
www.inf.org.ilגיליון מס' 717 … 13 בדצמבר 2018

ביטוח ופיננסים

 בניגוד לעמדת בג"צ
נשיא הלשכה לממונה: אין להתיר 

מצב בו סוכני נסיעות משווקים 
ביטוח נסיעות לחו"ל < עמ' 3

הדור הצעיר 

יו"ר ועדת הצעירים הנכנסת: 
"ללכד את שורות הסוכנים 

הצעירים" <  עמ' 9

 נבחרי השנה
בטקס שנערך במסגרת ועידת 

עדיף הוכרזו חברות הביטוח 
והסוכנים המצטיינים < עמ' 4־5

 שת"פ פורה בין מנורה 
מבטחים ללשכת סוכני ביטוח

החברה תשווק פוליסות רכב מקיף גם לנהגים עם שתי תביעות ⋅ 
רוזנפלד: "נדאג שכל חברות הביטוח יצטרפו למהלך" < עמ' 6 



שנה שלישית ברציפות!
הפניקס קבוצת הביטוח של השנה.

על פי בחירת עיתונאי הביטוח ועדיף

70 שנה של סוכנים מקצוענים, עובדים מסורים ולקוחות מרוצים!
ברכות לסוכני הפניקס - השותפים להצלחה

הפניקס חברה לביטוח בע“מ
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ביטוח 
ופיננסים

חדשות הביטוח

 רוזנפלד לממונה ברקת: "לרשות אין 
סמכות להכשיר המצב הבלתי חוקי 

בתחום ביטוחי הנסיעות לחו"ל"
 נשיא הלשכה מבקש מהממונה על שוק ההון לחזור בו מכוונתו להאריך את הפטור מחוזר 

הלידים לסוכני נסיעות < רונית מורגנשטרן

שיא לשכת סוכני ביטוח סו"ב ליאור רוזנפלד, נ
פנה במכתב אל הממונה על שוק ההון, ביטוח 
ממנו  וביקש  ברקת,  משה  ד"ר  וחיסכון 
לחזור בו מכוונתו לדחות את יישום חוזר הלידים 
זאת   .2019 יולי  עד  לחו"ל  נסיעות  ביטוח  בתחום 
הטיוטה  לגבי  הרשות  שתקיים  השימוע  לפני  עוד 
שפורסמה בנושא בשבוע שעבר. מדובר בטיוטה בה 
הציע הממונה להאריך את הפטור לסוכני הנסיעות 
רישיון  בעל  שאינו  גוף  "מעורבות  חוזר  מתחולת 
ביטוח  שאינו  ביטוח  מוצר  של  ומכירה  בשיווק 

קבוצתי" , שנכנס לתוקף ב-10 באוקטובר 2018.
"כניסתו לתוקף של חוזר הלידים, ביום 10.10.18, 
סוכני  לפיו  שנים  ארוך  שוק  לכשל  קץ  שמה 
נסיעות, בניגוד גמור להוראות החוק וחרף העובדה 
כי מדובר על עבירה שמאסר בצידה מכרו ושיווקו 
ביטוח. והנה, כרעם ביום בהיר, מספר שבועות לאחר 
מכן, מפרסמת רשות שוק ההון טיוטה חדשה, אשר 
מתעתדת להכשיר, ככל שתכנס לתוקף, את המשך 
כשל השוק הן באופן רטרואקטיבי, והן לעתיד - עד 

ליום 20.7.19.
"למען הסר ספק יובהר כבר עתה - לשכת סוכני 
החוקיים  האמצעים  בכל  תתנגד  בישראל  ביטוח 
העומדים לרשותה על מנת לוודא כי טיוטה זו לא 

תהפוך לחוזר מחייב. 
האמונה  מפקחת  שרשות  הדעת  על  יעלה  "לא 
על טובת הציבור תאפשר מצב לא חוקי שבו סוכני 
ישווקו פוליסות  נסיעות, חסרי כל הבנה בביטוח, 
ביטוח נסיעות לחו"ל ואיש לא יפקח עליהם", טוען 

רוזנפלד במכתבו לברקת.

סוכני הנסיעות הפנימו
כבר  רבים  נסיעות  סוכני  כי  מדגיש,  רוזנפלד 
"והנה  פיו  על  ופועלים  הלידים  חוזר  את  הפנימו 
למרות עובדה זו עדיין מנסה הרשות ליתן הכשר 
פי  על  פועלים  שאינם  סוכנים  של  מיעוט  לאותו 
חוזר הלידים - תכלית זו אינה ראויה ואנו מתנגדים 
כי הרשות  ואנו תקווה  לה כפי שיפורט במכתבנו 

תחזור בה מכוונתה זו".
השתלשלות  את  במכתבו  סוקר  רוזנפלד 
דרישת  ובה  הנסיעות  ביטוח  בנושא  האירועים 
לסוכני  לאפשר  מנת  על  חקיקה  לתיקון  בג"צ 

 ,2018 מאי  "בחודש  ביטוח.  למכור  הנסיעות 
חוק  הצעת  חקיקה  לענייני  השרים  ועדת  אישרה 
המאפשרת לסוכני הנסיעות למכור ביטוח. הואיל 
הליכי  למצות  מנת  ועל  לפגרה,  יצאה  והכנסת 
מועד  מוצע לדחות את  החוק,  חקיקה של הצעת 

התחילה.

ההצעה  הונחה  השרים  ועדת  אישור  לאחר  יום 
עד  במליאה.   2018 במאי   30 ביום  מוקדם  לדיון 
לכתיבת שורות אלו, לא השתנה דבר ביחס להצעה 
הנראה  בעתיד  כלשהו  דבר  ישתנה  אם  וספק 
הצעת  את  הגישה  אשר  הסיעה  ועוד,  זאת  לעין. 
ומשכך  מהקואליציה  פרישתה  על  הודיעה  החוק, 
הפכה הצעת החוק להצעה מטעם האופוזיציה, כך 
לומר  צומצמו, שלא  שסיכוייה של ההצעה לעבור 

אפסו בכנסת המכהנת כיום", מדגיש נשיא הלשכה.

בניגוד לעמדת בג"צ 
עוד טוען רוזנפלד במכתבו: "מדינת ישראל היא 
לא  כלל  והדבר  הדעת  על  יעלה  לא  חוק.  מדינת 
ארכה  העניקה  אשר  בג"צ  עמדת  שחרף  מתקבל, 

ארוכה יותר מארכת הרשות - במקום נובמבר 17, 
המבצעת,  והרשות   ,2018 מאי  עד  ארכה  נקבעה 
את  האריכה  אף  החוק  הוראות  קיום  על  האמונה 
לתוקף.  נכנס  החוזר  בו   10.10.18 ליום  המועד 
ובניגוד  בג"צ  עמדת  כנגד  מתריסה  הרשות  כעת 
לחוזר קיים שמתקן את העוולה החוקית, מאפשרת 

ומכשיר  המאשר  חוזר  של  הוצאה  מיוזמתה 
…מצב לא חוקי, שאף הרשות יודעת שהוא אינו 

רוזנפלד. "לא נאפשר פגיעה בציבור הלקוחות" | צילום: יוסי אלוני

 "ננקוט באמצעים משפטיים אם רשות שוק ההון תאשר 
מכירת ביטוח ללא רישיון סוכן ביטוח ובניגוד לחוק"
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חדשות הביטוח

הביטוח נ ועיתונאי  עדיף  של  השנה  בחרי 
 2018 השנה  נבחרי  בטקס  הוכרזו  והפיננסים 
שנערך במסגרת ערב הגאלה החגיגי של ועידת 

עדיף ה־18 בהשתתפות בכירי הענף. 
זו  הפניקס  זכתה  השנה  של  הביטוח  קבוצת  בתואר 
השנה השלישית ברציפות. בערב הגאלה נשאו דברים 
רועי ויינברגר, עורך ראשי בעדיף, ד"ר משה ברקת, 
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, וסגן שר האוצר, 
ח"כ יצחק כהן. במסגרת הערב גם הוענק אות הוקרה 
על מפעל חיים לאיזי כהן, לשעבר מנכ"ל מגדל וכלל 
להפניקס,  שנים   70 לציון  טקס  נערך  כן,  כמו  ביטוח. 
בהשתתפות מנכ"לי חברת הביטוח בעבר ובהווה: יוסי 
ארוכות  שנים  אחרי  ראשונה  פומבית  בהופעה  חכמי, 
את  לפידות.  ואייל  שפי  יהלי  לענף,  מחוץ  היה  בהן 

הערב הנחתה אשת התקשורת אורית מרום.

 בפעם ה־3 ברציפות - הפניקס נבחרה 
לקבוצת הביטוח של השנה 

בטקס נבחרי השנה של עדיף ועיתונאי הביטוח והפיננסים נבחרו גם הסוכנים המצטיינים: סו"ב 
שחר ישי, סו"ב מאיר רוטברג, סו"ב יעקב סויסה וסו"ב אייל רחוביצקי < רונית מורגנשטרן

צילומים: סטודיו עדיף

העובדה  לנוכח  יותר  עוד  חמור  הדבר  חוקי. 
שבניגוד לעבר בו האריכה הרשות את הפטור 
הלידים  חוזר  שב־10.10.18  הרי  הנסיעות,  לסוכני 
ובמקום  הנסיעות,  לסוכני  ביחס  לתוקף  נכנס 
שהרשות תפעל לאכוף את הוראותיו, היא מבקשת 
את  ולהכשיר  רטרואקטיבית,  הפטור  את  להחיל 
התנהלותם של סוכני הנסיעות בניגוד גמור לחוק".
רוזנפלד מדגיש, כי לרשות גם אין סמכות לכך: 
"בהתאם ליעוץ המשפטי שקיבלנו לרשות אין כל 
הוראות  חרף  חוקי,  בלתי  מצב  להכשיר  סמכות 
מיום  מתקנות  הוראות  הקובעות  מחייבות  חוזר 
10.10.18, ובניגוד להוראות החוק והכל בנימוק, לא 

סביר, שקיימת הצעת חוק בתוקף". 
ביטוח  סוכני  לשכת  פנתה   2018 במאי  לדבריו, 
עד  הארכה  פשר  על  לתהות  וביקשה  לרשות 
ארבעה  על  מדובר  כי  לה  נמסר   .2018 אוקטובר 
ולהעברת  להערכות  סביר  זמן  בודדים,  חודשים 
התיקון לחוק. לשכת סוכני ביטוח חרקה שיניים אך 
הייתה מוכנה להמתין ארבעה חודשים שלאחריהם 

עדיין נותרה הצעת החוק ללא התקדמות".

מצב שגוי ומסוכן
לא  ביטוח  סוכני  לשכת  כי  מדגיש  רוזנפלד 
לא  למצב  נוספת  ארכה  תינתן  בו  מצב  תאפשר 
חוקי כלפי הציבור: "אנו לא נהיה מוכנים לפגיעה 
בציבור הלקוחות, אשר רוכשים מוצר ביטוח כה 
חשוב ומהותי, על ידי מוכרן של סוכני הנסיעות, 
אליך,  פונה  אני  לכן,  לחוק.  ובניגוד  רישיון  ללא 
בטרם פרסום הטיוטה האמורה, בדרישה מפורשת, 
זו,  מכוונתך  בך  ולחזור  השלג  כדור  את  לעצור 
מלנקוט  מלפנינו  מנוס  יהיה  לא  כן,  לא  שאם 
בכל האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו לשם 
עצירת המהלך השגוי והמסוכן הנ"ל", אומר נשיא 

הלשכה.
לשכת  הציבורי  במישור  גם  כי  טוען,  הוא  עוד 
סוכני ביטוח רואה באמירה לפיה ניתן לשווק לציבור 
ומסוכן  פוליסות ביטוח ללא רישיון, מהלך מוטעה 
המבוטחים:  זכויות  ביותר לשמירת  והרסני  לציבור 
תדע  הנסיעות  סוכנות  כי  הדעת  על  יעלה  "האם 
ליתן למועמד לביטוח פירוט בדבר עיקרי הביטוח, 

הרשות  מטעם  הטענות  האם  והכיסויים?  הסייגים 
בדבר מאמצי האכיפה לשמר רמת מקצועיות שתגן 
על הציבור עולה בקנה אחד עם הרצון להוציא חוזר 

ששומט את הקרקע תחת המקצועיות?".
הוועדה  מסקנות  את  במכתבו  מזכיר  רוזנפלד 
"יש  לפיהן  הביטוח"  סוכן  של  מעמדו  ל"בחינת 
לשרש את הנוהג הרווח של שיווק ביטוחים בניגוד 
את קשירתן של  למנוע  יש  הפיקוח.  חוק  למצוות 
סוכן  שאיננו  מתווך  באמצעות  ביטוח  עסקאות 
להיעשות  חייב  ביטוח  בעסקת  תיווך  כל  מורשה. 
3.2 ל"דו"ח  )בס'  ידי מתווך מורשה".  ורק על  אך 
הועדה לבחינת מעמדו המשפטי של סוכן הביטוח" 

עמ' 18־19 לדו"ח מיום 25.1.1998(".
לבסוף מדגיש נשיא הלשכה: "לשכת סוכני ביטוח, 
האמצעים  בכל  בידה,  אשר  כל  תעשה  בראשותי, 
למנוע  מנת  על  לרשותה,  העומדים  המשפטיים 
ביטוח על  יפגע עקב מכירת  מקרים בהם הציבור 
ידי גורמים שאינם בעלי רישיון, שלא ידעו למכור 
ואשר  לצורכיהם,  ביותר  המתאימה  הפוליסה  את 

עלולה לגרום להם נזק ממוני רב".

…

ועדת עדיף ה־18

מוצר השנה
ענף ביטוחי הבריאות והסיעוד: 

מגדל

 ענף הביטוח הכללי: 
קופר נינווה

 ענף החיסכון ארוך הטווח: 
כלל ביטוח

רשימת הזוכים בענפים השונים
קבוצת הביטוח לשנת 2018: הפניקס )שנה שלישית ברציפות(

בית ההשקעות לשנת 2018: הראל פיננסים

חברת השנה בענף ביטוחי הבריאות והסיעוד: איילון

 חברת השנה בענף הביטוח הכללי: שלמה ביטוח 
)שנה שנייה ברציפות(

חברת השנה בענף ביטוח החיים: הראל

גוף הגמל וההשתלמות של השנה: אלטשולר שחם

קרן הפנסיה בבעלות חברת ביטוח: מנורה מבטחים

קרן הפנסיה בבעלות בית השקעות: אלטשולר שחם
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ועדת עדיף ה־18

סוכן יקר
בחידוש הביטוח בחר 

דרכים שירותי דרך וגרירה

לפרטים: 073-200744

מהלך השנה
ענף ביטוחי הבריאות והסיעוד: 

הפניקס

 ענף הביטוח הכללי: 
קופל גרופ

 ענף החיסכון ארוך הטווח: 
הלמן־אלדובי

 ענף הפיננסים: 
פסגות

מערך הייעוץ הפנסיוני 
וסוכנות השנה

מערך הייעוץ הפנסיוני בבנקים: 
בנק הפועלים

סוכנות השנה בענף הביטוח 
הכללי: גבאי סוכנות לביטוח 

סוכנות השנה בענף החיסכון ארוך 
הטווח: דורות

סוכנות השנה בענף הפיננסים: 
פרופיט

סוכן השנה
ענף ביטוחי הבריאות והסיעוד: 

סו"ב שחר ישי

 ענף הביטוח הכללי: 
סו"ב מאיר רוטברג

 ענף החיסכון ארוך הטווח: 
סו"ב יעקב סויסה

 ענף הפיננסים: 
סו"ב אייל רחוביצקי

חדשנות
ענף ביטוחי הבריאות והסיעוד: 

פספורטכארד על המוצר 
PassportCard Pocket

 ענף הביטוח הכללי: 
GO הכשרה על הכשרה

 ענף החיסכון ארוך הטווח: 
מיטב דש 

סוכן השנה
ארבעה סוכנים, כולם חברי לשכת 
סוכני ביטוח, זכו במגן הוקרה על 
הצטיינותם בתחום בו הם מתמחים

ענף הביטוח הכללי:
 סו"ב מאיר רוטברג, המכהן 
בלשכה כיו"ר ועדת רווחה

ענף חיסכון ארוך טווח:
 סו"ב יעקב )קובי( סויסה, |

פעיל  בלשכה

ענף ביטוחי הבריאות והסיעוד:
סו"ב שחר ישי, פעיל בלשכה

ענף הפיננסים:
 סו"ב אייל רחוביצקי, חבר ועדת 

הפיננסים בלשכה
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חדשות הביטוח

פוליסות ח תשווק  כי  הודיעה  מנורה  ברת 
לנהגים עם שתי תביעות.  גם  רכב מקיף 
היוזמה נולדה בפגישה של הנהגת לשכת 
הנהלת  עם  הנושא  את  שמקדמת  ביטוח,  סוכני 

מנורה והייתה שותפה לה גם רשות שוק ההון. 
יוזמת  ביטוח  סוכני  שלשכת  השנייה  הפעם  זאת 
אותו  בנושא  בכנסת,  מהיר  דיון  האחרונה  בשנה 
תמיכה  תוך  לביא  עליזה  הכנסת  חברת  הובילה 

מלאה של חבר הכנסת משה גפני, יו"ר ועדת 
הכספים.

הלשכה,  נשיא  נפגשו  לאחרונה 
הוועדה  ויו"ר  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב 
עם  גרטי,  ישראל  סו"ב  האלמנטרית, 
מיכאלי  אסף  לממונה  הבכיר  הסגן 

היתר  בין  הוחלט  בפגישה  זה.  בנושא 
ליזום פנייה משותפת לחברות הביטוח, דבר 
שהניב תוצאות השבוע. חשוב לציין כי גם 

שלמה ביטוח מקבלת בשנה האחרונה מבוטחים עם 
שתי תביעות. 

נשיא הלשכה, ליאור רוזנפלד אמר לאחר מכן כי 

"אני שמח שמנורה הרימה את הכפפה. אנחנו 
לא נעצור כאן ונדאג שכל חברות הביטוח 

עם  מבוטח  שבו  הזה  לעוול  סוף  ישימו 
שתי תביעות הופך למסורב ביטוח. כמו 
כן, שמחנו לאחרונה לשמוע גישה שונה 
ברשות שוק ההון שתומכת ביוזמה שלנו 

ועל כך תבורך".
מנורה  מצד  מבורך  במהלך  "מדובר  גרטי: 
בתחום  מובילה  חברה  שהיא  מבטחים 

ואני  מצוינת  בשורה  זאת  האלמנטרי. 
להצטרף  האחרות  החברות  לכל  קורא 
שתי  עם  למבוטחים  מענה  ולתת 

תביעות ברכב".
פרט  ביטוחי  תחום  מנהל  סודרי,  יוסי 
מבטחים,  במנורה  האלמנטרי  באגף 
הפעולה  שיתוף  על  מברכים  "אנו  הוסיף: 
את  שהיווה  ביטוח,  סוכני  לשכת  עם  הפורה 
החדש, שבו  הביטוחי  המסלול  הקטליזטור להשקת 
מקיף  רכב  בביטוח  תביעות  שתי  עם  מבוטחים 
יתקבלו לביטוח בחברתנו, זאת ללא מגבלה על סוג 

תיפתח  ההפקה  מערכת  התביעה.  גובה  או 
 2019 בינואר  מ־2  החל  הביטוח  לסוכני 
לא  עלה  זה  צורך  כי  יודגש  כך.  לשם 
השתתפו  אשר  סוכנים  מצד  גם  אחת 
בחברתנו,  עגול  שולחן  במפגשי 
ובהתאם לאמור ראינו חשיבות גבוהה 
לנסות ולמצוא פתרונות לסוכני הביטוח 
התביעות  שתי  סוגיית  עם  בהתמודדות 

ובהתאמת הכיסוי גם למבוטחים אלו".
מסלולים  למגוון  מצטרף  זה  מהלך  לדבריו, 
השיקה  מבטחים  שמנורה  ייעודיים  ופתרונות 
האוטוטופ  מוצר  הרחבת  כדוגמת  לאחרונה, 
לנהגים בכל הגילאים, מסלול מיוחד לרכבי יוקרה 
עד 800 אלף ועוד. "מסלולים ופתרונות אלו, הינם 
לאפשר  מבטחים,  מנורה  של  מהאסטרטגיה  חלק 
המוצר  בהתאמת  ולמבוטחים  לסוכנים  גמישות 
הביטוחי לצרכיהם. החברה תמשיך להרחיב את סל 
אוכלוסיות  ולסוגי  לפלחים  והמסלולים  המוצרים 
בצורה  הביטוחי  הכיסוי  התאמת  לשם  נוספות 

מלאה לצורכי הלקוחות," אמר סודרי.

 בעקבות פניה של הלשכה – מנורה מבטחים 
תשווק פוליסת רכב גם לנהגים עם שתי תביעות

 החברה משיקה מסלול ביטוח ייעודי ברכב, "claims 2", המיועד לנהגים עם שתי תביעות בשלוש השנים 
האחרונות < רונית מורגנשטרן

סודרי

גרטי
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הכשרת סוכנים

תי המרצות הבכירות במכללה לפיננסים וביטוח - אסתר ש
בכיר  סגן  גפני,  יואב  בפני  ערערו  כספי,  ונילי  קאלו 
לממונה על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון שאחראי גם 
על מחלקת בחינות סוכנים, על רמת הקושי הגבוהה במבחן יסודות 

הביטוח האחרון שהתקיים ב־4 בדצמבר.
בפנייתן לגפני מציינות המרצות: "בהמשך לפגישתנו המשותפת עם 
נציגי האוצר במכללה, מחודש אוגוסט 2017, בה סוכם כי בכל מבחן 
האחרון  במבחן  כי  לציין  ברצוננו  חריגות,  2 שאלות  עד  תישאלנה 
נשאלו שאלות באופן שמחייב לימוד מעמיק המתאים למבחני גמר, 

ולא מבחן ביסודות". 

מחטיאים את המטרה
מוכנות  לבדוק  מטרתו  ביסודות  "מבחן  וכספי:  קאלו  טוענות  עוד 
לנו  יש  יום. לפעמים  היום  בחיי  הסוכן  בתחום מושגים שישמשו את 
הרגשה שמחטיאים את המטרה, וחבל. חשוב לנו שהדברים המועלים 

במכתבנו זה, יטופלו בדחיפות כדי למזער את 'הנזק' במבחן הנוכחי".
"נודה לכם על מתן הוראות מתאימות לנוגעים בדבר, כדי שבעתיד 

לא תהיינה חריגות מן המוסכם בינינו", מסכמות המרצות. 

יערך ב 9:00־14:00,  השעות  בין  ה־15.1.19,  תאריך 
במלון  בישראל,   MDRT מועדון  של  העיון  יום 

קראון פלאזה ירושלים.

לדברי סו”ב אלברט גבאי, CLU, יו”ר MDRT ישראל, 
פרטי התוכנית המרתקת “המירוץ ל־MDRT”, וכן פרטים 

על הסעה למקום ישלחו בהמשך. 

הקושי במבחן יסודות הביטוח: “היו יותר 
שאלות חריגות מהמוסכם בינינו”

המכללה לפיננסים וביטוח שלחה מכתב לאחראי על בחינות הסוכנים ובו 
מפורטות השאלות הבעייתיות מהמבחן האחרון < רונית מורגנשטרן

גבאי | צילום: נאוה ויקלמן

דוגמה לשאלות 
הבעייתיות

⋅ איך מוגדר סיכון "רעידת אדמה" 
לפי חוזר הביטוח? 

נושא ההוראות לניסוח תכניות 
ביטוח, מחייב לימוד מעמיק ולכן 

מקומו בבחינת גמר במסגרת ביטוח 
רכוש.

⋅ האם הרשות הפלסטינית חייבת 
 בנזיקין באירוע שנחשב לטרור?

דרישה כזאת לגיטימית בבחינות גמר 
בביטוח כללי, אך לא לגבי סיכונים 

ספציפיים שאנחנו לא אמורות לכלול 
אותן בנושאי הלימוד ביסודות.

 המירוץ ל־MDRT: יום העיון המסורתי 
של המועדון בישראל יתקיים ב־15 בינואר
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 הוועד המנהל אישר את תוכנית העבודה 
לשנת 2019

< רונית מורגנשטרן 

אושר בטרומית: ביטוח זכויות לעצמאי 
שעיקר הכנסתו מעסק שפשט רגל

חוק הביטוח הלאומי שהציע ח''כ רועי פולקמן עבור טובת העסקים הקטנים: "פשיטת רגל של מקור 
ההכנסה העיקרי היא מכה קשה עבור עסק ולא בטוח כי ביכולתו להשתקם" < רונית מורגנשטרן 

הצעת ה את  טרומית  בקריאה  אישרה  כנסת 
חוק הביטוח הלאומי )תיקון - ביטוח זכויות 
שמצוי  מעסק  הכנסתו  שעיקר  עצמאי 
ההצעה  התשע"ח־2018.  בפירוק(,  או  רגל  בפשיטת 
הוגשה בידי חבר הכנסת רועי פולקמן וקבוצת חברי 
כנסת, אליה הוצמדה הצעה דומה של חברת הכנסת 

מרב מיכאלי.
עם  בחוזה  שהתקשר  בעצמאי  נוגעת  החוק  הצעת 
מזמין עבודה או שירות ועיקר הכנסתו באותה תקופה 
החוק,  פי  על  מזמין.  אותו  עם  בהתקשרות  מקורה 
במידה ואותו מזמין פשט רגל או שניתן לו צו לפירוק, 
יהיה זכאי העצמאי לגמלה בגובה סכום שכר עבודתו 
פשיטת  על  להכרזה  שקדמה  השנה  בחצי  הממוצע 

הרגל או הפירוק.
"בישראל  נכתב:  החוק  להצעת  ההסבר  בדברי 
פועלים כיום כ־450 אלף עסקים, מתוכם 99% עסקים 
פושטי  ידי  על  חובות  אי־תשלום  וקטנים.  בינוניים 
קטנים  עסקים  בעלי  לנושים  בפירוק  וחברות  רגל 

וספקים היא תופעה שכיחה, הגורמת לאלפי 
מחיר  את  לשלם  קטנים  עסקים  בעלי 
החוב, דבר הגורם לעתים לקריסתם. מצב 
יותר כשעיקר הכנסתו של  זה חמור אף 
העסק הקטן מקורה בעסק או אדם שפשט 

את  לאבד  עלול  העצמאי  זה  במצב  רגל. 
מקור פרנסתו.

פשיטת רגל של מי שהיווה מקור ההכנסה 
מכה  היא  הקטן  העסק  בעל  העצמאי  עבור  העיקרי 
קשה עבור העסק וכלל לא בטוח כי ביכולתו להשתקם 
ולהתאושש ממנה. מצבים אלו מכבידים על המשק 
ופוגעים בצמיחה ובאיתנות הפיננסית של העסקים. 
זאת ועוד, בשונה מהחברות הגדולות, מרבית העסקים 
הקטנים נעדרים עורף כלכלי איתן ועתודות כספיות, 
אשר יאפשרו להם להתארגן מחדש ולגייס לקוחות 

שיחליפו את מקור הפרנסה שאבד".
"אחת  פולקמן:  רועי  ח"כ  ההצעה,  מגיש  לדברי 
אנשים  זה  ויותר  יותר  רואים  שאנחנו  התופעות 

מעסיקים  מול  כ'פרילנסרים'  שעובדים 
שונה  מעמדם  למה  חשבוניות.  עם 
משל שכירים? במאה ה־21 יש מספיק 
אפשרות  או  גמישות  שרוצים  אנשים 
לעבוד מהבית ולא נכנסים תחת הגדרת 
עובד מעביד. העניין מעורפל בחוק ותלוי 
בפסיקה של בית המשפט, ולכן באה הצעת 

החוק הזו". 
ח"כ מרב מיכאלי הוסיפה: ״למרות המשקל העצום 
הם  ועצמאים  עצמאיות  הישראלי,  למשק  שלהן 
מגזר כמעט נטול זכויות סוציאליות. מאז שהקמתי 
הקודמת  בכנסת  והעצמאים  העצמאיות  את שדולת 
אנחנו נאבקות להביא להבנה שמדובר בעובדים לכל 
דבר, שהמדינה חייבת להם רשת הגנה, כאשר החלק 

המשמעותי ביותר עבורן זה דמי אבטלה".
בהצבעה במליאה, 82 חברי כנסת תמכו בחוק ללא 
העבודה  לוועדת  תועבר  ההצעה  לכך  אי  מתנגדים, 

הרווחה והבריאות.
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חדשות הלשכה

חדשות הביטוח

תכנית ה את  אחד  פה  אישר  המנהל  וועד 
העבודה לשנת 2019 שהציג בפניו נשיא 

הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד. 

התכנית כוללת 6 פרקים מרכזיים:

זאת  הלשכה:  חברי  מספר  הרחבת   
גדולות;  בסוכנויות  הנשיא  הופעת  באמצעות 
במרחב  גדולות  בסוכנויות  מחוזות  יו"ר  הופעת 
השתלמות  תגמול   – חבר"  מביא  "חבר  המחוזי; 
צוות  הלשכה;  פעילות  ושיווק  פרסום  שנתית; 

תגובות ושימור.

קשר סוכן – חברה: שיפור קשרי חברות 
הביטוח והסוכנים באמצעות צוות מו"מ בו שותפים 
2 סגני נשיא לשכה – סו"ב ליאור הורנצ'יק וסו"ב 
יוסי אנגלמן; חברות הביטוח לא ימכרו באופן ישיר 

העמלות;  בעניין  לסו"ב  שקיפות  הסוכן;  ללקוחות 
למהירות  תקנים   -  SLA שירות  רמת  הגדרת 
הסדרת  לפניות;  השבה  בתביעות,  טיפול  תגובה, 
חברות  רתימת  העמלה;  חשבון  על  ההנחה  נושא 

הביטוח ללשכה וחיזוק שיתופי הפעולה איתן.

שיפור מעמד סוכן הביטוח בתקשורת: 
באמצעות הופעות יזומות בעיתונות האלקטרונית 
בינואר  שיושק  לסוכן"  "מיתוג  קמפיין  והכתובה; 
הביטוח  סוכן  של  חשיבותו  את  ויבהיר  הקרוב 
החברתיות  ברשתות  תגובות  צוות  למבוטח; 
"סוכנים  בציבור;  סו"ב  של  הופעות  ובעיתונות; 
תביעות  סיפורי  מתארים  סוכנים   – ְמָסְפִרים" 

במסגרת הופעות בציבור.

רגולציה וקשרי ממשל: פתיחת ערוצי 
תקשורת חדשים עם רשות שוק ההון; הלשכה תיזום 

שוק  רשות  עם  מוחות  לסיעור  חודשיים  מפגשים 
ההון; מעבר מ"תגובה" ל"יוזמה" – הצעות לסדר יום; 
עיבוי וחיזוק הלובי הפוליטי לרבות בשנת בחירות; 
הובלת הצעות חוק עבור הסוכנים וציבור הלקוחות; 

שילוב הלשכה ביוזמות והצעות חוק קיימות.

מיצוב  וביטוח:  לפיננסים  המכללה 
בתחומה;  מובילה  מקצועית  כסמכות  המכללה 
הסדרת תאריכי הבחינות יחד עם רשות שוק ההון; 
השימוש  הרחבת  הלימוד;  שיטת  של  "החכמה" 

בתשתית המתקדמת.

הכנת סוכן הביטוח לאתגרי המחר: 
סטנדרט  קביעת  אנושי;  מענה  לצד  דיגיטציה 
דיגיטליים;  לכלים  הסוכן  חיבור  גבוה;  מקצועי 
הסברה  שיפור,  )אסטרטגיה,  עבודה  צוותי  הקמת 

ועוד(.
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"אנחנו נוביל ביחד עם האוצר צורת תגמול 
נוספת, בנוסף לזו שאנו מקבלים מהיצרנים"

בראיון אחד על אחד, במסגרת ועידת עדיף, התייחס נשיא הלשכה לנושא דמי הניהול 
הנמוכים בקרנות ברירת המחדל ולהסכם צרוף לרבים < רונית מורגנשטרן

ועידת עדיף ה־18

"
מהוות  הנבחרות  המחדל  ברירות  קרנות 
שלושה  לפחות  בו.  להתחשב  שצריך  דבר 
סוכני  עם  שיעבדו  הודיעו  השקעות  בתי 
מתגמלים  והם  מחדל  ברירות  בקרנות  ביטוח 
את סוכני הביטוח. הלקוח החלש צריך את סוכן 

הביטוח".
ליאור  סו"ב  ביטוח  סוכני  לשכת  נשיא  אמר  כך 
אליצפן  עם  אחד  על  אחד  של  בשיחה  רוזנפלד 
רוזנברג, עורך Ynet כלכלה, שהתקיימה במסגרת 
דמי  לנושא  בכך  התייחס  רוזנפלד  עדיף.  ועידת 

הניהול הנמוכים בקרנות ברירת המחדל.
רוזנפלד:  אמר  לרבים  צירוף  לנושא  בהתייחסו 
זה  את  שגם  העבר  עמלות  על  לבג"צ  "ניגשנו 
ממשיכים  ואנחנו  וניצחנו  ניגשנו  לקחת.  רצו 
אחורה  שנים  עשר  עמלות  על  מתוגמלים  להיות 
כי סוכני הביטוח הביאו לקוחות לחברות הביטוח 
או  המנקה  היום.  עד  שירות  לתת  ממשיכים  והם 
יום  של  בסופו  במסעדה  המלצר  או  המטפלת 
החלשים  האנשים  ביטוח.  מסוכן  שירות  מקבלים 
יותר בשוק העבודה מקבלים שירות מסוכני ביטוח 
בנושא  מתוגמלים.  להיות  צריכים  והסוכנים   -

ההסדר לרבים העתידי נצטרך למצוא פתרון". 
בחינה  יעשה  שהפיקוח  יודעים  "אנו  רוזנברג: 
שהוא  מנהלים,  לביטוחי  הקשור  בכל  מחודשת 
מקור הכנסה משמעותי לסוכני הביטוח, אולי זה 

ייגדע או יצטמצם...”.
עם  "נפגשנו  ואמר:  לכך  התייחס  רוזנפלד 
הממונה על שוק ההון. אני לא מכיר ביטוח מנהלים 
שמומשה  ההון  שוק  מרשות  דרישה  יש  שייגדע. 
על ידי חברות הביטוח, להגיש בריסקים תעריפים 
המנהלים.  ביטוח  בתוך  שקיימים  וחדשים  שונים 
יתרונות  עם  מצוין  מוצר  הוא  המנהלים  ביטוח 
נכון  ייעוץ  לתת  ויידעו  ידעו  הביטוח  וסוכני 

למבוטח הקצה - איזה חסכון פנסיוני לרכוש. גם 
כאן נצטרך לחשב מסלול מחדש בנושא התגמול 
ואנחנו מובילים בשיתוף פעולה עם האוצר צורת 
לא  מהיצרנים.  לעמלה  בנוסף  נוספת,  תגמול 
נוותר על העמלה מיצרן", הדגיש נשיא הלשכה, 
"אבל יש פעולות שבהן סוכן הביטוח רשאי, זכאי 
ייעוץ,  וחייב לקבל תגמול מהלקוח. פעולות של 
להיות  צריך  סוכן  זה  על   - תיק  בדיקת  הכוונה, 

מתוגמל, בנוסף על עמלה מהיצרן".

ביטוח נסיעות לחו"ל
נשיא  הדגיש  לחו"ל  נסיעות  ביטוחי  בנושא 
2018 סוכני  הלשכה כי “החל מה־10 באוקטובר 
הנסיעות לא יכולים למכור ביטוח נסיעות. יצאה 
טיוטה מרשות שוק ההון שמדברת על כך שתינתן 
ארכה של שמונה חודשים נוספים. נילחם בטיוטה 
הטיוטה  הוצאת  מאחורי  שעומדת  הטענה  הזו. 
להכשיר  הזמן  את  הנסיעות  לסוכני  לתת  היא 
אילטוב  רוברט  ח"כ  שהגיש  החוק  הצעת  את 

מכיר  לא  אני  נסיעות.  ביטוח  למכור  שתאפשר 
חוזר שיאפשר  חוק שהגשנו, שהכשירו  בהצעות 

בינתיים למכור.
ליסינג  חברות  שתחייב  חוק  הצעת  "הגשנו 
שיצא  ראיתי  לא  ג'.  צד  ביטוח  לבצע  והשכרה 
נושאי  להעביר  כדי  ג'  צד  ביטוח  שמחייב  חוזר 
חקיקה. האם היו נותנים לנהג שלא אוחז ברישיון 
נסיעות  לסוכן  נותנים  איך  בכביש?  לנהוג  נהיגה 
שאין לו ניסיון למכור ביטוח נסיעות? לא נאפשר 

לנו  יש  לעבור.  לטיוטה  ניתן  ולא  להתממש  לזה 
שימוע בשבוע הבא מול משרד האוצר וננקוט בכל 
האמצעים החוקיים העומדים לרשותנו. לא נאפשר 
למי שאין לו רישיון למכור ביטוח. לא יכול להיות 

שסוכני נסיעות ימכרו ביטוח נסיעות".

שנה עתירת הישגים
אותם  המאבקים  על  המנחה  לשאלת  בהתייחסו 
חווה נשיא הלשכה בתוך הלשכה וקושי בהעברת 
הגענו  הכל  "למרות  רוזנפלד:  אמר  החלטות, 
 - הישגים  עתירת  שנה  מסיימים  אנו  להישגים. 
גם בתחום התקשורתי רואים אותנו, אנו בולטים. 
הביטוח.  מסוכני  להתעלם  ניתן  לא  בתקשורת 
ואנו לא  סוכני הביטוח  אייטם שמדברים על  אין 
דף  פתחנו  ההון  שוק  רשות  מול  שם.  נמצאים 
חדש ועובדים איתם בשיתוף פעולה מלא וגם מול 

חברות הביטוח.
השלימו  שלא  גורמים  ויש  מבית  בעיות  "יש 
לנשיא  שנבחרתי  זה  ועם  הבחירות  תוצאות  עם 
הלשכה ואני מוביל אותה להצלחות. היו בחירות 
וציבור הסוכנים אמר דברו. לשכת סוכני ביטוח 
כל  מול  יותר  וחזק  יותר  טוב  במקום  נמצאת 
על  לשמור  כדי  להתעצם  נמשיך  הגורמים. 
התקשורת  מול  והנראות  הפרנסה,  המעמד, 

ורשות שוק ההון ואנחנו עושים זאת בהצלחה".

 "יש פעולות שבהן סוכן הביטוח חייב להיות מתוגמל 
על ידי הלקוח, בנוסף על עמלה מהיצרן"

רוזנפלד. "הסוכנים צריכים להיות מתוגמלים" | צילום: שלומי דעי
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"שיווק מוצרים אחידים לא יכול להיות הדרך 
הבלעדית. צריכה להיות התאמת צרכים"

 הקו השונה של ברקת לעומת של סלינגר: קרא לחברות הביטוח להתייחס למבוטח הקטן כמו 
למבוטח הגדול והחזק והבטיח להגן על החלשים < רונית מורגנשטרן

ועידת עדיף ה־18

"
הדרך שבה יש מוצרים אחידים הייתה נכונה 
בלעדית.  דרך  להיות  יכולה  לא  היא  אבל 
אנחנו היום ברשות חושבים שצריכים להיות 
מוצרים בסיסיים שהם נגישים לציבור הרחב, אבל 
צריכה להיות גם יצירתיות וגם התאמת צרכים".

כך אמר הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, 
של  הפתיחה  בערב  בנאומו  ברקת  משה  ד"ר 
באווניו  השבוע  שהתקיימה  ה־18  עדיף  ועידת 

שבאיירפורט סיטי. 
ישמש  הבסיסי  המוצר  "לכן,  הוסיף:  ברקת 
כבנצ'מרק בלבד ועליו יהיה אפשר להוסיף רבדים. 
יצירתיות  גם  היא  מתחרות  שחלק  חושב  אני 
ובמקרים מסוימים אם הלקוח מבין והסוכן מסביר 
מהמוצר  להוריד  יכול  הלקוח   - שצריך  כמו  לו 

הבסיסי ובמקרים מסוימים להוסיף לפי צרכיו".
תשומת  במרכז  הם  האזרחים  כי  הדגיש  ברקת 
הלב של הרשות: "נושא אחד חשוב שהוא בראש 
האזרחים  של  החיים  איכות  שיפור  זה  מעיינינו 
חיי  על  מסתכלים  אם  מזה.  פחות  לא  בישראל. 
האזרח, אז הפנסיה היא דבר מאוד חשוב עבורו, 
עולמות של בריאות הם מאוד חשובים וגם הרכוש 
שנמצאים  האנשים  של  בידיים  נתון  כולו  שלו. 
את  הביטוחי,  הכיסוי  את  עבורו  ומנהלים  כאן 
ההשקעות שלו, ואת הדבר הזה אנחנו רואים לנגד 
עינינו. זו אחריות מאוד גדולה שהאזרח יקבל את 
הכיסוי הביטוחי שמתאים לו ויקבל אותו בתנאים 

הוגנים", הדגיש.

יציבות חברות הביטוח 
הוא  ולמשק  למבוטחים  ביותר  הגדול  "הנזק 
קריסה של חברת ביטוח. אי אפשר להמעיט בערך 
למשק  למבוטחים,  ביטוח  חברות  יציבות  של 
ולמערכת הפיננסית, ולכן אנו ברשות שוק ההון 

שמים זאת למטרת על, לצד הביטחון הפיננסי של 
הצרכן".

חברות  של  "השם  כי  זה  בהקשר  אמר  עוד 
עליו.  מגנים  שאתם  בטוח  ואני  חשוב  הביטוח 
אנחנו נעזור לכם לשמור על השם שלכם ולהגן 

נדאג  ואנחנו  למבוטחים  תדאגו  אתם  עליו; 
לתעשייה שתשגשג".

הוא הוסיף את החשיבות של יציבות 
 :2 סולבנסי  של  בעולם  החברות 
"לא נקל בו ראש. כפי שכולנו לא 
חוסכים בבריאות, אז בבריאות של 
ונביא  נחסוך  לא  אנחנו  החברות 
כדי  ביותר  הטובים  האנשים  את 

האלה",  האתגרים  עם  להתמודד 
הדגיש.

"אני שמח להיות תחת משרד אוצר 
ושר אוצר שהם מהחברתיים ביותר 
זה  ישראל.  מדינת  בתולדות  שהיו 

אנשים  של  הנושא  שלי.  לאג'נדה  מתאים  מאוד 
מאוד קרוב ללבנו. כבוד האדם. היחס ההוגן כלפי 
האדם". הוא ציין כי הרשות מטפלת בהרבה מאוד 
אנשי  כי  אמר  הטיפול  אופן  על  ציבור.  תלונות 
הרשות מתקשרים לאנשים שפונים בתלונות ואף 

נפגשים איתם.
ברקת פנה לראשי החברות שהיו באולם ואמר: 
הוא  שלכם  הגדול  האינטרס  שגם  חושב  "אני 
של  לסעיפים  ומעבר  לנוסחאות  מעבר  לראות 
ביקורות  נעשה  שאנחנו  מודיע  אני  הפוליסות. 
לפנים  )תשלום  אקסגרציה  עושים  אתם  למי 
או  הגדולים  ללקוחות  רק  האם   – הדין(  משורת 
לפנים  הסתכלות  צריכים  שבאמת  לאנשים  גם 
משורת הדין. אני חושב שזה חשוב לכם לא פשוט 

ממה שזה חשוב לנו".

ברקת הדגיש את האחריות הרבה שמוטלת על 
כתפי הרשות, שמנהלת השקעות בהיקף של 1.6 
טריליון שקל, שלדעתו יהפכו להיות מהר מאוד 
על  משפיע  הזה  האדיר  "הכסף  דולר.  לטריליון 
כלכלת ישראל בצורה מאוד משמעותית – אם זה 
בפרויקטים של תשתיות, אם זה בנדל"ן, אם 

זה במקומות אחרים", אמר.

נגן על החלשים
"אנחנו מחפשים להגן על בעלי 
הפיאט ולא על בעלי המרצדסים. 
יודעים  המרצדסים  בעלי 
להסתדר לבדם מול החברות. יש 
לעשות  הכלכלי  הכוח  את  להם 
זאת. אבל אותם אנשים, שהם חלשים 
- הם צריכים את ההגנה שלנו ואת 
את  יקבלו  הם  הבסיסיים.  המוצרים 

כל התמיכה מאיתנו", אמר.
בראש  להיות  חייבת  שלנו  "ההסתכלות 
ובראשונה הסתכלות כלכלית, תוך הבנה עמוקה 
הבנקאות.  מעולם  בא  אני  הביטוח.  עולם  של 
מהבנק אתה מקבל כסף וצריך להחזיר אותו, אבל 
והיא  בביטוח - חברת ביטוח מקבלת את הכסף 
הבדל  עושה  זה  למבוטחים.  להחזיר  שצריכה  זו 
וחברות  הפיננסית  והיציבות  המינוף  בנושא של 

ביטוח הן בהחלט לא כמו בנקים".
ברקת הציג את נבחרת רשות שוק ההון: יואב 
גפני, עבד חסדייה, אסף מיכאלי, הראל שרעבי, 
אוהד מעודי, טל הפלינג, אמיר פלד, ארז רבן 
ורם אלפיה. "זו הנהלת רשות שוק ההון ותחתם 
סומך  אני  שעליה  הנהלה  זו  מחלקות.  מנהלי 
ב־100% והיא תוביל את שוק ההון עם עוד אנשים 

טובים שאני אביא מבחוץ כדי לחזק אותנו".

ברקת. "צריכה להיות התאמת 
צרכים" | צילום: לע"מ

ביטוח לנהג נוסף
ל-4 ימים

בכל דרך שנוחה לכם!

ההרחבה מתאפשרת בענפים 17, 27 ו-30. לפוליסות קיימות בהראל ששולמו בכרטיס אשראי ולרכבים שערכם עד 300,000 ₪. התנאים המלאים 
והמחייבים הינם התנאים המופיעים בפוליסת הביטוח.

What sApp חדש ובלעדי! באמצעות
למספר 055-7002220

₪88

גם באמצעות SMS למספר: 055-7002220
גם באתר הראל בכל עמודי התוכן של תחום הרכב

גם בטלגרם "הוספת נהג ל-4 ימים"



תתפלאו, אבל אפשר לחדש

בביטוח 
סיעודי

מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ
האמור כפוף לתנאי הפוליסה המלאים. הפיצוי ישולם במקרה של מות המבוטח עד גיל 80

בלעדי למגדל! נספח הבטחה למחר

רובד נוסף בהגנה על איכות ואריכות 
החיים של המבוטח ומשפחתו

 נספח ייחודי למגדל המעניק פיצוי גם במקרה סיעודי וגם במקרה שהמבוטח נפטר 
מבלי לממש את הכיסוי הסיעודי או הספיק לקבל רק חלק מהפיצוי הסיעודי. 

 לבירור זכאות לקוחותיך להצטרפות ללא הצהרת בריאות עד ל - 21.12.18 
פנה עוד היום למפקח שלך במגדל

גם בביטוח בריאות, טוב שיש מגדל מאחוריך
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ועידת עדיף ה־18

יו"ר מגדל אחזקות זומן לשיחת 
בירור אצל הממונה על שוק ההון

זאת לאחר שלא התקיימה בזמנה ישיבת הדירקטוריון שדרש הממונה לקיים ⋅ ד"ר ברקת: 
"אתם בוחנים את סבלנותו של הרגולטור לרפיון בהתנהלותכם" < סו”ב אייל רחוביצקי

 "הדיגיטל יעזור לסוכן להיות איש 
אמונו של המבוטח"

בפאנלים שהתקיימו במסגרת ועידת עדיף ניתנו לסוכנים כלים מעשיים לעבודת השוטפת 
וכן דרכים להתמודדות עם אתגרי העתיד < רונית מורגנשטרן

ממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון ד"ר ה
משה ברקת, זימן את שלמה אליהו, יו"ר 
במשרדו  בירור  לשיחת  אחזקות,  מגדל 
)16 בדצמבר 2018(. יש לציין  ביום ראשון הקרוב 
על  המעיד  הביטוח  בענף  חריג  בהליך  מדובר  כי 

עמדתו החד משמעית של הממונה.
במכתב ששלח אתמול ברקת לאליהו, הוא דורש 
דירקטוריון  של  ישיבה  כונסה  לא  מדוע  לדעת 
מגדל כפי שדרשה רשות שוק ההון לפני שבועיים. 
פרופ'  מגדל  ליו"ר  שהופנתה  בדרישה  מדובר 
עודד שריג, עליה חתום עבד חסדייה, סגן בכיר 
לממונה, מה־26 בנובמבר. במכתב מבקש חסדייה 
להחלטת שלמה אליהו להקים ועדה בראשותו כדי 
הנהלת  ועל  הדירקטוריון  על  הפיקוח  את  להדק 
הוועדה  ספיר.  דורון  המנכ"ל  בראשות  מגדל 

ביגר  אברהם  הדח"צים  את  גם  כוללת 
ורונית בודו.

במכתב דרש חסדייה לקיים ישיבת 
דירקטוריון במגדל ביטוח שבה תידון 
את  יראה  הדירקטוריון  אם  השאלה 
כמחייבות  הוועדה  עבודת  תוצאות 

במסגרת  בשיקוליו  אותו  מנחות  או 
הממשל  על  השלכתן  לרבות  פעילותו, 

חסדייה  דרש  בנוסף  בחברה.  התאגידי 
בעייתיות  קיימת  אם  בשאלה  ידון  שהדירקטוריון 
משפטיים,  להיבטים  התייחסות  לרבות  אחרת, 
דרש  חסדייה  ועבודתה.  הוועדה  של  קיומה  בעצם 
הישיבה  פרוטוקול  את  לרשות  להעביר  משריג 
מכתבו  פי  על  קיומה.  לאחר  ימים  מ־7  יאוחר  לא 
יטופל  העניין  כי  לרשות  הודיע שריג  ברקת,  של 

ותתקיים ישיבה בנושא בקרוב.
מאתמול,  ברקת  של  מכתבו  לפי 
נקבעה  ולא  ניכר  זמן  שחלף  "לאחר 
בדצמבר  ב־10  ביקשנו  בעניין  ישיבה 
בדצמבר".   20 עד  כזה  דיון  ייקבע  כי 
ברקת כותב: "להפתעתנו נענינו כי לא 
הזמן  בטווח  הדירקטורים  ניתן לכנס את 
הסביר וכי ישיבת הדירקטוריון תתקיים רק 
על  מעיד  שהדבר  לכך  מעבר  בדצמבר.  ב־27 
היוצאת  ובהנחיה  העניין  בחשיבות  ראש  הקלת 
מהרשות, אני סבור כי אתם שוכחים את חובתכם 
של  סבלנותו  את  ובוחנים  החברה  כדירקטוריון 

הרגולטור לרפיון בהתנהלותכם".
בירור  לשיחת  אליהו  את  זימן  ברקת  כאמור, 

במשרדי הרשות ביום ראשון הקרוב.

מסגרת ועידת עדיף ה־18 התקיים מושב ב
ייעודי לסוכני ביטוח ולמתכננים פיננסים 
שנשא את הכותרת "מדיבורים למעשים". 
מנהל  נוריאל,  יובל  הנחה  המיוחד  המושב  את 

מערך סוכנים בעדיף תקשורת.
והשתלמות,  גמל  אקסלנס  מנכ"ל  קיסוס,  אורי 
הרצה על הזדמנויות לסוכן בעולם הפיננסי; סוכן 
הביטוח יעקב סויסה סיפק לנוכחים טיפים על איך 
המשפחה;  להגנת  תשוקה  הלקוח  אצל  מייצרים 
עו"ד עדי בן אברהם, היועץ המשפטי של לשכת 

סוכני ביטוח, ביאר לנוכחים סוגיות רגולטוריות.
פאנלים:  שני  המושב  במסגרת  התקיימו  בנוסף, 
כללי  ומנהל  מייסד  ארזי,  גיל  הנחה  אותו  פאנל 
הסוכנים  בין  הקשר  בחיזוק  עסק   ,FinTLV
ללקוחותיהם, עם דגש על חיזוק העולם הדיגיטלי. 
בפאנל השתתפו סו"ב ליאור הורנצ'יק, מ"מ נשיא 
הלשכה, מיקי זכאי, מנכ"ל אדקיט ועופר נוריאל, 
כי  בדיון  שאמר  עדיף,  מבית  מרקטפרו  מנכ"ל 
סוכן הביטוח הוא בהגדרה איש אמונו של הלקוח. 

ולהתאים  זזה  שהגבינה  להבין  צריך  רק  "הסוכן 
עצמו למציאות החדשה, כי הוא מכיר את הרכוש 
של המבוטח ואת מצבו הבריאותי. אין ספק שלסוכן 
יש את כל הכלים להיות איש אמונו של  הביטוח 
שהוא  כל  בכך.  לו  לעזור  יכול  והדיגיטל  הסוכן, 
לו   שיש  הנכסים  כל  את  לרתום  זה  לעשות  צריך 

לדיגיטל", הסביר נוריאל.
חברת  מנכ"ל  דוברי,  דן  בהנחיית  אחר,  פאנל 
הפיננסים,  המתכננים  איגוד  יו"ר  ולשעבר  אלעד 
דן בהשקעות אלטרנטיביות בעולם החדש ובתחום 
כלים  היתר,  בין  להעניק,  נועד  הפאנל  הפיננסים. 
העתיד  אתגרי  עם  להתמודדות  הפיננסי  לסוכן 
בעולם  המקצוע  לאיש  עסקיות  בהזדמנויות  ונגע 

ההשקעות האלטרנטיביות.
מנהל  שותף  נחום,  איציק  השתתפו:  בפאנל 
בפריזמה קפיטל; אודי אביטל, יו"ר ועדת פיננסים 
איגוד  יו"ר  אצילי,  וברק  ביטוח  סוכני  בלשכת 

המתכננים הפיננסים.
כמו כן, אלי שחף, מומחה לשינוי הרגלים ובניית 
כוח רצון עסקי, הרצה ונתן כלים בנושא - "כיצד 
שכדאי  הרגלים  ארבעה  העסק?  את  להכפיל 
לנצל  ניתן  כיצד  הסוכנים  את  לימד  הוא  לאמץ". 
בעסק,  שלהם  ההכנסה  להכפלת  ההרגלים  את 
לאושרו  המשמעותית  התרומה  על  דיבר  ובנוסף 

של האדם".

אליהו | צילום: 
סיון פרג'

הורנצ'יק | צילום: באדיבות הלשכה

חדשות הביטוח
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חדשות הביטוח

"המטרה שלי היא שהסוכנים הצעירים 
יפנימו שהלשכה היא בית עבורם"

סו"ב לילך מיטרני, שנבחרה לתפקיד יו"ר ועדת צעירים והכשרת הסוכן בלשכה, 
בראיון על פעילות הוועדה והתוכניות להמשך < רונית מורגנשטרן 

ו"ב לילך מיטרני )31( נבחרה לתפקיד ס
הסוכן  והכשרת  צעירים  ועדת  יו"ר 
הוועד המנהל בשבוע  בישיבת  בלשכה 
דביר  סו"ב  את  בתפקיד  מחליפה  מיטרני  שעבר. 
רפ שפרש מתפקידיו בלשכה. לשכת סוכני ביטוח 
ורבת  המבורכת  פעילותו  על  רפ  לסו״ב  מודה 
הצלחה  לו  ומאחלת  הביטוח  סוכני  למען  השנים 

רבה בהמשך הדרך.
בענף  המשך  דור  לציון,  ראשון  תושבת  מיטרני, 
הביטוח, עוסקת בתחום כשמונה שנים, מהן שלוש 
הייתה  ביטוח. בעבר  סוכני  שנים פעילה בלשכת 
חברה בוועדות הכספים, רווחה ויחסי ציבור. החל 
המשפחתית  הסוכנות  את  מנהלת  היא   29 מגיל 

שהקימה אמה רחל מיטרני בראשל"צ.
״אני מודה להנהגת הלשכה על הבעת האמון בי. 
הוא להבטיח את עתידם הכלכלי של  החזון שלי 

סוכני הביטוח הצעירים וצוות משרדם.
"בימים אלה אני בונה את הוועדה מחדש ובוחרת 
שבועיים  לעצמי  הקצבתי  חבריה;  את  בקפידה 
מקצועיים.  יהיו  שחבריה  ועדה  תהיה  שאחריהם 
חשוב לי שתמהיל החברים יהיה מגוון הן מבחינת 
גברים  גיאוגרפיה,  גילאים,  התמחות,  תחומי 

ונשים, ולפחות נציג אחד מהמגזר הערבי. כל זה 
כדי שיהיה סיעור מוחות פורה בפעילות הוועדה".

את ההתלהבות שומעים בקולך. מה התכניות 
שלך לגבי הוועדה?

שאהנה  מאמינה  אני  אבל  מאתגר,  להיות  "הולך 
בצורה שונה  אותו  אני מתכוונת לבצע  מהתפקיד. 
הצעירים,  הסוכנים  שורות  את  ללכד  צריך  קצת; 

ושפחות יהיו זאבים בודדים. שיהיו יותר מעורבים 
בית  היא  בפעילות הלשכה, שיבינו שהלשכה 
של  המעורבות  כה  עד  קשבת.  ואוזן  עבורם 
סוכנים צעירים בפעילויות הלשכה, בכנסים, 

היא דלה".
בגלל עלויות ההשתתפות?

"לאו דווקא בגלל העלויות, אלא בשל חוסר 
הבנה של מה הלשכה יכולה לתרום להם 
בעבודה, במקצועיות, בניהול העבודה 
והחיים. סוכנים צעירים עסוקים יותר 
מבחינת  פנויים  ופחות  בהישרדות 
זמן להעשרה. אז חשוב לי לעשות 
ולהבין באמת מה  קבוצות מיקוד 

צריכים  הם  מה  מחפשים,  הם 
אני  מהלשכה.  רוצים  הם  ומה 

רוצה לעזור להם. חייבים לפצח את האתגר הזה – 
יש הרבה סוכנים צעירים בלשכה, אבל לא מספיק 

רואים ומרגישים אותם".  
רוצה לומר משהו לדביר רפ, קודמך בתפקיד?

"קודם כל עבדתי אתו על תכנים בכנסים. דביר 
הוא מקצוען, הוא סבלני, הוא מסור – הוא ויתר על 
עבודה בעסק ועל חיי משפחה לטובת הוועדה. אני 
להביא  הנוסחה  את  לפתח  לנסות  אמשיך 

את הצעירים לפעול יותר בלשכה".
לקראת  בעסק  מתארגנת  את  איך 
התפקיד  עקב  ממנו  היעדרותך 

התובעני?
"קודם כל יש לי שתי עובדות במשרד 
האלמנטרי  התיק  את  מחזיקה  שאחת 
והשנייה את הפנסיוני. גם אני סוכנת 
צעירה ודי בתחילת דרכי, אז אשתדל 
בעבודה.  לי  יפגע  לא  שהתפקיד 
המטרה שלי היא לבנות ועדה חזקה, 
להאציל סמכויות ולא להחליט לבד, 
מחברי  אחד  ושכל  משימות  לחלק 
נושא  על  אחראי  יהיה  הוועדה 

מסוים. רק ככה נצליח".
 מיטרני. "הבטחת עתידם הכלכלי של 
הסוכנים הצעירים" | צילום: שחר טל

תנאים משופרים: ישראכרט ו"משולם" 
יבצעו סליקת אשראי עבור חברי הלשכה 

יו"ר ועדת הטכנולוגיה בלשכה: "השגנו תנאים מעולים ודמי סליקה נמוכים במיוחד" < רונית מורגנשטרן 

חלופות ו שתי  מציעה  הטכנולוגיה  עדת 
לשכת  חברי  עבור  חדשות  אשראי  סליקת 

סוכני ביטוח.
לדברי סו"ב עמוס גואטה, יו"ר ועדת טכנולוגיה, 
החלופות יבואו "במקום חברת ויזה כאל שביטלה 
ביטוח,  סוכני  לשכת  עם  לה  שהיה  ההסכם  את 
המשתמש  של  בסליקה  לטפל  שהעדיפה  מאחר 

הבודד באמצעות חברות חיצוניות".
גואטה מסביר כי "צוות של חברי הוועדה נרתם 
שחברת  ומצאנו  בדקנו  סליקה,  חלופות  לחפש 
שלדעתנו  החברות  הן  ישראכרט  וחברת  משולם 
של  הסליקה  לנושא  והולם  טוב  פתרון  מעניקות 
לסלוק  מעדיפים  הגדול  שברובם  הלשכה,  חברי 
במסופי  שימוש  עושים  אינם  כלל  ובדרך  מרחוק 

סליקה במשרד".
מעולים  תנאים  מעניקה  משולם  חברת  לדבריו, 
ודמי סליקה נמוכים במיוחד עבור חברי הלשכה. 

ניתן  משולם  חברת  של  המלאים  התנאים  את 
למצוא בקישור הבא:

החברה  כי  גואטה  מסביר  ישראכרט  לגבי 
התאימה את ההסכם שיש לה עם ארגון העצמאים 
להב, שהלשכה חברה בו. את התנאים המלאים של 

חברת ישראכרט ניתן למצוא בקישור הבא:

מוטי  לסו"ב  העזרה  על  להודות  מבקש  "אני 
דהרי סגן נשיא להב, למנכ"ל הלשכה רענן שמחי 
ולשי בלייך, מנהל מערכות המידע של הלשכה", 

סיכם.

גואטה. "מעדיפים 
לסלוק מרחוק"  

PDFקישור לעמוד ה־

PDFקישור לעמוד ה־

https://www.insurance.org.il/wp-content/uploads/2018/08/meshulam.pdf
https://www.insurance.org.il/wp-content/uploads/2018/08/isracard-1.pdf
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ועדת עדיף ה־18

מהלך השנה - המהלך של קופל גרופ: 
הובילה מהפכה ביישום כתבי השירות

הפרס הוענק במסגרת אירוע הגאלה של ועידת "עדיף". החברה מחזיקה כיום בנתח שוק של 
29% מכתבי השירות המשווקים ע''י סוכני הביטוח ⋅ מיקי קופל: "זוהי גאווה גדולה"

 

"עדיף" ב ועידת  של  הגאלה  אירוע 
ה־18, זכתה קופל גרופ במקום הראשון 
כמובילת  השנה"  "מהלך  בקטגוריית 
מהפכה ביישום כתבי השירות. באירוע, שהתקיים 
ביום שני בערב במתחם אווניו בקריית התעופה, 
נבחרי  ביטוח,  סוכני  הביטוח,  ענף  בכירי  נכחו 
קופל  אקדמיה.  ואנשי  במשק  בכירים  ציבור, 
בתעשיית   2018 שנת  נבחרי  על  שנמנית  גרופ, 
הביטוח והחיסכון, משווקת כתבי שירות הנמכרים 
רק  הביטוח  לפוליסות  משלימים  כמוצרים 

באמצעות סוכני הביטוח בישראל.
את  השנה  הובילה  החברה   - לזכייתה  הרקע 
כיום בנתח  והיא מחזיקה  מהפכת כתבי השירות 
על  המשווקים  השירות  מכתבי   29% של  שוק 
ליישום  שותפה  גרופ  קופל  הביטוח.  סוכני  ידי 
שיווקם  ואופן  השירות  כתבי  הסדרת  רפורמת 
והצעת שירותים  ידי פתיחת השוק לתחרות  על 

מותאמים ללקוחות.

מיקי קופל, מנכ"ל החברה: "זוהי גאווה גדולה 
לקופל גרופ לזכות בתואר 'מהלך השנה'. אנחנו 
העיסוק  חופש  הבחירה,  לחופש  להביא  שמחים 
בשיתוף  לעבוד  וחופשית,  פתוחה  ולתחרות 

פעולה מלא עם סוכני הביטוח ולפעול ביחד למען 
להודות  ברצוני  זו  בהזדמנות  הלקוחות.  טובת 
לעו"ד ג'ון גבע, אשר ליווה את המהלך שהובלנו 
לכל אורך הדרך בהידברות וניהול מו"מ עם אנשי 
הפיקוח על הביטוח במשרד האוצר שגילו מצדם 

פתיחות והבנה והביאו לתוצאה הסופית". קופל | צילום: ניו מדיה קופל

הכל במקום אחדהכל במקום אחד
מרכזייה אינטרנטית חכמה תכנת הביטוח המובילה בישראל

sales@b-com.co.il :רוצים לשמוע עוד? 074-7144333 דוא“ל

מחולל הצעות רכב
סימולטור רכב

"אנחנו שמחים להביא לחופש 
הבחירה, חופש העיסוק ולתחרות 
פתוחה וחופשית, לעבוד בשיתוף 

פעולה מלא עם סוכני הביטוח 
ולפעול ביחד למען טובת הלקוחות"
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הכנה מעשית: ביקוש גדול לסדנאות 
הפנסיוניות בסניפים ובמחוזות

הוועדה הפנסיונית עורכת סדנאות ברחבי הארץ אשר יכינו את הסוכנים לעבודה עם כללי הרגולציה 
החדשים ⋅ סו"ב מיקי נוימן: "נקפיד להדגיש את הפרקטיקה" < רונית מורגנשטרן 

אלטשולר שחם ישווקו את קרן הפנסיה 
הנבחרת שלהם גם באמצעות סוכנים

ברי הוועדה הפנסיונית, בראשות סו"ב ח
בארץ  פינה  לכל  מגיעים  נוימן,  מיקי 
לסוכני  מעשיות  סדנאות  ומעבירים 

הלשכה ביישום הרגולציה בתחום הפנסיוני.
הגיעה  הסדנאות  לקיום  הדרישה  נוימן,  לדברי 
אבי  מתוך הוועדה עצמה "כשכמה מחבריה בהם 
דור, מיכל שילה, צבי לב ומשה  אקהויז, אלון 
קטורזה, טענו שזה שאנחנו עושים עבודה מאוד 
הדברים  את  מביאים  ולא  הסוכנים  עבור  גדולה 
של  מעשית  הכנה  חייבים  כי  טעות,  זו  לשטח, 
הרגולציה  כל  עם  לעבודה  בשטח  הסוכנים 

החדשה", הוא מסביר.
שיתפרשו  סדנאות  של  בסדרה  לפתוח  "החלטנו 
ברחבי הארץ במטרה להגיע לכל סניף ולכל פינה 
באמצעות  החומרים  את  לסוכנים  להעביר  במטרה 
"אמרנו  הפנסיונית:  הוועדה  יו"ר  מוסיף  סדנאות", 
לכל  נגיע  שאנחנו  והמחוזות  הסניפים  יו"ר  לכל 
מקום שבו יהיו לפחות חמישה סוכנים בסדנה. אני 
רוצה להדגיש שיש הבדל משמעותי בין השתלמות 
לסדנה, כי בסדנה אנחנו מדגישים את הפרקטיקה".

סדנה נוספת בשרון
לדבריו, הראשונה שהרימה את הכפפה וביקשה 
אניה לוין,  קיום סדנה כזאת אצלה הייתה סו"ב 
יו"ר סניף חיפה, ולפני ארבעה חודשים התקיימה 
השנייה  "הסדנה  הראשונה.  הסדנה  בסניף 

יו"ר הסניף  פינה, אותה ארגנה  התקיימה בראש 
אדוני,  מיכה  סו"ב  של  בסיועם  לוי  יעל  סו"ב 
חטיב,  מוחמד  וסו"ב  והצפון  חיפה  מחוז  יו"ר 
סדנה  התקיימה  שבוע  לפני  טבריה.  סניף  יו"ר 
דומה בירושלים בארגון יו"ר המחוז סו"ב שמואל 
השבוע  נוימן.  טליה  סו"ב  הסניף  ויו"ר  אשורי 
שבראשות  השרון  במחוז  אחת  סדנה  התקיימה 
נוספת  סדנה  הוזמנה  וכבר  קסלמן,  דני  סו"ב 

במחוז לשבוע הבא".

הסדנאות מתחילות בסקירה ארוכה ומעמיקה של 
נוימן עצמו, על מה קרה וקורה בתחום הרגולציה 
"הסוכנים  היום.  ועד   2005 משנת  הפנסיונית 
בעצם לא מבינים את התהליכים ולמה בהתנהלות 
שלהם הם גורמים לרגולטור לפעול בצורה קשוחה 
ונוקשה", מסביר נוימן: "אני מסביר לסוכנים שמה 
עמדנו  לא  הסוכנים  שאנחנו  שבגלל  זה  שקרה 
הקשיח  הוא  שלו,  ובהוראות  הרגולוטור  בציפיות 
את עמדותיו כדי לאלץ אותנו לעשות את הדברים 
שלא עשינו. אני מסביר לסוכנים מה אנחנו צריכים 

לעשות כדי לעצור את כדור השלג הזה".
הרצאות  בסדנאות  ניתנות  הסקירה  לאחר 
מקצועיות, אותן מעבירים חברי הוועדה, על חוזר 

השירות, מסמך הנמקה ועוד.
"הסדנאות האלו הן המשך למהלך שהתחיל בכנס 
לסוכנים  הבאנו  שבו  ב־2018,  באילת  הפנסיוני 
גילוי  )מסמך   21 סעיף  על  פרקטיות  הרצאות 
אותו",  מבצעים  מהם  בודדים  שרק  ללקוח(,  נאות 
החוק  בהוראות  לעמוד  פשוט  "זה  נוימן:  מציין 
ואני מקווה שבתוך כמה חודשים יהיו כבר עשרות 
זה. בכנס הפנסיוני  סוכנים שפועלים על פי סעיף 
לכל  ראשון  מיום  יתחיל  במרץ 2019, שאגב  הבא 
סדנאות  נקיים  חמישי,  ביום  ויסתיים  הסוכנים 
כדוגמה  אתן  כשאני  נאות,  גילוי  בבניית  שיעסקו 
את הגילוי הנאות האישי שלי כקולגה, בקובץ וורד, 

עליו הם יעבדו".

מהלך השבוע האחרון התקיימה פגישה ב
לבין  ביטוח  סוכני  לשכת  נציגי  בין 
שחם  אלטשולר  ההשקעות  בית  בכירי 
והפנסיה,  הגמל  מנכ"ל  לוינשטיין,  יאיר  ביניהם 
ופנסיה  גמל  מכירות  סמנכ"ל  זנזורי,  צפריר 
ורונן גולן מנהל מערך סוכנים וסוכנויות. במפגש 
השתתפו מצד הלשכה נשיא הלשכה סו"ב ליאור 
רוזנפלד, מ"מ הנשיא סו"ב ליאור הורנצ'יק, סגן 
פיננסים  ועדת  ויו"ר  אנגלמן  יוסי  סו"ב  הנשיא 

סו"ב אודי אביטל. 
במהלך הפגישה נדון נושא הפנסיה ודרך שיווקה 
כאשר בית ההשקעות הצהיר כי גם בעתיד ימשיך 

מחדל(  )ברירת  הנבחרת  הפנסיה  קרן  את  לשווק 
בין היתר באמצעות הסוכנים.

עם  ולהטיב  הגופים  בין  הקשר  לחזק  במטרה 
נכונות  הביעו  שחם  אלטשולר  הביטוח,  סוכני 
מלגות  באמצעות  מימון  של  במיזם  חלק  לקחת 
בפיננסים  להשתלמות  תכנית  במסגרת  לסוכנים 
לפיננסים  במכללה  שתתקיים  הביטוח  לסוכני 

וביטוח של הלשכה. 

שיפור השירות לסוכנים
השבוע  במהלך  שהתקיימה  נוספת  בפגישה 
במטרה להמשיך ולשפר השירות הניתן לסוכנים, 

הוסכם כי מיטל ברנע, סמנכ"ל שירות הלקוחות 
קשר  אשת  תהווה  ופנסיה  גמל  שחם  באלטשולר 
בפרט.  הלשכה  וסוכני  הסוכנים  לציבור  ישירה 
דרכי  שדרוג  שכן  משמעותי  בהישג  מדובר 
נגיש,  שירות  לקבל  לסוכנים  תאפשר  התקשורת 

מהיר ואיכותי בעבודתם מול בית ההשקעות.
אלטשולר  מכירות  סמנכ"ל  זנזורי,  צפריר 
הקשר  חיזוק  על  מברך  "אני  ופנסיה:  גמל  שחם 
בסוכנים  רואים  אנחנו  ביטוח.  סוכני  לשכת  עם 
כשותפים לדרך וכזרוע הפצה מרכזית בפעילותינו 
ועל כן נוסיף לעבוד עימם תוך הידברות וגישור 

על פערים כפי שעשינו בעבר".

חדשות הלשכה

נוימן. "הכנה של הסוכנים בשטח" | צילום: שלומי דעי

חדשות הביטוח
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תוכן שיווקי

 פרס החדשנות בענף ביטוחי הבריאות והסיעוד הוענק 
 PassportCard Pocketל־

הפרס שהוענק על ידי גוף התקשורת בתחומי הביטוח והפיננסים "עדיף" ניתן ל-Pocket על הבשורה שהיא 
מביאה לתחום ביטוח הנסיעות לחו"ל ⋅ מנכ"ל פספורטכארד: "רואים את הלקוח ואת צרכיו 

והפיננסים, ג הביטוח  בתחומי  התקשורת  וף 
עדיף, העניק את פרס החדשנות בענף ביטוחי 
 PassportCardל־ והסיעוד  הבריאות 
Pocket: פלטפורמה ראשונה מסוגה בעולם מבית 
PassportCard, המאפשרת למעשה לבטל מראש 
נדרשת הגשת תביעת  את מרבית המצבים שבהם 
ביטוח. הממשק החדשני מאפשר, בין היתר, הטענה 
ה־PassportCard לצורך  כרטיס  של  עצמית 
של  במקרה  או  רפואיים  שירותים  על  תשלום 
זה  )ובמקרה  שעה  ובכל  מקום  מכל  כבודה  עיכוב 
הכסף הנטען ניתן למשיכה ממכשיר ATM(, חיבור 
 ,PassportCard לשירות חדר הרופאים ללקוחות
צ'אט ישיר 7\24 עם נציגי החברה, קישור למידע 
שימושי על דרכי הגעה למרפאות או בתי מרקחת 
בכל  הלקוח  הימצאות  בסביבת  חיוני  כללי  ומידע 

מקום בעולם באמצעות Google Maps ועוד.
להנות  ללקוחות  מאפשרת  החדשה  הטכנולוגיה 
ועד  ההצטרפות  משלב  החל  מלאה,  מאוטונומיה 
עיכוב  או  רפואיות  תביעות  עבור  תשלום  קבלת 
ללא  הנטען הייעודי  הכרטיס  באמצעות  כבודה 
צורך בפנייה למחלקת התביעות בחברה ובזמן אמת. 
הפלטפורמה העומדת לרשות למעלה ממיליון וחצי 

תשלום  מבטיחה  העולם,  ברחבי  החברה  מבוטחי 
תביעות ללא מגע יד אדם – בזמן אמיתי – ומבלי 
שהלקוח ישלם בגין השירותים ורק לאחר מכן יתבע 

את חברת הביטוח לקבלת החזרים.
כשש  לפני  שהוקמה   PassportCard  חברת 
שנים בלבד, נחשבת כיום לחברה מובילה בתחום 
הציגה  דרכה  מראשית  כבר  הנסיעות.  ביטוחי 
החברה בשורות חדשניות בתחום ובראשן הכרטיס 
הנטען שמאפשר תשלום לרופאים, רכישת תרופות 
החופשה  בזמן  עוד  במקום  בו  מזומן  משיכת  או 
גם  השנה  פתחה  החברה  ביטוחי.  מקרה  בקרות 

 .TravelCard המותג  תחת  באוסטרליה  שלוחה 
השלוחה באוסטרליה תבטח מאות אלפי מטיילים 
אוסטרליים באמצעות התשתית הקיימת בישראל, 
נוספים בעולם  והיא ממשיכה להתפתח למוקדים 

על בסיס המודל והטכנולוגיה שפותחו בישראל.
אלון  ופספורטכארד,  דיוידשילד  קבוצת   נשיא 
בריאות  לביטוח  החדשנות  בפרס  "זכייה  קצף: 
הרבה  ומאחוריו  דרך,  פורץ  מוצר  מציגה  וסיעוד 
גאווה ישראלית. הפלטפורמה מקנה ללקוח שליטה 
 PassportCardמלאה בתהליך הטענת כרטיס ה־
ונותני  רופאים  מול  הלקוח  בהתנהלות  וביטחון 
שירות נוספים במהלך נסיעתו לחו"ל – מכל מקום 

ובכל שעה".
"זוהי  אמיר:  יואל   ,PassportCard מנכ"ל 
על  ובראשונה  בראש  המתבססת  צרכנית  בשורה 
הלקוח  את  לראות  וביכולת  בלקוח  שלנו  המיקוד 
לקוחותינו  לכל  הנגישה  הפלטפורמה  צרכיו.  ואת 
של  העולם  תפיסת  את  משקפת  ובעולם  בארץ 
החברה והיא אמון בלקוח. באמצעות הפלטפורמה, 
ה־ כרטיס  את  לעצמו  שמטעין  זה  הוא  הלקוח 
PassportCard בלחיצת כפתור – ומהווה למעשה 

את הביטוח האוטונומי הראשון מסוגו בעולם". 

יואל אמיר ואלון קצף | צילום: סיון פאנטה

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע״מ | החברה המבטחת - הפניקס חברה לביטוח בע״מ | בכפוף לתנאי הפוליסה, חריגיה וסייגיה | בכפוף לחיתום רפואי | 
 ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל. בכפוף למגבלות השימוש בכרטיס, עמלות משיכה ומגבלות נקודתיות בכספומטים השונים. השימוש ב-Pocket מיועד ללקוחות 

מעל גיל 18 המחזיקים פוליסת PassportCard בתוקף.

זוכת הפרס לחדשנות 
טכנולוגית ב"ועידת עדיף"

על השקת הביטוח האוטונומי 
הראשון בעולם.





19 | 13 בדצמבר 2018 

משולחנו של היועמ"ש 

א פעם נשמעת הטענה של המבוטח כי גוף ל
מוסדי, כזה או אחר, אישר את תביעתו, בעוד 
גוף מוסדי אחר דחה את התביעה או אישר 
אותה באופן חלקי. בבית המשפט ניתן לאחרונה פסק 

דין מעניין בתביעה בגין אובדן כושר עבודה.
המעסיק  נגד  הביטוח,  חברת  נגד  הוגשה  התביעה 
וכן נגד סוכנות הביטוח באמצעותה נרכשו הכיסויים 
כנגד  הטענה  כי  לב  שימו  המבוטח.  של  הביטוחיים 
אובדן  לעניין  שנרכשו  שהכיסויים  היתה  הסוכנות 
כושר עבודה לא תואמים ולא הולמים את שכרו של 
הגיעו  הצדדים  הדין,  בפסק  הנטען  פי  על  התובע. 
להבנות והתביעה נגד הסוכנות נמחקה. וכך נותרה 
המחלוקת עם חברת הביטוח על משך תקופת הפיצוי 

ושיעור האכ"ע.
התובע, חלה במחלת הסרטן ורופא תעסוקתי מטעמו 
קבע כי הוא איבד את כושרו לעבוד לצמיתות מחודש 
מרץ 2013 וכי הוא אינו כשיר לעבודתו כמנהל או 
השכלתו  לניסיונו,  המתאים  אחר  סביר  עיסוק  לכל 
והכשרתו ממועד זה. החברה שילמה לתובע תגמולי 
ביטוח אכ"ע באופן מלא ולאחר מכן שילמה לו באופן 
חלקי. החל מאוגוסט 2014 הפסיקה לשלם החברה את 

תגמולי הביטוח.
התובע טען כי המוסד לביטוח לאומי קבע לו 77% 
הפנסיה  קרן  של  רפואית  ועדה  וכן  לצמיתות  נכות 

אלא   ,2015 אוגוסט  מחודש  מלאה  נכות  לו  קבעה 
שחברת הביטוח לא הסתמכה על מסמכים אלו ועמדה 
בסירובה. מומחה רפואי מטעם בית המשפט אשר בחן 
את התובע קבע בתחילה כי החל מיום 1.10.2014 היה 
בעיסוק  או  במקצועו  לעבודה  לחזור  כשיר  התובע 
ציין  הנגדית,  בחקירתו  מלא,  באופן  אחר  סביר 
מן המסקנה  יש מקום לסטות  כי  המומחה בהגינותו 
אליה הגיע בחוות דעתו והבהיר, כי על יסוד התשתית 
מחדש  ידו  על  שנבחנה  כפי  והרפואית  העובדתית 
זו,  בתקופה  כי  לקבוע  יש  הנגדית,  חקירתו  במהלך 
באובדן  כמצוי  בתובע  להכיר  יש  פרישה,  גיל  ועד 

כושר עבודה חלקי בשיעור של 50%.

אפילו בחצי משרה
בית המשפט קובע כי אמנם הסכים הרופא כי עצם 
לחזור  ולא  בביתו  להשאר  בחר  שהמבוטח  העובדה 
למעגל העבודה, הנציחה את מצבו וככל שהוא נותר 
בביתו כך פוחתים סיכויי השתלבותו במעגל העבודה 
ועדיין לא חזר בו המומחה מהקביעה כי המבוטח היה 

באכ"ע מלא כפי שפסקה קרן הפנסיה שבחנה אותו.
בית המשפט מדגיש כי מקובלת עליו הטענה כי את 
יכולתו של התובע לחזור לעבודה בעיסוק סביר אחר 
מקובלת  ואף  האחרון,  בעיסוקו  בהתחשב  לבחון  יש 
נדרש  בכיר  ניהולי  בתפקיד  אדם  כי  הטענה  עליו 

ליכולות תפקודיות וקוגנטיביות ברמה גבוהה יותר, 
ועדיין, אומר בית המשפט, לא הוכח כי  יכולתו של 
בכירים  ניהול  תפקידי  ולו  תפקידים,  לבצע  התובע 
היכולת  את  לחלוטין  ממנו  השולל  באופן  נפגעה   –
לשוב למעגל העבודה, ולו בחצי משרה. אף לא הונחה 
התובע  ביקש  אותה  למסקנה  עובדתית  תשתית  כל 
ניהול  בתפקידי  עבודה  למצוא  ניתן  לא  כי  להסיק, 

בהיקף של חצי משרה.
הרפואי  המומחה  קביעות  את  מאמץ  המשפט  בית 
ומאשר לתובע את תקופת האכ"ע בשיעורים שקבע 
המומחה עד לתום תקופת הפוליסה ודוחה את טענות 
קרן  ידי  על  לו  שאושר  כפי  מלא  לאכ"ע  התובע 

הפנסיה.
הפוליסה,  תנאי  שלפי  לכך  הביטוח  חברת  טענת 
במקרה של אובדן כושר עבודה חלקי קיימת נוסחה 
לחישוב שיעור הפיצוי לו זכאי התובע. תוצאת הנוסחה 
של  בשיעור  עבודה  כושר  אובדן  של  שבמקרה  היא 
50% יהיה התובע זכאי לשליש מן הפיצוי בגין אובדן 
זו נדחתה בהעדר ראיות  כושר עבודה מלא. תביעה 
תומכות )אזכיר כי באכ"ע חלקי יש סוגים שונים של 
חלקי  אכ"ע  נספח  יש  המבוטחים  לכל  ולא  נספחים 
לינארי. שימו לב לכך כאשר אתם מבצעים השוואות(.

הכותב הינו היועץ המשפטי של הלשכה

בית המשפט: אישור קרן הפנסיה אינו מחייב 
את חברת הביטוח בתביעת אכ"ע

< עו"ד עדי בן אברהם

ועידת עדיף ה־18
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בתעשייה " מובילה  חברה  להיות  שכדי  הבנו 

עם  יצאנו  הזו  השנה  ובחצי  להתחדש  צריכים 
ראשונית  הערכה  וקיבלנו  חדשים,  מוצרים 
השנה  בחצי  הרבה  די  עשינו  עליהם.  מעדיף 
קצרה.  תקופה  וזו  הרבה  עוד  יש  אבל  האחרונה 
משה ברקת מדבר  שמחתי לשמוע אמש את ד"ר 
ראשוני  רובד  הבסיסי  במוצר  רואה  שהוא  כך  על 
אנו  חדשים.  מוצרים  שיגיעו  מצפה  הוא  ועליו 
בהחלט מתכוונים להיכנס בדלת הזאת. אני אישית 

מאמין שזה נכון לחברה וללקוחות שלנו".
כך אמר דורון ספיר, מנכ"ל מגדל מזה כחצי שנה, 
ראיון אחד על  ה־18 במסגרת  ועידת עדיף  במהלך 
זכתה  מגדל  ויינברגר.  רועי  עדיף  עורך  עם  אחד 
במגן הוקרה על חדשנות בערב הגאלה של הוועידה. 
מה הם היתרונות שמגדל נכנסת איתם ל־2019? 
יותר  כחברה  החדשה  לשנה  מגיעה  "מגדל 

שהיא  המרכזית  לרגל  מעבר  מאוזנת, 
טוב  ונטועה  טווח,  ארוך  חסכון  רגל 
לקודמיי  וגם  לנו  ברור  שנה.   85 כבר 

שלצד זה צריכים לפתח מוצרים נוספים 
ויכולות נוספות". 

אפשר לשנות את ה־DNA של מגדל?
ולבנות  הטווח  ארוך  החיסכון  את  לטפח  "צריך 
תחומים  ונקדם  שנמשיך  חשוב  זה  אבל  אותו, 
נוספים - גם בתחום הבריאות הייתה צמיחה אצלנו 
גם  המפתח  הזכיר  אתמול  האלמנטר.  בתחום  וגם 
היכולות  את  לשפר  צריכים  הפיננסי.  התחום  את 
הפיננסיות, צוברים נכסים מחודש לחודש והציפיות 
צריכים  שם  וגם  ערך  שניתן  הן  הלקוחות  של 
ל־2019.  מגיעים  שאיתם  דברים  אלה  להתמקד. 
אנו מתכוונים ב־2019 לשלב טכנולוגיות ודיגיטל 
בתהליכים שלנו, מתוך הבנה שצריכים לשפר כל 

הזמן. יש הרבה עבודה לצד המון אתגרים". 
מגדל היא חברה של סוכנים. איך אתה 

רואה את העתיד של סוכני הביטוח?
דיברתי  וגם  בסוכנים  תמיכה  על  "הצהרתי 
אתה  לארגון  נכנס  כשאתה  בנושא.  בתקשורת 
מסתכל קדימה ובודק מה הנכסים העומדים לרשותך, 
הארגון.  את  משרת  ומה  לעבוד  יכול  אתה  מה  עם 
היא  שנבנתה  היחסים  ומערכת  הסוכנים  עם  הקשר 

נכס למגדל, שצריך לשמר, לפתח ולקדם.
"כשאני מדבר על חדשנות וכשיש לי תפיסת עולם 
סביבה, אני חושב שזה לא דיגיטל בלבד. חדשנות 
זה עולם כולל של מושגים שהיום כל חברה עסקית 
לאמץ  חייבת  המשתנה  בעולם  לשרוד  שרוצה 
ופועלים  זאת  מבינים  כמובן  אנו  ובמגדל  לעצמה 
ובעבודה  בחדשנות  רואה סתירה  לא  אני  בהתאם. 

מול סוכנים, זה לא או־או אלא גם וגם".

דורון ספיר: מגדל תוביל את תחום 
הביטוח והחדשנות - יחד עם הסוכנים

רונית מורגנשטרן

ספיר
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"היה מאושיות ביטוח החיים בארץ" 
חברי הלשכה ובכירים בענף נפרדים ממרדכי הרשקוביץ ז"ל ממנורה, במלאת שלושים לפטירתו  

חוה פרידמן, ULC, יו"ר המכללה 
לפיננסים וביטוח

"מרדכי הרשקוביץ ז"ל היה מאושיות ביטוח 
סוכנים,  של  דורות  הקים  הוא  בארץ;  החיים 
החיים  ביטוח  בענף  חברה  ואנשי  מפקחים 
א'  במחזור  למד  כאשר  אותו  הכרתי  בארץ. 
של ה־CLU ואני סוכנת צעירה וחדשה בענף 
את  ניהל  מרדכי  ב'.  מחזור  תלמידת  הביטוח 
ולאחר  הפניקס.  בחברת  חיים  לביטוח  האגף 

מכן גם במנורה.
פיננסי,  תכנון  של  הרעיון  את  הגה  מרדכי 
אשכולות  איש  היה  המפקח,  משרת  את  יזם 
נכון  היה  שתמיד  חבר  הומור,  חוש  עם  שנון, 
להשלים  היה  צריך  לא  ולסייע.  להקשיב 
עם  איש  מדובר.  מה  על  שיבין  כדי  משפט 
תפיסה מהירה,  קלט את הרעיון פיתח אותו 
ויישם אותו, ידע לתת את העצה הנכונה לכל 
החיים  את  לגמוע  שידע  יצירתי  אדם  בעיה. 
למופת.  חבר  נהדרת,  אישיות  מהם,  ולהנות 
התחבב על הסובבים איתו ויצר מעגלים רבים 
שיכתבו  מחבריו  מכמה  ביקשתי  חברים.  של 
שלהם  וההכרות  האיש,  על  משפטים  כמה 

איתו. חבר יקר, אתה חסר לנו". 

עו"ד רמי דורון:
שלאישיותו  נדיר,  יקר,  חבר  לי  "אבד 

לרצונו  הלוגית,  מחשבתו  לבהירות  הכריזמטית, 
לעשות את הדבר הנכון והצודק - אין שני. אהבתי 
את  שלו,  השופעת  החיים  חוכמת  את  מרדכי,  את 
הירידה  עם  יחד  יותר  הרחבה  התמונה  תפיסת 
שלו  המצטיינת  היכולת  את  הקטנים,  לפרטים 
הסקרנות  את  לטפל,  עיקר  בין  במהירות  להבחין 
ההומור  חוש  את  הפרטיים,  בחיי  שגילה  והעניין 
המדביק שלו המלווה בצחוק מתגלגל, את הנכונות 

לעזור ללא תנאי – כל אלה יחסרו לי עד מאוד".

זאב רביד, מנהל רכישה לשעבר בהפניקס:
לכתו  מאז  חודש  עבר  כבר  כי  לתפוס  "קשה 
וחברות  עבודה  בקשרי  היינו  מאתנו.  מרדכי  של 
למעלה מארבעים שנה בהן למדתי להכיר ולהוקיר 
תרומה  הייתה  וסגולותיו. למרדכי  מעלותיו  את 
החיים  ביטוח  ענף  של  לעיצובו  משמעותית 
ויישם  ובחדשנות  במקצוענות  דגל  הוא  בישראל. 
אותן הלכה למעשה. הרצאותיו בכנסים ובקורסים 
שפרסם.  מאמרים  גם  וכן  ומאלפות  מרתקות  היו 
לסיוע.  מי שנזקק  לצד  מאודו  בכל  התייצב  תמיד 
איש  במלואם.  אותם  ומיצה  החיים  את  אהב  הוא 
רעים להתרועע שבילוי במחיצתו היה מהנה. בעל 
כריזמה ונוכחות מרשימה, מה שמגדיל את תחושת 

חסרונו. יהי זכרו ברוך".
חיים  ביטוח  מנהלת  קרונהיים,  הלגה  ד"ר 

:NRG בחברת ביטוח המשנה ההולנדית
עשרות  למשך  אנשים  הרבה  יזכרו  מרדכי  "את 
שנים. במיוחד הנכדים שלו יעריכו את הזמן הזה. 
בלוויה והשבעה נדהמתי מהסיפורים של האנשים: 
לאחד הוא נתן עצה ששינתה את חייו, לשני הוא 
עם מרדכי  היה אחד שבא במגע  נתן השארה, לא 

מבלי שנשאר בלבו זיכרון.
חיים  אהבת  נדיר,  אישי  קסם  היה  "למרדכי 
מדבקת. הוא היה אדם ישר כמו סרגל, אדם חכם. 
כמובן שגם היו לו חולשות, אחרת הוא לא היה בן 
 50 במשך  שלי  טוב  הכי  החבר  היה  מרדכי  אדם. 
לי  שכואב  כמה  מושג  לכם  אין  שהכרנו.  השנים 

לדבר עליו בלשון עבר. 
"מרדכי הלך מאיתנו באותה אלגנטיות שהוא היה 
יין אדום  וודקה, או  ויסקי,  כוס  חי. ועכשיו תיקחו 

ותשתו לזכרו 'לחיים טובים'".

זאב בן יצחק, יו"ר עמותת חתמי ביטוח אדם, 
לשעבר מנהל אגף ביטוח חיים בחברת סהר 

ומנכ"ל משותף בחברת בידרמן:
לבי.  את  שבר  מרדכי  של  צפוי  הבלתי  "מותו 

איבדתי חבר יקר.
כשהיה  השבעים  שנות  בתחילת  להכירו  "זכיתי 
היינו  ואני בסהר.  חיים בהפניקס  ראש אגף ביטוח 
מתחרים ונעשינו חברים. עם מרדכי זה היה אפשרי. 

הראשון  הביטוח.  בעולם  מגדלור  היה  הוא 
ויושר  עקרונות  על  שומר  חדשנות,  לאמץ 
ניסיונו  את  לחלוק  שמח  זאת  עם  ויחד  עסקי 
עם המתחרים/קולגות. לא אחת פעלתי על פי 

עצתו שהייתה תמיד נבונה ובמקום.
 LIMRAבמשך שנים רבות היינו פעילים ב־"
ומחקרים  שיווק  שיטות  שהפיץ  בינ"ל  ארגון 
חברות  כללה  הפעילות  חיים.  ביטוח  בענף 
כרוכה  והייתה  בכנסים  השתתפות  בוועדות, 
מיוחד  כשרון  היה  למרדכי  לחו"ל.  בנסיעות 
לקשור קשר מיידי עם חברים מלאומים שונים 
אותם  ולהפוך  עליהם  להתחבב  עין  וכהרף 
היה  מרדכי  לחיים.  לחברים  למקצוע  מחברים 
מקצועית  מבחינה  הן  העניינים,  במרכז  תמיד 

והן מבחינה חברתית.
שבו  ב'פרלמנט'  חברים  היינו  רבות  "שנים 
דנו בענייני היום. איבדנו חבר ססגוני, מוכשר, 
חיים.  ואוהב  אופטימי  הומור,  חוש  מלא  חכם, 
חלל כזה אי אפשר למלא. היה שלום חבר יקר".

דני קהל, יועץ פנסיוני, לשעבר מנהל 
אגף ביטוח חיים בכלל, מנכ"ל הדר חברה 

לביטוח, מנהל אגף ביטוח חיים באיילון:
"עד שהתבקשתי לומר מספר מילות פרידה 
מחברי הוותיק מרדכי, לא ממש הפנמתי שהוא 
שכרגיל,  בטוח  הייתי  מאיתנו.  חלק  לא  כבר 
עוד מעט, נקבע יחד עם נשותינו או יחד עם חברי 
הבילוי  ממקומות  באחד  כלשהי  פגישה  הפרלמנט 

שכל כך אהבתי לבוא אליהם יחד איתו.
ביטוח  אגף  למנהל  אותי  מינו  שנה  כ־35  "לפני 
חיים בכלל. למרות שהייתי בתחום למעלה מעשר 
דרכי  בראשית  לעזרה  זקוק  שאני  חשבתי  שנים, 
את  בהכירי  ביטוח.  בחברת  ובכיר  צעיר  כמנהל 
גבוהה,  הכי  ברמה  המקצועית  כסמכות  מרדכי 

פניתי אליו וביקשתי את עזרתו.
ושטח  לפגישה  אותי  הזמין  מרדכי  להסס,  "בלי 
שיווקית  מבט  מנקודת  הן  התורה  כל  את  בפני 
מאותה  ביטוחית.  מקצועית  מבט  מנקודת  והן 
פגישה ראשונית נוצר קשר חזק ברמה המקצועית 
ולשמחתי הקשר העמיק ולרמה החברית. אזכור את 

מרדכי ז"ל לעד".

אליעוז רבין, מנכ"ל ובעלים של "דבר 
 פשוט", מחליפו של מרדכי ז"ל כמנהל 

אגף ביטוח חיים בהפניקס:
האיש  ז"ל,  הרשקוביץ  מרדכי  את  להכיר  "זכיתי 
בחכמה  הנהיג  עת  והיצירתי,  המרתק  המיוחד 
ובכישרון אין קץ את האגף לביטוח חיים של הפניקס, 
וללמוד ממנו רבות. לימים זכיתי להמשיך את מפעלו 
אפשרי  שהכל  תחושה  כולנו  על  שהשרה  האדיר 
והנהיג אותנו להצלחה ולחברות. איש יחיד ומיוחד".

חדשות הלשכה
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דרושים
דרושה ברחובות חתמת עסקים ברמה גבוהה. ניסיון 

 חובה טלפון 054-6638902 מייל – 
israel@di-ins.co.il

דרושה פקידה עם ניסיון בתחום האלמנטרי, לסוכנות 
ביטוח ותיקה ברמת-גן, נא לשלוח קו"ח למייל: 

ofershay17@gmail.com
למשרד בנס ציונה דרוש/ה חתמת רכב + דירות בעלת 

ניסיון. משרה מלאה רצוי ניסיון וידע בשווק ביטוחי 
פרט ) אלמנטרי ( מייל: israel@di-ins.co.il טלפון – 

054-4260833

לסוכנות ביטוח דרוש/ה רפרנט ביטוח חיים, בריאות 
ופנסיה. המשרה מיועדת לבעל/ת יוזמה ורצון להצליח. 

דרישות: ניסיון בביטוח חב"ת 5 שנים לפחות, הכרת 
ממשקי העבודה של הפניקס, כלל, הפניקס, מגדל 

והראל.יתרון: רישיון סוכן. יחסי אנוש ־ מעולים, תודעת 
שירות. למתאימים מובטחת עבודה בסביבה טובה 

תנאי שכר מצויינים ובונוסים קורות חיים למייל: 
jobs@avivit.co.il

לסוכנות ביטוח בקריית גת דרוש/דרושה פקידת 
ביטוח מנוסה בתחום אלמנטרי, למשרה מלאה. קורות 

shmuely.lital@gmail.com :חיים למייל

לסוכנות ביטוח בעלת תיק קיים איכותי דרוש איש 
מכירות בעל רישיון או מתמחה למכירות בריאות ריסק 

 ופנסיוני ללקוחות הסוכנות 050־5293836 
Shaulb8@walla.com

סוכנות ביטוח מובילה מתרחבת ומגייסת סוכני ביטוח 
לעבודה מול כל החברות בכל ענפי הביטוח.לפרטים: 

 שי ־ 052־80333055 )חיפה( או לקלרה שני –  
054־9006666 )מרכז(

 סוכנות ביטוח מובילה רוכשת תיקי ביטוח בכל 
הענפים באופן מלא או חלקי ־ מכפילי שוק גבוהים 

 לפרטים: שי ־ 052־80333055 )חיפה( או לקלרה שני –  
054־9006666 )מרכז( 

ועצת 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 באשדוד דרושה פקידת ביטוח 
אלמנטרי מנוסה במיוחד בביטוח רכב. קורות חיים  

sharlitz66@gmail.com :למייל

דרושים לסוכנות ביטון בצפון: מנהל תיק\שיווק 
פנסיוני בעל רישיון, מנהל שיווק סוכנים ופקידת שיווק 

shay@klauzner.co.il :למחלקת טלמרקטינג.קו"ח

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

שכירות משנה
להשכרה משרדים בבניין umi ראשל"צ בגדלים שונים 
מ 60־ 450 מר + חניות ריהוט חלקי ומלא זמינות מיידית 

מחיר 60 ש"ח למר + 18 ₪ דמי ניהול 052־6882202

 להשכרה / מכירה במגדל בסר 4, ברחוב מצדה 7 
בני ברק, 418 מ״ר, קומה 22, לצפון, גמר מפואר, פרקט 

 עץ, שטוף אור, שירותים/מקלחת באגף הנהלה, 2 
חדרי ישיבות, נוף מהמם + 8 חניות + 2 מחסנים. 

13 חדרים. אפשרות לעוד 13 עמדות עבודה. חדש 

 לחלוטין מהקבלן. נבנה וחולק לפי צורכי סוכנות ביטוח. 
לפנות : 050־5212228 שקד

 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 מדהים, לפרטים 

dani@gsr.co.il 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 

ziperen@walla.com :0544־297685. מייל

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
מעוניין ברכישת תיק ביטוח, אפשרות להשתלב 

כשותף בתיק קיים. אפשרות להקמת מחלקה משלימה 
בתחום חיים ואו בריאות ואו ביטוח כללי. סודיות 

 afikf.gabi@gmail.com  :מובטחת. לפרטים נוספים
טלפון גבי: 05-29770368

סוכן איכותי מעוניין לרכוש תיק ביטוח כללי בעל 
מחזור הכנסות של עד 600,000 ₪ בשנה. שמוליק 

adifim@adifim.co.il ,054-4946290

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

קשר: talmenashetamir@gmail.com תמיר ־ 
0526023136

 מעוניין ברכישת תאגיד ביטוחי קיים בתחום 
הפנסיוני או ברכישת תיקי ביטוחי פנסיוני כולל שיתוף 

 פעולה עיסקי סודיות מובטחת פרטים 

Shaulb8@walla.com למייל

מעוניין ברכישת תאגיד ביטוחי קיים בתחום הפנסיוני 
או ברכישת תיקי ביטוחי פנסיוני כולל שיתוף פעולה 

 עיסקיסודיות מובטחת פרטים למייל:
Shaulb8@walla.com

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

ydubin@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 טל: 052־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.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: 

gress .co.il־kobe@pro
סוכנות ביטוח מאזור המרכז מעונינים לרכוש תיק 
 ביטוח חיים ואו אלמנאטרי כולל מודלים גמישים 

silvi999999@gmail.com :ארוכי טווח. הצעות למייל

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 משרדים. 0528741331  

Michaele@b4־u.co.il סודיות מובטחת.

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

קר של מנהלים ברחבי העולם, ס
הייעוץ  חברת  ע"י  שנעשה 
את  מדרג   ,Protiviti הגלובלית 
שמדאיגים  הגדולים  הסיכונים 
בראש  הבאה.  בשנה  המנהלים  את 
הסייבר,  סיכוני  ניצבים  הסיכונים 
הדיגיטל  חברות  עם  ההתמודדות 
בגיוס  והקשיים  שקמות  החדשות 
כוח אדם מקצועי היכול להתמודד 

עם החידושים והטכנולוגיות.
הסקר הקיף 825 חברי מועצות מנהלים ומנכ"לים במדינות רבות כדי לברר מה הסיכונים 
הסייבר  התקפות  מסיכוני  לדאוג  ממשיכים  המנהלים   .2019 לקראת  אותם  שמדאיגים 
על חברות ומפעלים כפי שהיה בשנים האחרונות. מה שהתווסף במקום הבולט ברשימת 
הסיכונים היא יכולת צמרת הניהול של חברות הדיגיטל החדשות שמציגות מודלים חדשים 
של ניהול המשולבות עם טכנולוגיות חדשניות, והעלולות לדחוק הצידה חברות דיגיטליות 
קיימות. בעבר נושא זה דורג במקום העשירי ברמת הסיכונים הגלובליים, ואילו עתה נושא 

זה זינק למקום בכורה.
המנהלים גם מודאגים מיכולתם להתמודד עם שינויים רגולטוריים. בנוסף, המנהלים 
הצביעו על קושי בגיוס כוח אדם מקצועי שמתמודד עם הטכנולוגיות והחידושים, לאור 

התמורות הטכנולוגיות. 

סו"ב נתנאל קסטן 
מונה לתפקיד יו"ר 

סניף חדרה
ו”ב נתנאל קסטן מונה ס

סניף  יו”ר  לתפקיד 
קסטן  השרון.  שבמחוז  חדרה 
התפטרותה  בעקבות  מונה 
דרורי  רותי  סו”ב  של 
לחבר  ימונה  וגם  מהתפקיד 

המועצה הארצית.
ותיק  ביטוח  סוכן  קסטן, 
ביטוח  סוכני  ופעיל בלשכת 

סוכנות  בעלי  הוא  מ־1990, 
“נתנאל קסטן סוכנויות ביטוח בע”מ” בפרדס חנה ונתניה. 
הוא כבר שימש בעבר בתפקיד יו”ר סניף חדרה, כשבשנות 
ה־90 היה יו”ר הסניף במשך שתי קדנציות רצופות. קסטן 

מתמחה בכל תחומי הביטוח – פנסיוני, כללי וימי. 
עבור  מתכנן  הוא  מה  ופיננסים”  “ביטוח  של  לשאלה 
הסניף בראשותו ענה: “עוד מוקדם מדי. בימים הקרובים 

אקדיש זמן לנושא”.

סקר מנהלים: הסיכונים של 2019

בראש הסיכונים ניצבים סיכוני הסייבר

סו"ב קסטן | צילום באדיבות הלשכה

ביטוח בעולם

חדשות הלשכה

דוד ליפקין
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