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ביטוח ופיננסים

משבר בשיאו
נשיא הלשכה סו"ב ליאור 

רוזנפלד מדבר על משבר הביטוח 
הסיעודי בישראל ומה ניתן 

לעשות כדי למנוע אותו < עמ' 4

מקסום עמלות
כך תגדילו את הרווחים 

ותייעלו את העבודה מול 
הלקוחות  סו"ב מאיר 

רוטברג < עמ' 8

סוכות 2019
פעילי הלשכה על משמעות 
החג, ארבעת המינים וההווי 

 בסוכה  פרויקט מיוחד 
< עמ' 5

 "ביטוח אלמנטרי יוצר 
המון הזדמנויות לסוכן"

סו"ב ארז קראוס, חבר ועדת אלמנטר בלשכה, על האתגרים בפניהם עומדים 
  הסוכנים הצעירים, כניסתם לתחום האלמנטרי ועל חברות הביטוח הדיגיטליות

ראיון לקראת כנס אלמנטר ה־33 שיערך באילת ב־18־21 בנובמבר < עמ' 2
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 "לקוחות שחוו את הערך של סוכן – 
לעולם לא יפנו לחברות דיגיטליות"

 סו"ב ארז קראוס, חבר הוועדה האלמנטרית, סוכן צעיר ודור המשך לסוכני ביטוח מדבר על עתידו 
של סוכן הביטוח האלמנטרי ועל האתגרים של הסוכנים הצעירים < רונית מורגנשטרן

הסוכנים " של  הצעיר  הדור  של  הבעיות  אחת 
זה החשש שביטוח אלמנטרי הוא תחום מסובך 
כי  מדי, שחוק, שסובל מירידה בעמלות, אם 
בכל התחומים העמלות יורדות. להם אני רוצה לומר 
לסוכן;  הזדמנויות  המון  יוצר  אלמנטרי  ביטוח   -
יכול  הוא  האלמנטרי  המבוטח  את  לסוכן  כשיש 
נוספים  מוצרים  של  למכירה  בקלות  יותר  להגיע 
הכי  בצורה  הלקוח  את  ולעטוף  נוספים,  מתחומים 
טובה. אני במשרד שלי יודע ונותן מעטפת ביטוחית 
שלי,  הלקוחות  לכל  החשובים  המוצרים  כל  של 
שחלק גדול מהם התחיל בביטוח אלמנטרי. ככה יש 
למבוטח כתובת אחת שדואגת לכל צרכיו הביטוחים 
והפיננסיים", מסביר סו"ב ארז קראוס, חבר הוועדה 

לביטוח אלמנטרי בלשכה. 
לילדה,  ואב  נשוי  בן 34  צעיר,  סוכן  הוא  קראוס 
מתגורר בתל אביב. הוא בן ממשיך של אביו משה 
סוכנות  שנה  מ־40  יותר  לפני  שהקים  קראוס, 

בנתניה שנקראת על שמו.
עם  הולך  הייתי  קטן  כילד   - זה  לתוך  "גדלתי 
אבא שלי לחברות הביטוח, חווה את הליווי שהעניק 
מגיל  בפי  שגורים  היו  בתחום  המונחים  ללקוחות, 
קטן וזה קסם לי", מספר ארז. "הייתי ספורטאי אלוף 
ישראל לנוער בג'ודו וספורטאי מצטיין בצבא, אבל 
היה לי ברור שלאחר השירות הצבאי אכנס לעולם 

הביטוח וכך היה. עשיתי תואר ראשון במנהל עסקים 
הלימודים  כשבתקופת  נתניה,  במכללת  וביטוח 
תקופה  לאחר  שנים;  כ־5  במשך  במשרד  עבדתי 
לפה  חזרתי  ההון,  בשוק  בעבודה  ותקופה  בחו"ל 

לקחת את העסק כדי להמשיך אותו ולקדם אותו".
המשפחתית  הסוכנות  את  מנהל  קראוס  היום 
עסקיים  לקוחות  עם  אלמנטרי  בביטוח  שעוסקת 
וכן  פרט,  וביטוחי  רגילים  עסקים  גדולים,  מאוד 
בבריאות וחיים: "יש לנו גרעין לקוחות גדול שהוא 
כבר דור שלישי במשרד, מה שמדגיש את החשיבות 
שלו  הבן  את  מביא  כשסבא  הסוכן,  כלפי  והאמון 
גם  שלו  הילדים  את  מביא  וזה  ביטוח  פה  לעשות 
השירות  על  משהו  אומר  זה   - ביטוח  פה  לעשות 

והליווי של הלקוח".
כסוכן צעיר, איך אתה רואה את כניסת הצעירים 

לתחום האלמנטרי היום?
"לצערי, יש לי הרגשה שרוב הצעירים מעדיפים 
שזה  סקסיים  יותר  הנחשבים  לתחומים  להיכנס 
התחום  כי  טעות,  זו  לדעתי  ובריאות.  פיננסים 
לטווח  ואף  ומרתק,  מעניין  פחות  לא  האלמנטרי 
הרחוק הוא ימשיך להיות יציב מבחינת העיסוק בו 

בקרב הסוכנים. אין לי ספק בכך.
רכישה  לעומת  מובהק  מוסף  ערך  יש  "לסוכן 
ישירה מול חברת ביטוח; הערך הוא לא רק מחיר, 

זה כלים שאנחנו נותנים לו להחליט מה באמת הוא 
צריך בביטוח ומה הוא לא צריך. אנחנו לא טלפנים 
שכל מה שמעניין אותם זה למכור מהר. חשוב לנו 
את  לו  למכור  כדי  שלו  לצרכים  הביטוח  להתאים 

המוצר שהכי נכון לו.
"בנוסף, ביום קרות נזק, באמת להיות שם בשבילו 
אותו.  ולהרגיע  בו  לטפל  נסתרת.  כוונה  שום  בלי 
כשמסתכלים על המשוואה הזאת, לחברות הביטוח 
את  שילוו  הם  שהסוכנים  משתלם  יותר  הרבה 
שזה  המשאבים  עצמה.  החברה  מאשר  הלקוחות 
את  עושים  אנחנו  ומשאבים.  רב  זמן  גוזלים  דורש 
תוכל  לא  ביטוח  חברת  ומסירות ששום  באהבה  זה 

לעשות זאת".
למרות שהדור הצעיר מעדיף אפליקציות ופחות 

דיבורים?
"אני מהדור הצעיר ומאוד דיגיטלי. אחת המטרות 
היא לשלב בין הידע המקצועי והניסיון של הסוכנים 
הוותיקים ליכולות, לדינמיות ולדיגיטציה של הדור 
הצעיר. זה קורה לאט, אבל מתחיל לקרות; הניסיון 
והידע של אבי שוות יותר מכל דיגיטציה, ואני בא 
עם היכולות שלי וההבנה של מהירות במתן שירות 
ללקוח באמצעות ממשקים שיכולים לתת לי מבט 

מה  מהן  ולבחור  מחיר  הצעות  על  מהיר 
מתאים ללקוח – ביחד זה פתרון נהדר".

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל. המסגר 42 תל אביב, טל' 6396676־03 | מנכ"ל: רענן שמחי | עורכת ראשית: אושרת קמחזי | 
כתיבה: רונית מורגנשטרן | מפיק: יאיר ילין | מקבוצת R&B Media. לתגובות: office@rbmedia.co.il | לפרסום במגזין: שי שמש, 

shutterstock :צילומי אילוסטרציה | shutterstock :צילום השער | shivuk@insurance.org.il ,050טל' 7116554־

ביטוח 
ופיננסים

 קראוס. "גדלתי לתוך עולם הביטוח" 

סוכן אלמנטרי יגיע בקלות למכירה של מוצרים נוספים
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"אנחנו תמיד זמינים ללקוחות שלנו, גם 
אחרי שעות העבודה, או במענה אוטומטי 
שמפרט לו גם איזה גרר יש לו, וגם באחת בלילה 
הוא יכול להתקשר אליי, הטלפון תמיד לידי, ואני 
אומר להם את זה, כך שלקוח שצריך אותי בדחיפות 
מהערך  חלק  בזה  רואה  אני  לו.  אעזור  תמיד  אני 

שאני נותן ללקוחות שלי.
"העבודה שצריך לעשות היא לשלב בין אלה שאין 
שיכולים  צעירים,  סוכנים  לבין  ממשיך  דור  להם 
בצורה  זה  את  עשתה  הלשכה  גם  לזה.  זה  לסייע 

מאורגנת וצריך להמשיך בכך". 
איום  לא  זה  כמותה  דיגיטליות  וחברות  ליברה 

ממשי על הסוכנים באלמנטרי?
את  שהופכת  תחרות  של  סוג  עוד  זה  "לדעתי, 
החיים שלנו ליותר מורכבים, אבל אני בוחר לראות 
את ההזדמנות פה ולא את הקושי; הזדמנות להדגיש 
להדגיש  אצלנו,  מקבלים  שהמבוטחים  הערך  את 
הרבה  יכולים  במחיר  שקל  100־200  של  שהפרש 
הופכת  התחרות  יותר.  הרבה  להם  לעלות  פעמים 
דורש מאיתנו  זה  יותר מקצועיים.  אותנו לסוכנים 
מקבלים  שהם  הערך  את  הלקוחות  בפני  להדגיש 
מאיתנו. זה יעזור לנו להתפתח ולהתאים את עצמנו 

לעולם החדש.
"יש לי מאות לקוחות בתחום הרכב, ומאז שהחברות 
את  מעשרה,  פחות  אותי  עזבו  נכנסו,  הדיגיטליות 
חדשים  לקוחות  גם  לשמר.  הצלחתי  כמעט  כולם 

שמגיעים אליי – אני עובד מול כל חברות הביטוח 
מחיר  הצעות  לראות  יכול  אני  כפתור  ובלחיצת 
של שמונה חברות ולבחור את הצעת המחיר ותנאי 
יכולים  אנחנו  ללקוח.  מתאימים  שהכי  הפוליסה 
להתחרות בליברה גם במחירים. היו מקרים בודדים 
בהם לא הצלחתי לתת מענה ללקוח חדש מול הצעה 
של חברה דיגיטלית; אם הלקוח לא מבין את הערך 
שאני נותן לו כסוכן, אני נותן לו את ברכת הדרך 
ומתקדם ללקוחות נוספים. העובדה שלקוחות שחוו 
את הערך של הסוכן כשהזדקקו לו, יודעים להעריך 

את זה ואלה לא יפנו לחברות הדיגיטליות".
אתה גובה שכר טרחה בתחום האלמנטרי?

שאנחנו  יתר  ופעולות  בעסקים  פעולות  "יש 
לוקחים שכר טרחה או ריטיינר חודשי; באתר שלנו 

יש תקנון ומחירון לכל השירותים. הכל בשקיפות.
"בתחום החיים והפיננסים יותר קל לגבות שכ"ט 

– שם מתהווה מהפכה כבר שנים. בתחום האלמנטרי 
זה קורה פחות, אבל גם פה מתחילים לראות תנועה 
ורואים יותר ויותר סוכנויות שגובות בגין פעולות; 
גם שם זה יקרה כי אין ברירה – העמלות יורדות, 
יותר  ומקצועי  טוב  ונעשה  הולך  למבוטח  השירות 

ושירות עולה כסף".
איך אתה רואה את הסוכן האלמנטרי בעוד חמש 

שנים?
כל  שירותי.  מאוד  ועדייו  דיגיטלי  יותר  "הרבה 
תדמיתי  גם  אינטרנט,  אתר  לו  שיהיה  חייב  סוכן 
וגם שירותי שהלקוחות יוכלו להיכנס אליו ולקבל 
השילוב  לבוא  יכול  פה  שאלות.  על  תשובות 
הבינדורי כשלסוכן צעיר השפה הדיגיטלית מוכרת 
וסוכן ותיק לא פעם רואה בהקמת אתר משהו מורכב 

ומסובך שצריך לתחזק אותו. 
"כאן באה לידי ביטוי החשיבות של כנס אלמנטר 
לסוכנים,  מעשיים  כלים  לתת  בא  הכנס  באילת. 
כולל  בענף,  שחלים  השינויים  עם  להתמודד 
ומקצועיות  מעשיות  לסדנאות  דאגנו  הדיגיטציה. 
במהלך הכנס, למתן כלים ישימים לסוכן במשרדו: 
הוועדה   – דיגיטציה  סייבר,  בתביעות,  טיפול 
למתן  הכנס  בתכנון  רב  דגש  נתנה  האלמנטרית 
כלים יישומיים לסוכנים ואיך אנחנו מוציאים אותם 
מהכנס לא רק עם ידע חדש אלא גם עם אמצעים 

והכלים ליישם אותם בפועל".
 

"ביטוח אלמנטרי יוצר המון 
הזדמנויות לסוכן; כשיש לסוכן 
את המבוטח האלמנטרי הוא 

יכול להגיע יותר בקלות למכירה 
של מוצרים נוספים, ולעטוף את 

הלקוח בצורה הכי טובה"



https://events.eventact.com/ws/elementar2019
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אחר הודעת כלל ביטוח על כך שהחל מה־1 ל
בנובמבר תפסיק לשווק את המסלולים עם 
ירדו  סיעודי,  בביטוח  החיים  לכל  פיצוי 
בסוף החודש מהמדפים באופן סופי מוצרים דומים 
במספר חברות נוספות ששיווקו אותם עד לאחרונה. 
בכך הצטרפה כלל ביטוח למגדל שהודיעה על כך 
הראל  איילון,  מבטחים,  ולמנורה  שעבר  בשבוע 
והפניקס שעשו זאת לפני כן, והכשרה שבכלל יצאה 
מהענף לפני יותר משנה. בכל החברות שהפסיקו את 
המסלול לפיצוי לכל החיים נקטו בצעד מקביל של 
קיצוץ ב"עמלות הספר" של סוכני הביטוח במוצרי 
סוכנים  כי  הביטוח הסיעודי שנותרו על המדף אם 
רבים מדווחים כי בהסכם האישי שלהם לא חל כל 

שינוי.
הפרטי  הסיעודי  הביטוח  למשבר  הסיבות  על 
ליאור  סו"ב  הלשכה  נשיא  הסביר  בישראל, 
שהעניק  מקיף  ראיון  במסגרת  וזאת  רוזנפלד, 
מיוחד  במגזין  יפורסם  ואשר  ופיננסים"  ל"ביטוח 
לרגל כנס אלמנטר ה־33: "מדובר במשבר עולמי", 

ומבטחי  הביטוח  "חברות  רוזנפלד.  אמר 
המשנה טוענים שהם לא מרוויחים ואפילו 
ייתכן  הסיעודי.  הביטוח  על  מפסידים 
שזה נכון אך אני נבחרתי להגן על ציבור 
חברות  יציבות  והמבוטחים.  הסוכנים 

הביטוח חשובה לי אך נדמה כי אנחנו לא 
יש  ולכן  בסכנה  כרגע  מהן  מי  מזהים 
צולב.  סבסוד  כמו  נוספים  פתרונות 

יכולות  והן  אחרים  בתחומים  מרוויחות  החברות 
לכסות על ההפסדים שלהן בביטוח הסיעודי - כמו 
 - בעולם  רבות  במדינות  ביטוח  חברות  שעושות 
בניית  או  לישראל  נוספים  משנה  מבטחי  הכנסת 
פתרון  שבהעדר  ייתכן  לא  יותר.  חכמים  מוצרים 
ישראל  אזרחי  הסיעוד  לנושא  לאומי-ממלכתי 
ישארו מופקרים ולכן דאגנו לערב את מובילי הדעה 
ומקבלי ההחלטות בישראל וחברי כנסת רבים כבר 

הביעו נכונות לסייע".
נשיא הלשכה טוען שהתייעלות בתחום לאו דווקא 

צריכה להגיע קודם כל מקיצוץ בעמלות הסוכנים:

קיצוץ  הביטוח  חברות  אצל  ראיתי  "לא 
משם  אולי  וכלליות;  הנהלה  בהוצאות 
לפגוע  צריך  תמיד  לא  התחיל;  צריך 
ראשונים בסוכני הביטוח שמייצרים להם 
מוצר  כולו  שהוא  במוצר  הפרנסה.  את 
הביטוח  מחברות  גם  מצפה  אני  דחיפה 
פתרון  למצוא  ההון  שוק  מרשות  וגם 
של עוד שני מבטחי משנה לפחות  כדי 
להמשיך את הכיסוי החשוב הזה, לא לסוכני הביטוח 
אלא לעם ישראל, לציבור כולו – לא יכול להיות 
כחולה  הקשה  בשעתו  יישאר  בישראל  שהציבור 
סיעודי, חלילה, ללא הגנה מהמדינה וגם ללא הגנה 
הוא  הסיעודי  הביטוח  שבהן  מדינות  יש  פרטית. 
ממשלתי, אבל פה זה לא קיים, והסיכוי שיהיה קיים 

הוא אפסי ובהעדרו אנחנו חייבים להיות בתמונה.
"צריך לקום פה קול צעקה גדול, הרי אם לא יהיה 
על  בסוף  ייפול  הנטל  סיעודי,  ביטוח  של  פתרון 
הפתרון  את  ונמצא  חכמים  נהיה  בואו  אז  המדינה. 

היום", אמר נשיא הלשכה.

"רתמנו חברי כנסת שמסכימים שהפתרון 
למשבר הסיעודי הוא לא בקיצוץ העמלות 
לסוכנים, כעת נמתין גם לעמדת הממונה"

רוזנפלד: "אני מצפה מרשות שוק ההון וחברות הביטוח ביחד איתנו למצוא פתרון לביטוח הסיעודי הפרטי; 
צריך להקים קול צעקה וערבנו חברי הכנסת ומובילי דעה לטובת נושא חשוב זה" < רונית מורגנשטרן

רוזנפלד | צילום: גיא קרן

רוזנפלד וטופורובסקי | 
צילום: באדיבות הלשכה

 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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סוכן בונה סוכה 
הנהגה הלשכה וחבריה בנו וקישטו את הסוכה המשפחתית כמיטב המסורת

סו"ב ליאור הורנצ'יק, מ"מ נשיא הלשכה
 "בכל שנה אנחנו מתחילים לבנות את הסוכה מיד לאחר צאת הצום; הסוכה 

  גדולה וממוקמת על מרפסת ביתנו )פנטהאוז(.
"אני בונה את הסוכה עם ילדיי ואשתי, יחד גם מקשטים וזו חוויה מדהימה. 
סוכתנו פתוחה ואנו מארחים לאורך כל החג, ללא הפסקה, משפחה וחברים. 

הכנסת אורחים מאוד חשובה לנו".

סו"ב חנוך הירשוביץ
"בימי החג אנו מעתיקים את המגורים שלנו לסוכה, קרי אכילה ולינה בסוכה. 

השנה חטפנו גשמים שאילצו אותנו לצאת שלוש פעמים מהסוכה: פעמיים בלינה 
ופעם בארוחה. הכלל אומר שמצטער פטור מהסוכה. 

"הסוכה שלנו נמצאת במרפסת קיימת שמקורה בסכך כשר כל השנה. רק מצד 
ההלכה, כדי שהסוכה תהיה כשרה, צריך לסכך אותה 'לשם סוכה' סמוך לחג. לכן 

אנו מרימים את הסכך ומניחים אותו חזרה 'לשם סוכה'"

הסוכה של ליאור הורנצ'יק על 
גג ביתו | צילום: עצמי

ישראל אליוביץ', יו"ר בית הדין של הלשכה
"בחג הסוכות מאגדים יחד את ארבעת המינים המסמלים אנשים 
שונים ומקיימים את המצווה רק כאשר כולם יחד: לולב, אתרוג, 

הדס וערבה.
"כל אחד מארבעת המינים מאופיין בתכונות מיוחדות, ויחד הם 

 מסמלים את עם ישראל.
 אתרוג - יש בו טעם )בהיותו פרי( וגם ריח טוב.
 לולב - יש לו טעם )פרי התמר( אך אין לו ריח.

 הדס - יש לו ריח אך אין לו טעם.

 ערבה - אין לה לא טעם ולא ריח.
 חלוקה זו מסמלת את כל הסוגים שבעם ישראל.

ועל זה נאמר: הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד".

סו"ב אבי שבי, יו"ר סניף אשדוד/אשקלון
"אני בניתי סוכה ומתפלל בה שחרית בכל בוקר. במהלך החג 

אני משתדל לאכול את מרבית הארוחות בסוכה שלי, בעיקר את 
ארוחות הערב. אני שייך לעדה המרוקאית ואנחנו נוהגים לאכול 

בערב החג קוסקוס עם הרבה ירקות - סימן לשפע וברכה.
"במהלך כל ימי חול המועד הסוכה שלי פתוחה ואנחנו נוהגים 
לארח הרבה חברים )אושפיזין( ובני משפחה. בברכת מועדים 

לשמחה לכולם".

אליוביץ' בסוכתו | 
 צילום: עצמי

הסוכה של הירשוביץ נמצאת 
במרפסת | צילום: עצמי

 הסוכה של שבי. פתוחה 
לכל אורח | צילום: עצמי





https://events.eventact.com/ws/elementar2019
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עלינו ב חובה  שאת,  ביתר  אלו,  זמנים 
הרווחיות  את  לבחון  ביטוח  כסוכני 
לצאת  מלקוחותינו.  מפיקים  שאנחנו 
ומבלי  המספרים,  את  ולנתח  המכירות  ממעגל 
מבוטח  "הוא  אצלי",  ותיק  נורא  "הלקוח  לומר 
במהלך  יפה  עליו  "הרווחתי  שנים",  עשרות  כבר 
ובמיוחד  ערכית  נשחקו  הללו  האמירות  השנים". 
במשקפיים  לקוח  כל  לבחון  צריך  היום  כספית. 
אפרט  שעליו  הוליסטי  ובמבט  אובייקטיביים 

בהמשך.
ראשית, יש לשאול לגבי כל לקוח - אני מרוויח 

עליו או שהוא עוד רשומה בתיק שלי?
חזוב לזכור - גם שיחת טלפון פעם בשנה ללקוח 
עולה לנו כסף. מספיק חצי שקל בחודש. מסלקה 

גובה שישה שקלים בשנה ללקוח.
עם יד על הלב - לכמה לקוחות עובדי המשרד 
היו נחמדים ועשו למנקה שלהם תנאים פנסיוניים 
של  עמלה  עם  בחודש  שקל   1,000 של  שכר  על 

שקלים בודדים? לקוח כזה גם זכאי לשירות. לא 
לבצע  צריך  לא  ל־161?  הכנה  פדיון  טופס  צריך 

פדיון פיצויים? בהחלט צריך. 
על  להסתכל  צריך  שבו  ההוליסטי  המבט  זה 
הלקוח ועל כל שלוחותיו ולכתוב על דף כמה אתם 

מרוויחים ממנו, אם בכלל.

עסקי  לקוח  עם  לעבוד  הפסקתי  שנה  לפני 
שמעסיק כ־60 עובדים בשכר ממוצע של כ־4,000 
הגעתי  טרחה,  שכר  שילם  שהלקוח  הגם  שקל. 
שנה  שבסוף  מהבית,  כסף  מביא  שאני  למסקנה 

פנסיות חדשות.  ו־20  עזיבות עבודה   18 ביצעתי 
נפרדנו בידידות, האלמנטרי נשאר ויתר התחומים 

עברו למנורה ישירים.
אנו  עליו  מלקוח  כסף  לגבות  נשכיל  לא  איך 
מפסידים? תפנו זמן עבודה רק ללקוחות רווחיים. 
המהלך  לקוחות.  עם  עבודה  מלסיים  תחששו  אל 
לצורך  כסף,  הרבה  לכם  ששווה  יקר,  זמן  מפנה 

לקוחות רווחיים ולשיפור השירות עבורם.
לקוח הפסדי בדרך כלל הוא גם "זללן אנרגיה". 
תלונות.  יש  תמיד  דרישות,  הרבה  לו  יש  תמיד 
בדקו את דוחות התפוקה שלכם. ראשית, סמנו את 
כל העמלות הנמוכות ותתפלאו,  תמצאו שם, בין 
מכך.  פחות  ואף  שקל  ארבעה  של  עמלות  היתר, 
תבדקו מי הלקוח, מה אתם באמת מרוויחים ממנו 

ואז תגיעו להחלטה מושכלת.

ורמ"ט  בלשכה  רווחה  ועדת  יו"ר  הוא  הכותב 
נשיא הלשכה

שחררו את הלקוחות ההפסדיים 
ותפנו זמן ללקוחות רווחיים

סו"ב מאיר רוטברג, יו"ר ועדת הרווחה בלשכה, עם טיפים לטיפול בלקוחות, מקסום התפוקה והגדלת 
הרווחים כך  תעשו את זה נכון

אנחנו חייבים להשכיל לגבות 
כסף על לקוחת הפסדיים. 

תפנו זמן עבודה רק ללקוחות 
רווחיים. אל תחששו מלסיים 

עבודה עם לקוחות
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של ה גדולות  כמויות  עם  להתמודד  צורך 
בערוצים  שנים  במשך  הנצבר  מידע, 
רבים, הוליד את הצורך ברכישת יכולות, 
ובניית  מידע  תחקור  אנליזה,  ושיטות  כלים 
למקסם  מנת  על  וסטטיסטיים  מתמטיים  מודלים 
את ניצול המידע, לזהות דפוסי התנהגות חוזרים 
ולחזות התנהגויות עתידיות לצורך הפקת תובנות 

עסקיות.
מדעני נתונים יכולים להרחיב את תוצרי עבודת 
המידענות שלהם על ידי ניצול מיטבי של מקורות 
נוסף  ממד  ולהוסיף  משתמשים  הם  בהם  המידע 

לארגונים על ידי שימוש ב"מדע הנתונים".
ובעל  הינו תחום מבוקש מאוד  ״מדע הנתונים״ 
בחיינו:  אספקט  כל  על  מהפכניות  השלכות 
מקצועית, עסקית, כלכלית, מחקרית ובאופן כללי 
לאחסן,  לאסוף,  היכולת  שלנו.  החיים  אורח  על 
לעבד את המידע כדי להפיק ממנו תובנות, להבין 
טוב יותר את המורכבות של החיים ובעיקר לצפות 
את העתיד על בסיס הדאטה הקיים, הופך לחיוני 
לארגונים. בעזרת טכנולוגיה זו של ניתוח מתוחכם 

של נתונים מעולמות תוכן שונים, שלכאורה לא 
עולם  לגלות  יכולים  אנחנו  קודם,  קשורים  נראו 

שלם של משמעויות ותובנות לארגונים.

 Machine( מכונה  בלמידת  מתמקד  זה  מאמר 
במדעי  היום  החם  התחום   )Learning
מלאכותית  ובבינה  באקטואריה  המחשב, 

 למידת מכונה בעולמות המימון 
וניהול הסיכונים

רועי פולניצר מסביר כיצד יכולים מדעני הנתונים להרחיב את תוצריהם כך ולשפר את עבודתם של 
ארגונים בהפקת תובנות עסקיות, כלכליות ומחקריות

השלכות מהפכניות על כל תחומי החיים
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האקונומטריקה  הסטטיסטיקה,  לתחומי  המשיק 
לפתרון  משמשת  מכונה  למידת  והאופטימיזציה. 
וקטלוג  תיאור  כדי  תוך  נפוצות,  עסקיות  בעיות 
לא  מידע  חיזוי, עבודה עם  מודלי  בניית  הבעיה, 

מאוזן, עבודה עם רגרסיות ומערכות החלטה.
מלאכותית  בינה  של  ענף  היא  מכונה  למידת 
העוסקת בלמידה מתוך מאגרי מידע גדולים. היא 
כרוכה בפיתוח וגיבוש אלגוריתמים לצורך ניבוי, 
סיווג נתונים, או לקבלת סדרת החלטות רצופות 

תוך אינטראקציה אופטימלית עם הסביבה.
ביצירת  מסורתי  באופן  עוסק  סטטיסטי  ניתוח 
ולאחר  הנתונים(  על  להסתכל  )מבלי  השערות 
מכן בבדיקת ההשערות באמצעות נתונים. למידת 
לא  שהיא  בכך  סטטיסטי  מניתוח  שונה  מכונה 
לחלוטין  המודל  את  גוזרת  אלא  השערות  יוצרת 

מתוך הנתונים.

 סטים של נתונים
אימות  הינו  מכונה  למידת  של  חשוב  היבט 
ובדיקה. כלומר, יש לבדוק ולתקף מודלים שנוצרו 
בעזרת  מכונה  למידת  של  אלגוריתמים  באמצעו 
סט נתונים אחר, כזה שלא שימש ליצירת המודל. 
מדי עשוי להתאים את עצמו  מורכב  מודל  מחד, 
לנתונים  טוב(  מדי  יותר  )ללמוד  המידה  על  יתר 
שלא  עלול  הוא  ובכך  המודל  לאימון  ששימשו 
הנתונים  את  דיו  מספק  באופן  להכליל  להצליח 
שלא  עלול  מדי  פשוט  מודל  מאידך,  החדשים. 

להצליח לתפוס היבטים חשובים של הנתונים. 
את  לחלק  שיש  גורסת  מכונה  למידת 
נתונים:  של  סטים  לשלושה  הזמינים   הנתונים 

מודלים  לגיבוש/פיתוח  משמש   - האימון  סט 
לבדיקה  משמש   - האימות  סט  אלטרנטיביים; 
הנתונים  את  טוב  מכלילים  המודלים  כמה  עד 
כל  לאורך  בצד  נשמר   - הבדיקה  סט  החדשים; 
סבירות  כמבחן  ומשמש  כה  עד  שתואר  התהליך 

סופי לרמת הדיוק של המודל הנבחר.
מכונה  למידת  של  באלגוריתם  השימוש  טרם 
חשוב מאוד לנקות תחילה את הנתונים. המאפיינים 
הנתונים  את  המהווים  המסבירים(  )המשתנים 
בכל  קטגוריאליים.  או  נומריים  להיות  יכולים 
עקביות  חוסר  של  מצבים  להיות  עשויים  מקרה 
הנתונים.  למאגר  הוכנסו  הנתונים  שבו  באופן 
לפיכך, יש לזהות ולתקן מצבים של חוסר עקביות. 
רלוונטיות  לא  להיות  עשויות  מהתצפיות  חלק 
בנוסף,  להשמיטן.  יש  כן  ועל  הנוכחית  למשימה 
כפילויות  או  כפולות  תצפיות  שאין  לבדוק  יש 
בנתונים, דבר שעלול ליצור הטיות. יש להשמיט 
מטעויות  כתוצאה  בוודאות  נוצרו  אשר  חריגים 
למאגר.  הנתונים  בהכנסת  מטעויות  או  הקלדה 
לבסוף, יש לטפל בנתונים חסרים באופן שלא יטה 

את התוצאות.
משפט בייס )נוסחת בייס( הוא תוצאה המשמשת 
הוודאות.  אי  את  לכמת  נדרש  כאשר  לעיתים 
משפט בייס הוא דרך להפוך משהו להתניה. נניח 
 Y שמאורע  ההסתברות  מה  לדעת  רוצים  שאנו 
יתרחש ונניח שאנו גם יכולים לדעת האם מאורע 
 ,X מאורע  לו  נקרא   ,Y למאורע  שקשור  אחר 
אנו  ניסיון  סמך  שעל  נניח  עוד  לא.  או  התרחש 
 X שמאורע  המותנה  ההסתברות  את  יודעים 

יתרחש מותנה בכך שמאורע Y התרחש.

טרמינולוגיה משלה
שלה  הטרמינולוגיה  את  יש  מכונה  ללמידת 
אשר שונה מהטרמינולוגיה המסורתית המשמשת 
שלנו  המאמר  את  חותמים  אנו  בסטטיסטיקה. 
בסיכום הטרמינולוגיה החדשה. מאפיין הוא משתנה 
המשתנה  הוא  יעד  תצפיות.  לנו  יש  לגביו  אשר 
הן  תוויות  תחזיות.  לבצע  רוצים  אנו  עליו  אשר 
תחום  היא  בהשגחה  למידה  היעד.  על  תצפיות 
משתמשים  אנו  שבמסגרתה  מכונה  למידת  של 
ניבוי  לצורך  והיעדים  המאפיינים  על  בנתונים 
השגחה  ללא  למידה  חדשים.  נתונים  מתוך  היעד 
אנו  שבמסגרתה  מכונה  למידת  של  תחום  היא 
לסייע  מנת  על  בנתונים  דפוסים  למצוא  מנסים 
לנו בהבנת מבנה הנתונים. )בלמידה ללא השגחה 

אין יעד ועל כן אין גם תוויות(. 
למידת  של  תחום  היא  למחצה  בהשגחה  למידה 
מכונה שבמסגרתה אנו מבצעים תחזיות על היעד 
מתוך נתונים אשר לחלקם יש תוויות )קרי, יש להם 
ערכים של היעד( וליתר אין תוויות )קרי, אין להם 
היא  בחיזוקים  למידה  לבסוף,  היעד(.  של  ערכים 
יוצרים  אנו  שבמסגרתה  מכונה  למידת  של  תחום 
אלגוריתמים לקבלת סדרת החלטות רצופות כאשר 

מקבל ההחלטה פועל בתוואי של סביבה משתנה. 

שימוש  העושה  נתונים  מדען  הוא  הכותב 
תוך   ,Big Data גדולים  נתונים  במאגרי 
 Machine של  באלגוריתמים  ושימוש  פיתוח 
ולבצע  דפוסים  לזהות  מנת  על   ,Learning

תחזיות בעולמות תוכן שונים

*בכפוף לתנאי הפוליסה ולהנחיות החיתום של החברה 

חברה לביטוח בע״ 

לפרטי  נוספי 

3453 פנו למחוזות

ביטוח הדירה המקיף של 

הכשרה חברה לביטוח
כל הכיסויים בפוליסה אחת 

סוכנים וסוכנות יקרים,
הכירו את ביטוח הדירה המקיף 

של הכשרה חברה לביטוח, המציג 
פוליסה אופטימלית המאפשרת 
ראש שקט עם כיסויים מורחבים 
וייחודיים לנזקי מים, לנזקי דוודים 

ולנזק תאונתי לבעלי אופניים 
וקורקינטים חשמליים, במסגרת 

הפוליסה הקיימת. 
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דעה | חושבים על העתיד

החברה ה בקרב  כיום  הרווחת  תפיסה 
אנשים  רק  עושים  שצוואה  היא 
נותרו  לא  כי  סבורים  אשר  מבוגרים 
עליהם  ולכן  לחיות,  רבות  שנים  עוד  להם 
מותם.  לאחר  רכושם  את  לחלק  כיצד  לקבוע 
עניינים   - הצעירה  האוכלוסייה  בקרב 
מעסיקים  אינם  וירושה  לצוואות  הנוגעים 
שמעניין  האחרון  הדבר  הרי  מחשבותיהם.  את 

צעירים זה לערוך את הצוואה שלהם.
צוואות, מעצם היותן מסמך המתקשר למוות 
ולתום תקופת החיים, הן נושא המשרה בליבנו 
את  ומרחיק  טורדנית  אפילו  שלילית,  תחושה 
רובנו אשר מעדיפים שלא להתעסק בסוגיה זו 
ולדחות את העיסוק בה עד כמה שניתן. בהמשך 

עולה  לנושא,  המתקשרת  הנעימות  אי  לתחושת 
התשובה  להוריש?  יש  לצעירים  מה  השאלה  גם 
לשאלה זו כמובן משתנה מאחד לשני, אולם יש גם 
את הצורך לשאול האם זו השאלה היחידה כאשר 

חושבים על עריכת צוואה. 
בגיל  כבר  בה  ישראל  במדינת  שלנו,  במציאות 
וחשופים  בצבא  לשרת  ילדינו  הולכים  שנים   18
חיים  של  עניין  לגדר,  מעבר  האורבות  לסכנות 
אלו  בגילאים  גם  משמעותי  להיות  הופך  ומוות 
יומיומיות  לסכנות  החשוף  לוחם  מדוע  ממש. 
הם  מי  יקבע  בה  צוואה  לערוך  מהצורך  מתעלם 

יורשיו אם חלילה לא יחזור משדה הקרב?
עוד ניקח לדוגמה מקרה של נער בן 19 הנקלע 
לתאונת דרכים קשה ומת מפצעיו. ברור כי לנער 
בן 19 בעודו בחיים ככל הנראה אין עדיין רכוש 
חיים  ביטוח  פוליסת  יש  לנער  האם  אבל  רב, 

אשר  חיים,  ביטוח  יש  לנער  בו  במקרה  למשל? 
מיליון  בסך  ביטוחי  בפיצוי  מזכה  התאונה  בשל 
שקל - במקרה של מוות, נשאלת השאלה מי אמור 
לרשת את אותם כספים המגיעים כתוצאה מאותה 

התאונה.

עניין משמעותי
מסוגי  לאחת  בהתאם  כתובה  צוואה  בהיעדר 
הירושה,  בחוק  מוגדרות  שהן  כפי  הצוואות 
כספי  אותם  את  לרשת  שצפוי  מי  תשכ"ה־1965, 
הנפטר  של  המשפחה  בני  יהיו  ביטוחי  פיצוי 
בחוק  המפורטת  המשפחתית  לקרבה  בהתאם 
הירושה. נשים לב כי גם אם אותו צעיר לא היה 
לאותה  עד  מהם  מי  או  משפחתו  עם  בקשר  כלל 
התאונה, בהתאם לחוק הירושה, אם לא חתם הנער 
על צוואה, משפחתו הם אלו שצפויים לרשת אותו.

ופשוט.  כולל  הוא  במהותו  הירושה,  חוק 
המורכבויות  כל  את  בחשבון  לוקח  אינו  החוק 
ואחת  אחד  כל  של  החיים  את  המאפיינות 
מאיתנו. פעמים רבות פשטות זו של החוק אינה 
את  תשרת  ולא  שלנו  החיים  לשגרת  תואמת 
רצוננו בצורה המתאימה לנו ביותר בכל הנוגע 
דין  לחלוקת הרכוש מבלי שנחתום אצל עורך 

על צוואה.
יש  אשר  משמעותי  עניין  היא  צוואה  עריכת 
שנים  להמתין  ולא  ראש  בכובד  אליו  להתייחס 
לערוך  נכון  כי  נחשוב  בו  היום  עד  ועשורים 
כל  קודם  היא  הצוואה  עריכת  מטרת  צוואה. 
הבטחה אל כל אחד מאיתנו שהרצון האישי שלנו 

יובטח ויקוים בדיוק כפי שכתבנו בצוואתנו.
ישנה  הרכוש  חלוקת  לאופן  מעבר  בצוואה,  כך 
משאלת  את  האחרונה  בפעם  לומר  האפשרות 
ליבנו אשר לאו דווקא קשורה לענייני רכוש. לא 
הוראות שונות,  בוחר אדם לרשום בצוואתו  אחת 
בין היתר בנוגע למקום קבורתו. לא אחת מצווה 
היה  שהוא  אחרונה  לב  משאלת  בצוואתו  רושם 
עוד  כן  לעשות  יכול  היה  ולא  להשמיע  מעוניין 

בחייו.
צוואה היא מסמך משפטי אשר מאפשר לכל אדם 
להביע את רצונו ומשאלת ליבו האחרונה ולאפשר 
לכל אחד ואחת מאתנו להשמיע את קולנו האחרון. 
מומלץ לכל אדם המגיע לגיל בגרות, לחתום על 

צוואה ולשלוט מי יהיו יורשיו. 

הכותב מתמחה בדיני משפחה וצוואות, משרד 
עו"ד פייטלוביץ־ברוך

עניין של חיים ומוות: גם צעירים 
צריכים לחתום על צוואה

רובנו מעדיפים שלא להתעסק בסוגיות הנוגעות למוות, אך חשוב שנדע כי לחתימה על צוואה בשלב מוקדם ישנן 
השלכות משמעותיות, גם אם במבט ראשון נראה שלאדם צעיר אין הרבה רכוש להוריש < עו"ד ניר פייטלוביץ

עוד אין לכם כרטיס מועדון
לשכת סוכני הביטוח?

לחצו כאן <<

מסמך משפטי אשר מאפשר לכל אדם להביע את משאלת ליבו 
shutterstock :האחרונה | צילום

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.

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

ארגוני ביטוח הקימו 
כח משימה למאבק 

בטרור הסייבר

פורום הבינלאומי של סיכוני טרור )RE(, ה
טרור  מפני  לביטוח  הפועלים  ארגון 
)IFTRIP(  וארגון ז’נווה )GA( הקימו יחד כח 
משימה לטיפול בטרור סייבר ומאבק בסייבר. 
על  מחקר  לנהל  היא  המשימה  כח  מטרת 
סיכוני טרור הסייבר בתעשיית הביטוח בעולם. 

ממצאים ראשוניים יפורסמו באמצע 2020.
אן  רחל  ד”ר  תעמוד  המשימה  כח  בראש 
קרטר. היא מציינת כי ישנה הבנה רבה יותר 
למשמעות סיכוני טרור הסייבר, כך שתעשיית 
גם  הדבר  הזה.  למצב  להיערך  תוכל  הביטוח 
פוטנציאל  בהערכת  המשנה  למבטחי  יסייע 

סיכוני הסייבר.
סייבר  ומומחי  ביטוח  אנשי  מ־200  יותר 
השתתפו בכנס שבו הוצג כח המשימה החדש. 
בממצאי  לטפל  הצורך  הודגש  הכנס,  במהלך 
מיתקפות הסייבר, דרכי הטיפול והפקת לקחים 

ממקרים אלה.

ניצולי השואה ממשיכים במאבק 
לפדיון פוליסות ביטוח חיים

את נ מחריפים  בארה”ב  השואה  יצולי 
האירופאיות  הביטוח  בחברות  המאבק 
חיים  ביטוח  פוליסות  להם  לפדות  בדרישה 
השנייה.  העולם  מלחמת  לפני  שנרכשו 
את  מאשימה  בארה”ב  שואה  ניצולי  קרו 
חברות הביטוח ששמות מכשול בפני פדיון 
סכום  חישוביהם,  לפי  האלה.  הפוליסות 
ה־30  משנות  נפדו  שלא  החיים  ביטוחי 
מיליארד  בכ־25  מסתכמים  ה־40  ותחילת 

דולר.
ניצולי השואה רוצים לתבוע לדין בארה”ב 
לא  הם  אולם  האלה,  הביטוח  חברות  את 
מצליחים לקבל גישה לבתי המשפט בארה”ב 
בטיעון שהחוק אינו מאפשר להגיש תביעות 
בעניין זה, אלא רק אם הקונגרס האמריקאי 
אבל  המשפט.  בתי  סמכויות  חוק  את  יתקן 
בקרן ניצולי השואה מגלים אופטימיות ביחס 
לסיכויי המאבק, והעניין כבר הועלה בוועדה 

המשפטית של הסנאט.
בן  סקטר,  דייויד  עומד  הקרן  בראש 
ממחנות  שואה  ניצול  סלובקיה  יליד  ה־90, 

ההשמדה אושוויץ ובוכנוואלד. הוא מתגורר 
“הן  כי  הביטוח  חברות  את  ומאשים  מיאמי 
עניין  את  לשטיח  מתחת  לטאטא  רוצות 
פדיון פוליסות הביטוח ומחכות למותם של 

ניצולי השואה האחרונים”.
טענו  וג’נרלי  אליאנס  הביטוח  חברות 
האלה  הביטוח  פוליסות  את  שיפצו  בוועדה 
אך  אותנטיים,  מסמכים  הצגת  בסיס  על 
הארכיונים  כי  טוענים  השואה  ניצולי 

הושמדו.

הבנה רבה יותר 
למשמעות 

סיכוני טרור 
הסייבר | צילום: 

shutterstock
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