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כנס בריאות

שר הבריאות: "חברות ביטוח גובות מחירים 
מוגזמים בביטוחי בריאות פרטיים"

לקראת כנס הבריאות שיערך בשבוע הבא, שר הבריאות יעקב ליצמן ונשיא הלשכה אריה אברמוביץ מדברים 
על מצב ביטוחי הבריאות בישראל • סו"ב אברמוביץ: "שתי הרפורמות בתחום הבריאות נכשלו"

רונית מורגנשטרן

"
האזרח  של  לזכותו  רבה  חשיבות  רואה  אני 
לרכוש ביטוחי בריאות פרטיים. יחד עם זאת, 
צריך להגן על המבוטח מפני חברות ביטוח 
שגובות ממנו סכומים מוגזמים בביטוחים אלו", 
בריאיון  ליצמן,  יעקב  הבריאות,  שר  אומר  כך 
למגזין "ביטוח ופיננסים" שיפורסם לקראת כנס 
הבריאות של לשכת סוכני ביטוח. הכנס יתקיים 
בקרית  התרבות  בהיכל  ה־3.7,  הבא  שני  ביום 

שדה התעופה.
הביטוח  חברות  של  הקמפיינים  ליצמן,  לדעת 
מפחידים מדי את הציבור. "אם זה היה תלוי בי 
הייתי אוסר עליהם", אמר ליצמן והוסיף כי "צריך 
לתת למבוטח יותר כלים על מנת שיוכל לבחור 
את הפוליסה המתאימה עבורו. הייתה התקדמות 
בנושא בשנים האחרונות, אך הדרך עוד ארוכה. 
אין ספק שצריך להקטין את התלות של המבוטח 
בביטוחי הבריאות הפרטיים ולשפר את הסל של 
המערכת הציבורית. אנחנו כבר פועלים בעניין 
שקלים  ממיליארד  למעלה  השקענו  השנה  ורק 

בנושא".
כמות  של  העולים  למספרים  בהתייחסו 
המעשנים בישראל אמר השר ליצמן כי "אנחנו 
מול  כולל  החזיתות,  בכל  העישון  נגד  פועלים 
הסיגריות הרגילות. מדיניות זו באה לידי ביטוי 
בהמלצה לשר האוצר להעלות את המס על טבק 
ובהרחבה של הגבלת העישון במקומות  לגלגול 
מגבשים  אנחנו  אלו  בימים  בנוסף,  ציבוריים. 
ופרסום  שיווק  על  המגבלות  להרחבת  מדיניות 
להחלת  בנוסף  כמובן  זה  כל  הטבק.  מוצרי  של 
המגבלות הקיימות על הסיגריות האלקטרוניות".

הרפורמות נכשלו 
את  סיכם  אברמוביץ,  אריה  הלשכה,  נשיא 
במגזין.  שיתפרסם  במאמר  האחרונה  התקופה 
רפורמות  שתי  עם  התמודדנו  האחרונה  "בשנה 
פוגעות  ולצערנו  שנכשלו  הבריאות  בתחום 
פוליסת  היא  הראשונה  המבוטחים.  בציבור 
כה,  עד  חוזים  שאנו  ככל  האחידה.  הבריאות 
את  להוזיל  היתה  שמטרתה  הבריאות  רפורמת 
פוליסות  הוזלת  נכשלה.  למבוטחים  הפרמיה 

ובפועל  כה,  עד  נרשמה  לא  הבריאות  ביטוחי 
והן  קטנים  ילדים  הן  לפיו  מצב  יצר  המהלך 
אנשים מבוגרים רוכשים את אותו מוצר ביטוחי, 
למרות שלכל אחד מהם נתונים רפואיים שונים", 

כתב אברמוביץ.  
"הרפורמה השנייה היא רפורמת כתבי השירות. 
כתבי השירות נמכרו ללא צורך בחיתום רפואי 
והיוו אלטרנטיבה ראויה לכל אותם אנשים שלא 
כניסת  עם  כעת  בריאות.  פוליסת  לרכוש  יכלו 

ממשיך  הישראלי  הציבור  לתוקף,  הרפורמה 
לרכוש את אותם כתבי שירות אך בעלות יקרה 
הרבה יותר. אנו תקווה כי המפקחת על הביטוח 
ענף  על  הרפורמה  מהשלכות  מסקנות  תסיק 

הביטוח והציבור כולו, ותיסוג מהן בהתאם".
תחת  הלשכה,  של  השנתי  הבריאות  כנס 
החדש",  בעידן  הבריאות  "העיקר  הכותרת 
שפועלת  האחידה  הבריאות  בפוליסת  יתמקד 
בכנס  וחצי.  שנה  כבר  הסיעודי  ובביטוח  בשוק 
והביטוח,  הבריאות  מערכת  בכירי  ישתתפו 
זאב  פרופ'  ליצמן,  יעקב  הבריאות  שר  ובהם 
אנגל,  דני  ירושלים,  הדסה  מנכ"ל  רוטשטיין, 
לוי אבקסיס,  אורלי  ח"כ  סנטר,  מדיקל  מנכ"ל 

וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק  מרשות  יונש  יואב 
הבריאות  אגף  מנהלת  סרוודיו,  ניב  ונאוה 
יו"ר  זיו,  יואל  סו"ב  יפתח  הכנס  את  באיילון. 
ועדת הבריאות והסיעוד בלשכה, ואחריו יישא 

דברים נשיא הלשכה.
עוד ישתתפו עו"ד שי אופז שידבר על יתרונות 
יועץ  נקבלי,  גבי  ויישומה,  האחידה  הפוליסה 
הלשכה לבריאות וסיעוד, וד"ר רינת כהן, ראש 
שתשוחח  מאוחדת,  חולים  בקופת  ביטוחים  אגף 
השב"ן  שילוב  על  לבקוביץ  ורדה  סו"ב  עם 
העיתונאי  ינחה  הכנס  את  הבריאות.  במערכת 

קובי אריאלי.

אברמוביץ: "רפורמת הבריאות 
שמטרתה הייתה להוזיל את 
הפרמיה למבוטחים נכשלה"

השר ליצמן וסו"ב אברמוביץ. עד כה לא נרשמה הוזלה בפוליסות ביטוחי הבריאות
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בחירות  בלשכה        

לנצח ולהישאר בנאדם
סוכנות וסוכנים יקרים,

לנצח ולהישאר בנאדם" זה לא משפט לקמפיין, "
זוהי דרך חיים שכל מי שרוצה להוביל ולהנהיג 

ציבור חייב לאמץ ולחבק.
יידרשו  הביטוח  וסוכני  סוכנות  הקרובים  בשבועות 
להאזין  הלשכה,  לנשיאות  המועמדים  את  לבחון 
ולבדוק  מצעיהם  את  לקרוא  לעתיד,  לתוכניותיהם 
את השקפת עולמם. מי שיזכה להיבחר לתפקיד נשיא 
מקצועי.  אתוס  שנות   80 של  מסורת  יקבל  הלשכה 
שמעסיק  ויוקרתי  מכובד  מקצוע  הינו  ביטוח  סוכן 
משפחות  באלפי  מדובר  בישראל.  משפחות  אלפי 
שבנו עסקים מצליחים, העבירו אותם לדור ההמשך, 
ומסתכלים בגאווה על המקצוע שלהם, על הלשכה 

שמאגדת אותם והפכה להיות להם לבית ולקהילה. 
בימים האחרונים מערכת הבחירות הגיעה למקומות 

ומחוזות רעים.
חלק מהמועמדים מוצאים את דרכם במרוץ הזה תוך 
מורכב  הזה  הבית  שלנו.  המשותף  הבית  פירוק  כדי 
מלבנים־לבנים, כשמאחורי כל לבנה עומד אדם אשר 
ובהקרבה  מלאה  בהתנדבות  וימים  שעות  משקיע 
אישית שאין דומה לה. אלה שבוחרים להכות בחומות 
הבית באמצעות השמצות סרק, לא פוגעים בחומות 
למקצוע  בחברים  אדם,  בבני  פוגעים  הם  סגורות, 
ואף חברים אישיים. אין מקום בלשכה שלנו לאנשים 

שיורים בתוך הנגמ"ש.

את  מאבדת  שהלשכה  טוענים  משמיצים  אותם 
העשתונות במלחמתה למען הסוכנים.

הלשכה  כאשר  וברור,  חד  באופן  לומר  לי  תרשו 
בהוראות  לעמוד  הביטוח  חברות  ממנכ״לי  דורשת 
חוק של תשלום תגמול לסוכן שלא מתוך זיקה לדמי 
על  מלחמה  זוהי  הבית.  על  מלחמה  זוהי  הניהול, 

פרנסתם של הסוכנים.
לובי  החולפת  בקדנציה  בנתה  ביטוח  סוכני  לשכת 
פוליטי חזק, משמעותי ודומיננטי. העדות לעוצמתה 
כמות  היא  והכנסת  הממשל  בזירת  הלשכה  של 
ואיכות השרים וחברי הכנסת שפוקדים את הלשכה 
ואת כנסיה,  את אירועי הסניפים והמחוזות, חקיקה 
ועדות  של  מלא  פעולה  בשיתוף  שמתקדמת  שלנו 

הכנסת, וחקיקה נגדנו שנבלמת. זוהי עוצמה.
המקצועית  הלשכה  היא  כיום  ביטוח  סוכני  לשכה 
הלשכות  ראשי  כך  על  יעידו  בישראל,  המובילה 
מערך  בונים  איך  אצלנו  ולהשתלם  ללמוד  שבאים 
תקשורת  ומערכת  ממשל  קשרי  מערך  תקשורת, 
פנים - האם כל זה לא נחשב בעיני אלה שבוחרים 
רגל  פשיטת  לנו  וקוראים  שלנו  הבית  את  להרוס 

ואיבוד עשתונות כחלק מתעמולת בחירות זולה?
כלל ראשון למי שמבקשים לעצמם את המחר ואת 
לפניי  והאתמול.  ההווה  בעשיית  הכרה  היא  העתיד 
בתפקיד כיהנו נשיאים, ראשי מחוזות וועדות שלא 

רק קידמו את הלשכה - הם כתבו מורשת. כשנכנסתי 
לכבד  היא  הראשונה  שמשימתי  ידעתי  לתפקיד 
אותם ולהמשיך את דרכם, להעצים אותם ולהשתדל 
להיות ראוי לתפקיד הזה. לכך אני מצפה מהטובים 
שבפעילים שלנו המבקשים את אמונכם. האמון הזה 
אינו מובן מאליו. את האמון הזה צריך להרוויח ביום 

שלפני הבחירות וביום שאחרי הבחירות.
מי שמבקש בשבילו את התפקיד, יידע שהוא עושה 
הקרבה אישית גדולה ועליו לשלם מחיר אישי ופרטי 
ולילות  ארוכים  ימים  ובזמן.  במילים  לכמת  שקשה 
מתישים בפיקוח, הקילומטרים הארוכים במסדרונות 
הכנסת, והקשב לכל אחת ואחד מכם שצריך להיות 
ההערות  התובנות  את  ולשמוע  עבורו  זמינים 
ידי  על  להגשים  ניתן  לא  אלה  כל  את  והביקורת. 
הכפשת הבית המשותף שלנו. כל זה לא ניתן להגשים 
באמצעות קמפיין שכולו פייק ניוז. את כל זה ניתן 
חלוקים  אנו  כאשר  שגם  ההכרה  ידי  על  רק  להשיג 
אחד על השני, אנו מכבדים אחד את השני, כי עבודת 

הלשכה כולה נעשית לטובת הסוכנים ופרנסתם.
אינני מכהן כוועדת אתיקה לענייני מערכת הבחירות, 
לכל  טובה  אחת  המלצה  לתת  יכול  אני  אם  אך 

המועמדים, המלצתי היא - לנצח ולהישאר בנאדם.
בברכה,
סו"ב אריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני ביטוח

SMSwww.sms2010.co.il - הדרך הקלה לעבודה יעילה

הדרך הקלה לעבודה יעילה

Service Management Systems

כשזה מקצועי
SMS זה
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חדשות  הביטוח        

בוטל ההסכם למכירת הפניקס 
לקבוצת יאנגו הסינית 

 ההסכם בין קבוצת דלק לענקית הסינית יאנגו בוטל לאחר שהממונה על רשות ההון התעכבה 
במתן אישור להעברת השליטה

רונית מורגנשטרן

יצחק תשובה, ח ברת דלק, שבשליטת 
כי  לבורסה  השבוע  בתחילת  דיווחה 
אחזקותיה  למכירת  ההסכם  בוטל 
הסינית  לחברה  ביטוח  הפניקס  בחברת   )52%(
יאנגו תמורת כ־2.15 מיליארד שקלים. החברה 
קבלת  הליך  התמשכות  "נוכח  כי  דיווחה 
לקבוצת  בהפניקס  השליטה  להעברת  האישור 
יאנגו, הסכימו הצדדים על ביטולו של ההסכם 
בהתאם למנגנון שנקבע בו, וכל צד ויתר באופן 
בלתי חוזר וללא תנאי על כל טענה, תביעה או 
נחתמה  יאנגו  עם  העסקה  להסכם".  בקשר  נזק 
באוגוסט 2016 ומועד מימושה הוארך באפריל 
מרשות  האישורים  את  להשיג  בתקווה  האחרון 

שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
ההערכה היא שהממונה על שוק ההון, ביטוח 
אישורה  את  עיכבה  סלינגר,  דורית  וחיסכון, 
להיתר שליטה ליאנגו הסינית בחברת הפניקס, 
עזר  לא  לביטולו.  הביא  דבר  של  שבסופו  מה 
גם גיוסו לעסקה של יונל כהן, לשעבר מנכ"ל 
לסייע  בניסיון  ביטוח,  איילון  ויו"ר  מגדל 
לקבלת היתר השליטה מהממונה. כהן אמור היה 
להשקיע 130 מיליון שקל תמורת 4% מהפניקס 

ולהתמנות ליו"ר החברה. 

דפוס חוזר
עסקות  ביצוע  על  בעבר  גם  הקשתה  הממונה 
למכירת חברות ביטוח לחברות סיניות, כשהציבה 
בפניהם פעם אחר פעם דרישות מורחבות למסמכים 
וחומרים, שגם קשורים בהשקעת משאבים נוספת 
מצד החברות הסיניות. סלינגר לא אישרה לחברת 
דלק למכור את אחזקותיה בחברת הפניקס לחברה 

סינית אחרת – פוסון. בנוסף, היא לא אישרה את 
מקרולינק,  הסיניות  לחברות  ביטוח  כלל  מכירת 
 SG( Shanghai Gongbaoו־ טיינאן־הייפנג, 
הוביל  אותה  קבוצה   ,)Business Consulting

עו"ד הראל לוקר.
קיבלה  כבר  כי  דלק  חברת  מסרה  בהודעתה 

פניות חדשות מגופים ישראלים וגופים זרים. 

הפניקס מ הביטוח  חברת  מניות  כירת 
השליטה  בעלת  דלק,  קבוצת  ידי  על 
בהפניקס, תביא למעורבות מצד רשות שוק 
הדירקטורים  במינוי  וחיסכון  ביטוח  ההון, 
מעריכים  האוצר  במשרד  החברה.  של 
של  המודל  את  תאמץ  ההון  שוק  שרשות 
בנק ישראל במינוי דירקטורים לבנק לאומי 

ובנק דיסקונט חסרי גרעין שליטה.
גרעין  מכירת  של  העסקה  כישלון 
יאנגו  לקבוצת  הפניקס  של  השליטה 
במיוחד  זאת  מראש.  צפוי  היה  הסינית 

מגבלות  הטילו  בסין  שהרגולטורים  לאחר 
על הבנקים הסינים במימון עסקאות גדולות 
בנוסף,  לסין.  מחוץ  חברות  רכישת  של 
מקבוצת  דרשו  והביטוח  ההון  שוק  ברשות 
יאנגו ביטחונות ביחס לניהול כספי הפנסיה 

בקבוצת הפניקס.
עתה, לאחר שקבוצת דלק מתכוונת למכור 
קבוצת  וגם  בבורסה  השליטה  גרעין  את 
נערכים  בבורסה,  רוצה למכור מניות  שחר 
במשרד  החדש.  למצב  ההון  שוק  ברשות 
של  המודל  את  לאמץ  ממליצים  האוצר 

הממנה  ישראל,  בבנק  הבנקים  על  הפיקוח 
דיסקונט.  ובבנק  לאומי  בבנק  דירקטורים 
בנק ישראל ממנה ועדה ציבורית בראשות 
דירקטורים  על  הממליצה  בדימוס  שופט 
מובאים  המומלצים  הדירקטורים  לבנק. 

לאישור של האסיפה הכללית של הבנק.
תתבצע  הפניקס  מניות  של  המכירה  אם 
הדירקטורים  יצטרכו  הקרובים,  בחודשים 
שמונו על ידי קבוצת דלק להתפטר. הדבר 
למינוי  לפעול  ההון  שוק  רשות  את  יחייב 

דירקטורים חדשים, כולל יו”ר הפניקס.

מכירת הפניקס בבורסה תביא למעורבות 
רשות ההון במינוי דירקטורים

דוד ליפקין

פרשנות

יצחק תשובה )מימין( ויונל כהן



5 | 29 ביוני 2017 

חדשות  הביטוח        

איתי ברדה: "זכייה בקרן הפנסיה של 
המדינה היא מהלך אסטרטגי חשוב"

הלמן־אלדובי תספק ל־3,000 עובדי ההוראה של ארגון "כח לעובדים" הטבות ותנאים 
מיוחדים במסגרת קרן פנסיית ברירת המחדל של בית ההשקעות

רונית מורגנשטרן

אלישקוב נמצאת במשא ומתן להצטרף בתפקיד 
בכיר לאחת מקבוצות הביטוח הגדולות

רונית מורגנשטרן

במכרז ב זכה  הלמן־אלדובי  ההשקעות  ית 
לעובדים",  "כח  ארגון  של  הפנסיה 
החברים  ההוראה  עובדי  יזכו  במסגרתו 
הן  נלווים,  ותנאים  ניהול  בדמי  להטבות  בארגון 

בקרן הפנסיה והן בקרן ההשתלמות של החברה.
והרווחה  החינוך  עובדי   3,000 ההסכם,  פי  על 
בקרן  המוצעים  מהתנאים  ייהנו  בארגון  החברים 
בית ההשקעות, שהוא  ברירת המחדל של  פנסיית 
אחד משני הזוכים בשיווק פנסיית ברירת מחדל של 
בשיעור  ניהול  דמי  ישלמו  הארגון  חברי  המדינה. 
של 1.49% מההפקדות וכן ישלמו 0.001% מהצבירה 
בלבד. התנאים נכונים לכלל עובדי החינוך והרווחה 
ועדים  החברים בוועדים השונים במסגרת הארגון. 
עובדות  ידי  על  האחרונות  בשנים  הוקמו  אלו 
ועובדים שהתאגדו כדי להיאבק על תנאי העסקתם. 
הללו  הוועדים  כי  אומרים  לעובדים"  "כח  בארגון 
מייצגים עובדים מסורים במערכות החינוך ורווחה, 

ביניהם מורי קבלן ועובדי מסגרות מופרטות. 
נכסים  המנהל  הלמן־אלדובי,  ההשקעות  בית 
בשנת  הוקם  שקלים,  מיליארד  כ־44  של  בהיקף 
הגדולים  ההשקעות  מבתי  אחד  והינו   1995

והוותיקים בשוק ההון הישראלי. קרן 
הינה  ההשקעות  בית  של  הפנסיה 
במכרז  שזכו  הקרנות  משתי  אחת 
משרד  של  המחדל  ברירת  פנסיית 
האוצר וכן במכרז הפנסיה של חברת 

החשמל. כמו כן, חברת האם של בית 
ההשקעות הפכה לאחרונה לציבורית 

והחלה להיסחר בבורסה בתל אביב.

לא ברירת מחדל
ארגון "כוח לעובדים - ארגון עובדים דמוקרטי" 
אלף  מ־30  למעלה  כיום  ומייצג   2007 מאז  פועל 
בארגון  החינוך  כשבענף  ענפים,  במגוון  עובדים 
על  מברכים  "אנחנו  עובדים.  כ־3,000  מאוגדים 
פעולה משותפת נוספת של הוועדים המרכיבים את 
העובדות  של  ההעסקה  תנאי  לשיפור  החינוך  ענף 
החינוך  ענף  רכז  וילר,  מרטין  אומר  והעובדים", 
בארגון. "לאחר תהליך שארך מספר חודשים לבחירת 
מיטביים,  בתנאים  ההשתלמות  וקרן  פנסיה  קרן 
בחר ענף החינוך לעבוד עם בית ההשקעות הלמן־
אלדובי, אשר הציע, בנוסף לדמי ניהול נמוכים, גם 

סל שירותים וצוות מקצועי שיספק ייעוץ 
ויסייע לעובדים המעוניינים בכך לעבור 
מקרנות פנסיה קיימות לקרן של הלמן־

אלדובי". 
ניהל  הענף  מטעם  ומתן  המשא  את 
חברת  מנכ"ל  אסטרייכר,  איציק 
בע"מ",  וניהול  ייעוץ   – "אסטרייכר 
ו"ועד  היל"ה  מורות  ועד  נציגי  בשיתוף 

עובדי חסות הנוער".
ופנסיה,  גמל  הלמן־אלדובי  מנכ"ל  ברדה,  איתי 
אמר בעקבות הזכייה כי "אנו רואים בזכייה בקרן 
מאוד  חשוב  אסטרטגי  מהלך  המדינה  הפנסיה של 
ועל כן אנחנו נחושים לעשות כל מאמץ להפיץ את 
הבשורה הצרכנית הגדולה ביותר שהייתה במדינה 
בשנים האחרונות. הוכחנו היום שוב שאנחנו זוכים 
כברירת  רק  ולא  מעסיק  במכרזי  גם  רב  לאמון 
החינוך  ענף  עובדי  האוצר.  משרד  שקבע  מחדל 
ב"כח לעובדים" הינם לקוחות אסטרטגיים חשובים 
ששילמו דמי ניהול גבוהים מאוד עד היום ובמהלך 
הזקנה  קצבת  את  משמעותית  להגדיל  יזכו  הזה 

שלהם בפנסיה".

הודעה לבורסה ביום שני השבוע אישרה ב
לראשונה  שפורסמה  הידיעה  את  איילון 
ב"ביטוח ופיננסים" על פרישתה הסופית 
של רו"ח אתי אלישקוב מהחברה. על פי הדיווח 
לא התקבלו האישורים שנדרשו להתקשרותה של 
אלישקוב עם איילון, ולכן ההסכם בין החברה לבין 
אלישקוב  והתבטל.  לתוקף  נכנס  לא  אלישקוב 
מספר  לפני  כבר  מהחברה  פרישתה  על  הודיעה 

התעכבה  הרשמית  ההודעה  אך  שבועות, 
בשל משא ומתן בנוגע לתנאי הפרישה.

לעיתונות  אלישקוב  שפרסמה  בהודעה 
העובדה  "לאור  פרשה  היא  כי  נאמר 
שמינויה לתפקיד מנכ"לית חברת הביטוח 
במקומו של אריק יוגב, כפי שסוכם עימה 

מראש, לא יצא לפועל". נודע כי אלישקוב 
מנהלת משא ומתן להצטרף בקרוב לאחת 

מקבוצות הביטוח הגדולות בתפקיד בכיר.
כיהנה בעבר כמנכ"לית הכשרה חברה  אלישקוב 
ביטוח,  החזקות  הכשרה   - האם  והחברה  לביטוח 
המצרפי  הכולל  הרווח  כהונתה,  בתקופת  כאשר 
שרשמה הכשרה בין השנים 2012־2016 עמד על 
של  דיבידנדים  חלוקת  תוך  שקל,  מיליון  כ־235 
מונתה  פרישתה,  לאחר  מיד  שקל.  מיליון   168
סיכום  תוך  אחזקות,  איילון  למנכ"לית 
שבמהלך שנת 2017 תמונה למנכ"לית 

חברת הביטוח.
לדברי מקורבים לאלישקוב, במהלך 
הפגינה  היא  באיילון  קצר  זמן  פרק 
את יכולותיה וטיפלה בהצלחה רבה 
בנושאים מהותיים, וביניהם: פריסת 
הבנקים  מול  פיננסיות  התחייבויות 
הבנות;  וחברות  אחזקות  איילון  של 

עסקאות ביטוחי משנה אשר תרמו למעלה מ־100 
מיליון שקל לעודף ההון של איילון ביטוח ומנעו 
מהבעלים להזרים הון; התנהלות מול רשות ניירות 
אחזקות;  איילון  עבור  מדף  תשקיף  לקידום  ערך 
הון ראשוני מורכב  רגולטורי עבור  קבלת אישור 
לצורך  לביטוח  חברה  לאיילון  אחזקות  מאיילון 

כיסוי גרעון בהון של חברת הביטוח. 
מהלכיה הובילו לגידול של למעלה מ־150 מיליון 
שקל בעודף ההון של איילון ביטוח, ולצמצום ניכר 
בהפסדיה של החברה כפי שבאו לידי ביטוי בדוח 

הכספי לשנת 2016.
)40(, הנחשבת כוכב עולה בתחומה בשל  אלישקוב 
גילה הצעיר וכישוריה הפיננסיים והניהוליים, דורגה 
הצעירים  מ־40  כאחת   2015 לשנת  גלובס  בדירוג 
המבטיחים ביותר במשק. היא צפויה להמשיך ולעסוק 

בתפקידים בכירים בענף הביטוח והפיננסים.

ברדה. "לקוחות 
אסטרטגיים חשובים"

אלישקוב. דורגה כאחת 
מהצעירים המבטיחים 
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יתרונות מנורה
יתרוןכיסוי
גמלת ההחלמה הגבוהה בשוקהשתלות בחו"ל

מהתקרות הגבוהות בשוק למקרה ביטוחתרופות מיוחדות

בדיקה גנומית לסרטן בכל שלבתרופות בהתאמה אישית
תקרה כוללת מהגבוהות בשוק

פרימיום 2017
 המסלול הביטוחי המומלץ בחברה המובילה 

בשירות ובתכניות הביטוח שלה!
 ניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל – אחידה

 השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל
 תרופות מיוחדות

 תרופות בהתאמה אישית
 ניתוחים ומחליפי ניתוח בחו"ל

*

 בשלוש השנים האחרונות! 
מקום ראשון בשירות עפ"י סקר שביעות רצון של לשכת סוכני הביטוח

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה ולסייגיה, ט.ל.ח. 
*יש לסמן בטופס ההצעה לביטוח את כל אחת מהתוכניות בנפרד
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דורית סלינגר: התגלו פרצות חמורות בגופים 
המוסדיים שאפשרו תקיפה וחדירה

בכנס הסייבר השבוע התייחסה הממונה על שוק ההון לפעילות הלשכה בתחום הסייבר • "אנו 
מבינים כי אחד הנושאים הבוערים היום הוא איך להגן על מבוטחים מפני מתקפות סייבר"

  
רונית מורגנשטרן

הגופים " והתנהלות  היערכות  את  לבחון  כדי 
המוסדיים בנושא הסייבר, בחרנו לבצע מתקפות 
במטרה  מוסדיים  גופים  בכ־20  יזומות  תרגול 
לאתר חולשות ופרצות",  כך סיפרה הממונה על שוק 
ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, בכנס הסייבר של 
לשכת המסחר בריטניה ישראל, שהתקיים ביום שלישי 
זו התגלתה כיעילה ביותר. קיבלנו  השבוע. "פעילות 
בגופים,  הסיכון  מנוהל  כיצד  מהשטח  אמיתי  מושג 
ומצאנו פרצות שחלקן היו דרמטיות וחמורות, שתוקנו. 
דוגמאות לפרצות שהתגלו ונוצלו כדי לממש תקיפה 
וחדירה הן שימוש במערכות הפעלה שאינן מעודכנות 
כנדרש, מידע רגיש שנשמר ללא הגנה מספקת ובניגוד 
לנהלים, מנגנוני סינון תוכן ודואר אלקטרוני שנעקפו 

בקלות ושימוש במדיניות סיסמאות חלשה".
סלינגר סיפרה כי במסגרת התרגיל נכנסו שני גברים 
היה  לא  הגברים  "לשני  שנבדקו,  המוסדיים  לגופים 
את  לעקוף  הצליחו  הם  זאת  למרות  אך  כניסה  אישור 
אבטחת הבניין. לאחר זמן קצר הם חדרו לרשת הפנימית 
של הגוף המוסדי לאחר שנטרלו את כל מנגנוני ההגנה. 
של  הליבה  מערכות  על  מלאה  שליטה  השיגו  שניהם 
החברה, על שרתי המיילים, על מערכות הנתונים, על 

בסיסי הנתונים ובעצם, על מה לא?" סיפרה הממונה. 
מגוון  גם  כמו  הרשות,  של  הביקורות  לדבריה, 

פועל  הן  הסייבר,  הגנת  בתחום  נוספות  פעילויות 
יוצא של שמירת עניינם של מבוטחים וחוסכים. "אנו 
מבינים כי אחד הנושאים הבוערים היום הוא איך להגן 
על מבוטחים מפני מתקפות סייבר. הרי אנחנו עדים 
שהתרחשו  מתקפות  של  להצלחות  ואף  לניסיונות 
וחברות  בנקים  ממשלה,  גופי  על  שונות  במדינות 
מנהלי  "כל  כי  והוסיפה  סלינגר  הדגישה  גדולות", 
שהוצגו  הביקורת  בממצאי  רב  ערך  מצאו  הגופים 
אנו  מיידי.  ותיקנו את הליקויים באופן  להם, הפנימו 

מתכוונים להמשיך ולפעול בדרך זו ואף להרחיבה".

פעילות רגולטורית ותשתיתית 
לדברי הממונה על שוק ההון, פעילות הרשות 

מבחינה  ראשית,  נדבכים.  למספר  מתחלקת 
לתוקף  נכנס   2017 באפריל  רגולטורית, 
חוזר מפורט לניהול סיכוני הסייבר. בנוסף, 
תשתיתית.  מבחינה   גם  פועלת  הרשות 
בין  פעולה  בשיתוף  רבה  חשיבות  "קיימת 
גופי הממשלה השונים, למשל עם הרשות 
הוא  שהקמתה  הסייבר,  להגנת  הלאומית 
והתמודדות  לזיהוי  והכרחי  מבורך  צעד 
עם איומים רחבים ברמה משקית" מפרטת 
בשלבי  כבר  רתמנו  כך  "לשם  הממונה. 

המוסדיים  הגופים  את  הלאומי,   certה־ של  ההקמה 
הפיננסית,  הרציפות  למרכז  להתחברות  המרכזיים 
ואנו רואים בכך ערך פוטנציאלי גדול. נמשיך לפעול 

לחיבור כלל הגופים המוסדיים לתשתית חשובה זו". 
כמו כן, הרשות פועלת לאישור מוצרי ביטוח. "חברות 
סייבר,  התקפות  מפני  ביטוח  כיום  מציעות  הביטוח 
בעיקר לעסקים גדולים ובינוניים. אנו צופים כי תחום 
זה יתפתח בקרוב גם למבוטחים שאינם בעלי עסק. שוק 
סיכון.  עם  להתמודדות  מנגנון  מטבעו  מהווה  הביטוח 
אנו רואים מגמה הולכת וגדלה של פעילות ביטוח מפני 
סיכוני סייבר שעלולים לבוא לידי ביטוי בכל מכשירי 
האלקטרוניקה שנפוצים היום, למשל טלוויזיות חכמות, 
סטרימרים, פלייסטיישן, מצלמות אבטחה ביתיות, 

מזגנים, איי־רובוט, ובית חכם", אמרה סלינגר.
ההון  שוק  רשות  כי  סלינגר  חשפה  בכנס 
מגייסת שני מומחי סייבר לרשות, שתפקידם 
הגופים  היערכות  את  להגביר  יהיה 
"בתקופה  סייבר.  להתקפות  המוסדיים 
בראש  יהיה  הסייבר  נושא  הקרובה 
מטרה  מתוך  שלנו  העדיפויות  סדר 
ולמנוע  וחוסכים,  מבוטחים  על  להגן 
ובכלכלה  מוסדיים  בגופים  פגיעה 

הישראלית".

 המשבר המתמשך בכלל ביטוח מגיע לכנסת
ח"כ מיקי לוי קורא לכנס את ועדת הכלכלה לדיון דחוף בעניין השביתה בכלל ביטוח  “לצד 

הפגיעה בזכויות העובדים, מי שמשלם כמו תמיד את המחיר הוא ציבור החוסכים”
רונית מורגנשטרן

כלל ל עובדי  שביתת  של  שבועיים  אחר 
עתיד(  )יש  לוי  מיקי  ח"כ  קורא  ביטוח 
לכנס  ודורש  במשבר  הכנסת  להתערבות 
את ועדת הכלכלה לדיון דחוף בנושא. "מזה מספר 
הענק  בחברת  עובדים  שביתת  מתקיימת  שבועות 
רבע  במעל  שמחזיקה  חברה  ביטוח,  כלל  הציבורית 
טריליון שקל של כספי חוסכים - הכסף של הציבור 
הקיבוצי שמגן על  וזאת לאחר שההסכם  הישראלי, 
זכויותיהם של 4,000 מעובדי החברה פג כבר לפני 
חצי שנה. "הנהלת החברה, שהעומד בראשה מרוויח 
יתר  של  לשכרם  ביחס  בוודאי  מאוד,  גבוה  שכר 
העובדים  נציגי  את  לפגוש  מסרבת  החברה,  עובדי 
בחברה ולא נראה כי המשבר עומד לקראת סיום או 

מתקדם לכיוון כלשהו", טוען ח"כ לוי.
בוקר  לפנות  שלוש  עד  אמש   שנמשכה  בפגישה 

יו"ר  ניסנקורן  ואבי  ביטוח  כלל  מנכ"ל  כהן  איזי  בין 
הושגו  ביטוח, לא  ועד עובדי כלל  וראשי  ההסתדרות 
יו"ר  רז,  רוני  ולדברי  היום  נמשכו  השיחות  הבנות. 
הוועד, השביתה תימשך גם ביום ראשון. לדבריו, אין 
העובדים  דרישות  את  לקבל  ההנהלה  מצד  נכונות 
הסדר  אי  רז,  לדברי  נוה.  דני  בראשות  והדירקטוריון 
בגביית כספים ובהעברת כספים למבוטחים הולך וגובר.

לא ניתן לפדות כספי פנסיה
שמשלם  מי  העובדים,  בזכויות  הפגיעה  "לצד 
היות  החוסכים,  ציבור  הוא  המחיר  את  תמיד  כמו 
לפניות,  משיבים  ולא  קהל  מקבלים  לא  והעובדים 
לא נותנים שירות למעסיקים, לא שולחים דו"חות, 
כל  מבצעים  ולא  לקוחות  אל  ומסמכים  מכתבים 
השקעה של כספי עמיתים וכן לא ניתן לפדות את 

כספי פנסיה", אמר ח"כ לוי.
כבל  איתן  ח”כ  הכלכלה,  ועדת  יו”ר  אל  בפנייתו 
)המחנה הציוני(, מדגיש לוי כי "חשוב לציין כי כבר 
סכסוך  על  העובדים  נציגי  הכריזו  נובמבר  בחודש 
השביתה  ומכאן  הרבה,  השתנה  לא  מאז  אך  עבודה 
בציבור  ובראשונה  בראש  שפוגעת  המתמשכת 
ציבור  כנבחרי  לנו  שיש  האחריות  "נוכח  החוסכים. 
למנוע ככל האפשר פגיעה בציבור, והן למנוע פגיעה 
מתמשכת בזכויות עובדים, בוודאי בעובדים החלשים 
בחברות הגדולות במשק, ראוי כי גם הכנסת תידרש 
לעניין וכי ועדת הכלכלה תקיים דיון דחוף בסוגיה עם 

נציגי העובדים, הנהלת החברה ונציגי ההסתדרות".
חברי ועד העובדים של כלל ביטוח נפגשו השבוע 
עדיין  הם  זה  לרגע  נכון  אך  החברה,  הנהלת  עם 

משביתים את פעילות החברה.

סלינגר
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ועדת הכספים: גיל הפרישה לנשים 
לא יעלה עד ל־1 בינואר 2018

עד סוף השנה יגבש צוות חברי כנסת מוועדת הכספים מתווה יחד עם משרד האוצר במטרה למנוע 
פגיעה בנשים שעובדות במקצועות שוחקים או בנשים שיצאו ממעגל העבודה לפני גיל 62

רונית מורגנשטרן

גיל ו כי  שני  ביום  אישרה  הכספים  עדת 
הפרישה לנשים לא יעלה לפני ה־1 בינואר 
שייתן  מתווה  שיגובש  לפני  ולא   ,2018
מענה לנשים במקצועות שוחקים או כאלו שיצאו 
ממעגל העבודה לפני גיל 62. אם יאושר בסופו 
של דבר, יעלה גיל הפרישה באופן הדרגתי עד 

ל־64. 
את  נוספת  פעם  הכספים  ועדת  עצרה  בכך 
לנשים,  הפרישה  גיל  של  האוטומטית  ההעלאה 
עוד  הדרגתי  באופן  לעלות  כבר  היה  שאמור 
בעקבות  באה  הדחייה   .2017 שנת  מתחילת 
מהבעת  כחלון,  משה  האוצר,  הימנעותו של שר 

לוועדת  הגיש  ולאחר שלא  בנושא  ברורה  עמדה 
הכספים את המלצתו בעניין, כפי שמתחייב בחוק. 

קיבל דחייה
חברי ועדת הכספים הביעו תרעומת קשה על כך 
ששר האוצר נמנע מהבעת עמדה מפורשת בעניין 
הטעון  הנושא  את  העביר  ובפועל  הפרישה,  גיל 
אמרו  הכנסת  חברי  הכספים.  ועדת  של  לפתחה 
כי "השר כחלון מסתתר מאחורי פקידי האוצר על 
מנת שלא ידבק בו עניין העלאת גיל הפרישה". 
עוד טענו, כי נוח לשר לתת לזמן לעבור על מנת 
ש"העמימות הקיימת בחוק גיל הפרישה תאפשר 

שהגיל יעלה במנגנון אוטומטי".
יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני 
)יהדות התורה(, אמר כי "שר האוצר 
הזה  בעניין  מרכזית  כתובת  הוא 
ומאחר שבמכתבו אליי בנושא הוא 
נדרשים  אנחנו  עמדה,  הביע  לא 
לסוגיה ונקיים דיון מעמיק ומשא 
ומתן מול כל הגורמים הרלוונטיים 

באוצר ובביטוח הלאומי".
בוועדה  להצבעה  העלה  גפני 
הצעת חוק לפיה גיל הפרישה לנשים 
יישאר 62 עד לסוף דצמבר 2017, ובכל 
בעניין  הכרעה  בהיעדר  מקרה, 
וללא  הבעייתיות  הסוגיות 
הכרעה מפורשת של ועדת 
הכספים בנושא, הגיל לא 
יעלה. בנוסף הודיע גפני 
לאישור  במקביל  כי 
ראשונה  בקריאה  החוק 

ושלישית,  שנייה  לקריאה  הכנתו  ובמסגרת 
ועדת  חברי  מבין  כנסת,  חברי  צוות  ימנה  הוא 
וחברי  קואליציה  חברי  בו  שייכללו  הכספים, 
הכספים  ועדת  עמדת  את  שיגבשו  אופוזיציה 
כולל  לנשים,  הפרישה  גיל  העלאת  בסוגיית 
כמו  שוחקים  במקצועות  לנשים  שיינתן  המענה 
שפוטרו  נשים  עצמאיות,  נשים  קבלן,  עובדות 
שונות  סיבות  בגלל  העבודה  משוק  שפרשו  או 
וממתינות לגיל הפרישה הרשמי על מנת לקבל 
עם  ישיבות  יקיים  זה  צוות  הזקנה.  קצבת  את 
הפנסיה  קרנות  הלאומי,  הביטוח  האוצר,  נציגי 
להגיע  מנת  על  נוספים,  וגורמים  הוותיקות 
להכרעה בעניין בחודשים הקרובים. על פי הצעת 
יגיש  האוצר  שר  בוועדה,  היום  שאושרה  החוק 
השאר  בין  ה־30.9.17,  עד  בעניין  המלצתו  את 
ונציגי  הכנסת  חברי  צוות  עבודת  על  בהתבסס 
מליאת  ה־31.12.17,  עד  ולאחר־מכן,  האוצר, 
ועדת הכספים תכריע סופית האם להעלות את 
גיל הפרישה לנשים החל מה־1 בינואר 2018 או 

להותיר את המצב על כנו.

מענקית
)מחלות קשות(

בקליק

תמונת
לקוח

ריסק 
בקליק

תמונת
עמלות

עסק
בקליק

תמונת 
מעסיק

דירה
בקליק

תאונות 
אישיות 
בקליק

אתר
הלקוחות

החדש

תמונת
סוכן

בעלי
מקצוע
בקליק

b1
73

96
/1

81
43

דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
המכלול שלי

ח"כ גפני )מימין( והשר כחלון. "שר האוצר הוא כתובת מרכזית בעניין"

הזדמנות אחרונה להירשם 
למשלחת הלשכה לפולין - 

מקומות בודדים נותרו

לפרטים נוספים והרשמה: 03-6396676
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לראשונה בתולדותיה לשכת סוכני ביטוח 
תשווק כתב שרות בתחום הבריאות

במהלך האסיפה הכללית שהתקיימה השבוע הודיע נשיא הלשכה על כתב שירות חדש 
וייחודי שישווק על ידי הלשכה וייחשף בכנס הבריאות  יו"ר ועדת הביקורת: "הפכנו להיות 

רווחיים באופן משמעותי מבעבר, כנסים של המחוזות הפכו להיות חסכוניים"

רונית מורגנשטרן

הבא " בשבוע  להיערך  שצפוי  הבריאות  בכנס 
תהיה הכרזה חסרת תקדים של לשכת סוכני 
וייחודי  חדש  שירות  כתב  שיווק  על  ביטוח 
ידי  על  וישווק  הביטוח,  בענף  כמותו  נראה  שטרם 
הלשכה", כך הודיע נשיא לשכת סוכני ביטוח, סו"ב 
הלשכה  של  הכללית  באסיפה  אברמוביץ,  אריה 
המכללה  במתחם  השבוע  שני  ביום  שהתקיימה 
כתב  על  המלאים  )הפרטים  וביטוח  לפיננסים 
וגם במגזין "ביטוח  ייחשפו בכנס  השירות החדשני 

ופיננסים" שיפורסם לקראתו(. 
לכך  גם  אברמוביץ  התייחס  שלו  הפתיחה  בדברי 
אתגרים  עם  הלשכה  התמודדה  החולפת  ש"בשנה 
כבדי משקל לטובת ולמען סוכני הביטוח. כך למשל 
בתום מאבק משפטי ארוך אנו גאים להשלים ניצחון 
בית  המבוטחים.  וציבור  הביטוח  סוכני  עבור  נוסף 
המשפט העליון קבע לאחרונה כי אין מקום למכירת 
על  הסמכה  או  רישיון  ללא  לחו"ל  נסיעות  ביטוחי 
פי חוק. אני שמח שזכינו להוביל מהלך חשוב זה", 

פירט אברמוביץ. 
לדברי נשיא הלשכה, מסקנות הוועדה הציבורית 
להתפרסם  צפויות  הביטוח  ענף  עתיד  לבחינת 
ולסייע  להשפיע  במטרה  הקרובים,  בשבועות 
בעיצוב עתיד ענף הביטוח. בנוסף שיתף אברמוביץ 
את הנוכחים בצעדים שמובילה הלשכה על מנת 
את  המכפיש  שוקה  בקמפיין  ולהיאבק  להמשיך 
העליון  החלטת  "בעקבות  הביטוח.  סוכן  מקצוע 
הגישה הלשכה בקשה לדיון חוזר בהרכב מורחב, 
העצמאיים  )ארגון  להב  את  צירפה  ובמקביל 
מנת  על  המשפט  בית  כידיד  בישראל(  והעסקים 
המשפטי",  בדיון  הביטוח  סוכני  עמדת  את  לחזק 

סיפר אברמוביץ. 
הדו"חות  את  הציג  הולצמן  אורי  רו"ח  כך,  בתוך 
הכספיים של הלשכה, אשר אושרו ברוב קולות על 

ידי חברי האסיפה.

חסכוניים ורווחיים יותר
הנהלת  בפני  התחייבתי  תפקידי  "במסגרת 
במסגרת  הלשכה  תקציב  את  לבקר  הלשכה 
המנהל התקין. עברתי על ארגז הכלים החדש של 
עמוקות.  כי התרשמתי  לומר  חייב  ואני  הלשכה 
באופן  רווחיים  להיות  הפכו  באילת  הכנסים 
הפכו  המחוזות  של  כנסים  מבעבר,  משמעותי 
יו"ר  בכר,  דויד  סו"ב  אמר  חסכוניים",  להיות 
האסיפה.  חברי  בפני  בנאומו  הביקורת,  ועדת 
"באופן כללי אני חוזה כי הנהלת הלשכה פועלת 
נשיא  מבעבר".  יותר  וחסכוני  רווחי  באופן 

"הלשכה  כי  ואמר  דבריו  על  לו  הודה  הלשכה 
פועלת באופן קבוע על מנת להישתדרג ולייעל 

את פעילותה".
כמו כן, עו"ד סו"ב אריה אופיר, יו"ר ועדת התקנון 
תקנון  את  כללית  האסיפה  בפני  הציג  בלשכה, 
הלשכה המעודכן, כפי שאושר בידי רשם העמותות, 

והוא אושר פה אחד על ידי המשתתפים.
של  הכלכלית  )החברה  ליסוב  יו”ר  אנגלר,  אלי 
הבחירות  לאחר  תפקידו  את  המסיים  הלשכה( 
“אני  כי  אמר   ,2017 בנובמבר  שיתקיימו  ללשכה 
שמח שאחרי שנות הפעילות שלי בתפקיד אנחנו 
ותוססת  יציבה  לשכה  אחרינו  לבאים  מורישים 
ולהצעיד אותה קדימה. אני  ומאחל להם להמשיך 
קורא למתמודדים בבחירות – תדאגו ללשכה ולא 

לכיסא שלכם”.
בהתאם  הפרקים  בכל  סדר  נעשה  החדש  בתקנון 
לבחירות.  נפרד  נוהל  והוקצה  החוק,  לדרישות 
הם:  החדש  בתקנון  השינויים  בין  אופיר,  לדברי 
ותהיה  ארצית"  ל"מועצה  תהפוך  הכללית  האסיפה 
מועצת נציגים, בהתאם לסעיף 24 לחוק העמותות, 
רשאית  חברים   200 מעל  עמותה  שכל  שאומר 
ותהיה לה את כל  נציגים שתתכנס  לבחור אסיפת 
ייקבע  הסמכות של אסיפה כללית; מספר החברים 
באופן יחסי לפי מספר החברים בכל סניף; כל סניף 
עצמה  והמועצה  נציגים  לאסיפת  נציגיו  את  ישלח 
תקבל סמכויות של אסיפה כללית; המועצה הארצית 
תורכב מנשיא הלשכה הנבחר, יושבי ראש המחוזות 
נציגי  הנבחרים,  הסניפים  ראש  יושבי  הנבחרים, 

היוצא  הלשכה  ונשיא  בבחירות  שנבחרו  הסניפים 
)אלא אם הודיע שאינו מעוניין להיות חבר מועצה(.

השקעה נבונה           
על פי הדוחות הכספיים המאוחדים לשנת 2016 
שלה  הכלכלית  והחברה  ביטוח  סוכני  לשכת  של 
)ליסוב(, כפי שהוצגו באסיפה הכללית של הלשכה 
השבוע, השנה שעברה הסתיימה בעודף הוצאות על 

הכנסות המסתכם בכ־1.9 מיליון שקל.
של  הכספים  ועדת  יו"ר  ברוך,  אבי  סו"ב  לדברי 
הלשכה, היה עודף הוצאות על הכנסות בסך כ־1.5 
השקעה  עקב  בעיקר   ,2016 בשנת  שקל  מיליון 
צמיחה  בתהליך  הנמצאות  המכללה  בתשתיות 
ותנופה. ברוך אמר כי "כיום אנחנו רואים שהמגמה 
מתהפכת והמכללה צפויה להכנסות גדולות בהרבה 

בשנת 2017".
הכספיים  הדוחות  בטיוטת  כי  מציין  ברוך  סו"ב 
שהוצגה לפני כחודש, עודף ההוצאות על ההכנסות 
הסתכם בכ־1.2 מיליון שקל, כ־700 אלף שקל פחות 
מהדוחות הסופיים. בנוסף, במהלך חודש זה נאלצה 
הלשכה, בעקבות פסק דינו של העליון בנושא ביטוח 
ישיר וקמפיין שוקה, להחזיר לביטוח ישיר 350 אלף 
בעקבות  ישיר  מביטוח  כפיצוי  קיבלה  אותם  שקל 
הלשכה  שנה.  לפני  המחוזי  המשפט  בית  פסיקת 
בסוגיית  העליון  המשפט  בבית  חוזר  דיון  ביקשה 
שהצטרף  לה"ב  ארגון  בתמיכת  שוקה  קמפיין 
לבקשה. הלשכה גם חויבה בהוצאות משפט על סך 

70 אלף שקל. 

ההשקעות הגדולות ב־2016 במכללה 
 יראו פירותיהן ב־2017

מרבית ההוצאות נבעו מהשקעות בתשתיות המכללה לפיננסים וביטוח  סו"ב אבי ברוך: 
"המגמה מתהפכת והמכללה צפויה להכנסות גדולות בהרבה בשנת 2017"

רונית מורגנשטרן
האסיפה. "הלשכה פועלת להשתדרג ולייעל את פעילותה"
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מסמך ההנמקה החדש: המדריך המלא
יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכת סוכני ביטוח, מפרט אילו פעולות יש לבצע בכל שלב ושלב

מה נדרש בכל פעולה לעשות
 מסמך 
הנמקה 

מלא

מסמך 
הנמקה 
ממוקד

סיכום 
שיחה

פגישת ייעוץ או שיווק פנסיוני עם בעל רישיון חדש

במפגש הנוגע לפרישה מקצבה

נודע לבעל רישיון במהלך שיווק פנסיוני על שינוי במצבו המשפחתי של הלקוח

לא מולא בעבור הלקוח מסמך הנמקה בעבר

הלקוח ביקש לבצע משיכת כספים שלא כדין בסכום העולה על 50,000 שקל

הלקוח ביקש מבעל הרישיון שיערוך לו מסמך הנמקה מלא

בקשת משיכת כספים שלא כדין בסכום שאינו עולה על 50,000 שקל

בכל הליך שיווק או יעוץ פנסיוני הנוגע אך ורק לקרן השתלמות או לקופת גמל 
להשקעה

 בהליך שיווק פנסיוני הנוגע לשינויים במוצר פנסיוני קיים כולל מעבר בין 
מסלולי השקעות, שינוי היחס בין הפקדה לחיסכון להפקדה לכיסוי ביטוחי 

במוצר קיים הפחתה בשיעור ההפקדה למוצר פנסיוני או שינוי תמהיל הפקדות 
בין מוצרים פנסיונים מאותו סוג

העלאת שיעור ההפקדה למוצר פנסיוני

משיכת כספים כדין 

צירוף לריסק זמני

ביטול החלטה למשוך כספים ממוצר פנסיוני

הפחתת דמי ניהול במוצר קיים 

טיפול בכספי פיצויים אגב עזיבת מקום העבודה של הלקוח

ביטול החלטה להעביר כספים ממוצר פנסיוני אחד למוצר פנסיוני אחר וזאת 
לאחר שיחת שימור

שינוי בהפקדות לקופת גמל להשקעה קיימת - הפחתה בשיעור הפקדה או 
שינוי תמהיל ההפקדות בין מספר קופות גמל להשקעה

ד

ד

ד

ד

ד

ד

ד
ד

ד

ד

ד

ד

ד

ד

ד

ד

ד

רק כאשר יש צורך במסמך הנמקה מלא חלה חובה לפנות למסלקה הפנסיונית לביצוע "פישינג".

 במקרים בהם מעסיק מעוניין להגדיל הפקדות פנסיוניות לעובד, וביצוע ההגדלה מחייב פתיחת מוצר חדש, 

אין צורך במסמך הנמקה, ובכפוף לכך שבעל הרישיון יידע את העובד על מהלך זה.

טבלה זו מספקת כיוון כללי בלבד לסוגי הפעילויות, ואינה פוטרת מעיון וקריאה של החוזר המלא.

1

2

3

הערות:

מורה  נבוכים



11 | 29 ביוני 2017 

חדשות  הלשכה

ענפי ההשתלמות והפנסיה צברו בממוצע 
תשואה של 3.7% מתחילת השנה

בסוף חודש מאי אלטשולר שחם מובילה את ענף הגמל והראל מובילה בו מבין חמש החברות 
הגדולות • אנליסט וילין לפידות ממשיכים להוביל את שווקי הגמל וההשתלמות

יובל הירשהורן

הגמל ת ענף  את  אפיינו  חיוביות  שואות 
בחודש מאי, עם תשואה חודשית ממוצעת 
בלי  כלומר  בכלל,  הענף  את   .1% של 
להתייחס לשווי הנכסים המנוהלים בכל מסלול, 
ישראל  גמל  גדול מסלול  להוביל בפער  ממשיך 
החודשים  בחמשת  אנליסט.  ההשקעות  בית  של 
שחלפו מתחילת השנה הוא צבר כבר 6.91%, ב־12 
ובטווחים  ב־12.95%  מדובר  האחרונים  החודשים 
הארוכים – 36 ו־60 החודשים האחרונים – השיא 

המסלול 20.20% ו־56.67% בהתאמה.
מבין קופות הגמל שמנהלות למעלה ממיליארד 
שקלים, בולטת ילין לפידות )במסלול אג"ח עד 
25% מניות( בטווחים הארוכים, עם תשואה של 
ו־12.66%  האחרונות  השנים  בחמש   38.69%
של  הגמל  מסלול  האחרונות.  השנים  בשלוש 
את  השיא  ומטה   50 לבני  שחם  אלטשולר 
 ,)1.47%( מאי  בחודש  ביותר  הגבוהה  התשואה 
ב־12  ביותר לחוסכים  הרווחי  גם המסלול  והוא 
הגדולים,  המסלולים  מבין  האחרונים  החודשים 

עם 9.86% תשואה, ומאז תחילת שנת 2017, עם 
5.47% תשואה.

חותם  אי.בי.אי  של  מניות  ללא  אג"ח  מסלול 
כשרק  הטווחים,  במרבית  התשואות  טבלת  את 
בששת האחרונים מפגר אחריו מסלול התגמולים 
מנורה  של  מניות   10% עד  אג"ח  והפיצויים 

מבטחים, עם 1.74%.

השתלמות
גם ענף ההשתלמות רשם תשואה חודשית ממוצעת 
הטווחים  במרבית   .)1.14%( מ־1%  וגבוהה  חיובית 
אנליסט וילין לפידות ממשיכים להוביל גם בענף 
של  תשואה  אנליסט  רשם  השנה  כשמתחילת  זה, 
5.45%, ב־12 החודשים האחרונים מדובר ב־9.48% 
המסלול  ב־46.78%.  האחרונות  השנים  ובחמש 
הכללי של קרן ההשתלמות של ילין לפידות השיא 
לחוסכיו 15.73% תשואה בשלוש השנים האחרונות 

ו־45.6% בחמש השנים האחרונות.

במסלול  ההשתלמות  קרן  ומרענן,  נדיר  באופן 
כללי של אי.בי.אי השיאה לחוסכיה את התשואה 
 ,1.39%  – מאי  לחודש  ביותר  הגבוהה  החודשית 
רשמה  כללי(  )השתלמות  מבטחים  מנורה  ואילו 
הלמן   .1%  – החודש  של  הנמוכה  התשואה  את 
יתר  בכל  התשואות  טבלת  את  נועלת  אלדובי 

הטווחים עם תשואות נמוכות מהממוצע בענף.

פנסיה
ששולטות  הגדולות  הביטוח  חברות  חמש  מבין 
ברובו המוחץ של השוק, קרן הפנסיה גילעד כללי 
של הראל פנסיה מובילה את הענף בכל הטווחים. 
 44.99% הקרן  השיאה  החולפות  השנים  בחמש 
האחרונות  השנים  בשלוש  לחוסכים,  תשואה 
 .%8.43 האחרונה  ובשנה  ב־16.24%  מדובר 
מתחילת 2017 עומדת תשואת הקרן על 4.06%, 

ואת חודש מאי סיימה הקרן עם 1.1% תשואה.
הפנסיה,  בענף  המחדל  ברירת  מסלולי  שני 

שם הקופה

אלטשולר שחם השתלמות כללי

ילין לפידות קרן השתלמות 
מסלול כללי

מגדל - השתלמות כללי

פסגות שיא השתלמות כללי

מיטב דש השתלמות כללי

כלל השתלמות כללי

אקסלנס השתלמות כללי

הראל השתלמות מסלול כללי

מנורה מבטחים השתלמות כללי

אנליסט השתלמות כללי

הלמן אלדובי השתלמות כללי

הפניקס השתלמות כללי

אי.בי.אי קרן השתלמות מסלול 
כללי

14,873,755

12,289,300

11,065,569

9,691,000

7,636,076

6,251,458

5,394,500

4,541,929

3,245,148

2,891,400

2,557,800

1,289,900

684,892

1.27%

1.00%

1.04%

1.18%

1.08%

1.22%

1.16%

1.02%

1.00%

1.14%

1.13%

1.15%

1.39%

4.63%

3.55%

3.49%

3.68%

3.33%

3.36%

3.17%

3.66%

3.14%

5.45%

2.98%

3.86%

3.91%

8.10%

6.91%

6.16%

5.95%

6.32%

5.27%

5.98%

6.78%

6.06%

9.48%

4.30%

7.42%

6.54%

13.22%

15.73%

9.55%

12.29%

10.51%

9.13%

12.03%

11.81%

10.83%

15.09%

7.90%

14.02%

11.31%

44.84%

45.60%

32.79%

37.89%

36.89%

35.31%

37.44%

39.10%

36.64%

46.78%

32.71%

41.38%

37.47%

 יתרת הנכסים 
נכון ל־05/17 
)באלפי ש"ח(

 תשואה לחודש 
מאי 2017

תשואה מצטברת 
ל־12 החודשים 

המסתיימים 
ב־05/17

תשואה מצטברת 
ל־3 שנים 

המסתיימות 
ב־05/17

תשואה מצטברת 
ל־5 שנים 

המסתיימות 
ב־05/17

תשואות ענף ההשתלמות, מאי 2017
תשואה מצטברת 

מתחילת השנה
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חדשות  הביטוח        

הלמן- של  וזו  דש  מיטב  של  המקיפה  הפנסיה 
כבר  מציגים  שהם  הקו  על  שומרים  אלדובי, 
חודשים מספר: מיטב דש מוסיפה לצבור תשואות 
גבוהות מהממוצע בענף בטווחים הקצרים )1.17% 
בחודש מאי, 3.58% מתחילת 2017 ו־7.9% בשנה 

האחרונה(. הלמן־אלדובי, שתשואתו במאי דווקא 
הטבלה  את  חותם   ,)1.3%( מהממוצע  גבוהה 

בטווחים הארוכים יותר.
קרן הפנסיה המקיפה של אלטשולר שחם השיאה 
בכל  יתר המתחרות  יותר מכל  גבוהות  תשואות 

הטווחים בפער ניכר, כשבחמש השנים האחרונות 
מדובר ב־48.34%. מסלול כללי א' בקרן הפנסיה 
המקיפה של מנורה מבטחים – הגדולה בישראל – 
השיא את התשואות הנמוכות ביותר בחודש מאי 

ומאז תחילת 2017, 0.68% ו־2.83% בהתאמה.

שם הקופה

מנורה מבטחים החדשה מסלול 
כללי א'

מגדל מקפת אישית - מסלול 
כללי

כלל פנסיה מקיפה

הראל פנסיה  -  גילעד כללי1

הפניקס פנסיה מקיפה לבני 50 
ומטה2

מיטב דש פנסיה מקיפה

אלטשולר שחם קרן פנסיה 
מקיפה

הלמן־אלדובי קרן פנסיה מקיפה

הערות:

72,178,097

49,236,475

46,228,968

36,570,991

16,736,800

6,506,900

1,195,707

418,100

0.68%

0.93%

1.05%

1.10%

0.94%

1.17%

1.39%

1.30%

2.83%

3.51%

3.63%

4.06%

3.64%

3.58%

5.29%

3.18%

6.80%

7.11%

6.81%

8.43%

6.80%

7.90%

10.30%

6.29%

14.84%

13.67%

13.45%

16.24%

14.78%

14.09%

17.46%

10.95%

42.50%

37.71%

42.47%

44.99%

40.36%

38.68%

48.34%

31.95%

 יתרת הנכסים 
נכון ל־05/17 
)באלפי ש"ח(

 תשואה לחודש 
מאי 2017

תשואה מצטברת 
ל־12 החודשים 

המסתיימים 
ב־05/17

תשואה מצטברת 
ל־3 שנים 

המסתיימות 
ב־05/17

תשואה מצטברת 
ל־5 שנים 

המסתיימות 
ב־05/17

תשואות ענף הפנסיה, מאי 2017
תשואה מצטברת 

מתחילת השנה

1. סגור למצטרפים חדשים החל מינואר 2016
2. נכסי קופה זו נוהלו עד ל-31.12.2015 במסגרת קרן 'הפניקס תגמולים ופיצויים מסלול כללי'
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כנס בריאות 2017
הבריאותהעיקר

בעידן החדש

http://www.insurance.org.il/
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בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו 
‰ והשבוע: שלומי סהר, סוכן עצמאי בסוכנות "שחם" בפתח תקווה

גיל – 34
מצב משפחתי – בזוגיות + ילדה

השכלה: תואר ראשון במנהל עסקים בהתמחות מימון 
ובנקאות. 

ותק: סוכן ביטוח מזה 4 שנים
מה עשית לפני שהגעת לתחום הביטוח?

"עסקתי בתחום ניהול ושיווק במחלקה העסקית של 
בזק בינלאומי".

איך הגעת להיות סוכן ביטוח?
"תחום חיסכון ארוך טווח והשקעות פיננסיות משכו 
אותי מגיל צעיר, וכך גם לגביי ניהול כספים. כבר אז 
עסקתי בזה כחובב וניהלתי לעצמי ולמשפחתי תיק 

השקעות פרטי בשוק ההון דיי בהצלחה. באופן טבעי 
רציתי להמשיך ולעסוק בנושא והתמקצעתי בתחום 

חיסכון ארוך טווח ופיננסים. כיום אני מרגיש שביצעתי 
קפיצת מדרגה משמעותית בעולם הזה. בנוסף, רציתי 

לפתוח עסק משלי ותחום הביטוח והפיננסים נראה לי 
כתחום שאני הכי מתחבר אליו".

מה מושך אותך בתחום הביטוח?
“החלטתי לעסוק במקצוע בשל העניין הרב שגיליתי 

בתחום הביטוח, במיוחד בנושא ביטוחי הבריאות 
- עולם שלם ומסקרן בפני עצמו שמשתנה ללא 

הרף. בתור סוכן אני מרגיש שמשימתי היא להגן על 
מבוטחיי ולרכוש להם כיסוי והגנות מקסימאליות 
לימים פחות טובים, כחלק מהשליחות שבמקצוע.

המומחיות הגדולה שלי היא בתחום ביטוחי הבריאות, 

תחום מעניין מאוד שעובר טלטלה גדולה בשנים 
האחרונות ועדיין נשאר מוצר חובה לכל משפחה. אני 

דואג לעבור השתלמויות וכנסים באופן תדיר כדי 
להתאים את עצמי לשינויים ולרגולציה בשוק, זאת 

כדי להעניק את השירות המקצועי ביותר ללקוחותיי".
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?

"אני מאמין שאתפתח בתחום ואצליח להתקדם 
ולפתוח נישה משלי בסוכנות עצמאית בניהולי".

מה דעתך על עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
“אני מאמין שאין תחליף לסוכן הביטוח ולשירות 

ולמקצועיות שאנו מספקים ללקוחותינו. אני שם לב 
כי גם אנחנו, סוכני הביטוח, עוברים התאמה לעולם 

הדיגיטלי ודואגים למתן מענה מהיר ללקוחותינו 
במגוון ערוצים. הטכנולוגיה בימינו מאפשרת להעניק 

שירות ברמה גבוהה יותר. אני בטוח שהמקצוע הזה 
יישאר לאורך זמן ומאמין שרק מי שישכיל להתפתח 

טכנולוגית ומקצועית, ובו זמנית יפתח קשרים אישיים 
טובים יוכל לשרוד בתחום שללא ספק הופך למאתגר 

יותר מיום ליום".
מה אתה מציע לסוכנים צעירים כמוך?

“עקביות, התמדה ושאפתנות - זה הבסיס להצלחה 
לכל סוכן צעיר. צריך לקום כל יום בבוקר ולצאת 

החוצה "לטרוף" את העולם. גם כשקשה אסור לוותר. 
צריך להמשיך הלאה ופעמים רבות חשוב להשאיר את 

האגו בצד.
לא פשוט לעבור את השנים הראשונות אבל התמדה, 

עקביות ויצירת מטרות אישיות שכוללת הרחבה 
ממוקדת ושיטתית של מעגל הלקוחות על ידי מעטפת 

הגנות מקסימלית שלהם, מצליחים להביא לתוצאות 
אישיות ולביסוס מעמדו של הסוכן הצעיר בתחום".

"תחום הביטוח מאתגר יותר מיום ליום" סוכן צעיר

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

בהסדר 
עם:

מטפלים ומלווים בתביעות צד ג'
הסדרים עם רוב חברות הביטוח

רכב חלופי מהיום הראשון 

מפתח תמורת מפתח
איסוף והחזרת הרכב מבית הלקוח

מוסכי הסדר של מספר חברות השכרה

מרכזי השירות של שגריר - הכתובת שלך לטיפול בנזקי פחחות וצבע 

סו"ב סהר: "חשוב להשאיר את האגו בצד"

… מחוז שפלה יערוך יום עיון ב־10.7 בין 
השעות 8:30־14:00, בשיתוף קבוצת 

שגריר. סינמה סיטי, ראשון לציון חניה 
ללא עלות באזור המתחם

אירועי הלשכה
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חדשות  הביטוח

דרושים

לסוכנות ביטוח דרושה פקידה לחצי משרה 
ומעלה, עם ניסיון בתחום האלמנטרי ורצוי 
גם בתחום החיים. קו"ח יש לשלוח למייל: 

ofershay17@gmail.com
דרוש לעבודה מידית עובד )למגזר החרדי( 

שיטפל בביטוח האלמנטרי במשרדנו. דרישות: 
ידע מקיף בכל ענפי הביטוח האלמנטרי 

בעל ניסיון מוכח רצוי בעל רישיון, רצוי בעל 
רישיון נהיגה כולל רכב קו"ח ניתן לשלוח 

shimonh@bitachon-ins.co.il :למייל
לסוכנות ביטוח ברמת גן - דרוש סוכן עם רישיון 

או לקראת רישיון בענף ביטוח חיים לצורך 
עבודה משותפת, אפשרות לפגישות ותמיכה 

חודשית אסי – 054-2929200 
סוכנות ביטוח פעילה מעוניינת לקנות תיק 

ביטוח חיים / אלמנטרי - פתוחים לכל הצרכים 
שיעלו במו"מ ע"י המוכר אסי - 054-2929200 
לסוכנות בוטיק באשדוד דרושים בעלי רישיון 

פנסיוני למשרת ניהול תיקי לקוחות.
מתאים לסוכנים בצמיחה או בתחילת הדרך, 

המעוניינים לבנות תיק עצמאי
 ולהתפתח. שכר גבוה למתאימים. קו"ח –

.ofirr@dorot-ins.co.il
לסוכנות ביטוח ותיקה בחיפה דרושה פקידת 

חיתום אלמנטרית, עם ידע מוכח ברכב ובדירות, 
ידע בענפים נוספים יתרון! יש לשלוח קורות 

office@menczel.co.il :חיים במייל בלבד
לסוכנות ביטוח ותיקה בחיפה דרושה רפרנטית 

ביטוח חיים, עם ידע מוכח, וניסיון בלבד! יש 
 לשלוח קורות חיים במייל בלבד: 

office@menczel.co.il
לסוכנות ביטוח, דרושה פקידה לחצי משרה 

ומעלה, עם ניסיון בתחום האלמנטרי ורצוי 
גם בתחום החיים, קו"ח יש לשלוח לפקס: 

03-7521556
למשרד ותיק בעיר אזור דרושה מזכירה 

אחראית עם נסיון בתחום האלמנטר עיסוק רכב 
ודירות עם נגיעה במוצרים נוספים. נא לשלוח 

meirbl@017.net.il קורות חיים לאיי מייל
לסוכנות ביטוח בחיפה דרוש/ה סוכן/ת ביטוח 

חיים, פנסיה ופיננסים ו/או אלמנטארי להגדלת 
תיק ביטוח קיים ופיתוח תיק חדש, למעוניין/ת, 

תינתן האפשרות לבניית תיק ביטוח עצמאי 

 dudi@gamafinansim.co.il :קורות חיים למייל
נייד : 050-5368629

לסוכנות ביטוח ברחובות דרוש סוכן/ת ביטוח 
בעל רשיון פנסיוני קיים או לקראת רשיון 

)אפשרות התמחות( תנאים מעולים למתאימים 
ציפורה 054-4351804

שכירות משנה 

להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח פנסיוני 
באזור הבורסה ברמת גן ,כולל כל התשתיות 
התפעוליות  הנדרשות מתאים  גם למתמחה 

או לסוכן פנסיוני הנמצא בראשית דרכו והזקוק 
לתמיכה/הדרכה   מקיפה 050-5293836  

סוכנות ביטוח )בית סוכן( בצמיחה המנהלת 
קבוצת סוכנים באזור הצפון מציעה

להשכרה בשכירות משנה משרדים מפוארים 
באיזור הקריות, על בסיס חודשי, ללא  

התחייבות. אפשרות  לשירותי משרד ושירות 
בתחום הפנסיוני בכל החברות. לפרטים: שרון – 

054-6614801

 להשכרה עד 3 חדרים בסוכנות ביטוח ברמת גן 
משרדים מפוארים כולל ארנונה חשמל ניקיון 

ומטבח. לפרטים נוספים : 054-4240666

בית חם לסוכן הביטוח, משרדים + שרותים שונים 
במתחם חלונות הסיטי בבניין ברוש במרכז 

העניינים של חיפה. אפשרות לרכישת תיק או 
שת"פ, לפרטים מילשטיין בע"מ  054-5270964

לב פתח תקווה - בבניין משרדים משרד מרוהט 

לגמרי 17 מ"ר כולל חדר ישיבות.המחיר הוא על 
בסיס יומי בסך של 175 ש"ח בהתאמה אישית 
לשוכר - וכולל מעמ ארנונה דמי ניהול חשמל 
מים אינטרנט ומדפסת/פקס תינתן אפשרות 

להשכיר על בסיס חודשי ב-2200

להשכרה –חדר סוכן מאובזר+ עמדת מזכירה 
+משרד מותאם למוקד טלפוני בתוך סוכנות 

ביטוח בפ"ת – המוקד מאובזר בשולחנות 
וכסאות וכולל עמדת מנהל משמרת וחדר 

צמוד למנהל המוקד . כמו כן אפשר להשכיר 
גם למשרדי סוכן כולל שירותי משרד. לפרטים 

לפנות למאיר 0522248252

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
לסוכן ביטוח עם תיק חיים  שנמאס 

מהרגולציה והשינויים התכופים בתחום 
הפנסיוני/חיים  ושלא רוצה למכור את תיק    

הביטוח -מודל שת"פ מעניין לתפעול התיק על 
ידי סוכנות ביטוח ותיקה ומקצועית שתשמר, 

תתפעל ותגדיל הכנסותיך 050-5293836

 סוכן ביטוח צעיר מעוניין לקנות תיק אלמנטרי /
ביטוח חיים פתוח לשותפות כולל ישיבה אצלי. 

itay@edry-ins.co.il 0507888741 : לפרטים איתי

סוכן ביטוח פנסיוני מקצוען ובעל ידע רב מאזור 
המרכז מעוניין בשיתוף פעולה עם סוכן/סוכנות 

אלמנטרי ו/או חיים למכירות ללקוחות קיימים 
Int_101@walla.co.il :שלהם. ניתן לפנות למייל

סוכנות ביטוח באשדוד מעוניינת ברכישת 
 תיקים באזור השפלה והדרום .  

alexg@dorot-ins.co.il

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

 לשכת סוכני ביטוח 
משתתפת בצערו של 
חבר הלשכה מרדכי 
מונין על פטירת אחיו

אסף מונין 
ז"ל 

יהי זכרו ברוך

ללשכה יש הישגים רבים לא רק עבור הסוכנים אלא עבור עם ישראל "
כולו וציבור המבוטחים והחוסכים. אני לא רוצה לדמיין תסריט שבו אין 
לשכה שתגן על הסוכנים", כך אמר סו"ב ליאור רוזנפלד, יו"ר סניף חיפה, 

במפגש בוקר של הסניף שהתקיים בשבוע שעבר במלון "גארדן" בחיפה.
המפגש בהשתתפות 130 סוכנים עסק בעדכוני רגולציה וחקיקה. במפגש 
משולחן  שדיווח  לפיננסים,  הוועדה  תת  יו"ר  ורסנו,  יוסי  סו"ב  השתתפו 
הוועדה הפנסיונית, ועו"ד שלמה ברמץ שנתן לסוכנים כלים להתמודדות 
רענן  בריאות.  בביטוחי  מבוטחים  תביעות  עם 
לראשונה  דברים  נשא  הלשכה,  מנכ"ל  שמחי, 

באירוע סניפי, וסקר את פעילות הלשכה.
יו"ר מחוז חיפה והצפון, סו"ב מיכה אדוני, בירך 
בחום את באי המפגש ואמר שאין הדבר מובן מאליו 
ללמוד  לשמוע,  סוכנים  הרבה  כך  כל  שמגיעים 
ולמלא את ארגז הכלים שלהם בעוד חומר מקצועי 
שיעזור להם בענף שהשינויים בו מהירים כל כך. 
"זהו בדיוק תפקידה של הלשכה ואת זה בדיוק היא 
אדוני  אמר  הביטוח”,  סוכני  ולרווחת  למען  עושה 
והוסיף כי מחוז הצפון הוא המחוז הדומיננטי והפעיל ביותר בלשכה, והוא 

מהווה מודל לחיקוי.
בסוף דבריו פנה אדוני למתמודדים בבחירות על נשיאות הלשכה וביקש 
מהם לנהל מערכת בחירות הוגנת, ללא התקפות אישיות. "הלשכה היא של 
כולנו וחשובה לנו מכל פרט זה או אחר". המפגש עסק גם במיזם "טריא" של 

הלשכה, שעוסק במתן אשראי לסוכנים ומבוטחים.

"ללשכה יש הישגים רבים 
עבור עם ישראל כולו”

רונית מורגנשטרן

רגולציה והיבטים משפטיים 
במרכז כנס מחוז ירושלים

כ־120 סוכנים וסוכנות ביטוח ממחוז ירושלים השתתפו ביום העיון של המחוז כ
שהתקיים אתמול ב"סינמה סיטי" שבעיר. הכנס בשותפות עם חברת איתוראן, 

עסק בהיבטים של משפט ורגולציה בענף הביטוח.
לדברי סו"ב שמואל אשורי, יו"ר המחוז, בלט הפעם המספר הגדול יחסית של 
בכירים מהלשכה שהשתתפו בכנס, בהם המתמודדים בבחירות על נשיאות הלשכה: 
בכירים  עוד  דהרי.  מוטי  וסו"ב  רוזנפלד  ליאור  סו"ב  צפריר,  אורי  סו"ב 
מהלשכה שהשתתפו בכנס – נשיא הלשכה סו"ב אריה אברמוביץ, המנכ"ל רענן 
שמחי, סו"ב אריאל מונין, סו"ב רוני שטרן, סו"ב יוסי אנגלמן, סו"ב אודי 

הוד, סו"ב נאוה ביקלמן וסו"ב גל מילר.
את  פתח  אשורי  המחוז  יו"ר 
המחוז  פעילות  על  בסקירה  הכנס 
בהן  עתידיות  ופעילויות  כה  עד 
באר  מחוז  עם  המשותף  הכנס 
יפת  סו"ב  בראשות  והדרום,  שבע 
בקשי, שיתקיים בים המלח בחודש 

אוגוסט הקרוב.
סמנכ"ל  שירצקי,  שחר 
בענף  חידושים  סקר  איתוראן, 
וסיפורים  רכב  כלי  של  המיגון 
נושא  על  דיבר  בלשכה,  כללי  לביטוח  הוועדה  יו"ר  מונין,  אריאל  סו"ב  מהשטח. 
ביטוח צד ג' בחברות הליסינג, על חוזר המים, ביטוח דירה ועל כל מה שצריך לדעת 
בביטוח אלמנטרי. נשיא הלשכה אריה אברמוביץ קיים בסוף הכנס שיחה חופשית 

עם הסוכנים והסוכנות וענה לשאלותיהם.
רונית מורגנשטרן

אבי ברוך, אריאל מונין ושמואל אשורי בכנס ירושלים ליאור רוזנפלד נואם בחיפה
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