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"אני קורא לממונה להציל
את שוק הביטוחים הסיעודיים"
נשיא הלשכה התייחס בוועידת עדיף לנושא ביטוחי הסיעוד ואף פנה ליצרנים:
"אל תנצלו את המצב .הראשונים לשלם את המחיר יהיו סוכני הביטוח" > עמ' 2

מוקירים תודה

תורמים לקהילה

עם הפנים קדימה

מנכ"ל הלשכה היוצא ,רענן
שמחי ,קיבל מגן הוקרה על
פועלו למען סוכני הביטוח
במסגרת ועידת עדיף
שהתקיימה השבוע > עמ' 4

סוכני וסוכנות הלשכה,
בשיתוף עם איתוראן ,שיפצו
במשך יומיים את פני בית
"מוטב יחדיו" בשכונה ב'
בקריית שמונה > עמ' 10

סו”ב דורון הורנפלד מציג
גישה חדשה לעבודת
הסוכנים המתבססת על
פיתוח עסקי וצפיית פני
העתיד > עמ' 16
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משבר שוק הביטוח הסיעודי:
רוזנפלד קורא לממונה להוסיף
מבטחי משנה בתחום הסיעוד

נשיא הלשכה מבקש מברקת להציל את השוק  רוזנפלד" :ליצרנים אני קורא – אל תנצלו
את המצב .הראשונים לשלם את המחיר יהיו סוכני הביטוח" > רונית מורגנשטרן

"

אנו עוקבים בדאגה אחרי מה שקורה בתחום
ביטוח הסיעוד וקוראים לרשות שוק ההון
שלא לוותר על התחום הזה בישראל" -
כך אמר נשיא לשכת סוכני ביטוח ,סו"ב ליאור
רוזנפלד ,בכנס הבריאות של עדיף שהתקיים
השבוע.
רוזנפלד קרא לממונה על שוק ההון ,ד"ר משה
ברקת ,להוסיף מבטחי משנה ולמצוא פתרון
לציבור משום שלא ניתן היום לסמוך בתחום
הסיעוד רק על המערכת הממשלתית" .ליצרנים
אני קורא מכאן :אל תנצלו את המצב הזה ואל
תשדרו שאתם מפסידים בתחום הזה .הראשונים
בשרשרת לסבול או לשלם את המחיר יהיו סוכני
הביטוח .היצרנים מרוויחים בתחומים אחרים וגם
בסיעוד ניתן להרוויח .מכאן אני קורא לד"ר משה
ברקת ,בוא יחד נמצא פתרון לנושא ביטוח הסיעוד
ונוסיף מבטחי משנה ונשאיר את הביטוח בישראל
חי ובועט" ,דברי רוזנפלד.
כפי שפורסם ב"ביטוח ופיננסים" בשבועות
האחרונים ,יש מגמת צמצום של חברות הביטוח
בכיסויי הביטוח הסיעודי ובעמלות שהן משלמות
לסוכניהן .בין היתר פורסם ,כי החברות הראל,
איילון ,מנורה מבטחים וכלל ביטוח ,הורו
לסוכניהם על הפסקת שיווק מסלול פיצוי לכל
החיים בהמתנה קצרה בביטוחי הסיעוד.
במקביל הודיעו החברות על הפחתת העמלות
לסוכנים בכל המסלולים ,מה שמראה על מגמה
לצמצם נוכחות בתחום וזאת בהתאם לעמדת
מבטחי המשנה מחו"ל שהורו על הקשחת התנאים
במוצר זה ,שבעולם כמעט ואינו קיים.

רוזנפלד .״אין ענף ביטוח בריאות ללא הסוכנים״ | צילום :סטודיו עדיף

"האם ניתן לקיים שוק ביטוח
ללא סוכני ביטוח? התשובה
היא לא .צריכים אותנו ,אנו
כאן ועתידו של סוכן הביטוח
בשוק הבריאות מובטח
כי לא ניתן בלעדינו"

היצרנים והממונה מבינים
רוזנפלד הדגיש עוד בדבריו בכנס כי "אין ענף
ביטוח בריאות ללא סוכני ביטוח .הוא לא יכול
להתקיים בלי איש המקצוע ,איש האמון והדמות
שמלווה ,מייעצת ,מסייעת ,מכווינה ונלחמת עבור
המבוטח .אם אנו לא היינו שם ,היצרנים גם היום
וגם בעתיד היו מנצלים את המצב הזה כדי לא

ביטוח
ופיננסים

לשלם איפה שלא צריך לשלם וכדי לעכב איפה
שניתן לעכב ,כי אחרי הכל מדובר בגוף כלכלי
ולכן אנחנו צריכים להיות שם".
"ההבנה אצל היצרנים ואצל ראש הרשות היא
שביטוח הבריאות הוא מוצר שלא ניתן לשווק
ללא סוכן ביטוח .לא ניתן לתת שירות ללא סוכן

ביטוח .מי יסביר למבוטח מה הן זכויותיו ויכווין
את המבוטח וייעץ לו .מי יילחם בשבילו? המוקדן?
מנהל מחלקת התביעות המנוכר שמונחה להקטין
תביעה? מי יילחם בשבילו? רק סוכן הביטוח" ,חזר
רוזנפלד על קביעתו והוסיף" :בכל מכירה שמבצע
סוכן ביטוח ,מוכיחה פעם אחר פעם שמדובר
במכירה אחראית ,מקצועית ונכונה".
רוזנפלד ציין כי לשכת סוכני ביטוח פועלת מול
רשות שוק ההון במספר סוגיות ,שאחת מהן היא
נושא ביטוח תאונות אישיות" .גם כאן מחדדים את
ההבדלים בין מכירה של המוצר ששמו יצא לגנאי
ולא בצדק ,בין המכירה של מוקדנים לבין מכירה
של סוכני ביטוח .אני שואל אתכם חברים האם
ניתן לקיים שוק ביטוח ללא סוכני ביטוח? אני
חוזר לכותרת ולפתיחת דבריי ,התשובה היא לא.
צריכים אותנו ,אנו כאן ועתידו של סוכן הביטוח
בשוק הבריאות מובטח כי לא ניתן בלעדינו".

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :רענן שמחי | עורכת ראשית :אושרת קמחזי |
כתיבה :רונית מורגנשטרן | מפיק :יאיר ילין | מקבוצת  .R&B Mediaלתגובות | office@rbmedia.co.il :לפרסום במגזין :שי שמש,
טל' 7116554־ | shivuk@insurance.org.il ,050צילום השער :סטודיו עדיף | צילומי אילוסטרציהshutterstock :
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הממונה בוחן שינויים מהותיים
ברפורמת הבריאות של סלינגר
ברקת מקים צוות חשיבה שיבחן מחדש את הרפורמה ואת נושאי המאקרו של הפוליסה האחידה
בבריאות" :יש דברים שללא ספק צריך לשנות ,לתקן ולשפר" > רונית מורגנשטרן

"

אנחנו בוחנים את הליכי הרפורמה שנעשתה
לפני שלוש שנים .היו בה ללא ספק מוטיבים
חיוביים כמו היכולת לפרק את המוצר
הביטוחי ,מחליפי ניתוח ,טיפולים וניתוח מניעתי,
שתלים בניתוח ,ללא תקרות ועוד .אבל יש דברים
שללא ספק צריך לשנות ,לתקן ולשפר".
כך אמר הממונה על רשות שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון ,ד"ר משה ברקת ,בכנס הבריאות של
עדיף השבוע ,שבעצם מודיע על בחינה מחדש של
רפורמת הבריאות של קודמתו ,דורית סלינגר,
מלפני שלוש שנים ,שכונתה "רפורמת הפוליסה
האחידה"" .ביטוח ופיננסים" חשף את כוונת
הממונה לבטל את הרפורמה עוד ביוני השנה.
"אני מנסה לקדם שיח רחב כדי שניתן
תשובות אחראיות שיבהירו לציבור מה
הוא יכול לצפות מהמערכת הציבורית
ומה תפקידו של הביטוח הפרטי",
אמר ברקת והוסיף" ,אני בעד שאלות
נוקבות שמסתכלות לציבור בעיניים.
אם נבין את ההשלכות נתחיל לחשוב
על תזות כאלה ואחרות ,תזות
שמניחות שיהיה כיס שישלם מבלי
להבין שלכל כיס יש גבול .לכיס של
המערכת הציבורית יש גבול אבל גם לכיס של
המבוטח הפרטי ושל המבטח .לכן הוריתי להקים
צוות חשיבה ברשות ,תוך שיתוף אנשי מקצוע,
כלכלנים ,אנשי ביטוח ואנשי מערכת הבריאות.
אני מקווה שהצוות יתחיל את עבודתו תוך זמן קצר
ויספק תובנות".
ברקת הדגיש בנוסף ,כי הוא הוא לא בטוח
שחידוש פוליסות ביטוחי הבריאות בכל שנתיים,
להבדיל מפוליסות מובטחות לכל החיים כמו
שהיה בעבר  -הוא המודל הביטוחי הנכון.
עוד אמר ברקת בנושא זה" :אני מציע להסתכל

למציאות בעיניים .אולי לא בקדנציה שלי ולא של
זה שיבוא אחרי ,אבל אני מעריך שאי אפשר יהיה
להימנע מייקור הפרמיות ,עם או בלי תלות גיל.
האם נזרוק אנשים מהביטוח בגיל מבוגר יותר,
והאם יהיה להם יקר מדי? האם ביטוח ארוך טווח
אינו מוצר בטוח יותר? אין לי תשובות מגובשות,
אבל צריכים לעשות חשיבה".
ברקת העלה שאלות נוספות ומשמעותיות,
לדבריו" :האם המבוטח מקבל את הכיסוי עליו הוא
משלם? קודם כל ,המבוטח חתם על זה ,האם הוא
מקבל באמת את מה שהובטח ושילם עליו? רואים
שגם פה יש לפעמים צורך להשתפר .באיזו מידה

ד"ר ברקת ,הורנצ'יק ומורי | צילומים :גיא קרן ,תמיר שרים

המבוטח מקבל את הכיסוי שצריך? האם בנושא
בחירת רופא ,מנתח ,טיפולים חדשניים ,בדיקות
ותרופות  -האם התקציב מספק? מה קורה לאחר
מחלה או אירוע?".
לדברי ברקת ,במכירה הוגנת ואופטימלית
של ביטוח בריאות למבוטח ,יש לסוכני הביטוח
תפקיד חשוב" :מה הפער בין הכיסוי שהמבוטח
חושב שיש לו לבין הכיסוי עליו חותם?" שאל
ברקת והוסיף :ולאחר מכן ,כשמנסים לעשות
אופטימיזציה ,האם תחת תקציב נתון רמת
הכיסוי של המבוטח אופטימאלית? בסופו של

דבר ,האם הביטוח הוגן? שאלה נוספת ,האם
הביטוח נגיש? אלה שאלות מרכזיות שאני שואל
את עצמי ואת המערכת" .ברקת ציין כי הרשות
בראשותו פועלת לטפל באוכלוסיות מיוחדות,
בעלות מצוקות וצרכים מיוחדים ,הגיל השלישי,
בעלי מוגבלויות ועוד.
בהתייחסו לנושא הביטוח הסיעודי אמר
הממונה" :לאחרונה השלמנו את סבב המכרזים
של מבטחים לקופות החולים לפי מודל 20־.80
בכללית זכתה הראל ,במכבי הפניקס ובלאומית
ובמאוחדת מנורה" ,אמר ברקת והדגיש" :המצב
בסיעוד רחוק מלהשביע את רצוני .המודל בעייתי
ומצריך תיקון מהותי .אין ספק שיש להקטין
את החיכוך בין מבטחים למבוטחים .אני
סבור שיש לעבור לשיטת תשלומים
על פי התפתחות המחלה .סיעוד זה
לא מצב ,אלא מחלה .אשאיר אתכם
עם המחשבה".
מ"מ נשיא הלשכה ,סו"ב ליאור
הורנצ'יק" :יש מה לתקן וטוב שהרשות
נענתה להערות שהבאנו בפניה מספר
פעמים .אנו נסייע לצוות שיוקם
ברשות להגיע לפוליסה נכונה יותר"
סו"ב איגור מורי ,יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד
בלשכה" :ד"ר ברקת הוא מהאנשים האמיצים
והקשובים של ענף הביטוח .הממונה ידע
להקשיב לכל הגורמים בשוק ולא רק לעיתונאים
מתוסכלים בעלי אג'נדה .הוא הבין את הכשלים
ברפורמות שעברו ולהציע באומץ תיקונים לא
פופולריים ,אבל שיצילו בריאות וחיים של
בני אדם .מתחילת כהונת ברקת יש קשב גבוה
ברשות ,כשכל ההחלטות שלו מתקבלות לאחר
דיון והקשבה אמיתית לכל הגורמים בשוק כולל
סוכני הביטוח".
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מגן הוקרה לרענן שמחי בכנס עדיף
מנכ"ל הלשכה שיפרוש מתפקידו בעוד כחודשיים ,קיבל במהלך כנס עדיף מגן הוקרה על תרומתו
לקידום סוכני הביטוח  שמחי" :מודה לכולם על ההזדמנות שניתנה לי" > רונית מורגנשטרן

ר

על פועלו בתפקיד מנכ"ל הלשכה
ענן שמחי ,מנכ"ל הלשכה
אמר ויינברגר" :בחמש השנים שבהן היה
שיפרוש מתפקידו בעוד
מנכ"ל הלשכה ,רענן שבה את לבבות
כחודשיים ,הופתע כשבמהלך
כולם ,עובדי ובכירי הלשכה ,אנשים
כנס עדיף השבוע קיבל מגן הוקרה
בחברות הביטוח וכן ,גם של מי שמסקר
מעדיף על תרומתו לקידום סוכני
את ענף הביטוח באופן קבוע .רענן
הביטוח .את המגן העניקו לשמחי עופר
הצליח להקים ולהשאיר אחריו תשתית
נוריאל ,מנכ"ל עדיף ,ונשיא לשכת
מפוארת למי שיבוא אחריו .ממשרדים
סוכני ביטוח ,סו"ב ליאור רוזנפלד.
חדשים ,דרך חוברת נהלים מסודרת
"האמת שאנו עושים לו את זה
לכל עובד/ת ,מערכת  CRMמתקדמת
בהפתעה .הוא לא ידע שעושים לו את
ואתר חדש .אין ספק שהוא משאיר
זה .לפני כמה שבועות ,מנכ"ל לשכת
אחריו לשכת סוכני ביטוח אחרת ממה
סוכני ביטוח ,רענן שמחי ,הודיע שהוא
שהייתה לפני שנכנס אליה".
עוזב את תפקידו .מאז ההודעה ,הרבה
שמחי הודה בהתרגשות ואמר" :מערכת
אנשים דיברו על כך ,אבל מילה אחת
מימין :עופר נוריאל ,רענן שמחי ,ליאור רוזנפלד ורועי ויינברגר | צילום :סטודיו עדיף
עדיף הולכת יד ביד עם הלשכה זה
עברה כחוט השני ,רענן הוא מענטש
דורות ויפה שמכבדים ומוקירים .ארגון
אמיתי" ,אמר רועי ויינברגר ,העורך
אמר שהוא לא מסכים עם הדעה ושכל עובד צריך צריך לדעת להוקיר את עובדיו וזו תפיסתי .לא
הראשי של עדיף ,בטרם נחשפה ההפתעה.
ויינברגר סיפר" :בראיון שעשינו איתו לפני להיות אריה וכל עובדת לביאה ,כי ככה המנכ"ל משנה באשר הם .אני מודה לכולם על ההזדמנות
שנתיים ,סיפר רענן שדיבר עם מנכ"ל ארגון הוא מלך האריות .לקחנו את זה איתנו מאז" ,ציין שניתנה לי להיות מנכ"ל הלשכה ,השתדלתי
אחר ואותו מנכ"ל אמר שהוא מעדיף שלא כל העורך הראשי של עדיף כדי להמחיש את אישיותו לעשות את זה יותר מבסדר ופניי לדרך חדשה.
תודה רבה ובהצלחה לכולם".
העובדים תחתיו יהיו תותחים .מנכ"ל הלשכה המיוחדת של שמחי.

נפגעת באירוע תאונתי בחו"ל,
את הטיפול הרפואי ממשיכים בישראל!
חדש ובלעדי בביטוח נסיעות לחו״ל בהראל!
חבילת המשך הטיפול שבלעדיה לא טסים

ה

שך טיפול רפ
ואי
מ

יש

ראל

מחויבות

חדשנות

מקצוענות

סטודיוהראל 26207/26376

רופא מלווה
אישי

אבחון
מהיר

המשך טיפול
בישראל

חדשות | דרך חדשה
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חילופי תפקידים :ברק סורני
פורש מפסגות

את סורני יחליף בתפקיד המנכ"ל ראובן קפלן שסיים לאחרונה קדנציה בת  4שנים כמנכ"ל עמידר 
סורני" :אני מסיים כהונה ארוכה ומלאת עשייה בבית ההשקעות המוביל בישראל" > רונית מורגנשטרן

ב

רק סורני ,מנכ"ל בית ההשקעות פסגות,
הודיע לדירקטוריון החברה על בקשתו
לסיים את תפקידו לאחר שלוש שנות
כהונה כמנכ"ל בית ההשקעות וכ־ 21שנים
בקבוצת פסגות .סורני ימשיך ויכהן כיועץ לבית
ההשקעות.
דירקטוריון בית ההשקעות מינה בתחילת
השבוע את ראובן קפלן למנכ"ל בית ההשקעות.
הוא יכנס לתפקידו בימים הקרובים.
קפלן לא מגיע משוק ההון; לאחרונה הוא סיים
קדנציה של ארבע שנים כמנכ"ל עמידר ,קודם לכן
כיהן שמונה שנים בכלל ביטוח כמשנה למנכ"ל
וכמנכ"ל כלל בריאות .בנוסף כיהן כמנכ"ל שחל
ישראל וכמנכ"ל השמירה מדיקל .קפלן בעל
תואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית
בירושלים ותואר ראשון עם התמחות בשיווק
ומימון מהמכללה למנהל.
מדירקטוריון פסגות נמסר" :ראובן קפלן מביא עמו
עשרות שנים של ניסיון במגזר הפרטי ,בשוק ההון
ובעולם הציבורי .אנו מאמינים שיכולות הניהול
המוכחות שלו בתפקידיו המגוונים והניסיון הרב
שצבר יסייעו לקבוצה לעמוד בפני האתגרים ולמנף
את פעילותה העסקית לטובת העמיתים שלנו".
ראובן קפלן מסר" :אני מבקש להודות לדירקטוריון
פסגות על האמון שנתן בי .כבית ההשקעות הגדול
והמוביל בישראל על פסגות מוטלת החובה
והאחריות לנהל את הכסף של העמיתים שלנו
בצורה מושכלת ולאפשר להם לחסוך ולהשקיע
בצורה המיטבית למען העתיד שלהם .עובדי ומנהלי
החברה ידועים כחוד החנית של שוק ההון ואני

באטומי | צילום:
באדיבות הלשכה
וסוכנות תלפיות

ברק סורני ,המנכ"ל היוצא של פסגות

ראובן קפלן ,מנכ"ל פסגות החדש | צילום :ענבל מרמרי

מחויב להצעיד את החברה קדימה יחד איתם".
ברק סורני מסר" :אני מסיים כהונה ארוכה
ומלאת עשייה בבית ההשקעות הגדול והמוביל
בישראל .התחלתי את דרכי בשנת  1998כאנליסט
בחברת גמולות ,שנרכשה על ידי פסגות בשנת
 ,2008ואני מסיים את דרכי בקבוצה בגאווה
ובסיפוק כמנכ"ל .במהלך שנים אלה שינה שוק
ההון את פניו באופן משמעותי ואני גאה בעשייה
שלנו לשמירה על כספי לקוחותינו במקצועיות,
בחדשנות ובאחריות".
"בכל אחד מהתפקידים בהם כיהנתי מצאתי
לצדי את האנשים הטובים והמקצועיים ביותר
שיש בשוק ההון הישראלי .השנים הללו תהיינה
חקוקות בליבי לעד .אני מודה לעובדי ומנהלי

פסגות ,לדירקטוריון ולבעלי המניות על
ההזדמנות להוביל את בית ההשקעות הגדול
בישראל .אמשיך ואסייע לבית ההשקעות כיועץ.
איחולי הצלחה למנכ"ל החדש ראובן קפלן .אני
בטוח שניסיונו הרב יתרום לפסגות ויחד עם
עובדי החברה יכבשו פסגות חדשות".
בדיקרטוריון החברה מסרו עוד ל"ביטוח ופיננסים"
כי סורני כיהן כמנכ"ל בתקופה מאתגרת עם שינויים
רבים ,בהם הרפורמה בתעודות הסל ,הכניסה לפנסיה
הנבחרת ,שינויי חקיקה ורגולציה ועוד .ברק כיהן גם
כיו"ר בשתי חברות בנות מרכזיות בקבוצה וסייע לה
לעמוד באתגרים עימם התמודדה בשנים האחרונות
במקצועיות ובאחריות .הוא ימשיך להיות חלק מבית
ההשקעות ויכהן כיועץ לבית ההשקעות.

 150סוכני ועובדי
תלפיות התרעננו
בחופשה בבאטומי
 150סוכנים ,מנהלי פמילי אופיס ועובדי סוכנות תלפיות
שבבעלות ראובן טיטואני ,נסעו לחופשה ובילוי במשך חמישה
ימים בבאטומי שבגיאורגיה.
הם טיילו בהרי האג'רה ,נסעו ברכבי שטח בשמורת הטבע
המרהיבה "מטירלה" ,נהנו מאוכל אותנטי גיאורגי ,ים ובריכה,
ערבי ריקודים וחברה ,ובעיקר מחמישה ימים ללא יעדים וללא
מכירות .רק כייף" ,כפי שציינו הסוכנים.

לשכת סוכני הביטוח
בישראל

הגנה מורחבת -

ביטוח תאונות ומחלות
לחברי לשכת סוכני הביטוח ובני משפחותיהם
ביטוח מודולרי הנותן מענה לצרכים הביטוחיים והכלכליים הייחודיים
של סוכן הביטוח ,בהיותו מפרנס עצמאי.
הביטוח כולל:

 כיסוי ייחודי במקרה של פגיעה בהכנסות הסוכן
 מענה ביטוחי רחב וייחודי במקרה של אירוע תאונתי
 הרחבה לכיסוי ביטוחי במסגרת ביטוח לאומי ,חוק ה"פלת"ד",
ביטוח בריאות וביטוח אובדן כושר עבודה

כיסויים בתכנית:
 .1ביטוח נכות או פטירה כתוצאה מתאונה
 .2פיצוי במקרה של מצב סיעודי עקב תאונה
 .3פיצוי יומי בגין אשפוז בבית חולים
 .4ביטוח שבר כתוצאה מתאונה
 .5אירוע כוויה כתוצאה מתאונה
 .6הוצאות רפואיות ושיקומיות עקב תאונה
 .7חבות כלפי צד ג'
 .8פיצוי שבועי בגין אובדן כושר עבודה עקב תאונה
 .9רובד הרחבה תמורת תשלום נוסף:
פיצוי שבועי בגין אובדן כושר עבודה עקב מחלה ,ופיצוי
מיוחד במקרה של גילוי מחלה קשה

תקופת הביטוח:
 5שנים החל מיום  1.7.2019ועד ליום .30.6.2024
דמי הביטוח החודשיים בש״ח עבור כל יחידת ביטוח יהיו
כדלקמן:
פרמיה לרובד בסיס פרמיה לרובד
גיל
הרחבה
עד 23

35

7

23-35

45

21

36-50

46

57

51-60

70

130

61-70

100

195

+70

114

*195

* מתייחס למבוטחים שהצטרפו לביטוח טרם מלאו להם
 70שנים.
כל מבוטח שגילו מעל  23שנים יהיה רשאי לרכוש עד  2יחידות
ביטוח.
דמי הביטוח יהיו צמודים למדד יוני  2019שיפורסם ביום
 15.5.2019שהינו 12451

לפרטים והצטרפות:

072-2227355
מרכז שירות איילון
לחברי לשכת סוכני הביטוח בישראל

בריאות | חילוף במאוחדת
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מנורה זכתה במכרז הביטוח הסיעודי
של מאוחדת
הפרמיה מוערכת בכ־ 1.3מיליארד שקל לחמש השנים הקרובות  מנורה תחליף את הפניקס
שביטחה את מאוחדת במשך  20שנה > רונית מורגנשטרן

ק

ופת חולים מאוחדת בחרה במנורה
מבטחים כמבטחת הבאה של כחצי מיליון
לקוחות הביטוח הסיעודי של הקופה .היקף
העסקה לחמש השנים הקרובות (החל מ־ 1בינואר
 )2020יגיע לכ־ 1.3מיליארד שקל.
הפרמיה השנתית בהיקף של כ־ 260מיליון שקל
צפויה אף לגדול במהלך תקופת ההתקשרות,
ככל שמנורה תצליח לצרף לביטוח הסיעודי שלה
מבוטחים נוספים מקרב מ־ 1.2מיליון לקוחות
מאוחדת.
בהסכם בין מאוחדת למנורה נקבעה אופציה
להארכת העסקה בשלוש שנים נוספות .ההצעה של
מנורה גברה על הצעותיהן של הפניקס (המבטחת
הקודמת של לקוחות מאוחדת) וכלל ביטוח.
מנכ"לית מאוחדת ,סיגל רגב רוזנברג ,הודתה
לחברת הפניקס על יותר מ־ 20שנות שירות
נאמנות ללקוחות מאוחדת וציינה כי הודות לליווי
הצמוד של רשות שוק ההון ,ההליך המכרזי החדש
הניב דמי ניהול נמוכים יותר לקרן ההדדית של
לקוחות מאוחדת ,מעורבות גבוהה יותר של חברת

כי החלפת החברה המבטחת את
הביטוח בניהול הסיכונים ומנגנון
לקוחות מאוחדת בביטוחי הסיעודי
משודרג של ניהול התביעות
– בין הפניקס למנורה ,יתבצע
 מכפי שקבעו תנאי הביטוחעל פי כללי רשות שוק ההון
הסיעודי בעבר.
באופן אוטומטי שאינו מצריך
"במכרז שהתקיים על פי
פעולה כלשהי מצד המבוטחים.
הכללים שהוציאה רשות ההון
את הליך המכרז החדש לביטוח
לא הסתפקנו רק בבחינת ההצעות
סיעודי ללקוחות מאוחדת הוביל אגף
הכספיות" ,מדגישה רגב רוזנברג
תקציבים ,ביטוחים ומידע במאוחדת,
האטרקטיבי
ומציינת כי "מעבר למחיר
סיגל רגב רוזנברג |
ביותר ,נבחנה יכולת החברות שניגשו צילום :דנה קופל בראשות רו"ח נגה פל.
יהודה בן אסאייג ,מנכ"ל מנורה ,הודה לקופת
למכרז לקלוט כראוי את מאות אלפי לקוחות
מאוחדת ברמת שירות גבוהה ,את תשואות חולים מאוחדת והעומדים בראשה על הבעת
המבטחים השונים לאורך זמן ואת מחויבות הגורם האמון בקבוצה" .אנו בטוחים כי נצדיק את
הבחירה בחברתנו ,תוך מתן מוצר ושירות איכותי
המבטח לניהול יעיל של התביעות".
מנורה מבטחים תחזיק ותנהל בנאמנות עבור לחברי הקופה" ,אמר בן אסאייג וציין כי הזכייה
לקוחות מאוחדת את הכספים הצבורים בקרן בביטוח הסיעודי של לקוחות מאוחדת ,מצטרפת
המבוטחים (קרן הדדית שאליה מופרשות חלק לזכיות נוספות של מנורה מבטחים ביטוח השנה
מהפרמיות) ואת אלו אשר ייצברו בקרן בעתיד .לביטוח הסיעודי של חברי קופת חולים לאומית
מנורה תישא ב־ 20%מהסיכון הביטוחי ואילו וחברי "צוות" ומשלימה שנה של עשייה פורייה
קרן המבוטחים תישא ב־ 80%מהסיכון .יודגש ותנופה אדירה לתחום הבריאות של החברה.

גבירותי ורבותיי

מהפח
מרכזי השירות לתיקוני פחחות וצבע של שגריר
אתכם לאורך כל הדרך

סניפי הרשת :ירושלים | תל אביב | חיפה | נתניה | רעננה | פתח תקווה | אשדוד | חולון

הקו הישיר להפניית תאונות073-2288250 :

שגריר אתכם לאורך כל הדרך
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מגדל ובאפי מציגות:
הפקת פוליסת ביטוח
לרכב במערכת באפי תוך
מספר שניות
מגדל תאפשר לסוכניה אשר
משתמשים במערכת באפי לקצר
תהליכים באופן משמעותי ולהימנע
ממעבר לאתר החברה לצורך הפקת
הפוליסה.
בפיתוח טכנולוגי שנעשה במגדל,
ובהתאמות שנעשו במערכת באפי,
יכולים כעת הסוכנים להפיק את
הפוליסה במערכת באפי.
איך זה יעבוד?
הסוכן יקליד את פרטי הרכב והנהג,
ובלחיצת כפתור כל הנתונים שהוקלדו
בבאפי יעודכנו ישירות במערכת
ההפקה של מגדל הנקראת  .Amigoתוך
שניות בודדות מסתיים הליך הפקת
הפוליסה ,מערכות מגדל מעדכנות את
באפי בפרטים לרבות שמירת העתק
הפוליסה במערכת הסוכן וניתן לעדכן
את הלקוח.
עמית אלבז ,מנהל פיתוח עסקי
בחטיבת הלקוחות ,מסביר כי "מגדל
בחנה במשך תקופה ארוכה את הצרכים
שעלו מסוכני הביטוח לגבי הפקה
של ביטוח רכב ,ובהתאם לכך פיתחה
את מערכת  ,Amigoאשר מאפשרת
חידושים רבים וביניהם שידורים
מסימולטור ישירות אליה.
"סוכן חדש שירצה להפיק פוליסת
רכב במגדל כבר לא יצטרך להטמיע
במשרדו גם סימולטור וגם מערכת
להפקה ,ויוכל בתהליך רציף ומהיר
לבצע הפקה של ביטוח הרכב".
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יום בריאות | צילום:
דוברות איחוד הצלה

תקווה ורמת גן אובזרו במיטב הציוד
הרפואי המתקדם שתופעל על ידי
אנשי המקצוע ומתנדבי איחוד הצלה,
פראמדיקים וחובשים ,שקיימו סדרת
בדיקות לאזרחים שביקרו באוהלים.
יואב מנור ,מבעלי הראל ויו"ר הראל
משמר מחשבים ,מנכ"ל איחוד הצלה,
אלי פולק ,ויו"ר הארגון משה טייטלבוים,
נתנו דוגמה אישית ונבדקו בעצמם
במתחם הבריאות ברמת גן.
פולק סיפר כי "זאת השנה השמינית
בה אנו מקיימים את יום הבריאות של
איחוד הצלה בשיתוף קבוצת הראל
במתחם החברה ברמת גן .אנשי רפואה
מתנדבים מאיחוד הצלה ערכו לעוברי
אורח סדרת בדיקות מדדים קצרה
במטרה לזהות יתר לחץ דם ,רמת סוכר
גבוהה בדם וסימנים נוספים שיכולים
להעיד על מחלות כרוניות".
יצוין כי בין ארגון איחוד הצלה
לקבוצת הראל קיים שיתוף פעולה פורה
זה זמן רב ,וכי החברה מסייעת ותומכת
במיזמים שונים ומשותפים למען הצלת

חיים ובריאות הציבור בישראל.

דודו אהרון ושירי מימון
בערב משפחתי של איילון
ביטוח
דודו אהרון חגג בסוף השבוע שעבר
באווירה משפחתית מאוד ,אבל בלי
אמא שלו ציפורה ,באירוע הוקרה
למשפחות עובדי איילון ,לציון
מסירותם של עובדי חברת הביטוח.
מנכ"ל איילון ,אריק יוגב ,והסמנכ"לית
רוני ליכטנשטיין שני ,שמנהלת את אגף
המטה ,חדשנות ומשאבי אנוש בחברה,
יחד עם יושבת ראש ועד העובדים,
מאיה אגו ,ארגנו לעובדים וילדיהם
אירוע ענק "איילון מהאגדות" ,שהתקיים
בין מתקני הסופרלנד עם שפע דוכני
אוכל.
דודו אהרון אירח במופע את הזמרת
שירי מימון ,כשממש לפניהם הלהיבו
את משפחת עובדי איילון ,כוכבי הרשת
בן זיני וטיילור.

אלפים הגיעו להיבדק ביום
בריאות משותף של הראל
ביטוח וארגון איחוד הצלה
"יום בריאות ארצי" להגברת מודעות
ומניעת מחלות נערך בחמישי שעבר
על ידי ארגון איחוד הצלה בשיתוף
קבוצת הראל ביטוח ופיננסים במסגרתו
הגיעו אלפי אנשים ,עוברי אורח ,הורים
וילדים ,להיבדק בעמדות שהוקמו
במתחמי קבוצת הראל ברמת גן ופתח
תקווה ,במסגרתו ערכו מתנדבי איחוד
הצלה בדיקת מדדים קצרה לאזרחים.
מתחמי הבריאות המיוחדים שהוקמו
בשלוחות קבוצת הראל בפתח

מימין :רוני ליכטנשטיין שני ,דודו אהרון ,שירי
מימון ,אריק יוגב ומיה אגו | צילום :אלירן אביטל

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

חדשות | ידע זה כוח
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ברוקר סוכנות לביטוח בכנס סוכנים מקצועי
לקראת פתיחת השנה העברית החדשה

כ־ 60סוכנים וסוכנות השתתפו בכנס ,בו נחנך ברוקולג' – מרכז הידע המקצועי של קבוצת ברוקר 
במרכז יערכו באופן קבוע סדנאות עומק מקצועיות בכל תחומי הביטוח> רונית מורגנשטרן

ב

כנס שנערך במשרדי החברה השתתפו
כ־ 60סוכנים וסוכנות ביטוח .את הכנס
פתח יעקב צ'יקו זכריה ,מנכ"ל משותף
בסוכנות ,שבירך את הנוכחים על חבירתם
לקבוצת ברוקר תוך שימת דגש על יעדי בית
הסוכן והערכים המוספים אותם מעניק לסוכניו.
במסגרת זו ,חנך צ'יקו את ברוקולג' – מרכז
הידע המקצועי של קבוצת ברוקר במסגרתו
יערכו באופן קבוע סדנאות עומק מקצועיות
בכל תחומי הביטוח ,שיועברו על ידי מיטב
אנשי המקצוע בענף והכל מתוך מטרה להיות
חוד החנית בהנחלת ידע מקצועי וכלי מכירה
יעודיים לסוכני הקבוצה.
כסנונית ראשונה ,הושק שרות חדשני לסוכנים
המאפשר לקבל תוצאות אופטימום בתיקי
לקוחות לעניין מיצוי הטבות המס לשכיר
המפקיד במעמד עצמאי לטובת הגדלת עתודות
הפרישה וצמצום הפער בשיעורי התחלופה והכל
תוך מקסום הטבות המס והגדלת ערך הלקוח
בתיק הסוכן.

כסנונית ראשונה ,הושק שרות
חדשני לסוכנים המאפשר לקבל
תוצאות אופטימום בתיקי לקוחות
לעניין מיצוי הטבות המס לשכיר
המפקיד במעמד עצמאי לטובת
הגדלת עתודות הפרישה וצמצום
הפער בשיעורי התחלופה

את הכנס חתם יו"ר הקבוצה ,אבי רוזנבאום,
בהרצאה שהתמקדה בהזדמנויות מכירה חדשות
ללקוחות הקיימים והחדשים תוך השבחת תיק
הסוכן ,יצירת מקורות הכנסה חדשים ,מקסום
הטבות מס ושימור תיק הלקוח לשכירים ,בעלי
שליטה ועצמאיים ועמידה בהוראות חוזר השרות.

בהמשך ,הוצגו מוצרי דגל חדשים בשוק
החסכון הפנסיוני המאפשרים את הרחבת סל
הפתרונות המוצעים ללקוחות תוך התאמה
לצרכים המשתנים.
כמו כן ,רו"ח זיו ריקלין ,מנכ"ל חברת התפעול
 ,PAY-ITסקר את סביבת הרגולציה
והשינויים המרכזיים הצפויים בכל הנוגע
לתקנות התשלומים ,ממשקים והתנהלות
מול מעסיקים.

צ'יקו זכריה | צילום:
באדיבות המצולם

חדשות | למען החברה

סוכני הלשכה בשיתוף איתוראן שיפצו
את בית "מוטב יחדיו" בקריית שמונה
> רונית מורגנשטרן

לאחר פעילות בקריית שמונה | צילומים :רמי חכמה ובאדיבות המצולם

ל

אחר שני ימי עבודה בתחילת השבוע ,שינו ללא היכר סוכני
וסוכנות הלשכה ,בשיתוף איתוראן ועובדיה ,את
פני בית "מוטב יחדיו" בשכונה ב' בקריית

שמונה.
בלילה שבין היום הראשון לשני לנו הסוכנים
במלון "פסטורל" שבכפר בלום ונהנו מאווירה
מגובשת ,כולל ארוחת ערב משותפת .כל
הפעילות ,כולל הלינה ,מומנה בידי איתוראן.
הסוכנים והסוכנות הגיעו למבנה הישן ,יישרו את
סו"ב שטרק ,ראש
שטח החצר ,שתלו צמחים ,התקינו ספסלים ומקומות ועדת קשרי קהילה
ישיבה ,דאגו לצל כשהוסיפו פרגולות ,גידרו מחדש
את כל המקום .המבנה עצמו נוקה ונצבע ,רוהט כולל נקודות מחשב
ומשחקים ,נוספו נקודות חשמל ותוקן כול מה שהיה לא תקין.
האווירה תוך כדי עבודה הייתה מעולה .הסוכנים אמנם הזיעו ,אך
התבדחו ושרו להנאתם.
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לבקשת הלשכה :ד"ר ברקת יוזם הקלות
על הליך חידוש ביטוח הדירה

ה

ההקלות בטיוטה:

ממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,ד"ר על הליך חידוש פוליסת ביטוח הדירה ולצמצם
משה ברקת ,פרסם בטיוטת חוזר "צירוף מספר דרישות שהיו בחוזר ,בינהן ביצוע שאילתה
לביטוח" הקלות על הליך חידוש פוליסות אגב חידוש ביטוח.
"לאור זאת ,מוצע לתקן את חוזר ביטוח מס'
ביטוח הדירה.
ההקלות מוצעות בעקבות פניית לשכת סוכני 2016־1־' 7צירוף לביטוח' ( )8.6.2016ולקבוע כי
ביטוח בכנס אלמנטר  2018לממונה ברקת בדרישה דרישות עיתיות הנדרשות אגב חידוש ביטוח הדירה
לביטול ההכבדה על הסוכנים לעניין כניסה ל"הר יידרשו אחת לשלוש שנים וזאת על מנת לפשט
את תהליך החידוש מצד אחד ולוודא אחת
הביטוח" בעת חידוש כיסויי ביטוח דירה ובתי
לתקופה כי לא נוצר למובטח כפל ביטוח,
עסק .ההקלות יחולו כך שלא חל שינוי
מצד שני.
במצבו של המבוטח.
"כמו כן ,בטיוטה מוצע לקבוע
בחוזר שהוציאה הממונה הקודמת,
שחברת ביטוח המקבלת בקשה לצרף
דורית סלינגר ,נקבע כי השלב הראשון
מועמד לביטוח אשר כבר יש לו
במסגרת הליך התאמת הצרכים למועמד
פוליסה קיימת בחברה אחרת ,תברר מול
לביטוח יכלול בדיקה ב"הר הביטוח" של
גרטי | צילום:
המועמד אם ברצונו לבטל את הפוליסה
רשימת מוצרי הביטוח הקיימים ברשותו
וזאת על ידי שאילתה באתר "הר הביטוח" ,באדיבות הלשכה הקיימת ,או שמא הוא חפץ בכפל ביטוחים.
על מנת למנוע מצב שבו מוצעים למבוטח מוצרים במידה והסכים לכך ,חברת הביטוח החדשה תפנה
דומים למוצרים הקיימים ברשותו ואינם נדרשים לו .בשמו לחברת הביטוח המבטחת בפוליסה המקורית
מהרשות נמסר כי "בעקבות כניסת החוזר לתוקף ותדאג לבטל את הפוליסה המקורית ותתעד את
התקבלו פניות בדבר הקושי וההכבדה על מבוטחים ההליך .מוצע כי אם מסיבה כל שהיא פוליסת
במסגרת הליך החידוש בביטוחי הדירות .לאחר הביטוח המקורית לא בוטלה ,חברת הביטוח
בחינה מחודשת של העניין התברר כי יש צורך להקל החדשה תישא בסכום הפרמיות ששילם המבוטח

"

1
2

הליך חידוש מצומצם שיתייחס לנושאים
הבאים אחת לשלוש שנים בלבד:
… תיאור עיקרי הכיסוי הביטוחי
… סכומי ביטוח עיקריים וגבולות אחריות
עיקריים
… התייחסות בין היתר לתקופת אכשרה,
תקופת המתנה ,החרגות לכיסוי הביטוחי
והחרגות בדבר מצב רפואי קודם או
השתתפות עצמית

בפוליסה המקורית ממועד בקשת הביטול".
ישראל גרטי ,יו"ר הוועדה אלמנטרית" :שמח
ששיחות רצופות עם הלשכה הביאו לתוצאה משביעת
רצון שתאפשר לסוכנים להכנס פעם בשלוש שנים
להר הביטוח בחידוש ביטוח דירה .אין לנו ספק
ביתרונות של הכניסה כאשר מדובר בחדשים ,אך
בחידושים לא מצאנו צורך להכנס כל שנה וטוב
שנמצא הפתרון".
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בית הדין של הלשכה קבע :שינויי תקנון
אם יאושרו יחולו רק מהקדנציה הבאה
הסאגה המתמשכת בין נשיא הלשכה לאורי צפריר ,שסוקרה רבות ב"ביטוח ופיננסים" ,מגיעה לקיצה
> מערכת "ביטוח ופיננסים"

ב

ית הדין הארצי של לשכת סוכני ביטוח
קבע היום כי שינויי התקנון ייכנסו לתוקף
החל מהקדנציה הבאה לזו שבה הם נקבעו,
זאת בעקבות עתירתו של נשיא הלשכה ,סו"ב
ליאור רוזנפלד ,נגד יו"ר ועדת התקנון אורי
צפריר .סו"ב רוזנפלד ביקש ליישם שינויי תקנון
בזמן האסיפה הכללית.
מבין נימוקי ההחלטה של בית הדין נראה כי אין
כל נימוק המצדיק להחיל שינויים בתקנון באופן
מיידי .בנוסף ,נימק בית הדין הארצי כי שינוי
התקנון שלא על פי צורכי הלשכה הופך את פועלם
ותפקידם של כל אלה שהשקיעו מאמצים רבים על
מנת לעזור ולכוון את ציבור הסוכנים – למיותר.
רוזנפלד" :מאז שנבחרתי לתפקיד נשיא לשכת
סוכני הביטוח ,אני פועל ללא ליאות למען
הסוכנים ,רווחתם והצלחתם .במהלך התקופה
הזו עושה אורי צפריר כל ניסיון לתקוע מקלות
בגלגלים ולהקשות על פעילות הלשכה על גבם
של סוכני הביטוח ,תוך הגשת תביעות קנטרניות.
אני שמח שהיום בית הדין אמר את דברו ומנע
מצפריר לחבל במעמד סוכני הביטוח".
״בית הדין אמר את דברו בצורה נחרצת .מקווה

עו"ד ישראל אליוביץ ,אב בית הדין | צילום :באדיבות המצולם

שהחתומים על 'אמנת צפריר' ידעו לחדול ואף
להביע מחאה כנגד מי שהפסיד בבחירות ולא חודל

מלשבש לנו את עבודתנו היומיומית" ,אמר סו"ב
מאיר רוטברג ,ראש מטה הנשיא והוסיף" :אין מקום
לאופוזיציה בימים בהם עתיד הענף על הפרק".
מ״מ הנשיא סו"ב ליאור הורנצ׳יק :״שמח שיש מי
שמאזן את הניסיונות של צפריר לחבל במוסדות
הלשכה פעם אחר פעם .נבחרנו להוביל ולשנות
וכך נמשיך לעשות עד תום הקדנציה".
סו"ב אתי רובין ,חברת המועצה הארצית
שמייצגת את צפריר ,מסרה בתגובה" :בית הדין
קיבל את עמדת ועדת התקנון וקבע כי הוא לא
רואה לנכון לדון בהצעות לשינוי התקנון לגופן
ואת זה השאיר לשיקול דעתם של כלל חברי
הלשכה ,אשר יביעו את עמדתם בעניין זה באסיפה
הכללית .יחד עם זאת ,שגה בית הדין כשהתערב
בסמכות הבלעדית של האסיפה הכללית ,לקבוע
אם ומתי יחולו השינויים .זוהי פגיעה בסמכויות
הריבון ,וצר לי עליה .המצב שנוצר הוא שאני
יושבת בוועדת התקנון ,אשר מקבלת החלטות
במהלך קדנציה שלמה אך אזכה לראות את
תוצאות המלאכה בקדנציה הבאה .זה כמו לשבת
בכנסת ולחוקק חוקים שיחולו בקדנציה הבאה.
אבסורד".

מגמת התרחבות :אורן מזרח רוכשת
את סוכנות גמא גולן
> רונית מורגנשטרן

א

ורן מזרח סוכנות לביטוח רכשה את גמא
גולן – אחת מסוכנויות הביטוח המוערכות,
הגדולות והוותיקות בישראל ,המספקת
שירותים לעשרות אלפי לקוחות .היקף העסקה לא
נמסר.
גמא גולן ,המתמחה בכל ענפי הביטוח ,נוסדה
בשנת  1974על ידי האחים מאיר ואבנר גולן,
וכיום היא מנוהלת על ידי ממשיכי דרכם עדי ודב
גולן .הסוכנות ידועה באיכות השירות והפתרונות
המיוחדים והרחבים שהיא מספקת ללקוחותיה.
אורן כהן ,מנכ"ל אורן מזרח ,צבר בעשור האחרון
מוניטין כדמות מובילה בענף הביטוח ,בין היתר
בביצוע רכישות ומיזוגים .העסקה המשמעותית
הראשונה שלו הייתה רכישת ומיזוג מזרח שירות
לביטוח ,סוכנות סוכנים הקיימת משנות ה־30
והקמת קבוצת אורן מזרח .מאז רכשה אורן מזרח
מספר סוכנויות ביטוח בהן טיב קפיטל ,מנדלוואי,
אלמוגים ,יהל ביטוח דרום וסוכנויות נוספות .אולם,

נראה כי עסקת גמא־גולן קובעת רף חדש הן בשל עצמאית וחזקה השמה את לקוחותיה במרכז .מצאנו
היקף העסקה והן בזכות המוניטין הרב של הסוכנות .ערכים משותפים שאפשרו את ביצוע העסקה
עם השלמת העסקה ,אורן מזרח הופכת להיות אחת וחשוב מכך ,יהוו תשתית להמשך הפיתוח והצמיחה
הסוכנויות הגדולות בכל אחת מחברות הביטוח עם של גמא גולן בעידן החדש בתוספת המעטפת
פרמיה שנתית כוללת בענפי הביטוח המוערכת והכלים של קבוצת אורן מזרח .אורן מזרח ממשיכה
לצמוח גם אורגנית וגם באמצעות מיזוגים
בכ־ 1.3מיליארד שקל (אורן מזרח סרבה
ורכישות ,תוך שאנו מקפידים מאוד על
להתייחס לנתון) ושיעורי צמיחה יוצאי
איכות השותפים העסקיים והסוכנים
דופן.
שאנו מצרפים אלינו".
קבוצת אורן מזרח יוצגה בעסקה על
עדי גולן מסר" :ביצענו את העסקה
ידי עו"ד ג'ון גבע ,שלומי הדר וירון
כי מצאנו באורן מזרח יכולות אחרות
זמר ממשרד עורכי הדין ג'ון גבע הדר
ביחס לקיים בשוק הביטוח .זה מתחיל
ושות' – שייצגו את קבוצת אורן מזרח
בחזון וממשיך בהתפתחות הטכנולוגית,
גם ברכישות הקודמות שביצעה הקבוצה.
גמא גולן יוצגה על ידי עו"ד רמי אורן כהן | צילום :באדיבות בעוצמה ובהון האנושי .דובי ואני
סוכנות אורן מזרח
מאמינים שהמהלך והרוח הגבית
סופר ולימור אורון אברהם.
כהן מסר" :גמא גולן הינה סוכנות ביטוח איכותית שקיבלנו יובילו לחיזוק נוסף ביכולות של גמא גולן
ומובילה המנוהלת במקצועיות רבה על ידי עדי לרווחת לקוחותיה ועובדיה ומודים לאורן ולקבוצת
ודובי ,אשר ימשיכו לנהל את החברה כסוכנות הפניקס על האמון".
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“לדאוג לסל תמיכה לסוכן הצעיר בשלוש
השנים הראשונות”
סוכן צעיר

שימי סאסי ,בעלי סוכנות ביטוח באלאנס סוכנות לביטוח פ”ת“ :צריך לדעת ללכת עם
האנשים הנכונים”

גיל31 :
מצב משפחתי :רווק
רישיון :כלל
ותק :עשר שנים
איך הגעת לתחום ומה אתה אוהב בו במיוחד?
“עבדתי בעולם הביטוח גם קודם כנציג מכירות,
איש שימור ומנהל תיק לקוחות ,בחברות הפניקס,
ביטוח ישיר ,כלל ביטוח סוכנות לביטוח.
“אני אוהב את החיבור עם כל לקוח ולקוח ,אופק
כלכלי ,בניית נכס שהוא למעשה שלך ,אינספור
מוצרים וכלים שאתה רוכש עם השנים מה שנותן
לך דרייב להמשך הדרך והכי חשוב  -תחושת
השליחות”.
היו לך קשיים בתחילת הדרך?
“אכן כן .ראשית ,כל ניהול עסק זה דבר לא פשוט.
צריך לדעת ללכת עם האנשים הנכונים .כמובן
שבתור סוכן צעיר ונמרץ עם תוצאות כולם
מחפשים לתת ביס בנתח שלך.
“בנוסף יש המון לחצים שעם הזמן אתה מבין
שאלה לחצי סרק ואם תתמיד ותעבוד נכון וכשר
הכל יסתדר”.
איך הלשכה יכולה לסייע לסוכנים הצעירים?
“קודם כל הייתי דואג לסל תמיכה כלשהו (יועץ

סאסי“ .צריך להתמיד ולעבוד נכון״ | צילום :עצמי

עסקי ,הטבות מסויימות ,קורסים ללא עלות וכו')
לכל סוכן בשלוש שנים הראשונות”.
איפה אתה רואה את עצמך בעוד  10שנים?
“כבית סוכן לסוכנים צעירים  -אפשר להפוך את
התחום הזה למשהו יותר שמח”.
תן דוגמה להצלחה אישית במסגרת עבודתך.
“כיף לדעת שאתה מטפל במאות לקוחות והם
סומכים עליך וקשובים לך בצורה אבסולוטית;

כיף גם לשמוע מבוטחים שאומרים לך“ :הציעו
לי דברים טובים יותר בפחות כסף אבל החלטתי
להישאר איתך”.
איזה טיפים אתה יכול לתת לסוכנים צעירים
כמוך?
“סדר ,ארגון ופרטנר טוב יכולים להוביל להצלחה;
לא להישבר מוקדם  -הפירות יגיעו לאחר מספר
שנים”.
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
“כמקצוע שתמיד יש לו ביקוש .הדיגיטציה
והקדמה דווקא כן יועילו לסוכנים בעתיד ,כי
אנשים נוטים פחות לסמוך על נציגי חברות
במוקדים טלפוניים ורואים בהם כעובד זמני
בחברה .אצל סוכני הביטוח זה בדיוק ההיפך -
הלקוח מקבל שירות אישי בכל רגע נתון ,עם
סיום העסקה הוא מקבל את כל פרטי הסוכנות
והסוכן ,מה שמייצר אמינות ובטחון אל מול
הלקוח”.
יש לך הצעה או בקשה מהלשכה ,מוועדותיה?
“עזרה וסיוע בהקמת סוכנות ביטוח לדור הצעיר
ללא אינטרס .אני רוצה להודות באופן אישי
לקרן מלאך שנרתמת יום־יום ושעה־שעה עבור
הסוכנים”.

תודה ללקוחות

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

שבוחרים בנו כל פעם מחדש!

אנו נמשיך לחתור למצוינות ולתת את השירות הטוב ביותר,
בהזדמנות זו נאחל שנת לימודים פוריה ומוצלחת.
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שלום רב,

אשמח להוקיר תודה לנופר מצוות מאסטרו על
שירות אדיב ,כידוע שהרכב מתקלקל לנו ואנחנו
נדרשים לחילוץ וגרירה מדובר במצב רגיש
שלעיתים רבות מלווה בהוצאות כספיות גדולות.
הודות לנופר ,החוויה הזו ,שמלכתחילה לא אמורה
להיות נעימה-הייתה טובה יותר
ארצה לציין שוב ,השירות היה טוב ,ולהבדיל
תשובות סתמיות נופר באמת חיפשה את הדרך
מ
לעזור ללקוח ,לראות כיצד אפשר לסייע ולהירתם
לטובתנו .מעטות החברות שהסלוגן שלהם מציד
עצמו ,במקרה הזה-זה נכון ,תמיד כן .בזכותה
את
נחדש ברכב הבא את הביטוח אצלכם.

תודה רבה  -איתמר יזרעאלי ושרה שוורץ

* 6448

שלום למנכ"ל
קבוצת שלמה סיקס,

שמי דרור בשן
ב
רצוני לציין שאילנה הייתה מאוד
אדיבה ומקצועית .ה
סבירה
ו
עזרה לי
ואני
מ
עוניין לציין אותה לשבח! אין ספק
שהיא "נכס" עבורכם.
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חשיבות התיעוד :מדוע חשוב לבקש
ארכה להתיישנות מחברת הביטוח?
חברת ביטוח ביקשה לדחות תביעת נכות שהוגשה לאחר כשלוש שנים מקרות התאונה ,בטענת
התיישנות  כך תמנעו מבית המשפט לדון בסוגיית זמן התגבשות הנכות > עו”ד עדי בן אברהם

ה

צילום ראש :גיא קרן

שבוע ,במסגרת הרצאה במשרד סוכני
ביטוח ,על אחריותם בעידן הטכנולוגי
למול הרגולציה המשתנה ,חזרתי
והדגשתי את המילים "יזהר הסוכן" ביחס להנחיות
שהוא נותן למבוטחיו כאשר כל שיחה מוקלטת
על ידי הלקוח ויכולה לשמש ראיה כנגד הסוכן
בתביעה לרשלנות.
אחת הדוגמאות הכואבות ביותר שהצגתי היתה
לעניין סוגיית ההתיישנות של תביעת הלקוח,
כמו גם החשיבות של תיעוד/היעדר התיעוד
בהליך העבודה בעת חידוש/צירוף מבוטח לביטוח.
לכן אני מקדיש השבוע את הטור השבועי לעניין
סוגיית ההתיישנות על מנת להראות כי הנושא
עדיין לא חף מוודאות בענף ומול חברות הביטוח.
בחודש יולי השנה ,ניתנה החלטה בבית משפט
השלום בתל אביב ,בנוגע לסוגיית התיישנות
בביטוח נכות מתאונה .חברת הביטוח ביקשה
לדחות תביעה של מבוטח בעילת התיישנות.
חברת הביטוח טענה כי התביעה בגין נכות על
בסיס נספח "נכות מתאונה" מבוססת על תאונת
דרכים מחודש מרץ  ,2015אלא שהתביעה הוגשה
באפריל  ,2018שלוש שנים וחודש ממועד התאונה.
סעיף  31לחוק חוזה הביטוח ,תשמ"א־1981
קובע כי תביעה לקבלת תגמולי ביטוח מתיישנת
תוך שלוש שנים ממועד קרות מקרה הביטוח
אך כאמור ,חברת הביטוח טענה כי לאור מועד
הגשת התביעה היא התיישנה ,ויש לדחותה על
הסף .המבוטח מאידך התנגד לבקשה וטען כי
מרוץ ההתיישנות אינו מתחיל ממועד התאונה,
אלא מיום שהתגבשה נכותו הצמיתה .יתרה מכך,
הוסיף המבוטח ,כי מאחר שהוועדה הרפואית
במוסד לביטוח לאומי קבעה את נכויותיו רק
בתאריך  ,10.1.19התביעה לא התיישנה כלל.
לאחר הגשת הטענות ,נערך במהלך חודש
מאי  ,2019דיון בבית המשפט ,לאחריו ,הודיעה
חברת הביטוח כי בשלב זה היא אינה עומדת על
טענת ההתיישנות ,אך שומרת על זכותה להעלות
טענה זו להתיישנות בשנית ,לאחר שלב שמיעת
הראיות ,אלא שהמבוטח ,לא ויתר על דרישתו
לקבל החלטה שתדחה את הנימוקים שהעלתה
חברת הביטוח ביחס להתיישנות ומשכך נדרש
בית המשפט לשבת על המדוכה ולקבל החלטה.
סעיף  31לחוק חוזה הביטוח קובע" :תקופת
ההתיישנות של תביעה לתגמולי ביטוח היא
שלוש שנים לאחר שקרה מקרה הביטוח; היתה
עילת התביעה נכות שנגרמה למבוטח ממחלה או

חלפו כשלוש שנים מיום התאונה | צילוםshutterstock :

מתאונה ,תימנה תקופת ההתיישנות מיום שקמה
למבוטח זכות לתבוע תגמולי ביטוח לפי תנאי
חוזה הביטוח".
הואיל ומדובר על תביעה לתגמולי ביטוח בגין
נכות מתאונה ,חל הסיפא של סעיף  31לחוק,
הקובע כי מניין תקופת ההתיישנות יחל לאחר
שהתגבשה לתובע זכות קונקרטית לתבוע תגמולי
ביטוח על פי חוזה הביטוח ,קרי לאחר שהתגבשה
הנכות הצמיתה .סיפא זו היא תוספת פרי תיקון
לחוק שנערך בשנת  ,2014שמטרתו היתה לשנות
את ההלכה שנקבעה בהלכת אמיתי הידועה (בבית
המשפט העליון) אשר קבעה כי ההתיישנות תחל
ממועד התאונה בלבד .המחוקק הכיר בכך כי

חוק חוזה הביטוח" :תקופת
ההתיישנות של תביעה
לתגמולי ביטוח היא שלוש
שנים לאחר שקרה מקרה
הביטוח; היתה עילת התביעה
נכות שנגרמה למבוטח ממחלה
או מתאונה ,תימנה תקופת
ההתיישנות מיום שקמה
למבוטח זכות לתבוע תגמולי
ביטוח לפי תנאי חוזה הביטוח"

יתכנו מקרים בהם נכותו של המבוטח תתגבש
רק לאחר שתחלוף תקופת ההתיישנות של שלוש
שנים ,ולכן ,על מנת שהמבוטח לא יוותר ללא
תגמולי ביטוח ,בחר המחוקק לתקן את הסעיף
ואפשר ארכה בנוגע לתביעות נכות מתאונה.
עם זאת קובע בית המשפט כי השאלה אם
תביעתו של המבוטח התיישנה אם לאו ,ביחס
לנכויות השונות תלויה בשאלה מתי התגבשה
נכותו הצמיתה בלבד ביחס לתחומים נשוא
התביעה ובהליך הקיים לא ניתן לקבוע מתי
התגבשו נכויות המבוטח והנושא ידון בשלב
מתקדם יותר בהליך התביעה המשפטית.
דבר היועמ"ש :בשנת  2014תיקן המחוקק את
סעיף  31לחוק בנוגע להתיישנות תביעות בתחום
הנכות מתאונה .אמנם ,מדובר על התיישנות
שתחל מהרגע שקמה למבוטח הזכות לתבוע
תגמולי ביטוח לפי תנאי הפוליסה ,אך עצתי
אליכם ,סוכנות וסוכני ביטוח כעקרון על – אם
שואל אתכם לקוח על התיישנות ,הסבירו לו על
סעיף  31לחוק ,ולמרות הסיפא ,תמליצו לו שיפנה
בדרישה לחברת הביטוח ,במהלך שלוש השנים
לתאונה וככל שאין ברשותו נכות צמיתה ,יבקש
ארכה להתיישנות מחברת הביטוח כדי לחסוך
מבית המשפט את השאלה מתי התגבשה הנכות.
במקביל ,הזכירו ללקוח כי הגשת דרישה לחברת
הביטוח אין בה כדי לעצור את תקופת ההתיישנות
ורק הגשת תביעה משפטית לבית המשפט עוצרת
התיישנות.
הכותב הינו היועמ"ש של לשכת סוכני ביטוח
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אל עבר עתיד בטוח יותר
מתי התאמנתם בפעם האחרונה ,לא להכיר עוד מוצר ,תנאי פוליסה או עוד עובדות ,אלא
פיתוח עסקי אמיתי? סו"ב דורון הורנפלד מציג גישה חדשה לעבודת הסוכנים

ל

אחרונה התבשרנו על הורדה נוספת של
העמלות על עוד ביטוחים ושינוי תנאים
באחרים ,כמו ביטוחי הסיעוד .רכבת
השינויים דוהרת לה ,ועדיין ,אני קורא ב״כיכר
העיר״ ,במדיות החברתיות ,קולות של סוכנים
שלצערי נלחמים את המלחמות של מחר בכלים של
שלשום .ומי שיאחר לעלות על הרכבת ,יישאר עם
ההרגשה שהעתיד מאחוריו ,וצפוי לו עבר מזהיר.
קבלת החלטות היא החלק החשוב ביותר בחיים
שלנו ,כי להבדיל מהסרט ״דלתות מסתובבות״ ,אין
באמת שני תסריטים בחיים ,והאמירה ״מה שצריך
לקרות ,יקרה״ היא הדבר הפאסיבי ביותר שקיים.
ענקית האופנה נייקי טבעה את המשפט הגדול
בתולדות השיווק .just do it :או ״אל תגידו יום
יבוא ,הביאו את היום״ ,נכתב כבר ב״שיר לשלום״
לפני הרבה שנים.
יאיר המבורגר אמר לי לפני הרבה שנים ,כשעוד
עלינו ביחד במעלית של ״שלוח״ ברחוב יבנה
בתל אביב ,את המשפט הבא :״העסקים הכי טובים
שעשיתי ,הם אלה שלא עשיתי״ .ונדמה לי שאין
חולק על כך שדי הצליח לו.

לעמוד בקצב
אני משתדל לעמוד בקצב השינויים ,ומביא
כאן דוגמה מהרשת החברתית אינסטגרם :כמות
הפרסומות שם די מטורפת ,אבל ,מכיוון שהמדיה
דורשת מיידיות ,כולן קצרות מאוד ,ממוקדות,
ובשבילי הן בית ספר לשיווק.
אתמול ראיתי פרסומת למכמורת לדגים .מי שלא
מכיר ,מכמורת היא מעין רשת בצורה של שק עם
פתיון בפנים .הדגים נמשכים לאכול את הפתיון
ולפני שהם מבינים מה קרה מעלים את המכמורת,
והם בדרך לצלחת.
המעניין במכמורת הזו ,הוא המבנה שלה .זו מעין
מטריה כזו שנפתחת ,יש לה תחתית ,חורים מסביב
בצורת חרוט שהחלק הרחב בחוץ והצר בפנים,
ולמעשה ,אין לה פתח עליון.
תארו לעצמכם מטריה גדולה ,עשויה מרשת מתכת,
עם תחתית ,וכעשרה חורי כניסה חרוטיים .מניחים
פתיון בצק ,בשר או כל פתיון אחר על קרקעיתה,
מורידים את המכמורת למים ,הדגים מריחים את
הפתיון ,נכנסים דרך החלק הרחב של המכמורת,
נוגסים בפתיון ,ולצאת הם כבר לא יודעים.
הרעב ותאוות המזון משבשים להם את החושים ,וגם
כשיש פתח יציאה ,וזה פתח היציאה לחיים שלהם,
הם פשוט לא רואים אותו ,באים עוד ועוד דגים ,ככל
שהפתיון שורד ,וכשהמכמורת מתמלאת ,מרים הדייג
את שלל הדגים הקל ביותר שיכול היה להעלות
בדעתו ,ובחכתו.

ואני שואל את עצמי ,בלי שמץ של כעס עליהם -
איך הם הצליחו עלינו?
איך הצליחו היצרנים במשך כל כך הרבה שנים
לטשטש לנו את יצר החיים ולהפוך אותנו לדגים
השוחים בתוך מרחב צר ומדמיינים לעצמנו שהכל
נפלא ואין סיבה לדאגה?
איך הם הצליחו לשמור אותנו כאלופי מכירות
וכשהמכמורת מצטמצמת ,וברור שהיא מתחילה
לעלות ,חלקנו ממש לא רואים את חורי
היציאה ,הקטנים אומנם ,אבל קריטיים לקיומנו.
אילו רק ידענו לנגוס מהפתיון ,שהולך ומצטמצם,
ואז לצאת החוצה דרך חורי הכניסה ,מה שנקרא
בלשוני ״גם וגם״ ,הרי שכולם היו מרוצים.

למה כולם מרוצים?
כי הסוכנים היו מתפרנסים הן מעמלות הפצה
מחברות הביטוח ,שבעוונותינו הולכות וקטנות,
והן משכר טרחה המשולם על ידי הלקוח ,לו אנחנו
נותנים שירות ומקצועיות.
כי החברות היו מקבלות עסקים מבוססי ידע בהליך
מכירתי נכון ,בפרמיות גבוהות יותר ומח״מ משופר,
עסקים שלא הגיעו עקב שבירת מחירים.
בנוסף ,בשיחות אישיות עם הבכירים שבבכירים אצל
היצרנים ,הם אומרים לי בגלוי שככל שהסוכנים לא
ילכו בדרך הגביה ממבוטחים ,הם מקרבים את סופם.
אבל עדיין יש סוכנים שלא רק שלא הולכים בדרך
זו ,אלא נלחמים בה ,כאילו זו המחלה ולא הפתרון,
ועוד מובילים איתם סוכנים אחרים ,כמו שאמר לי
בכיר בתעשיה :״הסוכנים האלה יושבים ברכבת
שטסה במהירות מטורפת לעבר התהום ,כמה מהם
יושבים בתוך הקטר הזה ,ומתעקשים שזו הדרך,
למרות כל המפות וסימני האזהרה ,ואין כמעט מי
שיורד ממנה״.

ב־ 17השנים האחרונות ירד התגמול שלנו מהיצרנים
בצורה דרמטית .בפנסיוני ,ירדו העמלות ב־;99%
באלמנטארי ,ואני מתחזק תיק סטטי ,ירדו העמלות
בקרוב ל־ ;70%כ־ 70%מסוכני הביטוח מכניסים פחות
מ־ 500אלף שקל בשנה ואין להם קיום עסקי אמיתי.
מגמת הירידה בעמלות פר שקל לפרמיה קיימת
בכל הענפים ,אפילו בביטוחי נסיעות ועובדים זרים.
והסוכנים ,מתעקשים להמשיך לנשוך את שרידי
הפתיון ,כשהמגמה נמשכת ,ולספר לעצמם סיפורים
ומעשיות.
עוד לא נולד הדג שנמלט מהמכמורת כשהיא
עלתה ,וכנראה שגם לא יהיה אחד כזה בעתיד.
יש חורי יציאה ,חייבים להבחין בהם ולנצל את
ההזדמנות לברוח בחזרה לים הפתוח.
״סוכן נאמן לקוח״ ,״סוכן נאמן מעסיק״ ,״פוליסה
חונה״ ,״אני גובה כי אני שווה״ ,הם ביטויים המהווים
חלק קטן מהשפה העסקית החדשה ,זו שמחוץ
למכמורת ,זו שממנה אפשר לחיות באמת ,לא
מפירורי פתיונות שמחוסלים בזה אחר זה .את השפה
הזו לומדים ,לא נולדים איתה .את הגישה מפנימים,
מתאמנים ,מיישמים ,וממשיכים להתפרנס בכבוד.
אפילו כריסטיאנו רונאלדו יודע שכדי להישאר
בטופ ,חייבים להתאמן כל הזמן.
מתי התאמנתם בפעם האחרונה ,לא ללמוד עוד
מוצר ,עוד תנאי פוליסה ,עוד עובדות ,אלא פיתוח
עסקי אמיתי?
אסיים בציטוט מדבריו של מי שמחליט על כולנו,
הממונה על רשות שוק ההון ,בכנס באילת :״הסיכוי
היחידי שלכם להמשיך ולהצליח הוא להתמקצע כל
הזמן ,כי את המכונה והאפליקציה לא תוכלו לנצח
במגרשים שלה״.
הכותב הוא בעל סוכנות ביטוח
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מי זכאי לכספים בקרנות הפנסיה עם
פטירתו של המבוטח?
בין הדין הארצי לעבודה דן בתביעה של בת נגד קרן הפנסיה של הוריה ונאלץ להכריע  -האם
אימה המנוחה הייתה במועד פטירת אביה המנוח בגדר אלמנת מבוטח? > עו”ד ג'ון גבע

ב

בית הדין הארצי לעבודה נדון ערעורם
של מבטחי מוסד לביטוח סוציאלי של
העובדים וקרן הגמלאות המרכזית של
עובדי ההסתדרות אשר יוצגו על ידי עו"ד תומר
אלטוס ועו"ד ענבל לוי כנגד פלונית אשר יוצגה
על ידי עו"ד ענבר שנהב ועו"ד הדס וידל .פסק
הדין ניתן באוגוסט  2019על ידי השופטים ורדה
וירט ליבנה ,רועי פוליאק ,חני אופק גנדלר,
נציגת ציבור עובדים יעל רון ונציג ציבור
מעסיקים עצמון ליפשיץ.
מדובר בערעור על פסק דינו של בית הדין
האזורי בתל אביב ,בו נקבע כי המשיבה (בתו
של המנוח) זכאית לסכום חד פעמי מהכספים
שהצטברו בקרן הפנסיה בה היה מבוטח אביה
המנוח ,וזאת מכוח היותה היורשת שלו.
הוריה המנוחים של המשיבה נישאו בשנת
 1975ובמהלך נישואיהם נולדו להם שתי בנות,
המשיבה אחת מהן .משנת  1973המנוח היה מבוטח
בקרנות הפנסיה של המערערות .בעקבות מחלה,
פרש המנוח מעבודתו והחל לקבל קצבת זקנה
במימון המעסיק .המנוח הלך לעולמו בשנת 2012
טרם הגיעו לגיל הפרישה וטרם קיבל קצבת זקנה
מהקרן .שלושה שבועות לאחר פטירתו ,נפטרה
גם המנוחה בעקבות מעשה אובדני שביצעה.
המנוחים היו נשואים בעת פטירתם.
בעקבות זאת ,המשיבה הגישה תביעה לבית
הדין האזורי ,שם טענה כי המנוחה הייתה אשת
המנוח "על הנייר" ,אך בשנה שקדמה לפטירתו,
בני הזוג לא גרו באופן קבוע ביחד והיו פרודים.
ולכן ,מאחר שלמנוח לא היו שאירים ,היא זכאית
לפדיון כספי הפנסיה הצבורים על שם המנוח.
בית הדין קמא קיבל את תביעת המשיבה ופסק
כי המנוח לא הותיר אחריו שאירים ולפיכך,
המשיבה זכאית לקבל מהקרן את פדיון הכספים
שהצטברו בקרן הפנסיה בה היה מבוטח אביה
המנוח .בעקבות פסק הדין ,הגישו המערערות
ערעור לבית הדין הארצי.

"החזרת כספים"
הסוגיה העיקרית שהונחה בפני בית הדין היא
בשאלה האם המנוחה הייתה במועד פטירת המנוח
בגדר אלמנת מבוטח.
תחילה ,ציין בית הדין הארצי ,כי לצורך
הערכת קיום פרידה או העדרה ,השומטת את

הזכאות לקצבת השאירים ,יש לבחון את סוג
התבניות העומדות ביסוד הקשר המוגן .כלומר,
על בית הדין לבחון את הקשר הזוגי של המנוחים,
את עניין המגורים המשותפים וכן את ניהול משק
בית המשותף.

בחינתם של מקרים בהם חלו
שינויים באורח החיים של
המבוטח צריכה להעשות מתוך
נקודת מבט רחבה
עוד הוסיף בית הדין הארצי ,כי דרך בחינתן של
תבניות אלה במצבים בהם חלו שינויים באורח
החיים צריכה להיעשות מתוך נקודת מבט רחבה
ואין לבחון רק את השנה האחרונה לחיי המנוח
מתוך עשרות השנים שקדמו לה.
בית הדין הארצי קבע כי במקרה הנדון אין

מחלוקת על כך שהמנוחים היו מסוכסכים בשנה
שקדמה לפטירתם ,אך עם זאת ,השאלה אינה
אם חל קרע בקשר הזוגי ,אלא האם חלה פרידה
קבועה.
לפיכך ,בהתאם לפסיקה ,בחן הארצי במסגרת
הבחינה הכוללת הגמישה ,את הדרישה לקשר
זוגי ,הדרישה למגורים משותפים ואת הדרישה
לקיומו של משק בית משותף ,כדי לקבוע האם
ניתן להכיר במנוחה כאלמנה הזכאית לפנסיית
שאירים .הארצי קבע כי הדרישות התקיימו
במקרה הנדון ולא חל פירוד קבוע.
בית הדין הארצי קיבל את הערעור וקבע כי
המנוחה הייתה בגדר אלמנת המבוטח ולפיכך יש
לראות בה שאירה של המנוח במועד פטירתו,
לכן המשיבה כיורשת אינה זכאית ל"החזרת
כספים" כלשון תקנון הקרן.
עד למועד כתיבת שורות אלה ,לא ידוע אם
הוגשה בקשת ערעור לבית המשפט העליון.
הכותב הוא היועץ המשפטי של הלשכה
במחוזות ת”א והמרכז ,ירושלים והשרון
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אמרת מרובה לא אמרת :איך אתה מציג
את עצמך ומעביר מסר יעיל
שני פרץ קריב העבירה השבוע במכללה "לביטוח ופיננסים" סדנה ובה לימדה איך להעביר,
איך להופיע בביטחון ואיך לצאת עם התוצאה הרצויה מפגישה > סו"ב חוה פרידמן

ב

מכללה ל"ביטוח ופיננסים" הועברה השבוע
סדנה בה למדנו איך אנחנו מעבירים מסר
אפקטיבי קצר וענייני .לכיתה הגיעו כ־40
סוכנים ,שבאו ביום שישי ללמוד איך להעביר מסר
ממוקד בכל פגישה בבית ,עם חברים ,ילדים או
בפגישת עבודה .הם למדו איך אני להציג את עצמם,
איך שומרים על קשב ואיך מעוררים אצל השומע
את "מזניקי הקשב" שלו.
שני פרץ קריב תרגלה במהלך הסדנה עם חברינו
הסוכנים העברת מסר יעיל והצגת עצמך כך שמי
שעומד מולך לא יאבד הקשב ,בייחוד בעידן של
הפרעות קשב וריכוז .קריב לימדה את הסוכנים
מיומנויות פרזנטציה ,דרכים ליצירת עניין
ושמירה על ערנות אצל השומע.
האימפקט שלנו נקבע במספר ספור של הדקות
הראשונות בשיח – בדקות ספורות אלו אנחנו
מבססים את הרושם הראשוני .לכן ,חשוב לארגן
את התוכן ולהדגיש את המסר ,כך שייזכרו לשם
מה נפגשנו.
קריב החלה את ההרצאה בשיח על אלברט
איינשטיין ומיד אחריו הציגה את עצמה בכמה
משפטים קצרצרים  -היא תפסה את קידמת הבמה
תוך כדי תנועה לכל אורך החדר ,העבירה את

חוה פרידמן ושני פרץ קריב | צילום :באדיבות המצולמת

המסר בצורה מעולה ולימדה איך להופיע בביטחון
וכמה חשוב לתרגל את "מה" שאומרים – ואולי
יותר מכך את" ,איך" אומרים.

אירועי הלשכה הקרובים:
 23/9יום עיון והרמת כוסית :מחוז השרון מארח את מחוז תל אביב והמרכז בין השעות 9:00
–  14:00במתחם הכנסים והאירועים "קסנדו" ,בן ציון גליס  ,50פתח תקווה.
חניה חופשית וללא עלות באזור המתחם .יום העיון בשיתוף :איתוראן ,שומרה חברה לביטוח,
דרכים ,סמרטי ,פספורט כארד ואוטו גלאס .הכניסה ליום העיון מיועדת לחברות/חברי לשכה
בהרשמה מראש בלבד.
 24/9יום עיון והרמת כוסית עם חברות הביטוח  -מחוז חיפה והצפון בין השעות – 9:00
 14:00במלון "גארדן" ,קדושי יאסי  ,2חיפה.
חניה ללא עלות במרכז הקונגרסים הסמוך .יום העיון בשיתוף :כלל ביטוח ופיננסים ,הראל
חברה לביטוח ,מנורה מבטחים ,איילון חברה לביטוח ,איתוראן ,שגריר ,אילן קאר גלאס
וסמרטי .הכניסה ליום העיון מיועדת לחברות/חברי לשכה בהרשמה מראש בלבד.
 25/9סמינר בריאות והרמת כוסית :מחוז השפלה מארחים את מחוז ירושלים בין השעות
 19:00 – 12:00באולמי "ויטראז'" ,האירוסים  ,32נס ציונה.
חניה ללא עלות בחניון "קניותר" הסמוך.
הכניסה ליום העיון מיועדת לחברות/חברי לשכה בהרשמה
 25/9הרמת כוסית מחוז ב"ש והדרום ,בין השעות  ,21:30 – 18:00ב־" ,"Villalyשלושת בני
עין חרוד  ,13באר שבע.חניה ללא עלות באזור המתחם.
הרמת הכוסית בשיתוף יהל חתמים ,אליפים סוכנות לביטוח ,צמרות סוכנות לביטוח.
הכניסה ליום העיון מיועדת לחברות/חברי לשכה בהרשמה מראש בלבד.

היא ציינה שאנחנו מכינים עצמנו לפגישה עם
החומר עצמו ,עם ה"מה" ולרוב לא מכינים את
ה"איך" ,כלומר :מה מבע הפנים שלי ושפת הגוף
שלי .קריב התעכבה במנע הידיים .במה עושים
עם הידיים והעיניים .לדבריה ,חשוב להביט על
כל המשתתפים בדיון סביב השולחן ולא להתמקד
באדם אחד שיהיה נבוך מהמבט .צריך להקפיד על
קשר עין וטון הדיבור .וכמובן ,לא פחות חשוב
לזכור את הרגליים וצורת המנח שלהן.
צריך להבין שאנחנו השחקנים הראשיים,
כשאנחנו צריכים לשאת נאום קצר או להעביר
מסר למבוטחים שלנו .ראינו דוגמאות מברק
אובמה ,נלסון מנדלה ומנהיגים אחרים.
קריב הדגישה בפנינו את החשיבות בהעברת
המסר בצורה יעילה ומממוקדת ,לימדה שיטה בה
נוכל לדבר בצורה אותנטית ובביטחון ,לפיה חשוב
להחליט מראש מה מטרת הפגישה ומה התוצאה
הרצויה לנו ממנה .כך מכל פגישה נפיק את המירב.
היתה זו הטעימה הראשונה מקריב ובטוח שלא
האחרונה .כולנו יצאנו עם תחושה ורצון עז של
"עוד" .האישיות הכובשת שלה כבשה את כולנו.
אנו ,הוועד המנהל של המכללה מבטיחים שיהיה
לסדנה זו המשך ,נקבע עם שני פרץ קריב הרצאות
ותרגולים נוספים ונדאג ליידע אתכם מבעוד מועד.
הכותבת הינה יו"ר המכללה לפיננסים וביטוח
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ביטוח בעולם

דוד ליפקין
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יש עתיד לסוכני ביטוח:
מהפך בחברת ביטוח
אמריקאית ישראלית

ההפסדים ממתקפות סייבר
יזנקו ל־ 6טריליון דולר
ב־2021

הפך בעמדת חברת הביטוח האמריקאית הישראלית Insurance
 .Nextהמנהלת התפעולית של החברה סופיה פוגרב מציינת
כי הלקוחות המסחריים עדיין רוצים את המעורבות של סוכני הביטוח
בהנפקת פוליסות ביטוח ,זאת למרות המעבר למערכת דיגיטלית של
מכירת והוצאת פוליסות הביטוח .לכן ,חברת הביטוח חוזרת מכוונתה
להפסיק לעבוד עם סוכני הביטוח העצמאים.
נקסט אינשורנס היא חברת סטארט־אפ ישראלית המציעה שירותי
ביטוח לעסקים קטנים בארה”ב בתהליך מקוון קצר .היא מאפשרת
לעסקים קטנים בארה”ב לרכוש ביטוח מותאם ברשת תוך מספר דקות.
החברה יצאה לפני כמה חודשים עם פלטפורמה של הנפקת פוליסות
ביטוח לפי תעריפים שמתאימה לסוכני ביטוח .כבר כ־ 3,000סוכני
ביטוח משתמשים בפלטפורמה הזו ,המופעלת לצרכי ניסוי מאפריל
 .2019באמצעות הפלטפורמה הזו משווקים פוליסות של ביטוחי חבויות,
חבויות מקצועיות וביטוח רכב מסחרי .המהלך הטכנולוגי מאפשר
לסוכני הביטוח להנפיק במהירות את פוליסות הביטוח ללקוחות.
המעניין הוא שלפני שנתיים גרס מנכ”ל נקסט ,גיא גולדשטיין,
כי סוכני הביטוח מיותרים במעבר לשימוש בפלטפורמות דיגיטליות
בשיווק פוליסות הביטוח .הוא אף צפה עתיד ללא סוכני הביטוח ,כי כל
תהליך מכירת פוליסות ביטוח יהיה און ליין.

ה

מ

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
דרושים
סוכנות ביטוח מובילה בגן יבנה דרוש/ה למשרה מלאה
פקיד/ה לביטוח אלמנטרי הכולל רכב ,דירה ועסקים
ניסיון בנתינת שירות מכירתי ללקוחות קיימים וחדשים,
 7שנים ניסיון מינימום .תנאים מצויינים ושעות עבודה
נוחות .קורות חיים למייל b@bd2.co.il
לסוכנות ביטוח צעירה ושאפתנית בחיפה דרוש/ה
מנהל/ת תחום אלמנטאר במסגרת התפקיד טיפול
בביטוחי רכב ,דירה ועסק .אנחנו מחפשים עובד/ת
חרוצים ,עצמאיים בעשייה ובעלי ראש גדול ונכונות למתן
שירות מעולה ללקוחותינו .חושבים שאתם מתאימים
? נשמח לפגוש אתכם .לפרטים ניתן לשלוח קו"ח ל :
yossi@varssano.co.il
דרוש/ה לתפקיד שירות לקוחות (לא מוקד) בסוכ' ביטוח
בשרון ,משרה מלאה א-ה  ,08:15-17:00חובה 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.ilאו  052-4175111בוואטאפ
תפקיד שימור לקוחות (לא מוקד) .משרה מלאה א-ה
 .08:15-17:00חובה 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.

הפסד השנתי ממתקפות סייבר יזנק לסכום של  6טריליון דולר
ב־ – 2021קובעת הערכה חדשה של חברת ברוקר הביטוח
הבינלאומי .AON
ההערכה של חברת הברוקרים היא שההפסד המיידי ממתקפות
סייבר הוא משמעותי,
אולם הנזק למוניטין
של החברה יכול להיות
גדול יותר בטווח ארוך.
מתקפות סייבר תהרוס
את שמה הטוב ואף תוביל
להורדת הדירוג.
עמדת חברת הברוקרים
המטפלת בביטוחי סייבר
היא שסכנת מתקפות
סכנת מתקפות הסייבר מחריפה
הסייבר מחריפה וחייבים
לנקוט באמצעי התגוננות
ולרכוש את פוליסת הביטוח המתאימה .האחריות להתגוננות בפני
מתקפת סייבר מונחת על כתפי מועצת המנהלים של כל חברה,
מציינים ב־.AON

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

אווירה חמה ומשפחתית ,הפקות אירועי גיבוש חברה,
הכשרות במקום .לשליחת קו"ח . jobs@ins2000.co.il
או  052-4175111בוואטאפ
חיתום והפקה .תפקיד זמנית -החלפה לחל"ד עם אופציה
לוותק בחברה .משרה מלאה א-ה  .08:15-17:00חובה
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.ilאו
 052-4175111בוואטאפ
לסוכנות ביטוח באזור ראשון לציון דרושים אנשי/
נשות שיווק גם ללא ניסיון ,למשרת תיאום פגישות
ותפעול במשרד בין השעות ( 15:00 – 09:00גמישות
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.COMנייד 052-7703399

שכירות משנה
סוכנות ביטוח בצמיחה מציעה :עמדת עבודה כולל
הכול ב  ₪ 1200לחודש כולל חניה ,חדרי עבודה כולל
 2חניות בין  .4000₪/ 3000כולל ליווי מקצועי ,מיקום
מנצח לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון 03־9591333

052־052/ 7703399־ 4526944מייל:
office@beyahad־ins.com
מפרטי להשכרה משרד ברחוב החילזון  15ש גן,
משופץ אדריכלית ,מפואר ,תקרות גבוהות ,מואר,
קומת קרקע עם גינה אחורית ,יש מטבחון ,באמצע
 4חברות ביטוח ,סופר מרכזי .חדר פרטי  15מטר
־ מחיר  1,500שקל ,כולל ארנונה ,אחזקה ,מים
וחשמל .יש אפשרות ל־ 2חדרים 40 ,מטר ,מחיר
 3,000שקל ,כולל ארנונה ,אחזקה ,מים וחשמל כולל
חנייה אחת .קרן דבורא 054־4225655
להשכרה משרד 2חדרים 40 ,מ' ,קומה  ,2ברח' תל חי
בכפר־סבא .מיידי ,כולל ריהוט 052־2891841
בראשל"צ משרדים מקסימים מסודרים ומאורגנים
לכניסה מיידיתעד  75מ"ר ניתן לשכור גם חדר אחד.
לפרטים ארז לוי 039520400 , 0547966694
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.
לפרטים – שלמה 052־shlomo@ks .2944888־ins.co.il

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערם של חברי הלשכה
גדי ועוזי ארגמן בפטירת אמם

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
 054-3073833שוקי mayyona04@gmail.com
רוצה לחזק את המשרד? להקים אגף חדש? (חיים /
אלמנטרי /בריאות)? מתלבט אם למכור את התיק?
פגישה ללא התחייבות .נתן ־ 052־ 9770368או 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 !!!
תתקשרו.המייל שלי gil@beyahad־ins.com
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

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערה של משפחת מוכתר בפטירת

אברהם מוכתר ז"ל

שרה (טלעת)
ארג'ואני ז"ל

אביו של חבר הלשכה אלי מוכתר
וסבא של חברת הלשכה
איילת השחר מוכתר בן הרוש

שלא תדעו עוד צער

שלא תדעו עוד צער

