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ביטוח ופיננסים

מי יהיה היו"ר?
בתחילת השנה הבאה תיערך 

אסיפת בעלי מניות בכלל 
החזקות, שם ייבחר היו"ר הבא 

של הקבוצה ‰ אייל לפידות 
לא נמצא ברשימה < עמ' 8

מוטי ארבל, 
מנכ״ל הלשכה, 

מסכם שנת 
פעילות ענפה, 

שכללה אתגרים, 
הצלחות, 
ורפורמות 

 משמעותיות 
< עמ' 10

"פועל כל הזמן כדי להפוך 
את הלימון ללימונדה"

תקיפה חסרת תקדים
האקרים פרצו למערכות חברת 

שירביט ופרסמו ברשתות מידע 
רגיש על המבוטחים ‰ מערך הסייבר 

הלאומי ורשות שוק ההון מסייעות 
בחקירת התקיפה < עמ' 5

 הצלחה גדולה
כנס הפיננסים שנערך היום, 
בו השתתפו כ־700 סוכנים, 

 נחל הצלחה מרשימה 
< עמ' 2
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בתחילת השבוע פורסמו דוחות חברות הביטוח " 
למרות  ברווח  סיימו  כולן   – השלישי  לרבעון 
על  לחברות  מפרגנים  אנחנו  הקורונה.  משבר 
התוצאות הטובות, אך אל למנהליהן לשכוח שיש 
ועם שותפים צריך לנהוג  להם שותפים להצלחה, 
ליאור  סו"ב  הלשכה  נשיא  אמר  כך  בהגינות". 
 2020 הפיננסים  בכנס  שנשא  בדברים  רוזנפלד 

שהתקיים היום באופן מקוון.
רבה  חשיבות  רואה  הלשכה  רוזנפלד,  לדברי 
כלים  לסוכנים  ומעניקה  הפיננסים  בתחום 
נוספים.  הכנסה  ערוצי  לפיתוח  בתחום  מקצועיים 
"בעידן שבו קיימת ירידה בהכנסות מביטוח, חשוב 
יהיה  הפיננסים,  תחום  גם  יהיה  הסוכנים  שבידי 
 2020 בסוף  ללקוחות;  להציע  רחב  כלים  ארגז 
סוכן הביטוח חייב לתת מעטפת כיסויים כלכליים 
למבוטח ולהיות איש הסוד והעצה הכלכלית הנכונה 
נשיא הלשכה הדגיש שגם  למשפחה הישראלית". 
המבוטח   ,120 גיל  ועד  מעבודה,  הפרישה  לאחר 
ילווה על ידי סוכן הביטוח שלו בהכוונה מקצועית 

ונכונה.

"לבדל את עצמנו"
לחיסכון  האלטרנטיבה  בהיעדר  כי  הדגיש,  עוד 
להיכנס  חייב  הביטוח  סוכן  בבנקים,  והשקעות 
ליצור  יכול  "הסוכן  זה:  בתחום  שנוצר  לוואקום 
ובכך  שלו  לקוח  לכל  הנכון  החיסכון  תמהיל  את 
נבדל את עצמנו מכל המוכרנים האחרים; מוכרנים 
סוכני  ואלו  מעט,  יש  אמון  אנשי  אבל  הרבה  יש 

הביטוח".
על  רוזנפלד  סיפר  הקורונה  לתקופת  בהתייחסו 
הליווי שהלשכה מעניקה בכל תחום, גם לסוכנים וגם 
לציבור הרב. "אנחנו עוסקים בכמה ערוצי פעילות 
סביב השעון; אנחנו עומדים על משמר המקצוע כל 
הזמן, בכל תחומי המקצוע, לא נחים לרגע ונמשיך 

לספק לכם את הכלים הנכונים להצלחה".
וגופי  ההשקעות  בתי  הביטוח,  לחברות  בפנותו 
סוכני  עובדים  מולם  האלטרנטיביות,  ההשקעות 
בתחום  "גם  רוזנפלד:  אמר  הפיננסיים,  הביטוח 

הפיננסים אנחנו מצפים להוגנות מצידכם, לשירות 
טוב, לשקיפות – אנחנו דורשים שיתוף פעולה מלא 

והוגן, כי מגיע לנו", סיכם רוזנפלד את דבריו.  

הלשכה כ של  הדיגיטלי  הפיננסים  נס 
התקיים היום בהשתתפות יוצאת דופן של 
הכנס  את  ביטוח.  וסוכנות  סוכנים  כ־700 
כהן,  שוש  וסו"ב  רופ  דני  הטלוויזיה  מגיש  הנחו 
חברת הוועדה לפיננסים בלשכה. הכנס כלל מספר 
רב יחסית של פאנלים מקצועיים, זרקורים על גופי 
השקעות אלטרנטיביות, הרצאות מקצועיות, דברים 
אמן  של  מסקרנת  הופעה  וגם  הלשכה  נשיא  של 
החושים אורי גלר, שחשף פרקים מעברו, וגם המחיש 

את כוחו מול מאות הסוכנים שצפו בו.
בלשכת  לפיננסים  הוועדה  יו"ר  פתח  הכנס  את 
סוכני הביטוח סו"ב אודי אביטל, שסקר את הישגי 
של  ביותר  הגדול  ההישג  לדבריו,  כה.  עד  הוועדה 
סוכני  של  הפיננסים  שמכירות  בכך  הוא  הוועדה 

הביטוח גדלו פי שלושה לעומת לפני שלוש שנים.
מאז  הוועדה  את  שמלווה  שהמוטו  ציין  אביטל 
הוקמה לפני שלוש שנים הוא: "להוריד כמה שיותר 
שחקנים למגרש הפיננסים", וזאת כדי להגדיל את 
פרנסת הסוכן. לשם כך ציידה הוועדה את הסוכנים 
והשלמויות  קורסים  באמצעות  מקצועיים  בכלים 

הוא החמיא  חיצוניים.  גופים  וגם של  של המכללה 
הלשכה  של  הביטוח  למקצועות  ההכשרות  למרכז 
שהפיק  היומיומיות  וההשתלמויות  הקורסים  על 
השתתפו  הדיגיטליות  "בהשתלמויות  מקוון:  באופן 
איש  30־40  לעומת  פעם,  בכל  סוכנים  100־150 

בהשתלמויות פרונטליות בעבר", ציין.

שיפור בשירות היצרנים
סו"ב אביטל התייחס לכך שבשנה החולפת עסקה 
היצרנים  של  השירות  בשיפור  בעיקר  הוועדה 
בכנס  הרצון  שביעות  "סקר  וללקוחות:  לסוכנים 
שעבר העלה את בעיית השירות הלקוי להם זוכים 
בין  מוקדים  פתחנו  שונים.  יצרנים  אצל  הסוכנים 
על  מצביעות  השנה  והתוצאות  והיצרנים  הלשכה 
השיפור הגדול. גיליתי מחדש את עוצמת הכוח שיש 
וגם הם  היצרנים. הם השותפים שלנו  ללשכה מול 
רוצים לשפר את השירות שלהם ללקוחות," הדגיש 

אביטל.
על  לעלות  הביטוח  לסוכני  אביטל  קרא  לסיום 
יש  הקורונה,  בתקופת  "דווקא  הפיננסים:  מגרש 
פשיטות  יש  אותן;  לנצל  שכדאי  הזדמנויות  הרבה 
רגל, יש כסף פנוי שיצא משוק ההון. אנחנו נמצאים 
בצומת דרכים של כמות כספים פנויה שלא הייתה 
ולנצל  לצומת  להיכנס  הזמן  זה  לדבריו,  כמותה". 

אותה להגדלת פרנסתו של סוכן הביטוח.
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ביטוח 
ופיננסים

"אנחנו עומדים על משמר המקצוע כל הזמן"
נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד החמיא לרווחי החברות למרות משבר הקורונה, אך קרא להן לא 

לשכוח שיש להן שותפים להצלחה – "ועם שותפים צריך לנהוג בהגינות" < רונית מורגנשטרן

"גיליתי מחדש את עוצמת הכוח של 
הלשכה מול היצרנים"

רוזנפלד | צילום: באדיבות הלשכה

אביטל | צילום: באדיבות הלשכה



| 3 בדצמבר 32020  02  02  02  02  02  כנס הפיננסים הדיגיטלי 2020

מסגרת כנס הפיננסים השנתי של לשכת ב
סקר  תוצאות  פורסמו  הביטוח  סוכני 
בתחום  הביטוח  מחברות  רצון  שביעות 
הפיננסים. הסקר, שבוצע על ידי מכון שריד, דירג 
את רמת השירות של החברות על פי שביעות רצון 
הסוכנים העובדים עמם. על הסקר ענו 411 סוכנים. 
מטרת הסקר היא לבחון את רמת שביעות רצון 
לאורך  עובדים  הם  עמן  מהחברות  הביטוח  סוכני 
זמן. הסקר בחן קריטריונים שונים לצורך מדידת 
שביעות הרצון של הסוכנים - איכות השירות של 
קבלת  והפקדתם,  כספים  קבלת  הביטוח:  חברות 
לפניות  מענה  יעילות  פדיונות,  ביצוע  הלוואות, 

ושקיפות התגמול.
כלל ביטוח ופיננסים נמצאת  על פי התוצאות, 
במקום הראשון גם השנה עם ציון של 3.93 מתוך 
5, הראל במקום השני )3.72(, מגדל )3.42(, הפניקס 

)3.29( ובמקום האחרון, אלטשולר שחם )3.08(.  

במקום   - )משיכות(  פדיונות  ביצוע  בתחום   •
הראשון בשביעות הרצון כלל ביטוח )4.03(, במקום 

האחרון אלטשולר שחם )3.48(.
 Be The Bank  )3.33( :פתרונות אלטרנטיביים •

)2.92( TARYA
הרצוי  למוצר  והפקדתם  כספים  קבלת  תחום   •
ביטוח  כלל  הרצון  בשביעות  הראשון  במקום   -

)4.04(, במקום האחרון אלטשולר שחם )3.08(.
 Be The Bank  )3.94( פתרונות אלטרנטיביים

)3.74( TARYA

• בתחום קבלת הלוואות - במקום הראשון בשביעות 
הרצון כלל ביטוח )3.84(, במקום האחרון אלטשולר 

שחם )2.83(.

• בתחום יעילות המענה לפניות - במקום הראשון 
בשביעות הרצון כלל ביטוח )4.04(, במקום האחרון 

אלטשולר שחם )2.96(.
 Be The Bank  )3.89( - פתרונות אלטרנטיביים

)3.29( TARYA
במקום   - מהחברה  התגמולים  שקיפות  בתחום   •
 ,)3.71( ביטוח  כלל  הרצון  בשביעות  הראשון 

במקום האחרון אלטשולר שחם )2.83(. 

 Be The Bank  )3.74( פתרונות אלטרנטיביים •
הראשון  במקום  זכתה  אף   TARYA )3.72(; BTB

בשביעות הרצון מהשירות שלה לסוכנים וללקוחות. 

30% עוסקים בתחום
מהסוכנים   28% מהסקר:  שעולים  נתונים  עוד 
ו־26%  אלטרנטיביות  בהשקעות  עוסקים 
גמל  בשיווק  עוסקים   90% מעל  במשכנתאות. 

והשתלמות ופוליסות חיסכון.
סו"ב אודי אביטל, יו"ר ועדת הפיננסים בלשכת 
סוכני הביטוח: "מטרתי לכל אורך שנותיי בתפקיד 
העוסקים  הסוכנים  מספר  את  להגדיל  הייתה 
כשנכנסתי  שנים  שלוש  לפני  הפיננסים.  בתחום 
והיום  בתחום  עסקו  מהסוכנים   5% רק  לתפקידי 
אנחנו כבר עומדים על 30%. ככל שסוכנים רבים 
המוצרים  סל  כך  הפיננסים  לתחום  יכנסו  יותר 

ואיכות השירות שנוכל להעניק תעלה".
סו"ב ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח: 
אמינות  השירות,  איכות  כזו  מורכבת  "בשנה 
וגמישות חברות הביטוח הן לא פחות מקריטיות. 
עסוקים  מהציבור  גדולים  חלקים  שבה  בתקופה 
תעסוקה  פתרון  בלמצוא  יום,  היום  את  בלשרוד 
לספק  חייבים  והסוכנים  הביטוח  חברות  והכנסה 

מענה שקוף, יעיל ומותאם לצורכי המבוטח".

 סקר סוכני הפיננסים: החברה המצטיינת 
– כלל ביטוח. אחריה הראל ומגדל

תוצאות סקר שביעות הרצון השנתי בתחום הפיננסים פורסמו בכנס שנערך היום בבוקר ‰ 
Be The Bank מובילה בשירות לסוכנים וללקוחות במוצרים האלטרנטיביים < רונית מורגנשטרן

כללהראלמגדלהפניקסאלטשולר שחם



1.  לפי מדד שירות חיסכון פנסיוני לשנת 2019 לקרנות הפנסיה, של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון המשקף את רמת שירות הלקוחות 
בקרנות הפנסיה הניתן להם על ידי הגופים המוסדיים בישראל. אין באמור התחייבות לדירוג דומה בעתיד 2. אין באמור תחליף לייעוץ 
ו/או שיווק פנסיוני אישי ו/או ייעוץ מס המותאמים לצורכי הלקוח. בכפוף להוראות ההסדר התחיקתי, התקנונים הרלוונטיים ותקרת 

ההפקדה השנתית לשנת 2020.

למעבר להנחיות ההפקדה <<

נשמח לעמוד לשירותכם
מחלקת ערוצי הפצה 5664*

https://bit.ly/3kkKSdP
https://bit.ly/3fisGkh
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חברת מ על  הסייבר  תקפת 
שני  ביום  שהתרחשה  שירביט, 
מידע  לדליפת  הביאה  בערב, 
רגיש על מבוטחי החברה ועובדיה. מדובר 
שבוצעו  ביותר  הגדולות  המתקפות  באחת 
נגד חברה מסחרית בישראל, שגם שיתקה 
את המערכות של שירביט וגם הוציאה מהן 

מידע שמוערך במאות אלפי מסמכים.
שוק  רשות  הודיעו  המתקפה  בעקבות 
הסייבר  ומערך  וחיסכון  ביטוח  ההון, 
"אמש  כי:  בבוקר,  שלישי  ביום  הלאומי 
חשד  לבדוק  המערך  בסיוע  החברה  החלו 
החברה  ושרתי  אתר  על  סייבר  לאירוע 

שבוצע על ידי האקרים. מבדיקה ראשונית 
עולה כי מדובר במידע על פרטי ביטוח של 
ולמערך,  לרשות  משותף  במאמץ  לקוחות. 
וחידד  שב  כך  בעקבות  ממשיכה.  הבדיקה 
המערך יחד עם הרשות את ההנחיות לגופים 

המוסדיים במשק".
מאחורי המתקפה נמצאת קבוצת ההאקרים 
אחריות  לקחה  שגם   ,BlackShadow
עליה באופן פומבי. משום שמדובר בקבוצה 
האפשרות  היתר  בין  נבדקת  מוכרת,  לא 

שמאחוריה עומדת איראן.
כדי להוכיח את אמינות הודעתה, פרסמה 
טלגרם  באפליקציות  ההאקרים  קבוצת 
של  זהות  ותעודות  רישיונות  וטוויטר 

עובדים,  של  משכורת  תלושי  החברה,  לקוחות 
הקלטת  ואף  ללקוחות  לביטוח  הצעות 

עם  שהתקיימה  לקוחה  של  שיחה 
שירביט  לקוחות  בין  שירביט.  נציגת 
באופן  פורסמו  האישיים  שפרטיהם 
וגם  היו בכירים במערכת הביטחון  זה, 
אביב  בתל  המחוזי  המשפט  בית  נשיא 

השופט גלעד נויטל.

המוני מבוטחים מודאגים
שירביט  חברת  השביתה  המתקפה  בעקבות 
מתקפות  למנוע  כדי  שלה  האינטרנט  אתר  את 
בה  ללקוחותיה  הודעה  פרסמה  החברה  נוספות. 
נזק.  להם  נגרם  לא  המידע  שבפרסום  הבטיחה 
החברה  ונציגי  הרבה  עזרה  לא  ההרגעה  הודעת 
שפנו  מודאגים  מבוטחים  המוני  להרגיע  נאלצו 

אליה. 
שירביט  הביטוח  חברת  מנכ״ל  מסר  בתגובה, 
צביקה ליבושור: ״חברת הביטוח שירביט מעמידה 

ללקוחותיה  והשירות  הבטיחות  תחום  את 
שנה  ומדורגת  העדיפויות,  סדר  בראש 
הביטוח  חברות  בצמרת  שנה  אחר 
על  הן  פעילותה,  בתחומי  בישראל 
האוצר  במשרד  ההון  שוק  אגף  ידי 

סוכני  לשכת  ידי  על  והן 
השקיעה  שירביט  הביטוח. 

באבטחת  שקלים  מיליוני 
בפני  ובהגנה  מידע  מאגרי 
בכל  ועומדת  סייבר  מתקפות 
דרישות הרגולציה המחמירות בנושא 

גם כעת את כל  זה. החברה משקיעה 
והמאמצים הדרושים לפתרון  המשאבים 

הסייבר,  מתקפת  של  ומהיר  בטוח  יעיל, 
במשק  ולפגוע  לנסות   האמיתית  שמטרתה 
הישראלי. שירביט תמשיך לפעול בשיתוף פעולה 
ותנקוט  המדינה,  רשויות  מול  מלאים  ובשקיפות 
לקוחותיה,  לאבטחת  הנחוצים  האמצעים  בכל 

ולהמשך מתן שירות איכותי ומיטבי״.

עליה בהתקפות סייבר
בעקבות מתקפת הסייבר בחברת שירביט 
הוועדה  יו"ר  גרטי  ישראל  סו"ב  אמר 
"אנו  הביטוח:  סוכני  בלשכת  האלמנטרית 
חדה  לעלייה  האחרונים  בחודשים  עדים 
ישראליות  חברות  כנגד  סייבר  בהתקפות 
ממשלתיים,  גופים  על  גם  פוסח  לא  וזה 
חברות הייטק, בתי חולים ועסקים פרטיים. 
חשיבות  את  מבינים  אנו  אלו  "במקרים 
סייבר  ביטוח  פוליסת  הסייבר.  ביטוח 
לסיכונים  לצרכיו,  לעסק,  המותאמת 
הלקוחות  מאגרי  ובכללם  לו  האורבים 
מסמכי  מסחריים,  סודות  עליהם,  והמידע 
פעילות עסקיים וכו', יכולה להיות קריטית 
המותקף.  הארגון  של  קיומו  המשך  לעצם 
ביטוח סייבר נכון יכול להציל ארגון/חברה 
עסקית מלהיות או לחדול. אנחנו ממליצים, 
שהוא  לבדוק  בישראל  עסק  בעל  לכל 
ויעניק  עליו  שיגן  סייבר  בביטוח  מצויד 
לו כיסוי בין אם מדובר באירוע פלילי או 
אירוע טרור. ידע ונתונים הם המשאב היקר 
לגורמי  יעד  מהווים  כן  ועל  בעולם  ביותר 
אירוע  מפני  הגנה  ברשת.  וטרור  פשיעה 
חומת האש של  הוא  מותאם  וביטוח  סייבר 
וגם  העסק  לבעל  גם  הגנה  ומאפשר  הארגון 

ללקוחותיו".

תביעה ייצוגית
לאחר פרסום התקיפה הוגשה על ידי מבוטחת של 
שירביט בקשה לאישור תביעה ייצוגית המוערכת 
בכחצי מיליארד שקל לבית המשפט המחוזי מרכז, 
נגד החברה. הלקוחה מבקשת לייצג את כל 
נכללו  האישיים  פרטיהם  אשר  הגורמים 
ונחשפו,  שירביט  של  המידע  במאגר 
נפגם  לגביהם  השמור  שהמידע  או 
המבוטחים  כל  את  וכן  כלשהו  באופן 
במאגר  נכללו  האישיים  שפרטיהם 
נפש  עוגמת  סבלו  ואשר  שירביט  של 

כתוצאה מפרשת דליפת המידע.
 BlackShadow היום פרסמה קבוצת ההאקרים
בערוץ הטלגרם שלה הודעה בה היא דורשת משירביט 
להעביר אליה בתוך יממה מיליון דולר )50 ביטקוין(. 
המידע  כי  הקבוצה  מאיימת  יועבר,  לא  הסכום  אם 
יופץ או ימכר. בנוסף, עיכוב במועד התשלום יגרור 

הכפלתו ואף שילושו.

 מתקפת סייבר חסרת תקדים 
על חברת שירביט

ההאקרים שפרצו למערכות של שירביט פרסמו ברשתות מידע רגיש על מבוטחי החברה, בהם 
בכירים במערכת הביטחון ‰ היום הגיעה דרישת כופר ע"ס מיליון דולר מ־BlackShadow ‰ נגד 

החברה הוגשה כבר בקשה לתביעה ייצוגית על סך חצי מיליארד שקל < רונית מורגנשטרן

חדשות | סייבר
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צילומי מסמכים שפורסמו ברשת
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שהגיעו " לפניות  במענה  העניין,  בנסיבות 
לרשות, ובשים לב למצב המורכב שבו מדינת 
לקוחות  נפגעים  במסגרתו  מצויה  ישראל 
הייעוץ  בתחום  הבנקאיים  התאגידים  של  קיימים 
צעדי  תנקוט  לא  הרשות  כי  יובהר  הפנסיוני, 
אכיפה נגד תאגידים בנקאיים אשר יעניקו ייעוץ 
הטלפון,  באמצעות  או  דיגיטלי  באמצעי  פנסיוני 
ערב  הפנסיוני  הייעוץ  בתחום  קיימים  ללקוחות 
האמון  חובות  נוכח  היתר,  בין  זאת,  זו.  הודעה 
והזהירות המוטלות על הבנקים, וכן החובה להעניק 
ייעוץ פנסיוני מתמשך על ידי הבנקים ללקוחות 
הקיימים, בהתאם להוראות חוק הייעוץ הפנסיוני".
כך הודיע הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
משה ברקת בעמדה סופית שפרסם השבוע.  ד"ר 
כל  בתוקף  תעמוד  ההודעה  כי  מבהירה,  הרשות 
הוראת  מכוח  פעילות  הגבלות  מתקיימות  עוד 
עם  להתמודדות  מיוחדות  סמכויות  בחוק  השעה 
שתחליף  אחרת  חקיקה  או  החדש,  הקורונה  נגיף 
ידי  הוראה אחרת על  ניתנה  ובתנאי שלא  אותה, 
הרשות. לפני כחודש פרסם הממונה טיוטה בנושא, 

והשבוע כאמור פרסם את עמדתו הסופית.
שפרסם  חוק  לתזכיר  נדרשה  הממונה  עמדת 
משרד האוצר ב־9 ביולי 2020, תזכיר חוק שישולב 
במסגרת חוק ההסדרים, בו הוצע לתקן את סעיף 
שיתאפשר  כך  הפנסיוני,  הייעוץ  לחוק  11)ה( 
בייעוץ  בשמו  שעוסק  למי  או  בנקאי  לתאגיד 
פנסיוני באמצעות טלפון  ייעוץ  פנסיוני להעניק 
לאפשר  כדי  זאת  דיגיטלי.  אמצעי  באמצעות  או 
במיוחד  פנסיוני,  מייעוץ  ליהנות  ללקוחותיהם 
בתקופת משבר הקורונה, בה עובדים רבים במשק 
יצאו לחופשה ללא תשלום, צומצמה או הסתיימה 
עובדים  בגין  ההפקדות  זאת  ובעקבות  העסקתם 
לייעוץ  בדומה  זאת,  צומצמו.  או  הופסקו  אלו 
תאגידים  שאינם  רישיון  בעלי  של  שבאפשרותם 
בסניפי  שלא  פנסיוני  ייעוץ  להעניק  בנקאיים 

הבנק לפי החוק האמור".
ברשות שוק ההון מוסיפים בנייר העמדה, כי טרם 
תקנות שעת  לקדם  ניסיון  נעשה  התזכיר  פרסום 
בנקאי  זמני לתאגיד  באופן  יאפשרו  חירום, אשר 
להעניק  פנסיוני  בייעוץ  בשמו  שעוסק  למי  או 

באמצעות  או  טלפון  באמצעות  פנסיוני  ייעוץ 
אמצעי דיגיטלי.

מלשכת סוכני הביטוח נמסר בתגובה: "הלשכה 
שלטונית  רשות  בו  למצב  נחרץ  באופן  מתנגדת 
היא לא תבצע אכיפה  עניינים שבהם  לה  בוחרת 
הפעילות של  ליתר  ביחס  רוחבי  שיקול  כל  ללא 
הגיון,  כל  ללא  בררני,  ובאופן  החוסכים  ציבור 
כאשר  וחומר  קל  משמעי,  וחד  ברור  חוק  למול 

הרשות מודה כי כל נסיונותיה לתקנו לא צלחו. 
הסדר  קבעה  כבר  בכר  ועדת  כי  להדגיש  חשוב 
במגרש  הבנקים  לפעילות  ביחס  מוגדר  תחיקתי 
הייעוץ הפנסיוני בהתאמהלוועדת בכר כבר משנת 
עקרון  אחת  באבחה  למחוק  הגיון  כל  ואין   ,2005
מעמיק  דיון  ללא  שלמה,  רפורמה  נשענת  עליו 
מהלך  עקב  להתרחש  עלולות  אשר  בהשלכות 
שכזה.  מתן האפשרות לפתוח פתח לספק שירותי 
הבנקאים  התאגידים  ידי  על  פנסיוניים  יעוץ 
ללקוחות קיימים תוך שהרשות מצהירה כי תנקוט 
במדיניות אי אכיפה, אין לה מקום והיא נוגדת את 

עקרונות השיוויון והצדק.

לא יינקטו צעדי אכיפה נגד תאגידים 
שיעניקו ייעוץ פנסיוני באמצעים דיגיטליים
כך קבע הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, והבהיר כי ההודעה תעמוד בתוקף כל עוד מתקיימות 

הגבלות פעילות < רונית מורגנשטרן

אם הסוכן לא מגיע ללויידס

הנגשת פתרונות מחוץ לקופסא בתחום החבויות

www.ootb.co.il | igal@ootb.co.il

לפרטים נוספים

לויידס מגיע לסוכן!

http://www.ootb.co.il/
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הסוף לסאגה בכלל החזקות?
בעלי המניות בכלל החזקות יבחרו את חברי הדירקטוריון, מהם גם ימונה היו"ר הבא של הקבוצה ‰ 

הוועדה הודיעה כי 30% לפחות מחברי הדירקטוריון יהיו נשים < רונית מורגנשטרן

לל החזקות ביטוח זימנה את בעלי המניות כ
שבה  ינואר,  בתחילת  כללית  לאסיפה 
עשרת  מבין  מי  המניות  בעלי  יכריעו 

המועמדים יהיה היו"ר הבא של הקבוצה.
שמינה  האיתור  ועדת  כי  דיווחה  הקבוצה 
בעשרת  בחר  ביטוח  החזקות  כלל  דירקטוריון 
מטעם  מועמדים  שלושה  בהם  הבאים,  המועמדים 
)בהם  מכהנים  דירקטורים  שלושה  מניות,  בעלי 
מלי מרגליות, שמונתה בעקבות  הזמנית  היו"רית 
ועוד  נוה(,  דני  של  מהתפקיד  המוקדמת  פרישתו 
ארבעה מועמדים שלא הוצעו על ידי בעלי מניות 
אייל לפידות שמחזיק  ולא מכהנים בקבוצה כיום. 
יומלץ  כי  דווח  ובעבר  ביטוח,  כ־5% ממניות כלל 

לכהונה בדירקטוריון, לא נמצא ברשימה.
 10 מתוך   5 ייבחרו  רגיל  דירקטור  לתפקיד 
שני  מתוך  אחד  ייבחר  דח"צ  ולתפקיד  מועמדים 
ידי  על  המומלצים  המועמדים  שלושת  מועמדים. 
בעלי מניות: חיים סאמט, שהומלץ על ידי אלפרד 
ליקוורניק,  מיה  אלרוב;  קבוצת  בעלי  אקירוב 
טירה,  ורון  ארקין  קבוצת  ידי  על  שהומלצה 
שהומלץ על ידי קרן ספרה. שלושת הדירקטורים 
ורדה  בדימוס  השופטת  קנובל,  אבי  הם  המכהנים 

ארבעת  מרגליות.  בפועל  היו"ר  וכאמור  אלשיך 
רו"ח  הם:  רגיל  דירקטור  לתפקיד  המועמדים 
הורוביץ  איציק  יוסף,  בר  יגאל  חסן,  אוסאמה 
חיצוני  לדירקטור  ושמואל שורץ. המועמדים  

הם יאיר בר טוב וניצנה עדוי.
החברה הודיעה כי בהיותה חברה ללא גרעין שליטה, 
היא פועלת לפי הוראות הממונה בנושא. לפני מספר 
ד"ר  ההון  שוק  רשות  על  הממונה  התערב  חודשים 
מטעם  דירקטורים  שלושת  במינוי  ברקת  משה 
על  זאת  ביטוח,  כלל   - הבת  בחברת  החזקות  כלל 
בלי  הבת  החברה  בדירקטוריון  החלטות  קבלת  רקע 
לשתף את דירקטוריון כלל החזקות. בהתאם להנחיות 
איתור  ועדת  החברה  דירקטוריון  מינה  הממונה 
קיבלה  הקבוצה,  דיווחי  ולפי  קורא  קול  שפרסמה 
למעלה מ־70 פניות ממועמדים. יחד עם דירקטוריון 

החברה התקבלה רשימת המועמדים הסופית.

לפחות 30% נשים 
בזימון לאסיפה הכללית נכתב כי הוועדה שואפת 
לכך שהנשים יהיו לפחות 30% מחברי הדירקטוריון 
מדיניות  קידום  במסגרת  וזאת  החזקות,  בכלל 

שיוויון מגדרי בקבוצה. לפידות. לא נכנס לרשימת המועמדים ות
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לפרטים נוספים והצטרפות לשירות -
ofirha@drpz.co.il      052-6366154      אופיר חצבני | סמנכ"ל מכירות ופיתוח עיסקי

ניהול
 תביעות 

צד ג'

מערכת אונליין
לצפייה ובקרה

מערך
הסדרי צד ג'

התייעלות 
וחסכון משמעותי 

בהוצאות השוטפות

סיוע בתביעה
משפטית

8 סניפים
בפריסה ארצית

טיפול בתביעות
מול חברות
ליסינג/השכרה

מצטרפים עכשיו למערך השירות של רשת ד"ר פח וצבע 
ונהנים ממגוון שירותים מתקדמים



ביטוח חיים בהתאמה אישית
מגוון פתרונות מתקדמים, מבית מנורה מבטחים

לפרטים פנו למפקחי מנורה מבטחים

*הכל בכפוף לתנאי הפוליסות

ריסק פרט
למעוניינים בסכום חד 

פעמי שישולם למוטבים 
במקרה של פטירה

ריסק 15
למשפחות ויחידים 

המעוניינים לשמור על 
תשלום חודשי קבוע 

לתקופה של 15 שנה

ריסק זוגי
לבני זוג המעוניינים 

להבטיח פיצוי חד פעמי 
מוגדל ליקיריהם במקרה 
פטירה של שני בני הזוג

רצף הכנסה 
למשפחות המעוניינות לשמור על 
רמת החיים הכלכלית של היקרים 

להם במקרה פטירה
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לעשות מהלימון לימונדה
מוטי ארבל, מנכ"ל לשכת סוכני הביטוח, מסכם שנה ראשונה בתפקיד 

ומדבר על הפעילויות, התוכניות והרפורמות שנערכו בלשכה

ביורוקום ל ניהול  שנות   24 אחר 
אביב  תל  סניף  ממנהל  נוקיה, 
הגעתי  הקבוצה,  מנכ"ל  ועד 
בסוף שנת 2019 לתפקיד מנכ"ל לשכת 

סוכני הביטוח.
לאחר חודשיים של תקופת חפיפה עם 
נמרץ  אדם  חבר,  הרווחתי  שמחי,  רענן 
אהוב ומיוחד, שקיבל אותי בחום ואהבה 
הכותרת  את  הנושא  כרס  עב  ספר  עם 
"תיק חפיפה" שהכין לכבודי, כמו שרק 

איש צבא מנוסה וממושמע יודע.
ב־1 בינואר 2020 קיבלתי את המפתחות 
ללשכה, עם תחושת יהירות קלה, שקטן 
אחרי  הזה,  הקל  המטוס  את  לנווט  עליי 
ניהול מערכת של 700 עובדים עם מחזור 

שנתי של מעל מיליארד שקל. 
כבר בחודש הראשון הפנמתי, שהמטוס 
ממטוס  מורכב  פחות  לא  הוא  הזה  הקל 

חברה  בדיוק  לא  זו  ועמותה  מתקדם,  קרב 
המשחק  חוקי  אחר,  המגרש  פרטית.  עסקית 
אחר  משחק  של  בסוג  מדובר  ובכלל  שונים, 
פחות  בשפה  ומדבר  שהכרתי  ממה  ושונה 

מוכרת. 
בעודי מתעשת ומחשב מסלול מחדש, נזכרתי 
באמירה של יועץ בכיר שליווה אותי בתפקידי 
מבין  כאחד  מפוארת  בתעודה  ואוחז  הקודם 
משנה  "לא  בעולם,  החכמים  האנשים  ה־50 

איזה ארגון אתה מנהל, תמיד תעצב 
אותו ותארגן אותו באופן שיאפשר 
בדרך  שלך  למטרות  להגיע  לך 

המהירה ביותר והנכונה ביותר".

הנהלה חדשה
להבדיל מהמנכ"ל הקודם שניהל 

הלשכה,  עובדי   20 את  ישיר  באופן 
שמורכבת  חדשה  הנהלה  הקמתי 

לכל  הגדרתי  מנהלים.  מחמישה 
ברורים  יעדים  ואחת  אחד 
להשגה, העברתי את האחריות 
ההנהלה  לחברי  והסמכות 
המטרות  השגת  לעניין 
והיעדים וכך יצאתי לדרך תוך 
כדי שאני לומד את העבר, את 
השפה החדשה וכל מה שעמד מול 
ויוצר ערך  זה איך אני מביא  עיניי, 
לא  הם  שהרי  הלשכה  לבעלי  מוסף 
אף אחד אחר מאשר הסוכנים שבחרו 
סוכני  בלשכת  לשכה  חברי  להיות 

הביטוח בישראל.
ליאור  סו"ב  הנשיא  של  הפעילות 
סו"ב  מקומו  וממלא  סגנו  רוזנפלד, 
וכל  המנהל  הוועד  הורנצ'יק,  ליאור 
26 הוועדות השונות הכוללות פעילים 
מדהימים בהתנדבות, פעלו ללא הפסקה 
חברות  השוק,  כוחות  הרגולציה,  מול 
הביטוח המייצרות את המוצרים שאותם 
הסוכנים משווקים במקצועיות מרשימה 
ניסיון להצר ולפגוע  ודאגו לנטרל כל 
סייעו  רק  ופרנסתם,  הסוכנים  בציבור 
לי ולעובדי הלשכה להשיג את המטרות 

והיעדים שהצבתי לכל המחלקות.
ושל  שלי,  שהיכולת  לציין  חייב  אני 

מנהלי ועובדי הלשכה להשיג את 

מווטי ארבל ׀
באדיבות המצולם
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נפגמת,  שהצבתי,  והיעדים  המטרות 
לאור העובדה שהארגון מנהל בחירות 
טבעי  ובאופן  שנים  לארבע  אחת 
ומתבקש נוצרים מחנות עם אינטרסים 
מנוגדים השואבים אנרגיות מיותרות, 
את  ולתעל  להתמקד  המקשים 

המשאבים בהשגת המטרות.

ביצועים חיוביים
יחד עם זאת אני גאה בשם כל מנהלי 
הירתמות  שהפגינו  הלשכה  ועובדי 
חסרת תקדים להיצמד להשגת היעדים 
שהצבתי בפניהם המשרתים באופן חד 
משמעי את מטרות הלשכה וטובתם של 

החברים.
השנה  שבועות,  ארבעה  בעוד 
מסתיימת,  שלי  המאתגרת  הראשונה 
כשמשבר הקורונה רק העיב והקשה על 

השגת היעדים שהצבתי.
הפועלת  ההנהגה  כל  בשם  גאה  אני 
ועובדי  מנהלי  כל  ובשם  לאות  ללא 
הלשכה לחלוק ולשתף אתכם בהישגים 
המסתמנים לשנת 2020 לעומת העבר, 
למענכם,  עבורכם,  השגנו,  אותם 
שוק  על  שלכם  ההשפעה  ליכולת 
כה  בענף  הסוכנים  ולעתיד  הביטוח 

תחרותי ודינמי. 
שאליהם  המהותיים  הפרמטרים 
הינם:  מאתגרת  כה  בשנה  כיוונתי 
ראשית, בתחום שדרוג תשתיות הלשכה 
לפעמי  וההתאמה  העתיד  לטובת 
לנתונים  שנית,  ולהצערתה;  הקידמה 
חוסנכם,  את  המבססים  הכמותיים 
עוצמתכם והשפעתכם של סוכני הביטוח 

המאוגדים בלשכה על ענף הביטוח. 

בתחום התשתיות :
מערכות  משלוש   ,MRCה־ מערכות  איחוד   ‰
שונות למערכת אחת גדולה ועוצמתית העונה 

על צורכי הלשכה העכשוויים והעתידיים. 
דומיינים  משלושה  הלשכה  אתרי  איחוד   ‰
כל  את  המאחד  וגדול  אחד  לאתר  שונים 
ידידותי  אחד,  במקום  וממקד  הלשכה  מותגי 
צרכי  לכל  כולל  מענה  הנותן  ואינטראקטיבי 

החברים.
טיוב מאגר הנתונים של כל סוכני הביטוח   ‰
חברות  ומנהלי  עובדי  עובדיהם,  בישראל, 
חברות  הסוכן,  בתי  ההשקעות,  בתי  הביטוח, 
עם  הפעולה  משתפי  כל  ובכלל  השירותים 

הלשכה.
מערך  בניית   - הבאים"  ברוכים  "חוברת   ‰
הטבות משמעותיות לכל מצטרף חדש ללשכה 

חדש  חבר  לצרף  שטרח  לשכה  חבר  ולכל 
המושק בימים אלה.

מטרות  את  המשרת  חדש  ארגוני  מבנה   ‰
הלשכה ומבטיח את השגת היעדים.

‰ תשתית לקיום כנסים דיגיטליים מהמובילים 
ברמה  והן  המשתתפים  ברמת  הן  בענף, 
המקצועית והיצירתית המחויבת לעידן בו לא 

ניתן להיפגש פרונטלית.
עריכת תוכניות עבודה ל־2021 המתבצעת   ‰
בימים אלו על מנת להצעיד את הלשכה לשנה 

מבטיחה יותר.

בתחום הביצועים :
מעבר לרווח תפעולי של כ־1,900,000 שקל 
בשנת 2020 לעומת השנים הקודמות: רווח של 
 188,000 של  הפסד  ב־2019;  שקל   188,000
שקל   197,000 של  הפסד  ב־2018;  שקל 

ב־2017; הפסד של 1,962,000 שקל  ב־2016; 
הפסד של  1,121,000 שקל ב־2015; הפסד של 

1,178,000 שקל בשנת 2014.
מ־514  חדשים  חברים  בגיוס  ב־16%  גידול 
חברים בשנת 2019, ל־600 חברים בשנת 2020.
הגעה ל־5,000 חברי לשכה פעילים לראשונה, 

לעומת 576,4 בתחילת השנה.
גידול ב־8% בפוליסות אחריות מקצועית מ־370 

פוליסות ב־2019 ל־400 פוליסות בשנת 2020.
גידול ב־70% בקורסים והשתלמויות במכללה 
מ־49 פעילויות ב־2019 ל־83 פעילויות בשנת 

.2020
צמצום כוח אדם ב־25% מ־20 עובדים ומנהלים 

ל־15.

שמחתי לשתף אתכם בביצועי ניהול הלשכה 
חדשים  שיאים  לשבירת  בתקווה   2020 לשנת 

ומאתגרים לשנת 2021. 



עוזרים לכם
לעזור ללקוחותיכם,

מרחוק

חדש!
דיגיטל ללקוח

אישור תנאים
בדיגיטל

שימור גביה
בקליק

שימור בקשות
ביטול בקליק

מכירות
בקליק

הגשה וסילוק
תביעות בריאות

בקליק

קשרי לקוחות - 
שליחת מסרים

ללקוח

הפקה דיגיטלית
פנסיונית

הפקה דיגיטלית
פרט

המכלול שלי
דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
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עובדי איילון גייסו יותר 
מ־5 מיליון שקל עבור 

עמותת שלוה
באירוע  נאספו  שקל  מיליון   5 מעל 
כ־400  די  על  שלוה  לעמותת  ההתרמה 
שהתנדבו  לביטוח  חברה  איילון  מעובדי 
שלוה  ילדי  עבור  התרומות  את  לקבל 
עם  לילדים  השירותים  פיתוח  והמשך 
מוגבלויות במשדר המיוחד של ערוץ 13. 
פאר־ יעל  יוגב,  אריק  איילון  מנכ"ל 
והתקשורת  השיווק  סמנכ"לית  סגל 
ישבו  העולמי  שלוה  יו"ר  סמואלס  ואבי 
באולפן שהוקם במוקד שירות הלקוחות 
וירדן  אן  הנחו  האירוע  את  החברה.  של 
כמו,  אמנים  ואירחו  למיליון  מהמרוץ 
שולי רנד, זיו שילון, שי חי, רוני נדל ואסיף 
על  יוגב  הכריז  אז   - לחצות  עד  אלקיים 

הסכום שנאסף לעמותה.

ביטוח סייבר למשפחה
קמפיין  משיקה  ופיננסים  ביטוח  כלל 
פרסומי חדש בכיכובם של החתול שמיל, 
דטנר,  נתן  והבמאי  השחקן  מגלם  אותו 

חיים  הטלוויזיה,  ומנחה  המוערך  והכתב 
אתגר.

בפרסומת החדשה, השניים מקדמים יחד 
את ביטוח סייבר למשפחה – ביטוח ייחודי 
הרשת  בפעילות  מקיפה  הגנה  המציע 
הדיגיטלית והסכנות הטמונות בה. מדובר 
לראשונה  המוצעת  ביטוחית  במעטפת 
לבתי האב בישראל, אשר חשופים מידי 
אלימות  סייבר,  ואיומי  לתקיפות  יום 
וסחטנות רשת. הביטוח כולל כיסוי רחב 
גניבת  ושיימינג,  רשת  בריונות  למקרי 
זהות, שחזור מידע דיגיטלי ופשעי כופר 
הביטוח  פוליסת  אונליין.  כספים  וגניבת 
עבור  הוצאות  החזר  למבוטחים  מספקת 

של  ייעוץ  ופסיכולוגי,  משפטי  ייעוץ 
כספי  והחזר  אמת  בזמן  וסיוע  מומחה 
כנגד גניבת כספים באמצעים דיגיטליים.

מימין: יוגב, פאר־סגל 
וסמואלס | צילום: רפי דלויה

מימין: רוזנפלד, לבקוביץ וזיו

מחזור רביעי של קורס בריאות 
לסוכני הביטוח מתחיל ב־11.01.2021 

בשיתוף אסותא מרכזים רפואיים. 
נשיא הלשכה, סו"ב ליאור רוזנפלד, 
הגיע למשרדי עולם הבריאות לתת 

ברכתו למחזור החדש.

LIVE

לערוץ ה-WhatsApp לחצו כאן <<

לכל דבר שרק תצטרכו, מעכשיו אנחנו 
זמינים עבורכם גם בוואטסאפ

https://bit.ly/3lWWOEs


| 3 בדצמבר 142020  02  02  02  02  02  מאמר

גם סוכני הביטוח יכולים לתרום לצמצום 
האלימות הכלכלית כלפי נשים

יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים צוין לאחרונה, ואיתו עולה המודעות 
גם לסוג נוסף של אלימות – האלימות הכלכלית ‰ סו"ב ציפי וילצ'ינסקי מסבירה על 

 המחויבות המקצועית במניעת אלימות שכזאת

הבינלאומי ב המאבק  יום  צוין  שעבר  שבוע 
למניעת אלימות נגד נשים. השכלנו והבנו 
אלימות  רק  אינה  נשים  נגד  אלימות  כי 
להתבטא  יכולה  היא  נוספות:  פנים  לה  ויש  פיזית 
באופן מילולי, מיני ואף כלכלי. האלימות הכלכלית 
הינה שקטה, וקשה מאוד לאדם מן הצד לזהות אותה 

ולחוש אותה. 
אלימות כלכלית היא לא תמיד גזרת גורל; בחלק 
אינן  רבות  נובעת מכך שנשים  היא  גדול מהמקרים 
מתמצאות בתחום הכלכלי. האם זו בחירה טבעית של 
בעולם  שמקורה  הקטנה  או  מושרש,  חינוך  הנשים, 

הגברי?
הבהירה  האחרונה  והשנה  הפתעות,  מלאי  החיים 
ומובנה,  ברור  היה  הכל  בעבר  אם  כמה.  עד  לנו 
לאלמנה  שנותר  וכל  אחידות  פנסיות  היו  לעמיתים 
הוא לקבל את קצבת השאירים, לפנות לבנק ולברר 
את מצב הכספים הקיים בחשבונות או בקופ"ג שנוהלו 
התחום  שהיום  הרי   - להתנהל  ולהמשיך  הבנק  ע"י 
ומסועפות  מורכבות  החיסכון  ואפשרויות  הפנסיוני 

הרבה יותר. 
נשים רבות שהתאלמנו אינן יודעות כיצד להתחיל 
נוהלו  והיכן  להן  מגיע  מה  זכויותיהן,  מהן  לברר 
לא  המוטבים  נושא  כי  מגלות  הן  לפעמים  הכספים. 
הוסדר בחלק מהחסכונות, וכי הן אינן זכאיות לכספים 

כלל.
מעבר לכך, גם אלו שנשארו עם סכומי כסף אינן 

יודעות כיצד להתנהל עם הכספים ולשמור על ערכו 
כדי שייתן להן יציבות כלכלית, ויחליף את משענת 

ההכנסה עליה נשענו.

ראייה הוליסטית
אנו כסוכני ביטוח פוגשים מידי יום לקוחות קיימים 
ההיבטים  בכל  כמעט  ומעורבים  חדשים  ולקוחות 
הבריאותיים והכלכליים של חייהם. אנו שואלים אותם 
על נכסיהם, על חסכונותיהם וחשופים להכנסותיהם, 

למצב משפחתם ובריאותם.
מכירות.  אנשי  רק  אינם  מזמן  כבר  הביטוח  סוכני 
למתכנני  אותנו  הפכה  והרגולציה  הענף  התפתחות 

סיכונים ואנשי פיננסים היודעים להביט על המבוטח 
בראייה הוליסטית, כדי לתת לו את ההמלצה הטובה 
חסכונותיו  בנכסיו,  התחשבות  תוך  ביותר,  והנכונה 

ובריאותו.
וביקש  מי מאיתנו עצר מדי פעם במהלך הפגישה 
כשהאישה  הגבנו  כיצד  האישה?  של  נוכחותה  את 
אמרה שהיא סומכת על בעלה, שהוא המטפל והמחליט 
שהיא  כך  על  התעקשנו  כמה  ועד  הכספים  בענייני 

צריכה להקשיב, להבין ולדעת בנושא? 
האם ניסינו להסביר לה כי מאחר שהחסכונות הם גם 

שלה והם למעשה מהווים את עתידה הפיננסי,  חשוב 
והיכן  בעלה  ע"י  נלקחו  החלטות  אילו  תדע  שהיא 

מנוהלים הכספים.

מחויבותנו המקצועית 
לוודא שהאישה  אינו מחייב  ישראל  החוק במדינת 
שזה  וכנראה  למחויבות,  ושותפה  מעודכנת  תהיה 
לא ישתנה. בעיניי זה חלק ממחויבותנו המקצועית/
במעט,  ולו  ולשנות,  יותר  טוב  עולם  ליצור  מוסרית 

סדרי עולם בתחום זה. 
ככל שאנחנו, סוכני הביטוח, נבהיר לגבר שאשתו 
הכלכליים  ההיבטים  את  ולדעת  להבין  חייבת 

המשפחתיים, ולו אף בצורה תמציתית, כך הוא ילמד 
כשמדובר  ודאי  לה,  הראוי  המקום  את  לאישה  לתת 

בדאגה לילדים אחרי פטירתו, חלילה. 
רק  מושלם  להיות  יכול  אינו  המיני  שהחינוך  כפי 
על ידי חינוכן של נערות ונשים לומר ״לא״ ולעמוד 
על שלהן, כך מחובתנו לשנות את עולם ההתנהלות 
תדע  שהאישה  לכך  ולגרום  המשפחתית,  הכספית 
לפחות את ההיבטים הבסיסיים של התנהלות כלכלית 

נכונה במקרה צרה. 
נשים  מעט  לא  ויש  הואיל  תמיד,  יצליח  לא  זה 
שאכן סומכות על בן זוגן שמכיר אותן ויקבל בשבילן 
ובשביל צורכי הבית את ההחלטה הטובה ביותר. יחד 
למודעות  הנושא  את  להעלות  מחובתנו  זאת,  עם 
יותר,  קטנות  הכנסותיהן  אם  גם  לנשים  להתייחס 
ובטח אם בן זוגן נוטה לזלזל בהן או לקבל החלטות 
לערב  הדרך  את  ולמצוא  סבלנות  לגלות  בשבילן, 

ולשתף גם אותן. 
בכך שכל אחד ואחת מאיתנו יתרום את חלקו, נגרום 
לקיומו של שווין אמיתי לנשים, לא לפחד מהנושאים 
הכלכליים, לדעת מה הן זכויותיהן ולהכין אותן לכל 
יצטרכו  הגברים  יהיה שתדענה להתנהל.  מצב שלא 

ללמוד להתייחס בכבוד, הערכה שיתוף אמיתי. 
הרי בסוף גם במערכות זוגיות הכי בריאות ותקינות 
משהו  לו  יקרה  וחליה  חס  שאם  לדעת  ירצה  הבעל 
לקחת  שתדע  אמיתית  לביאה  אחריו  משאיר  הוא 
ולהמשיך להוביל את העגלה  את המושכות לידיים, 

המשפחתית בביטחון ובחוכמה.

הבינדורית בלשכת  הוועדה  היא חברת  הכותבת 
סוכני הביטוח

 shutterstock :אלימות כלכלית היא לא תמיד גזרת גורל | צילום

ככל שאנחנו, סוכני הביטוח, נבהיר לגבר שאשתו חייבת להבין 
ולדעת את ההיבטים הכלכליים המשפחתיים, ולו אף בצורה 
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 זר לא יבין זאת: המסע לגיוס 
"לידים" תקינים

רשות שוק ההון הסדירה את דרך ההתקשרות עם גורמים המוכרים לגוף מפוקח את ההפניות 
ללקוחות פוטנציאליים ‰ עו"ד עדי בן אברהם מספק השבוע כמה דגשים בנושא

סוכנים א שמציינים  העיקריים  הקשיים  חד 
גיוס  הינו אופן  צעירים שעימם אני נפגש 
הלידים. חשוב להדגיש כי סוגייה זו מעסיקה 
מאוד את סוכני הביטוח הצעירים וזר לא יבין זאת. עם 
קבלת רישיון סוכן הביטוח המיוחל, לאחר מסע מפרך 
הכרוך במבחנים שבעיניי הקשר בינם לבין המציאות 
המקצועית מקרי ביותר, מגלה סוכן הביטוח כי הוא 
נדרש להפניות כדי ליצור קשר עם לקוחות והמידע 

אינו זורם ברחובות וממתין לאיסוף. 
גורמים  עם  פעולה  קשרי  ליצירת  מוביל  הדבר 
וכיוצ"ב,  "פגישות"  "לידים",  מוכרים  שונים אשר 

ולכך אני מבקש להקדיש את הטור השבועי שלי. 
חשוב להדגיש כבר בתחילת דבריי, שיתוף פעולה 
עם גורם שאינו בעל רישיון לצורך העברת לידים 
הוא לגיטימי בכפוף לדין. רשות שוק ההון הסדירה 
את  קובע  אשר  מוגדר  חוזר  במסגרת  הנושא  את 
דרך ההתקשרות, את אופן העברת המידע וכן את 

סוגיית התגמול לגורם שאינו בעל רישיון.
שמו של החוזר: "מעורבות גוף שאינו בעל רישיון 
ביטוח  שאינו  ביטוח  מוצר  של  ומכירה  בשיווק 
קבוצתי", אזכיר רק את העובדה כי החוזר מאפשר 
בסעיף 3)א( )4( יצירת קשר להפניות על פי הכללים 
בחוזר שאציין את חלקם, ואני ממליץ בחום לעבור 
עליו ולהכיר אותו לצורך העבודה השוטפת שלכם:
מפוקח,  לגוף  פוטנציאליים  לקוחות  "הפניית 
לאתר  וקישור  טלפוניות  שיחות  ניתוב  לרבות 
והסכמת  דין  כל  להוראות  בכפוף  שלו,  האינטרנט 
כי  ללקוח  הבהרה  א.  אלה:  כל  ובהתקיים  הלקוח 
הוא מועבר לטיפול גוף מפוקח, בציון מפורש של 
פעילות  אם  כאמור  הבהרה  תידרש  לא  הגוף;  שם 
הגוף החיצוני כוללת אך ורק העברת נתונים בדבר 
עם  כלשהו  קשר  קיום  ללא  מפוקח,  לגוף  לקוחות 
אותם לקוחות בכל הקשור לשיווק או מכירת מוצר 
נושא  כי הגוף המפוקח  ב. הדגשה ללקוח  הביטוח; 
באחריות למוצר הביטוח הנמכר; ג. גוף חיצוני יהיה 
רשאי למסור לגוף מפוקח, לכל היותר, את הפרטים 
המפורטים להלן: שמו, שם משפחתו, מספר תעודת 
אלקטרוני,  דואר  כתובת  הטלפון,  מספר  זהות, 
כל  יימסר  לא  ד.  הלקוח;  של  מינו  לידה,  תאריך 
מידע בדבר תנאי מוצר הביטוח וטיבו ללקוח; יובהר 
כי ציון שם מוצר הביטוח לא ייחשב כמסירת מידע 
על תנאי מוצר הביטוח וטיבו לעניין הוראה זו; ה. 
מכירת מוצר ביטוח תיעשה על ידי הגוף המפוקח 
האינטרנט,  באמצעות  מתבצעת  היא  ואם  בלבד, 

תתבצע באתר האינטרנט של הגוף המפוקח".

בחינה מעמיקה
חשוב להדגיש כי לא תמיד ערים למילים "בכפוף 

אני  וכאן  הלקוח",  והסכמת  דין  כל  להוראות 
מבקש להפנות לסוגיית הפניה ללקוח, שכן הינכם 
קבלת  אופן  של  מעמיקה  בחינה  לבצע  נדרשים 

הליד והאותנטיות שלו.
אנו נתקלים ברשתות החברתיות באתרים רבים 
לכל  ומכירתם  לידים  איסוף  הוא  תכליתם  שכל 
מי שמעוניין. הדבר בא לידי ביטוי גם בפרסומים 
שונים אשר נמסרים ללקוחות על מנת "למשוך את 
שהקשר  בהגדרות  גובלים  חלקם  ולעיתים  העין" 
בינן לבין המציאות גם הוא – מקרי ביותר ואזכיר 
כי פנייה ללקוח שלא אישר ולא נתן הסכמה לפנייה 

עלולה, בנסיבות מסוימות, להיחשב כ"ספאם". 
ראשית,  לב:  לתשומת  נקודות  מספר  לכן, 
אתם  עימו  הלידים  את  המפנה  הגורם  מול  לוודא 
מתקשרים כי  הוא מאשר ומתחייב כי הלידים אשר 
שהתקבלה  לאחר  מאומתים  הינם  אליכם  יועברו 
עימו,  הקשר  ליצירת  הליד  של  מפורשת  הסכמה 
לחשיפה  להוביל  עלול  הפנייה  עצם  כן,  לא  שאם 
ביטוי  לידי  יבואו  אלו  שהסכמות  חשוב  מיותרת. 

בהסכם מפורש. 

חוק הספאם
נתן  החשיפה, ככל שעשיתם שימוש בליד שלא 
במספר  ביטוי  לידי  לבוא  יכולה  הסכמתו,  את 
האוזן  את  לסבר  כדי  חלקם  את  שאציין  אפיקים 

והראשון שבהם הינו "חוק הספאם".
ושידורים(  )בזק  התקשורת  לחוק  30א  סעיף 
תשמ"ב – 1982 אשר קובע כי פנייה ללקוח ללא 
הסכמתו תחשב כפניית ספאם, ככל שהיא נעשתה 
פנייה  אגב,  במסרון.  בפקס,  בדוא"ל,  למשל  
כספאם.  תחשב  לא  פוטנציאלי  ללקוח  טלפונית 

למנהל  אחריות  קובע  אף  זה  חוק  כי  לציין  חשוב 
התאגיד, ומי שאחראי על השיווק/הפרסום בתאגיד 
ביחס  החוק  נעשית הפרה של  ולפקח שלא  לוודא 

לאופן הפרסום.
את  מגדיר  הפרטיות  הגנת  לחוק   )1(2 סעיף 
הפגיעה בפרטיות, בין היתר, כ”בילוש או התחקות 
אחרי אדם, העלולים להטרידו, או הטרדה אחרת”, 
וכך גם משלוח של הודעות, העלולות להטריד את 
המועמד לביטוח, יכולות להיחשב כעוולה אזרחית 
לפסוק  ניתן  ואף  עליה  חלה  הנזיקין  פקודת  אשר 

פיצוי ללא הוכחת נזק. 
פעמית  חד  טלפונית  שפנייה  כאמור,  לזכור  יש 
חוזרות  שיחות  לעומת  כהטרדה  תחשב  לא  לרוב 

ונשנות.
מהווה  הסכמה  ללא  הפניה  כי  לטעון  אף  ניתן 
באוטונומיה  פגיעה  או  ולא במשפט  עשיית עושר 
אל  הפונה  המפרסם  ידי  על  לביטוח  המועמד  של 
ביטוח,  מוצרי  לו  לשווק  במטרה  לביטוח  המועמד 

מבלי שניתנה הסכמה לקבלת הפרסום. 
כל אלו צריכים לשים זרקור בפני כל בעל עסק, 
גורם  או כל  הוא מתקשר עם חברת לידים  בטרם 
לוודא  פוטנציאליים,  לקוחות  רשימת  לו  המספק 
החוק  הוראות  פי  על  פועלת  חברה  אותה  אכן  כי 
השונות במטרה לשמור על זכויותיכם ושמירה על 

שמכם.  
לבחון  יש  משפטית.  המלצה  באמור  לראות  אין 
כל הסכם התקשרות בטרם חתימה על מנת לשמור 

ולצמצם חשיפה מיותרת.

הכותב הינו מתמחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש 
הלשכה 
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כנס MDRT ישראל בשיתוף:

מוכנים להצלחה 2021
MDRT ISRAEL09.12.2020

13:30-09:00

LIVE

מנחת הכנס: גב' אילנית לוי

HUMANTAIN אמת ויציבה – המפתח למניעה וטיפול בכאבי גב 09:00-09:30
מר אורי עתריה

פתיחה וסרטון הנהלה09:30-09:35

פתיחה ודברי ברכה09:35-10:00
סו"ב עו"ד פיני חג'ג', CLU ,T.O.T, יו"ר MDRT ישראל

סו"ב ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל
מר ישראל כץ, שר האוצר

סו"ב יוסי מנור, T.O.T, יו"ר מטה MDRT אירופה ואוקייניה, לשעבר נשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל

ה-MDRT עבורי10:00-10:20
מר יאיר המבורגר, יו"ר 'הראל ביטוח ופיננסים'

ADD A ZERO TO YOUR LIFE - רעיונות להצלחה ואיזון בין החיים האישיים לחיים המקצועיים10:20-10:45
מר בריאן ד. הקורט,  CLU ,CHFC, לשעבר נשיא MDRT העולמי

מופע מוזיקלי של הזמרת מנור שבת    10:45-11:00

החוסן המנטאלי כמפתח להצלחה!11:00-11:20
ד"ר עודד קרבצ'יק, מאמן מנטאלי

הקשר בין מנהיגות, מצוינות ושליחות11:20-11:40
מר חיים דנון, סא"ל במיל', בעלים של 'קוסומו'

התנדבות, נתינה וחסד11:40-12:00
מר יהודה משי זהב, יו"ר ארגון זק"א, מדליק משואה ביום העצמאות בשנת 2003 

הגיון ורגש בקבלת החלטות12:00-12:30
פרופ' יוסי יסעור

חתומים להצלחה - ניו אורלינס 12:30-12:452021
סו"ב דידי פרידלנדר, MBA ,MCC, חבר הנהלת MDRT ישראל

דברי סיכום12:45-13:00
סו"ב עו"ד פיני חג'ג', CLU ,T.O.T, יו"ר MDRT ישראל

* התוכנית נתונה לשינויים

תוכנית הכנס

להרשמה ללא עלות לחצו כאן

https://ws.eventact.com/MDRT2020IL
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משקיעים ומנהלי השקעות: כל מה שאתם 
צריכים לדעת לקראת השקעות 2021

אנליסטים וכלכלנים פרסמו תחזיות סותרות בדבר ההשקעות 
הנבונות לשנה הבאה ‰ באמצעות חמש השאלות הבאות נוכל 

להעניק ללקוחות את הייעוץ המקצועי ביותר < אלון כץ

הרבעון א את  לסגור  עומדים  נו 
הקשות  מהשנים  אחת  של  האחרון 
והמסובכות בעולם ההשקעות. שנה 
בעולם  פוליטית,  ודאות  אין  בישראל  בה 
מתקיימות מלחמות סחר, בבחירות, בארה"ב 
מאוד,  תנודתי  המניות  שוק  שלטון,  מתחלף 
בכל  אותותיו  נותן  הקורונה  משבר  וכמובן, 
מקום - ומי יודע אילו הפתעות עוד מחכות 

למשקיעים. 
מצד  סותרות  לתחזיות  הובילו  ועוד  אלו 
ההשקעות  בבתי  והכלכלנים  האנליסטים 
השונים בארץ ובעולם, לרבות הבכירים שבהם. 
למנהלי השקעות, וכך גם למשקיעים מוסדיים 
ומיליוני  אלפי  עבור  החלטות  לקבל  שנוטים 
רבה  אחריות  ישנה   - שונים  וגופים  אנשים 

כלפי המשקיעים שלהם לקראת שנת 2021.
לייעץ  הפונים  השקעות  כמומחי  לכן, 
לשנה  יותר  טוב  להתכונן  עלינו  לאחרים, 
הבאה ולשאול את עצמנו חמש שאלות מפתח 
עתיד  על  רבות  להשפיע  בתשובתן  שיש 

ההשקעות שלנו:

של  ההשפעה  תהיה  מה   .1
עכשיו זה סופי,  הבחירות בארה"ב? 
ביידן הוא הנשיא הבא של ארה"ב. האם יהיו 
אך  שכן,  ברור  השווקים?  על  השפעות  לכך 
חיובי  דבר  היא  ההכרעה  עצם  מקרה  בכל 
ודאות.  מאי  הנרתעים  לשווקים  ביותר 
שגם  מעריכים  רבים  משפטיים  מומחים 
על  טראמפ  של  הצפוי  המשפטי  המאבק 
בצורה  להשפיע  צפוי  לא  הבחירות  תוצאות 
של  הנמוכים  הסיכויים  לאור  משמעותית 
מאבק שכזה. עד הקורונה, ראינו במשך תקופת 
נשיאותו של טראמפ מצבי רוח שונים ביחס 
להשפעות של מלחמת הסחר מול סין ומדינות 
נוספות, שגרמו לשינויים דרמטיים בביצועי 
של  הגיאוגרפי  בפיזור  ואף  ההשקעות  תיקי 
להשקעות  עברו  מהם  שרבים  המשקיעים, 
יצטרכו  ומוסדיים  יועצים  יותר.  מקומיות 
השלטון  שינוי  לאחר  אם  בעצמם  להחליט 
האם  וכן  יחלשו,  או  יתגברו  בסחר  המתחים 

נוספות  מתעוררות  ובמדינות  בסין  להשקיע 
ישנם  היום  בעייתי.  להיות  שעלול  דבר   –
מסוכנים  להיות  נוספים שעשויים  מכשירים 
פחות ותנודתיים פחות, ועל מנהל ההשקעות 
לפניו  המונחות  האפשרויות  כל  על  לחשוב 
- לרבות השקעות אלטרנטיביות. יש לזכור 
התשואה  את  לראות  אוהבים  שהמשקיעים 
התשואה  את  ולא  מקבלים  שהם  הסופית 
מיסוי  מטבע,  המרות  יש  אם  לכן,  ברוטו. 
שמכרסמים  גבוהים  ניהול  דמי  או  בעייתי 
זה  את  לדעת  צריכים  המשקיעים  בהשקעה, 
שמפנה  פרסום  לראות  יאהבו  ולא  מראש 
לתשואה גבוהה אך השורה התחתונה נמוכה 

משמעותית.

2. איך הבורסות בעולם ימשיכו 
עד  הקורונה?  במשבר  לתפקד 
כה, רבים מהמשקיעים תהו על הסתירה שבין 
לבין  העצום,  והבריאותי  הכלכלי  המשבר 
בעיקר  בעולם,  הבורסות  במרבית  העליות 
סקטור   - סקטוריאלית  ומבחינה  בארה"ב, 
הנתונים  היתר.  כל  מול  העולה  הטכנולוגיה 
הטכנולוגיה  שוק  בהן  במדינות  כי  מלמדים 
בירידה  מניותיהן  מרבית   – יחסית  נמוך 

מתחילת השנה, ומדינות בהן ענף הטכנולוגיה 
מהותי יותר – מציגות רווח - משום שסקטור 
הטכנולוגיה דחף את הבורסות כלפי מעלה. 
בארה"ב למשל, ללא חברות הטכנולוגיה מדד 

ה־S&P היה כעת בירידה.

הולכים  טכניים  כלים  אילו   .3
לעצב את האסטרטגיה שלכם? 
חשבו באילו כלים טכניים כדאי לכם לעשות 
ו־  AI שלכם:  באסטרטגיה  לתמיכה  שימוש 

דרך  לפריצות  זכו   Machine Learning
עצומות בעולמות ההשקעה בשנים האחרונות, 
וליועצי  המוסדיים  למשקיעים  שמקנה  מה 
יותר  מעמיקים  נתונים  ניתוח  כלי  השקעות 
וממשק משתמש אינטואיטיבי יותר המסייעים 
ולהגיע  חכמות  פיננסיות  החלטות  לקבלת 
לדוגמה,  מבעבר.  יותר  טובים  לביצועים 
את  חיזקו  חברתיות  להלוואות  פלטפורמות 
את  לבדוק  כדי  טכנולוגיים  בכלים  השימוש 
שימוש   – יותר  ויסודי  מהיר  באופן  הלווים 
בקשות  יותר  לקבל  להן  המאפשר  טכנולוגי 
לשיפור  לגרום  אף  ביכולתו  שיש  הלוואה, 

)א(  פרמטרים:   בשני  הלווים  באיכות 
לכך  שמביאות  הטכנולוגיות   היכולות 

חשוב לגבש אסטרטגיה נכונה עבור השנה החדשה | צילומים: shutterstock, אופיר הראל
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הלוואות  לבקש  פונים  יותר  טובים  שלווים 
מהפלטפורמות במקום מהבנק ומגורמי אשראי 
שמבצעת  החיתום  הליך  )ב(  אחרים;  מיושנים 
יוביל  ולכן  יותר  וחכם  מבוסס  הפלטפורמה 
לתוצאות טובות עוד יותר. גם למנהלי השקעות 
שימוש במכשירים אלה עשוי להביא לביצועים 
והתובנות  המידע  זמינות  לאור  יותר  טובים 
החדשות שיתקבלו כאשר ינווטו את ההשקעות 

בעולם הניהול הפיננסי.

המשבר  מאז  לריבית?  יקרה  מה   .4
של 2008 ועד היום הריבית בישראל, בארה"ב 
כדי  נמוכה, עד  וברוב מדינות העולם מאוד 
היה  ניתן  לא  הקורונה  משבר  שלאורך  כך 
להוריד עוד ריביות וההתערבות של הבנקים 
המרכזיים הייתה בעיקר בדרכים של הרחבה 
מוניטרית, רכישת אג"ח ממשלתי וקונצרני, 
הורדת ריביות עבור פלחים שונים ומבוקרים 
באמצעות  הבנקים  לקוחות  של  לכאורה 
היא  הנמוכה  הריבית  ועוד.  השונים  הבנקים 
כמובן אחד הגורמים שדחפו בעשור האחרון 
לצעדים  ביחס  המניות.  שערי  לעליית 
רבה  ביקורת  קיימת  שננקטו  המוניטריים 
מצד כלכלנים רבים החושבים שכל הסיפור 
עוד עתיד להתפוצץ לכולנו בפרצוף,  וכשזה 

יקרה לא מומלץ להיות קרובים לשוק ההון.

מהו  השאלות,  שאלת  וכעת   .5
אתם  אותו  הסיכון־סיכוי  יחס 
מוכנים לקחת - עבורכם ועבור 
מאשר  יותר  אישית  שאלה  זו  הלקוחות? 
סיכון  כמה  פחות;  לא  חשובה  אבל  אנליטית, 
שלכם?  הלקוחות  עבור  לקחת  מוכנים  אתם 
המרחק של יועץ מההשקעה מהווה יתרון מסוים 
אך גם חסרון. האחריות מול הלקוח היא עצומה, 
האחרונים(  מהמשברים  )והניסיון  ומחקרים 
מראים שהפחד מהפסד גדול משמעותית יותר 
מההנאה שברווח. בתקופה של תנודתיות רבה, 

לקוחותיכם  של  הנפשית  שהיכולת  בטוח  לא 
יקנו  רבים  טבעי,  ובאופן  בסיטואציה,  תעמוד 
תתלווה  הכספי  ולהפסד  בזול,  וימכרו  ביוקר 
עוגמת נפש רבה. השנה הקרובה מלאה בחוסר 
מהגורמים  מודאגים  אתם  שאם  כך  ודאות, 
כדאי  אותה,  הסובבים  צפויים  הבלתי  הרבים 
לבחור  ואולי  מחדש  חשיבה  לבצע  לכם 
חדשניים  אלטרנטיביים,  בכלים  להשתמש 
יותר מהכלים הקיימים בבורסה, אשר מציגים 
מושפעים  ופחות  יותר  ליניאריות  תשואות 

מהנעשה בשווקים.
לסיכום, מאוד סביר שאינכם יכולים להגיע 
הללו.  מהשאלות  אחת  בכל  נחרצת  למסקנה 
מה שחשוב הוא שתקדישו את הזמן הזה, ככל 
להעריך  השנה,  לסיום  מתקרבים  שאנחנו 
מחדש את ההחלטות שקיבלתם בעבר ולהגיע 

לאסטרטגיה חדשה שתסייע בשנה הקרובה.

 ,BTBב־ משותף  ומנכ"ל  מייסד  הוא  הכותב 

החברתיות,  וההלוואות  ההשקעות  פלטפורמת 

של  השקעות  במרכז  השקעות  יועץ  לשעבר 

ייעוץ  משום  לעיל  באמור  אין  דיסקונט.  בנק 

לייעוץ  תחליף  להוות  כדי  ו/או  השקעות 

לצרכי  המותאם  מיסוי  ייעוץ  ו/או  השקעות 

הלקוח

המרחק של יועץ מההשקעה 
 מהווה יתרון מסוים אך 

 גם חסרון. האחריות 
מול הלקוח היא עצומה, 
ומחקרים מראים שהפחד 
מהפסד גדול משמעותית 

יותר מההנאה שברווח

מגזין הקורסים
מרכז ההכשרה

למקצועות הביטוח
כל הקורסים וההשתלמויות במקום אחד!

לקבלת מגזין הקורסים מידי שבוע ישירות למייל - לחצו כאן

מרכז ההכשרה

מבית לשכת סוכני הביטוח

למקצועות הביטוח

ע"ש שלמה רחמני ז"ל

https://bit.ly/3kYihfx
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הערכת לויד’ס: צפויה צמיחה 
ב־2021 תוך העלאת תעריפים

סוכני ביטוח באוסטרליה 
מסייעים ללקוחות 

בעדכון מבנה הביטוחים

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

לצמיחה ג ביחס  לאופטימיות  מצטרפים  לויד’ס  הגלובלי  הביטוח  בתאגיד  ם 
ניל מעריך  ג’והן  לויד’ס  מנכ”ל  ב־2021.  וביטוחי משנה  הביטוחים  של שוק 
שהסינידקט בשוק ביטוח המשנה יגדל ביתר קלות והתאגיד יטול סיכונים קטנים. 
יותר,  טובים  ידי השגת תעריפים  גידול בשנה הבאה בעיקר על  ירשמו  בלויד’ס 

שמשמעותם ייקור פרמיות הביטוח.
המשמעות היא שמבטחי המשנה ינצלו את חלון ההזדמנויות של צמיחה שיווצר 
בעקבות ייקור פרמיות הביטוח. עם זאת, הודגש שזה לא יעשה על חשבון איכות 

הביטוחים.
יתרכזו  החברה  מטרות  כי  אמר  לויד’ס  מנכ”ל 
הוא  צמיחה.  רווח מאשר  הקרובה בהשגת  בשנה 
לשנת  הביטוח  שוק  של  הצמיחה  שצפי  הבהיר 
שלויד’ס  המנכ”ל  הדגיש  עוד   .6% הוא   2021
בתעריף  הנכון  לסיכון  הנכונה  בצמיחה  תתמוך 
להשיג  לויד’ס  של  שהיעד  הדגיש  ניל  הנכון. 

רווחיות לזמן ארוך.
חוב  אגרות  בהנפקת  תתחיל  לויד’ס  בנוסף, 

הצמודות לביטוחים, במטרה לאפשר להון של צד שלישי להתחבר לסינידקטים 
סינידקטים  עם  להתקשר  קלות  ביתר  יוכלו  המשקיעים  קלות.  ביתר  ולסיכונים 

פחות פעילים בשל מחסור בהון.

וכני ביטוח וברוקרים באוסטרליה מסייעים בעדכון ס
מבנה פוליסות הביטוח כדי להתאים אותם לתקופת 
המגפה,  הימשכות  בשל  נעשה  זה  מהלך  הקורונה.  מגפת 

.Austbrokers מדווח ארגון
סטפן האמיל, מנהל הסיכונים של הארגון, מציין שהמגפה 
סוכני  שמדרבנים  נסיבות  יצרו  נוספים  וגורמים 
לעבור  שלהם  למבוטחים  לסייע  וברוקרים  הביטוח 
ששווקי  מוסיף  הוא  יציבה.  הבלתי  הסביבה  דרך 
נמצאים  השיווק  וצינורות  הגלובליים  הייצור 
העסקים  אנשי  את  המחייבים  גדולים,  בלחצים 
אלה  בתנאים  הזו  לחשיפה  להסתגל  האוסטרלים 
את  לשנות  מחייב  זה  מצב  הבינלאומיים.  לשווקים 

חוזי הביטוח ולהתאימם למציאות הזו.
בין היתר הביטוחים חייבים להתאים עצמם לפשעי 
שוד  מעשי  של  החדשה  לצורה  שהפכו  וההנדסה  הסייבר 
בדרכים. ההתאמה הזו הפכה לצורך חיוני כדי לא לערער 

את האימון בעסקאות בינלאומיות, מדגיש האמיל.
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 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

דרושים
לפרויקט מיוחד, מבוקש/ת סוכן ביטוח או סוכנות 

ביטוח, כשותף/ה הגון/ה, שרוצה להתפתח ומוכן/ה 
לעבודה מאתגרת. עדיפות מגיל 50 ומעלה, בעלי יכולת 

 מוכחת. לשם קביעת פגישה נא לטלפן אל:
052-3722777 )יהושע(

סוכנות לביטוח חיים בלבד מחפשת משווק פנסיוני 
לעבודה על תיק קיים ולקוחות חדשים. לפניות אנא פנו 

ליובל מור 054-7179599

ליעדים סוכנות לביטוח בקריית מטלון פ"ת דרושים 
רפרנטים ביטוח חיים בריאות ופנסיוני שעבדו 

בסוכנויות, ניסיון חובה העבודה מיידית נא לשלוח 
bit.co.il־jobs@yeadim :קורות חיים למייל

סוכנות זילברמן ביטוח מעוניינת לרכוש תיקי ביטוח 
עם אפשרות כולל ליווי או ללא ליווי אפשר להתקשר ל 
ins.com־Guy@zilb :052-3866630 או לשלוח מייל

לסוכן ביטוח ליד קניון חולון דרוש/ה  פקיד/ה לחצי 
משרה. התפקיד כולל: שיווק טלפוני,סיוע בעבודת 

המשרד. אפשרי מתמחה  או בעל/ת רישיון. חצי משרה, 
 ימים א־ה. אפשרית  גמישות בשעות העבודה.טל' 

      skashro@bezeqint.net .03-5032893

לביחד סוכנות לביטוח דרושים אנשי/נשות מכירה 
טלפונית. לעבודה על לקוחת קיימים שעות גמישות, 

תיאור התפקיד: ביצוע שיחות יוצאות ללקוחות 
פוטנציאליים לתיאום פגישות, הכנת הצעות, מתן מענה 

ללקוחות קיימים וכו' עבודה מאתגרת וגמישה, יחסי 
אנוש טובים ורצון להצליח, ליווי צמוד להצלחה שכר 

בסיס + עמלות גבוהות למצליחים דרישות : מוטיבציה 
גבוהה, ניסיון בתיאום פגישות ־יתרון, ראש גדול קורות 

חיים יש לשלוח gil@BEYAHAD־INS.COM נייד 
052-4526944 - משה. נייד 052־7703399 - גיל

לסוכנות ביטוח בעלת תיק קיים איכותי דרוש מתמחה 
לעריכת התמחות ולמכירות בריאות ריסק ופנסיוני 

ללקוחות הסוכנות 050-5293836

לסוכנות הביטוח מישורים באשדוד דרוש בעל רישיון 
פנסיוני המעוניין להתפתח, לצמוח ולבנות תיק עצמאי. 

תנאים מצויינים למתאימים ־ עמלות גבוהות־ שירותי 
 משרד - תיאום פגישות. קו"ח למייל: 

ins.co.il־ofir@mishorim
למשרד סוכן ותיק בקרבת קניון חולון דרוש/ה בעל 

הכשרה בביטוח או בהתמחות, או בעל/ת רישיון לסיוע 
בעבודת המשרד ושיווק טלפוני. 03-5032893.

לעבודה מאתגרת ומעניינת בסוכנות ביטוח ותיקה 
ומנוסה בדרום דרוש/ה בעל/ת רישיון בביטוח חיים 

 ובביטוח כללי. תנאים טובים למתאימים.
haybit@haybit.co.il :יש לשלוח קורות חיים למייל

שכירות משנה
להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח בפארק 

אולימפיה, מוטה גור 9 פתח תקווה. החדר מרוהט 
בשולחן סוכן גדול ועוד עמדה נוספת. עלות כולל 

חשמל ארנונה וכו': 2,000 ש"ח + מע"מ. לפרטים, 
שמוליק :054-4946290 

להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח חיים במגדל 
משה אביב בבורסה ברמת גן ,כולל כל התשתיות 

 התפעוליות הנדרשות אפשרות להתמחות 
050-5293836

במגדל רסיטל היוקרתי, דרך בגין 156 ת"א, בקומה 20, 
משרד 73 מ"ר, מפואר, 3 חללי עבודה, כולל ריהוט, 

וילונות חשמליים, מערכות תקשורת ואינטרקום. 
טלפון 054-4647407 מאיר

להשכרה חדר+2 עמדות בסוכנות לביטוח הנמצאת 
באזור התעשיה בחולון *מתאים לסוכן/ת או פקיד/ה 

*חניה בשפע *שירותי משרד ־ אופציונלי יש לפנות 

לאודי, 054-3117755

להשכרה משרד 2 חדרים עם דלת מקשרת "בית 
צרפתי  "רחוב הרצל 91 ראשון לציון לפרטים יוסי  

סוללר 050-5240011

בחיפה במתחם חלונות הסיטי בבניין ברוש־ להשכרה 
משרדים איכותיים ומעוצבים לסוכנים ־החל מ־990 ₪ 

לחודש לפני מע"מ והוצ'  לפרטים 0545270964

בחיפה בחלונות הסיטי פל־ים משרדים מפוארים כולל 
ריהוט, לתקופות קצרות/ארוכות ללא התחייבות, ניתן 

לקבל שירותי תפעול באלמנטארי/פנסיוני טלפון: 
שי־ 052-8033305

להשכרה בחלונות הסיטי משרדים מרוהטים לשכירות 
משנה לבעלי מקצוע חופשיים: עורכי דין, רואי חשבון, 

וסוכני ביטוח. שכירות לטווח ארוך/קצר ללא התחייבות. 
זמינות מיידית ! לפרטים – יאנה 053-7753538

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
ביחד סוכנות לביטוח גדלה ומעניקה בית ללקוחות 
חדשים. מחפשים בית חם ללקוחות הבית שלכם ? 

רוצים שהלקוחות שלכם יקבלו את הטיפול המסור 
שאתם נתתם להם כל השנים? רוצים שתיק הביטוח 

שלכם יישמר לשנים קדימה? אפשרי לרכוש את תיק 
החיים ולהמשיך לטפל באלמנטרי בלבד או הפוך. אנא 

 פנו אלינו בנייד 052-7703399 או במייל: 
ins.com־gil@beyahad

למה למכור את התיק? אפשר להעביר תיק לניהול 
אמין ומקצועי ושמירה על הקיים ) חיים ואלמנטר( יש 

לנו צוות עובדים מקצועי ומיומן שיכול להבטיח רמת 
שירות גבוהה ומקצועית ללקוחות שלך תמורה הוגנת 

 וסודיות מובטחת לפרטים איציק 054-2240454
itsik@newafikim.co.il

 "אתר פרישה למכירה – טל'־ 057-0059951 
)www.prisha.co.il(

סוכנות לביטוח פופ סגל רעננה מעוניינת ברכישת 
תיקי ביטוח של סוכן ותיק מסור ומקצועי . יש לנו ניסיון 

בתחום ומאמינים ביצירת מתווה אישי המותאם לסוכן 
הפורש וכזה שהוא הכי טוב לשני הצדדים כמתכונת 

להצלחה. סודיות מובטחת. טלפון־ יונתן. 050-5345751 

סוכנות זילברמן ביטוח מעוניינת לרכוש תיקי ביטוח 
עם אפשרות כולל ליווי או ללא ליווי אפשר להתקשר 

 ins.com־Guy@zilb ל 052-3866630 או לשלוח מייל
מעוניין לקבל הצעות למכירת תיק אלמנטרי באיזור 

Bit2bit_54@walla.co.il מרכז

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו 
של חבר המועצה הארצית וחבר 

הלשכה מאיר קדוש על פטירת אימו

מזל כוכבית 
בת שרה ז"ל

שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה 

בני שריד במות אימו

שושנה שריד  ז"ל
שלא תדע עוד צער

מסייעים למבוטחים בסביבה שאינה יציבה ׀
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