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פרויקט  סוכות  

בסוכה שלנו
"ביטוח ופיננסים" מארח שישה ראשי איגודים מקצועיים, המספרים על דעותיהם, 

עמדותיהם, פעילותם לטובת אירגונם ועל שיתוף הפעולה עם הלשכה • חלק ב'

 שרגא ברוש, נשיא 
התאחדות התעשיינים

"אני לא אופטימי. הסיסמה של 
הורדת יוקר המחיה הפכה לחזות 

הכל וזה מסוכן"
את  שמטרידות  מרכזיות  בעיות  שתי  יש 

התעשייה המקומית:
מהווה  ועדיין  שהיה  נושא   – המטבע  שערי   .1
ש־50%  לתעשיינים,  מרכזית  מאוד  בעיה 
מהתפוקות שלהם הן ליצוא. אז לפעמים יש איזה 
שיפור למספר שבועות בדולר ואז שוב הוא יורד, 
מכרסמים  הנמוכים  המט"ח  שערי  בעיקרון  אבל 
ברווחיות ופוגעים בכושר התחרות בצורה אנושה.
מדינה  אין   – יבוא  עם  הוגנת  לא  תחרות   .2
לסייע  צריכה  שהיא  מבינה  שלא  בעולם 
לדוגמא  ניקח  אם  מספיק  המקומית.  לתעשייה 
את מה שעושה הנשיא טראמפ לטובת התעשייה 
וגם  לפניו,  ואובמה  האמריקנית  המקומית 
מועצת האיחוד האירופי. כולם מבינים שצריכים 
את  להחזיר  ובעצם  שלהם  התעשייה  על  להגן 
התעשייה הביתה. אצלנו לא רק שלא מסייעים 
את  מעודדים  אף  אלא  המקומית  לתעשייה 
חשיפה  לה  שיש  בעולם  מדינה  אין  היבוא. 
לא  בתנאים  אבל  ישראל,  מדינת  כמו  ליבוא 
לא  תנאים  בו.  להתחרות  אפשר  אי  גם  הוגנים 
הוגנים זה יבוא בהיצף )מחיר מכירה נמוך מארץ 
– במשך  לדוגמא, המלט  ר.מ.(, למשל.  המקור. 
הנושא  את  בדק  ההיצף  על  הממונה  וחצי  שנה 
מתחילים  ועכשיו  היצף,  שיש  למסקנה  והגיע 
בפופוליזם שאם יטילו מס על המלט זה ייקר את 
מחיר הדירות. זה בניגוד לחוק, לכן אסור למכור 
בהיצף. אם המלט נמכר מתחת למחיר שבו הוא 
היצף  זה  אז  מיובא,  הוא  ממנה  במדינה  נמכר 

וצריך לעצור את זה. אין מקום בכלל לדיון.

פטור ממס
בכספיה  קונה  כשהמדינה   - נוספות  בעיות 
מוצרים בחו"ל אז יש חוק רכש גומלין מתעשייה 
את  לעקוף  איך  דרך  בכל  מחפשים  ישראלית. 
רכש הגומלין ואיך לא לאכוף את החוק. המדינה 
מחוקקת חוקים ואחר כך מחפשת דרכים איך לא 
לאכוף אותם. במילים אחרות, המדינה לא רק שלא 
שומרת על התעשייה המקומית שלה, אלא אפילו 

מציקה לה ונלחמת בה. זהו טירוף שאין כדוגמתו.
לכן אנחנו במצב לא טוב. להוסיף לזה מחסור 
עובדים,  אלפי  של  ברמה  טכנולוגי  אדם  בכוח 
והעובדה  המטבע  שערי  של  הבעיה  עם  ויחד 
מוצרים  לקנות  מעדיף  מהציבור  ש־50% 
העולם  שכל  נכון   – אסטרטגיה  אין  מיובאים. 
קונה באינטרנט, אז גם אנחנו. אבל אם נותנים 
זו  דולר,   75 עד  של  למוצרים  ממע"מ  פטור 
אפליה כלפי חברות ישראליות; חברה ישראלית 
בלי  למכור  כדי  בקפריסין  אתר  להקים  צריכה 
מע"מ? או שתתנו לכולם את הפטור או שתמנעו 
זו  בחו"ל.  מחברות  האלקטרוני  במסחר  אותו 
שמאפשרים  שמח  אני  הוגנת.  תחרות  אינה 
שגם  רוצים  אנחנו  אבל  בזול,  לקנות  לציבור 

התעשייה המקומית תיהנה מכך.
בנינו עם הממשלה את תכנית "נטו תעשייה", 
אבל  הפריון,  הגדלת  על  מדברת  שבעיקרה 
יתממש  כשזה  וגם  יתממש.  שזה  עד  זמן  יקח 
הכסף  את  המדינה  בסיוע  ישקיעו  והמפעלים 
תמשיך  הממשלה  שאם  הרי  וחדשנות,  בפיתוח 
טעם  אין  זול,  יבוא  עם  בתעשיינים  להילחם 

לתכנית "נטו תעשייה".
ישתנה.  שהמצב  רואה  ולא  אופטימי  לא  אני 
בדיבורים כולם רוצים לעזור – שר האוצר, שר 
הכלכלה, החשב הכלכלי. אז שיעזרו – הכל תחת 
הסמכות שלהם. הסיסמא של הורדת יוקר המחיה 

הפכה לחזות הכל והיא מסוכנת. איזה משמעות 
 1.5 מתוך  בדירה  מלט  שווי  שקל  ל־1,500  יש 

מיליון שקל מחיר דירה? 

פערי מחירים
על  בפופוליזם  הציבור  את  שמלעיטים  או 
פערי מחיר מוצרי מזון, למשל - מילקי בארץ 
ומילקי באנגליה. המע"מ על מזון באנגליה הוא 
מחיר  גדול;  פער  כבר  וזה   ,17% אצלנו  אפס, 
באנגליה;  מאשר  בשקל  גבוה  לחלב  המטרה 
חלב,  ליטר   12 נכנסים  צהובה  גבינה  בק"ג 
בחו"ל,  מאשר  יותר  יקר  שקלים   12 כבר  שזה 
יותר  תהיה  בארץ  הצהובה  שהגבינה  ברור  אז 
כך  אחר  המטרה,  מחיר  אחת  פעם  אז   – יקרה 
ותראו  אלה  בשני  רק  תטפל  שהמדינה  מע"מ; 
גורם  יש  ואז  המחיה.  יוקר  את  מורידים  איך 
על  היום  עובדים  במחלבות  כשרות;   – נוסף 
שלושה קווים – אחד רגיל, אחד כשר ועוד אחד 
גלאט כשר. וזה לא רק בקווי הייצור – ההפרדה 
מתחילה במכליות שמביאות את החלב מהרפת, 
קו  שיהיה  במקום  אז  אחרת.  מכלית  חלב  לכל 
ייצור אחד שעובד רצוף שבעה ימים בשבוע, יש 
שלושה קווי ייצור ועובדים חמישה ימים בשבוע. 
לכן צר לי שאני לא יכול להיות אופטימי, לא 

רואה את המצב הזה משתפר.  

הכסף שייך לעובד
שוק  על  היוצאת  לממונה  הכבוד  כל  עם 
בכלל  למבוטחים  לדאוג  שלה  ולרצון  ההון 
ולחלשים שביניהם בפרט, לא כל השכל נמצא 
אצלה ובוודאי לא כל הניסיון והבנת המציאות 

שלפעמים עולה על כל דמיון.
לא פעם נסינו להסביר לממונה כי אין לנו בעיה 
עם הגדרת הבעיה אבל לא נוכל להסכים לפתרון 
העמלות  על  בדיון  למשל,  מציעה.  היא  אותו 
שהעובדים  סברה  הממונה  הפנסיה,  לקרנות 
הם  ובכך  מההפרשות,  יורד  וזה  היות  משלמים 
שייך  הכסף  לא?  למה  להסביר,  ניסינו  נפגעים. 
נאלצנו  לבסוף  ניהולו.  עבור  שישלם   - לעובד 
את  קיבלנו  ההסתדרות,  עם  אחר  הסכם  לגבש 

תמיכת ועדת הכספים בכנסת ויצאנו לדרך.
הבנות  הידברות,  בעיות.  פותרים  כך  לא  אבל 
הכרחיים  צעדים  הם  פעולה  ושיתוף  הדדיות 

לרגולציה מטיבה ונכונה ולא מזיקה ומכבידה.


ברוש … צילום: 
התאחדות 
התעשיינים
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פרויקט  סוכות  

נדבך מרכזי בתפקידי כנשיאת לשכת רואי 
הארגונים  עם  הממשק  הוא  הנבחרת,  החשבון 
הכלכליים ובכלל זה לשכת סוכני ביטוח. לכל 
חשוב  תפקיד  הכלכליים,  מהארגונים  אחד 
ומשמעותי, הן לטובת המקצוע בו אנו פועלים 
והן בהשפעה של הפעילות שלנו על הכלכלה 
והמשק, לטובת כלל העסקים, קטנים וגדולים, 

וכלל הארגונים. 
הבחירה בי לנשיאת הלשכה, לאחר 87 שנים 
שהלשכה קיימת, ומעולם לא התמודדה רואת 
עבורי  דרך  פריצת  היא  לנשיאות,  חשבון 

שישפיע  שינוי  וזהו  הלשכה,  ועבור 
הכלכליים  הארגונים  כלל  על  גם 
הארגונים  בין  הפעולה  שיתוף  בארץ. 
היעילות  את  משמעותית  משפר  שלנו 
תחומי  לנו  ויש  והכלכלית,  העסקית 

ממשק רבים וחשובים. 
אחד החסמים המשמעותיים עבור רואי 
חשבון, בתפקידנו כמייצגי עסקים, הוא 
בראש  והביורוקרטי.  הרגולטורי  הנטל 
המידי  הצורך  נמצא  העדיפויות  סדר 
משמעותיים  חקיקה  עיוותי  לתיקון  
לפעול  וכן  שונים,  בנושאים  במיסים 

להקלה משמעותית של הנטל.
יש היום לרשות המסים, על פי החוק, 
אם  חברה  בשיקולי  להתערב  זכות 
הכסף  את  או להשאיר  דיבידנד  לשלם 
בתוך החברה למטרה מסוימת; יש היום 
חברה  הלוואות  על  קשות  הגבלות  גם 
לבעלים. אנחנו חברה שסובלת מפריון 
נמוכות  מהשקעות  כתוצאה  נמוך 
שלטונות  בעצם  בציוד.  בטכנולוגיה, 
המס מתערבים בשיקולים העסקיים של 
חברות עסקיות וזה יעצור השקעות. זו 

טעות מאוד גדולה.

חברות ארנק 
גם ההגבלות שמטילים על חברות ארנק הן 
היתר  בין  מהן  הוחרגו  הביטוח  סוכני  קשות; 
בעקבות המלחמה שלי בנושא; כסגנית נשיא 
נאבקתי  המסים  בוועדת  וחברה  רו"ח  לשכת 
ביטוח,  שסוכני  המסים  רשות  מול  כך  על 
ארנק.  לחברות  ייחשבו  לא  ואמנים  רופאים 
ביטוח  מחברת  שמקבל  ביטוח  שסוכן  רצו 
בעצם  ייחשב  שלו,  העמלות  כל  את  אחת 
הוא  כי  לשכיר. אבל הסוכן ממש לא שכיר, 
לוקח על עצמו את כל הסיכון; הוא זה שצריך 
מטורפת  תחרות  של  במצב  לקוחות  להשיג 
וגם  עצמם,  הסוכנים  ובין  ישיר  ביטוח  מול 

לתחזק משרד. 
חוק,  לא  כ־60 עמדות,  קבעה  המסים  רשות 

אלא פרשנות של מס הכנסה בנושאים שונים 
דורשים  לעמדה,  בניגוד  פועל  אתה  שאם 
שהנישום, באמצעות רו"ח שלו, יפרט כי נקט 
ייחשב  הוא  הוא לא מפרט  בעמדה שונה. אם 
כאילו לא הגיש דו"ח. זה רלוונטי לכל עצמאי 

מסדר גודל מסוים, וזה מטורף.

אמנת מס
ומזלזל,  גרוע  שירות  של  הנושא  כל  בנוסף, 
בקרוב.  לדיון  יובא  למייצגים,  סנקציות 
מפקחים  של  הולמת  לא  התנהגות  לקבוע 

מס  אמנת  על  מדברים  אנחנו  הרשות.  ועובדי 
שמחייבת את עובדי הרשות לנהוג בנו בכבוד. 
כלפינו,  גבוהה  מאוד  מזילות  סובלים  אנחנו 
במעמדנו  וגם  בכלל  שלנו  במעמד  שפוגעת 
עסק  לפתוח  שרוצה  מי  שלנו.  הלקוחות  מול 
שום  אין  מידי.  חשוד  אל  כמו  אליו  מתנהגים 

מניכוי  פטור  על  אישור  לתת  לא  הצדקה 
מס במקור בתחילת השנה.

יש קושי עצום בפריסת חובות 
שמקבלים  לפני  הכנסה;  למס 

על  מטילים  כבר  חוב  על  הודעה 
השפלה  שזו  עיקול,  הנישום 

נוראית ללקוח ופגיעה בי כרו"ח 
עיקולים  מטילים  היום  שלו. 

אפילו על חוב של 500 שקל.   
וכיו"ר  כדירקטורית  כיהנתי 

קרנות  את  שמנהלת  בחברה  הביקורת  ועדת 
שיש  כך  היהודית,  הסוכנות  של  הפנסיה 
ההון.  שוק  רשות  עם  טובה  מאוד  הכרות  לי 
עשתה  סלינגר,  דורית  היוצאת,  הממונה 
תחרות  של  בבעיות  נגעה  חשובה;  עבודה 
ברמה מאוד משמעותית והייתה מאוד אמיצה. 
הממשל  בהגברת  מצוינת  עבודה  עשתה  היא 
נכון  הביטוח.  חברות  על  בפיקוח  התאגידי, 
שהיא הציפה את שוק הביטוח בחוזרים ואפשר 
על  ולוותר  העיקר  על  וללכת  לצמצם  היה 
חושבת  אני  בגדול  אבל  בשוליים,  דברים 

שהיא הגנה על הציבור.
אני חייבת לומר שגילדה מקצועית שחושבת 
הציבור  את  בחשבון  לקחת  צריכה  לא  שהיא 

במאבקים שלה, אין לזה קיום.
שבחילופי  כך  על  מצרה  מאוד  אני 
ברשויות ממשלתיות,  בכירים  תפקידים 
שנה  חצי  התהליך  את  מתחילים  לא 
ההון  שוק  ברשות  הקיים  המצב  מראש. 

יוצר וואקום מאוד מסוכן. 

נמדדים בשירות 
אנשים רוצים שירות ואם סוכן הביטוח 
חוסך  מוסף,  ערך  עם  שירות  להם  נותן 
להם זמן, נלחם עבורם - אנשים יזדקקו 

לו ויהיו מוכנים לשלם על כך. 
פחות  על  מתפשרים  כיום  המבוטחים 
להליך  שהולך  מי  להם.  שמגיע  ממה 
משפטי, לרוב יזכה בו. מי שלא – יפסיד. 
על  להגן   – הביטוח  סוכן  של  מקומו  פה 
המבוטח בעת תביעה מפני חברת הביטוח 
שתעשה כול שביכולתה שלא לשלם את 

מה שמגיע למבוטח.
בכוונתי להקים מוקד מקצועי המאויש 
שכירים  מומחים  עשרה  של  בצוות 
וזמין  מקצועי  מענה  שייתן  בלשכה, 
בעניינים מקצועיים בנושאי  מס הכנסה, 
ואפעל  ועוד,  לאומי  ביטוח  מע"מ, 
הרשויות,  מול  העבודה  ממשקי  לשיפור 
כולל שיפור והרחבת הממשקים הדיגיטליים.

הם  בהקדם  לטיפול  שיזכו  נוספים  נושאים 
חשבון  לרואי  מלא  ייצוג  למתן  חקיקה  קידום 
במס שבח וקידום חוק החיסיון, שיאפשר חיסיון 
אמשיך  מיסים.  בנושא  הלקוח  של  המידע  על 
הרשויות  עם  הטרחה  שכר  בנושא  בפעילות 
הרשות  מול  אפעל  ערך,  ניירות  רשות   –
זמן  תוך  שינוי  להשגת  עסקיים  להגבלים 

קצר. 
חג  לאחל  ברצוני  זו  בהזדמנות 
הביטוח,  ענף  לכל  שמח,  סוכות 
רואי  וכמובן  החברות  הסוכנים, 
בתפקידי  הנושאים  החשבון 
מנהלים, סמנכ"לי כספים, תפקידי 
בחברות  ודירקטורים  בכיר  ניהול 

הביטוח ובקופות הגמל.

רו"ח איריס שטרק, נשיאת לשכת רו"ח
"המצב הקיים ברשות שוק ההון יוצר וואקום מאוד מסוכן"





שטרק … צילום: ניב קנטור
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אנחנו מקווים שהממונה הבא של רשות שוק 
ההון יבין שלעבוד בצורה חד צדדית, בדרך של 
הנחתת הוראות וחוזרים בתכיפות שקשה להכיל 
אותה וקשה לעבוד איתה, כפי שעשתה הממונה 
אנחנו  הדרך.  לא  זו  סלינגר,  דורית  היוצאת 
מקווים שהממונה הבא יתייעץ, יגיע להסכמות 
מראש, מה  שיחסוך מאבקים ומתיחויות ויאפשר 

להעביר רפורמות בצורה חלקה.
ברמה  רגולציה  שתהיה  להיות  יכול  לא 
כזאת שמחייבת חברות ביטוח לבנות מחלקות 
בנושא  רק  שמטפלות  עובדים  עשרות  עם 
שמעתי  הביטוח.  על  הממונה  של  הרגולציה 
מעסיק  שהוא  קטנה,  ביטוח  חברת  ממנכ"ל 
מה  אז  הרגולציה,  בנושא  רק  עובדים   80
מי  הכבוד,  כל  עם  הגדולות?  בחברות  קורה 
מישהו  לציבור?  עוזרת  רגולציה  שעודף  אמר 
בכלל מצליח לעקוב אחריה, ליישם אותה כמו 
חדשה  הוראה  על  לעבוד  מתחילים  שצריך? 
וכבר יש הנחתה אחרת. סלינגר באמת הגדישה 
את הסאה. עובדה שאחרי שאני מתחתי עליה 
באילת,  ביטוח  סוכני  לשכת  בכנס  ביקורת 
שרת  כולל  הפה,  את  פתחו  גופים  הרבה 
מקווה  מאוד  עירום.  הוא  שהמלך  המשפטים, 
לא  היא  הנכונה  שהדרך  יבין  הבא  שהמפקח 

להכביד ברגולציה ולשתף פעולה. 

מוסד בוררות 
בתחום  בוררות  מוסד  להקמת  מתנגד  אני 
אמון  חוסר  היא  שלו  המשמעות  כי  הביטוח, 
ואמרה  באה  סלינגר  בעצם  המשפט.  במערכת 
שהיא לא סומכת על כך שהמבוטח יקבל צדק 
במערכת המשפט. מחר תהיה הצעה להפריט את 
תביעות ביטוח לאומי – להוציא אותן מבתי הדין 
זה להפריט את מערכת המשפט?  לעבודה. מה 
הסטטיסטיקה  המשפט.  בבתי  אמון  חוסר  זה 
בבית  הצלחה  מ־80%  למעלה  שיש  מלמדת, 
המערכת  אז  מבוטחים.  של  לתביעות  משפט 

פועלת היטב. מי החליט שיש בעיה בכלל?
המשותפת  לכך שהעבודה  להתייחס  ברצוני 
עצמה;  את  הוכיחה  המקצועיות  הלשכות  של 

העובדה שלשכת עורכי הדין עובדת בסינרגיה 
סוכני  לשכת  עם  החשבון,  רואי  לשכת  עם 
ביטוח, יועצי המס, רק מעצימה את הלשכות; 
יש לנו לא מעט ממשקים משותפים כמו למשל 
– שכולנו עצמאים; אז אם מצליחים ללכד את 
השורות בין כל הלשכות ולדאוג, אם במסגרת 
במאבק  לעצמאים  להטבות  בכלל,  ואם  להב 

משותף, אז כולנו הרווחנו.
את  הקמנו   – פעולה  לשיתוף  נוספת  דוגמא 
עבור   Extra Member הצרכנות  מועדון 
לשכת  אליו  חברו  הלשכה.  חברי  הדין  עורכי 
רואי החשבון, לשכת יועצי המס, לשכת סוכני 
אל  מצטרפות  לשכות  שעוד  ברגע  ביטוח. 
חבריהן למועדון כזה, הוא מחזק את כוחו ומשיג 
הטבות צרכניות גדולות יותר. אני מאוד מאמין 
בשיתוף הפעולה הזה שמעצים את כולנו, וגם 
מגבש אותנו – כי לא פעם יש חילוקי דעות בין 

ביחד  יושבים  אם  אבל  מקצועיות,  לשכות 
להבנות.  להגיע  אפשר  פעולה  בשיתוף 
חשבון  רואי  ייצוג  של  הנושא  למשל, 
הצעתי  אז  שבח,  מס  בחוק  מס  ויועצי 
וותיק,  קיים  חוק  לשנות  שלא  להם 
לתת  שיכול  מי  משפטית  שמבחינה 

מומחה  עו"ד  אלא  רו"ח  לא  זה  במסים  ייעוץ 
לתת  אלא  שנתי  דו"ח  להגיש  לא  זה  במסים. 
חוות דעת משפטיות בנושא של מס שבח. לא 
באתי ואמרתי שעורכי הדין יעסקו במס הכנסה, 
אבל מס שבח זה עניין משפטי. לשמחתי, ראשי 

הלשכות האחרות קיבלו את דעתי.

פועלים מתוקף החוק
מלשכות  להבדיל  הדין,  עורכי  לשכת 
כזה  כגוף  סטאטוטורי.  גוף  היא  אחרות, 
עורכי  לשכת  חוק  מתוקף  פועלים  אנחנו 
החוק  סטאטוטוריות.  בוועדות  ופועלים  הדין 
עצמו עבר רפורמה ב־2016 ונתן ללשכה את 
באשר  חוק  הצעת  לכל  להגיב  והחובה  הזכות 
חוק  להצעות  להגיב  יכולנו   2016 לפני  היא. 
בשנתיים  בלבד.  משפט  בענייני  הקשורות 
האחרונות ייצרנו למעלה מאלף ניירות עמדה 
ברמה  אלא  משפט  לענייני  קשורים  שלא 
הציבורית, החברתית וכד'. חברי הכנסת גילו 
את  משביח  הדין  עורכי  בלשכת  שלהיעזר 
הצעות החוק שלהם. חבר כנסת שרוצה להגיש 
הצעת חוק פונה אלינו, ואנחנו נותנים לו את 
את  ומפנים  בניסוח  סיוע  המשפטי,  האינפוט 

תשומת לבו לבעיות משפטיות, אם יש.

מסייעים לארגוני נכים 
יכול לומר בסיפוק, שיושבי הראש של  אני 
ועדת  חוקה,  ועדת  זה  אם   – הכנסת  ועדות 
של  המשפטיים  והיועצים  כלכלה,  כספים, 
האינפוט  את  לקבל  רוצים  מאוד  הוועדות, 
באים  לא  שאנחנו  למדו  הם  שלנו.  המקצועי 
מנקודת מוצא "גילדאית", אלא מתוך אחריות 
להחזיר  חוק  הצעת  הייתה  למשל,  ציבורית. 
גבו  דין  שעורכי  טרחה  שכר  רטרואקטיבית 
בזכויות  טכני  טיפול  עבור  שואה  מניצולי 

שלהם של מילוי טפסים, למשל.    
חברתית  יחידה  הקמנו  שנים  שלוש  לפני 
בלשכת עוה"ד אותה ניהלה עו"ד פנינה תמנו־
שטה, שלפני כמה חודשים חזרה לכנסת. אנחנו 
נכים,  ארגוני  לטובת  הלשכה  את  פותחים 
מוחלשים,  לציבורים  שמסייעות  עמותות 
וימי  כנסים  השתלמויות,  להם  נותנים 
מאמין  באמת  אני  תשלום.  ללא  הסברה 

שזו תרומה משמעותית לחברה. 

אליהו … צילום: 
סיון פרג'

 

פרויקט  סוכות  

עו"ד אפי נוה, נשיא לשכת עורכי הדין
"לממונה הבא על שוק ההון – לא ייתכן שחברות ביטוח יקימו מחלקות ענק 

לטיפול ברגולציה כמו שהיה בתקופת סלינגר"



נוה … צילום: באדיבות הלשכה
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ביטוח ס סוכן  הוא  שובל  אברהם  ו"ב 
וסבא  לשניים  אב  נשוי,  שנה,   40 מזה 

לארבעה, גר בתל אביב.
בתחילה  ביטוח;  בסוכנויות  עבדתי  השנים  "כל 
כארבע  לפני  תיקים.  כמנהל  מכן  ולאחר  כמנכ"ל 
בגבעתיים.  עצמאי  משרד  לפתוח  החלטתי  שנים 
תיק  עם  עצמאי  השנים  כל  הייתי  חיים  בביטוח 

פרטי.
בפעילות  מלהשתתף  נמנעתי  הזמן  "מרבית 
הלשכה, אך הקפדתי לשלם את דמי החבר הנדרשים 
לא  לעצמאות  יציאתי  ועד  השנים  בכל  שנה.  מדי 
השתתפתי בכנסים. רק לאחר שיצאתי לעצמאות, 
הבחנתי בקשיים העומדים בפני סוכן ביטוח עצמאי 
מול חברות הביטוח ומול הרגולציה. מאז שנת 2015 
אני מקפיד להשתתף בכנסי הלשכה. בשנה שעברה, 
בסמוך לבחירות ובהשפעת חברים הגשתי מועמדות 
לבחירות בסניף רמת גן-גבעתיים אך לא נבחרתי, 
שם  ועדה.  כחבר  האלמנטרית  לוועדה  והצטרפתי 
הלשכה  של  הענפה  לפעילות  נחשפתי  לראשונה 
מול הרגולציה, מול חברות הביטוח ומול המחוקק. 
פעולות ברוכות המשפרות את מעמדו של הסוכן, 
לאחר  אלא  עצמם,  הלשכה  לחברי  גלויות  שאינן 

ביצוע התיקונים הנדרשים על ידי הוועדה.
בטלפון  מבוטח  יכול  הדיגיטלי,  בעידן  "כיום 
החכם לקבל ביטוח דירה ורכב בביטוח הישיר לאחר 

ולקבל  שאלות  למספר  מענה 
משולמת  חובה  ותעודת  פוליסה 
לצערי  בפקס.  או  בדואר  במייל 
חלק מסוכני הביטוח אינם ערוכים 
למהפך הדיגיטלי המאפשר הפקת 
באמצעות  רכב  או  דירה  פוליסת 
המבוטח  ידי  על  החכם  הטלפון 
ללא התערבות ישירה של הסוכן; 
לטפל  להתפנות  הסוכן  יוכל  כך 
והחיסכון  שירות  ובמתן  בתביעות 
הכנס  לכן  משמעותי.  הוא  לסוכן 
על  דגש  שם  הנוכחי  האלמנטרי 

העולם הדיגיטלי בענף הביטוח. סוכן חייב להצטייד 
למבוטח  אפשרות  בתוכו  הכולל  אינטרנט  באתר 
וכן  ולדירה,  לרכב  ופוליסה  מחיר  הצעת  לקבל 
ביטוחי חיים על ידי מענה למספר שאלות וחיתום 

רפואי. 
המבוטחים שלנו  מול  הקשר  את  לחזק  מנת  "על 
ולאפשר להם תקשורת רציפה, הוועדה האלמנטרית 
קיבלה על עצמה בתוכנית העבודה שלה ובתיאום 
לסוכנים  ולעזור  לפתח  לטכנולוגיה,  הוועדה  עם 
לעמוד  כדי  הדיגיטלית שלהם  היכולת  את  לשפר 
מול הדור החדש המעדיף רכישה דיגיטלית במקום 

רכישה פיזית פנים מול פנים.
"המלצתי לסוכנים הצעירים, אשר להם צפי עבודה 

ומעלה, להפנים את  25 שנה  של 
העסקי  בעולם  המתחולל  השינוי 
מכירה  לטכנולוגיות  ולעבור 
המכירה  החדש.  לדור  המתאימות 
לאוזן,  מפה  וההפניות  הטלפונית 
ילכו  משפחה  ומבני  מחברים 
למדיה  יעבור  הרוב  ויתמעטו, 
הדיגיטליות ולרשתות החברתיות, 

ואל לנו להישאר מאחור.
אלה  לכל  וממליץ  מזמין  "אני 
שטרם נרשמו לכנס ובטרם סגירת 
ההרשמה, להירשם ולהגיע. הכנס 
ומעניינות,  מקצועיות  בהרצאות  רצוף  יהיה  השנה 
חלקן מפוצלות למספר נושאים המאפשרים לסוכן 
הוא  שבו  בנושא  או  ללבו  קרוב  בנושא  להשתתף 
הושקעו  הכנס  בתכנון  מספק.  ידע  חוסר  מרגיש 
מאמץ וזמן רבים בבחירת הנושאים, המרצים, תוך 
אילוצי זמן וזמינות המרצים. אני מאמין שמשתתפי 
חוויה  ויעברו  שלהם  הידע  את  יעשירו  הכנס 

שתשפיע על עיסוקם בעתיד.
"כל אלה העמלים להכנת הכנס: הנהלת הלשכה 
לביטוח  הוועדה  לכנסים,  הוועדה  ועובדיה, 
אלה  וכל  הצעירים  לסוכנים  הוועדה  אלמנטרי, 
סוכני  כל  של  להרשמתם  מצפים   - להם  שעזרו 

הלשכה".

השבוע ב שלישי  ביום  שהתקיימה  פגישה 
עאידה  הכנסת  חברי  בין  סוכות(  )חוה"מ 
תומא סלימאן ועבד אל־חכים חאג' יחיא 
מהמחנה  סעד  סלאח  וח"כ  המשותפת  מהרשימה 
רוזנפלד  ליאור  סו"ב  הלשכה  נשיא  לבין  הציוני 
גרטי,  ישראל  סו"ב  האלמנטרית  הוועדה  ויו"ר 
סקרו ראשי הלשכה את הצעות החוק אותן פועלת 
הלשכה לקדם. בין ההצעות הצעת החוק שהוגשה 
בידי ח"כ מיקי זוהר )ליכוד(, המחייבת יצרן בחובת 
הנמקה בכל סירוב התקשרות עם סוכן ובכל מקרה 
הוחלט  בפגישה  סוכן.  עם  עבודה  הפסקת  של 
לעבות את הצעת החוק ולחייב את היצרנים לבדוק 
את רווחיות הסוכן במכלול ענפי הביטוח ולא רק 

בנושא ביטוחי החובה.

בימים  הנבנית  החוק  הצעת  בפגישה  נדונה  עוד 
אלו בלשכה, שתכליתה לחייב את חברות הליסינג 
וחברות ההשכרה בביטוח צד ג' - פעולה שתשים 
סוף לכאוס השורר בתחום זה כאשר רכב נפגע על 

ידי רכב השייך לחברות ההשכרה והליסינג ואינו 
הביעו  הכנסת  חברי  ביטוח.  בחובת  היום  מחויב 
תמיכה בהצעות החוק והבטיחו לסייע לקדם אותן 
מפלגות  וחוצת  הניתן  ככל  רחבה  תמיכה  וליצור 

כבר בפתיחת מושב החורף. 
עדווי עטאף סגן  סו"ב  ידי  הפגישה שאורגנה על 
יו"ר הוועדה האלמנטרית, התקיימה בכפר טורען. 

־במפגש נדונו גם בעיות נוספות המעסיקות את סו
־כני המגזר הערבי לרבות קידום דור ההמשך במש

רדים והכנסת דם חדש וצעיר לענף.
־במפגש השתתפו ראשי סוכני הביטוח במגזר הע

מוחמד  טריף,  עלי  מחאג'נה,  עדאל  וביניהם  רבי 
חאתם  חאדד,  סקאנדר  מסאלחה,  מוחמד  חטיב, 

עמאר וג'אמל עבאדי.

 

זרקור  אישי

"הוועדה פועלת לשיפור היכולת 
הטכנולוגית של הסוכן"

לקראת כנס אלמנטר 2018, נערוך ראיונות עם חברי ועדת הביטוח הכללי  השבוע: סו"ב אברהם שובל

חברי הכנסת הערביים יסייעו בקידום 
הצעות חוק בהן פעילה הלשכה

רונית מורגנשטרן

 ראשי הלשכה עם חברי הכנסת

שובל … צילום: סמדר גרטי
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עדת הבריאות והסיעוד בנתה מערך הרצאות ו
בנושאי  ממוקדים  עיון  לימי  הלשכה  לסניפי 

ביטוחי הבריאות והסיעוד.
"כפי  הוועדה:  יו"ר  מורי,  איגור  סו"ב  לדברי 
לקחנו  הראשונה,  המועצה  בישיבת  שהבטחתי 
ופירקנו  הארצי  וההרצאות  ההדרכות  מערך  את 
חורש,  עופר  סו"ב  הבודד.  הסניף  לרמת  אותו 
מנהל תחום ההכשרה בוועדה, אחראי על התהליך 
הכשרת  ועדת  עם  בשיתוף  בסניפים.  והטמעתו 
דביר רפ,  וסוכנים צעירים בראשות סו"ב  הסוכן 
הוד,  אודי  סו"ב  והסניפים  המחוזות  ועדת  ויו"ר 
בריאות  בנושא  הרצאות  של  ראשון  מערך  בנינו 
את  להתחיל  הסניף  מיו"ר  חוסך  זה  לסניפים. 
התהליך של בניית יום העיון מאפס. ליו"ר סניף 
כבר  יש  שלו  לסוכנים  העשרה  להביא  שרוצה 
מעולים  מרצים  עם  וחדשניים  מעניינים  נושאים 

בתחום הבריאות והסיעוד.
"תמיד סברתי שהדרך הטובה ביותר להעשרת 

עיון  יום  באמצעות  היא  והכשרתו  הסוכן 
חיים,  בבריאות,  זה  אם   – נושא  ממוקד 
הארציים  הכנסים  וכד'.  אלמנטרי 
ומורכבים  מדי  כבדים  הם  והמחוזיים 
בבריאות  שעוסק  הביטוח  סוכן  מדי. 

שילוב  בהם  שיש  לכנסים  לבוא  ממעט 
חיים,  גם  אלמנטרי,  גם   – נושאים  של 
נותני חסויות וגם קצת בריאות. במהלך הזה 

יום העיון הממוקד בפעילותו  אנחנו מביאים את 
)בריאות( עד הבית - עד הסניף הקרוב אליו. 

לטובת  נושאים  שניים־שלושה  יבחר  יו"ר  "כל 
שיבואו  לנושאים  הצעות  גם  נשקול  העיון.  יום 

תחום  לרכז  סניף  לכל  יאפשר  הדבר  מהסניפים. 
בלי  לבית,  קרוב  הסוכנים  את  שמעניין  מסוים 
לתפוס  ובלי  רבים  חסויות  נותני  לגייס  צורך 

לסוכנים פעילים יום עבודה מלא. 
"שאני מקווה שגם  מורי,  סו"ב  מוסיף  "כמובן", 
יושבי ראש הוועדות האחרים יעשו כמונו ויבנו 
מערך הרצאות לכל וועדה לטובת ימי עיון 

סניפיים ממוקדי נושא".
נשיא  מ"מ  הורנצ'יק,  ליאור  סו"ב 
כגון  יוזמות  על  מברך  "אני  הלשכה: 
מקצועיים  כלים  שמספקות  אלו, 
לקורסי  פרומו  זהו  במחוזות,  לסוכנים 
לפיננסים  במכללה  לפתח  שיוכלו  המשך 

וביטוח עבור סוכנים המעוניינים בכך".

להלן הנושאים והמרצים:
עו"ד אמנון פיראן

- כיסוי מחלות קשות בראי הפסיקה

- נכות מתאונה/תאונות אישיות – כללי על מהות 
נכות,  אחוזי  קביעת  חשובים,  מאפיינים  הביטוח, 

התיישנות, פסיקה
- תאונות, סיעודי – תביעות משפטיות

ד"ר אודי פרישמן
כמנוף  חדשות  רפואיות  וטכנולוגיות  תרופות   -

למכירת ביטוחי בריאות
- טיפול בתביעות בריאות

- סיעוד
- השתלות

ידי  על  שיבחר  אחר  נושא  כל   -
הסניף

סו"ב איגור מורי
הסיעודי  הביטוח  בעיית   -
מקריסת   - הקרוב  בעשור 
המיתוסים לדרכי פעולה חדשות

סו"ב עופר חורש
סיעודי?  ביטוח  למכור  לא  למה   -

ההיפך זה בדיוק הזמן למכור ביטוח סיעודי!
- שדרוגים בביטוחי בריאות - הפוליסות החדשות 
ואיך  לשדרג?  למה  לשדרג?  מתי  הישנות,  מול 

לשדרג?
סו"ב גדי ארגמן

- ייפוי כוח רפואי – מתמשך.
סו"ב אתי רובין

המגזר  מול  עבודה   - הרשויות  לעובדי  גישה   -
הציבורי בעולם הביטוח
סו"ב אבינועם אקווה

הגישור  בעקרונות  שימוש   – וביטוח  גישור   -
לטובת לקוחות הסוכן וכהכנסה עסקית נוספת

 

רק  בריאות

ועדת הבריאות והסיעוד בנתה מערך 
הרצאות לימי עיון ממוקדים בסניפים

סו"ב איגור מורי: "כל יו"ר יבחר שניים־שלושה נושאים לטובת יום העיון; הדבר 
יאפשר לכל סניף לרכז תחום מסוים שמעניין את הסוכנים קרוב לבית"

רונית מורגנשטרן

חורש

הורנצ'יק

סו"ב מורי. "יום עיון ממוקד עד הבית"

 https://bit.ly/2s5cJq6 
https://digital.isracard.co.il/customerrecruiting/lisob?WizardType
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השתתפות  עצמית

אפליקציית נסיעות לחו"ל של הראל
ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בבית... 

זמין עכשיו בחנות האפליקציה

… כמעט שנתיים לאחר עזיבתו של גיל יניב 
את מגדל כמנהל חטיבת חסכון ארוך טווח, 

הודיעה מגדל על מינויו של יוסי סירוטה 
לתפקיד. סירוטה ימונה למשנה למנכ"ל 

וחבר הנהלה, ויהיה אחראי על תחום ביטוח 
חיים ובריאות, ותחום אקטואריה ביטוח 

חיים ובריאות. 
מדובר בחיזוק משמעותי לתחום חיסכון 

ארוך הטווח של החברה, שכן סירוטה הוא 
מאנשי המקצוע המנוסים והבולטים בתחום. 

מטרת מינויו היא לייצר חיבור ואחידות בין 
תחומי הפעילות במגדל על מנת להתאים 

את התנהלות התחומים למגמות עולם 
הביטוח, ולפתח מוצרים חדשים ומובילים 

בתחום.
 Swiss סירוטה מונה בשנת 2004 למנכ"ל 

Re ומאז מילא תפקידים רבים בחברה 
כאשר בתפקידו האחרון שימש כדירקטור 
טרנספורמציה טכנולוגית אשר במסגרתו 
עסק בחדשנות טכנולוגית בביטוח משנה, 

ובגיבוש פתרונות טכנולוגיים לאתגרים 
עסקיים.

לסירוטה ידע מקצועי וניסיון רב במבטחי 
משנה ובענפי ביטוח חיים ובריאות, בביטוח 

אלמנטרי - רכוש וחבויות. בנוסף, סירוטה 
מומחה בסולבנסי שתיים ובקיא באמצעים 

בהם ניתן להקטין את דרישות ההון 
באמצעות ביטוח משנה.  

בין השנים 2015־2017 כיהן כמנהל אזור 
המזרח התיכון ב־Swiss Re, במהלכן זכה 
במספר פרסים עבור הישגיו המקצועיים, 

ביניהם פרס בינלאומי עבור נועזות 
 Bold in Transaction Award – בעסקאות

וכן בהוקרה נוספת עבור ניהול סגירת 
עסקים גדולים ומורכבים.  

… ניסים מזרחי, סמנכ"ל התפעול של קבוצת 
שגריר, החליט לצאת לפרישה מוקדמת 

יוסי סירוטה מונה למנהל 
חטיבת חסכון ארוך טווח 

ומשנה למנכ"ל במגדל

שינויים בקבוצת 
שגריר: חיים לייבוביץ' 

ימונה לסמנכ"ל 
התפעול של החברה

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

סירוטה … צילום: 
באדיבות מגדל

לאחר 35 שנות עשייה בקבוצה. עם 
פרישתו של ניסים מזרחי, מינתה שגריר 

את חיים )לייבו( לייבוביץ' כמחליפו. 
לייבוביץ' יקבל את האחריות על פעילות 

התפעול והשירות בקבוצת שגריר.
משגריר נמסר, כי מזרחי גדל בחברה 

ועם החברה, וכיהן במגוון רב של תפקידי 
תפעול ושירות במהלך השנים. בשנים 

האחרונות שימש כסמנכ"ל שירות ותפעול, 
ופעל ללא ליאות 7 ימים בשבוע 24 שעות 
ביממה על מנת להעניק ללקוחות החברה 

- חברות ביטוח, סוכני ביטוח, לקוחות 
אסטרטגים ומבוטחים את השירות הטוב 
ביותר לצד ביצועי תפעול ברמה הגבוהה 

ביותר.
דוד מיכאל, מנכ"ל שגריר, ציין כי הוא 

מודה לניסים על שנות עבודתו ותרומתו 
הרבה לחברה: "ניסים משאיר אחריו דור 

שלם של עובדים ומנהלים מחויבים, 
מקצוענים ומנוסים". 

סירוטה הינו בוגר תואר ראשון בהנדסה 
ותואר שני במתמטיקה, שניהם 

מאוניברסיטת ניו־יורק, ובעל תארים 
מקצועיים באקטואריה בישראל 

ובארצות הברית. 
מנכ"ל החברה, דורון ספיר, בירך על 

מינויו של סירוטה, ואמר: "מגדל פועלת 
כל העת למתן מענה לצרכי עמיתיה 

בתחום חסכון ארוך טווח, והצטרפותו של 
יוסי סירוטה לשורות החברה הוא חיזוק 

משמעותי שיעניק מקצועיות וניהול ראוי 
ונכון לתחום העיקרי של החברה". 

לייבוביץ' … 
צילום: ?
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שקט רגולטורי בענף הביטוח לאור 
שיתוק הרשות בהיעדר ממונה

רמי דיין ושגית אפיק מסתמנים כבעלי סיכוי גבוה לבחירה באחד מהם לתפקיד הממונה הבא על שוק ההון

שקט ע זוכר  לא  והחיסכון  הביטוח  נף 
כזה מכיוון הרגולציה כבר כמה שנים; 
חודש מאוד רגוע עובר על השוק ולא 
מרשות  חוזרים  אפס  בגלל  אלא  החגים  בגלל 
שוק ההון, מאז עזבה דורית סלינגר את התפקיד 

ב־31 באוגוסט.
שוק  רשות  פועלת  מכוחם  החוקים  לפי 
ממונה  ללא  לבצע  יכולה  אינה  הרשות  ההון, 
לרבות  חוזרים,  פרסומי  הבאות:  הפעולות  את 
טיוטות; פרסום עמדות ממונה, לרבות טיוטות; 
להטיל  כוונה  על  והודעה  עיצומים  הטלת 
עיצום; מתן או סירוב לתת רישיונות והיתרים; 
ביקורת  דו"ח  או  ביקורת  דו"ח  טיוטת  שליחת 

סופי ועוד. 
היועץ  של  פנימי  הנחיה  ממסמך  עולה  כך 
המשפטי של הרשות עו"ד ברוך לוברט. המסמך 

פורסם בכתבתו של עידו באום ב"דה 
מרקר". ההסבר לעצירת התהליכים 
הנ"ל ברשות הוא מניעה של קביעת 
את  להגביל  שעלולה  מדיניות 

שיקול הדעת של הממונה הבא.
רשות  על  הבא  הממונה  זהות  לגבי 

כנראה  תפורסם  ההחלטה   – ההון  שוק 
חוסר  סוכות.  המועד  חול  לאחר  מיד 

ההסכמה בוועדת האיתור לגבי המועמדים הביא 
לדחייה של ההחלטה לאחר שראש הוועדה שי 
להגיע  הבטיח  האוצר,  משרד  מנכ"ל  באב"ד, 
ולא  בספטמבר,  ב־17  הבא  בממונה  לבחירה 

עמד בהבטחה.
הוועדה בחנה מספר גדול של מועמדים ובהם 
רמי דיין, שגית אפיק, בני שיזף, רון וייסברג, 
גיתית גור גרשגורן, לימור דנש, אסף מיכאלי 

והראל שרעבי. 
כבר  שההחלטה  היא  ההערכה 
הביטוח  בשוק  וגורמים  נפלה, 
מעריכים כי אחד מהשניים - רו"ח 
באגם  משותף  מנכ"ל  דיין,  רמי 
על  למפקח  משנה  לשעבר  לידרים, 
היועצת  אפיק,  שגית  ועו"ד  הביטוח, 
בכנסת  הכספים  ועדת  של  המשפטית 
כהן  יצחק  האוצר  שר  סגן  לתפקיד.  ייבחר   –
סגנה  מיכאלי,  אסף  לבחירת  ללחוץ  ממשיך 
ההערכה  אך  לתפקיד,  סלינגר,  של  הבכיר 
נחשב  שמיכאלי  משום  ייבחר,  לא  שהוא  היא 
ל"תואם סלינגר", ובמשרדי האוצר והמשפטים 
מחפשים ממונה "פחות אגרסיבי" ועצמאי ממה 
שהייתה סלינגר. בכל מקרה, נדע את התוצאות 

הסופיות בימים הקרובים, כנראה.   

 "לשקם את התדמית ולהחזיר את היוקרה 
למקצוע סוכן הביטוח"

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 שיבוב בשאראת, סוכן ביטוח עצמאי, נצרת

שם: שיבוב בשאראת 

גיל: 34

מצב משפחתי: נשוי 

השכלה: תואר ראשון בכלכלה וניהול, תואר שני 

מג'יסטר במנהל עסקים, רישיון מותלה בייעוץ 
השקעות, רישיון סוכן ביטוח מ־2010, לקראת קבלת 

רישיון בביטוח כללי
למה בחרת לעסוק בתחום? מה אתה אוהב במקצוע?

"נכנסתי לעולם הביטוח בשנת 2008, את הרישיון 
בביטוח פנסיוני קיבלתי ב־2010. בהתחלה עבדתי 

בסוכנות ביטוח גדולה בצפון ולאחר מכן עברתי 
לעבוד במנורה מבטחים כמשווק פנסיוני. ב־2015 

עברתי מעולם הביטוח לעולם הבנקאות, עברתי 
הכשרה במסלול יועצי השקעות בבנק הפועלים 
וקיבלתי רישיון לעסוק בייעוץ השקעות מרשות 

ניירות ערך. באמצע 2016 פתחתי משרד סוכן ביטוח 
עצמאי.

"אני אוהב במקצוע את ההזדמנות לפגוש כל הזמן 
אנשים חדשים מרקעים שונים ומגוונים, להכיר 

אותם מקרוב, קודם כל כבני אדם ואחר כך כלקוחות, 
להיכנס לקודש הקודשים שלהם שזה לדעת הכל 
לגבי מצבם הרפואי של הלקוחות ובני משפחתם, 

מצבם הכלכלי, ולבסוף לעזור להם בתחומים בהם 
אין להם הרבה ידע וניסיון, אם בכלל".

נתקלת במכשולים בדרך?

"כבכל עבודה או דרך שאתה בוחר תמיד תיתקל 
במכשולים או קשיים; בתחילת הדרך זה יכול להיות 

ההתמודדות עם הלקוחות השונים, לדעת לקבל 
את ה'לא' מהלקוח, ההתקשרות מול חברות הביטוח 

ולדעת לעבור תקופות בהן אתה מרגיש שהעסק לא 
הולך טוב כפי שציפית. אצלי אחרי כל מכשול כזה 

יצאתי יותר מנוסה, נחוש וחזק וזה רק דחף אותי 
להמשיך קדימה".

איך הלשכה יכולה לסייע בהתמודדות עם הקשיים?

"הלשכה תוכל לסייע למקצוע עצמו; לדעתי 
התדמית של סוכן ביטוח בעיני הציבור נמצאת 

בשפל, מבחינת רוב הלקוחות סוכן ביטוח שקול 
לאיש מכירות שהאינטרס שלו זה לגזול כמה שיותר 
כסף מכיסם. על הלשכה להגביר את המודעות אצל 

כלל הציבור כולל ציבור הסוכנים לגבי מעמדו של 
סוכן הביטוח, לשקם את תדמיתו ולהחזיר יוקרה 

למקצוע".
איפה אתה רואה את עצמך עוד עשר שנים?

"אני רואה את עצמי מתפתח בתחום הביטוח עד 
לפרישה; בונה בסיס לקוחות רחב ונאמן, מאמץ את 

השינויים הרגולטוריים והטכנולוגיים, מתאים את 
עצמי למציאות המשתנה ותמיד להיות בקידמה".

איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?

"בשנים האחרונות יש מתקפה חסרת תקדים מצד 
התקשורת על ענף הביטוח; כל יום יש כתבה בעיתון 

או באתר אינטרנט מוביל שמנסה להכפיש את ציבור 
הסוכנים ואת המקצוע; לצד הרגולציה שהולכת 

ומחמירה וההתפתחות הטכנולוגית אדם יכול לחשוב 
שאין יותר עתיד לסוכני הביטוח. לדעתי זה עוד 

מכשול שנצטרך להתמודד איתו ולהתגבר עליו, זה 
יקרה ברגע שאנו כסוכנים נבין נכון את המשמעות 

של המקצוע ונתייחס אליו בהתאם, סוכני ביטוח 
תמיד היו ולעולם ישארו".

בשאראת

באב"ד … צילום: 
ויקיפדיה
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כהונתה ב בשלהי   ,2018 אוגוסט  חודש 
ביטוח  ההון  שוק  רשות  על  הממונה  של 
הביטוח:  לחוזר  תיקון  פורסם  וחסכון, 
רובנו,  ביטוח.  מוצרי  לאיתור  אינטרנטי  ממשק  
מכירים את החוזר הזה בשם הפשוט: "הר הביטוח". 
הביטוח  הר  של  מהותו  על  קצת  להסביר  אנסה 
בו  לעשות  חובה  קיימת   1.10.18 מיום  שהחל 

שימוש בהתאם להוראות חוזר הצירוף לביטוח.
ופשוטה  חשובה  הינה  הביטוח  הר  של  התכלית 
המידע  וזמינות  השקיפות  את  להגביר  במהותה: 
ולאפשר  הציבור  הביטוח שרכש  לפוליסות  ביחס 
הקיימים  המוצרים  את  לעדכן  או  לרכוש  לו 
במהירות  נגיש  המידע  מושכלת.  בצורה  ברשותו 
של  הביטוחי  התיק  לגבי  ממצה  מידע  ומעניק 

הלקוח בכל חברות הביטוח.

הר הביטוח יחול על הענפים הבאים: 
פוליסות ריסק, פוליסות חסכון, פוליסות אכ"ע 

ביטוח חיים קבוצתי הדד.
ביטוח בריאות: ניתוחים מהשקל הראשון, ניתוחים 
ניתוחים  תרופות,  השתלות,  לשב"ן,  משלימים 
אישיות,  תאונות  סיעוד,  ובדיקות,  ייעוץ  בחו"ל, 
מחלות קשות, שיניים, עובדים זרים ושוהים בחו"ל.

ביטוח חובה לרכב.
ביטוח מקיף וצד ג' ברכב. 

ביטוח מקיף לדירות ולבתי עסק.

האמורים  לענפים  ביחס  מספק  הביטוח  הר 
את הפרטים הבאים:

שירות,  פוליסה/כתב  מספר  המבוטח,  של  ת.ז. 
)אישי/ סיווג  הביטוח,  תחום  הביטוח,  מוצר  סוג 

קבוצתי( מועד תחילת הביטוח, מועד סיום הביטוח, 
סך דמי ביטוח שנתיים או חודשיים. 

הר הביטוח לא יחול על הפוליסות הבאות: 
שלגביהן  קבוצתיות  חיים  ביטוח  פוליסות   .1
לתקנות   )5(10 תקנה  לפי  הממונה  אישור  ניתן 
קבוצתי(,  חיים  )ביטוח  ביטוח  עסקי  על  הפיקוח 

התשנ"ג־1993.
2. פוליסות ביטוח חיים קבוצתיות ששווקו לפני 1 

בינואר 2006 ולא חודשו.
1)א()5(  בסעיף  כאמור  אישיות  תאונות  ביטוח   .3
עולה  שאינה  לתקופה  שנערך  הפיקוח,  להודעת 

על שנה, כמפורט להלן: 
א. ביטוח תאונות אישיות קבוצתי או ביטוח תאונות 
אישיות שאינו קבוצתי, שנערך לקבוצת מבוטחים 
עקב השתתפותם באירוע המשותף לחברי הקבוצה 

או עקב השתתפותם בפעילות מסוימת.
ב. ביטוח תאונות אישיות קבוצתי לתלמידים.

4. ביטוח בריאות שבעל הפוליסה או המעסיק של 
המבוטח מממן עבורו את מלוא דמי הביטוח, אם 
נעשה למבוטח לא מסוים או אם נעשה במסגרת 

ביטוח מקיף לבתי עסק. 
המבוטחים  פרטי  שבו  קבוצתי  בריאות  ביטוח   .5
בעל  דרישת  לפי  הביטוח  לחברת  ידועים  אינם 

הפוליסה מסיבות ביטחוניות.
6. מוצרי ביטוח שנערכו לתקופה שאינה עולה על 

שלושה חודשים.
הביטוח  להר  התיקון  יכנס   2019 מרץ  בחודש 
אשר יחול גם לגבי דו"ח תביעות ובכך יחל עידן 
חדש בנושא משלוח דוחות העדר תביעות )מורחב 
וצד  המקיף  הרכב  בעולם  הביטוח  לחברות  יותר( 
שלישי. חברת הביטוח תעביר להר הביטוח מידע 
שנים  בשלוש  שלישי  וצד  מקיף  פוליסות  על 

שקדמו לדיווח והפרטים שימסרו:

1. מספר תעודת זהות של המבוטח;
2. מספר הרכב המבוטח;
3. מועד מקרה הביטוח;

4. הסכום ששולם;
5. סוג הכיסוי;

6. סוג התביעה )נזק עצמי או צד שלישי(;
7. סכום הפיצוי או השיפוי שנתקבל מצד שלישי, 

ככל שנתקבל;
8. שיעור ירידת ערך;

9. סכום ירידת ערך
נוסף שיטופל החל ממרץ 2019 במסגרת  נושא 
ביחס  מפורט  מידע  העברת  הינו  הביטוח  הר 
קופת  לחברי  קבוצתי  סיעודי  ביטוח  לפוליסות 
הפוליסה  להם  שבוטלה  מבוטחים  בגין  חולים, 
 180 חלפו  שטרם  חולים,  קופות  בין  מעבר  עקב 
ימים ממועד תום תקופת הביטוח ויורחב הדיווח, 
בשינויים המתבקשים, ביחס לנושא זה באופן הבא:
1. גיל הצטרפות לביטוח בהתאם לקבוע בסעיף 8 

להוראות ביטוח סיעודי קבוצתי;

מספר החודשים בהם היה זכאי לקבל תגמולי   .2
ביטוח;

תום  במועד  ביטוח  תגמולי  לקבל  זכאי  האם   .3
תקופת הביטוח )כן/לא(;

4. מבוטח זכאי כהגדרתו בהוראות ביטוח סיעודי 
קבוצתי )כן/לא(;

5. פירוט של החרגות לכיסוי הביטוחי, ככל שקיימות.
המידע  יועבר על ידי חברת הביטוח עד לחמישי 
בכל חודש בגין החודש שחלף, ובביטוח חיים עד 
וחברת  החולף  החודש  בגין  חודש  לכל   15 ליום 
הביטוח אחראית לוודא את תקינות המידע המועבר 

לרבות בדיקת ת.ז. והעדר נתונים כפולים. 
אציין כי למבוטח יש אפשרות להסיר את המידע 
המשמעות  הביטוח.  להר  הדיווח  מקובץ  אודותיו 
היא שתוך שבועיים ממועד הבקשה תחדל חברת 
הביטוח מלדווח על הפרטים של המבוטח, והמבוטח 

לא יוכל לדעת באופן מרוכז את מכלול הכיסויים 
הביטוחים שיש ברשותו. 

הציבור  לטובת  מבורך  בחוזר  מדובר  לסיכום: 
כלל  את  מרוכזת  בצורה  שישקף  באופן  בישראל 
עם  הציבור.  של  האישיים  הביטוחים  הכיסויים 
לא  המידע  כי  ניתן להתעלם מהעובדה  לא  זאת, 
בהכרח שלם, אינו מתעדכן באופן מיידי )אונליין( 
ובעיקר, יתכנו מקרים שהלקוחות ויתרו מסיבות 
ולכן  הביטוח  להר  הדיווח  על  עימם  השמורות 
המידע המתקבל לא ישקף את כלל הכיסויים ביחס 

ללקוח ויוביל לרכישת ביטוח כפול. 

הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני 
ביטוח

 

רגע  משפטי

חוזר ממשק אינטרנטי: כך תאתרו 
מוצרי ביטוח בקלות וביעילות

עו"ד עדי בן אברהם

סוכנת/סוכן ביטוח חבר לשכה יקר: האם כבר 
־נכנסת לאתר הלשכה והורדת את המדריך המרו
כז ליישום חוזר צירוף לביטוח שהכנתי עבורך? 

להלן הקישור לאתר הלשכה.

https://app.insurance.org.il/login
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דרושים

מחפשים מתמחה לענף חיים בסוכנות ביטוח 
בירושלים. איש קשר: נטלי 0528196304

לחברה מובילה בתחום הביטוח בהוד השרון, 
מחפשים אתכם למשרות מובילות בתחום. 
שעות עבודה נוחות וגמישות, תנאים ושכר 

 מצוינים למתאימים! ק''וח רלוונטים: 
 hr@myexperts.co.il

דרוש פקיד/ת תביעות, ניסיון חובה, כולל ידע 
באלמנטרי / עסקי, סביבה תומכת ומסייעת. 

רון שירותי ביטוח בחיפה, הר הכרמל. פעילות 
 מגוונת ואפשרות למשרה חלקית. קו"ח למייל:

ins.com־tsipi@ron 
לסוכנות ביטוח מובילה בכפר סבא דרוש/ה 

רפרנט/ית עם ניסיון של שנתיים לפחות בתחום 
הביטוח אלמנטרי ו/או חיים יש לשלוח קורות 

חיים למייל:suzy@br־ins.co.il לפרטים – 
073־7062800

ליעדים סוכנות לביטוח בפתח דרוש סוכני חיים 
צעירים מתמחים בריסקים , לעבודה על תיק 
משותף . תנאים מצויינים למתאימים קורות 

 חיים למייל:
bit.co.il־jobs@yeadim

לסוכנות ביטוח ותיקה, באוירה משפחתית, 
ברמת־גן, דרושה פקידה עם נסיון בתחום 

 האלמנטרי, קו”ח לשלוח למייל:

meraveba@gmail.com 
ליועץ ביטוח אלמנטרי דרוש/ה עובד/ת 

לשעתיים )כל יום( . עבודה מהבית . דרישות: 
ידע מעמיק בביטוח אלמנטרי, עבודה עם וורד. 

שמעון 0505492619
סוכנות ביטוח עם צוות צעיר ודינאמי מעוניינת 

לרכוש סוכן /סוכנות בתחום אלמנטארי ו/או 
חיים . ניתן גם ליישם מודל של שיתוף פעולה או 

Yaniv@ikeshet.co.il .אופציות אחרות
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

שכירות משנה

להשכרה חדר עם כניסה נפרדת במשרד של 
סוכן ביטוח.  התשלום כולל: ארנונה, חשמל, דמי 

ניהול, אינטרנט, ניקיון. המיקום מרכזי ביותר 
בירושלים.  איש קשר: נטלי 0528196304
משרדים מפוארים בהרצליה פיתוח 144 

מטר, 5 חדרים, חדר ישיבות פנוי. גמישות 
במחיר ־יש אופציה לשוכר משנה. דודו – 

0544649668\0525348721

להשכרה־ חדר עם כניסה נפרדת במשרד של 
סוכן ביטוח. התשלום כולל: ארנונה, חשמל, דמי 

ניהול, אינטרנט, ניקיון. המיקום מרכזי ביותר 
 בירושלים.  

איש קשר: נטלי, 0528196304
להשכרה בחיפה בבניין ברוש משרדים 

מפוארים ומרוהטים. מחיר פיקס כולל שכ"ד, 
ארנונה חשמל, מים, ניקיון ותקשורת על בסיס 

חודשי/שנתי. אטרקטיבי לסוכנים)אפשרות 
לתפעול חיים ואלמנטארי( שי־ 052־8033305

להשכרה בפתח תקווה על ציר ז'בוטינסקי, 
במקום נגיש, חדרים )מ־10 עד 30 מ"ר( משרד/

ים מרוהט/ים, עם כל הציוד והשירותים הנלווים 
הנדרשים לסוכן ביטוח. )אינטרנט, מרכזיה, חדר 

ישיבות ועוד(במחיר החל מ־645 ש"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 
dani@gsr.co.il מדהים, לפרטים נוספים
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 0544־297685. מייל: 

ziperen@walla.com

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

סוכן ביטוח חיים ,אלמנטר מעונין לקנות תיקי 
ביטוח , המימד הבין אישי הוא הקובע .

Bgol601@gmail.com אבי.
סו”ב עם רישיון פנסיוני פנוי להצעות לשת”פ 

כמנהל מקצועי/עסקי. לפרטים  ־
talmenashetamir@gmail.com

מעוניינים ברכישת תיק ביטוח אלמנטרי או 

חיים.תיק מאזור הצפון. רצוי קטן. לפנות 

ins.co.il־omri@mishor :בבקשה למייל
סו”ב עם רשיון פנסיוני פנוי להצעות לשת”פ 

 כמנהל מקצועי/עסקי. 
talmenashetamir@gmail.com

סוכנות ביטוח וותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש 
תיק ביטוח חיים ו/או תיק ביטוח אלמנטרי, 

ydubin@bezeqint.net .סודיות מובטחת
מפגש הכנה למכירת תיק ביטוח. סוגים של 

מתווה עסקה והצד הפסיכולוגי. גשר מיזוגים 
dani@gsr.co.il ורכישות בביטוח

סוכנות מובילה רוכשת תיקי ביטוח בכל 
הענפים, בכל הארץ מכפילים גבוהים במיוחד 

טל: 052־8033305
סוכנות מאזור השרון  מעוניינים לקנות תיק 

חיים ואלמנטרי, טל: 0504835656. הצעות 
 ,klinair24@gmail.com :לשלוח ל

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

 

ביטוח  בעולם         דוד ליפקין

נזקי הוריקן פלורנס לא יכרסמו בהונם של המבטחים

הדרום־נ בחוף  שפגע  פלורנס,  ההוריקן  זקי 
בכ־20  נאמדים  הברית,  ארצות  של  מזרחי 
מיליארד דולר. חלק גדול מהנזקים יתגלגל על 
כתפי חברות הביטוח המתמחות בביטוחי נדל"ן 
ואסונות טבע. אולם הנזקים האלה לא יכרסמו 

בהונם של המבטחים האמריקאים.
מדוע האופטימיות הזו? המבטחים האמריקאים 
כך  דולר,  טריליון  כחצי  של  הון  על  יושבים 
 ROBERT עליהם.  יכבידו  לא  ההוריקן  שנזקי 
HAUFF, אנליסט בוולס פרגו סקיוריטיס, מציין 
שוטפת  שנתית  הוצאה  הן  האלה  הנזקים  כי 
לפיצוי נפגעי אסונות טבע של חברות הביטוח. 
כ־150  בהיקף של  הוריקן  נזקי  כי  מוסיף,  הוא 
מיליארד דולר יזעזעו את הונם של המבטחים. 
הרסני  הוריקן  אם  לקרות  יכול  כזה  תרחיש 
ינוע מפלורידה לניו־יורק, ישטוף אזורים רבים 
ויערער את היסודות של בנייני מגורים, בנייני 

משרדים ומבנים תעשייתיים.
HOWAED MILLS, לשעבר רגולטור הביטוח 

פלורנס  שלהוריקן  צופה  אינו  ניו־יורק,  של 
וביטוח  הביטוח  תעריפי  על  השפעה  תהיה 

המשנה. 

המנכ"ל החדש שיבצע בדק 
בית בלויד'ס

הביטוח  חברת  מנכ"ל  לשעבר  ניל,  ג'והן 
כמנכ"ל  מונה   ,QBE הגדולה  האוסטרלית 

הוא  לויד'ס.  הגדול  הביטוח  תאגיד  של  החדש 
מחליף את אינגה ביל.

לבצע  יידרש  לויד'ס  של  החדש  המנכ"ל 
שנקלע  לאחר  הביטוח  בתאגיד  בית  בדק 
היתר,  בין  שעברה.  בשנה  גדולים  להפסדים 
יצטרך לפעול לחיסול פעילות של סינידקטים 
מפסידים ולייעל את הפעילות של סינידקטים 
של  המעבר  את  להאיץ  נדרש  הוא  אחרים. 
אלקטרוני  לניהול  לעבור  המשנה  מבטחי 
גדול  שחלק  בעוד  המשנה,  ביטוחי  עסקי  של 
בשיטה  לעבוד  ממשיכים  המשנה  ממבטחי 
השמרנית של הטבעת חותמת גומי על ביטוחי 
משנה במסמכי נייר, במקום לפעול במערכת 

אלקטרונית.
אחת המשימות הדחופות של ניל היא הקמת 
חברת בת של לויד'ס בבריסל. זו החברה שתרכז 
לאחר  האירופי  באיחוד  לויד'ס  פעילות  את 
פרישת בריטניה מהאיחוד האירופי. ניל ייכנס 

לתפקידו ב־15 באוקטובר.
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