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ביטוח ופיננסים

חושפות מידע
חברות הביטוח יידרשו להציג 
מידע נוסף באתר הר הביטוח. 

המבוטחים יהנו ממידע מפורט, 
אמין ומדויק יותר < עמ' 5

הח"כים החדשים
הכירו את סוכני הביטוח 

שמתמודדים לכנסת בבחירות 
הקרבות ואיך הם מתכננים 

לסייע לסוכנים < עמ' 2

״הגעתי למיצוי״
מ״מ וסגן נשיא הלשכה סו״ב 

ליאור הורנצ׳יק התפטר 
מתפקידו ב־3.5 השנים 

האחרונות < עמ' 6

"סוכני 
הביטוח הם 

השותפים 
המלאים 

להצלחה 
שלנו"

הילה רוזנפלד, מנהלת אגף עסקים, חוזי ופקולטטיבי 
בשלמה ביטוח, מספרת בראיון על העבודה 

המשותפת עם סוכני הביטוח והלשכה, על הערך 
המוסף של סוכני הביטוח עבור המבוטחים ועל 

המוצרים החדשים שצפויים לצאת לשוק < עמ' 3
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הכירו את סוכני הביטוח ברשימות המפלגות 
המתמודדות לכנסת

שלושה סוכנים הרצים ברשימות המפלגות בבחירות הקרובות מספרים על עצמם 
ואיך מצע המפלגות שלהם יסייע לסוכנים ולעצמאים בכלל < רונית מורגנשטרן

"האזרח במרכז"
סו"ב יעקב סויסה, מקום 21 ברשימת 

"ימינה"

ביטוח  סוכנות  בעל  "אני 
למימוש  מומחה  עצמאית, 
ופעיל  רפואיות  זכויות 
חיים.  מקריית  ציבורי, 
'ימינה'  לרשימת  נבחרתי 
העצמאים  ארגון  מטעם 
'אני שולמן' על מנת להפוך 
לעצמאים  עדן  לגן  ישראל  את 

קטנים וביניהם סוכני הביטוח, וכך נעשה.
"אנו מאמינים גדולים בשוק חופשי, אמיתי עם 
מקסימום תחרות בכל שדרת המוצרים, עם כמה 
לעסוק  רישיון  בעלי  יצרנים,  מוצרים,  שיותר 
תקנות  הגבלות  מינימום  תוך  ולפעול  בביטוח 

והנחיות שמסרבלות את העשייה העסקית".
מהי דעתך על עודף הרגולציה בתחום הביטוח?
"תפיסת העולם שלי ליברלית ודוגלת בחרויות 
התערבות  למינימום  אפעל  אני  משכך  פרט. 
של המדינה בעשייה העסקית של העצמאים בה 

ככלל, וסוכני הביטוח בפרט".
תפעלו לביטול רשות שוק הון עצמאית?

"מדובר בחקיקה ממשלתית שבוצעה בעבר; היו 
ויש לה השלכות רוחביות. יחד עם זאת יש לבדוק 
עם כלל הגורמים המקצועיים את המשמעויות של 
הצעה כזאת, את עמדת משרד האוצר, עמדת שר 
האוצר ועמדת הרשות. על אף הרצון העז להחזיר 
את מה שנעשה בעבר, כדי להגיע לתוצאות יש 
השחקנים  כלל  עם  משותף  ובאופן  ביחד  לפעול 

בכדי לייצר פתרונות למען עתיד טוב יותר".
תפעלו לטובת העצמאים?

"אני אפעל בכדי לשנות את השיח מ'פוליטיקה 
של מאבקים' ל'פוליטיקה של אנשים' - פוליטיקה 

שמציבה את האזרח במרכז".

"העסקים הקטנים הם 
המנוע הכלכלי"

סו"ב זאב ברונשוויג, מקום 23 
ברשימת "ישראל ביתנו"

כ־30  הפעיל  ומצליח  גדול  ביטוח  סוכן  "אני 
ביטוח'.  סוכנות  'בז  ומנכ"ל  הביטוח,  בענף  שנה 

בבעלותי מספר משרדים בפריסה ארצית בערים: 
ממוקם  שם   – לציון  וראשון  ירושלים  אשדוד, 
גם  האחרונות  השנים  ב־15  הראשי.  משרדי 

ניהלתי את סניף הפול בירושלים.
לטובת  וזאת  לפוליטיקה,  התפניתי  "עכשיו 
אלפי  ועשרות  ומשפחותיהם  סוכנים  אלפי 

משפחות שחיות מהענף.
השנים  ב־15  "פעלתי 
הרף  ללא  האחרונות 
לטובת  רבה  ובהקרבה 
מאות סוכני ביטוח ואלפי 
הפול,  בסניף  מבוטחים 
שרות  לקבל  יכלו  שלא 
ונזקקו  הביטוח  מחברות 

בסניף לצוואר  עבודתי  הפול.  של  הבקבוק 
הפול התבצעה מסביב לשעון כדי להדביק את חוסר 
יכלו  שלא  הסוכנים  ולמען  השוויון  למען  האיזון, 

לתת פתרונות ביטוחים למאות אלפי מבוטחיהם".
דעתך על הרגולציה העודפת?

הסוכנים  לנו  לעזור  כוונה  מתוך  הצידה  "זזתי 
ולהיאבק  הבירוקרטיה  את  ולאזן  להילחם 
ברגולציה, מאבק שלשכת סוכני הביטוח מובילה 
כשהיא נלחמת בפיקוח על הביטוח, שאותו שאנו 

חשים על בשרנו מדי יום".
איך תפעלו לטובת העצמאים והסוכנים?

"אני מאמין שמפלגתי, בראשות ח"כ אביגדור 
לכלל  ועזרה  ופתרונות  כוח  תיתן  ליברמן, 
התייחסות  יש  המפלגה  במצע  האוכלוסייה. 
להם  לסייע  יש  ולפיה  קטנים  לעסקים  מיוחדת 
המנוע  הם  הקטנים  העסקים  כי  להם,  ולדאוג 

הכלכלי. במצע יש תכנית מפורטת בנושא".

"הרשות חייבת לחזור 
לפיקוח הכנסת”

סו"ב מטי יוגב, מקום 42 ברשימת 
"הליכוד"

עסקתי  חפר.  שבעמק  חפר  בת  מהישוב  ״אני 
כשכירה  בתחילה   ,1986 משנת  הביטוח  בתחום 

ולאחר מכן כעצמאית.
״ניהלתי את העסק שלי כחלק מסוכנות גדולה 
בהרצליה ולאחר מכן בעקבות מחלה קשה ומעבר 
לזירה הציבורית, עבדתי עם שותף. ההתפתחויות 
מיציתי  כי  והתחושה  שלי  האישיות  הפוליטיות 
את הפעילות העסקית בשוק הפרטי הביאו אותי 

לסגור את העסק ולהתמסר לעשייה הציבורית. 
על  שהשפיעו  רפורמות  כמה  שחוותה  ״כמי 
מעמדו של סוכן הביטוח, לעולם אהיה זו שאוכל 
השינויים  ואת  הגדולה  הטלטלה  את  להבין 
להיות  הופכים  כשהם  הביטוח  סוכני  שעוברים 
הגחמות  של  האגרוף  שק  פעם  אחר  פעם 
הכלכליות הן של הבנקים, הן של חברות האשראי 

ואפילו של חברות הביטוח״.
הרגולציה בענף הביטוח אינטנסיבית.

״כמי שקשורה לתנועה ליברלית הדוגלת בשוק 
חופשי אשים דגש על שחרור חבלי הבירוקרטיה 
עסק  על  ושמירה  בהקמה  הקושי  את  ולהקטין 

פעיל.
עסק  ולנהל  עצמאי  ביטוח  סוכן  להיות  ״כדי 
לעמוד  ביטוח  סוכני  היום  נדרשים  ממוצע 
קשים,  ובמבחנים  בלימודים 
נדרשים  הם  מכן  לאחר 
תנאים  במספר  לעמוד 
מגבילים ובלתי סבירים 
בתפעול משרד עצמאי, 
הסוכנים  מן  שרבים  כך 
ומוותרים  מתייאשים 

מראש.
״לצד זה חברות האשראי והבנקים הפכו להיות 
חלק מהמשחק רק שבמנגנון הענק הזה מועסקים 
בשום  לעמוד  נדרשו  שלא  וצעירים  סטודנטים 

תנאי כדי לשווק מוצרי ביטוח ובריאות״.
תפעלי לביטול הפיקוח כרשות כעצמאית?

״רשות שוק ההון חייבת לחזור למשרד האוצר 
על  ולפקח  להמשיך  תוכל  שהכנסת  מנת  על 
חופשי  כגוף  הרשות  פועלת  היום  פעילותה. 
פגיעה  במחיר  גם  רוחה  על  העולה  ככל  ועושה 
ברווחתם של סוכני הביטוח מבלי שיצטרכו לתת 

דין וחשבון לשום מנגנון פיקוח״.
איך תפעלי לטובת העצמאים?

של  הצמיחה  מנוע  הם  בישראל  ״העצמאים 
הכלכלה. אין ספק שמשבר הקורונה שיקף באופן 
בוטה כי העצמאים חשופים לקטסטרופות וזקוקים 
לסעד סוציאלי ולרשת ביטחון כדי להגן עליהם 
עלינו  הכנסה.  לייצר  מסוגלים  שאינם  בימים 
להשוות את התנאים הסוציאליים של העצמאים 
גם  מכך.  המשתמע  כל  עם  השכירים  של  לאלו 
ולתת  הבירוקרטיה  חבלי  את  לשחרר  יש  כאן 
ליזמים את הכלים לפתח עסקים  מבלי שיחששו 

ליפול בהליכים מיותרים״.
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 "אין מכירה ישירה. סוכני הביטוח הם 
שותפינו לדרך וההצלחה הדדית"

 הילה רוזנפלד, מנהלת אגף עסקים, חוזי ופקולטטיבי בשלמה ביטוח מדברת בראיון לביטוח 
 ופיננסים על השותפות המוצלחת עם סוכני הביטוח, עתיד המקצוע והבידול מהחברות האחרות • 

מדור שבועי חדש  < רונית מורגנשטרן

ילה רוזנפלד, נשואה ליונתן ואמא לשני ה
בנים בגילאי 3 ו־4, גדלה בקצרין ולאחר 
התגוררה  המודיעין,  בחיל  קבע  שירות 
הישר  ארצה  שחזרה  עד  בארה"ב  שנים   4 במשך 
לימודיה  סיום  עם  וכלכלה.  משפטים  ללימודי 
החלה את דרכה המקצועית ב"לידרים", שם רכשה 
הביטוח.  לתחום  והתשוקה  המקצועי  הידע  את 
לאחר כ־5 שנות עבודה בלידרים, עברה לפלתורס 
ותחום הסיכונים  סוכנויות כמנהלת פיתוח עסקי 
התוכניות  מחלקת  לניהול  ומשם  המיוחדים 
הצטרפה  וחצי  שנה  לפני  בהראל.  הבינלאומיות 

לשלמה ביטוח בתפקידה הנוכחי.
ורק באמצעות סוכני  "שלמה ביטוח עובדת אך 
הוא השותף  כי הסוכן  ביטוח מתוך אמונה מלאה 
בפרט",  ובעסקים  בכלל  הביטוח  בעולם  להצלחה 
אני  עליו  העסקי  "התחום  רוזנפלד.  מדגישה 
עם  הכרות  ידע,  ניסיון,  מקצועיות,  דורש  אמונה 
עבורו  ולהתאים  צרכיו  את  לנתח  יכולת  הלקוח, 
בבחינת  האולטימטיבית  הביטוח  תוכנית  את 

.TAILOR MADE
הנכונה  העסקית  הדרך  זו  כי  מלמד  "הניסיון 
אנו  זאת.  מוכיחות  העסקיות  והתוצאות  עבורנו 
הסוכנים  של  המקצועיות  ביכולות  מאמינים 
ובתפיסת העולם שלנו, אנו מייצרים את המוצר, 
החיתום, התמחור ויודעים לשלם את התביעות גם 

ביום פקודה. 
הביטוח  סוכני  הם  לעסקים  שלנו  "השותפים 
ולתפור את החליפה  שיודעים לשווק את המוצר 

הביטוחית הנכונה עבור המבוטחים".

כמות הסוכנים עולה 
אליכם  סוכנים  של  תנועה  רואים  אתם  האם 

בשנה האחרונה?
כמות  גדלה  חודש  שמידי  לציין  גאה  "אני 
הן  והתוצאות  איתנו,  לעבוד  שבוחרים  הסוכנים 
אפילו מעבר לתחזיות האופטימיות ביותר. סוכנים 
המקצועיות  היכולות  על  סומכים  וחדשים  רבים 
שלנו, נהנים מרמת שירות גבוהה שמבחינתנו היא 

מעל הכל ולפני הכל.
"אנו יודעים לתת פתרונות ברוב ענפי הביטוחי 
העיקריים ובתנאים תחרותיים ולכן סוכני ביטוח 
ותיקים וחדשים מבקשים לפתח דווקא בשלמה את 
הפעילות העסקית ובכלל. כל אלו, הביאו לגידול 
ולתוצאות  אצלנו  העסקי  התיק  של  משמעותי 

מרשימות ביותר".
איך את רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?

בשנים  ומתפתח  שהולך  הדיגיטציה  "עולם 

ביטוח  סוכן  להחליף  יכול  לא  לעולם  האחרונות 
מורכב,  תחום  שהינו  העסקים  בתחום  מקצועי 
כל  לאורך  שוטף  ותפעול  מקצועיות  ידע,  דורש 
היא  שלמה  של  העולם  תפיסת  הביטוח.  תקופת 
ובכך  ומעמדו  הסוכן  מקום  את  ולהעצים  לשמר 

נצא נשכרים כולנו.
אלו  ובעיקר  הביטוח  סוכני  של  המוסף  "הערך 
מובטח.   - בתחומם  מקצועניים  להיות  שבחרו 
בעלת  מבוטח/עסק  כל  עם  הסוכן  של  ההכרות 
ערך מוסף רב בהתאמת החליפה המדויקת והנכונה 
עבור המבוטח. אני רואה בסוכני הביטוח כשותפים 

לדרך ולהצלחה ההדדית".  

יחס אישי, מקצועי ואמין
לעומת  ביטוח  לשלמה  יש  יתרונות  אילו 

חברות אחרות? למבוטחים וגם לסוכנים.

שסוכני  בוטיק'  'חברת  הינה  ביטוח  "שלמה 
להצלחה  המלאים  השותפים  הם  שלה  הביטוח 
בצורה  מתבצע  ללקוחותינו  השירות  שלנו. 
ויחס  לשירות  זוכים  והסוכנים  ביותר  היעילה 
אישי, מקצועי, מהיר ואמין על ידי כלל העובדים 
הגידול  שלנו,  העסקיות  התוצאות  בחברה. 
הבולטת  הרווחית  הפעילות,  בהיקף  המשמעותי 
התשואה  שיעור  ובעיקר  לענף  ביחס  שלמה  של 
להון - מעמיד אותנו בשורה הראשונה של הענף 

מזה מספר שנים. 
"אוסף ההישגים הללו הם שילוב של המיוחדות 
בסוכנים,  אישי  טיפול  נכון,  ניהול   - שלמה  של 
ישירה  פעילות  ללא  ביטוח  כיצרני  רק  פעילות 
ובעיקר רמת שירות ומענה לסוכנים, מגבירים את 

הרצון להרחבת הפעילות בשלמה.
"גם לא נתעלם מהעובדה שעצם בחירת הסוכנים 
המבוטחים  אילולא  מתרחשת  הייתה  לא  בשלמה 
גם  זאת  )ורואים  רצון  שביעות  מביעים  היו  לא 
השירות  מרמת  הביטוח(  סוכני  לשכת  בסקרי 
הטיפול  וכמובן  הגביה  ההפקה,  לה,  זוכים  שהם 

בתביעות".

ביטוח נסיעות לחו"ל
להשיק  צפויים  אתם  חדשים  מוצרים  אילו 

בקרוב?
המקצועיות  את  ולבסס  לחזק  מקפידים  "אנחנו 
שלנו ושל הסוכנים בתחומי הפעילות הקלאסיים 
שלנו  הכניסה  שנים.  במשך  פועלים  אנחנו  וכך 
לענף העסקים מאפיינת את המקצועיות והסבלנות 
שאנו מקפידים בכניסה לכל ענף. מבחינתי, בזכות 
ובאמצעות השותפים שלנו לדרך בשלמה, מדובר 
התשתיות,  מהקמת  החל   - מבסיסו  עסק  בהקמת 
בניית מוצרים, נוסחי פוליסות, התאמת הממשקים, 
חוזי מבטחי משנה וכלה בקבלת הלגיטימציה של 
שמדובר  כך  בחברה.  עסקית  בפעילות  הסוכנים 
המצוינות  התוצאות  את  לראות  אדיר  בסיפוק 

וכמובן שזוהי רק תחילת הדרך.
"עליי לציין שבאופן מסורתי אנו זוכים בשלמה 
ביטוח לתמיכה והבעת אמון ממבטחי משנה אשר 
את  במקביל  ומחזקים  בפעילות  לנו  מסייעים 

מעמדם בשוק הביטוח הישראלי. 
"על פי אותו מודל, אנו בוחנים בתקופה הקרובה 
בנושא  ופעילות  לחו"ל  נסיעות  לתחום  כניסה 
כאשר  דירות.  לרוכשי  מכר  ערבויות  פוליסות 
ספק  לי  אין  אלו,  לתחומים  ההערכות  את  נסיים 
ולקחת  לדעת  הראשונים  יהיו  שלמה  שסוכני 

חלק".

רוזנפלד. "השותפים שלנו לעסקים הם סוכני הביטוח". 

"עולם הדיגיטציה שהולך 
ומתפתח בשנים האחרונות 
לעולם לא יכול להחליף 

סוכן ביטוח מקצועי"

וין
 ל

רון
ש

ם: 
לו

צי
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 בעקבות המכירה לאלטשולר שחם - 
שביתה כללית של עובדי "פסגות"

יו"ר ועד העובדים: "נדהמנו לגלות שלא היינו בכלל חלק מהעסקה" • עשרות הפגינו 
מול ביתו של גלעד אלטשולר מנכ"ל החברה < רונית מורגנשטרן

מעלה מ־700 עובדי בית ההשקעות פסגות ל
חתימת  בעקבות  כללית  שביתה  שובתים 
בשישי  ההשקעות  בית  נמכר  בה  העסקה 
העסקה  היקף  פנסיה.  שחם  לאלטשולר  האחרון 
בין  וההסכם  שקל  מיליון   910 של  סך  על  עומד 
הצדדים מותנה בקבלת אישורים של הרגולטורים.

על פי תנאי ההסכם, אלטשולר שחם גמל ופנסיה 
ההשקעות  בית  של  המניות  הון  מלוא  את  תרכוש 
הביטוח  סוכנויות  והעסקה לא תכלול את פעילות 

של פסגות.
ועד העובדים מזהיר כי השביתה היא עד להודעה 
עם  ורציני  ענייני  ומתן  הליך משא  וקיום  חדשה 
פסגות  הנהלת  עם  "בפגישה  אייפקס.  הנהלת 
ביום ראשון האחרון בערב לא נכחו נציגי אייפקס 
לאף  להיענות  בכוונתה  אין  כי  הודיעה  שאף 
סוגיית  היתר  בין  העובדים,  ועד  מדרישות  אחת 
מכך,  יתרה  התעסוקתי.  והביטחון  המכירה  מענק 
על פי הדברים שנאמרו בפגישה, הבין הוועד כי 
העובדים לא  סוגיית  כי  אלטשולר שחם התעקש 

תיכנס כחלק מעסקת הרכישה".
עובדי  בשיתוף  הוועד,  החליט  מכך,  כתוצאה 
השבתה  על  לעובדים,  בכוח  המאוגדים  החברה 
מוחלטת בחברה. לא תתקיים עבודה מהמשרדים 

או מהבתים בשום צורה שהיא.

חזית אחת מגובשת
לגלות  "נדהמנו  לוגסי:  שלומי  הוועד  יו״ר 
בפגישת המו״מ עם הנהלת פסגות כי אנחנו בכלל 
לא חלק מהעסקה והם מעוניינים להתנער מאיתנו 
ללא  הביתה  אותנו  לשלוח  ולמעשה  לחלוטין 
גם  כי  לגלות  ראוי. שמחנו  פיצוי  וללא  מענקים 
העובדים שאינם נמצאים תחת ההסכם מצטרפים 
כל  אין  כי  מבינים  שהם  משום  לשביתה,  אלינו 

הבדל בינינו. עד שלא יתחילו לנהל איתנו מו״מ 
לחלוטין.  מושבתת  פסגות  מריחות,  ללא  ענייני 
אנחנו נמשיך להפגין חזית אחת מאוחדת ומגובשת 

כפי שעשינו במשך כל התקופה האחרונה״.

"העובדים לא למכירה" 
מעובדי  עשרות  הפגינו  בבוקר  שלישי  ביום 
החברה מול ביתו בתל אביב של גלעד אלטשולר, 
שחם.  אלשטולר  ההשקעות  בית  ובעלי  מנכ"ל 
גלעד  ״גלעד   - בהפגנה  שהונפו  השלטים  בין 
פסגות יהיה לעד״; ״רגולטור תתעורר שוק הגמל 
מתפורר״  הבית  להתעורר,  הזמן  "זה  בוער”;  פה 

ו״עובדי פסגות לא למכירה״.
אלטשולר  גלעד  של  לביתו  "הגענו  לוגסי: 
מאות  הביתה  לזרוק  אפשר  שאי  לו  להגיד  כדי 
עובדים עם משפחות בהינף יד כאילו הם מספרים 
בגיליונות אקסל, וכל זה בלי לשבת איתנו למו״מ 
בכל  קולנו  את  להשמיע  נמשיך  ורציני.  ענייני 
ההשקעות  בית  של  לגורמים  הפירוק  נגד  מקום 

פסגות המביא לפגיעה בעובדים, בציבור החוסכים 
ובתחרות במשק״.

לחזור לשולחן המו”מ
הגיעה  "הנהלת פסגות  נמסר בתגובה:  מפסגות 
אמש לפגישת מו"מ במטרה לנהל דיון ושיח בתום 
לב; היא הציגה את מתווה העסקה ואת השלכותיה 
ואף ביקשה להניח מספר אבני דרך להמשך ניהול 

מו"מ אפקטיבי.
עם  לישיבה  הגיעה  העובדים  נציגות  "לצערנו, 
תסריט מוכן מראש ועזבה את הישיבה בהפגנתיות, 
שיח.  לנהל  ומבלי  המתוכנן  הזמן  לפני  הרבה 
מבחינתם, אי מענה מלא לדרישותיהם הראשוניות 
מהווה סיבה מספקת לא לנהל מו"מ. אנו חושבים 
שזוהי אינה הדרך. בוודאי לא זו שתביא לתוצאה 

טובה יותר עבור העובדים .
קוראים לנציגות העובדים לחזור לשולחן  "אנו 
העובדים  לטובת  דיאלוג  לקיים  במטרה  המו"מ 

ולהמשך הפעילות לטובת הלקוחות שלנו".

הפגנות עובדי פסגות מול ביתו של גלעד אלטשולר | צילום: יח"צ

לפרטים: 054-4551338

להשכרה חדר במשרד
בבית משרדים בכפר סבא, סמוך לצומת רעננה

מתאים לסוכן ביטוח / בעל מקצוע חופשי
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 חברות הביטוח יידרשו להציג 
ב"הר הביטוח" מידע מפורט יותר

 את הדרישה העלה הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון בחוזר שפרסם • התיקון גם צפוי לפתור 
 את הרושם המוטעה לפיו קיים למבוטחי הסיעוד כפל ביטוחי בשעה שבפועל פוליסות מסוימות 

משלימות זו את זו < רונית מורגנשטרן

ממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ד"ר ה
חברות  לפיו  חוזר  פרסם  ברקת,  משה 
הביטוח"  ב"הר  להציג  יידרשו  הביטוח 

מידע מפורט יותר למבוטחים.
מדובר בתיקון לחוזר "ממשק אינטרנטי לאיתור 
מוצרי ביטוח" מ־2016, שנועד לאפשר למבוטחים 
לאתר בקלות ובמהירות מידע לגבי התיק הביטוחי 
ולבחון את תנאי  הביטוח  חברות  כל  שלהם אצל 

מוצרי הביטוח שברשותם. 
מהחוזר עולה כי "מטרת תיקון זה, לקבוע סוגי 
לשפר  מנת  על  בדיווח  החייבים  נוספים  מידע 
הניתנים  המידע  אבטחת  ורמת  השירותים  את 
ולהוסיף  הביטוח  הר  באמצעות  למבוטחים 
חברות  להלן:  כמפורט  נוספים,  חדשים  שירותים 
הביטוח יידרשו להציג למבוטחים בביטוח בריאות 

וסיעוד מידע מפורט יותר.
יותר  מדויק  תיאור  יכלול  הפירוט  "בבריאות, 
של הכיסוי וכן התייחסות האם הפוליסה הקיימת 
שנתיים  מדי  המתחדש  מהסוג  הינה  למבוטח 

ושווקו לציבור החל מיום 1 בפברואר 2016.
"בביטוח הסיעודי יקבל המבוטח מידע הכרחי על 
הביטוח  תגמולי  גובה  בפוליסה,  ההמתנה  חודשי 
ומשכם המקסימלי וכך יקבל למעשה תמונת מצב 
כיום  בנוסף  לו.  הקיים  הכיסוי  של  יותר  טובה 
שקיים  רושם  המבוטח  אצל  ליצור  עשוי  המידע 

פוליסות מסוימות  ביטוחי כאשר בפועל  לו כפל 
זה צפוי לפתור בעיה  ותיקון  זו  זו את  משלימות 

זו". 
   

כל רובד סיעודי
עוד נכתב בחוזר כי "ביום 12 ביולי 2020 פורסמו 
הוראות הפיקוח על שירותים פיננסיים במסגרתן 
נקבע, בין היתר, כי קופות החולים יוכלו להציע 
פוליסת  לרכוש  בסיסי  רובד  שרכשו  למבוטחים 

הכוללת  חולים  קופות  לחברי  קבוצתית  סיעוד 
רובד מורחב או תוספת סכום ביטוח. בהתאם לכך, 
חברות הביטוח יידרשו לדווח לממונה את המידע 

עבור כל רובד סיעודי בנפרד.
"חברות הביטוח יידרשו לשייך לפוליסת ביטוח 
בה המבוטח הוא קטין את פרטי ההזדהות של בגיר 
לצורכי זיהוי, אחד לכל הפחות על מנת לאפשר 
גישה למידע המוצג בהר הביטוח בגין אותו קטין".
מהרשות נמסר כי ההוראות החדשות יוחלו על 

החברות מראשית חודש יוני 2021.

הכי רחוק. עכשיו זה נראה הכי רחוק שיש, אבל יום אחד העולם יחזור לעצמו
והלקוחות שלכם יחזרו לטייל בעולם, וכשזה יקרה הם ירצו לדעת שהם בידיים טובות, 

שיש להם על מי לסמוך, הם ירצו ביטוח נסיעות שילך בשבילם הכי רחוק.
פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע״מ, החברה המבטחת דיויד שילד חברה לביטוח בע״מ.

הולכים בשביל הלקוחות שלכם 
הכי רחוק

123

ברקת. "משפרים את השירותים ורמת אבטחת המידע הניתנים למבוטחים" | צילום: סטודיו עדיף
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 רונית סגל מונתה למנכ"לית 
פספורטכארד ודייויד שילד ישראל

סגל תחליף בתפקיד את יואל אמיר שעוזב אחרי 6 שנים בחברה • אלון קצף, יו”ר החברה: “אנו 
עמלים להצעיד את החברה קדימה ולעמוד ביעדים שהצבנו לשנים הקרובות” < רונית מורגנשטרן

 סגן ומ״מ נשיא הלשכה סו"ב 
ליאור הורנצ'יק התפטר מתפקידו

"הגעתי למיצוי. אמשיך לפעול למען הסוכנות והסוכנים״ • נשיא הלשכה רוזנפלד: "אני מודה לליאור 
הורנצ'יק על עשייתו ותרומתו לצידי למען סוכנות וסוכני הביטוח" < רונית מורגנשטרן

הביטוח ד חברת  דירקטוריון 
מינויה של  את  אישר   DavidSheild
סוכנויות  למנכ"לית   )49( סגל  רונית 
 .DavidSheildו־  PassportCard הביטוח 
את פספורטכארד ניהל עד ספטמבר יואל אמיר 

שפרש לאחר 6 שנים בתפקיד.
מהחברה נמסר, כי סגל, "בעלת ניסיון ארוך שנים 
הצטרפה  בינלאומיים,  פרויקטים  ניהול  בתחום 
וביצעה   2014 בשנת   DavidSheild לקבוצת 
שורת תפקידים בכירים בהנהלת הקבוצה ביניהם 
הבינלאומית  הפעילות  של  התפעול  סמנכ"לית 
פעילות  של  ההקמה  והובלת  הקבוצה  של 
 DavidSheildו־ אוסטרליה   DavidSheild
משבר  התפרצות  עם  האחרונה  בשנה  גרמניה. 
ובהתארגנות  הקורונה, לקחה חלק פעיל במענה 

בפעילות  ומעורבות  הקורונה  לאירועי  הקבוצה 
כיהנה  לקבוצה,  להצטרפותה  קודם  הסוכנויות. 

אסטרטגיה  ופיתוח  תכנון  אגף  כראש  סגל 
בפרטנר".

עוד נמסר, כי "סגל בעלת ניסיון עשיר בניהול 
עסקי  פיתוח  ארגון,  חוצי  מורכבים  פרויקטים 
והתייעלות תפעולית. היא בוגרת תואר ראשון 
בהנדסת תעשייה וניהול מהטכניון ובעלת תואר 

שני במנהל עסקים". 
ו־   DavidSheild יו"ר  קצף,  אלון 
מינויה  על  לעדכן  גאה  "אני   :DavidSheild
סוכנויות  פעילות  למנכ"לית  סגל  רונית  של 
מקצוע  אשת  היא  רונית  בישראל.  הביטוח 
מוערכת שצמחה בתוך הקבוצה ואחראית לשורת 
לי  אין  כאחד.  ומקומיים  בינלאומיים  הישגים 
קדימה  החברה  פעילות  את  תצעיד  שהיא  ספק 

בהתאם ליעדיה לשנים הקרובות". 

ליאור מ סו"ב  וסגנו  הלשכה  נשיא  "מ 
בפוסט  מתפקידו.  התפטר  הורנצ'יק 

שפרסם בפייסבוק אמר הורנצ'יק: 
ביום  כמו  ונרעד  נרגש  מולכם,  פה  עומד  ״אני 
נשיא  מקום  כממלא  בתפקידי  שלי  הראשון 
על  אין אדם מאושר ממני  יותר.  אפילו  הלשכה, 
ציבור  את  לשרת  ידכם  על  לי  שניתנה  הזכות 
סוכנות וסוכני הביטוח בישראל, אני יכול להעיד 
הרצון  עם  לישון  הלכתי  שעה  שעה  יום  יום  כי 
וקמתי  ופרנסתו  הסוכן  מעמד  לקידום  והמחשבה 
עילאית  זכות  תחת  שאני  עצום  חיוך  עם  בבוקר 
ציבור  בצורכי  לעסוק   – אמיתי  חלום  והגשמת 

באמונה.
״את אהבתי למקצוע והתשוקה המתעצמת כולכם 
יהיה  ולא  שאין  עולמי  תפיסת  את  גם  מכירים, 
תחליף לסוכן הביטוח, אין שני לו, אין שום פיווט 
שמשפיע על המשק וקריטי לו כמו סוכן הביטוח, 

זכינו״.

תחושת שליחות
״לפני 3.5 שנים הגעתי לבית חם – לשכת סוכני 
הביטוח ואני לא מצטער על רגע שבו שהיתי בבית 

החם, לקחתי על עצמי לטפל בכם וזאת עשיתי עם 
המון ויתורים – אישיים, משפחתיים ומקצועיים, 
אבל עם תחושת שליחות שאין דומה לה ולא יהיה.

״גדלתי בבית של ערכים, למדתי על ברכי 
אבי ז״ל את ׳ספר דברי הימים של עשיה 

למען הכלל בחדווה ובאהבה׳ ועל כך 
תפילותיי  בכל  להקב״ה  מודה  אני 
׳ברוך שנתן לי אבא שהוא גם סוכן 

וגם אדם׳.
חש  שאני  שבועות  כמה  ״מזה 
איננה  שהגעתי למיצוי, שהלשכה 

ואני  להיות  צריכה  היא  בו  במקום 
אבל  למישהו,  ציונים  שייתן  האחרון 

אני הראשון שלא יישאר ולו דקה במקום 
קיבלתי  ולכן  בו  שלם  מרגיש  שאינני 
כממלא  מתפקידי  לפרוש  קשה  החלטה 

מקום נשיא הלשכה.
הלשכה  לעובדי  בלשכה,  לחבריי  מודה  ״אני 
הסוכנות  לכל  וצוותו,  הלשכה  לנשיא  ולמנהליה, 
הסוכנים שמלווים אותי ותומכים ללא הרף ובעיקר 

למשפחה שלי שבלעדיה אני באמת רבע בן אדם.
״סוכנות וסוכנים, לרגע לא אנוח למען הצלחת 

אחדות השורות, אבל כדי לקדם זאת ביתר שאת 
– מחוץ  זאת מפוזיציה אחרת  נאלץ לעשות  אני 
לוועד המנהל, לא בהיותי בתפקיד בכיר, גם אם 
זה ויתור עצום וכואב – אני עושה זאת 

בלב שלם כי רק אתם מול עיניי.
״חברים, אני עם דמעות בעיניים, 
אך עם תקווה אדירה כי רק העם 
הופך  יגון  שכל  יודע  היהודי 
לשמחה וכל שיעבוד הינו בדרך 
ויחדיו  לכולכם  תודה  לגאולה. 

נעשה ונצליח״.

שותף מלא
לשכת  נשיא  רוזנפלד  ליאור  סו״ב 
לליאור  מודה  "אני  הביטוח:  סוכני 
לצידי  ותרומתו  עשייתו  על  הורנצ'יק 
שותף  היה  ליאור  הביטוח.  וסוכני  סוכנות  למען 
בלשכה,  שניים  כמספר  הרבה,  לעשייה  מלא 
אני  בהן  האחרונות  השנים  וחצי  שלוש  במשך 
מכהן כנשיא הלשכה והיה חלק ממהלכי הלשכה 
שחלקם הגדול אף הוכתרו כהצלחה. אני מאחל לו 

בהצלחה בהמשך דרכו".

רונית סגל | צילום: יוסי צבקר

 הורנציק |  
צילום: גיא קרן 
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 עסקת ענק בענף הביטוח: מנורה מבטחים 
מוכרת 4.9% ממניותיה

 קבוצת מנורה תמכור לאלייד החזקות 4.9% ממנורה מבטחים פנסיה וגמל תמורת כ־128 מיליון שקל 
< רונית מורגנשטרן

השגת ק על  דיווחה  מבטחים  מנורה  בוצת 
בע”מ  החזקות  אלייד  עם  הבנות  הסכם 
בדבר הקצאת מניות בחברת הבת מנורה 
 2.5 של  חברה  שווי  לפי  וגמל  פנסיה  מבטחים 
 128.8 על  עומד  ההשקעה  סכום  שקל.  מיליארד 
מהון   4.9% של  הקצאה  כנגד  וזאת  שקל,  מיליון 

המניות המונפק של החברה.
בנוסף, לאלייד החזקות תוקנה אופציה לתקופה 
של 30 חודשים להגדלת שיעור החזקותיה בחברה 
 2.8 לפי שווי חברה של  נוסף של 4.9%  בשיעור 

מיליארד שקל, בניכוי דיבידנדים שיחולקו.
לגיבוש  מזורז  באופן  לפעול  הצדדים  בכוונת 

וחתימה על הסכם מחייב ובהקדם האפשרי. 
בת  חברת  הנה  וגמל  פנסיה  מבטחים  מנורה 
הפנסיה  קרן  שבניהולה  מבטחים  מנורה  מקבוצת 
וגמל  פנסיה  מבטחים  מנורה  בישראל.  הגדולה 
רשומה בספרי הקבוצה לפי שווי של 828 מיליון 
שקל. החברה מנהלת נכסים, נכון ל־31.12.2020, 
כ־155  מתוכם  שקל  מיליארד   185 של  בהיקף 

מיליארד שקל נכסי פנסיה.
יו”ר קבוצת מנורה מבטחים, ערן גריפל, ישמש 
מנכ”ל  לתפקיד  החברה.  דירקטוריון  כיו”ר  גם 

החברה ימונה גיא קריגר.
וגמל  פנסיה  מבטחים  למנורה  שנקבע  השווי 
בגובה של 2.5 מיליארד שקל על ידי גוף מוביל 
ומקצועי כקבוצת אלייד משקף את תמחור החסר 
ביחס  וזאת  מבטחים  מנורה  קבוצת  נסחרת  בה 

לחברות והנכסים הנוספים שבבעלות הקבוצה.
בדבר  שהושגו  ההסכמות  על  מברכים  “אנו 
הבת  בחברת  אלייד  לקבוצת  המניות  הקצאת 
מנורה מבטחים פנסיה וגמל”, מסר קלמן, מנכ”ל 
קבוצת מנורה מבטחים. “קבוצת אלייד הינה אחד 
הישראלי  במשק  והמקצועיים  המובילים  הגופים 
מנורה  בקבוצת  אדירה  אמון  בהבעת  ומדובר 
וגמל  פנסיה  מבטחים  ובמנורה  בכלל  מבטחים 

בפרט.
באופן  נהנית  וגמל  פנסיה  מבטחים  “מנורה 
דיבידנד  חלוקת  נאה,  רווחיות  מצמיחה,  תמידי 
קבועה והנה רגל יציבה עם תלות/רגישות פחותה 

בתנודתיות שוק ההון ואלה חלק מעוצמתה.
וגמל  פנסיה  מבטחים  למנורה  שנקבע  “השווי 
בגובה של 2.5 מיליארד שקל משקף את תמחור 

החסר של מנורה מבטחים החזקות”.
אלייד,  “קבוצת  כי  נמסר  החזקות  מאלייד 
אחת  היא  ז”ל,  גוטווירט  אהרון  של  מיסודו 
מחברות האחזקה המשמעותיות במשק הישראלי. 
הקבוצה מתאפיינת בהשקעות לטווח ארוך במספר 
תחומי פעילות מרכזיים: רכב ומוביליטי, נדל”ן, 
מעבר  ואלקטרוניקה.  לוגיסטיקה  תשתיות, 
לתחומי הליבה של הקבוצה, אלייד נוהגת לבצע 
מובילות,  בחברות  אסטרטגיות  מיעוט  השקעות 
דוגמת מנורה מבטחים פנסיה וגמל, בהן היא מזהה 
פוטנציאל צמיחה לטווח הארוך, חוזקות עסקיות, 

ראייה ארוכת טווח והנהלה איכותית”. ארי קלמן, מנכל קבוצת מנורה מבטחים | צילום: יעל צור
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הקליקו עכשיו ואנחנו בדרכים אליכם

http://bit.ly/DRACHIM


| 18 בפברואר 92021  02  02  02  02  02  פיננסים | 

 הכשרה תשיק מערכת הפקה דיגיטלית 
ל"בסט אינווסט"

בוובינר לסיכום השנה החולפת והצגת תוכניות העבודה לשנה הבאה חשף מנהל 
החטיבה הפיננסית בחברה את המערכת הבלעדית < רונית מורגנשטרן

־400 סוכני פיננסים, השתתפו כ
בוובינר שקיים זיו ורטהיימר, 
הפיננסית  החטיבה  מנהל 
ומערך בסט אינווסט של הכשרה חברה 
לביטוח, לסיכום השנה החולפת בשוקי 
הוצגו  כן,  כמו  אינווסט.  ובבסט  ההון 
לשנת  הצפויות  התוכניות  בוובינר 

 .2021
ורטהיימר הודה לסוכני הביטוח ואמר 
ולהצלחה,  לדרך  השותפים  שהם  להם 
במיוחד לאור גיוסי שיא בבסט אינווסט 
סקירת  לאחר   .2020 שנת  בסיכום 
את  ועדכן  ורטהיימר  המשיך  השנה 
הסוכנים על אחת מהבשורות החשובות 
 - לדבריו  אינווסט,  בבסט  השנה  של 
השקת מערכת תהליך הפקה דיגיטלית. 
שפותחה  החדשה,  ההפקה  "מערכת 
ע"י צוות פיתוח של הכשרה בחטיבת 

וייחודית  בלעדית  מערכת  היא  מידע,  מערכות 
חוסרים  ולידציה מלאה ללא  עם  אינווסט,  לבסט 
שעות",   48 תוך  חדשה  חיסכון  פוליסת  והקמת 

ציין. 
בנוסף, הדגיש ורטהיימר את החשיבות בהגברת 
בסט  לאפליקציית  הבסט  לקוחות  כלל  חשיפת 

בה  למשתמש,  "הידידותית  אינווסט 
באופן  פעולות  לבצע  יכול  הלקוח 
שירות,  בנציג  תלות  ללא  עצמאי 
לרבות שינוי מסלול ופעולות נוספות, 
ומקצר  השירות  את  מייעל  אשר 
ורטהיימר  אמר.  ההמתנה",  זמני  את 
מטרות  בסקירת  הרצאתו  את  סיכם 
הקמת  ביניהם   ,2021 לשנת  ויעדים 
דסק סוכנים מורחב ועיבוי כוח האדם 
במוקדי תפעול הבסט השונים לשדרוג 

השירות.  
ההשקעות  סמנכ"ל  קדוש,  רועי 
את  שמנהל  ומי  בחברה,  הראשי 
המסלול הכללי של בסט אינווסט, אשר 
מוביל בתשואות במסלול הכללי בפער 
גדול אל מול שאר חברות הביטוח, סקר 
אירופה  ארה״ב,  שווקי  את  בהרצאתו 
ההון  שוק  מצב  אל  התייחס  וישראל, 
בעקבות משבר הקורונה והמשיך בסקירת המגמות 
המשמעותי  החלק  את  לתפוס  לדעתו  שעתידות 

בתיקי ההשקעה בשנת 2021.

ורטהיימר )משמאל( וקדוש. "הקמת פוליסת חיסכון תוך 48 שעות" | צילום: יח"צ

השירותים יינתנו על ידי חברת "ביקורופא". התנאים המחייבים הנם התנאים המלאים בכתב השירות. 
החברה רשאית לשנות מעת לעת את התנאים ורשימת השירותים הנוספים.

31
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לקחנו את הטוב ביותר 
והוספנו לו +

מעכשיו הלקוחות שלנו יקבלו פתרון רפואי עוד יותר מקיף + בלי לצאת מהבית. 

ועוד מגוון שירותים חדשים:

רופאים מומחים 
online

טיפול במרפאות
לרפואה ראשונית

רפואה ראשונית 
online

ייעוץ מומחה בחו״ל
חוות דעת שנייה של רופא מומחה בחו״ל

תרופות עד הבית
ללא השתתפות עצמית

ייעוץ תרופתי
תוך שעתיים 

online פסיכולוג
ייעוץ בשיחת וידאו תוך 48 שעות

פיענוח רדיולוגי 
תוך 24 שעות



מרכז ההכשרה

מבית לשכת סוכני הביטוח

למקצועות הביטוח

ע"ש שלמה רחמני ז"ל

ס ר ו ק
און ליין

דירקטורים למנהלים
קורס חדש במרכז ההכשרה!

למסיימי הקורס ולעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודה

MBA ,מנהל מקצועי: מר קותי לוריא

מועד פתיחה: יום ראשון | 21.02.21
שעות: 14:30-10:00

הקורס יכלול 8 מפגשים שבועיים בימי ראשון

סוכן/ת הביטוח הוא מקצוע המזמן אתגרים, 
מקנה ידע פיננסי, מותח תודעה ומחייב יצירתיות רבה.

ארגז כלים זה לצד ההבנה של משולש הכוחות בארגונים, 
היבטים משפטיים ויכולת לזהות "אבנים גדולות" בדו"חות הכספיים

 יאפשרו לכם נקודת זינוק מצוינת להתמודד על משרות דירקטורים בארגונים. 
מאידך שדרוג בהבנה של פוטנציאל החברה שלכם - לצמוח ולהתפתח.

ההשתלמות מתקיימת באפליקציית                    | לינק לנרשמים ישלח בהמשך

ההשתלמות מותנית לקבוצה של מינימום 20 נרשמים

מחיר עבור חברי לשכה: 3,950 ש"ח כולל מע"מ

מחיר למי שאינו חבר לשכה 4,500 ש"ח כולל מע"מ

* בכפוף לתקנות הקורונה של משרד הבריאות ביום המפגש

₪

ליצירת קשר:

*5823 לפרטים נוספים והרשמה - לחצו כאן

https://bit.ly/2MV5Xkj
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כנס הכרות לסוכנים 
חדשים

ביטוח  מבטחים  במנורה  והדרום  דן  מחוז 
קיים כנס הכרות בזום עבור עשרות סוכנים 

חדשים שהצטרפו לאחרונה למחוז.
אסלן,  חני  פתחה  הכנס  את 
סמנכ"לית בכירה ומנהלת מחוז 
את  בירכה  אשר  והדרום  דן 
הנוכחים והנוכחות. בנוסף, ציינה 
אסלן את חשיבות הקשר האישי 
במהלך  והדרום  דן  מחוז  של 
העבודה השוטפת עם הסוכנים. 
״קיום כנס מסוג זה מאפשר לנו 
ועשייה  רציף  קשר  על  לשמור 
למידה  תכני  הנגשת  לצד  פורה 
בימים  גם  מקצועיות,  ומיומנות 

מורכבים אלה״.
האגפים,  מנהלי  הציגו  בהמשך, 
למנכ״ל  משנה  רוקח,  עמוס 
סוכנים,  מכירות  אגף  ומנהל 
למנכ״ל  משנה  קרמר,  אורית 
בריאות  ביטוחי  אגף  ומנהלת 

אגף  ומנהל  למנכ״ל  משנה  הורוביץ,  יואב 
ביטוח חיים, את הדגשים החשובים בעבודה 

היום יומית מול כל אגף בתחומו.

ורד  כהן,  נעמה  קינן,  אבירם  ציפי  זאבי,  יעל 
נסים־גליק  ויעל  הרץ  עופר  עמנו־אמסלם, 
הפורה  הפעולה  שיתוף  לחשיבות  התייחסו 
לייעל  שתפקידו  החברה,  לבין  הסוכנים  בין 
שני  בין  המשותפת  העבודה  על  ולהקל 

הצדדים.
בסיום הכנס, ג׳ורג דיק, מנהל מכירות במחוז 

הם  כי  הסוכנים  בפני  הדגיש  והדרום,  דן 
הודה  במחוז  הצמיחה  להמשך  כבסיס  יהוו 
ואיחל  הסוכנים,  את  שמלווים  למפקחים 

המשך הצלחה מרובה בעשיה המשותפת.

כנס "נשים בזקנה – 
מחשבות מסלול מחדש"

בשבוע הבא תקיים מגדל כנס ייחודי וראשון 
מחשבות   – בזקנה  "נשים  בנושא  מסוגו, 
מסלול מחדש". מטרת הכנס לדון בחיבורים, 
שצומחים  ובאפשרויות  בקשיים  באתגרים, 
וכוונת  לזיקנה  מגדר  שבין  מההצטלבויות 
פתיחה  נקודת  יהווה  שהכנס  המארגנים 
כולל  הכנס  בתחום.  עתידיים  לפרויקטים 
מספר הרצאות מרכזיות ודיונים בחדרי שיח. 
בנושא  וירטואלית  בתערוכה  ייפתח  הכנס 
באמנות",  זקנות  נשים  ישיר:  במבט  "זקנה 
בפברואר   23 שלישי,  ביום  אונליין  ויתקיים 

.2021
פעילות  בקהילה,  מגדל  מובילים  הכנס  את 
המעורבות החברתית של קבוצת מגדל, יחד 
עם עמותת "נשים לגופן" ועם ג'וינט ישראל 

אשל. 
לסוגיות מרכזיות  מיוחד  זמן  יוקדש  באירוע 
בחיי נשים בזקנה וזאת במסגרת שישה חדרי 
שיח נפרדים שיעסקו בנושאים מגוונים, בהם 
המשמשות  משפחה  בנות  ופרישה;  נשים 
ממדי  בין  מסע  בזיקנה;  מיניות  כמטפלות; 

הבריאות שלנו בזיקנה ועוד. 

מחאת עובדי כלל ואיילון ׀ צילום: יח"צ
יום הרופא ׀ צילום: יח"צ

shutterstock :צילום |

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://hamichlala-bf.org.il/magazines/2873


ניהול סיכונים | רגולציה | תפעול | הפצה

יום ד'
24.02 הכנס השנתי ה-15

בענף הביטוח הכללי

כנס אלמנטר

להרשמה לחצו כאן

5 סוכנים, 5 דעות 
שנה קריטית אחת

 כיצד נערכים למודלי התגמול המסתמנים?

 האם אפשר לחיות לצד הערוצים הישירים?

 כיצד מתמודדים עם התחרות בין סוכן לסוכן?

 האם להישאר עצמאים או להצטרף לבית סוכן?

 אילו כלים צריכות להעניק חברות הביטוח ולשכת סוכני הביטוח?

 כיצד נערכים לרגולציה פעלתנית בעיצומה של שנת קורונה?

מדברים מהשטח: האתגרים של סוכני הביטוח ב-2021

מנחה: 
רועי ויינברגר 

עורך ראשי, 
עדיף

עו"ד אבישי אבנר
סוכן ביטוח 
ובעלים של
B-linked 

מעיין בר אור 
סוכנת ביטוח 

ובעלים של סוכנות 
ישראל ביטוחים

חגי לנצט
סוכן ביטוח, 
קבוצת סאל

אלון דור 
סוכן שותף בארביטראז' 

- פירמת שותפים 
לניהול פיננסי

יעל כהן
מנכ״ל ובעלים 

של אנשים 
פתרונות ביטוח

Subsidiary of Migdal Group

שנות מצוינות

We make it simple. ביטוח ופיננסים

http://bit.ly/2Niia2z
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זיקת ביטוח 
 עו"ד עדי בן אברהם על פרשנות תכליתית שתוביל להענקת סעד למבוטח, גם אם 

הפוליסה שרכש לא נרשמה על שמו

ביטוח ח תגמולי  שילמה  ביטוח  ברת 
ופנתה  באמצעותה  המבוטח  רכב  בגין 
הפוגע.  הרכב  כנגד  שיבוב  בתביעת 
את  הכחישה  )"הנתבעת"(,  הפוגע  הרכב  בעלת 
חבותה לאירוע וטענה שאם תחויב - מי שאחראים 
לפצותה יהיו סוכנות הביטוח וחברת הביטוח אשר 
ביטחו את הרכב, ואין חולק כי במועד האירוע היה 

לרכב הפוגע ביטוח צד שלישי בתוקף. 
ביקשה  היא  כי  הסבירה  הפוגע  הרכב  בעלת 
לרכוש רכב מעוקל, בכפוף להסרת העיקול תוך 
חודש כתנאי לקיום העסקה. במקביל ערכה בעלת 
הביטוח  סוכנות  ידי  על  צד שלישי  ביטוח  הרכב 
בעל  שם  על  נרשמה  הפוליסה  המעוקל,  לרכב 
הרכב המעוקל. העיקול לא הוסר והעסקה בוטלה, 
הפוגע  הרכב  את  הנתבעת  רכשה  הביטול  לאחר 
)נשוא התאונה( וביקשה להעביר את פוליסת הצד 

השלישי מהרכב המעוקל לרכב נשוא התאונה. 
על  הפוגע  הרכב  בעלת  דיווחה  התאונה  לאחר 
האירוע, אך חברת הביטוח סירבה לשלם בטענה 
כי הרכב לא שייך לה. לטענתם, חוזה הביטוח הוא 
הינה  והפוליסה  להמחאה  ניתן  שלא  אישי  חוזה 
צמודת רכב ואינה ניתנת להעברה בין אדם לאדם. 
על  הייתה  בפועל  הפוליסה שהופקה  מכך,  יתרה 
שמו של בעל הרכב המעוקל ולא על שם הנתבעת, 
וכי לו היתה פונה הנתבעת היו עורכים לה פוליסה 

חדשה על שמה לרכב אותו היא רכשה.  

בניגוד לנהלי החברה
בית המשפט קבע כי האחריות לתאונה מוטלת 
הכיסוי  בסוגיית  לדון  ופנה  הפוגע  הרכב  על 
חובה  ביטוח  היה  המעוקל  הרכב  לבעל  הביטוחי. 
צד  כלפי  אחריות  ביטוח  רכשה  והנתבעת  בלבד 
המעוקל,  הרכב  בעל   עבור  מיוזמתה,  שלישי, 
את  להוסיף  הביטוח  לסוכנות  אישר  שזה  לאחר 
הביטוח אחריות כלפי צד שלישי על שמו. לאחר 
הבשילה,  לא  המעוקל  הרכב  בעל  עם  שהעסקה 
רכשה הנתבעת את הרכב הפוגע וסוכנות הביטוח 
השלישי  הצד  פוליסת  את  להעביר  התבקשה 
שהוצג  לאחר  הפוגע,  לרכב  המעוקל  מהרכב 
ביצעה  אכן  והסוכנות  החדש  הרכב  רשיון  בפניה 

את השינוי כמבוקש. 
ביטוח  החלפת  כי  בעדותו  ציין  הביטוח  סוכן 
אפשרית רק מול המבוטח, וכי לא ניתן היה לבצע 
שינוי כפי שבוצע, אלא היה מקום לרכוש פוליסה 
חדשה על שם המבוטח החדש בעל הזיקה לרכב. 
בפועל, הפוליסה החדשה הופקה על שמו של בעל 
הרכב המעוקל, ביחס לרכב הנתבעת, על אף שאין 

לו כל זיקה.  
בית המשפט קובע כי קיים כיסוי ביטוחי לרכב 
נרשם  בה  פוליסה  הופקה  בפועל  שכן,  הנתבעת. 

מפורשות כי היא באה במקום הפוליסה שהופקה 
הביטוח  חברת  בפועל,  המעוקל.  הרכב  לבעל 
על  הנתבעת,  רכב  עבור  הפוליסה  את  הפיקה 
אף שלא היה בבעלות בעל הרכב המעוקל, וחרף 
העובדה שהוצג לסוכנות רשיון הרכב, שלא היה 
אפשרות  שאין  לטענה  בניגוד  לכן,  שמו.  על 
הרכב  כאשר  אחד  אדם  שם  על  פוליסה  להנפיק 
נמצא בבעלות אחר, בפועל, הדבר נעשה )גם אם 

בניגוד לנהלי החברה(. 

הוכחת זיקת ביטוח
כל  היא מכסה  כי  קובעת  יתרה מכך, הפוליסה 
נהג שגילו עולה על 21 עם ותק נהיגה של שנתיים 
בהוכחת  צורך  כל  שאין  כך  המבוטח,  וברשות 
הוכח שבעל הרכב המעוקל  ואף לא  ביטוח  זיקת 
היה מסרב לנהיגה ברכב )שכלל אינו שלו(. בית 

ביחס  הביטוח  חברת  טענת  כי  קובע  המשפט 
לפוליסה הינה בחוסר תום לב באופן מובהק. שכן 
מצד אחד לו היה קורה מקרה ביטוח לבעל הרכב 
המעוקל, היתה חברת הביטוח טוענת שאין קשר 
בינו לבין הרכב המבוטח )רכב הנתבעת( ומאידך 
גם ביחס לנתבעת, חברת הביטוח לא ראתה בהם 
כמבוטחים, כפי שאף עשתה בפועל, חרף תשלום 

הפרמיות כמבוטחים בעלי זיקת בעלות לרכב.
לו היו מקבלים את טענת חברת הביטוח, הוסיף 

בית המשפט, מדובר היה על פוליסה שהיא "אות 
לממש  היה  ניתן  בו  מצב  יתכן  לא  שכן  מתה" 
גיל  נהג מעל  כל  כי  נקבע  הפוליסה. כאשר  את 
הנהגים  כל  הם  המבוטחים  הרי  לנהוג,  יכול   21
נקוב  לא  שמם  אם  גם  ברכב  שימוש  שעושים 
רואים  אם  אף  לכן,  להסכמה.  בכפוף  בפוליסה, 
בבעל הרכב המעוקל "מבוטח", לנוכח שמו הנקוב 
בפוליסה ובין אם רואים בנתבעת "מבוטח" לנוכח 
ושילמו  הביטוח  את  לרכוש  שביקשו  אלו  היותה 
עליו, עדיין רשאי היה הנהג לנהוג ברכב ולהחשב 

כ"מבוטח" למול חברת הביטוח. 
משכך, קובע בית המשפט כי אין מקום לאפשר 
ומחייב  מחבותה  תתנער  הביטוח  חברת  בו  מצב 
אותה לשאת בעלות התביעה בה חויבה הנתבעת. 
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

הכותב הינו מתמחה בתביעות ביטוח ויועמ"ש 
הלשכה  רן
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בפועל, חברת הביטוח הפיקה 
את הפוליסה עבור רכב 

הנתבעת, על אף שלא היה 
בבעלות בעל הרכב המעוקל, 
וחרף העובדה שהוצג לסוכנות 
רישיון הרכב, שלא היה על שמו

shutterstock :בית המשפט קבע כי האחריות לתאונה מוטלת על הרכב הפוגע | צילום
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לראשונה: טעינת רכב חשמלי בדרכים
< יפתח יונתן

חד החסמים העיקריים א
חשמלי  רכב  ברכישת 
הינו טווח הנסיעה. כלי רכב 
כיום  המשווקים  חשמליים 
נסיעה  טווחי  בעלי  הינם 
שונים. רוכשים פוטנציאליים 
רבים מתלבטים האם לרכוש 
מגבלת  בשל  חשמלי  רכב 
הרכבים  של  הנסיעה  ק”מ 
פריסה  מפאת  וכן  הללו 
מוגבלת של תחנות הטעינה. 
את  לטעון  כדי  לעיתים, 

הרכב, על הנהג ברכב לנסוע עשרות קילומטרים עד עמדת טעינה קרובה.
בדיוק בנקודה זו נכנסת דרכים שירותי דרך וגרירה, ומאפשרת מתן שירותי טעינת 
הרכב בדרכים במקרה שסוללת הרכב התרוקנה. החברה מוסרת כי במציאות שבה כלי 
פתרון  ומצאה  חיפשה  דרכים  הקונבנציונליים,  אלה  את  מחליפים  החשמליים  הרכב 

לאתגר טעינת כלי רכב חשמליים בדרכים.
דני בר, מנכ”ל דרכים מסר: “מדובר בצעד מבורך למען בעלי כלי רכב חשמליים. 
דרכים הינה החברה הראשונה בענף שמשיקה פתרון טעינה מכוניות מסוג זה שנתקעים 
בדרכים עקב סוללה שהתרוקנה. כהרגלנו נמשיך במציאת פתרונות וערכים מוספים 

ללקוחותינו בכל עת”. 

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

לוח הביטוח
דרושים

למשקי טנא סוכנות לביטוח בע"מ )מקבוצת ביטוח 
חקלאי( הסוכנות הגדולה, המובילה והוותיקה ביותר 

בתנועה ובתעשייה הקיבוצית דרוש סוכן/סוכנת שטח 
מנוסה! הגדרת התפקיד: סוכן/ת שטח למחלקת 
ביטוחי הפרט של הסוכנות בקיבוצים ובתעשייה 

הקיבוצית. מעמד – שכיר/ה. תנאי שכר הוגנים מאוד + 
רכב למועמד/ת המתאים/ה. תנאי הכרחי: רישיון סוכן 

ביטוח + ניסיון במכירות. לפרטים יש לפנות לסיניה אגם 
מנהלת שיווק וקשרי לקוחות 052-5821686. 

רפרנט /ית ביטוח חיים /פנסיוני /בריאות לניהול תיק 
לקוחות - בונוסים גבוהים! למשרד ביטוח מצליח באיזור 

פ"ת דרוש/ה רפרנט /ית ביטוח חיים /פנסיוני /בריאות 
לניהול תיק לקוחות, הפקות, תביעות ושיווק מוצרים 

חדשים. העבודה במשרה מלאה. בונוסים גבוהים 
למתאימים/ות, אפשרויות קידום רבות! דרישות: - 

ניסיון בעבודה בסוכנות ביטוח. - ידע במערכות חברות 
הביטוח.- ניסיון שיווקי - יתרון.- תודעת שירות גבוהה, 

- יכולת עבודה בלחץ, זריזות. יכולת עבודה בצוות. 
 03-9199915

עו"ד עם ניסיון של 7 שנים בחיתום או תביעות בכל ענפי 
הביטוח האלמנטרי כולל קבלנים והנדסי. ידע בוורד 

ואנגלית. עבודה רק מהבית- מיקום גיאוגרפי לא חשוב. 
shahr35@ סודיות מובטחת. קו"ח לשלוח למייל

hotmail.com
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 : 

ofir@mishorim-ins.co.il
לסוכנות ביטוח ברחוב בר כוכבא בני ברק, דרוש/ה 

חתם/ת פרט לעבודה מול סוכנים בענפי הרכב והדירה.

דרישות התפקיד: ידע והיכרות עם מערכות ההפקה של 

חברות הביטוח, יחסי אנוש טובים. משרה מלאה ימים 
 א-ה'. יש לשלוח קורות חיים למייל: 

gil@hish-ins.co.il
לסוכנות ביטוח בצמיחה הממוקמת באזור דרוש/ה 

רפרנט/ית ביטוח אלמנטרי תנאי שכר טובים- 
למתאימים מגורים באזור חולון ,אזור  או ראשל"צ 

 משרה חלקית 60% משרה. קו”ח  למייל: 
ilan@ofek-atid.co.il

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

שכירות משנה
בירושלים בגבעת שאול חדר מפואר במשרד מעוצב 

ובבניין הראל ניתן עם שרותי משרד או ללא אהוד 
udi98@shneller.co.il 050-5237770 שנלר

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
סוכנות ביטוח גדולה  מעוניינת ברכישת תיק 

ביטוחי )אלמנטרי ופנסיוני ( לפרטים ניתן לפנות
yanivaghion@gmail.com

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

לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה 

וחבר המועצה הארצית ג'קי 
אמסלם על פטירת אחיו

 משה אמסלם 
ז"ל

שלא תדעו עוד צער

לויד’ס מנפיק 
פוליסה המבטחת 

מטבעות קריפטו

ביטוחי ברוח ת כיסוי  לויד’ס מוסיף  אגיד הביטוח 
התקופה. לויד’ס מנפיק פוליסת ביטוח המבטחת 
את מטבעות הקריפטו, כמו ביטקוין, את’ריום ודוג’קוין. 
הדיגיטלי  מהארנק  גניבות  נגד  תקף  הביטוחי  הכיסוי 

והתקפות האקרים.
פעילות  של  תוצאה  היא  החדשה  הביטוח  פוליסת 
משותפת של סינידקט הביטוח ATRIUM ושל בורסת 
 DIGITAL ASSET SERVICES הקריפטו  מטבעות 
הוא  המינימלי  הכיסוי   .)COINCOVER )הנסחרת 
על  תעמוד  ביטוחי  כיסוי  לכל  והתקרה  ליש”ט   1,000

סך של 100,000 ליש”ט.
נמסר כי סכום הביטוח נע בהתאם לירידות והעליות 
המבטחים  קונסורציום  הקריפטו.  מטבעות  במחירי 
ו־  TOKIO MARINE KILN הביטוח  חברות  כולל 

.MARKEL CORP
החתם ב־ATRIUM, MATTHEW GREAVES, מסר 
מטבעות  על  שיגן  לביטוח  הביקוש  גבר  לאחרונה  כי 
נועדה  הפוליסה  לכן,  לפופולאריות.  שהפכו  הקריפטו 

לספק את הביקוש.
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 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות 
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 
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