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 סו"ב ליאור הורנצ'יק
סגן ומ״מ  נשיא לשכת סוכני ביטוח

יום כיפור הוא יום מיוחד המעניק 
לכל אחד ואחת הזדמנות להתנקות 
מחדש.  הכל  ולהתחיל  מהחטאים 
אלוקים מצידו סולח על העבירות, 
אבל על עבירות שבין אדם לחברו 

אינו סולח עד שמי שפגענו בו יסלח לנו.
על פניו, אין פשוט יותר מלבקש סליחה ולקבלה 
יחד  ירוחם".  ועוזב  "מודה  כפי שכתוב במקורות: 
עם זאת, פעולה זו דורשת רמה גבוהה של יכולות 

רגשיות וחברתיות מפותחות. 
נתפסת  הסליחה  בקשת  מהאנשים  חלק  עבור 
כחולשה, השפלה, הנפת דגל לבן והודאה באשמה. 
הם אינם מסוגלים לשאת את הידיעה שפגעו או 
שהתנהגו באופן לא ראוי ולכן נמנעים מלהודות 
בטעותם ולקחת אחריות. הם יעשו ההיפך - יברחו 

מאשמה ויטילו אותה על הזולת. 
לעיתים גם לאדם שנפגע לא קל למחול ולקבל 
שיאבד  ירגיש  הוא  יסלח  אם  כי  הסליחה,  את 
לעניות  האחר.  על  השליטה  ומתחושת  מכוחו 
למפגש  נפלאה  הזדמנות  יוצרת  הסליחה  דעתי 
התבוננות  תוך  עצמו,  עם  האדם  של  משמעותי 
נקודות  אל  גם  כמו  היפות,  תכונותיו  על  פנימה 
שינוי  ליצור  חדשה  אפשרות  זוהי  התורפה. 

בהתנהגות ובקשר הבין אישי.
להתנצל  מנת  על  זו  במה  לנצל  אני  מבקש 
בשנה  פגעתי  בהם  אלה  מכל  מחילה  ולבקש 
החולפת. מאחל שנזכה כולנו להגיע ליום הקדוש 

נקיים ומוכנים לפתוח דף חדש.
גמר חתימה טובה!

 לילך מיטרני
יו"ר ועדת צעירים 

רציתי לבקש סליחה. יום כיפור 
את  פותחים  אנו  בו  היום  הוא 
אותו.  ומטהרים  מנקים  הלב, 
איננה  והמחילה  הסליחה  בקשת 
כלפי  טוב  רצון  של  צעד  רק 
בשיח  מכריע  צעד  כי  אם  לקוחותינו,  או  חברנו 

שלנו עם האלוקים וגם עם עצמנו. 
לבקש  רציתי  צעירים,  סוכנים  ועדת  כיו״ר 
שורות  את  הקוראים  מחבריי  סליחה  כל  קודם 
לסלוח  תלמדו  החדשה  שבשנה  והלוואי  אלה 
לשגות.  מותר  אדם  לכל  כי  לעצמכם,  כל  קודם 

הנכונות לסלוח ולבקש סליחה היא העדות שלנו 
כישלונותינו,  על  בפנינו  להודות  לכשירותנו, 

ולהיותנו נכונים לבקש על כך סליחה.

 איילת דן
יו"ר סניף פתח תקווה

מחברות  סליחה  מבקשת  אני 
לשווק  שמתאמצות  הביטוח, 
שלי  והקולגות  ושאני  ישיר 
מענף  נעלמים  ולא  נכנעים  לא 
סליחה  מבקשת  אני  הביטוח. 
מהפיקוח שאני לא נכנעת ללחצי הרגולציה אלא 

משפרת בזכותם את תהליכי העבודה. 
אני מבקשת סליחה מילדיי היקרים ומהעובדות 
קצת  מהם  דורשת  אני  שלעיתים  שלי  היקרות 

מעבר... וכנראה אמשיך. 
אני מאחלת לכולם שנה טובה וחתימה טובה.

 מקסים דרעי
יו"ר המועצה הארצית 

אנחנו  הכיפורים  יום  לקראת 
האחד  ולבקש  לסלוח  מתבקשים 
החשוב  אך  סליחה.  מהשני 
ביותר הוא לא לתת לזה פומבי 
"אחטא  המשקל  על  ולשכוח, 
לכל  וקורא  מעצמי  מבקש  אני  לכן,  ואשוב..". 
ולעשות  פנימה  לתוכו  להסתכל  מאתנו  אחד 
באמת באמת חשבון נפש אמיתי - איפה פגעתי, 
טעיתי, התנהגתי ביוהרה וחוסר רגישות, אטימות 

ולפעמים חלילה רוע לב - אפילו שלא בכוונה.

לבקש  שאצטרך  ולמי  מקיים  נאה  דורש  נאה 
אישית.  אליו  אפנה  כי  זאת  יידע  סליחה  ממנו 
מצפה  אני  סליחה  ממני  לבקש  שצריך  מי  לגבי 
אלו  כי  בפומבי  ולא  לבינו  ביני  שיעשה  בהתאם 
בניגוד לאמרה:  טוב להם  המקרים שהפרסום לא 

"אור השמש משזפת".
אך לא נצא פטורים ללא כלום ואני חושב שכולנו 
צריכים לבקש סליחה מרענן שמחי, מנכ"ל הלשכה, 
שפעל ועשה ללא לאות, אך אנחנו פגענו והפרענו 

לו עד שהרים את ידיו. סליחה רענן חבר יקר.
לסיכום, אאחל לחברי הלשכה ולכל עם ישראל 

שנה טובה וגמר חתימה טובה

 אלי ארליך
חבר המועצה הארצית

מאותם  סליחה  לבקש  צריך  אני 
מסיבה  ידעתי  שלא  לקוחות 
ואולי  לי  זקוקים  שהם  כלשהיא 
ממני  אותם.  פספסתי  בטעות 
צריכים לבקש סליחה כל מקבלי 
החלטות בחברות הביטוח שגרמו לי להפסיד לקוחות 
בודדים או עסקים עקב תחרות ישירה ובלתי הוגנת.

 סמי זילכה
יו"ר ועדת כספים

חברים יקרים, בפתיחה של שנה   
ואייחל  אאחל  אברך,  חדשה 
טובה  ושנה  הצלחה  לבריאות, 
ועדת  כיו״ר  סליחה  ואבקש 
הכספים על שלא השגתי ללשכה 
שהרצתי  ועל  )אלתרמן(  ממלכות״  של  ״אוצרות 
את חברי הוועדה מכל הארץ לישיבות במרכז ועל 
בלשכה  לצידי  שעומד  מהצוות  הרבה  שדרשתי 
ומסוכני ביטוח, שלא תמיד היתה לי תשובה מתאימה 
לדרישותיהם. וכל זה בשביל ״קורטוב אחד של שקט 
אמיתי״. ואם חלילה פגעתי במישהו... מבקש סליחה.

 סו"ב יוסי אנגלמן
סגן הנשיא

אני צריך לבקש סליחה מציבור 
ביכולתי  שהאמין  הסוכנים 
ולדאבוני  ולפרנסתו  לו  לדאוג 

את  להניע  הצלחתי  לא 
לפעול  הלשכה  הנהגת 

לרגל יום כיפור – הנהגת הלשכה ופעילי 
הלשכה מבקשים סליחה -פרויקט מיוחד
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 "לעניות דעתי הסליחה 
 יוצרת הזדמנות נפלאה 

למפגש משמעותי של האדם 
עם עצמו, תוך התבוננות 

פנימה על תכונותיו היפות, 
כמו גם אל נקודות התורפה. 
זוהי אפשרות חדשה ליצור 
 שינוי בהתנהגות ובקשר 

הבין אישי"

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל. המסגר 42 תל אביב, טל' 6396676־03 | מנכ"ל: רענן שמחי | עורכת ראשית: אושרת קמחזי | 
כתיבה: רונית מורגנשטרן | מפיק: יאיר ילין | מקבוצת R&B Media. לתגובות: office@rbmedia.co.il | לפרסום במגזין: שי שמש, 

shutterstock :צילומי אילוסטרציה | Shutterstock :צילום השער | shivuk@insurance.org.il ,050טל' 7116554־

ביטוח 
ופיננסים



מבקשים סליחה | פרויקט מיוחד | 3 באוקטובר 32019  02  02  02  02  02 

ברוב  נבחרתי  כזכור  זו.  נשגבת  למטרה 
כיו"ר  נוספת  קולות מרשים לכהן קדנציה 
סניף נתניה. הופתעתי מהתמיכה הנרחבת בקרב 
הקודמת  בקדנציה  שהאמינו  הסוכנים,  ציבור 
רבה  בהצלחה  שהביאה  הסניורים,  של  בפרויקט 

להקמת ועדה בין דורית בקדנציה זו. 
נשיא  סגן  להיות  לי  הציעו  הבחירות  אחרי 
ולקחתי אתגר זה מאחר והייתי בטוח שבתפקיד 
הסוכן.  לפרנסת  נוספות  תוכניות  לממש  אוכל 
מניסיוני  הלשכה  את  להעשיר  שאוכל  האמנתי 
העבודה  ובתוכנית  העסקים  בעולם  שנצבר 
כי  התממשו  לא  שלדאבוני  אתגרים  ולקחתי 
הנשיא  אצל  התפרש  שלי  ״המחנאי״  השיוך 

אחרת. 
ולמרות  הבחירות  מאז  עברו  שנתיים  כמעט 
להניח  וצריך  נבחר  נשיא  לנו  שיש  שהכרזתי 
של  אגו  שיקולי  קדימה,  ולהביט  בצד  מחלקות 
אנשים שבאו להפריע עדיין הם מעל הכל. כמה 
חבל שהנשיא עדיין מתעסק בפרוצדורות וסיבות 
אין ספור למה לא להתאחד תחת האיומים הרבים 
אני  זה  לרגע  ועד  קרה  לא  זה  פרנסתינו?  על 
כסוכני  גורלנו  את  שמשנות  מהחלטות  ממודר 
החלטות  על  קורא  אני  הטוב  במקרה  ביטוח. 

בעיתון או בסקירת הנשיא בפני הועד המנהל.
ההת על  סליחה  ממני  שיבקשו  מבקש  ־אינני 

בי  מאמין  אינו  הנשיא  אם   - להפך  הזו.  נהלות 
ידי  הושטתי  אני  כי  ההסברים,  את  לתת  חובתו 
וכנראה שנוח לנשיא להתנהל  לשלום ולעשייה 
כך. מנהיגות נמדדת ביכולת לחבר גם בין דעות 

שונות ולצערי זה לא קרה".

 סו"ב צביקה ויינשטיין
יו"ר ליסוב 

היה היו שני אחים שגרו בחוות 
חיו  הם  שנים  במשך  סמוכות. 
ועזרו  פעולה  ובשיתוף  בשלום 
אחד,  יום  שיכלו.  ככל  לזה  זה 
למרבה הצער, התעורר ביניהם 
ואחריהם  לאוויר  הוטחו  קשים  דברים  ויכוח. 
שני  ונתק.  שתיקה  של  רבים  חודשים  הגיעו 

האחים לא דיברו ביניהם יותר.
אחד  של  דלתו  על  זר  אדם  דפק  אחד,  בוקר 
האחים. הזר אחז בידיו ארגז ובו כלי עבודה של 
נגר. “אני מחפש עבודה לכמה ימים“, הוא אמר, 
היפה  בחווה  תחזוקה  עבודות  צריך  אתה  “אולי 
נגרות  עבודת  כל  ואעשה  מהר  עובד  אני  שלך? 

שיש לך“.
חשב האח על ההצעה והשיב: “לא במקרה הגעת 
אלי – יש לי עבודה גדולה בשבילך - אתה רואה 
את החווה שגובלת עם החווה שלי? זו החווה של 
אח שלי. עד לא מזמן גבל ביננו שדה פתוח, אבל 
בינינו.  תעלה שתחצה  ויצר  שם  חפר  שלי  האח 
גבוהה –  גבוהה  לי חומת עץ  אני רוצה שתבנה 

שלא אצטרך לראות אותו יותר לעולם”.

לך  אבנה  מבין.  “אני  ואמר:  רגע  שתק  הנגר 
התחיל  הוא  מבקש”.  שאתה  הדבר  את  בדיוק 
לעבוד ועבד במהירות וביעילות וכעבור שלושה 
ימים סיים הנגר את עבודתו וקרא לאח שהזמין 

את העבודה.
בתדהמה.  נפערו  ועיניו  בריצה  הגיע  האח 
מעל  גשר  לו  עמד  ביקש  שהוא  החומה  במקום 
שתי  בין  וחיבר  אחיו,  שחפר  הגדולה  התעלה 
הנגר  על  וזועם  נדהם  שם  עומד  בעודו  החוות. 
עומד  אחיו  את  ראה  מלאכתו,  את  עשה  שלא 

בקצה הגשר ודמעות בעיניו.
“אני לא יודע מה להגיד”, אמר אחיו. “אחרי כל 

מה שעשיתי.. המילים הקשות שאמרתי התעלה 
הזה”.  הגשר  את  בנית  ואתה  בינינו  שחפרתי 
אחד  והבטיחו  והתנצלו  והתחבקו  בכו  האחים 
לשני שיותר לא יניחו לאי הבנות להקים חומות 

ולהפריד ביניהם.
גשרים  לבנות  נדע  תש"פ  שבשנת  לנו  נאחל 
שיתוף  חברות,  של  והבנה,  קבלה  סליחה,  של 

ועזרה הדדית בינינו ובתוך כל עם ישראל.

 ישראל אליוביץ
נשיא בית הדין הארצי של 

הלשכה 
אני צריך לבקש סליחה שכיו״ר 
מרוצים  כולם  לא  הדין  בית 
וצריכים  הוועדה.  מהחלטת 
אלה  סליחה  ממני  לבקש 
את  ומבקשים  לוועדה  שפונים 
ידיים  עם  ״עובדים  הוועדה  חברי  התערבותנו. 
זו טובת הלשכה  נקיות״, מה שעומד מול עיננו 

ומה שמנחה אותנו זה התקנון. 
לנו  ואין  אנחנו  ואחיות״  ״אחים  לשכוח,  לא 
לשכה אחרת. גמר חתימה טובה לכולנו. תפילת 
שלנו:  וההמנון  מובטלים.  להיות  הוועדה  חברי 

״הנה מה טוב ומה נעים שבת אחים גם יחד״.

 טליה נוימן
יו"ר סניף ירושלים

שיכולה  המחט  היא   - הסליחה 
לתקן. בימים של ראשית השנה, 
התפייסות  של  אווירה  יש 
וחמלה. בעשרת ימי תשובה, אני 
השמיים  נפתחים  כי  מרגישה, 
רבות:  שאלות  מתרוצצות  בראש  הנשמה.  וגם 
ממני?  דורש  זה  מה  וממי?  למי  לסלוח?  מה  על 
כתוצאה  חדש  יתאפשר  מה  ואחרי?  בזמן  לפני, 
״סליחה  בוס:  פול  של  דבריו  ובלב,  מהסליחה? 
 אינה משנה את העבר אבל מגדילה את העתיד״ 
מבקשת  במהלכה,  גם  ומשתדלת  שנה,  כל  אז 
אני מהאהובים שסביבי – סליחה. סליחה על אי 
הקשבה או היעדר מילה טובה. סליחה על החלטה 
מחשבה  על  סליחה  מתחשבת.  לא  או/ו  נמהרת 
שלילית או הבטחה שלא קיימתי. סליחה אם לא 
חס  או  העלבתי  אם  סליחה  עודדתי.  או  פרגנתי 

וחלילה פגעתי.
וראשונה  בראש  אם  לחדש,  מקום  יפנה  והלב 
אסלח לעצמי: על צעידה במקום, על אי הגשמת 
על  שהצטרף,  פחד  על  שתוקף,  כעס  על  חלום, 
ייסורי מצפון, על חוסר אמון, על – הרשימה עוד 

ארוכה.
לכל  מייחלת  אני  ונקייה,  לבנה  באווירה  אז 
פורייה,  שנה  תהיה  תש"פ  שנת  כי  ולי  יקיריי 
שנה של פריחה, שנת פיקחות, שנת פיוס, שנת 

פעולה, שנת פרנסה, שנה טובה ומדהימה.



 "יום כיפור הוא היום בו 
 אנו פותחים את הלב, 

מנקים ומטהרים אותו. הלוואי 
שבשנה החדשה תלמדו 

לסלוח קודם כל לעצמכם. 
לסלוח ולבקש סליחה היא 
העדות שלנו לכשירותנו, 

 להודות בפנינו 
על כישלונותינו"

"הסליחה - היא המחט 
שיכולה לתקן. בימים של 

ראשית השנה, יש אווירה של 
התפייסות וחמלה. בעשרת 
ימי תשובה, אני מרגישה, כי 
נפתחים השמיים וגם הנשמה. 

בראש מתרוצצות שאלות 
רבות: על מה לסלוח? למי 
וממי? מה זה דורש ממני? 

לפני, בזמן ואחרי?" 
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ארגון MDRTח וחברות   ברי 
בח שעבר  בשבוע  ־התארחו 

מקצועי  לכנס  מגדל,  ברת 
מיוחד בתחום מוצרי הסיכונים לפרט. 
השנה  לראש  הכנס  מועד  סמיכות 
כוסית  להרמת  גם  הזדמנות  היוותה 

החד העברית  השנה  לרגל  ־משותפת 
שה.

את הכנס, שנשא את השם: "עוצמת 
רביב,  פתחו ליאור  השליחות", 
חטיבת  ומנהל  למנכ"ל  המשנה 
הלקוחות של מגדל, וגד מילר, מנהל 
המכירות הארצי, תוך שהם מדגישים 
סוכנות  של  מיקומם  את  בדבריהם 
וסוכני MDRT בחזית הידע, השירות 
הפתרונות  מעטפת  של  והשיווק 
ההגנות,  בתחומי  ולמשפחה  לפרט 

הפנסיה והפיננסיים. 
נתמכו  מגדל  בכירי  של  דבריהם 
 ,MDRT  על־ידי אלברט גבאי, יו"ר

יעדים  שני  הציב  בראשותו  הארגון  כי  שהצהיר 
מרכזיים: צירוף יותר סוכנים לשורותיו והצערת 
גיל החברים. גבאי הודה במילים חמות למגדל על 
שיישומו  הפעולה,  שיתוף  על  וכן  הכנס  עריכת 
בא לידי ביטוי, בין היתר, באמצעות קבוצות דיון 
אלו,  לקבוצות  מגדל.  של  הצעירים  סוכניה  עם 
בהפריה  משמעותית  תרומה   ,MDRT יו"ר  טען 
הדדית, בהחלפת דעות ובקבלת השראה ורעיונות 

לשכלול טכניקות המכירה.
ליאור  סו"ב  ביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא  גם 
רוזנפלד, השתתף בכנס ואמר כי הוא גאה בחברות 
ומהמצטיינים  מהבולטים  שהינם   ,MDRT וחברי

בסוכני הביטוח. "תמיכה ענפית כמו זו של מגדל", 
הציבורית  המודעות  את  "תמנף  הוסיף.  הוא 

."MDRT ליכולות הגבוהות של חברי

תכני הכנס
הפרק המקצועי של הכנס כלל את הרצאתה של 
טל רוזן, מנהלת מכירות ארצית בבריאות ובריסק 
התחלואה  בשיעורי  העלייה  את  שהציגה  במגדל, 
במחלת הסרטן בישראל ואת הפערים בין מערכת 
לסוכנים  לדבריה,  לפרטית.  הציבורית  הבריאות 
לקוחותיהם  לבריאות  בדאגה  משמעותי  תפקיד 
ולמילוי שליחותם באופן המשלב מקצועיות גבוהה 

ורגישות מרבית. 

הסוכנות  בפני  הרצה  בנוסף, 
והסוכנים פרופ' גבי ברבש, לשעבר 
ומנהל  הבריאות  משרד  מנכ"ל 
שהתייחס  איכילוב,  הרפואי  המרכז 
החדש,  הבריאותי  לטרנד  בדבריו 
המצביע   ,Intermittent Fasting
צריכת  הפחתת  בין  מדעי  קשר  על 

קלוריות לבין הארכת חיים.
את מסכת הדוברים חתמה הרצאת 
גרשוני,  של נועם  המוטיבציה 
מעורר  האישי,  סיפורו  על  שסיפר 
במלחמת  קשה  מפציעה  ההשראה, 
לבנון השנייה ועד לזכייה במדליית 
בלונדון  הנכים  באולימפיאדת  זהב 
ביום  המשואה  ולהדלקת   2012

העצמאות ה־70 למדינת ישראל.  
מסר:   ,MDRT יו"ר גבאי,  אלברט 
"אין לי ספק כי כנס מיוחד זה, כחלק 
שיתופי  של  רחבות  מפלטפורמות 
להבאת  יתרום  החברה,  עם  פעולה 
חשוב  צעד  זהו  רבים.  לסוכנים  הארגון  בשורת 
נוסף בקידום ארגון MDRT ישראל, המצטרף לרוח 
הגבית המרשימה לה אנו זוכים מצד חברות הביטוח".
בתוך כך, ערכו לאחרונה חברי הנהלת MDRT סבב 
ישיבות עבודה עם הנהלות חברות הביטוח הגדולות. 
לדברי נאוה ויקלמן, חברת ועדת ההיגוי: "בישיבות 
הארגון,  ולהעצמת  הקשר  להידוק  בדרכים  דנו 
הגברת  רעיונות,  לחילופי  הראשי  הפורום  שהינו 
המוטיבציה וללמידת טכניקות מכירה. מה שמוליך 
אותנו, על אף הקשיים הרבים במציאות עבודתנו, 
נושאים  שאנחנו  השליחות,  ובראשונה  בראש  היא 

למען הלקוחות".

חברי MDRT התארחו לכנס מקצועי 
מיוחד בחברת מגדל

הכנס מצטרף לסבב ישיבות עבודה, שערכו חברי הנהלת הארגון, בראשות היו"ר אלברט גבאי, עם 
בכירי חברות הביטוח  גבאי: "תודתי למגדל על כנס מעשיר, מפרה ומהנה, שהוסיף ותרם לרוח 

הגבית המרשימה לה אנו זוכים מצד חברות הביטוח" < רונית מורגנשטרן

 יו"ר MDRT, אלברט גבאי | צילום: באדיבות הלשכה 

הצפון, ב במחוז  שנערכה  כוסית  בהרמת 
גילה  אימו,  ז"ל.  גוטמן  ארז  סו"ב  הונצח 
גוטמן, שאף נחכה באירוע, ביקשה להודות על 
מרגש  מאוד  היה מעמד  "זה  המחווה שנעשתה: 
ומכובד. וכפי שציינתי בדבריי בהרמת הכוסית, 
ערכיה  על  מעידה  חבריה,  את  שזוכרת  חברה 
הלשכה,  לנשיא  מודה  שאני  כמובן  הנעלים. 

על  ארנון  יובל  ולסו"ב  רוזנפלד  ליאור  סו"ב 
שזוכרים  יקרים  אנשים  ולעוד  החמות,  המילים 
מודה  אני  ואחד  אחד  לכל   - ואותנו  ארז  את 
לשנה  ותודותינו  ברכותינו  הלב.  מכל  ומחבקת 
טובה והגשמת כל התוכניות של כל אחד ואחד. 
גוטמן,  גילה  גדול.  חיבוק  עם  בהערכה  בתודה, 

אמא של ארז גוטמן ז"ל"
בעת מתן ההוקרה לגילה גוטמן | צילום: באדיבות הלשכה

"מחבקת מכל הלב" 



הבטיחו את מקומכם בכנס

הכינוס ה-33

2019
סוכן מקצועי זה אלמנטרי לשכת סוכני הביטוח

בישראל

אזלו החדרים במלונות דן ורויאל ביץ'

אלוף במיל' יצחק בריק
נציב קבילות החיילים לשעבר

עו"ד ארז שניאורסון
מומחה תביעות ביטוח

עו"ד ריטה בעל-טכסא
מגשרת, בוררת ומנהלת סיכונים

עו"ד ליאת הר-טוב
יועצת ביטוח

עו"ד אורי אורלנד
יועץ ביטוח

https://events.eventact.com/ws/elementar2019


| 3 באוקטובר 62019  02  02  02  02  02  חדשות | טקס מלגות

הרווחה כ ועדת  עורכת  שנה  בכל 
טקס  את  ביטוח  סוכני  לשכת  של 
של  המסורתי  המלגות  חלוקת 
הטקס  ההמשך.  דור  בני  עבור  הלשכה 
קבוצת  בשיתוף  נערך  )ה'(  היום  שהתקיים 
הראל ביטוח, ובו קיבלו מלגות לימודים 25 

סטודנטים של המכללה לפיננסים וביטוח.
קיבלו  הלשכה,  חברי  של  ההמשך  דור 
מלגות לטובת לימודי הביטוח, וזאת על פי 

קריטריונים ברורים של זכאות.
סטודנטים  הרבה  לראות  נרגש  "אני 
מאמין  בהחלט  אני  הנכון.  במקצוע  שבחרו 
בחשיבות מקצוע סוכן הביטוח. עתידו של 
המקצוע לפנינו", אמר נשיא הלשכה, סו"ב 
לענף  שני  דור  שבעצמו  רוזנפלד,  ליאור 

הביטוח. 
"בחרתם במכללה לפיננסים וביטוח. היא הבית 
החם של הסוכנים", הוסיף רוזנפלד. "גאה לעמוד 
סדר  את  שינינו  ונחשבת.  מובילה  לשכה  בראש 
של  החבטות  שק  אינו  כבר  הביטוח  סוכן  היום. 
חברים  כולכם  את  לראות  אשמח  התקשורת. 

בלשכה. כי לשכה גדולה היא לשכה חזקה".
לאחר שקיבל מגן הוקרה על פועלו, עלה לברך 

יאיר המבורגר, יו"ר הראל חברה לביטוח והעומד 
הודה  אף  המבורגר  הביטוח.  חברות  איגוד  בראש 

לרענן שמחי על כהונתו כמנכ"ל הלשכה.
"כמו שאני הפכתי מסוכן ליו"ר החברה הגדולה 
מאוד  מאמין  אני  יכול.  אחד  כל   – בישראל 
הסוכן  אנושיות  את  להחליף  ניתן  לא  בסוכנים. 

באמצעים טכנולוגיים", אמר.

שצפוי  הלשכה  מנכ"ל  שמחי,  רענן 
את  ברך  כחודשיים  בעוד  להתחלף 
לא  "הלימודים  המצטיינים:  הסטודנטים 
קלים. המבחנים קשים. עם זאת, רק הטובים 
הסוכנים  שרק  רוצה  כלקוח  ואני  נשארים 

הטובים יטפלו בי", אמר.
מאיר רוטברג, יו"ר ועדת הרווחה, הצטרף 
ההוקרה  תעודות  הענקת  בטקס  למברכים 

והמלגות לסטודנטים. 
הדר־ לבנת  לבמה  עלתה  הטקס  לאחר 
טולדו )36(, נציגת מקבלי המלגות וריגשה 
את קהל המשתתפים. "אם מישהו היה שואל 
 – הביטוח  לתחום  אגיע  פעם  אי  אם  אותי 
כשנה  לפני  סיכוי.  שאין  אומרת  הייתי 
בנסיבות  לתחום  נכנסתי  חודשים  וחמישה 
חיים טולדו, שהקים  מצערות. אני בת של 
שנפטר  ומעלה,  משכמו  איש  ביטוח,  סוכנות 
לאחרונה", ציינה לבנת והוסיפה "לי היתה קריירה 
דווי,  ערש  על  היה  כשאבא  אך  שיווק,  כמנהלת 
אמרתי לעצמי 'אני הולכת להמשיך את דרכו של 
איש עם כל כך הרבה ערכים'. זו היתה מבחינתי 
ההנצחה שלו", אמרה וחתמה את הטקס כשהקהל 

מריע לה ארוכות.

25 סטודנטים של המכללה לפיננסים וביטוח 
השתתפו בטקס חלוקת המלגות  < מערכת "ביטוח ופיננסים"

מימין: סו"ב רוטברג, שמחי, טולדו-הדר, רוזנפלד והמברוגר | צילום: גיא קרן 
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השקת ח על  הודיעה  הראל  הביטוח  ברת 
מלאה  הפקה  לסוכניה:  חדשני  שירות 
ישירות  וחובה  מקיף  רכב  פוליסות  של 

ממחולל ההצעות "באפי". 
מביא  החדש  השירות  כי  נמסר  מהראל 
וכי  הביטוח  פוליסת  הפקת  בתהליך  להתייעלות 
תוך מספר דקות יקבלו הסוכן והלקוח את פוליסת 

הביטוח במייל ובמסרון.
לדברי שגיא יוגב, משנה למנכ"ל הראל ביטוח 
יוכל  הביטוח  סוכן  כללי,  ביטוח  חטיבת  ומנהל 
ללקוח  המתאימה  הביטוח  תוכנית  את  להתאים 

הפוליסה  את  ולהפיק  ההצעות  מחולל  מתוך 
בתהליך קצר ומהיר, שיחסוך זמן יקר ויקטין את 

ההוצאות התפעוליות במשרד הסוכן. 
להובלת  מחויבים  "אנו  מהראל:  נמסר  עוד 
בדרך  הביטוח  בענף  הטכנולוגיים  היישומים 
בפן המקצועי  הביטוח להתמקד  שתאפשר לסוכן 

ולחסוך משאבים וזמן יקר על עבודה ידנית".
והראל   ,API על תשתית  פותח  החדש  השירות 
תוכנה  ולחברות  הביטוח  לסוכני  תאפשר 
שמספקות מחוללי הצעות לביטוח רכב להתחבר 

לשירות זה.

מתן כ את  מרחיבה  ופיננסים  ביטוח  לל 
באמצעות  ללקוחותיה  השירות שהשיקה 
ה־WhatsApp, וכעת מבשרת על היותה 
הראשונה בענף הביטוח, להעניק שירות מלא ב־

WhatsApp גם לסוכניה. 
לפני מספר חודשים, השיקה החברה ללקוחותיה 
הצלחתו,  ולאור   ,WhatsAppב־ שירות  ממשק 
גם  השירות  את  ופיננסים  ביטוח  כלל  מרחיבה 
לסוכנים. החל מהיום, יעמוד גם לרשות הסוכנים 
יינתן  במסגרתו  ונוח,  מהיר  נוסף,  שירות  ערוץ 
להם מענה במגוון נושאים - פנסיה, גמל, בריאות 
וביטוח חיים באמצעות מספר WhatsApp עסקי 

ייעודי. 
מהחברות  שהייתה  ופיננסים,  ביטוח  כלל 
ה־ טכנולוגיית  את  להטמיע  בישראל  הראשונות 

תשמיש  הארגוניות,  במערכות   BumpYard
חיבור  ותאפשר  החדש  בשירות  גם  זו  טכנולוגיה 

למערכות ה־CRM של החברה.
ערך  ומקצועי  איכותי  שירות  במתן  רואים  "אנו 

עליון. לאור הצלחת השירות ללקוחותינו באמצעות 
אותו  מרחיבים  אנו   ,WhatsAppה־ אפליקציית 
שטראוס,  ליאת  ציינה  סוכנינו",  עבור  גם  כעת 
השירות  מערך  מנהלת  בכירה,  סמנכ"לית 
לדבריה,  ופיננסים.  ביטוח  בכלל   והתפעול 
"פיתוח חדש זה מהווה ערוץ שירות נוסף לסוכנים, 
מהיר  שירות  ולקבל  להמשיך  יוכלו  באמצעותו 
ואיכותי, ללא צורך בהמתנה והתקשרות עם המוקד". 
גלי שבד, סמנכ"לית בכירה, מנהלת אגף שיווק 
"כלל  ציינה:  ופיננסים,  ביטוח  בכלל  ואסטרטגיה 
ביטוח ופיננסים פועלת כל העת לפיתוח ערוצים 
לסוכנים,  והן  ללקוחות  הן  וחדשניים,  מתקדמים 
הזירות  זמינים עבורם בכל  להיות  וזאת על מנת 
ואנו  פרי  נושאים  מאמצינו  נמצאים.  הם  בהן 
החברה המובילה מבין חברות הביטוח המסורתיות 

במתן כלים דיגיטליים ללקוחות הענף". 
באפליקציית  לסוכנים  יינתן  השירות 
 ,050-3073106 העסקי  במספר   WhatsApp

בשעות הפעילות.

שירות חדשני לסוכני הביטוח: הפקת פוליסות 
רכב ישירות ממחולל ההצעות

חברת הביטוח הראל תסייע לסוכנים להתייעל בתהליך הפקת 
פוליסות הביטוח ותאפשר להפיק פוליסות רכב ישירות מ”באפי” 
 משנה למנכ”ל הראל ביטוח: “המהלך יסייע להפיק את הפוליסה 

בתהליך קצר ומהיר"  < רונית מורגנשטרן

כלל ביטוח ופיננסים מעניקה שירות לקוחות 
WhatsAppמלא לסוכניה גם ב־

לאחר שהכריזה על ערוץ נוסף המיועד שירות לקוחות, תחל חברת כלל להציע גם שירות לסוכנים 
באמצעות אפליקציית המסרים המידיים  < רונית מורגנשטרן

שגיא יוגב, משנה למנכ''ל הראל ומנהל החטיבה לביטוח 
כללי בהראל | צילום: יונתן בלום

שטראוס. מנהלת מערך השירות והתפעול בכלל ביטוח 
ופיננסים | צילום: יח"צ



רק מבוטחי הבריאות במגדל
נהנים מהטבות מדהימות, שיעזרו להם 

לחיות חיים בריאים יותר... מהיום!

דיאטה?

ממחר...

פרטים נוספים אצל המפקח שלך במגדל 
מגדל חברה לביטוח בע״מ. בכפוף לתנאי ההטבה המופיעים באפליקציית מגדל.

הטבות   מחכות למבוטחים שלנו באפליקציית מגדל
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גבירותי ורבותיי

מרכזי השירות לתיקוני פחחות וצבע של שגריר 
אתכם לאורך כל הדרך

מהפח
 

שגריר אתכם לאורך כל הדרך

ביטוח ב כלל  ערכה  שעבר,  השבוע  סוף 
השנתי  ההוקרה  אירוע  את  ופיננסים 
כ־1,500  בהשתתפות  החברה,  לסוכני 

סוכנים וחברי הנהלת החברה. 
האירוע נערך בהיכל התרבות בתל אביב, בהנחייתו 
עמוס תמם ונפתח  של שחקן התיאטרון והקולנוע, 
דברים  לשאת  לבמה  הוזמנו  ואחריו  מרהיב  במיצג 
דני נוה, יו"ר כלל ביטוח ופיננסים, יורם נוה, מנכ"ל 
חטיבת  ומנהל  למנכ"ל  משנה  ירון שמאי,  החברה, 
שלומי תמן, מנהל מערך העסקים  לקוחות והפצה, 

וסו"ב ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני ביטוח.  
בטקס המרכזי של האירוע, הזמינו חברי ההנהלה 
היוקרתי  הסוכנים  מועדון  חברי  עשרות  לבמה 
"טיטניום", הודו להם על פעילותם השנתית והעניקו 

להם מגנים ותעודות הוקרה.
ירון שמאי מסר: "זהו ערב מרגש ועוצמתי עבורנו. 
כלל  במהלכה  מצוינת,  שנה  הייתה  החולפת  השנה 
זו  להצלחה  הבמה.  לקדמת  חזרה  ופיננסים  ביטוח 

שותפים באופן מלא סוכני הביטוח של החברה. לפני 
אנו  ושירות,  מוצר  פיתוח  או  פעילות  השקת  כל 
ומסתכלים  סוכנינו  על  ובראשונה,  בראש  חושבים, 
על התהליכים דרך העיניים שלהם, כל זאת במטרה 
ולייעל את  לתת מענה לצרכים העולים מן השטח 

תהליכי העבודה השוטפים עמם".
שלומי תמן ציין: "אני גאה שכלל ביטוח ופיננסים 
וכיום  לעצמה  שהציבה  העסקיות  בציפיות  עמדה 
במוצרים  בתשואות,  המובילות  החברות  בין  נמנית 
להשקיע  נמשיך  אנו  הביטוח.  בענף  ובשירותים 
ייחודיים  כלים  לפתח  החברה,  בסוכני  משאבים 

עבורם ולטפח את שיתוף הפעולה הפורה ביננו". 
מיד בתום הטקס, נפתחה התכנית האומנותית של 
ולאחריו  מילר  אדיר  של  אפ  סטנד  במופע  הערב 
השיר  את  ששרה  שלווה  להקת  להופיע  עלתה 
הסוכנים  למועדון  במיוחד  שהוקדש  "טיטניום" 
איתי  הזמר  של  בהופעתו  נחתם  האירוע  היוקרתי. 

לוי שהעמיד את המוזמנים על הרגליים.

1,500 סוכנים באירוע ההוקרה השנתי של 
כלל ביטוח ופיננסים

במהלך האירוע חברי הנהלת החברה הזמינו לבמה עשרות חברי 
מועדון הסוכנים היוקרתי "טיטניום", הודו להם על פעילותם 

השנתית והעניקו להם מגנים ותעודות הוקרה < רונית מורגנשטרן

יורם נוה, מנכ"ל כלל | צילום: שאולי לנדנר



הבטיחו את מקומכם בכנס

הכינוס ה-33

2019
סוכן מקצועי זה אלמנטרי לשכת סוכני הביטוח

בישראל

מופע מחווה לזמר

HAPPY HOUR מרגש במיוחד

17:15 | 19.11.2019
אולם הקינגס, מלון הרודס

יגאל בשן

עם חני נחמיאס, יונתן מילר
וחברי להקת ה“קוורטט“

בשיתוף

https://events.eventact.com/ws/elementar2019
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חברות הביטוח מקצצות והצרכנים 
נפגעים: הביטוח הסיעודי צפוי להיעלם

  ?תוחלת החיים שהתארכה, עלות שירותי הסיעוד ואיך התפתח הביטוח הסיעודי לאורך השנים 
סו”ב רם אמית עושה סדר ולא חוסך בביקורת על האקטוארים ועל מנכ”לי חברות הביטוח

עשה בבעל כלב שרצה לקצוץ את זנבו מ
של הכלב וכדי שלא יכאב לו הוא קצץ 
בכל פעם חתיכה קטנה מהזנב. הנמשל 
הוא מעשה בביטוח סיעודי שבמהלך הזמן האחרון 
חברות הביטוח מקצצות בכיסוי ובתקופת הפיצוי 
כליל  ירד  הסיעוד  ביטוח  קצר  זמן  תוך  וכנראה 

מהמדף.
חברות  כל  שלמעשה  נתבשרנו  אלה  בימים 
פיצוי  עם  סיעודי  ביטוח  לשווק  הפסיקו  הביטוח 

לכל החיים. 
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד”ר משה 
חברת  של  בעלים  היה  הוא  שלו  מסביר  ברקת 
ביטוח הוא היה מוריד את המוצר מהמדף, זאת הוא 
אומר כיוון שהוא דואג לחוסנן של חברות הביטוח.

שהרי  הציבור?  של  הכלכלי  חוסנו  עם  ומה 
המבוטחים,  ציבור  על  מגן  הוא  האחר  בכובעו 
ניכרת  הוזלה  על  מורה  הוא  נשימה  ובאותה 

בתעריפי ביטוח סיכון למקרה מוות.

ניתוח המצב
בעשורים  משמעותית  התארכה  החיים  תוחלת 
צורך  בעלי  חיי  תוחלת  עובדה.  זו  האחרונים 
מתקדמת  רפואה   - התארכה  היא  אף  סיעודי 
תזונה  הגריאטרי,  בעולם  משמעותית  התמחות 
בריאה ופרמצבטיקה מתפתחת מאפשרים לחולים 

הסיעודיים אריכות חיים.
שעברה  המאה  של  ה־90  שנות  בתחילת  אם 
בקרב  היתה  סיעודי  בביטוח  לצורך  המודעות 
לבטח  היה  ניתן  לא  רובו  שאת  מבוגר  הציבור 
)מבחינה בריאותית(, הרי שהיום הביטוח הסיעודי 

מבוקש גם על ידי צעירים ברי ביטוח.
מרקיעת  אבות  בבתי  סיעודית  יחידה  עלות 
סיעוד  שירותי  קבלת  שאופציית  כיוון  שחקים 
מוסדיים מחלחלת לתודעת הציבור. קיים קושי רב 
בטיפול סיעודי בבית הנזקק, הנטל נופל על בן או 
זוג מבוגרים, לבני המשפחה האחרים יש את  בת 
הדאגות של עצמם כך שאינם מסוגלים להשתתף 
במאמץ ההשגחה והטיפול היום יומי באב או באם 

ומכאן הפתרון הוא בית אבות ויחידה סיעודית. 
מוסדית  סיעודית  ביחידה  החודשית  אם העלות 
היא 15 אלף שקל, אנו מדברים על 180 אלף שקל 

בשנה, שהם 900 אלף שקל ב־5 שנים.
ומה  הממוצעת  הפנסיה  מה  היטב  יודעים  אנו 
שרק  היא  והמסקנה  הלאומי.  הביטוח  תרומת 
להרשות  יוכלו  כלכלית  יכולת  בעלי  אנשים 

השאר  וכל  הסיעוד  במוסדות  להסתייע  לעצמם 
קצרה  חיים  ובתוחלת  בבתיהם  חייהם  את  יסיימו 
יותר. למען הסר ספק גם טיפול סיעודי בבית בעל 
הצורך הסיעודי  קיימת עלות לא קטנה שעשויה 

להגיע לאלפי שקלים בחודש.

גלגולו של ביטוח

המסחרי  הביטוח  תעשיית  עולם  של  ראשיתו 
היו  הראשונים  הביטוחים   .1670 שנת  בסוף  הוא 
ובתהליך הדרגתי  ביטוח אש  ימי, לאחריו  ביטוח 
נכנס ביטוחי החיים, התאונות ושאר ענפי ביטוח 

המוכרים עד עצם היום הזה.

שתחילתו  חדש  מוצר  הוא  הסיעודי  הביטוח 
לומר  ניתן  שעברה.  המאה  של  השמונים  בשנות 
להתאמת  דרך  פריצת  בבחינת  הוא  זה  שביטוח 
במאמר  אכנס  לא  הלקוח.  צורכי  פי  על  מוצרים 
זה לנסיבות חיוניות המוצר אך אומר שהוא תפס 
משמעותיים,  חברתיים  שינויים  בעקבות  מקום 

גלובליזציה ופיזור המשפחה.
אציין ואומר שבעת השקתו היה חוסר משמעותי 
ולכן התעריף הכיל מקדמי  בנתונים סטטיסטיים 

אי וודאות ומשום כך היה גם יקר לאותה עת.
כפי שכבר נרמז ברקע, הציבור שביטוח זה היה 

שברובו  מבוגר  ציבור  היה  ביותר  לו  חשוב 
לא נתן היה לבטחו ושיעור הדחייה לביטוח 

shutterstock :סופו של הביטוח הסיעודי? | צילום

דעה | ביטוח סיעודי

הביטוח הסיעודי הוא מוצר חדש שתחילתו בשנות השמונים 
 של המאה שעברה. ניתן לומר שביטוח זה הוא בבחינת פריצת 

דרך להתאמת מוצרים על פי צורכי הלקוח
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היה גבוה מאוד. כללי החיתום היו פשוטים. 
מתקבל לביטוח או נדחה. לא הייתה אופציה 

של קבלה בתנאים מיוחדים. 
מכאן מגיע ה”אני מאשים” שלי.

להגדיר  יש  חדשה  ביטוח  תכנית  להשיק  כדי 
את מהות כיסוי הביטוח, יש לקבוע תנאים לחוזה 
וכמובן יש לקבוע את מחיר הביטוח. מחיר הביטוח 
תלוי חד משמעית באקטואר, הוא העוסק בסיכון 
עמלות  הוצאות,  כמו  המחיר  מרכיבי  ובשאר 

ובמקרה זה במחיר חוסר הוודאות.
נוסחאותיו  על  והתעריף  תנאיה  על  הפוליסה 
עוברים לאישור אקטואר המפקח על הביטוח ורק 
משאושרו התנאים ונוסחת החישוב נתן לשווק את 

המוצר.
כמוצר  העולם  בכול  נמצא  לא  סיעודי  ביטוח 
ביטוח קולקטיבי. אני מבין את יצר התחרות אבל 
אני לא מבין כיצד אקטוארים של חברות הביטוח 
תמחרו מוצר שבו קיים חוסר מוחלט של נתונים 
מחירי  שהם  היה  שברור  במחירים  סטטיסטיים 
הפסד. כיצד המפקח על הביטוח אישיר תעריפים 
כאלה ומדוע נתנה ההגנה לחברות הביטוח לפיה 
יוכלו לא להמשיך ביטוח לקבוצה עם תום 5 שנות 
ביטוח. הרי ברור היה שמערך השיווק של חברות 
הביטוח גבר על האקטוארים והרצון להיות החברה 

הגדולה ביותר בתחום גבר על השכל הישר.
מנכ”לי  ואת  האקטוארים  את  מאשים  אני  כן, 
חברות הביטוח שדרדרו את ביטוח הסיעוד למצב 
שהן רק פיללו לרגע שהפיקוח יורה להן להשבית 

ללא  מבוטחים  אלפי  מאות  ולהשאיר  המוצר  את 
הגנת ביטוח ראויה.

זה היה חלק ראשון בתהליך קיצוץ הזנב. ועתה 
לחלק השני. עתה, אנו עדים לתהליך אומלל של 
סעודי  ביטוח  יותר  אין   – הפיצוי  תקופת  קיצור 
שערורייה,  ממש  זו  החיים.  לכל  פיצוי  לתקופת 
האדם  של  נכסיו  כל  כאשר  ימיו,  בערוב  דווקא 
נשחקו, דווקא אז לא יהיה לו כיסוי ביטוח. זה כמו 
אין  ומחרתיים  רכב  ביטוח  יותר  אין  “מחר  לומר 

ביטוח דירה”. 
ותמחור  סיכונים  בניהול  עוסקת  ביטוח  חברת 
אותם סיכונים. לא מתקבל על הדעת שלאחר 30 

הראויה  הנוסחה  לא תימצא  ניסיון מצטבר  שנות 
לביטוח סיעודי. 

אני מאשים גם את הפיקוח שהרחיב את הגדרות 
כפה  ובכך  לראוי  ומעבר  מעל  בפוליסה  הכיסוי 
על המבטחים תנאי פוליסה והגדרות כיסוי בלתי 
מתקבלות על הדעת. תנאים שברור היה שיגבירו 

משמעותית את הסיכון ואת חוסר הוודאות.
יש האומרים שהמדינה חייבת לקחת על עצמה 
את כיסוי ביטוח הסיעודי. זו שטות משום שמדובר 
יודע  אתה  תקציבית  לפנסיה  הדומה  בהתחייבות 
היכן אתה מתחיל והעתיד מי יישורנו? זה תקציב 

שמקורותיו מיסוי נוסף שילך ויגדל עם השנים. 
המדינה לקחה על עצמה סיכון מגודר מינימלי 
בחוק הסיעוד הממלכתי ומשנה את תנאיו במסורה. 
חוק הסיעוד כמוהו כחוק הבריאות שווה לכאורה 
לכל נפש ומוגבל תקציבית וככל הנראה יהיה גם 

בעתיד.
המופץ  הסיעוד  ביטוח  לנושא  כאן  אתייחס  לא 
על ידי קופות החולים אליו ראוי להתייחס במאמר 

שכותרתו תהא “שטיפת עיניים”.
ביטוח הוא עניינן של חברות הביטוח שחייבות 
אותו  ולתמחר  הביטוח  תנאי  את  מחדש  להגדיר 
כראי כך שייתן מענה לכל הציבור בכפוף ליכולת 

הכלכלית של כל אזרח. 
“הזנב כבר קצוץ” מעתה יש לחשב מסלול מחדש.

בריאות  לביטוחי  מומחה   ,CFP הינו  הכותב 
ומרצה בכיר למקצועות הביטוח

דעה | ביטוח סיעודי

 ביטוח סיעודי לא 
נמצא בכול העולם כמוצר 

 ביטוח קולקטיבי. אני 
מבין את יצר התחרות אבל 

אני לא מבין כיצד אקטוארים 
של חברות הביטוח תמחרו 

מוצר שבו קיים חוסר מוחלט 
של נתונים סטטיסטיים 

במחירים שברור היה שהם 
מחירי הפסד
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וכני הביטוח באשר הם פועלים באופן ס
הם  הלקוחות  לקוחותיהם.  מול  שוטף 
אחד  כל  הפעילות,  בבסיס  שעומדים 
נתקלים  לעתים  ודרישותיו.  צרכיו  ומאפייניו, 
הסוכנים בלקוחות לא מרוצים, אם בשל, טעויות 
בין  בציפיות  פער  תקין,  לא  טיפול  או  שאירעו 

הרצוי למצוי, חוסר הבנה ועוד.
כאשר  בעיקר  לקוחות,  נוטים  אלו,  במקרים 
לא  להתלונן  להפליא,  זמינים  התקשורת  אמצעי 
לפנות  אלא  היצרנים,  או  עצמו  הסוכן  בפני  רק 

ישירות לממונה ברשות שוק ההון.
לאור חשיבות הנושא והצורך בהבטחת התייחסות 
הולמת לפניות הציבור, הוסדר תחום זה באמצעות 

הוראות וחוזרי הממונה. 
אופן  "הסדרת  חוזר  פורסם   2009 ביוני 
התנהלותם של הגופים המפוקחים במסגרת בירור 
תלונות ציבור" אשר יצר מתווה אחיד לכל הגופים 
המפוקחים, לרבות, סוכנויות ביטוח וסוכני ביטוח 

בבואם לטפל בתלונות המוגשות לממונה.
המתווה  נקבע  בחוזר  ההסדרים  יתר  בין 
להתנהלות בטיפול ומתן מענה לתלונה וכן לוחות 
תגובה  להגשת  החובה  בעיקרם  ברורים,  זמנים 
מן  הפניה  קבלת  ממועד  יום   30 בתוך  מפורטת 

הממונה. 
לחוזר זה מצטרף חוזר סוכנים ויועצים מדצמבר 
2012 אשר קובע בין היתר כי, תאגיד במסגרתו 
צריך  יותר,  או  רישיון  בעלי  עשרה  מועסקים 
למנות עובד כאחראי על שירות לקוחות וטיפול 

בפניות לקוחות. 
בחוזר  קיבל משנה תוקף  נושא השירות ללקוח 
שוק  רשות  מטעם   2018-10-3 ויועצים  סוכנים 
ההון    הידוע יותר כ"חוזר השירות", אשר מחדד 
ומענה  השירות  מתן  נושא  חשיבות  את  שוב 
הדרישות  כי  לראות  ניתן  היתר  בין  ללקוחות, 
כאמור לעיל  השתנו באופן שבו תאגיד המעסיק 
עשרה עובדים או יותר )אף אם אינם בעלי רישיון(, 
נדרש למנות "אחראי שירות לקוחות" שיהיה אמון 
על מתן שירות במסגרת לוחות הזמנים שנקבעו 

בחוזר.
חשוב לדעת כי תלונה שהוגשה לא תימחק, גם 
אם הלקוח עצמו יבקש להסירה וברשות שוק ההון  
עוקבים אחר כמות התלונות שמוגשות בשנה, על 

מנת לבחון את בעל הרישיון.  
בהמשך לחוזר זה, בחרו מפוקחים רבים "ליישר 
קו" ולפעול במתווה דומה אף בעת טיפול בתלונות 
לקוחות שלא הופנו לממונה, אלא ישירות כלפיהם 

או דרך היצרן. 

נוהל טיפול בתלונות
לטיפול  רשמי  נוהל  לערוך  מומלץ  ראשית, 
לתלונות  הן  מענה  ייתן  אשר  הציבור,  בתלונות 
הכולל  ישירות  לתלונות  והן  הממונה  באמצעות 
גורמים אחראים, לוחות זמנים וחובות תיעוד. הנוהל 
ולבקר  בסוכנות  העבודה  תהליכי  את  לבחון  יסייע 
את העבודה כמו גם להפחית תלונות וטענות בעתיד. 

עם קבלת התלונה, מומלץ ליידע את הלקוח על 
קבלתה ולקבוע מועדים ברורים לביצוע בירור פנימי 

ואיסוף מסמכים, טיפול ושליחת המענה ללקוח.
על כל תלונה, כדאי ורצוי לתת מענה ברור ורשמי 
בכתב, כולל פירוט התלונה עצמה, על מנת לשקף 
את צרכיו של הלקוח ומתן מענה ברור. את שליחת 

המענה יש לתעד בתיק הלקוח.
ערוצים  הלקוחות  לרשות  להעמיד  מאוד  חשוב 
ברור  באופן  אפיון  לרבות  לפנייה  ונוחים  יעילים 
באתר האינטרנט וכן באמצעי התקשורת הנפוצים: 
דואר, דוא"ל, פקס ו/או כל פרסום אחר שהוא בולט 

ומתאים.
בתלונות  בטיפול  המטרות  אחת  כי  לזכור,  יש 
באופן מסודר ומתועד היא לצורך עמידה בביקורת 
אפשרית של רשות שוק ההון. כאשר באפשרות הגוף 
המפוקח )סוכן/סוכנות( להציג כי טיפל אף בתלונות 
שלמעשה  כך  ומתועד,  מוסדר  באופן  ישירות 

המשמעות תהיה כי עשה ככל יכולתו למנוע הפרת 
הוראות הדין בעניין זה.

הסקת מסקנות
האמור  על  גם  המשפיעה  נוספת,  חשובה  מטרה 
לעיל, היא היכולת להסיק מסקנות ולייעל תהליכי 

עבודה כתוצאה מתלונות של לקוחות. 
רעיון  פי  על  הדברים  את  לראות  יותר,  ראוי 
שבמרכזו הלקוח המתלונן אינו בעייתי, אלא ככזה 

הדורש שירות ותיקון טעויות באופן הולם. 
נקודה חשובה בטיפול בתלונות, היא התיעוד בתיק 
הלקוח על מנת שכל טיפול או פנייה עתידית יועילו 

לטיפול אישי ומתמשך. 
היתה  שהתלונה  ובמידה  הטיפול,  סיום  לאחר 
בנהלי  ושינויים  התאמות  לערוך  מומלץ  מוצדקת, 
העבודה של המשרד/סוכנות על מנת למנוע תלונות 
התלונות  את  לרכז  מומלץ,  עוד  בעתיד.  חוזרות 
בתיקייה ייעודית, לרבות שמירת מאפייני התלונות 
יצרנים;  ממשק  דיווח;  )שירות;  אחיד  ופילוח 
את  לרכז  כדאי  לרבעון,  אחת  וכיוצ"ב(.  מעסיקים 
התלונות ולערוך ניתוח והסקת מסקנות רוחבי של 

פעילות הסוכן/סוכנות.
תוכן  אחרי  ועוקב  מנתח  הסוכן/סוכנות  כאשר 
בשירות  תקלות  על  "לעלות"  ניתן  התלונות 
רבים,  תהליכים  וכיוצ"ב  תיעוד  בדיווח,  הלקוחות, 
אשר באמצעות שינוי פשוט יביאו ללקוחות שבעי 

רצון ולהליך תקין ויעיל מולם ומול הרשויות.
המפוקח  בנושא  שתלונה  לב,  לשים  צריך 
כוללת  ביקורת  תהליך  לגרור  עלולה  רגולטורית, 
במידה שתלונה מעין זו תועבר באמצעות הממונה. 
מסקנות  והסקת  הישירות  בתלונות  טיפול  כן,  על 
בגינן עשוי בהחלט לתרום להתנהלות תקינה ונכונה 

מול הממונה.
בהוראות  מתעדכנים  ראשית,  עושים?  מה  אז 
בתלונות,  לטיפול  בהתאם  נערכים  הרלוונטיות, 
קובעים נוהל מתאים וככל הנדרש ממנים את העובד 
מתייחסים  השוטפת,  ההתנהלות  במהלך  האחראי. 
באותה רצינות לכל סוגי התלונות ומטפלים באופן 
שנשלחת  לממונה  התשובה  )למעט  בכולן,  אחיד 
לכל  תיעוד  שומרים  דרכו(.  שהגיעה  במידה  רק 
התלונות, לטיפול, לשליחת המענה ולתהליך הסקת 
ולסיום - לא שוכחים לנצל את תלונות  המסקנות 

לקוחותינו לשיפור השירות בעתיד.

** האמור במסמך זה לא מהווה חלופה לאמור בחוק 
ובנהלים והצורך להתנהל על פיהם ואינו מהווה ו/או 

מחליף יעוץ משפטי פרטני.

כך תנהלו נכון את הטיפול בתלונות לקוחות
נושא שירות הלקוחות עולה בעוד ועוד חוזרים של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

 מנוהל רשמי לטיפול בתלונות הציבור, מינוי עובד האחראי על טיפול בפניות ועד הסקת 
מסקנות לצורך שיפור בעתיד < עו"ד ניצן הראל

מומלץ לערוך נוהל רשמי 
לטיפול בתלונות הציבור, 

אשר ייתן מענה הן לתלונות 
באמצעות הממונה והן לתלונות 
ישירות הכולל גורמים אחראים, 

לוחות זמנים וחובות תיעוד

 לאחר סיום הטיפול, ובמידה 
שהתלונה היתה מוצדקת, 

מומלץ לערוך התאמות ושינויים 
בנהלי העבודה של המשרד/

 סוכנות על מנת למנוע תלונות
 חוזרות בעתיד. 

מי
עצ

ם: 
לו

צי
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חברת הביטוח הטיחה במבוטחת 
האשמות קשות ונדחתה

מנורה סירבה לשלם למבוטחת תגמולים כשרכבה ניזוק, זאת בטענה כי מסרה עובדות 
כוזבות  בית המשפט: “לא די בקיומן של שתי גרסאות מנוגדות” < עו”ד רפאל אלמוג

העמוקים ר הכוחות  פערי  על  דובר  בות 
הביטוח  תאגידי  שבין  שוויוניים  והבלתי 
וציבור המבוטחים אשר חפצים לדעת כי יש 
מי שיעמוד לימינם בשעת צרה. בהיעדר פיקוח הדוק, 
התערבות מצד המחוקק ובתי המשפט - אנו עשויים 
להיות עדים לעושק ופגיעה קשה בציבור המבוטחים 
מעת  עדים  אנו  זאת,  למרות  בכלל.  הביטוח  ובענף 
לעת לשימוש ציני, פסול ואסור מצד תאגידי הביטוח 

בכוחם הרב, על מנת להתחמק מחבותם הביטוחית. 
ישנן  הביטוח,  חובות תאגידי  חשוב להבהיר, לצד 
המבוטחים,  ציבור  על  המוטלות  חובות  מעט  לא 
ובמהלך  לפני  לב  בתום  לפעול  החובה  זה  ובכלל 
ההתקשרות החוזית. אך, האם יכול תאגיד להסתפק 
ב”חשד” בלבד למסירת פרטים כוזבים בעת דחיית 
תביעה, ותוך כך אף להטיל דופי חמור במהימנותו? 
התשובה לכך חדה ופשוטה – לא. השימוש בנימוק זה 
נעשה חדשות לבקרים, עד כי ניתן לטעון כי מדובר 

בשיטת מצליח.  
משפט  בית  ידי  על  אלו  בימים  שניתן  דין  פסק 
לתאגידי  וברור  חד  מסר  מעביר  בחיפה  השלום 
הביטוח – “מרמה” אינה מילת קסם. על מנת להוכיחה, 
נדרש תאגיד ביטוח להציג תשתית ראייתית מוצקה 

ואיתנה, הגבוהה מזו הנהוגה בדין האזרחי. 
מקרה  פירוטם.  ולהלן  דברים  של  כללם  אלו  אך 

שהיה, כך היה. 

מסירת עובדות כוזבות
אילנה, בעלת רכב יוקרה, ביטחה את רכבה בביטוח 
מקיף אצל מנורה. לימים, ניזוק רכבה בתאונת דרכים 
לאחר שרכב אשר יצא במהירות מדרך צדדית פגע 
מצבים  מפני  בדיוק  אשר  אילנה,  ברכבה.  לטענתה 
כי  וביקשה  מנורה  אל  פנתה  להישמר,  ביקשה  אלו 

תשלם לה את הנזקים שנגרמו. 
הדרושים  המסמכים  מלוא  את  שקיבלו  לאחר 
את  העריך  מטעמם  שהשמאי  ואף  החבות,  לבירור 
שקל,  אלף  מ־220  למעלה  של  בסך  התאונה  נזקי 
נאלצים  אנו  אך  “מתנצלים,  מנורה:  נציגי  השיבו 

לדחות את תביעתך”. 
לדחייתה,  נימוק  לקבל  המבוטחת  ביקשה  כאשר 
כי  חשד  “עולה  הלשון:  בזו  מנורה  נציגי  השיבו 
נמסרה לחברתנו גרסה שאינה משקפת את שאירע, 
אם אירע, וכי נעשה לכאורה ניסיון לקבלת תגמולי 
שאינן  עובדות  מסירת  תוך  מגיעים  שאינם  ביטוח 

נכונות”. 
על בסיס מכתב דחייה זה, הגישה אילנה, אשר 
ואמת  אמת  מסרה  כי  בעמדתה  עיקשת  נותרה 

בלבד, תביעה משפטית.
וטענה  המשיכה  המשפטיים  ההליכים  במסגרת 
בתביעת  מדובר  כי  כוחה  באי  באמצעות  מנורה 
לחוק   25 סעיף  בסיס  על  ביטוח,  לתגמולי  “מרמה” 
פטור  יהא  ביטוח  תאגיד  כי  הקובע  הביטוח,  חוזה 
המבוטח  כי  שהוכח  מקום  ביטוח  תגמולי  מתשלום 
ובין  כוזבות  בין אם מסר לה עובדות  פעל במרמה, 
אם העלים ממנה עובדות באשר למקרה הביטוח או 

לחבותה.
כאשר נתבקשה מנורה ליתן הסבר ביחס ל”מרמה” 
גרסאות  מסרה  המבוטחת  כי  השיבה  המיוחסת, 
מנוגדות באשר “לנסיבות התאונה, מהירות הנסיעה 

והמרחקים הנטענים אותם עברו כלי הרכב”.

נטל ראיה מוגבר
לאחר שמיעת עדויות הצדדים, דחה בית המשפט 
את טענת מנורה והורה לה לשלם את מלוא תגמולי 
הביטוח. תאגיד ביטוח הטוען לפטור על רקע כוונת 
מרמה מצד המבוטח, לא זו בלבד שנדרש להוכיחו, 
הנדרשת  מזו  גבוהה  ברמה  להוכיחו  עליו  אלא 

בהליך אזרחי רגיל. 

בנסיבות המקרה, לא עמדה מנורה בנטל ההוכחה 
חרף  אילנה,  מצד  מרמה  להוכיח  מנת  על  הנדרש 
מנוגדות  גרסאות  מסרה  המבוטחת  כי  העובדה 
באשר לפרטי ולנסיבות התאונה. ביחס לכך, הבהיר 
גרסאות  שתי  של  בקיומן  די  “לא  המשפט:  בית 
עובדות  מסר  אחד  שצד  להוכיח  כדי  מנוגדות 
ליהנות  ביטוח  לתאגיד  לאפשר  מנת  על  כוזבות”, 

מהפטור שמעניק סעיף 25 לחוק חוזה ביטוח.
לאור האמור, חויבה מנורה בתשלום מלוא תגמולי 
שנויים  כן  גם  היו  אשר  הרכב,  נזקי  בגין  הביטוח 
במחלוקת, אך בית המשפט העדיף את חוות דעתו 
עוד  מנורה.  של  זו  פני  על  המבוטחת  שמאי  של 
חויבה מנורה בתוספת שכ”ט עו”ד והפרשי הצמדה 

וריבית כחוק. 
מתשלום,  להתנער  מנורה  ניסיון  כי  אפוא  יוצא 
דופי  הטלת  תוך  ואיתנות,  מוצקות  ראיות  ללא 
במבוטחת חברתה, למצער הפעם, לא עבד. בתקווה 
כי המסר היוצא מפסק דין, ייושם כדבעי בתביעות 

הבאות שיגיעו לפתחה. 
 הכותב הינו עורך דין המתמחה 

בדיני ביטוח ונזיקין

shutterstock :גרסה שאינה משקפת את שאירע”. למצולמת אין קשר לנאמר | צילום“

 לאחר שמיעת עדויות הצדדים, דחה בית המשפט את 
טענת מנורה והורה לה לשלם את מלוא תגמולי הביטוח. תאגיד 

 ביטוח הטוען לפטור על רקע כוונת מרמה מצד המבוטח, 
 לא זו בלבד שנדרש להוכיחו, אלא עליו להוכיחו ברמה גבוהה 

מזו הנדרשת בהליך אזרחי רגיל 
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 "שואפים להיות הכי טובים במה שאנחנו 
עושים": כך מסייעת שגריר לעבודת הסוכן

רן גבאי, סמנכ"ל רשת מרכזי השירות של קבוצת שגריר, מתייצב לראיון ומספר על ההטבות 
שמוענקות לסוכנים ועל היתרונות בעבודה מול מרכזי השירות של הקבוצה

אחת, א הטבה  לבחור  צריך  היית  ם 
מתוך סך ההטבות שמרכזי השירות 
באיזו  לסוכנים,  מעניקים  שלכם 

הטבה היית בוחר?
"שאלה קשה, כי כל הטבה שאנחנו מציעים מגיעה 
מהמקום שאנחנו קשובים לצרכי הסוכנים ומשתדלים 
אבל  ניתן.  שרק  ככל  מושלם  מענה  להם  להעניק 
הסדר  ספק  ללא  זאת  אחת,  הטבה  לבחור  צריך  אם 
בשיק  תשלום   – הלקוח  עבור  ביותר  נוח  תשלומים 
של  ואפשרות  התיקון  סיום  מיום  יום  ל־120  דחוי 

דחיית השיק מעבר לכך בהתאם לאופי התביעה". 
או קיי. פרט ונמק.

שבין  הזמנים  שפער  זיהינו  סוכנים  עם  "משיחות 
סיום  מועד  לבין  והצבע  הפחחות  בנזקי  הטיפול 
מכביד  הביטוח  מחברת  ההחזר  וקבלת  התביעה 
לשלם  מאפשרים  אנחנו  לכן,  הקצה.  לקוחות  על 
שרוב  בהינתן  יום.  ל־120  דחוי  שיק  באמצעות  לנו 
זה  יום,   90 עד  של  זמן  בפרק  מוסדרות  התביעות 
מאפשר גם ללקוחות וגם לסוכנים להיות רגועים ולא 
להילחץ בגלל התשלומים הכרוכים בתיקון הרכב. עם 
זאת, גם אם תביעה מסוימת תגלוש לטיפול שמעבר 
ל־120 יום וסוכן הביטוח פונה אלינו ומבקש לדחות 
ודוחים  את פירעון השיק, אנחנו מושכים את השיק 

בעוד 30 ימים מיום פירעון השיק המקורי". 
מרכזי השירות שלכם מתמחים בפחחות ובצבע, 
אבל לא מעניקים מענה לבעיות מכניות. אתה לא 

רואה בזה חיסרון?
על  עדיף  כלול'  'הכל  של  מענה  שמתן  "כמובן 
מענה חלקי. עם זאת, בסופו של יום חשוב לנו להיות 
עושים.  שאנחנו  במה  טובים  הכי  ולהיות  ממוקדים 
את  מובילים  אנחנו  והגרירה  הדרך  שירותי  בתחום 
השוק ושירותי הפחחות והצבע מהווים השלמה שלהם. 
הרכבים  של  המכריע  שרובם  וזיהינו  היות  כלומר, 
שנזקקים לשירותי גרירה סובלים מפגיעות פח וצבע, 
מצאנו לנכון להעניק ללקוחותינו את השירות הזה. 
מכאן גם ניתן להבין מדוע אנחנו מציעים גם שירות 
ולמצברים.  צד  ומראות  פנסים  לשברי  כיסוי  של 
ייתכן ובעתיד, בהתאם להתפתחויות ובהתאם לניתוח 
סל  הרחבת  על  גם  יוחלט  לקוחותינו,  של  הצרכים 

השירותים במרכזי השירות לתחומים נוספים".
הנוחים  התשלום  תנאי  על  בהתחלה  דיברת 
להרחיב  תוכל  בתביעות.  טיפול  סיום  של  בהקשר 

על הטיפול בתביעות בהקשר של הסוכנים?
"בהחלט. מתוך התפיסה של מתן מענה מושלם ככל 
שרק ניתן לסוכנים, לצד הטיפול ברכבים אנחנו גם 
מטפלים בבירוקרטיה הנלווית. למעשה כל מי שבוחר 

לבצע את תיקוני הפחחות והצבע במרכזי השירות של 
שגריר, חוסך לעצמו זמן יקר וכאב ראש גדול בכל מה 
שקשור בהתנהלות מול חברות הביטוח. מרגע שהרכב 
הסדרת  את  עצמנו  על  לוקחים  אנחנו  אצלנו  נקלט 
התביעה - בין אם הלקוח שלנו הוא הצד הפוגע ובין 

אם הוא הנפגע".
כלומר, הבחירה להכניס את הרכב למרכז שירות 
של שגריר מעניקה לסוכן ראש שקט הן מצד הלקוח 

והן מצד חברת הביטוח.
השירות  שמרכזי  לציין  לי  חשוב  פה  כך.  "בדיוק 
שלנו נמצאים בהסדר עם כל חברות הביטוח, השכרת 
הרכב והליסינג, מלבד חברת שלמה. כך שב־90 אחוז 
מהמקרים אנחנו יודעים לעשות 'חיבוקים', כך שגם 
בגלל  הפוגע,  הרכב  הוא  אלינו  שמגיע  כשהרכב 
ההסדרים עם חברות הביטוח אנחנו דואגים שהרכב 
הפגוע גם הוא יגיע אלינו במסגרת הסדרת התביעה, 
כשכל התיאום והבירוקרטיה נעשית על ידי מחלקת 

התביעות שלנו".
גם במקרים של תביעות קטנות?

שלנו  התביעות  מחלקת  ומדגיש:  חוזר  "בהחלט. 
נותנת שירות ניהול תביעות כולל – טיפול מקצועי 
בניהול תביעות לפוליסה או תביעות צד ג' מול סוכן 
וחברת הביטוח ובמידה ולא תושג הסכמה עם חברת 
בהכנת  ג' מחלקת התביעות תסייע  צד  הביטוח של 
ופריסת  כתב תביעה לבית משפט לתביעות קטנות 

תשלומים נוחה יותר במידת הצורך. 
"למעשה, מרגע שלקוח פנה אלינו, הוא יכול ליהנות 
גם משירות של דליברי עד הבית כדי לחסוך לו את 
וגם  השירות  למרכז  עצמאית  להגיע  של  הטרחה 
מרכב חלופי כבר מהיום הראשון. בכך, חוץ מפתיחת 
קריאה הוא כמעט ולא מתעסק עם התיקון של הרכב 
וכמובן שלא  מעורב  שהיה  השני  הרכב  של  או  שלו 

בענייני התביעה מול חברות הביטוח".
לסיום, יש עוד נקודה שחשוב לך לציין?

"חשוב לי שכל סוכן יידע שאנחנו פה בשבילו, בכל 
לסוכנים  החם  הקו  באמצעות  וזאת  בקשה  או  פנייה 
בלי  ומקצועי  יעיל  מהיר,  אישי,  מענה  שמבטיח 
אני  שני.  למוקדן  אחד  ממוקדן  והעברה  המתנות 
וביסוס שיתופי הפעולה  חיזוק  בטוח שבאמצעות 
והמענה  השירותים  והרחבת  הביטוח  סוכני  עם 
נוכל  יודעים לתת,  הכולל בעולם הרכב שאנחנו 
יחד לעמוד במטרות וביעדים המשותפים לנו ואף 

מעבר. 
זו, אני מאחל לכולנו שתהיה שנה  "ובהזדמנות 
טובה לפחות כמו קודמתה, ושתהה לכולנו נסיעה 

בטוחה ושנגיע בשלום ליעדנו". 
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תעודת זהות:
רן גבאי, סמנכ"ל חטיבת 

מרכזי שירות, קבוצת שגריר

גיל: 45

מצב משפחתי: נשוי + 1

שנים בשגריר: 1

שנים בתחום הרכב: 19

השכלה: תואר ראשון במנהל 
עסקים, קצין בטיחות מקצועי 
בתעבורה וקורס שמאות רכב.

חזון: להקפיד תמיד להתחדש 
ולהתאים את סל המוצרים לצרכי 

הלקוח, תוך מתן דגש על יישום של 
חידושים וחדשנות בעולם הרכב. 

משאלה לסוכני הביטוח: שכל סוכני 
הביטוח, באשר הם, מתוך המטרה של 

לפעול לטובת הלקוח, ימליצו ויפנו 
את כלל הלקוחות לקבוצת שגריר. 
זאת מתוך הבנה ששגריר מעניקה 

קורת גג אחת עבור כלל השירותים 
ללקוח – החל משירותי דרך וגרירה, 

דרך מתן רכב חליפי, כיסויים, ריידרים 
והרחבות נוספים למנויים. חשוב לי 

שהסוכנים יידעו שהם יכולים לסמוך 
עלינו, ושבשגריר תיקון הרכבים 

מתבצע תוך הקפדה יתרה על איכות 
ומקצועיות התיקון במטרה לשמר את 
ערכו של הרכב טרום התאונה ותחת 

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

דרושים

לסוכנות ביטוח בצפון דרוש/ה מנהל תיק לקוחות: 
סוכן/ת ביטוח פנסיוני בעל ניסיון, לעבודה על תיק 

לקוחות קיים וגיוס לקוחות חדשים. תנאים הולמים 
למתאים/ה וסביבת עבודה טכנולוגית ומתקדמת במיוחד. 

נא לפנות למייל : dudi@gamafinansim.co.il או 
לנייד : 050-5368629

למשרד לתכנון פיננסי באשדוד דרוש סוכן/ת ביטוח בעל 
רשיון . המשרד יעניק מעטפת כוללת של תפעול . מתאים 

למי שמחפש בית חם ומסלול להתפתחות אישית קורות 
plan@asee.co.il :חיים נא לשלוח לכתובת

"מבוקש"  עו"ד עם ניסיון בביטוח אלמנטרי שמעוניין/
נת לפתוח בקרייה של יועץ ביטוח אלמנטרי. נא לפנות 

לשמעון 0505492619 .

סוכנות ביטוח מובילה בגן יבנה דרוש/ה למשרה מלאה 
פקיד/ה לביטוח אלמנטרי הכולל רכב, דירה ועסקים 

ניסיון בנתינת שירות מכירתי ללקוחות קיימים וחדשים, 
7 שנים ניסיון מינימום. תנאים מצויינים ושעות עבודה 

b@bd2.co.il נוחות. קורות חיים למייל

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 08:15-17:00, 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

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

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

פגישה ופרטים נוספים, ניתן להתקשר לדוד בטלפון  
 052-6533382

 מערכת לוויין תזרז הטיפול
בתביעות מלויד’ס

התרסקות תומס קוק 
והביטוח של הלקוחות

קוק התרסק ת אגיד התיירות הבריטי תומס 
ליש”ט  מיליוני  מאות  של  חובות  בשל 
וניהול כושל. הממשלה הבריטית הפעילה תוכנית 
חילוץ ל־150 אלף הלקוחות שהיו תקועים ברחבי 
העולם תוך הסתייעות בקרן הביטוח של סוכנויות 

התיירות בבריטניה.
על  להגן  במטרה  הוקמה   ATOL הביטוח  קרן 
לא  קורסת  הנסיעות  שחברת  שבמקרה  הנוסעים 
לפי  כספם.  הפסד  תוך  מקורקעים  עצמם  ימצאו 
חייבת  ותיירות  נסיעות  סוכנות  הבריטי,  החוק 
הטיסה  מכירת  בעת  הביטוחי  הכיסוי  את  לתת 

והשהייה.
ללקוחות  מאפשר   ATOL של  הביטוחי  הכיסוי 
לקבל  בחו”ל  תקועים  עצמם  שמצאו  קוק  תומס 
טיסתם  אם  או  טיסתם  ביטול  עקב  כספי  פיצוי 
עוכבה. רשות התעופה הבריטית נתנה את הגיבוי 
לעזור  הדרכים  כאחת  הביטוח  תוכנית  להפעלת 
לבריטים לחזור לארצם, תוך קיצור שהותם במדינה 
לנוסעים  יעצה  התעופה  רשות  גם  נתקעו.  שבה 
אשראי  כרטיסי  באמצעות  התשלומים  את  לבטל 

לתומס קוק או לספקים של תאגיד התיירות.

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

מקנזי ח  MIS הגלובלית,  הביון  ברת 
שיתוף  להסכם  הגיעה  ביון,  שירותי 
פעולה עם תאגיד הביטוח לויד’ס במטרה לזרז 
את הטיפול בתביעות פיצויים בעקבות אסונות 
הטבע. הטיפול המזורז יעשה באמצעות לוויין.
החברה  של  והניתוחים  הלוויין  מערכת 
של  מורשים  ברוקרים  ל־55  נגישות  תעניק 
לצרכן  שירות  זהו  העולם.  ברחבי  לויד’ס 
היקף  על  אמינים  נתונים  לקבל  המאפשר 
הנזקים מאסון טבע. השירות הזה מאפשר לזרז 
את העברת התשלומים לנפגעים מאסון הטבע, 
בעוד שטרם סוכמו הנתונים על מימדי האסון. 
המתקבלים  המהימנים  לנתונים  הודות  זאת 

מהלוויין.
הלוויין  טכנולוגיית  כי  נמסר,  מלויד’ס 
פועלים  בהן  הדרכים  אחת  הינה  שבשימוש 
כדי לזרז את סילוק התביעות של המבוטחים. 
להבין  למבטחים  מסייעת  הלוויין  טכנולוגית 
את המצב עוד בטרם מתבצעת בקרת הנזקים 
כי  בלויד’ס,  מציינים  כדוגמה,  הקרקע.  על 
מצב  יצרו  בקליפורניה  הגדולות  הדליקות 

למקום  שמאים  צוותי  לשגר  היה  ניתן  שלא 
הודות  אבל  הנזקים.  היקף  את  לאמוד  כדי 
לטכנולוגית הלוויין סייעה לבצע הערכות על 
הנזקים ולהתחיל בתשלום פיצויים למבוטחים. 
לכן, הוחלט בלויד’ס להסתייע במערכת כדי 
יעשה  לנפגעים  הפיצויים  תשלום  שבעתיד 
בו  כה  עד  שהיה  למצב  בניגוד  במהירות, 
הערכת  יבצעו  ששמאים  עד  להמתין  חייבים 
נזקים על ידי ביקור במקומות בהם התרחשו 

אסונות טבע.

מאפשר לעקוב אחר היקף הנזקים מאסונות טבע
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לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערה של חברת הלשכה 

ורדה קריאף על פטירת אביה  
יוסף חזות ז"ל

שלא תדעי עוד צער

mailto:dudi@gamafinansim.co.il

