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ביטוח ופיננסים

"בוחרים בסוכנים"
פאנל סוער בנושא מקומו של 

סוכן הביטוח עסק בשאלה 
המרכזית - כיצד מתמודדים עם 

ערוצי השיווק הישיר? < עמ' 8 

תמונת מצב
סקר הסוכנים 2019 קובע: 

כלל במקום הראשון בשירות, 
איילון במקום הראשון 

בתעריפים לסוכנים < עמ' 13 

נכס אסטרטגי
חברי כנסת בפאנל בנושא 

עודף רגולציה: “הסוכנים 
מעניקים יותר ערך ללקוחות”

 < עמ' 10 

 רוזנפלד: "סוכני הביטוח הם 
סיירת מטכ"ל של מבוטחי ישראל"

כנס אלמנטר ה־33 של הלשכה נפתח בטקס חגיגי בהשתתפות פוליטיקאים, הנהגת 
הלשכה ובכירי המשק • נשיא הלשכה בנאומו: "אני פועל למען סוכני הביטוח וציבור 

המבוטחים בישראל ואיש לא יעצור אותי" • כ־1,500 סוכנים וסוכנות הגיעו לאילת לקחת 
חלק בכנס שנערך תחת הסלוגן "סוכן מקצועי זה אלמנטרי" ונהנו מהרצאות מגוונות, 

 פאנלים יחודיים, כלים פרקטיים ותוכנית אומנותית עשירה • גיליון מיוחד 



כנס אלמנטר ה־33 | 21 בנובמבר 22019  02  02  02  02  02 

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

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

ביטוח 
ופיננסים

אני גאה ונרגש לעמוד כאן ולהוביל ציבור "
הפעילות  באופי  נדירים  אנשים  של  יקר 
היומיומית שלהם, עצמאים ושכירים שקמים 
המבוטחים,  טובת  ורק  אך  עיניהם  ומול  בבוקר 
צרכיהם של אזרחי מדינת ישראל. בצבא נהגנו 
לקרוא לדמויות כאלו ״פייטרים״, ״מלח הארץ״, 
סוכנות וסוכנים יקרים למען ידעו כל היושבים 
מבוטחי  של  מטכ״ל  סיירת  אתם   – באולם 
ומקצועית  מיומנת  מסורה,  עבודה  בלי  ישראל! 
כשלנו, איך ידע המבוטח שהוא קיבל את המגיע 
לו? אנחנו כיפת הברזל של המבוטחים בישראל. 
בלעדינו מי יערוב להם שלא יידחו הלוך ושוב 
ושלום  שחס  או  שירות  תודעת  חוסר  ידי  על 
ללא  בדחייתה  וייתקלו  לאישור תביעה  יזדקקו 
קורבן  יהיו  שלא  חמור  הכי  או  הצדקה  שום 
הלשכה,  נשיא  אמר  כך   - המצליח?"  לשיטת 
סו"ב ליאור רוזנפלד, בנאומו בערב הפתיחה של 

כנס אלמנטר באילת.
הקדנציה  "מתחילת  כי  הדגיש  רוזנפלד 
בהנהגתי אני דורש את אשר מגיע לנו – מעמד, 
פרנסה והבנה רחבה וציבורית שאנו שומרי הסף 
של המבוטחים, אזרחי מדינת ישראל. אני דורש 
ופועל ואיש לא יעצור אותי", אמר לקול תשואות 
מלון  של  הפביליון  אולם  את  שגדשו  הנוכחים 

הרודס באילת. 

הרעה החולה – מוקדנים
נשיא הלשכה תקף את חברות הביטוח שמעדיפות 
את רווחיהן על חשבון הציבור: "מייצרים מהלכים 
עוקפי סוכנים, מחלקות של ישירים שלפני הכל 
מורידות את ענף הביטוח לליגה נמוכה יותר בה 
משחקים גם מוקדנים המקשקשים עצמם לדעת, 
הוא  המרחק  מקצועיות  לבין  שבינם  במסרים 
שמיים וארץ. אותם מוקדנים שמבטיחים הבטחות 
שווא כיוון שכל ההכשרה שלהם מתמקדת בקורס 

מכירות קצר.
שיחות  של  בהקלטות  יום  כל  מוצפים  "אנחנו 
שומעים  שאנחנו  מה  הביטוח.  בחברות  מוקדנים 
אזרח  כל  להדאיג  צריך  קלטות,  באותן  בהן, 
כלל  את  המחוקקים,  ציבור  את  בישראל, 
באולם  כאן  שנמצא  מי  כל  את  העיתונאים, 
ובעיקר את ראש רשות שוק ההון. חלקן לא פחות 
הביטוח  ענף  זה  החיובי.  במובן  ולא  ממצמררות 

שאנחנו רוצים בישראל? ליגה כזאת? סגנון כזה? 
בינוניות כזאת? 

מתניה  רו״ח  באולם  פה  נמצא  "לשמחתי 
אומרים  שכבר  הנכנס  המדינה  מבקר  אנגלמן, 
לנו.  שהיו  והמקצועיים  מהטובים  שהוא  עליו 
אנחנו  נכון  יותר  ממך,  גם  מבקש  אני  מתניה, 
יושבי האולם פה מבקשים יחדיו – תעזור לאזרחי 

המדינה לעשות לזה סוף. בוא תעצור את התופעה 
זו  שתופעה  בוודאות  יודע  אני  הזאת.  המסוכנת 
מדירה שינה גם מעיניי חברי ד"ר משה ברקת, אז 
הגיע הזמן למגר את החולה הרעה הזו שנקראת 

מוקדנים".

לא שק חבטות 
"מכם  רוזנפלד:  אמר  הביטוח  חברות  למנכ"לי 
הבנה שאנחנו לא שק החבטות  בעיקר  דורש  אני 
שלכם, יש לנו חלק עצום במה ומי שאתם. לעיתים 
אני שואל את עצמי איך הדרגים הבכירים בחברות 
הביטוח וגם ברשות שוק ההון ישנים בשקט בלילה 
כאשר כוח אדם לא מקצועי נותן לציבור תשובות 

מביכות, שגויות ובמקרים רבים גם מסוכנות.
הזאת  המציאות  עם  להשלים  כוונה  לנו  "אין 
ומעבר להתמקצעות סוכן הביטוח והפיכתו לסוכן 
ובעיקר  יותר  נגיש  יותר,  דיגיטלי  יותר,  טוב 
מקצועי יותר. אנחנו נדע להעצים חברות מוטות 
סוכנים חברות שזוכרות היטב את הציבור הקדוש 

שיושב כאן".
בתדמית  השיפור  את  סקר  הלשכה  נשיא 
הסוכן בציבוריות ובדעת הקהל: "אנו חלק נכבד 
להיות  והפסקנו  ממש  של  תקשורתית  ממהפכה 

שק החבטות של התקשורת. סוכני הביטוח 

רוזנפלד: "אנחנו כיפת הברזל של 
המבוטחים בישראל"

נשיא הלשכה פתח את כנס אלמנט 2019 שנערך השבוע באילת ‰ רוזנפלד פנה לסוכנים והסוכנות ואמר: 
"אתם סיירת מטכ״ל של מבוטחי ישראל" ‰ על המוקדנים: "תופעה מסוכנת" ‰ משבר הביטוח הסיעודי: 

"הציבור מופקר" < רונית מורגנשטרן

"מתחילת הקדנציה בהנהגתי 
אני דורש את אשר מגיע לנו 
– מעמד, פרנסה והבנה רחבה 
וציבורית שאנו שומרי הסף 

של המבוטחים, אזרחי מדינת 
ישראל. אני דורש ופועל 

ואיש לא יעצור אותי"

רוזנפלד בטקס הפתיחה ׀ צילום: יוד צילומים אילת
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נמצאים בכל אייטם וקולנו נשמע מעל לכל 
ונקרא  המדיות  בכל  נצפה  ציבורית,  במה 

בכל מקום". 
הפוליטי  הלובי  הדגיש את  גם  רוזנפלד  בנוסף, 
המגוון של חברי כנסת ומובילי דעה שניצב לימין 
של  הציבור  שליחי  שאנו  מבין  "הוא  כי  הלשכה, 

אזרחי ישראל".

הביטוח הסיעודי - הציבור מופקר
נשיא הלשכה התייחס למשבר הביטוח הסיעודי: 
"הציבור מופקר ונטול אפשרות לבטח את עצמו. 
לראות  רוצים  וכולנו  ידועות  למשבר  הסיבות 
וגם  כלכלית  מגובה  יציב,  ביטוח  וענף  יצרנים 
מרוויח, לרבות העובדה שגם אנחנו רוצים לראות 

ועד  מכאן  אך  בחברות,  יציבים  שליטה  גרעיני 
אפשרות  מתן   ללא  למחר  מהיום  מוצר  מחיקת 
בשתיקה  לוותה  שגם  לפעולה  להיערך  לשוק 
רב",  הוא  המרחק  הראשונה,  בפעם  ולא  רועמת 
 - המדינה  מבקר  "אדוני  והוסיף:  רוזנפלד  אמר 
ואני  הזה   בנושא  פנייתי  מונחת  שולחנך  על 
משוכנע שגם בעיניך כמו בעיני האדם הסביר לא 
שעות,  של  יום,  של  בהפרשים  כזה,  מצב  ייתכן 
מחליטות כל החברות להשמיד מוצר ולעצור את 
שיווקו לציבור. תמוה? מוזר? ואף אחד לא נותן 

הסברים".
רוזנפלד תקף את חברות הביטוח על שתיקתן 
בסוגיית סוכני הנסיעות, בסוגיית הסכם לרבים, 
שתיקתם  את  וגם  בריסקים  הביטולים  בנושא 

ביטוח  ובהיעדר  הסיעוד  במשבר  הנמשכת 
מנהלים ראוי שאין מי שיחלוק על העובדה שהוא 
בוחרים  אתם  "למה  רבים.  במקרים  נכון  מוצר 
ומסייעים  יד  מושיטים  לא  אתם  למה  בשתיקה? 
טובת  לא  האם  הציבור?  למען  במאבקים  לנו 
הציבור בראש מעיינכם בעת קבלת ההחלטות?." 
החברות  למנכ"לי  קרא  הלשכה  נשיא  כן,  כמו 
וחברות  בנקים  כניסת  נגד  קולם  להשמיע 
כרטיסי אשראי לתחום הביטוח: "האם גם במקרה 
מפגיעה  הבלעדית  הברזל  כיפת  נהיה  אנו  זה 
קולכם  את  לשמוע  מצפים  אנו  בציבור?  אנושה 
ובדציבלים גבוהים, אחרת נתעורר למציאות בה 
המקצועיים  הגזרה  מגבולות  יוצא  הביטוח  ענף 

שלו והמפסיד הוא הציבור".
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והרי התחזית לחורף הקרוב: 

טוב שיש דרכים
לפייסבוק >>

קיבלתי פרסים בחיי, אבל זה הפרס שהכי "
מדבר אליי". כך אמר שלמה אליהו, בעלי 
נרגש  כשהוא  מגדל,  בקבוצת  השליטה 
לשכת  של  חיים  מפעל  פרס  קבלת  ממעמד 
סוכני ביטוח, שהעניק לו נשיא הלשכה סו"ב 
ליאור רוזנפלד. הטקס התקיים בערב הפתיחה 
של כנס אלמנטר. "60 שנה אני סוכן ביטוח 
ובכל שנה אני מחדש את רישיון הסוכן שלי", 
אמר אליהו באילת לקול תשואות הקהל שאף 

קם על רגליו לאות הוקרה.
הבנקים  את  תקף  אליהו  תקף  בנאומו 
להיכנס  שמתכננים  האשראי  וחברות 
הביטוח.  לסוכני  במקביל  ביטוח  ולמכור 
"ענף הביטוח מאז ומתמיד עבד עם סוכנים. 
הבנקים  מבנקים.  שונה  בביטוח  השיווק 
עבדו עם מנגנון, סניפים וקהל יעד. ביטוח 

באמצעות  רק   – בעולם  מקום  ובכל  בישראל 
סוכן. למה? אי אפשר למכור ביטוח כעסקה של 
שכולל  הסכם  זה  מחיר.  של  עסקה  או  מחשב 

כי  הסביר  אליהו  ודאגות".  סיכונים  בחינת 
היא  לקוחות  משיג  ביטוח  סוכן  שבה  הדרך 
הלקוח  אז   – מרוצה  לקוח  לו  כשיש  פשוטה: 
 10 עוד  הסוכן  אל  מפנה  והוא  רצון  שבע 

לקוחות".

חברת סוכנים
 18 את  למכור  הבטיח  כי  גילה  אליהו 
חברת  בידי  שנמצאות  הביטוח  סוכנויות 
לאחר  כי  הזכיר  הוא  שבשליטתו.  מגדל 
ב־2014  במגדל  השליטה  את  שרכש 
 18 יש  "למגדל  הישיר.  השיווק  את  ביטל 
סוכנויות בית – זה על המדף. את זה אני 
סוכנים  חברת  הייתה  מגדל  למכור.  הולך 

והיא בבעלות סוכן ביטוח".
בדיווח שהוציאה מגדל ביום שלישי בבוקר 
מכירת  "בוחנת  היא  כי  החברה  הבהירה 
או  כולן  שלה,  הביטוח  בסוכנויות  הבעלות 
חלקן. מבטח סימון, סוכנות הביטוח הגדולה 
האמורה.  בבחינה  כלולה  אינה  בישראל, 
הנושא  ולכשיתגבש  אם  הבחינה.  הושלמה  טרם 
ביטוח,  מגדל  דירקטוריון  לאישור  יובא  הוא 

וידווח בהתאם".

פרס מפעל חיים הוענק לשלמה אליהו 
שלמה אליהו, בעל השליטה בקבוצת מגדל, קיבל פרס מפעל חיים על 60 שנות עשייה בתחום 

הביטוח ‰ הטקס נערך במסגרת ערב הפתיחה של הכנס באילת < רונית מורגנשטרן

אליהו במעמד קבלת הפרס עם רוזנפלד והורנצ'יק



מפעל חייו

https://www.facebook.com/drachim.co.il/
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סו"ב ישראל גרטי: "מאזן האימה לא רק 
בידי חברות הביטוח"

יו"ר ועדת אלמנטר נשא את דברי הפתיחה בכנס אלמנטר ה־33: "סוכן מקצועי זה אלמנטרי. זהו שם הכנס 
וזוהי לא סתם אמירה בעלמא" < רונית מורגנשטרן

ד"ר ברקת: "לא אפשרנו לחברות הביטוח 
לייקר את פוליסות הסיעוד"

הממונה נשא דברים בטקס הפתיחה של הכנס ‰ בנוסף אליו נאמו גם השר גלנט )"העורף צריך להיות 
מוטרד מהאיום האיראני ושלוחותיו"(, יו"ר לשכת עורכי הדין אבי חימי וד"ר גיא רוטקופף < רונית מורגנשטרן

כנס מ ואורחי  הלשכה  סוכני  אלפי  ול 
ישראל  סו"ב  פתח   ,2019 אלמנטר 
הכנס  את  אלמנטר,  ועדת  יו"ר  גרטי, 
נשאו  הפתיחה  בערב  באילת.  השבוע  שהתקיים 
מתניהו אנגלמן, השר  דברים גם מבקר המדינה, 
וחבר הקבינט, ח"כ יואב גלנט נשיא הלשכה סו"ב 
ליאור רוזנפלד, ויו"ר איגוד חברות הביטוח, ד"ר 

גיא רוטקופף.
"סוכן מקצועי זה אלמנטרי. זהו שם הכנס וזוהי 
לא סתם אמירה בעלמא. מקצוענות בעולם הביטוח 
זו מהותנו כסוכני הביטוח. אנחנו שנותנים את כל 
בגאווה  שנושאים  אנחנו  המבוטחים,  למען  כולנו 
קמים   – בישראל  מהחשובים  המקצוע  דגל  את 
ומנסים  כל בוקר עם רצון עז לשליחות עילאית 
להמציא את עצמנו כל פעם מחדש. אנחנו יודעים 
ומבינים שבענף הביטוח, למומחיות ולמקצוענות 
אין תחליף", אמר גרטי והוסיף: "מי שמכיר אותי 
יודע שאני 'פריק' של חדשנות, של המצאת הגלגל 
אני  והדיגיטלי.  המודרני  לעולם  ההתאמות  ושל 
הוועדה  האחרונות  שבשנתיים  לכם  לבשר  שמח 
וממלא  הלשכה  נשיא  חבריי  לצד  האלמנטרית 
התאמות  למען  רבות  שעות  עמלים  מקומו 
ומעמדנו  פרנסתנו  עתידנו,  עבור  אלו,  ושינויים 

כיועצים ונותני שירותים מהשורה הראשונה".
גרטי הודה לחברי הוועדה שבראשותו ומנה את 

הישגיה בשנה האחרונה: שתי תביעות למבוטח – 
שהגיע לפתרון; חוזר אישור קיום ביטוח, שייכנס 
שהוועדה  השרברבים,  חוזר  ב־1.12.19;  לתוקפו 
מטפלת בבעיות ובניסיון למצוא את המודל הנכון; 
חשמליים, שלהערכתנו  לאופניים  ביטוח  הסדרת 
להסדרה  המטפלים  הגורמים  את  להאיץ  חייבים 
כוללת כולל ביטוח חובה; קבצי איגוד; שת"פ עם 
בהר  שימוש  למגזר;  חובה  ביטוח  הסייבר;  רשות 

הביטוח בחידוש דירה אחת לשלוש שנים; ואישור 
העדר תביעות ברכב באתר הר הביטוח.

נדע גם להפנות גב
גרטי:  הדגיש  הביטוח  חברות  לראשי  בפנותו 
את  המשווקים  עצמאיים  הם  הביטוח  "סוכני 
תוך  למבוטחיהם,  הביטוח  חברות  של  המוצרים 
אשר  הביטוח  לסוכן  תחליף  שאין  והבנה  אמונה 
מכיר ומבין את המוצר אותו הוא משווק ומתאים 

אותו למבוטח תוך קשר בינאישי ומגע אנושי.
"אנחנו כסוכנים שחרטנו על דגלנו את המושג 
חברה  בה  ממשוואה  חלק  נהיה  לא  מקצוענות, 
את  ולהוקיר  להעריך  תדע  לא  אחרת  או  כזו 
פעילותינו ולא תבין שמכירה וטיפול בביטוח זוהי 
לטובת  אותנו  שיזניח  למי  נבליג  לא  פרופסיה. 
הישירים. ואתם יודעים למה? כי זה קודם כל פוגע 
במבוטחים שלנו – שום טלפן, שום מרכזנית ושום 
את  לא  אותנו,  להחליף  יכולה  לא  מחשב  עמדת 
החומר האנושי ובטח שלא את הידע והמקצוענות 

שלנו.  הגיע הזמן שכולם יבינו זאת. 
יד ביד עם מי  "אני שב ומדגיש כי אנחנו נלך 
גם  נדע  ומאידך,  הזו,  לדרך  יד  ויושיט  שירתם 
תדעו  שכולכם  הזמן  הגיע  שצריך.  גב  להפנות 
ביטוח  חברות  בידי  רק  לא  הוא  האימה  שמאזן 

ונאמנות מחייבת הדדיות".

ביטוח מ ההון,  שוק  רשות  על  הממונה 
כי  גילה  ברקת,  משה  ד"ר  וחסכון, 
בדרישה  אליו  פנו  הביטוח  חברות 
לאחר  הסיעודי,  הביטוח  פוליסות  את  לייקר 
"היו  לבקשתן.  סירבה  והרשות  אותן,  שביטלו 
לייקר  במטרה  הביטוח  חברות  מצד  פניות  אלינו 
לקרות",  לזה  אפשרנו  לא   – הפרט  פוליסות  את 
חושבים  "מכיוון שאנחנו לא  והוסיף:  אמר ברקת 
הארוך.  לטווח  הפתרון  לא  בוודאי  הפתרון.  שזה 
תוך  שונות  חלופות  בוחנים  אנחנו  האלה  בימים 
דגש על פתרונות אשר יאפשרו מודל יציב והוגן 
יותר  ויש  המבוטחים.  ציבור  לטובת  הזה  למוצר 

ממודל אחד".
חלופות  "בוחנים  ברשות:  הממונה  לדברי 
והוגן לטובת ציבור  יציב  שונות שיאפשרו מודל 
נדאג  אנחנו  אחד.  ממודל  יותר  יש  המבוטחים. 
שבסופו של דבר, המוצר שיגיע לציבור יהיה הוגן 
במחיר ובאיכות של המוצר. אנחנו נדאג לצורכי 

המבוטחים".
את  ברקת  ביקש  הביטוח  לסוכני  בפנותו 
את  שתואם  מה  האובייקטיבי,  בסוכן  תמיכתם 
מוטים:  להיות   מבלי  הלקוח  לטובת  הפעילות 

ותקבלו  לציבור  הרבה ערך לתת  "יש לכם 
ברקת. "בוחנים חלופות לביטוח הסיעודי"תמיכה מאיתנו", אמר ברקת והוסיף: "אנחנו 
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לפעול  היא  הסוכן  שתכלית  מאמינים 
מול  צרה  בעת  ולייצגו  המבוטח  לטובת 
הסוכן שיהיה  צריך את  הציבור  הביטוח.  חברות 
הוא  הציבור".  לטובת  יחד  לפעול  אפשר  לצדו. 
סיפר על הקלות לטובת סוכן הביטוח שפרסמה 
תביעות  היעדר  למשיכת  הממשק  כמו  הרשות 
שנים  ל־3  אחת  רק  ביטוח  הר  הסוכן,  במשרד 

בביטוח דירה".
את  לשדרג  רוצה  הרשות  כי  ברקת  גילה  עוד 
מדד שירות החברות: "לשם כך נשתף בנושא גם 

את לשכת סוכני ביטוח", אמר.
נושא  את  הממונה  הזכיר  הרכב  ביטוח  לגבי 
שהביטוח  רוצים  "אנחנו  ואמר:  התביעות   2
צריכות  לא  קטנות  תביעות  אמיתי.  יותר  יהיה 
על  יעיקו  שלא  זה  בנושא  נפעל  להיספר. 
לנהג  רכב  ביטוח  בנושא  המבוטח".  של  הכיס 
לכאורה:  בכשל  מדובר  כי  הממונה  אמר  צעיר, 
"לגבי נהגים צעירים יש מקום לבחון היטב את 
המחיר והמוצר שהם מקבלים. בהקשר זה אנחנו 
רע.  דבר  לא  זה  טכנולוגיה.  להכניס  מתכוונים 
להתקדם  צריך  אבל  חשוב  האנושי  המענה  נכון 

עם העולם". 
תעודת  את  תקדם  הרשות  כי  הוסיף  ברקת 
נוספים  חידושים  ותכניס  הדיגיטלית  הביטוח 
גם בעולם המוצר וגם בהנגשה הטכנולוגית של 

הרשות לטובת הסוכנים והחברות.
וחבר  והקליטה  העליה  שר  גם  לברקת,  בנוסף 

בערב  דיבר  גלנט,  יואב  הבטחוני,  הקבינט 
למצבה  התייחס  גלנט  הכנס.  של  הפתיחה 
האחרון  העשור  כי  וטען  ישראל  של  הבטחוני 
היה העשור השקט בין שבעת עשורי קיומה של 
נמצאת  בו  הבטחוני  המצב  את  בסוקרו  המדינה. 
שלוחות  שחלקן  שלידה  המדינות  מול  ישראל 
של איראן, אמר: "העורף הישראלי צריך להיות 
נזקים  ועבור  ההרתעה  את  לבנות  כדי  מוטרד. 
לטובת  הפרמיה  את  להגדיל  נצטרך  חלילה, 
יכולת  אני מכיר את  כי  אופטימי  אני  הביטחון. 

העם והצבא".

חימי,  אבי  עו"ד  הדין,  עורכי  לשכת  ין"ר  גם 
של  הפעולה  שיתוף  על  סיפר  חימי  בכנס.  נאם 
לאור  והדגיש,  ביטוח  סוכני  לשכת  עם  לשכתו 
תגן  הדין  עורכי  לשכת  כי  האחרונות,  הפרשות 
לפגוע  ניתן  לא  "אך  החוק  אכיפת  מערכת  על 
בזכויות הנחקרים". הוא גילה כי הלשכה פועלת 

לגיבוש חוק בנושא זכויות הנחקר.
כמו כן, מנכ"ל איגוד חברות הביטוח ד"ר גיא 
שישראל  העובדה  כי  בדבריו  הדגיש  רוטקופף, 
הביטוח  חברות  היענות  בשיעור  מובילה 

לתביעות, היא בזכות סוכני הביטוח.

כנס אלמנטר ה־33 
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חדשנות מקצוענותמחויבות

עוד סיבה לבחור בהראל
המבוטחים שלכם זקוקים לשירות 

רפואי בזמן שהייה בחו"ל?

תשלום מראש באמצעות 
אפליקציית הראל נסיעות לחו"ל 

ב-  או לכרטיס האשראי
המבוטחים שלכם יטוסו על זה
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סוכני ל התמקצעות  את  ששיבח  לאחר 
רו"ח  יצא  אלמנטר,  בכנס  הביטוח 
את  להחזיר  בקריאה  אנגלמן  מתניהו 
כספי ההשקעות של הפנסיה של הציבור לארץ. 
"יש הון עתק צבור לאזרחי מדינת ישראל בחסכון 
אמר  בחו"ל",  מושקע  ממנו  ש־50%  הפנסיוני 
מבקר המדינה והדגיש "יש מקום לנתב ולראות 
בפרט  בארץ,  בפרויקטים  מושקע  הוא  איך 
בסביבת הריבית הנמוכה שאנו נמצאים בה. זאת 
הון  לארץ  להביא  המדיניות  לקובעי  הזדמנות 

עתק של אזרחיה", הוסיף.
בתפקיד,  קודמיו  לעומת  כי  הדגיש  אנגלמן 
המבקר  משרד  המשפטי,  בפן  יותר  שהתמקדו 

ביקורת  ובה  פיננסית  אוריינטציה  יקבל  תחתיו 
במסגרת  הביטוח.  עולם  כולל  עתיד,  פני  צופה 
מבקר  משרד  יערוך  הפיננסית,  האוריינטציה 
של  הכספיים  הדו"חות  על  ביקורת  גם  המדינה 

ממשלת ישראל.
במסגרת פעילות משרד המבקר כנציב תלונות 
כ־15  מקבל  המשרד  כי  אנלגמן,  אמר  הציבור, 
להפחתת  יפעל  לדבריו,  בשנה.  תלונות  אלף 
הנטל הבירוקרטי, לנגישות למאגרי מידע ולטיוב 
הממשקים של משרדי הממשלה למאגרים. בנוסף, 
בבדיקת  הציבור  לטובת  לפעול  אנגלמן  הבטיח 
לאומי,  בביטוח  הרפואיות  הוועדות  התנהלות 

טיפול בחייבים בתאגידי המים ועוד.

היא " העיקרית שלי  המטרה  הקדנציה  מתחילת 
לשנות את תדמית הסוכן; איך שאתה מציג את 
שלנו  התדמית  אליך.  יתייחסו  גם  כך  עצמך, 
משפיעה על היחס של הרשות ושל חברות הביטוח 
אלינו ובעיקר של הציבור ממנו אנחנו מתפרנסים. 
כוח  ומתוך  עוצמה  מתוך  לפיקוח  מגיעים  אנחנו 

הציבור ששלח אותנו”.
רוזנפלד את  ליאור  סו”ב  נשיא הלשכה  כך פתח 
של  והפרזנטור  השדרן  עם  אחד”  על  “אחד  הראיון 

לשכת סוכני ביטוח דידי הררי.
לדברי רוזנפלד, אחד הנושאים שהתחזק בתקופת 
“אפשר  בתקשורת:  הלשכה  נראות  הוא  כהונתו 
לראות הרבה כתבות מפרגנות שמבליטות את ערך 
הסוכן; הוא נתפס היום כדמות מוערכת ומקצועית”.

נשיא הלשכה העיר לגבי השיח המתלהם ברשתות 
החברתיות של חלק מסוכני הביטוח: “אני ער לשיח 
באתר  שמעלים  סוכנים  מתלונן;  שיח  ברשתות, 
ביטוח  שחברת  כך  על  פוסטים  שלהם  הפייסבוק 
שיח  תנהלו  בסוכנים.  לפגוע  הולכת  מסויימת 
ואז יכבדו אותנו גם  ועוצמה,  ברשתות מתוך כבוד 

אחרים”.
הסוכן  מעמד  את  רואה  הוא  איך  הררי  לשאלת 
לעומת לפני עשור, אמר רוזנפלד: “אנחנו נמצאים 
למקום  אותנו  הביאו  והקדמה  הענף  אחר,  במקום 

הזה”. לגבי העתיד הוסיף נשיא הלשכה: “הדיגיטציה 
הם   – הסוכנים  אצל  הדיסקט  את  לשנות  צריכה 
ייתפס  הסוכן  ודיגיטלים.  מעודכנים  להיות  חייבים 
כמי שעוטף את הלקוח בכל תחומי התכנון הפיננסי”.

לובי פוליטי חזק
“יש לנו לובי פוליטי חזק ואני לא מתנצל על כך. 
לעובדי  כמו  שאלטר  לי  אין   – כוחניים  לא  אנחנו 
צמיגים.  לשרוף  יכולים  לא  אנחנו  החשמל;  חברת 
הכוח שלנו מגיע מכך שאנחנו צודקים. בכנסת אנחנו 
מתקבלים בזרועות פתוחות, כי יודעים שהכוח שלנו 
נושאים  הזכיר  רוזנפלד  לציבור”.  מהדאגה  נובע 

כמו ביטוח נסיעות ושתי תביעות בביטוח רכב, בהם 
הייתה ללשכה הצלחה: “למעט ח”כ אחד, כל חברי 
הנסיעות.  ביטוח  בנושא  בנו  תמכו  הכספים  ועדת 

הלובי שלנו חוצה מפלגות”.
בהתייחסו לכוונת חברות כרטיסי האשראי להיכנס 
לתחום הביטוח, אמר נשיא הלשכה: “ פניתי בנושא 
לממונה על רשות התחרות ולרשות שוק ההון; אם לא 
נענה על פניותינו, נפנה לאפיק המשפטי והפוליטי.

לא  עכשיו;  כבר  בנו  שולטות  האשראי  "חברות 
אחד  שכל  ביטוח;  במכירת  הלוואה  שיתנו  ייתכן 
הם  הביטוח  סוכני  בו.  מתמחה  שהוא  במה  יעסוק 
לא רק מתווכים ולא רק צינור, יש להם ערך מוסף 
מקצועי ולכן אנחנו ממליצים לסוכנים לגבות שכ"ט 
להיתפס  צריך  המוסף  הערך  המקצועי.  הידע  על 

בציבור, ולכן התדמית כל כך חשובה", הדגיש.
הון,  שוק  ברשות  השינוי  על  בירך  הלשכה  נשיא 
בחודש  וטיוטות  חוזרים   30 של  מבול  "כשלעומת 
6־7  בדמות  רגיעה  יש  בוקר,  כל  קמים  היינו  אליו 

חוזרים וטיוטות בחודש וצריך לברך על כך".
לגבי יחס חברות הביטוח לסוכנים, הוסיף הנשיא: 
ביטוח  סוכני  עם  רק  שעובדת  ביטוח  חברת  "יש 
ביטוח  סוכני  עם  רק  לעבוד  שאפשר  מוכיחה  והיא 
ולהרוויח. אנחנו נדע להעצים חברות שעובדות עם 

סוכני ביטוח".

מבקר המדינה: "להחזיר ההשקעות 
הפנסיוניות לישראל"

אנגלמן הכריז כי משרד מבקר המדינה תחתיו יפעל באוריינטציה פיננסית < רונית מורגנשטרן

"נמשיך להעצים חברות מוטות סוכנים. הכח 
שלנו מול מקבלי ההחלטות נובע מהעובדה 

שאנחנו צודקים"
נשיא הלשכה, סו”ב ליאור רוזנפלד, מדבר על העוצמה של הלשכה, השיפור במעמד הסוכן, השיח ברשתות 

החברתיות והחברות שעובדות רק עם סוכנים – ובצדק • ראיון אחד על אחד עם דידי הררי < רונית מורגנשטרן

מתניהו אנגלמן ׀ צילום: יוד צילומים אילת

אחד על אחד

ליאור רוזנפלד עם דידי הררי ׀ צילום: יוד צילומים אילת



שירות של אלופים

קופל גרופ מודה לסוכני הביטוח בישראל
על בחירתם בחברת סטארט שירותי רכב

למקום הראשון
בסקר לשכת סוכני הביטוח בכנס אלמנטר 2019

פעם שלישית ברציפות!

כתבי שירות מחוץ לפוליסה

מחקר שמביא תוצאות

26%

זברה      ממסי          שלמה          דרכים     סטארט לא משווק        אחר             נתי 
               סיקסט

17% 14%
7%

4% 3% 1%

29%

האם אתה משווק כתבי שירות 
מחוץ לפוליסה?

""
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סוכן ב של  מקומו  בנושא  סוער  פאנל 
הביטוח בעולם הפרט המשתנה השתתפו 

מנכ"לים של חברות הביטוח הגדולות. 
ויינברגר, העורך  רועי  את הפאנל, אותו הנחה 
הראשי של עדיף תקשורת, והשתתפו בו אייל בן 
מנכ"ל  אסייג,  בן  יהודה  הפניקס;  מנכ"ל  סימון, 
ביטוח;  כלל  מנכ"ל  נווה,  יורם  מבטחים;  מנורה 
מנכ"ל  אומיד,  אורי  איילון;  מנכ"ל  יוגב,  אריק 
הוועדה  יו"ר  גרטי,  ישראל  וסו"ב  ביטוח  שלמה 

לביטוח אלמנטרי בלשכה.
בן סימון נשאל האם בכוונתו להמשיך לקדם את 
המגמה של קודמו בתפקיד אייל לפידות, של חיזוק 
ערוצי השיווק הישירים, שמתחרים בסוכני הביטוח. 
הוא ציין כי לתפיסתו "הביטוחים הישירים הם לא 
באמת התחרות של סוכני הביטוח. אם תסתכלו על 
פעילות הביטוחים הישירים במשק הישראלי, היא 
לא כזו גבוהה. כך שזו לא התחרות. לקוח שמגיע 
לקנות ביטוח ישיר בדרך כלל מסתובב בין חברות 
"חברת  לדבריו,  לסוכנים".  מגיע  ולא  הישירות 
הפניקס בסופו של דבר עובדת בעיקר עם סוכנים".

סו"ב ישראל גרטי, יו"ר הוועדה לביטוח אלמנטרי, 
המלחמה  "בשם  ואמר:  סימון  בן  לדברי  הגיב 
אתם  הישירות,  החברות  בכל  הישירים,  בביטוחים 
הביטוח.  סוכני  של  הזה  הקהל  את  הורגים  פשוט 
מעבר לסיסמאות הפופוליסטיות אני אומר לך שגם 
דברים שנסגרו עם קודמך - בשום דבר לא עמדתם 

לך  כששלחנו  האחרונה  בישיבה  גם  זמן.  לאורך 
הקלטות, לא ראיתי באמת איזשהו שינוי מהותי".

כשנשאל בן אסייג כיצד כניסת הבנקים תשפיע 
הצעה  כרגע  לי  "אין  השיב:  הביטוח  סוכן  על 
מהבנקים, אבל אני לא שולל עבודה עם בנקים. 
קשה  יהיה  אך  בסוכנים.  נפגע  שלא  מבטיח  אני 
לעצור את המגמה, יהיה קשה להתמודד עם רמות 

המחירים שלהם".

סיוע מחברות הביטוח
כי  הפניקס  מנכ"ל  אמר  הסוער  הוויכוח  בשיא 
סוכני הביטוח מצטרפים דווקא להפניקס, בניגוד 
למה שנרמז בדברים שנאמרו על החברה. "מבדיקה 
שערכתי הסכומים שאנחנו משלמים לסוכנים רק 
וגדלו. הם זכאים לכל שקל שקיבלו ואולי  הלכו 
יודע. מה  והייתי  הלוואי  יהיה בעתיד?  יותר. מה 
הצרכן רוצה? יש לא מעט סוכנים שקפצו לגודל 
צריכים  והם  מסוים  לגודל  הגיעו  לא  או  מסוים 
סיוע ועזרה מחברת הביטוח. הסוכנים יקבלו את 

הפניקס  דבר  של  בסופו  לצמוח.  כדי  הסיוע  כל 
היתה חברת סוכנים. היתה, תישאר וגם תגדל".

גרטי השיב לו ואמר "כל מה שאמרת פה - אתה 
תראה שזה בדיוק הפוך. סוכנים מצביעים ברגליים. 
הרב  לצערי  סוכנים.  חברת  היתה  שהפניקס  נכון 
כל  חזק.  ימינה  לקחתם  האחרונות  בשנתיים 
שוחטים  בעצם  אתם  בזה  עמלה,  דלי   – המוצרים 
את הענף". גרטי קרא להפניקס ולחברות הביטוח 
לשרוד.  להם  ולעזור  הביטוח  בסוכני  להשקיע 
"להגיד בשם תחרות או חברות שמוכרות ביטוחים 
ישירים - ניקח )כחברת ביטוח( כל פוליסה. אתם 

מורידים את הענף לשפל שאני לא זוכר כמותו".
"העולם  כי  נווה אמר  יורם  ביטוח,  מנכ"ל כלל 
לעולם  עצמנו  להתאים  צריכים  ואנחנו  השתנה 
הלקוח  זה  כולנו  של  לבוס  שהופך  מי  המשתנה. 
כלל  לדבריו,  כפתור".  בלחיצת  אותנו  שמפטר 
הסוכנים.  ערוץ  את  לחזק  מעוניינת  ביטוח 
הטיסה  כרטיסי  רכישת  את  כדוגמה  הביא  הוא 
באינטרנט. "עולם סוכני הנסיעות לא נעלם. הוא 
רק הפך לדיגיטלי. חברות כמו אקספדיה ואחרות 
שמקבלים  דיגיטליים  סוכנים  באמצעות  מוכרות 
ליותר  יהפוך  השוק  פעם.  מאי  עמלות  יותר 

דיגיטלי ומי שיהיה שם ראשון הוא זה שיצמח".

"בחירה של הסוכנים"
התהליכים  את  סקר  יוגב  אריק  איילון,  מנכ"ל 
ונוגעים  שלו  בחברה  מוביל  שהוא  המרכזיים 
שאנחנו  הוא  הראשון  "התהליך  לסוכנים. 
בטוח  לא  ואני  הראש  את  לשנות  ביחד  צריכים 
הראש.  את  לשנות  מצליחים  הסוכנים  שכל 

האישי,  המגע  את  לחזק  צריך  הטכנולוגיה  לצד 
אנחנו  המחיר.  על  להסתכל  רק  ולא  הבין־אנושי 

משקיעים הרבה בשיווק הדיגיטלי.
ושירותים  מוצרים  פיתוח  הוא  השני  "המהלך 
שהסוכנים יוכלו לתפעל מול הלקוחות ולהעלות 
השלישי  התהליך  הלקוח.  בעיני  הערך  את 
הסוכנים  את  שיכניסו  מוצרים  של  פיתוח  הוא 
וגם  הלקוח  עם  שיחה  ויאפשרו  חדשות  לנישות 
לביטחון.  נוגע  הרביעי  התהליך  רווחיות.  ייתנו 
הסוכן בסוף צריך שיהיה לו בטחון. אנחנו רוצים 

שתרגישו בטוחים בסביבה שלנו".
אל  כי  ציין  אומיד  אורי  ביטוח,  שלמה  מנכ"ל 
העסקיות  ההחלטות  על  לכעוס  הביטוח  לסוכני 
הישירים.  לערוצים  שפונות  הביטוח  חברות  של 
חברות  אילו  עם  הסוכנים  של  בחירה  זו  לדבריו 

לעבוד. אומיד ציין כי "יש חברות שהחליטו באופן 
עסקי לגוון את ערוצי ההפצה שלהן. הדיגיטציה 
בדיגיטציה  קונה  לא  אחד  אף  תירוץ.  רק  זה 
שבע  ובאר  בראשל"צ  ילדים  בישראל. יושבים 
ומוכרים ביטוחים. אבל זה בסדר ולא צריך לכעוס. 
ביטוח  שקונים  כאלה  בישראל  כיום  אין  פשוט 
ערוץ  שזה  שהחליטו  פירמות  יש  אבל  במובייל. 
בעניין.   גם אמירה  יש  לסוכנים  שלהן.  ההפצה 
ערוץ  זה  עבורנו  סוכנים.  עם  רק  עובדים  אנחנו 

ההפצה הכי טוב".

ערוצי השיווק הישירים – לאן? 
פאנל סוער של מנכ"לי חברות הביטוח עסק בנושא מקומו של סוכן הביטוח • גרטי: "השקיעו בסוכני 

הביטוח" • אומיד: "אנחנו עובדים רק עם סוכנים" < רונית מורגנשטרן

כנס אלמנטר ה־33 | סערת השיווק הישיר

רב שיח מנכ"לי חברות הביטוח עם גרטי ׀ צילום: יוד צילומים אילת

 מנכ"ל כלל: "אנחנו 
 מעוניינים לחזק את 

ערוץ הסוכנים"

מנכ"ל איילון: "נפעל לפיתוח 
מוצרים שיכניסו את הסוכנים 

לנישות חדשות"



 כלל ביטוח ופיננסים גאה להוביל בפעם השנייה ברציפות
את חוויית השירות בקרב סוכני הביטוח בישראל. 

נמשיך להעניק לכם את השירות האיכותי והמקצועי ביותר,
למען הצלחתנו המשותפת.

מנתוני סקר עמדות הסוכנים בנושאי ביטוח 
אלמנטרי. כלל ביטוח ופיננסים דורגה במקום 

הראשון בקרב חברות הביטוח הגדולות.

כלל במקום הראשון, 
שנה שנייה ברציפות!
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היה פ אלמנטר  בכנס  הכנסת  חברי  אנל 
בנושא  שעסק  בפאנל  במיוחד.  תוסס 
הרגולציה בישראל בעידן השוק החופשי, 
השתתפו חברי הכנסת מיכאל מלכיאלי )ש"ס(, מתן 
כהנא )הימין החדש(, יעקב אשר )יהדות התורה(, 
אסף  ההון,  שוק  רשות  על  לממונה  בכיר  סגן 
ביטוח  סוכני  לשכת  נשיא  מקום  וממלא  מיכאלי 
סו"ב ליאור הורנצ'יק. סוכני ביטוח רבים השתתפו 
והביעו דעתם כשסוגיות של אובייקטיביות הסוכן, 
עודף רגולציה וביטול הפוליסות הסיעודיות עלו 
רחלי  העיתונאית  הנחתה  השיח  רב  את  בדיון. 

בינדמן )כלכליסט(.
הסוכן,  אובייקטיביות  לסוגיית  בהתייחסו 
מלכיאלי:  ח"כ  אמר  ההון,  שוק  רשות  שמקדמת 
להם  שיש  לסוכנים  ולהגיד  לבוא  קל  "הכי 
ככל  מהבטן.  לשלוף  קל  קשורים.  והם  הטייה 
ויכולת,  ועצמאות  כלים  יותר  לסוכנים  שניתן 
מוקדנים  מיני  בכל  להתחרות  יצטרכו  שלא 
וטלמרקטינג, הם יוכלו לתת יותר ערך ללקוחות".
עם זאת, מיכאלי הוסיף כי הוא לא ממהר להוביל 
לביטול מוקדי המכירה הישירה בחברות הביטוח. 
"אני לא אומר לבטל כל כך מהר את המוקדנים. 
כי אני מכיר את מי שמפרנסים שם את המשפחות 
ראשון.  תואר  דורשת  לא  שם  ההכשרה  שלהם. 
לזכור  צריך  אבל  ביטוי.  יכולת  להם  לתת  צריך 
למאות משפחות שנמצאות  אחראי  ביטוח  שסוכן 
תחת ידיו. אם הוא לא עושה את הדבר המקצועי 

ביותר הוא פושע למאות אנשים.”
בתחום  הרגולציה  עודף  על  המנחה  לשאלת 
מאוד  "אנחנו  כהנא:  מתן  ח"כ  אמר  הביטוח, 
האחרונה  בכנסת  הרגולציה.  בהפחתת  מאמינים 
חוק שמתוכן  הוגשו 5,997 הצעות  שהיתה פעילה 
הרגולציה.  את  להוריד  הזמן  הגיע   .300 רק  עברו 
יש הנחיות של הורדת רגולציה – אבל שוק הביטוח 

לא נהנה מזה".
ח"כ יעקב אשר הוסיף בנושא זה ואמר: "הדילמה 
התשובה  רגולציה.  ל־לא  רגולציה  בין  היא 
שבכל  הבעיה  הגזרה.  בגבולות  היא  האמיתית 
התוספות  מתחילות  בכנסת,  לוועדה  שמגיע  חוק 
על  דבר  מוסיפים  הרגולטורים.  ידי  על  וההגנות 

דבר".
ובשום  אדם  לאף  יכולת  "אין  הוסיף:  הורנצ'יק 
מחדש  פעם  כל  עצמו  את  ולהכין  לעקוב  מקצוע 
בהתאם לדרישות כאלה ואחרות. צריך לשים לזה 
לא   – ההון  שוק  על  הממונה  דברי  לעניין  סוף. 
הדרך  מה  וברורה  שקופה  בצורה  להבין  הצלחתי 

הנכונה והטובה ביותר.”
כשנשאלו חברי הפאנל אם בכוונתם לקדם חקיקה 

ביטוחים  שמוכרים  למוקדנים  בנוגע  שינוי  או 
הורנצ'יק:  קרא  הביטוח,  בחברות  ישיר  באופן 
כולל  ולתמיד,  אחת  פעם  המוקדים,  את  "תסגרו 
את הישירים. תאפשרו לנו לסוכני הביטוח לבצע 

את העבודה בצורה הטובה והמקצועית ביותר".
מלכיאלי אמר בהקשר של הרגולציה המושתת 
מאוד  אתגר  יש  הביטוח  "בעולמות  כי  הענף  על 
הביטוח  סוכן  את  לראות  רוצה  אני  משמעותי. 
להיות  יכול  הערך  משמעותי.  ערך  שמייצר  כמי 
הסוכן  של  היכולת  הרחב.  לציבור  משמעותי 
סוכן  עבורי.  שמתאים  מה  לקנות  ביותר  הטובה 
עם  המוצר  את  למבוטח  להתאים  צריך  הביטוח 

הערך הגבוה ביותר במחיר המתאים עבורו.”
כרטיסי  חברות  של  האפשרית  הכניסה  בעניין 
"לפי  כהנא:  ח"כ  אמר  הביטוח,  לתחום  האשראי 
שוק  בעד  אני  שלי,  הליברלית  העולם  תפיסת 
ובלמים.  איזונים  זה  הכל  אבל  ופתוח.  תחרותי 
לעצמו  שקורא  מי  שכל  להגיד  אפשר  לכאורה 
ושהציבור  כרופא,  עצמו  ויציג  שילך   – רופא 
יחליט למי ללכת. מצד שני, מוצרים פשוטים בלי 

שום מורכבות המוקדנים יכולים למכור.”
ח"כ מלכיאלי ציין בהקשר זה "צריך לדעת דבר 
אחד - חבילות ביטוח קצת שונות מרכישת כרטיס 
להגיד:  קל  בביטוח  הלוך־חזור.  לאתונה  טיסה 
תקנה בקליק ביטוח חיים או בית. אבל אז כשאדם 
מישהו  שנה   20 אחרי  הכוכביות.  מגיעות  נתקע, 
זה  חובה  ביטוח  אולי  שרצה.  כמו  לא  שזה  נזכר 
ביטוח חובה. אבל 90% מהחבילות בתחום הביטוח 

– לתת לאדם שהוא לא בעל תעודה למכור אותן 
זה להפקיר אנשים שאחרי שהם נתקעים.”

נכס אסטרטגי
הביטוח  לסוגיית  התייחס  מיכאלי  הממונה  סגן 
זיהינו  האחרונות  "בשנים  הפרטי:  הסיעודי 
כנכס  החולים  קופות  של  הסיעודי  הביטוח  את 
אסטרטגי של המדינה. פעלנו לייצר מודל ארוך 
טווח לרכישת ביטוח סיעודי במחיר נגיש. ישראל 
מאוד חריגה לטובה בנושא. ארבעה מיליון אזרחים 
מיליון  החולים.  קופות  דרך  הביטוח  את  רכשו 
נוספים רכשו ביטוח פרטי. השלמנו השנה מכרזים 
של  אלטרנטיבה  תהיה  הקרובות  השנים  שב־5־8 

ביטוח סיעודי בקופות החולים.”
מגוון צעדים  בוחנים  כי ברשות  מיכאלי מספר 
בקופת  מנגנון  היא  האלטרנטיבות  אחת  בנושא. 
המוצרים.  מנעד  את  להרחיב  שימשיך  החולים 
גם  פתרונות  של  רחב  מגוון  בוחנים  בנוסף, 
מוצרים.  שמציעות  הביטוח  חברות  באמצעות 
"על זה הצוותים המקצועיים יושבים בימים אלה. 
ישראל היא אחת המדינות המתקדמות בהגנה של 

ביטוח סיעודי", הוא אומר.
לא  זה  אחריות  "לקחת  הורנצ'יק:  אמר  לסיכום 
על  עובדים  אנחנו  ולהגיד  מהמדף  מוצר  להסיר 
חדש  מוצר  להוסיף  זה  אחריות  לקחת  פתרונות. 
פה  יש  הקודם.  את  להוריד  אולי  ואז  המדף  על 
אזרחי  מול  אל  הממונה  כתפי  על  כבדה  אחריות 

מדינת ישראל.”

הורנצ'יק לחברי הכנסת: "סיגרו את כל 
המוקדים למכירת ביטוחים ישירים"

חברי הכנסת לא מתכוונים לבטל את מוקדי המכירות, אבל סבורים שבביטוחים מורכבים חייבים את 
סוכן הביטוח  < רונית מורגנשטרן

כנס אלמנטר ה־33 | עודף רגולציה

חברי הכנסת עם הורנצ'יק וסגן הממונה בפאנל בנושא עודף רגולציה ׀ צילום: יוד צילומים אילת



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

 סוכני ביטוח טסים לחו״ל 
 PassportCard רק עם
ומקבלים הטבה ייחודית 

בעמלה מלאה!
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מעניקות ע רבות  חברות  בו  הביטוח,  ולם 
נמוך,  קילומטרז'  על  בפרמיה  הנחות 
המיסים  לרשות  גם  השראה  מעניק 
שבוחנת בימים אלה מתן הנחות במיסי רכב למי 

שייסע פחות בכלל ובזמני עומס בפרט.
המיסים,  רשות  ראש  יעקב,  ערן  חשף  כך 
הדבר  יעקב,  לדברי  אלמנטר.  בכנס  בהרצאתו 
כלי  מספר  את  להקטין  הכוונה  במסגרת  נשקל 
את  יקטין  שגם  מה  הכביש,  על  הנוסעים  הרכב 

זיהום האוויר.
יעקב,  הציג  אותם  המיסים  רשות  נתוני  לפי 
בכ־306  ממיסים  ההכנסות  הסתכמו   2018 בשנת 
מיליארד שקל, והיעד הוא להגיע ל־317 מיליארד 
היעדים  את  עוברים  "אנחנו  ב־2019:  שקל 

שהמדינה מציבה בפנינו", ציין יעקב.
מגיע  שנגבה  המע"מ  היקף  הנתונים,  פי  על 
לכ־98 מיליארד שקל; המיסוי על הרכב בישראל 
הבלו  מס  שמתוכם  שקל  מיליארד  לכ־40  מגיע 
בדלק מכניס כ־18 מיליארד שקל; כ־18 מיליארד 

שקל מיסי קניה. יעקב דחה את הטענות על מיסוי 
היה  הזה  "המס  והסביר:  בישראל  רכב  של  גבוה 

מתגלגל כמס חברות או על יחידים".
ציבור הנישומים בישראל כולל 180 אלף חברות, 
שכירים.  מיליון  ו־33  קטנים  עסקים  אלף   400
 3.2% של  בשיעור  בישראל  הצמיחה  לדבריו, 
גבוהה יחסית לעולם המערבי, אך היא מובלת על 
ידי הצריכה הפרטית, כשלכך יש גם יתרונות וגם 

חסרונות במקרה שהצריכה הפרטית תתמתן.
היסטורית  שנה  היא   2019 כי  ציין  הוא  עוד 
דו־ מספרים  לעומת   ,3.8%  – האבטלה  בנתוני 
כמעט  "זאת  מעשור:  יותר  קצת  לפני  ספרתיים 

תעסוקה מלאה", הדגיש.
גם  הנמוכים,  הריבית  ושיעורי  "האינפלציה 
בעולם, הם הסיבה העיקרית לעליית מחירי הדיור, 
זולות,  כשהמשכנתאות  גדל  שהביקוש  משום 

וכשהביקוש עולה המחירים עולים, הוא מסביר.
הוא  כי  הטוענים  שיש  בישראל,  המס  נטל  על 
קרוב  נמצאת  "ישראל  אמר:  לעולם,  ביחס  גבוה 
מהתוצר  המס  גובה  בטבלת  הראשון  לרבע  מאוד 

במדינות העולם".

 רשות המיסים שוקלת הנחות במיסוי 
למי שייסע פחות ברכבו הפרטי

< רונית מורגנשטרן

כנס אלמנטר ה־33 | הנחות במיסוי

ערן יעקב | צילום: יוד צילומים אילת
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מנהל ל לתפקיד  נכנסתי  שנה  כ־35  פני 
מחלקת תביעות של חברת סהר )כיום הראל(. 
במפגש הכרות עם צוות המנהלים של האגף 
כמנהל  שלי  מאמין  האני  "מה  נשאלתי:  האלמנטרי 
שמגיע  מה  את  "לשלם  השבתי:  תביעות".  מחלקת 
למבוטח - לא יותר ולא פחות". מחאו לי כף. היום אני 

משוכנע שהיו מעיפים אותי לכל הרוחות. 
כך נפתחה הרצאתו גדעון ארמן, יועץ ביטוח ויועץ 
ללשכה, בנושא התמודדות מול דחיית תביעה. "כיום 
נוצר הרושם שאיש התביעות רואה את עיקר תפקידו 
- לחפש כל סיבה לגיטימית או לא לגיטימית לדחות 
הוא  מאוד",  תופעה מתסכלת  המבוטחים.  את תביעת 

מסביר.
ארמן הציג כמה דרכים, לא לגיטימיות לטעמו, בהן 
והציע  תביעות  לדחות  כדי  ביטוח  חברות  נוהגות 

דרכים להתמודדות: 
1. שימוש בחלק מחריג תוך התעלמות מחלקו השני. 
אמנם  חבות.  בביטוח  חוזית  אחריות  חריג  למשל 
אחריות חוזית מוחרגת אולם אם באותו מקרה חלה על 

המבוטח גם חבות לפי הדין, החריג כולו אינו בתוקף.

כיסוי  בהעדר  או  בחריג  שימוש   .2
בפוליסה או פרק אחר שאינו רלוונטי 
בגין  תביעה  לדחות  למשל,  לתביעה. 
נזק מים לדירת השכן בגלל שהמבוטח 

לא רכש הרחבה לנזקי נוזלים לדירה. 
3. דחיית תביעה על בסיס חריג שאינו קיים 

"איטום  היא  לכך  ביותר  הטובה  הדוגמה  כלל. 
מי  לדוגמה:  בביטוח.  קיים  אינו  שבפועל  חריג  לקוי". 
גשמים שחדרו מתחת למפתן הדלת של המרפסת. מי 
או  הקירות.  או  התקרה  דרך  חדרו  אם  מוחרגים  גשם 
מקרה של שיטפון עקב פיצוץ בצינור ראשי של העירייה 
שהציף את חצר הבית ובהמשך הוצף גם המרתף. בשני 
לדחותו  עילה  שום  ואין  מכוסה  בנזק  מדובר  המקרים 

בטענה של "איטום לקוי" שכן אין חריג כזה.
עיוות  תוך  בסיסיים  ביטוח  בעקרונות  שימוש   .4
משמעותם. הביטוח בדרך כלל מדבר על אירוע תאונתי 
חשוב  צפוי.  ובלתי  פתאומי  כאירוע  בעבר  שהוגדר 
לזכור: בביטוח דירה אין שום דרישה לכך שהנזק יהיה 
תאונתי או פתאומי או בלתי צפוי. בפרק הרכוש של 
הפוליסה הדרישה היחידה שהיא שנזק הוא עקב אחת 

המכוסים.  בסיכונים  המנויות  הסיבות 
לכן, כל דחיה המתבססת על טענה של 
שום  לה  אין  צפוי,  נזק  או  פתאומיות 

בסיס. 
לדחיית  כעילה  המבוטח  רשלנות   .5
התביעה. למשל, מבוטח שלא שם לב שיש 
עילת  פריצה.  ואירעה  האזעקה  במערכת  תקלה 
הדחיה היתה רשלנות של המבוטח. טענות כאלה נדחו 
אין ספור פעמים על ידי בתי המשפט ונקבע במפורש 

שרשלנות המבוטח מכוסה על ידי הביטוח.
בנושא  כה  עד  האחרון  הסיבוב  זה  רבתי.  רשלנות   .6
דחיית תביעות על בסיס טענה לרשלנות המבוטחים. 
החלו   2015 משנת  החל  החדשות  הפוליסות  בנוסחי 
עורר  העניין  רבתי".  "רשלנות  חריגי  בהן  לצוץ 
תרעומת קשה ובסופו של דבר ברב המקרים המבטחים 
ויתרו בסופו של דבר על החריג. הוא מופיע לעיתים 
המבוטח  של  מהתנהגות  הנובע  "נזק  הבא:  בנוסח  גם 
החורגת באופן חמור מסטנדרט התנהגות של מבוטח 
של  נפשי  במצב  לוותה  זו  שהתנהגותו  ובלבד  סביר, 

פזיזות או אי אכפתיות".  

מסוכנים ל אישיות  ברכות  ובו  סרטון  אחר 
הבמה  על  עלו  שמחי,  של  משפחתו  ובני 
אברהם,  בן  עדי  עו"ד  מרענן  ונפרדו 
העבודה  על  שסיפר  הלשכה,  של  המשפטי  היועץ 
המשותפת עם רענן; סו"ב אריה אברמוביץ, נשיא 
הלשכה לשעבר שבחר ברענן לתפקיד המנכ"ל לפני 
כחמש שנים. אברמוביץ החמיא לרענן על "מסירות 
ומנהיגות; הפכת את צוות הלשכה ליחידה מגובשת; 
לדור  דאגת   הלשכה;  של  בכנסים  מהפכה  עשית 
אמר  מעבר״,  ונתת  תרמת  תמיד  למכללה;  העתיד 
אירועים  ועדת  יו"ר  ורדי,  קובי  סו”ב  אברמוביץ; 

וכנסים בלשכה, כינה את רענן "קצין וג'נטלמן".
על  לרענן  הודה  הנכנס,  המנכ"ל  ארבל,  מוטי 
החפיפה "נכנסת לי ללב", אמר והקריא שיר שחיבר 
לרענן: "אמרת שהאויב של הלשכה זה הישיר, אז 
סו"ב  הלשכה  נשיא  אמר.  שיר״,  לך  חיברתי  אני 
ליאור רוזנפלד סיפר על השירות הצבאי המשותף 
שלהם  העבודה  יחסי  את  וציין  בנח"ל  רענן  עם 
עושה  רענן  ואהבה.  אמיתית  כ"חברות  בלשכה 

יחסו  את  ציין  הוא  רוזנפלד.  אמר  מהלב״,  הכל 
של שמחי לבני משפחתו ובעיקר לילדיו והערכים 
שהוא מקנה להם. נשיא הלשכה שיבח את עבודתו 
המקצועית של רענן בלשכה: "לא היה צריך לבקש 
מי  על  תודה  נדיר.  ביצוע  איש  פעמיים;  ממנו 
שהיית עבור סוכני ועובדי הלשכה״, אמר רוזנפלד.
לו  והודתה  הנהלת מלון הרודס העניקה שי שמחי 
על שיתוף פעולה פורה וחם בחמש השנים האחרונות 

בהענקת  היה  הטקס  שיא  באילת.  הלשכה  בכנסי 
חנוכייה מיוחדת לשמחי כשי הוקרה מהלשכה; הקהל 
הרב שנכח באולם קם על רגליו כשצעד לעבר הבמה 
לקול השיר של להקת "קווין" – אנחנו האלופים. גם 
מתנת  פרחים  זרי  וקיבלו  לבמה  עלו  ורעייתו  אמו 

הלשכה.
לא הסתיר את התרגשותו כשדיבר  שמחי עצמו 
"ריגשתם  גלויה:  כלפיו אהבה  מול הקהל שהפגין 
אותי מאוד״, אמר. הוא הודה לכל מברכיו, ובמיוחד 
ערכי  "ארגון  והדגיש:  עבד  עימם  הנשיאים  לשני 
פעילותו  את  סקר  הוא  שלו".  האנשים  לפי  נמדד 
המעבר  בה,  הארגוני  השינוי  הובלת  בלשכה, 
חדשים,  עבודה  נהלי  הטמעת  החדש,  למשכן 
הקמת אתר הלשכה באינטרנט ועוד. לאחר שהודה 
הלשכה  לעובדי  פנה  ולרוזנפלד,  לאברמוביץ 
ואמר: "אתם הברכה של הלשכה, בעלי מקצועיות 
איחל  לבסוף  ביותר".  הגבוהה  ברמה  ושירותיות 
הצלחה למנכ"ל הנכנס מוטי ארבל שהתרשם ממנו 

כ"אדם בעל שיעור קומה".

איך מתמודדים עם דחיית תביעה?
יועץ הביטוח גדעון ארמן מסביר מהן הדרכים הלא לגיטימיות בהן נוהגות חברות ביטוח כדי לדחות את 

תביעות המבוטחים < רונית מורגנשטרן

בטקס מרגש נפרדה הלשכה מהמנכ"ל 
היוצא רענן שמחי

"קצין וג'נטלמן", "כולו נשמה", "איש ביצוע נדיר" – אלה היו הביטויים בהם בחרו בכירי הלשכה שנפרדו 
ממנכ"ל הלשכה היוצא רענן שמחי בטקס שהותיר הרבה עיניים לחות בקרב הקהל < רונית מורגנשטרן

כנס אלמנטר ה־33 | דחיית תביעה

שמחי. "קצין וג'נטלמן" | צילום: יוד צילומים אילת
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הביטוח כ שסוכני  הביטוח  חברת  היא  לל 
החברה  איתה.  לעבוד  רצון  שבעי  הכי 
קיבלה את הציון הגבוה ביותר בקרב 6 
חברות הביטוח הגדולות בישראל. כלל גברה על 
הראל, הפניקס, איילון, מגדל ומנורה וזכתה לציון 
של 7.59. כך עולה מסקר שביעות הרצון של סוכני 

הביטוח, שנחשף לרגל כנס אלמנטר 2019.
נשיא לשכת סוכני ביטוח, סו"ב ליאור רוזנפלד, 
את  חיים  הביטוח  "סוכני  ואמר:  לסקר  התייחס 
נותן  הזה  הסקר  הלקוחות.  את  ומשרתים  השטח 
בפז.  יסולא  לא   – לציבור  שערכה  מצב  תמונת 
להשתתף  ניאותו  ביטוח  סוכני  של  רבות  מאות 
להודות  מבקש  אני  ולדרג.  דעתם  את  ולהביע 
לנו  ותרמו  ולסוכנים שהקדישו מזמנם  לסוכנות 

מחוכמת ההמונים"

הפניקס במקום האחרון
מלעבוד  ההימנעות  עניין  את  גם  בחן  הסקר 
ביותר  הגרוע  לציון  מסוימת.  ביטוח  חברת  עם 
הסקר  הפניקס, כאשר 22% ממשיבי  חברת  זכתה 
השיעור  החברה.  עם  מלעבוד  להימנע  ממליצים 
 7% רק   – הראל  לחברת  שייך  ביותר  הנמוך 
בקרב  איתה,  לעבוד  שלא  ממליצים  מהסוכנים 
הבינוניות  הביטוח  בחברות  הגדולות.  החברות 
והקטנות – 23% מהסוכנים ממליצים שלא לעבוד 
שלא  ממליצים   5% ורק  חקלאי  ביטוח  חברת  עם 

לעבוד עם חברת שירביט.
באמצעות  בוצע  הלשכה  שערכה  הסקר 
הקטנות  החברות   5 בקרב  שריד.  המחקר  מכון 
עם  הראשון  במקום  שומרה  נמצאת  והבינוניות 
אוקטובר  בחודש  בוצע  הסקר   .7.54 של  ציון 
שהם  ביטוח  סוכני   706 בו  השתתפו  האחרון, 
מעולמם  נרחבות  סוגיות  בחן  והוא  לשכה  חברי 
של סוכני הביטוח, חלקן רגישות מאוד מבחינת 

הסוכנים. 
בבחינת התעריפים הגיעה איילון למקום הראשון 
החברות  בין  הראשון  במקום   .7.48 של  ציון  עם 
הבינוניות והקטנות נמצאת שירביט במקום הראשון 

עם ציון של 8.06 בקרב הסוכנים שנדגמו בסקר.
בנושא הגמישות בתחום החיתום נמצאת איילון 

במקום הראשון בקרב החברות הגדולות עם ציון 
של 7.27. שירביט עם ציון של 8.21 בין הקטנות 

והבינוניות. 
ביטוח  כלל  חברת  בתביעות,  הטיפול  בנושא 
במקום הראשון עם ציון של 7.61 בקרב הסוכנים, 
והקטנות  הבינוניות  בין  הראשון  במקום  שומרה 

עם ציון של 7.93.
בנושא  בהחלטות  ההוגנות  לשאלת  ובאשר 
במקום  ביטוח  כלל  נמצאת  תביעות  תשלום 
הסוכנים  בקרב   7.71 של  ציון  עם  הראשון 
בין החברות הקטנות  ושומרה עם ציון של 7.91 
והבינוניות. בסוגיית תשלום לפנים משורת הדין 
נמצאות כלל ביטוח עם ציון 6.86 ושירביט עם 

7.34 בשתי הקטגוריות המדוברות.

מקצועיות וזמינות
של  המקצועיות  ברמת  גם  מובילה  ביטוח  כלל 
בין החברות הגדלות  ציון של 7.86  העובדים עם 
והבינוניות.  בקטנות   8.43 של  ציון  עם  ושירביט 
ברמת הזמינות וקלות השגה של העובדים נמצאת 

כלל במקום הראשון עם ציון של 7.88 ושירביט עם 
ציון של 8.37.

הסקר בחן גם את עניין שקיפות חישוב העמלות 
בחברה, בו זכתה כלל במקום הראשון עם ציון של 
הבינוניות  בין   7.79 ציון של  עם  ושירביט   7.13
של  בפורטל  העבודה  נוחות  בעניין  והקטנות. 
 8.12 של  בציון  כלל  זכתה  שוב  הביטוח  חברת 
ושירביט במקום הראשון בקטגוריה של הבינויות 

והקטנות עם ציון של 7.94.
הביטוח,  חברת  של  הסלולרי  הממשק  בנושא 
בין  הגבוה  שהוא   6.96 של  בציון  זכתה  הראל 
שהוא   7.09 בציון  ושירביט  הגדולות  החברות 
הגבוה בין הבינוניות והקטנות. בסוגיית התמיכה 
הטכנית הגיעה כלל למקום הראשון בין הגדולות 
 8.41 של  לציון  שומרה  ואילו   8.3 של  ציון  עם 

בקטגוריה השנייה של גודל החברות.
עם  הגדולות  בין  הגבוה  לציון  הגיעה  איילון 
7.65 בנושא של פתרונות לכיסויים בתחום העסקי 
ושירביט לציון של 7.32 בין הבינוניות והקטנות. 

הסוכנים,  מבחינת  יותר  רגישה  אחרת,  סוגייה 

כלל במקום הראשון, הפניקס - 
הפוגעת ביותר בסוכנים

רוזנפלד: "סוכני הביטוח חיים את השטח ומשרתים את הלקוחות. הסקר הזה נותן תמונת מצב 
שערכה לציבור – לא יסולא בפז" • וגם: שומרה במקום הראשון בין החברות הבינוניות והקטנות; 

איילון ראשונה בתעריפים לסוכנים; הראל ראשונה בממשק הסלולרי < רונית מורגנשטרן



כנס אלמנטר ה-33
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בהקלטות " אם  המבוטח,  עם  תקשורת  לתעד 
תיעוד   – ווטסאפ  מייל  תכתובת  ותמלולן, 
יציל אתכם מתביעה כספית גבוהה שהמבוטח 

עלול להגיש נגדכם".
מנהלת  רבינוביץ,  מאיה  עו"ד  הדגישה  כך 
לביטוח,  חברה  באיילון  משנה  וביטוח  סיכונים 
אחריות  בביטוח  הלשכה  סוכני  את  שמבטחת 
על  הרצאתה  בפתח  שנה,   30 מזה  מקצועית 

תביעות רשלנות מקצועית נגד סוכני ביטוח.

הסיכונים לסוכני הביטוח במגוון 
עולמות הביטוח:

ביטוח חיים – בהתייחסה לביטול פוליסת ביטוח 
חיים, ציינה רבינוביץ' את החשיבות של החתמה 
בכתב על ביטול פוליסה כשהלקוח מבקש זאת, או 
הביטוח.  את  ביקש  בה  השיחה  את  לתעד  לפחות 
המילה  מול  הסוכן  של  מילה  זו  דבר  של  "בסופו 
של המבוטח שטען במקרה זה, כי מעולם לא ביקש 

לבטל את הפוליסה", הוסיפה.
שבה  דוגמה  הציגה  רבינוביץ'   – רכוש  ביטוח 
חוה בצפון המדינה הייתה מבוטחת עד 2013 בכלל 
ביטוח על 14.5 מיליון שקל, כולל נזקי טבע. אז 
הועברה הפוליסה של החברה בידי הסוכן לחברת 
טבע.  נזקי  לבטח  הפסיקה  שכלל  משום  הפניקס, 
חצי  זמני של  וכיסוי  מקדים  סקר  דרשה  הפניקס 
החוה  ספגה  תקופה  אותה  במהלך  שקל.  מיליון 
דחתה  והפניקס  ורוחות,  שלגים  מסופת  נזקים 
את התביעה, גם משום שהסקר לא הושלם. בעלי 
ושסכום  מכלל  שהועברו  ידעו  שלא  טענו  החווה 
הסוכן  בלבד.  שקל  מיליון  לחצי  ירד  הכיסוי 
נתבע על אחריות מקצועית. "במקרה זה הפעלנו 
ביטוח מטרייה, שרק לסוכני הלשכה יש אותו, כי 

הפוליסה הפרטית של אותו סוכן לא הספיקה".

ביטוח דירה – לעדכן את הכיסויים בכל חידוש 
ולשלוח סוקרים מדי פעם כדי למנוע ביטוח חסר.

שחותמים  רבים  סוכנים  יש   – בריאות  ביטוח 
בשם המבוטח על הצהרת הבריאות שלו כדי לזרז 
עם  לעבור  חשוב  זה.  את  לעשות  "לא  תהליכים: 
לקבלת  לב  לשים  הבריאות,  הצהרת  על  המבוטח 
בהם  במקרים  נתקלנו  לחריגים.  המידע,  מלוא 
המבוטח טען שהוא לא מילא בכלל הצהרת בריאות. 
לפחות להחתים אותו ולהסביר לו על מה הוא חותם".
רבינוביץ' סיפרה לסוכנים כי פוליסת האחריות 
)באמצעות  הלשכה  לסוכני  המוצעת  המקצועית 
ליסוב( הרבה יותר אטרקטיבית מבחינת כיסויים 

ופרמיות: "אנחנו ניזוני מהשטח ובודקים מה חסר 
כדי שהסוכן יהיה מוגן כמה ששיותר. הכיסוי הוא 
מיום קבלת רישיון הסוכן, ולחברי הלשכה מוצעת 

גם פוליסת תאונות עם הרחבה למוות.
עוד סיפרה רבינוביץ כי ב־2019 פיתחה איילון 
צד  לנזקי  סייבר  ביטוחי  גם  הלשכה  חברי  עבור 
ג', וביטוח ייעוץ השקעות המגן על הסוכן המפנה 
לא  השקעה  על  תביעה  מפני  השקעות  ליועץ 

מוצלחת.

לתעד, לתעד, לתעד: כך תגנו 
על עצמכם מפני תביעה כספית 
תיעוד תקשורת עם המבוטחים עשוי להציל את הסוכן מתביעה כספית 

גבוהה • אלה הסיכונים שאתם צריכים להכיר < רונית מורגנשטרן

חשיבות התיעוד

כנס אלמנטר ה־33

עו"ד מאיה רבינוביץ ׀ צילומים: יוד צילומים אילת

 “זה מה 
 שיש ועם 
זה ננצח”

הלשכה מ מנכ”ל  ארבל,  וטי 
אלמנטר  בכנס  נשא  הנכנס, 
בפני  הראשון  נאומו  את 
סוכני הלשכה ואמר כי הוא גאה לשמש 
“בלשכה  אותו.  לומד  ועדיין  בתפקידו 
שמתכנסות  מקצועיות  ועדות   26 יש 
עתיד  עיניהן  כשלנגד  לבקרים  חדשות 

סוכן הביטוח”.
מקצוע  של  הייחוד  את  הדגיש  ארבל 
משתנה,  “העולם  ואמר:  הביטוח  סוכן 
ישנם  זאת,  לעומת  נעלמים.  מקצועות 
שמחייבים  ביטוח,  סוכן  כמו  מקצועות, 
ותפיסה  אינטליגנציה  יצירתיות, 
ערך  לאדם  יש  בהם  מקצועות  חושית. 
שיישארו  המקצועות  הם  משמעותי 
מעולמות  ובהשאלה  זמן.  הרבה  לעוד 
ועם  שיש  מה  זה   - והפוליטיקה  הצבא 

זה ננצח”.

בך  פוגעת  החברה  מידה  באיזו  בחנה: 
אלמנטרי?  בביטוח  הישירה  בפעילותה 
ובין   7.37  – הגבוה  לציון  זכתה  הפניקס  חברת 
 .6.32 עם  שירביט  חברת   – והבינוניות  הקטנות 
הסוכנים  מבחינת  רגישה  היא  גם  אחרת,  שאלה 
היתה: באיזו מידה אתה נפגע בגלל הורדת שיעור 
עמלתך בגין הנחה ללקוח? במקום הראשון היתה 
חברת איילון בין הגדולות עם ציון של 6.91 ובין 
הבינוניות והקטנות – הכשרה ביטוח עם ציון של 

.6.7
יורם נוה, מנכ"ל כלל ביטוח ופיננסים: "תוצאות 
הסקר משקפות עבודה מקצועית, מאומצת ויסודית 
להעניק  אמיתי  רצון  מתוך  בחברה,  עושים  שאנו 
לסוכנינו את השירות הטוב ביותר בענף, כדי שהם 
האיכותי  השירות  את  ולהעניק  להמשיך  יוכלו 
לא  שאמרנו  כפי  ללקוחותיהם.  ביותר  והמקצועי 
של  החנית  חוד  את  מהווים  הביטוח  סוכני  פעם, 
ארוכת  היחסים  מערכת  על  גאים  ואנו  החברה, 

מחויבות,  על  המושתתת  עמם,  שבנינו  השנים 
הוגנות ואמון הדדי. אני מבקש להודות לסוכנינו 
על ההוקרה ולהנהלת כלל ועובדיה, על המובילות 

ועל המחויבות הגדולה להצלחת החברה". 
של  תוצאה  "זו  שירביט:  מנכ"ל  נחום,  שלומי 
עבודה יסודית ומאומצת שעשינו בחברה בעשרת 
לשרת  כדי  שרץ  למי  תודה  האחרונים.  חודשים 
נהיה  הבאה  שבפעם  מקווה  ואני  הסוכנים  אתכם 

במקום הראשון".  



מוטי ארבל, מנכ”ל הלשכה



והזוכים הם:

*בכפוף לתקנון ** ההשתתפות בהגרלה הינה לסוכנים בעלי רישיון בלבד אשר מילאו את טופס ההרשמה עד עד יום שני 25.11 בחצות
הזוכה יפורסם בגליון הבא של המגזין

משה צחור זכה 
בחופשה זוגית

מה שקרה באילת, לא נשאר באילת!
תודה למאות הסוכנים שביקרו אותנו בביתן והשתתפו בהגרלות המדהימות
לא הגעתם לכנס וגם אתם רוצים לזכות בפרס?

לחצו על לוגו שגריר מלאו פרטים ותוכלו גם אתם לזכות 
....samsung galaxy Note10 ב

הניה קשביץ זכתה 
בטאבלט

צבי ויינשטין זכה 
בסמסונג גלאקסי

 נוט 10

אבי גולן זכה  
בחופשה זוגית
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היום, " החדשנות  רכבת  על  יעלה  שלא  מי 
גינדי,  ירון  אמר  מחר״,  אותו  תדרוס  היא 
במסגרת  בישראל,  המס  יועצי  לשכת  יו"ר 
פאנל שעסק בערך המוסף של איש מקצוע בעידן 

הדיגיטלי.
 )12 )ערוץ  דדון  אדוה  הנחתה  אותו  בפאנל, 
למנכ"ל  משנה  רביב,  ליאור  גם  השתתפו 
הפצה  וערוצי  הלקוחות  חטיבת  ומנהל  מגדל 
בחברה, סו"ב רחל כבודי, יו"ר מערך קשרי חוץ 
ועדת  יו"ר  מיטרני,  לילך  וסו"ב  בלשכה,  ויח"צ 

הצעירים.
ללקוחותיו  אפליקציה  על  שסיפר  גינדי, 
שהטמיע במשרדו, אמר: "מדובר בשינוי תודעתי 
קודם כל אצלנו – יועצי המס או סוכני הביטוח; 
ואת  שלכם  הלקוחות  את  תרגילו  תוותרו,  אל 

העובדים שלכם לדיגיטציה".
מצד  התחרות  על  המנחה  לשאלת  בהתייחסו 
האשראי,  כרטיסי  וחברות  הדיגיטליות  החברות 
אמר גינדי: "כל מי שרוכש ביטוח שלא באמצעות 
הגדולות  הטעויות  אחת  את  עושה  ביטוח,  סוכן 
בחייו. רכישת ביטוח מחברת כרטיסי אשראי היא 

רכישה תחת לחץ”.
יש  גדול;  אתגר  היא  "הדיגיטציה  כבודי:  רחל 
זמינות ומהירות, אבל הנתונים  לה יתרונות של 
ביטוח  הספציפי.  ללקוח  מותאמים  ולא  יבשים 
באמצעות אפליקציה אפשרי, אבל רק עם בדיקה 

הפוליסה  התאמת  את  לבדוק  שיכול  סוכן  של 
לנתונים האישיים של הלקוח.

כרטיסי  חברות  בידי  ביטוח  מכירת  ״לגבי 
את  שמחזיק  גוף  מזה.  גדול  עוול  אין  האשראי, 
כל נתוני הפיננסים של הלקוח ורוצה למכור לו 
יגרום  גם  זה  לחץ.  תחת  מכירה  זו   – ביטוח  גם 

להגדלת הריכוזיות". 
מול  פאסיביים  קצת  שהיינו  מודה  "אני  רביב: 
להגיב.  התחלנו  אבל  הדיגיטליות,  החברות 
יכולים  מקצוע,  אנשי  שהם  הביטוח,  סוכני  גם 
ולאמץ את  לנצל את מאגר הנתונים שיש להם, 

הדיגיטציה.
מכירה  של  שלם  תהליך  השקנו  הכנס  לקראת 

לכל  שלנו;  הביטוח  סוכני  באמצעות  דיגיטלית 
הצטרפו  כבר  סוכנים   260 שלו;  אתר  יהיה  סוכן 

במהלך הכנס".
כבודי סיפרה על המערכת הדיגיטלית שהטמיעה 
במשרדה, "בה נשלחת ללקוח הודעת אס.אם.אס, 
מגיע  המידע  פרטים.  וממלא  לקישור  נכנס  הוא 
אלינו ואנחנו מגלים חוסרים ומבצעים התאמות. 

זה כלי נהדר – בשבוע אחד מכרנו 785 פוליסות 
גם  הרוויח  הלקוח  הדיגיטלית.  המערכת  בזכות 

הנגשה וגם סוכן שיחזור אליו".

״חנות דיגיטלית״
שגדל  הצעיר  הדור  עם  ההתמודדות  בנושא 
על הסמארטפון, אמרה מיטרני: "בסופו של יום, 
מלמדת  אני  אנשים.  עם  לעבוד  אוהבים  אנשים 
את הלקוחות שלי שאני לא סוגרת עסקאות אלא 
כל  נמצאים  הם  אם  גם  יחסים.  מערכת  פותחת 
הזמן בדיגיטל, קונים בדיגיטל, הם עדיין רוצים 

את הבקרה שמה שהם קנו מתאים להם".

שכולם  שנה,  10־20  בעוד  שיהיה  "מה  רביב: 
את  ימצאו  הם  אז  אבל  בדיגיטל  ביטוח  יחפשו 
אלפי הסוכנים שפתחו אתרים וחנויות דיגיטליות. 
התחרות תהיה עוד יותר קשה והיא תימדד בעיקר 

בשירות".
הדיגיטציה  בנושא  הלשכה  פעילות  בנושא 
סיפרה כבודי: "אני חייבת לפרגן לנשיא הלשכה 
סו״ב  ליאור רוזנפלד, שכבר במסע הבחירות שלו 
הביטוח.  סוכן  ותדמית  מעמד  את  לקדם  הבטיח 
אינו  היום  בתקשורת  הביטוח  סוכן  של  מעמדו 
הרבה  היו  אז  שנתיים,  לפני  שלו  למעמד  דומה 

כתבות שהשמיצו אותנו. 
הסוכן,  בהתמקצעות  משקיעה  הלשכה  "בנוסף, 
יהיה  שלא  סוכן   – ההבדל  את  שיוצר  מה  זה  כי 
כלים,  מספקת  הלשכה  בבעיה.  יהיה  מקצוען, 
סדנאות, ימי עיון כנסים שתורמים להתמקצעות 

שלנו".
איך מתמודדים מול חברות הדיגיטל שמציעות 

ביטוח זול?
כבודי: ״נתחיל מכך שלא כל כך מרגישים אותן. 

הכוח שלנו הוא בכך שאנחנו מקצוענים״.
רביב: "האיום הוא לא חברות הדיגיטל – האיום 
נסיעות  ביטוחי  שמוכרת  חברה  כמו  מבית,  הוא 
סוכנים.  כחברת  עצמה  מציגה  אבל  איסתא  עם 
פוליסה,  בהפקת  שקיים  הסרבול  הוא  נוסף  איום 
להקל  צריכים  הביטוח  חברות  אנחנו  ברגולציה; 
על הסוכנים בהנגשת הדיגיטציה; לא ייתכן שאני 

עדיין מקבל הצעות ביטוח מסוכנים בכתב יד״.

״מכירת ביטוח בידי חברות כרטיסי 
האשראי - אין עוול גדול מזה״

כך לדברי יו״ר מערך קשרי החוץ בלשכה בפאנל בנושא דיגיטציה ‰ ירון גינדי: ״הדיגיטציה מהווה 
הזדמנות לסוכני הביטוח שבעוד 10־20 שנה לכל אחד מהם תהיה חנות מקוונת״ < רונית מורגנשטרן

כנס אלמנטר ה־33 |  עידן דיגיטלי

פאנל בנושא דיגיטציה ׀ צילום: יוד צילומים אילת

רביב: ״אני מודה שהיינו קצת פאסיביים מול החברות 
 הדיגיטליות, אבל התחלנו להגיב. גם סוכני הביטוח, 
 שהם אנשי מקצוע, יכולים לנצל את מאגר הנתונים 

שיש להם ולאמץ את הדיגיטציה״
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שעסק ל בפאנל  חדשות  בשורות  היו  א 
בביטוח אופניים חשמליים, ואשר שסיים 
אלמנטר  כנס  של  העיוני  החלק  את 
עלייה מהרוג  החמורים על  הנתונים  גם  באילת; 
ל־14  ב־2015  חשמליים  אופניים  מתאונת  אחד 
גרמו  לא  ב־2018,  הרוגים  ו־19  השנה,  הרוגים 
למדינה למצוא פתרונות בתחום ביטוח החובה על 

נזק גופני לרוכבי האופניים החשמליים.
אחרונות  ידיעות  עיתונאי  הנחה  אותו  בפאנל, 
חבר  גולדפוס,  אבנר  סו"ב  השתתפו  ליאור,  גד 
הוועדה לביטוח אלמנטרי; רו"ח ודיע עואד, מנהל 
מחלקת חבויות ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
המועצה  מבצעים,  חטיבת  מנהל  דן,  וצביקה 

לבטיחות בדרכים.
בתאונות  הנפגעים  נתוני  את  שהציג  דן, 
הפצועים  מספר  את  גם  מנה  אופניים חשמליים, 
ועד  "מ־2015  אשתקד:  ו־127  השנה   69  – קשה 
היום היו 51 הרוגים בתאונות אופניים חשמליים 
אסר  מאז  לדבריו,  וקשה".  בינוני  פצועים  ו־415 
חשמליים  אופניים  רכיבת  על  התחבורה  משרד 
על מדרכות, יותר ויותר מהנפגעים הם הרוכבים 

עצמם.
עוד סיפר דן כי בשנה האחרונה נכנסו תקנות 
של חיוב הרוכב בחבישת קסדה, איסור רכיבה על 
 ,16 לגיל  מתחת  רכיבה  איסור  כאמור,  מדרכה, 

וקורסי תיאוריה בכיתות י' בכל הארץ.
״הכיוון במשרד התחבורה הוא לחייב ברישוי את 
כל האופניים החשמליים בדומה לרישוי עם מספר 
שהיה מקובל לפני כמה עשרות שנים לאופניים 

רגילים״. 
עוד התייחס דן לרישות הערים בשבילי אופניים 
ואמר: "המדינה משקיעה בכך הרבה כסף, אבל אין 
היענות אצל כל ראשי הערים. בגוש דן ההיענות 
שקל  מיליון  כ־100  מושקעים  ושם  גבוהה 
בשבילים לאופניים חשמליים. גם בחיפה, בקריות 
ובבאר שבע. המדינה תקצבה, יש כסף, אבל לא 

כל הרשויות עשות מעשה ומבקשות את הכסף”.

״הפול אינו פתרון״
ורשות  פרוץ  הנושא  מדוע  המנחה  לשאלת 
שוק ההון אינה פועלת לפתרון, אמר רו"ח עואד 
הגדרת  על  עונים  אינם  החשמליים  שהאופניים 
חוק הפלת"ד ולכן אי אפשר לבטח אותם בביטוח 
חובה ולא בביטוח צד ג': "גם הפול אינו פתרון כי 

הוא מיועד רק לרכב מנועי.
עם  בנושא;  ההתפתחויות  אחר  עוקבים  ״אנחנו 

זאת, רוב התאונות של אופניים חשמליים קורות 
ידי  ולכן הם מכוסים על  עם כלי רכב מנועיים, 
ביטוח החובה של הרכב המנועי המעורב בתאונה. 
האופניים  רוכבי  את  חובה  בביטוח  נחייב  אם 
ויש  יקרה  תהיה  למבוטח  העלות  החשמליים, 

והם  ביטוח  יקנו  לא  שאנשים  גבוהה  סבירות 
להם  יש  לפחות  היום  בכלל;  פיצוי  ללא  יוותרו 

כיסוי מהרכב המעורב בתאונה״.
פרטיות  פוליסות  היום  יש  כי  ציין  עואד  רו"ח 

את  ומכסות  מהצרכים  חלק  על  שעונות  ג'  לצד 
פגיעה של רוכב אופניים חשמליים בצד ג’, כמו 

הולך רגל ועוד.
הקיימים  הביטוחים  על  המנחה  לשאלת 
בתחום, אמר סו"ב גולדפוס: "השוק צריך לצאת 
מהקופסה. החקיקה הייתה בשנות ה־80. למה לא 
לקורא לזה אופנוע עם מנוע חשמלי כדי שיהיה 
אופניים  עם  תאונה  הרי  חובה?  בביטוח  כיסוי 

חשמליים גם היא נקראת תאונת דרכים.
תפקידנו  וגם  להגן  תפקידו  חובה  ״ביטוח 
כסוכנים להגן. לצערי, הפוליסות הקיימות כיום 
בתחום לצד ג' מכילות חורים יותר מאשר בגבינה 
שווייצרית. תפקיד הרשות להגן ולשמור על ציבור 
המבוטחים. היא לא עושה את זה בתחום האופניים 
החשמליים. אפשר להכניס בביטוח הדירה סעיף 
לכיסוי ביטוח צד ג' לאופניים חשמליים, או לתת 
הנחיה לחברות הביטוח שיסירו את המגבלה של 
המשפט  בתי  גם  רכב.  מביטוח  מנועי'  רכב  'כלי 
פוסקים באופן שונה זה מזה לגבי מהות אופניים 

חשמליים ככלי רכב״.
לסיכום אמר נציג רשות שוק ההון: "אנחנו לא 
רוכבי  את  נחייב  לא  אבל  מהנושא,  מתעלמים 
כול  נבחן  ביטוח.  בחובת  החשמליים  האופניים 

הצעה שתגיע אלינו”.

אופניים חשמליים: הפתרון החלקי - 
בקרוב חובת רישוי

פאנל שנערך בסיומו של החלק העיוני בכנס אלמנטר בנושא ביטוח חובה לרוכבי אופניים חשמליים לא 
הציג בשורות של ממש • השינוי הצפוי בקרוב - חובת רישוי < רונית מורגנשטרן

כנס אלמנטר ה־33 | מכת מדינה

מנהל מח׳ חבויות ברשות 
שוק ההון: ״רוב התאונות של 

אופניים חשמליים קורות 
עם כלי רכב מנועיים, ולכן 
הם מכוסים על ידי ביטוח 
החובה של הרכב המנועי 

המעורב בתאונה״

רב שיח אופניים חשמליים ׀ צילום: יוד צילומים אילת
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תמונות מכנס 
אלמנטר ה־33

 1. שגיא מוקי • 2. מיכל הורנצ'יק, שמעון בוסקילה, 
ליאור הורנצ'יק, חנן בן ארי ויעקב ורדי • 3. ישראל גרטי 

ורענן שמחי • 4. רוני ברקוביץ' • 5. רון סלע ולילך מיטרני • 
 6. ליאור רוזנפלד ואדוה דדון • 7. מימין: אורי אומיד, 
 ישראל גרטי, אייל בן סימון, יהודה בן אסייג, יורם נוה, 

 אריק יוגב וליאור רוזנפלד • 8 מימין: שלומי נחום, 
רחל כבודי, צביקה ליבושור ומיכל בירנבוים
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לנו " נגעו  תמיד  ארי  בן  חנן  של  השירים 
דור   ,)44( להב  ערן  מספר  בלב״,  עמוק 
שני לסוכני ביטוח מנשר, שסיפור החיים 
המטלטל שלו לא ישאיר עין יבשה. את החיבור 
בו  יש  וגם  הגורל  יצר  ארי  בן  חנן  למוסיקאי 
סוכן  של  חיים  בסיפור  שקשור  נוסף  רובד 
ביטוח. בשביל להב החיבור למוסיקאי בן ארי 
הוא דרך לשמר את זכרו של בנו אורי, שנפטר 
לפני 4 שנים ממחלת הסרטן, בגיל 8. "למילים 
משמעותי  עומק  היה  תמיד  ארי  בן  חנן  של 
עבורנו. כמו בשיר 'מה אתה רוצה ממני'. שזה 
שיר שהוא נטו פנייה אישית לאלוהים”, מספר 
ודאגנו  ילד של טבע,  היה  "אורי  ומוסיף  להב 
השאר  בין  קשור  שגם  שיר  עבורו  שייכתב 

לטבע״.
לפני  באילת.  בכנס  ערן  את  פוגשים  אנחנו 
לחנן  ערן  בין  ראשון  קשר  נוצר  שנים  מספר 
נוספים  הורים  נבחר עם  ארי, לאחר שערן  בן 
להיפגש עם בן ארי ביוזמה של העיתון "ידיעות 
אחרונות". הפעם נוצר שוב המפגש, ביוזמה של 

לשכת סוכני ביטוח. 
הבכורה  בתו  יפעת,  אשתו  עם  עומד  ערן 
השנה  בנות  שלהם  התאומות  ושתי  ליאור, 
וחצי – שחר ונועם. אנחנו מחכים למופע של 
שמעון בוסיקילה שיארח את חנן בן ארי לבאי 
הכנס. "ממש לפני שאורי חלה, נפצעתי קשה 

הגידים  לי  "נתלשו  ערן.  מספר  שלי",  ימין  ביד 
חודשים.  ושכבתי בבית במשך שמונה  והרצועות 

אז מבין מאות אנשים שכתבו ל'ידיעות אחרונות', 
בנסיבות  שנפטרו  לילדים  הורים  כמה  ועוד  אני 
קשות, זכינו לפגוש את חנן בן ארי. הוא שר לנו 

ככה  אז.  חדש  שהיה  העולם',  'אלוף  השיר  את 
נולד החלום שלי שיהיה שיר בעתיד שינציח את 
וליאור  ויפעת אשתי  אני  יכירו.  ושכולם  אורי 

הבת שלנו מאוד אוהבים את חנן בן ארי״.
המטלטלים  הזכרונות  אחד  על  מספר  ערן 
על  ישב  "הוא  שנפטר.  לפני  מאורי,  לו  שהיו 
לפני  יום  ממש  היה  זה  אשתי.  של  הברכיים 
שנפטר. ובמקרה נולד לו בן דוד אז. אורי מאוד 
התרגש מהלידה של בן דודו החדש, והוא ישב 
כמו בן אדם גדול על הברכיים של יפעת וממש 
ניגב לה את הדמעה ואמר לה: אמא תעשי לך 
החלטנו  השבעה  כדי  תוך  כך,  אחר  כזה.  אחד 
כך  להב.  מספר  פונדקאות”,  תהליך  על  ללכת 

נולדו שחר ונועם לפני שנה וחצי.
אומן  לי  הכירו  נפטר,  שאורי  אחרי  "חודש 
באחד  שיחה  ביננו  התנהלה  שירים.  שכותב 
הערבים, סיפרתי לו את הסיפור שלי בפירוט. 
את  לי  שלח  הוא  לשוחח  שסיימנו  אחרי  שעה 
השיר שכתב על אורי. קיבלתי פידבקים מאוד 
חיוביים על השיר ואני מקווה שהוא ינציח את 
זכרו”. השיר של ערן טרם הולחן אך הוא מקווה 

ופועל לכך שיום אחד זה אכן יקרה.
עם  ארי  בן  עם  הנוכחי  המפגש  נוצר  איך 

הלשכה?
וקובי ורדי  )נשיא הלשכה(  רוזנפלד  "ליאור   
הראו  בלשכה(  והאירועים  הכנסים  ועדת  )יו"ר 
לנו כאן רגישות רבה ועזרו לייצר את המפגש, וזה 
המקום להודות להם. זה לא עובר לידי ואני מאוד 

מעריך את העזרה שלהם״.
"אם  ביטוחי.  רובד  גם  יש  ערן  של  לסיפור 
ביטוח  סוכן  אני  אז  הביטוחי,  הנושא  על  נסתכל 
 35 סוכן  שלי  אבא   - ממשיך  דור  ואני  שנה   20
שנים, אמא שלי סוכנת 25 שנים. יש לנו סוכנות 
המהר"ל,  כרם  במושב  גר  אני  בנשר.  משפחתית 
לא רחוק מאוד. כשהילדים נולדו דאגתי לעשות 
שקשור  מה  וכל  שצריך  הביטוחים  כל  את  להם 
לביטוחי בריאות. בגיל שנתיים וחצי גם הוספתי 
קשה.  מחלה  בגין  פיצוי  בעיקר  סיעודי.  אלמנט 
בזכות הביטוח לא היו לנו דאגות כלכליות והעסק 

המשיך לעבוד גם כשלא הייתי הרבה בעסק״.
"יפעת היתה בבית החולים עם הילד והסכומים 
שקיבלנו עזר לנו להתמודד כלכלית. במקביל היה 
קיבלנו  כאשר  בסל;  שלא  תרופות  של  כיסוי  לו 
תרופה שעולה כל שלושה שבועות 35 אלף שקל. 
מחלקת  עם  מגדל  חברת  את  לשבח  המקום  זה 
התביעות שלה שעזרה לנו בתקופה הקשה. למרות 

שכל זה בסופו של דבר לא עזר לצערי הרב”.

 ”השירים של חנן בן ארי תמיד נגעו לנו 
עמוק בלב – יש להם עומק מיוחד עבורינו"

במפגש מרגש עם הזמר חנן בן ארי שנערך בכנס, מספר ערן להב, דור שני לסוכני ביטוח, את סיפור חייו 
המטלטל ועל בנו שנפטר מסרטן כשהוא רק בן 8 < מערכת ביטוח ופיננסים

כנס אלמנטר ה־33 | עמוק בלב

המפגש של בן ארי עם משפחת להב

אורי להב ז״ל
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הגדרת החוק בדבר אופניים 
חשמליים: אלה ההשלכות המעשיות

האם אופניים חשמליים נחשבים ככלי רכב מנועי? בדיון שנערך בכנס אלמנטר הציג היועמ"ש את הדעה 
החלוקה של בתי המשפט בנושא < עו"ד עדי בן אברהם 

באילת ה השנתי  הכנס  את  סיימנו  שבוע, 
נערך  היתר  בין  האלמנטרי.  בתחום  שעסק 
שם דיון מעניין ביחס לאופניים החשמליים. 
חייבת  אשר  בתחום  בעיה  שקיימת  מבינים  כולם 
הנושא  בפרקטיקה  אך  ומתאימה.  מידתית  הסדרה 

עדיין פתוח ומעורר שאלות ותהיות רבות.
הדין  פסק  על  כתבתי  לאחרונה  רק  מכך,  יתרה 
בבית המשפט המחוזי אשר התקבל בשלהי ספטמבר 
"כלי  נחשבים  חשמליים  אופניים  כי  הקביעה  בדבר 
נשימה  ובאותה  מכך  המשתמע  כל  על  מנועי"  רכב 
התייחסתי לפסק דין נוסף בבית משפט השלום שלא 

מקבל את עמדת בית המשפט המחוזי.
השבוע התבשרנו על פסק דין נוסף אשר פורסם ערב 
הכנס השנתי כשבית המשפט המחוזי פוסק כי אופניים 
חשמליים לא יחשבו ככלי רכב מנועי, ובכך הוא דוחה 

את עמדת חברת הביטוח, וזה סיפור המעשה:
גברת בת 70 חצתה מעבר חציה באור ירוק. לפתע 
הגיח רוכב אופניים חשמליים, עבר באור אדום ופגע 
חשמליים  אופניים  כי  קובע  השלום  משפט  בית  בה. 
והבולט  המרכזי  הכוח  שכן  מנועי",  רכב  "כלי  אינם 
ההגדרה  לצורך  הגובר,  הפיזי,  הכח  הינו  בהפעלתם 
את  לנהל  יש  משכך  המכני.  הכח  על  המשפטית, 
ועניין  דבר  לכל  נזיקית  משפטית  כתביעה  התביעה 

ואין מדובר על תאונת דרכים. 
הנפגעת ערערה על ההחלטה לבית המשפט המחוזי 
קרן  על  ולכן  דרכים  תאונת  על  מדובר  כי  בטענה 

"קרנית" לפצותה על הנזקים אשר נגרמו לה. 

אשר  הדין  הוראות  את  בחן  המחוזי  המשפט  בית 
רלוונטיות לאופניים בעלי מנוע עזר, לרבות התיקונים 
החדשים באשר לצורך בחבישת קסדה וברישיון נהיגה 
בידע תיאורטי, המקנים  הכוללת הכשרה  או הסמכה 

אפשרות לרכוב על אופניים חשמליים.
בדבר  הטענה  את  לקבל  אין  כי  השיבה  "קרנית" 
מהטעם  מנועי  כרכב  החשמליים  האופניים  הגדרת 
והאופניים אינם חייבים  יוביל לכאוס, הואיל  שהדבר 
ברישוי וספק אם תהיה בנמצא חברה שתסכים לבטח 
במאשר  נזק  יותר  יגרם  ובכך  אנונימיים,  אופניים 

תועלת.

תקניים או לא?
אגב, אני ערכתי אבחנה בין אופניים תקניים שלא 
לא  חשמליים  אופניים  לעומת  רכב,  ככלי  יחשבו 
תקניים,  אשר יכולים להיחשב ככלי רכב זאת כאשר 
כלל,  לדווש  הרוכב  את  מחייבת  אינה  בהם  הרכיבה 
יכול לעשות בהם שימוש, תוך הפעלת הכח  והרוכב 

המכני־חשמלי בלבד.
בית המשפט - לאחר שסקר את הגדרת חוק הפיצויים 
ולאחר  מנועי  רכב  לעניין  דרכים  תאונות  לנפגעי 
ארצות  במדינות  לעולם  המשווה  המשפט  את  שסקר 
הברית ובאיחוד האירופי, אוסטרליה, ניו זילנד והודו 
- קובע כי הואיל והמחוקק לא הגדיר את האופניים 
כי  וקובע  להכריע  המשפט  בית  נדרש  החשמליים, 
נראה שהמחוקק הישראלי סבר כי אופניים חשמליים 
תקניים הינם דומים יותר לאופניים רגילים ומהווים 

את אותו סיכון תחבורתי.
המון  שיש  אף  על  כי  המשפט  בית  קובע  משכך, 
גישות וטענות, במקרה דנן, בהתחשב בכך שהאופניים 
החשמליים הינם תקניים, יש לדחות את הערעור תוך 
קביעה כי אופניים חשמליים תקניים אינם עונים על 
אינם  ומשכך  הפיצויים,  בחוק  מנועי"  "רכב  הגדרת 

נזקקים לעריכת ביטוח.
אך עד שהמחוקק לא יעשה סדר בנושא, נראה כי לא 
נאמרה המילה האחרונה בתחום האופניים החשמליים.

סוכני  לשכת  של  המשפטי  היועץ  הינו  הכותב 
ביטוח 

Shutterstock :כלי רכב מנועי או לא? | צילום

גאים להוביל את תחום זגגות הרכב 
בשקיפות מלאה, כבר 60 שנה!

גם השנה אנו גאים להשתתף בכנס סוכני הביטוח
ושמחים להזמינכם לבקר אותנו, גם בביתן שלנו

וגם במסיבת הסיום בחסות חברת אילן קארגלאס!

החברה הגדולה והמובילה בתחום זגגות הרכב בישראל מאז 1960! חייגו 6620* מכל טלפון
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 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

דרושים
למשרד ביטוח בהרצליה דרוש סוכן ביטוח עם 

התמחות מרכזית בתכנונים פנסיונים, מיסוי קופ"ג, 
תהליכי פרישה. מודל שותפות פורץ דרך בענף. קורות 

ibn1976@gmail.com :חיים למייל

דרושה רפרנטית ביטוח חיים בקרית אונו, לטיפול 
 בתיק קיים, משרה מלא לפרטים: ליובל מור

054-7179599

למשרד ביטוח מצליח בפתח תקוה דרוש/ה חתם/ת 
ביטוח עסקים ואחריות מקצועית כולל חידושים 

ומכירות בעל/ת ידע במערכות חברות הביטוח.
משרה מלאה/ חלקית תנאים טובים למתאימים עם 

אפשרויות קידום. המשרה עם בסיס ובונוסים גבוהים 
למתאימים זריזות, תודעת שירות גבוהה, יכולת מו''מ 

מול עסקים. ניסיון בחיתום עסקי – חובה. ידע במכירות 
וניסיון מסחרי – יתרון.   קורות חיים נא לשלוח ל: 

jobs@yeadim-bit.co.il
לסוכנות ביטוח מובילה בגן יבנה דרוש/ה פקיד/ה 

לביטוח אלמנטרי הכולל רכב, דירה ועסקים. ידע בביטוח 
חיים יתרון . ניסיון  חובה.ניסיון בנתינת שירות מכירתי 

ללקוחות קיימים וחדשים. תנאים מצוינים ושעות עבודה 
B@BD2.CO.IL : נוחות.קו"ח למייל

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

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

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

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערו של חבר הלשכה 

אבי ממן על פטירותו של אביו

אשר ממן ז"ל
שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערו של חבר הלשכה 

אבו נאסר וסים על פטירתו של

אביו ז"ל
שלא תדע עוד צער

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

ג’נרלי מקימה יחידה שתתמחה 
בביטוחי יצירות אמנות

ברת הביטוח האיטלקית ג’נרלי השיקה יחידה חדשה שתתמחה בשרות של כיסוי ביטוחי ח
ליצירות אמנות. המהלך הזה, של מנכ”ל ג’נרלי פיליפ דונט, שלפני כן ניהל את חברת 
הביטוח AXA שהייתה המובילה בביטוח יצירות אמנות נעשה בעקבות גניבת יצירות אומנות 

יקרות ערך.
ג’נרלי  של  הניהול  שנות  בשש 
חייבת  שהחברה  למסקנה  הגיע  הוא 
להיכנס לענף ביטוח יצירות אומנות. 
היעד של ג’נרלי הוא להגיע להכנסות 
של  בהיקף  אמנות  ביטוח  מפרמיית 
בחמש  לשנה  אירו  מיליון  חמישים 
בסיס  על  זאת  כל  הקרובות.  השנים 
יגדל  זה  ביטוחי  שתחום  תחזית 
בעשרים אחוז בשנים הקרובות ויגיע 

ל 4.3 טריליון דולר.
אמנות  ביטוחי  של  השיווק  מאמצי 
ראשון  בשלב  יתרכזו  ג’נרלי  של 
הזו  הפעילות  בהמשך  באירופה. 
בשנים  שהפכה  בדובאי  תתמקד 
האחרונות למוקד של תערוכות שבהן 

מוצגות יצירות אמנות יקרות. 

מנכ”ל לויד’ס מזהיר 
מפני שחיקת מעמד 

המבטחים

נכ”ל תאגיד הביטוח לויד’ס, ג’הן ניל, מזהיר מ
מפני הפיכת חברות הביטוח ללא רלבנטיות  

להתנהל  ימשיכו  הן  אם  הצרכנים  בעיני 
בגישה שמרנית, למרות האתגרים הרבים 
הניצבים בפניהן. הוא השמיע את אזהרתו 

.AM Best בכנס חברת הדירוג
ניצבת  הביטוח  תעשיית  כי  הוסיף  ניל 
עתה בפני האמת הלא נעימה של שחיקה 
לא  הן  אם  הביטוח  חברות  במעמד 
יתמודדו עם אתגרים גדולים ותחרותיים 

ועם ההתפתחויות בשוקי הפיננסים. 
לא  המשנה  שמבטחי  טען  אף  הוא 
הגיבו במהירות הדרושה לשיעורי ריבית 
הפיצוי  ובגובה  ברווחיות  שפגעו  נמוכים 

שמקבלים המבוטחים.
העמיד  הפיננסים  בשוקי  החדש  המצב 
עריכת  של  הכדאיות  את  שאלה  בסימן 
ביטוחים של מפעלים ועסקאות, ציין ניל.
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