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העיתון של ענף הביטוח

כנס האלמנטר ה-27 של הלשכה:
כנס רב עוצמה ותהודה בצל סיום תקופה בלשכה ותחילת 

תקופה באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר
כנס האלמנטר ה-27 של הלשכה עמד בצל 
סיום שש שנות כהונתו של נשיא הלשכה, 
ביטוח  סוכני  כ-1,700   .CLU כץ  אודי 
בישראל  הביטוח  תעשיית  מכל  ונציגים 
בטקס  שנפתח  לכנס,  והגיעו  התקבצו 
מרשים וחגיגי בהשתתפות דורית סלינגר, 
הממונה החדשה על אגף שוק ההון, ביטוח 
דברים  נשאו  עוד  האוצר.  במשרד  וחיסכון 
יו”ר הוועדה  קובי צרפתי,  בטקס הפתיחה 
יו”ר איגוד  עופר אליהו,  לביטוח אלמנטרי, 
)דבריהם   CLU כץ  ואודי  הביטוח  חברות 
של אליהו וכץ מובאים בהרחבה בהמשך(. 
מרתקים  דיונים  ימי  הכנס  כלל  כך  בתוך 
והתייחסות  מקצועיים  תכנים  שילבו  אשר 
הענף  של  יומו  סדר  על  העומדות  לסוגיות 
מוטיבציה  הרצאות  בצד  האלמנטרי, 
שאותו  המקצועי,  השיח  ברב  והעשרה. 
הנחה ממלא מקום וסגן נשיא הלשכה רוני 
משנה  אייל בן סימון,  השתתפו  שטרן, 
ומנהל תחום ביטוח כללי ומערך  למנכ”ל 
לונדון,  בתיה  עו”ד  ב”הפניקס”;  התביעות 
מבטחים”;  ב”מנורה  תביעות  אגף  מנהלת 
עו”ד אילנה סגיס, מנהלת מחלקת תביעות 
יוגב, משנה למנכ”ל  שגיא  ביטוח”;  ב”כלל 

וראש חטיבת מימוש זכויות וניהול תביעות 
וניצן צעיר הרים, סמנכ”ל בכיר  ב”הראל”; 
ומנהל חטיבת המטה ב”איילון”. קודם לכן, 
והצפון  חיפה  מחוז  יו”ר  אברמוביץ,  אריה 
ביטוח  בנושא  המשתתפים  בפני  הרצה 
ניתנה במה  זה אף  אישיות. בכנס  תאונות 
לתפקיד  המתמודדים  לשלושת  משותפת 
אריה  צרפתי,  וקובי  הבא  הלשכה  נשיא 
אברמוביץ ורוני שטרן, פרסו בפני הסוכנים 
את משנתם. הרצאת אורח ברמת המאקרו-
כלכלה ניתנה על ידי ח”כ ניסן סלומינסקי, 
וברוח  הכנסת  של  הכספים  ועדת  יו”ר 
נפרדה  הפרסונאליים  השינויים  תקופת 
פרש  אשר  שריג,  עודד  מפרופ’  הלשכה 
כממונה  מתפקידו  אוגוסט  חודש  בסוף 
במשרד  וחיסכון  ביטוח  הון,  שוק  אגף  על 
שריג  לפרופ’  הודה  הלשכה  נשיא  האוצר. 
וחצי  כשלוש  לאורך  הפעולה  שיתוף  על 
שנים והעניק לממונה היוצא שי צנוע כאות 
הוקרה. עוד מבין המרצים והנואמים בכנס 
נמנו: שלמה אליהו, בעל השליטה ב”מגדל” 
ויונל  בהמשך(  בהרחבה  מובאים  )דבריו 
)ראו  “מגדל”  של  הפורש  המנכ”ל  כהן, 
מנהל  מיכאלי,  אסף  נפרדת(,  ידיעה 

בעל  הפיקוח,  באגף  כללי  ביטוח  מחלקת 
מנכ”ל  שרצקי,  איזי  ב”איתוראן”  השליטה 
חברת “ביטוח חקלאי” אריה הרמן, האלוף 
המשפטי  היועץ  גרשוני,  נועם  האולימפי 
עו”ד עמיקם  גבע,  ג’ון  עו”ד  ללשכה 
חרל”פ, עו”ד חיים קליר, היועץ המקצועי 
הספרדית  הטלוויזיה  כתב  גדעון ארמן, 
ויועץ  עו”ד  צימרמן,  הנריקה  בישראל 
ארז   G4S מנכ”ל  אורלנד,  אורי  הביטוח 
גורדון  רונן  מנכ”ל מוקד חקירות  עזרא, 
וחברי הוועדה האלמנטארית בלשכה: ענר 
את  פלס.  ושלמה  חורין  בן  אבי  אדרי, 
איש  הנחה  והעניין  התכנים  עתיר  הכנס 
הרדיו והטלוויזיה ג’קי לוי. בערבי התרבות 
את  קלינשטיין, שאירח  רמי  הזמר  הופיעו 
פבלו רוזנברג ושמעון בוסקילה,  הזמרים 
הבידור  מופע  עם  לסלאו  חנה  והשחקנית 
החדש שלה - “לסלאו לא נחה”. כמו כן הוצג 
לקהילה”  “תרומה  פרויקט  הכנס  במהלך 
עם  בשיתוף  שמונה,  בקריית  הלשכה  של 
הציג  הפרויקט  את  “איתוראן”.  חברת 
למען הקהילה  הוועדה  יו”ר  ספורטה,  אבי 
בלשכה. תם ונשלם. להתראות בכנס ביטוח 

ופיננסים ה-35. 

סיקור מיוחד של כנס אלמנטר ה-27

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. 

הכינוס ה-27

2013

להתראות בכנס ביטוח ופיננסים ה-35, מרץ 2014, אילת

תודה!
לכל באי כנס האלמנטר ה-27 

וההשתתפות בכנס מרשים ורב עוצמה
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סקר חברי הלשכה לשנת 2013 ביחס לשירות חברות הביטוח באלמנטר קובע:
שירות חברות הביטוח אינו מספיק טוב בענפי הביטוח האלמנטרי; 

אף חברת ביטוח גדולה לא הצטיינה בשירות במהלך 2013

 14-7 התאריכים  בין  ערכה  הלשכה 
באוקטובר סקר שירות מקיף ומורחב בקרב 
כ-700 מחבריה באמצעות חברת “דיאלוג”. 
ע”י  ה-27  האלמנטר  בכנס  שהוצג  הסקר, 
קובי צרפתי, יו”ר הוועדה לביטוח אלמנטרי, 
פי  על  הביטוח  חברות  את  לדרג  ביקש 
שביעות רצון הסוכנים העובדים עמן בתחום 
מהשירות   - מכך  יוצא  וכפועל  האלמנטארי 
חולקו  הביטוח  חברות  ללקוחות.  הניתן 
של  הפרמיות  נתח  פי  על  הדירוג  לצורך 
הביטוח  בתחום  הפרמיות  מכלל  חברה  כל 
משרד  נתוני  על  בהתבסס  האלמנטרי, 
וחיסכון.  ביטוח  ההון,  שוק  אגף   - האוצר 
של  סולם  פי  על  נמדדה  הסוכנים  הערכת 
שירות  מדדי  מ-9  אחד  לכל  ביחס   1-10
הערכה  נקבעה  ולפיהם  מראש  שהוגדרו 
מדדי השירות אשר   9 חברה.  לכל  כללית 
נבחנו בסקר השירות: יחס עובדי החברה 
לסוכן, מקצועיות העובדים, הוגנות החברה 
בתשלום תביעות, מהירות הטיפול בתביעות, 
זמינות החברה, הכשרות לסוכנים, תעריפי 
ומחשוב,  טכנולוגיים  שרותים  החברה, 
וחדשנות )יכולת להתאים את מוצרי הביטוח 

לדרישות השוק(. 

להלן הממצאים: 
בקרב החברות הגדולות )הראל, הפניקס, 
כלל ביטוח, מנורה מבטחים, מגדל, איילון( 
בשקלול המדדים נמצא כי בקרב החברות 
חברה  לקבוע  היה  ניתן  לא  הגדולות, 
מצטיינת בשירות. זאת בעקבות ניתוח כל 
התפלגות  כאשר  השירות,  מממדי  אחד 
חברות,  מספר  בין  הייתה  ההצטיינות 
טעות  ובטווח  ביותר  קטנים  בפערים 
החברות  כל  התחתונה,  בשורה  הדגימה. 

הביטוח האלמנטרי השיגו  בענף  הגדולות 
 ,10 מתוך  כ-7  של  ממוצע  כולל  ציון 
בטווח  כאמור  נמצאו  ביניהם  והפערים 
זה:  בהקשר  הבולט  הממצא  הדגימה. 
הביטוח  חברות  שירות  כי  קבעו  הסוכנים 
ביטוח  בתחומי  טוב  מספיק  ואינו  בינוני 
קודמת  לשנה  בהשוואה  האלמנטר. 
כל  חל  לא  כי   2013 סקר  נתוני  הצביעו 
התפלגות  להלן  החברות.  בשירות  שינוי 
השירות  למדדי  ביחס  החברות  הצטיינות 
חברות   - לסוכנים  חברה  יחס  שנבחנו: 
“הראל” ואיילון” בלטו; במקצועית - חברת 
 - תביעות  תשלום  הוגנות  בלטה;  “הראל” 
 - חדשנות  בלטו;  ואיילון”  “מגדל”  חברות 
חברות “הפניקס” ו”הראל” בלטו; שירותים 
“מגדל”  חברות   - ומחשוב  טכנולוגיים 
ו”הראל” בלטו; מהירות הטיפול בתביעות 
זמינות  בלטו;  ו”מגדל”  “איילון”  חברות   -
ו”איילון”  “הראל”  חברות   - החברה  עובדי 
“איילון”  חברות   - הביטוח  תעריפי  בלטו; 
מקצועיות  הכשרת  בלטו;  ו”הפניקס” 
לסוכנים - חברות “מגדל” ו”הפניקס” בלטו. 

בקרב החברות הבינוניות )שומרה, הכשרה, 
שירביט, ביטוח חקלאי, שלמה ביטוח(

כי  עולה  הבינוניות  החברות  בקרב 
“שומרה”  זו.  בקבוצה  בלטה  “שומרה” 
הייתה החברה היחידה ככלל אשר חצתה 
את רף 80% שביעות הרצון של הסוכנים 
מדדי  תשעת  בכל  ובלטה  עמה  העובדים 
“שומרה”  חברת  אחרי  שנבדקו.  השרות 
החברות  לקבוצת  ביחס  בשירות  בלטה 
הבינוניות חברת “הכשרה”, אשר נמצאה 
מצטיינת בשירות בעיקר בשלושה מדדים: 
מהירות  בתביעות,  בתשלום  הוגנות 

הטיפול בתביעות ויחס החברה לסוכניה. 

דירוג מחוזות/מרחבי הפעילות בכל חברה 
הסקר כלל התייחסות להיבטי השירות גם 
ברמת מחוזות/מרחבי הפעילות בכל חברה 
הסקר  מציג  בכך  האלמנטרי.  בענף  גדולה 
תמונת מצב פרטנית יותר, בפריסה ארצית, 
בנוגע לרמת השירות הניתן לסוכנים באזור 
פעילותם. להלן דירוג המחוזות המצטיינים 
בכל חברה גדולה: מגדל - מחוז ירושלים; 
אשכול   - הפניקס  ירושלים;  מחוז   - הראל 
והצפון;  חיפה  מחוז   - ביטוח  כלל  תיכון; 
 - איילון  - מחוז ירושלים;  מנורה מבטחים 

סניף נתניה. 
אודי כץ CLU, נשיא הלשכה, הגיב ומסר: 
ואף  בממצאיו  דופן  יוצא  השנה  “הסקר 
בשירות  בלטה  לא  גדולה  ביטוח  חברת 
הציונים,  כלל  וללקוחותיהם.  לסוכנים 
שהינם בינוניים, מחייבים את החברות ואת 
כל גורמי הענף לתת את הדעת על מרכיב 
התחרות  השירות.  במעלה:  ראשון  צרכני 
הקשה בענף איננה יכולה לבוא על חשבון 
בסטנדרטים  העומד  מיטבי,  שירות  מתן 
כלכלית-חברתית  במציאות  המתבקשים. 
בצדק  דורשים  הלקוחות  שבה  מאתגרת, 
החברות  על  ויעיל,  מהיר  מקצועי,  שירות 
זו,  בנקודה  להתפשר  להן  אסור  כי  להבין 
והדגשנו  טענו  אותה.  ולחזק  למנף  אם  כי 
יגבו מחיר בשירות  כי הרפורמות השונות 
והגוף  הביטוח  כסוכני  ואנו,   - ללקוחות 
המייצג את הלקוחות, נעמוד על כך שרמת 
צרכי  על  תענה  הביטוח  בענף  השירות 
מתן  ותבטיח  תמשיך  הלשכה  הלקוחות. 
ובידול  תועלת  ערך,  בעל  איכותי,  שירות 

בענף”. 

ציוני השירות הכלליים של החברות - סקר השירות 2013

* שומרה והכשרה - חברות בינוניות * הראל, איילון, מגדל, הפניקס, מנורה וכלל - חברות גדולות
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שומרה הכשרה ביטוח הראל איילון מגדל הפניקס מנורה כלל
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ממדרג תביעות רכב צד ג’ של הלשכה לשנת 2013 עולה כי:
“ביטוח ישיר”, “הפניקס” ו”שירביט” - הן החברות שזוכות לשיעור 
התלונות המוצדקות הגבוה ביותר בטיפול בתביעות רכב צד ג’!

ו”שומרה” הן שתי חברות הביטוח  “מגדל” 
בתביעות  שלהן  לטיפול  ביחס  המצטיינות 
צד  רכב  עולה ממדרג תביעות  כך   - ג’  צד 
ידי  על  שנערך   ,2013 לשנת  )רכוש(  ג’ 
והוצג  הלשכה  של  המשפטית  המחלקה 
בכנס האלמנטר ה-27. יצוין כי שתי החברות 
רכב  בתביעות  טיפולן  באופן  בולטות  הללו 
ע”פ  ברציפות  השלישית  השנה  זו  ג’  צד 
מדרג הלשכה. הלשכה מפרסמת מדי שנה 
מדרג זה כמדד צרכני נוסף לאיכות השירות 

הניתן על ידי חברות הביטוח. המדרג מדרג 
ישירות,  ביטוח  חברות  כולל  החברות,  את 
לפי אחוז הפניות ביחס לגודלן היחסי )דמי 
מתבסס  והוא  )רכוש(  הרכב  בענף  ביטוח( 
במהלך  ללשכה  שהוגשו  ג’  צד  תלונות  על 
השנה, נבדקו ונמצאו מוצדקות. ככל שאחוז 
החברה  של  היחסי  לגודלה  ביחס  הפניות 
היה נמוך יותר, כך אופן הטיפול של החברה 
הוצג  אשר   ,2013 ממדרג  יותר.  טוב  היה 
באילת,  ה-27  האלמנטר  בכנס  לראשונה 
ו”הפניקס”,  ישיר”  “ביטוח  חברות  כי  עולה 
מעל  של  שוק  נתח  בעלות  חברות  בקרב 
בקרב  “שירביט”,  וחברת  ברכב,  ל-7% 
 7% עד  של  שוק  נתח  בעלות  חברות 
ברכב - זוכות לשיעור היחסי הגבוה ביותר 

שלהן  לטיפול  ביחס  מוצדקות  תלונות  של 
השנה  נמשכה  כך  בתוך  ג’.  צד  בתביעות 
מגמה   - התלונות  במספר  העלייה  מגמת 
“הפניקס”,  כאשר   - ב-2012  החלה  אשר 
עלייה  רושמות  ביטוח”  ו”כלל  “הראל” 
לעומתן,  נגדן.  התלונות  בשיעור  בולטת 
היחידות  החברות  היו  ו”איילון”  “הכשרה” 
את   2013 שנת  כל  לאורך  ששיפרו  בענף 
ביחס  ג’  צד  בתביעות  שלה  הטיפול  אופן 
התלונות  מאפייני  מניתוח  קודמת!  לשנה 
כנגד חברות הביטוח בתביעות צד ג’, עולה 
כי רובן נובעות מעיכוב ממושך בטיפול ואי 
התביעות,  יישוב  חוזר  בהוראות  עמידה 
מקיזוז שיטתי וגורף בגין “רשלנות תורמת” 
שונים  ומקיזוזים  בצומת(  בתאונה  )בעיקר 
ערך,  וירידת  שמאי  טרחת  שכר  כמו 
נימוק  מתן   / הצדקה  בלא  תביעה  מדחיית 
שאינו  סכום  ומאי-תשלום  למבוטח  מפורט 
של  המשפטית  המחלקה  במחלוקת.  שנוי 
לשכת סוכני ביטוח בישראל, בראשות עו”ד 
מיכאלה ייגר, פועלת מזה כ-12 שנים. מאז 
הקמתה הגיעה המחלקה לשיעורי הצלחה 
של למעלה מ-85% בכל הקשור בהסדרת 
אליה,  שהגיעו  ורכוש  רכב  ג’  צד  תביעות 
 ,CLU כץ  אודי  מוצדקות.  ונמצאו  נבדקו 
עוד  הינו  “המדרג  כי  אמר  הלשכה,  נשיא 
ידי  על  הניתן  השירות  לאיכות  חשוב  מדד 
תוצאות  פי  על  ללקוחות.  הביטוח  חברות 
המדרג, נמצא כי גם ב-2013 לא חל שיפור 
חברות  של  טיפולן  לאופן  הקשור  בכל 

המצביע  דבר  ג’,  צד  בתביעות  הביטוח 
עמד  לא  ללקוח  שלהן  שהשירות  כך  על 
בקריטריונים המתבקשים. חברות הביטוח 
חייבות לפעול על פי הוראות החוק ומוזר כי 
גם בעקבות כניסתו לתוקף של חוזר יישוב 
התביעות, המצב הכללי בענף איננו משביע 

רצון”. 

לפי  הביטוח  חברות  של  כולל  דירוג  להלן 
אחוזי התלונות רכב צד ג’ ביחס לדמי ביטוח 

בענף הרכב )השוואה בין 2012-2013(:

אחוז תלונותחברה
ב-2013

אחוז תלונות 
ב-2012

4.32%0%שומרה
4.45%0%מגדל

הכשרה 
4.63%6.13%ביטוח

6.28%4.86%מנורה
6.66%7.58%איילון
AIG7.02%5.57%

11.15%8.68%כלל ביטוח
11.28%4.68%הראל

14.04%30.06%שירביט*
14.73%5.58%הפניקס

15.44%14.43%ביטוח ישיר

* לאור השינויים הרגולטוריים שעברה חברת 
“שירביט”, הנתונים במדרג מתייחסים לתקופה 

שמיום 1.4.2013 בלבד.

 החברות המצטיינות ב-2013 
 בטיפול בתביעות רכב צד ג' הן:

"מגדל" ו"שומרה"

דורית סלינגר, הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר:
“סוכן הביטוח הוא שחקן מרכזי בענף ונותן ערך רב ללקוח”

שוק  אגף  על  הממונה  סלינגר,  דורית 
ההון ביטוח וחיסכון, השתתפה לראשונה 
נערך  אשר  הלשכה  בכנס  בתפקידה 
הכנס  פתיחת  בערב  בדבריה  באילת. 
לחשיבותו  מודעת  היא  כי  סלינגר  אמרה 
כי  והדגישה  הביטוח  סוכן  של  ולתרומתו 
בענף  מרכזי  שחקן  הוא  הביטוח  “סוכן 
התייחסה  עוד  ללקוח”.  רב  ערך  ונותן 
התביעות  ניהול  למדד  בדבריה  סלינגר 
בענף הביטוח, אשר פורסם מספר שעות 
ואמרה  התקשורת,  באמצעי  לכן  קודם 
למבוטח  לתת  בשביל  לפעול  “נמשיך  כי 
סביבה טובה יותר. נרצה לפתח מכשירים 

הענף  גורמי  בהערכת  ללקוחות  שיסייעו 
אליהו,  עופר  שלהם”.  השירות  ואיכות 
יו”ר איגוד חברות הביטוח ומשנה למנכ”ל 
לממונה  זו  בהזדמנות  פנה  “מגדל”, 
נרחבת  “אין מחלוקת שרגולציה  כי  ואמר 
מכבידה ויוצרת לא רק תוספת של עלויות 
אלא גם טמון בה סיכון של הפרה, משום 
טעויות”.  באפס  הפועל  יצרן  קיים  שלא 
“רצוי כי הפיקוח  כי  וטען  הוסיף  אליהו 
עוד טרם  יערוך הידברות עם הענף 
הוצאת טיוטות חוזרים או חקיקה בעניינים 
משוב  כדי לקבל  עקרוניים ומשמעותיים, 
על המהלך המתוכנן ולהפוך בכך את 

הענף לשותף בקביעת הרגולציה בעלת 
ממד אסטרטגי - דבר שייעל את הטמעתה 
בדבריו  התייחס  אליהו  הענף”.  בפעילות 
“ענף  כי  והדגיש  הסוכנים  לתרומת  גם 
הביטוח האלמנטארי נותר לפי שעה יציב 
ומכירות הביטוח לא פחתו, לדעתי הרבה 
חברות  איגוד  יו”ר  הסוכנים”.   - בזכותכם 
חתם  “מגדל”  למנכ”ל  והמשנה  הביטוח 
החשובה.  פעילותם  על  לסוכנים  והודה 
“יש להעלות על נס את פעילותכם הברוכה 
ולומר לכם, כי אנו רואים בכם מרכיב חיוני 
שבלעדיו לא היינו  וחשוב בענף הביטוח 

יכולים לשווק את מוצרינו”. 
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קטעים מדבריו של נשיא הלשכה, אודי כץ CLU, בטקס 
הפתיחה של כנס אלמנטר ה-27:

התפקיד,  סיום  לקראת  האחרון,  “הנאום 
עם  הראשון,  הנאום  כמו  לפחות  מאתגר 
הפעם  את  זוכר  אני  לתפקיד.  הכניסה 
הראשונה שעמדתי לפניכם כנשיא הלשכה 
בכנס אילת ולעולם לא אשכח את המבטים, 
את הציפייה, את כובד המשקל שהרגשתי 
לכאן,  ועד  באולם  אז מהשורות האחרונות 
חוט  אותו  הרגשה,  אותה  הבמה.  בחזית 
שש  במשך  אותי  ליוו  ציפייה,  של  מקשר 
השנים האחרונות. הרגשה זו התעצמה עם 
האובדן הקשה שחווינו, בזמן ששני חברים 
וינר  זאב  לדרך,  אמיתיים  ושותפים  יקרים 
בטרם  לעולם  הלכו  ז”ל,  מנדלאוי  וחזי  ז”ל 
וחזי היו מאושיות הלשכה ומצפן  עת. זאב 
שיקפו  הם  כולנו.  עבור  וערכי  מנהיגותי 
מסימניה  ההדדית,  והערבות  החברות  את 
הבולטים של הלשכה... אני זוכר את צעדיי 
הראשונים כנשיא הלשכה, בלי ולו יום אחד 
של חסד. היה זה בזמן שהתבקשתי להגיע 
בעניין  לדיון  הכספים,  לוועדת  בדחיפות 
בעקבות  פנסיוני  לייעוץ  הבנקים  כניסת 
המלצות ועדת בכר. אז, באותו דיון, הובטח 
ובוצע   - הפוליטיקאים  ע”י  אחד  דבר  לי 
מזורז  שיעור  כדי  תוך   - אז  אחר.  דבר 
מזה:  ויותר  נכנסתי,  לאן  הבנתי   - ביותר 
חשוב  להתמודד...  עליי  כוחות  אילו  מול 
בלי  צוות,  עבודת  בלי  ולומר:  להדגיש  לי 
החברים המקצועיים שעמדו לצדי ועמי - לא 
להצלחות  מוכחים,  להישגים  מגיעים  היינו 
היא  הלשכה  שבו  למעמד  משמעותיות, 
הרגולטורי,  במישור  הן  ומבוקש  רצוי  גורם 

הן בקרב החברות, הן בקרב חברי הכנסת, 
אמצעי  בכל  והן  אקדמיים  בפורומים  הן 
המפה,  על  אנחנו  בישראל.  התקשורת 
לא  השפעה...  ובעלי  עוצמה  בעלי  חזקים, 
הצעקות הובילו אותי כי אם התוצאות. לא 
ההתלהמות הנחתה אותי כי אם האחריות 
הלשכה  של  חוזקה  הכולל.  הדעת  ושיקול 
האחת,  נקודות:  בשתי  התבטא  בראשותי 
ממוקדת  ופעילות  הכוח  במגבלות  בהכרה 
בנושאים בעלי פוטנציאל השפעה; והשנייה, 
מקצוע  אנשי  של  איכותי  תמהיל  ביצירת 
מהמעלה הראשונה, בעלי תרומה ממשית 
השאלה  נשאלת  כולו.  ולענף  לסוכנים 
האם הכל ורוד? התשובה היא לא. לצערי, 
אנחנו צריכים להמשיך ולהיאבק כל יום, כל 
שעה. יש לפנינו עוד משוכות רבות ומטבע 
יהיה  ולא  אין  פועלים,  אנחנו  שבו  הענף 
רגע דל אחד. כדאי גם שכולנו נבין כי סוכן 
הביטוח של האתמול איננו סוכן הביטוח של 
השיווק  ערוצי  השתנו,  הדרישות  המחר. 
התפתחו  הצרכניות  המגמות  השתכללו, 
בתחום  וגוברת  ממשיכה  הרגולציה  וגם 
שלנו, כמו בשאר תחומי המשק. עם זאת, 
לא  מעולם  בידינו.  ועתידנו  סלולה  דרכנו 
לי  יורשה  ואם  באשליות  אתכם  השליתי 
אז גם הפעם אדגיש ואומר: תחשבו חיובי, 
המלאה,  הכוס  רבעי  שלושת  על  תסתכלו 
חייבים אתכם, שחברות  תבינו שהלקוחות 
בהזדמנות  בלעדיכם.  יכולות  לא  הביטוח 
זו, אני פונה אלייך הממונה, דורית סלינגר, 
ומבקש ממך: קל להישאב לדעות קודמות, 

קל לאמץ החלטות פופוליסטיות, אך הרבה 
המציאות  במבחן  להכיר  ונכון  אמיץ  יותר 
הקטליזאטור  הם  הסוכנים  זה,  ובמבחן   -
לקידום  ושפוי,  תחרותי  שוק  של  לקיומו 
ולהגנה  ציבוריים  אינטרסים  של  משותף 
הם  הסוכנים  הוא.  באשר  לקוח  כל  על 
לבין  המשרדים  בין  המקשרת  החוליה 
רק  בפועל.  לביצוען  בין ההחלטות  השטח, 
עם תמיכה  ורק  להצליח  ניתן  הסוכנים  עם 
בסוכנים וחיזוקם - כלל הענף יוכל להמשיך 
קברניטי  אליכם,  גם  קדימה.  ולצעוד 
והמסר  זו  בהזדמנות  פונה  אני  החברות, 
את  מכירים  כולנו  מתבקש:  אך  צפוי,  שלי 
ומהלכים,  ניסיונות  חווינו  כבר  כולנו  הענף, 
עסקיות,  כחברות   - התחתונה  בשורה  אך 
הוא  שלכן  האמיתי  ההון  הצלחה,  חפצות 
הרווח  בדוחות  או  המאזנים  בשורת  לא 
כאן  היושבים  באנשים  אם  כי  וההפסד, 
אלו  והם  שלכם  האמיתי  ההון  הם  באולם. 
“הלחם  את  הפוליסות,  את  לכן  שמביאים 
והחמאה” של כל חברה. זהו המזון הבסיסי, 
לאף  אין  סוכנים,  בלי  ובלעדיו,   - החמצן 
חברה זכות קיום במתכונתה הנוכחית. רק 
ביחד איתנו תוכלו לרשום הישגים מוכחים, 
עוקף  שיווק  או  דרך  קיצור  של  ניסיון  ולכל 
תמרור  הצבת  אחת:  משמעות  סוכנים, 
עצור בוהק לפניכן!... התחלתי את תפקידי 
תמיד  ביטוח,  סוכן  נשארתי  ביטוח,  כסוכן 
אהיה סוכן ביטוח. אני מעריך ומוקיר אתכם 
חבריי הסוכנים, בהצלחה מכל הלב לנשיא 

הלשכה הבא”. 

שלמה אליהו, בעל השליטה ב”מגדל”: 
“תנו לי עסקים - אתן לכם ביטחון”

ב”מגדל”,  השליטה  בעל  אליהו,  שלמה 
נשא דברים בפני הסוכנים בכנס האלמנטר 
ה-27 באילת. לדבריו, “חברת ביטוח בלי 
ומה  שלי  האמת  זו  ערך.  לה  אין  סוכנים 
שיודע  מקצועי  ביטוח  סוכן  זה  שחשוב 
לעמוד לימינו של הלקוח”. עוד אמר כי “אני 
סוכן ביטוח עם רישיון בתוקף. אני מחדש 
אותו קרוב ל-60 שנה ומשלם אגרה בעד 
לפני  זה.  על  לשמור  לי  חשוב  החידוש. 
 100  - ימי חסד   200 שנה ביקשתי מכם 
ימים  ו-100  מגדל  את  להכיר  חסד  ימי 
שלמדתי  שמח  אני  הסוכנים.  את  להכיר 
ימים  ב-100  רק  התחומים  שני  את 
לביטול  הזה  הקצר  הזמן  בתוך  והבאתי 
הסוכנים  את  שיתף  אליהו  ישיר”.  איחוד 
אני  שאם  “חשבתי  כי  ואמר  בתחושותיו 
מבטל את הביטוח הישיר הסוכנים יגידו: 
הסוכן  מעמד  על  שומרת  מגדל  ‘יופי, 

את  למחוק  כדי  במגדל  נשתמש  ואנחנו 
תופעת השיווק הישיר’, אבל זה לא קרה. 
אני הרמתי את הכפפה, כלומר לעבוד רק 
עם סוכנים, אבל העסקים במגדל לא צמחו 
נעלמה”.  לא  ישיר  שיווק  של  והתופעה 
בעל השליטה ב”מגדל” הוסיף כי “במגדל 
חשוב  משהו  האלמנטרי  בענף  ראו  לא 
וראו בו רק ענף תומך. אני רוצה שמגדל 
זה  אבל  בשוק  האלמנטרי  בענף  תוביל 
תלוי רק בכם. תתמכו בי ותענישו חברות 
את  לראות  שלי  המטרה  בכם.  שפוגעות 
מגדל ב-2014 גודלת משמעותית בתחום 
מה  נראה  וב-2015  האלמנטרי  הביטוח 
הייתה  מגדל  ולעשות.  לעזור  יכולה  היא 
קיים  שהיה  ומה  סוכנים  כחברת  קיימת 
נמחק.   - סוכן  להחליף  היה  ואמור  אצלה 
המסר שלי הוא: קח ותן - תנו לי עסקים, 

אתן לכם ביטחון”. 

להלן שמות הזוכים 
בחידון המקצועי שנערך 
בכנס האלמנטר ה-27 
בחסות חברת “איילון”:

במקום הראשון:
ויקטור דוד

במקום השני:
יורם סקיאן

במקום השלישי:
אשר פישמן

במקום הרביעי:
עמיעד קפלן

במקום החמישי:
מוטי בייטנר
זוכים נוספים:

עמוס הופמן, רוני קפלן ואיזו אייזלר
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סוכנים יקרים,

תודה שבחרתם 
ב‘שומרה חברה לביטוח‘ 

כחברת הביטוח 
המצטיינת מבין כל חברות הביטוח 

זו השנה השניה ברציפות 
בסקר לשכת סוכני הביטוח 

שהתפרסם בכנס אלמנטרי 2013
עפ“י סקר מכון דיאלוג אוקטובר 2013

אגף שוק ההון במשרד האוצר פרסם לראשונה נתונים על 
אופן טיפול חברות הביטוח בתביעות מבוטחים; בעוד כשנה, 

יכלול המידע את שמות החברות ואופן טיפולן בתביעות
אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, 
שוק  פרסם בשבוע שעבר את מדד תביעות 
במסגרת  לראשונה  פורסם  המדד  הביטוח. 
ושיפור  השקיפות  להגברת  האגף  מדיניות 
השירות למבוטחים. המדד מציג מידע על אופן 
מבוטחים.  בתביעות  הביטוח  חברות  טיפול 
לשנת  מתייחסים  המפורסמים  הנתונים 
2012 ורלוונטיים לביטוח רכב - חובה, מקיף 
וצד ג’ וביטוח דירות. מהאוצר נמסר כי מידע 
ויאפשר לעקוב אחר  זה יפורסם אחת לשנה 
ההתפתחויות ביישוב תביעות על ידי חברות 
הביטוח. הנתונים שפורסמו באחרונה מציגים 
תביעות  )כולל  שאושרו  התביעות  שיעור  את 
ששולמו באופן חלקי(, תביעות שנדחו ותביעות 
וכן  הביטוח  חברות  ידי  על  בפשרה  שנסגרו 
את שיעור התביעות שהועברו לטיפול בבתי 
התחרותיות  את  להגביר  במטרה  משפט. 
והשקיפות לציבור הרחב, חייב אגף שוק ההון 
את חברות הביטוח לפרסם כבר בשנת 2014 
מדדים על משך הזמן ליישוב תביעות ומספר 
התביעות שהועברו לבוררות או לבית משפט. 
יסייע למבוטחים  זה  מידע  כי  נמסר  מהאוצר 
לקבל החלטות מושכלות לגבי עלות הביטוח 
את  לשפר  הביטוח  ולחברות  השירות  ולטיב 

כי  מהאוצר  נמסר  עוד  למבוטחים.  השירות 
כבר  יכלול  כשנה,  בעוד  פרסום המדד הבא, 
מידע מפורט עם שמות החברות ואופן טיפולן 
בתביעות. הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח 
“האגף  כי  אמרה  סלינגר,  דורית  וחיסכון, 

בשוק  השקיפות  את  להגביר  במטרה  פועל 
הביטוח לטובת ציבור המבוטחים, ולעודד את 
התחרותיות גם בנושא תשלומי תביעות. זהו 
צעד ראשון בסדרה של פרסומים עתידיים לגבי 

אופן טיפול בתביעות של כל חברת ביטוח”. 
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דרמה ב”מגדל”: יונל כהן הודיע על פרישה
בסוף  הדהים  “מגדל”,  מנכ”ל  כהן,  יונל 
פרישתו  על  שהודיע  בזמן  שעבר  שבוע 
וציין  הסביר  כהן  בקבוצה.  תפקידיו  מכל 
כי “להתמודדות מול אתגרי מגדל נדרשת 
מחויבות לטווח רחוק. לפיכך, לאחר לבטים 
רבים, מצאתי שזהו הזמן הנכון שתתגבש 
כך  בתוך  הבאות”.  לשנים  חדשה  הנהלה 
דחה כהן את הצעתו של שלמה אליהו, בעל 
השליטה בקבוצה, לכהן כיו”ר “מגדל”. יצוין 

האלמנטר  בכנס  השתתפו  וכהן  אליהו  כי 
ה-27 של הלשכה באילת. במסגרת זו נשאו 
עם  כאשר  הסוכנים,  בפני  דברים  השניים 
סיום הכנס נודעה החלטתו של כהן לפרוש 
כמנכ”ל  שנים  לאחר חמש  וזאת  מ”מגדל” 
הקבוצה. אליהו הביע צער על החלטתו של 
“הופתעתי מההודעה,  ומסר:  לפרוש  כהן 
שנוצרה  הנדירה  הכימיה  לאור  במיוחד 
אני  המשותפת.  העבודה  בתקופת  בינינו 

והניהול  יונל  של  פועלו  את  מאוד  מעריך 
האחראי שלו, שהייתה לו חשיבות מכרעת 
שמחתי  הבעלות.  העברת  בשלב  גם 
שיונל הבטיח לי כי ימשיך ללוות את עסקי 
הקבוצה ככל שיידרש ואני מצדי חש כמובן 
בפעילותו  יונל  את  וללוות  להמשיך  חובה 
ליונל  יחפוץ.  ככל שרק   - להבא  העסקית 
עסקי  לביסוס  מכרעת  תרומה  הייתה 

מגדל”.

“הכשרה” מקדימה תשלום העמלות לסוכניה באלמנטר
לסוכניה  השבוע  הודיעה  “הכשרה” 
באלמנטר על החלטתה להקדים את תשלום 
הוועדה   - הלשכה  פניית  בעקבות  העמלות 
האלמנטרית. במכתב ששלחו נוריאל חזות, 
פרט,  תחום   - בחברה  אלמנטרי  אגף  ראש 
ושרון עמירה - ראש אגף אלמנטרי בחברה 
- תחום עסקים, ציינו השניים כי “אנו שמחים 
לעדכן על הקדמת תשלום העמלות לסוכנינו 
לתאריך  אוקטובר  חודש  בגין  באלמנטר 
כפי  לחודש,  ה-15  במקום  ה-10.11.13 
לפתור  נועד  זה  עדכון  כה.  עד  נהוג  שהיה 

לכם את הבעיה הנובעת מהפרש הימים שבין 
תשלום ההוצאות הקבועות והמשתנות )כגון: 
משרד,  הוצאות  לעובדים,  משכורות  תשלום 
העמלות,  קבלת  לבין  ועוד(  אישיות  הוצאות 
קרי ההכנסות. הפרש זה עלול לגרום לחוסר 
איזון בין ההכנסות להוצאות החודשיות ועלול 
להקשות על תזרים המזומנים השוטף”. ראשי 
“אנו  כי  ציינו  ב”הכשרה”  האלמנטרי  האגף 
הכפפה’  את  ‘להרים  והחלטנו  לכם  קשובים 
התשלום.  את  להקדים  מאמץ  כל  ולעשות 
אסטרטגיים  שותפים  בכם  רואה  ‘הכשרה’ 

ומקצועיים - ושותפות זו היא חלק בלתי נפרד 
רווחים,  ולמיקסום  כלכלי  לשגשוג  מהדרך 
שלנו ושלכם כאחד”. אתי אלישקוב, מנכ”לית 
“הכשרה  כי  והדגישה  הוסיפה  “הכשרה”, 
בלבד  סוכנים  עם  עבודה  דגלה  על  חרתה 
ולסייע  בסוכניה  לתמוך  עת  בכל  ומחויבת 
בידיהם במתן השירות המיטבי בענף, בפיתוח 
לרווחתם  בדאגה  ואף  מתקדמים  פתרונות 
את  להקדים  נקפיד  מעתה  החל  הכלכלית. 
תשלום העמלות מידי חודש כך שישולמו לכל 

המאוחר עד ה-12 בכל חודש”. 

“כלל ביטוח” צפויה להפסיק 
לשווק ביטוחי נסיעות לחו”ל 
באמצעות סוכנויות הנסיעות

איזי  של  בניהולו  ביטוח”,  “כלל 
כהן, אחת משלוש חברות הביטוח 
ביותר  הגדול  השוק  נתח  בעלות 
צפויה  לחו”ל,  נסיעות  בביטוחי 
אותם  שיווק  את  בקרוב  להפסיק 
סוכנויות  באמצעות  ביטוחים 
הנסיעות. כידוע, המפקח לשעבר 
שריג,  עודד  פרופ’  הביטוח,  על 
הבהיר בנובמבר 2011 - בעקבות 
חל  כי   - הלשכה  עמדת  אימוץ 
או  נסיעות  סוכנויות  על  איסור 
ביטוחי  לשווק  חולים  קופות 
להטעיית  מחשש  לחו”ל  נסיעות 
ישווקו  אלה  ביטוחים  וכי  הציבור 
רישיון  בעל  באמצעות  ורק  אך 
זו  הבהרה  הביטוח.  סוכן  לכך, 
סופית,  הסדרה  לקראת  נמצאת 
ככל  הקדימה  ביטוח”  “כלל  אולם 
והחליטה  התהליך  את  הנראה 
באופן חד צדדי להפסיק את שיווק 
ביטוחי הנסיעות לחו”ל באמצעות 
שוק  כי  יצוין  הנסיעות.  סוכנויות 

על  עומד  לחו”ל  הנסיעות  ביטוחי 
היקף פרמיות שנתיות של כ-400 
מיליון שקל והיקף עמלות של כ-80 
מיליון שקל בשנה. הלשכה הגיבה 
טרם קיבלה  “הלשכה  כי  ומסרה 
אולם  הודעה רשמית בנושא, 
בהחלט מברכת את ‘כלל ביטוח’ 
להפסיק למכור  על החלטתה 
באמצעות  ביטוחי נסיעות לחו”ל 
אין ספק כי זהו  סוכנויות נסיעות. 
צעד הכרחי להבטיח כי שיווק 
ביטוחי נסיעות לחו”ל יתבצע רק על 
סוכן  בנושא,  ידי הגורם המקצועי 
הביטוח האישי. עם זאת, הלשכה 
מצפה כי במקביל להפסקת שיווק 
אותם ביטוחים באמצעות סוכנויות 
נסיעות, תפסיק החברה את שיווק 
הביטוחים לחו”ל באמצעות קופות 
החולים. בכך תשלים ‘כלל ביטוח’ 
המתבקש באופן  את המהלך 
לטובת  שיווק הביטוחים לחו”ל 

ציבור המבוטחים”. 

עקיבא קלימן מונה 
למנכ”ל סוכנות “תמורה”

סוכנות  של  לשעבר  והמנכ”ל  המייסד  קלימן,  עקיבא 
“קלע”, מבית “הפניקס”, מונה למנכ”ל סוכנות “תמורה” 
“כלל ביטוח”. קלימן מכר את אחזקותיו ב”קלע”  מבית 
ל”הפניקס” והודיע בזמנו כי בכוונתנו לצאת דרך לחדשה 
לאחר השלמת מהלך העברת הבעלות המלאה לחברה 
את  בתפקידו  יחליף  הוא  לפידות.  איל  של  בראשותו 
איל עצמון, מי שכיהן כמנכ”ל “כלל פנסיה וגמל” טרם 
השינוי המבני ומיזוג חברות הבנות שביצע מנכ”ל “כלל 
ביטוח” איזי כהן. קלימן הינו איש ביטוח מוערך, מנוסה 
כחבר  האחרונות  השנים  בשלוש  כיהן  אשר  ומוכר, 
הוועד המנהל של הלשכה ויו”ר הוועדה לביטוח פנסיוני 
הסדרים  בניהול  מתמחה  “תמורה”  סוכנות  בלשכה. 
פנסיונים, פיננסים, ביטוחי בריאות וסיעוד, ליווי בפרישה, 
מימוש זכויות רפואיות, כלכלת משפחה ולימודי פנסיה 
ופיננסים. לסוכנות כ-70,000 לקוחות פעילים, במאות 
ארגונים מובילים במשק הישראלי, והיא מעסיקה כ-300 
עובדים במערכי הפעילות השונים. קלימן יעבוד בכפוף 
ליוני קופרמן, שגם הוא שימש בעבר כמנכ”ל “תמורה” 
ארוך  חיסכון  תחום  וראש  למנכ”ל  כמשנה  מכהן  וכיום 

טווח ב”כלל ביטוח”. 

מינויים חדשים
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אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, פרסם 
את דוח הממונה לשנת 2012

במשרד  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  אגף 
הממונה  דוח  את  השבוע  פרסם  האוצר 
למעלה  על  בדוח, המתפרס   .2012 לשנת 
האגף.  פעילות  מפורטת  עמודים,  מ-100 
מדרג  הוא  הממונה  בדוח  חשוב  נדבך 
קרוב  על  המבוסס  הביטוח,  חברות 
נגד  שהוגשו  ציבור  תלונות  ל-6,000 
לפניות  ביחידה  והתבררו  ביטוח,  חברות 
בסה”כ,   .2012 במהלך  באגף  הציבור 
וטופלו  נפתחו  הוגשו,  וגמל,  פנסיה  כולל 
הציבור  לפניות  היחידה  על-ידי  ב-2012 

כ-5,690  לעומת  תלונות  כ-7,690  באגף 
כ-35%.  של  גידול  קודמת,  שנה  תלונות 
חקלאי,  ביטוח  החברות  כי  עולה  מהמדרג 
)שמוזגה  אליהו  הראל,  מגדל,  שומרה, 
לאחרונה במגדל( ואיי.אי.ג’י, קיבלו תוצאות 
לעומת  בשוק,  לממוצע  יחסית  יותר  טובות 
לביטוח,  חברה  שלמה  שירביט,  החברות 
כלל,  ישיר, דקלה, מנורה,  הכשרה, ביטוח 
הפניקס ואיילון. בתחום ביטוח חיים, הראל 
יחסית  יותר  טובות  תוצאות  קיבלו  ומגדל 
הכשרה,  החברות  לעומת  בשוק,  לממוצע 

מנורה, איילון, הפניקס וכלל. בתחום ביטוח 
איי.אי.ג’י,  מגדל,  ישיר,  ביטוח  בריאות, 
יותר  טובות  תוצאות  קיבלו  והראל,  מנורה 
החברות  לעומת  בשוק,  לממוצע  יחסית 
ענפי  בתחום  והפניקס.  כלל  דקלה,  איילון, 
ביטוח  החברות  רכוש,  ורכב  דירה  ביטוח 
מגדל,  הפניקס,  מנורה,  שומרה,  חקלאי, 
איילון, איי.אי.ג’י, הראל וכלל קיבלו תוצאות 
לעומת  בשוק,  לממוצע  יחסית  יותר  טובות 
לביטוח,  חברה  שלמה  שירביט,  החברות 

ביטוח ישיר והכשרה.

להלן היקף התלונות שביררה 
היחידה לפניות הציבור באגף 

הפיקוח בין השנים 2003 - 2012 

דו”ח שנתי

39

משרד האוצר  אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון | פעילות האגף

2012

להלן הנוסחה לפיה חושב המדרג בכל ענפי הביטוח לכל חברה:

Dk = ציון המדרג בענף k לחברה

k סך הפרמיות ברוטו של החברה בענף = Pk

∑
k
 Dk x Pk

∑
k
 Pk

ציון המדרג הכולל לחברה = 

כאשר k מסוכם על פני כל הענפים בהם החברה פועלת.

 לוח ב-8: 

 מדרג חברות הביטוח בכל ענפי הביטוח, 2012 12 

כמפורט לעיל, ככל שציון המדרג נמוך יותר, דירוג החברה טוב יותר.

ציון המדרג  שם החברה

7.19 שירביט

 2.97 שלמה חברה לביטוח 

2.11 הכשרת היישוב

1.97 ביטוח ישיר

1.50 דקלה

1.23 מנורה

1.13 כלל13

1.10 הפניקס )הדר(

1.08 איילון 

1.00 ממוצע כלל ענפי 

0.83 איי.אי.ג'י

0.61 אליהו

0.57 הראל

0.57 מגדל

0.35 שומרה

0.10 ביטוח חקלאי

מקור: נתוני אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון. 

לא נכללו פרמיות ופניות בענפי החבויות ורכב חובה.   12

הנתונים עבור חברת כלל ביטוח כוללים פרמיות ופניות של חברת כלל בריאות.  13

להלן מדרג חברות הביטוח בכל ענפי הביטוח 2012 
)ככל שציון המדרג נמוך יותר, דירוג החברה טוב יותר(

להלן מדרג חברות הביטוח בענף ביטוח חיים 2012
)ככל שציון המדרג נמוך יותר, דירוג החברה טוב יותר(

40

2012דו”ח שנתי

 לוח ב-9: 
מדרג חברות הביטוח בענף ביטוח חיים, 2012 14

ציון המדרג  שם החברה

3.04 הכשרת היישוב

2.00 מנורה

1.49 איילון

1.24 הפניקס )הדר(

1.16 כלל 

1.02 אליהו

1.00 ממוצע ענפי

0.59 מגדל

0.47 הראל 

מקור: נתוני אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון. 

 לוח ב-10: 
מדרג חברות הביטוח בענף ביטוח כללי בתחומי דירה ורכב רכוש בלבד, 2012 15

ציון המדרג  שם החברה

6.15 שירביט

2.34 שלמה חברה לביטוח

1.88 ביטוח ישיר

1.02 הכשרת היישוב

1.00 ממוצע ענפי

0.93 כלל

0.86 הראל

0.73 איי.אי.ג'י

0.67 איילון

0.60 מגדל

0.58 הפניקס )הדר(

0.29 מנורה

0.29 שומרה

0.16 ביטוח חקלאי

0.13 אליהו

מקור: נתוני אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון. 

הפרמיות לפי טופס A14. הופחתו פרמיות בענפי בריאות. לא נכללו חברות ביטוח שמשקל פעילותן בענף זה נמוך מאחוז אחד.   14

הפרמיות לפי טופס A 37, כולל פרמיות לביטוח מבנה במסגרת משכנתה.   15

המשך הכתבה בעמ' הבא <<
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<< המשך הכתבה מעמ' קודם 

להלן מדרג חברות הביטוח בענף ביטוח כללי בתחומי 
דירה ורכב רכוש בלבד 2012 

)ככל שציון המדרג נמוך יותר, דירוג החברה טוב יותר(

להלן מדרג חברות הביטוח בענף ביטוח בריאות 
)לרבות תאונות אישיות( 2012

)ככל שציון המדרג נמוך יותר, דירוג החברה טוב יותר(

40

2012דו”ח שנתי

 לוח ב-9: 
מדרג חברות הביטוח בענף ביטוח חיים, 2012 14

ציון המדרג  שם החברה

3.04 הכשרת היישוב

2.00 מנורה

1.49 איילון

1.24 הפניקס )הדר(

1.16 כלל 

1.02 אליהו

1.00 ממוצע ענפי

0.59 מגדל

0.47 הראל 

מקור: נתוני אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון. 

 לוח ב-10: 
מדרג חברות הביטוח בענף ביטוח כללי בתחומי דירה ורכב רכוש בלבד, 2012 15

ציון המדרג  שם החברה

6.15 שירביט

2.34 שלמה חברה לביטוח

1.88 ביטוח ישיר

1.02 הכשרת היישוב

1.00 ממוצע ענפי

0.93 כלל

0.86 הראל

0.73 איי.אי.ג'י

0.67 איילון

0.60 מגדל

0.58 הפניקס )הדר(

0.29 מנורה

0.29 שומרה

0.16 ביטוח חקלאי

0.13 אליהו

מקור: נתוני אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון. 

הפרמיות לפי טופס A14. הופחתו פרמיות בענפי בריאות. לא נכללו חברות ביטוח שמשקל פעילותן בענף זה נמוך מאחוז אחד.   14

הפרמיות לפי טופס A 37, כולל פרמיות לביטוח מבנה במסגרת משכנתה.   15

דו”ח שנתי

41

משרד האוצר  אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון | פעילות האגף

2012

 לוח ב-11: 

מדרג חברות הביטוח בענף ביטוח בריאות )לרבות תאונות אישיות(, 2012 16 

ציון המדרג  שם החברה

2.00 איילון

1.50 דקלה

1.41 כלל17 

1.24 הפניקס )הדר(

1.00 ממוצע ענפי

0.58 הראל

0.53 מנורה

0.37 איי.אי.ג'י

0.32 מגדל

0.28 ביטוח ישיר

מקור: נתוני אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון. 

הפרמיות לפי טופס 15 א'. לא נכללו חברות ביטוח שמשקל פעילותן בענפי ביטוח הבריאות נמוך מאחוז אחד.  16

הנתונים עבור חברת כלל ביטוח כוללים פרמיות ופניות של חברת כלל בריאות.  17

מהלך המאה של “איילון” עולה מדרגה:
חברת “איילון” ממשיכה לפעול להחזרת המבוטחים לסוכנים 
באמצעות הרחבת ביטוח “מקיף מנצח” גם לרכב וגם לדירה!

מדרגה:  עולה  “איילון”  של  המאה  מהלך 
ה-27  האלמנטר  בכנס  השיקה  החברה 
באילת את ביטוח “מקיף מנצח” גם לרכב 

וגם לדירה. 
“איילון”  השיקה  שעברה  בשנה  כזכור, 
מהלך שיווקי נרחב תחת הכותרת: “מהלך 
המאה - מחזירים את המבוטחים לסוכנים”. 
במסגרת מהלך זה, הציעה החברה מאה 
ביטוח  פוליסת  למחזיקי  הנחה  שקלים 
רכב מקיף בביטוחים ישירים בעת חידוש 
הפוליסה ועמידה בתנאי המבצע. זאת תוך 
שילוב טיפולו של סוכן ביטוח - ובכך, יחד 
אטרקטיביים  ותנאים  משתלם  מחיר  עם 
אישי  שירות  גם  ללקוח  מובטח  בפוליסה 

ומקצועי של סוכן ביטוח. 
הלשכה,  ובתמיכת  המהלך  הצלחת  לאור 
המהלך,  את  “איילון”  השנה  הרחיבה 

מהרכב גם אל הדירה. 
פוליסת דירה “מקיף מנצח” מבית “איילון” 
הדירה,  לביטוח  מורחבת  פוליסה  הינה 
תוספת  ללא  משמעותית  הטבה  הכוללת 

מורחב  ביטוחי  כיסוי  למצטרפים:  תשלום 
ללא תשלום  מוצרי החשמל הביתיים  לכל 
למשך שנה. בנוסף כוללת הפוליסה שירות 
אישי, מקצועי ובזמן אמת שרק סוכן ביטוח 
שקלים  במאה  הנמוך  ומחיר  לתת,  יכול 
אלה  כל  הישירים.  מהמתחרים  לפחות 
יעיל  שיווקי  כלי  לעוד  המוצר  את  הופכים 

לטובת הסוכנים. 

אמיל וינשל, מנכ”ל “איילון”, הסביר ואמר 
מביטוחי  כ-15%  שערכנו,  “מבדיקות  כי 

באמצעות  מבוטחים  בישראל  הדירות 
לסוכן  הפוטנציאל  ישיר.  לביטוח  חברות 
מעמדו  את  לחזק  ומטרתנו  וברור,  חד 
בשנה  לרכב  המבצע  הצלחת  ויכולותיו. 
ואנחנו  זה  פוטנציאל  המחישה  שעברה 
במרכז  סוכנינו  את  שמציבה  כחברה 
כלים  במתן  חשיבות  רואים  פעילותנו 
מבוטחיהם  להחזרת  מתקדמים  שיווקיים 
ואמר  הוסיף  וינשל  הסוכנים”.  למעגל 
לשירות  תחליף  שאין  מבין  “הציבור  כי 
ואנחנו  ביטוח  סוכן  של  והמקצוענות 
נוצרה  הנוכחית  שבתקופה  מעריכים 
בשורה  דירות.  בביטוחי  גם  הזדמנות 
פוליסות  של  הנתפס  המחיר  התחתונה, 
וכדי  אשליה  הינו  הישירים  הביטוחים 
להציע  זו, החלטנו  עם תפיסה  להתמודד 
סוכן  של  והמקצועי  האישי  השירות  בצד 
הביטוח, חבילה ביטוחית לדירה הכוללת 
כיסוי  גם מתן הטבות משמעותיות, תנאי 
שילוב  זהו  מופחת.  ומחיר  יותר  טובים 
מנצח לטובת סוכן הביטוח והלקוח כאחד”. 

"מקיף מנצח" לדירה מבית "איילון" 
כולל פוליסה משופרת עם הטבות 
משמעותיות, מחיר הנמוך במאה 

שקלים לפחות מהביטוחים הישירים 
בעת חידוש וכלי נוסף ובולט להעצמת 

היכולות השיווקיות של הסוכן • המהלך, 
בתמיכתה של הלשכה, הושק לראשונה 

בכנס האלמנטר ה-27 באילת
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 רן סער, מנכ”ל “מכבי”:
“הקופות קורסות, ניאלץ לקצץ בשירות למבוטחים”

קטעים מראיון שנערך ע"י רוני לינדר-גנץ ופורסם בעיתון "דה מרקר" 12.11.2013

 - קריסה  סף  על  נמצאות  החולים  “קופות 
מובנה  דרמטי,  יש תהליך  האחרון  בעשור 
וברור של שחיקת תקציבי הקופות, שדרדר 
מאוד את מצב רפואת הקהילה” - כך אומר 
מנכ”ל מכבי שירותי בריאות, רן סער, בראיון 
קופות  שאר  כמו  מכבי,   .TheMarker-ל
השפל  לנקודת  לתחושתו  הגיעה  החולים, 
ביטוח  חוק  חקיקת  מאז  ביותר  הגדולה 
להצליח  שכדי  נקודה   - ממלכתי  בריאות 
לצאת ממנה בלי סיוע ממשלתי משמעותי, 
של  הרכה  בבטן  שיפגעו  צעדים  נדרשים 
הקופה - השירות למבוטחים. ארבע קופות 
2012 בגירעון כולל של  החולים סיימו את 
בלבד:  אשליה  זוהי  אך  שקל,  מיליון   861
הגירעון האמיתי שלהן, ללא כספי התמיכה 
גדול  לסכום  הגיע  שנה,  באותה  שקיבלו 
הרבה יותר - 2 מיליארד שקל - והמצב אף 
מחמיר ב-2013. “כספי התמיכה שקיבלנו 
נכנס  שלא  חד-פעמי,  סכום  הם  מהמדינה 
לבסיס התקציב. למעשה, אנחנו מתחילים 
שנובע  בתקציב,  גדול  חור  עם   2014 את 
משחיקה של שנים שמביאה לגירעון מובנה 
בסדר גודל של 700 מיליון שקל”, אומר סער. 
שנדרש  בשיעור  להתייעל  איך  יותר  “אין 
כדי להישאר מאוזנים. אי אפשר להתייעל 
התייעלות  שנות   18 אחרי  בשנה  ב-6% 
רציפה. המשמעות היא שכבר באפריל או 
אם  מזומנים,  של  קשה  בבעיה  נהיה  מאי 
לפיכך,  קיצוניים”.  צעדים  כמה  נעשה  לא 
מודה  מכבי  מנכ”ל  שנים,  מזה  לראשונה 
לפגוע  אלא  ברירה  לו  אין  כי  מלא  בפה 
למנוע  כדי  למבוטחים,  הרפואי  בשירות 
הבריאות  “שרי  הקופה:  התרסקות  את 
מערכת  שכל  להבין  חייבים  והאוצר 

ששוחקים אותה בצורה כל כך משמעותית 
וסיסטמתית תבצע צעדי התייעלות, ובסוף 
לחולים”,  השירות   - החי  לבשר  תגיע 
וצריך   ,2014 של  בפתח  “אני  אומר.  הוא 
לכתוב תוכנית עבודה עם רפואה, שירות, 
אני  אחראית  בצורה  להתנהל  כדי  תקציב. 
הרפואי,  בשירות  לפגוע  להתחיל  נאלץ 
רוצה  לא  נפשי  נימי  בכל  שאני  משהו  וזה 
לעשות. אבל כנראה שאין לי ברירה”... שני 
השירות  אותי:  מטרידים  מרכזיים  נושאים 
הכל,  מעל  שעומד  למטופלים,  הרפואי 
והביטחון התעסוקתי של העובדים. לצערי, 
במצב  חד-משמעית  נמצאים  אנחנו  כיום 
לפגוע  חייבים   - התייעלות  לייצר  כדי  שבו 
פנימי  סקר  באחרונה  עשינו  במבוטחים... 
על תורים - וראינו שבכל הקופות יש הארכה 
בצורה  קורה  כשזה  תורים.  של  קטנה 
אבל  זה.  את  מרגישים  פחות  הדרגתית 
כדי להתאזן כלכלית אנחנו נאלצים לעשות 
מבחינת  יותר  הרבה  משמעותיים  צעדים 
צמצמנו  ראשית,  במבוטחים:  הפגיעה 
חדשים,  ומטפלים  רופאים  של  גיוס  מאוד 
כשהמשמעות המיידית היא התארכות של 
תורים  הרפואה,  תחומי  בכל  תורים  משכי 
שהוא  פיזיותרפי,  טיפול  של  יותר  ארוכים 
ועוד.  הריון  מעקבי  במכבי,  מפואר  תחום 
ייפגע הוא התפתחות  התחום היחיד שלא 
הילד - כי אנחנו בדיוק נמצאים בעיצומו של 
אנחנו  בנוסף,  בנושא.  גדול  מערכתי  שינוי 
הרפואה  בתחום  תוכניות  לעצור  עומדים 
המונעת, כמו התערבויות למאבק בהשמנה 
של ילדים - טיפול כולל רב מערכתי בילדים 
קליטת  את  ונעצור  מוצלח;  כמאוד  שהוכח 
המבוטחים לתוכנית ה-MOMA שלנו, של 

פרויקט  זה   - קשים  בחולים  ביתי  טיפול 
ונכון רפואית ושירותית, אבל  מאוד מוצלח 
כסף...  הרבה  לקופה  עולה  כזה  חולה  כל 
ברגע שיש לך קושי תזרימי, ברור שאתה 
מתחיל לדחות תשלומים. לכן, ברור לחלוטין 
מערכת  יש  ענקית  כך  כל  מערכת  שסביב 
מזינה  הבריאות  שמערכת  שלמה  משנית 
אותה. מאמצע השנה הבאה תהיה פגיעה 
ממערכת  שחיים  בספקים  מאוד  קשה 
חברות  כמה  יודע  לא  אני  הבריאות. 
ייפלו, יפטרו עובדים או צעדים דומים - זו 
קטנה  חברה  יש  שבסופה  מזון  שרשרת 
להיפגע...  שעומדים  עובדים  כמה  עם 
כשאתה יושב במשרד הבריאות, אתה לא 
יודע מי יושב מולך - נציג המיניסטריון, או 
כבעלים  שלו,  ‘הילדים’  את  מייצג  שהוא 
שמכיוון  היא  התחושה  חולים.  בתי  של 
בתי  של  הבעלים  הוא  הבריאות  שמשרד 
כל  קודם  זה  אותו  שמעניין  מה  החולים, 
כך  אחר  ורק  יציבים,  יהיו  החולים  שבתי 
מגיעה האחריות לקופות. גם בהתמודדות 
בתי  את  בעיקר  מייצג  הוא   - האוצר  מול 
החולים  קופות  דבר  של  בסופו  החולים... 
שעה- יום-יום,  הבריאות  את  מחזיקות 

בחולים  ומטפלות  בשנה,  יום   365 שעה, 
החולים  בתי  המערכת.  ובכל  ובבריאים 
חשובה  אנקדוטה   - בחיים  אנקדוטה  זה 
אמנם, אבל שמתרחשת אחת להרבה זמן. 
התחושה שלנו היא שבתי החולים מופלים 
איתנו  יתחלקו  רוצים שהם  אנחנו  לטובה. 
זה  החולים  נרגיש שבתי  ושלא  באחריות, 
אחריות של משרד הבריאות והקהילה לבד 
מול האוצר. אני מאוד מקווה שוועדת גרמן, 
שעוסקת בנושא הזה, תמצא לכך פתרון”.

ועדת השרים לחקיקה אישרה: 
זוגות שעובדים יחד ישלמו מס בנפרד

לרבות  ביחד,  שעובדים  לזוגות  בשורה 
לחקיקה  השרים  ועדת  סוכנים:  במשרדי 
בכנסת אישרה פה אחד את הצעת החוק 
שר  שהגיש  הכנסה,  מס  פקודת  לתיקון 
מס  לביטול חישוב  לפיד,  יאיר  האוצר 
באותו  העובדים  נשואים  לזוגות  מאוחד 
עסק. מהי המשמעות? כל אחד מבני הזוג, 
ביחס  עומדות  והכנסותיו  נחוצה  שעבודתו 
בעסק,  ההכנסה  לייצור  לתרומתו  ישיר 
ייעשה  החישוב  נפרד.  מס  מחישוב  ייהנה 

בתוספת  שכרו,  של  המס  מדרגות  לפי 
לו.  והטבות המס המגיעות  הזיכוי  נקודות 
מינואר  החל  לתוקף  תיכנס  החוק  הצעת 
על  בירך  לפיד,  יאיר  האוצר,  שר   .2014
ואמר  לחקיקה  השרים  ועדת  החלטת 
עיוות  מבטלת  שהגשתי  כי  “ההצעה 
פעמים  שמנע  במשק הישראלי,  היסטורי 
קטנים  את התפתחותם של עסקים  רבות 
הכלכלה  של  לבה  לב  שהם  ובינוניים, 
הישראלית. מדובר בנדבך נוסף במדיניות 

האדם  את  המחזקת  אנו נוקטים,  שבה 
במשק”.  הפריון  להגדלת  ופועלת  העובד 
לדברי נשיא לה”ב, רו”ח אהוד רצאבי, “שר 
את  לקדם  רבים  מאמצים  עשה  האוצר 
הגדולה  העלות התקציבית  חרף  הנושא, 
של  הרבה  בחשיבותו  מכיר  ובכך  הכרוכה 
לחוק  התיקון  ישראל.  לכלכלת  זה  ציבור 
קטנים  משפחתיים  עסקים  פיתוח  יעודד 
בין  שוויון  ויעודד  ייצר תעסוקה  ובינוניים, 

גברים לנשים”. 
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שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
**סוכנות ביטוח גדולה מת"א מעוניינת 
ברכישה של תיקים איכותיים בכל גודל 

ובכל סוג.בתנאים מיוחדים סודיות 
מבוטחת אילן 0507440580

**מעוניינים לרכוש תיק ביטוח אלמנטרי 
באזור המרכז בקומבינציית תשלום מזומן 
או שותפות על התיק פיני 0523688700 

****אם "התעיפת" מאלמנטרי אל תמכור 
את התיק. מוזמן לפנות אלי להעברת 

הניהול של התיק
)דיסקרטיות מובטחת( 
תמיר 0522502360

tamirgdn@gmail.com

****סוכן ביטוח ותיק מפתח תקווה מעוניין 
לרכוש תיקים של אלמנטר מאיזור המרכז.
נא לפנות לאלימלך 050-7493978 או 

elimelech40@walla.com מייל

****סוכן ביטוח מקצוען מאחת הסוכנויות 
הגדולות בארץ

מעוניין לרכוש תיק ביטוח איכותי באזור 
ירושלים ו/או באזור המרכז. 

גבי 052-6222944 
 

****לתכנן את המחר
תוכנית עסקית מותאמת

dani@gsr.co.il דני

****סוכנות ביטוח גדולה מת"א מעוניינת 
לרכוש תיקים איכותיים ובכל גודל ובכל סוג 

בתנאים מעולים, סודיות מובטחת. 
לאבי - 0505234664 

****סוכנות ביטוח גדולה מרמת-גן 
 מעוניינת לרכוש תיקים מכל סוג, 

סודיות מובטחת. 
דין - 0543971771

****בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני/משווק 
פנסיוני מאזור הצפון!

מעונין להיות עצמאי ולפתוח עסק משלך? 
זה אפשרי!

חברת יפעת שירותים פיננסים בונה לך 
קריירה בתחום הפנסיוני כעצמאי ומציעה לך:
מימון, משרדים, תיאום פגישות ליווי ועזרה 
בגיוס לקוחות. לתיאום פגישה צור קשר 

נייד אישי, ארז - 054-6225526
מייל erez@eg-fin.co.il. סודיות מובטחת!!!

****משרד לביטוח בעל מוניטין רב 25 שנה 
במגזר החרידי 

באזור מודיעין מבקש הצעות 
פקס 0774701701

****סוכן ביטוח מירושלים מעוניין ברכישת 
תיק ביטוח פרט איכותי 0508323330

****סוכנות ביטוח באיזור פתח תקוה. 
מעוניינת ברכישת תיקי ביטוח קטנים 

ובינוניים.
שיחות דיסקרטיות לחלוטין. 

טלפון 050-6350150. רונן. 

מודעות דרושים
****דרושים סוכני/ות ביטוח שכירים

לסוכנות ביטוח גדולה ומובילה בפריסה 
ארצית להרחבת תיקי הלקוחות של 

הסוכנות. תנאים מצוינים למתאימים: פגישות 
מתואמות עם לקוחות קיימים, הכשרות 
מקצועיות, שירותי משרד וליווי מקצועי 

ותפעולי מלא. דרישות: אוריינטציית שיווק 
ושירות גבוהה במיוחד, חריצות ונכונות 

לעבודה מאומצת, ראש גדול והופעה ייצוגית.
ליצירת קשר ופרטים נוספים - 

מרי - 052-6236623

****לסוכנות ביטוח בהתרחבות בכפר סבא,
דרוש/ה פקיד/ה לתפקיד ניהול תביעות 
ומזכירות, למשרה חלקית עם אפשרות 

הרחבה בעתיד.
שעות עבודה 9.00-14.00 

תנאים טובים למתאים/ה, עבודה לטווח ארוך
דרישות : ניסיון קודם בתביעות חובה,

רצוי יידע בחיים.
eran@bar-ins.co.il קו"ח למייל
לתיאום - 09-7665577 איתמר

****לסוכנות ביטוח באבן יהודה דרושה 
פקידת אלמנטרי בתחום הרכב כולל טיפול 

בתביעות. משרה מלאה. 
 Yoram@barzilay-ins.co.il -קו"ח ל

נייד 052-3372100 

****לסוכנות ביטוח ותיקה ברמת גן 
דרוש/ה פקיד/ה מקצועית בביטוח חיים ¾ 

משרה עם ניסיון של לפחות 5 שנים 
לעבודה בצוות.

נא לפנות בצירף קורות חיים לרוני במייל 
r_gdoron@netvision.net.il

****דרושה חתמת אלמנטרית, לסוכנות 
ביטוח ותיקה בחיפה, למשרה מלאה.

פניה וקורות חיים ניתן באמצעות 
e-mail: office@menczel.co.il או 

לטלפון 04-6640112 להדס בלבד!

****ליחידת סוכני ביטוח פנסיוני בר"ג 
דרושה פקידת ביטוח חיים פנסיוני לעבודה 

מול סוכנים ולקוחות נידרש ידע בביטוח 
חיים ותפעול מערכות מחשב בחברות 
ביטוח, משרה גמישה 050-6784103

****לסניף חיפה של שגיא יוגב סוכנות 
לביטוח בע"מ דרוש /ה רפרנט /ית תפעול 
בתחום הפנסיוני לרבות בריאות ופרט. 
יכולת מתן שירות לסוכנים, מעסיקים 

ומבוטחים, יכולת וניסיון טיפול בכספים 
ובקרות גביה. משרה מלאה לאיוש מיידי. 

תנאים טובים למתאימים.
yafits@sgy.co.il קו"ח יש להפנות ל

****לסוכנות ביטוח באיזור הצפון בעלת 
מאגר לקוחות גדול. נדרש/ת איש/ת 
מכירות למכירת מוצרי ריסק ובריאות.

תנאים טובים למתאימים. 
לפרטים: איתמר- 0522421368

****למשרד ביטוח גדול בעיר אשדוד 
דרושה פקידת ביטוח, עדיפות עם ניסיון, 

קו"ח לפקס 08-8666319

****סוכנות ביטוח מובילה מתרחבת 
ומחפשת עובדים לסניף חיפה. נדרש רקע 

בביטוח אלמנטארי - חיתום/תביעות.
לפרטים נוספים וקביעת ראיון -

ארז - 050-7500945
erez@ebit.co.il - קורות חיים למייל

השכרת משרדים
****להשכרה חדר בסוכנות ביטוח 

בצק פוסט חיפה
החדר כולל עמדת עבודה מלאה

ואפשרות לשרותי משרד )פקידה ועוד...(
אפי 054-2300702

****להשכרה בבת ים 
כניסה מיידית כ- 100 מ 

קומה ראשונה
מיקום מרכזי 

טלפון 050.5738224

****סוכן / סוכנת
בנטעים סוכנות לביטוח

התפנה מקום במשרדים עבורך
לפרטים נוספים: תמיר 054-3300552

גדי 052-5411261

לוח הביטוח
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת 2013, מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל:

lishka@insurance.org.il // הפרסום מוגבל ל- 3 שבועות 

לחבר הלשכה שבתאי זקר 
משתתפים בצערך במות אביך 

משה זקר ז"ל 
שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני ביטוח בישראל


