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ביטוח ופיננסים

ענף באסדרה
השיווק המסיבי של ביטוחי 

תאונות אישיות בשנים 
האחרונות הביא להחלטה 

של הרשות לפרסום הוראות 
חדשות בתחום

< עמ' 4

לצורך התייעלות
מנכ"ל מגדל ממשיך 

בפעולות ההתייעלות 
בחברה ומוציא לפרישה 
מוקדמת כ־450 עובדים 

שיחסכו לחברה 150 מיליון 
שקל < עמ' 9

שידור חוזר
 בעקבות סירובה של הרשות 

לדחות את יישום נספח ב' 
לחוזר ההנמקה, מזהיר יו"ר 

הוועדה הפנסיונית מפני 
 "שידור חוזר של הריסקים"

< עמ' 2

 "לצד כל 
 החדשנות, 

 אסור לשכוח 
את הבסיס שהוא 

תשלום תביעות 
ללקוחות בצורה 

הוגנת, מהירה 
ושקופה"

מנכ"ל ביטוח חקלאי אלעד שלף 
מספר על המסלול עד לתפקיד 

המנכ"ל, על חדשנות ושירות לקוחות 
בעידן הנוכחי ועל הקשר שבין לקוח, 

סוכן וחברה  ראיון מיוחד למדור 
"סיירת מנכ"ל" < עמ' 5
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ביטוח 
ופיננסים

יישום נספח ב'

ההון ב שוק  רשות  של  סירובה  עקבות 
ליאור  סו"ב  הלשכה,  נשיא  לבקשת 
יישום  את  שנה  בחצי  לדחות  רוזנפלד, 
נספח ב' לחוזר ההנמקה, נמסר מהלשכה בתגובה: 
"לא נאפשר לסוכנים למלא ידנית מסמך הנמקה 
לא  האוצר.  לביקורות  חשופים  אותם  שיעמיד 
ייתכן כי בהעדר תוכנות מתאימות להפקת מסמך 
הנמקה התומך בנספח ב׳ תתעקש הרשות להכשיל 
ציבור שלם של סוכנים. אם לא תתקבל עמדתנו, 

נפעל באמצעים אחרים העומדים לרשותנו".

במכתבו של סגן הממונה הבכיר, הראל שרעבי, 
הוא  מטיל על בעלי הרישיון בלבד את האחריות 
על השימוש בכלים הטכנולוגיים: "נציין כי חובת 
והיא  בלבד  הרישיון  בעל  חובת  היא  ההנמקה 
בכלים  שימוש  והבלעדית.  המלאה  אחריותו  על 
החוזר  הוראות  את  מיישמים  שאינם  טכנולוגיים 
מהווה  בלקוחות  הפוגעת  להמלצה  גורמים  ו/או 
קוראים  אנו  זה.  בעניין  הדין  הוראות  של  הפרה 
לציבור הסוכנים שטובת המבוטחים נמצאת בראש 
מעייניהם לבחון היטב את המלצותיהם ללקוחות 
ואת הכלים בהם הם עושים שימוש בגיבוש המלצה, 
כך שיבטאו כראוי את היתרונות והחסרונות של 
ואת שיקול דעתו של הסוכן",  כל מוצר פנסיוני 

מסיים שרעבי את מכתבו.
שרעבי גם התייחס במכתבו לפעילותן של ספקי 
שירותי תוכנה למסמך ההנמקה וציין כי לא כולן 
שוק  ברשות  שהתקבל  "ממידע  כשורה:  פועלות 
ההון עולה כי קיימים ספקי שירותי תוכנה לבעלי 
רישיון, בין היתר לשם יישום הוראות חוזר מסמך 
ואף,  החוזר  להוראות  בניגוד  הפועלים  ההנמקה, 
לידי  בא  הדבר  הדין.  להוראות  בניגוד  לכאורה, 
)סימולטור(  ההמחשה  תוכנת  שבו  באופן  ביטוי 
מחשבת את דמי הניהול של המוצרים הפנסיוניים 

השכר  גידול  הביטוחי,  הכיסוי  עלויות  השונים, 
ועוד".

יוצר נזק אמיתי
סו"ב  בלשכה,  פנסיוני  לביטוח  הוועדה  יו"ר 
העלתה  הלשכה  כי  בתגובה  אומר  נוימן,  מיקי 
בפני הרשות את הבעייתיות של מסמך ההנמקה 
לסוכן כבר לפני שנה. "אין שום ערך למסמך הזה. 
חוץ מאשר להעמיס על הסוכן עבודה לא סבירה, 
ואין בו צורך. הרשות  הוא לא תורם דבר ללקוח 
כמובן התנגדה וטענה שזה מסמך לטובת תביעה 
מי  עם  היה  לא  הסוכן.  נגד  הלקוח  של  אפשרית 

לדבר. 

"חיכינו לכניסת ברקת לתפקידו והעלינו בפניו 
את נושא מסמך ההנמקה, טענו שהוא לא רלבנטי 
ויש בו שגיאות. הוא אמר שהוא יבדוק את זה מול 
הצוות המקצועי שלו. בנוסף, כפי שהרשות מודה 
אם  כיאות;  פועלות  לא  הקיימות  התוכנות  בכך, 
אני מריץ את אותם הנתונים בארבע תוכנות ובכל 
פעם מקבל תשובה שונה, אז כנראה שיש בעיה. 
זה עלבון של ברקת כלפי נשיא הלשכה שהוא לא 
מוכן אפילו למראית עין לדחות את יישום המסמך 
את  לבדוק  צריך  סוכן  בתור  אני  חודשים.  לכמה 
טובות",  תוכנות  שאין  מודים  הם  גם  התוכנות? 

טוען נוימן.
לדברי נוימן, המסמך יוצר נזק אמתי גם לסוכן 
ולכן החלה בדיקה משפטית בלשכה  וגם ללקוח, 

לקראת אפשרות של הגשת בג"צ בנושא. 
הורידה  הרשות  פשע,  על  חטא  להוסיף  "וכדי 
בטיוטה מלפני שבוע את חובת מסמך ההנמקה הזה 
"אז  ומוסיף:  נוימן  קובל  הפנסיוניים",  מהיועצים 
מה אם יועץ יותר אובייקטיבי לתפישת הרשות? 
מסוכן  מקצוען  יותר  להיות  צריך  הוא  לדעתי 
ביטוח, ואם הסוכן צריך להגיש א', אז היועץ צריך 

להגיש א' פלוס". 

מחוקקת, מבצעת ושופטת
אין  עוד הרשות לא קשובה,  "כל  נוימן,  לדברי 
מקום לדיונים עמם. לרגולטור יש מעמד שאין לו 
אח ורע בישראל – הוא גם הרשות המחוקקת, גם 
הוראה  על  להתגבר  כדי  השופטת.  וגם  המבצעת 
משפט  בית  שופטי  שלושה  צריך  הרשות  של 
בכנסת  נילחם  זה  על  בג"צ.  של  בהליך  עליון 
להכפיף  הרשות,  סמכויות  את  לצמצם   – הבאה 
אותה לוועדת הכספים כמו תקנות של שר. ועדת 
הכספים פעלה בעבר נגד החלטות הרשות, לאחר 
שהלשכה הוכיחה בפני חברי הוועדה שההחלטות 

פוגעות במבוטחים".
פנסיוני  ביטוח  למכור  הפסיק  כי  גילה,  נוימן 
הפסקתי  אני   – ההנמקה  מסמך  חובת  בעקבות 
את  לסכן  מוכן  לא  פנסיוניים.  ביטוחים  למכור 
שקרה  מה  לדעתי,  שלי.  המבוטחים  או  עצמי 
במשבר הריסקים, כשסוכנים הפסיקו למכור את 
הביטוח הזה, יקרה גם פה; יהיו רק עשרים יועצים 
ביקשתי  הריסקים.  של  חוזר  שידור  זה  וזהו. 
שנלך  להיות  ויכול  משפטית  גם  זה  את  שיבדקו 

לבג"צ", מסכם נוימן.

"לא נאפשר לסוכנים למלא מסמך הנמקה 
ידני שחושף אותם לביקורות האוצר"

 סו"ב נוימן: "קוראים לברקת לשקול מחדש את מתן הארכה ליישום נספח ב' של המסמך"
 < רונית מורגנשטרן 

סו"ב נוימן. "אין שום ערך למסמך הזה" | צילום: באדיבות הלשכה



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

רכב בעיר
חדש!

עוד ביטוח חכם 
של הפניקס

נהנים מהתעריפים 
 המוזלים של 'רכב שני'
התוכנית מיועדת לנוהגים ברכב עד 10,000 ק"מ בשנה

נוהגים מעט?

בכפיפות לאמור בחוזר אלמנטרי מס' 27/2019 מה-4 ביולי
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הסדרה כוללת

ביטוח ה ההון,  שוק  רשות  על  ממונה 
משה ברקת, פרסם טיוטת  וחיסכון ד"ר 
לראשונה  המסדירות  חדשות  הוראות 
את ענף ביטוח תאונות אישיות. לטענת הרשות, 
"בשנים האחרונות שווקו ביטוחי תאונות אישיות 
בהיקפים נרחבים על ידי חברות הביטוח, שיווק זה 
המכירה  לאיכות  הנוגעות  רבות,  בבעיות  אופיין 
נוכח  המבוטחים.  נמוכה מצד  למודעות  שהובילו 
בשנים  רבות  ההון  שוק  רשות  פעלה  הכשלים 
האישיות,  התאונות  ביטוח  בתחום  האחרונות 
ציבור.  פניות  ובירור  ביקורות  עריכת  לרבות 
הנדרש  נוסף  צעד  הן  שמתפרסמות  ההוראות 
הליך  להבטיח  ומטרתן  זה  ענף  אסדרת  לצורך 

מכירה הוגן לצד כיסוי ביטוחי ראוי למבוטח".
מבטיח  אישיות  תאונות  ביטוח  כי  לציין,  יש 

במועד  שנקבע  בסכום  כספי  פיצוי  למבוטח 
מוות,  דוגמת  נזקים,  של  במקרה  הצירוף 

נכות ושברים שנגרמו למבוטח כתוצאה 
מתאונה. 

לדברי ד״ר ברקת: "ההוראות שפורסמו 
ביטוח  ענף  את  לראשונה  מסדירות 
באופן  זאת  עושות  והן  אישיות  תאונות 

מתפרסמות  ההוראות  ונרחב.  מקיף 
האחרונות  בשנים  הענף  צמיחת  רקע  על 

והכשלים שליוו צמיחה זו. אני מאמין שההסדרה 
הנוכחית של הענף, תבטיח מוצר ביטוחי טוב יותר 

למבוטח, והליך יישוב תביעות הוגן ושקוף".
ההוראות החדשות כוללות, בין היתר:

הגדרת פוליסה מקיפה )אחידה( - כיום כל 
אישיות  תאונות  פוליסת  משווקת  ביטוח  חברת 
כל  כי  נקבע  ההוראות  במסגרת  שונה.  בהיקף 
למוות,  כיסויי  אישיות תכלול  תאונות  פוליסת 
כיסויים   - החלמה  וימי  שברים  אשפוז,  נכות, 
ביטוח  מקרה  בקרות  הולם  מענה  שיבטיחו 

למבוטח.
כוללות  כיום   - הביטוחי  הכיסוי  שיפור 
קטנות"  ו"אותיות  רבים  חריגים  הפוליסות 
שמובילות לכך שתביעות מבוטחים רבים נדחות 
החדשות  ההוראות  במלואן.  משולמות  לא  או 
כן,  כמו  "תאונה",  למונח  רחבה  הגדרה  קובעות 
חריגים  והוסרו  השונים  הכיסויים  תנאי  שופרו 
בפוליסה.  ולכיסויים  תאונה  להגדרת  שנלוו 
שיפורים אלו יבטיחו שהפוליסות החדשות יהיו 

רחבות יותר וישלמו עבור מקרים רבים יותר.
בהתאם  מתחדשת  שנתית  דו  פוליסה 
להסכמת המבוטח - בבדיקות שערכה רשות 
המבוטחים  של  המודעות  כי  התגלה  ההון  שוק 

נמוכה  היא  הביטוח  של  לקיומו 
הכיסוי.  תוכן  עם  ההיכרות  גם  כמו 
מצד  ואקטיביות  מודעות  להבטיח  מנת  על 
את  לתת  יתבקש  המבוטח  כי  נקבע  המבוטחים 

הסכמתו מדי שנתיים כתנאי לחידוש החוזה.
תבקש  הלשכה  כי  נודע  ופיננסים"  ל"ביטוח 
ברצף  פגיעה  למנוע  מנת  על  זה  סעיף  לשנות 

הביטוחי של המבוטח.
שיפור הצירוף לפוליסות תאונות אישיות 
הנמוכה  הצרכנית  למודעות  המרכזית  הסיבה   -
כיום היא כשלים בהליך מכירת הביטוח. במסגרת 
ההוראות נדרשות החברות לבצע שינויים בהליך 
המכירה, שיהיו ייחודיים למכירת ביטוח תאונות. 
הוראות אלה יבטיחו שקיפות ועסקה מרצון, בין 
היתר נקבע כי חברת ביטוח תידרש למכור את 
מכירת  אגב  ולא  נפרד,  צירוף  בהליך  הפוליסה 
ביטוח אחר. בנוסף, תדרש חברת הביטוח לציין 
בצורה  השיחה  בתחילת  לביטוח  המועמד  בפני 
ביטוח  של  מכירה  בשיחת  מדובר  כי  ברורה 
תאונות אישיות ולהסביר באופן מפורט ומדויק 
הסכמתו לאחר  ולקבל את  הפוליסה  כוללת  מה 

שניתן לו זמן לשקול את ההצעה.
מכירת הפוליסה תתבצע רק על ידי בעל 
רישיון - צעד משמעותי נוסף שמטרתו לשפר 

אישיות  תאונות  לביטוח  הצירוף  איכות  את 
כל  כי  הקביעה  היא  שנתגלו  הכשלים  לנוכח 
פעולות המכירה יתבצעו מול המבוטח במישרין 
או  ביטוח  סוכן  כלומר,  רישיון,  בעל  ידי  על 

חברת ביטוח.
שיפור מנגנון יישוב תביעת נכות מתאונה 
הביטוח  חברת  מציעה  רבים,  במקרים  כיום,   –
ידי  על  שנתבעו  מאלו  נמוכים  נכות  אחוזי 
במסגרת  ידה.  על  נבדק  שהוא  מבלי  המבוטח 
ההוראות נקבע כי קביעת אחוזי הנכות תתבסס 
על חוות דעת רפואית בלבד. בנוסף ניתן משקל 
רב למקרים בהם המבוטח מגיש חוות דעת מטעם 

המוסד לביטוח לאומי הקובעת לו אחוזי נכות.
"לשכת  כי  הלשכה  מהנהגת  נמסר  בתגובה 
יוזמה  כל  על  מברכת  בישראל  ביטוח  סוכני 
שהינה לטובת המבוטחים. אנו נבחן את הטיוטה 
ונגיב בצורה מסודרת לעניין בהתאם למועדים 
שנקבעו. לטעמנו, קביעה של שנתיים כתקופת 
ביטוח בפוליסה ארוכת טווח הינה מאתגרת, אך 
פוליסות תאונות  היא דחיפת  הבעיה העיקרית 
בהן  מעורב  שלא  ללקוחות,  מיותרות  אישיות 
בטיוטה.  הדעת  ניתנה  לא  לכך  ביטוח,  סוכן 
מול  כאמור  מסודרת  בצורה  כך  על  נדון  אנו 

הרשות".

הוראות חדשות: הממונה על שוק ההון 
מסדיר את ענף ביטוח תאונות אישיות

 נוכח השיווק הבעייתי בענף ברקת ממליץ על צירוף נפרד לפוליסה ורק ע"י בעל רישיון ⋅ הלשכה: 
נגיש השגות ושינויים לרשות. הטיוטה, גם אם כוונותיה טובות, לוקה בחסר < רונית מורגנשטרן 

ברקת )מימין(. "צעד נוסף לאסדרת הענף" | צילומים: shutterstock, באדיבות הלשכה
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סיירת מנכ"ל

אלעד שלף מכהן כמנכ"ל ביטוח חקלאי מדצמבר 
2018. קודם שימש כמשנה למנכ"ל מנורה 

מבטחים ומנהל אגף עסקים בחברה. ביטוח 
חקלאי הינה אגודה שיתופית מרכזית, הנמצאת 

בבעלות של 261 קיבוצים, מושבים ואגודות 
במגזר ההתיישבותי. היקף ההכנסות שלה ב־2018 

הסתכם בכ־490 מיליון שקל. עיקר פעילותה 
בתחום הביטוח הכללי.

 איך נכנסת לתחום הביטוח דווקא? 

"נכנסתי לענף הביטוח בשנת 2003 כעוזר של 
מנחם הרפז, מנהל אגף אלמנטרי במנורה חברה 
לביטוח )כיום מנורה מבטחים(. התכנון המקורי 

היה לעבוד בתפקיד שנה ולהמשיך ללימודי 
דוקטורט בארה"ב - אנחנו 16 שנה אחרי ולימודי 

הדוקטורט עדיין מחכים. אחרי כשנה מוניתי 
למנהל תכנון וביטוח המשנה במנורה והמשכתי 

לאורך 15 שנה בתפקידים שונים בחברה 
ובדצמבר 2018 עברתי לנהל את ביטוח חקלאי".

בראש סדר העדיפויות 
 האם ביטוח חקלאי היא חברה חדשנית? 

"ביטוח חקלאי היא חברה ייחודית בשוק הביטוח. 
בעוד שאנחנו החברה הקטנה ביותר בשוק 

הביטוח האלמנטרי במונחי פרמיות, תיק הביטוח 
שלנו כולל הרבה מאוד עסקים גדולים ומורכבים. 

המיקוד שלנו, מן הסתם, הוא בעסקי הקיבוצים 
והתעשייה הקיבוצית, ובעולמות התוכן האלו יש 

לנו מוצרים ייחודיים וחדשניים שאנחנו מעדכנים 
כל הזמן. במקביל, אנחנו מפתחים כרגע מספר 
מוצרים חדשניים שיהיו רלוונטיים לכלל שוק 

הביטוח. דווקא הקוטן שלנו, לצד החוסן הפיננסי 
המשמעותי שלנו, מאפשר לנו להשקיע משאבים 

בחדשנות ולנוע מהר יותר מאשר חברה גדולה. 
"לצד כל החדשנות, אסור לשכוח את הבסיס שהוא 

תשלום תביעות ללקוחות בצורה הוגנת, מהירה 
ושקופה. תהליכי התביעות ואופן ההתייחסות 

לתביעות בביטוח חקלאי הוא בכמה רמות מעל 
השוק ולכן מרבית ההשקעה שלנו היא בדברים 
הבסיסיים שבאמת חשובים ללקוח. אני חושב 

שכל בעלי העניין בשוק, בעיקר הרגולטור וסוכני 
הביטוח, בתור הגורמים האובייקטיבים בשוק, ראוי 

שישימו זאת בראש סדר העדיפויות שלהם".
 האם אתה מרוצה ממיקומה במדד השירות? 

"התוצאות של ביטוח חקלאי במדד השירות 
מצוינות בשנתיים האחרונות וזה כתוצאה גם 

מהשקעה ניכרת שלנו בשירות וגם מהאופי 
המיוחד של החברה. אנחנו במקום הראשון 

בשביעות רצון לקוחות. גם במדדים אחרים אנחנו 
במקומות הגבוהים. אנחנו צריכים להשתפר 

במדד הכלים הדיגיטליים והשנה נכפיל את כמות 
השירותים הדיגיטליים שלנו, לכן אני מאמין שגם 

במדד הזה נשתפר".
 האם ביטוח חקלאי היא חברה של סוכנים? 

"ביטוח חקלאי היא בהחלט חברה של סוכנים. 
השנה הגדרנו במדויק מה הערך המוסף שלנו 
עבור סוכנים ומה הכיוון אליו אנחנו חותרים 

- וביצענו פעולות בהתאם. ביטוח חקלאי 
מאמינה בקשר שבין לקוח, סוכן וחברה, ובערך 

המוסף שהקשר הזה יכול לייצר. היתרון שלנו 
הוא שאופק הזמן שלנו הוא אינסופי ולא הדו"ח 

הכספי של הרבעון הקרוב, ולכן אין לנו בעיה 
לוותר על לקוחות שלא רואים ערך מוסף בשילוב 

של ביטוח חקלאי וסוכן הביטוח שלהם". 
 איך אתה רואה את עתיד ענף הביטוח ומעמדו 

של סוכן הביטוח?
"ענף הביטוח נמצא רק בתחילתו של שינוי. לא 

מדובר רק בטכנולוגיה שמשנה את כללי המשחק, 
אלא בעיקר בלקוח והמקום שלו בשרשרת הערך. 

חברות הביטוח עד היום הן בעיקר ממוקדות 

מוצרים והן חייבות לעבור להיות ממוקדות 
שירותים על ידי הצבת הלקוח במרכז. 

עם זאת, חייבים לזכור שביטוח הוא לא מוצר 
צריכה רגיל אלא מוצר של צריכה נדחית בהיבט 

הזמן, וצריכה שלילית בהיבט שברוב המקרים 
הצריכה היא אחרי אירוע שלילי שהתרחש 
ללקוח. מי שמתייחס לביטוח באשר הוא, 

כקומודיטי, וכל היום מפרסם רק כמה הוא זול, 
סופו שיהפוך הוא עצמו לבר החלפה וזו בדיוק 
הנקודה שבה סוכני ביטוח אמורים להביא את 
הערך. המגמה המדאיגה שאני רואה היא סוכני 

ביטוח שבשם השמירה על הלקוח אצלם מוכנים 
להפוך להיות כמעט ספקי לידים לחברות ביטוח 

שבפועל מתחרות בהם. התפיסה שלי לגבי ביטוח 
חקלאי וגם לגבי סוכני ביטוח היא זהה – לוודא 
שאנחנו מייצרים ערך שהוא מעבר למחיר ומי 

שלא מוכן לשלם על הערך הזה לא חייב להיות 
לקוח שלנו או סוכן שלנו".

  איך יחסי החברה עם לשכת סוכני ביטוח? 

"ביטוח חקלאי רואה בלשכה גורם מרכזי 
לאסטרטגיה שלנו - של לבנות שותפות ארוכת 

טווח עם הסוכנים"

 "הגדרנו במדויק מה ערך המוסף 
שלנו עבור סוכנים"

ראיון עם אלעד שלף, מנכ"ל ביטוח חקלאי, שמספר על ההשקעה של חברתו באלמנטים הבסיסיים 
הקשורים לביטוח ⋅ וגם: על הדאגה מסוכנים, שבשם השמירה על הלקוח שלהם, מעבירים לידים לחברות 

ביטוח שבפועל מתחרות בהם < רונית מורגנשטרן 

 גיל: 40
  מצב משפחתי: 

2 ילדים
 השכלה: תואר ראשון 

בהצטיינות בניהול ומדע 
 המדינה מאוניברסיטת 

תל אביב
  מקום מגורים: 

הוד השרון

אלעד שלף
מנכ"ל ביטוח חקלאי

מדור חדש 

ראיונות אישיים 

עם מנכ"לי 

חברות הביטוח

שלף. "תיק הביטוח שלנו כולל 
הרבה עסקים גדולים ומורכבים" 

| צילום: גילת זילברשטיין
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מעודדים צמיחה

ושלושת מ קואומו  אנדרו  יורק  ניו  ושל 
על  המפקחת  הישראליים:  הרגולטורים 
בר,  חדוה  ד"ר  ישראל,  בבנק  הבנקים 
ד"ר  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק  רשות  על  הממונה 
משה ברקת, ויו"ר הרשות לניירות ערך בישראל, 
הפיקוח  עם  הבנות  מזכר  על  חתמו  גואטה,  ענת 
מזכר  יורק.  ניו  במדינת  הפיננסיים  על השירותים 
פיננסית  חדשנות  ולעודד  לפתח  נועד  ההבנות 
טכנולוגית חוצת גבולות בין ניו יורק וישראל, על 
פינטק  לחברות  אפשרות  ומתן  מידע  שיתוף  ידי 

לפעול בשתי המדינות ביתר קלות.
יורק, הבירה הפיננסית של העולם, ממשיכה  "ניו 
שירותים  של  הצמיחה  ובעידוד  בקידום  להוביל 
ומוצרים פיננסיים חדשניים, שהביקוש להם בעולמנו 
יורק  "ניו  קואומו.  המושל  אמר  גובר",  הנוכחי 
ובהינתן  וישראל משמשות שתיהן כמרכזי חדשנות 
קשרי החברות ביניהן קיימים יתרונות רבים לשיתוף 

הפעולה בענף החדשנות הפיננסית המתפתח. 
"ניו יורק גאה להיות שותפה עם ישראל באמצעות 
מזכר הבנות זה ולעבוד עמה יחד על מנת להבטיח 

להתפתחות  מיותרים  חסמים  הסרת 
לתמוך  מנת  על  פיננסית,  חדשנות 
והעתידית.  העכשווית  בחדשנות 
הקשרים בין ניו יורק וישראל יוגברו 
הבנות  מזכר  באמצעות  ויורחבו 
יזמים  של  היכולת  על  ויקלו  זה 

וחדשנים לפעול בשתי המדינות". 
המפקחת על הבנקים, ד"ר חדוה בר: 

"קידום חדשנות טכנולוגית פיננסית 
הוא  בישראל  הבנקאית  במערכת 

אני  ישראל.  בנק  של  האסטרטגיים  היעדים  אחד 
על  ובישראל  יורק  בניו  ולשותפיי  לעמיתיי  מודה 
שיתוף הפעולה שיתמוך ביכולת שלנו להיות בחזית 
בסיכונים  נאות  טיפול  הבטחת  תוך  הטכנולוגיה 
השונים בהתאם לפרקטיקות הבינלאומיות הטובות 

ביותר".
הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר 
משה ברקת: "כרגולטור האחראי על פעילות, רשות 
שוק ההון מקדמת בברכה את שיתוף הפעולה והעבודה 
המשותפת עם רגולטורים אחרים מהארץ ומהעולם. 

אני משוכנע בכך שנהנה מחילופי ידע 
הפינטק  בתחום  ומועילים  פוריים 
ביחד עם עמיתינו מניו יורק, שמהם 

ייהנו כל הצדדים".
יו"ר הרשות לניירות ערך, ענת 
גואטה: "רשות ניירות ערך הגדירה 
כיעד אסטרטגי את קידום החדשנות 
פיתוח  בתוכו  שכולל  הפיננסית, 
ושכלול של תחום הפינטק בישראל. 
פיננסית  חדשנות  מרכז  הקמנו 
פינטק  לחברות  רגולטורי  ליווי  שמעניק  ברשות, 
ומאפשר לנו ללמוד על הפיקוח והאסדרה הנדרשים 
ולצד  המשקיעים,  של  עניינם  על  שמירה  לצורך 
זאת, לאפשר את המרחב החיוני להמשך מואץ של 
להסכמים  מתווסף  זה,  מזכר  הטכנולוגיות.  פיתוח 
עם  לאחרונה  חתמנו  עליהם  נוספים  בילטרליים 
הבינלאומית  לרשת  והצטרפותנו  ושוויץ  צרפת 
פינטק  לחברות  מעניקים  אלו,  הסכמים   .GFIN  –
אפשרות לקבל ליווי רגולטורי, הנדרש להן על מנת 

לעמוד ברגולציה בישראל ובשוקי העולם".

"ניו יורק גאה להיות שותפה עם ישראל"
מזכר הבנות נחתם בין הרגולטורים משתי המדינות המסכם על שיתוף פעולה בתחום הפינטק ⋅ מושל ניו 

יורק, אנדרו קואומו: “יתרונות רבים לשיתוף הפעולה בענף החדשנות הפיננסית” < רונית מורגנשטרן 

קואומו. מושל מדינת ניו יורק
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השתתפות עצמית

הפניקס משיקה ממשק 
דיגיטלי לסוכניה עבור 

 פתיחת תביעות רכב 
< רונית מורגנשטרן

פניקס משיקה בימים אלה שירות חדש ה
וייחודי להגשת תביעות רכב בהסדר. 

באמצעות הפורטל יכולים הסוכנים להכניס 
למערכת את הפנייה, כאשר המערכת כבר 
מזהה את מרבית פרטיהם של הסוכן ושל 

המבוטח באופן אוטומטי ומסייעת בהפקת 
אישור הסדר בתהליך מהיר במיוחד. 

המערכת המתקדמת מאפשרת העלאה של 
קבצים ומסמכים ועדכון פרטים בקלות, 

במהירות וביעילות. בהמשך התהליך, 
שולחת המערכת עדכונים אישיים ישירות 

לסוכן על ההתקדמות, וכן בירורי המשך 
במקרה הצורך. 

קרן גרניט, משנה למנכ"ל ומנהלת 
מערך התביעות, התפעול והשירות: 

"השירות החדש הוא נדבך נוסף במסגרת 
מהפכת השירות הדיגיטלי של הפניקס, 
שאנו מובילים לרווחת ציבור הסוכנים 

ולקוחותיהם. מטרת השירות היא לפשט 
משמעותית את התהליך להגשת התביעה 
ולעדכון הסוכנים באופן נוח ובזמן אמת".

תיקון 190 על כוס בירה
ביום שני בערב התקיים מפגש "בר 

פיננסים" ב"ג'מס בר" בפ"ת. במפגש, 
הראשון מסוגו, על בירות ונשנושים שאורגן 

בידי סו"ב הידד קציר, סגן יו"ר ועדת 

הפיננסים בלשכה ובשיתוף עם אלטשולר 
שחם, השתתפו כ־60 סוכנים "פיננסרים" 

רובם צעירים ותוססים.
לדברי יו"ר ועדת הפיננסים סו"ב אודי 
אביטל: "מנכ"ל אלטשולר שחם, גלעד 

אלטשולר, איש שמדבר בגובה העיניים, 
סקר עבורנו את פני השוק בעבר ובהווה, 
מה צופן לנו העתיד ומגבלות הרגולציה".
עומר בן יאיר, מנהל מקצועי חסכון ארוך 
טווח באלטשולר, העניק לנו טיפים על 

גמל השתלמות, גמל להשקעה ותיקון 
190. הסוכנים ביקשו מפגשים נוספים 

ואלטשולר שחם נענו לאתגר ויתנו חסות 
לעוד מפגשים על הבר. "אני רק רוצה לציין 

שמספר המקומות מוגבל ל־50־60 איש. 
מתנצל מראש”, מסר אביטל.

פוליסה מוזלת בהפניקס 
לנוהגים עד 10,000 ק"מ 

בשנה

ברת הפניקס יוצאת עם תוכנית חדשה ח
ואטרקטיבית המיועדת למבוטחים 

הנוהגים ברכבם עד 10,000 ק"מ בשנה. 
ההטבה הייחודית תינתן במסגרת הפוליסה 
החל מ־1 באוגוסט. בכך, יוכלו המבוטחים 
שייכללו בתוכנית ליהנות מתעריפי 'רכב 

שני' המוזלים, ומתנאי הפוליסה המורחבת 
של 'הפניקס זהיר'. 

שלמה מילר, סמנכ"ל בכיר ומשנה 
למנהל תחום ביטוח כללי בהפניקס: "אנו 
ממשיכים לחדש ולהתאים את הפוליסות 
החכמות מבית הפניקס בהתאם לצרכיהם 
השונים של המבוטחים שלנו. עתה, יצאנו 

בתוכנית חדשה ואטרקטיבית במסגרת 
פוליסת הרכב הייחודית 'הפניקס זהיר' 

שלנו, הלוקחת בחשבון את סגנון הנהיגה 

העירוני".

סלינגר תמונה לדח"צית 
בשטראוס גרופ

ורית סלינגר, קודמתו לתפקיד של ד
הממונה על שוק ההון, ד"ר משה ברקת, 

צפויה להתמנות לדירקטורית חיצונית 
בשטראוס גרופ לתקופת כהונה בת שלוש 

שנים. המינוי ייכנס לתוקף לאחר אישור 
האסיפה הכללית של בעלי המניות בחברה 

שתתכנס ב-13 באוגוסט.
בדיווח של שטראוס לבורסה נמסר כי 
דירקטוריון החברה קבע, בהתבסס בין 
היתר על הצהרתה של סלינגר, כי היא 
בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית.

האסיפה הכללית תתבקש לאשר בנוסף גם 
את מינויה לדירקטורית חיצונית של דליה 
לב, שבעבר כיהנה כמנכ"לית של אי.די.בי 
פתוח ובשנים האחרונות דירקטורית בפז 

ובבנק הבינלאומי.

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

 קרן גרניט | צילום: 
פביאן קולדורף

 אודי אביטל במפגש 
"בר פיננסים" 

שלמה מילר | צילום: 
פביאן קולדורף
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מוצר הולך ונעלם

לסוכניה ח הודיעה  איילון  הביטוח  ברת 
עודכנו  יולי  חודש  מראשית  החל  כי 
עמלות הנפרעים בגין פוליסת ניתוחים 
ל־10%  שב"ן  משלים  במסלול  ניתוח  ומחליפי 
תשולם  לא  בנוסף,  עתה(.  עד  כ־24%  )לעומת 
על  חד־פעמית  )עמלה  היקף  עמלת  לסוכנים 

מכירה( שעמדה על בין 50% ל־70%.
הבריאות  ועדת  יו"ר  מורי,  איגור  סו"ב  לדברי 
והסיעוד בלשכה, איילון היא לא היחידה שקיצצה 
להיות  אלו, שהפכו  בפוליסות  הסוכנים  בעמלות 
של  הרפורמה  מאז  הביטוח,  לחברות  כדאיות  לא 
כלכלית  כדאי  לא  המוצר  "אם  הסדר.  רופאי 
הסוכן;  בעמלת  מקצצת  כל  קודם  היא  לחברה, 
כנראה שלא משנה לה אם הוא ימשיך למכור את 
המוצר הזה, שממילא אינו כדאי לה", מסביר מורי. 
לדבריו, יש בשוק גם חברה אחת שאינה משלמת 
עוד  ויש  קיצצו  אחרות  זה,  במוצר  בכלל עמלות 

כמה שממשיכות לשלם עמלה מלאה.  
בעמלות  לפגיעה  הרקע  את  מסביר  מורי 
הסוכנים במוצר פוליסת משלים שב"ן: "בעבר היה 
פוליסת  בין  האקטוארי,  בהיבט  הבדל משמעותי, 
שב"ן'.  'משלים  פוליסת  לבין  הראשון'  'מהשקל 
שב"ן  משלימות  בפוליסות  התביעות,  ברמת 
המבוטח חייב לנצל קודם כל את הכיסוי מהביטוח 
הביטוח  חברת  שלו.  החולים  קופת  של  המשלים 

העצמית  ההשתתפות  את  לו  מחזירה  הייתה 
מוסכמת.  לתקרה  עד  כיסוי  מוסיפה  גם  ואולי 
המבוטח מצדו שילם פרמיה זולה בהרבה בפוליסה 
המוצר  הראשון.  מהשקל  לעומת  שב"ן  משלימת 
היה אהוב על כל הצדדים. אני יכול להעיד שבסוף 
שאני  היחידה  הפוליסה  הייתה  זו  הקודם  העשור 
לרוב מכרתי, כשאז הייתה רק חברה אחת שמכרה 

אותו".

"רמת עמלות מאתגרת"
חברות  כל  את  וחייב  המוצר  את  אהב  "הפיקוח 
מדף,  כמוצר  שב"ן  משלים  בפוליסת  הביטוח 
מהשקל  מפוליסת  משמעותית  זול  יהיה  שגם 
הראשון. אלא שלאחר מספר שנים הרשות ביצעה 
הפניית  לגבי  הבריאות  בביטוחי  הרפורמה  את 

ומוסיף  מורי  אומר  הסדר",  לרופאי  רק  מבוטחים 
"התוצאה היא, שבפועל אין כמעט השלמת שב"ן, 
והלקוח מעדיף לתבוע ישירות את חברת הביטוח 

על כל הסכום. מצד שני, החברות עדיין מחויבות 
יותר,  נמוכה  בפרמיה  שב"ן  משלים  גם  למכור 
ורבים מהמבוטחים מעדיפים לרכוש אותה בגלל 

מחירה הנמוך". 

כבר  הלקוח  היום  הבריאות,  ועדת  יו"ר  לדברי 
תובע ישירות את חברת הביטוח, "כי היום קופת 
החולים לא מכסה מעבר לניתוחים וטיפולים אלא 
שהיו  וטיפולים  ניתוחים  בהסדר.  רופאים  של 

מכוסים אפילו באופן חלקי, אינם מכוסים היום על 
ידי השב"ן. אין הבדל בין הפוליסות בעצם. שב"ן 
מכסה רק את רופאי ההסדר, הוא לא משלם לרופא 
אפילו חלקית אם הקליניקה לא בהסדר, ולא יכול 
היום  בהסדר.  לא  הרופא  אם  לקליניקה,  לשלם 
שהשאלה  מניח  אני  אז  שב"ן,  משלים  כבר  הכל 
שלהן היא למה למכור אותה אם ניתן  למכור את 
הפוליסה היקרה יותר? החברות מעדיפות למכור 
את המוצר היקר והמשתלם יותר. אי אפשר לחייב 

חברה עסקית להפסיד כסף.
זה  במוצר  העמלות  שרמת  הוא  שנוצר  "המצב 
הפכה להיות מאתגרת מבחינת סוכני הביטוח. מה 
שיקרה זה שהמוצר דה פקטו ילך ויעלם, כי המצב 

מאוד מאתגר לסוכן הביטוח, אך זו קריאת השכמה 
לרשות שוק ההון לבחון את אופן ההסתכלות של 
מעוניינים  שהם  למוצרים  ביחס  הביטוח  חברות 

לעודד את שיווקם", מסכם מורי.

גם איילון קיצצה את עמלות הסוכנים 
בפוליסת משלים שב"ן

עמלות הסוכנים בפוליסות אלו הפכו להיות לא כדאיות לחברות הביטוח מאז רפורמת רופאי 
ההסדר ⋅ יו"ר ועדת הבריאות: "זאת קריאת השכמה לרשות" < רונית מורגנשטרן 

 סו"ב מורי: "אם המוצר לא כדאי כלכלית לחברה, 
היא קודם כול מקצצת בעמלת הסוכן; כנראה שלא משנה לה 
אם הוא ימשיך למכור את המוצר הזה, שממילא אינו כדאי לה"

 החל מראשית חודש יולי עודכנו עמלות הנפרעים בגין 
 פוליסת ניתוחים ומחליפי ניתוח במסלול משלים שב"ן 

ל־10%. בנוסף, לא תשולם לסוכנים עמלת היקף

סו"ב מורי. "המוצר ילך ויעלם" | צילום: גיא קרן
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ממשיכים לייעל

ערכה מ ביטוח  מבטחים  נורה 
מקצועי  כנס  שעבר  בשבוע 
 TOP מועדון  לסוכני  ויוקרתי 

.AGENT
בנוכחות  ת"א  דן  במלון  התקיים  הכנס 
מבטחים,  מנורה  קבוצת  יו"ר  גריפל,  ערן 
ביטוח,  מבטחים  מנורה  יו"ר  קלמן,  ארי 
יהודה בן אסאייג, מנכ"ל מנורה מבטחים 
ביטוח, גיא קריגר, מנכ"ל מנורה מבטחים 
בכנס  החברה.  ובכירי  וגמל,  פנסיה 

השתתפו כ־100 מסוכני המועדון.
נהנו  אחת"  "משפחה  הקונספט  תחת 
הסוכנים ממגוון הרצאות מעניינות שנגעו 
חיזוק  מצוינות,  של  שונים  באספקטים 
הקשר הבין אישי והובלה בטווח רחב של 

תחומים, כמו עסקים, שיווק, תקשורת, טכנולוגיה 
ועוד. 

יהודה בן אסאייג, מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח 
פעילותם  על  להם  הודה  הסוכנים,  את  ברך 
ותרומתם הרבה לקבוצת מנורה מבטחים וסקר את 

המגמות המשתנות בעולם הביטוח.

בנוסף ציין בן אסאייג כי שמירה על רלוונטיות 
בזכות  להתקיים  יכולה  המשתנה  הביטוח  בעולם 
כלים  אימוץ  חשובות:  פעולות  מספר  של  יישום 
ומקצועי  יעיל  זמן  ניהול  חדשים,  טכנולוגיים 
על  הקפדה  מתמדת,  מקצועית  הכשרה  יותר, 
יצירתיות מתחדשת ללא הרף וכמובן שמירה על 

הקשר האישי עם הלקוח. 

התהליכים  השפעות  את  סקר  בהמשך 
לסוכנים.  רבות  שמסייעים  הדיגיטליים 
כמות  הגדלת   - פוטנציאל  למשל, 
הסוכן  מיתוג   - אישי  דיגיטל  הלקוחות, 
דיגיטלית  פוליסה  מכירת  בתהליך, 
תשומות  הורדת  תוך   ,24/7 לקצה  מקצה 

תפעוליות וכן תמיכה רגולטורית מלאה.
תהליכי  אל  יהודה  התייחס  בדבריו  עוד 
מנורה  בקבוצת  שפותחו  ממוכנים  מכירה 
מבטחים ומסייעים רבות בתהליך המכירה 
עצמו הן לסוכנים והן ללקוחות. בנוסף, ציין 
במקום  החברה  של  הזכייה  את  אסאייג  בן 
ה־1 בסקר שביעות רצון לשכת סוכני ביטוח 
ה־1  במקום  דירוג  עם  הבריאות  בתחום 
בשישה מדדים: משך זמן הטיפול בתביעות, 
זמינות  הוגנות בסילוק תביעות, הוגנות העמלות, 
מנהלי ועובדי החברה, מערך החיתום בחברה והיקף 

רשימת רופאי ההסדר.
לסוכני  מצטיינים  טקס  נערך  הכנס  בסיום 
המועדון המצטיינים ובמסגרתו חולקו מגני הוקרה 

והוקרן סרט אישי על כל אחד. 

גדל החלה ליישם את תכנית ההתייעלות מ
עליה הוסכם במסגרת ההסכם הקיבוצי 
ההסתדרות  עם  החברה  חתמה  עליו 
בחודש מאי האחרון. על פי התכנית 450 מעובדי 
 ,2021 יסיימו את עבודתם עד תום שנת  החברה 
מדובר  הקיבוצי.  ההסכם  תוקפו של  סיום  במועד 

בכ־10% מכוח האדם בחברה.
על פי מודל הפרישה שיוצע לעובדים שיסכימו 
יקבלו   58 גיל  מעל  עובדים  מוקדמת,  לפרישה 
ועובדים   ,150% עד  של  מוגדלים  פרישה  מענקי 
פרישה  חבילות  יקבלו  העסקה  לסיום  המיועדים 
לוותק.  בהתאם  משכורות   14 עד  של  מיטביות 
מרצון,  לפרוש  עובדים  של  סירוב  של  במקרה 
יחל תהליך של פיטורים מצד ההנהלה לרוחב כל 

החברה.

לה  לעלות  צפויה  שהתכנית  מעריכים  בחברה 
כ־150  תחסוך  היא  ואולם  שקל,  מיליון  כ־50 

מיליון שקל בשלוש השנים הקרובות.
משמעותי  צעד  עוד  היא  ההתייעלות  תכנית 
ברצף הפעולות בחברה שהחלו עם מינוי המנכ"ל 
החדש רן עוז, חתימה על הסכם קיבוצי, הודעה על 
וחלוקת  )סולבנסי(  הפירעון  כושר  ביעדי  עמידה 
מזה  לראשונה  שקל,  מיליון   350 בסך  דיבידנד 

ארבע שנים.
ועד  חתם  עליו  הקיבוצי  ההסכם  במסגרת 
כחודשיים,  לפני  מגדל  הנהלת  עם  העובדים 
מגובה   25% של  מענק  החברה  עובדי  כל  קיבלו 
שכרם, מענקי ותק ותוספת שכר שנתית בסך 3%, 
ועוד 1.5% דיפרנציאלי, לפי  כש־1.5% מובטחים 

הישגי העובד.

 מגדל תקצץ 450 עובדים במסגרת 
תכנית התייעלות

< רונית מורגנשטרן 

 כנס מקצועי יוקרתי לסוכני מועדון 
TOP AGENT של מנורה

כ־100 סוכני ביטוח חברי המועדון השתתפו בכנס שנערך בת"א ⋅ מנכ"ל מנורה מבטחים ביטוח: 
"שמירה על רלוונטיות בעולם הביטוח המשתנה מאוד חשובה לנו" < רונית מורגנשטרן 

בכירי מנורה בכנס הענקת מגיני ההוקרה | צילום: שאולי לנדנר

עוז. רצף פעולות התייעלות | צילום: פזית עוז



הגנה מורחבת - 
ביטוח תאונות ומחלות 

לחברי לשכת סוכני הביטוח ובני משפחותיהם

הביטוח כולל:

ביטוח מודולרי הנותן מענה לצרכים הביטוחיים והכלכליים הייחודיים 
של  סוכן הביטוח, בהיותו מפרנס עצמאי. 

כיסוי ייחודי במקרה של פגיעה בהכנסות הסוכן   
מענה ביטוחי רחב וייחודי במקרה של אירוע תאונתי   

הרחבה לכיסוי ביטוחי במסגרת ביטוח לאומי, חוק ה"פלת"ד",   
ביטוח בריאות וביטוח אובדן כושר עבודה

לשכת סוכני הביטוח 
בישראל

לפרטים והצטרפות: 

072-2227355 
מרכז שירות איילון 

לחברי לשכת סוכני הביטוח בישראל

כיסויים בתכנית:
ביטוח נכות או פטירה כתוצאה מתאונה   .1

פיצוי במקרה של מצב סיעודי עקב תאונה   .2
פיצוי יומי בגין אשפוז בבית חולים  .3

ביטוח שבר כתוצאה מתאונה  .4
אירוע כוויה כתוצאה מתאונה  .5

הוצאות רפואיות ושיקומיות עקב תאונה  .6
חבות כלפי צד ג'  .7

פיצוי שבועי בגין אובדן כושר עבודה עקב תאונה   .8
רובד הרחבה תמורת תשלום נוסף:  .9

פיצוי שבועי בגין אובדן כושר עבודה עקב מחלה, ופיצוי   
מיוחד במקרה של גילוי מחלה קשה

תקופת הביטוח: 
5 שנים החל מיום 1.7.2019 ועד ליום 30.6.2024.

דמי הביטוח החודשיים בש״ח עבור כל יחידת ביטוח יהיו 
כדלקמן: 

פרמיה לרובד פרמיה לרובד בסיסגיל
הרחבה

357עד 23

23-354521

36-504657

51-6070130

61-70100195

+70114*195
* מתייחס למבוטחים שהצטרפו לביטוח טרם מלאו להם   

70 שנים.

כל מבוטח שגילו מעל 23 שנים יהיה רשאי לרכוש עד 2 יחידות 
ביטוח.

ביום  שיפורסם   2019 יוני  למדד  צמודים  יהיו  הביטוח  דמי 
15.5.2019 שהינו 12451
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על ב חתמו  איילון  וחברת  הפועלים  נק 
הסכם המאפשר ביצוע תשלומי תביעות 
איילון  ללקוחות  )החזרים(  וקיזוזים 

באמצעות אפליקציית Bit של הבנק.
השירות יאפשר ללקוחות איילון, גם אם הם אינם 
באמצעות  החזרים  לקבל  הפועלים,  בנק  לקוחות 
האפליקציה, בקלות ובמהירות, ישירות אל חשבון 
הבנק של הלקוח. כל שהלקוח נדרש לעשות הוא 

לאשר את קבלת ההחזר מחברת הביטוח.
פריצת  מהווה  זה  פתרון  כי  נמסר  מאיילון 
החזרים  למעשה  ומחליף  ללקוחות  בשירות  דרך 

שבוצעו בתהליכים ארוכים מבוססי המחאות. 
אפליקציית  ביט,  אפליקציית  כי  נמסר,  עוד 
התשלומים המובילה בישראל עם קרוב ל־2 מיליון 
הורדות, הושקה כמענה לצורך בפתרון טכנולוגי 
פשוט ומהיר לביצוע תשלומים יומיומיים לאנשים 
אחרים – באופן הבטוח והמאובטח ביותר בחוויית 
תשלום ייחודית, זמינה ומהירה. ביט, כאפליקציה 
בהתאם  להתחדש  הממשיכה  ודינמית  נושמת 
איילון  את  תשמש  בשוק,  המשתנים  לצרכים 

תשלומים,  ולקיזוז  החזרים  תביעות,  לתשלום 
כאשר הסכומים יועברו ישירות לחשבון הלקוח. 

שליטה מלאה בתהליך
יקבלו מסרון לנייד על תשלום  לקוחות איילון 
התשלום  קבלת  את  לאשר  ויוכלו  באפליקציה 

מעבר  שלהם.  הבנק  לחשבון  ישירות  שיועבר 
משליטה  ייהנו  הלקוחות  ולנוחות,  למהירות 
מלאה בתהליך: הלקוח יהיה מודע לסכום ולסיבה 
שבגינה התקבל התשלום מחברת הביטוח ובנוסף, 
הכסף יועבר רק לאחר אישורו של הלקוח לאחד 

מהחשבונות שהגדיר באפליקציה.
אריק יוגב, מנכ"ל איילון: "בשוק התחרותי של 
שיתוף  המבדל.  הגורם  היא  הלקוח  חוויית  היום 
הפעולה עם ביט יאפשר לחזק את מערכת היחסים 
יותר  גבוהה  מעורבות  באמצעות  הלקוח  מול  אל 
והענקת שירות מהיר, נוח ואיכותי יותר, שיתרום 
בקרב  יותר  גבוהה  ונאמנות  רצון  לשביעות 

לקוחות החברה".
בחטיבת  דיגיטל  אגף  מנהל  זכריש,  סער 
בשיתוף  "מדובר  הפועלים:  בנק  של  החדשנות 
פעולה משמעותי המשלב בין העוצמות של איילון 
כגוף מוביל וחדשני בעולם הביטוח, לבין היכולות 
המתקדמות של ביט, הממשיכה לבסס את מעמדה 

כמובילה בתחום העברות ותשלומים בישראל". 
השירות יושק בשבועות הקרובים. 

איילון ובנק הפועלים חתמו על הסכם לביצוע 
Bit תשלומי תביעות והחזרים באפליקציית

השירות יאפשר ללקוחות איילון, גם אם הם אינם לקוחות בנק הפועלים, לקבל החזרים באמצעות 
האפליקציה, בקלות ובמהירות, ישירות אל חשבון הבנק שלהם < רונית מורגנשטרן 

החזרים בקלות

 אריק יוגב. "חוויית הלקוח היא הגורם המבדל" 
| צילום: אייל גוזיאל

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
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ושורת ה והמערב,  איראן  בין  הגואה  מתיחות 
התקריות הימיות שהתרחשו במהלך השבועות 
הסיכון  ברמת  חדה  לעליה  הביאה  האחרונים 
הורמוז.  מיצרי  סביב  ביחוד  נפט,  תובלת  ספינות  של 
של  המרכזיים  התנועה  מצירי  אחד  את  מהווים  אלה 

מכליות נפט במזרח התיכון. 
העלייה ברמות הסיכון משתקפת כעת בעליות הובלת 
בסוכנות  ראשי  תובלה  אנליסט  סנד,  פיטר  הנפט. 
תעריפי  כי  עריך   BIMCO הבינלאומית  התובלה 
גלם  חומרי  הנושאות  גדולות  ספינות  של  התובלה 
שלאחר  בימים  ב־101%  עלו  לסין  הסעודית  ערך  בין 
בחודש  עומאן  ליד  הנפט  מכליות  שתי  על  המתקפה 

שעבר. 
מחיר הביטוח על מכליות מסוג זה הגיע לכ־26 אלף 
דולר ליום – המחיר הגבוה ביותר מאז חודש מרץ וגבוה 
זו, שעומד על 10,000 דולר  בהרבה מהממוצע לעונה 

ליום בלבד. 

המתיחות במפרץ מקפיצה את מחיר 
ביטוחי מכליות הנפט

העלייה ברמות הסיכון של הובלת נפט במזרח התיכון נותנת את אותותויה: מחיר ביטוח מיכלית נפט ליום 
עלה ביותר מפי שניים < מערכת ביטוח ופיננסים

סיכון בינלאומי

ביטוח הדירה המקיף של הכשרה חברה לביטוח 
כל הכיסויים בפוליסה אחת 

*בכפוף לתנאי הפוליסה ולהנחיות החיתום של החברה 

חברה לביטוח בע״ 

לפרטי  נוספי 

3453 פנו למחוזות

עליה של 101% בתעריפי התובלה 
shutterstock :צילום |
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וות גדול של חברי הוועדה הטכנולוגית, צ
עמוס  סו"ב  הוועדה  יו"ר  בראשות 
המסלקה  במשרדי  התארח  גואטה, 
טכנולוגיות  דרכים  לבחון  במטרה  הפנסיונית, 

לשיפור עבודת הסוכן מול המסלקה.
הניהול  שיפור  היו  שעלו  מהנושאים  חלק 
והפישינג  הפרודוקציה  הורדת  בתהליך  והמעקב 
דרך  לניהול  במקביל  המסלקה,  דרך  ישירות 
דרכים  התהליך;  את  שמייקרות  ניהול  תוכנות 
להעברת  גישה  ודרכי  לסוכן  הנתונים  להעברת 
אישית;  כספת  פורטל;  המסלקה;  דרך  הנתונים 

כספת ביט טו ביט.
הסוכנים:  השתתפו  הטכנולוגיה  וועדת  מטעם 
מוטי  הטכנולוגיה,  וועדת  יו"ר  גואטה,  עמוס 
הרשקו, סגן יו"ר וועדת הטכנולוגיה, אלון גלסנר, 
עופר צינורי, דוד קלמנוביץ, אייל שוורץ, יצחק 

חסידים,  אורן סטשובר, יונתן לוייב.
המסלקה,  מנכ"ל  הפנסיונית:  המסלקה  מטעם 
דירקטור  שמר,  גיא  מוצר,  סמנכ"ל  טל,  עמיר 
ופיתוח,  מחקר  וסמנכ"ל  כהן  יוסי  עסקי,  פיתוח 

טימורז נתנאלוב.
לדברי גואטה, הועלתה גם בעיית קבצי נתונים 
מנתונים  ומורכבים  הכספת  דרך  שמגיעים 
לארגן  יש  אותם  שונים,  לקוחות  של  מעורבים 
להפרדת  בקשה  עלתה  ולכן  מסודרת,  בצורה 
הנתונים כדי להקל על העברתם להמשך עבודה 

וניתוח הנתונים בעזרת כלי התוכנה השונים.

אמינות  בעיית  היא  שעלתה  קריטית  "בעיה 
הנתונים שמגיעים מחברות הביטוח ובתי ההשקעה 
קריטית  בעיה  מהווה  המידע  ודיוק  שלמות   -
ייעוץ לקוי ללקוח", ציין  שעלולה לגרום למתן 
הסכימו  המשתתפים  "מרבית  כי  והוסיף  גואטה 
על כך שבמרבית המקרים מדובר בנתונים ישנים 
שמתקבלים מחברות ביטוח, שהחליפו בעלות או 
טיוב  לביצוע  דרכים  למצוא  שיש  וסוכם  נסגרו, 

נתונים איכותי ומהימן". 

לפני  שהקימו  להזכיר  ביקשו  המסלקה  נציגי 
איכות  לתלונות  פורטל  מערכת  שנה  כחצי 
איכות  בעיות  עם  יותר  טוב  להתמודד  במטרה 
נוספת  בעיה  לקחים.  ולהפיק  והחוסרים  המידע 
היורשים  של  יכולתם  אי  לגבי  היתה  שעלתה, 

לקבל מידע עבור יקיריהם.
מסר:  הפנסיונית  המסלקה  מנכ"ל  טל,  עמיר 

"הנהלת המסלקה הפנסיונית מודה לסו"ב עמוס 
חברי  ויתר  הטכנולוגית  הועדה  יו"ר  גוואטה, 
המפגש  ועל  ההתארגנות  היוזמה,  על  הוועדה 
המקצועי המרתק. במפגש למדנו מחברי הוועדה 
שהמסלקה  רוצים  היו  בהם  שונים  נושאים  על 
את  הסוכן  עבור  ולמקסם  לשפר  בכדי  תטפל 
כך  המתקבל.  והמידע  במערכת  השימוש  חווית 
גם למדנו על שירותים נוספים העשויים לייעל 

ולתרום לסוכן הביטוח בעבודתו.
"המסלקה רשמה לפניה את כל הנושאים שעלו 
שיפור  לטובת  בהם  לפעול  ומתחייבת  במפגש 
שמחנו  לסוכנים.  מספקת  שהיא  השירות  איכות 
תהליך  המשך  על  בהחלטה  המפגש  את  לסכם 
רבעוניים,  מפגשים  קיום  ועל  המשותף  העבודה 
אשר ישמשו את הצדדים לקבלת ולהעברת משוב 
על הקיים ולהגדרה משותפת של צרכים חדשים 

ופתרונות".
נוספים  נושאים  הוצגו  כי  מוסיף  הרשקו  סו"ב 
כמו הנחות ללשכה בגין פרודוקציה; קבלת קבצי 
פרודוקציה – ליצור ממשק קל ופשוט  אשר יארגן 
למסלקה  שירדו  פרודוקציות  קבצי  וינהל  יסדר 
על פי מפתח של תאריך חודשי ושמירה בתיקיות 

מסודרות.
ואישור  מס  אישורי  הוצאת  תיבחן  כן,  כמו 
להצהרת הון באמצעות המסלקה. הטופס שיונפק  
על ידי המסלקה יהיה מקובל  על רשויות  המס 

בישראל.

תשופר עבודת הסוכן מול המסלקה
זאת בעקבות מפגש של הוועדה הטכנולוגית עם ראשי המסלקה, בה נבחנו דרכים טכנולוגיות לשיפור 

העבודה מולה < רונית מורגנשטרן 

בוחנים דרכים לשפר

"הנהלת המסלקה 
הפנסיונית רשמה לפניה 

ותפעל להטמיע את 
הנושאים שעלו בבדיקה"

ישיבת הוועדה עם ראשי סלקה | צילום: עמוס גואטה
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גיל: 33
מצב משפחתי: רווק

מקום עבודה: סוכן עצמאי בברק פיננסים
סוג רישיון: ביטוח פנסיוני 

השכלה: בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים 
מאוניברסיטת אריאל

ותק: 6 שנים
מה עשית לפני שהיית סוכן ביטוח?

"הייתי חלק ממיטב דש במשך 5 שנים, מתוכם 3 שנים 
בתפקיד ניהולי. במהלך העבודה הוצאתי רישיון סוכן 

ביטוח פנסיוני, תואר ראשון וצברתי ניסיון לקראת 
השלב הבא שהוא סוכן ביטוח פנסיוני".

למה בחרת במקצוע הזה?
"בחרתי במקצוע הזה כי ראיתי בו שליחות ואתגר 

מקצועי, להעביר מידע לציבור שמשווע ליד מכוונת 
מקצועית ואישית. אני אוהב את הקשר היומיומי 

עם המבוטחים, את הפגישות האישיות עם לקוחות 
פוטנציאלים, את תהליך הלמידה והפיתוח האישי 

שאני חייב להתמיד בו כחלק מהאחריות שלי כלפי 
לקוחותיי וכמובן הסיפוק הגדול שלהיות לצד המבוטח 

ומשפחתו בשעת הכושר ולדאוג שיממשו את מלוא 
הזכויות שלהם במסגרת הביטוח שרכשו".

האם נתקלת בקשיים בתחילת דרכך המקצועית?
"אפשר לחלק את הקשיים לשניים - החלק השיווקי 

שמתחיל בגיוס לקוחות, חומה שלא מעט סוכנים 
נתקלים בה לאורך הקריירה; הקושי השני הוא 

המעטפת המקצועית, התמיכה והליווי שהיו חלק 
אינטגרלי בתקופה העבודה שלי כשכיר בבית 

השקעות. שני הקשיים הללו נפתרו בסופו של דבר 
כשהצטרפתי לברק פיננסים, שמספקים לי את 

הפתרונות בפן השיווקי. בכל שבוע היומן שלי מלא 
בלקוחות פוטנציאלים ויש לי ליווי בשטח, השתלמויות 

והדרכות שיווקיות שוטפות. כמובן ולא פחות חשוב, 
אני חלק ממערכת משפחתית שדואגת להיות בשבילי 

בקשיים ובהצלחות".
איך הלשכה יכולה לסייע לסוכנים הצעירים? 

"הדרכות מקצועיות והדרכות שהן יותר בפן העסקי 
של ניהול העסק והתנהלות מול חברות הביטוח, 

להציג את הזכויות של הסוכן מה מגיע לו ולשמור על 
מעמד הסוכן מול הכוחות הגדולים של חברות הביטוח 

והפיקוח"
תן דוגמה להצלחה אישית במסגרת עבודתך.

"בתחילת דרכי הגעתי ללקוחה שביטחתי אותה וברבות 
הימים חלתה אז הבנתי את המשמעות של העבודה 
שלנו, הצלחתי למצות עבורה את זכויותיה ובהתאם 
להשפיע על חייה, מקרה זה גרם לי להבין שזה מה 

שאני רוצה לעשות בחיים".
טיפים לסוכנים צעירים כמוך?

"הדרך הנכונה ביותר היא עבודה קשה והתמדה, לחבור 
לבית סוכן שייתן לי את הכלים שיעזרו לסוכן צעיר 

להגיע ליעדים שלו, כמו שאני עשיתי, וההצלחה תגיע 
במוקדם או במאוחר".

 "גם בעתיד הסוכנים יהיו הזרוע 
המרכזית בענף"

אבירם כהן | 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 אבירם כהן – סוכן עצמאי בברק פיננסים

 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
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צועדים קדימה

באמת א האם  ענן?  מחשוב  בעצם  מהו  ז 
זה  האם  עובד?  זה  כיצד  יודעים  אנו 
אמור לעניין כל אחד מאתנו גם אם זה 
לא מקצועו? התשובה היא בהחלט כן. כדאי לדעת 
ולהתעניין בכדי להבין מה נכון לבחור ולדעת מה  

לשאול.
הביטוי "ענן" הינו דימוי לרשת אינטרנט כאשר 
על  שאינו  ומידע  קבצים  בה  מאוחסנים  למעשה 

גבי המחשבים והשרת הפיזי של משרדכם.
 24/7 זמין  שהינו  שירות  לדמות  נועד  "ענן" 
לכל פעולה שתדרשו לבצע, בכל מקום וזמן ואינו 
תלוי קרבה פיזית למקום מסוים שבו אתם נמצאים 

באותו רגע.
העבודה  מקום  על  רק  מדברים  שאיננו  כמובן 
או קבצי עבודה, אלא כל קבצי השירים, תמונות 
החכמים,  והטלפונים  המחשבים  גבי  על  וסרטים 

הכל זמין בכל מקום בקליק אחד.
שמספקות  ובעולם  בארץ  חברות  מאות  ישנן 
שירותי ענן, אך איך נדע לשאול ולבחור נכון  על 
ושקט  בטוח  במקום  נמצאים  אנו  כי  לדעת  מנת 

עבורנו?

- חשוב להבין מהו נפח האחסון 1  נפח אחסון 
חריגה  כל  על  נשלם  וכמה  מהחברה  הניתן 

מגודל המסגרת המוצעת.

חיסיון המידע ואבטחתו - נדרוש מספק 2 
עמידה  על  מידע  בפנינו  להציג  השירות 

בסטנדרטים גבוהים ותקניים של אבטחת מידע.

סיכון בזליגת מידע - במחשוב ענן קיים 3 
סיכון מתקיפה חיצונית של ספק שירותי הענן 
– היות והמידע של הארגון שלך ושל עוד מאות 
לקוחות  נמצא בשירותי הענן, ספק השירות הינו 
הגוף שאמור גם לאבטח אותו. נדע לבקש אודות 
אבטחת הארגון והמוניטין שלו לאורך פעילותו.

שקיימת 4  לוודא  מומלץ   - המידע  פרטיות 
של  השונים  הלקוחות  בין  המידע  הפרדה של 

ספק הענן.

כניסה 5 לוודא  מומלץ   - שלבי  דו  אימות 
את  המחזק  שלבי  דו  באימות  הענן  למערכת 

האבטחה של פרופיל המשתמש.

לשירות 6 משירות  הגירה\מעבר  יכולת 
נכון  בענן  שירות  או  תוכנה  נבחר  כאשר   -
נדע  כך  החברות,  בין  המעבר  יכולת  על  לשאול 
הענן  בשירותי  או  בתוכנה  "כלואים"  לא  שאנו 

שבחרנו נכון לעכשיו.

כי 7 נוודא   - הענן  ספק  ושרידות  גיבוי 
של  מחמירים  בתקנים  עומד  השירות  ספק 
גיבוי כלל השרתים באופן כפול – נשאל על רמת 
השרידות של שרתי החברה, גיבוי נתונים וגיבוי 

החשמל למקרה של נפילות.

איננו 8 הארגון   - הסודיות  שמירת  סעיף 
ידי  על  מועסקים  אשר  העובדים  מי  יודע 
הספק ומטפלים בכלל תשתיות החומרה והתוכנה 
שהינם הבסיס לשירותים אותם הוא מספק ועליהם 
נמצא המידע הארגוני הרגיש. חשוב לבקש בהסכם 
התחייבות  וכמובן  זה  סעיף  יופיע  כי  השירות 

לסודיות.

ממערך 9 כחלק   - סיכונים  ניהול  מערך 
יש  בענן,  לעבודה  מעבר  וביצוע  החשיבה 
השבתה.  או  תקלה  ליום  ביצוע  תוכנית  לבחור 
על  לכוון  שידע  בתהליך  מקצוע  איש  של  ליווי 

תהליכים מהירים של התאוששות בעבודה במידה 
על  עמידה  כן,  כמו  הענן.  בשרותי  תקלה  וישנה 
כך שיהיה עותק מקומי לכל הנתונים אחד לשבוע 

לפחות, הינה הכרחית.

כיום 10  - למובייל  גרסאות  התאמת 
הניידות הינה מפתח לניצול מקסימלי של 
אשר  בשטח  עובדים  מערך  ותכנון  עבודה  שעות 
חשוב  החברה.  נתוני  עם  מקום  בכל  מענה  ייתן 
סוגי  לכל  המותאם  ענן  במערך  שנבחר  לוודא 

המובייל בכל הגרסאות.

לסיכום, כאשר אנו נדרשים לבחור בספק שירות 
ענן, מומלץ להתייחס לכל נושאים אלו בקפידה. 
או  מקצועיים  בגורמים  להיעזר  הצורך  במידת 
מומחה בתחום על מנת לקבל תמונה ברורה יותר 
נכונה  החלטה  לקבל  ובכך  הטכנולוגי  בהיבט 

בשיקול העסקי והניהולי של בית העסק.
תאוצה  תופס  ענן  מחשוב  כי  לציין  נכון 
לא  חשוב  אך  האחרונות,  בשנים  ביתרונותיו 
פחות שלא לקבל זאת כמובן מאליו אלא לבדוק, 
בספק  לבחור  מנת  על  ייעוץ  ולקבל  להתעניין 
לטכנולוגית  העסק  בית  את  שיצעיד  הנכון 

מקצועית ואיכותית.

מחשוב  בתחום  הלשכה  יועץ  הינו  הכותב 
ותקשורת

מחשוב ענן – מה זה אומר לנו?
כשמדברים על מחשוב בענן בשנת 2019 מובן לכולם כי זהו דבר המשמש באופן 

יומיומי את רובנו ונוגע כמעט בכל נושא בחיים ⋅ אז מה צריך לדעת לפני 
שרוכשים שרותי ענן? < עופר פוסט

בשנים האחרונות, אך חשוב 
לא פחות שלא לקבל זאת 
כמובן מאליו אלא לבדוק, 

להתעניין ולקבל ייעוץ

כולם צריכים להשתמש בשרותי ענן
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משולחנו של היועמ"ש

 על חשיבותו של הייעוץ המקצועי 
בטרם הגשת תביעת אכ"ע

תביעתו של מבוטח לקבלת קצבת נכות עקב אירוע מוחי נדחתה על ידי הקרן בשל הגשה שגויה של 
התביעה ⋅ הכירו מה מסתתר בין שורות התקנון האחיד של קרנות הפנסיה < עו”ד עדי בן אברהם

שניהל ל כמי  אבל  זוכרים,  כבר  כולם  א 
את אחת ממחלקות התביעות המאתגרות 
תביעות  בתחום  ביטוח  בחברת  ביותר 
אובדן כושר עבודה, נכות ופטירה - אחד הדברים 
שמשכילים  השונים,  ללקוחותיי  מסביר   שאני 
או קרן  לשוחח עימי לפני שפנו לחברת הביטוח 
תביעה  מגישים  איך  לדעת  שחשוב  זה  הפנסיה, 
לאובדן כושר, בין אם מדובר על חברת ביטוח או 
קרן פנסיה. הגשה שגויה עלולה להוביל לדחייה 
מיותרת, לעיתים מאי הבנה של כללי ההתנהלות. 
זו, ביחס לרזי כללי  ידון בסוגיה  הסיפור השבוע 

התקנון של קרן הפנסיה.
עקב  נכות  קצבת  לקבלת  תביעה  הגיש  התובע 
אירוע מוחי, אך תביעתו נדחתה בטענה כי נכותו 
הצטרפותו.  מועד  לפני  עוד  קיים,  ממצב  נובעת 
העליונה  הרפואית  לוועדה  זומן  לא  כי  טען  הוא 
מטעם הקרן ולכן גם לא נבדק. עוד טען התובע כי 
הוא עמית בקרן הפנסיה משנות ה־90, עוד בטרם 
עבר  כל  לו  אין  וכי  חדשה,  פנסיה  לקרן  הפכה  זו 
רפואי קודם ביחס לאירוע הנכות שאירע לו, ולכן 
יש לקבוע לו זכאות לנכות ללא קשר למצב רפואי 

קודם.
פי  על  שהרי  להתיישנות,  טענה  הפנסיה  קרן 
כללי התקנון ערעור על החלטת הוועדה הרפואית 
את  הגיש  והתובע  בלבד  יום   45 תוך  להגיש  יש 

הערעור לאחר ארבעה חודשים. 
רצף  נותק  לתובע  כי  הקרן  טענה  בנוסף 
ההפקדות, ולכן נותק רצף הזכאות, דבר שהוביל 
 60 בת  האכשרה  תקופת  של  מחודשת  לספירה 
 60 חלפו  שלא  העובדה  בשל  לכך,  אי  חודשים. 
ועד  לקרן  המערער  הצטרפות  ממועד  חודשים 
מועד אובדן הכושר, הועבר עניינו של המערער 
לבדיקת רופא, על מנת לברר האם אובדן הכושר 

נובע ממחלה הקודמת למועד הצטרפותו לקרן.
קודם,  מצב  על  מדובר  שאכן  קבע  הקרן  רופא 
אלו  בנסיבות  התביעה.  נשוא  לנכות  שהוביל 
את  שבחנה  רפואית  וועדה  התביעה  נדחתה 
את  ודחתה  ממצאיו  את  קיבלה  הרופא  החלטת 

ערעור התובע. 

תקופה שאינה מספקת
בית הדין מתייחס בתחילה לטענת ההתיישנות 
וקובע כי אמנם קיים שיהוי בהגשת הערעור, אך 
לא הוכח המועד בו נמסרה ההחלטה לתובע, ועל 

כן הוא דוחה טענה זו. 
קובע  הקרן  תקנון  קודם,  רפואי  מצב  לעניין 
ממחלה,  כתוצאה  היא  נכות  "אם  הלשון:  בזאת 
אירעו,  כי  קבע  בקרן  שרופא  ממום  או  מתאונה 

לקרן  העמית  הצטרפות  מועד  לפני  החלו  כי  או 
לפי  בקרן,  פעיל  כעמית  חידוש מעמדו  לפני  או 
המאוחר, תותנה הזכאות לפנסיה לפי הוראות פרק 
זה בקיום תקופת אכשרה של 60 חודשים במעמד 
ההצטרפות  ממועד  שיימנו  בקרן,  פעיל  עמית 
לקרן או ממועד חידשו המעמד כעמית פעיל, על 

פי המאוחר, ועד מועד האירוע המזכה".  
כי  ומגלה  הביטוחי  הרצף  את  בוחן  הדין  בית 
בכיסוי  היה  לא  הוא  בהם  מקטעים  היו  לתובע 

רק  מחדש  הצטרף  העובדה שהתובע  לנוכח  ולכן 
כשנה לפני האירוע הנטען - הוא לא צבר תקופת 
אכשרה מספקת, כנדרש )60 חודשים( ולכן הקרן 

אינה מכסה מצב קודם. 

זכות הערעור מוגבלת
לאותו  הרלוונטי  המשפטי  למצב  בהתאם  אגב, 
תקנון הקרן, זכות ערעור לבית הדין על החלטת 
בלבד,  ברפואה  שאינן  לשאלות  מוגבלת  הוועדה 
בעניינים  שאינן  הקרן  החלטות  "על  וכדלקמן: 
ערכאה  בפני  לערער  התובע  זכאי  רפואיים 
החלטות  ספק,  הסר  למען  מוסמכת;  שיפוטית 
הוועדה הרפואית העליונה בעניין רפואי לא יהיו 

ניתנות לערעור כאמור".  

בית הדין קובע כי מעיון בהחלטת הוועדה עולה 
הפניות  הכוללת  מנומקת  בהחלטה  מדובר  כי 
מעמיק  ניתוח  תוך  המערער  של  הרפואי  לתיקו 
כי  וקביעה  המערער  של  הבריאותי  מצבו  של 
ולכן  קודם  רפואי  ממצב  נובעת  לנכות  התביעה 
בקביעה  להתערב  הדין  בית  של  מקומו  זה  אין 

רפואית מובהקת כאמור.   
של  תביעתו  את  הדין  בית  דוחה  אלו  בנסיבות 
התובע אך מתחשב במצבו ולא פוסק לו הוצאות. 

האחיד  התקנון  כניסת  ממועד  כי  לזכור  חשוב 
של קרנות הפנסיה לתוקף השתנו הכללים לניהול 
תביעות לקצבת נכות, השתנו התקופות לערעור, 
ניהול  ואופן  ההתיישנות  תקופת  השתנתה 

התביעה.
לכן, מומלץ לקבל יעוץ משפטי נכון בטרם הגשת 
התביעה על מנת להתכונן באופן מדויק ונכון למול 
קרן הפנסיה או חברת הביטוח על מנת שלא לפספס 
על  להשליך  בדיעבד  שעלול  נימוק  או  טענה  כל 
החלטת מיישבי התביעות או רופא הקרן. בשלב זה 

לא ידוע אם יוגש 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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חשוב לזכור כי ממועד כניסת התקנון האחיד של קרנות 
הפנסיה לתוקף השתנו הכללים לניהול תביעות לקצבת 

נכות, השתנו התקופות לערעור, השתנתה תקופת 
ההתיישנות ואופן ניהול התביעה

רופא הקרן קבע שאכן מדובר 
על מצב קודם שהוביל לנכות | 

shutterstock :צילום
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הבינלאומית ח הרייטינג  ברת 
מודי'ס וחברת TEAM 8 של 
 ,8200 מפקד  לשעבר  צפריר,  נדב 
שיעסוק  משותף  מיזם  מקימות 
סייבר  מתקפות  סיכוני  בהערכת 
חברות  עבור  ומפעלים  חברות  על 
המשותפת  המטרה  בעולם.  הביטוח 
שלהם היא ליצור חברת בינלאומית 
שתתמחה בהערכת סיכוני מתקפות 
רקפת רוסק־ סייבר למגזר העסקי. 
לאומי  בנק  מנכ"לית  עמינח, 

לאחרונה,  פרישתה  על  שהודיעה 
תהיה מעורבת בייעוץ לחברה החדשה.

בראש החברה החדשה יעמוד דרק וואדלה, שכיהן עד לאחרונה כראש מערך בחינת סיכוני 
סייבר במודי'ס. החברה החדשה תפעל ממשרדים בניו־יורק וישראל. בתחילה לחברה יהיה 
צוות קטן, אבל במרוצת הזמן היא תעסיק מאות עובדים, כאשר ההנחה שייקלטו בין היתר 

בוגרי יחידת 8200.
בחברתו של צפריר השקיעו גם קוולקאם ומייקרוסופט. מטרת המיזם החדש להיות בין 

המובילים בתחום נקיטת אמצעי ההתגוננות מפני מתקפות סייבר במגזר העסקי.

מודי'ס ו־TEAM 8 יעסקו בהערכת 
סיכוני סייבר לחברות הביטוח

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

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

דרושים

לסוכנות ביטוח בחולון דרוש/ה פקיד/ה עם ניסיון  
למשרה מלאה לעבודה בביטוח אלמנטרי.דרישות 

התפקיד: תפעול המשרד, הפקת פוליסות רכב,  עבודה 
מול מבוטחים וחברות ביטוח. נא לשלוח קורות חיים 

mail@tarabit.net : למייל

לסוכנות ביטוח חיים באזור גדרה - רחובות דרושה 
מנהלת משרד , נסיון בעבודה עם הפניקס מגדל כלל 

 ומנורה חובה. קורות חיים לשלוח למייל:
 yacobid@zahav.net.il

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.

שכירות משנה

סוכנות ביטוח בצמיחה מציעה: עמדת עבודה כולל 
הכול ב 1200 ₪ לחודש כולל חניה, חדרי עבודה כולל 
2 חניות בין 3000 /4000₪. כולל ליווי מקצועי, מיקום 

מנצח לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון 03-9591333 
 052-7703399 /052-4526944 מייל: 

office@beyahad-ins.com
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

רוצה לחזק את המשרד? להקים אגף חדש? )חיים /
אלמנטרי/ בריאות(?   מתלבט אם למכור את התיק?  

פגישה ללא התחייבות. נתן - 052-9770368 או במייל:  
7305550@gmail.com

 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

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

מחקר בריטי: ככל 
שביטוחי הרכב יקרים 

יותר - המבוטחים 
משקרים יותר

חקר בריטי מצא שחלק לא מבוטל מהנהגים מ
גבוהות,  רכב  ביטוחי  פרמיות  המשלמים 
ולגבי  שלהם  הנהיגה  על  בפרטים  לשקר  נוטים 

כלי הרכב שברשותם. אלה הם "שקרים לבנים".
 LEXISNEXIS הבריטית  הביטוח  סוכנות 
RISK SOLUTIONS ערכה מחקר בקרב 1,500 
הם  שבו  הרכב  על  אחריות  להם  שיש  צרכנים 
תופעה  שישנה  המחקר  של  המסקנה  נוהגים. 
שמבוטחים מסתירים מידע מחברות הביטוח, זאת 
שהם  הרכב  ביטוח  פרמיות  את  להוזיל  במטרה 

משלמים.
הגילאים  קבוצות  את  לאתר  ניסה  המחקר 
הנוטות להסתיר מידע משמעותי מחברות הביטוח 
זו  שתופעה  נמצא  הפוליסה.  על  החתימה  בעת 
נפוצה בעיקר בקרב הגילאים הצעירים וגם בחלק 

מקבוצת הגילאים המבוגרים, 35־50 שנה.

מודעות גוברת לנקיטת אמצעי התגוננות 

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה, 

שמחוני כרפיס במות אימו 

מרסל כרפיס ז"ל
שלא תדע עוד צער
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