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רוה"מ נתניהו" :חייבים לצמצם
את שלטון הפקידים"
"ידוע לי על מאות החוזרים שיצאו במשך קדנציה שלמה; שמעתי
על מקרים של שני חוזרים ביום ,זה פשוט נורא"

רונית מורגנשטרן

ב

פגישה שהתקיימה בשבוע שעבר בין
ראשי הארגונים המרכזיים בלהב ,עם
ראש הממשלה בנימין נתניהו ,סקר נשיא
הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד את עודף הפעילות
של רשות שוק ההון בכל הקשור לחוזרים ,טיוטות
וניירות העמדה המשוגרים בתכיפות רבה.
רוה"מ ,שלא היה מופתע מהמידע ציין כי "ידוע
לי על מאות החוזרים שיצאו במשך קדנציה שלמה;
שמעתי על מקרים של שני חוזרים ביום ,זה פשוט
נורא וחייבים לצמצם את שלטון הפקידים .הממשלה
כבר פועלת בתכנית להקלה בנטל הרגולציה
והנושא מוכר".
נשיא הלשכה הזכיר בפני רוה"מ כי הרגולציה
המפגש עם נתניהו | צילום :באדיבות הלשכה

נתניהו | צילום :מתוך עמוד הפייסבוק הרשמי

בשוק ההון הוחרגה מהתכנית הכללית במשק
לצמצום הרגולציה וכי הצמצום נתון לרצון ראש
הרשות בלבד ,דבר שאינו מתקיים בפועל.
סוכם כי נשיא הלשכה יעביר את החומר הרלוונטי
לראש הסגל במשרד רוה"מ להמשך ההתנהלות.
פגישת העבודה של נתניהו עם ראשי הארגונים
הכלכליים ,אותה יזם נשיא להב ,עו"ד רועי כהן,
נמשכה כשעה וחצי.
נשיא להב אמר לנתניהו כי "מצב העצמאים
והעסקים הקטנים חייב לקבל תפנית חדה ולעבור
לקדמת הבמה במתן תמריצים ,הקלות במיסוי
וכלים לסיוע .המצב הוא שעסקים קטנים לא

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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מצליחים לשרוד את הבירוקרטיה ,הרגולציה ונטל
המיסוי הכבד וזאת על אף העשייה וההתקדמות
בשנתיים האחרונות .המציאות הזו שהעסקים
הקטנים והעצמאים סובלים מהזנחה והתעלמות
של למעלה מעשור ונתפסים כחצר האחורית של
המשק חייבת להיפסק וראש הממשלה הוא הכתובת
להוביל את המפנה ביחס כלפינו ולטפל גם בהיעדר
רשת ביטחון סוציאלית לעצמאים במדינת ישראל.
ממשלת ישראל צריכה לבנות תוכנית לאומית
למען מגזר העצמאים והעסקים הקטנים ,כי השקעה
כזו היא לטובת המשק בכללותו שכן העצמאים
והעסקים הקטנים הם המשאב העיקרי והמנוע
המרכזי להצמחת המשק".

להפחית רגולציה
בסיום הפגישה אמר ראש הממשלה בנימין נתניהו,
כי הוא רואה צורך לעזור לעסקים הקטנים ,בעיקר
בשנות פעילותם הראשונות ,ולתת להם תמיכה,
להוריד רגולציה ובירוקרטיה עודפת ,ולשנות את
המגמה ש"במדינת ישראל הגדולים נהיים יותר
גדולים והקטנים יותר קטנים" ,רוה"מ ציין את
העובדה שנתוני ההישרדות של העסקים הקטנים
מדאיגים מאד והנחה את פרופ׳ אבי שמחון,
יו"ר המועצה הכלכלית של הממשלה ,לבדוק את
הסוגיות שעלו ולהביא צעדים אופרטיביים מידיים

על מנת לשפר את המצב.
בעקבות הפגישה עם נתניהו אמר רוזנפלד" :רוה"מ
שלט בפרטים וגילה בקיאות בנושאים הנדונים ,היה
חשוב לי להבהיר כי הממונה על רשות שוק ההון
הבטיחה כי תאמץ באופן וולונטרי תהליך לצמצום
הרגולציה ותדווח לממשלה על יישומה ,דבר שלא
מתקיים בפועל ואף רחוק מזה" ,אמר רוזנפלד.
נציגי הארגונים החברים בלהב שהשתתפו בפגישה:
יזהר קנה ,נשיא לשכת רו"ח; ליאור רוזנפלד ,נשיא
לשכת סוכני ביטוח; יורם דבש ,נשיא הבורסה
ליהלומים; רונן לוי ,יו"ר איגוד המוסכים; פרופ'
חגי ציון ,יו"ר ההסתדרות הרפואית; חני סובול,
מנכ"לית התאחדות משרדי הנסיעות; אורי רשטיק,
מנכ"ל שח"ם ,איגוד שחקני המסך; שי ברמן ,מנכ"ל
איגוד המסעדות; חיים מסילתי ,יו"ר לשכת שמאי
מקרקעין; אירית זינגר ,יו"ר איגוד מורי הנהיגה;
אלי מתיתיהו ,יו"ר התאחדות קבלני מיזוג אויר;
יהודה בר אור ,יו"ר איגוד בעלי המוניות; אמיר
ניצן ,מנכ"ל הסתדרות הרוקחים; עו"ד לאה וופנר,
מנכ"לית הר"י; חיים איזנפלד ,נשיא לשכת היועצים
העסקיים; עמית בן אדירי ,יו"ר אגודת הנטורופתים.
מטעם לשכת רוה"מ השתתפו ,בנוסף לנתניהו
 מ״מ מנכ״ל המשרד יואב הורביץ ,מזכירהממשלה צחי ברוורמן ופרופ׳ אבי שמחון ,יו"ר
המועצה הכלכלית.

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :רענן שמחי עורך ראשי :לירן וייס |
כתיבה :רונית מורגנשטרן | עריכה גרפית :עדה כהן־גולד | מפיק :יאיר ילין | המו"ל .R&B Media :לתגובות| office@rbmedia.co.il :
לפרסום במגזין :שי שמש ,טל' 7116554־ | shivuk@insurance.org.il ,050צילומי אילוסטרציהshutterstock :

חדשות הביטוח

נשיא להב רועי כהן" :נעמוד
תמיד לצד סוכני הביטוח"

“המכללה לפיננסים וביטוח היא מודל לחיקוי לארגונים מקצועיים אחרים”

רונית מורגנשטרן

נ

שיא להב (לשכת העצמאים בישראל)
עו"ד רועי כהן ,הגיע השבוע לביקור
במשרדי לשכת סוכני ביטוח בתל אביב.
עו"ד כהן ,שנפגש עם נשיא הלשכה סו"ב
ליאור רוזנפלד ועם מ"מ נשיא להב סו"ב
טוביה צוק ,ציין את הקשר רב השנים של
להב עם לשכת סוכני ביטוח ואת שיתוף
הפעולה ההדוק עם הנהגת הלשכה .במהלך
הביקור סייר כהן במכללה לפיננסים וביטוח
והתרשם מרמת הכיתות והמתקנים שמציעה
המכללה.
בעקבות הביקור אמר רוזנפלד" :שיתוף
הפעולה של להב עם הלשכה ילך ויתעצם כמו
הקשר שלנו עם ארגונים מקבילים .הכוח של
רוזנפלד ,כהן וצוק | צילום :באדיבות הלשכה
מספר ארגונים יחד בצמתי הכרעות מרכזיים
ושרשרת ידיים אחת ,מהווה משקל למול
מקבלי ההחלטות .רועי עשה עבודה קשה בלה"ב לשכה פעילה ,מלאת עשייה לטובת סוכניה.
והקדנציה שלו תחשב כסיפור הצלחה".
התרשמתי מאוד מהמכללה ,הכיתות המושקעות
עו”ד כהן אמר בעקבות הביקור“ :שמחתי לראות והציוד החדיש ביותר; אני חושב שזה מודל לחיקוי
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עבור ארגונים אחרים להקים לצד הארגון
גוף שתומך לאורך כל ימות השנה בהכשרות,
השתלמויות ומתן כלים מקצועיים.
“אני מודה לליאור רוזנפלד על ההזמנה
לבקר בלשכה ובמכללה; הפעילות של
ליאור מורגשת בשטח; המאבק שלנו משותף
להפחתת הרגולציה .להב תעמוד לצד לשכת
סוכני ביטוח בכל מאבק שבא לקדם את
מעמד סוכן הביטוח.
“אני מברך על הפעילות המשותפת עם
טוביה צוק שלאורך שלוש השנים האחרונות
שותף מלא לעשייה לטובת העצמאים
והעסקים הקטנים”.
סו"ב צוק אמר" :במפגש נסקרו הנושאים
בהם להב סייעה ללשכת סוכני ביטוח :חוק
ההסדרים ,חברות ארנק והפחתת עלויות
אגרת רישוי של סוכני הביטוח ,שהטיפול בהם טרם
הסתיים .הלחץ על מקבלי ההחלטות נמשך ואני
מאמין שנצליח להשיג את מבוקשנו".

חדשות הביטוח

"ועדת האתיקה איננה גוף חוקר
והיא אינה משטרה"
בעקבות השמצות הוועדה בוואטסאפ ובפייסבוק ללא הצדקה מבקשים
חבריה – "בלי התלהמות מיותרת .הוועדה מקצועית ונייטרלית"

רונית מורגנשטרן

"

ועדת האתיקה איננה ועדת
חקירה – אין לה מאגר
חוקרים ,אנחנו לא מבצעים
חקירות וגם אין לנו תקציב
לחקירות" .כך מבהירים יו"ר
ועדת האתיקה סו"ב ד"ר יעקב
ביתן ,וחבר הוועדה סו"ב אבי
קנול.

הרקע להבהרות הנ"ל ולשיחה
עם קנול וביתן הוא סיפור שהועלה
לוואטסאפ קבוצת סוכני הלשכה,
לפיו ועדת האתיקה התבקשה
ביתן | צילום :רון ביתן
קנול | צילום :מתוך אתר הלשכה
לפעול נגד סוכן שמוכר פוליסות
בטלפון תוך שהוא מתחזה לסוכן
אחר .לדברי קנול" :הסוכן אף פרסם בוואטסאפ הוגשה תלונה במשטרה בגין התחזות זו ,למרות כל
שפנה לוועדת האתיקה במכתב ובו למעלה מ־ 20האמור לעיל הסוכן המשיך להשמיץ את הוועדה
סעיפים; באחד הסעיפים כותב הסוכן שיש לפנות במקום להתנצל על טעותו".
לפיקוח על הביטוח לפתרון הבעיה ,ובנוסף דורש
קנול" :ועדת האתיקה ופניות הציבור מבקשת
הסוכן שוועדת האתיקה ופניות הציבור תחקור מי להבהיר שהיא איננה גוף חוקר ,והיא איננה
הסוכן ,ואם יש צורך לפנות לפיקוח ו'להעיף את משטרה .הוועדה מבקשת מכל סוכני הביטוח חברי
הסוכן ולשלול את רישיונו'".
הלשכה ,להימנע מהתלהמות כנגד ועדת האתיקה
לדברי ביתן וקנול ,הוסבר לסוכן שוועדת ופניות הציבור" .מוסיף ביתן" :מי שמבקש לברר
האתיקה ופניות הציבור אינה גוף חוקר ,ואין ולדעת מה תפקידה של ועדת האתיקה ופניות
ברשות הוועדה מאגר סוכנים לבצע חקירות ,וכי הציבור ,מוזמן להסתכל באתר לשכת סוכני ביטוח
אם הסוכן חושב שיש בעיה של מכירת פוליסות שם מופיע הקוד האתי במלואו".
שלא כדין ,הוא יכול לפנות למשטרה ולפיקוח;
כיצד בעצם פועלת הוועדה?
"במידה וחוקרי הפיקוח יגיעו למסקנה שאכן הייתה
ביתן" :ועדת האתיקה בודקת כל תלונה שמגיעה
עבירה במכירה הטלפונית וישללו את רישיונו של אליה אם זה סוכן נגד חברה ,נגד סוכן אחר ,אם זה
הסוכן המוכר ,רק אז תוכל ועדת האתיקה ופניות מבוטח נגד סוכן .אבל אנחנו לא ועדת חקירה .אין
הציבור לדון בנושא ולהוציאו מהלשכה" ,מסביר מקום לבוא אלינו בבקשות לחקור מקרים כי אין
קנול.
לנו את הכלים לבצע חקירות וזה גם לא התפקיד
שלנו.
הסוכן השמיץ את הוועדה
“אדם שמרגיש שהוא נפגע בידי סוכן ורוצה
הוועדה פנתה לנלון ואז התברר שזו סוכנת ולא לפנות לוועדת האתיקה ממלא טופס רשמי לנורית
סוכן ,שמישהו התחזה בשמה והוא מנסה למכור סימן טוב ,מנהלת הוועדות .נורית מעבירה את זה
פוליסות בטלפון .היא אף הגישה תלונה במשטרה :אלינו .אנחנו בודקים אם המתלונן או הנלון הוא
"למרות שהתברר לסוכן על פניית הסוכנת חבר לשכה .אז אנחנו פונים לנלון שחייב לענות
וההתחזות ,הוא העלה פוסט בפייסבוק ,לפיו לאחר על התלונה; אחרי ששניהם הגיבו ,אנחנו מנסים
שהפעיל מגוון בכירים בלשכה ,ועדת האתיקה לפשר ביניהם עוד לפני הדיון ,אם לא מגיעים
ופניות הציבור תחקור את הנושא לאור הלחץ לפשרה ,אנחנו מקיימים דיון אליו הם מוזמנים
שהופעל עליה" ,מספרים ביתן וקנול ומדגישים :ומוציאים פסק דין”.
"לא היה ולא נברא  -לא הייתה פניה אלינו לא
קנול“ :על פסק הדין של ועדת האתיקה ניתן
מבכיר בלשכה ולא מזוטר .למרות שהתברר שההר לערער בפני בית הדין של הלשכה”.
הוליד עכבר ,ואלמוני שהתחזה לסוכן ביטוח,
ביתן“ :בכל מקרה שסוכן/מבוטח התלונן לרשות,
כביכול עבר עבירה המיוחסת לכאורה לסוכן ,ואף למשטרה ,או פנה לבית משפט ,או גם וגם ,אנחנו
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צריכים לחכות לתוצאות הבירור
בגופים אלה .אם לאחר החלטות
הגופים הנ”ל ,הסוכן עדיין ירצה
לפנות לוועדת האתיקה על נושאי
אתיקה ,ונמצא שהנלון עבר על
כללי האתיקה של הלשכה ,הוועדה
יכולה להשית עליו קנס כספי ואף
להוציא אותו מהלשכה”.

ועדה נייטרלית
וסולידית

קנול“ :במקרים שהוועדה מצאה
שהסוכן עבר עבירות אתיות
חמורות ,היא יכולה גם לפנות
לפיקוח על הביטוח שיש לו את האמצעים לשלול
רישיון של סוכן”.
ביתן מבקש להדגיש“ :הוועדה שלנו היא סולידית
ואין בה מקום למחנאות; זו ועדה נייטרלית,
שתעשה ככל יכולתה להשיג צדק ויושר ,ולכל
אחד יש את הזכות לבוא ולהתלונן בפניה על
עבירות אתיות של חברי הלשכה”.
קנול“ :אנחנו פונים לסוכנים – בלי התלהמות
מיותרת .הוועדה תעשה את עבודתה על הצד הטוב
ביותר כמיטב יכולתה לטובת כל סוכני הלשכה”.
חברי ועדת האתיקה הם סוכני הביטוח :ד"ר יעקב
ביתן ,אבי קנול ,אורי פרלשטיין ,צבי גופר ,אתי
גבע ,יולי לוין ושמשון כהן.

בקרוב  -קוד אתי חדש
בעקבות בקשת מנכ”ל הלשכה רענן שמחי
מד”ר ביתן ,לעדכן את הקוד האתי של לשכת
סוכני ביטוח שלא עודכן משנת  ,2000שקדו
ביתן יחד עם היועץ המשפטי של הלשכה עו”ד
עדי בן אברהם ,לעדכון קוד אתי חדש .ביוני
האחרון גובש קוד אתי חדש ראשוני; ב־11
ביולי הוא פורסם להערות חברי ועדת האתיקה.
לאחר הטמעת הערות החברים הועבר הקוד
האתי לסו”ב אורי צפריר ,יו”ר ועדת התקנון.
לאחר תיקונים ואישור ועדת התקנון יועבר
הקוד החדש לאישור הוועד המנהל והמועצה
הארצית של הלשכה .לאחר שני האישורים
האחרונים ,יועבר הקוד האתי החדש של לשכת
סוכני ביטוח לרשם העמותות.

חדשות הביטוח

דו"ח הממונה :ירידה במספר סוכני הביטוח
הכללי ועליה בסוכנים הפנסיוניים
רונית מורגנשטרן

נ

כון לסוף  2017היו בישראל  13,085בעלי
רישיון סוכן ביטוח ,רובם ( )11,689בתחום
הפנסיוני ,עוד  6,286בתחום הביטוח הכללי
ו־ 862סוכנים בתחום הביטוח הימי .מדובר בעלייה
קלה של  0.2%לעומת  .2016כך עולה מדו"ח הממונה
על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון לשנת .2017
בתחום הביטוח הכללי נרשמה לראשונה ירידה של
 0.8%במספר הסוכנים ,ובפנסיוני עליה של .0.4%
הענף הימי הולך ותופס פחות עניין ומספר הסוכנים
העוסקים בו ירד ב־ 2017ב־.2.9%
לדברי סו"ב ישראל גרטי ,יו"ר הוועדה לביטוח
כללי בלשכה ,מדובר בירידה מזערית מאוד של
סוכנים בענף ,ועם זאת הוא מסביר" :בדרך כלל סוכן
ביטוח שנכנס לענף ,נכנס קודם לביטוח החיים ואחר
כך ,אלא אם כן הוא בן ממשיך ,הוא נכנס לביטוח
אלמנטרי .השחיקה הרבה בעבודה בביטוח חיים שבאה
לידי ביטוי גם בירידה גדולה מאוד בעמלות סוכנים
בשנים האחרונות ,מביאה לכך שיש ירידה במספר
הסוכנים וגם עיכוב בכניסה של אחרים לתחום
האלמנטרי .היום התהליך הרבה יותר ארוך בגלל

בעלי רישיון יחיד פעילים2017-2014 ,
2017

2016

2015

2014

ענף

בעלי
רישיון

בעלי
רישיון

בעלי
רישיון

בעלי
רישיון

שינוי
2015-2016
בעלי רישיון
(אחוזים)

שינוי
2016-2017
בעלי רישיון
(אחוזים)

פנסיוני

11,689

11,645

11,295

11,084

3.1%

0.4%

כללי

6,286

6,335

6,270

6,195

1.0%

-0.8%

ימי

862

888

892

910

-0.4%

-2.9%

סה”כ בעלי רישיון

13,085

13,053

12,672

12,427

3.0%

0.2%
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השחיקה בעמלות; סוכן שנכנס לתחום האלמנטרי
חייב מהר מאוד משרד עם מזכירה וחתמת כדי לתת
שירות כמעט במיידי .מדובר בעלויות גדולות ולא
תמיד שווה לו להיכנס לתחום ,אלא רק אחרי שהוא
ביסס את עצמו".

גידול של  6%נרשם בעמלות ביטוח חיים (כולל ולא כולל חיסכון),
ובגמל ופנסיה נרשם גידול של  .7%להלן טבלה מסכמת:
2017

2016

2015

שיעור השינוי
2017-2016

שיעור השינוי
2015-2016

עמלות ביטוח חיים
(כולל סיכון ללא חי־
סכון וכולל פוליסות
חיסכון)

2,683,767

2,523,177

2,425,897

6%

4%

עמלות ביטוח כללי

2,611,897

2,484,062

2,408,580

5%

3%

עמלות ביטוח
בריאות

2,187,320

2,024,394

1,793,088

8%

13%

גמל ופנסיה

1,320,569

1,231,503

1,197,065

7%

3%

סה”כ

8,803,552

8,263,137

7,824,630

7%

6%
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שחיקה בעמלות הגבוהות
על פי דו"ח הממונה ,היקף העמלות ששילמו
חברות הביטוח לסוכני הביטוח הסתכם ב־ 2017ב־8.8
מיליארד שקל; מדובר בעלייה של  7%לעומת .2016
עיקר העלייה בעמלות היא בתחום ביטוחי הבריאות,
שבו שולמו עמלות בסכום של  2.18מיליארד שקל -
עלייה של  8%לעומת .2016
הדו"ח משקף ירידה בגובה העמלות הגבוהות :רק
 13%מסוכנויות הביטוח קיבלו עמלות של יותר מ־5
מיליון שקל ב־( 2017לעומת  15%בכל אחת מהשנים
 41% .)2016–2014מהסוכנויות נהנו מעמלות בהיקף
של  5‑1מיליון שקל ,לעומת  49%-48%בשנים
קודמות.
הגידול בהיקף העמלות הכולל מגיע מהסוכנויות
שנהנו מעמלות שבין אפס למיליון שקל;  46%מסך
הסוכנויות ב־ 2017לעומת  36%ב־.2016

גידול בעמלות
עוד עולה מהדו”ח ,כי עמלות ביטוח בריאות
ששולמו לסוכני הביטוח גדלו ב־ 8%לעומת



המכלול שלי התחדש!

מתקדם יותר ,יעיל יותר ומותאם עבורך

דיגיטל עבורך ,לשנים של צמיחה
5

b21804/22450

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

עמלות שחברות הביטוח שילמו בביטוח חיים כשיעור מהפרמיות2017-2016 ,
חברה

שיעור העמלות מהפרמיות לשנת 2017

שיעור העמלות מהפרמיות לשנת 2016

שיעור השינוי  2017-2016נתח מסך העמלות 2017

הכשרה ביטוח

21.10%

18.91%

11.63%

5.64%

איילון ביטוח

14.25%

14.83%

-3.92%

3.30%

הראל ביטוח

12.30%

13.63%

-9.74%

23.52%

קבוצת כלל

9.96%

11.02%

-9.61%

20.72%

קבוצת מנורה

9.68%

9.11%

6.35%

10.97%

הפניקס ביטוח

7.27%

7.85%

-7.40%

13.83%

מגדל ביטוח

6.55%

6.61%

-0.78%

21.97%

AIG

0.98%

1.13%

-13.90%

0.05%

סך הכול ביטוח

9.15%

9.61%

-4.78%

100.00%
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שיעור עמלות מהפרמיות שחברות הביטוח שילמו בביטוח כללי 2017-2016
חברה

שיעור העמלות מהפרמיה לשנת 2017

שיעור העמלות מהפרמיה לשנת 2016

שיעור השינוי 2017-2016

נתח מסך העמלות 2017

הפניקס ביטוח

15.54%

15.89%

-2.22%

16.25%

הראל ביטוח

11.94%

11.34%

5.27%

14.20%

מגדל ביטוח

13.58%

12.45%

9.02%

11.47%

קבוצת מנורה

14.88%

15.14%

-1.77%

19.61%

קבוצת כלל

14.14%

14.03%

0.79%

12.47%

איילון ביטוח

13.79%

12.20%

13.03%

10.37%

הכשרה ביטוח

13.47%

12.55%

7.28%

5.41%

שלמה ביטוח

12.03%

11.69%

2.94%

4.54%

ביטוח חקלאי

10.12%

9.72%

4.06%

1.94%

שירביט

11.44%

9.77%

17.02%

2.41%

AIG

4.53%

5.10%

-11.21%

1.32%

12.91%

3.19%

100.00%

סך הכול ביטוח 13.32%
מקור :רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון



 ,2016ובשיעור של  13%לעומת .2015
שיעור עמלות הבריאות מגיע לכרבע מסך
העמלות ששולמו.
מהנתונים עולה עוד כי מספר היועצים
הפנסיוניים ממשיך לרדת וב־ 2017הוא הסתכם
ב־ 768בלבד  -ירידה של  13%לעומת ,2016
ו־ 1,012ב־.2014
עוד נתון מעניין  -על פי דו"ח הממונה ,הכשרה
ביטוח משלמת את שיעור העמלות הגבוה ביותר
מהפרמיות בביטוח חיים .הראל ,שמובילה את
הענף ,הקטינה את השיעור בכ־ 10%ב־.2017
מדו”ח הממונה עולה כי חל שיפור באחוזי
ההצלחה בבחינות הרישוי בענפים השונים,
לעומת .2016

מספר הנבחנים ושיעור ההצלחה בבחינות הרישוי ,לפי ענפים2017-2014 ,
2017
אחוזי
הצלחה

מספר
נבחנים

אחוזי
הצלחה

מספר
נבחנים

אחוזי
הצלחה

מספר
נבחנים

יסודות הביטוח 1,844

60%

1,982

49%

1,847

61%

1,640

55%

פנסיוני

1,199

62%

1,234

60%

1,277

50%

1,199

39%

רכוש  -כללי

396

61%

398

60%

347

62%

423

53%

תאונות  -כללי

383

75%

364

59%

374

66%

265

63%

ימי

26

23%

26

65%

31

48%

29

10%

סה”כ

3,848

מקור :נתוני רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
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2015

אחוזי
הצלחה

נושא הבחינה

מספר
נבחנים

2016

2014

4,004

3,556

3,556
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חדשות הביטוח

מהפך בוועד עובדי הפניקס :אורן
שמידוב נבחר לראשות הוועד

שמידוב" :שיפור תנאי ההעסקה של העובדים והדאגה לזכויותיהם נמצאים בראש סדר העדיפויות
של הוועד החדש .אין לי ספק שנדע לגייס את הכוחות כדי לדרוש ולקבל את המגיע לנו"

ב

בחירות לוועד עובדי הפניקס שהתקיימו
ביום שלישי האחרון נבחר אורן שמידוב
ליו״ר ,וזאת לאחר שגבר על אורנה
ביטון ,יושבת הראש הנוכחית.
על פי נתוני ההצבעה שפורסמו ,בבחירות לקחו
חלק כמחצית מ־ 2,600עובדים בעלי זכות הבחירה
בחברה ,כאשר שמידוב עצמו זכה ביותר מ־54%
מהקולות.
שמידוב ,בן  ,46תושב כפר יונה עובד בחברת
הפניקס במצטבר כ־ 11שנים ,במחלקת מערכות
מידע ומחזיק בתואר תעשייה וניהול מערכות
מידע מאוניברסיטת באר שבע.
שמידוב אמר כי הוא מודה לעובדים שהביעו
בו אמון רב "להוביל אותם לאחת התקופות
המאתגרות הצפויות בהפניקס ואמרו בקול ברור
שהם מחפשים שינוי .גם ליושבת הראש הקודמת
אורנה ביטון יהיה שמור מקום של כבוד על אשר
פרצה את הדרך והקימה את הוועד בחברה״.

עוד אמר שמידוב" :בתקופת ההסכם הקיבוצי
הראשון הפניקס הרוויחה למעלה ממיליארד וחצי
שקל .בזכות ניהולו של המנכ"ל אייל לפידות ,אך
הרבה בזכות העבודה הקשה של העובדים.
"אני רואה את חברת הפניקס והעובדים כשותפים
ומהמקום הזה ברצוני להיכנס למשא ומתן על
ההסכם הקיבוצי השני .שיפור תנאי ההעסקה של

"אני רואה את חברת הפניקס
והעובדים כשותפים ומהמקום הזה
ברצוני להיכנס למשא ומתן על
ההסכם הקיבוצי השני"
העובדים והדאגה לזכויותיהם נמצאים בראש סדר
העדיפויות של הוועד החדש .אין לי ספק שנדע
לגייס את הכוחות והמשאבים כדי לדרוש ולקבל
את המגיע לנו – בזכות ולא בחסד".

שמידוב" .צפויה תקופה מאתגרת בהפניקס"
| צילום :יח"צ

אל תחפשו מתחת לפנס...
שגריר אתכם לאורך הדרך

״פנסים ומראות צד״
שרות החלפת פנסים ומראות במקרה שבר.
ללא הגבלת מספר הפניות בגין נזק בתקופת המנוי.
תו תקן לכל הפנסים ומראות הצד.
באמצעות חברות הביטוח :כלל ,מגדל ,שומרה ,איילון ,ביטוח חקלאי

בהתאם לתנאי השירות

לקבלת פרטים נוספים ,קו חם לסוכני ביטוח03-5578822 :
 9 | 8באוגוסט 2018

חדשות הביטוח

התקדמות בהצעת חוק רכב מעוקל בכנסת
אושר לקריאה שניה ושלישית מנגנון שימנע היתקעות של תקבולי ביטוח בחברות הביטוח
במקרה שרכב מעוקל נגנב או הוכרז טוטאל־לוס

רונית מורגנשטרן

ו

עדת החוקה חוק ומשפט אישרה לקריאות שניה
ושלישית את הצעת חוק רכב מעוקל שנגנב
או הוכרז באובדן שיזמו חברי הכנסת מיכאל
מלכיאלי ויואב בן־צור .הצעת החוק אושרה בכפוף
לרביזיה שהגיש היו"ר ח"כ ניסן סלומינסקי כדי
לוודא שהנוסח נותן מענה לחששות שהעלה השינוי
שהוכנס בהצעת החוק במצבים בהם חברת הביטוח
מעבירה כספים לזוכה והמבוטח אינו נותן את
הסכמתו לכך.
בדברי ההסבר להצעת החוק נטען ,כי היא נועדה
לקבוע הסדר מאוזן למקרים שבהם רכב מעוקל,
נפגע בתאונה והוכרז כרכב באובדן גמור ()total loss
או שנגנב .כיום ,במצבים אלה יש מספר תרחישים
אפשריים שאינם מביאים בחשבון את הזכויות
והחובות של הגורמים המעורבים – הזוכה ,החייב
וחברת הביטוח:
ככלל ,חברות הביטוח אינן מעבירות את
התקבולים למבוטח עד להסרת העיקול ,אשר
יאפשר העברת בעלות לחברת הביטוח על שרידי
הרכב .כשגובה החוב נמוך משווי תקבולי הביטוח
הצפויים ,או שאותם תקבולים מהווים חלק עיקרי
מחובו – הרי שיש לחייב תמריץ להסדיר את חובו
ולהסיר את העיקול ,שכן יש לו אינטרס לקבל את
ההפרש שבין גובה העיקול לתקבולי הביטוח – וכך
אכן קורה במרבית המקרים (כ־ .)90%לעומת זאת,
במקרים בהם גובה החוב עולה על התקבולים ,אין

המעוקל; ספירת הימים מתחילה
לחייב תמריץ לפעול להסרת
מיום שנודע לחברת הביטוח על
העיקול או לחילופין ,אין לו
שינוי מצב הרכב.
את היכולת הכלכלית להסדיר
•אם הגורם שהטיל את העיקול
את החוב  -העיקול לא מוסר
הוא מערכת ההוצאה לפועל ,עליה
וחברת הביטוח לא יכולה
להודיע לכל הזוכים על השינוי
להעביר את הבעלות על שרידי
במצב הרכב ועל האפשרות
הרכב שהוכרז באובדן ,ולכן
להטלת עיקול על הכספים שבידי
אינה מעבירה את הכספים.
חברת הביטוח.
כתוצאה מכך כספי הביטוח
•במידה ומדובר בזוכה שהטיל
נותרים בידי חברת הביטוח
ח"כ מלכיאלי | צילום :ויקיפדיה
עיקול מתוקף פקודת המסים
למעשה ללא הגבלת זמן וכך
(גביה) או על המרכז לגביית קנסות – יחליט
גם החייב וגם הזוכה יוצאים מופסדים שכן החוב
אותו גורם אם ברצונו להטיל עיקול על הכספים
אינו מוסדר והרכב אינו בשימוש .במקרה כזה
שהגיע לבית משפט השלום בפרשת תקוע נ' AIG
המגיעים לחייב ונמצאים אצל חברות הביטוח.
ישראל חברה לביטוח בע"מ ,נפסק כי אין הצדקה
•חלפו  120יום מיום מסירת ההודעה לגורם המעקל
שחברת הביטוח תמשיך להחזיק בכספים במצבים
(כלומר סך הכל  220יום מיום רישום שינוי המצב
אלה.
ברשות הרישוי) – יבטל הגורם המעקל את העיקול
במסגרת הדיון בוועדה ,הוסף תיקון שמטרתו
ויודיע על כך לרשות הרישוי ולצדדים.
במקרים אלה העברת הכספים מחברת הביטוח
להסדיר את העברת הבעלות ברכב המעוקל לחברת
הביטוח במסגרת הליך למימוש התגמולים ,כאשר לחייב המבוטח תעוכב עד להסדרת החוב על ידי
חברת הביטוח מעבירה כספים לזוכה והמבוטח אינו החייב או עד לביטול עיקול הרכב כאמור ,לפי
המוקדם.
נותן את הסכמתו לכך.
בלשכה מברכים על יוזמת החקיקה .סו"ב ישראל
ההסדר המוצע בהצעת החוק:
•במקרה של אבדן או גניבה כהגדרתם בחוק ,על גרטי ,יו"ר הוועדה לביטוח כללי אמר" :כמגיני
חברת הביטוח יהיה ליידע את הגורם שהטיל את המבוטחים בישראל ,אנחנו בעד כל יוזמה שתטיב
העיקול ,תוך  100ימים ,על השינוי במצב הרכב עם לקוח הקצה".

שינויים במכרז הסופי לקרנות ברירת מחדל
יבחרו לפחות  4קרנות  ‰רף דמי הניהול המינימלי שונה ל־ 1%מההפקדות ו־ 0.05%מהצבירה

רונית מורגנשטרן

ה

ממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון דורית
סלינגר ,פרסמה ביום שלישי האחרון הוראות
חדשות בנושא המכרז השני לבחירת קרנות
ברירת המחדל .המתמודדים יוכלו להגיש מועמדותם
החל מה־ 12באוגוסט בשעה  8:00ועד ה־ 15באוגוסט
בשעה  .13:00הקרנות שייבחרו יפורסמו עד ה־1
בספטמבר  2018והן יפעלו במשך שלוש שנים  -החל
מה־ 1בנובמבר ועד ה־ 31באוקטובר .2021
בהוראות החדשות חלו שינויים דרמטיים לעומת
הטיוטה למכרז שפורסמה ביוני האחרון .קרנות
שמעוניינות להתמודד במכרז יציעו דמי ניהול שלא
יפחתו מ־ 1%מההפקדה החודשית ,לעומת 1.5%
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בטיוטת המכרז מיוני האחרון .בנוסף ,שיעור דמי
הניהול מהצבירה לא יפחת מ־ .0.05%דמי הניהול
המינימליים החדשים מההפקדה נמוכים אף יותר
ממה שגובות כיום שתי הזוכות במכרז הראשון (מיטב
דש  1.31%והלמן־אלדובי  ,)1.49%בעוד דמי הניהול
מהצבירה גבוהים משמעותית ( 0.01%במיטב דש
ו־ 0.001%בהלמן־אלדובי).
שינוי נוסף קובע כי ייבחרו לפחות ארבע קרנות
פנסיה כקרן ברירת מחדל ,לעומת שתי קרנות
שנבחרו במכרז הקודם ,ובניגוד לטיוטה למכרז
החדש בה דובר על שתי קרנות עם אופציה לקרן
שלישית במקרה ששתי חברות מנהלות יגישו

הצעה דומה ,בתנאי שחברה אחרת תגיש הצעה
נמוכה יותר.
התנאי המעניק יתרון לקרנות הפנסיה הקטנות
לא שונה ,והן יזכו לניקוד גבוה יותר ,במטרה
להכניס שחקנים נוספים לשוק שנשלט בידי חמש
קרנות הפנסיה הקטנות .ההערכות לאחר פרסום
טיוטת המכרז היו שמיטב דש והלמן-אלדובי
יזכו במכרז גם הפעם ואליהן יצטרפו אלטשולר־
שחם ופסגות .השאלה היא אם הורדת דמי הניהול
המינימליים מההפקדה ל־ 1%לא תרחיק את
הקרנות האלו מהמכרז ,למרות הפיצוי בדמות
העלאת דמי הניהול מהצבירה.

בס"ד ,אדר א׳ תשע״ו ,מרץ 2016

#
#
#
#
#
#
#

הרחבה לכיסוי מוות כתוצאה מתאונה.

#

כיסוי מטריה משלים עד לגבול אחריות של  ₪ 10,000,000משותף לכלל המבוטחים
בקולקטיב.

לשרותך ,איילון חברה לביטוח  -אגף ביטוח כללי ,שרית נהון:
טלsarit-n@ayalon-ins.co.il ,03-7569612 .

תוכן שיווקי

"הבדיקות הגנומיות יהיו חלק בלתי
נפרד מהערכת הסיכוי לשרוד סרטן"
פרופ’ איתן פרידמן ,מנהל היחידה לאונקוגנטיקה בשיבא ,קורא
לאנשי הביטוח ללמוד את עולם המושגים של הגנטיקה

"

אין ספק שרפואה מותאמת אישית היא פני
העתיד” ,כך קובע פרופ’ איתן פרידמן,
מנהל היחידה לאונקוגנטיקה בשיבא.
“למרות שבני האדם דומים מאוד זה לזה מבחינה
גנטית ,ישנם הבדלים מאוד משמעותיים הן
מבחינת הסיכוי שלהם להגיב לטיפול ,הן מבחינת
הסיכון לפתח תופעות לוואי לטיפול והן מבחינת
ה־ DNAהאישי שהם מקבלים מהוריהם”.
יתרה מזו ,לדבריו ,העובדה שרק 25%
מהטיפולים הניתנים כיום לסרטן יעילים ,נובעת
מכך שרובם הם טיפולים פרוטוקוליים ,כלומר
אותו שילוב כימותרפי ניתן לכל מי שחלה באותו
סוג של סרטן“ .הסיבה העיקרית להעדר היעילות
היא שלכל גידול וגידול יש את החתימה הגנטית
האישית שלו והיא זו שקובעת אם הטיפול
המסוים יצליח או לא .לכן חשוב מאוד להבין
שפני העתיד ,לא בעוד  100שנה אלא בעוד חמש
שנים ,יהיה כזה שחלק אינטגרלי וחלק מהרוטינה
של הגישה האבחנתית והטיפולית יהיה בנוסף
לאנליזה הפתולוגית של יש סרטן או אין ואם
הוא אלים או לא ,גם לברר מהו המקור הגנטי של
הגידול” ,מסביר פרופ’ פרידמן.
ישנן ארבע מטרות שישיג המעבר לרפואה
מותאמת אישית:
1.1ניתן יהיה לנבא מי צריך לקבל טיפול ומי לא.
2.2להגדיר מהם הטיפולים הביולוגיים היעילים
ביותר לסוג הספציפי של הגידול.
3.3ניתן יהיה להתאים טיפול אגרסיבי יותר או
פחות לפי הצורך.
4.4לא פחות חשוב ,ניתן בצורה לא פולשנית ,על
ידי בדיקות דם ,לדעת אם הגידול חוזר ובאיזה
מצב הוא חוזר.
“כל הדברים האלה מתאפשרים בעיקר על
ידי התפתחות טכנולוגיות שבאמצעותה אנחנו
יכולים לבצע ריצוף שלם של כמה מאות גנים
בבדיקה אחת .צריך להבין שיש הבדל של 10
עד  20שנה בין התחלת התהליך הסרטני לבין
סיומו .אם נדע מהו הפגם הגנטי הראשוני
שמתחיל את תהליך ההתמרה הסרטנית (שינויים
בחומר התורשתי של התא המעניקים לו תכונות
סרטניות ממאירות) בכל גידול וגידול
נוכל למעשה לעשות ‘מוניטורינג’
ולגלות את התחלת ההתמרה עוד לפני
שיש סרטן מבוסס .כך נדע לאתר את
האנשים המדגימים התמרה ולחפש
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"אם נדע מה הפגם
הגנטי הראשון  -נוכל
לגלות את ההתמרה
עוד לפני שיש סרטן"
| צילוםshutterstock :

באופן מדויק יותר ובדחיפות רבה יותר את
הגידול עוד כשהוא בשלב השפיר שלו ,לפני
שהוא הופך לממאיר” .ישנן בדיקות שונות בשוק,
לחלקן יש יתרונות על פני האחרות.
“לשלוש הבדיקות מבית  FoundationOneיש
יתרונות בכמה מישורים .הראשון הוא שהן לא
בודקות את כל הגנים האפשריים אלא רק גנים
המוכחים כמעורבים בתהליך ההתמרה הסרטנית.
העובדה הזו מתרגמת לכך שניתן לכסות באופן
מדויק יותר ולעומק את הגנים האלה וכך לגלות
לא רק שינויים שמופיעים בכל תאי הגידול אלא
שינויים שמופיעים רק בחלק מתאי הגידול .יש
לכך משמעות טיפולית גדולה”.
“היתרון השני הוא שלפאונדיישן מדיסין יש
את מסד הנתונים הגדול ביותר .הם עשו למעלה
מ־ 180אלף בדיקות והמסד הזה יכול לבדל את
השינויים בעלי המשמעות ,אשר דוחפים את
תהליך ההתמרה הסרטנית ,לעומת שינויים שלא
גורמים להתמרה אלא נלווים לה ולכן הם אינם
מהווים מטרה לטיפול”.
דוגמאות בהן הבדיקה שינתה את אופי
הטיפול“:ישנן נשים שחלו בסרטן השחלות
וקיבלו טיפול קונבנציונלי .למרות הטיפול הזה,
שכולל כירורגיה ואחר כך כימותרפיה ,לאחר

שנתיים ,שלוש או ארבע המחלה חזרה .אז עשו
בדיקה גנטית של הגידול החוזר וברקמת הגידול
נמצאה מוטציה בגן שנקרא  .BRCA2הבדיקה
הזו מגלה כי מי שיש לה את המוטציה הזו יכולה
בעליל לקבל טיפול ביולוגי והטיפול הזה בהחלט
יכול להאריך חיים ולמנוע חזרה של המחלה”.

הקשר לסוכני הביטוח
“משום שהבדיקה הזו נעשית כיום על בסיס
פרטי ואין ספק שתהיה חלק בלתי נפרד
מההערכה מהו הסיכוי של אדם שחלה בסרטן
לשרוד ,וזה אחד הדברים שנלקחים בחשבון
ברכישת ביטוח ,המבטחים והאנשים שעובדים
בביטוח צריכים להכיר את עולם המושגים
של הגנטיקה כי הוא ישפיע יותר ויותר על
הסטרטיפיקציה (ריבוד) של האוכלוסייה לפי
יכולת התגובה שלה לטיפול”.
“מאחר וכיום יש כיסוי במרבית הפוליסות
לבדיקות לרפואה מותאמת אישית ,ומאחר
והסוכנים הם המקור אליו חולה סרטן יפנה כדי
לדעת מה הזכויות שלו בכיסוי פרטי  -חשוב
מאוד שהסוכנים יבינו על מה מדובר .ברגע
האמת הם יכולים לתת עצה מאוד משמעותית
לחולה  -לבדוק אם בדיקת פאונדיישן
מתאימה לו .יתכן שיתנו המלצה שתשנה
חיים .מי שיקרא את הכתבה הזו וייקח את
זה לתשומת לבו ,אשמח מאוד להיפגש
עמו וללמד אותו כיצד עושים זאת”.

חדשות הביטוח

חדשות ושינויים בעולם הביטוח האירופי
נבדקת עמידות המגזר הפיננסי באיחוד האירופי בפני מתקפות סייבר מתוחכמות

סו”ב יוסי מנור

ב

תחילת חודש מאי  2018הודיע הבנק
המרכזי של אירופה ( )ECBכי הוא עיצב
את  ,TIBER-EUהמסגרת הראשונה של
האיחוד האירופי לבדיקות מבוקרות ובדיקות נגד
התקפות סייבר במגזר הפיננסי .זה יאפשר בדיקה
עבור גופים חוצי גבולות תחת פיקוח של כמה
רשויות.
 - TIBERצוות האיחוד האירופי והרשויות
הלאומיות ,החל לעבוד עם מוסדות פיננסיים
ותשתיות כדי ליישם תוכנית לבדיקת ושיפור
עמידותם בפני מתקפות סייבר מתוחכמות .מבחן
הצוות המודיעיני כולל שימוש בטכניקות שונות
כדי לדמות התקפה על תפקודים קריטיים של
ישות ומערכות בסיסיות כדי לסייע לישות
להעריך את יכולות ההגנה ,הגילוי וההיענות שלה.
מסמך המסגרת מספק סקירה כללית של
 TIBER-EUוכיצד הוא ייושם ברחבי האיחוד
האירופי ,תוך פירוט שלבי המפתח ,הפעילויות,
התוצרים והאינטראקציות הכרוכות במבחן
 .TIBER-EUהבנק המרכזי של אירופה מעודד
רשויות רלוונטיות לפעול זו עם זו כדי לקבוע

מהי הדרך הטובה ביותר לאמץ
איכותי ויעיל EIOPA .גם
את
וליישם
נקטה צעדים כדי להתמודד
.TIBER-EU
תשתיות פיננסיות ומוסדות
עם חולשות ,על ידי הקמת
מעודדים לעבוד בשיתוף פעולה
פלטפורמות ,למשל ,כדי להקל
הדוק עם הרגולטורים שלהם על
על שיתוף הפעולה בין רשויות
מנת ליצור מסגרת שתגביר את
הפיקוח הלאומי .כדי לקדם
החוסן הקיברנטי של המגזר.
גישה עקבית להגנה על הצרכן,
 EIOPAסיפקה עצות לנציבות
ל־IDD
האירופית הקשורה
הדוח השנתי של
בנושאים כגון ניגוד אינטרסים
מנור | צילום :באדיבות הלשכה
 EIOPAלשנת 2017
במכירת נהלים ותקנים טכניים
האירופית
הרשות
פרסמה
באמצע חודש יוני 2018
על ה־( IPIDמסמך מידע על מוצרי ביטוח).
לביטוח לאומי ופנסיה תעסוקתית ( )EIOPAאת
יתר על כן EIOPA ,השלימה את החלק הראשון
הדוח השנתי לשנת  ,2017ובו תיאור מקיף של של הסקירה הראשונה של משטר .Solvency II
בשנת  EIOPA ,2018תתמקד בנושאים הקשורים
פעילותה ביישום המנדט ותוכנית העבודה שלה
 digitalisationו־ ,InsurTechכמו גם מימון בר
במהלך שנת .2017
עבודתה של  EIOPAהתמקדה בשנה שעברה קיימא .כמו כן היא תמשיך לתמוך בפעולות
בחיזוק ההתכנסות הפיקוחית ,בהגברת ההגנה הנציבות האירופית ובאג'נדה האירופית של
על הצרכן ובשמירה על היציבות הפיננסית .היא השירותים הפיננסיים ,ובהם איגוד שוק ההון.
המשיכה את עבודתה עם רשויות הפיקוח הארציות
כדי לקבוע את המאפיינים העיקריים של פיקוח הכותב הינו יו”ר  MDRTאירופה

רשות שוק ההון דואגת להיערכות מיטבית
של חברות הביטוח בעת רעידת אדמה
הוראות החוזר יחולו על ענפי הביטוח :ביטוח רכב מנועי – רכוש;
ביטוח מקיף לדירות ולבתי עסק וביטוח מפני אובדן רכוש

רונית מורגנשטרן

ה

ממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון דורית
סלינגר ,דואגת להיערכות חברות הביטוח
להיענות מיטבית למבוטחיהן בעת
רעידת אדמה ,או אירוע אחר שגורם לריבוי נזקי
רכוש.
על פי טיוטת חוזר חדשה שפרסמה השבוע ,יחויבו
חברות הביטוח להעביר לרשות שוק ההון דוח
יומי מפורט בימים שלאחר אירוע שגרם לריבוי
נזקי רכוש ,דוגמת רעידת אדמה או שריפה רחבת
היקפים.
על פי הטיוטה" :הרשות רואה חשיבות רבה
בהיערכות מיטבית של חברות הביטוח למתן
מענה איכותי ויעיל למבוטחיהן במצבים של ריבוי
נזקי רכוש .מטרת החוזר היא להנחות את חברות
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הביטוח להעביר דיווחים ,על מנת שהרשות תקבל
תמונת מצב אמינה ומדויקת בזמן אמת אודות היקף
המבוטחים הנפגעים ,ותוכל לבצע מעקב יעיל אחר
אופן הטיפול בהם ,לרבות מעקב אחר יישוב תביעות
שיוגשו".
הוראות החוזר יחולו על ענפי הביטוח הבאים)1 :
ביטוח רכב מנועי  -רכוש (עצמי וצד שלישי); )2
ביטוח מקיף לדירות ולבתי עסק;  )3ביטוח מפני
אובדן רכוש.
ברשות דורשים מחברות הביטוח שהדיווח יועבר
אחת ליום עד השעה שמונה בבוקר ,ויכלול מידע על
תביעות שהוגשו לחברה ,ביטוחי המשנה של החברה
וניצולם לצורך הערכת התמודדות החברה ויציבותה
וכן רשימת אנשי קשר בחברה לשעת חירום על מנת

לאפשר תקשורת מהירה ומיטבית במצב חירום.
ברשות מטילים את האחריות לוודא את מהימנות
הנתונים ,כולל של המבוטחים ,על חברת הביטוח.
מתכונת הדיווח תהיה אחידה כדי שניתן יהיה לנתח
ולהשתמש במידע בפשטות ובמהירות.
עוד דורשת הממונה כי חברת ביטוח תעביר
לממונה באמצעות מערכת דיווח נושאי משרה
בגופים מוסדיים ,את פרטי איש הקשר לדיווח עיתי
בשעת חירום שיהיה אחראי על העברת הקובץ
באמצעות כספת בחברת הביטוח .מדובר בכתובת
הדואר האלקטרוני שלו ,מספר הטלפון שלו במשרד
ומספר הטלפון הנייד שלו.
על חברות הביטוח להטמיע את הדיווח המיוחד
בביטוח כללי כחלק מהתכנית להמשכיות עסקית.

נקודה למחשבה

לא כל מי שמדבר על ביטוח – מבין בביטוח
מתי ישכילו להבין כי לא כל מי שמדבר על ביטוח ,על סוכני ביטוח ,על פוליסות
ביטוח – מבין בביטוח?  ‰וגם“ :מכירות” היא לא מילה גסה

ד”ר אודי פרישמן

ש

תי אמירות אומללות כלפי סוכני
הביטוח נאמרו לאחרונה .הראשונה,
על ידי בכיר ברשות שוק ההון שחשפה
נדבך נוסף במלחמתו של האוצר בסוכני הביטוח.
השנייה ,על ידי פרשנית בכירה ב”גלובס” ,שחשפה
את הבורות התקשורתית בנושא הביטוחים.
בכיר ברשות שוק ההון התראיין לאחרונה
לעיתונות הכלכלית וטען אמירה אומללה לפיה
“סוכני ביטוח הם אנשי מכירות ,זה שקר שהם
עובדים עבור הלקוחות” .אותו הבכיר ,שבחר
להתראיין ללא ציון שמו ,יצא כנגד אלפי סוכני
הביטוח ועבודתם ,שברובם המכריע מבצעים
עבודה שיש בה בכדי להציל חיים .כך ,בכותרת
אחת ,אותו ה”בכיר” רמס את עבודתם המקצועית
של אלפי סוכנים מסורים ומקצועיים וחבל .אם
לא די בכך ,סטלה קורין ליבר ,עיתונאית בכירה
בעיתון “גלובס” כתבה מאמר רחב על סוכני
הביטוח שהמסר העיקרי בו“ :סוכני הביטוח לא
משרתים את הלקוח וטסים בחינם למונדיאל”.
אותה כתבת תקפה את סוכני הביטוח על כך שהם
מתוגמלים על המכירות שהם מבצעים ,בנסיעות
לחו”ל ומעודדים את לקוחותיהם לרכוש ביטוחים
בכפל.
עבודת סוכן הביטוח היא אחת מבין העבודות
הקשות ביותר בשוק העבודה .סוכן הביטוח מציע
לאנשים לקנות מוצר ערטילאי ,שהם אינם בהכרח
מבינים את משמעותו ומרכיביו ,רבים אינם רוצים
להתמודד עם הצורך שבו ומנסים להדחיק את
נחיצותו ,ועל כל זה הם נדרשים לשלם במיטב
כספם.
נכון ,סוכן הביטוח הוא גם איש מכירות .הוא
מוכר לאנשים מוצר שיכול להציל את חייהם,
לאפשר להם לבצע ניתוח יקר ומסובך ,לממן
תרופה שאינה בסל התרופות ,לסייע להם להמשיך
ולקבל שכר במקרה של חוסר יכולת לעבוד או
לסייע לאלמנה להמשיך ולנהל את המשפחה אם
חלילה אבי המשפחה הולך לעולמו.
עבודת סוכני הביטוח היא עבודה כפוית טובה.
מי מאתנו רוצה לעסוק במחלות הנוכחיות או
שתבואנה בעתיד? מי רוצה לחשוב על האפשרות
שיעבור התקף לב חלילה ,או יחלה במחלת
הסרטן? אירוע מוחי? ומה לגבי ניתוחים מורכבים
והשתלות? ומנין יגיע הכיסוי הכספי ביום שלא
עלינו ,נהיה סיעודיים? על כל אלו ועוד ,מדבר
סוכן הביטוח.
הסוכן “מאלץ” את המבוטח הפוטנציאלי
להתמודד עם סיכונים קיימים ,שכן אם לא נדבר
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נכון ,סוכן הביטוח הוא גם
איש מכירות .הוא מוכר לאנשים
מוצר שיכול להציל את חייהם,
לאפשר להם לבצע ניתוח
יקר ומסובך ,לממן תרופה שאינה
בסל התרופות ,לסייע להם
להמשיך ולקבל שכר במקרה
של חוסר יכולת לעבוד
עליהם  -אין פירוש הדבר כי הם לא יתממשו .אם
לא נדבר על התקף לב ,מחלות הסרטן ואירועים
מוחיים – הם לא ייעלמו מהעולם ,הם עדיין יקרו.
אולם ,רכישת פוליסת ביטוח תיתן כלים ויכולות
להתמודד עם אסונות בריאותיים שכאלו בצורה
טובה יותר.
אז אכן ,סוכן הביטוח נדרש גם ליכולת מכירה,
ומכירות מנהלים על ידי מבצעים ,ואין בכך כל
פסול .אבל לא רק ,הוא גם פסיכולוג ומשמש אוזן
קשבת ושומע את כל “הסיפורים” של מבוטחיו ,רק
כך ילמד על הצרכים שלהם ושל בני משפחותיהם.

הוא לא פעם “רופא” ,שכן במקרים רבים הוא מכוון
ומנחה כיצד נכון להשתמש בכיסוי הביטוחי על
מנת להציל חיים ונכון הוא גם איש מכירות שצריך
לעבוד קשה לשכנע את הלקוח להציף ולהתמודד
עם נושאים שאף אחד לא רוצה לחשוב עליהם.
כמו בכל ענף ותחום ,גם בקרב סוכני הביטוח יש
אנשי מקצוע פחות מקצועיים ,וייתכן וישנם גם
כאלו שמוכנים אף לחרוג מהקווים המנחים של
האתיקה המקצועית .כמובן שאין להצדיק זאת ,אך
לצערנו ,סטיות כאלו ואחרות מהקווים המנחים
קיימות גם בקרב שרי ממשלה ,חברי כנסת ,אנשי
צבא וכמעט בכל מוסד וארגון .עדיין מדובר
במיעוט ,שאינו מעיד על הכלל.
פוליסות ביטוח אפשר בהחלט למכור גם
באמצעות פרסום מאסיבי באמצעי התקשורת או
בעזרת הצעות “אטרקטיביות” של ביטוח בעלות
כספית של שקל ליום .אולם כיסויים אלו לא
נותנים את המענה הרלוונטי והם אינם נוגעים
בצרכים האמיתיים של קהל הלקוחות המבוטחים.
סוכן ביטוח שנפגש עם המבוטח ,מכיר את
הבעיות הרפואיות שלו ושל משפחתו מחד ,שומע
ומבין את האילוצים הכלכליים מאידך ואז הודות
להיכרותו העמוקה עם שלל תוכניות הביטוח
שהשוק מציע הוא יכול להסביר ללקוח איזו
פוליסה תתאים לו ולעיתים גם שתי פוליסות
ואפילו שלוש ולמכור לו את המוצר הביטוחי שהוא
באמת צריך .לא כל פוליסה שנמכרת פעמיים היא
דבר רע .למשל בפוליסות מחלות קשות שבה סכום
הביטוח המרבי מוגבל ,יש בהחלט הצדקה במקרים
מסוימים להציע ללקוח שתי פוליסות ואף יותר
מכמה חברות שונות.
לא כל מי שמדבר על ביטוח – מבין בביטוח.
האמירה ש”סוכן הביטוח לא בהכרח משרת את
לקוחותיו” היא פשוט שקר – והאמירה “שסוכני
הביטוח לא משרתים את טובת הלקוחות” אינה
ראויה ,פוגענית וככל הנראה נובעת מבורות
ומחוסר הבנה בסיסי בענף הביטוח.
סוכני הביטוח הם (גם) אנשי מכירות למזלנו,
ורובם הגדול יודע לשלב בין מכירות לבין
מקצועיות .הם לא מוכרים קרח לאסקימוסים ,הם
מוכרים מוצרים מצילי חיים ומשפרי איכות חיים
שללא כשרון המכירות שלהם לא היו מצליחים
למכור ללקוח .ומי שלא מבין בביטוח ,מוטב
שיתייעץ עם סוכן הביטוח.
הכותב הינו מומחה במדיניות בריאות
ובביטוחי בריאות וסיעוד

פרישת השבוע

קחי יום חופש ותבזבזי קצת כסף!

על הניגודיות שבין הרצון לחסוך בצד לרגעי משבר ,לבין הרצון ליהנות מהחיים ולבזבז קצת

סו”ב אייל רחוביצקי

ל

א בכל יום אני מוצא את עצמי אומר
משפט כזה ,אבל לפעמים זה הכרחי.
השבוע החלטתי לדבר אתכם על מקרה
שונה ,תכנון פרישה ללקוחה צעירה וחסכנית
שפחדה מאוד ממה שצופה העתיד הכלכלי שלה.
לפני שנה פגשתי בחורה צעירה ,שלצורך
הכתבה נקרא לה צ ,.עם סיפור חיים מורכב.
היא סביב גיל הארבעים ,תושבת חוזרת שגרה
כמה שנים טובות בחו”ל ולאחר שהתגרשה באה
לארץ עם שני ילדיה הקטנים .הדבר הראשון
שהיא אמרה לי“ :אני רוצה לקנות בית בישראל
ולא יודעת איך לעשות את זה” .כמובן ששמחתי
לעזור .ברור לכולנו שיותר נכון לבצע תכנון
כלכלי ,למנף את החסכונות לצורך השקעות
ולתקן טעויות כלכליות היום ולא בעוד  10שנים.
לאחר שאספנו את כל הנתונים התמונה התחילה
להתבהר .החששות הגדולים שלה נובעים מכך
שאת רוב ההכנסות שלה מהמזונות ומדירה שיש
לה בחו”ל היא שומרת בחשבון הבנק בחו”ל,
ומדובר בהכנסה גבוהה .מצד שני צ .חיה בלחץ,
עם שני ילדים קטנים ,וכל הזמן חוששת להיכנס
למינוס כי לא יהיה לה מאיפה לממן את ההחזרים.
בנוסף ,המשכורת שלה כמורה לא גבוהה כעת,
מפני שרק חזרה מחו”ל ,והיא צפויה להמשיך
להשתפר עם השנים.
הלחץ שצ .חשה הוא לגיטימי .היא מרגישה היום
פחד שלא יהיה לה פתרון למינוס בבנק ,ומצד
שני חוסכת מעל  15אלף שקל בחודש בחשבון
בחו”ל .בתכנון כלכלי מסודר ,הכולל את גרף
ההכנסות וההוצאות החזוי יחד עם צבירת החיסכון
שניתן לבצע ,הראינו לה כיצד תוכל תוך שנים
ספורות לעמוד במטרה שהציבה לרכישת דירה
וכן ביעדים הנוספים .נדרשים שינויים גדולים
בצורת ההתנהלות ואופי החיסכון כדי למקסם את
התשואה מההון לאורך זמן ,אך בניהול נכון היא
תוכל להבטיח את עתידה וכן את עתיד הילדים.

לא תמיד צריך לוותר על כל ההנאות ולחיות בדוחק | צילוםShutterStock :

אצל פורשים רבים יש תפיסה מוטעית לגבי
מצבם הכלכלי .רבים מהם מרגישים שחוסכים
המון ועתידם מובטח ,והאמת מאוד שונה .במקרים
אחרים הסגפנות עוזרת להבטיח את העתיד
הכלכלי אך פוגעת ברמת החיים ובאיכותם.
בסיום הפגישה צ .הייתה הרבה יותר רגועה .כבר
מילאה דף עם רשימת משימות לטווח הקצר,
נחושה לבצע מה שנכון .לקראת סיום הפגישה
הצעתי לה לעשות תרגיל עבור עצמה .לקחת יום
חופש ולעשות לעצמה קניות .לא עבור הילדים,
לא עבור הבית ,עבור עצמה .היה חשוב לי שתבין
שהיא יכולה להרשות לעצמה לחיות בשקט כי
מצבה טוב ,וחשוב שתהנה מהחיים ולא תהיה כל
הזמן במתח בגלל סיבות כלכליות לא מוצדקות.
אחת המטרות הראשונות במעלה בתכנוני
פרישה היא לשמר את רמת החיים ,לחיות

בביטחון ולהבין מה נכון לעשות .בשנה הראשונה
לפרישה מהעבודה משתנים הרגלי הצריכה באופן
משמעותי ,ולא תמיד ניתן לחזות כיצד .לכן,
תמיד כדאי לשמור על הגמישות ולהשאיר כסף
בצד לכל צורך .מצד שני לא נכון לוותר על כל
ההנאות ולחיות בדוחק כשלרוב אין צורך בכך.
את התיק הפיננסי של הלקוחה צ .אנו בונים היום
עם מוצרי השקעה בשוק ההון ושילוב של השקעות
אלטרנטיביות .אנו נמשיך לעקוב אחריו בשנים
הבאות ,ואולי אוכל לחזור ולספר לכם בעתיד על
רכישת הדירה המיוחלת .לגבי צ .אני די בטוח
שנוכל להוציא בעתיד לפרישה מעושרת ,והתכנון
המוקדם יעזור לזה לקרות.
הכותב הוא מומחה בתכנון פרישה ,חבר ועדת
הפיננסים בלשכה

תמיד חשבתם "לעבוד ביחד"? להיות שותפים שווים?

אנחנו עושים זאת כבר  10שנים!
בואו תצטרפו לקואופרטיב בביטוח!
כי "יחד זה כוח ואנחנו עובדה"

עובדה סוכנות לביטוח ( )2010בע"מ
ליצירת קשר  -אריק ורדי | 050-5274660 :זאב פרלשטיין054-2545465 :
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מידע לסוכן

כל המידע על התיקון לחוזר ייפוי כוח לבעל רישיון
עו"ד עדי בן אברהם וסו"ב יובל ארנון

ב

יום  9.7.18פורסם תיקון
לגבי מוצר מסוים ,וכך הוא לא יבוטל
לחוזר ייפוי כוח לבעל רישיון,
(אלא אם מסר הלקוח אחרת).
התיקונים יכנסו לתוקף ביום
הקלה נוספת – נספח ד'  -בתוקף:
"( 25.11.18מועד התחילה") למעט
•על אף הדרישה בחוזר להצגת
שני סעיפים שחלים ממועד פרסום
ייפוי כוח ב' 2חתום על ידי הלקוח
החוזר ואליהם אתייחס בסקירה זו.
בצירוף מסמך מזהה (ת.ז ,.רישיון,
תכליתו של התיקון לבצע עדכון
דרכון) הרי שקובע התיקון כי גורם
הן לעניין זמני הטיפול וכן לעניין
מורשה (סוכן הביטוח הפנסיוני) אשר
מעמדם של ייפוי כוח לצורך קבלת
ימסור תצהיר (נספח ד') לפיו הוא פועל
מידע בלבד.
על פי אחד הכללים הבאים יהיה פטור
אבקש להזכיר כי החל מיום
מהצגת האמור :המבקש הוא סוכן
 29.4.18חלה חובה להעביר ייפוי
ביטוח הפועל לפי הוראות חוזר 2016-
כוח אך ורק בממשק ממוכן  -דרך
" 9-14ניהול סיכוני סייבר בגופים
ארנון | צילום :באדיבות הלשכה
בן אברהם | צילום :גיא קרן
המסלקה הפנסיוניות או מערכת
מוסדיים" (להלן  -חוזר אבטחת מידע)
ייעודית ולהלן מספר דגשים לעניין
או כל חוזר אחר שיחליפו בכל הנוגע
החל מיום  29.4.18חלה חובה להעביר
לוחות הזמנים להלן העדכונים
לאופן השימוש ברשת האינטרנט,
ייפוי כוח אך ורק בממשק ממוכן  -דרך המסלקה
החדשים שיחולו ממועד התחילה:
שמירה טיפול במידע ,הרשאות גישה
•סוכן ביטוח פנסיוני יעביר לגוף
לוגיות ופיזיות ,שימוש בסיסמאות
הפנסיוניות או מערכת ייעודית
מוסדי שבו מנוהל מוצר פנסיוני
ונעילת המחשב בפני גישה כאשר אינו
עבור לקוח ,ייפוי כוח לפי נספח
בשימוש.
ב' ,לא יאוחר מחלוף עשרה ימי עסקים מהיום
זכאי בעל הרישיון .המידע יכלול את הנתונים
המבקש הוא גורם מורשה המבצע אימות של ייפוי
שבו חתם הלקוח על ייפוי הכוח.
הנדרשים לחישוב העמלה כפי שנקבע בהסכם הכוח באמצעות מכשיר בנק אוטומטי.
סו"ב יובל ארנון מוסיף" :חשוב לשים לב לתעד
•נספח ב' יהיה בתוקף –  3ימי עסקים (במקום 10
ההתקשרות בין הסוכן לבין הגוף המוסדי.
ימים) ממועד קבלתו אצל הגוף המוסדי ועד • 10חתימת לקוח על ייפוי כוח חדש וכניסתו לתוקף ,את המסמכים במשך  7שנים על כל הודעת ביטול
כפי שפורט לעיל ,תבטל כל ייפוי כוח אחר למעט ייפוי כוח ,באופן שניתן לאחזור ,בכל הודעה של
שנים או פחות מכך לפי בקשת הלקוח.
כאשר מדובר על ייפוי כוח ב' ,לקבלת מידע ,גוף מוסדי לסוכן הביטוח על ביטול ייפוי כוח
•אם ייפוי הכוח התקבל ,שלא באמצעות "ממשק
שהתקבל ,לדרוש מהגוף המוסדי לראות אסמכתא
אירועים" ,יהיה ייפוי הכוח בתוקף לאחר  5ימי
באופן הבא:
עסקים ממועד קבלתו אצל הגוף המוסדי ועד 1.1 10חתימת הלקוח על ייפוי כוח לפי נספח ב' לא לתאריך ביטול ייפוי הכוח אצלו .עלינו להיות
תבטל הרשאה קודמת שניתנה לבעל רישיון במעקב מתמיד שהגוף המוסדי ממשיך לשלם
שנים או פחות מכך לפי בקשת הלקוח.
בייפוי כוח לקבלת מידע בלבד לפי נספח ב' לגבי עמלות וגם מספק דוחות או הנגשה לצורך בדיקת
•אם ייפוי הכוח התקבל במסגרת טופסי הצטרפות
הנושא לגבי אותם מוצרים אשר בגינם בוטל ייפוי
– יהיה תקף מיד במועד קבלתו אצל הגוף
מוצר מסוים ,אלא אם ביקש זאת הלקוח.
2.2חתימת הלקוח על ייפוי כוח לפי נספח ב' ,שבו הכוח של הסוכן.
המוסדי.
"כחלק מהכנה לפגישות שרות לבדוק איזה ייפוי
•אם לקוח הודיע לסוכן הביטוח על ביטול ייפוי
נתן הלקוח הרשאה לבעל הרישיון לקבל מידע
בלבד לגבי מוצר מסוים ,לא תבטל ייפוי כוח כוח יש לסוכן מטעם אותו לקוח ולבצע בהתאם לזה
הכוח – על הסוכן להודיע על כך לגוף המוסדי
שדרוג אם נדרש .עלינו להעביר את ייפוי הכוח בזמן
תוך  5ימי עסקים ממועד קבלת ההודעה.
קודם שעליו חתם הלקוח לגבי אותו מוצר.
דיווח על נספחי יפוי כח ב' 1כייפוי כוח לצורך הנקוב ,כי יש סבירות גבוהה שידחה על ידי היצרנים,
•אם גוף מוסדי קיבל הודעה מלקוח בכתב ,או
וכך גם לגבי הודעה של הלקוח לסוכן על ביטול ייפוי
מבעל רישיון ,על ביטול ייפוי כוח קודם ,הרי מידע בלבד –בתוקף
שהביטול יכנס לתוקף מתום  5ימי עסקים ממועד •לנוכח השינויים בנספח ב' לעניין קבלת מידע הכוח שנתן לו ,לא לעבור  5ימי עסקים .לבצע בדיקה
בלבד ,ניתן לפנות למסלקה ולעדכן את הגוף במשרד
קבלת ההודעה על הביטול או קבלת ייפוי הכוח
המוסדי כי ייפוי הכוח (ב' )1אשר נמצא ברשותכם"• ,לגבי אישור ייפוי כוח מסוג ב' 1שניתנו לפני
החדש.
 ,30.11.2016במידה ויש כאלו ולא בוצע בהם
•אם לקוח דיווח על ביטול ייפוי כוח באמצעות
יהיה ייפוי כוח לצורך מידע בלבד על הלקוח.
שימוש לצורך ביצוע וטיפול בעסקה אצל היצרן,
המסלקה הפנסיונית יבטל הגוף המוסדי את ייפוי
כלומר :אם חתם לקוח על ייפוי כוח לטובת בעל
להעביר אישורים אלו עד  31.12.2018ואז ניתן
הכוח הקודם תוך  3ימי עסקים.
רישיון לפי נספח ב' 1לפני  ,30.11.16ולא עשה
לעשות בהם שימוש לצורך קבלת מידע ולמעשה
•העתק מכל הודעת ביטול ,לרבות תיעוד ישמר
בעל הרישיון שימוש קודם בייפוי הכוח לצורך
למנוע את ביטולו .למרות ההקלה של זיהוי לקוח
למשך תקופה של  7שנים לאחר שחדל הלקוח
טיפול בביצוע עסקה אצל אותו הגוף המוסדי ,רשאי
בסניף הדואר מול קבלת קוד בדואר ,עדיין יש
להיות מבוטח או עמית בגוף המוסדי.
בעל הרישיון לעדכן את הגוף המוסדי ,עד ליום 31
לכל סוכן אפשרות לזהות כל לקוח לפי החלופות
•הגוף המוסדי יודיע לבעל הרישיון שיפוי הכוח
בדצמבר  ,2018כי ייפוי כוח כאמור יהיה לקבלת
האמורות בנספח ג' ,גם אין ברשותו כרטיס אשראי,
שלו בוטל ,לאחר ביטול ייפוי הכוח ,ולא יאוחר
מידע בלבד .העדכון כאמור ייעשה באמצעות
ולמעשה לחסוך מהלקוח הליכה לסניף הדואר".
מ־ 3ימי עסקים ממועד הביטול.
סימון שדה  77בממשק אירועים וצירוף ייפוי הכוח
•על אף ביטול ייפוי הכוח ,הגוף המוסדי ימשיך
המקורי שנתן הלקוח; הודיע בעל רישיון כאמור ,הכותבים הם היועץ המשפטי בלשכת סוכני
יראו בייפוי הכוח כייפוי כוח לקבלת מידע בלבד ביטוח ומנכ”ל משותף בחברת "ארנון את וינשטוק”
לספק מידע לצורך בקרת תשלום העמלות להן
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“להצמיד סוכנים וותיקים לצעירים
כמנטורים לדינמיקה עם החברות”

סוכן צעיר

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו  והשבוע
 סו”ב לידור לבקוביץ“ ,ורדה לבקוביץ סוכנות לביטוח” ,קיבוץ גבעת השלושהגיל33 :
מצב משפחתי :רווק
השכלה :תואר ראשון במנהל עסקים
מאוניברסיטת פן סטייט בארה”ב ,התמחות
בחשבונאות וכלכלה.
ותק 3 :שנים ,פנסיוני ואלמנטרי.
דור שני בענף ובנה של סו"ב ורדה
לבקוביץ
למה בחרת דווקא להיות סוכן
ביטוח?
“התחלתי בתחום שוק ההון .ראיתי
שיש לי בבית עסק משפחתי מצליח,
שמתמקד בתחום הבריאות ,הסיעוד ,חיים
ותאונות אישיות ,ואני מגיע מהמקום של
פיננסים והשקעות ,אז החלטתי שהעסק
המשפחתי הוא פלטפורמה מצוינת לשלב את
שני התחומים – גם ביטוח ,גם השקעות וגם

השקעות אלטרנטיביות”.
איפה אתה רואה את עצמך בעוד  10שנים?
“מרחיב את תיק הלקוחות ובעל תפקיד
בלשכת סוכני ביטוח .מקווה מאוד להיות
מנטור של סוכנים חדשים”.
מה אתה חושב על עתידו של סוכן
הביטוח?
“לסוכן הביטוח צפוי עתיד מזהיר,
כי אנשים מבינים יותר ויותר את
הצורך באיש מקצוע טוב ואמין
כמו סוכן ביטוח ,שילווה אותם ואת
המשפחה בכל שלבי החיים ,ולבטח בעת
תביעה מול חברות הביטוח .סוכן הביטוח
יהיה המלווה הכלכלי של המשפחה ,שיצטרך
להשקיע בשירות ואמינות – פגישות שירות
אישיות הן הכרחיות .הוא חייב להתעדכן כל
הזמן בשינויים בשוק ,להעשיר את התמחותו

בתחומים משיקים ,ואם הוא לא מבין
בכלכלה ופיננסים ,שילך וילמד ויתמקצע,
כדי שהלקוחות יבינו שהם צריכים אותו גם
בתחום הזה”.
מה אתה מצפה מהלשכה?
“שתתמוך בסוכנים הצעירים בהכשרה
מקצועית ,כפי שהיא עושה ,ואולי גם
בהצמדת מנטורים – סוכנים ותיקים,
לסוכנים הצעירים ,שילמדו את הצעירים את
הדינמיקה שבין הסוכן לחברות הביטוח”.
מה אתה ממליץ לסוכנים צעירים כמוך?
“ללמוד ולהתמקצע; כסגן יו”ר ועדת פיננסים
אנחנו עושים סדנאות וקורסים במכללה
לביטוח ופיננסים ,ואני ממליץ לסוכנים
הצעירים לבוא וללמוד ,ולהפוך לאנשי
מקצוע טובים ומאומנים ,מה שיבטיח את
הגדלת הפרנסה שלהם”.

נקודה למחשבה

העבודה
עולם
עתיד
תהליכי האוטומציה ממשיכים להתפתח במרוצת השנים ,ושוק
העבודה משתנה בהתאם  ‰לאיזה כיוון הולך עולם העבודה?

ד"ר רובי נתנזון

ה

כלכלה הגלובלית מצויה בעידן של תמורות
מהירות המשפיעות רבות על שוק העבודה.
דבר זה מתבטא בתופעות כמו הזדקנות
האוכלוסיה ,גלובליזציה של מקומות עבודה ,צורות
העסקה אלטרנטיביות שהפכו נפוצות יותר ויותר,
וכמובן תהליכי האוטומציה והדיגיטציה.
הדיון על השפעת הטכנולוגיה על התעסוקה מתרחש
עוד מימי המהפכה התעשייתית .ג'ון מיינרד קיינס
טבע את המושג "אבטלה טכנולוגית" עוד בשנות
ה־ 30של המאה הקודמת .מחקר מפורסם שנערך
בנושא ב־ 2013הגיע למסקנה כי כ־ 47%מהמשרות
בארה"ב נמצאות בסיכון עקב אוטומציה בטווח של
 10או  20שנה קדימה .במחקר המשך שפורסם בינואר
 2016אוסבורן ופריי יישמו את המודל הכמותני
להערכת היעלמותם של מקצועות המושפעים
משינויי טכנולוגיה לגבי מדינות נוספות ונמצא כי
בקרב מדינות ה־ OECDצפוי שבכ־ 57%מהמקצועות
יתרחשו תהליכי טכנולוגיה ואוטומציה שיביאו
לשינויים בהם עד כדי העלמותם .מחקר ישראלי
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המבוסס על שיטותיהם של אוסבורן ופריי ,מצביע על
כך שעובדים שמספקים כ־ 40%משעות העבודה בשוק
העבודה הישראלי עשויים להיות מוחלפים במחשבים
או במכונות בשני העשורים הקרובים.
בעבר הדעה הרווחת היתה שמרבית העבודות
שייעלמו הן אלו הדורשות כישורים נמוכים .אולם,
דווקא העבודות הדורשות כישורים בינוניים נפגעו
קשות ,ואילו הביקוש לעבודות הדורשות כישורים
גבוהים ובמיוחד יצירתיים וגם עבודות הדורשות
כישורים נמוכים (שאינם רפטטיביים) ,עלה וצפוי
להמשיך לעלות עם התקדמות הטכנולוגיה.
יש הטוענים כי גם בהקשר של בעיית הזדקנות
האוכלוסייה במדינות מערביות הרובוטים הכרחיים
על מנת להתגבר על המחסור בעובדים עם צמיחתה
המשמעותית של אוכלוסיית המבוגרים .בנוסף ,מנהלי
מפעלים רבים מציינים שעלויות ההעסקה עולות מדי
שנה משום שמרבית הצעירים היום אינם מעוניינים
לעבוד בפסי ייצור של מפעלים כפי שנהגו הוריהם
בעבר ,ומקווים שיותר מכונות יחליפו עובדים.

ישראל נחשבת כיום לאחת ממעצמות הייטק
בעולם ,במיוחד ביחס לגודל שלה .שגשוג ישראלי זה
הוא כתוצאה מסינרגיה בין חמישה גורמים מרכזיים:
רמה גבוהה לאורך זמן של השכלה מדעית; השקעה
ממשלתית ניכרת במו"פ; התייעלות תהליכים
בתעשייה הצבאית שהובילה תנועה מסיבית של
מהנדסים ומדענים למגזר הפרטי; עלייה המונית של
עובדים מיומנים מבריה"מ לשעבר; ולבסוף ,ואולי
הגורם המהותי ביותר ,ההון האנושי הישראלי –
המאופיין ביצירתיות גמישות וחדשנות.
היבט נוסף שיש לתת עליו את הדעת הוא ההיבט
החברתי .המעמד הבינוני ,שעליו התבססה תרבות
המערב ,נמצא בנסיגה ברוב המדינות ואם המגמה
שזבה הדרישה לעובדים בעלי כישורים גבוהים
ונמוכים גדלה ,בעוד שהדרישה לעובדים בעלי
כישורים בינוניים יורד אי השוויון ילך ויגבר
והפערים החברתיים יגדלו.
הכותב הוא יועץ כלכלי של להב ומנכ"ל מרכז
מאקרו לכלכלה מדינית

ביטוח בעולם

דוד ליפקין

מיזוג בין משרד עוה"ד יניב גל לקן־דרור הראל ושות'
צילומים :קן דרור & הראל משרד עו"ד

רונית מורגנשטרן

ע

ו"ד יניב גל ממזג את פעילות
משרדו עם משרד עוה"ד של
ליאור קן־דרור וניצן הראל.
עו"ד גל משמש כיועץ המשפטי של
לשכת היועצים הפנסיוניים בישראל,
מתמחה בתחום הרגולציה בענפי
הביטוח השונים .נמסר כי עו"ד גל
יתרום מניסיונו הרב בפיתוח תחום
דיני התאגידים והתחום המסחרי,
פעילות הרגולציה והתחום המסחרי
מסניף המשרד ברמת גן ללקוחות
המשרד באזור המרכז והדרום ,בד בבד
עם צוות המשרד העוסק בנושאים אלה
הכולל את עו"ד ניצן הראל ,עו"ד טל
נגרי ,עו"ד שרי וולפסון כמיסה ועו"ד
דובי רם.
משרד עוה"ד קן־דרור הראל ושות' משמש כיועץ
משפטי של סוכני הביטוח במחוזות דרום ,שפלה
חיפה והצפון ומונה כ־ 15עורכי דין בסניפים

גל

קן־דרור

בפריסה ארצית.
עו"ד קן־דרור מסר" :אנו משוכנעים כי
הסינרגיה שתיווצר ממיזוג הפעילות בין
המשרדים הכוללת ידע וניסיון עצום שצברו,
תסייע רבות לתת פתרונות לסוכנים ולסוכנויות

הראל

גדולות כקטנות בדרום הארץ ובמרכזה בנושאים
מסחריים הקשורים לעבודת הסוכנים והסוכנויות
אנו סבורים כי ביחד נוכל לתת מענה לצרכים
המשתנים של יועצי ביטוח ,סוכני ביטוח ,סוכנויות
ביטוח ולקוחותיהם".

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

דרושים
יועצת פנסיונית בדימוס בעלת ידע עשיר ומקצועי
מחפשת עבודה משרה חלקית באזור השרון עד פ"ת
לפרטים כרמלה 052-3872182
פנסיונית בדימוס בעלת ידע עשיר ומקצועי מחפשת
עבודה משרה חלקית באזור השרון עד פ"ת .לפרטים:
כרמלה 052-3872182
לחצי משרה בשעות הבוקר בסוכנות ביטוח ברמת
גן ,דרושה פקידה לתחום חיים ,פנסיה ובריאות .נסיון
חובה .עבודה מול לקוחות בתפעול ,שינוים ,הפקות,
פדיונות ,תביעות .יש לשלוח קורות חיים ל:
calvos@bezeqint.net
למשרד ביטוח ותיק במתחם הבורסה ,ברמת גן דרושה
עובדת דוברת רוסית בתחום אלמנטרי למשרה מלאה,
רצוי עם נסיון .נא לשלוח קורות חיים -
valar2905@gmail.com
לסוכנות ביטוח ותיקה באשדוד דרושה רפרנטית/
עוזרת מקצועית למשרה מלאה או חלקית
ashbit22@walla.co.il
לסוכנות ביטוח באשדוד דרושה פקידת ביטוח
אלמנטרי מנוסה במיוחד בביטוח רכב .קורות חיים
למיילsharlitz66@gmail.com :
דרושים לסוכנות ביטון בצפון :מנהל תיק\שיווק
פנסיוני בעל רישיון ,מנהל שיווק סוכנים ופקידת שיווק
למחלקת טלמרקטינג.קו"חshay@klauzner.co.il :
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
דרושה רפרנטית ביטוח חיים ובריאות למשרה חלקית,
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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

שכירות משנה
להשכרה בפתח תקווה על ציר ז'בוטינסקי ,במקום
נגיש ,חדרים (מ־ 10עד  30מ"ר) משרד/ים מרוהט/
ים ,עם כל הציוד והשירותים הנלווים הנדרשים לסוכן
ביטוח( .אינטרנט ,מרכזיה ,חדר ישיבות ועוד)במחיר
החל מ־ 645ש"ח+מע"מ לחודש( ,כולל חשמל ,ארנונה,
מים ,ניקיון) .אפשרות לשכירת חניה פרטית בבנין
עצמו .לפרטים :זיו 0522998888
בנתניה ,להשכרה כדיירי משנה בסוכנות ביטוח .מקום
מרווח ומוכן עם כל התשתיות .מחיר מדהים ,לפרטים
נוספים dani@gsr.co.il
באזור התעשייה המתפתח של העיר אזור במיגדל
"אפרידר סנטר" קומה  13משרד חדש ברמת גימור
גבוהה  40מ"ר נטו .המיקום נהנה מתחבורה ציבורית
ונגישות נוחה לצירי תנועה מרכזיים לפנות לציפי
 .0544-297685מיילziperen@walla.com :
להשכרה משרד מסודר קומפלט בבניין משרדים

מפואר בראשון לציון הרצל  91מס' 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  2חדרים  +חדר בודד .לפרטים
נוספים אורי052-2496104 :
להשכרה כדייר משנה ,בסוכנות לביטוח .התפנו 1-3
חדרים גדולים ,מרווחים ומוארים (מ־  11מטר ועד
 45מטר 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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח וותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש
תיק ביטוח חיים ו/או תיק ביטוח אלמנטרי ,סודיות
מובטחתydubin@bezeqint.net .
מפגש הכנה למכירת תיק ביטוח .סוגים של מתווה
עסקה והצד הפסיכולוגי .גשר מיזוגים ורכישות בביטוח
dani@gsr.co.il

סוכנות מובילה רוכשת תיקי ביטוח בכל הענפים ,בכל
הארץ מכפילים גבוהים במיוחד טל052-8033305 :
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.comנייד 0528741321
סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש
תיק ביטוח חיים ו/או אלמנטארי במגוון רחב של
אפשרויות יצירתייםdudi@gamafinansim.co.il .
050-5368629
סוכנות ביטוח צעירה אנרגטית ומצליחה מעוניינת
ברכישת תיק ביטוח חיים בעלי ניסיון בתחום סודיות
מובטחת טל'  054-6780806מייל:
kobe@pro-gress .co.il
סוכנות ביטוח מאזור המרכז מעונינים לרכוש תיק
ביטוח חיים ואו אלמנאטרי כולל מודלים גמישים
ארוכי טווח .הצעות למיילsilvi999999@gmail.com :
סוכנות ביטוח באזור השפלה מעוניין לרכוש תיק
ביטוח חיים/אלמנטארי /גמל טלפון 0524297816
 agins51@gmail.comסודיות מובטחת
סוכנות ביטוח מאזור המרכז מעונינים לרכוש תיק
ביטוח חיים ואו אלמנאטרי כולל מודלים גמישים
ארוכי טווח ארוכי טווח לשלוח בקשות למייל בי .פור
יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז ,וירושלים ,מעוניין
לרכוש תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי כולל מודלים
גמישים ארוכי טווח ,כולל משרדים0528741331 .
 Michaele@b4-u.co.ilסודיות מובטחת.

