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הלשכה ערכה בין התאריכים 20-23.2.2012 
סקר שירות מקיף. הסקר, שבוצע על ידי מכון 
דיאלוג, כלל כ-700 סוכני ביטוח וביקש לדרג 
את רמת השירות של חברות הביטוח בתחומי 
הביטוח הפנסיוני, החיים, בריאות וסיעוד, על 
פי שביעות רצון הסוכנים העובדים עמם. הוא 
וסגן  מקום  ממלא  שטרן,  רוני  ידי  על  הוצג 
נשיא הלשכה, בכנס הלשכה שנערך שבוע 
שעבר באילת, בהשתתפות כ-1,700 אנשי 
השירות  למדדי  כי  יצוין  ופיננסים.  ביטוח 
חשיבות רבה מבחינה צרכנית, מהיותו של 
סוכן הביטוח החוליה המחברת בין החברה 
- ביטוי לרמת השירות של  ללקוח, ומכאן 

החברות ללקוחות.

רמת השירות של חברות הביטוח הגדולות 
בביטוח פנסיוני וחיים:

להערכת  זוכה  הראל  כי  עולה  מהסקר 
השירות הגבוהה ביותר ביחס לשאר חברות 
75% מהסוכנים ציינו כי  הביטוח הגדולות: 
שניתן  השירות  מאיכות  מאוד  מרוצים  הם 
הגבוהה  הרצון  שביעות  מהחברה.  להם 
מהקריטריונים  בתשעה  בלטה  מהראל 
שנבדקו: גמישות החיתום בקבלת המבוטח 
לביטוח, טיפול החברה בביצוע שינויים, אופן 
הטיפול בתביעות, מהירות הטיפול בתביעות, 
בקליטת  החברה  טיפול  העובדים,  זמינות 
יחס  העובדים,  מקצועיות  ופיצולן,  פרמיות 
לסוכן.   העמלות  תשלום  והוגנות  לסוכן 

בדירוג,  מגדל, שהגיע למקום השני  חברת 
בלטה הודות לשלושה קריטריונים מבין כלל 
שירותי  שנבדקו:  הקריטריונים  עשר  שניים 
בנושאים  הסוכנים  עדכון  שלה,  המחשוב 
לסוכנים.  הניתנות  והכשרות  מקצועיים 
דירוג  את  סוגרות  והפניקס  ביטוח  כלל 
לסקר  בהשוואה  הגדולות.  הביטוח  חברות 
בעזרת  הצליחה  מנורה מבטחים  אשתקד, 
לטפס  השירות  ברמת  ועקבי  בולט  שיפור 
השנה למקום השלישי בדירוג, בפער יחסית 
משמעותי ביחס לשתי החברות הממוקמות 
אשר  השירות  קריטריון  כי  יצוין  מתחתיה. 
כלל  בקרב  ביותר  הנמוכה  להערכה  זוכה 
מהירות  הוא  הגדולות  הביטוח  חברות 

זכה  זה  קריטריון  בתביעות.  הטיפול 
שנה  בסקר  גם  ביותר  הנמוכה  להערכה 
קודמת. 93% מהסוכנים שרואיינו ציינו כי 
הם עובדים בתחום הביטוח הפנסיוני והחיים, 
המחזיקות  הגדולות,  החברות  עם  ובעיקר 
באופן  בענף.  ברובה המכריע של הפעילות 
יציבות  מציגות  הגדולות  החברות  כללי, 
עמן  העובדים  הסוכנים  של  היחסי  בשיעור 
לעומת השנה הקודמת. השינוי המשמעותי 
ביותר חל בחברות הראל וכלל ביטוח, אשר 
בשיעור  אחת(  )כל   3% של  עלייה  מראות 
הסוכנים העובדים עם החברות ביחס לשנה 
חברת  כי  לראות  ניתן  כך  בתוך  קודמת. 
מציגה גידול עקבי בשנים האחרונות  מגדל 

בביטוח  עמה  שעובדים  הסוכנים  בשיעור 
פנסיוני וחיים, לעומת חברת מנורה מבטחים 
שמציגה מגמת ירידה. בקרב חברות הביטוח 
כללי רמת  כי באופן  נמצא בסקר  הבינוניות 
חברות  של  מזו  גבוהה  שלהן  השירות 
עם  בלטה  אליהו  חברת  הגדולות.  הביטוח 
מבין  ביותר  הגבוה  הרצון  שביעות  שיעור 
בלטה  לאליהו  בנוסף  הביטוח.  חברות  כלל 
הגבוהה  השירות  ברמת  הכשרה  חברת 
שלה בביטוח פנסיוני וחיים, כאשר גם חברת 
איילון זוכה לדירוג גבוה יותר מכל החברות 

הגדולות, למעט הראל. 
רמת השירות של חברות הביטוח בביטוחי 

בריאות וסיעוד:

והפנסיה  החיים  ביטוחי  בתחום  המגמה 
הבריאות  בתחומי  גם  בסקר  ביטוי  קיבלה 
והסיעוד. על פי הממצאים, 80% מהסוכנים 
השירות  מאיכות  מאוד  מרוצים  הם  כי  ציינו 
והשלכות  הראל  חברת  ידי  על  להם  הניתן 
שביעות רצונם על השירות הניתן ללקוחותיהם 
בביטוחים אלו. החברה זכתה להישג מרשים 
עוד יותר, כאשר בכל הקריטריונים שנבדקו, 
זכתה  )מגדל(,  סוכנים  הכשרות  למעט 
בהערכות השירות הגבוהות ביותר. בהמשך 
דירוג השירות בביטוחי בריאות וסיעוד נרשם 
הפניקס עוקפת השנה את  סוג של מהפך: 
בעוד  השני.  המקום  את  ותופסת  מגדל 
שמגדל רושמת ירידה בולטת ברמת השירות 

* ביחס לממצאי סקר 2011, חברת 
"הראל" בלטה בשיפור נוסף ברמת 

השירות שלה וכן חברת "מנורה 
מבטחים", שממשיכה ומציגה שיפור 

עקבי במדדי השירות זו השנה השנייה 
ברציפות

* בקרב חברות הביטוח הבינוניות, 
בנוסף ל"אליהו" בלטה חברת 

"הכשרה" ברמת השירות הגבוהה שלה 
בביטוח פנסיוני וחיים, כאשר גם חברת 
"איילון" זוכה לדירוג גבוה יותר מכל 

החברות הגדולות, למעט "הראל"

* בביטוחי בריאות וסיעוד רשמה 
"מגדל" בסקר השנה ירידה בולטת 
ברמת השירות שלה לעומת שנה 
קודמת, בעוד ש"הפניקס" רושמת 

סוג של מהפך ועוקפת אותה בדירוג 
השירות

למוצרים/שירותים  הנוגע  בכל  הלשכה  מטעם  ופיננסים  ביטוח  בעיתון  המתפרסם  והחומר  המידע  לגבי  בעקיפין,  ו/או  במישרין  אחראית,  היא  ואין  עמדה  כל  מביעה  אינה  הלשכה 
המוצעים ע"י ספקים/גופים כלשהם. הלשכה אינה צד להתקשרות בין חבר הלשכה או מי מטעמו או מזמין כלשהו לבין מציע המוצר או השירות. אין לצלם להעתיק או להפיץ בדרך 

אחרת גליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל. 

סקר סוכני הביטוח והפנסיה לשנת 2012 קובע:
חברות "הראל" ו"אליהו" הטובות ביותר בשירות 

בביטוח פנסיוני וחיים, בריאות וסיעוד!
"הראל" בקרב החברות הגדולות ו"אליהו" בקרב החברות הבינוניות

המשך הכתבה בעמ' הבא <<
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ביטוח פנסיוני וחיים
שביעות רצון כללית - השוואה ל-2010 ו-2011

 עבור חמשת החברות הגדולות, 
להלן שיעור המציינים 8-10 לחברה עיקרית ומשנית.

שנה
201220112010

חברה
75%67%65%הראל
60%61%56%מגדל

מנורה 
55%44%34%מבטחים

45%50%47%הפניקס
41%42%37%כלל ביטוח

ביטוח בריאות וסיעוד
שביעות רצון כללית - השוואה ל-2010 ו-2011

עבור חמשת החברות הגדולות,
להלן שיעור המציינים 8-10 לחברה עיקרית ומשנית.

שנה
201220112010

חברה
80%79%81%הראל

73%71%65%הפניקס
66%71%77%מגדל

מנורה 
66%64%47%מבטחים

63%68%62%כלל ביטוח

מנורה מבטחים  קודמת,  לעומת שנה  שלה 
ברציפות  שנייה  שנה  זו  ומציגה  ממשיכה 
חותמת  ביטוח  כלל  בשירות.  שיפור  מגמת 
הגדולות  החברות  של  השירות  דירוג  את 
מהסוכנים   80% וסיעוד.  בריאות  בביטוחי 
שרואיינו ציינו כי הם עובדים בתחום ביטוחי 
הביטוח  בתחום  כמו  והסיעוד.  הבריאות 
מציגות  הגדולות  החברות  והחיים,  הפנסיוני 
באופן כללי יציבות בשיעור היחסי של הסוכנים 
העובדים עמן לעומת השנה הקודמת. השינוי 
אשר  מגדל,  בחברת  חל  ביותר  המשמעותי 
מראה גידול עקבי בשנים האחרונות בשיעור 
בריאות  בביטוחי  עמה  שעובדים  הסוכנים 
ממשיכה  הקטנות  החברות  בקרב  וסיעוד. 
השירות  ציוני  את  ומשיגה  לבלוט  אליהו 

הגבוהים ביותר אף מבין כלל החברות.

דירוג מחוזות/מרחבי הפעילות בכל חברה:
גם  השירות  להיבטי  התייחסות  כלל  הסקר 
ברמת מחוזות/מרחבי הפעילות בכל חברה. 
בכך מציג הסקר תמונת מצב פרטנית יותר, 
בפריסה ארצית, בנוגע לרמת השירות הניתן 
לסוכנים באזור פעילותם. להלן דירוג המחוזות 

המצטיינים בכל חברה: 
ביטוח פנסיוני וחיים: הראל – מחוז מרכז דן; 
מגדל – מחוז מרכז; הפניקס – מחוז אשכול 
דן; כלל ביטוח – מחוז חיפה והצפון; מנורה 

מבטחים – מחוז דרום; 
מחוז   – הראל  וסיעוד:  בריאות  ביטוח 
הפניקס  סוכנויות;  מחוז   – מגדל  ירושלים; 
– מחוז אשכול דן; כלל ביטוח – מחוז חיפה 

והצפון; מנורה מבטחים – מחוז דרום. 
ואמר  הגיב  הלשכה,  נשיא   ,CLU כץ  אודי 
כי "הלשכה רואה במתן השירות את הגורם 

המשפיע ביותר בהמשך דרכו של הענף. קל 
גורמי  זו.  ומורכבת  רגישה  בתקופה  וחומר 
הענף לא יכולים להתפשר על פחות ממצוינות 
ללקוחות.  יוצא,  וכפועל  לסוכנים  בשירות 
ממצאי הסקר השנה מצביעים באופן כללי על 
היעדר פריצת דרך נדרשת. כדאי גם לראות 
כי מהירות הטיפול בתביעות בביטוח פנסיוני 
החברות.  של  החולשה  נקודת  נותרה  וחיים 
אדם  בכוח  ולצמצום  לחיסכון  כי  מאליו  ברור 
יש השפעה שלילית על רמת השירות והנפגע 
העיקרי מכך הוא הלקוח. מחובתנו להמשיך 
ביותר,  והיעיל  הטוב  השירות  למתן  ולפעול 
מתקדמים  טכנולוגיים  מערכים  שילוב  תוך 
בסביבת העבודה. הלשכה בראשותי תמשיך 
כיעד  בשירות  המצוינות  יעד  את  ותציב 
עם  יהיו מחויבות בעבודתם  שאליו החברות 

הסוכנים". 

רונן טוב, מנכ"ל "פסגות", בכנס הלשכה באילת:
"שהמפקח יציג לנו את הנתונים החדשים שהביאו אותו 

להוריד את דמי הניהול לרמה שנקבעה"
בנאום חריף קרא בכנס הלשכה רונן טוב, 
שוק  אגף  על  לממונה  "פסגות",  מנכ"ל 
ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, פרופ' 
המספרים  את  לנו  "להראות  שריג,  עודד 
דמי  את  להוריד  אותו  שהביאו  החדשים 
"שהמפקח  שנקבעה".  לרמה  הניהול 
הכריז  לנו את המספרים החדשים",  יראה 
בשוק  השינויים  את  סוקר  תוך שהוא  טוב, 
להחלטת  עד  בישראל,  הפנסיוני  החיסכון 
שריג, שהסכים להורדת תקרת דמי הניהול 
בקופות הגמל וביטוחי המנהלים ל-1.05%. 
טוב הציג את נתוני האוצר שעמדו מאחורי 
עמדתו הראשונית של פרופ' שריג להוריד 
את התקרה ל-1.2% בלבד, בטענה שזהו 
הרף שבו החברות יכלו להתאזן, כשבמבנה 
יותר  החברות  יפסידו  הנוכחי  ההוצאות 
מ-40 מיליון שקל בשנה.  בעקבות "נתונים 
את  הממונה  שינה  טוב,  אמר  חדשים" 
מנכ"ל  לציבור.  הוצגו  נתונים שלא  עמדתו, 

שהובילו  הנתונים  הצגת  כי  טען  "פסגות" 
את הממונה לשנות את עמדתו תרגיע את 
החברות,  בקרב  המהלך  שגרר  הביקורת 

קיימים  אלו  נתונים  אם  רב  ספק  הביע  אך 
כי  הדעת  בבדיחות  אמר  אף  הוא  בכלל. 
"ניתן היה להתגבר גם על האיום האיראני 
עם המספרים האלה". יש לציין בהקשר זה 
כי הממונה, פרופ' עודד שריג, אמר בדבריו 
האחרונה  "השנה  כי  הכנס  פתיחת  בערב 

שינתה את השיח הציבורי במדינה, שעדיין 
יוביל. באגף ראינו נתונים  לא ברור לאיפה 
מהצבירה  ב-1.05%  שגם  ומצאנו  נוספים 
הסכמנו  ולכן  לאיזון,  להגיע  יצליחו  הגופים 
לכך". בתוך כך טען טוב כי הצעדים שמציע 
מספקים,  אינם  הגמל  בתחום  כיום  האגף 
לאפשר  האוצר,  של  האחרונה  כשההצעה 
משיכה הונית של חיסכון בקרנות הפנסיה, 
מחלישה עוד יותר את הגמל כאלטרנטיבה 
הגמל",  "ללא  בשוק.  להתחרות  שיכולה 
עוד  לריכוזי  יהפוך  "השוק  טוב,  הדגיש 
בתי  בין  הנרקם  למיזוג  בהתייחסו  יותר". 
אמר  איפקס",  ו"דש  "מיטב"  ההשקעות 
אותי,  מפתיע  לא  "זה  כי  "פסגות"  מנכ"ל 
לגופים אין ברירה אלא להתמזג". לדבריו, 
מוקדם להעריך את המהלך, שלא כל פרטיו 
ידועים, אך הוסיף כי אין ספק שהמהלך רק 
הישראלי  שהמשק  הריכוזיות,  את  יעצים 

ככלל יוצא נגדה.

פרופ' עודד שריג, הממונה על אגף 
שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד 
האוצר: "השנה האחרונה שינתה 

את השיח הציבורי במדינה, שעדיין 
לא ברור לאיפה יוביל. באגף ראינו 

נתונים נוספים ומצאנו שגם ב-1.05% 
מהצבירה הגופים יצליחו להגיע לאיזון, 

ולכן הסכמנו לכך"
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 "איילון" הודיעה בכנס הלשכה כי תחל לתגמל סוכנים 
בגין פוליסות מסולקות

אודי  הלשכה,  נשיא  מסר  הלשכה  בכנס 
את  לתגמל  החליטה  "איילון"  כי   ,CLU כץ 
נענתה  ובכך  מסולקות  מפוליסות  הסוכנים 
כץ  אמר  בנאומו  בנושא.  הלשכה  לפניית 
'איילון'  גם  הודיעה  ממש  אלה  "בימים  כי 
בקרנות  מצבירה  הסוכנים  את  שתתגמל 
של  במקרה  מעתה.  המשווקות  הפנסיה 
פוליסה מסולקת ימשיך הסוכן לקבל תגמול 
מהצבירה".  יוסי כהן, מנכ"ל "איילון פנסיה" 
בכנס  הציג  ארוך,  לטווח  חסכון  אגף  ומנהל 
של  מלאה"  "שותפות  תוכנית  עיקרי  את 
תגמול  למהלך  המתייחסות  החברה, 
גם  תגמול  יקבל  הסוכן  לדבריו,  הסוכנים. 

הניהול  מדמי  וגם  מהצבירה  הניהול  מדמי 
בפרמיה. בכך, הדגיש כהן, באפשרותו של 
הסוכן לצרף לקוחות בדמי ניהול תחרותיים, 

במקביל למתן מענה למערכי הגיוס הישירים 
בבסיסו  כי  מסר  כהן  הביטוח.   חברות  של 
נשיא הלשכה  יחד עם  של המהלך שפותח 

כץ מודל תגמולים חדש, שנועד לתת מענה 
התחרות  לאור  הזו  בעת  הסוכנים  לאתגרי 
במקביל  הרגולציה,  ומגבלות  הקשה 
להבטחת טובתו של הלקוח. עיקרי התוכנית, 
אם כן, מתייחסים לשלושה עוגנים מרכזיים, 
לפיהם:  הלקוח ימשיך ליהנות משירות יעיל 
ומקצועי של הסוכן לאורך כל תקופת הפוליסה 
ומדמי ניהול תחרותיים; החברה תגדיל את 
שימור התיקים ותצמצם ניודים; והסוכן יזכה 
לעמלה מתמשכת, שתגדל לאורך זמן. כהן 
ושימור  מקצועיות  "שירות,  כי   בציינו  חתם 
להצלחת  המפתח  הם  ארוך  לטווח  הלקוח 
'שותפות  שלנו,  החדשה  והתכנית  הסוכן 

הלשכה ושמונה סוכני ביטוח הגישו תביעה נגד ביטוח ישיר
יחד  הלשכה  הגישה  שעבר  שבוע  בתחילת 
עם שמונה סוכני ביטוח תביעה על סך 2.5 
לביטוח",  חברה  "איי.די.איי  נגד   ₪ מיליון 
משה  ישיר",  "ביטוח  מנכ"ל  צולר,  רביב 
)מוקי( שניידמן, יו"ר "ביטוח ישיר" והמותגים 
9 מיליון ושבע פעמים חמש, שהינם למעשה 
עם  יחד  ישיר".  "ביטוח   – חברה  אותה 
הסוכנים:  התביעה  את  הגישו  הלשכה  
בן  אבי  אריה אברמוביץ, אריאלה אלפסי, 
פורת,  זהבה  סייפר,  אשר  כהן,  יקי  דוד, 
התביעה,  מכתב  שגב.  ואילן  קסלמן  דני 
שהוגש בשם הלשכה לבית המשפט המחוזי 
בת"א-יפו ע"י עו"ד ניר גורן,  כאשר על כל 
המערך המשפטי מופקד היועץ המשפטי של 
הפרות  מתוארות  גבע,  ג'ון  עו"ד  הלשכה, 
רבות של "ביטוח ישיר" וגרימת נזקים בכמה 

עושר  עשיית  הנזיקין,  מתחומי  עילות  וכמה 
ועילות  עין  גניבת  הרע,  לשון  במשפט,  ולא 
נוספות. הלשכה וסוכני הביטוח דורשים מבית 
ישיר"  ל"ביטוח  להורות  המחוזי  המשפט 
לשלם לה את סכום התביעה וכן להוציא צו 

מניעה קבוע על פרסום מגמתי מצד החברה 
ולהורות על פרסום תיקון והתנצלות. בתוך כך 
פנה ח"כ איתן כבל לשר האוצר בשאילתה 
ביטוח  מצד  הציבור  הטעיית  בעניין  ישירה, 
ח"כ  מותגים.  כפל  הפעלת  באמצעות  ישיר 

כבל מציין בשאילתה כי חברת הביטוח "איי.
די.איי" משווקת את מוצריה לציבור תחת שני 
ו-.5555555   9.000.000  - שונים  מותגים 
לדברי ח"כ כבל, הציבור הפונה לחברות אלו 
לקבלת שירות, סבור כי פנה לחברות שונות 
לפני  התאחדו  אלו  חברות  שלמעשה  בעוד 
שנים רבות ומוצריהן משווקים באותו מוקד. 
הוא מציין כי הפניה לציבור באמצעות מותגים 
התחרותי  בשוק  לפגיעה  גורמת  שונים 
ולהטעיית הציבור. יצוין כי כבר באפריל 2011 
לפניות  הוועדה  יו"ר  מקלב,  אורי  ח"כ  פנה 
כאשר  האוצר,  למשרד  זה  בעניין  הציבור, 
במקביל גם חדשות ערוץ 10, במספר כתבות 
התריעו  לצרכנות,  המועצה  וגם  תחקיר, 
וביקשו את התערבות משרד האוצר במניעת 

הטעיית הציבור מצד "ביטוח ישיר".

בתוך כך פנה ח"כ איתן כבל לשר 
האוצר בשאילתה ישירה, בעניין הטעיית 

הציבור מצד ביטוח ישיר באמצעות 
הפעלת כפל מותגים

חזי מנדלאוי, סגן נשיא הלשכה, קיבל בכנס הלשכה מגן 
הוקרה על מפעל חיים ותרומתו ללשכה

זכה  באילת  הלשכה  כנס  פתיחת  בערב 
מגן  בזמן שקיבל  רב,  לכבוד  חזי מנדלאוי 
ללשכה  ותרומה  חיים  מפעל  על  הוקרה 
לאורך ארבעה עשורים. הטקס לכבודו של 
מנדלאוי החל בהקרנת סרט מרגש הסוקר 
את חייו ופועלו, בהשתתפות עובדי משרדו, 
אודי כץ CLU, נשיא הלשכה, מיכל שילה, 
מנכ"ל  קינן,  ומוטי  הארצית  המועצה  יו"ר 
לבמה  עלו  הסרט  הקרנת  בתום  הלשכה. 
נשיא הלשכה וחברי הוועד המנהל, והזמינו 
לבמה את מנדלאוי לקבלת המגן. כץ שיבח 
"בכל  כי  ואמר  מנדלאוי  את  חמות  במילים 

חזי  עשורים,  ארבעה  לאורך  כבר  תפקיד, 
הטביע את חותמו על פעילות הלשכה ותרם 
חבריה- למען  בפז  תסולא  שלא  תרומה 
ממך  ראוי  אין  חזי,  הלשכה.  חברי  חבריו, 
לקבל כבוד זה והלשכה זה אתה ואתה זה 
הלשכה". מנדלאוי הנרגש הודה על המחווה 
מילים  להוציא  לי  "קשה  ואמר:  המרשימה 
יותר  הפעמים  ברוב  הזה.  המרגש  ברגע 
קל לי לתת מאשר לקבל. אני רואה בלשכה 
בית כבר ארבעים שנה, ממש כמו הסוכנות 
שלי. ואני רואה בסוכנים בני משפחה אחת 
גדולה,  שחשוב וצריך לתמוך, לעזור ולכוון 

ואעשה  שאמשיך  לכם  מבטיח  אני  אותם. 
כל שנדרש בשביל כל אחת ואחד מכם. אני 
סוכן ביטוח כמוכם, חבר לשכה כמוכם וגאה 
להודות  מבקש  אני  כמוכם.  שלנו,  בלשכה 
למשפחה היקרה ולאשתי רות, שנותנים לי 
שלי.  החיים  במפעל  להמשיך  הכוחות  את 
כץ,  אודי  הלשכה  לנשיא  להודות  ומבקש 
למנכ"ל הלשכה מוטי קינן ולחבריי להנהגת 
הלשכה, על הזכות להמשיך לשרת ולתרום 
למען הענף שאני מאמין בו בכל ליבי – ענף 
סוכני הביטוח".  זר פרחים וברכות קיבלה 

בטקס גם רותי מנדלאוי, אשתו של חזי.

כנס הלשכה:
הרצאות מקצועיות לעניין הערכות משרד הסוכן לחוק האכיפה 

TARGET – המנהלתית והשקת תוכנת התכנון הפיננסי והפנסיוני
מעמיקה  התייחסות  כללו  הכנס  הרצאות 
לאתגרי הסוכנים בהיבט האכיפה המנהלתית 
נשאו  כך  הפיננסי-פנסיוני.  התכנון  ובהיבט 
דברים במהלך הכנס עו"ד ג'ון גבע, היועץ 
יועצת  ושוש בורנשטיין,  המשפטי ללשכה, 
אשר  ללשכה בנושא ניהול משרד הסוכן, 
וההיבטים  המשפטיים  ההיבטים  את  סקרו 
הסוכנים  מהיערכות  כחלק  הארגוניים, 
שוקדת  אלה  בימים  בסוכנויות.  לביקורות 
לעניין  נבוכים  מורה  הכנת  על  הלשכה 
וצוות  הסוכנים  במשרדי  הפיקוח  ביקורות 
בורנשטיין,  וגב'  גבע  עו"ד  מיוחד, בראשות 
יערוך הדרכות לסוכנויות ברחבי הארץ ויסייע 

לסוכנים בהיערכות הנדרשת. במקביל הציג 
יובל ארנון, סגן יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני, 
הלשכה.  שהשיקה   ,TARGET תוכנת  את 
לתכנון  ביותר  מתקדמת  בתוכנה  מדובר 
את  בתוכה  המשלבת  כולל,  פיננסי-פנסיוני 
כל המרכיבים הנדרשים מסוכן הביטוח בעת 
בתי  שלושה  של  תוצרים  מכילה  היא  הזו. 
טובים"(,  "חיים  )תוכנת   eaM2T תוכנה: 
וטפסים(  הנמקה  )תוכנת   SMS 2010
אלקטרונית  גרפית  )חתימה   Comsign-ו
מאושרת(. ארנון סקר בהרצאתו את תכנות 
ויתרונות המערכת החדשה וציין כי "היכולת 
על  לו  ולהמליץ  ללקוח  המידע  את  למקסם 

המוצר המתאים מחייבת שימוש בטכנולוגיה 
ייעודית. נוסיף לכך את נושא הרגולציה ונבין 
שבלי תיעוד הולם של המלצות הסוכן ובלי 
הנמקה, גילוי נאות ושקיפות – חושף עצמו 
וקנסות".  מנהלתית  אכיפה  לעיצומי  הסוכן 
כן אמר ארנון כי "עושר המוצרים מחייב את 
ולהכיר  ללמוד  השיווק  במלאכת  העוסקים 
היטב את המוצרים ובד בבד ללמוד לזהות 
לפי  מוצרים  להתאים  הלקוח,  צרכי  את 
זאת  זמן.  לאורך  הלקוח  את  וללוות  צרכים 
בצד הצורך לערוך ללקוח מעת לעת בחינה 
מחודשת של צרכיו ולהתאים את המוצרים 

שרכש למציאות כלכלית חדשה".
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מדברי נשיא הלשכה, אודי כץ CLU, בכנס הלשכה:
לאורך  הוכחנו  הביטוח,  סוכני  "...אנחנו, 
ומחשלים  מחזקים  רק  הקשיים  כי  השנים 
אותנו. הוכחנו שאנחנו יודעים להתאים עצמנו 
כי בלעדינו לא  והוכחנו,  לתנאים משתנים – 
בישראל.  ופנסיה  ביטוח  שוק  להתקיים  יכול 
שמתקיים  הדיאלוג  זאת.  מבין  הפיקוח  גם 
אולם  ומורדות,  עליות  יודע  הפיקוח  עם 
בדבר  ההסכמה  השולחן  על  ניצבת  תמיד 
חשיבותם של הסוכנים ותרומתם לכלל גורמי 
השוק. שלא תטעו: בשנה האחרונה נדרשנו 
על  ישירה  השפעה  בעלי  רבים,  לנושאים 
האכיפה המנהלתית,  חוק  הסוכנים.  פעילות 
הפרוטוקול  רישיון,  לבעל  הכוח  ייפוי  חוזר 
הניהול,  דמי  הסוכנים,  עמילות  דמי  האחיד, 
פעילויות סוכנויות המפעילות סוכנים ועוד. אני 
חלקם  נושאים,  של  מסה  על  איתכם  מדבר 
בשורה  אבל  לאו.  וחלקן  פומבי  ביטוי  קיבלו 
המקצועית,  להתייחסותנו  הודות  התחתונה, 
את  להבטיח  ידענו  והנחושה,  המעמיקה 
כי  מקווים  אנו  הוא.  באשר  הסוכן  פעילות 
את  ולתת  להמשיך  יוכל  כגדול,  קטן  הסוכן, 
זו,  במסגרת  ללקוחותיו.  המיטבי  השירות 
בסוכנים,  בתמיכה  ותעמיק  תמשיך  הלשכה 
כך  להם.  הנכונים  לאתגרים  אותם  ותכין 
למשל, נוציא בקרוב מדריך מיוחד להיערכות 
הגברת  במסגרת  בסוכנויות  לביקורות 
בראשות  מיוחד,  צוות  המנהלתית.  האכיפה 
ללשכה  המשפטי  היועץ  גבע,  ג'ון  דין  עורך 
ושוש בורנשטיין, היועצת הארגונית ללשכה, 
לסוכנים  ויסייע  הארץ  ברחבי  לסוכנויות  יגיע 
בהיערכות הנדרשת. חשוב לי להדגיש: כאנשי 
מקצוע המחויבים לפעול לפי הוראות החוק - 
לחשוש.  ממה  לנו  ואין  להסתיר  מה  לנו  אין 
והקל  שלנו  העמדות  רוב  את  קיבל  הפיקוח 

בצורה משמעותית על הסוכנים. מצבנו לעניין 
לאכיפה  בהשוואה  יותר  טוב  הוא  האכיפה 
את  קידמנו  בנוסף,  בכר.  בוועדת  שנקבעה 
פיתוחה של תוכנה חדשה הנקראת "טארגט". 
תכנון  לערוך  לסוכן  המאפשרת  תוכנה  זו 
ביותר  הגבוהה  ברמה  ללקוח,  כולל  פיננסי 
ועל פי כל דרישות הפיקוח. גם בזירות נוספות 
את  קיבל  הפיקוח  רבה.  התקדמות  נרשמה 
עמדתנו בעניין ביטוחי הנסיעות והטיל איסור 
על המשך שיווק ביטוחים אלה על-ידי קופות 
החולים וסוכנויות הנסיעות. אני מזכיר לכולנו 
את המחויבות הכוללת שלנו ללקוח. במסגרת 
מחויבות זו עלינו  לארוז את הלקוח במעטפת 
לצרכיו,  המתאימות  הגנות  של  שלמה 
בטוח.  ירגיש  הוא  בחו"ל  גם  כי  ולהבטיח 
זה  מחר   – לחו"ל  נסיעות  ביטוח  זה  היום 
ביטוח פרט אחר! אל תוותרו על חלון הכנסות 
והביטוח  הלקוחות  של  הכתובת  אנחנו  זה, 
אחר  בהקשר  מהמסלול...  חלק  הוא  אצלנו 
בסוגיית  לטפל  נדרשים  אנו  של התמודדות, 
שאני  לכם  להגיד  חייב  אני  הישיר.  הביטוח 
הזו  שהחברה  האדירים  מהסכומים  נפעם 
ובה בעת, נפעם מאוזלת  משקיעה בפרסום 
היד של החברות המצהירות על עצמן כחברות 
שמחייב  בקרב  כאן  נמצאים  אנחנו  סוכנים. 
את התגייסות כל החברות שרואות בסוכנים 
את הנכס המקצועי המרכזי שלהם – ואנחנו 
ולא  במעשים  תהיה  זו  שהתגייסות  חייבים 
רק בדיבורים. אי אפשר להישאר עם הידיים 
בכיסים. מי שבוחר לעצום עיניים, ימצא את 
עצמו מתמודד בוקר אחר בוקר עם פוני, סושי 
ודימויים סטריאוטיפים נלוזים אחרים. מדובר 
התבטאויות  המכשירה  אווירה  ביצירת  כאן 
כל  נגד  אם  כי  הסוכנים,  נגד  רק  לא  קשות 

והכינויים  העליהום  ולראיה,   – הענף  גורמי 
את  הניהול.  בדמי  בהתעסקות  שהושמעו 
ישיר מחובתנו  ההשתוללות הזו מצד ביטוח 
לעצור, וכוונתי גם לחובתו של הפיקוח. באפריל 
2011 התריע בפני המפקח חבר הכנסת אורי 
הציבור,  לפניות  הוועדה  ראש  יושב  מקלב, 
על הטעייה של ציבור המבוטחים בקיומו של 
מוקד משותף לשני מותגי החברה, המאויש 
חברות  כשתי  נתפס  אולם  טלפנים,  באותם 
לפני  כחודשיים  זכה  בדיוק  זה  נושא  שונות. 
כן לתהודה רבה בחדשות ערוץ 10, במספר 
הברורה  בצורה  שהמחישו  תחקיר,  כתבות 
לצרכנות  המועצה  גם  ההטעיה.  את  ביותר 
נכון   – פנתה בנושא לפיקוח. אדוני המפקח 
שיש לנו אינטרס שתטפל בנושא, אבל לדעתי 
לטובת  ולו   – בו  לטפל  אינטרס  יש  לך  גם 
ציבור המבוטחים. בהזדמנות זו, אני מבקש 
לשבח את "הפניקס" על מהלך משותף נוסף 
שנצא איתו בתקופה הקרובה. זהו מהלך שבו 
מוקד  הסוכנים  לרשות  מעמידה  "הפניקס" 
למסור  יוכל  ביטוח  סוכן  כל  כאשר  מיוחד, 
אותו  שעזבו  הלקוחות  רשימת  את  למוקד 
ללקוחות  יפנה  המוקד  ישיר.  ביטוח  לטובת 
אליהם,  אותם  ויחזיר  הסוכנים  של  בשמם 
עבור  לסוכנים  התגמול  מלוא  הבטחת  תוך 
הוא  הלקוח  ספק:  הסר  למען  הפוליסות. 
של  היא  הלוגיסטית  התמיכה  הסוכן,  של 
"הפניקס". עשו בדק בית, הרימו את הכפפה, 
של  המוקד  בעזרת   – לקוח  כל  על  תלחמו 
חברות  לשאר  מכאן  קורא  אני  "הפניקס". 
הביטוח: אל תחששו והצטרפו  בגלוי לתמיכה 
נאמנים  שותפים  בנו  רואים  אתם  בסוכנים. 
– ולשותפות הזו יש שני צדדים. אחד מהם, 

החברות, בפירוש חסר במאבק הזה...".

מדברי עקיבא קלימן, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני, בכנס אילת: 
נושאים  לנו הרבה  היו  "...בשנה האחרונה 
דמי  לטפל בהם: עמלות הסוכנים,  בוערים 
הביטוחים  מול  תחרות  כוח,  ייפוי  הניהול, 
הישירים, המסלקה, דיווח אחיד. היחסים עם 
המפקח על הביטוח, פרופסור עודד שריג, 
ועם הצוות שלו בראשות לי דגן, רג'ואן גרייב 
במהלך  ועליות  מורדות  ידעו  בן שמש  וניר 
השנה האחרונה. לפעמים, הם פשוט יכולים 
להיות מעצבנים ברמות. אבל תמיד, תמיד 
הם היו הוגנים איתנו. עמדו במילתם. הניפו 
את הדגל של המבוטח. אני משוכנע שכיום, 
הכנס  מאז  הסוערת שעברנו  השנה  לאחר 
האוצר  ובמשרד  המפקח  במשרד  הקודם, 
הביטוח  לסוכני  מאוד  גבוהה  הערכה  יש 
ולתפקיד שממלא הסוכן בחברה הישראלית. 
יובל  האוצר  שר  עם  שהייתה  בפגישה  גם 
הגדולה  החשיבות  את  השר  ציין  שטייניץ, 
שרואים במשרד האוצר לתפקידו של הסוכן 
אסונות...  מפני  האזרחים  של  ההגנה  כקו 
מהי מהות תפקידו של סוכן הביטוח בחברה 

לדעתי  היא  ישראל  מדינת  המודרנית? 
המקום הטוב ביותר לחיות בו, אבל בכלכלה 
החיים  כי  שנכשל  מי  המודרנית,  העולמית 
התעמרו בו, אין למדינה הרבה יכולת לעזור 
ככה  כי  למה?  ישראל.  למדינת  לא  גם  לו. 
החיים. אנחנו סוכני הביטוח, אנחנו הסוכנים 
החברתיים של החברה המודרנית. פגישה 
את  לגמרי  שתשנה  יכול  מבוטח  עם  שלנו 
מהלך חייו. אני מבקש להראות לכם סרטון 
על מבוטח, אילן גרו, שביטוח אובדן כושר 
העבודה שלו מאפשר לו רגעים של אושר, 
רגעים של תקווה, ובכלל מאפשר לו רגעים... 
אחי ואחיותיי, סוכני הביטוח: אני לא עשיתי 
סוכן  מילאתי את תפקיד  מיוחד.  דבר  שום 
הביטוח, בדיוק כמו שאתם עושים יום-יום. 
אנחנו עושים את ההבדל. אנחנו מתרכזים 
תקווה  אין  למלעיזים  בטפל.  ולא  בעיקר 
כל  אנחנו,  וברור:  חד  הוא  שלנו  המסר  כי 
ידי המקצוע,  ואחד מאיתנו נבחר על  אחת 
אחרים.  לאנשים  לעזור  אוהבים  אנחנו  כי 

אנחנו קבוצה מיוחדת. לא שוקה ולא מוקה. 
לא דמי ניהול ולא טיולים לחו"ל. לא עמלה 
לעזור  מכובדת...  פרנסה  אלא  מופרזת 
לאחרים ולהתפרנס, זוהי זכות גדולה מאוד. 
גבירותיי ורבותי, אדוני המפקח על הביטוח, 
יודעים שאני  מנהלי חברות הביטוח: אתם 
אומר דברי אמת. אתם יודעים שבלי סוכני 
אתם  בישראל.  פנסיוני  ביטוח  אין  הביטוח 
יודעים שרק סוכני הביטוח הם הקטליזאטור 
לשפיות מחירים ולשוק נורמאלי. אתם יודעים 
שללא סוכני הביטוח לא היה בישראל: לא 
פנסיית חובה, לא ביטוח חיים, לא הורדת 
מחירים בקופות הגמל, לא הורדת מחירים 
לפנסיה  חיסכון  לא  ההשתלמות,  בקרנות 
ולא ביטוח בריאות פרטי. אתם יודעים את 
את  יודעים  הביטוח,  סוכני  אנחנו,  וגם  זה 
זה. מכאן כוחנו ומכאן עוצמתנו, ואני בטוח 
לסוכני  הוגן  לתגמול  הדרך  את  שנמצא 
בטח  ישלמו,  המשורר:   וכמאמר  הביטוח, 

שישלמו".
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מדברי זאב אבן-חן, יו"ר התאחדות חברות לביטוח חיים 
ומנכ"ל איגוד חברות הביטוח, בכנס הלשכה:

מסוכנת  תופעה  לאחרונה  "...התפתחה 
והיא הצעות חוק פופוליסטיות, כדי שחברי 
הכנסת יוכלו להציג עצמם בתקשורת כמגיני 
הציבור. זה לצערי הבון טון לאחרונה, מבלי 
ההתערבות  זו.  תופעה  ימנע  שהפיקוח 
מנוגדת  הניהול  בדמי  הכנסת  של  למשל 
קיימת  שהרי  כלכליים,  יסוד  למושכלות 
הפיקוח,  אך   – היצרנים  בין  עזה  תחרות 
להפחית  הניסיון  כנגד  לצאת  במקום 
פוליטיים  ללחצים  נכנע  הניהול,  דמי  את 
המקורית  להפחתה  מעבר  אף  והורידם 
שלאור  מהפיקוח  מצפים  היינו  התכוון;  לה 
השיקולים המקצועיים - יעמוד בפרץ. עדיין 
יכול המפקח על הביטוח למתן את הפגיעה 
הניהול  בדמי  ההפחתה  עקב  הקשה 
המכסימליים, על ידי כך שירים את הכפפה 
שנזרקה על ידי ועדת הכספים של הכנסת. 
מינימאליים,  ניהול  דמי  קביעת  יזום  היינו, 
כספי  בסכום  ובין  מהצבירה  בשיעור  בין 
שיש  כמובן,  מביניהם.  הגבוה  לפי  מסוים, 
לקבוע את דמי הניהול המינימאליים ברמה 
הניהול  לדמי  מעבר   – היינו  אפקטיבית, 
הם  אחרת  כיום,  הרווחים  המינימאליים 
יוותרו כמס שפתיים בלבד... אחד הדגלים 
המרכזיים של חקיקת בכר היה יצירת ייעוץ 
סבר  הפיקוח  הפנסיוני.  לחוסך  אובייקטיבי 
באמצעות  זאת  שישיג  היום  גם  וסובר  אז 
בדומה  הפנסיוני,  לייעוץ  הבנקים  רתימת 
ערך  ניירות  לגבי  נותנים  שהם  לייעוץ 
הייעוץ.  רמת  את  ייעלה  שבכך  הניח,  ואף 
הפיקוח  ויוזם  יזם  זו,  מטרה  להגשים  כדי 
הבנקים  את  לשרת  אמורה  אשר  רגולציה 
כיועצים ובכך לדחוק את הסוכנים מהשיווק 
שנשתכחה  חבל  פנסיוניים.  מוצרים  של 
היינו   – בכר  ועדת  של  המקורית  העמדה 
שהבנקים יעסקו אך ורק בייעוץ ללא שיווק 
הלקוח  ידי  על  תשולם  הייעוץ  עמלת  וכי 
כי  אזכיר,  זה  בהקשר  היצרן.  ידי  על  ולא 

זכאים  נקבע שהבנקים  יוזמת הפיקוח  לפי 
לעמלה מהצבירה, גם כאשר לא ניתן ייעוץ 
בפועל, וזאת - הן כדי למשוך את הבנקים 
שהבנקים  כדי  והן  פנסיוני  בייעוץ  לעסוק 
צורך,  ללא  רבות  פעולות  לבצע  ייעצו  לא 
הפיקוח  כלומר,  בעמלה.  לזכות  במטרה 
הבנקים  של  האובייקטיביות  מחוסר  חשש 
לא  כאשר  גם  מתמדת  עמלה  ִאפשר  ולכן 
יועדו  שהבנקים  למרות  בפועל,  ייעוץ  ניתן 
להגביר  כדי  היועץ,  לתפקיד  מלכתחילה 
האם  הייעוץ,  איכות  לגבי  אובייקטיביות. 
מישהו מאמין שהבנקים יהיו מסוגלים לתת 
יעוץ איכותי המתאים לכל לקוח, כפי שניתן 
צריך  הפתרון  שיקום.   – הסוכנים  ידי  על 
אפוא להיות, בהתאם להמלצת ועדת בכר, 
היינו שדמי הייעוץ ליועץ הפנסיוני ישולמו ע"י 
הלקוח. יוזמה בלתי מובנת נוספת בהקשר 
בעמלות  הפיקוח  של  התערבותו  היא  זה, 
המוצא  נקודת  לסוכנים.  המשולמות  היעד 
של הפיקוח היא, שאם משולמת עמלה לפי 
מסוים,  פנסיוני  מוצר  של  השיווק  תוצאות 
הרי שהסוכן ישווק מוצר זה גם למי שאינו 
זקוק לו, כדי להגיע ליעד המכירות שמקנה 
אצל  קיים  זה  בעניין  היעד. גם  עמלת  את 
הפיקוח הלך מחשבה שאינו מקובל. תמורה 
בשל השגת יעדים, היא אמצעי שיווק מקובל 
אחד  ואף  העסקיים,  המגזרים  בכל  וידוע 
אינו מעלה על דעתו לעקר אותו מתוכן, כפי 
האמור  החשש  משום  רק  הפיקוח,  שחפץ 
במקומו.  איננו  שלדעתי  בפיקוח,  הקיים 
להקצות  לסוכנים  מאפשרת  היעד  עמלת 
מוצר  בשיווק  מיוחדים  ומשאבים  מאמצים 
ממומנים  להיות  יכולים  שאינם  חדש, 
של  הנאמנות  כן,  על  יתר  רגילה.  מעמלה 
הסוכן  של  והשאיפה  למבוטחים  הסוכנים 
יותר  לשמר אותם תחת כנפיו, היא הרבה 
חזקה מהרצון להגיע ליעד מסוים. עדיין לא 
איחרנו את הרכבת ואני קורא לפיקוח, מעל 

במה זו, לסגת מהרעיון. אם הפיקוח סובר 
מוצרים  המוכרים  בודדים  סוכנים  שקיימים 
פנסיונים, שאינם מתאימים כדי להשיג את 
באכיפה  הפיקוח  שיתרכז   - המכירות  יעד 
את  השופכת  במדיניות  ינקוט  ולא  כנגדם, 
ציבור  להעניש  ובכך   - המים  עם  התינוק 
כספי  עומס  על  לנו  נודע  לאחרונה,  שלם. 
על  להטיל  מתעתד  שהמפקח  נוסף  כבד 
הגופים המוסדיים. הפיקוח סובר שהמסלקה 
הפנסיונית תקדם את החיסכון הפנסיוני ואף 
יזם חקיקה בנדון. ואולם, למרות שהחקיקה 
השימוש  שדמי  מחייבות  הצדק  ושורת 
השימוש  למידת  בהתאם  יהיו  במסלקה 
החלק  את  להטיל  הפיקוח  מתכוון  בפועל, 
הארי של העלות על הגופים המוסדיים, בין 
שעושים שימוש במסלקה ובין שלאו - וזאת 
כדי להבטיח את התמורה לספק שיקים את 
המסלקה ויתפעל אותה. לא רק שמפחיתים 
שיעור  הקטנת  ידי  על  ההכנסות  את  לנו 
הוצאות  מעמיסים  גם  אלא  הניהול,  דמי 
נוספות, שאינן משקפות את מידת ההנאה 
מהמסלקה. אני יכול לומר בפה מלא, שאנו 
והבלתי  צודק  הבלתי  הניסיון  כנגד  נילחם 
חוקי להעמיס עלינו את עיקר עלות ההקמה 
והתפעול של המסלקה, בתואנה שהגופים 
המוסדיים הם אלה שייהנו מהמסלקה. אם 
מהמסלקה,  המוסדיים  הגופים  ייהנו  אכן 
השימוש,  מידת  לפי  ישלמו  ממילא  הם 
ההנאה מהמסלקה.  מידת  את  גם  שתייצג 
לסיום, ברצוני להעלות על נס את פעילותכם 
חיוני  בכם מרכיב  רואים  לכם, שאנו  ולומר 
חברות  ובלעדיכם  הביטוח,  בענף  וחשוב 
הביטוח יתקשו למכור את מוצריהן. השנה 
גורל  שותפות  לנו  יש  רואים,  שאתם  כפי 
בשנים  הייתה  שלא  במידה  רגולטורית 
כי   – שלם  בלב  לומר  יכול  אני  הקודמות. 
מסתבר שכל שנה מעניינת יותר מקודמתה 

וטומנת בחובה הפתעות בלתי צפויות". 

 "איילון" הודיעה בכנס הלשכה כי תחל לתגמל סוכנים 
בגין פוליסות מסולקות

אודי  הלשכה,  נשיא  מסר  הלשכה  בכנס 
את  לתגמל  החליטה  "איילון"  כי   ,CLU כץ 
נענתה  ובכך  מסולקות  מפוליסות  הסוכנים 
כץ  אמר  בנאומו  בנושא.  הלשכה  לפניית 
'איילון'  גם  הודיעה  ממש  אלה  "בימים  כי 
בקרנות  מצבירה  הסוכנים  את  שתתגמל 
של  במקרה  מעתה.  המשווקות  הפנסיה 
לקבל  הסוכן  ימשיך  מסולקת  פוליסה 
יוסי כהן, מנכ"ל "איילון  תגמול מהצבירה". 
פנסיה" ומנהל אגף חסכון לטווח ארוך, הציג 
מלאה"  "שותפות  תוכנית  עיקרי  את  בכנס 
תגמול  למהלך  המתייחסות  החברה,  של 
גם  תגמול  יקבל  הסוכן  לדבריו,  הסוכנים. 

הניהול  מדמי  וגם  מהצבירה  הניהול  מדמי 
בפרמיה. בכך, הדגיש כהן, באפשרותו של 
הסוכן לצרף לקוחות בדמי ניהול תחרותיים, 
במקביל למתן מענה למערכי הגיוס הישירים 
של חברות הביטוח. כהן מסר כי בבסיסו של 
כץ  הלשכה  נשיא  עם  יחד  שפותח  המהלך 
מענה  לתת  שנועד  חדש,  תגמולים  מודל 
התחרות  לאור  הזו  בעת  הסוכנים  לאתגרי 
במקביל  הרגולציה,  ומגבלות  הקשה 
להבטחת טובתו של הלקוח. עיקרי התוכנית, 
אם כן, מתייחסים לשלושה עוגנים מרכזיים, 
משירות  ליהנות  ימשיך  הלקוח  לפיהם: 
תקופת  כל  לאורך  הסוכן  של  ומקצועי  יעיל 

החברה  תחרותיים;  ניהול  ומדמי  הפוליסה 
ניודים;  ותצמצם  תגדיל את שימור התיקים 
שתגדל  מתמשכת,  לעמלה  והסוכן יזכה 
"שירות,  כי   בציינו  חתם  כהן  זמן.  לאורך 
הם  ארוך  לטווח  הלקוח  ושימור  מקצועיות 
המפתח להצלחת הסוכן והתכנית החדשה 
את  לו  תעניק  מלאה',  'שותפות  שלנו, 
הצפויה".  להתמודדות  והאמצעים  היכולות 
הסוכנים  לתגמול  "איילון"  של  החלטתה 
בגין פוליסות מסולקות מצטרפת להחלטתן 
של שתי חברות, שהודיעו מכבר על תגמול 
"הכשרה"  אלו:  פוליסות  בגין  הסוכנים 

ו"מגדל" )מפוליסות שלאחר מאי 2001(. 
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סיקור מיוחד של כנס ביטוח ופיננסים ה-33

הראל והלשכה ממשיכות לתמוך בילדי הסוכנים: 
העניקו בכנס הלשכה מלגות בהיקף של כ- 50 אלף ₪ 

לילדי סוכנים
הכנס  במסגרת  שנערך  וחגיגי  מרגש  בטקס 
קבוצת  לשכת סוכני הביטוח באילת, העניקו 
של  ההמשך  לדור  מלגות  והלשכה  "הראל" 
זו השנה השלישית ברציפות  סוכני הביטוח. 
ש"הראל" מעניקה עשר מלגות על סך 5,000 
₪ כל מלגה לילדי סוכני ביטוח. את המלגות 
העניקו ליאור דר, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת 
 ,CLU השיווק והמכירות ב"הראל", אודי כץ
נשיא הלשכה וחזי מנדלאוי, סגן הנשיא. דר 
אמר כי "קבוצת הראל היא חברה של סוכנים 
ורואה חשיבות עליונה בטיפוח ותמיכה בדור 
הצעיר בענף הביטוח. הראל שמחה להמשיך 

הביטוח  סוכני  לשכת  עם  פעולה  לשתף 
ברציפות,  השלישית  השנה  זו  ולהעניק, 
מלגות לילדי סוכני הביטוח". בתוך כך נערך 

המסורתי  המקצועי  החידון  הכנס  במסגרת 
בשאלות  אותגרו  הסוכנים  "הראל".  בחסות 

הבריאות  הטווח,  ארוך  החיסכון  בתחום 
והפיננסים. הוא נפתח בהקרנת סרטון המציג 
בעולם  החולפת  בשנה  שהתרחשו  אירועים 
בתחום  שעסקו  בחידון,  השאלות  ובישראל. 
והפיננסים,  הבריאות  הטווח,  ארוך  החיסכון 
הופנו לסוכנים על ידי מנהלי המחוזות ומנהלי 
מ"הראל"  דר  ליאור  ב"הראל".  היחידות 
העניק בטקס חגיגי שנערך בערב החידון, את 
הפרסים לחמשת הסוכנים שהוגרלו מבין אלו 
שענו נכונה על השאלות. ואלה שמות הסוכנים 
הזוכים בחידון: טליה נוימן, מלכיאל רחמים, 

רוני קפלן, לוי אוחנה וראובן רפ.

בכנס נערך אף החידון המקצועי 
המסורתי בחסות "הראל", שבו זכו 

הסוכנים: טליה נוימן, מלכיאל רחמים, 
רוני קפלן, לוי אוחנה וראובן רפ

חידוש בכנס הלשכה:
 זרקורי בוקר המציגים סיפורים מהחיים – סוכנים ומבוטחים 

מדברים
מקצועיות  בידיעות  התאפיין  הלשכה  כנס 
חדשים  תכנים  בשילוב  גם  אולם  רבות, 
במהלך ימי הכינוס. כך, בכל בוקר של יום 
סרטונים  זרקורים,  הוצגו  ובמהלכו  דיונים 
תרומתו  את  המציגים  דקות,  כחמש  בני 
רקע  על  הביטוח,  סוכן  של  וחשיבותו 
סיטואציות שונות מחיי היום יום. בסרטונים  

השונים, שבעה במספר, התייחסו הסוכנים 
נאלצו  הם  עמם  לבעיות  ומבוטחיהם 
של  המקצועיים  והפתרונות  להתמודד 
על  הקלו  או  הצילו  שלמעשה  הסוכנים, 
מצוקות המבוטחים. סרטונים אלה הצטרפו 
לסרטון פתיחה מרגש ביותר, שאותו הציג 
עקיבא קלימן, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני, 

הסרטונים  הכנס.  פתיחת  בערב  כבר 
המרגשים והמרשימים זכו לתגובות חיוביות 
מאוד מצד משתתפי הכנס ולתהודה רבה. 
היוטיוב  ערוץ  דרך  בסרטונים   לצפות  ניתן 
ברשת האינטרנט )קטגוריית חיפוש: סיפור 
מהחיים - סוכנים ומבוטחים מדברים( ודרך 

עמוד הפייסבוק של הלשכה. 

כנס MDRT: הרצאות מרתקות ואורחים מכובדים גם מחו"ל
ופיננסים  ביטוח  כנס  של  פתיחתו  טרם 
ישראל,   MDRT חברי  כינוס  נערך  ה-33, 
כאשר  מסחרי,  רם  המועדון  יו"ר  בראשות 
פתוחות  היו  השני  ביומו  הכינוס  הרצאות 
לכלל משתתפי הכנס, חברי הלשכה. יצוין כי 
הדוברים  ובין  רב  עניין  משך   MDRT כינוס 
הבכירה  הניהול  שדרת  נמנתה  והנוכחים 
של החברות והענף, לרבות: מנכ"ל "איילון" 
אמיל ויינשל, מנהל האגף לחיסכון ארוך טווח 
ב"כלל ביטוח" רמי דיין, משנה למנכ"ל וראש 
תחום השיווק ב"מגדל" משה תמיר, משנה 
ניר  וראש מטה ההנהלה ב"הראל"  למנכ"ל 
כהן, סגן בכיר לממונה על שוק ההון ביטוח 
סמנכ"ל השקעות  גרייב,  רג'ואן  וחיסכון 
ב"כלל פיננסים"  ומנהל אגף נכסים ומחקר 
אורחים  ואף  המועדון  חברי  פורת,  תמיר 

נכבדים ממועדון ה-MDRT העולמי: ג'וליאן 
אסבין צ'והאן,  גוד, נשיא MDRT לשעבר, 
קארטר,  ארין  אירופה,   MDRT ראש  יושב 
קדירובה,  ולנה  בינלאומי  פיתוח  מנהלת 
רכזת פיתוח בינלאומי. בבחירות שהתקיימו 
כיו"ר  נוספת  לקדנציה  מסחרי  רם  נבחר 
כץ  אודי  הלשכה,  נשיא  ישראל.   MDRT
CLU, בירך את באי הכינוס ואמר כי: אנחנו 
צריכים להבין שאנחנו פועלים כיום בסביבה 
והסוכנים  לתובענית,  ויותר  יותר  שהופכת 
נדרשים לעיתים להפוך ללהטוטנים על מנת 
להתאים את עצמם כל פעם מחדש להוראות 
ולהנחיות חדשות. עם זאת, אני משוכנע שמה 
שמוליך אותנו קדימה, על אף הקשיים, היא 
בראש ובראשונה המחויבות שלנו לשליחות 
נושאים.  שאנחנו  והחברתית  המקצועית 

של  המרכזי  המאפיין  אולי  היא  זו  מחויבות 
ישראל.   MDRT חברי  היום,  כאן  היושבים 
המועדון בשנה האחרונה  הפגין את עוצמתו 
ולראיה – המשלחות הגדולות שיצאו לכנסי 
MDRT באתונה ובבנקוק.  הודות למאמצי 
ולחברי  מסחרי,  רם  המועדון,  ראש  יושב 
באותם  השתתפו  רבים  סוכנים  ההנהלה, 
כנסים על מנת לרכוש עוד ידע, עוד תובנות 
באתגרים  לעמוד  כדי   – מיומנויות  ועוד 
אני  מתמודדים.  הם  שעמם  היומיומיים 
האנושיות  לאיכויות  ומודע  רובכם  את  מכיר 
והמקצועיות שמאפיינות אתכם. אנחנו צריכים 
ולהצעיד  להמשיך  כדי  האלה  האיכויות  את 
רק  איננה  כוונתי  קדימה.  הסוכנים  כלל  את 
למישור השיווקי, כי אם למכלול שלם, הכולל 

גם היבטי ניהול, תכנון, טכנולוגיה ושירות".
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בעקבות כתבתו של סמי פרץ, עורך עיתון "דה מרקר", מיום ה-23.3.2012, תחת הכותרת:
"יש שקר ומרמה בענף - ומי שנשארים עם המכנסיים למטה הם הלקוחות"

25.3.2012 לכבוד: סמי פרץ 
עורך עיתון "דה מרקר"

סמי שלום,
נדהמתי לקרוא את מאמרך מיום ו' 23.3.2012 כנגד סוכני הביטוח. הייתה זו לטעמי השתלחות חסרת אחריות ורסן כנגד ציבור 
שלם של סוכני ביטוח. השתלחות זו מבטאת את "רוח המפקד", אותו רוח המאפשרת לעיתונאים שתחתיך לשחרר את חרצובות 

לשונם וליצור דה לגיטימציה והשחרת פניהם של אנשי מקצוע טובים, המשרתים נאמנה מאות אלפי משפחות בישראל. 
האירוע החריג שהתרחש בכנס לשכת סוכני ביטוח בישראל בשבוע שעבר, אינו קשור לפעילות הסוכנים. חבל שבחרת להשתמש 

בו כמשל להמחשת עמדותיך הקשות. חבל, עוד יותר, שעיתונות "צהובה" היא חזות הכל בימים אלה.
בכבוד רב,

מוטי קינן, מנכ"ל הלשכה

23.3.2012
מר סמי פרץ הנכבד,

דווקא בתור אחד שמאוד "מחזיק" ממך וגם מנוי על עיתונך שנים, שקראתי את כתבתך התאכזבתי קשות ואני מצפה שבתור 
עיתונאי אמין כמוך תדאג לפרסם את תגובתי זו. כיוון שאני ישבתי בשורה הראשונה בזמן הרצאתו של מר אורן אל-און וצפיתי 
מקרוב בגופו החטוב... וכיוון שאני נמנה על מארגני התוכנית המקצועית של הכנס שנערך באילת בתוקף תפקידי כחבר ועד 
מנהל בלשכת סוכני הביטוח וכסגן יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני, וכיוון שלדעתי אתה לא היית נוכח באולם, אז אני רואה את חובתי 
להעמיד דברים על תיקונם: מר אל-און לא נשא שום דגל של הרגולציה או הרפורמה ומשמעותה עבור סוכני הביטוח בישראל. מר 
אל-און בדרכו המיוחדת קידם את האינטרסים של החברה בה הוא עובד ובזה תמה תרומתו. לא הייתה כל התייחסות למצבם 
ה"עגום" של הסוכנים ולמר אל-און אין שום מנדט מלשכת סוכני הביטוח לייצג את ציבור הסוכנים, במקרה הטוב הוא מייצג את 
חברתו ואני לא בטוח שדרכו מקובלת גם שם. אבל חבל שעיתונאי כמוך, שמצטרף למקהלת המלעיזים את ציבור סוכני הביטוח 
לא טורח להיות מה שמלמדים בכל קורס עיתונאים בשיעורים הראשונים: לנסות לשמור על אובייקטיביות ואם לא, לפחות לשמוע 
את הצד השני. למרות כל ניסיונך העשיר - ותאמין לי שאני קורא בעיון רב את כתבותיך לאורך השנים - נפלת כמו טירון למלכודת 
של כתבה יזומה מבלי לבדוק כלל מה בדיוק היה שם. חבל שלא התמקדת בדברים חיוביים שהיו בכנס. אתה יודע, גם לנו, סוכני 
הביטוח, יש לפעמים צדדים חיוביים. חבל שלא צפית בזרקורים שהיו בכנס והציגו מבוטחים שלולא סוכן הביטוח שלהם היו נידונים 
לעוני, לאיכות חיים קשה ביותר, למחסור. חבל שלא צפית בזרקורים האלו, חבל שלא דווחת על כלים מקצועיים מתקדמים שהוצגו 
לקהל הסוכנים והכול במטרה לאפשר להם לתת ללקוחות שלהם פתרונות מקצועיים עבור צרכיהם ועבור רצונותיהם. חבל שלא 
דווחת באריכות ובאותו פאתוס על הרצאות מקצועיות, על השליחות בעבודת הסוכנים ועוד הרבה דברים חיוביים ומאוד מקצועיים 
שהיו בכנס. יכול להיות שלאור התייחסותך בכתבה שפרסמת, אמליץ לחברי המרצים בלשכה להתחיל להופיע מהיום והלאה 
בתחתונים או בעירום, כדי לקבל זרקור מעיתונאי ותיק כמוך ולזכות בכתבה בעיתונך. אני מקווה מאוד שאומץ רוחך כעיתונאי לא 
ימנע ממך לפרסם תגובה זו בעיתונך. בוא תנסה להיות שונה, אובייקטיבי, רק תרוויח מכך. דרך אגב, האם יש לך סוכן ביטוח? 
האם אתה יודע איזה סוג אובדן כושר עבודה יש לך? אתה יודע אילו נושאים חשובים נוספים הייתי ממליץ לך לבדוק אצל סוכן 

ביטוח? אני משוכנע שיש כזה אחד המלווה אותך שנים. תודה.
יובל ארנון

27.3.2012 לכבוד: מר גיא רולניק 
עורך ומייסד עיתון דה-מרקר

הנדון: כתבה של מירב ארלוזורוב מיום 27.3.2012 "להכשיר את השרץ שנקרא סוכני ביטוח"

אני רוצה למחות על סגנון ההתבטאות של הכתבת מירב ארלוזורוב בכתבה, שאין זה חדש ושאינם מתאימים לעיתונאית שכותבת 
בעיתון מכובד, אשר פגע בי כאיש מקצוע אשר נותן שירות נאמן ללקוחותיי, אותם אני מלווה שנים רבות. שלל ההתבטאויות הבוטות 
בכתבותיה בעניין סוכני ביטוח ולהבדיל מכתבות אחרות שלה שבהן היא מתנסחת באופן ענייני, ולהלן כמה דוגמאות:  "הפתרון 
היחיד חייב להיות חיסול השרץ בכך שסוכני הביטוח יחדלו להיות סוכנים" "עצות אחיתופל חינם מסוכני הביטוח" ובכתבה אחרת 
מיום 26.3.2012  "נראה אתכם מבינים בפנסיה" מירב ארלוזורוב משתמשת במילים פוגעות שאינן ראויות "הוא התרגל בנושא 
הזה לתרבות רעה - תרבות סוכני הביטוח, שמקבלים עבורו את ההחלטות הפנסיוניות, בחינם". התבטאויות אלה אינן מכובדות 
לעיתונאית הכותבת עבור מערכת עיתון מכובדת, ובכלל עיתונאים המחשיבים עצמם לא יורדים לדרגה שכזו, המהוות השתלחות 
פרועה הלקוחה ממחוזות אחרים והמהווה הוצאת לשון הרע על ציבור שלם של בעלי מקצוע שמשרתים את לקוחותיהם בנאמנות. 

אני נפגעתי מאוד מסגנון כתיבתה הבוטה. אני דורש שמירב ארלוזורוב תפרסם התנצלות על דבריה!
בברכה,

ירון יערי  , יערי ביטוחים
עותק: מר אהוד כץ נשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל

אגודת העיתונאים  
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פורסם השלב הסופי של מכרז המסלקה הפנסיונית
האוצר  במשרד  המיוחדת  המכרזים  ועדת 
להקמת מסלקה פנסיונית מרכזית, פרסמה 
השבוע את מסמכי המכרז להקמת המסלקה 
והפעלתה. מסמכי המכרז הועברו למציעים 
שעמדו בתנאי סף בהליך מיון מוקדם. ההסכם 
באוגוסט  להיחתם  צפוי  שיבחר  הספק  עם 
2012, כאשר ההתקשרות עם הספק תהיה 
ל-10 שנים. בשל החשיבות הרבה שמוצאת 
הזוכה  לספק  הממשלה בהקמת המסלקה, 
במכרז יוענק מענק חד פעמי של 10 מיליון 
יהיה  לצורך הקמת המסלקה. המענק  ש"ח 
בגין הפעלת שלב א' של המסלקה כנדרש. 
המסלקה  שרותי  עבור  השנתי  התשלום 
יקבע במכרז. המציעים במכרז ידרשו להגיש 
המסלקה,  של  קבועה  שנתית  מחיר  הצעת 

ההקמה.  עלות  את  גם  בתוכה  המגלמת 
לייעל  צפויה  האוצר,  לדברי  המסלקה, 
ולהקל  מוסדיים  גופים  של  עבודה  תהליכי 

שתבצע  הפעולות  פנסיוני.  ויעוץ  שיווק  על 
גוף  שיספק  משירות  כחלק  יעשו  המסלקה 
ישלים  מוסדי  גוף  לפיכך,  ללקוחותיו.  מוסדי 
כאמור.  הפעולות  של  המכריע  רובן  את 
שימוש  דמי  ישלמו  מוסדיים  גופים  כן,  על 
של  השנתית  מהעלות   50% של  בשיעור 
הפעלת המסלקה. גובה ההשתתפות של כל 

גוף מוסדי יקבע בהתאם לחלקו היחסי בסך 
הנכסים המנוהלים בשוק החיסכון הפנסיוני, 
כאשר סכום השתתפות מינימאלי הוא 3,000 
ש"ח לשנה. לגוף מוסדי שאינו מנהל אף מוצר 
פנסיוני שניתן להצטרף אליו או להעביר אליו 
על  אחר,  פנסיוני  במוצר  המנוהלים  כספים 
פי חוק, )לדוגמה: קרנות הפנסיה הוותיקות 
המנוהלים  מנכסיו   30% יופחתו  שבהסדר( 
הנכסים  מסך  היחסי  חלקו  חישוב  לצורך 
שאר  הפנסיוני.  החיסכון  בשוק  המנוהלים 
המעסיקים והחוסכים, יישאו ביתרת העלות 
בשירותי  בפועל  שלהם  השימוש  היקף  לפי 
לפעולה.  קבוע  לתעריף  בהתאם  המסלקה, 
בתוך כך פרסם האוצר את השלבים להקמת 

המסלקה לפי הפירוט הבא:

המדינה תסבסד את הקמת 
 המסלקה הפנסיונית

ב-10 מיליון ₪

מועד ההפעלההפעילותשלב
עד 15 חודשים ממועד ההתקשרות עם סליקת מידע בין גופים מוסדיים ובעלי רישיוןשלב א

הספק הזוכה

סליקת מידע לחוסכים וסליקת בקשות לביצוע פעולות בין בעלי רישיון שלב ב
וחוסכים לבין גופים מוסדיים 

שנה מהפעלת שלב א'

סליקת כספים בין גופים מוסדיים ומחוסכים או בעלי רישיון לגופים שלב ג
מוסדיים )ללא מעסיקים(

שנה וחצי מהפעלת שלב א'

שנתיים מהפעלת שלב א'שירותי סליקת כספים ומידע, בין מעסיקים וגופים מוסדייםשלב ד

הלשכה הגישה תלונה למפקח על הביטוח נגד ביטוח ישיר 
על מתן חודש ביטוח חינם במתנה

עו"ד ניר גורן, הגישה  הלשכה, באמצעות 
שוק  באגף  הציבור  לפניות  ליחידה  תלונה 
נגד  האוצר  במשרד  וחיסכון  ביטוח  ההון, 
על  עוברת  שזו  בטענה  ישיר",  "ביטוח 
מתנות  מתן  האוסרות  המפקח,  הוראות 
ששוויין עולה על 250 ₪. במכתב התלונה 

נאמר כי בניגוד לחוזר "האוסר מתן מתנות 
אינטגראלי  חלק  שאינן  אחרות  הטבות  או 
בחוזה  התקשרות  אגב  הביטוח  מעסקת 
250 שקל,  על  עולה  שוויין  ואשר  הביטוח, 
להציע  ישיר(  )ביטוח  איי.די.איי  ממשיכה 
ברור  למבוטחים.  חינם  חודש  מפריע  באין 

כי מתנה של חודש חינם המפורסמת ללא 
על  עולה  הנרכש  הביטוח  כאשר  סייגים 
הוראות  של  הפרה  מהווה  שקל   3,000
החוזר". בפנייה מבקשת הלשכה מהמפקח 
על  החוזר  הוראות  את  לאכוף  הביטוח  על 

החברה. 

שר האוצר חתם על תקנות המעדכנות את הפוליסה 
התקנית לביטוח רכב )מקיף וצד ג'(

על  חתם  שטייניץ,  יובל  ד"ר  האוצר  שר 
התקנית  הפוליסה  את  שמעדכנות  תקנות 
לביטוח רכב )מקיף וצד ג'(, בהמלצת המפקח 
העדכון  שריג.  עודד  פרופ'  הביטוח  על 
מציג שורה של שינויים צרכניים בפוליסות, 
שנועדו לשפר את מצב המבוטחים. בתקנות 
החדשות נקבעו, בין היתר, הוראות בעניינים 
הבאים: * מנגנון הוגן ומשתלם יותר לחישוב 
החזרי פרמיה למבוטח לאחר ביטול פוליסה. 
 8 לאחר  פוליסה  שיבטל  מבוטח  לדוגמה, 
ב-150%  גבוה  כספי  החזר  יקבל  חודשים 
*איסור  היום  הקיים  המנגנון  לפי  מההחזר 
במקרה  כפולה  עצמית  השתתפות  גביית 
*הבהרה  שלישי  לצד  ונזק  עצמי  נזק  של 
על  שכל התוספות שכלולות במחיר הרכב 

*הפיצוי  הפוליסה  פי  על  יכוסו  המחירון  פי 
לצד שלישי שרכבו ניזוק עקב תאונה יכלול 
שנתבעו  שונות  הוצאות  בגין  כספי  החזר 
כגון העברת הרכב למוסך *חברת  ידו,  על 
בשל  שלישי  מצד  כספים  שקיבלה  ביטוח 
תוך  המבוטח  את  כך  על  תעדכן  תביעה, 
לדרוש  למבוטח  יסייע  זה  עדכון  ימים.   15
השתתפות  עבור  תשלום  השלישי  מהצד 
הפסד  עבור  תשלום  או  ששילם  עצמית 
הנחת היעדר תביעות * בתיקון רכב - יעשה 
שימוש בחלפים המתאימים לחלק המוחלף 
ובתיאור; רכב שגילו עד  באיכות, בתכונות 
שנתיים - יתוקן בחלפים מקוריים או חדשים 
הוחלף חלק שלא  בלבד; אם בעת התיקון 
בהתאם לתנאים באחריות היצרן והאחריות 

הביטוח  חברת  ההחלפה,  בגין  הוסרה 
תהיה אחראית לאותו פגם. השינויים ייכנסו 
לתוקף בפוליסות ביטוח שיחתמו כחצי שנה 
ברשומות  התקנות  פרסום  מועד  לאחר 
ואילך. שר האוצר בירך על אישור התקנות 
ייהנה  "מדובר בצעד צרכני, ממנו  כי  ואמר 
את  משפרות  התקנות  המבוטחים.  ציבור 
ציבור  של  כספי  לחיסכון  ויביאו  זכויותיהם 
הוסיף  כהן,  יצחק  ח"כ  השר,  סגן  רחב". 
ש"התקנות מביאות בשורה צרכנית חשובה 
למבוטחים בענף ביטוח רכב". המפקח על 
וציין:  סיכם  שריג,  עודד  פרופ'  הביטוח, 
"ההוראות החדשות משקפות את מדיניות 
האגף לשפר את איכות המוצרים של הגופים 

המוסדיים ולהגביר את שקיפותם".
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לקבלת פרטים נוספים והרשמה נא לפנות ישירות
למכללה לפיננסים וביטוח של לשכת סוכני ביטוח בישראל 
 Hamichlala-B.F@insurance.org.il | 03-6395811 :טל: 03-6395820, פקס

www.hamichlala-bf.org.il

נמשכת ההרשמה
לכל מגוון קורסי ההכשרה

אל תתפשרו על פחות מהטוב ביותר!

 היקפי הקורסים ואחוזי הצלחה גדולים במיוחד
 סגל הוראה מקצועי ומיומן

 הנחות גדולות לחברי לשכת סוכני ביטוח

קורסי ההכשרה לבחינות גמר
מועדי פתיחהקורסי הכשרה

חיפהתל-אביב
24.05.201222.05.2012ביטוח פנסיוני

27.08.201224.08.2012ניתוח ניירות ערך
26.08.201231.05.2012ביטוח רכוש

22.05.201230.08.2012ביטוח תאונות

קורסי ההכשרה לבחינות ביסודות
מועדי פתיחהקורסי הכשרה

ירושליםחיפהתל-אביב
אחה"צבוקר

15.05.201222.05.201223.05.201228.05.2012יסודות ודיני ביטוח
02.01.201307.06.201205.06.201204.06.2012חשבונאות

06.01.201311.06.201214.06.201214.06.2012כלכלה
23.08.201207.02.201307.02.201305.02.2013סטטיסטיקה ומימון
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בעל מוסך חויב לפצות את סוכן הביטוח אהוד כץ בגין ההפסדים 
שנגרמו לסוכן כתוצאה מהכנת הצעה מפורטת לביטוח

מאת : עו"ד ג'ון גבע

בירושלים  קטנות  לתביעות  המשפט  בבית 
נדונה תביעתו של מר אהוד כץ )להלן:"אהוד"(  
כנגד מוסך יחזקאל ובניו )2000( בע"מ ועוזי 
בהתאמה(.  ו"עוזי"  "המוסך"  )להלן:  זבולון 
כבוד  מפי   ,2012 במרץ  ניתן  הדין  פסק 
השופטת אביב מלכה ודן  בתשלום ההפסדים 
שנגרמו לסוכן הביטוח בהכנת הצעה להעברת 
התיק הביטוחי לידיו, כאשר התברר, מאוחר 
יותר, שהביטוח נערך ע"י סוכן אחר. בנסיבות 
התביעה, הוזמן אהוד )סוכן ביטוח המורשה 
שהינו  עוזי,  ידי  על   ) ביטוח  בעסקי  לעסוק 
אישי,  באופן  לו  ומוכר  המוסך,  ובעלי  מנהל 
לקבל לידיו את ניהול התיק הביטוחי  העסקי 
של המוסך. אהוד הסביר בתביעתו ובעדותו, 
כי לאור התחייבותו של עוזי להעביר לניהולו 
הבלעדי של אהוד את מלוא התיק הביטוחי 
כתב  על  וחתימתו  שבבעלותו  המוסך,  של 
הממנה  הביטוח,  בענף  כמקובל  סוכן,  מינוי 
את אהוד כסוכן ביטוח מטעמו -  פעל אהוד 
בתיק  לטיפול  הדרושות  הפעולות  בכל 
הביטוחי.  פעולות אלה, שגזלו השקעת שעות 
עבודה מרובות, כלל, בין היתר,  גם הזמנת 
סוקר ויועץ ביטוח, פגישות, ניהול משא ומתן 
ניתוח  השונות,  הביטוח  חברות  מול  ממושך 

וגיבושן  בפניו  שהוצגו  ההצעות  של  מקצועי 
להצעה סופית לחתימה. לפיכך, ולאור הפסדי 
שכר בגין שעות עבודה מרובות בטיפול בתיק 
הצעות  הגשת  והמוסך,  עוזי  של  הביטוחי 
ניתוק הקשר  ולאור  לביצוע,  ביטוח המוכנות 
בין הצדדים ביוזמתו של עוזי באופן מפתיע, 
ביקש אהוד מבית המשפט לחייב את עוזי ו/או 
המוסך לשלם את מלוא ההפסדים שנגרמו לו 
כתוצאה מביטול התקשרות זו. לפי פרוטוקול 
המשפט, אהוד, בהיותו אחד הסוכנים הטובים 
בין  אבחנה  ערך  ישראל,  במדינת  והידועים 
פי  על  בטלפון  למזמין  הניתנת  מחיר  הצעת 
הנתונים הנמסרים לו) שזמן העבודה הנדרש 
כשעתים  של  זמן  לפרק  להתמשך  יכול 
המוזמנת  מחיר,  הצעת  מול  לערך(,   שלוש 
של  הביטוחי  התיק  מלוא  עבור  בפגישה 
ומכוניות  דירות  עסקי,  ביטוח  הכולל  הלקוח, 
, המצריך מצד הסוכן לפנות לחברת הביטוח 
יבסס  והנתונים עליהם הוא  להוצאת החומר 
בתיק  טיפול  ולשם  הואיל  זאת  הצעתו.  את 
הביטוח לעומק נדרש  אהוד לנהל משא ומתן 
מול 2 חברות ביטוח על מנת לבחון ולהעניק 
ללקוח את הצעת הביטוח הטובה ביותר. עוד 
לאחר  יום  כי  המשפט,  בית  בפרוטוקול  צוין 

שחתם עוזי על כתב מינוי סוכן לאהוד, פנתה 
חברת הביטוח לסוכן הקודם, שטיפל בתיקו 
הביטוחי ליידעו בגין הביטול, ושניהם )הסוכן 
הביטוח  לחברת  במכתב  פנו  ועוזי(  הקודם 
לביטול כתב מינוי הסוכן החדש שניתן לאהוד. 
עוזי אף ציין, כי אינו זוכר שהודיע לאהוד על 
קודם  יום  לו  מינוי הסוכן שחתם  ביטול כתב 
לכן וכי ידע, שאהוד עובד עבורו לקבלת הצעת 
מחיר לתיק הביטוחי. לפיכך, לדברי אהוד, אי 
הודעתו של עוזי על ביטול כתב מינוי הסוכן, 
עוזי  של  הודעתו  ואי  חתימתו,  למחרת  יום 
על ביטול ההתקשרות ביניהם, הינה פעולה 
הגובלת בחוסר תום לב, משום שאהוד ואנשי 
משרדו המשיכו בכל הפעולות הנדרשות על 
מנת להעניק לעוזי ולמוסך את הצעת המחיר 
הטובה ביותר על פי בקשתו. בהמלצת בית 
לפיה  הסכמה,  לידי  הצדדים  הגיעו  המשפט 
ישלם עוזי לאהוד פיצוי כספי בסך 5 אלפים 
₪ עקב  ההפסדים שנגרמו לאהוד כתוצאה 
מהשקעת שעות עבודה מרובות עבור הכנת 
מומשה  לא  דבר  ביטוח, שבסופו של  הצעת 
להעביר   עקב החלטת המבוטח הפוטנציאלי 
על  שחתם  )למרות  אחר  סוכן  לידי  הטיפול 

כתב מינוי סוכן...(.

שינויים פרסונאליים בחברות
מגדל

תפקידו כמנהל  את  בקרוב  לסיים  רצונו  על  הודיע  אילן חיימי 
מכירות פיננסים במחוז מרכז-ת״א. חיימי החל את דרכו ב"מגדל" 
2004 היה ממקימי היחידה הפיננסית  לפני כ-17 שנים ובשנת 
מכירות  תחום  את  כאמור,  ניהל,  האחרונות  בשנים  בקבוצה. 

הפיננסים במחוז מרכז-ת"א.

איילון
דורון שבתאי מונה לסמנכ"ל ומנהל אגף שיווק ומכירות. שבתאי 
שימש בשנתיים וחצי האחרונות כמנהל מחוז ירושלים ולפני כן, 

במסגרת המחוז, שימש כמנהל המכירות.

דיווח עמלות ששולמו ע"י סוכן תאגיד - תזכורת
על פי חוזר ביטוח 7 – 1 – 2006 חובה על סוכן תאגיד להגיש דיווח שנתי של התאגיד למפקח על הביטוח בגין 

תשלומי העמלות שהתאגיד משלם. המועד האחרון להגשת דיווח עמלות 30 באפריל 2012.
damalot@mof.gov.il הדיווח יוגש בקובץ אלקטרוני בלבד לכתובת מייל

הסבר מפורט על הגשת קובץ ניתן למצוא באתר משרד האוצר, באיקון סוכנים ויועצים, מידע לסוכנים וחברות. 
חברים המתקשים בהעברת החומר יפנו לגב' מריאנה בלשכה.

מודגש כי יש להגיש דיווח גם אם לא שולמו עמלות כלל.
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פעילות בסניפים ובמחוזות

מפגש בוקר סניף ראשון לציון
שלישי  ביום  ערך  לציון  ראשון  סניף 
סיטי"  ב"סינמה  בוקר  מפגש   2102.3.72
דרך".  "נתי שירותי  שבעיר, בחסות חברת 
יו"ר  אשר,  בן  רמי  ביקש  הפתיחה  בדברי 
רם  את  לברך  הסניף,  ויו"ר  השפלה  מחוז 
כיו"ר  נוספת  מסחרי, אשר נבחר לקדנציה 
היבטים  אשר  בן  סקר  כן  ישראל.   TRDM
מקצועיים אשר הוצגו בכנס ביטוח ופיננסים 
פיתוח  לרבות  באילת,  הלשכה  של  ה-33 
 TEGRAT הפיננסי-פנסיוני  התכנון  תוכנת 
שירותים  על  הפיקוח  ל"חוק  וההתייחסות 
פיננסיים" - סעיף 41 לחוק, המחייב את בעל 
הרישיון להעביר ללקוח, בעת מתן ההמלצה, 
הנימוקים  את  המפרט  בכתב  מסמך 
או  שלו,  החיסכון  כדאיות  בדבר  להמלצתו 
של קרובו, באמצעות מוצר פנסיוני. "המסר 

המרכזי שעולה מדבריי", אמר בן אשר, "הוא 
להדגיש את הצורך בעבודה מקצועית ונכונה, 
רבים  מוצרים  להציג  לסוכנים  שתאפשר 
ללקוחות, תוך שמירה על הצרכים שלהם, 
יחד עם עמידה בתנאי הרגולציה". בנוסף ציין 
בן אשר בפני הנוכחים את שילובם בכנס של 
זרקורי סוכנים ומבוטחים - קטעים מצולמים 
ביטוח  לשירותי  נזקקו  אשר  מבוטחים  של 
בתחום מחלות קשות ואובדני כושר עבודה. 
"אותם קטעים", הכריז בן אשר, "באו לחזק 
ולהוכיח כי עבודה מקצועית של סוכן הביטוח 
פנה  הוא  בהמשך,  הלקוח".  על  מגינה 
לחיזוק  פועלת  "הלשכה  כי  ואמר  לחברים 
שננקטו  הצעדים  ואחד  הסוכן  של  מעמדו 
באחרונה היה הגשת תביעה לבית המפשט 
כאן  ישיר.  ביטוח  כנגד  בתל-אביב  המחוזי 

המקום לפנות לכל אחת ואחד מכם ולבקש 
לדאוג לא להשמיץ זה את זה. משמעותה 
של מקצועיות היא גם כיבוד הקולגה. כאשר 
סוכן מגיש הצעה לביטוח חשוב שישמור על 
להצעה   להתייחס  מבלי  ענייני,  הסבר  מתן 
שניתנה ע"י סוכן אחר". עוד מבין הדוברים 
יועץ  אברהם,  בן  אביב  הבוקר:  במפגש 
"אובדנים  בנושא:  ללשכה,  רכב  שמאות 
על פי תקנות משרד התחבורה וההרחבות 
בפוליסה - סקירה ושאלות ותשובות"; ונתי 
ואורטל דייני, מנכ"לים משותפים של חברת 
"נתי שירותי דרך" – אודות פעילות החברה 
ולקוחותיהם.  הסוכנים  בראי  ויתרונותיה 
 – מהסרטים"  ב"הפתעה  הסתיים  המפגש 
חג  ובברכת  מהנה  בסרט  משותפת  צפייה 

משותפת, בריאות ואושר. 

לשכת סוכני ביטוח בישראל

לאלי ארליך חבר לשכה משתתפים בצערך במות 
אביך מנחם ארליך ז"ל 

שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני ביטוח בישראל

למשפחת לייב משתתפים בצערכם במות חבר 
הלשכה אסף לייב ז"ל
שלא תדע עוד צער

ולאחר  קודמות,  משנים  למסורת  בהמשך 
מחוז  החליט  מדהימות,  חוויות  אין-סוף 
אריה  המחוז  יו"ר  בראשות  והצפון  חיפה 
אברמוביץ, לקחת חלק גם בצעדת האביב 
ה-15 לזכר נופלי הדישון. הצעדה תתקיים 
 9.4.2012 פסח  המועד  חול  ב'  שני  ביום 
 10:00 בשעה  הינו  הכינוס  דישון.  בנחל 
המסלולים  לכל  היציאה  דישון.  במושב 
מסלולי  בשני  מדובר   .11:00 בשעה 
ומסלול  ק"מ   5 של  בינוני  מסלול  הליכה: 

בתוך  יתקיימו  ק"מ, אשר   3 משפחות של 
גלילי  ונוף  הנחל  חציית  כולל  דישון,  נחל 
יתקיים  הצעדה  בסיום  מסביב!  מדהים 
של  חגיגי  אמנותי  ומופע  במושב  טקס 
הזמר טל מוסרי. למעוניינים תהיה הסעה 
 8:00 בשעה  שתצא  מחיפה,  מאורגנת 
ותעצור  הספורט  מהיכל  )בדיוק!(  בבוקר 
וקריון  צבר  צומת  המפרץ,  לב  בתחנות: 
תיערך  הצעדה  בתום  מקס(.  גלובוס  )ליד 
שף  במסעדת  משותפת  צהריים  ארוחת 

ההסעה  פינה.  בראש  )כשרה(  "מטבלים" 
והארוחה בחסות "נתי שרותי דרך" ומשרד 
עו"ד "שושי את שבח". למשתתפים מטעם 
עם סמל הלשכה.  חולצות  יחולקו   הלשכה 
להרשמה ניתן לפנות לירדנה שפיר, מזכירת 
 ,04-8405495 בטל':  והצפון,  חיפה  מחוז 
בדוא"ל:  או   ,04-8405496 בפקס:  או 
על  האחראי   .snifh@bezeqint.net
מקסים דרעי,  הצעדה מטעם המחוז הינו 

חבר הוועד וסגן יו"ר המועצה הארצית. 

צעדת האביב ה-15 לזכר נופלי הדישון

 הרמת כוסית לחג
בסניף חיפה

ביום ג' 3.4.12 בשעה 18.00
במסעדת פריקית )מסעדה כשרה(

 שד' ההסתדרות 157
בחסות כלל פנסיה וגמל.

 הרמת כוסית לחג
מחוז ב"ש והדרום

 יום עיון 
 והרמת כוסית לחג

בסניף רחובות נס-ציונה

 יום עיון 
 והרמת כוסית לחג

בסניף אשדוד אשקלון
2.4.2012 

משעה 09:00 עד 14:00 
 באולם לוק ברחובות.

בחסות נתי שירותי דרך.

3.4.2012 
 במלון הולידי אין אשקלון
 משעה 09:00 עד 14:00
בחסות נתי שירותי דרך.

29.3.12 בשעה 19.00
במלון לאונרדו בבאר-שבע

 בחסות
כלל חברה לביטוח בע"מ.
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לוח הביטוח
 lishka@insurance.org.il המעוניינים לפרסם בלוח ישלחו את תוכן המודעה למייל

שרות ייחודי לסוכנים ולקוחותיהם
סוכן ביטוח 37 שנים לאחר מכירת תיק, 
עם רקורד של ניהול סוכנות ביטוח +ידע 

מקצועי מעמיק גם בביטוח אלמנטרי עסקי 
וגם בביטוחי חיים,פנסיה בריאות וסיעוד 
מחפש סוכנים/סוכנויות לשיתוף פעולה 

כ- freelancer לפרטים:
r_gdoron@netvision.net.il רונן

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
"סוכנות ביטוח מת"א מעוניינת לרכוש 

תיקים איכותיים ובכל גודל, סודיות 
מובטחת לאבי 050-5234664

סוכן ביטוח מעל 30 שנות פעילות, בשל 
השתלבות בן בעסק, מעוניין לרכוש תיק 
ביטוח פנסיוני ו/או אלמנטארי באזור שבין 

חיפה, קריות, כרמיאל ועד נהריה.
סודיות מוחלטת מובטחת 

haimprt@gmali.com 054-7981155

גשר מיזוגים, רכישות ושיתופי פעולה
למכירה תיק באזור השרון 

snir@gsr.co.il    www.gsr.co.il

דורון ענק הביטוח מעונינת ברכישת תיקי 
ביטוח חיים. תשלום במזומן ובנוסף 

מכפיל גבוה - סודיות מוחלטת 
פיני דורון 052-3688700

קלאוזנר סוכנות לביטוח מעוניינת בשיתופי 
פעולה - מכירות על גבי תיקי סוכנים בכל 
הענפים, בכל הארץ ובכל חברות הביטוח. 
במשרדינו מוקד טלמרקטינג וטלמיטינג עם 

נסיון מקצועי רב. ליצירת קשר -
shay@klauzner.co.il 052-8033305

סוכנות ביטוח איכותית בתל אביב מעוניינת 
ברכישת תיקים איכותיים במכפיל גבוה 
סודיות מובטחת 050-7440580 אברהם

פיני רייך שרותי ביטוח מעוניין ברכישת 
תיק ביטוח פעיל בכל ענפי הביטוח מאזור 
המרכז. סודיות מובטחת. ליצירת קשר 
עסקי: 054-4281112, 050-7604458

סוכנות ביטוח מובילה בצפון מעוניינת 
ברכישת תיקי ביטוח בענף האלמנטארי 
מאזור הצפון / המרכז דיסקרטיות מלאה 
shimon@boazgabay.com :לפרטים

054-3294444

ליונט רשת סוכנים וסוכנות ביטוח 
ופיננסים, דרושים מקצוענים בעלי רישיונות 

פנסיונים לעבודה במשרדי סוכני הרשת.
למתאימים תנאי עבודה טובים + עתיד 

עסקי מובטח. לפרטים נוספים ניתן לפנות 
לאיציק - 054-4534652 ו/או לשלוח קו"ח 

itzikm8@gmail.com :למייל

סוכנות ביטוח המתמחה בביטוחי מנהלים 
וניהול הסדרים מציעה את שרותיה 

לסוכנים/ות הן בגיוסי לקוחות גדולים והן 
בהתמודדות מול סוכנויות ההסדר בניהול 

הסדרים, גביה מרוכזת, יעוץ ותכנון מקצועי 
והנחות בדמי ניהול. המעוניינים לפנות 

ישירות ליוסי 052-6655536

סוכנות ביטוח "זלטקין יפים-ביטוחים" 
מאשדוד מציעה שיתוף פעולה לסוכנים 

מתחילים בתחום הביטוח למטרת מכירת 
פוליסות ביטוח בתחום אלמנטרי בכל 

חברות הביטוח. לפרטים: 050-5384088
yafim31@gotec.co.il
מודעות דרושים

למשרד סוכן באשקלון דרושה פקידת 
ביטוח חיים. ידע בסיסי באלמטר, למשרה 
חלקית או מלאה. ניסיון עבודה קודם חובה 

מעל שנה לפחות. התפקיד כולל ניהול 
מכירות ותאום פגישות.

רוסית יתרון. צפריר 052-6374669

דרוש חתם/ת עסקים לסוכנות ביטוח 
ארצית המשרתת עשרות סוכני משנה. 

 דרישות: השכלה פורמלית בתחום, ניסיון 
בחברת ביטוח או בסוכנות חיתום.

 נא לשלוח קורות חיים לפקס 
 04-9872861

לסוכנות בטוח גדולה ומובילה בירושלים 
דרושה פקידה / פקיד בעל/ת נסיון בתחום 
בטוח חיים, בעבודה מול לקוחות וחברות 

בטוח תנאים מיוחדים וטובים יינתנו 
למתאימים ולמתאימות. 

לפרטים נוספים ניתן להתקשר לפלא. 
054-2226669

לסוכנות ביטוח ותיקה בבאר-שבע דרוש/ה 
פקיד/ה בתחום הפנסיוני, ביטוח והשקעות.
העבודה מול לקוחות, חברות ביטוח ובתי 
השקעות. תודעת שרות וסודיות גבוהה. 

שליטה טובה במחשב ואקסל.יתרון 
לידע וניסיון בנקאי והנח"ש. אפשרויות 

קידום.אפשרי משרה חלקית. מתאים גם 
לגימלאי/ת. קו"ח עם טל' ממליצים 

roze22@014.net.il למייל
ולטל' 0523486367

דרושה פקידת ביטוח אלמנטרי: הפקה 
וחידושים שם פוליסות רכב ודירה 
שעות עבודה 9-15:00-9-17:00

לפנות לרינה קוגמן 054-3452004

דרוש/ה מסלק/ת תביעות לסוכנות ביטוח 
ליד הקניון הגדול בפתח תקוה

למתאימים תנאים טובים
qaz90@walla.co.il נא לשלוח קו"ח

בחולון התפנה משרד לסוכן מתחיל - 
הנמרץ. אפשרות לפיתוח עסקי במשותף 

עם סוכנות בעלת ותק
otzmabit@gmail.com פרטים בדוא"ל

סודיות מובטחת

בוא/י לשלב ידע בביטוח עם הי-טק
חברת תותים מפתחת פתרונות תוכנה 

לעולם הביטוח והפיננסים. תותים מחפשת 
מועמד עם ידע וניסיון בביטוח חיים, הכרות 
עם עולם הפיננסים - יתרון. המועמד צריך 
להיות בעל כישורי הדרכה, גישה שירותית 
ומוטיבציה להתקדם. העבודה כוללת יישום 

והדרכה של מוצרי חברת תותים בקרב 
לקוחותיה. שליחת קו"ח למייל:
  amos@twoteam.co.il

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד

לסוכנות ביטוח באזור תל אביב העוסקת 
בביטוח פנסיוני דרוש/ה מנהל/איש מכירות 

בעל רישיון סוכן ביטוח )משווק פנסיוני( 
ללא תיק קיים, דרישות התפקיד: יכולת 
ניהול מכירה עבודה מול לקוחות ביצוע 

פגישות ויחסי אנוש מעולים, מסלול קידום 
והכנסה כשותף עם צבירת וותק.

קו"ח לפקס: 057-7973861

לצפונית סוכנויות לביטוח בע"מ
דרושים בחיפה עובדי צוות ביטוח חיים
קיימת אפשרות גם למישרה חלקית

לפרטים נא לפנות למנכ"ל - אורי צפריר
054-4498585 - סודיות מובטחת

לסוכנות ביטוח מובילה בצפון 
דרוש/ה מנהל/ת מוקד טלמרקטינג 

להקמה, ניהול ופיתוח המוקד. 
דרישות המשרה: ניסיון מוכח בניהול 

מוקד מכירות ביטוח - חובה. הגדרת מדדי 
יעילות, עמידה ביעדי ביצוע, יכולת עבודה 
בניהול מוקד )2 משמרות(, תמיכה ושירות 
לקוחות, ידע וניסיון בביטוח - יתרון. סודיות 
מובטחת. מועמדים העונים להגדרות הנ"ל 

מוזמנים לשלוח קורות חיים 
haifamain@gmail.com :לדוא"ל

משרה חלקית, מתאים גם לסטודנטים, 
לדוברי שפות דרוש/ה פקיד/ת ביטוח 

לתפקיד מאתגר. המשרה תכלול הפקת 
פוליסות ועבודה עם מערכות של חברות 

הביטוח + מערכת ניהול משרד
דרישות: צרפתית שוטפת - חובה, אנגלית 
- יתרון. שליטה בתפעול מערכות מחשב, 
חשיבות לכישורי תקשורת טובים ויכולת 

שכנוע בכתב ובע"פ. 
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד. 

shlomysab@gmail.com :לשליחת קו"ח

השכרת משרדים
בפתח תקוה, על ציר ז'בוטינסקי, במקום 
עם נגישות מעולה, משרד מפואר לסוכן 

ביטוח + פקידה הכוללים:
ריהוט מלא, מטבחון משותף, 2 מחשבים 
כולל תוכנות יעודיות לסוכני ביטוח, חיבור 
מאובטח לכל חברות הביטוח, תקשורת 

אינטרנט, מערכת טלפוניה משוכללת כולל 
CC,  ארנונה, מים, חשמל, מיזוג, ניקיון 

ואחזקה, ביטוח תכולה ומבנה.לפנות לנייד  
0522998888


