סוכן 
שוטפים  עדכונים  שתקבל  בנושא,  שתתמקד 
בתחום ותהווה את חוד החנית של התחום בלשכה.
"בנוסף, נקיים עם המערך גם ימי עיון משותפים 
של  המדיות  בכל  פרסום  מבחינת  שת"פ  וגם 
קטנים  לעסקים  הכוונה  לעסקים.  סייבר  ביטוח 
ובינוניים, כי הגדולים מסודרים. עבור עסק קטן 
לשנה;  שקלים  מאות  כמה  של  בפרמיה  מדובר 
וגדול  חדש  בשוק  מדובר  הביטוח  סוכני  עבור 

מאוד", מסכם גרטי.
רואה  "אני  רוזנפלד:  ליאור  סו"ב  הלשכה  נשיא 
סייבר  לכיסוי  לדאוג  הלאומית  ברמה  חשיבות 
לכל בית עסק ובית מגורים, זהו כיסוי חובה שכל 
היום  יהיה מחויב להציע אותו. מדובר כבר  סוכן 

בסיכון ממשי שרק ילך ויתעצם".

מערך הסייבר הלאומי בשת"פ עם הלשכה: 
הגברת המודעות לביטוח סייבר לעסקים  
השת"פ יכלול הגדלת המודעות והידע המקצועי של הסוכנים באמצעות הכשרתם בשיתוף עם 

אנשי מערך הסייבר; רק ל־13% מהחברות במשק יש ביטוח סייבר. מדובר בשוק חדש וגדול עבור 
הסוכנים < רונית מורגנשטרן 

אינטרס לאומי

"סיכמנו על בניית מערך 
 מקצועי פנימי בלשכה 

לצורך לימודים 
והשתלמויות לסוכנים 

 שרוצים להיכנס 
לתחום הסייבר"

shutterstock :גרטי: "הקמת סיירת סייבר משותפת" | צילום

גרטי | צילום: 
באדיבות הלשכה



להעניק למבוטח
את השירות הטוב ביותר?

מנורה מבטחים זכתה במקום 1
בסקר שביעות רצון בענף ביטוחי בריאות 

וסיעוד לשנת 2019.
הסקר נערך ע"י לשכת סוכני הביטוח בישראל, בקרב חברי הלשכה.

רוצים לעבוד עם מנורה מבטחים? בטח שאפשר!
ניתן לפנות לרועי זוהר מנהל סיכונים ופרוייקטים ארצי

ROEEZ@MENORA.CO.IL בטלפון 0547107061 או במייל
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 מיועצי תעבורה ועד מחשוב: 
הכירו את נבחרת היועצים המקצועיים

 לשכת סוכני ביטוח מעמידה לרשות חבריה 40 יועצים מקצועיים בתחומים שונים ⋅ 
חברי הלשכה מוזמנים לפנות אליהם דרך אתר הלשכה 

הכירו את היועצים

 אלקה שלם
אימון עסקי

אלי זוארץ 
פיננסי עסקי 

עו"ד איתן קנול
תעבורה

גילי ראובני 
אימון עסקי

 גדעון ארמן
אלמנטר עסקים, 
חבויות, דירה, רכב

 אסף נגל
אימון עסקי

עו"ד ימית מוריה 
ישראל

 דיני נזיקין ונזקי גוף

פרופסור זיו רייך  
רגולציה והערכות 

שווי

ד"ר אודי פרישמן 
בריאות וסיעוד

עו"ד ישגב אבידר 
תעבורה

עו"ד דניאל חדש 
דיני עבודה

אלון גל
אימון עסקי

 עו"ד ג'ון גבע
יועץ משפטי לחברי 

הלשכה במחוזות 
מרכז, שרון וירושלים

עו"ד דוד פייל  
בריאות וסיעוד

עו"ד אמנון פיראן 
בריאות וסיעוד

אביב בן אברהם 
שמאות רכב

רו"ח בועז מקחל  
הערכת שווי תיק 
סוכן והיבטי מיסוי

 רו"ח סו"ב דוד בכר 
תביעות רכוש ואובדן 

רווחים

עו"ד ניצן הראל  
יועץ משפטי לחברי 

הלשכה במחוזות 
צפון, שפלה ודרום

עו"ד ליאור קן דרור 
יועץ משפטי לחברי 

הלשכה במחוזות 
צפון, שפלה ודרום
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הכירו את נבחרת היועצים המקצועיים

עו"ד שלמה בכור 
 צווי הרחבה 
ודיני עבודה

עו"ד שלומי לוטינגר  
יועץ הלשכה בנושא 

ביטוחי הבריאות 
לסוגיהם

עו"ד עודד שטרנברג  
תביעות נגד קרנות 

פנסיה־פנסיית נכות/ 
אי כושר עבודה  

קובי ליברמן
שמאי הערכות 
תכולה, דברי 

אמנות, תכשיטים 
ושעונים

 עו"ד משה סרנגה 
דיני ירושה וצוואות  

מוסמך ייפוי כוח 
מתמשך מטעם 

אפוטרופוס הכללי 

עו"ד ליאור טומשין  
יועץ הלשכה בנושא 
מימוש זכויות בשל 

פגיעות גוף

רועי כרמון חיים 
פנסיוני

רו"ח מאיה ברבר 
יישום והטמעת 
רגולציה ובקרה 
לסוכני הביטוח

 רוני קרמר 
אימון עסקי

רו"ח צביקה משבנק  
מיסוי פנסיוני

עופר פוסט 
מחשוב

אינג' עופר בן נון 
הנדסי, קבלנות, 
תמ"א 38, נדל"ן



כיסוי לניתוחים בישראל בפרמיה מופחתת, 
המאפשר בחירה בין כיסוי מלא לאחר מיצוי זכויות בשב"ן, 

לבין תשלום השתתפות עצמית

מסלול הניתוחים הבלעדי והאטרקטיבי חזר!

Extra ביטוח אפגרייד

מקצוענות חדשנות מחויבות
כי הראל בריאות זה - 

25
38

2/
25

66
2

אל
הר

דיו
טו

ס
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הכירו את נבחרת היועצים המקצועיים

 סולי הוד 
מחשוב

 הילה בכור
שירותי יעוץ, הדרכה 
והתאמה רגולטורית 

תחום האלמנטרי

עו"ד רפאל אלמוג 
בריאות וסיעוד

 חגית מנחם 
בדיקת עמלות 

סוכנים

עו"ד עמית קרמר 
ביטוח לאומי 

ורשלנות רפואית

עו"ד עופר פרידמן 
ביטוח סייבר

 תמיר גורן 
בדיקת עמלות  

גיליה משולם 
יועצת ארגונית 
- כתיבת נהלים 

ובקרה

 יעל אהביה 
ייעוץ ארגוני ועסקי

 גבי נקיבלי 
סיעוד



"
מקצועיים  יועצים   40 כיום  ללשכה  יש 
בתחילת  שהגדרתי  ליעד  בהתאם  חיצוניים 
אותו.  נחצה  גם  דעתי  ולעניות  הקדנציה, 
הכוונה  קבלת  להנגיש  הייתה  העיקרית  המטרה 
תחומים  מאוד  בהרבה  לסוכנים  מקצועי  וסיוע 
עבודתם  במהלך  בבעיות  נתקלים  הם  שבהם 

השוטפת".
נשיא  מ"מ  הורנצ'יק,  ליאור  סו"ב  אומר  כך 
תחום  על  שאחראי  ומי  ביטוח,  סוכני  לשכת 

היועצים החיצוניים.
הנהגת  שמה  הקדנציה  בתחילת  כבר  לדבריו, 
החיצוניים  היועצים  שמערך  לכך  לב  הלשכה 
לכן  מספק.  אינו  הלשכה  לסוכני  המקצועיים 
הוחלט לעבות את המערך ולהוסיף יועצים, ככל 
ייעוץ  כמו  לסוכן,  החשובים  בתחומים  שניתן, 
עסקי וארגוני, ייעוץ משפטי, ייעוץ של מומחים 
ועוד,  פנסיוני  סיעוד,  בריאות,  הביטוח:  לענפי 
וניהול משרד. "היועצים שגייסנו  בדיקת עמלות 
ראיון  סינון,  של  תהליך  לאחר  בקפידה  נבחרו 

אישי והסכם מסודר מול הלשכה".

איך זה עובד?
כל סוכן ביטוח חבר לשכה נכנס לאתר הלשכה, 
לוחץ על הלינק של היועצים ומתחבר באמצעות 
שם וסיסמא, כמו לאזור האישי שלו. הסוכן יבחר 
את היועץ לפי נושא הפנייה שלו, ישלח שאילתה 

 72 בתוך  עליה  לענות  שמחויב  ליועץ,  ישירה 
שעות.

"אני מצפה שזמן התגובה של היועצים לפניות 
יהיה מהיר, כפי שהתחייבו בהסכמים איתם. אנחנו 
שלא  יועץ  עם  התקשרות  להפסיק  נהסס  לא 
שקבענו.  ובסטנדרטים  שלו  בהתחייבויות  יעמוד 
 CRMה־ תוכנת  באמצעות  ובקרה  מעקב  לנו  יש 
של הלשכה לגבי זמן השליחה של השאילתה וזמן 
גם  אנחנו  למהות השאלה.  להיכנס  בלי  התגובה, 
נענה כמובן לכל פנייה של חברי הלשכה בנושא". 
יש לציין, כי חברי הלשכה זכאים לשעת ייעוץ 
ירצו  הם  אם  היועצים.  כל  אצל  חינם  ראשונה 
הורנצ'יק,  מסביר  היועץ,  עם  התקשרות  בהמשך 
המחיר שייגבה מהם יהיה זול מהתעריפים הנגבים 
"לעיתים  רגילים.  מלקוחות  היועצים  ידי  על 
לפתרון  רק  לא  לסייע  יכולה  ממוקדת  הכוונה 
של  ההחלטות  מערך  לכל  אלא  קונקרטית  בעיה 
הגדולה  ההצלחה  על  מברך  אני  בעתיד.  הסוכן 
המון  לכולם  ומאחל  החיצוניים  היועצים  שבגיוס 

הצלחה".

 "עמדנו ביעד גיוס של 40 יועצים חיצוניים 
וגם נחצה אותו"

מ"מ נשיא הלשכה סו"ב ליאור הורנצ'יק גאה בעמידה ביעדי גיוס היועצים המקצועיים ומדבר על הסיוע 
שמעניקה הלשכה לסוכנים במגוון רחב של תחומים < רונית מורגנשטרן 

הורנצ'יק. "לא נהסס להפסיק התקשרות עם יועץ שלא 
יעמוד בסטנדרטים" | צילום: גיא קרן

עומדים ביעד
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בצל הסערה

העדה ה בני  של  המחאה  פגנות 
האתיופית בימים האחרונים, שביום 
הראשון שלהם הפכו למהומות של 
ממש, העלו גם את סוגיית הכיסוי הביטוחי 
של  תיעוד  במהלכן.  נפגע  שרכושו  למי 
המהומות האחרונות הראה פגיעה ושריפת 
שונים  במקומות  מפגינים  בידי  מכוניות 
בארץ. מי מפצה בעל רכב שנפגע במהומות 
הרכב  ביטוח  פוליסת  האם  אלו?  כגון 
לרכב  שנגרם  נזק  מכסה  רכוש(  )פוליסת 

במהומות?
הוועדה  יו"ר  גרטי,  ישראל  סו"ב  לדברי 
התקנית  "הפוליסה  בלשכה:  כללי  לביטוח 
מחריגה  אף  היא  מהומות.  כיום  מכסה  לא 
ברוב  זאת,  עם  ממהומות.  שנגרמו  נזקים 

חברות הביטוח ניתן לרכוש את הכיסוי למהומות 
בנפרד תמורת פרמיה נוספת, ובחלק מהן אפשר 
או  זהיר  הפניקס  כמו  מורחבת,  פוליסה  לרכוש 

הראל אפגרייד", מסביר גרטי ומציין כי "למרות 
ולמרות  הנפרד  הכיסוי  לרכישת  האפשרות 
שמדובר בפרמיה נמוכה, הלקוחות לא קונים אותו 

בדרך כלל".
שכיסוי  רכב  פוליסות  מעט  יש  לדבריו, 
מובנה,  באופן  בהן  נכלל  במהומות  נזק 
בעיקר ביטוחי קולקטיבים ישנים כמו עובדי 

המדינה. 
שערך  מבדיקה  כי  גרטי,  טוען  עוד 
נזקי  על  כלשהן  תביעות  הגיעו  לא  עדיין 
הביטוח.  לחברות  האחרונות  המהומות 
"הרכבים שנפגעו היו בעיקר רכבי משטרה 
ורכב  הפוכות  ניידות  ראינו  ואמבולנסים; 
שנשרף. היו כמה רכבים פרטיים שמפגינים 
עלו עליהם פגעו בפח ושברו שמשות. האם 
מס  בטוח.  לא  אני  זה?  את  תכסה  המדינה 
גרטי  מסביר  לנושא",  רלבנטי  לא  רכוש 
אמליץ  אני  ייפגע  שלי  לקוח  "אם  ומסכם: 
לו לתבוע את המדינה; אם המדינה נותנת רישיון 
הציבור  שלום  על  לשמור  אמורה  היא  להפגנות, 

ורכושו במהלך אותן הפגנות".

מי יפצה בעלי רכבים שנפגעו במהומות 
מחאת יוצאי אתיופיה?

 מסתבר שפוליסת הרכב התקנית אינה מכסה נזקי מהומות וגם מס רכוש לא מפצה על נזקים אלה 
< רונית מורגנשטרן

Shutterstock :צילום אילוסטרציה |
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נהגת הלשכה נפגשה ביום חמישי שעבר ה
שהתקיימה  בפגישה  הפול.  הנהלת  עם 
נשיא  נכחו  בראשל"צ  הפול  במשרדי 
הוועדה  יו"ר  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב  הלשכה 
האלמנטארית סו"ב ישראל גרטי, סגן יו"ר הוועדה 
הגליל  טבריה  סניף  ויו"ר  עטאף  עדווי  סו"ב 

והעמקים סו"ב מוחמד חטיב.
לקושי  הנוגעות  סוגיות  מספר  הועלו  בפגישה 
תעודות  להפיק  הערבי  המגזר  מסוכני  חלק  של 
גם  להפקה  נגישות  והעדר  הביטוח  בחברות  חובה 

באמצעות הפול במשרדי הסוכנים.
ערן כהן מנכ"ל הפול ומירי בנאי החתמת הראשית 
על  הנתונים  את  הלשכה  לראשי  הציגו  בחברה 
העובדה  ואת  הסניפים  פריסת  התביעות,  שכיחות 

נוהגים עדיין  גבוה ממבוטחי הפול  כי אחוז 
לשלם את תעודות החובה במזומן בסניפי 

הדואר והבנקים.
סוכני  כי  הייתה  הלשכה  דרישת 
תעודות  את  לשלוף  יוכלו  המגזר 
הפול  באופן מקוון באמצעות  החובה 
במשרדי הסוכנים ולא בסניפי הפול, 

שנמצאים לא פעם במרחק רב ממשרד 
הסוכנים  עבודת  את  שייעל  מה  הסוכן, 

ויקצר תהליכים.
פגישה  תיקבע  הנושא  קידום  לצורך 
נוספת בקרוב עם הנהלת הפול, נציגי 

רשות שוק ההון והנהגת הלשכה.
עד  הזה  בנושא  ננוח  "לא  רוזנפלד: 
לא  המגזר.  לסוכני  פתרון  שיימצא 

ניתן לפגוע בציבור הזה ונדאג להביא 
לו פתרונות".

פגישת  הייתה  "זו  סיפר:  חטיב  סו"ב 
הפול  להנהלת  הסברנו  טובה.  היכרות 

את הבעיה המיוחדת לסוכני המגזר הערבי בהפקת 
טענו  הביטוח.  חברות  של  חובה  ביטוח  תעודות 
לפחות  הבעיה  את  לפתור  יכול  שהפול  בפניהם 
ל־70%־80% מסוכני המגזר וביקשנו שיבחנו חיבור 
ישיר של כל בעלי הרישיון למערכת הפול 
חובה  ביטוח  כדי שיוכל להפיק תעודת 

במשרדיהם. 
גם  יביא  שהמהלך  להם  "הסברתי 
כי  הפול,  של  ההפסדים  להקטנת 
את  גם  אליו  יעבירו  המגזר  סוכני 
רק  כשכיום  הטובים,  לקוחותיהם 
הלקוחות הבעייתיים מגיעים אליו. זה 

יכול לשפר את התוצאות שלהם.

את  יבחן  הפול  שדירקטוריון  "הוסכם 
צורך  שיש  העובדה  לאור  הבקשה 
בנוסף,  כך.  המערכות לשם  בשכלול 
סוכם על מפגש משולש משותף גם 
ובידי  שבידיה  ההון,  שוק  רשות  עם 
מקווים  לבעיה.  הפתרון  נמצא  הפול 

לטוב", סיכם חטיב.
סו"ב ישראל גרטי, יו"ר הוועדה לביטוח 
מוסיף:  בפגישה,  שהשתתף  אלמנטרי, 
נפעל  הטובה  הפגישה  "בעקבות 
בשלושה מישורים: 1. רשות שוק ההון - העלינו 
במפגש  ברקת  הממונה  בפני  הזה  הנושא  את 
את  נקדם    .2 הפרק;  על  והנושא  בינינו,  האחרון 
הפול  דירקטוריון  מול  נפעל   .3 בכנסת;  גם  זה 
סוכני  של  ישיר  לחיבור  ההצעה  את  לאשר  כדי 
להפקה  הפול  של  הממוכנות  למערכות  המגזר 
מתכוונים  אנחנו  כך  לצורך  פוליסה.  של  ישירה 
לייצר פגישה עם ראשי חברות הביטוח המהווים 
את הדירקטוריון, כדי לראות איך בכל זאת אפשר 
לפתור את זה. אנחנו לא נרפה מהנושא. לא יכול 
מי  נענש.  ביטוח  סוכני  של  שלם  שמגזר  להיות 
ולא  טובים,  הלא  הלקוחות  זה  להיענש  שצריך 

הסוכן".

בדרך לפתרון בעיית ביטוח החובה במגזר?

חילופים בצמרת הרשות

מקווים לטוב

חטיב. "פגישה מוצלחת" | 
צילום: באדיבות הלשכה

 עדווי עטאף | צילום: 
באדיבות המצולם

סגנו ש שהודיע  לאחר  שבוע 
שוק  על  הממונה  של  הבכיר 
הראל  וחיסכון,  ביטוח  ההון, 
בשל  חל"ת  לשנת  יציאה  על  שרעבי, 
היימן  מיכל  כי  נודע  )ה'(  היום  לימודים, 
שתחליפו  זו  היא  ברשות,  תחתיו  שעבדה 

בתפקיד.
תחום  על  ברשות  ממונה  היה  שרעבי 
המועמדת  שהיתה  מי  הפנסיוני.  החיסכון 
ראש  סבן  שלי  היא  לתפקיד  הטבעית 
תחום פנסיה, שהודיעה במקביל למינוי על 

כוונתה לפרוש מהתפקיד.
 שרעבי הוא הסגן השני שעוזב תוך פרק 
זמן קצר את הרשות תחת הממונה ד"ר משה 

ברקת. לפני מספר שבועות הודיע על פרישתו גם 
יואב גפני, סגן בכיר שפיקח על כל תחום האשראי 

והשירותים הפיננסים החוץ בנקאיים ברשות.
נשיא לשכת סוכני ביטוח, סו"ב ליאור רוזנפלד, 
ספק  לי  ואין  היימן  למיכל  הצלחה  "מאחל  מסר: 

שעם גישה חיובית והבנה כי סוכני הביטוח נחוצים 
המבוטחים  לטובת  ביחד  לפעול  נדע  לציבור 

החוסכים".

להראל  "מאחל  הוא  כי  רוזנפלד  הוסיף  עוד 
שרעבי ושלי סבן הצלחה בהמשך בכל אשר יבחרו 

לעסוק".

 מינוי חדש ברשות: מיכל היימן 
תחליף את הראל שרעבי

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ממנה את מיכל היימן לתפקיד סגנית בכירה במקומו 
של הראל שרעבי שפורש ⋅ תהיה אחראית על תחום החיסכון הפנסיוני וסוכני הביטוח

< מערכת “ביטוח ופיננסים”

משה ברקת | צילום: באדיבות הלשכה

 רוזנפלד: "אין לי 
ספק שעם גישה חיובית 
והבנה כי סוכני הביטוח 

 נחוצים לציבור נדע 
לפעול ביחד לטובת 
המבוטחים החוסכים"
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בג"צ נוטה לדחות את עתירת סוכני הנסיעות 
לאפשר להם למכור ביטוח נסיעות לחו"ל

< רונית מורגנשטרן 

161 ד מדורגות  במסגרתו  מעלה,  ירוג 
האחריות  בתחום  ישראליות  חברות 
חברות  חמש  השנה  מכיל  התאגידית, 
החברות  ביצועי  את  בתוכו  כולל  המדד  ביטוח. 
זה בפרמטרים כדוגמת מעורבות ותרומה  בתחום 
אתיקה  סביבה,  איכות  עבודה,  סביבת  לקהילה, 

וממשל תאגידי. 
עומד  המדורגות  החברות  של  הכספי  מחזורן 
יחד  מעסיקות  והן  שקלים  מיליארד   480 על 
כ־350,000 עובדים. על בסיס הדירוג נקבע מדד 
אפשרות  המציע  ערך  לניירות  בבורסה  "מעלה" 

השקעה בעלת ערך חברתי.
ביטוח  הראל  קבוצת  קיבלו  המדד  במסגרת 
המקסימלי  הציון  את  ישיר  וביטוח  ופיננסים 
שנכנסו  ביטוח,  וכלל  מגדל  פלוס.  פלטינה   –
דירוג  ישירות  קיבלו  השנה,  לדירוג  לראשונה 
גבוה של פלטינה ואילו הפניקס קיבלה דירוג של 

זהב.
יש לציין שקבוצת הראל זוכה זו השנה החמישית 
ברציפות בדירוג "פלטינה פלוס". מהחברה נמסר 
בתגובה: "לאורך כ־80 שנות פעילותה, המחויבות 
לתחום האחריות התאגידית ולקידום הקהילה הפך 
לחלק בלתי נפרד מה־DNA הארגוני של הקבוצה 

והוא מוטמע בחזון הקבוצה ובערכיה".
מסר  מגדל,  של  המטה  מנהל  אשכנזי,  אסף 
בציון  מעלה  לדירוג  "הכניסה  לדירוג:  בתגובה 
לעשיה  ראשונה  פורמלית  הכרה  מהווה  גבוה 
יחידות  אחריות  תחת  נמצאת  רובה  אשר  ברוכה, 

חלק  היא  התאגידית  האחריות  מגדל.  של  המטה 
מהמנהלים  הכרה  מקבל  והנושא  שלנו   DNAמה־
עופרי,  כשענת  העובדים,  אחרון  ועד  הבכירים 
מנצחת  שלנו,  התאגידית  האחריות  מנהלת 

בהצלחה על התזמורת המורכבת הזו".
גאים  "אנו  לדירוג:  היא  גם  הגיבה  עופרי 
להיכלל בין החברות אשר פועלות באופן אחראי 
ובר־קיימא בהתייחס לציבור הלקוחות, העובדים, 
חיים  אנו  בקרבה  והסביבה  הקהילה  הספקים 
ההתנהלות  לכלל  מקיפה  התייחסות  ופועלים. 
של תאגיד היא דרך ניהולית מקבלת בעולם וגם 
מגדל  מותג  את  מחזק  הפלטינום  ציון  בישראל. 
והמנהלים  העובדים  של  הגאווה  תחושת  ואת 

כאחד".
מסר:  ופיננסים,  ביטוח  כלל  מנכ"ל  נוה,  יורם 
משקף  פלטינה,  בציון  בדירוג,  הגבוה  "מיקומנו 

הרבה  השקעתנו  ואת  היומיומי  המאמץ  את 
בהטמעת שיקולים חברתיים, סביבתיים וערכיים 
מעגלי  במגוון  פעלנו  העסקית.  בהתנהלותנו 
ומחויבות  הקפדה  תוך  הנדרשים,  הפעילות 
ומקצועיות,  שירותיות  לנו:  החשובים  לערכים 
חדשנות ותעוזה, הוגנות ואכפתיות. אנו נמשיך 
לנהל את פעילותנו בתחום האחריות התאגידית 
באחריות למען החברה והקהילה בה אנו פועלים".
אגף  מנהלת  בכירה,  סמנכ"לית  שבד,  גלי 
"לצד  מסרה:  החברה  ודוברת  ואסטרטגיה  שיווק 
השירותים שאנו מספקים, חשוב לנו שלקוחותינו 
ידעו שהחברה שהם בחרו בה היא חברה אחראית, 
שקופה ובעלת התנהלות חברתית הוגנת. זו השנה 
הראשונה בה אנו משתתפים בדירוג מעלה ואחרי 
עבודה מאומצת שביצענו בחברה, הצלחנו להיכנס 

ישירות אל דירוג הפלטינה המכובד".  

דן ב כבג"צ  בשבתו  העליון  יה"מ 
התאחדות  בעתירת  השבוע  בתחילת 
משרדי הנסיעות נגד רשות שוק ההון 
בתחילת  שהוגשה  בעתירה  האוצר.  ומשרד 
חודש מאי ביקשו סוכני הנסיעות צו ביניים וגם 
שהוטל  האיסור  את  לעצור  כדי  תנאי  על  צו 
נסיעות  ביטוח  למכור  הרשות  ידי  על  עליהם 
לחו"ל. שתי הבקשות לצווים נדחו, ונקבע דיון 

בעתירה שהתקיים השבוע.
סוכני  על  נאסר   2019 במאי  מה־1  החל 
חוזר  פי  על  נסיעות.  ביטוח  למכור  הנסיעות 
לשכת  עמדת  את  שקיבלה  ההון,  שוק  רשות 

יטעה  שהלקוח  חשש  "יש  ביטוח:  סוכני 
הביטוח  בתחום  בקיא  הנסיעות  שסוכן  לחשוב 
הייחודיים שלו; מאחר  הביטוח  לצורכי  ומודע 

שלרכישת פוליסת ביטוח ישנן השלכות הרות 
גורל על היקף הפיצויים שהמבוטח יהיה זכאי 
לו בעת קרות אירוע ביטוחי, על הביטוח להיות 
בתחום  המתמחה  מקצוע  איש  ידי  על  משווק 

בלבד".  
רצון  שביעות  הביעו  ביטוח  סוכני  בלשכת 
השופט  כי  והסבירו  בבג"צ  בדיון  הרוח  מהלך 
אמר במהלך הדיון שחוק הוא חוק, וצריך לכבד 
כי  ביטוח  סוכני  בלשכת  ציינו  כן,  כמו  אותו. 
בית המשפט ציין שכל עוד אין חוק אחר, בג"צ 
לכבד  אלא  בנושא  לחקיקה  להמתין  נוטה  לא 
את החוק הקיים. פסק דין יינתן בחודש הקרוב.

חמש חברות ביטוח בצמרת דירוג מעלה 
הראל וביטוח ישיר קיבלו את הדירוג המקסימלי במדד החברתי - פלטינה פלוס • מגדל וכלל ביטוח, שנכנסו 

לדירוג רק השנה, קיבלו ישירות דירוג גבוה של פלטינה • הפניקס עם דירוג זהב < רונית מורגנשטרן 

ערך עליון

מימין: יורם נוה, גלי שבד, אסף אשכנזי וענת עופרי
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הדור הבא

ברת הביטוח הפניקס משיקה לראשונה ח
ביטוחי  של  הבא  הדור  את  בישראל 
התוכנית  במסגרת  לחו"ל.  הנסיעות 
נהנים   ,Smart Travel הפניקס  החדשנית 
וזמין  לשימוש  נוח  דיגיטלי  משירות  המבוטחים 
בכל מקום ובכל שעה 24/7, באמצעותו הפניקס 
מאתרת עבורם בזמן אמת רופא קרוב לסביבה בה 
נמצא המבוטח, קובעת עבורם את התור ומסדירה 
את התשלום על הטיפול הרפואי ללא מעורבות 
של המבוטח וללא צורך בתשלום והגשת תביעה. 
דרך השירות ניתן להזמין ביקור רופא גם לחדר 
וכן לקיים שיחת התייעצות טלפונית עם  המלון 

רופא מישראל אונליין. 
לחו"ל  לנסיעות  הביטוח  תכנית  כי  נמסר 
בארץ  היחידה  היא   Smart Travel הפניקס 
כל  הגבלת  ללא   –  Unlimited כיסוי  המציעה 
אווירי  פינוי  נפוצים:  תרחישים  במגוון  סכום 
בעת  רפואיות  הוצאות  לישראל,  רפואית  והטסה 
אשפוז בחו"ל כולל הוצאות על תרופות, טיפולי 

שיניים דחופים ועוד. 
מציעה  הפניקס  כי  נמסר,  עוד 
את הכיסוי הגבוה והנרחב ביותר 
גם  עצמית  השתתפות  וללא 
או  ולביטול  לכבודה  הנוגע  בכל 
מציעה  הפוליסה  נסיעה.  קיצור 

נפוצים  לתרחישים  נרחב  כיסוי 
במוקד  שירות  מתן  תוך  נוספים, 
הפעיל מסביב לשעון: גניבת טלפון 
סלולארי, מחשב אישי, מצלמה ואף 

מיוחד  כיסוי  אתגרי,  לספורט  כיסוי  אופניים, 
מרתון  )דוגמת  תחרותי  ולספורט  חורף  לספורט 
השתתפות  דמי  ביטול  הברזל(,  איש  ותחרויות 
עצמית לרכב שכור בחו"ל, כיסוי לנזק מתאונות, 

כיסוי ייחודי להריון ועוד.
לחו"ל  נסיעות  ביטוח  תחום  מנהל  עוז,  דודי 
"התגובות  החדשה:  התכנית  על  סיפר  בהפניקס 
הן  בשירות  שימוש  שעשו  מלקוחות  שקיבלנו 
לחדשנות  תמיד  שואפת  הפניקס  מדהימות. 

אנו  לקוחותיה,  עבור  ונוחות 
הדור  את  ללקוחותינו  מציעים 
לחו"ל.  נסיעות  ביטוח  של  הבא 
ניתן  החדשני  הדיגיטלי  השירות 
שמוצאת  אפליקציה  באמצעות 
לך רופא בחו"ל, מתאמת לך תור 
מי  לצערנו,  במקומך.  ומשלמת 
שזקוק לטיפול רפואי בחו"ל יודע מה 
תיאום  רופא,  לחיפוש  הקשיים  הם 
אחר  מרדף  גם  מכן  ולאחר  תור 
הבעיות  לכל  הפתרונות  את  מצאנו   - ההחזרים 
במוצר אחד שהוא נוח, בעל ערך ללקוח ומסייע 
לו בזמן אמת והכל במחיר אטרקטיבי מאוד ביחס 

למתחרים".
 ,Air doctor חברת  בסיוע  ניתן  השירות 
חברת סטארט אפ ישראלית שפיתחה פלטפורמה 
מקומיים  רופאים  לבין  תיירים  בין  המקשרת 
מושקת   Smart Travel הפניקס  בסביבתם. 

במחיר של החל מ־2$ ליום.

ככה עושים את זה: אפליקציה חדשה 
לביטוח נסיעות לחו"ל

הפניקס - Smart Travel מאתרת לכם רופא, קובעת את התור וגם משלמת במקומכם < רונית מורגנשטרן

עוז. "הפניקס תמיד שואפת 
לחדשנות" | צילום: פביאן 

 הקו הישיר להפניית תאונות: 073-2288250סניפי הרשת: ירושלים | תל אביב | חיפה | נתניה | רעננה | פתח תקווה | אשדוד | חולון

גבירותי ורבותיי

מרכזי השירות לתיקוני פחחות וצבע של שגריר 
אתכם לאורך כל הדרך

מהפח
 

שגריר אתכם לאורך כל הדרך



מרוב התרגשות 
החסרנו פעימה

סוכני הביטוח בישראל קבעו:

איילון שוב במקום הראשון
והפעם בענף ביטוחי הבריאות

מקום ראשון ב: 

‰ שירות ‰ ערך מוסף וייחודיות מוצרי החברה ‰ הוגנות עמלות הסוכנים
‰ חברה שאינה פוגעת בסוכנים באמצעות פעילות ישירה

ובמקום השני ב: 

 ‰ הוגנות ומשך זמן הטיפול בתביעות ‰ מערך החיתום
‰ זמינות עובדי החברה ומנהליה לסוכני הביטוח

ע"פ סקר שביעות רצון בביטוח בריאות של לשכת סוכני הביטוח בישראל, יוני 2019
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מזעור סיכונים

מסגרת שיתוף פעולה חדשני בין המרכז ב
הרפואי תל אביב )איכילוב( לכלל ביטוח 
יזום,  באופן  החברה,  תפנה  ופיננסים, 
בדיקות  ותאפשר  הבריאות  בתחום  ללקוחותיה 

סקר לזיהוי פוטנציאלי של מחלות קשות.    
סטטיסטית  המצויים  ללקוחות  תבוצע  הפנייה 
בקבוצות סיכון שונות, על סמך פרמטרים רפואיים 
המשולב  המרכז  ידי  על  שהוגדרו  כפי  שונים, 
לאבחון ולמניעת סרטן, בניהולו של פרופ' ארבר 
נדיר, מומחה לרפואה פנימית וגסטרואנטרולוגיה 
במטרה  בדיקות  ולערוך  ייעוץ  לקבל  להם  ויוצע 
להציל  ואף  הסיכון  את  למזער  מחלות,  למנוע 

חיים.
פרופ' רוני גמזו, מנהל המרכז הרפואי איכילוב: 
"אני מברך על יוזמת חברת כלל ביטוח ופיננסים 
מניעתית.  בראייה  רפואיים  שירותים  להנגיש 
מערכתי  טיפול  גם  אך  למבוטח,  נכון  שינוי  זהו 
התחלואה  להקטנת  המשימה  עם  בהתמודדות 

הכרונית במדינת ישראל".

חטיבת  ומנהל  למנכ"ל  משנה  ארנון,  דיויד 
ציין: "השמירה  ופיננסים,  ביטוח  הבריאות בכלל 
על בריאות מבוטחינו היא בעלת חשיבות עליונה, 
הן לנו והן להם. במסגרת זו, לראשונה בישראל, 
אנו פונים אל המבוטחים אשר נמצאים סטטיסטית 

מדובר  רפואית.  מבחינה  שונות  סיכון  בקבוצות 
של  רב  מספר  לראשונה  המשקלל  בניתוח 
המבוטחים  את  לאתר  לנו  ומאפשר  פרמטרים 
למחלה  סיכון  לקבוצת  סטטיסטית  המשתייכים 
קשה. הניתוח המעמיק נעשה בשיתוף פעולה עם 
במרכז   - סרטן  ומניעת  מונעת  לרפואה  המרכז 

הרפוא איכילוב, אליו גם יופנו לקוחותינו. 
מהנחה  ייהנו  ופיננסים  ביטוח  כלל  "לקוחות 
יודגש  המקיפות.  הבדיקות  לביצוע  משמעותית 
כי השירות ניתן כהטבה ללקוחות החברה, המידע 
בחיסיון  איכילוב  הרפואי  במרכז  נשמר  הרפואי 
תשלום  בגינו  מקבלת  שהחברה  ומבלי  מלא 

כלשהו".
במסגרת שיתוף הפעולה, נעשה שימוש בנתוני 
מחקר ובידע המקצועי הרחב של בתי החולים, כדי 
לזהות קבוצות סיכון שונות באוכלוסיית מבוטחי 
בדיקות  להם  ולהציע  ופיננסים,  ביטוח  כלל 
מניעתיות העשויות למזער את הסיכונים ללקות 

במחלה. 

החברה א בתואר  שוב  שזכתה  יילון, 
שביעות  סקר  פי  על  המצטיינת 
מתוך  ביטוח  סוכני  לשכת  של  הרצון 
הכיסוי  את  משדרגת  הבריאות,  בתחום  החברות 
את  מרחיבה  החברה  למבוטחיה.  האמבולטורי 
השירות בהתאמה להתפתחות הרפואה האבחונית 
ומציעה ללקוחות איילון – ללא תוספת  בעולם 
עלות, רפואה עדכנית, מותאמת אישית ובמקרים 

רבים, מצילה חיים ממש.
 – איילון  של  המשודרג  האמבולטורי  הכיסוי 
ללא  וכאמור,  בלעדי  באופן  החברה  שמעניקה 
ה־ בדיקת  את  כולל  נוספת,  פרמיה  גביית 

לסיוע  ומתקדמת  חדשנית  בדיקה   ,Colonflag
והחלחולת.  הגס  המעי  סרטן  של  מוקדם  בגילוי 
מדבר בבדיקה שאינה פולשנית, אשר באמצעות 
פיענוח חדשני חוזה את הסיכון להמצאות סרטן 
זה בטווח של חצי שנה עד שנתיים מיום ביצוע 

ספירת הדם האחרונה.
שירות ייחודי נוסף שמאפשרת פוליסת הבריאות 
 – ממוקד  אישי  מחקר  שירות  הינו  איילון  של 
שירות חדשני עבור מטופלים שאובחנו במחלות 
מידע  יקבלו  האבחון  לאחר  במסגרתו  מורכבות, 
קונבנציונליים  טיפולים  אודות  מפורט  רפואי 
טיפולים  הממוקד  האישי  המחקר  אפשריים, 
אלטרנטיביים, סיכויי הצלחתם, מחקרים קליניים 

עולמיים בהתאמה אישית לחולה ולאבחון.
"חוות  היצע  את  מרחיבה  איילון  כך,  בתוך 
ומאפשרת  אונקולוגיים  הדעת השנייה" לחולים 
דעת  חוות  לקבל  לכך  הזקוקים  ללקוחותיה 
הרדיולוגיה/פתולוגיה/ בתחומי  מקצועית 
אונקולוגיה, גם על ידי רופאים מומחים ממרכזים 

רפואיים מובילים בעולם.
ניב־ נאוה  ד"ר  באיילון,  הבריאות  אגף  מנהלת 
בתנופת  ממשיכה  "איילון  מציינת:  סרודיו, 

בישראל  הבריאות  ביטוחי  בתחום  הצמיחה 
ופועלת בדגש על מצוינות בשירות והקניית ערך 
עוסקים  שלנו  המומחים  טובי  למטופלים.  מוסף 
וחדשניים  חדשים  מוצרים  בפיתוח  העת  כל 
מיטב  את  מיפינו  הקיימים.  המוצרים  ובשדרוג 
הרופאים בענף הבריאות בישראל בכדי להבטיח 
ביותר  הטוב  המקצועי  המענה  את  למבוטחינו 
ברגע האמת. רשימת הרופאים שלנו כוללת את 
מיטב המומחים, נוסף על זכות הבחירה הייחודית 
ברופא המנתח )בניגוד למוצע בחברות אחרות(". 
המורחב  האמבולטורי  "לכיסוי  מוסיפה:  והיא 
לקוחותינו  קהל  עבור  משמעותיים  יתרונות 
היות והוא ניתן ללא חיתום רפואי וללא תוספת 
בכיסוי  הבלעדיות  ההטבות  בנוסף  תשלום. 
כיסוי  שברשותם  איילון  מבוטחי  לכל  ישודרגו 
החל  זה  לכיסוי  הצטרפו  ואשר  אמבולטורי 

מ־02/2016".

דיוויד ארנון | צילום: באדיבות כלל ביטוח

כלל מציעה שירות רפואה פרואקטיבית 
בשת"פ עם איכילוב לבדיקות מצילות חיים

על בסיס מחקרים ונתונים סטטיסטיים שנאספו בבית החולים, תאתר החברה קבוצות סיכון בקרב 
מבוטחיה ותפנה אליהם בהצעה לבצע בדיקות במטרה למנוע מחלות ואף להציל חיים < רונית מורגנשטרן 

איילון מרחיבה את הכיסוי האמבולטורי בביטוחי 
בריאות - ללא חיתום וללא תוספת פרמיה

המוצר המשודרג והבלעדי כולל בדיקת Colonflag חדשנית שאינה פולשנית, שירות מחקר אישי ממוקד 
ושירות מומחה עולמי למחלת הסרטן < רונית מורגנשטרן 

רפואה עדכנית



לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס זהיר.
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

 בהפניקס זהיר
יש כיסוי ביטוחי! 

בביטוח מקיף. בכפיפות לתנאי הפוליסה

הרכב הוצת במהומות ?
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־150 סוכנים וסוכנות גדשו ביום כ
חללי  מתחם  את  השבוע  שני 
ה־60  שבקומה   LABS העבודה 
השיקה  שם  שרונה,  עזריאלי  במגדלי 
מדובר  פיננסים".  "הפניקס  את  הפניקס 
בפורום חדש לסוכני הביטוח, שיציע את 
הכלים, המוצרים והידע הנדרשים לסוכן 
– הכל במקום אחד - וזאת על מנת לקדם 
הפיננסיים.  המוצרים  של  המכירה  את 
של  רחב  מגוון  מציעה  הפניקס  קבוצת 
הפניקס  במיתוג  פיננסיים  מוצרים 
המאפשרים  והשתלמות,  גמל  ואקסלנס 
ומתקדם  מקיף  מענה  להציע  לסוכנים 

ללקוחותיהם. 
שעד  הסוכנים  לציבור  פונה  הפניקס 
להגיע  הפיננסים  בתחום  פועל  לא  כה 
מקצועי  למידה  בתהליך  ולהשתתף 
היומיומית.  למציאות  המותאם  ופרקטי 

מוזמנים  הסוכנים  מוגבלים,  בפורום  המקומות 
למהר ולהירשם. 

"היתרון  הפניקס:  מנכ"ל  מ"מ  סימון,  בן  אייל 
הגדול ביותר של כל אחת ואחד מכם הוא היכולת 
לדבר עם הלקוח - וזה יתרון חשוב מאין כמותו. 
על  וסומכים  אחריכם  לקוחות שהולכים  לכם  יש 
הפיננסי  לעולם  שתיכנסו  הזמן  הגיע  עצתכם. 
אלמנטרי  או  בריאות  ביטוח  שמוכר  שמי  וכמו 
בתחום.  ולהבין  זאת  לעשות  איך  לדעת  צריך 

 - התחום  את  להבין  לכם  לעזור  שמחה  הפניקס 
ולמעשה, זה לא כל כך מורכב".

אייל אוחיון, מנהל חטיבת הלקוחות בהפניקס: 
שייתן  מקצועי  פורום  בהקמת  צורך  "זיהינו 
הפיננסי  בעולם  הסוכן  של  הצרכים  לכל  מענה 
הדרכה,  המאגדת  משולבת  תוכנית  אחד.  במקום 
ידע  לעולמות  וחשיפה  התנסות  מקצועי,  ליווי 
בתחום.  מובילים  גורמים  עם  והכרות  מתקדמים, 
בשנה  שחלו  הרגולטוריים  השינויים  בעקבות 

שעומדים  החדשים  והאתגרים  האחרונה 
ערוץ  מציעים  אנו  הסוכנים,  לנגד 
בטוחים  אנו  עבורם.  ואלטרנטיבי  חדש 
שתוכנית האקדמיה הייחודית של הפניקס 
תעניין רבים ותייצר הצלחה בקרב סוכני 

הביטוח".
הפניקס־אקסלנס  מנכ"ל  קיסוס,  אורי 
ל'שטח'  להגיע  אוהב  "אני  וגמל:  פנסיה 
- ובכל פגישותיי עם סוכנים, אני נדהם 
יש  מידע  כמה  מחדש  פעם  כל  לגלות 
צריך  הסוכן  מתמיד,  יותר  היום,  לכם. 
העולם  נוספים.  הכנסה  מקורות  לחפש 
לרווחיות  הן  מצוין  מענה  נותן  הפיננסי 
להרחבת  והן  נוסף  הכנסה  כמקור  הסוכן 

סל המוצרים ללקוח".
במסגרת השקת הפורום החדש, פותחת 
יוכשרו  בה  פיננסית  אקדמיה  הפניקס 
סוכנים שטרם התנסו במכירה רחבה של 
מקצועיות  הדרכות  באמצעות  פיננסיים,  מוצרים 
המוצרים  את  למכור  כיצד  פרקטיות:  והדרכות 
כיצד  ללקוח,  לגשת  כדאי  איך  הפיננסיים, 

להתמודד עם התנגדויות ועוד. 
כיום  היחידה  החברה  היא  הפניקס  כי  נמסר 
שמכשירה סוכנים בצורה מקצועית זו. האקדמיה 
דו־ או  חודשיים  מפגשים  של  במתכונת  תפעל 
יולי  בחודש  שיחלו  שנה,  חצי  לאורך  חודשיים 

הקרוב. 

הפניקס השיקה פורום חדש לסוכני הביטוח 
בשם "הפניקס פיננסים"

כ־150 סוכנים וסוכנות השתתפו בהשקה • הפורום יציע את הכלים, המוצרים והידע הנדרשים לסוכן 
– הכל במקום אחד - וזאת על מנת לקדם את המכירה של המוצרים הפיננסיים < רונית מורגנשטרן 

קיסוס, בן סימון ואוחיון | צילום: יח"צ

כלים לסוכן

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

אילן קארגלאס גאה להוביל את תחום זגגות הרכב בישראל 
עם שירות עד לבית הלקוח, עבודה מול כל חברות הביטוח ועוד מגוון 
רחב של שירותים ברמה הגבוהה ביותר שיש! כולל כיסוי מראות צד 

ופנסים וכיסוי שבר שמשות לכל ענפי הרכב: פרטי ומסחרי עד 3.5 טון, 
מוניות משאיות, אוטובוסים ואוטובוסים זעירים

שקוף שרק אילן קארגלס!
שירות עד בית הלקוח?
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השקעה אירופאית

חשב הכללי באוצר, רוני חזקיהו, החליט ה
על ביצוע הנפקה פרטית למשקיע מוסדי 
באירופה, קרן פנסיה מהגדולות ביבשת, 

בהיקף של 500 מיליון אירו לטווח של 50 שנה. 
עם ההנפקה הזו נכנסת מדינת ישראל לראשונה 
איכותיות  מדינות  של  מאוד  מצומצמת  לקבוצה 
המנפיקות לטווחים ארוכים מאוד, כאשר עד כה 

המדינה הנפיקה לטווחים של עד 30 שנה. 
באירו,  קבועה של 2%  בריבית  בוצעה  ההנפקה 
להנפקות  בהשוואה  נמוכה  עלות  המשקפת 
ארוכות קודמות. ממשרד האוצר נמסר, כי דירוג 
האשראי של מדינת ישראל הביא לגידול בביקוש 
המשקיעים האיכותיים לחוב של ממשלת ישראל 
ולראייה בינואר האחרון הממשלה ביצעה הנפקה 

ציבורית בהיקף של 2.5 מיליארד אירו. 
המשקיעה בהנפקה זו הינו קרן פנסיה מהגדולות 
והמובילות באירופה הנחשבת למשקיעה איכותית, 
אשר לא השקיעה בעבר באגרות החוב של מדינת 

ו־   Barclays היו  בהנפקה  החתמים  ישראל. 
שוק  כעושי  שמשמשים   ,Deutsche Bank

ראשיים באג"ח ממשלתיות.
שר האוצר משה כחלון התחייס להנפקה: "חוזקה 
המשקיעים  באמון  נבחנת  ישראל  כלכלת  של 

ההנפקה  בה.  העולמיים  הפיננסים  והמוסדות 
ובמשק  ישראל  בכלכלת  אמון  הבעת  היא  הזו 
אמון  את  מבטאת  היא  מכך,  יותר  אך  הישראלי, 
להישאר.  כדי  כאן  ישראל  שמדינת  בכך  העולם 
העבודה  על  הכללי  החשב  אגף  את  מברך  אני 

המקצועית והמסורה שהביאה להישג הזה".
גם החשב הכללי, רוני חזקיהו, התייחס: "הביקוש 
הגובר של המשקיעים המובילים בעולם להנפקות 
החוב הישראלי לטווח ארוך מסמל את האמון הרב 
מדינת  של  הנוחה  הגישה  ואת  ישראל  בכלכלת 
ישראל לשווקי ההון הבינלאומיים. ההנפקה לטווח 
מח"מ  הארכת  מאסטרטגיית  כחלק  נעשית  זה 
החוב, המקבעת את הריבית הנמוכה לטווח ארוך".
"ההנפקה  כהן:  גיל  הכללי,  לחשב  בכיר  סגן 
הינה חלק ממדיניות ניהול החוב הכוללת הנפקות 
בשווקים הגלובליים לצורך גיוון מקורות המימון 
מדינת  בחוב  הזרים  המשקיעים  בסיס  והגדלת 

ישראל".

רוני חזקיה | צילום באדיבות: משרד האוצר

קרן פנסיה אירופאית גדולה רכשה מישראל 
אג"ח בשווי 500 מיליון אירו

ההנפקה היא לטווח של 50 שנה • בכך נכנסת מדינת ישראל לראשונה לקבוצה מצומצמת של מדינות 
איכותיות המנפיקות לטווחים ארוכים מאוד < רונית מורגנשטרן 

למידע נוסף 
והצטרפות: 

076-8020400
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גיל: 31
מצב משפחתי: נשוי+ 2

מגורים: בבאר יעקב

מקום עבודה: עובד בסוכנות יונט בחולון

סוכן עצמאי – בעל רישיון אלמנטרי כללי.
מה עשית לפני הביטוח ולמה בחרת להיות סוכן?

“לפני שהפכתי לסוכן ביטוח עם רישיון, עבדתי 
לאחר סיום הצבא 5 שנים במוקד מכירות של חברת 

הפניקס. נמשכתי והתאהבתי במקצוע הזה, כי אני 
מרגיש שליחות ענקית בכך שאני מעלה את המודעות 

לאזרחים ועוזר להם לדאוג להגנות החשובות באמת 
עבורם ועבור משפחתם".

האם נתקלת בקשיים בתחילת דרכך?
"כאשר יצאתי לעצמאות לפני מספר שנים, בוודאי 
שנתקלתי בקשיים. אתה מבין שהכל תלוי בך ואתה 

צריך לדאוג שהעסק יפעל כמו שצריך, מבחינת שירות 
טוב ללקוחות, תפעול העסק כולל מערכות העסק 

ועוד.
איך הלשכה יכולה לסייע לסוכנים הצעירים?

“לשכת סוכני ביטוח עוזרת לכלל הסוכנים – גם 
לצעירים וגם לוותיקים, נותנת פתרונות לשאלות 

מקצועיות והתמודדויות בחיי היום יום, יש לדוגמה 

יועצים מקצועיים ועורכי דין אשר עונים על כל 
שאלה, יש כנסים מקצועיים כי תמיד חשוב להיות בקו 

הראשון על מנת לעדכן את הלקוחות.
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?

“המטרה להמשיך לגדול יחד עם הלקוחות ולהמשיך 
לתת להם שירות מעולה".

תן דוגמה להצלחה אישית במסגרת עבודתך.
“מבחינתי, דוגמה להצלחה היא שאני מבשר ללקוח 
שטיפלתי לו בתביעה והיא אושרה והוא ומשפחתו 

מקבלים את השירות הרפואי הנחוץ להם, או את 
הפיצוי הכספי לחשבון הבנק. אני מרגיש הצלחה 

בנוסף, כאשר אני מקבל מכתבי תודה מלקוחות עבור 
השירות שלי".

איזה טיפים אתה יכול לתת לסוכנים צעירים כמוך?
“דבקות במטרה! כל התמודדות היא התקדמות". 

איך אתה רואה את עתידם של סוכני הביטוח?
"המבוטחים זקוקים ליחס אנושי, הם תמיד יצטרכו 

ליווי של סוכן ביטוח מקצועי, כי תמיד היו ויהיו 
שינויים". 

"הלשכה נותנת פתרונות לשאלות 
מקצועיות והתמודדות עם היום יום"

חולי | צילום: באדיבות המצולם

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 
והפעם סו"ב עומר חולי – עובד בסוכנות יונט - סוכן עצמאי, בעל רישיון אלמנטרי כללי

"פעולה ע הוא  תכנון  ויקיפדיה,  פי  ל 
כדי  מבצע  שהאדם  מודעת  קוגניטיבית 
עתידיים  אירועים  לקראת  להתכונן 
או לצורך השגת מטרה. תכנון יעיל יכול לסייע 
לאדם להימנע משגיאות, או לצמצם את הסבירות 

להן.    
בין  החלטות  קבלת  מערב  התכנון  "תהליך 
אפשרויות הפעולה העומדות לרשות האדם וארגון 
פעולת  של  התוצר  הנבחר.  הפעולות  סדר  של 
את  תנחה  אשר  תוכנית,  של  גיבוש  הוא  התכנון 
הוא פועל  ואת האופן שבו  ההתנהגות של האדם 

בסביבה".
צעדינו  את  מתכננים  אנחנו  בילדותינו,  עוד 
לקראת מטרה, או השגת היעד אותו אנו שואפים 
להשיג. אמנם השליטה בעכבות עדיין בחיתוליה, 
אותה אנו מפתחים עם השנים. למרות שיש כאלו 

שעדיין נוהגים כילדים בעניין זה.
יותר,  מוקדם  התכנון  ערך  את  שמסגלים  ככל 
כך סביר שנשיג את מטרותינו מהר יותר ובאופן 

יעיל.

סוף מעשה במחשבה תחילה
"סוף  הפתגם  הוא  תכנון  של  המשפחה  קרוב 
מעשה במחשבה תחילה" אותו בחרתי כדרך חיים. 
שאם לוקחים ממנו מינון גדול מידי, זה כבר הופך 
יש  פחדן.  ילד  שהייתי  הסיבה  זו  אולי  לבעיה, 
בכך לא מעט חסרונות, בייחוד כאשר אתה נמנע 

מלנסות, או אפילו להיות אימפולסיבי כשצריך.
ובכל זאת מה הקשר? קיימת חשיבות עצומה, לנו 
כהורים, לדבר עם הילדים וללמדם על כסף. ברור 
לב  לשים  יש  במשימה  להצליח  כדי  חשוב,  שזה 

שהנושא יהיה רלוונטי לגיל. 
להלן טיפים לשיחות ופעילויות מהנות:

שיחות על תכנון
הורה: "הרבה אנשים עושים רשימות ותוכניות 
הכסף  עם  לקנות  רוצים  שהם  הדברים  עבור 

שלהם".  
שהוא  למשהו  יעד  לקבוע  שלכם  מהילד  בקשו 
רוצה ודברו איתו על הצעדים שיידרשו כדי לקבל 

אותו.  

התקדמות  בדקו  קבוע(,  זמן  )קבעו  הזמן  במשך 
איתם  שתפו  חשוב.  עדיין  היעד  והאם  השלבים 
נוקטים  אתם  בהן  ואסטרטגיות  שלכם  טיפים 

להשגת יעדים שלכם.
פעילויות הקשורות לתכנון

הורה: "לפני שאתה מוציא כסף, בנה תוכנית".                                                                 
לתרגל עם הילד הכנת רשימה לפני שהולכים 
לחנות, לקניות. לדבר על כמה קל או קשה לדבוק 
דמקה,  כמו  אסטרטגיה  משחקי  לשחק  ברשימה. 
שש־בש, שחמט, מונופול ועוד, כדי לחזק את הילד 

בהתמקדות על תכנון מראש.
שיטת אקדמיקידס היא תכנית המשלבת חינוך 
פיננסי במערכת החינוך עם חינוך פיננסי בבית, 
בחיי המשפחה. באמצעות הקניית הרגלים ותובנות 
בהחלטות  הילדים  שיתוף  נבונה,  לצרכנות 
ויזמית  פיננסיות בבית והעשרה בחשיבה עסקית 

כבר מגיל צעיר כחלק מכישורי חיים הכרחיים.

מפתח   ,CFP מוסמך  פיננסי  מתכנן  הוא  הכותב 

שיטת־אקדמיקידס

כשתכנון הופך לדרך חיים 
בכל גיל חשוב לתכנן ולכל גיל תכנון משלו. ככל שמסגלים את ערך התכנון מוקדם יותר, 

כך סביר שנשיג את מטרותינו מהר יותר ובאופן יעיל < ירון בן עמי

תכנון מוקדם
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משולחנו של היועמ"ש

 קרן הפנסיה תכנס בנעלי המעסיק 
בעת תביעת קצבת נכות

בסוגיה שנידונה בבית המשפט ניתן ללמוד על החשיבות להדגיש ללקוחות 
לבחון את פירוט ההפקדות בדו"חות השנתיים, ולבחון האם היתה הפקדה רציפה 

של כספים, הן מצד המעסיק והן מצד העובד < עו”ד עדי בן אברהם

שמעסיקים א החשובים  הדברים  חד 
מפנימים יותר ויותר זו האחריות שלהם 
לטובת החסכון הפנסיוני של עובדיהם. 
קשיי  עקב  אשר  מעסיקים,  ישנם  בפועל,  אולם 
מעט  בצורה  הזו  החשיבות  את  רואים  היומיום 
תמיד  ולא  העדיפויות,  סדרי  במסגרת  פחותה, 
הם מעבירים את כספי ההפקדות של העובד ושל 
המעסיק לקופת הגמל לטובת חשבונות העובדים. 
משכך ולאור נסיבות אלו, קבע המחוקק את סעיף 
קובעים  אשר  והתנאים  השכר  הגנת  לחוק  19א 
בנעלי המעביד,  קופת הגמל תכנס  כי  היתר  בין 
לא  והמעסיק  במידה  הפנסיוני,  החסכון  לטובת 

דאג להפקדות החודשיות. 
נגד  נכות  תביעת  הגיש  התובע  דנן,  במקרה 
רטרואקטיביים  נכות  תגמולי  ותבע  הפנסיה  קרן 
בגין  פרמיה  וכן שחרור מתשלומי  נכותו  ממועד 

תקופת אי הכושר עד חזרתו לעבודה.
במלון  ואבטחה  שמירה  בחברת  עבד  התובע 
לקרן  לתובע  מפריש  היה  המעסיק  בירושלים. 
העובד,  של  עבודתו  שבמהלך  אלא  הפנסיה, 
המעסיק לא הפריש באופן קבוע והתברר למעשה 
האירוע  מועד  לפני  שנה  מחצי  יותר  במשך  כי 
התאונתי של התובע, המעסיק לא הפריש עבורו 
כספים לקרן הפנסיה. כאשר הגיש התובע בקשה 
הואיל  כי  רב  בצער  הקרן  השיבה  נכות,  לקצבת 
והתובע לא היה עמית פעיל, הוא לא זכאי לקצבת 

נכות ומשכך היא דחתה את בקשתו. 
התובע לא אמר נואש ופנה לבית הדין תוך שהוא 
טוען כי הואיל והקרן לא יידעה אותו על הפסקת 
התשלומים של המעסיק ואף לא הגישה תובענה 
נגד המעסיק, הרי שהיא אחראית כלפיו. מאידך, 
ההפקדות  להיעדר  האחריות  כי  הקרן  טענה 
שלחה  מצדה  והקרן  המעסיק  כתפי  על  מוטלת 
די  לא  אם  בהפקדות.  איחור  על  התראה  מכתבי 
הוא  בו  לתובע  התראה  מכתב  נשלח  אף  בכך, 

עודכן על בעיה בהפקדות.  
את  הפרה  הקרן  האם  לבחון  ביקש  הדין  בית 
חובתה כלפי התובע ביידוע מצבו המשפטי והאם 
כפועל יוצא מכך הקרן תכנס בנעלי המעסיק חרף 

היעדר ההפקדות.
יחסים  מערכת  על  מדובר  כי  קובע  הדין  בית   
והעובד  המעסיק  הגמל,  קופת  בין  משולשת 
והעובד  הגמל  קופת  בין  היחסים  את  )התובע(. 
מסדיר תקנון הקופה, שלמעשה מהווה חוזה ישיר 
העובד  של  זכויותיו  זאת,  עם  יחד  הצדדים.  בין 
גם  אלא  מהתקנון  נגזרות  אינן  הקופה  למול 
ממנגנוני ההגנה שהוסדרו בחוקים שונים המגנים 

התנגשות  יש  כאשר  התובע.  של  זכויותיו  על 
ההוראות  יגברו  התקנון  למול  החוקים  בהוראות 
של החוק, בדגש כאשר עסקינן בהוראות שמטרתן 

לשמור על זכויות העובד. 

הגנת  לחוק  19א)ד(  סעיף  את  מזכיר  הדין  בית 
השכר: )ד( סכום שמעסיק חייב לקופת גמל כאמור 
או  העובד  זכויות  לעניין  יראו  )א(,  קטן  בסעיף 

חליפו כלפי קופת הגמל כאילו שולם במועדו.
אמנם הקרן יכולה להשתחרר מחבות זו בהתקיים 
מהיום  שנה  בחלוף  תנאים: הראשון,  שלושה 
לקופה; השני,  חובו  את  לשלם  חדל  שהמעביד 
במסירת הודעה לעובד שישה חודשים מהמועד בו 
הפסיק המעביד לשלם את חובו לקופה; והשלישי, 
קביעה של בית הדין לעבודה כי קופת הגמל לא 
שקיימות  או  מהמעסיק  החוב  בגביית  התרשלה 

הקופה  שחרור  המצדיקות  אחרות  נסיבות 
מהתחייבויותיה כלפי העובד.

הפסקת  מיום  שנה  של  בתקופה  זאת,  עם   
הקופה  של  החובה  המעסיק,  ידי  על  התשלומים 
היא מוחלטת היה וקרה מקרה הביטוח כדי לשמור 
החריגים  יתקיימו  אם  אלא  העובד,  זכויות  על 
הקבועים בחוק הגנת השכר. אולם, על פי בחינה 
שערך בית הדין מתברר כי התשלום האחרון היה 
חצי שנה לפני אירוע התביעה ובטרם חלפה שנה 
ממועד ההפקדה האחרונה ומשכך קיימת חובה על 

הקרן לשלם לתובע את תגמולי קצבת הנכות.
 לפיכך, בית הדין מדגיש כי אין במשלוח מכתב 
התראה כדי לעמוד בהוראות הדין לעניין הסרת 

החבות מכתפי הקרן ומקבל את התביעה. 
את  לבחון  ללקוחות  להדגיש  חשוב  לסיכום, 
פירוט ההפקדות בדו"חות השנתיים, ולבחון האם 
היתה הפקדה רציפה של כספים, הן מצד המעסיק 
והן מצד העובד, ואם יש השגות לפנות למעסיק 

על מנת להסדיר עניין זה. 
יוגש  אם  ידוע  לא  המאמר  פרסום  למועד  נכון 

ערעור על פסק הדין. 

 הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת 

סוכני ביטוח 

Shutterstock :אחריות המעסיקים לטובת החיסכון הפנסיוני | צילוםShutterstock :אחריות המעסיקים לטובת החיסכון הפנסיוני | צילום
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בית הדין מדגיש כי אין 
במשלוח מכתב התראה כדי 
לעמוד בהוראות הדין לעניין 
הסרת החבות מכתפי הקרן 

ומקבל את התביעה

http://www.nevo.co.il/law/71689
http://www.nevo.co.il/law/71689
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 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

דרושים

לסוכנות ביטוח בר"ג איזור הבורסה דרושה חתמת/ 
פקידה ביטוח אלמנטרי חובה נסיון וידע בתוכנות 

של חברה ביטוח תנאים טובים למתאימים קו"ח 
yaniv@ba-ins.co.il למייל

לסוכנות ביטוח מובילה בתל אביב דרוש סוכנ/ת צעיר/ה 
ונמרצ/ת לביטוח חיים ופנסיוני. ניסיון בתחום לפחות 

 שנתיים. לפרטים: לירון 050-5233529 
liron@tuli-avital.co.il

לסוכנות ביטוח מובילה בפתח תקווה דרוש/ה עוזר/ת 
סמנכ"ל תפעול עם ניסיון בשירות ותפעול. יתרון לרישיון 

hr@misgav.co.il :משווק פנסיוני. קו"ח למייל

לסוכנות ביטוח מובילה, בסניף ירושלים, דרוש/ה משווק 
hr@misgav.co.il :פנסיוני בעל ניסיון ורישיון. קו"ח למייל

ל"משגב" סוכנות ביטוח, בסניף פ"ת, דרוש/ה סוכן ביטוח 
hr@misgav.co.il :בעל ניסיון ורישיון. קו"ח למייל

ל"משגב" סוכנות ביטוח, בסניף פ"ת, דרוש/ה סוכן ביטוח 
בעל רישיון או בתהליך לקבלת רישיון למכירת מוצרי 

hr@misgav.co.il :פרט. קו"ח למייל

דרוש/ה סוכן/נת ביטוח נמרץ/ת לתפקיד ניהול משרד 
לביטוח ברחובות בעל/ת רישיון סוכן פנסיוני +אלמנטרי 

ניסיון מוכח בפעילות בתחומים הנ"ל לפחות 5 שנים 
כעצמאי /שכיר/פרילנס.תנאים מעולים למתאימים/ות 

itsik@newafikim.co.il קורות חיים למייל

לסוכנות ביטוח באשדוד דרוש/ה עוזר/ת  מקצועי/ת 
ashbit22@walla.co.il  למשרה מלאה או חלקית

לסוכנות ביטוח באשדוד דרוש סוכן מנוסה לביטוח 
החיים ופנסיוני. לפרטים: אלכס גולדשטיין 050-5568824  

shira@dorot-ins.co.il
לסוכנות ביטוח מובילה בדרום, דרוש בעל רישיון ביטוח 
פנסיוני לניהול תיקי לקוחות ומנהל תיקי השקעות, בוגר 

בית השקעות לשיווק וטיפול בתיקי לקוחות לפרטים: 
haybit@haybit.co.il  נייד: 0542144567

דרוש סוכן בעל רישיון למשרדינו באשדוד. פרטים 
נוספים ב: 050-2144885

לסוכנות ביטוח בפתח תקווה דרושה פקידה לחצי משרה. 
izik@ozmab.co.il :קורות חיים ניתן לשלוח למייל

סוכן ביטוח איכותי צעיר ונמרץ מעוניין לקנות תיק ביטוח 
בתחום החיים ו/או בריאות ו/או פנסיוניסודיות מובטחת 
לפרטים נוספים: royiversno1@gmail.com טלפון 

רועי: 0507444923.

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

054-33-66-45

 לסוכנות ביטוח מובילה ברחובות דרוש/ה פקיד/ת 
ביטוח – חתם/ת בעל/ת ידע וניסיון בתחום האלמנטרי 

)במיוחד בתחום הרכב(. תנאים מצוינים למתאים/ה

שכירות משנה
מפרטי להשכרה משרד ברחוב החילזון 15 ש גן, 

משופץ אדריכלית, מפואר, תקרות גבוהות, מואר, 
קומת קרקע עם גינה אחורית, יש מטבחון, באמצע 

4 חברות ביטוח, סופר מרכזי. חדר פרטי 15 מטר 
- מחיר 1,500 שקל, כולל ארנונה, אחזקה, מים 

וחשמל. יש אפשרות ל־2 חדרים, 40 מטר, מחיר 
3,000 שקל, כולל ארנונה, אחזקה, מים וחשמל כולל 

חנייה אחת. קרן דבורא 054-4225655
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

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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

 סוכנות ביטוח מובילה בדרום מעוניינת לרכוש 

תיקי ביטוח אלמנטרי באזור הדרום בכל גודל סודיות 

  haybit@haybit.co.il :מובטחת לפרטים 

נייד: 0542144567

מחפשים בית ? רוצים להוריד עלויות למינימום 

)שכירות, מזכירות , תפעול, חניה וכו' (אנו מציעים את 

כל אלו וכן שת"פ בין סוכנים ותיקים לסוכנים צעירים, 
בין סוכני אלמנטר לסוכני חיים.בנוסף שרותי פיקוח 

צמודים ואיכותיים וסביבת עבודה תומכת להצלחה עם 
קבלותהשיחה החשובה ביותר שעשיתם בעשור !!! 

 gil@beyahad-ins.com תתקשרו.המייל שלי 
הנייד שלי לפרסום 0527703399

דראורגל סוכנות לביטוח מחפשת שיתוף פעולה עם סוכן 
/ סוכנת / סוכנות ביטוח לביטוח אלמנטרי / חיים לתאום 

פגישה ופרטים נוספים, ניתן להתקשר לדוד בטלפון  
 052-6533382

 לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערו של חבר הלשכה 

אופיר הררי על פטירת אביו
דני הררי ז"ל
שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערו של חבר הלשכה 

שלמה תם על פטירת אחיו

אברהם תם ז"ל
שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערו של חבר הלשכה 

גדעון אלטברוט על פטירת אשתו

רמה אלטברוט ז"ל
שלא תדע עוד צער

חזרה למסלול

ירקטוריון מגדל אישר בתחילת השבוע ד
את דוח יחס כושר הפירעון הכלכלי של 
החברה )סולבנסי 2( לפיו החברה השיגה 
את יעד ההון לשנת 2018, והקדימה את העמידה 
 )31.12.18 )ליום  ההון  עודף   .2019 לשנת  ביעד 
הפרעון  כושר  ויחס  שקל  מיליארד  כ־1.2  הינו 

עומד על 110%. 
במסגרת מדיניות ניהול ההון של החברה, החליט 
הדירקטוריון לחלק דיבידנד בסך של 350 מיליון 
 850 על  יעמוד  החלוקה  לאחר  ההון  עודף  שקל. 
מיליון שקל, יחס כושר הפרעון על 107%, שהינו 

גבוה מיעד ההון שקבע הדירקטוריון לתקופה. 
שלוש  "לאחר  מסר:  גלעד,  ניר  החברה  יו"ר 
מערכת  והטמעת  הון  כרית  בניית  של  שנים 
מגדל  היציבות,  ליעדי  בהתאם  סיכונים  ניהול 
חוזרת למסלול חלוקת דיבידנד, לאחר שעמדה 
דירקטוריון  ידי  על  שהוצבו  היעדים  בכל 
היום על עמידה מוחלטת  החברה. אנו מדווחים 
יחס  לפיהם  והפנימיים,  הרגולטוריים  ביעדים 

כושר הפרעון של מגדל משלים 
את יעדי השנה, ומקדים לעמוד 
חלוקת   .2019 שנת  ביעדי  גם 
הון  כרית  מותירה  הדיבידנד 
וממשיכים  שומרים  אנו  אותה 

למדיניות  בהתאם  לצבור 
את  תחזק  שזו  כך  הדירקטוריון, 
לה  ותאפשר  החברה  של  חוסנה 
משברים  עם  להתמודד  בהמשך 

אפשריים בשווקים". 
ביטוח  ההון,  שוק  רשות  כי  נמסר,  מהחברה 
וחיסכון מודעת לתהליכים אותם החברה עוברת. 
מגדל  האחרונות  השנים  במהלך  כי  נמסר,  עוד 
בפעילותה  הסולבנסי  שיקולי  לשילוב  פעלה 
לניהול  ופעלה  משני  הון  הנפיקה  העסקית, 
למדיניות  בהלימה  ההון  בניית  לצורך  סיכונים 
פעולות  הדירקטוריון.  ידי  על  שנקבעה  ההון 
אלו מאפשרות כעת חלוקת דיבידנדים במקביל 
לניהול אחראי ארוך טווח של הסיכונים הטמונים 

בפעילות העסקית. 
אישר   2018 בנובמבר 
תכנית  את  מגדל  דירקטוריון 
יעד  נקבע  בה  ההון,  ניהול 
מבוסס  פירעון  כושר  יחס 
ההחלטה,  לפי   .2 סולבנסי 
בכ- בהדרגה  יעלה  ההון  יעד 
נכון  מ־100%  החל  שנה,  כל   3% 
של  לשיעור  ועד  ל־31.12.2017 

120% בתום שנת 2024. 
מגדל  דירקטוריון  החליט   30.5.2019 בתאריך 
ביטוח על השלמת מדיניות ניהול ההון של מגדל 
וקבע  דיבידנד בתקופת הפריסה,  ביחס לחלוקת 
כי חלוקת הרווחים תיבחן על בסיס עמידה בתנאי 

מדרגות סף בשנה בה תבוצע החלוקה.  
הון  החברה  צברה  האחרונות  השנים  בארבע 
בהיקף משמעותי של כ־1.4 מיליארד שקל. יחס 
כושר הפרעון של החברה עמד בשנת 2015 על 
93%, וכאמור עומד היום על 110% לפני החלוקה.

לראשונה לאחר שלוש שנים מגדל חוזרת 
למסלול הדיבידנדים

תחלק דיבידנד בסך 350 מיליון שקל • החברה השיגה את יעד ההון לשנת 2018 ויחס כושר הפרעון עומד 
על 110% < רונית מורגנשטרן 
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