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"נעבוד רק עם סוכנים 
וללא פגיעה בעמלתם"



2 | 27 ביוני 2018 

 שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל. המסגר 42 תל אביב, טל' 6396676־03 | מנכ"ל: רענן שמחי עורך ראשי: לירן וייס | 
 | office@rbmedia.co.il :לתגובות .R&B Media :כתיבה: רונית מורגנשטרן | עריכה גרפית: עדה כהן־גולד | מפיק: יאיר ילין | המו"ל

shivuk@insurance.org.il ,050לפרסום במגזין: שי שמש, טל' 7116554־
ביטוח

ופיננסים
 inf.org.il

חדשות  הביטוח

 שומרה מתחייבת: "עובדים ונעבוד רק עם 
סוכנים וללא פגיעה בעמלה גם בדיגיטלי"

 שומרה היא החברה השלישית שמודיעה על מחויבותה לאחר שלמה ביטוח ומגדל, 
שהתחייבה בתחום האלמנטארי

רונית מורגנשטרן

הביטוח ע חברות  הקמת  רקע  על 
הדיגיטליות החדשות, התחייבה מבטחת 
הביטוח.  סוכני  עם  רק  לעבוד  נוספת 
לשכת  הנהגת  בין  לאחרונה  שהתקיימה  בפגישה 
לביטוח",  חברה  "שומרה  להנהלת  ביטוח  סוכני 
עבדה  ומתמיד  מאז  כי  שומרה  הנהלת  הודיעה 

ותמשיך לעבוד אך ורק באמצעות סוכני ביטוח.
ל"ביטוח  מסר  "שומרה",  מנכ"ל  יצחקי,  דני 
היו  הביטוח  "סוכני  הפגישה:  בעקבות  ופיננסים" 
והינם הזרוע ואמצעי השיווק היחידי איתם עובדת 
שומרה. בימים אלה שומרה שוקדת יחד עם הנהגת 
הלשכה, על בחינת אמצעי השיווק העתידיים על 
מנת למצוא את הדרך הנכונה והמתגמלת ביותר 
את עבודתם ומקצועיותם של סוכני הביטוח ואת 
לחברת  והן  ללקוחותיהם  הן  הגבוהה  מחויבותם 

הביטוח", אמר יצחקי.

שותפי אמת
סו"ב ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני ביטוח 
מסר מצדו: "שמחנו לשמוע הצהרה חד משמעית 
ותשווק  עובדת  שומרה  כי  במעשים,  גם  המגובה 
פגיעה  ללא  ביטוח,  סוכני  באמצעות  רק  ביטוח 
בעמלתם גם בשיווק הדיגיטלי, ורואה את עתידה 
בישראל.  הביטוח  סוכני  עם  משולב  המקצועי 
זאת  לעשות  ונדע  כאלו  חברות  מעצימים  אנחנו 
למול הסוכנים לגבי כל חברה שרואה בנו שותפי 

אמת", אמר רוזנפלד.
ליאור  סו"ב  בה השתתפו מ"מ הנשיא,  בפגישה 
הורנצ'יק, יו"ר הוועדה האלמנטרית, סו"ב ישראל 
מנכ"ל  ויינשטיין,  צביקה  ליסוב  יו"ר  גרטי, 
סוכם  שומרה,  הנהלת  וכל  שמחי  רענן  הלשכה 
על המשך שיתוף פעולה הדוק לרבות השתתפות 

שומרה בכנסי הלשכה.
יש לציין, כי שומרה עוסקת רק בתחום הביטוח 

הכללי ועובדת עם כ־2,000 סוכנים בקירוב.
במחויבות שלה לשווק את ביטוחיה רק באמצעות 
"שלמה  לחברת  שומרה  מצטרפת  הביטוח,  סוכני 
עם  רק  תעבוד  כי  מכבר  זה  שהודיעה  ביטוח", 
סוכנים, ולמגדל שהודיעה הודעה זהה בכל הקשור 

לתחום האלמנטרי.
הנהגת  בין  כחודש  לפני  שהתקיימה  בפגישה 
אורי  הבטיח  ביטוח,  שלמה  הנהלת  לבין  הלשכה 
אומיד, מנכ"ל שלמה, כי "בכל פיתוח עתידי של 
פורמט מכירה דיגיטלי של החברה, ישולבו בו כל 
סוכני הביטוח של החברה וללא פגיעה בעמלתם". 

אומיד והמשנה למנכ"ל, טובי שמלצר, גם הציגו 
שהושק  אחר  דיגיטלי  מיזם  הלשכה  בכירי  בפני 
את  לבצע  החברה  סוכני  יכולים  שבו  לאחרונה, 
ישירה  באפליקציה  חודש  מידי  הביטוחים  חידוש 
ללא תלות בעובדי החברה. כאמור, בנוסף, סוכם 
כי בכל אפליקציה שתפנה לציבור הרחב ישולבו 

סוכני ביטוח ללא פגיעה בעמלתם.
חודשיים קודם לכן, הודיעה מגדל חברה לביטוח 
לראשי לשכת סוכני ביטוח, כי כל מוצרי החברה 
בתחום הביטוח האלמנטרי ימכרו וישווקו על ידי 
תפעל  שלא  התחייבה  מגדל  בלבד.  ביטוח  סוכני 
בכל מסלול ישיר בתחום הביטוחים האלמנטריים 
וכי כל מכירה תבוצע רק דרך סוכני החברה. עוד 
במספר  הצדדים  בין  פעולה  שיתוף  על  הוחלט 
ערוצים לרבות חזרתה של מגדל להשתתף באופן 

אקטיבי בכנסי הלשכה.
בפגישה נדונה גם פלטפורמה דיגיטלית חדשה 
של מגדל, שעוסקת במתן כלים לסוכן בכל הקשור 
כי  וסוכם  עבודה,  ועזיבות  פדיונות  בעת  לשרות 

ייבחן שיתוף פעולה בנושא זה.

מנכ"ל שומרה: בשומרה בוחנים את אמצעי השיווק העתידיים כדי 
למצוא את הדרך המתגמלת ביותר את עבודתם של הסוכנים ואת 

מחויבותם הגבוהה הן ללקוחותיהם והן לחברת הביטוח"

חברי הלשכה עם נציגי שומרה
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השבוע, ה בישיבתה  אישרה  מועצה 
הדוחות  את  המניין,  מן  ישיבה שלא 
שהציגו   2017 לשנת  הכספיים 
בפניה סמי זילכה, יו"ר ועדת הכספים, ואורי 
פורסמו  )התוצאות  הלשכה  רו"ח  הולצמן, 

בגיליון הקודם של "ביטוח ופיננסים"(.
לדברי זילכה, "הפעולות העיקריות שבוצעו 
המסחרי־כלכלי  מעמדו  קידום  הן  ב־2017 
ההכשרתית  רמתו  העלאת  הביטוח,  סוכן  של 
מעמדו  חיזוק  הביטוח,  סוכן  של  המקצועית 
המבוטחים  עם  הסוכן  הסדרת  הציבור,  בקרב 

בכנסת ובממשלה, ימי עיון וכנסים".
לפי הצעת ועדת התקנון, אותה הציג סו"ב 
טוביה צוק, אישרה המועצה הארצית להוסיף 
ביטוח  בסעיף  "שיפוי"  המילה  את  לתקנון 

נושאי המשרה לפעילי הלשכה.
סעיף  להוסיף  גם  הציעה  התקנון  ועדת 
ועדות  של  פרוטוקולים  להעברת  בתקנון 
הלשכה לחברי הלשכה. לדברי סו"ב צוק, עד 
כה לא חויבו הוועדות בהעברת הפרוטוקולים, 
הארצית  במועצה  חברים  דרישת  לנוכח  אך 
שלטענתם, הם חייבים לקבל את הפרוטוקולים 

בלשכה  שקורה  מה  בכל  מעודכנים  להיות  כדי 
למרות  מושכלות.  החלטות  להחליט  כדי 
התקבלה  המועצה,  מחברי  חלק  התנגדויות 

ההצעה ברוב של 31 מול 17 מתנגדים.
אחד המתנגדים להצעה היה סו"ב מיכאל נוימן, 
יו"ר הוועדה הפנסיונית, שאמר: "הוועדות שלנו 
בראשה,  עומד  שאני  הוועדה  וודאי  פועלות, 
בנושאים שחלקם מאוד רגישים. אנחנו מקיימים 

לרשות  שידלפו  מעוניינים  שאיננו  דיונים 
אחרים.  וגורמים  הביטוח  חברות  ההון,  שוק 
אנחנו מנהלים שם דיונים על נושאים שחלקם 
חבר  כל  שבו  במקום  נמצאים  אנחנו  בנפשנו. 
מועצה שרוצה להשתתף ולהיות נוכח בישיבה 
פעלה  הלשכה  כך.  לעשות  רשאי  ועדה  של 
יו"ר  בהן  הקודמות,  הקדנציות  בכל  גם  כך 
לא  הפרוטוקולים  סקירה.  למועצה  נתן  ועדה 
שמעלים  ראשונה  פעם  זו  אחד.  לאף  פורסמו 

את הדברים האלה".

תקופת חיסיון זמנית
הציע  הלשכה,  נשיא  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב 
מסוימים  שבדיונים  כך  הסעיף  את  למתן 
תקופה  לאחר  רק  יתפרסמו  הפרוטוקולים 

מסוימת שנדרשת לה סודיות.
את  שאל  המועצה,  יו"ר  דרעי,  מקסים  סו"ב 
בן  עדי  עו"ד  הלשכה  של  המשפטי  היועץ 
מסוימת  שוועדה  מניעה  יש  "האם  אברהם: 
תפנה  מסוים,  בנושא  ודנה  פועלת  שחושבת, 
לוועד מנהל ותבקש חיסיון לתקופה מסוימת?".
כזאת.  מניעה  "אין  כי  ענה  אברהם  בן  עו"ד 
בסופו של דבר, חברי המועצה אמורים לדעת את 
האישית.  מחובתם  חלק  זה  בלשכה.  שקורה  מה 
יחד עם זאת יש לזכור שחברי המועצה צריכים 
לחברי  לתת  צריך  שבהן  נסיבות  שיש  להבין 
את  המנהל  הוועד  או  המקצועיות  הוועדות 

החיסיון הזמני".
פי  על  שיפוי  שיאפשר  כך  הלשכה,  לפעילי 

חוק העמותות לנושאי משרה.

המועצה הארצית אישרה את דוחות 2017
ועדות הלשכה יחויבו להעביר פרוטוקולים של הישיבות לחברי המועצה הארצית לאחר תקופת חיסיון

רונית מורגנשטרן

 

חדשות  הלשכה

עו"ד בן אברהם: "יש לזכור שחברי 
המועצה צריכים להבין שיש 

נסיבות שבהן צריך לתת לחברי 
הוועדות המקצועיות או הוועד 

המנהל את החיסיון הזמני"

 סוכן יקר,
נזקי מים הם הגורם מספר 1
לתביעות ביטוח דירה בישראל

 מנע תביעות מים מיותרות בעזרת המערכת
המתקדמת בעולם למניעת נזקי מים 

  מאושר על ידי
חברות הביטוח

למחירים מיוחדים התקשרו: 072-2211370
www.tripleplus.co.il  :או כנסו לאתר

סו"ב נוימן. "הוועדות דנות בנושאים מאוד רגישים"
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חדשות  הביטוח 

מהיר; ש בקצב  משתנה  הביטוח  וק 
לחברת  רישיון  שהוענק  לאחר  חודש 
אלישקוב,  אתי  בראשות  "ליברה" 
וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה  העניקה 
לחברת  בביטוח  לעיסוק  רישיון  סלינגר,  דורית 
וניצן  וינשל  אמיל  בידי  שהוקמה   "WeSure"
החברה  לשעבר.  במגדל  בכירים  הרים,  צעיר 
מורשית לעסוק בענפי הביטוח הבאים: ביטוח רכב 
ג'(  וצד  )עצמי  רכוש   - מנועי  רכב  ביטוח  חובה, 

וביטוח דירה.
לקבל  המבוטחים  לקהל  לאפשר  החברה  בכוונת 
משלב  החל  דיגיטלי,  באופן  השירותים  כל  את 
ביצוע  לביטוח,  ההצטרפות  דרך  לביטוח,  ההצעה 
ועד  ביטוחיים,  באירועים  וטיפול  שירות  פעולות 
סיום הטיפול בתביעות, אותו היא מבטיחה לבצע 

בתוך חודש.
הרשות  בכנס  סלינגר  הודיעה  הרישיון  מתן  על 
בתל  הרודס  במלון  השבוע  שני  ביום  שהתקיים 
אביב. סלינגר: "אנו מברכים על כניסתה של חברת 
נהיה  הקרובה  השנה  במהלך   .WeSure הביטוח 
עדים לכניסתן של חברות חדשות נוספות לתחום 
המטרה  וחדשני.  דיגיטלי  באופן  שיפעלו  הביטוח 
וחוויית  תחרותיים  מוצרים  יציעו  אלו  שחברות 

שירות אחרת".
שמח  "אני  התייחס:  כחלון  משה  האוצר  שר  גם 
לראות כי המהלך של הסרת חסמי כניסה לחברות 
ביטוח חדשות נושא פרי. לאחר חודש בלבד, נכנס 
שחקן חדש נוסף וטכנולוגי לתחום הביטוח. מדובר 
שלא  בשורה  ולאזרחים,  לשוק  גדולה  בבשורה 

שמענו זמן רב".
בשיחה עם וינשל הוא אמר ל"ביטוח ופיננסים" כי 
"WeSure הינה חברת ביטוח חדשנית ודיגיטלית. 
לא  וגם  שוללים  לא  אנו  זו  תשתית  בסיס  על 

מבטלים שום ערוץ ובפרט לא זה של ציבור סוכני 
הביטוח שאותם כידוע אנו מאוד מעריכים משנים 
בכוונתנו  לפיכך,  משותפת.  פעילות  של  רבות 
פעילות  הינה  סוכנים שמטרתם  עם  גם  להתקשר 
יעילות  הבטחת  תוך  הדיגיטל  בסביבת  מהותית 

מירבית".  

לא רק בישראל
הביטוח  בתחום  פעילותה  את  תתחיל  החברה 
הכללי, אך על פי הערכות, בעתיד הלא רחוק היא 
צפויה להתרחב גם לתחומים נוספים. כמו כן, נודע 
כי השניים מכוונים רחוק, ולאחר התבססות החברה 
נוספים  לשווקים  להתפתח  צפויים  הם  בישראל 

בעולם.
החברה חתמה על הסכמי שיתוף פעולה אסטרטגי 
עם חברת( NTT DATA FINANCIAL הנמנית על 
הקונגלומרט היפני NTT, לו היקף פעילות שנתי 

של כ־126 מיליארד דולר.
וינשל: "אנו מודים לשר האוצר משה כחלון, לסגן 
סלינגר,  דורית  לממונה  כהן,  יצחק  האוצר  שר 
להנהלת הרשות ולכל צוות הרשות שהיו מעורבים 
חדש  למבטח  רישוי  מתן  זה.  מורכב  בתהליך 
ואנו מודים על  בישראל אינו עניין של מה בכך, 
הביטוח  בחברות  שגדלו  כמי  לנו.  שניתן  האמון 
את  והבנו  בשוק  המגמות  את  זיהינו  המסורתיות, 
חשיבות הקדמה, שחייבת להיות מיושמת גם בענף 

הביטוח והפיננסים".
הפעילות  את  נשיק  הקרוב  "בזמן  הרים:  צעיר 
עם  תטיב  אשר  הישראלי,  בשוק  שלנו  החדשנית 
הציבור בכל הקשור לעולם הביטוח. תחילה בענפי 
הביטוח  בתחום  גם  ובהמשך  הפרט  סיכוני  ניהול 
העסקי. מדובר על הובלת שינויי תפיסתי ומהפכני 
תעשיית  את  לקצה  מקצה  לשנות  בו  יש  אשר 

הביטוח, כפי שהיא מוכרת וידועה כיום" .

 וינשל וצעיר הרים קיבלו רישיון להפעלת 
 WeSure חברת ביטוח דיגיטלית בבעלותם בשם

וינשל מבטיח: "בכוונתנו לפעול גם עם סוכני ביטוח, אותם אנחנו מעריכים משנים של שיתוף פעולה"

רונית מורגנשטרן

וינשל. ממקימי חברת הביטוח החדשה

b2
18

04
/2

24
50

המכלול שלי התחדש!
מתקדם יותר, יעיל יותר ומותאם עבורך

חדש! אפליקציה המאפשרת הזדהות מהירה 
באמצעות קוד מקוצר או טביעת אצבע

דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה



5 | 27 ביוני 2018 

חדשות  הביטוח

 כחלון: "בשנים האחרונות הרשות פעלה 
באומץ ובמרץ לטובת החוסכים והמבוטחים"

 סגן שר האוצר: "מי שראה את המתקפות נגד הממונה של בעלי האינטרס הבין כמה חשוב 
שהרשות תהיה עצמאית"

רונית מורגנשטרן

"
שקל,  טריליון   1.5 על  היום  מפקחת  הרשות 
סכום הצפוי לגדול עם השנים, ועל מעל מאה 
גדולה  חשיבות  ראיתי  לכן,  מוסדיים.  גופים 
להפוך את אגף שוק ההון באוצר לרשות עצמאית. 
בהגנה  ההון תפקיד מאוד משמעותי  לרשות שוק 

על ציבור החוסכים לפנסיה ועל המבוטחים.
"בשנים האחרונות הרשות פעלה באומץ ובמרץ 
לטובת החוסכים, המבוטחים וכלל אזרחי ישראל. 
יום־יום,  פרי  נושאים  הרשות  שהובילה  הצעדים 
ואני רוצה שתדעו שאני גאה על פועלכם. הרשות 
מהווה דוגמא לרגולטור אשר שם לנגד עיניו את 
טובת הציבור, קידום תחרות, הורדת יוקר המחייה, 
הציבורי.  האינטרס  על  ושמירה  השירות  שיפור 
במסגרת זו, אני מברך על כניסתן של שתי חברות 
המחיר  על  התחרות  את  שיגבירו  חדשות  ביטוח 

וישפרו את חווית השירות שיקבל הציבור".
כך אמר שר האוצר משה כחלון בכנס רשות שוק 
ההון שהתקיים השבוע בתל אביב במלון "הרודס".

בכנס:  בנאומו  אמר  כהן  יצחק  האוצר  שר  סגן 
"תכף אנו מציינים 20 חודשים להקמתה של רשות 
הלידה  חבלי  את  שזוכר  אחד  בתור  ההון.  שוק 

של הקמת הרשות, אני נרגש לראות את הרשות 
עצמאית, יוזמת, ואפקטיבית".

על  הביקורת  מותחי  נגד  יצא  השר  סגן 
"כל  ואמר:  סלינגר  דורית  הממונה 

בעלי  של  המתקפות  את  שראה  מי 
הבין  בוודאי  הממונה,  נגד  האינטרס 
כמה חשוב שהרשות תהיה עצמאית. 
את  לחזק  שוב  הזדמנות  כמובן  וזו 
ההון,  שוק  על  הממונה  של  ידיה 

על  הדרך.  בהמשך  הצלחה  לה  ולאחל 
מנת שהרשות תוכל למלא את תפקידיה 

החשובים, זה מחייב אותה להיות רשות עצמאית 
פוליטיים  לזעזועים  רגישה  שלא  רשות  וחזקה, 
ולטלטלות אחרות. אני חושב שכיום – 20 חודשים 
אחרי הקמת הרשות – לא נותר ספק אצל אף אחד 

לגבי צדקת המהלך הזה".
הצרכן  לטובת  הרשות  פעילות  את  סקר  כהן 
הקטנות  האותיות  את  לקרוא  יודע  שלא  הקטן 
יכול  וטען כי בעזרת הרשות הוא  של הפוליסה, 
לביטוחים,  לפנסיות,  בעיניים  ישר  "להסתכל 
הישראלי  לכך שהצרכן  לגרום  שלו.  ולחסכונות 

יהיה חכם, לא רק בנוגע למוצרים פשוטים, אלא 
גם בנוגע ל־1.7 טריליון שקל שהוא מפקיד אצל 
את  להגדיל  בשביל  הפיננסיים.  הגופים 
המסלקה  את  הקימה  הרשות  המודעות, 
'הר  ואת  הכסף',  'הר  את  הפיננסית, 
הביטוח'. ככה כל אחד יכול למצוא 
רק  שלו.  האבודים  החשבונות  את 
לאחרונה, הרשות פרסמה את 'מדדי 
יכול  לקוח,  כל  כיום  השירות'. 
להיות חכם יותר, לדעת יותר, ולהבין 

יותר".
כהן פנה לראשי חברות הביטוח שישבו בכנס 
"מדדי  להן:  גם  עוזרות  הרפורמות  כי  והדגיש 
כיצד  ומדויק,  אמין  משוב  לכם  נותנים  השירות 
שהרשות  הדיגיטציה  מהפכת  להשתפר.  עליכם 
יעילים,  מהירים,  להיות  לכם  עוזרת  מקדמת, 
חדשנות,  הזכרנו  כבר  ואם  יותר.  ואפקטיביים 
תחום הביטוח בישראל, הוא תחום פורה, יש מקום 
להטמיע בענף זה חדשנות וטכנולוגיה. אם ישראל 
הפיננסי  הסקטור  גם  אז  ניישן,  סטארט־אפ  היא 

צריך להיות בחזית החדשנות העולמית".

כהן
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השתתפות שיא בערב הצעירים בשבוע שעבר
לראשונה השתתפו חברי כנסת צעירים וקולגות לפעילות הצעירים מלשכות אחרות

רונית מורגנשטרן

מינויים חדשים בשגריר
יובל שיבר מונה לסמנכ"ל המכירות ולירון דהן מונתה לסמנכ"לית ארגון ושיטות אסטרטגיה

רונית מורגנשטרן

ובנות ק ובני  צעירים  סוכנים  ל־200  רוב 
למסורת  שהפך  באירוע  השתתפו  זוגם 
"ערב מהסרטים", שהתקיים בשבוע שעבר 
בסינמה סיטי בגלילות. לדברי סו"ב דביר רפ, יו"ר 
הוועדה לסוכנים צעירים והעשרת הסוכן, מדובר 
במספר שיא שמעיד על הצלחת הקונספט. הערב 
איילון,  הביטוח  חברת  עם  פעולה  בשיתוף  נערך 
שפועלת עם ועדת הצעירים בלשכת סוכני ביטוח 

במשך שנים.
בשונה מערבי הסרטים הקודמים, הזמין סו"ב רפ 
הכנסת שהגיעו  חברי  צעירים.  כנסת  חברי  לכנס 
לאירוע הם מיכל בירן ואורן חזן, שהביעו תמיכה 
בסוכנים. ח"כ בירן סיפרה על הפעילות המשותפת 

שלה עם לשכת סוכני ביטוח בכנסת.
ועדת  של  קולגות  התארחו  אף  לראשונה 
הצעירים – דנה זטלאווי, יו"ר מרחב חיפה והצפון 
בלשכת יועצי המס ואחראית על פעילות הצעירים 
בלשכה, ועו"ד שחר אורגד, סגן יו"ר לשכת עורכי 
הצעירים  הדין  עורכי  פעילות  על  ואחראי  הדין 
בלשכה. רפ: "השתתפותם היא ביטוי חם לשיתוף 
הפעולה ההדוק בין צעירינו לבין צעירי הלשכות 

האחרות".
הערב נפתח בארוחת ערב עשירה בסגנון איטלקי. 

וסקר  הנוכחים  את  רפ  סו"ב  בירך  הארוחה  לאחר 
את פעילות הוועדה בראשותו. נציג חברת איילון 
פעילות  את  וסקר  המשתתפים  את  הוא  אף  בירך 

איילון לטובתם.
סו"ב ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני ביטוח, 
וענה  בלשכה  האחרונות  הפעילויות  על  סיפר 

לשאלות הסוכנים.
את ההרצאה המרכזית בערב, שנעשתה בשיתוף 

פעיל של הקהל, נשא אלון גל, מנכ"ל ובעלים תות 
ולסוכנות  לסוכנים  שהמחיש  ותוצאות,  תקשורת 

איך ייראו ויעבדו "סוכני הדור הבא".
בכורה של הסרט  הערב הסתיים בהקרנת טרום 
"אושן 8", כולל פופקורן ושתייה לכל אחד ואחת.

לסיכום אמר סו"ב רפ: "הערב היה מוצלח ביותר. 
ושונים  דומים  ערבים  ליזום  תמשיך  הוועדה 

בהמשך".

שירותי ס שגריר  בקבוצת  מינויים  בב 
להיות  מונה   )43( שיבר  יובל  רכב: 
שיבר  שגריר.  של  מכירות  סמנכ"ל 
מגוון  ומילא   1996 משנת  בשגריר  מועסק 
תפקידים בחטיבת השירות והתפעול. בתפקידו 
האחרון ניהל והוביל את מערך המכירות וקשרי 

הביטוח של הקבוצה.
דהן  לירון  את  שגריר  מינתה  בנוסף, 
דהן  ואסטרטגיה.  ושיטות  ארגון  לסמנכ"לית 
שירות  בניהול,  תפקידים  מגוון  מילאה   )35(
ועסקה  מובילות במשק  חברות  במגוון  ותפעול 
בפרויקטים חוצי ארגון בשלל תפקידים, כולל 
תואר  בעלת  לירון  בבעלותה.  ייעוץ  חברת 

ראשון בהנדסת ביוטכנולוגיה.
החברה  הינה  רכב  שירותי  שגריר  קבוצת 
לחברות  השירותים  בתחום  בארץ  המובילה 
הביטוח. שגריר מספקת משנת 1984 שירותים 
שונים לחברות הביטוח הכוללים שירותי דרך, 

לרכב  שירות  מרכזי  הפעלת  לדירה,  שירותים 
החברה  מעניקה  בנוסף,  נוספים.  ושירותים 
באמצעות  רכבים  והשכרת  שיתוף  שירותי 
מהציבור  ללקוחות  "קאר2גו",  הבת,  החברה 

חילקה   2016 ביוני  קצרים.  זמן  לפרקי  הרחב 
פוינטר  מניות  לבעלי  בעין  כדיבידנד  שגריר 
בתל  ערך  לניירות  בבורסה  להיסחר  והחלה 

אביב.  

דהן ושיבר

סו"ב רפ, ח"כ בירן ו סו"ב רוזנפלד
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 יו"ר ועדת הכספים: "נגדיל את תקציב 2019 
בייעול והגברת החסויות"

"תפקידה של הוועדה לבדוק את כל המתרחש בכספי הלשכה והן בליסוב, במטרה לוודא שהפעילות 
מתבצעת בהתאם להנחיות שנקבעו בתקציב שאושר בידי הוועד המנהל"

רונית מורגנשטרן

התאמת ו את  לאחרונה  בדקה  הכספים  עדת 
החודשים  בחמשת  הלשכה  לתקציב  הביצוע 
הראשונים של השנה, ולדברי סו"ב סמי זילכה, 
יו"ר הוועדה, הבדיקה נראית תקינה. תחומי עניינה 
של הוועדה הינו תקציב הלשכה המושתת על הכנסות 
מדמי חבר, הכנסות מפעילות ליסוב סוכנות לביטוח, 
השתתפות הסוכנים, וקבלת חסויות על כנסי ביטוח 

)חיים ואלמנטרי( ופעילות המכללה לביטוח.
הכספים  ועדת  יו"ר  בעבר  שהיה  "כמי  זילכה: 
בלשכת סוכני ביטוח, מרגש אותי לחזור לתפקיד 
ולעמוד בראש אחת הוועדות החשובות בלשכה. אין 
דבר נפלא מאשר להמשיך ולהתנדב ולתרום למען 
פעילות ציבורית. האתגר הראשון שנקרה בדרכנו, 
לעומת  ל־2018  התקציב  התאמת  את  לבדוק  היה 
הביצוע בפועל, ולוודא שאכן הלשכה בפעולותיה 

עומדת בדרישות התקציב".
של  הארצית  המועצה  אישרה  השבוע  בתחילת 
הלשכה את דוחות 2017 שהוצגו בידי זילכה ורו"ח 
משמעותי  קיטון  הציגו  הדו"חות  הולצמן.  אורי 
בגרעון במכללה לפיננסים וביטוח של הלשכה, אך 
ספק  אין  זילכה,  לדברי  כספי.  בגרעון  עדיין  היא 
וביטוח  באשר לחשיבותה של המכללה לפיננסים 
הגרעון  לשיפור  משמעותיים  מאמצים  ונעשים 
במחצית  לאיזון  תגיע  שהיא  ההערכה  במכללה. 

השנייה של 2019.

שבעה  חברים  הכספים  בוועדת 
זילכה,  סמי  סו"ב  לשכה:  חברי 
סגן  רוזנבלום,  דורון  סו"ב  יו"ר; 
סו"ב  מיכאלי,  אורי  סו"ב  יו"ר; 
אדמוני,  שלמה  סו"ב  יוכל,  רועי 
סו"ב יעקב בוטנרו וסו"ב עמנואל 

רובינשטיין.
מעקב  הכספים":  "ועדת  מטרות 
וביצוע טיפולים ופעילויות שוטפות 
הדורשים בדיקה, אישורים וחתימות; 

ברמת  בפועל  ביצוע  מול  ועמידה  התקציב  בדיקה 
בדיקת  "סניפים";  ו/או  מחוזות"  ב"רמת  "לשכה" 
למנהלת  ישיר  קשר  הלשכה;  של  ספקים  חוזי 
ורואה החשבון כולל בדיקת מאזני בוחן  החשבונות 
הלשכה  בכספי  טיפול  אישורם;  טרם  כולל  ומאזן 
כולל אפשרויות השקעה; בדיקת חוזי עובדי הלשכה 
וחסכון  ייעול  והתאמתו לתשלומים בפועל; הצעות 
בלשכה  הכספים  עודפי  להגדלת  לגרום  מנת  על 
ביטוח/ מחברות  המתקבלות  חסויות  מיקסום  כולל 

בתי השקעות; ישיבות אחת לחודשיים.
המתרחש  כל  את  לבדוק  הוועדה  של  "תפקידה 
החברה  בליסוב,  והן  ביטוח  סוכני  לשכת  בכספי 
לוודא  כוונה  מתוך  הביטוח,  וסוכנות  הכלכלית 
שנקבעו  להנחיות  בהתאם  מתבצעת  שהפעילות 
אנחנו  המנהל.  הוועד  בידי  שאושר  בתקציב 

ביצוע.  מול  תקציב  בודקים 
הוועדה נעזרת במנהלת הכספים 
רחל שרעבי, ברו"ח אורי הולצמן 
שהם  ממשרדו,  אביתר  ורעות 
לצורך  הספרים  ביקורת  מבצעי 
מסר  לרשויות",  המאזן  הגשת 
באופן  נוכחים  בישיבות  זילכה. 
קבוע רו"ח רעות אביתר, מנכ"ל 
ומבקר  שמחי,  רענן  הלשכה 
גולנסקי  מוטי  רו"ח  הפנים שלה 
וכן מזכירת הוועדות נורית סימן טוב. משתתפים 
לבנוני,  אריה  סו"ב  ביקורת  ועדת  יו"ר  לסירוגין 
מקום  וממלא  רוזנפלד  ליאור  סו"ב  הלשכה  נשיא 
נשיא הלשכה סו"ב ליאור הורנצ'יק. דיוני הוועדה 

פתוחים לציבור סוכני הביטוח.
לא  עדיין  כי  הכספים,  ועדת  יו"ר  מסר  עוד 
יכולים  "אנחנו   :2019 תקציב  על  העבודה  החלה 
בהערכה  מדובר  אבל  זה,  בשלב  הכנסות  להעריך 
לכאן,  או  לכאן  שינויים  להיות  יכולים  ובפועל 
לכן נעבוד על התקציב לקראת סוף השנה", אמר 
זילכה. הוועדה תפעל להגדיל את התקציב לשנה 
הבאה ולהציג הצעות ייעול וחסכון על מנת לגרום 
שיתוף  תוך  בלשכה  הכספים  עודפי  להגדלת 
מרבי של חברות הביטוח ובתי השקעות להגדלת 

החסויות המתקבלות מהם".

זילכה

 מדור חדש בעיתון הלשכה מחכה לסיפורים שלכם מהמשרד, מהבית ומהשטח – עברתם משרד? חגגתם אירוע? קרה לכם משהו מעניין? 
Inf@rbmedia.co.il :יש לכם המלצה טובה? כתבו לנו

 מדור חדשהשתתפות  עצמית  

רוזנפלד ובנו יותם

נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד, 
חגג עליה לתורה של בנו יותם; 

נשיא הלשכה לשעבר סו"ב אריה 
אברמוביץ, חגג הולדת נכדה ראשונה 

והפך לסבא  
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חדשות  הביטוח  

 סלינגר: "האחריות של החברות מחייבת אותן 
לעמוד בסטנדרטים הגבוהים של ממשל תאגידי"
"הצעדים שהובלנו אתגרו אתכם לא פעם, והיו מחלוקות על הדרך ועל ההיקף, אך אנו מאמינים כי 

צעדים אלו יצרו תשתית נכונה לשוק משוכלל, מתקדם ותחרותי, לטובת כל בעלי העניין בו"

רונית מורגנשטרן

לגופים " שנה  בכל  פונים  אזרחים  אלף   800
מוסדיים לקבל סעד עבור אירועים ביטוחיים 
נדרשים להתמודד  או קרוביהם,  שונים שהם, 
ומשלמים  המעסיק  את  מחליפים  אתם  איתם. 
קצבאות לכ־450 אלף אזרחים שפרשו לגמלאות, 
לעולמו,  הלך  המפרנסים  שאחד  למשפחות 
שלהם  ההשתכרות  כושר  את  שאבדו  למבוטחים 

ולמבוטחים שהפכו לסיעודיים. נתונים אלה 
הופכת  שלכם  האחריות  כי  מלמדים 

להיות יותר ויותר משמעותית ועל כן 
מחייבת אתכם, דירקטורים ומנהלים, 
ביותר  הגבוהים  בסטנדרטים  לעמוד 
לבצע  מנת  על  תאגידי  ממשל  של 
מאמינים  אנו  נאמנה.  תפקידכם  את 

כי הצעדים שהובלנו בשנים האחרונות 
הנדרשת  לתשתית  היסודות  את  מניחים 

לקיום תפקידיה של הרשות כפי שנקבעו בחוק; 
והחוסכים  המבוטחים  של  עניינים  על  שמירה 
וניהולם  יציבותם  הבטחת  המפוקחים,  בגופים 
וקידום  בשוק  התחרות  קידום  גופים,  של  התקין 

חדשנות טכנולוגית בתחומי הפעילות שלנו".
רשות  על  הממונה  סלינגר,  דורית  אמרה  כך 
הרשות  בכנס  בנאומה  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק 

השבוע.
סלינגר הפנתה את דבריה לראשי חברות הביטוח 
שהובלנו  הצעדים  כי  לכך  מודעת  "אני  ואמרה: 
היו  הדרך  לאורך  וכי  פעם,  לא  אתכם  אתגרו 
מחלוקות על הדרך ועל ההיקף, אך אנו מאמינים 
כי צעדים אלו יצרו תשתית נכונה לשוק משוכלל, 
העניין  בעלי  כל  לטובת  ותחרותי,  מתקדם 
החוסכים  ציבור  וכמובן,  מתווכים,  גופים,  בו; 

והמבוטחים".
בשנים  שנבנתה  לתשתית  היסודות  לדבריה, 
מוצרים,  של  סטנדרטיזציה  כוללים  האחרונות 
ניהול  הבטחת  דיגיטציה,  קידום  מידע,  הנגשת 
כל  עם  ויחד  הגופים  של  היציבות  הגברת  תקין, 

אלו הסרת חסמי כניסה לטובת הגברת התחרות. 
הממונה סקרה את הפרויקטים שהרשות הקימה 
כמו המסלקה הפנסיונית, הר הביטוח, האזור 
החברות,  של  השירות  ומדדי  האישי 
לטובת  הן  בהצלחה  פועלים  שכולם 
והן  המבטחים  לטובת  הן  החוסכים, 

לטובת הסוכנים.
בממשק  לרפורמה  בהתייחסה 
היא  כי  סלינגר  ציינה  המעסיקים, 
למעלה  של  מעסיקים  על  היום  חלה 
הרפורמה   2019 ומשנת  עובדים  מ־20 
תחול על כל המעסיקים. "ההישג הגדול ביותר 
הזו בא לידי ביטוי בסטנדרטיזציה  של הרפורמה 
הפנסיוני  החיסכון  בשוק  העבודה  תהליכי  של 
הכספים.  סליקת  בתהליכי  שקיפות  וביצירת 
בעיות שקיימות מזה עשרות שנים בשוק לראשונה 
ולכל  מטופלות מכיוון שהן צפות על פני השטח 
שוטפים  ובקרה  מעקב  לבצע  כלים  יש  הגורמים 
אנו  מכך  כתוצאה  הכספים.  סליקת  תהליכי  אחר 
בחשבונות  הכספים  בהיקף  קבוע  לצמצום  עדים 
השכר  מערכות  בין  הסנכרון  ולהגברת  מעבר 
במשק לבין המידע במערכות הגופים המוסדיים", 

ציינה סלינגר.
בנושא הדיגיטציה אמרה הממונה כי "עם פרסום 
הרימו  רבים  גופים  הרשות,  של  הדיגיטלי  החזון 
האסטרטגיים  היעדים  את  ועדכנו  הכפפה  את 

שלהם בהתאם".

100 גופים מוסדיים
לדברי סלינגר, הרשות מפקחת כיום על כ־100 
מפוקחים,  גופים  של  זו  "כמות  מוסדיים.  גופים 
לצד המשאבים העומדים לרשותנו, מחייבת אותנו 
זו  גישה  סיכונים.  מבוססת  פיקוח  בגישת  לנקוט 
והבקרה  הפיקוח  מעגלי  את  לחזק  אותנו  מחייבת 
הפנימיים של גופים אלה. לצורך יישום גישה זו, 
קידמנו בתקופה האחרונה מספר צעדים המגבירים 
את עצמאותם ומקצועיותם של שומרי סף שונים", 

אמרה.
התחרות  הגברת  חשיבות  את  הדגישה  סלינגר 
לענף.  כניסה  חסמי  להסרת  הרשות  פועלת  ולכן 
הביטוח  הצטרפו לשוק  קיפאון,  "לאחר שנים של 
הישראלי שתי חברות ביטוח חדשות. אנחנו צופים 
נוספות  חדשות  ביטוח  וחברות  אלו,  שחברות 
כן, יאתגרו את שוק  שיצטרפו בשנה הקרובה גם 
וחווית שירות  ויקדמו מחירים תחרותיים  הביטוח 

אחרת", סיכמה הממונה.

תמיד חשבתם "לעבוד ביחד"? להיות שותפים שווים?
אנחנו עושים זאת כבר 10 שנים!

 בואו תצטרפו לקואופרטיב בביטוח! 
כי "יחד זה כוח ואנחנו עובדה"

עובדה סוכנות לביטוח )2010( בע"מ
ליצירת קשר - אריק ורדי: 5274660־050  |  זאב פרלשטיין:  2545465־054

… יום עיון מחוז חיפה והצפון – יתקיים ב־10.7 
ביס פלאנט, שדרות ההסתדרות 55, חיפה, בין 
השעות: 09:00-14:00. יום העיון נערך בשיתוף 

איתוראן, סנקס, קופל גרופ וסמרטי.

… פסטיבל האור בירושלים - מחוז ירושלים יערוך 
פעילות למשפחות וילדים ביום רביעי בתאריך 

ה־4.7.18 בשעה 19:00 בשדרות ממילא ליד ארומה 
ובנק הפועלים ברחבה לפני המדרגות.

אירועי הלשכה

סלינגר
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מלחמה בתאונות דרכים נמצאת כבר מספר עשורים בצמרת ה
נהרגים  שנה  בכל  ישראל.  מדינת  של  העדיפויות  סדרי 
והמלחמה  נפצעים,  אלפים  בכבישים,  איש  מ־300  למעלה 
הרגלים  התפתחות  יותר.  לקשה  הופכת  רק  הדרכים  בתאונות 
"מודרניים" שיוצרים הסחות דעת, כמו שימוש בסמארטפון ושליחת 
לתאונות  שגורם  אחד  מספר  האויב  הם  הנהיגה  בזמן  מסרונים 
הדרכים. כחלק מהניסיון להגביר את תשומת הלב והמודעות בכביש, 
חדרו בשנים האחרונות לתודעה מערכות הבטיחות למניעת תאונות 
דרכים, שבאמצעות טכנולוגיות מתקדמות מאפשרות לנהגים לקבל 
התראות מקדימות מפני התנגשות, ולהיות מוגנים יותר, מדויקים 
יותר ולקבל את ההחלטה הנכונה ברגע הנכון. הדבר המדהים הוא 

שזה כמעט לא עולה לכם כסף, אבל לכך נגיע בהמשך. 
 ,MOVON דרכים  תאונות  למניעת  ביותר  המתקדמת  המערכת 
יכולה לעשות את הבדל העצום על הכביש ולהציל חיים. המערכת 
בכל  בטיחות,  למערכות  בישראל  התקנים  דרישות  בכל  עומדת 
הלאומית  הרשות  התחבורה,  משרד  ידי  על  הנדרשים  המבחנים 
לזהירות בדרכים והממונה על שוק ההון באוצר למטרת מתן הנחה 
בינ"ל  איכות  תקני  למערכת  לרכבים.  חובה  בביטוח  מנדטורית 

)E11 ,FCC ועוד(.

ביטחון על הכביש – והרבה יותר מזה 
מערכת MOVON מספקת שלל התרעות מפני הסכנות הצפויות 
בכביש, כגון אי שמירת מרחק, סטייה מהנתיב והתנגשות אפשרית 
מעבר  רגל.  בהולכי  או  אופניים  ברוכבי  הכביש,  על  ברכבים 
שאין  בלעדיים  יתרונות  שלושה  יש  למערכת  הזאת,  לטכנולוגיה 
פחות:  לא  חשובים  בשוק,  שקיימות  אחרות  בטיחות  למערכות 
מצלמת דרך מובנית המתעדת ומקליטה את מהלך הנסיעה, התרעה 
על  התרעה   ,Wake  Up  Callו־ ברכב  ילדים  שכחת  על  קולית 

תנועה של הרכב מלפנים. 
השמשה  על  המותקנת  במצלמה  מצוידת   MOVON מערכת 
את  ומקליטה  המתעדת   )DVR( דרך  מצלמת  ומשלבת  הקדמית 
במהלך  הכביש  תוואי  של  סריקה  באמצעות  הנסיעה.  מהלך  כל 
בעזרת  לבכם  תשומת  את  ומסבה  מתריעה  המערכת  הנסיעה, 
זיכרון  כרטיס  עם  מגיעה  המצלמה  ווויזואליות.  קוליות  התרעות 
של 8G, וכוללת אופציה להקלטה קולית של פנים הרכב ואופציה 
להתקנת מצלמה פנימית נוספת, על מנת לתעד את פנים הרכב או 
את המתרחש באחורי הרכב. השימוש במצלמות דרך הפך לפופולרי 
במקרים  הכרחי  תיעוד  מספקות  שהן  משום  גם  האחרונות,  בשנים 
כחלק  כזו  מצלמה  המספקת  היחידה  היא   MOVONו־ תאונה,  של 

ממערכת ההתרעות הכללית. 
 ,Wake  Up  Call היא   MOVON של  נוספת  ייחודית  תכונה 

תשומת  את  מסבה  ברמזור  או  בפקק  שבעמידה  השכמה",  "קריאת 
לבכם לתזוזת הרכב מלפנים וחוסכת לכם על הדרך גם צפירות זירוז 

של נהגים עצבניים מאחור. 
הפונקציה הבלעדית השלישית של MOVON היא ההתרעה נגד 
שכחת ילדים ברכב, טעות פטאלית שגובה חיים במיוחד בימי הקיץ. 
אנשים רבים נוטים לחשוב שהם חסינים, אולם רגע אחד של חוסר 
תשומת לב עלול להוביל לכך שהילד שלכם יישאר ברכב. מערכת 
דוברת העברית של MOVON תזכיר לכם לבדוק לפני כל כיבוי של 

הרכב שלא שכחתם בו את היקרים לכם. 

כמה זה עולה לכם? כמעט כלום 
גם  הם,  הנהגים באשר  קיומי של  והמענה לצורך  בשל החשיבות 
משרד התחבורה נרתם והתגייס למהלך, והוסיף ערך בכך שתקצב 
)הטסט  הרכב  רישיון  בחידוש  שקל   1,500 בשווי  הכספי  החזר 
התאונה  את  למנוע  שעשויה  מערכת  שיתקין  מי  לכל  השנתי( 
הרכב  רישיון  חידוש  בעת  כסף  לכם  מחזירים  המשמעות:  הבאה. 
וגם מקבלים הנחה בפוליסת ביטוח החובה )גובה ההנחה משתנה בין 
חברות הביטוח(. בעל הרכב מקבל את מערכת MOVON המתקדמת 

כמעט בחינם. יש לזכור שמבצע זה מוגבל בזמן וכל הקודם זוכה. 
שלוש  יקבלו   MOVON מערכות  את  שיתקינו  לקוחות  בנוסף, 
במקום  או  הלקוח  בבית  מהתקנה  ליהנות  ויכולים  אחריות  שנות 

העבודה, מה שיקנה להם חיסכון נוסף של זמן וכסף. 

 הכירו את MOVON, מערכת 
 הבטיחות שתחסוך ללקוחותיכם 

מאות שקלים בביטוח הרכב
התקנת מערכת MOVON המתקדמת למניעת תאונות דרכים כוללת התראות שיעזרו לכל 
נהג להימנע מתאונת דרכים, וגם מצלמת דרך שתתעד את מהלך הנסיעה ותזכורת קולית 
שתמנע מכם לשכוח ילדים ברכב ‰ עם הטכנולוגיה המתקדמת ביותר, הנוסעים לצדכם, 

הילדים שלכם וכמובן גם אתם זוכים להגנה מוגברת

תוכן שיווקי

מוטי קוסובסקי, סמנכ"ל תכנון ואסטרטגיה
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פרישת  השבוע

האם לחיות חיים צנועים זו הדרך 
לפרישה ראויה?

השבוע יספר רון קשת על התיק שבו הבין שאם רוצים מספיק ונחושים מספיק – מה שרוצים קורה
סו"ב רון קשת

הרצאות שלי אני נוהג לנסות להמחיש את ב
פח  “נס  המונח  בעזרת  הפנסיוני  האתגר 
הפנסיה” ההסבר פשוט. אם אנחנו עובדים 
כ־20%  ומפרישים  הפרישה  לפני  שנה  35־40 
מהשכר )לא כולל השתלמות(, כשהמשמעות היא 
ל־20־25  להספיק  שאמור  שנים  7־8  של  חסכון 

שנה - זה אכן נס.
אני  תדעו.  מיד  השבועי?  לסיפור  שייך  זה  איך 
ישנם  היא,  מה  משנה  ולא  עבודה  שבכל  מניח 

דברים שאתם אוהבים לעשות ופחות.
כמתכנן  בעבודה  עלי  אהוב  פחות  הכי  החלק 
נעימה.  הלא  הבשורה  את  לבשר  הוא  פרישה 
לעומת זאת, לבשר לאנשים שהכל בסדר ואפשר 

להירגע מאחר שיש מספיק, זה כיף אדיר.
שהייתה   58 בת  לקוחה  הגיעה  לדוגמא  השבוע 
עד  בעבודתה  להמשיך  חייבת  שתהיה  סבורה 
והופתעה לטובה למשמע הבשורה שהיא   67 גיל 

בהחלט יכולה לפרוש כבר בגיל 60 כפי שחלמה.
למשפחות  לתת  נדרש  שאני  מאחר  כאמור, 
שמגיעות אלי תשובה איך יראו החיים הכלכליים 
שלהם לאחר שיפרשו, או במילים אחרות: האם יש 
יתרת  את  “לסחוב”  מנת  על  נכסים  מספיק  להם 

החיים עם מה שצברו.
החלק הקשה הוא להציג למי שמגיע אלי לפגישה 
וצריך  מספיק,  שאין  הפרישה,  תיק  למסירת 
לצמצם ולבצע צעדים דרסטיים אחרת. לכן כאשר 
חביב  איש  ביטוח  סוכני  בלשכת  למשרדי  הגיע 
וחייכן בן 69, שסיפר לי שהוא עזב את הקיבוץ בו 
חי בגיל 50, עם סכום צנוע ביותר, עלתה בדמיוני 
האפשרות שאני עלול לבשר לו שאין לו מספיק, 

ושוב, חוץ מהם גם אני יוצא עצוב.
בכל זאת, לחסוך במשך 20 שנה את מה שאחרים 
לא מצליחים ב־35 שנה זה באמת על גבול הבלתי 
אפשרי. תוך כדי מהלך הבדיקה הבנתי שמתגלית 
שכר  עם  אנשים  זוג  כמעט.  טבע”  “תופעת  לי 
לנושא  עצומה  מודעות  עם  מזה  יותר  ולא  נאה 

הפנסיוני.
שכמובן  שלהם,  הפנסיוניים  לחסכונות  בנוסף 
לא נמשך מהם דבר במהלך השנים, הם חסכו את 
עצמם לדעת. הם גזרו על עצמם אורח חיים צנוע 
שלמען האמת כנראה תאם את האופי שלהם ואת 
ההבנה  להם.  החודשיים שנותרה  הכספים  יתרת 
בחצי מהזמן את שאחרים  חייבים להספיק  שהם 
בקושי מספיקים ב־40 שנה הייתה הבסיס הקיומי 

שלהם.
מעט  הגיעו  הם  התיק  מסירת  לצורך  לפגישה 
הצליחו  האם  לשאלה  המענה  זאת  בכל  מתוחים, 
הפגישה.  בתוצאות  תלוי  היה  שלהם  במשימה 
להם  ואמרתי  מחמאה,  עם  הפגישה  את  פתחתי 
רוצים  שאם  הבנתי  שבהם  התיקים  אחד  שזהו 

מספיק ונחושים מספיק זה קורה.
לטיפול  ההנחיות  כולל  הפגישה,  ולאורך  מכאן 
מסתבר  התפוגג.  בתחילה  שהיה  המתח  העתידי, 
דיווחו  שעליה  החיים  ברמת  יחיו  אכן  שאם 
יושקע  שהכסף  ובמידה  שצברו,  מה  בעזרת 
זאת  רק  ולא  ברווחה  לחיות  יוכלו  הם  בתבונה, 
למיליון. מעל  של  נאה  סכום  הבא  לדור   יורישו 
הם  אם  ביטוח  סוכני  ידי  על  פעם  מידי  נשאלתי 
יכולים להגיע להרצאות שאני מעביר לפני פורשים. 
לי  מי שמעוניין שיודיע  ובאהבה,  כן  היא  התשובה 

ויקבל הזמנה. 
מאחל לכם סופשבוע נפלא ושלעולם לא תצעדו 

לבד.

הכותב הוא מנהל מיזם הפרישה בלשכת סוכני 
ביטוח

חושבים שראיתם הכל?

יום ג', 3/7/18, בשעה 8:30,
במתחם האירועים LAGO, ראשון לציון.

כנס הסוכנים השנתי של
DavidShield-ו PassportCard 

להרשמה פנו
למוקד הסוכנים

1-800-800-930
agentservice@passportcard.co.il

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע”מ 
החברה המבטחת – הפניקס חברה לביטוח בע”מ בכפוף לתנאי הפוליסה,
חריגיה וסייגיה | בכפוף לחיתום רפואי | בכפוף למגבלות השימוש בכרטיס
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 "להחדיר את מקצוע הביטוח למכללות
 ולבתי הספר התיכוניים"

סוכן צעיר

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

 בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו  והשבוע: סו"ב 
שרון טיקוצקי אורגד, עובדת בתחום העסקי בסוכנות משפחתית - מ. טיקוצקי סוכנות לביטוח ברמת גן

גיל: 35
מצב משפחתי: נשואה + 3

השכלה: עורכת דין ובוגרת תואר ראשון במשפטים 
ומנהל עסקים. סוכנת ביטוח מורשת בכל הענפים, 

CFP ובוגרת הכשרת
למה בחרת לעסוק בתחום?

"אני עובדת בסוכנות כשש שנים ויש לי רישיון בכל 
הענפים. לפני כן התמחיתי במשרד עורכי דין בתחום 

ביטוח בנקאות ומכשירים פיננסים. אפשר להגיד 
שנולדתי לתוך תחום הביטוח. מאז שאני זוכרת את עצמי 

תחום הביטוח היה חלק ממשפחתי וממני. אני מאוד 
אוהבת לבקר במפעלים ולראות את העשייה העסקית 

הציונית בארץ. וכמובן את תחושת הסיפוק לעזור וללוות 
לקוח לאורך שנים בבניית העסק ולראות אותו צומח 

בזמנים הטובים וגם ללוות אותו בזמנים הקשים".
נתקלת במכשולים בדרכך המקצועית?

"הכניסה לעסק משפחתי היא מאתגרת, במיוחד כשכל 
המשפחה עובדת בעסק. האתגר הוא שהדור השני צריך 

למצוא את מקומו בעסק ולשמור על הקיים תוך התאמה 
למציאות המשתנה והן להצמיח את הסוכנות קדימה 

בזמן קצר יחסית. הוריי הנפלאים הצליחו להכניס אותנו 
לעסק ולכל אחד מבני המשפחה יש נישה שבה הוא 

מתמקצע ואנחנו עובדים בהרמוניה נפלאה".
האם ישנם קשיים שהלשכה יכולה לסייע בהתמודדות 

עמם? 

"הלשכה יכולה לעזור בכך שתחזק את תדמיתם 
הציבורית של סוכני הביטוח ותחזק את הלובי הפוליטי 

של הלשכה. השאיפה שצריכה להיות היא שכל שינוי 
מהותי ברגולציה יתבצע תוך שיתוף פעולה הדדי ואיכותי 
עם לשכת סוכני ביטוח. אנו הראשונים שיכולים להצביע 

על כשלים כי אנו חיים את הקושי בו נתקלים הלקוחות 
ואנו גם אלה שיכולים לתת פתרונות שיהיו יעילים 

ומעשיים. קושי עיקרי נוסף בעיני הוא מחסור בכוח אדם 
איכותי בענף. הלשכה יכולה לעזור בבניית חברת כוח 

אדם ייעודית לתחום המלווה במסלולי הכשרה מתאימים 

והחדרת המקצוע למכללות ולבתי ספר התיכונים". 
תני דוגמא לתרומתך או הצלחתך האישית בענף.

"באופן אישי אני חברה בוועדה לסוכנים צעירים בלשכת 
סוכני ביטוח, שיש לה ללא ספק עבודה רבה ואתגרים 

רבים לשילוב סוכני הביטוח הצעירים בענף. אני צומחת 
ודואגת להמשיך ללמוד ולהתפתח מבחינה מקצועית, 
אני עובדת קשה ובד ובבד אני אישה ואימא. השילוב 

של אימהות לשלושה ילדים קטנים עם עבודה במשרה 
מלאה ומאתגרת בעיני גם היא הצלחה בפני עצמה".

איפה את רואה את עצמך בעוד עוד עשר שנים?
"ממשיכה יחד עם משפחתי להוביל את סוכנות מ. 

טיקוצקי קדימה תוך חתירה אינסופית למקצוענות, 
מצוינות ולמידה תוך ליווי הלקוחות באופן אישי". 

איך את רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
"סוכן הביטוח הוא מקצוע ייחודי. תחום הביטוח חולש 
על כמעט כל תחום בחייו של אדם. סוכן הביטוח הוא 

אדם מקצוען שמלווה את הלקוחות בחייהם הפרטיים 
והעסקיים. אנו מכירים את הלקוחות שלנו מכל זווית 

בחייהם הפרטיים והעסקיים ואנו צריכים לשמור ולחזק 
את תדמיתנו כאנשי אמון ומקצוע של הלקוחות".

טיפים שאת יכולה לתת לסוכנים צעירים?
"מקצוענות, יחס אישי, אמפתיה ולהיות שם בזמן האמת 
הם השילוב המנצח בעיניי לקבלת אמון מהלקוחות. ככל 
שתתמידו לעשות כן בלב שלם וברצון אמיתי, ותהיו שם 

בשביל הלקוח, כך תזכו להגדיל את חוג לקוחותיכם".

שנייה מ בקריאה  אישרה  הכנסת  ליאת 
הספורט  חוק  הצעת  את  ושלישית 
של  התשע"ח־2018   ,)15 מס'  )תיקון 

ח"כ יואל רזבוזוב. 46 תמכו, ללא מתנגדים.
על פי הצעת החוק, ספורטאי רשאי לבטח את 
אחר  בביטוח  בוטח  אם  או  כן,  עשה  אם  עצמו. 
גופי  יהיו  החוק,  לפי  התנאים  בו  שמתקיימים 
מוצע  כן,  כמו  אותו.  מלבטח  פטורים  הספורט 
להוסיף לרשימת הספורטאים הפטורים מביטוח 
ספורט  בפעילות  המשתתפים  הספורטאים  את 

שאין בגינה תשלום שכר או כל תמורה אחרת.
כי  קובע  הספורט  "חוק  נכתב:  ההסבר  בדברי 
ואיגוד,  התאחדות  ספורט,  ארגון  ספורט,  אגודת 
הספורטאים  את  לבטח  חייבים  בחוק,  כהגדרתם 

ספורט  בתחרויות  חלק  הנוטלים 
המאורגנות בידם או מטעמם. ואולם 
כיום, רבים מאזרחי ישראל רוכשים 
לעצמם באופן פרטי ביטוח שעל פי 
רוב מקיף יותר ולעתים גם זול יותר. 
כך, יכול להיווצר מצב בו ספורטאים 
מחזיקים בשני ביטוחים המכסים את 

אותם רכיבים ביטוחיים.
גם  לאפשר  מוצע  כן,  "על 
כאשר  עצמו  את  לבטח  לספורטאי 

כאשר  כך,  ספורט.  בתחרויות  חלק  נוטל  הוא 
הספורטאי יציג את אישור המבטח על הביטוח, 
בחוק  המצוינים  הגופים  שאר  פטורים  יהיו 
הדבר  נוספת.  פעם  ספורטאי  אותו  את  מלבטח 

לתחרות  הביטוח  השוק  את  יפתח 
גדולה יותר כשחברות הביטוח יתחרו 
ביניהן על כל ספורטאי ולא רק על 
את  שיוזיל  דבר   – הספורט  גופי 

עלויות הביטוח".
עלויות  יוזיל  "החוק  רזבוזוב:  ח"כ 
העוסקים  אזרחים  אלפי  לעשרות 
פטורים  מעכשיו  שיהיו  בספורט 
מתשלום הביטוח שעולה אלפי שקל 
לעשרות  אמיתית  בשורה  זו  בשנה. 
נחשבים  לא  עממי,  בספורט  שעוסקים  אלפים 
ובכל  שכר  זה  על  מקבלים  לא  כמקצוענים, 
זאת משלמים מיליוני שקל בשנה על ביטוחים 

כפולים".

אושר החוק המעניק פטור מביטוח 
לעוסקים בספורט עממי

בשורה לעשרות אלפי אזרחים שמשלמים מיליוני שקל בשנה על ביטוחים כפולים
רונית מורגנשטרן

טיקוצקי: "הסוכנים הם הראשונים שיכולים להצביע על כשלים"

ח"כ רזבוזוב
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מידע  לסוכן  

מנהלים או מתנהלים?
הדרך לשנות את ההתנהלות העסקית ולהספיק את הדברים החשובים והפחות 

חשובים מתחילה בשינוי הרגל, בכך שניצור לצדו הרגל חדש ונתאמן בו
סו"ב שוש סלהוב

מנכ"ל מגדל אחזקות ערן צ'רנינסקי פורש מתפקידו
 צ'רנינסקי פרש לאחר 35 שנה בקבוצת מגדל  ההערכה היא כי יחליף את ענת לוין 

כראש החטיבה הפיננסית בכלל ביטוח

רונית מורגנשטרן

ויודעים א מבינים  נחנו 
הצלחה  לייצר  שכדי 
הכרחי  מטרות,  והשגת 

להתמקד בעשייה החשובה לנו.
את  ממקדים  לא  כשאנחנו 
הפעילות שלנו למה שחשוב לנו, 
נמצא עצמינו עושים מה שחשוב 

לאחרים.
נכנסים  אנחנו  רבים,  במקרים 
למשרד, או כבר בדרך, בטלפון, 
במשימות  לטפל  מתחילים 
ובבעיות דחופות חשובות ופחות 
מגיעים  פעם  לא  וכך  חשובות, 
עם  עייפים,  יום  של  לסופו 
את  ושואלים  פספוס  תחושת 
היום  עשיתי  לא  איך   - עצמנו 
דבר לקידום ופיתוח העסק שלי? 
לא  איך  אז  לעשות,  רציתי  הרי 

הצלחתי להגיע לזה?
כאשר אנחנו מתמקדים בפעולות הדחופות אנחנו 
למעשה "מכבים שריפות", וכך, העשייה שדורשת 
השקעה וזמן, זו שתורמת לפיתוח וצמיחה עסקית 

ואישית, נדחקת ונדחית.
אז איך ניצור התנהלות אחרת?

כזו  שהתנהלות  ולהסכים  לזהות  עלינו  תחילה 
המונעת מדחיפות של אותו רגע, נובעת במרבית 

המצבים מההרגלים שלנו, ולהבין שהרגל זה אינו 
משרת אותנו להשגת המטרות.

הרגל ניתן לשינוי
הרגל  לצדו  שניצור  בכך  הרגל  לשנות  אפשר 
חדש ונתאמן בו. ככל שנתאמן יותר, ההרגל החדש 
לנו  שיעזור  מה  וייעלם.  ידעך  והישן  בנו  יוטמע 
בכך הוא כלי טכני שנקרא: בניית סדרי עדיפויות.

 תכנון שבועי ויומי 

איך בונים סדר עדיפויות? על 
ידי תכנון מראש:

הדברים  כל  את  נרשום   ‰
המשפחתיים  האישיים, 
והעסקיים, שאנחנו בוחרים לבצע 
במשך השבוע, במשך היום, לפי 
ביותר  מהחשוב   - חשיבות  סדר 

לפחות חשוב.
יום  השבועי  בתכנון  נשבץ   ‰
ושעה לכל עשייה – נרשום מהי 
הפיזיות  ומהן הפעולות  העשייה 
למען  לעשות  צריכים  שאנחנו 

הבחירה שלנו.
"זוללי  יופיעו  שגם  כמובן   ‰
הזמן" ובלת"מים" )חלק מהחיים(, 
מוגדר  זמן  להם  נשריין  אז 
בתכנון היומי ולא נישאב אליהם 

מעבר לכך.
ובקיום  בנחישות  נפעל   - ביישום  נחישות   ‰

ההבטחה עם עצמינו; עמידה במילה שלנו.
תכנון עשייה שנותן עדיפות לחשוב )והלא דחוף, 
עתידיים  משברים  יקטין  רבים(,  שחושבים  כמו 
והעסקיים  האישיים  חיינו  את  לנהל  לנו  ויאפשר 

בשליטה ובאיזון לצמיחה והצלחה.

הכותבת הינה סוכנת ביטוח ומאמנת עסקית

לדירקטוריון ע הודיע  צ'רנינסקי  רן 
ולדירקטוריון  האחזקות  חברת 
מגדל על רצונו לסיים את תפקידיו 
החטיבה  וכמנהל  האחזקות  חברת  כמנכ"ל 
ביטוח.  מגדל  של  והאקטואריה  הפיננסית 

החברה דיווחה על כך אתמול לבורסה.
אחזקות  מגדל  דירקטוריון  כך,  בעקבות 
מגדל  מנכ"ל  של  מינויו  את  אמש  אישר 
ביטוח, דורון ספיר כמנכ"ל חברת האחזקות 

במקומו.

צ'רנינסקי יסיים את תפקידו לאחר 25 שנה 
בקבוצת מגדל, מתוכן שימש כמנכ"ל מגדל 

אחזקות בשלוש השנים האחרונות.
כתב:  החברה,  למנכ"ל  שהגיש  במכתב 
מגדל  בקבוצת  שנים  מ־25  למעלה  "לאחר 
ולדרך  אחרים  לאתגרים  לפנות  החלטתי 
ומלאת  מרתקת  הייתה  זו  תקופה  חדשה. 
לעובדים  רבה  הצלחה  מאחל  אני  עשייה, 
ולמנהלים המסורים והמקצועיים של מגדל".

ממגדל נמסר: "תרומתו של ערן לאיתנותה 

בשנים  גם  תורגש  מגדל  של  הפיננסית 
הכספיים  מהעוגנים  רבים  הקרובות. 
ומסורה  מקצועית  עבודה  על  מושתתים 
אנו  בחברה.  הרבות  בשנותיו  ערן  פעל  בה 
בעתיד  והנאה  עשייה  המשך  לו  מאחלים 

ובטוחים בהצלחתו".
לכלל  יעבור  צ'רנינסקי  כי  היא  ההערכה 
כראש  לוין  ענת  את  שם  ויחליף  ביטוח 
החטיבה הפיננסית. לוין התפטרה מתפקידה 

זה לפני מספר שבועות.

shutterstock :איך בונים סדר עדיפויות? על ידי תכנון מראש … צילום
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יום ב' | 09/07/2018 | 17:00-08:00 | אווניו, קרית שדה התעופה

ביטוח | פנסיה | פיננסים

ועידה כזו לא הייתה מעולם
המגרש החדש

ביטוח   |   פנסיה   |   פיננסים

מובילת דרך

RetireNET

חישוב אובייקטיבי בשבילך

המגרש החדש - הרבה מעבר:
 תגמול הסוכן - לא רק עמלה מביטוח

 טכנולוגיה וכלים חדשים במגרש החדש
 מרתון מוטיבציה לסוכני הביטוח 

 חידושים בביטוח - בריאות, סייבר ועוד

השקעות 
אלטרנטיביות

סוכן פיננסי

כבר לא הכנסה חלופית

הגרלה יומית מבין 

נרשמי הוועידה

לפרטים ולהזנת קוד קופון

lishka2018 לקבלת ההנחה הזן את קוד הקופון

מחיר מיוחד לחברי לשכת סוכני הביטוח

)לא כולל מע"מ(40 ₪ במקום 140 ₪

http://bit.ly/vasoy2018coupon
https://www.adif-knasim.com/vasoy2018purchase
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דרושים
1. דרוש/ה מנהל תיק/שיווק פנסיוני בעל רישיון 

 לסוכנות ביטוח בצפון- תנאים מעולים 
2. דרוש/ה מנהל שיווק סוכנים לסוכנות ביטוח בצפון- 

 יתרון לבעלי ניסיון- שכר גבוה 
3. דרוש/ה למחלקת טלמרקטינג פקידות שיווק- 

shay@klauzner.co.il :בונוסים גבוהים. קו"ח
דרושה רפרנטית ביטוח חיים ובריאות למשרה חלקית, 

להפקה תביעות וניהול שוטף של התיק כולל תיאום 
פגישות ושיווק ללקוחות קיימים קורות חיים למייל  

 jobs@yeadim-bit.co.il
למשרד סוכן באזור השרון דרוש/ה פקיד/ת אלמנטרי 

למשרה מלאה אווירה משפחתית  + תנאים טובים. 
 לפרטים יש לפנות לאבי בן חורין 

Avi377@bezeqint.net
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 – 

.alexg@dorot-ins.co.il
לבית סוכן בחיפה דרושים: סוכני ביטוח פנסיוני ו/או 
אלמנטארי בעלי רישיון,תינתן אפשרות לסטאג'רים 

המעוניינים לבנות תיק עצמאי  המתאימים ייהנו 
מעמדת עבודה והגדלת הרווחיות,  תוכנת ניהול 

לקוחות מתקדמת, שירותי תפעול ותמיכה מקצועית. 
dudi@gamafinansim.co.il  050-5368629

סוכנות ביטוח עם צוות צעיר ודינאמי מעוניינת לרכוש 
סוכן /סוכנות בתחום אלמנטארי ו/או חיים . ניתן גם 
ליישם מודל של שיתוף פעולה או אופציות אחרות.

Yaniv@ikeshet.co.il
רוצים גם לעבוד בשעות הנוחות שלכם ? גם להרוויח 

אחלה כסף? וגם להתחיל לעבוד במקצוע? אנחנו 
מחפשים מתאם/ת פגישות לחברה פיננסית בפתח 

תקווה. ידע בפיננסים ובביטוח יתרון. שעות עבודה 
מאוד גמישות, אפשרות עבודה )חלקית( גם מהבית. 

שכר בסיס + בונוסים לפרטים: 054-9192174
סוכנות ביטוח אלמנטרית גדולה מעוניינת לרכוש תיקי 

ביטוח אלמנטרי באזור אשקלון , אשדוד והסביבה 
לפרטים: אבי: 050-5238954, ברכה: 052-3503601 

לא בשבת
לסוכנות ביטוח  באזור ראש העין דרוש/ה פקיד 

אפשרי ללא ניסיון קורות חיים לשלוח למייל  
 silvi999999@gmail.com

דרוש/ה מזכיר/ה לסוכנות ביטוח באזור תל אביב. 
כניסה לתפקיד החל מה1.6.18 לפרטים טל: -050

2558705 מאוריסיו

שכירות משנה
באזור התעשייה המתפתח של העיר אזור במיגדל 

"אפרידר סנטר" קומה 13 משרד חדש  ברמת גימור 
גבוהה 40 מ"ר נטו. המיקום נהנה מתחבורה ציבורית 

ונגישות נוחה לצירי תנועה מרכזיים לפנות לציפי 
ziperen@walla.com :0544-297685. מייל

להשכרה משרד מסודר קומפלט בבניין משרדים 
 מפואר בראשון לציון הרצל 91 מס' החדרים: 3. 
בנוסף חניה צמודה ומקורה. סה"כ גודל: 40 מ"ר 

למשרד קיים במשרד מיזוג מרכזי, מערכת אזעקה, 
מצלמות, רהוט חדיש חיבור רשת מחשבים. מועד 

כניסה אפשרי החל מחודש יוני. הערה – קיימת 
אופציה לפצל את המשרד ל 2 חדרים + חדר בודד. 

לפרטים נוספים אורי: 052-2496104 
להשכרה כדייר משנה, בסוכנות לביטוח. התפנו 1-3 

חדרים גדולים, מרווחים ומוארים )מ־ 11 מטר ועד 
45 מטר נטו(. אפשרות לשת"פ, אפשרות לקבל גם 

מרוהט. אפשרות להפעיל גם מוקד מכירות. מוכן עם 
כל התשתיות, עמדות מכירה, הקלטת שיחות. המחיר 

כולל כל המיסים. חודש בחודשו. המשרד ממוקם  
בראשון לציון, ליד קניון הזהב / סינמה סיטי. גישה 

לתחבורה ציבורית, חניה חופשית. לפרטים – שלמה 
shlomo@ks-ins.co.il .052-2944888

סוכנות ביטוח ותיקה העוסקת בביטוח אלמנטארי 
וחיים מעוניינת לשכור משרד בשיתוף סוכן נוסף 
בסביבת  הישוב שוהם, יהוד, איירפורט סיטי עם 

 אפשרות לשיתוף פקידות ועוד. לפרטים:
meir@dolfin-ins.co.il

התפנו 1-3 חדרים גדולים מרווחים ומוארים )אפשרות 
לקבל מרוהט(.להשכרה כדייר משנה, בסוכנות 
לביטוח. המחיר פיקס = כולל כל המיסים. עלות 

חודשית וללא התחייבות המשרד ממוקם בראשון 
לציון, ליד קניון הזהב / סינמה סיטי. גישה לתחבורה 

ציבורית, חניה חופשית.לפרטים – שלמה -052
shlomo@ks-ins.co.il 2944888

מתפנים להשכרה 3 חדרים במשרד פעיל בצפון 
הישן בתל אביב. )ניתן להשכיר גם חדר בודד(. דמי 

השכירות כוללים בתוכם את כל העלויות הנלוות 
)מסי עיריה, חשמל(. נא ליצור קשר עם יהודה -0544

yehuda@zurim.co.il 258216

משרד להשכרה, המשרד ממוזג, בגודל 50 מ”ר, נמצא 
בקומה 2 מתוך 4 )יש מעליות ( בבית קורקס – רעננה 
)בניין מהודר ומיוחד (. מעוצב מ-3 חללים: חדר מבוא 

+ 2 חדרי עבודה + מקום למטבחון ,רצפת פרקט, 
מרוהט חלקי , פונה לכיוון דרום עם חלונות נפתחים. 

חניה רחבה מקורה צמודה למעלית. כניסה מידית . 
מחיר:  3300 ש”ח. נא לפנות ל אילן 3561156 – 052 או 

 09 - 7446955

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות מובילה רוכשת תיקי ביטוח בכל הענפים, בכל 

הארץמכפילים גבוהים במיוחד טל: 052-8033305

סוכן ביטוח, בעל רשיון בביטוח פנסיוני מעוניין 
בשיתוף פעולה בתור מנהל מקצועי/עסקי. ליצירת 

talmenashetamir@gmail.com :קשר
סוכן ביטוח, בעל רשיון בביטוח פנסיוני מעוניין 

בשיתוף פעולה בתור מנהל מקצועי/עסקי. ליצירת 
talmenashetamir@gmail.com :קשר

סוכנות מאזור השרון  מעוניינים לקנות תיק חיים 
 ואלמנטרי, טל: 0504835656. הצעות לשלוח ל: 

 ,klinair24@gmail.com

סוכן ביטוח מעונין לרכוש תיקי ביטוח אלמנטרי 

וביטוח חיים פתוח לכל סוגי המודלים .מייל – 
bgol601@gmail.com  נייד 0528741321

סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש 
תיק ביטוח חיים ו/או אלמנטארי במגוון רחב של 

 dudi@gamafinansim.co.il .אפשרויות יצירתיים
050-5368629

סוכנות ביטוח צעירה אנרגטית ומצליחה מעוניינת 
ברכישת תיק ביטוח חיים בעלי ניסיון בתחום סודיות 

 מובטחת טל' 054-6780806 מייל: 
kobe@pro-gress .co.il

סוכנות ביטוח מאזור המרכז מעונינים לרכוש תיק 

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערה של חברת הלשכה 

מרי בכר במות אמה

רחל קמחי ז"ל
שלא תדעי עוד צער

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

חדשות  הביטוח

 שנה רביעית ברציפות: הראל מדורגת 
בדירוג השיא של ”מעלה”

רונית מורגנשטרן

ממשיכה ק ופיננסים  ביטוח  הראל  בוצת 
התאגידית  האחריות  בתחום  גם  להוביל 
וזוכה זו השנה הרביעית ברציפות בדירוג 
ביותר  הגבוה  בדירוג  מדובר  פלוס".  "פלטינה 
חברות   150 המדרג  "מעלה",  ארגון  דירוג  של 
הדירוג  התאגידית.  האחריות  בתחום  ישראליות 
זה בפרמטרים  כולל בתוכו את ביצועיהן בתחום 
דוגמת מעורבות ותרומה לקהילה, סביבת עבודה, 

איכות סביבה, אתיקה וממשל תאגידי.
הינה  הראל  "קבוצת  מהראל:  נמסר  בתגובה 
הגדולות  והפיננסים  הביטוח  מקבוצות  אחת 
האחריות  תחום  לקידום  פועלת  אשר  בישראל, 
טבעי  המשך  בבחינת  הינו  שבהראל  התאגידית, 
עד  ומגיע  הקבוצה  וערכי  הניהול  לתפיסת 
בהראל,  החזון  בארגון.  ביותר  הגבוהות  לרמות 
הקבוצה  את  המנחים  הליבה  ערכי  את  מבטא 
חם  בית  אנושי,  הון  לקוחות,  שירות,  אמינות,   -

בבחינת  הם  אלו  ערכים  להבה(.  )אש  והובלה 
מטרתנו  את  מגלמים  והם  אותנו  המכוון  מצפן 
תוך מתן מענה  בר־קיימא ללקוחות,  לייצר ערך 
הראל  דירקטוריון  לצרכיהם.  ומקצועי  איכותי 
תחום  לקידום  הפועלת  הקבוצה,  בהנהלת  תומך 
העשייה.  בליבת  והטמעתו  התאגידית  האחריות 
שנות  מ־80  למעלה  לאורך  כי  הדגישו  בהראל 
פעילותה, המחויבות לתחום האחריות התאגידית 
מה־ נפרד  בלתי  לחלק  הפכה  הקהילה  ולקידום 

בחזון  מוטמע  והוא  הקבוצה  של  הארגוני   DNA
הקבוצה ובערכיה".

חצי מיליארד שקל
השבוע הודיעה קבוצת הראל ביטוח ופיננסים כי 
היא רוכשת מבנק מזרחי טפחות תיק משכנתאות 

לדיור בהיקף של כחצי מיליארד שקל.
מהתיק   80% רוכשת  הראל  ההסכם,  במסגרת 

הכולל בהיקף של כ־625 מיליון שקל, כאשר הבנק 
ייוותר עם החזקה בשיעור של 20% מהתיק. בנק 
ההלוואות  התיק  את  לנהל  ימשיך  מזרחי־טפחות 
המקובלים  ולעקרונות  לנהלים  בהתאם  בכללותו 

בבנק ותשולם לו עמלת ניהול שנתית.
מהחברה נמסר, כי שוק ההלוואות לדיור נחשב 
של  בתיק  מדובר  נמוכה.  סיכון  רמת  כבעל 
הלוואות שניתנו לפני מספר שנים, ללא פיגורים, 

בשיעור מימון נמוך.
שרכשה  קודמים  לתיקים  מצטרפת  זו  רכישה 
מזרחי  ומבנק  הפועלים  מבנק  הראל  קבוצת 
טפחות, וכן להסכם שיתוף הפעולה האסטרטגי בין 
לדיור  משכנתאות  להעמדת  לאומי  לבנק  הראל 
שהסתיים בסוף שנת 2017. סך תיק המשכנתאות 
לדיור של הראל עומד כיום על כ־4.7 מיליארד 
לכ־5.2  יגדל  זה  תיק  רכישת  ובעקבות  שקל 

מיליארד שקל.


