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משתפים באיחולים 
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פותחים שנה
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הצפויים בענף הביטוח 
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"סוכן 
מקצועי זה 

אלמנטרי"
בכנס אלמנטר ה־33, שיערך 

ב־18־21 בנובמבר באילת, 
יקחו חלק בכירי הלשכה, ענף 

הביטוח ושוק ההון, פוליטיקאים 
ומאות סוכנים שיהנו מהרצאות 

מעשירות, סדנאות ומופעים 
של אומנים מובילים  סו"ב קובי 
ורדי, יו"ר ועדת אירועים וכנסים 
 לשכת בלשכה, עם כל הפרטים < עמ' 2

סוכני ביטוח 
 מאחלת לכם 

חג שמח
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מחממים מנועים: כל מה שאתם 
צריכים לדעת על כנס אלמנטר 2019
קובי ורדי, יו”ר ועדת כנסים ואירועים, משתף אותנו בהיערכות לכנס האלמנטר ה־33, שיתקיים באילת 

בין התאריכים 21־18 בנובמבר

מרות היותי חבר ופעיל ותיק מאוד בלשכה, ל
הכנסים  לפני  מחדש  פעם  כל  מתרגש  אני 
התרגשות  באילת.  הלשכה  של  הארציים 
והחברים  החברות  את  לפגוש  מהצפייה  שנובעת 
היקרים לליבי תחת קורת גג אחת. מהיכולת לחוש 
אלה  של  הציבורי  ‘הדופק’  את  אמצעי  בלתי  באופן 
הנושאים בשליחות שאין לה תחליף. מהידע, הכלים 
לקבל  ניתן  אותם  ביותר  העדכניים  והמיומנויות 

בצורה מהודקת וממוקדת בימי הכנסים. 
זו  התרגשות  הנוכחית,  בקדנציה  תפקידי  מתוקף 
אותם  בהובלת  הכבדה  האחריות  עקב  מתעצמת  אף 
כנסים והחתירה להעניק לכ־1,700 משתתפים חוויה 
מעצימה ומהנה. חוויה אשר יש בה ערך מוסף במישור 
במישור  גם  מכך  חשוב  פחות  לא  אך  המקצועי, 

החברתי ובלכידות שורות הלשכה. 
מטבע הדברים, היעדים מכל כנס מסוג זה מחייבים 
עבודה מערכתית, שברובה נעשית בהתנדבות מלאה 
גורמים  ופעילים רבים. שילוב של  ידי פעילות  על 
העובדים במשך חודשים על חודשים, בתיאום וכצוות, 
ליאור  סו”ב  הלשכה,  נשיא  של  מלאה  בתמיכה 
העושים  כל  עבור  השראה  מעניק  ליאור  רוזנפלד. 
במלאכה, מרמת החשיבה הכוללת ועד לדאגה לפרט 
הקטן ביותר, הודות למחויבותו, למסירותו ולעבודתו 

הקשה למעננו, לילות כימים. 
בסימן  שייערך  הקרוב  האלמנטר  כנס  לקראת  גם 
זה אלמנטרי”, התחלנו כבר לפני  “סוכן מקצועי 
כשישה חודשים לחבר ולסגור קצוות יחד עם הוועדה 
הנהגת  גרטי,  ישראל  סו”ב  בראשות  האלמנטרית 
וערוכים  ומטה הלשכה, כדי להיות מוכנים  הלשכה 

לרגעי שיא חדשים.   

אז מה צפוי לנו בכנס 
האלמנטר הקרוב? 

מפגן עוצמתי של חברות וחברי הלשכה

מכנס לכנס אנו עדים לביקוש רב להרשמה, שעולה 
מבין  כנס.  בכל  המקסימלי  המשתתפים  היצע  על 
אלה, אנו אף עדים לסוכנות ולסוכנים צעירים רבים 
חדש,  דור  לאילת.  ומגיעים  מזמנם  המפנים  מאוד, 
לגוף  הצטרף  לחיים,  כמקצוע  הביטוח  בסוכן  שבחר 
המייצג והייצוגי שלו – הלשכה – ומבקש באמצעות 

הכנסים להיות מעודכן, מעורב ומשפיע. 
אין סיפוק גדול יותר מלראות אותם ממלאים את 

והמחויבות  הנחישות  את  מלחוש  הדיונים,  אולמות 
שלהם, מההכרה ביכולתם לקחת לידיהם את שרביט 

ההובלה של ענף סוכני הביטוח לשנים הבאות. 
זהו עושר רב־דורי, שאיננו מובן מאליו, המשתקף 
ביתר שאת בכנסים האחרונים ואני משוכנע כי יבוא 

לידי ביטוי גם בכנס האלמנטרי הקרוב. 
מניסיוני הרב ברור לי גם כי חיבור הדור הצעיר 
בביסוס  הינו מרכיב משמעותי  ולעשייה  למעורבות 
לגילדה  כבוד  תעודת  ומהווה  הלשכה  של  עוצמתה 

מקצועית המטפחת מתוכה אלופים בביטוח. 

שורה ארוכה של אורחים מכובדים
גורמים בכירים מרשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, 
בראשות הממונה ד”ר משה ברקת, ישתתפו בכנס. 
עם  הראשון  המפגש  למעשה  זה  יהיה  חלקם  עבור 
הלשכה,  של  ארצי  כנס  במסגרת  הסוכנים  ציבור 
מנכ”לי  גם  ברשות.  החדשים  המינויים  בעקבות 
איגוד  ובכירי  בהן  הניהול  שדרות  הביטוח,  חברות 
המבורגר  יאיר  היו”ר  בראשות  הביטוח,  חברות 
ב’מדורת  חלק  ייקחו  רוטקופף,  גיא  ד”ר  והמנכ”ל 
השבט’ בתחום הביטוח הכללי, שהינו ליבת הפעילות 

ואף חוט השדרה העסקי של הענף. 
צמרת  כל  מלון,  בתי  שבעה  אירוע:  במגה  מדובר 
אנשי  עשרות  הביטוח,  לענף  שקשורה  הממשלה 
וכל  ביטוח  וסוכני  סוכנות  של  רבות  מאות  חברות, 
חברות  השמאים,  הביטוח,  חברות  מנכ”לי  צמרת 

הקשורות לענף ועוד.
לצד הגורמים המקצועיים־העסקיים צפויים לפקוד 
הכנסת  סיעות  מכל  כנסת  וחברי  שרים  הכנס  את 
ה־22. בהנחה שעד קיום הכנס תושבע ממשלה חדשה, 
הרי קיימת חשיבות רבה בחיזוק מבנה הכוח הפוליטי 
המשך  לטובת  הפרלמנטרי,  במישור  הלשכה  של 
הציבורי  האינטרס  לקידום  הציבור  נבחרי  רתימת 

והמגנים האנושיים שלו – סוכני הביטוח. 
בכירים  בנוסף  יכלול  המכובדים  האורחים  פסיפס 
מארגונים עמיתים, שיש בהם כדי להעניק ערך מוסף 
מרצות  יצטרפו  אליהם  הסוכנים.  לפעילות  ולתרום 
המשותף  שהמכנה  תוכן,  עולמות  ממגוון  ומרצים 
ביניהם הוא עולם הסוכנים ואתגריו במכלול רחב של 

היבטים. 

אומנים ומופעים מובילים
הכנס הקרוב יזמן לנו כמיטב המסורת הופעות של 

האומנים המובילים בישראל, עם המופעים הסוחפים 
ביותר והפתעות שיחשפו במהלכם. עוד בטרם נחשוף 
את האומנים, נוכל לומר כי אחרי הדיונים המפרים 
להוות  והלילה  הערביים  בין  שעות  צפויות  ביום, 
תפאורה מרהיבה לכנס אלמנטר אשר מבטיח רבות – 

ובמאמץ מיוחד גם יעמוד בציפיות הגבוהות. 

פרידה ממנכ”ל הלשכה 
אינני יכול לסיים מבלי לציין את מנכ”ל הלשכה 
היוצא, רענן שמחי, שהודיע לאחרונה על פרישתו 
מהתפקיד. הייתה לי הזכות להכיר את רענן בקדנציה 
הנוכחית, מסוף 2017. מאז, לאורך כשנתיים, נוצרו 
בינינו יחסי עבודה קרובים, המושתתים על חברות, 
את  נמצא  יומי.  ויום  הדוק  פעולה  ושיתוף  אמון 
לתרומתו  ההולם  באופן  מרענן  להיפרד  ההזדמנות 
זו  בהזדמנות  לנכון  מוצא  אני  אולם  ולאישיותו, 
להוקיר ולהלל את פעילותו עבורנו באופן המקצועי, 

המסור והנאמן ביותר.  

מה מיוחד בכנס אלמנטר 2019?
הרצאות,  בו  שיש  גדול  משפחתי  נופש  כמו  זה 
צריך  גם  כן  וגם,  ידע  עדכוני  והעשרה,  סמינרים 

להנות, עם המון כיף.
כנסי אילת שלנו כבר מזמן הפכו לסמלי סטטוס. עד 
מתדיינים,  מתעדכנים,  לומדים,  אנחנו   17:00 שעה 
 17:00 מהשעה  אבל  מקצועיים.  עניינים  פותרים 
מתחיל הכיף הגדול – קודם כל נפתחים הברים, אחרי 
זה מתחילות המסיבות לתוך הלילה – מכינים לכם 
שם הופעות מטורפות, אירועים פרטיים של חברות 

ועוד המון הפתעות.
הכנס  בסוף  ולהתגלגל  לצחוק  שאוהב  מי  וכמובן, 
– השנה יהיה אומן משודרג ואנחנו לא נגלה מי זה 

יהיה.
אז אתם יודעים מה החבר’ה אומרים - אם אתה לא 

שם אתה לא בענף.
צוות  וכל  אני   - אתכם  לראות  רוצים  אנחנו 

הלשכה מחכים לכם. 
נתראה באלמנטר 2019.

ההרשמה לכנס אלמנטר ה־33 שיתקיים 
בנובמבר בעיצומה ומלאי החדרים בבתי המלון 

הולך ואוזל ומי שעדיין לא נרשם, אני מזמין 
אותו להירשם    רן
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שנה דבששתהיה

בית ההשקעות אלטשולר שחם
מאחל חג שמח ושנה חדשה של שגשוג, צמיחה והגשמה.
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ארצי א כנס  שעבר  בשבוע  ערכה  יילון 
דיגיטליים  ופיתוחים  מוצרים  לחשיפת 
שיגבירו את ערך המוסף שמעניקים סוכני 

החברה ללקוחותיהם. 
־בהשראת מערכת הבחירות הסוערת שזה עתה הס

אריק יוגב, למאות הסו־  תיימה, אמר מנכ"ל איילון,
כנים שהגיעו לכנס "ביטוח כללי בעולם דיגיטלי", 
קואליציה  איזו  יודעים  לא  עדיין  "הגם שאנחנו  כי 
תקום, הרי שמי שהגיע לכנס איילון לא צריך להיות 
מוטרד. אם אתם כאן – סימן שבחרתם נכון. איילון 

הדיגי הכלים  גם  כן  ועל  סוכנים.  של  חברה  ־היא 
 - ובראשונה  נועדו בראש  טליים שאנחנו מפתחים 
עבורכם", אמר יוגב וסקר במהלך דבריו את המגמות 

האסטרט את  פירט  ובעולם,  בארץ  הביטוח  ־בענף 
גיה של איילון להמשך צמיחה ורווחיות והדגיש כי 
באיילון המהפכה הדיגיטלית אינה "מעקף סוכנים" 
אלא כלי להעצמת סוכני הקבוצה והעלאת קרנם של 

הסוכנים בעיני לקוחותיהם.
־"עבורנו סוכן הביטוח הוא נכס אסטרטגי שיש לט

פחו כל העת ועל כן אנו משקיעים משאבים רבים 
בפיתוח מוצרים ושירותים חדשים ובשדרוג מוצרים 
את  להעמיק  נוספים  כלים  לכם  לתת  כדי  קיימים 
מצוין  שירות  ולהעניק  להצליח  בענף,  צמיחתכם 
כי  והדגיש  איילון  מנכ"ל  ציין  איילון",  למבוטחי 
ומגמת  שיא  נתוני  איילון  מציגה  השנה  "מתחילת 
צמיחה מואצת בכל תחומי הפעילות – הן בתוצאות 
סוכנים  של  הרצון  שביעות  ברמות  הן  העסקיות, 
ולקוחות כאחד. נמשיך להשקיע בחדשנות, נמשיך 

־לשדרג את השירות ללקוחות ונתמיד להשקיע בקי

דום סוכני הקבוצה".

ביטוח דירה דיגיטלי
באיילון,  כללי־פרט  ביטוח  אגף  מנהלת  יריב,  יעל 

הדי ביטוח  את  הביטוח  סוכני  ציבור  בפני  ־הציגה 
שהושק  הראשון   ,Living אישית,  בהתאמה  רה 
"לתפור" לכל לקוח  איילון  ומאפשר לסוכני  בענף 
הציגה  יריב  לו;  המתאימה  הכיסויים  חבילת  את 

הדי הכלי  את  וחשפה  זה  במוצר  הבא  השלב  ־את 
גיטלי החדש לסוכני איילון, המאפשר להם למכור 
ללקוחותיהם ביטוח דירה דיגיטלי בהתאמה אישית, 

עם ממשק ייחודי הנושא את הלוגו שלהם.

עוד היא דיווחה כי רבים מלקוחות איילון מביעים 
תביעת  להגיש  מהאפשרויות  גבוהה  רצון  שביעות 
)"אלון מאיילון"(  דיגיטלי  בוט  צ'ט  רכב באמצעות 
וחשפה כי בקרוב מאוד תחל איילון גם בשיווק כיסוי 
שדרוג  שעבר   ,Driving זהירים,  לנהגים  ביטוחי 
אישית  בהתאמה  הוא  גם  מוצע  ומעתה  משמעותי 

לצרכי הלקוח.

מחולל הצעות
ראש אגף הביטוח הכללי־עסקי, גדעון רוזליו, סקר 
העסקים  בתחום  איילון  של  המואצת  הפעילות  את 
שבאה לידי ביטוי גם בזכייתה החוזרת של החברה 
במכרז תאונות אישיות לילדים, מכרז אותו מקדמת 

־החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי ובעס
קאות משמעותיות נוספות.

בנוסף הציג רוזליו מוצרים מרכזיים חדשים - ביטוח 
עסקים   הצעות  ומחולל  בתים  לוועדי  חדשני  מקיף 

פו להפקת  ומהיר  יעיל  כלי  איילון,  לסוכני  ־חדש 
ליסות 24/7 לסוכני איילון וכן הדגיש את חשיבות 

פוליסת ביטוח הסייבר לעסקים.
במהלך הכנס נשא דברים גם סו"ב ליאור רוזנפלד, 
נשיא לשכת סוכני ביטוח. אריק יוגב הזמין לבמה גם 
את המנכ"ל היוצא של הלשכה, רענן שמחי, והודה 
לו על תרומתו לענף הביטוח בישראל ועל ידידות 

אמת.
גם  רבה  בסקרנות  האזינו  בכינוס  500 המשתתפים 
לניתוח הפוליטי של העיתונאי רביב דרוקר, שחשף 

־טפח על מאחורי הקלעים של התקשורת והפוליטי
קה הישראלית בעידן בחירות.

כך מגבירה איילון את הערך המוסף 
שמעניקים סוכניה למבוטחים

בכנס "ביטוח כללי בעולם הדיגיטלי", שערכה החברה בשבוע שעבר, היא חשפה את המוצרים והפיתוחים 
הדיגיטליים שלה  נשיא הלשכה הודה במהלך הכנס למנכ"ל הלשכה היוצא < רונית מורגנשטרן

יוגב. "סימן שבחרתם נכון" | צילום: אייל גזיאל

לפרטים נוספים ולתיאום פגישת התנעה לשת"פ עסקי : 050-650-7123 ארז בנחייל, סמנכ"ל מכירות

www.dr-pach.co.il - חפשו אותנו ברשת

סוכנים/ות יקרים/ות!

רשת מוסכי הסדר בפריסה ארצית / הסדרי צד ג‘ (חיבוקים) מול חברות ליסינג וציי רכב / מנהל אירוע אישי צמוד / 
שירות שינוע ורכב חליפי לבית הלקוח / אחריות לכל החיים על פחחות וצבע

               מבית רשת מוסכי ההסדר הארצית 

אנו גאים להציג עבורכם הסוכנים את פורטל המידע 

מצגאון-ליין לתביעות צד ג‘ - מערכת מצג
מבית ד“ר פח וצבע
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שות שוק ההון, ביטוח וחסכון ורשות ניירות ר
לשיתוף  הבנות  מזכר  על  יחד  חתמו  ערך 
פעולה עם רשות ניירות הערך הקרואטית 
)HANFA( לקידום תחום הפינטק. מזכר ההבנות 
נחתם במהלך ישיבת הוועדה האירופאית בארגון 
התקיימה  אשר  הבינלאומי,  הערך  ניירות  רשות 
פטרסבורג  בסנט  בספטמבר  18־20  בימים 

שברוסיה. 
יו"ר  של  הבכיר  היועץ  ידי  על  נחתם  המזכר 
ברשות  הבינלאומית  המחלקה  ומנהל  הרשות 
ניירות ערך, עו"ד איל אופיר ועל ידי יו"ר הרשות 
זיגמן.  אנטה  בקרואטיה,  הפיננסי  הפיקוח  על 
מזכר ההבנות מניח את העקרונות לשיתוף פעולה, 
חדשנות  ולטפח  לעודד  במטרה  מידע  ולחילופי 

כן,  כמו  הפיננסיים.  השירותים  בענפי 
שירותים  להציע  ליזמים  יאפשר  ההסכם 

פיננסיים חדשניים בשווקים הפיננסיים 
שתי  של  תמיכתן  תוך  המתאימים, 
הנהוגה  הרגולציה  והנגשת  הרשויות 

בתחום בשתי המדינות. 
רבה  חשיבות  רואות  הרשויות  שתי 

עם  פעולה  שיתוף  הסכמי  על  בחתימה 
במטרה  בעולם,  מקבילות  רשויות 
הידע  הפעולה,  שיתופי  את  להרחיב 
והנגשת הרגולציה ליזמים שמעוניינים 

בשווקים חדשים בעולם. הסכמים אלו גם מחזקים את 
מעמדה של ישראל כמרכז פינטק מתקדם וחדשני. 

נוספים  להסכמים  מתווסף  קרואטיה  עם  ההסכם 

צרפת,  יורק,  ניו  עם  השנה  שנחתמו 
הפינטק  לרשת  וההצטרפות  שוויץ 

 .GFIN - הבינלאומית

רגולטור מוביל
פועלת  ההון  שוק  "רשות 
האחרונים  בחודשים  באינטנסיביות 
פעילות  והסדרת  רישוי  לקידום 
בישראל,  בנקאית  החוץ  הפינטק 
וארנקים  תשלום  שרותי  ובכללה 
שירותים  נותני  דיגיטליים, 
חברות  בלוקצ'יין,  ומיזמי  וירטואליים  במטבעות 
P2P ומתן אשראי", אמר הממונה על שוק ההון, 
באופן  בנוסף  פועלת  "הרשות  ברקת.  משה  ד"ר 
צעדים  ונוקטת  אלו  שחקנים  לחיזוק  אקטיבי 
שמטרתם להבטיח כי הם מציעים מוצריהם לציבור 
הישראלי בסטנדרט מספק ותחת רגולציה נאותה, 
המותאמת לפעילותם הייחודית. רשות שוק ההון 
חיזקה בחודשים האחרונים את מעמדה כרגולטור 
אני  הבינלאומית.  בזירה  אלו  בתחומים  מוביל 
רשות  עם  המוצלח  הפעולה  שיתוף  על  שמח 
בכך שההסכם החדש  ואני משוכנע  ניירות ערך, 
עם הרשות הקרואטית יביא לחילופי ידע פוריים 
ומועילים בתחום הפינטק מהם נהנה גם אנו וגם 

עמיתינו מקרואטיה".
"ציבור  גואטה:  ענת  ערך,  ניירות  רשות  יו"ר 
השירותים  את  לקבל  ראוי  הישראלי  המשקיעים 
כאשר  בטח  בעולם,  המתקדמים  הפיננסיים 
חדשנות  קידום  כאן.  מפותחות  אלו  טכנולוגיות 
טכנולוגית הוא יעד אסטרטגי של הרשות לשנים 
הקרובות. אנו בוחנים את התאמת הרגולציה כל 
העת על מנת לפתוח ולהסיר את החסמים בעבור 
פיננסיים  שירותים  לייצר  שמעוניינים  יזמים 

מבוססי טכנולוגיה מתקדמת למשקיעים".

הסכם לשיתוף פעולה בתחום הפינטק 
נחתם בין ישראל לקרואטיה

 רשות שוק ההון ורשות ניירות ערך חתמו על מזכר הבנות לשיתוף פעולה עם הרשות לניירות ערך 
של קרואטיה, זאת במטרה לטפח חדשנות בענפי השירותים הפיננסיים < רונית מורגנשטרן

לפייסבוק >>

מאחלים לכם ראש השנה שמח  
מלא בדרכים מתוקות! 

 

כלל ביטוח גייסה 830 מיליון שקל 
בהנפקת אג"ח < רונית מורגנשטרן

היקף  ופיננסים;  ביטוח  כלל  השבוע  שקיימה  האג"ח  בהנפקת  נרשמו  מאד  גבוהים  ביקושים 
הביקושים הסתכם בכמיליארד שקל - כמעט כפול מהסכום המבוקש.

טרם ההנפקה קבעה חברת כלל ביטוח ופיננסים מסגרת להנפקה של 500 מיליון 
שקל, אך בעקבות הביקושים הגבוהים החליטה להרחיב את המסגרת וגייסה סך 

של כ־830 מיליון שקל.
בשלב המוסדי נקבעה ריבית נומינלית שנתית מקסימלית של 2.64% בלבד, 

במשך חיים ממוצע של כ־9 שנים.
ערן צ'רנינסקי, משנה למנכ"ל, ומנהל החטיבה הפיננסית בכלל ביטוח, ציין: 

האמון  על  מעידים  היתר  וביקושי  שהושגה  הנמוכה  הריבית  ההנפקה,  "הצלחת 
הגבוה שרוחש שוק ההון לכלל ביטוח ופיננסים. החברה ממשיכה במלוא העוצמה 

בהוצאה לפועל של תוכניות העבודה שלה, כחברה מובילה בענף בישראל".

 פיננסים

 צ'רנינסקי | צילום: 
סיון פרג'

גואטה. "חדשנות טכנולוגית – יעד 
אסטרטגי" | צילום: ענבל מרמרי

https://www.facebook.com/drachim.co.il
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 סו"ב יפת בקשי, 
יו"ר מחוז ב"ש והדרום

לחבריי  למשפחתי,  מאחל  אני 
הסוכנים ולכל עם ישראל - שנה 
הגשמת  של  שנה  התחדשות,  של 
יעדים, שנה של חלומות ומימוש, שנה של הגשמה 

וסיפוק, שנה של חברות ואחווה. 
שנה טובה ומבורכת מכל הלב.

 סו"ב שמואל אשורי,
יו"ר מחוז ירושלים

לכל  מאחל  ירושלים  ממחוז 
סוכני הביטוח בישראל וללשכת 
סוכני ביטוח שנה של כבוד ואהבה.
והקשבה,  ויתורים  שנת  ולקחת,  לתת  של  שנה 
שנה של חברות ושל איזון, שנת הגשמה וסיפוק, 
כלכלית,  צמיחה  של  שנה  ואחווה,  חברות  שנת 
שנת התפתחות והתמלאות, שנת קירבה ותשוקה.
ונשיקה לכל  חיבוק  ומתוקה בצרוף   שנה טובה 

האוהבים והאהובים.

 סו"ב דני קסלמן,
יו"ר מחוז השרון

ברכת  יקרים!  וסוכנים  סוכנות 
שנת  ומבורכת,  טובה  שנה 
בתקווה  ובריאות,  אושר  הצלחה 
סדר  חסל  כולנו.  בין  מלא  פעולה  לשיתוף 
למנכ"ל  הצלחה  ברכת  בלשכה.  ההתנצחויות 
והצלחה  וברכות  רענן,  במקום  שימונה  החדש 
למנכ"ל היוצא, שחבל שהוא עוזב לאחר שמילא 

את תפקידו בצורה הטובה ביותר.
לי ולמשפחתי אני מאחל שנה של בריאות טובה 

והרבה נחת.

 סו"ב נוגה עקל, 
יו"ר מחוז ת"א והמרכז

שנה  הייתה  החולפת  השנה 
בכלל  בלשכה  פעילות  עתירת 
ובמחוז בפרט. המחמאות הרבות 
כי  מעידות  והמרכז  ת"א  מסוכני 
קיימת הערכה לפעילות הרבה ולמאמצים 
כך  ועל  משקיעים  אנו  אותם  הרבים 

תודתי נתונה לכם.
הביטוח,  וסוכנות  לסוכני  מאחלת 

שנה טובה | פרויקט מיוחד

 סו"ב ליאור הורנצ'יק, 
מ"מ נשיא הלשכה

סוכנים יקרים ובני 
משפחותיכם,

אני  החדשה  השנה  עלינו  בפרוס 
רוצה לברך אתכם מעומק ליבי שנזכה יחדיו 
שנת  עשייה,  שנת  ומבורכת,  טובה  לשנה 

רווחה והצלחה.
אלימלך  ר'  תפילת  את  כולנו  נתפלל 
ל  כָּ ְרֶאה  נִּ ֶשׁ נּו  ִלבֵּ בְּ ן  תֵּ ה,  ַרבָּ ״ַאדְּ מליז'נסק: 
ל  ר כָּ ַדבֵּ נְּ ֶאָחד ַמֲעַלת ֲחֵבֵרינּו ְוֹלא ֶחְסרֹוָנם, ְוֶשׁ

ר ְוָהָרצּוי ְלָפֶניָך". ָשׁ ֶרְך ַהיָּ דֶּ ֶאָחד ֶאת ֲחֵברֹו בַּ
כולי תקוה שאזכה גם השנה להמשיך ולהיות 
שליח נאמן לציבור הסוכנים במדינת ישראל 
תוך  ביותר,  הטוב  הצד  על  תפקידי  ולמלא 
באמונה  כוחות  ובשילוב  וצמיחה  התרחבות 

משותפת של "שבת אחים גם יחד".
שנה טובה ומתוקה!

ראש השנה תש"פ – הנהגת הלשכה 
 ופעילי הלשכה עם איחולים 

לשנה החדשה  פרויקט מיוחד 



 סו"ב מיכה אדוני, 
יו"ר מחוז חיפה והצפון

לטובה  עלינו  הבאה  בשנה 
להמשיך  לעצמי  מאחל  אני 
לחסוך  להתייעל,  להתמקצע, 
עסקיי  את  ולהתאים  בהוצאות 
את  להגדיל  ובכך  בענף,  המהירים  למשתנים 
שורת הרווח. אשאף להמשיך ולחזק את מעמדי 

כסוכן ביטוח מקצועי מוביל.
התחלות  של  שנה  מאחל  אני  הביטוח  לסוכני 
חדשות, אמונה בעצמם ובמעמדם כסוכני ביטוח 
מקצועיים אשר ציבור המבוטחים זקוק להם ולא 

יכול בלעדיהם.
אני מאחל לכל סוכני הביטוח באשר הם שיצטרפו 

שהיא  ביטוח  סוכני  ללשכת  כחברים 
יחזקו  בכך   - הענף  של  המקצועי  החותם 

את הלשכה ובמקביל גם את עצמם.
בריאה  טובה,  שנה  שמח!  חג 
ומאושרת לכל סוכני הביטוח ובני 

ביתם.

סו"ב ליאור רוזנפלד, נשיא הלשכה
סוכנות וסוכנים,

בפתח השנה החדשה ברצוני ראשית להודות לכם על התמיכה, העידוד, 
הרוח הגבית והרצון לסייע. כל אלו נותנים להנהגה בראשותי את הדרייב 

להמשיך ולפעול למען הווה ועתיד טוב יותר למקצוע סוכן הביטוח.
תודה נוספת נתונה לסגני וממלא מקומי, ראשי וחברי הוועדות, יושבי ראש 

המחוזות והסניפים, פעילי הלשכה הרבים וכל עובדי הלשכה. 
השנה האחרונה הייתה רווית אתגרים ומשימות ובסיומה אני יכול להביט אחורה בסיפוק 

ולומר בפה מלא שעמדנו ברובן בהצלחה.
פורה  פתוח,  ערוץ  יצרנו  ופרנסתו,  הסוכן  מעמד  לשיפור  מפעילותינו  כחלק  זאת,  בשנה 
ומשמעותי עם הנהגת רשות שוק ההון בכדי להוביל מהלכים ולא רק להגיב עליהם. יצרנו 
מעמד חדש ומוצלח לסוכן הביטוח בתקשורת, בשדה הפוליטי ובציבוריות הישראלית והגענו 

להישגים גם בהליכים המשפטיים שניהלנו כנגד אלו שביקשו לפגוע בנו.
אנו נמצאים בקשר הדוק עם היצרנים מתוך עוצמה ומתוך הבנה הדדית שהם לא יכולים 

להתנהל ללא ערוץ הסוכנים האיכותי והרווחי גם עבורם.
יחד עם זאת, לא נהסס גם בשנה הבאה לפעול באמצעיים החוקיים העומדים לרשותינו למול 

כל הקמים עלינו במתכוון או שלא במתכוון.
והיו  ומובילה  חזקה  בלשכה  חברים  אתם  כי  זכרו  החג  לשולחן  יקירכם  עם  תשבו  כאשר 
שקטים כי הנהגת הלשכה תמשיך לעמוד על משמר המקצוע למען ציבור הסוכנים, המבוטחים, 

החוסכים והעמיתים בישראל.
בברכת חברים, חג שמח ושנה טובה לכם, לעובדי משרדכם ולבני ביתכם.
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אני מאחל שנה של בריאות ואושר.

 סו"ב אבי שבי, 
יו"ר סניף אשדוד־אשקלון

מאחל  שאני  הראשון  הדבר 
משפחתי  לבני  לעצמי, 
בריאות  זה  הביטוח  ולסוכני 
שבשנה  העסקי  בתחום  ומשפחתית.  אישית 
פוליסות  הרבה  ימכרו  לטובה  עלינו  הבאה 

ויצליחו להתפרנס בכבוד.

 סו"ב גבי מלכה,
 יו"ר סניף באר שבע

ראשית, בריאות לי ולכל עם 
פוריה  שנה  שתהיה  ישראל. 
ומלאה בעשיה, ולהמשיך לשרת 
את ציבור לקוחותינו באהבה ומקצועיות ולתת 
את ההבנה שביטוח עושים רק עם סוכן ביטוח 
כי אנחנו עם הלקוחות לאורך כל השנה וברגע 

הקובע תמיד אנחנו שם ובשבילם. 
שנה טובה לסוכני הביטוח ולכל בני משפחתם.

סו"ב מירב ג'והן

שינויים,  עובר  הביטוח  עולם 
רבים  תוכן  עולמות  כמו 
שניכנס  לפני  ורגע  אחרים, 
לאחל  רוצה  אני  תש"פ,  לשנת 
יצירתיות  עשייה,  שנת  לכולנו 
ומשופעת בשת"פים פוריים. כדי שהשנה הבאה 
תכנית  לעסק  בנו  יותר,  ומוצלחת  טובה  תהיה 
עסקית, לבד או יחד עם מנטור פיננסי. מובטח 

לכם חבריי באם תעשו זאת – תצליחו! 
ותשגשג  תגדל  ביטוח  סוכני  שלשכת  מאחלת 

ונהיה גוף חזק מלוכד ואיתן.
להיות  שנמשיך  יבגני  זוגי  ולבן  לי  מאחלת 
שותפים לחיים ולעסק ושנמשיך ליצור דברים 
שימשיכו  ושיר  רן  ולילדיי  באהבה,  נהדרים 
פוריה  עסקים  שנת  ולכולנו  ולשגשג  לפרוח 

במיוחד! 
והכי חשוב התחברו למי שעושה לכם טוב, אל 

תפסיקו לחייך ואל תפסיקו לאהוב.

שוש סלהוב, מאמנת 
עסקית, חברת מועצה 

והצלחות  ברכות  בריאות, 
שנקשיב  ״הקשבה״.  ובעיקר 
ליבנו.  שחפץ  ומה  לעצמינו 
ללקוחות,  לזולת,  שנקשיב 
כשאנחנו  כי  ולמשפחה.  לקולגות 
אמיתי,  צורך  נזהה  באמת,  מקשיבים 
לסייע  נוכל  שאולי  כאב  דילמה, 

ולתת מענה מתאים.
בהקשבה אמיתית נסייע לייצור 
איכות חיים טובה יותר ומנצחת 

למענינו.

וסובלנות. 
חג שמח ושנה טובה.

 סו"ב לילך מיטרני, 
יו"ר ועדת צעירים

הבאה  התש"פ  שנת  לרגל 
מאחלת  אני  לטובה  עלינו 
הצעירים,  הסוכנים  קהילת  לכם 
שנמשיך  שת"פ,  הרבה  עם  תש"פ  זו  שתהיה 
של  המקצועיים  באירועים  יחד  להתראות 
הלשכה, בכנסים ובמכלול הפעילויות, שנתנהל 
שנפתיע  זירה,  בכל  מתחרים  במקום  כקולגות 
לחיוב מידי יום את לקוחותינו עם ידע מקצועי, 
גישה אנושית ובעיקר תשובה איכותית לשאלה: 

מדוע לממן סוכן?
הביטוח  עולם  של  העתיד  דור  נציגי  בתור 
להיות  והחובה  האחריות  עלינו  מוטלות 
לעסוק  שבחרנו  ההתמחות  בתחומי  "לידרים" 
בהם וכיו"ר ועדת צעירים אפעל יחד עם חבריי 
ללשכה על מנת להנגיש לכם את הידע הדרוש 
בתפקיד  להצליח  לכם  יאפשרו  אשר  והכלים 

ולהנות מקהילת לקוחות מרוצים. 
 בברכת שנה טובה ופוריה.

 סו"ב מאיר רוטברג, 
יו"ר ועדת כנסים 

ואירועים

משפחה,  חברים,  טובה  שנה 
ביחד,  זה  אצלנו  כן  לקוחות, 

שתמיד תמיד תהיו בצד הנותן.
לנו  הביטוח, שתהא  סוכני  וחברותי  חברי  לכם 
שנת שיגשוג, שנה של פריצות דרך, הגעה לכל 
הייעדים, שנה של התקדמות מקצועית ואישית.
זיכרו,  הצלחה.  אושר,  בריאות,  לכם  מאחל 
האהובים  את  אהבו   - מנצחת  תמיד  האהבה 

שלכם!

 סו"ב נתנאל קסטן, 
יו"ר סניף חדרה

עבודה  של  שנה  זו  שתהא 
פוריה, מהנה ומתגמלת. שנדע 

להתנהל ביושר ובצדק.
שנהיה בריאים ומאושרים, נחייך הרבה 
ועולם יחייך אלינו חזרה. מאחל שילוב עבודה 
יצירתי בין הסוכנים וחברות הביטוח, וללשכה 
מאחל הצלחה בהשגת המטרות לטובת הסוכנים 

בפרט וענף הביטוח בכלל.

 סו"ב גיא לוי עזר, 
יו"ר סניף חולון בת ים

אני מאחל לכל סוכני 
בישראל  הביטוח 
טובה.  ושנה  שמח  חג 
יחד  האתגרים  כל  מול  שנעמוד 
וננצח, אמן ואמן. לעצמי ולמשפחתי 
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טובה,  בעין  החדשה  לשנה  להיכנס  שנצליח 
מחשבה טובה ורצון טוב.

מציאות  יחד  להוליד  יכולים  והאמונה  הרצון 
חדשה טובה ומיטיבה.

שנתמקצע  יותר,  עוד  מוצלחת  שנה  מאחלת 
מובילה  ביטוחית  כאוטוריטה  עצמנו  ונמצב 
ובעיקר נאחד כוחות אל מול האתגרים העומדים 

לפנינו.
"יהי רצון מלפניך ה' אלוהינו ואלוהי אבותינו. 

את הטוב תקרב, את הרע תרחיק".
ולעם  הביטוח  טובה לכל ענף  ושנה  חג שמח 

ישראל כולו!

 סו"ב רחל כבודי,
יו"ר מערך יחסי הציבור 

וקשרי החוץ

של  שנה  לאחל  רוצה  אני 
בשמחה,  ועשייה  אושר  בריאות, 
ואת  הביטוח  סוכני  כל  את  לברך 
המבורכת  העשייה  כל  על  ולהודות  הלשכה 

שנעשתה בשנה האחרונה.
טובות:  בשורות  בכמה  התבשרנו  לאחרונה 
בג"צ סוכני נסיעות והר הביטוח בנושא ביטוחי 
סוכני  נגד  התקשורתי  בשיח  שינוי  דירות, 
הביטוח, בניית לובי פוליטי בן 40 חברי כנסת, 
קמפיין  השקת  החדש,  ההנמקה  מסמך  דחיית 

דבר עם הסוכן שלי ועוד. 
הדברים  לכולנו שנמשיך להעצים את  מאחלת 
בהתחלות  נתחדש  ומנגד  שעשינו  הטובים 

חדשות. שנרבה בצחוק, אושר ואהבת חינם.
שתהיה שנה טובה ומבורכת.

 סו"ב עמוס גואטה, 
יו"ר ועדת טכנולוגיה

שנה טובה לכל חברי הלשכה, 
ציבור המבטחים ובית ישראל. 
שגשוג,  פריחה,  שנת  שתהיה 

הרבה בריאות והצלחה.
יהיו  וחיינו  כרימון  עסקים  שנרבה  רצון  יהי 

מתוקים כדבש.

סו"ב ישראל גרטי, יו"ר 
ועדה אלמנטרית

החדשה,  השנה  עלינו  בפרוס 
סוכני  לכם,  לאחל  אני  מבקש 
 - ביתכם  ולבני  היקרים  הביטוח 
שנה טובה וברוכה, שנת שלום ואחווה, 

שגשוג ופריחה. 
מה  על  והשלמה  בחיוך  להתבונן  שנדע  מאחל 
שהעתיד  לכך  השתדלות  כולנו  ונעשה  שהיה, 
הבטחה  בכנפיו  יישא  לפינה  מעבר  הנמצא 

להתחדשות וצמיחה. 
להתעלות  ושאיפות,  חלומות  להגשים  שנזכה 
מתוך  יחדיו  ולפעול  ומחלוקות  ויכוחים  מעל 
דאגה כנה לציבור בישראל, מתוך אחדות, רעות  ים

למ
צו

המ
ת 

בו
די

בא
ם ו

רי
ש

ר 
מי

ת
ל, 

 ט
חר

ש
ן, 

קר
א 

גי
ה, 

שכ
הל

ת 
בו

די
בא

ם: 
מי

לו
צי



| 26 בספטמבר 82019  02  02  02  02  02  שנה טובה | פרויקט מיוחד

בכך ר ישראל  חגי  משאר  שונה  השנה  אש 
שהוא אינו בא לציין אירוע היסטורי כלשהו 
בחיי העם כפי שחגים אחרים באים לציין. 
עם  של  הלאומי  עברו  את  מזכיר  אינו  השנה  ראש 
ישראל, או את התגבשותם של יוצאי מצרים לעם, 
שכן ביום זה לא קרה דבר מסוים – שאותו מציינים 

- בתולדות עם ישראל.
ייחודו של ראש השנה הוא בכך שהוא יום יצירתו 
של  ההולדת  יום  אחרות:  במילים  או  האדם,  של 
האנושות )כך לפי מדרש קדום בשם "פסיקתא דרב 
האוניברסלי  אופיו  על  ללמוד  ניתן  מכאן  כהנא"(. 

של מועד זה הנוגע לכל בני האדם.
פעמים  כי  נראה  האנושית  בתרבות  נתבונן  באם 
ביחס  למשל  כך  ה"ראשית";  את  חוגגים  אנו  רבות 
של  היווסדו  יום  לנישואין,  השנה  יום  הולדת,  ליום 
מוסד מסוים ועוד. בהסתכלות על מנהגיהן של חברות 
תרבותיות שונות ניתן ללמוד כי במקרים בהם חוגגים 
מסוים,  תאריך  של  ציון  ורק  אך  בהם  שיש  אירועים 

כוללות החגיגות שלושה מרכיבים בסיסיים:
יום שבתון – שביתה ממלאכה והתייחדות עם המועד 

המסוים; גינונים של שמחה – לבוש נאה, ארוחה דשנה, 
'חשבון  עריכת  ועוד;  ומשפחתי, שירה  חברתי  מפגש 
בו  דרך  כציון  השמחה  באירוע  התבוננות   – נפש' 
מסכמים את מה שהיה לפניו, ומתבוננים בראייה צופה 

פני עתיד ביחס למה שיקרה לאחר מכן.

יום הדין
אסרה  התורה  היהודי:  השנה  לראש  ביחס  גם  כך 
לעשות ביום זה "כל מלאכת עבודה"; הציבור הדתי 
רואה ביום זה את "יום הדין" הפותח את עשרת ימי 
בעוד  הכנסת,  בבית  בתפילותיו  ומאריך  תשובה, 
היהודית  השנה  ראשית  את  מציין  הכללי  הציבור 
בבית  מבקר  אף  וחלקו  משפחתיות,  בהתכנסויות 

הכנסת ומתרשם מניגוני התפילות וקול השופר.
ראש השנה מכונה במשנה )מסכת ראש השנה( "יום 
שיבת  בתקופת  כבר  חגיגית.  סעודה  ומחייב  טוב" 
"לכו  להם:  והורה  העם  אל  הסופר  עזרא  פנה  ציון 
אכלו משמנים ושתו ממתקים ושלחו מנות לֵאין נכון 
לו כי קדוש היום לאדוננו ואל תיעצבו כי חדות ה' 
היא מעוזכם", והעם אכן נשמע לדבריו, כפי שנאמר 

ולשתות...  לאכול  העם  כל  "וילכו  נחמיה:  בספר 
את  גם  מקיימים  ורבים  גדולה".  שמחה  ולעשות 
השנה",  ראש  "סדר  פי  על  השונים  האכילה  מנהגי 
שבכללם אכילת תפוח בדבש, ראש של דג, דלעת, 

לוביה, כרישה, תרד, תמר ועוד.
המרכיב השלישי הוא מעין סיכום של השנה שחלפה 
שעורכים בראש השנה; על פי המסורת היהודית ביום 
ודן  מרון"  כבני  עולם  באי  "כל  את  האל  מעביר  זה 
אותם. ברכת "זכרונות" במוסף של ראש השנה עוסקת 
ב"זכרונותיו" של האל, ושוטחת בפניו בקשה שיזכור 
שנשבע  השבועה"  ואת  החסד  ואת  הברית  "את  גם 
לאברהם אבינו – כך שזיכרון זה יאזן את הזיכרון של 

חטאי המתפללים, וייסלח להם. 
כמו כן גם הציבור הכללי שאינו פוקד את בית הכנסת 
היהודית  השנה  ראשית  של  זה  מיוחד  יום  לנצל  יכול 
לעריכת חשבון נפש והתבוננות על השנה שחלפה, כמו 
גם על זו שבפתח, תוך ציפייה שיתקיימו בנו הדברים 
 - השנה  ראש  תפילות  את  הפותח  בפיוט  האמורים 

"תכלה שנה וקללותיה – תחל שנה וברכותיה".
שנה טובה.

כלל קיבלה החלטה אסטרטגית לפתח את ערוץ "
ובפרט  מכך  המשתמע  כל  על  הביטוח  סוכני 
תפעוליות,  עלויות  להקטין  לסוכנים  לסייע 
להיות ערוכים לעולם המשתנה ולהקל עליהם לבצע 

עסקים איכותיים לטובת הלקוחות שלהם".
ל”ביטוח  ביטוח,  כלל  מנכ"ל  נווה,  יורם  מסר  כך 
החברה  דירקטוריון  החלטת  בעקבות  ופיננסים” 

בנושא.
לדברי נווה, ההחלטה האסטרטגית לפתח את ערוץ 
עם  הסוכן  שנת  תהיה   2020 לפיה  הביטוח,  סוכני 
שיש  "מהאמון  נובעת  לסוכנים,  בכלים  התמקדות 
לנו בחשיבות סוכני הביטוח ביצירת ערך ללקוחות 
כגון  וחשובים,  מורכבים  היותר  במוצרים  בייחוד 
מוצרי בריאות, סיכונים, פיננסים וחיסכון ארוך טווח, 
ואלו המוצרים שאנו רוצים לצמוח בהם", הסביר נווה.
יש לציין, כי מאז נכנס יורם נווה לתפקידו כמנכ"ל 
כלל ביטוח, ב־1 ביולי 2018, הוא מקפיד לטפח את 
יחסי החברה עם לשכת סוכני ביטוח ואף מגיע לכל 

הלשכה  של  האחרון  הבריאות  בכנס  כנסיה. 
אמר נווה: "שיתוף הפעולה עם לשכת סוכני 
והצוות שלכם מאתגר  טוב מתמיד,  ביטוח 
קשובים  להיות  נמשיך  הזמן.  כל  אותנו 
אליכם – זה חלק מהמחויבות של כלל וחלק 

אתכם  מרגישים  שלי.  האישית  מהמחויבות 
אצל הרגולטור ואני מתרשם מאוד מהכנסים 

המקצועיים של הלשכה".
נווה, שהתייחס להישגי כלל ביטוח במדדי האוצר, 
אמר שהסוכנים הם מכפיל כוח עבור החברה: "אנחנו 
הסוכנים.  במדד  וגם  המדדים  בכל  כמעט  מובילים 
החדשנות.  במדד  מובילים  אנחנו  הבריאות  בתחום 
אנחנו צריכים לעשות עוד כדי להוביל וזאת בשת"פ 

עם הסוכנים שהם מכפיל כוח", הדגיש.
נווה  "יורם  רוזנפלד:  ליאור  סו"ב  הלשכה,  נשיא 
מנכ"ל  לתפקיד  חודשים  עשר  כארבעה  לפני  נבחר 
כלל, בסמוך לבחירתו נפגשנו איתו ושמענו הבטחות 
הזמן  בחלוף  והנה  הסוכן  העצמת  על  שמדברות 

הסוכנים  וגם  תוצאות  ויש  קבלות  יש 
מרגישים את זה בשטח,  ולראייה זכייתה 
של כלל במקום הראשון בסקר שביעות 

רצון של הלשכה בתחום הפיננסים.
של  השבוע  החדשה  ההחלטה  גם 
ונסיון  תקוות  מעוררת  כלל  דירקטוריון 
גדול  סיכוי  שיש  מוכיח  הקצר  העבר 
מברכים  כמובן  ואנו  החזון  להתממשות 

ועוקבים בדריכות".
בנושא אחר - השבוע דיווחה כלל ביטוח ופיננסים 
כי היא ממשיכה להשקיע ולהגדיל את תיק ההשקעות 
תשקיע  זו,  ובמסגרת  בחו"ל,  תשתית  בנכסי  הפרטי 
מיליון  כ־170  שבלונדון  גטוויק  תעופה  בשדה  כלל 

שקל.
 Global לצד  תבצע  כלל  ההשקעה  את 
Infrastructure Partners, אחת הקרנות הגדולות 
בניהול  מוכח  ניסיון  עם  התשתיות  בתחום  בעולם 

שדות תעופה באנגליה ובמקומות נוספים בעולם.

יום ההולדת של האנושות: המשמעויות 
הנוספות של ראש השנה היהודי

יום שבתון, גינונים של שמחה ועריכת חשבון נפש מרכיבים במקרים רבים חגיגות המציינות 
התחלה של דבר מסוים  כיצד בא הדבר לידי ביטוי בראש השנה? < סו"ב שלמה אפלר

כלל ביטוח הכריזה על שנת 2020 כשנת הסוכן
מנכ"ל כלל ביטוח יורם נווה: "קיבלנו החלטה אסטרטגית – לפתח את ערוץ סוכני הביטוח, להקטין 

עבורם עלויות תפעוליות ולהקל עליהם לבצע עסקים" < רונית מורגנשטרן

אלמנטרי  | שנת הסוכן

 יורם נוה | 
צילום: סיון פרג'



להרשמה לכנס אלמנטר לחץ כאן

הכינוס ה-33

2019
סוכן מקצועי זה אלמנטרי לשכת סוכני הביטוח

בישראל

20:30 | 20.11.2019
אולם הפביליון, מלון הרודס

שמעון בוסקילה בהופעה
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אורח מיוחד: חנן בן ארי

https://events.eventact.com/ws/elementar2019
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מעדכן ב שחם  אלטשולר  ההשקעות  ית 
לסוכני  חדש  שירות  מרכז  פתח  כי 
נוסף  תקשורת  בערוץ  מדובר  הביטוח. 
לסוכנים שעד כה קיבלו שירות במוקד הטלפוני 
של אלטשולר שחם. המתחם החדש ממקום בקומת 
הקרקע ברחוב הברזל 21 ברמת החייל בת"א, והוא 
שמטרתם  ומקצועיים  בכירים  בנציגים  מאויש 

לתת מענה מקיף בכל נושא לסוכני הביטוח.
השעות  בין  א'־ה'  בימים  פתוחה  הקהל  קבלת 
8:30־17:00, ללא צורך בתיאום מראש. עם זאת, 
מומלץ לתאם הגעה מראש מול דסק הסוכנים של 
על  וזאת   5664 לכוכבית  בחיוג  שחם  אלטשולר 

מנת למנוע זמן המתנה.
בין השירותים הניתנים במרכז קבלת הקהל ניתן 
בנושא  בירורים  טפסים,  בתקינות  עזרה  למצוא 
ומשיכות,  הלוואות  חדש,  חוזה  פתיחת  עמלות, 
תמיכה בסוגיות רגולטוריות וכדומה. נציגי קבלת 
הקבל שיקבלו את פניית הסוכן ידאגו לעמוד עמו 
בקשר עד לסיום הטיפול לשביעות רצון הפונה. 

למעסיקים  גם  שירות  מעניקה  הקהל  קבלת 
ולקוחות בשלל נושאי השירות השוטפים.

בסוף שנת 2018 נבחרה אלטשולר שחם על ידי 
לציבור  להציע  וחיסכון  ביטוח  ההון  שוק  רשות 

הרחב קרן פנסיה נבחרת בתנאים מועדפים.
מיטל ברנע, סמנכ"לית שירות לקוחות והפצה 
בבית ההשקעות אלטשולר שחם: "אנחנו עובדים 
בכל עת על מנת לשפר את איכות השירות הניתן 
לסוכני הביטוח ולקהל לקוחותינו. המהלך הנוכחי 
השירות  להשבחת  מהלכים  של  לשורה  מצטרף 
הנגשת  ביניהם  האחרונות  בשנתיים  שביצענו 
ההמתנה,  זמני  קיצור  הזמינות,  הגדלת  האתר, 
שיפור מערך הדסק, פתיחת ערוץ תקשורת חדש 
של  הראשונים  הניצנים  את  וכדומה.  בפייסבוק 
התהליך שאנחנו מבצעים כבר ניתן לראות במדד 
השירות לשנת 2018 בו הצגנו שיפור משמעותי 
באיכות השירות. נמשיך לעבוד על מנת שהמגמה 
של  רצונם  ולשביעות  ב־2019  גם  תימשך 

הסוכנים".

משקיעים בשירות: אלטשולר שחם משיק 
מרכז קבלת קהל

בית ההשקעות פתח מרכז שירות חדש ברמת החייל בתל אביב לשם יוכלו להגיע הסוכנים והקהל הרחב 
ויקבלו מענה מקיף לפנייתם < רונית מורגנשטרן

מרכז השירות. פתוח גם למעסיקים וללקוחות | צילום: יח"צ
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מנהלים
פרימיום

אפגרייד
לפנסיה
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פרימיום
השילוב שנותן 

לך יותר 





| 26 בספטמבר 122019  02  02  02  02  02  ראש השנה תש"פ

החידושים והשינויים הצפויים בענף 
הביטוח במהלך השנה הבאה

 מדיווח מידע סטטיסטי של פניות הציבור ועד ממשק הניוד החדש  היועץ המשפטי ללשכה, עו"ד 
עדי בן אברהם, משרטט לאן יתקדם ענף הביטוח בחודשים הקרובים 

הביטוח  הר  הצירוף:  חוזר  טיוטת  ספטמבר 2019: 
ביטול  חידוש;  כל  ולא  - אחת לשלוש שנים  בדירות 
פוליסה על ידי חברת הביטוח - החברה תישא בעלות 
הפרמיות של המבוטח ככל שלא פעלה לבטל עבורו 

את הפוליסה הקיימת.
טיוטת קופת גמל לכל ילד: קביעת מסלול השקעה 
לילד  שנקבע  ההשקעה  למסלול  בהתאם  נוסף  לילד 
קיים של ההורה, על מנת למנוע העברה אוטומטית של 

הכספים למסלולי ברירת מחדל. 
נובמבר  2019: סעיף 4 לחוזר שיווק תוכניות לביטוח 
מפני אובדן כושר עבודה צפוי להיכנס לתוקף. לפיו 
בתכנית  הביטוחי  הכיסוי  היקף  את  יעדכן  מוסדי  גוף 
שהעלות  כך  גמל,  קופת  אגב  עבודה  כושר  לאובדן 
המצטברת בשל סך כל הכיסויים הביטוחיים במסגרת 
ההפקדות  כל  מסך   35% על  תעלה  לא  הגמל  קופת 
למרכיב התגמולים עד לאותו מועד, והכל לפי שיעור 

ההפקדות למרכיב התגמולים.
תלונות   – סטטיסטי  מידע  דיווח   :2019 דצמבר 
מטעם  סטטיסטי  למידע  ביחס  הדיווח  היקף  ציבור: 
חברות הביטוח לרשות יתעדכן ויורחב החל ממועד זה 

גם לפניות ציבור. 
בנוסף, תוצאות הליכי בירור פניות הציבור משמשות 
המתפרסם  השירות  מדד  חישוב  לצורך  נתונים  בסיס 

מדי שנה.
אישור קיום ביטוח: בתחומי עיסוק שונים, נדרשים 
ברשות  הקיימים  ביטוח  אישורי  להציג  המבוטחים 
הביטוח  אישור  נוסח  רבים  ובמקרים  המבוטח.  מאחר 
לא תאם את הוראות הפוליסה המצב הוביל להנפקת 

של  הביטוח  לפוליסת  תואם  שאינו  ביטוח  אישור 
המבוטח. בנוסף, לגישת הרשות, המצב כיום של ריבוי 
אותה  בגין  שונים  ביטוח  אישורי  להנפקת  דרישות 
מהווה  מבוטחים,  על  גבוהות  עלויות  מטיל  פוליסה 
חסם להתקשרויות ואף יוצר אי בהירות ביחס לכיסויים 
ביטוח  קיום  אישור  חוזר  במסגרת  למבוטח.  הקיימים 
נקבעו הוראות להסדרת התנהלות חברות ביטוח וסוכני 
ביטוח בהנפקת אישור קיום ביטוח ונקבע נוסח אחיד 

לעניין זה.
גמל:  בקופת  חשבון  מרכיבי  תיקון   :2020 ינואר 
בחוזר   5 בסעיף  שנעשתה  סופר  טעות  לתקן  מוצע 
ששולמו  התשלומים  שהפרדת  כך  חשבון,  מרכיבי 
לקרן השתלמות לאחר המועד הקובע תעשה רק עבור 
בפקודת  כהגדרתה  מוטבת,  הפקדה  שאינם  תשלומים 

מס הכנסה.
המסלקה  מול  החדש  הניוד  2020: ממשק  פברואר 
יכנס לתוקף כך שהגופים המוסדיים יפעלו להסדיר את 

העברת הכספים וקבלת הכספים ביניהם.
5א  סעיף  הוראות  של  תחילתן  מעסיקים:  ממשק 
נאמנות   לחשבון  בנוגע  מעסיקים"  ה'־ממשק  ל"נספח 

לגבי מעסיק אשר לו יותר מ־100 עובדים.
לחוזר  התיקון  של  לתוקף  כניסה   :2020 אפריל 
שירות ללקוחות גופים מוסדיים אשר נועד לשפר את 
טיב השירות הניתן להם. החוזר קובע עקרונות כלליים 
אמנת  לקבוע  מוסדי  גוף  מחייב  וכן  השירות,  למתן 

שירות.
בין  הקשר  את  לנתק  מחליטה  הרשות   :2020 יוני 
הפיתוח של ממשק הניוד לממשק המעסיקים וקובעת 

כי כל תחילת הנספחים )טופסי קוביות( של נספח ה'־1 
ו־ה'־2 ידחו לתאריך 21.6.20. 

נובמבר 2020: מוצע כי מועד התחילה של הוראות 
ממשק הניוד לעניין נספח י' לחוזר הניוד, במסגרתו 
מועברים בין הגופים המוסדיים נתונים אודות יתרות 
צבורות ותשואות שנצברו במקרה של עיכוב בביצוע 
העברת הכספים )הפרשי תשואה וריבית פיגורים(ידחה 

על פי הטיוטה ליום 22.11.20.
פברואר  2021: ממשק מעסיקים: תחילתן של הוראות 
לחשבון  בנוגע  מעסיקים"  ה'־ממשק  ל"נספח  סעיף 5א 

נאמנות לגבי מעסיק אשר לו פחות מ־100 עובדים.
הטיוטה  אישיות:  תאונות  בפוליסות  הרפורמה 
קורמת עור וגידים במסדרונות רשות שוק ההון ובאה 
להגדיר פוליסה אחידה לתאונות אישיות עם כיסויים 
מוגדרים, צמצום הגדרת "תאונה" וצמצום החריגים. 
הפוליסה תוגבל לתקופה של שנתיים בלבד והמבוטח 
ידרש לחדש באופן אקטיבי את הפוליסה כל שנתיים. 
אין ספק כי היא תשנה את פניו של כיסוי תאונות 
על  להשליך  ועלולה  תתקבל,  שהיא  ככל  אישיות 

אופן השיווק באמצעות סוכני הביטוח.
הרפורמה בביטוח מקיף: טיוטת הוראות רשות שוק 
ביטוח  חברת  עבודת  אופן  את  להסדיר  שמטרתן  ההון 
מול שמאי רכב, זאת כדי לאפשר פעילות אובייקטיבית 
וחסרת פניות מצד שמאים בעת טיפול בתביעות מבוטחי 
רכב רכוש וצד ג'. מטרת האסדרה להוביל לכך שהליך 
יעיל,  הוגן,  יהיה הליך  ידי מבוטח  תביעת הביטוח על 
המוצע  ההליך  זכויותיו.  מיצוי  לטובת  ומקצועי  שקוף 

עדיין מצוי בתהליכי עבודה מול הרשות. רן
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6620* | החברה הגדולה והמובילה בתחום זגגות הרכב בישראל מאז 1960!

שנה חדשה כבר כאן וזה בדיוק הזמן לאחל לכם ולבני 
משפחותיכם שנה טובה ובטוחה. שנה שבה נמשיך לתת לכם, 

קהל לקוחותינו ושותפינו העסקיים, את השירות האיכותי 
והמקצועי ביותר שיש. שנה שבה נמשיך להוביל את תחום זגגות 

הרכב בישראל כפי שאנו עושים משנת 1960 ועד היום.

שקוף שזאת הולכת להיות

שנה טובה



שתהיה לכם שנה טבולה בדבש
ובחיוך תתחילו כל יום מחדש

סשה רוזנבלט

מאחל לכולכם שנת שגשוג
אישי ומקצועי

קורל אבירי

נעמי גוגנהיים

שנתברך שנחייך שנשאף ושנצמח 
שנממש ונתרגש שתהיה 

שנה מלאה באהבה

רנית יחזקאל
שנה טובה מלאה בעשייה,
נתינה מכל הלב, צמיחה

ושמחה אמיתית

מיטל נבטיאן

חג שמח ומלא באהבה 
וחיוכים

מוקד הסוכנים של PassportCard מאחל לכם שנה טובה 
ומלאה בשפע ושגשוג משותפים

שותפים יקרים, 
בפתחה של שנה חדשה,

אנו מאחלים לכם 
המשך עשייה והצלחה משותפת. 

גם השנה נמשיך להעניק לכם
את השירות הטוב ביותר. 

שתהיה לכולנו שנה טובה ומבורכת.

תום לייטמן
מנהל מוקד הסוכנים

לחיי השנה החדשה וההזדמנות 
לעשות את זה נכון.

חג שמח!

בת שבע מצגר
מה שהשנה החדשה תביא לך 

יהיה תלוי במידה רבה במה 
שאתה תביא לשנה החדשה

מורן תורג'מן

מחר הוא דף הראשון הריק לספר 
בן 365 דפים, בואו נכתוב דף יחד!

שנה טובה ומוצלחת לכולנו

סיון שנברון
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שני כ ביום  הגיעו  וסוכנות  סוכנים  ־200 
לקראת  משותפת  כוסית  להרמת  השבוע 
ראש השנה של מחוז השרון ומחוז תל אביב 
באולם קסאנאדו בפתח  והמרכז. האירוע שהתקיים 
השרון  מחוז  יו"ר  של  משותפת  יוזמה  היה  תקווה, 
סו"ב דני קסלמן, ויו"ר מחוז תל אביב והמרכז סו"ב 

נוגה עקל.
הייתה  תקווה,  פתח  סניף  יו"ר  דן,  איילת  סו"ב 
יום  גם  שכלל  המשותף,  הכנס  ארגון  על  אחראית 

עיון מקצועי, ועל תכניו.
שומרה,   – החברות  עם  בשיתוף  התקיים  האירוע 
ואוטו  סמארטי  דרכים,  פספורטכארד,  איתוראן, 

גלאס.
המרגשת  הפרידה  עמדה  המשותף  הכנס  במרכז 
שמחי,  רענן  הלשכה  ממנכ"ל  קסלמן,  שמעיד  כפי 
שיפרוש לבקשתו בעוד כחודשיים מתפקידו. קסלמן 
ללשכה  נאמנותו  על  לזכותו,  "דיברתי  מספר: 
עוזב  כך שהוא  ועבודתו המצוינת. הבעתי צער על 
החדשה.  בדרכו  הצלחה  הסוכנים  בשם  לו  ואיחלתי 

המעמד היה מאוד מרגש לכולנו".
בשם  ברכה  בדברי  דן  איילת  פתחה  הכנס  את 

המקצועי  בחלק  לאירוע;  השותפים  המחוזות  שני 
הלשכה,  יועמ"ש  אברהם,  בן  עדי  עו"ד  השתתפו: 
עדכנית  ורגולציה  פסיקה  "חידושי  על  שדיבר 
למשרד הסוכן"; נציגת איתוראן הסבירה באמצעות 
שמציעה  הביטוח"  בעולם  "חדשנות  על  סרטונים 
קן  עו"ד  ממשרד  פארי־ביטר  טובי  עו"ד  החברה; 
 – הפרטיות  הגנת  "תקנות  על  דיברה  הראל,  דרור 

2017, הטמעה והערכות לביקורת".
את  עדכן  רוזנפלד  ליאור  סו"ב  הלשכה  נשיא 
הנוכחים ברגולציה חדשה ובפעילות הלשכה; סו"ב 
על  סיפר  פנסיוני,  לביטוח  הוועדה  יו"ר  פז,  אייל 
"התמודדות עם שינויים קיצוניים בעולם הביטוח"; 
בשומרה,  פרט  תחום  וראש  סמנכ"ל  טולדנו,  איל 

דיבר על "שומרה בעידן הדיגיטלי".
עינב  התקשורת  אשת  הסבירה  האחרון  בחלק 
גלילי, בהרצאה תחת הכותרת "צחוק בעבודה", עד 
כמה פסיכולוגיה חיובית והומור מסייעים להצלחה 
והרמת  צהריים  בארוחת  הסתיים  האירוע  עסקית. 

כוסית לחג עם יו"ר הסניפים והמחוזות.
סו"ב נוגה עקל, יו"ר מחוז תל אביב והמרכז: "אני 
גאה ושמחה בכל כנס מחדש לפגוש את כל הסוכנות 

העתיד  זה  ולהתמקצע,  ללמוד  שבאים  והסוכנים 
תמיד  בפרט  ואני  בכלל  הלשכה  הנהגת  שלנו. 

לשרותכם.
"בכל כנס אני מקבלת תובנות חדשות לגבי הכנס 
או ההשתלמות הבאה שאנו מתכננים עבורכם, תודה 
על הפרגון והביחד. אני מאחלת למנכ"ל רענן שמחי 
יביא  שיגיע  מקום  שלכל  ובטוחה  ענקית  הצלחה 
איתו את ההצלחה כמו שהצעיד את הלשכה שלנו".

והצפון ב חיפה  מחוז  ערך  למסורת,  התאם 
כוסית  והרמת  ומרשים  מקצועי  עיון  יום 
ושותפות  הביטוח  חברות  עם  משותפת 
נוספות, לקראת ראש השנה. יום העיון נערך במלון 
גארדן בחיפה בהשתתפות של למעלה מ־200 חברי 
לשכה. בכנס השתתפו גם חברי מועצה רבים ויו"ר 

המועצה הארצית, סו"ב מקסים דרעי.
הכנס היה בשיתוף החברות איילון חברה לביטוח, 
הראל ביטוח ופיננסים, מנורה מבטחים, כלל ביטוח 
ואילן  מיקוד  מוקד  שגריר,  איתוראן,  ופיננסים, 

זגגות.
לדברי יו"ר המחוז, סו"ב מיכה אדוני, תכניו של 
יום העיון כוונו למתן כלי עבודה מקצועיים ואחרים 
שיתווספו לארגז הכלים של סוכן הביטוח בתקופה 
כל כך מאתגרת ומשתנה. שותף לתכנים היה היועץ 

המשפטי של הלשכה, עו"ד עדי בן אברהם.
הכנס עמד בסימן הנצחתו של סו"ב ארז גוטמן 
ז"ל, יו"ר הוועדה לתת־פיננסים שנפטר בטרם עת. 
דברים לזכרו נשא סו"ב יובל ארנון שהעלה קוים 
לאישיותו ולדמותו המיוחדת. כמו כן, בטקס מרגש 
ליאור  סו"ב  הלשכה,  נשיא  בהשתתפות  שנערך 
אריה אברמוביץ  סו"ב  והנשיא לשעבר  רוזנפלד 

- הועלתה על נס את אישיותו המיוחדת של ארז 
לאמו  הוקרה  מגן  העניק  אדוני  המחוז  ויו"ר  ז"ל, 
מהמחווה  הנרגשת  גוטמן  גוטמן.  גילה  ארז,  של 
אמרה: "ארגון שלא שוכח וזוכר את מתיו, זה ארגון 
חזק עם ערכים. אני נרגשת ומודה ללשכת סוכני 
הביטוח אשר זוכרת את בני היקר ארז גוטמן ז"ל".

דדון,  אדווה   ,12 מערוץ  החוקרת  העיתונאית 
הרשימה בסיפורים על מאחורי הקלעים על נוכלים 

המסתובבים ביננו.

ממנכ"ל  פרידה  טקס  נערך  הסיום  לקראת 
הלשכה, רענן שמחי שגרם להתרגשות רבה בקרב 
הנוכחים. יו"ר מחוז הצפון סו"ב מיכה אדוני, בשם 
יו"ר ראש הסניפים, סו"ב אניה לוין וסו"ב מוחמד 
והצפון העניק מגן  חטיב וכלל סוכני מחוז חיפה 
הוקרה והערכה לרענן, שהודה לכולם ושיבח את 
וההערכה  היפה  המחווה  על  הצפון  מחוז  הנהגת 

הרבה לה זכה.
אדוני אמר על רענן: "זוהי פרידה עצובה. רענן 
ורציני,  בן אדם. מקצוען, צנוע  הוא ראשית לכל 
עם דרך ארץ, שהביא את הלשכה לקדמת הבמה 
להיכנס  קשה  יהיה  והטכנולוגית.  המקצועית 
באופן  ולי  ללשכה  יחסר  הוא  הגדולות.  לנעליו 

אישי".
בסיום נערכה הרמת כוסית משותפת עם מנהלי 
כיאה  הלשכה,  הנהגת  עם  ביחד  הביטוח  חברות 

למסורת רבת השנים.
מוחמד  סו״ב  ועמקים,  גליל  טבריה  סניף  יו״ר 
חטיב, אמר בדבריו כי ענף ביטוח החובה בישראל 
שסוכני  הדעת  על  יעלה  ולא  מאוד  רווחי  הוא 
המגזר לא יוכלו לתת שירות מיטבי למבוטחיהם; 

סו״ב אניה לוין נעדרה מהכנס עקב מחלה.

מחוז השרון אירח את מחוז ת"א והמרכז 
להרמת כוסית לראש השנה

  יותר מ־200 סוכנים השתתפו השבוע בהרמת כוסית לראש השנה של מחוזות השרון ות"א והמרכז
במרכז הכנס – פרידה ממנכ"ל הלשכה רענן שמחי < רונית מורגנשטרן

מימין: דני קסלמן, רענן שמחי, נוגה עקל, ליאור רוזנפלד, 
ואיילת דן | צילומים: גיא קרן

מימין: מיכה אדוני, רענן שמחי וליאור רוזנפלד

הרמת הכוסית במחוז הצפון עמדה בסימן הנצחתו של סו"ב ארז גוטמן ז"ל
מעל 200 חברי לשכה פקדו את יום העיון המקצועי במסגרתו נערכה הרמת כוסית לקראת השנה החדשה 
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של כ נדיר  שיעור  וסוכנים,  סוכנות  ־80 
שבע  באר  יחסית,  הקטן  המחוז  סוכני 
והדרום, הגיעו אתמול למרכז האירועים 
את  לחגוג  כדי  שבע  בבאר   Villaly הייחודי 
השנה החדשה וליהנות ממפגש מקצועי. האירוע 
התקיים בשיתוף עם הסוכנויות צמרות, ביטוח 

דרום־יהל, אליפים וחברת כלל ביטוח.
לטובת  ייחודי  במקום  בחרנו  תמיד  "כמו 
אירוח  עם  יפהפה  במקום  מדובר   – האירוע 
יוצא מן הכלל והגשת כיבוד בצורה אמנותית. 
הסוכנים קיבלו שי לחג - שני בקבוקי יין במארז 

מהודר", סיפר יו"ר המחוז, סו"ב יפת בקשי.
המנכ"ל  בראשות  ביטוח,  כלל  צמרת  כל 
יורם נווה, כיבדו את סוכני הדרום בנוכחותם 
החלטת  את  בדבריו  חשף  נווה  בכינוס. 

החברה  נתח  את  להגדיל  כלל  של  הדירקטוריון 
בשוק הביטוח באמצעות סוכני הביטוח: "זה חימם 
את הלב", אומר בקשי: "במחוז באר שבע – אנחנו 

להגיב  הראשונים  הם  בפועל.  זה  את  מרגישים 
חברות.  לכמה  שולחים  שהסוכנים  הצעה  לכל 
הם  ביום.  בו  אפילו  עסקה  סוגרים  ביטוח  בכלל 
מחוז  יו"ר  ציין  לסוכן",  בשירות  ומופת  דוגמה 

באר שבע והדרום.

"מקיים את הבטחתו"
מרגש  פרידה  טקס  התקיים  המפגש  במרכז 
והענקת תשורה לרענן שמחי, המנכ"ל היוצא. 
בקשי:  מספר  מרגש",  מאוד  היה  "המעמד 
קשה  יותר  ושעוד  להיפרד  שקשה  לו  "אמרתי 
שניתן  כמה  עד  אבל  במילים.  זה  את  לעשות 
אמרתי לו מתוך הלב שהיתה לנו תקופה מאוד 
יפה איתו, ציינתי לשבח את המקצועיות שלו, 

נאמנותו ללשכה ואישיותו הנעימה".
נשיא הלשכה, סו"ב ליאור רוזנפלד, עדכן את 
"ליאור  בקשי:  הלשכה.  בפעילויות  הנוכחים 
הבטיח בעבר שלא ישכח את סוכני הדרום והוא 
אכן מקיים את הבטחתו ומגיע לכול אירוע של 

סוכני באר שבע והדרום, וזה ייאמר לזכותו".
גרנות,  עודד  והמזרחן,  העיתונאי  ריתק  לסיום 

את הנוכחים בהרצאתו "מה יש לאיראן נגדנו?".

ירושלים מ מחוז  את  אירח  השפלה  חוז 
להרמת כוסית לראש השנה וליום עיון 
הסניף  יו"ר  ביוזמת  בריאות  בנושא 

סו"ב משה לב הר, שגם אירגן את האירוע.
מספר  שזה  וסוכנות,  סוכנים  כ־130  "הגיעו 
ומוסיף:  מספר  הוא  מקצועי",  בסמינר  שיא 
שם  היו  לא  כנס.  לא  מקצועי,  סמינר  היה  "זה 
חברות פרסום או ביטוח, אלא רק אנשי מקצוע 
לסייע  שיכולים  ספציפיים  בנושאים  שנגעו 
לסוכן בפעילותו המקצועית בהתמקדות בתחם 

הבריאות. לבד, ללא חסויות.
של  כולל  מדהימות,  היו  התגובות  כן,  "כמו 

סמינר  זוכרים  לא  צעירים, שאמרו שהם  סוכנים 
כל כך מקצועי ומרתק. אנשים לא יצאו מהאולם 
באושר  התמלאתי  הסמינר.  כל  לאורך  כמעט 

לראות את האולם מלא מפה לפה".
לאחר דברי פתיחה של משה לב הר, סו"ב ג'ינה 
אשורי,  שמואל  וסו"ב  השפלה  מחוז  יו"ר  פלד, 
יו"ר מחוז השפלה, התקיים סמינר גדוש בנושאים 

וכלים לסוכן בתחום הבריאות.
בירך  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב  הלשכה,  נשיא 
פעילות  על  ועדכן  החדשה  לשנה  הנוכחים  את 
המשפטי  היועץ  אברהם,  בן  עדי  עו"ד  הלשכה; 
של הלשכה, סקר עדכוני רגולציה בנושא ביטוח 
תאונות אישיות; עו"ד דוד פייל נתן טיפים בנושא 
זרוצקי  אולג  סו"ב  בריאות;  בביטוחי  תביעות 

נושא  את  השונות  הביטוח  חברות  בין  השווה 
את  סקר  חורש  עופר  סו"ב  הקשות;  המחלות 
החדשה  הבריאות  ביטוח  בפוליסת  השדרוגים 
ועדת  יו"ר  מורי,  איגור  סו"ב  הישנה;  מול 
הקריסה  על  דיבר  בלשכה,  והסיעוד  הבריאות 
וד"ר  הפרטיים;  הסיעוד  ביטוחי  של  האפשרית 

אודי פרישמן נתן לסוכנים טיפים בחיתום.
במהלך הסמינר התקיים טקס פרידה ממנכ"ל 
מרענן  "נפרדנו  שמחי:  רענן  היוצא,  הלשכה 
היקר, הענקנו לו תשורה על 5 שנות פעילותו 

המבורכת", אמר לב הר.
נכשלתי  אישית  "אני  הר:  לב  אמר  בסיכום 
ביטולי  עם  בהתמודדות   .1 משימות:  בשלוש 
הריסקים ל־3 שנים - בכך שלא הצלחתי לשכנע 
בנושא   .2 בדרכי;  ללכת  הלשכה  הנהגת  את 
בהתמודדות   .3 הרכב.  בביטוחי  העמלות  שחיקת 
מול המכירות הישירות של חברות ביטוח. חשוב 
שנציג בפני הסוכנים את התמונה כהווייתה ולא 

נייפה את המציאות".

צמרת כלל ביטוח השתתפה בהרמת 
הכוסית של מחוז ב"ש והדרום

  מנכ"ל כלל ביטוח חשף כי בכוונת הדירקטוריון להגדיל את נתח החברה בענף באמצעות סוכני ביטוח
יו"ר המחוז: "כלל דוגמה ומופת בשירות לסוכן" < רונית מורגנשטרן

מחוז השפלה אירח את מחוז ירושלים 
להרמת כוסית ויום עיון בריאות

כ־130 סוכנים הגיעו לאירוע אותו ארגן יו"ר הסניף, סו"ב משה לב הר: "הסוכנים קיבלו מידעים וכלים 
בנושאי בריאות והתגובות היו מדהימות" < רונית מורגנשטרן

ראש השנה תש"פ 

כנס באר שבע והדרום | צילומים: גיא קרן ורותם מלול

כנס מחוז השפלה וירושלים | צילום: באדיבות הלשכה
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מחשבים ח המשמר  הראל  הביטוח  ברת 
הראל  קבוצת  של  הטכנולוגית  )הזרוע 
בפלטפורמת  תשתמש  ופיננסים(  ביטוח 
הענן של מיקרוסופט,  Azure, בכדי לחלק בצורה 
הגדלים  האקטואריים  העבודה  עומסי  את  מיטבית 
נעשים  הסיכון  מודלי  כאשר  הביטוח,  בחברות 
מורכבים יותר ויותר וכן העמידה הנדרשת בהוראות 

רגולטוריות חדשות. 
Willis Tower Watson( WTW( חברת ניהול 
הסיכונים הוותיקה בשיתוף פעולה עם מיקרוסופט, 
מודל  ויצירת  התייעלות  המאפשר  שירות  יצרו 
ייחודי המספק פתרון גמיש לחברות ביטוח להריץ 
מודלי  את  נכונה  המשקפים  פיננסים  מודלים 
התוחלת העסקיים ולאמץ צרכים עסקיים משתנים. 
הרצת המודל על פלטפורמת הענן של מיקרוסופט 
במשאבי  ובעוצמה  במהירות  לשלוט  מאפשרת 
חישוב  תהליך  להצלחת  הנדרשים  הרבים  המחשוב 

האקטוארי המורכב וזמן ההרצה הנדרש.
הרצה של מודל סיכון אקטוארי היא מבצע הערכה 
עם  שרתים,  ליבות  אלפי  מעסיק  אשר  אינטנסיבי 
שווי  הערכות  כמו  רבים  אחידים  לא  עבודה  עומסי 

העבודה  משקלי  בשל  ורבעוני.  חודשי 
עצמם  מוצאים  הללו,  המחשוב  עתירי 
משתמשים  כשהם  במגבלה  אקטוארים 
במערכות מחשוב רשת, חסרי גמישות 
ויכולת התאמה להיקפים גדולים יותר. 

לקיבולת  הצורך  עולה  מכך  כתוצאה 
חישוב ששירותי הענן של מיקרוסופט 

מספקים. 
במיוחד  מתאימים  ענן  שירותי 

וניתן  היות  פתרון  עבורם  ומהווים  סיכון  למודלי 
כוחות  חישוב  למערכת  לספק   Azure באמצעות 
מחשוב בצורה כמעט אינסופית, באמצעות מתן גישה 
ליותר כוח מחשוב כשעולה הצורך, בלי ההכרח לנהל 
אותו בשרתים פנימיים יקרים. בנוסף, הענן מאפשר 
ניהול אופטימלי של משאבי המחשוב, ניצול מסגרת 

התקציב, יכולות הלמידה ושיפור השליטה בתהליך.
אמת  בזמן  המודל  את  להתאים  מאפשר  הפתרון 
והשפעתם  ולהריצו שוב על מנת לבחון פרמטרים 
לחסכון  מתורגם  הדבר  האקטוארים.  המודלים  על 
הראל  הביטוח  חברת  עבור  ולהתייעלות  כספי 
החישובים  לטובת  שרתיה  על  נסמכה  עתה  שעד 

הובילו  הפרויקט  את  האקטואריים. 
העסקי  והמגזר   Servicesה־ חטיבות 

במיקרוסופט ישראל.
המשמר  בהראל  סמנכ"ל  גלילה,  שי  
ממשיכה  "הראל  מסר:  מחשבים, 
בכלים  השימוש  מבחינת  להתפתח 
זו  ובמסגרת  טכנולוגיים  ויישומים 
פורצות  בטכנולוגיות  משתמשת  היא 
ויצירתיות  חדשנות  המשלבות  דרך 
קבוצת  אימצה  זו,  מאסטרטגיה  כחלק  דופן.  יוצאות 
הראל שימוש בענן של מיקרוסופט המאפשר לעמוד 
האקטואריה  בתחום  חדשות  ורגולציות  באתגרים 
המחייבים פיתוח סביבת עבודה טכנולוגית, דינאמית 

ומתקדמת".
של   Servicesה־ חטיבת  סמנכ"ל  אלפנדרי,  ניר 
לעצמה  שמה  "מיקרוסופט  ישראל:  מיקרוסופט 
טרנספורמציה  בתהליכי  ארגונים  להוביל  למטרה 
ולהביא לשיפור ויעילות עסקית באמצעות הענן שלה. 
מיקרוסופט והראל שותפות בעשייה מזה שנים רבות 
ואנחנו בהחלט שמחים להמשיך את השותפות במסע 

המרשים שחברת הראל מבצעת בשנים האחרונות".

פתרון מתקדם: הראל תציע פלטפורמה 
לחישוב הסיכון האקטוארי 

באמצעות שירותי הענן של מיקרוסופט תספק החברה כלי שיסייע לחלק את עומסי העבודה 
האקטואריים בחברות < רונית מורגנשטרן

אייל אפרת, מנכ"ל הראל המשמר 
מחשבים | צילום: אייל גזיאל

https://events.eventact.com/ws/elementar2019
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גיל: בן 33 
מצב משפחתי: נשוי +1 

רישיון: פנסיוני
ותק: כ־5 שנים בתחום

למה בחרת בתחום הביטוח?
“לאחר השירות הצבאי עבדתי בעולם הסלולר, 
משם התפתחתי והתמקצעתי בעולם המכירות 

ושירות הלקוחות.
“בחרתי להיות סוכן ביטוח מתוך שליחות ומתוך 

רצון לעזור לאנשים. מעבר לזה, אני אוהב את 
התחום, האחריות והקשר הישיר עם הלקוחות, 

את הדינאמיות, הלימוד המתמיד, החשיבה מחוץ 
לקופסה, האתגר וההצלחה במציאת פתרונות 
רלוונטיים לכל אדם מביאים לתחושת סיפוק 

אדירה”.
נתקלת בקשיים בתחילת דרכך המקצועית? 

“בתחילת הדרך היו חבלי לידה בדיוק כמו שיש 

בכל תחום, החוכמה היא לצמוח מהם.
“עיקר הקושי הוא להגיע ללקוחות פיזית ולגעת 

בליבם, זה מוביל לתהליך איטי והכנסה לא גבוהה 
בתחילת הדרך, מצב הדורש סבלנות והתמדה”.

איך הלשכה יכולה לסייע לסוכנים הצעירים?
“בהדרכות, השתלמויות, חיבור עם סוכנים ותיקים 
בענף, חיבור למאגרי ידע אנושיים וחיבור לעולם 

הדיגיטלי”. 
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?

“באותו מקצוע בדיוק, ממשיך לקום בחיוך 
לעבודה, למשרד עצמאי וגדול משלי, להתפתח 

ולגדול בתחום. אשאף לבדל את עצמי בתחום 
וכמובן לתת את השירות הטוב ביותר ללקוחות 

ותיקים וחדשים”.
תן דוגמה להצלחה אישית במסגרת עבודתך.

“כשמאבק עיקש על פוליסה צולח; כשלקוח 
אומר לי תודה שסייעתי לו לחיות חיים טובים 

יותר; שאני מצליח לתת שירות איכותי יומיומי 
ללקוחות שלי; שאני מוצא פתרון יצירתי”.

טיפים לסוכנים צעירים כמוך.
“מבחינתי הכי חשוב לשמור על יושר ואמינות. לא 

להתייאש, לשמור כל הזמן על אמונה והתמדה 
בדרך שבחרת. עבודה קשה ולמידה מאנשים 

מובילים בתחום יביאו לתוצאות נפלאות. בנוסף, 
אני ממליץ לחבור לבית סוכן, לפחות בהתחלה, 

על מנת לרכוש כלים להמשך הדרך”.
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?

“אין תחליף לסוכן הביטוח. הסוכן הוא השגריר 
של עולם הביטוח ולפיכך הוא חלק בלתי נפרד

ממנו. הדור הצעיר של הסוכנים יכניס חדשנות 
ויוקרה לתחום”.

יש לך הצעה, בקשה מהלשכה, מוועדותיה?
“להמשיך לשמור ולטפח את הסוכנים כפי שהיא 

עושה, לאפשר להם למידה מתמדת על ידי
מנטורים ותיקים שילמדו את הדינמיקה של 

התחום, לשפר את התגמול של סוכני הביטוח,
ולשפר את תדמיתו של הסוכן”.

“הכי חשוב - לשמור על יושר ואמינות”
 סו”ב אלעד ברשי, סוכן עצמאי בבית הסוכן “קוואליטי”  “בחרתי להיות סוכן ביטוח 

מתוך שליחות ומתוך רצון לעזור לאנשים”
סוכן צעיר

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

ברשי. “עיקר הקושי הוא להגיע ללקוחות" | צילום: ענת קזולה

עוד אין לכם כרטיס מועדון
לשכת סוכני הביטוח?

לחצו כאן <<

נציגי מנורה יסייעו למבוטחיה 
בתהליך הקבלה לבתי חולים פרטיים

קבוצת מנורה מבטחים משיקה שירות חדש וייחודי - נציגי ביקור מטעם החברה אשר יסייעו 
ללקוחות החברה בעת תהליך הקבלה לבית החולים. 

למבוטחי  ויסייעו  הארץ  במרכז  פרטיים  חולים  בבתי  יוצבו  אשר  החברה  מטעם  נציגים 
החברה הן בעת תהליך הקליטה לבית החולים והן בעת הגשת תביעות אמבולטוריות )לדוגמה, 

התייעצויות או בדיקות אבחנתיות שבוצעו כהכנה לניתוח(.
במסגרת הפעילות לקוחות מנורה מבטחים יענו על סקר שביעות רצון קצר, שמטרתו לחתור 

לשיפור מתמיד בשירות וכן ייהנו משי קטן שיוענק להם בתום התהליך. 

http://bit.ly/2LAsqAc
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 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

דרושים

למשרד לתכנון פיננסי באשדוד דרוש סוכן/ת ביטוח בעל 
רשיון . המשרד יעניק מעטפת כוללת של תפעול . מתאים 

למי שמחפש בית חם ומסלול להתפתחות אישית קורות 
plan@asee.co.il :חיים נא לשלוח לכתובת

"מבוקש"  עו"ד עם ניסיון בביטוח אלמנטרי שמעוניין/
נת לפתוח בקרייה של יועץ ביטוח אלמנטרי. נא לפנות 

לשמעון 0505492619 .

סוכנות ביטוח מובילה בגן יבנה דרוש/ה למשרה מלאה 
פקיד/ה לביטוח אלמנטרי הכולל רכב, דירה ועסקים 

ניסיון בנתינת שירות מכירתי ללקוחות קיימים וחדשים, 
7 שנים ניסיון מינימום. תנאים מצויינים ושעות עבודה 

b@bd2.co.il נוחות. קורות חיים למייל

לסוכנות ביטוח צעירה ושאפתנית בחיפה דרוש/ה 
מנהל/ת  תחום אלמנטאר במסגרת התפקיד טיפול 
בביטוחי רכב, דירה ועסק. אנחנו מחפשים עובד/ת 

חרוצים, עצמאיים בעשייה ובעלי ראש גדול ונכונות למתן 
שירות מעולה ללקוחותינו. חושבים שאתם מתאימים 
? נשמח לפגוש אתכם. לפרטים ניתן לשלוח קו"ח ל : 

yossi@varssano.co.il
דרוש/ה לתפקיד שירות לקוחות )לא מוקד( בסוכ' ביטוח 

בשרון, משרה מלאה א-ה 08:15-17:00, חובה ניסיון 
בשירות לקוחות בביטוחי בריאות/ חיים, יתרון ליוצאי 

סוכנויות ביטוח. התפקיד כולל: מענה לשיחות יוצאות/ 
נכנסות, טיפול בעדכון שינויים בפוליסה, הסבר כל כיסויי 

הפוליסה, הסבר גבייה וטיפול מול חברות הביטוח/
בנקים. נדרש אוריינטציה מכירתית/ ראש גדול/ אחריות 
ומסירות/נעימות והקשבה. בונוסים תמריצים ועוד.. שכר 

גבוה למתאימים. אווירה חמה ומשפחתית, הפקות אירועי 

 גיבוש חברה, הכשרות במקום. לשליחת קו"ח
 jobs@ins2000.co.il , או 052-4175111 בוואטאפ

תפקיד שימור לקוחות  )לא מוקד(. משרה מלאה א-ה 
08:15-17:00. חובה ניסיון בשימור לקוחות בביטוחי 

בריאות/ חיים . יתרון ליוצאי חברות ישירות. שכר גבוה 
למתאימים , יעדי מדרגות ובונוסים. נדרש אוריינטציה 

מכירתית/ ראש גדול/ אחריות ומסירות/נעימות 
והקשבה. בונוסים תמריצים ועוד - שכר גבוה למתאימים. 

אווירה חמה ומשפחתית, הפקות אירועי גיבוש חברה, 
 . jobs@ins2000.co.il הכשרות במקום. לשליחת קו"ח

או 052-4175111 בוואטאפ 

חיתום והפקה. תפקיד זמנית -החלפה לחל"ד עם אופציה 
לוותק בחברה. משרה מלאה א-ה 08:15-17:00. חובה 

ניסיון והכרת פוליסות הבריאות/חיים. יתרון לבעלי ניסיון 
בהפקה וחיתום בעולם הביטוח. התפקיד כולל: שליחת 

פוליסות לחב' ביטוח לצורך הפקה. ביצוע מסמך השוואה 
בין פוליסות קודמות לפוליסות חדשות לפני העברה 

לחיתום. טיפול בהשלמת מסמכים רפואיים והשלמת 
תהליך חיתום עד להפקת סיום הפוליסה. נדרש ראש 

גדול/ אחריות ומסירות/נעימות והקשבה. שכר ממוצע 
+7000. אווירה חמה ומשפחתית, הפקות אירועי גיבוש 

 חברה. לשליחת קו"ח jobs@ins2000.co.il או 
052-4175111 בוואטאפ

לסוכנות ביטוח באזור ראשון לציון דרושים אנשי/
נשות שיווק גם ללא ניסיון, למשרת תיאום פגישות 

ותפעול במשרד בין השעות 09:00 – 15:00 )גמישות 
בשעות(, תיאור התפקיד : ביצוע שיחות יוצאות ללקוחות 

פוטנציאליים לתיאום פגישות, הכנת הצעות, מתן מענה 
ללקוחות קיימים וכו' עבודה מאתגרת וגמישה, אין צורך 
בידע מוקדם אלא רק ביחסי אנוש טובים ורצון להצליח, 

הכשרה תינתן במקום, ליווי להצלחה שכר בסיס + 

עמלות גבוהות למצליחים דרישות : מוטיבציה גבוהה, 

ניסיון בתיאום פגישות -יתרון, ראש גדול. קורות חיים יש 

לשלוח GIL@BEYAHAD-INS.COM נייד 052-7703399

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: 

ins.com־office@beyahad
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.
ins.co.il־shlomo@ks .2944888לפרטים – שלמה 052־

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

סוכנות ביטוח מציעה שירותי משרד ותפעול לסוכנים מול 

חברת כלל , ברמה גבוהה בתחום הפנסיוני , ביטוחי חיים 

ובריאות במגוון דרכי התקשרות אטרקטיבי מאוד לבירורים 

mayyona04@gmail.com  054-3073833 שוקי

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

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 !!! 
 ins.com־gil@beyahad תתקשרו.המייל שלי 

הנייד שלי לפרסום 0527703399

סוכנות ביטוח מובילה בדרום מעוניינת לרכוש תיקי 
ביטוח אלמנטרי באזור הדרום בכל גודל סודיות 
מובטחת לפרטים: haybit@haybit.co.il  נייד: 

0542144567

אורגל 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.

מרחיבים פעילות: שלמה ביטוח 
מחזקת את התחום העסקי 

חדשות

ילה רוזנפלד )35(, מונתה לסמנכ"לית ה
וביטוח משנה  ומנהלת התחום העסקי 
תחליף  היא  ביטוח.  בשלמה  פקולטטיבי 
שימשה  אשר  גיסר,  נעמי  את  בתפקידה 

בתפקיד במהלך השנים האחרונות.
רוזנפלד  צפויה  התפקיד,  במסגרת 

של  העסקי  התחום  את  לפתח 
החברה, להרחיב את הפעילות 
ולהטמיע  הקיימת  העסקית 
והמעורבות  האחיזה  את 
העסקי  בתחום  שלמה  של 
הביטוח,  בשוק  והמסחרי 

ופתרון  גלובלי  כמענה 
ביטוחי רחב לסוכני החברה.

רוזנפלד, הינה בעלת ניסיון רב 
עסקיות  פוליסות  בתחום  שנים 
בינלאומיים  וקשרים  וחבויות 

עם מבטחי משנה וברוקרים. ניסיונה בעבר 
בפעילות בסוכנויות הביטוח הגדולות ימנף 
הפועלים  הביטוח  סוכני  עם  הפעילות  את 

עם עם החברה.
בתפקידה האחרון שימשה כמנהלת מחלקת 
תכניות בינלאומיות יוצאות בהראל. בנוסף, 
פיתוח  כמנהלת  בעבר  רוזנפלד  שימשה 
עסקי ותחום הסיכונים המיוחדים בפלתורס 

סוכנויות ביטוח.
שלמה  מנכ"ל  אומיד,  אורי 
בשלמה  העסק  בתי  "ענף  ביטוח: 
הצטרפותה  יפה.  באופן  מתפתח 
לחברה  רוזנפלד  הילה  של 
תביא לביסוס הפעילות בשלמה 
השנה  במהלך  הענף.  ולקידום 
מספר  אלינו  הצטרפו  האחרונה 
רב מאוד של סוכנים שהעבירו חלק 
מפעילותם ואנו זוכים היום לתשתית 
עם  וקשרים  מוצרים  של  מבוססת 
מבטחי משנה, כך שענף העסקים יהיה 
הקרובות  בשנים  בחברה  דומיננטי  תחום 
במימוש  לנו  תסייע  שהילה  משוכנע  ואני 

תכניותינו העסקיות גם בתחום זה".

מגדל מקדימה תשלום 
העמלות בביטוחי חיים 

ובריאות ל־12 בחודש

את מ מקדימה  היא  כי  לסוכניה  הודיעה  גדל 
ופנסיה  חיים, בריאות  תשלום העמלות בביטוח 
אלו  בתחומים  העמלות  שולמו  כה  עד  בחודש.  ל־12 

ב־15 בכל חודש.
ומנהל  מגדל  למנכ"ל  משנה  רביב,  ליאור  בהודעת 
מנהל  ברזילי,  וישי  ההפצה,  וערוצי  הלקוחות  חטיבת 
מחלקת עמלות סוכנים, נכתב: "אנו משוכנעים ששינוי 
זה, יחד עם הקדמת מועד תשלום העמלות בביטוח כללי 
עליו הודענו לפני כחצי שנה, יקל עליכם בהתנהלות 
השוטפת של המשרד והוא מצטרף לשורה ארוכה של 
שיפורים בתחום העמלות שביצענו בתקופה האחרונה".
רוזנפלד:  ליאור  סו"ב  הלשכה  נשיא  מסר  בתגובה 
זמן  לקח   - העמלות  להקדים  בבקשה  למגדל  "פנינו 
אך התוצאה טובה ואנו בטוחים שאף תשתפר על מנת 
בחודש,  ה־10  שהוא  הגיוני  יותר  אף  לתאריך  שנגיע 
לציין שגם  חשוב  הביטוח.  סוכן  ההוצאות של  תאריך 
בתחום האלמנטרי נענתה מגדל לבקשתנו, כשהקדימה 
בביטוח  העמלות  תשלום  את  השנה  יותר  מוקדם 

אלמנטרי ל־10 בכל חודש”.

 הילה רוזנפלד | 
צילום: שרון לוין
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