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ביטוח 
ופיננסים

ושותפים " מהותי  חלק  בסוכנים  רואים  אנחנו 
צמיחתה  החברה,  בהתפתחות  אסטרטגיים 
ובהובלתה בשוק. אנו שמים דגש על שמירה 
על קשר אישי עם הסוכנים, מלווים אותם מקצועית 
אישית  אני  פעילותם.  לחיזוק  כלים  להם  ונותנים 
להם  ומעביר  וסוכנויות  לסוכנים  בכנסים  משתתף 
ללקוחות  בכנסים  משתתף  גם  ולעיתים  הרצאות 
הקצה. זאת במטרה לחבר אותם לפעילות ההשקעות 
של החברה ולנעשה בשווקים. בסופו של דבר הכסף 
שלהם מנוהל אצלנו וזכותם לדעת מה אנחנו עושים 

איתו".
)לצד  משותף  מנכ"ל  אלטשולר,  גילעד  אומר  כך 
רן שחם( של בית ההשקעות אלטשולר שחם בראיון 
ופיננסים". הריאיון המלא בו משתתף גם  ל"ביטוח 
צפריר זנזורי, סמנכ"ל שיווק ומכירות באלטשולר, 
יתפרסם במלואו במגזין כנס הפיננסים של הלשכה 

לקראת הכנס שיתקיים ב־4 בספטמבר 2019.
לדברי אלטשולר, "אנחנו מקיימים שיחות ועידה 
במה  אותם  ומעדכנים  הסוכנים  עם  לרבעון  אחת 
שקורה, מה אנחנו עושים ולאן מוביל פני השוק. אנו 
מחזקים את הסוכנים גם בתקופות היותר מורכבות; 
כך לדוגמה בסוף הרבעון האחרון של 2018 כשהשוק 
סבל מירידות חדות מאוד, והלקוחות חששו מלהחזיק 
זה מאוד סייע להרגעת הסוכנים והלקוחות  מניות; 
חד  תיקון  לראות  זכה  שהמתין  מי  ואכן  שלהם 
לירידות. אנחנו נמשיך לטפח את יחסינו עם סוכני 

הביטוח גם בעתיד".

הקרן הנבחרת כמנוע צמיחה
לסוכני  חדש  עולם  נפתח  הנבחרת  הקרן  "בזכות 
התחייבנו  לפנסיה.  הפורשים  עולם  והוא  הביטוח 
לגמלאים על דמי ניהול נמוכים יותר מהנהוג בשוק, 
מה שצפוי להגדיל את הקצבה ללקוח בגיל הפרישה, 
בכ־2%", אומר זנזורי.  ואכן מספר העמיתים בקרנות 
הפנסיה  מקרנות  אחת  שהיא  החברה,  של  הפנסיה 
הנבחרות )ברירת מחדל(, ממשיך לצמוח ונכון לסוף 
כ־70,317  על  עמד   2019 של  הראשונה  המחצית 
עמיתים  ל־46,233  בהשוואה  זאת  עמיתים,  אלף 
בסוף שנת 2018 עם גידול של כ־52.1%. ביחס לסוף 
העמיתים  מספר  גדל   ,2019 של  הראשון  הרבעון 

בכ־26.9% וב־95% ביחס לרבעון המקביל אשתקד.
לדברי זנזורי: "קרן הפנסיה הנבחרת מהווה עבורנו 
מנוע צמיחה והזדמנות לחדור לשוק הפנסיוני שעד 
להיכנס  קשה  שהיה  ריכוזי  שוק  היה  שנה  לפני 
הפנסיה;  שוק  את  עוררו  הנבחרות  הקרנות  אליו. 

רואים את זה בצבירות שהולכות וגדלות מדי חודש 
והצטרפויות של עשרות אלפי לקוחות בקצב גדול 

בהרבה משהכרנו בעבר. 
והמעסיקים  החוסכים  ציבור  בקרב  "המודעות 
צמיחה  ראינו  הראשון  ברבעון  וגוברת.  הולכת 
תפסה  הצמיחה  השני  וברבעון  המצטרפים  במספר 
הסכמי  ביטול  בעקבות  בעיקר  תאוצה  יותר  עוד 
שהמעסיקים  והעובדה  הישנים  המחדל  ברירת 
עובדיהם.  עבור  פנסיה  קרן  מחדש  לבחור  נדרשים 
יותר ויותר מעסיקים שמים דגש בעת הבחירה על 

ניהול ההשקעות מתוך מטרה  איכות השירות לצד 
לתת לעובדים את הטוב ביותר. אנחנו זוכים להבעת 
בנו  שבוחרים  מעסיקים  של  גדול  ממספר  אמון 

לניהול הפנסיה של עובדיהם", אמר זנזורי.
במהלך  גדלו  החברה  של  הפנסיה  קרנות  נכסי 
מיליארד   3.7 של  נכסים  מסך  הדו"ח  תקופת 
שקל בסוף השנה שעברה, לסך נכסים של כ־5.3 
מיליארד שקל נכון למועד הדו"ח. מדובר בגידול 
הגידול  הקרנות.  בנכסי  כ־43.8%  של  בשיעור 
נבע בעיקר מהמשך צמיחה מואצת הכוללת גיוס 
הפנסיה  קרן  מבחירת  כתוצאה  חדשים  לקוחות 
של החברה כאחת מארבע קרנות נבחרות על ידי 

רשות שוק ההון.
לסוף  נכון  החברה,  של  המנוהלים  הנכסים  היקף 
נתון  שקל,  מיליארד  בכ־95.1  הסתכם   2019 יוני 
זה משקף צמיחה של כ־19.5% אל מול סוף שנת 
צמח  בישראל  והפנסיה  הגמל  שוק  כלל   .2018

בכ־10% בלבד באותה תקופה. 

"הסוכנים הם שותפים אסטרטגיים בצמיחת 
אלטשולר שחם והובלתה בשוק"

גילעד אלטשולר בראיון מיוחד לביטוח ופיננסים: "מעמדה כקרן נבחרת הוסיף לאלטשולר שחם גמל 
ופנסיה 24 אלף עמיתים במחצית הראשונה של 2019" < רונית מורגנשטרן 

גילעד אלטשולר | צילום: יח"צ

פיננסים | אפיקים חדשים

 "בסוף הרבעון האחרון של 
2018 כשהשוק סבל מירידות 

 חדות מאוד, והלקוחות 
 חששו מלהחזיק מניות, 

סייענו רבות לסוכנים"



| 22 באוגוסט 32019  02  02  02  02  02  בריאות | ביטוחים פרטיים

בהוצאות ב גידול של 4.7%  חל   2018 שנת 
ומשלימים.  פרטיים  בריאות  ביטוחי  על 
ירדו  משלימים  ביטוחים  על  ההוצאות 
ב־2.6%, ואילו ההוצאות על ביטוחים פרטיים )פרט 
והם הסתכמו  ב־10.3% לעומת 2017  וקבוצתי( עלו 
ההוצאה  בנתוני  עולה  כך  שקל.  מיליארד  בכ־6.6 
הלשכה  שפרסמה   2018 בשנת  לבריאות  הלאומית 

המרכזית לסטטיסטיקה. 
איגור מורי, יו"ר ועדת הב־  בתגובה מסביר סו"ב
ריאות והסיעוד בלשכה: "כשמנסים להנדס את השוק 
ופוגעים במערכת הציבורית, הציבור הולך לביטוחים 
הפרטיים. השב"נים מיצו את עצמם ביכולת שלהם 
לצמוח, שכן כל מי שיכול היה לרכוש את הביטוח 
המשלים – כבר רכש אותו. השב"נים נמצאים במגמה 

־של צמצום של השירותים שהם מציעים; אין שם הת
פתחות ושיפור אמיתי – בתקופה האחרונה יש אפילו 
ירידה מסוימת ברמת הכיסויים. לעומת זאת, ביטוחי 
הבריאות הפרטיים עברו ב־16-17 שנים האחרונות 

וגדלים בע והכיסויים הולכים  ־כמה וכמה מהפכות 
קבות התפתחות הרפואה. גם חברות הביטוח 

שלהם  ההסדר  רופאי  שרשימות  מתגאות 
טובות יותר מרשימות רופאי ההסדר של 

קופות החולים. 
ואפילו  ועלו,  הלכו  המחירים  גם 

אבל  המבוגרים,  בגילאים  משמעותית 
הציבור  לבריאות.  מחיר  שאין  כנראה 
מקבל  שהוא  השירותים  מרמת  שמתוסכל 
במערכת הציבורית ופונה לרפואה הפרטית 

באמצעות רכישת ביטוחי בריאות. לכן אנחנו רואים 
בריאות  ביטוחי  ברכישת  המשמעותי  הגידול  את 
אם  האלה.  הביטוחים  התייקרות  למרות  פרטיים, 
הציבור  הציבורית  המערכת  את  להרעיב  ימשיכו 
למרות  הפרטית,  ברפואה  פתרונות  לחפש  ימשיך 

ניסיונות ההתנכלות של הממשלה לרפואה זו".
הלאומית  ההוצאה  הלמ"ס,  נתוני  פי  על 
 2018 בשנת  עלתה  קבועים,  במחירים  לבריאות, 
לנפש,  ההוצאה   .2017 שנת  לעומת  ב־4.3% 
ההוצאה  ב־2.3%.  עלתה  קבועים,  במחירים 
הסתכמה  שוטפים,  במחירים  לבריאות,  הלאומית 
בשנת 2018 ב־101.2 מיליארד שקלים, שהם 7.6% 

מהתמ"ג.
בשנת 2018 תשלומים ישירים של משקי הבית 
רופאים,  )כגון  רפואיים  ושירותים  לתרופות 
מההוצאה   21% מימנו  שיניים(  ורופאי  מרפאות 
הוצאות  היו  נספים   13% לבריאות.  הלאומית 
הוצאות  בית,  משקי  של  פרטיים  ביטוחים  על 
כלליים  חולים  בתי  של  פרטיים,  מלכ"רים  של 
ששייכים להם ותרומות מגורמים פרטיים שונים. 
סך כל המימון הפרטי - משקי בית ואחרים הסתכם 

ב־34% בשנת 2018.
 2018 בשנת  לבריאות  הלאומית  מההוצאה   24%
מתקציב  מומנו  ו־40%  בריאות  מס  מגביית  מומנו 

המדינה. 
קופות החולים סיפקו בשנת 2018 34% 
משירותי הבריאות. "יצרני שוק" – בתי 
ורופאים  שיניים  רופאי  כלליים,  חולים 
וכן  פרטיות  מרפאות  אחרים,  פרטיים 
יצרני תרופות ומכשירים רפואיים, סיפקו 
לבריאות  הלאומית  ההוצאה  מכלל   56%

בשנת 2018.
החלק שסופק על ידי מוסדות ממשלתיים 
למחלות  חולים  ובתי  נפש  לחולי  חולים  בתי  )כגון 
ממושכות, מרפאות ולשכות הבריאות( הסתכם ב־6% 
מההוצאה הלאומית לבריאות, בדומה לשנים -2017

2003. חלקם של השירותים שסופקו על ידי מוסדות 
בריאות אחרים ללא כוונת רווח )כגון מגן דוד אדום( 

נותר ברמה של 4% בדומה לשנים קודמות.

בהשוואה בינלאומית
השוואה לארצות ה־OECD בשנת 2018 מראה כי 
השקעות(  )ללא  השוטפת  הלאומית  ההוצאה  אחוז 
 )7.4%( בישראל  הגולמי  לבריאות מהתוצר המקומי 
ה־ במדינות  לבריאות  ההוצאה  מממוצע  נמוך  היה 

יחד   .)16.9%( מארה"ב  ובמיוחד   ,)8.8%(  OECD
כאחוז  לבריאות  הלאומית  ההוצאה  אחוז  זאת,  עם 
מדינות  מב־10  יותר  גבוה  היה  בישראל,  מהתמ"ג 
היה  ביותר  הנמוך  השיעור   .OECDב־ אחרות 

בטורקייה ובלוקסמבורג )4%-5%(.
לנפש  לבריאות  השוטפת  ההוצאה   2018 בשנת 
במונחי שווי כוח הקנייה בישראל הסתכמה ב־2,953 
דולר בדומה להוצאה בצ'כיה, ונמוכה מזו שבמרבית 

מדינות ה־OECD. בארה"ב הייתה ההוצאה השוטפת 
בלמ"ס  דולר.   10,586  – ביותר  הגבוהה  לנפש 
מציינים כי החישוב במונחי שווי כוח הקנייה מביא 
במדינות  התוצר  במחירי  ההבדלים  את  בחשבון 
אינם  הבינלאומית  זאת, בהשוואה  יחד עם  השונות. 
מובאים בחשבון הבדלים בגורמים שעשויים להשפיע 

על ההוצאה.
הלאומית  ההוצאה  אחוז   2018-2000 בשנים 
יציב  נשאר  בישראל  מהתמ"ג  לבריאות  השוטפת 
יחסית )6.9%-7.4%(, לעומת האחוז הממוצע במדינות 

ה־OECD, אשר נע בין 7.2% ל־8.8%.
אחוז  כי  הבינלאומית  מההשוואה  עולה  עוד 
לבריאות  הלאומית  ההוצאה  של  הציבורי  המימון 
הציבורי  המימון  מאחוז  נמוך   ,)64%( בישראל 
הממוצע בארצות ה־OECD )74%(. בנורבגיה אחוז 
המימון הציבורי )הכולל הוצאות ממשלה וביטוחי 
בריאות חובה( הוא הגבוה ביותר – 86% מההוצאה 
השוטפת לבריאות. בישראל, אחוז המימון הציבורי 

דומה לזה שבשווייץ.

הלמ"ס: גידול של 10.3% בהוצאות על 
ביטוחי בריאות פרטיים ב־2018 < רונית מורגנשטרן 

ההוצאה הלאומית השוטפת לנפש* וכאחוז מהתמ"ג - השוואה בינלאומית, בשנת 2019

לנפשאחוז מהתמ"ג * המונחי שווי כוח קנייה של התמ"ג
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ההוצאה הלאומית לבריאות 
לפי מגזר מממן, 2018*

*נתונים ארעיים
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צילום: גיא קרן
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נכ"ל הלשכה, רענן שמחי, הודיע השבוע מ
בוועד המנהל כי יכהן בתפקיד עד לאחר 

כנס אלמנטר בחודש נובמבר. 
ליאור רוזנפלד, הודה לשמחי  נשיא הלשכה, סו"ב 
על תרומתו הרבה והחשובה למען ציבור סוכני הביטוח 
מוקירה  בישראל  ביטוח  סוכני  ״לשכת  בישראל. 
ומעריכה מאוד את פעילותו של רענן לאורך השנים, 
ל'פיננסים  והמכללה  הלשכה  מטה  ושדרוג  בבניית 
אישי  באופן  אני  רבים.  להישגים  והצעדתם  וביטוח' 
את  הובלנו  ונאמנותו,  מקצועיותו  על  לרענן  מודה 
בתנאים  להצלחות  האחרונות  בשנתיים  הלשכה 
מאתגרים ולא פשוטים ואנחנו נשארים חברים טובים. 

אני מאמין כי דרכנו עוד יצטלבו בהמשך הדרך״.
מסיים  ״אני  אמר:  היוצא,  המנכ״ל  שמחי,  רענן 

שנים   5 לאחר  בלשכה.  עבודתי  את  רב  בסיפוק 
מאתגרות הגעתי לכדי מיצוי, אני מודה לנשיאי 
ליאור  וסו"ב  אברמוביץ  אריה  סו"ב  הלשכה 
המצוין.  הפעולה  ושיתוף  האמון  על  רוזנפלד 
זכיתי לעבוד עם סגני וממלאי מקום נשיא, ראשי 
וועדות, מחוזות וסניפים, חברי ועד מנהל ומועצה 
קומה  שיעור  בעלי  מיוחדים,  אנשים   - ארצית 
שתורמים רבות מזמנם למען ציבור סוכני הביטוח 
אעביר  מסודר  חפיפה  תהליך  לאחר  בישראל. 
הקרובים.  את המקל למחליפי שייבחר בשבועות 
לו  הפעולה  שיתוף  את  ולהדגיש  לשוב  ברצוני 
זכיתי משני נשיאי הלשכה תחתם עבדתי ולאחל 

הצלחה רבה לנשיא המכהן בהמשך דרכו".
המערכות  את  שדרג  שמחי  השנים  במהלך 

חדש,  אינטרנט  אתר  הקים  בלשכה,  הטכנולוגית 
מתקדמות  עבודה  פיתח  חדשנית,   CRM מערכת 

והוביל את מעבר הלשכה למשרדיה החדשים.

שמחי: "היה לי הכבוד והעונג לעבוד 
עם שני נשיאים ולסייע להם להוביל את 

הלשכה להצלחה"
לאחר 5 שנים בתפקיד מנכ״ל לשכת סוכני ביטוח, רענן שמחי, הודיע 

השבוע לוועד המנהל על סיום תפקידו  < רונית מורגנשטרן 

רענן שמחי עם רוזנפלד והורנצ'יק | צילום: באדיבות הלשכה
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במרכז מ באחרונה  שנערך  חדש  חקר 
פיננסית  ואוריינות  ביטוח  לפנסיה, 
כי  נמצא  גוריון,  בן  באוניברסיטת 
משליש  יותר  מפסידה  הישראלית  המשפחה 
הפנסיונרים  וכי  לפנסיה  הפרישה  עם  מהכנסתה 
בהשוואה  נמוכות  פנסיות  מקבלים  בארץ 
מפותחות  בארצות  הפנסיונרים  לעמיתיהם 
באירופה. עורכי המחקר הם ד"ר אביעד טור־סיני 

ופרופ' אביה ספיבק. 
שהוא  התחלופה  יחס  המחקר,  ממצאי  פי  על 
לפני  להכנסה  ביחס  הפרישה  גיל  אחרי  ההכנסה 
משפחה   - אחרות  במילים   .65.9% הוא  הפרישה 
ישראלית מפסידה בממוצע יותר משליש מהכנסתה 
הכוללת עם הפרישה לפנסיה. זוהי ירידה דרמטית, 
בלבד  שנתיים  לאחר  לשינוי  מתייחסת  היא  שכן 
במחקר  שנבדקה  ההכנסה   .)67 לגיל   65 גיל  )בין 

כוללת הכנסה מכל המקורות: עבודה, פנסיה, ביטוח 
לאומי והכנסות מהון. 

עוקב  אשר  בישראל  מסוגו  הראשון  הוא  המחקר 
אחרי כל ההכנסות של משפחה לפני גיל הפרישה 
ואחריו, לגבי אותה המשפחה. השימוש בנתוני הסקר 
גם השוואה לארצות  הבינלאומי SHARE מאפשר 

אירופה שעורכות סקרים מקבילים. 
כך לדוגמה, בגרמניה יחס התחלופה הוא 76.8%, 
ארצות  מכל   .91.2% ובאוסטריה   83.1% בצרפת 
מישראל  יותר  נמוך  היחס  בספרד  רק  ההשוואה, 

)65.9%( והוא עומד על 63.3%. 

המצב יורע בעתיד 
ביטוח  לפנסיה,  המרכז  מנהל  ספיבק,  פרופ' 
של  היחסי  המצב  כי  מדגיש  פיננסית,  ואוריינות 
מדינת ישראל עלול להיות גרוע עוד יותר בשנים 
הבאות, בגלל ההשפעה של הרפורמות בפנסיה על 
גובה הקצבה הפנסיונית. "יש צורך דחוף במדיניות 
כלכלית חדשה אשר תשפר את מצב הפנסיונרים 
נצמצם  או  שנסגור  כדי  בעתיד,  ישראל  במדינת 

את הפער מול ארצות אירופה", הוא מדגיש.
־המחקר נחשף השבוע עם פתיחת ההרשמה למ

סלול לימודי תעודת מומחה יוקרתית, לראשונה 
־בישראל ללימודי אקטואריה וניהול סיכונים במ
־רכז לפנסיה, אקטואריה ואוריינות פיננסית והפ

מיקי מלול  קולטה לניהול בראשות הדיקן פרופ' 
באוניברסיטת בן גוריון בנגב.

מומחים  להכשיר  היא  הלימוד  תוכנית  "מטרת 
הנחוצות  הרפורמות   - זה  באתגר  לסייע  שיוכלו 
לדבריו  ספיבק.  אומר  והביטוח",  הפנסיה  בענף 
לעולם  בה  הלומדים  את  מכשירה  הלימוד  תכנית 
הפיננסי והביטוחי כאחד. התוכנית הייחודית שמה 
ניהול  בתחומי  והמקצועי  הפרקטי  הידע  על  דגש 

לאנליסטים  כשהביקוש  והאקטואריה,  הסיכונים 
עם  תאוצה  וצובר  הולך  זה  בתחום  ומומחים 
ניהול  בעבור  הנתונים  ניתוח  עולם  התפתחות 
היחידה  התכנית  זוהי  והאקטואריה.  הסיכונים 
בישראל המשלבת את תחום ניהול הסיכונים ואת 
תחום האקטואריה, ככלים משלימים ומפרים האחד 
לשמש  בוגריה  את  תכשיר  התכנית  השני.  את 
כאנליסטים, אקטוארים פיננסיים ומנהלי סיכונים 

בעלי ידע עדכני ויישומי. 

מחקר חדש חושף: המשפחה הישראלית 
מפסידה כשליש מהכנסתה בפנסיה

הפנסיונרים בישראל מקבלים פנסיות נמוכות בהשוואה למדינות מפותחות באירופה – העתיד יהיה גרוע 
עוד יותר < רונית מורגנשטרן 

אביה ספיבק | צילום: באדיבות המצולם

 להלן טבלת השוואה לקבוצות של 
ארצות אירופה לפי המשטר הכלכלי שם:

 סוג מדינת 
הרווחה

ממוצע יחס 
התחלופה

 קונטיננטלי 
79.8%)גרמניה, צרפת(

סוציאל דמוקרטי 
71.8%)שבדיה, דנמרק(

 ים תיכוני 
68.8%)ספרד, איטליה(

 מזרח אירופה 
74.0%)צ'כיה, סלובניה(

65.9%ישראל

פרופ' ספיבק: "מטרת תוכנית 
הלימוד היא להכשיר מומחים 
שיוכלו לסייע ברפורמות בענף 

הביטוח והפיננסים"



היתרונות לסוכן הביטוח בעבודה עם יועץ משכנתאות מקצועי
שימוש חכם בכספי לקוח - WIN-WIN ללקוח ולסוכן

ייעוץ משכנתאות מקצועי - דוגמא מהחיים!!!

משכנתאות ועולם הביטוח - סו"ב יוסי ראובן

4.9.2019 | 08:30-15:00 | היכל התרבות חבל מודיעין, קרית שדה התעופה

פרישה מעושרת - סו"ב אייל רחובצקי

איפה מסתתרות ההזדמנויות העסקיות בתיק הסוכן?
שלפני  בשנים  לקוחות  בתיקי  הכלכליות  ההזדמנויות  על  נדבר  בכנס 

הפרישה ונבין מה המשמעות עבור הלקוחות ועבור הסוכן.

פתרונות פיננסיים לגיל השלישי - סו"ב יפית תמיר

בהרצאה ידובר על הצרכים הפיננסיים הנובעים מעלייה בתוחלת החיים - 
הוצאות רפואיות, עלייה באיכות החיים והוצאות צריכה גבוהות.

"חטיפים" פיננסים לסוכן - סו"ב תדהר סטובי

למה פיננסים? ואיך עושים זאת? 
טיפים לסוכנים המעוניינים לפתח תיק פיננסים מניב. 

מהם הכלים הפיננסים הקיימים היום בשוק הביטוח ובתי ההשקעות.

להרשמה לחץ כאן

בין המרצים בכנס

https://finance.forms-wizard.co.il/website/index


חדשות | מכירים במקצוע | 22 באוגוסט 82019  02  02  02  02  02 

ישג למכללה וללשכה – לראשונה, לאחר ה
שנה של מו"מ ודיונים, הכיר משרד העבודה 
לסוכן  מקצועי  רפרנט  במקצוע  והרווחה 

הביטוח כמקצוע מוכר. 
דבר  "נפל  המכללה:  מנהל  דניאלי,  רונן  לדברי 
הכרה  בארץ  מוענקת  לראשונה  העבודה.  בשוק 
מקצועית לתחום. מטבע הדברים, מדובר בבלעדיות 

למכללה וללשכה".
"בשנים  ההכרה:  חשיבות  את  מסביר  דניאלי 
האחרונות זוהה בענף הביטוח פער גדול בין הצורך 
לסוכן  מקצועי  עוזר  לתפקיד  מקצועי  אדם  בכוח 

הביטוח, לבין היצע העוסקים במקצוע הנ"ל. 
לרפרנטים  קורסים  מפעילה  אמנם  "המכללה 
לעשות  בכדי  אולם  הרחב,  הקהל  לביקוש  בהתאם 
את  למטרה  שמנו  הפער,  לסגירת  משמעותי  צעד 
בשוק  גבוה  ביקוש  בעלי  הביטוח  מקצועות  הנגשת 
ידי  על  המתוקצבים  אוכלוסייה  לפלחי  העבודה, 

משרד העבודה והרווחה. 
צורך  יש  ממשלתי,  משרד  בתקצוב  לזכות  "בכדי 
בהכרה מקצועית של המקצוע הנלמד. עד היום לא 

אולם  להכרה,  הביטוח  רפרנט  מקצוע  זכה 
לאחר עבודה מאומצת של למעלה משנה 
דבר  נפל  והרווחה,  העבודה  מול משרד 
לסוכן  מקצועי  רפרנט  העבודה:  בשוק 
הביטוח מוכר כמקצוע במדינת ישראל".

הממונה  אייל,  שולי  מול  המו"מ  את 
על ההכשרות המקצועיות במשרד העבודה 

הלשכה.  מנכ"ל  שמחי,  רענן  הוביל  והרווחה, 
כללו  המשרד  מול  העבודה  שלבי  דניאלי,  לדברי 
כתיבת תוכניות לימודים רבות עד לקבלת התוצר 
תנאי  לאישורו,  עד  מרצים  סגל  בחירת  המוגמר, 
קבלה, מבחנים פנימיים, מבחן גמר, ספרות מקצועית, 

קהל היעד, וכיוצא בזאת, עד לקבלת תיק הקורס.
התפקיד,  למיתוג  "מעבר  כי  מדגיש  דניאלי 
קבלת  בעקבות  הביטוח,  בעולם  קרנו  והעלאת 
אישור הפעלה ממשרד הרווחה, נוצר פתח למקורות 
משרד  של  בשוברים  שימוש  למכללה:  הכנסה 
רק   ;75% של  מימון  מועסקים:  לבלתי  התעסוקה 
העבודה  בשוק  המבוקש  הפעלה  אישור  בעל  קורס 
המפנים  לגופים  מענה  להשמה;  עדיפות  מקבל 

מרכז  מחוזיות,  אזוריות,  לשכות  לשוברים: 
כיתה  של  אפשרות  המקומי;  השילטון 
אוכלוסיות  העבודה;  משרד  של  במפעל 
בעלי  העבודה:  משרד  ידי  על  ממומנות 
חרדיות,  נשים  מובטלים,  מוגבלויות, 
מיעוטים, המגזר; שימוש בפיקדון חיילים 

משוחררים".
משרד  מול  העבודה  כי  מוסיף  שמחי  רענן 
העבודה הייתה סיזיפית, אך נציגי הלשכה והמכללה 
התמידו בה עד לקבלת ההכרה: "הערכה רבה לרונן 
ולאסתר קאלו. דברים  מנהל המכללה, לנילי כספי 
משתלמת",  הסבלנות  שלהם.  בקצב  קורים  טובים 

אמר שמחי.
מנהלת  זוהר,  חני  בידי  הקורס, שאושרה  תוכנית 
והשמת  מקצועית  להכשרה  באגף  לתכנ"ל  היחידה 
 105 תכלול  והרווחה,  העבודה  במשרד  אדם  כוח 
וסדנאות  עיוניים  לימודים  בהם  לימודים,  שעות 
לקוחות,  שירות  מכירות,  כמו  בנושאים  מעשיות 
לפי  בפוליסות  התמקצעות  בביטוח,  יסוד  מושגי 

תחומים, תביעות, רגולציה ועוד.

רפרנט מקצועי לסוכן הביטוח הוכר 
כמקצוע ע"י משרד העבודה והרווחה

הלשכה השקיעה מאמצים רבים בהכרה במקצוע • המדינה תממן הסבת מבוגרים למקצוע זה • 
הלימודים הינם בלעדיים במכללה ל"ביטוח ופיננסים" של הלשכה < רונית מורגנשטרן 

ביטוחי הבריאות של הראל
הרבה יותר

מכיסוי ביטוחי

מוצרים
חדשים ובלעדיים

אפגרייד אקסטרה
טיפולים פרימיום
התפתחות הילד

שירותים
חדשים ובלעדיים

לסוכן וללקוח

רשת רופאים מומחים
צוות מומחים אישי לסוכן

פורטל מנתחים
אתר מידעים וכלים לסוכן

ביטוח
נסיעות לחו"ל

חבילת המשך לטיפול רפואי בארץ
חילוץ, הצלה ואיתור לווייני

ביטול מכל סיבה 
אפליקציה לתשלום תביעות ושירות בחו"ל

23
81

8/
26

13
4

מקצוענותחדשנותמחויבות

רונן דניאלי
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ת 
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שרד היח"צ "קמחזי תקשורת", שבבעלות מ
לשירותי  במכרז  זכה  קמחזי,  אושרת 
תקשורתית  ואסטרטגיה  יח"צ  דוברות, 
יחליף  תקשורת  קמחזי  ביטוח.  סוכני  לשכת  של 
את משרד פרו אסטרטגיה שליווה את הלשכה ב־6 

השנים האחרונות.
חדש  במכרז  ביטוח  סוכני  לשכת  יצאה  לאחרונה 
ואסטרטגיה  יח"צ  דוברות,  שירותי  משרד  לאיתור 
התקשורת  מול  בעבודה  המתמחה  תקשורתית, 
גופים  בהובלת  ניסיון  ובעל  והכללית  הכלכלית 
לניהול  חשיבות  הלשכה  נתנה  כן,  כמו  ציבוריים. 
תקשורת פנים ארגונית והנגשת המידע הן לציבור 

המבוטחים והן לסוכני הביטוח בישראל. 
משרדה של קמחזי תקשורת מייצג שורה של חברות, 
התאחדות  ביניהם:   במשק,  עסקים  ואנשי  ארגונים 
התעשיינים, משפחת דיין, אופטיקה הלפרין, לנדוור, 
מקבוצת   YSB ,BYD קבוצת  מייזל,  לארי  טריא, 

שלמה, ביונד מיט, ADO Group, GFI  ועוד.

הובלת גופים ואנשי ציבור
ליאור רוזנפלד,  נשיא לשכת סוכני ביטוח, סו"ב 
ברך על הצטרפות קמחזי תקשורת להובלת הארגון  

ואמר כי הוא בטוח שניסיונו של המשרד בהובלת 
הלשכה  את  יצעיד  ציבור  ואנשי  ציבוריים  גופים 
למהלכים  בישראל  הציבור  בחשיפת  נוסף  צעד 
החשובים שמובילה לשכת סוכני ביטוח למען ציבור 

המבוטחים וסוכני הביטוח.
הורנצ'יק,  ליאור  סו"ב  הלשכה,  נשיא  ומ"מ  סגן 
רבה  חשיבות  רואה  ביטוח  סוכני  לשכת  כי  אמר 
לציבור  המקצועית  והאתיקה  המידע  בהנגשת 
ששירותי  בטוח  הוא  וכי  בישראל  המבוטחים 
הנגשת  את  יחזקו  החדשים  והדוברות  התקשורת 

המידע וחיזוק הקשר בין סוכני הביטוח לציבור.
קמחזי  היח"צ  משרד  של  הבעלים  קמחזי,  אושרת 
האמון  על  ביטוח  סוכני  ללשכת  הודתה  תקשורת 
את  להוביל  גאה  היא  כי  ואמרה  ההזדמנות  ועל 
המשמעותיים  הגופים  אחד  של   התקשורת  מערך 
במשק ולהיות ערוץ הסברה ומידע חשוב למבוטחים 

ולסוכני הביטוח בישראל.

שנים יפות וטובות 
את  שליוותה  אסטרטגיה  לפרו  הודה  רוזנפלד 
יח"צ  בשרותי  האחרונות  השנים  בשש  הלשכה 
אסטרטגיה,  לפרו  מודה  "אני  ואמר:  ודוברות 
עבודה  שנות   6 על  וייס,  וללירן  רמתי  לאורי 
מוצלחת סביב השעון. פרו עבדה תחת שני נשיאים 
בתקופה מאתגרת ורוויית משימות ואתגרים פנים 
וחוץ ארגוניים ועמדה במשימה בהצלחה במשך 6 
שנים. עבדתי איתם גם כיו"ר מחוז וסניף וכמובן 
כנשיא ואני בהחלט מודה על שנים יפות וטובות 
ביחד, בהן הצלחנו יחד בכוחות משותפים להאיר 
ולהעצים  חיובי  באור  בישראל  הביטוח  סוכן  את 
אני מאחל  לפרו אסטרטגיה הצלחה  את מעמדו. 

גדולה בכל אשר יעשו"

"קמחזי תקשורת" זכתה במרכז לשירותי 
דוברות, יח"צ ואסטרטגיה של הלשכה

 המשרד, שבבעלות אושרת קמחזי, מחליף את משרד פרו אסטרטגיה שליווה את הלשכה 
במשך 6 השנים האחרונות  < רונית מורגנשטרן 

רוזנפלד. "מודה לפרו אסטרטגיה" | צילום: באדיבות הלשכה

נוימן ב מיכאל  סו"ב  של  בקשתו  עקבות 
לפרוש מתפקידו כיו"ר הוועדה הפנסיונית 
בלשכה, מונה סו"ב אייל פז לתפקיד יו"ר 
בישיבתו  המינוי  את  אישר  המנהל  הוועד  הוועדה. 
השבוע; סו"ב אבי רוזנבאום ומיכל שילה יהיו סגני 

ראש הוועדה.
נוימן  של  תפקידו  לסיום  התייחס  הלשכה  נשיא 
ואמר כי ״בהסכמה והערכה הדדית הוחלט על סיום 
הפנסיונית, לאחר  הוועדה  כיו״ר  נוימן  תפקידו של 
בתפקידים  ימשיך  נוימן  בתפקיד.  קדנציות  שלוש 
שונים בלשכה במסגרת ניהול פרויקטים מקצועיים 

ומגוונים".
סו”ב  הלשכה  נשיא  אמר  נוימן  של  פרישתו  על 
וביקש לסיים את  "מיקי פנה אליי  רוזנפלד:  ליאור 
רבים  שכנועים  לאחר  אישיות.  מסיבות  תפקידו 
נעתרתי לבקשתו. מיקי מצידו נעתר לבקשתי לסייע 
יחודיים  פרוייקטים  ובהובלת  שונים  בייעוצים  לי 
להודות  רוצה  אני  הלשכה.  למען  הפנסיוני  לתחום 

למיקי על נאמנותו הרבה, על מקצועיותו ובעיקר על 
החברות הטובה. מיקי היה ותמיד ישאר יקר לליבי 

והוכיח חברות אמת ועמידה לצידי ללא תנאים, 
ונאמנות אמיתית וכנה".

רוזנפלד:  אמר  החדש  ליו"ר  בהתייחסו 
בראשות  וחזק  חדש  מערך  בונים  "אנו 
אייל פז. אייל הוא מקצוען אמיתי ושולט 
יו"ר  סגן  ילוו  אייל  את  בחומר.  היטב 

ראש  לשעבר  רוזנבאום,  אבי  חדש,  ועדה 
אגף ביטוח חיים ומשנה למנכ"ל כלל ביטוח, 

וסגנית נוספת תהיה מיכל שילה".
הפנסיונית,  הוועדה  חבר  כה  עד  היה  פז  סו”ב 
והודה על האמון בו במינויו לראשות הוועדה. הוא 
וותיק, בעל רישיון משנת 1998, בוגר  סוכן ביטוח 
המחזור האקדמי הראשון לתואר ראשון בביטוח. פז 
הוא דור שני לסוכנת הביטוח הוותיקה חוה פז, חברת 
כיו”ר  היתר  בין  גם  ושימשה  שנים  עשרות  לשכה 
ועדת האתיקה שלה. פז מנהל את סוכנות הביטוח 

הסוכנות  לציון.  בראשון  הוותיקה  המשפחתית 
עוסקת בביטוח פנסיוני, חיים, פיננסים ואלמנטרי. 
הוא נכנס לתפקידו כיו”ר הוועדה אתמול, ב־21 

באוגוסט 2019.
בעיקר  עוסק  אני  ביטוח  “כסוכן  פז: 
פעיל  אני  ובפיננסים.  הפנסיוני  בתחום 
שימשתי  בעבר  רבות.  שנים  בלשכה 
כיו”ר הוועדה ליישום טכנולוגיה בלשכה 
הוועדה  חבר  אני  האחרונות  ובשנתיים 
החומש  בהכנת  שותף  הייתי  הפנסיונית. 
מעורב  הייתי  כן,  כמו  הלשכה.  של  הטכנולוגי 
הפנסיונית  המסלקה  של  טכנולוגיים  בהיבטים 
כשהשתתפתי בדיונים שקדמו להקמת המסלקה על 

ההיבטים הטכנולוגיים המיועדים לטובת הסוכנים.
על  בהצהרות  כרגע  לצאת  מתכוון  לא  “אני 
חזוני לגבי תפקיד יו”ר הוועדה. אני אשב ואלמד 
את הנושא ומבטיח להתבטא והרבה בעתיד הלא 

רחוק”, סיכם.

אייל פז

סו"ב אייל פז מונה לתפקיד יו"ר הוועדה הפנסיונית
 יחליף בתפקיד את סו"ב מיקי נוימן שפרש מהתפקיד מסיבות אישיות # פז הודה על האמון 

בו במינויו לראשות הוועדה < רונית מורגנשטרן 
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יתי ברדה, מנכ"ל חברת הגמל והפנסיה א
לתפקיד  ימונה  הלמן־אלדובי,  של 
משנה למנכ"ל בית ההשקעות. במקביל 
הסוכן  בית  של  פעיל  יו"ר  לתפקיד  ברדה  ימונה 
בית  את  ההשקעות  בית  מסמן  בכך  "קוואליטי". 
הסוכן כאחד ממנועי הצמיחה של הקבוצה. ברדה 
ימשיך לקחת חלק פעיל בפיתוח התחום הפנסיוני 
של הקבוצה ובליווי צמוד של לקוחות אסטרטגיים, 
מעסיקים וסוכנים. על פי הדיווח של חברת הגמל, 
חברת  כמנכ"ל  תפקידו  את  לסיים  צפוי  ברדה 
צפויה  החברה   .2020 בראשית  והפנסיה  הגמל 
לכנס ועדת איתור במהלך חודש אוגוסט לטובת 
איתור והמלצה על זהותו של  המנכ״ל הבא שצפוי 

להיכנס לתפקידו בתחילת אותה השנה.
גמל  הלמן־אלדובי  כיהן כמנכ"ל   ,40 בן  ברדה, 
ופנסיה בחמש השנים האחרונות, ניהל בה שינויים 
רבים והוביל אותה להישגים רבים ובינהם, צמיחה 
מ־14  המנוהלים  הנכסים  בהיקף  משמעותית 
בשני  זכיה  שקל,  מיליארד  ל־20  שקל  מיליארד 
המכרזים של רפורמת קרנות הפנסיה של האוצר 
פיתוח  הפנסיה,  בתחום  משמעותית  ולצמיחה 
וחיזוק ערוצי ההפצה, העלאת המודעות והמיצוב 
לחברה, החלפת מערכות IT, ושורה של מיזוגים 
ורכישות, כאשר האחרון שבהם היה מיזוג פעילות 
החברה  של  הפנסיה  קרן  אי.בי.אי.  של  הגמל 
נחשבת לבעלת שיעורי הצמיחה הגבוהים ביותר 
אלף  ל־100  מעל  של  גיוס  עם  הפנסיוני  בתחום 

עמיתים משנת 2016.
ברדה:  כתב  הגמל  חברת  לדירקטוריון  במכתב 

"לאחר סיום כהונתי, אני נחוש להמשיך ולהוביל 
להישגים  הלמן־אלדובי  ההשקעות  בית  את 
ההשקעות  בית  למנכ"ל  כמשנה  וזאת  מפוארים, 
ובהובלת קוואליטי סוכנות לביטוח פנסיוני, בית 
הסוכן שהוקם לפני כשנה וחצי ובו אני צפוי לכהן 
כיו"ר. זה עדיין לא סיכום מבחינתי, יחד עם זאת 
על  ענקית  תודה  לכולכם  לומר  צורך  חש  אני 
את  להוביל  לי  שניתן  וה'גב'  הפירגון  התמיכה, 
החברה בשנים האחרונות להישגים חסרי תקדים". 
הלמן־אלדובי:  ההשקעות  בית  מנכ"ל  דרור,  רמי 
"ברדה יסיים בסוף שנה זו קדנציה מוצלחת בת חמש 
ומקודם  ופנסיה  גמל  הלמן־אלדובי  כמנכ״ל  שנים 
ההשקעות  בית  למנכ"ל  כמשנה  החדש  לתפקידו 
הגמל  כמנכ"ל  תקופתו  במהלך  הסוכן.  בית  ויו"ר 
בהם  הישגים,  של  ארוכה  לשורה  החברה  הגיעה 
גידול בפעילות החברה מ־14 מיליארד שקל ב־2015 
ליותר מ־20 מיליארד שקל נכסים מנוהלים. איתי 
האסטרטגיים  המהלכים  את  והוביל  שותף  היה 
למנוע  הפנסיה  תחום  הפיכת  ואת  המשמעותיים  
הלמן־אלדובי  ולהפיכת  בחברה  מוביל  צמיחה 
לשחקן משמעותי במסגרת קרנות ברירת המחדל. 
בכלל זה קרן הפנסיה של הלמן־אלדובי דורגה כקרן 
הצומחת ביותר מבין כלל קרנות הפנסיה בישראל 
מספר  את  אבסולוטי,  באופן  שגייסה,  וכחברה 
על  לו  להודות  רוצה  אני  ביותר.  הגדול  העמיתים 
הובלת החברה להצלחות יוצאות דופן בתקופה של 
רפורמות ומהפכות בתחום ובטוח שהוא יתרום רבות 
להמשך צמיחתו של בית ההשקעות ובהמשך פיתוח 

מנועי הצמיחה של הלמן־אלדובי״.

איתי ברדה, מנכ"ל חברת הגמל והפנסיה של 
הלמן-אלדובי, ימונה לתפקיד משנה למנכ"ל 

בית ההשקעות  < רונית מורגנשטרן 

איתי ברדה | צילום: הלמן אלדובי

לפרטים נוספים ולתיאום פגישת התנעה לשת"פ עסקי : 050-650-7123 ארז בנחייל, סמנכ"ל מכירות
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לאישור ה בקשה  הגישה  לצרכנות  מועצה 
ביטוח   – ביטוח  חברות   5 נגד  ייצוגית 
ישיר, מנורה מבטחים, כלל ביטוח, שומרה 

והפניקס - בטענה לתנאים מקפחים בכתבי שירות.
הביטוח  חברות  לצרכנות,  המועצה  לטענת 
עם  יחד  שירות  כתבי  שלהן  למבוטחים  משווקות 
פוליסת הביטוח המקיף, בהם שירותים לתיקוני דרך, 
תיקון שמשות, גרירה ושירותים אחרים. המבוטחים 
שנה  עבור  השירות  לכתבי  התמורה  את  משלמים 
מחושב  השירות  כתבי  עבור  כשהתשלום  מראש, 

בנפרד מהתשלום עבור הביטוח המקיף.
עשרות  הגיעו  למועצה  כי  מוסבר  התביעה  בכתב 
אובדן  או  הרכב  כלי  גניבת  לאחר  לפיהן  תלונות 
מוחלט כתוצאה מתאונה, מתבטלים כתבי השירות, 
אך המשיבות מסרבות להשיב את החלק היחסי של 
התשלום עבורם. כמו כן, המבטחות גם לא מאפשרות 
אחר.  רכב  לכלי  השירות  בכתב  הזכאות  את  להסב 
"יוצא כי המבוטח משלם את מלוא המחיר עבור כתב 
לעיתים  העולם.  מן  חלף  שהסיכון  למרות  השירות, 
המכונית  עבור  הן   - פעמיים  משלם  אף  הלקוח 

שאבדה והן עבור המכונית החדשה", נטען בתביעה.
למבוטחים  כי  התביעה,  בכתב  טוענת  המועצה 
עומדת זכות השבה מכוח הדין משום שכתבי השירות 
חוזה  לחוק   1 בסעיף  כהגדרתו  ביטוח,  חוזה  מהווים 
שהמבוטח  הסיכון  את  מכסים  הם  כאשר  הביטוח, 
יזדקק לשירותים הניתנים. "סעיף 16)ב( לחוק חוזה 
הביטוח קובע כי 'נעשה מקרה הביטוח בלתי אפשרי 
והמבוטח  החוזה מאליו  החוזה, מתבטל  אחר כריתת 
התקופה  בעד  ששילם  הביטוח  דמי  להחזר  זכאי 

שלאחר הביטול', נטען.

לבטל ההוראה המקפחת
הביטוח  "חברות  כי  התביעה  בכתב  נטען  עוד 
)למעט אחת - ביטוח ישיר(, קובעות בכתבי השירות 
שמותר להן לנהוג כך. המועצה תובעת לבטל הוראה 
זו, בהתאם לדיני החוזים האחידים, בהיותה מקפחת. 
בכתבי  הזכות  את  לעצמה  שמרה  לא  ישיר  ביטוח 

השירות לנהוג כך, ובכל זאת כך היא נוהגת".
המבקשים מעריכים כי מדובר בנזק בסדר גודל של 

תכלול  המיוצגת  הקבוצה  שקלים.  מיליוני  עשרות 
שירות,  כתב  במסגרת  שירותים  שרכש  אדם  כל 
או  נגנב  השירות  כתב  הוצא  שבגינו  הרכב  שכלי 
שנגרם לו אובדן גמור כתוצאה מתאונה. זאת, אם לא 
קיבל החזר של החלק היחסי של דמי הביטוח )כולה 
או חלקה(, החל מ־7 שנים לפני הגשת בקשה זו ועד 

הגשת התביעה הייצוגית לאחר אישורה. 

 המועצה לצרכנות בבקשה לייצוגית 
נגד 5 חברות ביטוח

בייצוגית שהוגשה נגד מנורה, כלל, שומרה, הפניקס וביטוח ישיר נטען כי לאחר גניבה או טוטאל לוס - 
החברות אינן משיבות את החלק היחסי ממחיר כתבי השירות ששולם שנה מראש < רונית מורגנשטרן

Shutterstock :תנאים מקפחים למבוטחים | צילום
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קבלת פנים - רישום וכיבוד
סו"ב אודי אביטל, יו"ר הוועדה לפיננסים

סו"ב ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל
ח"כ הרב משה גפני, יו"ר ועדת הכספים בכנסת

משכנתאות ועולם הביטוח - סו"ב יוסי ראובן, חבר הוועדה לפיננסים
פתרונות פיננסיים לגיל השלישי - סו"ב יפית תמיר, חברת הוועדה לפיננסים

פרישה מעושרת - סו"ב אייל רחובצקי, חבר הוועדה לפיננסים
נקודת מבט אירופאית על לימודי מקצועות הפיננסים - 

הגב' Marta Gellova, סגנית EFPA - איגוד המתכננים הפיננסים האירופאי
הפסקה

הצגת תוצאות סקר שביעות רצון - סו"ב דב צור, חבר הוועדה לפיננסים
"חטיפים" פיננסים לסוכן - סו"ב תדהר סטובי, חבר הוועדה לפיננסים

שילובים פיננסים - קונבנציונאלי, IRA ואלטרנטיבי - 
מר רונן טוב, משנה למנכ"ל, מיטב דש השקעות ויו"ר מיטב דש גמל ופנסיה

דיגיטלי או סוכן - מר אילן ברק, מומחה לתקשורת בין אישית
רב שיח: שירות = כסף

מנחת רב השיח – סו"ב שוש כהן גנון, חברת הוועדה לפיננסים
הגב‘ מיטל ברנע, סמנכ“לית מנהלת שרות לקוחות, אלטשולר שחם

הגב‘ כוכבית ארנון, סמנכ“לית מנהלת שרות לקוחות, הראל חברה לביטוח
הגב‘ לילך בוכמן, מנהלת שיווק, המסלקה הפנסיונית

הגב‘ מירי ציקווה, סמנכ“לית שרות לקוחות, פסגות
הגב‘ יעל פרוייליך, מנהלת מערך הדסקים, מיטב דש

רו"ח רונית כהן, מנהלת תחום בכירה קופות גמל מחלקה מקצועית, רשות המיסים
ארוחת צהריים

מנחת הכנס: המנחה והדוגמנית אילנית לוי

עלות עבור חבר/ת לשכה – 70 ₪ | עלות עבור מי שאינו חבר/ת לשכה – 400 ₪

* התוכנית נתונה לשינויים

להרשמה לחץ כאן

4.9.2019 | 08:30-15:00 | היכל התרבות חבל מודיעין, קרית שדה התעופה

חברי לשכה מוזמנים לרשום את עובד/ת משרדם בתעריף חבר לשכה 70 ₪, בטופס הרישום.

https://finance.forms-wizard.co.il/website/index
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גיל: 24
מצב משפחתי: רווק

השכלה: תואר ראשון במנהל עסקים עם התמחות 
בשוק ההון מהמכללה למנהל

רישיון: רישיון פנסיוני
ותק: שנה

מה עשית לפני שבחרת להיות סוכן ביטוח?
“עבדתי בבית ההשקעות אלטשולר שחם במתן 
שירות לסוכני ביטוח, כך שאני יודע בדיוק איך 

הסוכנים מתנהלים עם הלקוחות שלהם”.
ולכן בחרת להיות סוכן ביטוח?

“לאו דווקא. במהלך הלימודים עשיתי סקירה 
לגבי כל שוק העסקים הפיננסיים ובדקתי מה 
השוק המתפתח והכי רלוונטי מבחינת שירות 

לציבור; תחום הביטוח הכי דיבר אליי כי מדובר 
במוצרים הכי הכרחיים שאדם צריך לרכוש כדי 
להבטיח עתיד כלכלי בטוח למשפחתו. לכן גם 

בחרתי להתמחות בתחום הפנסיוני”. 
התקבלת לאחרונה כחבר לשכה. מה לדעתך 

הלשכה צריכה לעשות כדי לסייע לסוכנים 
צעירים וחדשים בתחילת דרכם?

“לפי דברים ששמעתי מפי סוכנים צעירים, 

הלשכה מאוד מסייעת גם מקצועית בכנסים 
והשתלמויות וגם באמצעות מערך יועצים, 
בבעבודה המשרדית של הסוכן, וזה מצוין. 

הלשכה גם נותנת הנחות משמעותיות בביטוח 
אחריות מקצועית ובביטוחים אחרים לסוכנים. 

אלה הדברים החשובים מבחינת סוכן צעיר 
שמתחיל את דרכו בתחום”.

איפה אתה רואה את עצמך בעוד 10 שנים?
“מנהל סוכנות משלי עם תיק גדול של לקוחות. זו 

המטרה שלי”.
איזה טיפים אתה יכול לתת לסוכן צעיר וחדש 

כמוך?
“להיות אמין ביותר מול הלקוח, לא לחשוב רק 

על מכירות ועמלות אלא על טובת הלקוח, לתת 
לו שירות וללוות אותו לכל אורך הדרך, ללמוד 
ולהתמקצע. אני ממליץ לסוכן חדש להצטרף 

לבית סוכנים כדי לקבל ליווי מקצועי בתחילת 
דרכו”.

איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
“עתידו מובטח, כי הציבור לא יוכל להתנהל 

בתחום ללא הקשר האישי והמקצועי של סוכן 
הביטוח שמכיר את הצרכים האישיים שלך. לצד 

הקשר הבלתי אמצעי עם הלקוח, הסוכן חייב 

לפתח את האמצעים הדיגיטליים איתם יעבוד 
מול הלקוחות שלו – לא של חברת הביטוח, אלא 

שלו עצמו, אתר משלו, אפליקציה משלו. זה יהיה 
שילוב של טכנולוגיה מתקדמת עם שירות אנושי, 

עליו אי אפשר לוותר”.    

“לא לחשוב רק על עמלות אלא על טובת הלקוח"
סוכן צעיר

 בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע 
בעיניו  והשבוע –  עבד אל כרים זיתון, סוכן עצמאי

 הקו הישיר להפניית תאונות: 073-2288250סניפי הרשת: ירושלים | תל אביב | חיפה | נתניה | רעננה | פתח תקווה | אשדוד | חולון

גבירותי ורבותיי

מרכזי השירות לתיקוני פחחות וצבע של שגריר 
אתכם לאורך כל הדרך

מהפח
 

שגריר אתכם לאורך כל הדרך

| 22 באוגוסט 2019מדור | סוכן צעיר

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

זיתון. “להיות אמין ביותר מול הלקוח" 
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ביטול מכל סיבה או שמא יש לומר - 
"בכפוף לחריגים"

מסוגיה שנידונה בבית המשפט ניתן ללמוד על החשיבות של תנאי הפוליסה 
ועל החשיבות של ההחרגות בתוך ההסכם  < עו”ד עדי בן אברהם

תוכן ב את  להבין  חשוב  ביטוח  פוליסות 
תנאי הפוליסה ובעיקר את חריגיה. אני 
תמיד מחדד כי מעבר למצגות ותיאורים 
הוא  הנוסח המחייב  כי  חייבים להבין  השיווקיים, 
נוסח הפוליסה או החוזר - ואין להסתמך על שום 
בלבד.   החוק  ו/או  החוזר  לשון  על  אלא  הצהרה, 
שניתן  מעניין  דין  פסק  להביא  השבוע  בחרתי 
שמכרו  ביטוח,  וחברת  נסיעות  סוכנות  כנגד 
אף  ועל  סיבה.  מכל  ביטול  פוליסת  ללקוחותיהן 
שמתברר  הרי  סיבה  כל  על  שמדובר  שמשתמע 
תגמולי  ישולמו  לא  שבעטיין  סיבות  עדיין  שיש 

הביטוח.
חברת  עם  לאיסלנד  טיסות  רכשו  המבוטחים 
בקול  לישראל  )שנכנסה   ,Wow Air התעופה 
אטרקטיביות  טיסה  עלויות  עם  רמה  תרועה 
וכל  קרסה  זו  תעופה  שחברת  אלא  לארה"ב(, 
כל  כיצד  ראו  אשר  המבוטחים,  בוטלו.  טיסותיה 
ורכשו  הואיל  רגועים  חשו  לקרקע,  צולל  כספם 
התברר  ואולם  סיבה  מכל  טיסה  ביטול  פוליסות 

להם שהביטול מכל סיבה לא חל במקרה זה.
כנגד  הן  בתביעה  המשפט  לבית  פנו  להם  בצר 
סוכנות הנסיעות והן כנגד חברת הביטוח ושם הם 
טענו כי סוכנות הנסיעות הציעה להם לבטח את 
"מכל   היא  והפוליסה  הטיסה  ביטול  מפני  עצמם 
כי  להם  נודע   ,28.3.19 בתאריך  שהיא".  סיבה 
חברת התעופה קרסה, ובאותו יום הם פנו לסוכנות 
שאז  אלא  הטיסה,  את  לבטל  וביקשו  הנסיעות 
השיבה סוכנות הנסיעות כי לו היו פונים שעתיים 
אך  בברכה,  מתקבלת  בקשתם  היתה  לכן,  קודם 
לאחר שנודע על קריסת חברת התעופה הפוליסה 

לא רלוונטית יותר. 
סוכנות  כי על  וטענו  הגישו תביעה  המבוטחים 
חברת  של  הכלכלי  שמצבה  לדעת  היה  הנסיעות 
התעופה בכי רע, ולדאוג לעדכן מבעוד מועד את 
בטרם  צעדיהם  את  שישקלו  מנת  על  המבוטחים 
רכישת הכרטיסים - וכי על חברת הביטוח לשלם 
את תגמולי הביטוח, שהרי הפוליסה הינה לביטול 

"מכל סיבה".
על  ידעה  לא  היא  כי  השיבה  הנסיעות  סוכנות 
כדי  בשמועות  ואין  תעופה  חברת  התמוטטות 
פוליסת  כי  טענה  הביטוח  חברת  ידיעה.  לבסס 
הביטוח חלה רק במקרה בו המבוטח מבקש לבטל 
הביטול  לצערה  כאן  ואילו  מיוזמתו  הטיסה  את 

נבע מקריסת חברת התעופה.  
סוכנות  ידעה  אכן  לו  כי  קובע  המשפט  בית 

הנסיעות בעת מכירת הכרטיסים שחברת התעופה 
את  למכור  לה  היה  אסור  פירוק  בסכנת  נמצאת 
חובת  מכך,  יתרה  חברה.  אותה  של  הכרטיסים 
לתקופה  ביחס  גם  קיימת  והנאמנות  הזהירות 
שבין מכירת הכרטיסים ועד למועד הקריסה, ככל 
סיכוי  ויש  קשיים  על  יודעת  הנסיעות  שסוכנות 
אלא  הטיסה,  כרטיסי  את  לממש  יהיה  ניתן  שלא 
שדבר מכך לא הוכח ביחס לידיעת סוכנות הנסיעות 
ראייתית,  תשתית  כל  הניחו  לא  והמבוטחים 
שתתמוך בעמדתם לפיה סוכנות הנסיעות ידעה על 

הקריסה הצפויה, או שהיה עליה לדעת.
ביחס לחברת הביטוח נאמר כי בפוליסה הוגדר 
הביטול: "ביטול ביוזמת המבוטח בלבד של מקטע 
התיור  חבילת  כל  ביטול  ו/או  הראשון  הטיסה 
הביטוח  מקרה  בלבד".  המבוטח  ביוזמת  שנעשה 
הוחרגה  שלא  שהיא,  סיבה  מכל  כ"ביטול  הוגדר 
בפוליסה זו, שנעשה ביוזמת המבוטח בלבד, אשר 
ביטול  בגין  בסכומים  המבוטח  נשא  בעקבותיו 

טיסה/מוצרי תיירות..." 
בפרק סייגים לאחריות המבטחת, נקבע כי חברת 
במקרים  היתר,  בין  אחראית,  תהיה  לא  הביטוח 
בהם: "ביטול טיסה/חבילת תיור מכל סיבה שהיא, 

לרבות עקב כח עליון, שהינו ביוזמת ספק שירותי 
התיירות, חברת התעופה, שירותי הקרקע בשדה 
התעופה בישראל או בחו"ל או ביטול על ידי כל 
אם  יחול  לא  זה  סייג  המבוטח.  שאינו  אחר  גורם 
מועד הודעת ביטול מקטע הטיסה הראשון שניתנה 
על ידי המבוטח, קדם למועד פרסום דבר הביטול 
על ידי ספק שירותי התעופה/התיירות בעיתונות, 

באינטרנט או בכל אמצעי תקשורת אחר".  
בנסיבות אלו הרי שהביטול נעשה לאחר הודעת 
חל  ולכן  המבוטחים  ביוזמת  ולא  התעופה  חברת 
בית  מחייב  לא  התוצאה,  מפאת  לפוליסה.  הסייג 
ועם  המשפט  בהוצאות  המבוטחים  את  המשפט 
זאת יובהר כי בית המשפט הציע למבוטחים לאור 
מורכבות הטענות להעביר את הדיון לבית משפט 
שלום ולשכור עורכי דין, אלא שהצדדים ביקשו 
להמשיך את ההליך בבית משפט לתביעות קטנות. 
אם  ידוע  לא  המאמר,  לפרסום  נכון  זה  בשלב 
המחוזי  משפט  לבית  ערעור  רשות  בקשת  תוגש 

על פסק הדין.

 הכותב הינו היועץ המשפטי 
של לשכת סוכני ביטוח 

Shutterstock :חשוב לשים לב להחרגות בפוליסה | צילום
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להמ החליטה  נפאל  ־משלת 
־נהיג סדרים חדשים למטפ
־סי הר האוורסט, ההר הגבוה בעו
־לם. בצד הדרישה מהמטפסים בר
לע ההר  של  הדרומי־מזרחי  ־כס 

בור הכשרה מתאימה, הם נדרשים 
מיוחדת,  ביטוח  פוליסת  לרכוש 
פעולות  הוצאות  כיסוי  הכוללת 

הצלה.
מה מודאגות  בנפאל  ־הרשויות 

בקרב  ההרוגים  של  הגדול  מספר 
האביב,  בעונת  האוורסט  מטפסי 
מט־  11 כש מרץ־מאי,  ־בחודשים 
נה־ מהם   9 נהרגו, האוורסט   פסי 

רגו ברכס הדרומי־מזרחי. זו היתה 
מבחינת  הקשות  העונות  אחת 
מספר ההרוגים. מצב זה הטיל על 
גבוהות  הוצאות  נפאל  ממשלת 
כוללים  חילוץ,  כוחות  בהפעלת 

מסוקים ואנשי צבא.
כל  החדשים,  ההסדרים  לפי 
 6,500 מעל  לרכס  הרים  מטפס 
מטר יחויב בקבלת היתר לטיפוס, 

כאשר ישכור מטפס הרים נפאלי 
מתאימה  הכשרה  יעבור  מקצועי, 
ויציג פוליסת ביטוח התואמת את 
הנפאלית.  הרשות  של  הדרישות 
חסרי  מאנשים  למנוע  המטרה 
הכשרה מלטפס לרכסים הגבוהים 
הביקורת  בעקבות  האוורסט,  של 
של  הגדול  המספר  על  שנמתחה 

המטפסים בעונה החולפת.

הכדורגלנים ה של  פציעות 
19־2018  המשחקים  בעונת 

־בליגת הכדורגל האנגלית היוקר
 221 הביטוח  לחברות  עלתה  תית 
מיליון ליש”ט. המועדון שבו היה 
המספר הגדול של פצועים בליגה, 
63 שחקנים, היה מנצ’סטר יונייטד 
שקיבל פיצויים, שהסתכמו בכ־25 
מיליון ליש”ט. זאת מתברר מסקר 

של ברוקר הביטוח מארש.
את  שקיבל  המועדון  מאידך, 
היה  הגבוה  הפיצויים  סכום 
 26.3 שקיבל  סיטי  מנצ’סטר 
פציעות.   44 עבור  ליש”ט  מיליון 
פציעות  מבחינת  השני  במקום 
ליברפול  מועדון  נמצא  שחקנים 
 15 קיבל  עליהן  פציעות,   50 עם 
מיליון ליש”ט מהמבטחים. במקום 
פציעות,   50 עם  צ’לסי  השלישי 
ליש”ט,  מיליון   11.4 קיבל  עליהן 
טוטנהאם  מועדון  הרביעי  במקום 

 17.8 קיבל  עליהן  פציעות  עם 61 
מהביטוח  מחברות  ליש”ט  מיליון 
 49 עם  ארסנל  החמישי  ובמקום 
מיליון   24 קיבל  עליהן  פציעות, 
המועדונים  רשימת  סוגר  ליש”ט. 

היוקרתיים מנצ’סטר יונייטד.
ציין,  ממארש  באטן  לינוקס 
החולפת  הכדורגל  שבעונת 
הפציעות  במספר  עליה  נרשמה 
בפרמיירליג,  כדורגל  שחקני  של 
אוגוסט-דצמבר.  בחודשי  במיוחד 
העולמי  הגביע  ממשחקי  נובע  זה 

2018 ועונת כדורגל דחוסה.

ביטוח חובה למטפסי האוורסט  פציעת שחקני הפרמיירליג 
בבריטניה בראי הביטוח 

האוורסט. מהיום חובה ביטוח 

ביטוח לשחקני הפריימליג

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

דרושים

דרוש/ה לתפקיד שירות לקוחות )לא מוקד( בסוכ' ביטוח 
בשרון, משרה מלאה א-ה 08:15-17:00, חובה ניסיון 

בשירות לקוחות בביטוחי בריאות/ חיים, יתרון ליוצאי 
סוכנויות ביטוח. התפקיד כולל: מענה לשיחות יוצאות/ 

נכנסות, טיפול בעדכון שינויים בפוליסה, הסבר כל כיסויי 
הפוליסה, הסבר גבייה וטיפול מול חברות הביטוח/

בנקים. נדרש אוריינטציה מכירתית/ ראש גדול/ אחריות 
ומסירות/נעימות והקשבה. בונוסים תמריצים ועוד.. שכר 

גבוה למתאימים. אווירה חמה ומשפחתית, הפקות אירועי 
 גיבוש חברה, הכשרות במקום. לשליחת קו"ח

 jobs@ins2000.co.il , או 052-4175111 בוואטאפ
תפקיד שימור לקוחות  )לא מוקד(. משרה מלאה א-ה 

08:15-17:00. חובה ניסיון בשימור לקוחות בביטוחי 
בריאות/ חיים . יתרון ליוצאי חברות ישירות. שכר גבוה 
למתאימים , יעדי מדרגות ובונוסים. נדרש אוריינטציה 

מכירתית/ ראש גדול/ אחריות ומסירות/נעימות 
והקשבה. בונוסים תמריצים ועוד - שכר גבוה למתאימים. 

אווירה חמה ומשפחתית, הפקות אירועי גיבוש חברה, 
 . jobs@ins2000.co.il הכשרות במקום. לשליחת קו"ח

או 052-4175111 בוואטאפ 

חיתום והפקה. תפקיד זמנית -החלפה לחל"ד עם אופציה 
לוותק בחברה. משרה מלאה א-ה 08:15-17:00. חובה 

ניסיון והכרת פוליסות הבריאות/חיים. יתרון לבעלי ניסיון 
בהפקה וחיתום בעולם הביטוח. התפקיד כולל: שליחת 

פוליסות לחב' ביטוח לצורך הפקה. ביצוע מסמך השוואה 
בין פוליסות קודמות לפוליסות חדשות לפני העברה 

לחיתום. טיפול בהשלמת מסמכים רפואיים והשלמת 
תהליך חיתום עד להפקת סיום הפוליסה. נדרש ראש 

גדול/ אחריות ומסירות/נעימות והקשבה. שכר ממוצע 

+7000. אווירה חמה ומשפחתית, הפקות אירועי גיבוש 
חברה. לשליחת קו"ח jobs@ins2000.co.il  או -052

4175111 בוואטאפ

לסוכנות ביטוח באזור ראשון לציון דרושים אנשי/
נשות שיווק גם ללא ניסיון, למשרת תיאום פגישות 

ותפעול במשרד בין השעות 09:00 – 15:00 )גמישות 
בשעות(, תיאור התפקיד : ביצוע שיחות יוצאות ללקוחות 

פוטנציאליים לתיאום פגישות, הכנת הצעות, מתן מענה 
ללקוחות קיימים וכו' עבודה מאתגרת וגמישה, אין צורך 
בידע מוקדם אלא רק ביחסי אנוש טובים ורצון להצליח, 

הכשרה תינתן במקום, ליווי להצלחה שכר בסיס + 
עמלות גבוהות למצליחים דרישות : מוטיבציה גבוהה, 

ניסיון בתיאום פגישות -יתרון, ראש גדול. קורות חיים יש 
לשלוח GIL@BEYAHAD-INS.COM נייד 052-7703399

לסוכנות ביטוח במודיעין, בקניון עזריאלי,  דרוש/ה 
פקיד/ה עם ניסיון למשרה מלאה לעבודה בביטוח 

אלמנטרי דרישות התפקיד: תפעול המשרד, הפקת 
פוליסות רכב, עבודה מול מבוטחים וחברות ביטוח. נא 

eyal@sos-ins.co.il לשלוח קורות חיים למייל

 לסוכן ביטוח בירושלים, דרושה עובדת עם נסיון בתחום 
האלמנטרי ויכולת טובה בתפעול מערכות מחשב ישראל 

0546564001

דרושה מזכירה עם ניסיון באלמנטרי. אופציה למשרה 
Office@ .חלקית. כרגע לתקופה זמנית. לא חובה ניסיון

mazal-ins.co.il
לסוכנות מתפתחת בכפר יונה דרושים: פקידי ביטוח 

להקמת מחלקה אלמנטרית – רצוי עם ניסיון , + טלפנים 
afikf.gabi@ :למח' טלמרקטינג. 0529770368 נתן קו"ח

gmail.com
לסוכנות ביטוח באווירה משפחתית ברעננה דרוש\ה 

חתם\ת אלמנטרי לניהול תיק פרט – חידוש והפקה 
)ללא תביעות(. נדרש ניסיון, אנגלית טובה והיכרות 

עם תוכנות חברות הביטוח יתרון. קו''ח נא לשלוח 
  yoelsegalhalevi@gmail.com למייל

שכירות משנה
סוכנות ביטוח בצמיחה מציעה: עמדת עבודה כולל 

הכול ב 1200 ₪ לחודש כולל חניה, חדרי עבודה כולל 
2 חניות בין 3000 /4000₪. כולל ליווי מקצועי, מיקום 

מנצח לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון 03־9591333 
 052־7703399 /052־4526944 מייל: 

ins.com־office@beyahad
מפרטי להשכרה משרד ברחוב החילזון 15 ש גן, 

משופץ אדריכלית, מפואר, תקרות גבוהות, מואר, 
קומת קרקע עם גינה אחורית, יש מטבחון, באמצע 

4 חברות ביטוח, סופר מרכזי. חדר פרטי 15 מטר 
־ מחיר 1,500 שקל, כולל ארנונה, אחזקה, מים 

וחשמל. יש אפשרות ל־2 חדרים, 40 מטר, מחיר 
3,000 שקל, כולל ארנונה, אחזקה, מים וחשמל כולל 

חנייה אחת. קרן דבורא 054־4225655
להשכרה משרד2 חדרים, 40 מ', קומה 2, ברח' תל חי 

בכפר־סבא. מיידי, כולל ריהוט 052־2891841

בראשל"צ משרדים מקסימים מסודרים ומאורגנים 
לכניסה מיידיתעד 75 מ"ר ניתן לשכור גם חדר אחד. 

לפרטים ארז לוי 0547966694 ,  039520400

חדר/ים להשכרה גדולים מרווחים ומוארים )אפשרות 
לקבל מרוהט (. להשכרה כדייר משנה, בסוכנות לביטוח.

המחיר פיקס = כולל כל  המיסים. עלות חודשית וללא 
התחייבות המשרד ממוקם  בראשון לציון, ליד קניון הזהב 

/ סינמה סיטי. גישה לתחבורה ציבורית, חניה חופשית.
ins.co.il־shlomo@ks .2944888לפרטים – שלמה 052־

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

סוכנות ביטוח מציעה שירותי משרד ותפעול לסוכנים מול 
חברת כלל , ברמה גבוהה בתחום הפנסיוני , ביטוחי חיים 

ובריאות במגוון דרכי התקשרות אטרקטיבי מאוד לבירורים 
mayyona04@gmail.com  054-3073833 שוקי

רוצה לחזק את המשרד? להקים אגף חדש? )חיים /
אלמנטרי/ בריאות(?   מתלבט אם למכור את התיק?  

פגישה ללא התחייבות. נתן ־ 052־9770368 או במייל:  

7305550@gmail.com

מחפשים בית ? רוצים להוריד עלויות למינימום 

)שכירות, מזכירות , תפעול, חניה וכו' (אנו מציעים את 

כל אלו וכן שת"פ בין סוכנים ותיקים לסוכנים צעירים, 
בין סוכני אלמנטר לסוכני חיים.בנוסף שרותי פיקוח 

צמודים ואיכותיים וסביבת עבודה תומכת להצלחה עם 
קבלותהשיחה החשובה ביותר שעשיתם בעשור !!! 

 ins.com־gil@beyahad תתקשרו.המייל שלי 
הנייד שלי לפרסום 0527703399

סוכנות ביטוח מובילה בדרום מעוניינת לרכוש תיקי 

ביטוח אלמנטרי באזור הדרום בכל גודל סודיות 

מובטחת לפרטים: haybit@haybit.co.il  נייד: 

0542144567

דראורגל סוכנות לביטוח מחפשת שיתוף פעולה עם סוכן 
/ סוכנת / סוכנות ביטוח לביטוח אלמנטרי / חיים לתאום 

פגישה ופרטים נוספים, ניתן להתקשר לדוד בטלפון  
052־6533382 

בי. פור יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז, מעוניין לרכוש 
תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי. כולל מודלים גמישים 

 ארוכי טווח, כולל משרדים. 0528741331 
Michaele@b4־u.co.il סודיות מובטחת.
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