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ביטוח ופיננסים

"עוזב בתחושת סיפוק"
סו"ב ליאור רוזנפלד מדבר אחרי 

 ההתפטרות מתפקיד 
נשיא הלשכה • ראיון פרידה

< עמ' 14

בחירות בפתח
התפטרותו של נשיא הלשכה 

הובילה בעלי תפקידים נוספים 
להתפטר ולהקדמת מועד 

הבחירות < עמ' 5

הדור הבא
מגדל חושפת מסלול ביטוח 

חיים שיאפשר קבלת תשלום 
 חודשי במקרה של פטירה 

< עמ' 12

בפרויקט מיוחד ליום האישה מספרות סוכנות ביטוח ותיקות ומובילות על 
הצלחה, מגדר, השתלבות בענף – וגם: הטיפים שלהן לנשים שרוצות להכנס 

לתחום הביטוח < עמ' 2

"מה שקסם לי זו השליחות, 
היכולת להשפיע על עתידם 

הכלכלי של לקוחותיי" 
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דבר הסוכנות – פרויקט מיוחד ליום האישה
מספר סוכנות הביטוח העצמאיות בענף מוערך בכ־20% בלבד; הרוב הגדול הם 

גברים. שוחחנו עם סוכנות ביטוח מובילות, חברות לשכה, על הגורמים למצב ועל 
ההמלצות שלהן לנשים שרוצות להשתלב בתחום < רונית מורגנשטרן

"להיות סוכנת ביטוח זו דרך 
חיים"

סו"ב מיכל וינצר 

יו"ר הוועדה להעצמה נשית ויו"ר סניף ת"א 
בכפר  הביטוח"  "בית  סוכנות  בעלת  בלשכה, 
חיים,  ובתל אביב, שמתמחה בבריאות,  קאסם 
פיננסים ואלמנטארי. ותק במקצוע – 28 שנה.

נשיאות  ויו"ר  מייסדת   - ציבורית  פעילות 
חברתית  תנועה  קטנים"  "גיבורים  עמותת 
לעולמו  הרגיל  האדם  של  עולמו  לקירוב 
ובני  אוטיסט  בשכלו,  מוגבל  ואדם  ילד  של 

משפחתם.
סוכני  גברים  יותר  הרבה  יש  לדעתך  למה 

ביטוח? יש חסמים?
השתנתה  הזו  המגמה  האחרונות  "בשנים 
אני  נשית  להעצמה  הוועדה  כיו"ר  מאוד, 
עצמאיות,  ביטוח,  סוכנות  מאות  פוגשת 
אט-אט  דעה.  ומובילות  מנהיגות  עוצמתיות 
הכוח הנשי בעולם העסקים בכלל ובענף שלנו 
בפרט הולך ומתעצם וזו מגמה שאני מעודדת 

ומברכת עליה".
האם לדעתך יש לאישה יתרונות על גברים 

במקצוע סוכן ביטוח? 
"העיסוק שלנו הוא מקצוע סוציאלי בהווייתו 
רגשית,  אינטליגנציה  חמלה,  בתוכו  השוזר 

והכלה  הקשבה  יכולת  רגישות,  אינטואיציה, 
גבוהה הנחשבות כתכונות נשיות בולטות. יחד 
מעמיתי  וטובים  רבים  מכירה  אני  זאת,   עם 
הגברים הניחנים בתכונות אלו ורבות אחרות 
כך שאיני רואה יתרון מגדרי לצד זה או אחר".
שמעוניינת  לאישה  ממליצה  היית  מה 

להשתלב בתחום?
 ;Win-Win שהוא  מהלך  כאן  "יש 
נהנית  אני  עצמאית  עסקים  שכאשת  הגם 
מהיתרונות של גמישות, נוחות וחופש פעולה 
שמאפשר שילוב אימהות וקריירה, לא זו היתה 
הסיבה שבגינה בחרתי בעיסוק או ליתר דיוק 

העיסוק בחר בי.
זו השליחות, היכולת  "מה שקסם לי בעיקר 
לקוחותיי,  של  הכלכלי  עתידם  על  להשפיע 
ולהוות פקטור משמעותי בעיצוב איכות חייהם 

הכלכלית.
אינו  זהו  ביטוח  סוכנת   - המלצתי  "ומכאן 
מקצוע. זוהי דרך חיים, אמונה בצדקת הדרך, 
שליחות ארוכת שנים ולכן אם בחרת בדרך זו, 
השקיעי בעצמך, למדי, הרחיבי אופקים, חשבי 
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חיקוי מקורי, 
       יש חיה כזו?

מיכל וינצר: "מה שקסם לי 
בעיקר זו השליחות, היכולת 
להשפיע על עתידם הכלכלי 
של לקוחותיי, ולהוות פקטור 

משמעותי בעיצוב איכות 
חייהם הכלכלית"
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מחוץ לקופסה, העשירי תדיר את יכולותייך 
והידע המקצועי שלך. אל תחכי שיעשו זאת 

עבורך. עשי זאת בעצמך. בשבילך".

"אישה נחושה תצליח בגדול"
סו"ב מיכל שילה 

סוכנות  שילה  "מיכל  סוכנות  בעלת 
האחרונות  בשנתיים  שנה.   40 מזה  לביטוח" 
יושבת במשרדי יונט בחולון. עוסקת בביטוח 

פנסיוני, פיננסי ואלמנטרי.
פעילה בלשכת סוכני הביטוח מזה 30 שנה. 
תפקידי עבר – יו"ר מחוז תל אביב, מועמדת 
הארצית,  המועצה  יו"ר  הלשכה,  לנשיאות 

חברת המועצה הארצית.
עמרם,  אליעזר  עם  שנים  ארוכת  בזוגיות 

ואמא לשתי בנות מוצלחות.
למה לדעתך יש הרבה יותר גברים סוכני 

ביטוח? יש חסמים?
עד  נחשב  והפיננסי  הפנסיוני  "התחום 
לפני כחמש עשרה שנה לתחום גברי בלבד. 
והעזו  בכך  עסקו  אשר  הנשים  היו  מעטות 

להגיע למשפחות על מנת לערוך להם תכנון 
פנסיוני.

"כשהייתי מגיעה למשפחה לתכנון פנסיוני 
מבינה  לא  'אני   – לי  אומרת  הייתה  האישה 
היו  בודדות  הזה'.  בתחום  מטפל  בעלי  בזה, 
החלטות  לקבל  ורצו  הקשיבו  אשר  הנשים 
נחרטה  אשר  אחת  תשובה  והייתה  עצמאיות 
בזכרוני: 'אני רוצה לקנות בפנסיה את האודם 

מכספי הפנסיה שלי'. 
מגדריים,  היו  שהחסמים  חושבת  לא  "אני 

אך העיסוק בכסף הפחיד נשים. חלק מהדבר 
נובע מכך שנשים הן רגישות יותר ויסודיות 
להעביר  רוצות  שהן  ובמידע  שלהם  בידע 

הלאה".
על  יתרונות  לאישה  יש  לדעתך  האם 

גברים במקצוע סוכנת ביטוח?
"לעניות דעתי, המקצוע של ליווי משפחה 
יותר  מתאים  וביטוח  לכספים  הנוגע  בכל 
לנשים; הן יותר רגישות לבעיות משפחתיות 
ומה  ומצוקות,  לבעיות  אמפטיות  ויותר 
שמנחה סוכנת ביטוח אישה הם הצרכים של 

המשפחה או של בעל העסק".

תמליצי  ומה  בעבודתך  נהנית  את  ממה 
לנשים שרוצות להיכנס לתחום?

ואוהבת  שלי  מהמקצוע  נהנית  מאוד  "אני 
אותי  שמנחה  מה  זה  הם.  באשר  אנשים 
בעבודתי, וכן הכרת תודה של מבוטח/ת. זה 
נותן לי מוטיבציה להמשיך ולהיות שם ברגע 

הקובע.
לתחום  להיכנס  לנשים  ממליצה  "מאד 
שהוא מעניין ורב גוני, ובטוחה שאשה נחושה 

עם בטחון ביכולות שלה תצליח ובגדול".

"מעולם לא הרגשתי נחותה 
מסוכנים גברים"

סו"ב חוה פרידמן  

בלשכה;  מקצועיות  להכשרות  המרכז  יו"ר 
בפתח  פרידמן"  "חוה  ביטוח  סוכנות  בעלת 
ענפי  בכל   1978 שנת  מאז  הפועלת  תקווה, 
וינרב, גרים בקרית  הביטוח. נשואה  למשה 

אונו. אם לארבעה: רועי, גיא, הדס וניר.
ענפי  בכל  ביטוח  סוכנת  רישיון  בעלת 
שנים  חברה  וימי;  חיים  אלמנטרי  הביטוח  יג
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פוליסת החיסכון החדשה מבית הראל:

S&P500 | ת"א 35 | תל בונד 60 | אג"ח מדינה צמוד | אג"ח מדינה שקלי | כללי פאסיבי

תכירו ללקוחות שלכם את Harel Index, 6 מסלולי השקעה מחקי מדד.
למידע נוסף היכנסו למכלול ו/או לאתר הראל

 פוליסת חיסכון הראל More השקעות אישי. התנאים המלאים והמחייבים מפורטים בתנאי הפוליסה.
אין באמור כדי להוות ייעוץ השקעות אשר מתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם. 

החיקוי הכי 
         מקורי בסביבה

מיכל שילה: "המקצוע של ליווי 
משפחה בכל הנוגע לכספים 
וביטוח מתאים יותר לנשים"
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ביטוח  סוכני  בכירי  מועדון   MDRTב־ רבות 
חיים LLM-I LLB. פועלת בהתנדבות שנים 
רבות בלשכת סוכני הביטוח; בקדנציה  קודמת 
זאת  ובקדנציה  אתיקה  ועדת  כיו"ר  שימשתי 
למקצועות  ההכשרה  מרכז  כיו"ר  משמשת 

הביטוח. 
למה לדעתך יש הרבה יותר גברים מנשים 

בענף? יש חסמים?
ותובענית  קשה  עבודה  הינה  הסוכן  "עבודת 
סוכן  רבות.  ושעות  רבות  בנסיעות  שכרוכה 
 ,24/7 ללקוחותיו  זמין  להיות  צריך  הביטוח 
ילדים קטנים. עם  ביותר עם  וזו משימה קשה 
לחברי  ביחס  נחותה  הרגשתי  לא  זאת, מעולם 

הסוכנים הגברים". 
האם לדעתך יש לאישה יתרונות על גברים 

במקצוע סוכן ביטוח? מה הם?
כלל  בדרך  יש  ביטוח  לסוכנת  "לדעתי 
המבוטחים  לצורכי  יותר  רבה  רגישות 
של  יותר  רחבה  ראיה  האישיות,  ולבעיותיהם 
הבית,  כלכלת  בנושאי  המשפחתיים  הצרכים 

בריאות וכד'. גם יכולת ורבלית חזקה יותר".
שמתעניינת  לאישה  ממליצה  היית  מה 

להשתלב בתחום?
מוכנות  לך  יש  אם  רק  זה  לעיסוק  "להיכנס 
לעבודה ללא שעות עבודה מוגדרות ומסודרות, 
לנסות  לך  חשוב  ואם  אנשים,  אוהבת  את  אם 
בחשיבה  הן  בעיותיהם  בפתרון  להם  ולסייע 
הבעיה  כאשר  בדיעבד  בטיפול  והן  מראש 
מתרחשת. לא הייתי מחליפה את המקצוע שלי 

בעד כל הון שבעולם".
ממה את נהנית במיוחד במקצוע?

שאני  החשיבה  המבוטחים,  עם  "העבודה 
תחום  בכל  מקצועי  פתרון  למצוא  צריכה 

שעולה במפגש עם המשפחה.
"כאשר אני מקבלת הודעה במייל במכתב או 
בווטסאפ 'הצלת את חיי', 'את גדולה מהחיים'. 
ואת  בפייסבוק  זאת  מפרסם  גם  מישהו  אם 
חוזרת הביתה עם חיוך ענק ולא משנה אם זו 
השנה הראשונה שלך כסוכנת ביטוח או השנה 

ה־43 שלך כסוכנת ביטוח".

"תהיי 'חסרת תקדים'"
סו"ב לילך מיטרני 

סוכנות  בעלת  בלשכה;  צעירים  ועדת  יו"ר 
 11 של  ותק  עם  ביטוחים",  "מטרני  הביטוח 
הפנסיוני  בתחום  מתמחה  הביטוח.  בענף  שנים 
סיכונים  ניהול  תהליכי  ומלווה  והאלמנטרי 

למשפחות. רווקה, בזוגיות טרייה.
למה לדעתך יש הרבה יותר גברים בענף? 

סוכנת  בתור  חסמים  הרגשתי  לא  "מעולם 
הנכון. אנחנו בעידן  הוא  וההפך  ביטוח אישה 
שיאי  רושמות  קריירה,  מפתחות  נשים  שבו 
תלך  רק  הזאת  והמגמה  חדשים  הצלחה 
בתחומים  מצליחות  שנשים  כמו  ותתעצם. 

אחרים כך הן מצליחות בתחום הביטוח". 
האם לדעתך יש לאישה יתרונות על גברים 

במקצוע סוכן ביטוח?
מה  משנה  לא  הביטוח  סוכני  של  "בתחום 
בשליחות  היחידות  הדרישות  שלך.  המגדר 
הזאת הן להיות אנשים של אנשים, להתפתח 
היטב  משברים  לנהל  הפסקה,  ללא  מקצועית 

וכמובן לדעת לנצח תחרות". 
שמתעניינת  לאישה  ממליצה  היית  מה 

להשתלב בענף?
"הייתי אומרת לה תלמדי היטב את התחום, 
תציבי יעדים גבוהים ותגשימי את עצמך דרך 
ההמלצה  ביטוח.  סוכנת  להיות  של  השליחות 
את  להביא  תקדים'  'חסרת  להיות  היא  שלי 
יום  כל  וליהנות  נתון  רגע  בכל  הייחודיות 
וגדולות  קטנות  הצלחות  אותן  מכל  מחדש 

כאחד". 

"אופק אין סופי למימוש 
עצמי"

סו"ב נאוה ויקלמן 

סוכנות   - ויקלמן  "נאוה  סוכנות  בעלת 
לביטוח" בפתח תקוה. תחומי התמחות הסוכנות: 
של  רחבה  לקשת  וסיעוד  בריאות  ביטוחי 
נסיעות  קולקטיבים.  והן  פרטיים  הן  מבוטחים 

הענף  כל  וכן  זרים  ועובדים  תיירים  לחו"ל, 
הפנסיוני. ותק בביטוח - 21 שנה.

בתקשורת  שני  ותואר  בחינוך  ראשון  תואר 
ובמשפטים. כמו כן, בעלת תעודת הסמכה לחתם 
בריאות  פנסיה,  חיים,  ביטוח  בענפי  מדופלם 

וסיעוד.
לבריאות  הועדה  יו"ר   - ציבורית  פעילות 
במשך  המנהל  הוועד  וחברת  בלשכה  וסיעוד 
2 קדנציות ברציפות, בין השנים 2007־2013; 
רגולציה  לתהליכי  הלשכה  נשיא  יועצת 
הלשכה  של  הארצית  המועצה  חברת  וכנסת; 
מועדון  הנהלת  חברת  קדנציות;   4 לאורך 
קדנציות   2 במשך   )MCC( ישראל   MDRT
וחברת )T.O.T )Top of the Table מזה 10 

שנים. נשואה + 2.
סוכני  גברים  יותר  הרבה  יש  לדעתך  למה 

ביטוח? יש חסמים?
נשאתי  המקצועית  פעילותי  כל  "לאורך 
על  ונמניתי  הביטוח  סוכנת  דגל  את  בגאון 
נשים  של  דרכן  את  שפילס  החלוצות,  דור 
רבות להצטרף למקצוע מאתגר, מרתק ומספק 
יותר  לראות  שמחתי  השנים  במהלך  זה. 
ויותר סוכנות ביטוח בענף, שבחרו בשליחות 
מקצועית וחברתית למען הלקוחות כדרך חיים 
הביטוח  סוכני  ענף  אכן  בעבר  אם  ועבודה. 

האחרונות  בשנים  הרי  גברים,  ידי  על  נשלט 
של  בעיצומה  נמצאים  אנו  כי  ספק,  לי  אין 
סוכנות  ובקרב  בכלל  בענף  מגדרית  מהפכה 
הוא  הביטוח  לראיה,  בפרט.  הביטוח  וסוכני 
הישראלי,  במשק  הבולטים  מהענפים  אחד 
ועשייה  ניהול  תפקידי  מאיישות  נשים  שבו 
לא  מספר  לצד  הביטוח,  בחברות  מרכזיים 
בבעלות  נמצאות  אשר  סוכנויות,  של  מבוטל 
נשים או מנוהלות על ידי נשים במגוון תחומי 
הליבה. החסמים לכניסה לענף סוכנות וסוכני 
רגולטורי  רקע  על  בעיקר  כיום  הם  הביטוח 
ודרישות ההסכמה המחמירות, המציבות בפני 
המעוניינים להשתלב בתחום משוכות גבוהות 

מאוד". 
האם לדעתך יש לאישה יתרונות על גברים 

במקצוע סוכן ביטוח?  
"אני מאמינה שהשליחות של סוכנות וסוכני 
אנושיות  מקצועיות,  על  מושתתת  הביטוח 
ותמהיל ערכים הכולל אהבת האדם, הנתינה, 
רוצה  חלילה  אינני  ארץ.  ודרך  חינם  אהבת 
סוכני  של  ובחשיבותם  בערכם  להמעיט 
הביטוח, אולם בעניין הרגישות הדעה הרווחת 
רגישות  יותר  הרבה  לרוב  הן  נשים  כי  היא  עי
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נאוה ויקלמן: "לעולם לא 
יהיה תחליף לגורם המקצועי 

והאישי, העומד לרשות הלקוח 
בצמתים המרכזיים של חייו"

לילך מיטרני: "בביטוח לא 
משנה המגדר. הדרישות 

היחידות בשליחות הזאת הן 
להיות אנשים של אנשים, 
להתפתח מקצועית ללא 

הפסקה, לנהל משברים היטב"

חוה פרידמן: "לסוכנת ביטוח 
ראיה רחבה יותר של הצרכים 
המשפחתיים בנושאי כלכלת 

הבית, בריאות וכד'. וגם 
יכולת ורבלית חזקה יותר"
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וההכלה  האמפתיה  שברמת  כך  מגברים, 
הגברים,  פני  על  יתרון  יש  הביטוח  לסוכנות 

בעיקר בתחומי ביטוח מורכבים ורגישים". 
שמעוניינת  לאישה  ממליצה  היית  מה 

להשתלב בתחום?
בהתייחס   .1 לשניים:  נחלקת  "תשובתי 
למאפייני  ביחס   .2 בכלל.  בענף  למגמות 
הלקוחות וסביבת חיינו.  לגבי הראשון - לעולם 
והאישי,  המקצועי  לגורם  תחליף  יהיה  לא 
העומד לרשות הלקוח בצמתים המרכזיים של 
חייו. אף מכונה אוטומטית או אפליקציה יידעו 
של  הייחודיים  המוספים  הערכים  את  להעניק 
סוכנת וסוכן הביטוח, בהם מומחיות, ידע, ניסיון 
הקורונה  משבר   - השני  לגבי  אנושי.  ושירות 
וסוכן  סוכנת  חשיבות  את  יותר  עוד  העצים 
הביטוח בעולמות הביטוח, הפנסיה והפיננסים. 
תמיד ובמיוחד בתקופה זו, רק הגורם המקצועי 
יידע לסייע ולהקל על צורכיהם של הלקוחות, 
פי  על  הביטוחיים  הפתרונות  התאמת  לצד 

מאפייניהם". 
מה תמליצי למי שרוצה להשתלב בתחום?

שמתעניינת  אישה  לכל  בחום  "ממליצה 
בתחום ומונעת מהרצון לעשות טוב לאנשים, 
כסוכנת  ותנאי  עת  בכל  עבורם  שם  להיות 
ביטוח. אין סיפוק גדול יותר מלדעת שהעצה, 
ההכוונה או ההמלצה שנתת ללקוח הצילה את 
קטסטרופה  מנעה  להשתקם,  לו  סייעה  חייו, 
החיים  למסלול  לחזור  לו  ואפשרה  כלכלית 

הרגילים, בעקבות אירועי ביטוח שונים.
השפעות  הביטוח  סוכנת  של  הדעת  "לחוות 
ורווחתם  בריאותם  ביטחונם,  על  מהותיות 
לשלב  חייבת  סוכנת  שכל  כך  לקוחותיה,  של 
ולהתמקצעות  ללמידה  פתיחות  בעבודתה 
העדכני  והכלים  הידע  ארגז  בעזרת  עקבית. 
להצליח  הביטוח  סוכנת  תוכל  ביותר,  והמקיף 
למען  שליחותה  במילוי  לה  הנכונים  באתגרים 
והתמקצעות  שלמידה  טבעי,  אך  לקוחותיה. 
מובילות לאופק אין סופי למימוש עצמי, לקידום 
שמחבר  מה  והיכולות,  הידע  גבולות  ולפריצת 
בנוסף  יום,  מדי  מהמקצוע  שלי  להנאה  אותי 
כמובן למגע האישי ולקשר החם עם הלקוחות". 

"תחום הביטוח הוא קרקע 
כלכלית טובה ויציבה לנשים"

סו"ב מעיין בר־אור 

בעלת "ישראל ביטוחים" בראשון לציון. ותק 
של 15 שנה. התמחות מקצועית: סוכנת ביטוח, 
ומלווה תיקי לקוחות עצמאים בחתך  מנתחת 
ופיננסי(.  פנסיוני  )אלמנטרי,  30־45  גילאים 

גרושה + 2 )ידין ומילאן בני 3 ו־8(.
סוכני  גברים  יותר  הרבה  יש  לדעתך  למה 

ביטוח? יש חסמים?
אולי  גברי,  מאוד  ענף  הוא  הביטוח  "ענף 
בגלל שנדרש המון כוח להתמודד עם חברות 
התנהלות  ובכלל  ומתן  משא  בשכנוע,  ביטוח 
לצערי  חזק  שפחות  צד  שזה  מולן,  כלכלית 
בתחום  לעצמאות  יציאה  גם  כמו  נשים,  אצל 
שהוא לא SIDE JOB אלא דורש התעסקות 
יום יומית שוטפת ולא כמה שעות, גם שישי 

שבת, גם בחוץ לארץ, גם כשלא נוח".
האם לדעתך יש לאישה יתרונות על גברים 

במקצוע סוכן ביטוח?
רגשית  ואינטליגנציה  סבלנות  יש  "לאישה 
גבוהה. אני חושבת שכשאדם יתקשר לאישה 
סרטן  או  דרכים שעבר  תאונת  על  לה  לספר 
שהתגלה, היא תנתח ותטפל בסיטואציה בדרך 

הרבה יותר רגישה".
להשתלב  שמעוניינת  לאישה  תמליצי  מה 

בתחום?
מאוד  קרקע  להעניק  יכול  הביטוח  "תחום 
גם  לאישה.  כלכלית  מבחינה  וטובה  יציבה 
רגועה  מאוד  הרגשתי  שלי  המשפחתי  במצב 
בתקופת הקורונה ואפילו הצלחתי להכפיל את 
ההכנסה שלי למרות שעבדתי עם שני ילדים 

קטנים מהבית במשך שנה שלמה.
להתפתח  ללמוד,  ממליצה  תמיד  "אני 
ובעיקר  טרחה  שכר  לגבות  ולהתמקצע, 
להעריך את עצמך. אני מאוד נהנית מהנישות 
מזה שאני  ובעיקר  ומהבידול שבניתי לעצמי 
לא מוכרת את עצמי בזול, מעלה את התמחור 
ובונה את השם המקצועי שלי ואת האוטוריטה 

שלי בענפים מסוימים".

"אני קמה כל בוקר עם שיר 
בלב"

סו"ב רחל כבודי

יו"ר מערך יחסי ציבור וקשרי חוץ בלשכה. 
בירושלים,  לביטוח"  סוכנות  ביט  "גל  בעלת 
חבויות  גדולים,  לעסקים  בביטוח  המתמחה 

וקולקטיבים. 33 שנה בתחום הביטוח.
בזוגיות עם יאיר ואמא ללידור, קורל ושיר.

למה לדעתך יש יותר גברים בענף?
הולך  שמצבנו  להגיד  שמחה  אני  "ראשית 
נמצאות  אנחנו  לצערנו,  עדיין,  ומשתפר. 
יהיו  לא  השנים  מקווה שעם  אני  אך  במיעוט 
זו.  בסוגיה  לדון  נצטרך  ולא  פערים  יותר 
אורך  לכל  אישי  שבאופן  לספר  יכולה  אני 
הקריירה שלי אני נמצאת בעולם שרובו עולם 
מוערכת,  מקצוע  אשת  אני  כיום  גברים.  של 
והכבוד  היחס  את  ומקבלת  וחזקה  רצינית 
הפגישות  במרבית  דרכי  בתחילת  אך  הראוי. 
אישה  הייתי  ואני  גברית  הייתה  הנוכחות 

יחידה.
עוד  תהיה  שבחדר  זוכה  הייתי  "לעיתים 
אישה והייתי נאלצת 'להצניע' את היותי אישה 
בלהיות רצינית, נוקבת וסמכותית. גם כשהיה 
עוטה  הייתי  והקלילות,  הבדיחות  שלב  מגיע 
צריכות  אנחנו  רצינית.  פנים  ארשת  פני  על 
להוכיח קצת יותר, אך אני תיעלתי את היותי 
אישית  הבין  שהיכולת  מאחר  לטובתי  אישה 
אני  הגברים.  של  מזו  גבוהה  הנשים  שלנו 
שמחה לומר שלקוחותיי בוחרים לעבוד איתי 
המקצועיות  וביכולות  בי  ביטחון  של  ממקום 
בעת  כלביאה  עבורם  שאלחם  ובידע  שלי 

הנדרשת".
הביטוח?  לענף  להיכנס  לנשים  כדאי  האם 

מה תמליצי לנשים אלו?
קמה  אני   - מעולמי  ואדגים  בהחלט,  "כן 
כל בוקר עם שיר בלב, בתחושה של עשייה, 
ישיר  חלק  להיות  גאה  אני  והצלחות.  סיפוק 
מכלכלת המדינה ועל היכולת שלי להשפיע 
אדם  או  עסקים  שמירת  על  ישיר  באופן 
פרטי, על ידי בניית ביטוח בצורה מקצועית 
ביטוחי,  אירוע  של  שבמקרה  כך  ומקיפה, 
הוא יוכל  לחזור מיד לפעילות ולא להיפגע 

כלכלית".
ממה את נהנית במקצוע?

"כל לקוח זה עולם ומלואו; כדי לבנות ביטוח 
נכון חובה ללמוד את עולמו של העסק/האדם 
והחולשות,  החוזקות  את  עומדת,  את  מולו 
ומאתגרת  למעניינת  עבודתי  את  שהופך  מה 

ביותר.
שללקוח  בעת  הוא  שלי  הגדול  "הסיפוק 
כשיש  או  )תביעה(  ביטוח  אירוע  יש  שלי 
אני  רגע  באותו  ביטוחית.  מסובכת  דילמה 
לוקחת לידיי את ניהול התביעה ומטפלת בה 
דבר  של  ובסופו  פשרות   ללא  במקצועיות, 
הלקוח חוזר למצב טרם התביעה ומודה לי ואז 

אני יודעת שעשיתי זאת".

מעיין בר־אור: "אני תמיד 
ממליצה ללמוד, להתפתח 
ולהתמקצע, לגבות שכר 
 טרחה ובעיקר להעריך 

את עצמך"

רחל כבודי: "אני גאה להיות 
חלק ישיר מכלכלת המדינה 
ועל היכולת שלי להשפיע 
באופן ישיר על שמירת 
עסקים או אדם פרטי"
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בעקבות גל ההתפטרויות בלשכה: שורת 
מינויים חדשים יאושרו בימים הקרובים

הוועד המנהל ימליץ בשבוע הבא על המועמדים להחלפת ראשי הוועדות וליסוב שהתפטרו • גם מינויו 
של סו"ב יוסי אנגלמן לתפקיד מ"מ נשיא הלשכה יעלה לאישור בשבוע הבא < רונית מורגנשטרן

אגרת סגן נשיא הלשכה

חבריי וחברותי הסוכנים והסוכנות, 

ניהל ס אנגלמן  יוסי  ו"ב 
הוועד  ישיבת  את  אתמול 
לראשונה  בלשכה,  מנהל 
ליאור  סו"ב  של  התפטרותו  לאחר 
כסגן  כרגע  מכהן  אנגלמן  רוזנפלד. 
הוא  לנשיא,  מ"מ  ובהיעדר  נשיא 
המנהל.  הוועד  ליו"ר  אוטומטית  הפך 
הארצית  המועצה  הבא תקיים  בשבוע 
למ"מ  אנגלמן  ימונה  ובה  ישיבה 
בעצם  יהיה  כשאז  הלשכה,  נשיא 
נשיא בפועל עד לבחירות לנשיאות 
האמורות  ומוסדותיה  הלשכה 

להתקיים בנובמבר 2021.
בהם  טכניים  בנושאים  בעיקר  עסקה  הישיבה 
בתחומי  החדשה  להנהגה  הרשאות  הענקת 
של  כניסתו  בעקבות  וזאת  הלשכה,  של  הכספים 
ועדת  יו"ר  לתפקיד  לבהר  משה  הביטוח  סוכן 
יותר מחודש,  הכספים, תפקיד שלא אויש במשך 
בעקבות התפטרותו של סו"ב סמי זילכה. כמו כן, 
לבהר  ומשה  זילברמן  יצחק  של  מינויים  אושר 

לדירקטורים בליסוב.

הבא  שבוע  בתחילת  כבר  יקיים  המנהל  הוועד 
הראש  יושבי  את  לבחור  כדי  נוספת  ישיבה 
ישראל גרטי  שיחליפו את מי שהתפטרו - סו"ב 
)ועדת  רוטברג  מאיר  סו"ב  אלמנטרית(;  )ועדה 
המועמד  )ליסוב(.  וינשטיין  צביקה  וסו"ב  רווחה( 
המוביל להחליף את גרטי הוא סו"ב קובי צרפתי 
שמאשר  מי  זילברמן.  יצחק  סו"ב  וינשטיין  ואת 
סו"ב  בראשות  הארצית  המועצה  זו  המינויים  את 
מקסים דרעי, שמקבלת לידיה את המלצות הוועד 
המנהל. גם המועצה הארצית תתכנס בשבוע הבא 

גם  כמו  המינויים,  את  לאשר  כדי 
נשיא,  למ"מ  אנגלמן  של  מינויו  את 

כאמור.
הוועדה  יו"ר  פז,  אייל  סו"ב 
לחברי  מכתב  שלח  הפנסיונית, 
שפורסמו  ידיעות  הזים  בו  הלשכה, 
כאילו גם הוא התפטר, אך מבהיר כי 

חשב על כך: 
"האירועים בלשכה בימים האחרונים 
גרמו לי לשקול את המשך פעילותי 
והדגיש:  הסביר  הוועדה",  כיו"ר 
עסקו  אינו  הביטוח  סוכני  "לשכת 
הפרטי של אף אחד וכל מהותה היא להוביל אותנו 
עינינו  לנגד  המתחוללים  השינויים  מול  בבטחה 
מול הפיקוח והחברות. במצב הנוכחי, בו מוסדות 
עוזבים  בכיר  תפקיד  ובעלי  הוחלשו  הלשכה 
להתעלות  יהיה  נכון  כי  לי  נראה  אחת,  באבחה 
עבורה  במשימה  ולהמשיך  אישי  שיקול  כל  מעל 
מוניתי לתפקיד. כולי תקווה כי המשך פעילותנו 
לטובת הסוכנים לא תוכתם בריב ומדון שאין להם 

מאומה עם עתידנו", הוא הסביר.

כולנו ב חווינו  האחרונה  תקופה 
שסע  של  ימים  פשוטים,  לא  ימים 
פנימיים  מאבקים  של  ימים  ושיסוי, 
ואינטריגות לרוב. לעיתים היה נדמה שבשדה 
האמיתית  המטרה  נשכחה  הזה  המילולי  הקרב 
מגן,  בית  להוות  הביטוח:  סוכני  לשכת  של 

שומר ודואג לעתידנו. 
הזכות הנדירה שנפלה בחלקי  אני מודה על 
להשגת  כמוכם  ומדהים  חשוב  ציבור  להנהיג 
סוכן  מקצוע  על  ושומר  כמגן  הארגון  מטרות 
עד  בזמן,  קצובה  לתקופה  זה  אם  גם  הביטוח, 
חדש  מנהיג  תבחרו  וחבריי  חברותיי  שאתם 

שיוביל אותנו למחוזות חדשים. 
להחזיר  בכוונתי  הזאת  הביניים  בתקופת 

את הלשכה לשפיות, לעסוק במהות ולא במלחמות אגו. דבר ראשון 
את  לכנס  יהיה  הנשיא  מקום  ממלא  לתפקיד  כניסתי  עם  שאעשה 

למנות  רב.  זמן  משותק  שהיה  המנהל  הוועד 
הלשכה  את  להחזיר  מנת  על  תפקידים  בעלי 
לתפקוד שוטף ומיטבי. בתקופה שעד הבחירות 
לאסטרטגיות  אופציות  ונגבש  חושבים  נעשה 
והפעם  מחדש,  להתקפה  לעלות  כיצד  פעולה 
על  שמעיבים  האמיתיים  היעדים  את  לתקוף 
הנגמ"ש  בתוך  הירי  עידן  את  סיימנו  עתידנו. 
יופנו למטרה  ומעתה התותחים הכבדים שלנו 

אחת בלבד: עתידו של סוכן הביטוח.
מעשים.  מעדיף  אני  מילים,  של  איש  אינני 
ואני  אתכם  לשרת  הזכות  על  בתודה  אסתפק 
מזמין אתכם להצטרף לעשייה ולהיות שותפים 

לדרך שלנו למען עתידנו. 
בברכה, 
סו"ב יוסי אנגלמן
סגן נשיא לשכת סוכני הביטוח

אייל פז, קובי צרפתי ומשה לבהר | צילומים: רוני פרל, באדיבות המצולמים
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 נשיא לשכת סוכני הביטוח סו"ב 
ליאור רוזנפלד הודיע על התפטרותו

סו"ב רוזנפלד הודיע על כוונותיו בישיבת המועצה שהתקיימה השבוע; "רק טובת הלשכה עומדת לפניי" • 
סגן נשיא הלשכה, סו"ב יוסי אנגלמן, ימלא את מקומו עד קיומן של הבחירות < מערכת "ביטוח ופיננסים"

)יום ב ישיבת המועצה שהתקיימה השבוע 
ב', 8.3.21( בראשות סו"ב מקסים דרעי, 
הודיע נשיא לשכת סוכני הביטוח, סו"ב 
ליאור רוזנפלד, על התפטרותו. בנוסף על הודעת 
ההתפטרות של הנשיא הודיעו על התפטרותם גם 
יו"ר הוועדה האלמנטרית סו"ב ישראל גרטי, יו"ר 
ויו"ר ליסוב  מאיר רוטנברג  וועדת הרווחה סו"ב 

החברה הכלכלית, צביקה ויינשטיין.
בפנייה לחברי וחברות הלשכה אמר נשיא הלשכה: 
מסתכל  אני  לפניי,  עומדת  הלשכה  טובת  "רק 
עשייה  של  שנים  וחצי  שלוש  על  בגאווה  אחורה 

והצלחות. אני משאיר לשכה חזקה ומשפיעה”.
בישיבת המועצה הוחלט גם על אישור מינויו של 
הכספים.  ועדת  יו"ר  לתפקיד  לבהר  משה  סו"ב 
לבהר, 63, נשוי+3, מתגורר בראשון לציון ובעל 
תואר ראשון בחינוך ותואר שני בניהול מערכות 
חינוך. סו"ב לבהר שימש בעבר חבר מועצת עיריית 

ראשון לציון ובעל סוכנות ביטוח עצמאית.

"שומר הסף"
מינויו  על  לבהר  משה  סו"ב  את  מברך  "אני 
הכספים.  ועדת  ליו"ר  הארצית  במועצה  ואישורו 
האיש  של  ובחירה  כמוהו  מאין  חשוב  תפקיד  זהו 
סף  הינו שומר  הוועדה  יו"ר  הנכון.  הנכון במקום 
מערך  של  תקין  וניהול  הלשכה  הוצאות  לבחינת 
הביטוח  סוכני  וללשכת  לך  בהצלחה  הכספים. 

בישראל", אמר דרעי.
יו"ר הוועדה האלמנטרית, סו"ב ישראל גרטי כתב 
שנים  כארבע  "לפני  כי  שלו  ההתפטרות  במכתב 
נקראתי לדגל, התבקשתי על ידי סוכנות וסוכנים 
לדרך  אותה  ולהוציא  הלשכה  את  ולשקם  לבוא 
חדשה. דרך שמונעת מאינטרס אחד, יחיד ומשותף 
לא  הדרך  הסוכן.  ופרנסת  מעמד  קידום   – לכולנו 
לא  ורגולציות  ברפורמות  נלחמנו  פשוטה.  הייתה 
ניהלו  לישירות,  שונות  חברות  הפיכת  הוגנות, 
את הלשכה במשבר הכלכלי הגדול ביותר שידעה 

מדינת ישראל.
“אני גאה מאוד בעשייה המרובה שלי ושל חברי 
לקידום מעמד הסוכן. גם ביום שאחרי הלשכה, לא 
אנוח עד שהסוכנים יקבלו את המעמד הראוי להם 

כמקצוענים בתחומם המטיבים עם הלקוח.
בתקופה  הכל.  לא  זה  רצון  בחיים  “לפעמים 
האחרונה הבנתי דבר חשוב. אינני פוליטיקאי. לא 
אינטרס  בשם  בסוכנים  לפגוע  כשמנסים  אשתוק 
אישי כזה או אחר, לא אתן לרמוס את כבודם של 
אחרים עבור תפקיד כזה או אחר. עצוב לי באופן 
אישי שהשיח בלשכה כבר מזמן לא ענייני ומונע 
אחורה  צעד  לקחת  בוחר  אני  לכן,  מאגו.  בעיקר 

ולצאת מחוץ ללשכת סוכני הביטוח.
“סוכנים וסוכנות יקרים, אינני מתכוון לרוץ עם 
רשימה כזאת או אחרת. בקשה אחת לי אליכם – 
בואו נבחר במי ששומר על שיח מכבד, בואו נבין 

שלכולנו אינטרס משותף וכולנו נלחמים באותה 
תפקידיי,  את  היום  בזאת  מסיים  אני  מלחמה. 
והצלחה  משמעות  עניין,  אחרי  לבאים  ומאחל 

בתפקיד", סיכם גרטי.

"זכות גדולה"
כמו כן, הלוביסטים של הלשכה בכנסת, ריפבליק 
הלשכה.  עם  התקשרותם  סיום  על  הודיעו  יועצים, 
ומבשרת נבו, בעלי  לירון הרשקוביץ  במכתב של 
עצומה  "זכות  כתבו:  הם  רוזנפלד  לליאור  החברה, 
נפלה בחלקנו לשרת נאמנה את ציבור סוכני הביטוח 
מזה זמן רב. כולם יודעים שאני אחד היועצים היחידים 
ששלושת נשיא העשור האחרון נעזרו בו, קרי אודי 
כץ, אריה אברמוביץ וליאור רוזנפלד, ועל כך אני 
מרגיש הכרת תודה גדולה", כתבו הרשקוביץ ונבו. 
"נאמנותנו לאורך כל הדרך הייתה אך ורק ללשכה, 
לסוכנים ולמעמדם, לרגולציה המכבידה ולאתגרים 
הרבים שבאו לפתח הלשכה והסוכנים פעמים רבות. 
אנו מאחלים ללשכה ומתפללים רבות לימים טובים 
את  המסכנות  פנימיות  מחלוקות  יהיו  לא  בהם 

תפקודה של הלשכה”.
הלשכה  "פעילות  נמסר:  הביטוח  סוכני  מלשכת 
בחינת  לאחר  ולנהלים.  לתקנון  בהתאם  תמשיך 
בהקדמת  הכרוכות  והמשמעויות  ההיבטים  כלל 
של  לקיומן  מועד  הלשכה  תפרסם  הבחירות 

הבחירות לנשיאות ולמוסדותיה".

מימין: ליאור 
רוזנפלד, ישראל 

גרטי, מאיר 
רוטברג, שורה 

שורה שנייה: 
צביקה ויינשטיין, 
לירון הרשקוביץ 

ומבשרת נבו
צילום: באדיבות 

השלכה ,גיא קרן, 
סיון פרג', רענן כהן
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חשש שחברות מנצלות את חוזר הצירוף 
המתוקן ל"איסוף מודיעין עסקי" מהסוכנים

 < רונית מורגנשטרן

חודשיים לאחר שמונה: מוטי רוזן מסיים 
את תפקידו כיו"ר מגדל ביטוח

העזיבה המפתיעה מגיעה לאור חילוקי דעות עם המנכ"ל רן עוז • רוזן, שיוחלף על ידי 
אחד מחברי הדירקטוריון, צפוי לקבל פיצוי בגובה מיליוני שקלים < רונית מורגנשטרן

סוכני ב ללשכת  סוכנים  פניות  עקבות 
מתנות  מסוימות  חברות  לפיהן  הביטוח, 
לביטוח  הצעות  של  ההפקה  הליך  את 
שביצע  הצרכים  התאמת  טופס  בהעברת  אצלן 
הסוכן ביחד עם ההצעה, פנה יו"ר ועדת הבריאות 
והסיעוד סו"ב איגור מורי לראשי אגפי הבריאות 

בכל חברות הביטוח.
היועמ"ש  בידי  הטענות  בדיקת  לאחר  בפנייתו, 
עדי בן אברהם, מתריע איגור  של הלשכה עו"ד 
המתוקן  הצירוף  חוזר  של  זו  "פרשנות  כי  מורי 
היא שגויה מהיסוד ואין לדרישה זו כל אסמכתה 

חוקית". 
חשד  עלה  הסוכנים  "מפניות  כי  מדגיש  מורי 
לכאורה כי חברות הביטוח עלולות לאסוף בדרך זו 
מודיעין עסקי ולקבל מידע שלא אמור להיות מנת 
חלקן, קל וחומר, כאשר כיום דורש חוזר הצירוף 
דיווח על החברות העיקריות העובדות עם הסוכן".
בשיחה עם סוכנים שפנו ללשכה בנושא זה, הם 
החברות  של  מחשיפה  גם  הוא  שהחשש  טוענים 

שהכנסתו  הסוכן  עובד  עימן 
שמורה  כפי   ,40% מעל  היא  מהן 
מכך,  יתרה  החדש.  הצירוף  חוזר 
פרטים  כי  חשש  קיים  לדבריו, 
שפוליסת  כמו  הביטוח  בהצעת 
תיעשה  לסל  מחוץ  תרופות  ביטוח 
קשות  מחלות  וביטוח  אחת  בחברה 
בחברה אחרת, ייחשפו בפני החברה 
שאמורה להפיק את אחת הפוליסות. 
שחברת  שברגע  חוששים  סוכנים 
הביטוח תראה את הפיצול, היא מיד 
למה  אותו  לשאול  לסוכן  תתקשר 
פניה  על  אחרת  חברה  מעדיף  הוא 
בביטוחים  לדבריו,  מסוים.  בתחום 

פנסיוניים הסוכן מעביר טופס הנמקה אחד לגוף 
המוסדי וטופס הנמקה נפרד ללקוח, שאותו אסור 
של  במקרה  גם  הדין  זה  המוסדי.  לגוף  להעביר 

ביטוחי בריאות, הוא טוען.
מבקש  הבריאות  אגפי  לראשי  פנייתו  בסיום 

מורי "לחדד למול עובדי החברה העוסקים בהפקת 
טופס  את  הביטוח  מסוכן  לדרוש  אין  כי  הצעות 
התאמת הצרכים. אני סמוך ובטוח כי שגיאות מעין 
אלה הן לא יותר מצירי לידה הנעשות בתום לב", 

סיכם מורי את פנייתו.

שנכנס כ לאחר  בלבד  חודשיים 
ביטוח,  מגדל  כיו"ר  לתפקידו 
מסיים מוטי רוזן את תפקידו. זאת 
לאחר חילוקי דעות קשים ומערכת יחסים 

עכורה עם המנכ"ל רן עוז.
בהתפטרות  מדובר  אם  עדיין  ברור  לא 
או בפיטורים; בעיתונות הכלכלית פורסם 
כי רוזן הגיש אתמול מכתב התפטרות, אך 
אי  "נוכח  כי:  נכתב  בדיווח החברה מהיום 
לגישור  ניתנים  שאינם  ופערים  הסכמות 
בין מנכ"ל מגדל ביטוח ליו"ר מגדל ביטוח 
לסיום  יפעל  הוא  התנהלות,  לאופן  באשר 
כהונתו של יו"ר מגדל ביטוח בתפקידו זה". 

תגובת מגדל לפערים בגרסאות היא: "כהונתו 
של מוטי רוזן תסתיים".

"יו"ר  עוד נכתב בהודעת החברה לבורסה כי 
כמנכ"ל  גם  מכהן  ביטוח  מגדל  דירקטוריון 

האם.  החברה  ביטוח,  אחזקות  )מגדל  החברה 
ר.מ.(, וכי החלטות דירקטוריון מגדל ביטוח אינן 
מתייחסות לתפקידו זה או לתפקידו כדירקטור 
במגדל ביטוח ולמועד זה טרם התקבלו החלטות 

עם  שהתקיימו  מגעים  זה.  לעניין  בחברה 
יו"ר דירקטוריון מגדל ביטוח לא צלחו".

השניים,  בין  לגשר  מאמצים  למרות 
כולל על ידי בעלי השליטה שלמה אליהו, 
עוז  רן  את  להשאיר  הדירקטוריון  העדיף 
רוזן מתפקיד  בתפקידו ולשחרר את מוטי 

היו"ר.
מוטי רוזן קיבל מיליון שקל עם כניסתו 
מספר  התעכבה  שזו  מאחר  לתפקיד, 
פיצוי  יקבל  הוא  פרסומים,  לפי  חודשים. 
עקב  נוספים  שקלים  מיליוני  של  מיוחד 

האילוץ לעזוב את תפקידו.
"בהמשך  כי  זה  בהקשר  הודיע  מגדל 
לפרסומים בתקשורת בעניין התנאים להם יהיה 

זכאי, אלו טעונים בחינה, וזו טרם הסתיימה".
אחד  יכהן  החדש  ביטוח  מגדל  יו"ר  בתפקיד 

מחברי הדירקטוריון הנוכחיים.

איגור מורי ועדי בן אברהם | צילומים: גיא קרן

מוטי רוזן ורן עוז | צילומים: באדיבות המצולם, פזית עוז

אייל פז, קובי צרפתי ומשה לבהר | צילומים: רוני פרל, באדיבות המצולמים



הכירו את  
ביטוח רכב דיגיטלי לנהגים צעירים
עם אפליקציה שנותנת הרבה יותר:

המהפכה בתחום ביטוחי הרכב
יצאה לדרך!

רוצים לדעת עוד?

✔ לא סופרת קילומטרים

✔ מתגמלת על נהיגה בטוחה

✔ חוסכת לכם כסף

✔ אין צורך להפעיל את האפליקציה – הביטוח תמיד בתוקף!

צפו בסרטון  <<
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הרשות דחתה את החלת חוזר "יישוב 
תביעות אובדן כושר עבודה"

לבקשת חברות הביטוח דחתה רשות שוק ההון את החוזר כך שיכנס לתוקפו ב־1 בספטמבר במקום 
ב־1 במאי < רונית מורגנשטרן

אוטומציה ורובוטיקה לשיפור השירות 
וחווית הלקוח 

הכשרה מסבה תהליכי עבודה באמצעות טכנולוגיות חדשניות שיאפשרו לעובדיה להעניק שירות 
טוב, יעיל ומהיר יותר < רונית מורגנשטרן

וזר "יישוב תביעות אובדן כושר עבודה" ח
במקום  בספטמבר  ב־1  לתוקף  ייכנס 
ב־2 במאי. כך הודיעה רשות שוק ההון, 

ביטוח וחיסכון.
תביעות  ליישוב  הוראות  שקובע  בחוזר  מדובר 
שערכה  ביקורות  בעקבות  שגובש  עבודה,  כושר 
חברות  של  פעולתן  דרך  כי  עלה  מהן  הרשות 
הביטוח במסגרת הליך בירור תביעות אובדן כושר 
עבודה אינו מאוזן ומקשה על מימוש זכויותיו של 

המבוטח.

קידום התביעה בהתאם למסמכים שהתקבלו
בהוראות החוזר מחייבת הרשות, בין היתר, את 
מערכת  לממונה  ולשלוח  לקבוע  הביטוח  חברת 
כן,  כמו  אכ"ע;  תביעות  ויישוב  לבירור  כללים 
החברה תקבע נהלים לכישורים הנדרשים לתפקיד 
לתפקיד  ההכשרה  הליך  ואת  תביעות  מיישב 
כדי להבטיח  כי  היתר,  בין  עוד,  קובע  החוזר  זה. 
שהליך יישוב התביעה יהיה מהיר וענייני, חברת 

הביטוח לא תעכב או תפסיק את בירור התביעה 
בשל אי המצאת מסמכים.

לו"ז קצוב להתייעצות עם רופא החברה
הליך  יתקיים  התביעה  מבירור  כחלק  כי  נקבע 
התייעצות מסודר ומפורט עם רופא החברה, הכולל 
ממועד  ימים  מ־10  יאוחר  לא  קצוב,  זמנים  לוח 
מוצע  בנוסף,  למבוטח.  החברה  נציג  של  הפנייה 
במסגרת  תתועד  החברה  רופא  החלטת  כי  לקבוע 
תצורף  אף  אשר  ומנומקת  מפורטת  דעת  חוות 
להודעת החברה למבוטח לגבי הכרעתה בתביעה. 
בדומה  וזאת  ערעור,  מנגנון  גם  נקבע  בחוזר 
נכות  בתביעות  כיום  הקיים  הערעור  למנגנון 

בקרנות הפנסיה. 

כללי ביצוע חקירה
מנחים  כללים  תקבע  הביטוח  חברת  היתר,  בין 
גם  ייקבעו  במסגרתם  חקירה,  ביצוע  לעניין 
הקריטריונים או המצבים המצדיקים ביצוע חקירה 

וחברת הביטוח דחתה את  בנוסף, במקרה  כאמור. 
החקירה,  ממצאי  על  בהסתמך  המבוטח  תביעת 
החקירה  דוח  ממצאי  עיקרי  את  להחלטתה  תצרף 
וכן  ביצוע החקירה, מיקומה  ותציין גם את מועד 
תמונה מתוך החקירה ממנה ניתן יהיה לאמת את 

זהות המבוטח. 

מועדי תשלום
התשלום הראשון לאחר אישור התביעה ישולם 
הביטוח  חברת  הודעת  ממועד  ימים   15 בתוך 
השוטפים  התשלומים  יתר  התביעה.  אישור  על 
ישולמו בכל חודש עד ליום ה־9 של אותו חודש, 

בגין החודש הקודם.
פשרה,  הצעת  לעניין  הוראות  קובע  גם  החוזר 
כי  נקבע,  תביעות.  יישוב  בחוזר  לקבוע  בדומה 
בלתי  הצעת  למבוטח  תציע  לא  ביטוח  חברת 
ביחס  במבוטח  שפוגעת  הצעה  לרבות  סבירה, 
בידי  הנמצא  הרפואי  ולמידע  העובדתי  למצג 

החברה במועד הגשת הצעה הפשרה. 

יותר " הסבת  על  עובדים  אנו  אלו  בימים 
טוב  שרות  לתת  לנו  שיאפשרו  תהליכים 
בטכנולוגיית  שימוש  תוך  וזאת  יותר 
נוספות.  ותכונות  קולי  זיהוי  שמאפשרת   ,OCR
אין ספק כי השפעת האוטומציה על ענף הביטוח 
כחלק  לממשה  מתכוונים  ואנו  בתחילתה  רק 
מהאסטרטגיה שלנו לחדשנות, יעילות, שרותיות 
מספר  שניתן",  ככל  טכנולוגיים  כלים  ואימוץ 
עודד אביב, מנהל חטיבת לקוחות ושרות ומנהל 
)רובוטיקה( בהכשרה ביטוח בכנס ה־  RPA תחום

RPA של אנשים ומחשבים שנערך ב־25.2.21.
ההרצאה של אביב עסקה במשבר הקורונה כמאיץ 
לתהליך ה־RPA שעבר על החברה ואת יכולתה של 
החברה לשפר את רמת השרות בזכות הפעלת כלים 
אף  אלא  נפגע  לא  שהשרות  זאת  לא  כאשר  אלו 
קוצר משמעותית. הוא הציג את הפתרונות אליהם 
הגיעה הכשרה בענף החיים ובענף האלמנטרי החל 
לעובדי  הרובוטים  של  והפיכתם  הקורונה  מפרוץ 
משימות  הממלאים  וירטואליים   Backoffice

שאינן דורשות אינטראקציה אנושית. 
הלקוחות  שרות  אסטרטגיית  את  סקר  הוא 
בתחום  ערכה  שהחברה  השיפורים  הכשרה,  של 
והתחייבותה להיות מובילת שוק  בשנה האחרונה 
בתחום זה. כמו כן, הציג אביב את החידושים של 
שהחברה  הגורמים  לכלל  השרות  בנושא  החברה 
ועוד,  ספקים  סוכנים,  לקוחות,  במגע:  עמם  באה 
וכיצד האוטומציה הושקה בהכשרה כמאיץ עסקי 
וחסכון  עובדים  לצמצום  ככלי  ולא  וכאסטרטגיה 
לתת  הינה  בהכשרה  שלנו  "המטרה  בעלויות. 
עושים  אנחנו  וזאת  ללקוחות  יותר  טוב  שרות 
מנציגי  הטכניים  התהליכים  צמצום  באמצעות 
שמבוצע  זה  תהליכים  צמצום  שלנו,  השרות 
עם  לנו  מאפשר   RPA טכנולוגיית  באמצעות 
הזמן  משך  את  להכפיל  נציגים  של  כמות  אותה 
כיום".  חשובה  כך  שכל  האנושית  באינטראקציה 
חברת  של  הבעלים  קוט,  שלומי  גם  שותף  בכנס 
שמספקת  הרובוטיקה  בתחום  חברה   EZ-ROI

שירותי RPA להכשרה. עודד אביב | צילום: יונית אגרון
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 תוכנית ביטוח חדשה לנהגים צעירים 
מבטיחה תגמול על נהיגה בטוחה

הפוליסה החדשה של איילון מייתרת את הצורך להפעיל את הביטוח לפני כל נסיעה, אינה 
כוללת הגבלת קילומטרז' ומבטיחה תגמול על נהיגה בטוחה < רונית מורגנשטרן

חברה מ איילון  שערכה  שוק  חקרי 
לביטוח בקרב הורים לצעירים שהתנסו 
צעירים  לנהגים  הביטוח  בתוכניות 
ששווקו בישראל בשנים האחרונות, העלו מקרים 
רבים של נהיגה ללא ביטוח. חלקם שכחו להפעיל 
את הפוליסה בתחילת הנסיעה, לאחרים  התברר 
מילאו  שכבר  לאחר  ברכב  נהגו  הם  כי  בדיעבד 
ויש  רכשו,  שהוריהם  הקילומטראז'  מכסת  את 
שאותו  זה  מאשר  אחר  רכב  ולקחו  שמיהרו  מי  

המשפחה ביטחה בביטוח הייעודי.
את  איילון  מומחי  גיבשו  זה,  מצב  לנוכח 
לנהגים  ביטוח  תכנית   -  Ayalon Young
המציעה  בארץ,  מסוגה  הראשונה  צעירים, 
נהיגה  הצעירים:  לנהגים  ייחודיים  יתרונות 
המקובלת  הגבלה   – קילומטראז'  הגבלת  ללא 
צורך  ללא  נהיגה  בתחום;  אחרות  בפוליסות 
הגבלה   – נסיעה  כל  בתחילת  הביטוח  בהפעלת 
אשר עלולה לסכן את הנהג הצעיר בנהיגה ללא 
כיסוי ביטוחי במקרה ושכח להפעיל את הביטוח, 
כנדרש בחלק מהפוליסות האחרות בשוק; עידוד 
מתן  באמצעות  בטוחה  לנהיגה  הצעיר  הנהג 
רכבי  על  נהיגה  אפשרות  וכן  וצ'ופרים  הטבות 
 3 )עד  באיילון  המבוטחים  הגרעינית  המשפחה 

רכבים, ברכישת הכיסוי(.

ניטור הרגלי הנהיגה
צעירים  נהגים  מתגמלת  התוכנית  בנוסף, 
ברכב  חכם  חיישן  באמצעות  בטוחה  נהיגה  על 
המקושר לאפליקציה ייחודיות בטלפון הנייד של 
הנהג ושל הוריו. החיישן מודבק לשמשת הרכב 
ושולח  בצורה פשוטה, מנטר את הרגלי הנהיגה 
כיצד  שימושיות  ועצות  טיפים  הצעיר  לנהג 
להגביר את בטיחות נהיגתו. המערכת משקללת 

את נתוני הנהיגה ומזכה את הנהג הצעיר בנקודות 
מצטברות  הנקודות  בטוחה.  נהיגה  על  זכות 
הנהג  יכול  חודש  כל  ובסיום  דיגיטלי"  ב"ארנק 
שוברים  כגון  לבחירתו,  הטבות  לממש  הצעיר 

לקפה ומאפה ב־Yellow ומשקאות מפנקים ב־
הנהגים  הראשונה מקבלים  ההטבה  את   .Rebar
אף  איילון  הראשונה.  הנהיגה  של  בסיומה  מיד 
של  המלצות  התוכנית  באפליקציית  שילבה 
עמותת "אור ירוק" בנושא נהיגה בטוחה לנהגים 

הצעירים ולהורים.

התהליך האסטרטגי של יצירת השירות הביטוחי 
פעולה  בשיתוף  בוצע  הדיגיטלי  והמוצר  החדש 
עם חברת זמינגו, המתמחה באפיון, עיצוב ופיתוח 

מוצרים ושירותים דיגיטליים מקצה לקצה.
השקת  עם  ציין  איילון,  מנכ"ל  יוגב,  אריק 
ביטוחי  במוצר  "מדובר  כי:   Ayalon Young
בקרב  בישראל  לראשונה  שמיושם  דרך  פורץ 

של  תשתית  על  נבנה  המוצר  צעירים.  נהגים 
מלא  מענה  ונותן  מחו"ל  ייחודית  טכנולוגיה 
וייחודי לצרכים של המבוטחים. המוצר מכוון את 
הנהגים הצעירים לנהיגה נכונה ובטוחה ולשיפור 
מתמיד ובזאת אנו רואים גם ערך ומסר חינוכי".

מטה  אגף  מנהלת  ליכטנשטיין־שני,  רוני 

כי  אומרת  באיילון  אנוש  ומשאבי  חדשנות 
לייצר  אפשר  כי  מוכיחה  החדשנית  התוכנית 
לחברת  גם  ללקוחות,  גם  בביטוח,   WIN-WIN
מציעים  אנו  בטוחה.  נהיגה  לעודד  וגם  הביטוח 
היום לסוכני איילון וללקוחותינו מוצר דיגיטלי 
טכנולוגית  מונחה  מסוגו,  ראשון  נוסף,  חדשני 
תוך   )Usage based insurance(  UBI
שילוב  ותוך  הלקוח  חוויית  על  דגש  שימת 
דיגיטלי'  'ארנק  מעין  הטבות,  פלטפורמת  של 

המתגמל על נהיגה בטוחה".
כללי־פרט  ביטוח  אגף  מנהלת  יריב,  יעל 
פותחה   Ayalon Young" מוסיפה:  באיילון, 
 Scope Technology בשיתוף פעולה עם חברת
 CONNECTED( המובילה בתחום הרכב המחובר

.")CAR

shutterstock :צילום

התוכנית מתגמלת נהגים צעירים על נהיגה בטוחה 
באמצעות חיישן חכם ברכב ש מקושר לאפליקציה ייחודיות 

בטלפון הנייד של הנהג ושל הוריו
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 תוכנית ביטוח חיים חדשה תאפשר 
תשלומים חודשיים במקרה של פטירה 

 "מגדל הכנסה למשפחה" תאפשר למוטבים לבחור מבין 2 מסלולים ולקבל סכום ביטוח בתשלומים • 
מנהל תחום ביטוח חיים במגדל: "מוצר חדשני וגמיש שייתן מענה מדויק לצרכי המשפחה" < רונית מורגנשטרן

הכנסה מ "מגדל  את  משיקה  ביטוח  גדל 
חיים  למשפחה", תכנית חדשה בביטוח 
שמאפשרת למוטבים לקבל סכום ביטוח 
בתשלומים חודשיים במקרה של פטירה. במסגרת 
וכן  ביטוח  2 מסלולי  מבין  לבחור  ניתן  התכנית, 
להתאים את המוצרים לצורך בחלף הכנסה במקרה 
של מות המפרנס, למתגרשים, כהשלמה לפנסיית 
עם  זו  תכנית  של  שילוב  להציע  ואף  שאירים, 

מגוון תכניות הריסק הנוספות של מגדל. 
מסלול "מספר תשלומים נקוב" מאפשר למבוטח 
לבחור את מספר התשלומים החודשיים שישולמו 
 240 או   180  ,120 פטירה:  במקרה  למוטבים 
אשר  ואטרקטיבי  חדשני  מסלול  זהו  תשלומים. 
מציע סכום תשלומים מבוטח ללא תלות במועד 

פטירת המבוטח.
מראש"  קבוע  לתאריך  עד  "תשלומים  מסלול 
מאפשר למבוטח לקבוע עד מתי ישולמו התשלומים 
החודשיים למוטבים, לדוגמה עד הגיעו לגיל 67 

ממועד  שנים  מספר  תום  עד  או  בחיים(  היה  )לו 
מודיעה  זה,  מסלול  במסגרת  הביטוח.  תחילת 
של  מקסימלי  בגיל  לבחור  יהיה  ניתן  כי  החברה 

85 שנים. החיתום לסכום הביטוח במסלול זה 
סכום  של  ממכפלה   50% פי  על  יבוצע 

התשלום  בתקופת  החודשי  התשלום 
במועד ההצטרפות. 

התאמה לצרכי 
המשפחה

זה בלבד, במידה  בנוסף, במסלול 
המבוטח  ידי  על  נרכשה  והתכנית 

לצורך השלמה לכיסוי פנסיית שאירים 
בקרן פנסיה, תאפשר החברה, במקרה של 
הפנסיה,  בקרן  המבוטח  השכר  הגדלת 

להגדיל את סכום הביטוח החודשי הנרכש, ללא 
דרישה להליכי חיתום רפואי עבור גידול ריאלי 
בשכר  הגידול  לשיעור  בהתאם  המבוטח  בשכר 

ובשיעור שלא יעלה על 10% לשנה, ובלבד שסך 
שישים  במשך  המבוטח  בשכר  הריאלי  הגידול 
החודשים שקדמו למועד הגידול כאמור לא יעלה 

על 60%. 
החברה  של  אחרים  למוצרים  בדומה 
חודשי   3 החיים,  ביטוחי  בתחום 
חדשים  למצטרפים  יוענקו  מתנה 

אשר יציגו תעודת מתחסן. 
תחום  מנהל  גפנוביץ,  צחי 
"מגדל  מסר:  בחברה  חיים  ביטוח 
מוצר  מהווה  למשפחה  הכנסה 
חדשני וגמיש בתחום ביטוחי החיים, 
מספר  קביעת  היתר,  בין  המאפשר, 
ואף  למשפחה  שיועבר  מדויק  תשלומים 
ימשיכו  אליו  שעד  מדויק  מועד  קביעת 
לעבור תשלומים למשפחה. כל זאת, בכדי להציע 
משפחה  כל  של  השונים  לצרכים  מלאה  התאמה 

ומשפחה ולתת להם מענה מדויק".     

 גפנוביץ | 
צילום אדיבות מגדל 

החברה  בע"מ,   )2014( כללי  לביטוח  סוכנות  ישראל  פספורטכארד  באמצעות 
המבטחת – דיויד שילד חברה לביטוח בע"מ. רכישת הביטוח בכפוף לתהליך חיתום 
על פי נהלי החברה. הכיסוי הביטוחי על פי תנאי הפוליסה, חריגיה וסייגיה. חדר 
רופאים/ייעוץ רפואי מרחוק במדינות נבחרות, באמצעות רופאים עצמאיים בהסכם.

123

לא טסים לחו״ל
 בלי כיסוי

מקיף לקורונה!
 הכיסוי המקיף ביותר

להוצאות מגיפה

 ניתן לרכוש את הביטוח
 עד 60 ימים לפני

מועד היציאה מישראל 



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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ביטוח 
ופיננסים

 "לא אשאר בשביל תפקיד או תואר 
שאינני יכול למלא כרוחי והבנתי"

נשיא הלשכה היוצא סו"ב ליאור רוזנפלד מדבר בראיון פרידה מיוחד על הקדנציה הפורה עבור 
הסוכנים והלשכה, תוקף את מתנגדיו ויש לו גם מה להגיד ליד ימינו לאורך רוב הקדנציה, ליאור 

הורנצ'יק: "ההתפטרות שלו, מבלי שמונה לו מחליף, יצרה לי קודם כל בעיה בוועד המנהל; הייתי 
במיעוט בוועד מנהל לעומתי" < רונית מורגנשטרן

המפתיעה ב ההתפטרות  הודעת  עקבות 
נשיא  מתפקיד  רוזנפלד  ליאור  של 
האחרים  תפקידיו  ומכל  הלשכה, 
בלשכה, קיימנו איתו ראיון פרידה, סיכום קדנציה 

וגם ביקשנו ממנו המלצות לנשיא שייבחר. 
יכול  אני  גדולה.  סיפוק  בתחושת  עוזב  "אני 
בשלוש  משהו  עשינו   - בגאווה  אחורה  להסתכל 
בלב,  צביטה  שיש  ברור  האחרונות.  השנים  וחצי 
כי אני עוזב מקום שהקדשתי לו את חיי, גם לפני 
והצפון,  יו"ר מחוז חיפה  כהונתי כנשיא – הייתי 
יו"ר סניף חיפה. הלשכה הייתה עבורי בית, ולבית 

יש מקום חם בלב", אמר בפתיחת הראיון.
צביטה בלב יש גם כשפורשים בזמן מתפקיד. 
הבחירות  את  להקדים  הצעת  שבועות   3 לפני 
מתנגדיך  עם  מגעים  ניהלת  שבוע  ולפני 
לצעד  אותך  שהביא  קרה  מה  בלשכה.  לרגיעה 

ההתפטרות כעת?
שבנסיבות  משום  שלי  הפרישה  את  "הקדמתי 
שנוצרו לא יכולתי לנהל את הלשכה על פי דעתי, 
רציתי  מובל,  להיות  רציתי  לא  והבנתי;  רוחי 
להוביל, וזה לא היה ניתן במצב שנוצר. אבל אני 

שלם עם ההחלטה ואפילו יש בי תחושת הקלה".

מטרה ולא אמצעי
הקדמת  על  שלי  שההודעה  בטוח  "הייתי 
הבחירות תיצור שקט בלשכה. זה לא קרה. מאחר 
שהרוב  בוועד המנהל עבר לידי האופוזיציה שלי, 
לא מצאתי לנכון לקבל מהם הוראות; אני נשיא 
נבחר – נבחרתי על ידי ציבור סוכני הביטוח. יש 
מי שרואים את הלשכה כמטרה ולא אמצעי להביא 

הציבור  עבור  וגם  לחבריה  מקצועיות  תוצאות 
בכללו.

אורי  עם  מגעים  ניהלנו  באמת  שעבר  "בשבוע 

צפריר ויוסי אנגלמן כדי להגיע להבנות ולהביא 
כתף  הייתה  שקיבלנו  התגובה  בלשכה.  לרגיעה 
קרה והתנשאות. במילים אחרות נתנו לנו להבין 
ש'יש בעל בית חדש בלשכה', בעקבות הרוב שיש 

להם בוועד המנהל.

את  לזהות  היא  שלי  הטובות  התכונות  "אחת 
הלך הרוחות סביבי ומתי אני יכול לפעול כמיטב 
או תואר.  יכולתי; אני לא אשאר בשביל תפקיד 

לדעתי, זהו צעד מנהיגותי ראוי לציון, אינני נאחז 
והבריאות  שלי  הפעולה  חופש  המזבח.  בקרנות 

הנפשית שלי חשובים יותר מכל תואר".
אבל בצעד ההתפטרות בעצם הגשת את ניהול 

הלשכה למתנגדיך על מגש הכסף, לא?
להתפטר;  בבחירה שלי  שיקולים  היו  לא  "אלה 
יוסי אנגלמן הוא סגן הנשיא ומשכך הוא יהיה יו"ר 
הוועד המנהל. יהיה תהליך של בחירות והסוכנים 

יצביעו למועמד הראוי בעיניהם".
לבין  בינך  כך  כל  הגדול  המשבר  נוצר  איך 

חברי הוועד המנהל שהתנגדו לך?
"המתנגדים לי, שהיו מזוהים עם מי שהתמודד 
מולי בבחירות, ניסו להזיז אותי מתפקידי מהיום 
משפטיות  בפעולות  זה  את  ניסו  הם  שנבחרתי. 

ואחרות, אבל הם נחלו אכזבה וכישלון".

"אני עוזב בתחושת סיפוק גדולה. אני יכול להסתכל אחורה 
בגאווה - עשינו משהו בשלוש וחצי השנים האחרונות"

רוזנפלד. "יש מי שרואים את הלשכה כמטרה ולא אמצעי" ׀ צילום: באדיבות הלשכה
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"היו הישגים גדולים"
לו  שמונה  מבלי  הורנצ'יק  של  "ההתפטרות 
המנהל;  בוועד  בעיה  כל  קודם  לי  יצרה  מחליף 

הייתי במיעוט בוועד מנהל לעומתי. 
"אני מבין את נסיבות העזיבה שלו, מאחר שלא 
האופוזיציה.  התקפות  את  יותר  לשאת  היה  יכול 
כמספר  לצדי  שנמצא  ממי  מצופה  זאת,  עם  יחד 
האלונקה  תחת  יד  לתת  כתף,  לתת  בלשכה,   2
ולא להשאיר אותי לבד – אין לי את האצבע שלו 
בוועד המנהל. מותר לו לדאוג לעתידו וזה בסדר, 
אבל הוא יכול היה לעשות את זה גם כמ"מ הנשיא 
עד סוף הקדנציה ולהתמודד כמספר 2 של מועמד 

אחר )סו"ב שלמה אייזיק. ר.מ.(".
אתם מדברים? לא הצבעת עליו כיורש שלך?

לא  לצערי  שהתפטר.  מאז  בינינו  דיברנו  "לא 
להיות  מתאים  מועמד  הקדנציה  לאורך  מצאתי 
לתפקיד  אנשים שראויים  הרבה  יש  שלי.  היורש 
כולם  לא  אבל  הביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא 
מאוד  נפשיים  כוחות  נדרשים  לכך;  מתאימים 
זוכר  חזקים, התמודדות עם אתגרים קשים; איני 
מצד  הרגולציה,  מצד  זה  אם  שקט,  של  אחד  יום 
הסוכנים  התקשורת,  הכנסת,  הביטוח,  חברות 
עצמית  הקרבה  דורש  התפקיד  בכללו.  והציבור 
גדולה של העסק הפרטי, של חיי המשפחה, והכל 

בהתנדבות".
שייבחר  הלשכה  מנשיא  מצפה  אתה  מה 

בבחירות הקרובות? ומה תמליץ לו?
כושר  בעל  להיות  חייב  שייבחר  "הנשיא 
המסר;  את  ומעביר  מסך  עובר  ייצוגי,  מנהיגות, 
מול  ורהוטה  ברורה  בצורה  אותנו  לייצג  שיידע 
שמצביעים  שלנו  הלקוחות  אלו  שהרי  הציבור, 
לעבוד  לדעת  צריך  הוא  ולרע.  לטוב  ברגליים 
מול  ההון,  שוק  רשות  מול  ובנחישות  בעוצמה 
חברות הביטוח. עליו לשמור על גודל הלשכה – 
עברנו את רף 5,000 חברי לשכה. זהו הישג גדול 
מאוד שמצביע על כוח, עוצמה, איגוד מקצועי חזק 

ואני גאה בהישג זה.
לרוב  לדאוג  שייבחר  לנשיא  ממליץ  "אני 
במועצה הארצית – אני לא הצלחתי להשיג את זה 

בתחילת הקדנציה וזה הפריע לי לתפקד.
"בהקשר זה, אני חייב להזהיר, כי שינויי התקנון 
המוצעים על ידי יו"ר ועדת התקנון אורי צפריר, 
תפקוד  אי  כדי  עד  ישפיעו  הבאה,  לקדנציה 
לעבור  תצטרך  שלו  פעולה  שכל  משום  הנשיא, 

יפגע  זה  הארצית.  המועצה  של  אישור 
בלתי  זה  הנשיא,  של  הפעולה  בכושר 
בראשו,  שעיניו  שמי  מצפה  ואני  ישים 

יתנגד לשינויים אלה".
כרגע יש רק שני מועמדים שהודיעו 
שלמה   – מתמודדים  הם  כי  רשמית 
מי  גם  לדעתך,  עקל.  ונוגה  אייזיק 
תציע  "האופוזיציה"  מכנה  שאתה 

מועמד משלה?
שיותר  כמה  לראות  רוצה  "הייתי 
ינצח; כשאני  מועמדים, ושהטוב ביותר 
ובישורת  מתמודדים,   9 היו  התמודדתי 
אורי  )סו"ב  שניים  נשארנו  האחרונה 

צפריר ורוזנפלד. ר.מ.(.
תעמיד  האופוזיציה  שגם  מניח  "אני 
מקרה,  בכל  בקרוב.  משלה  מועמד 
כל  עם  פעולה  לשתף  מבטיח  אני 
כל  לאורך  לו  ולסייע  שייבחר,  נשיא 
הקדנציה שלו. אם אתבקש לתמוך באחד 
המועמדים ואראה זאת לנכון, לא אהסס 

יש  שלי  שלדעה  מאמין  אני  קולי;  את  להשמיע 
משקל בין חברי הלשכה".

מעמד הסוכן השתפר
איפה  בתקופתך?  הלשכה  של  ההישגים  מה 

נכשלתם?
"שינינו סדרי עולם בתקשורת, בנראות של סוכן 
הביטוח ובמעמדו בציבוריות הישראלית; ניצחנו 3 

פעמים בבג"צ רשות ממשלתית.
רבה,  עבודה  בוצעה  ההון  שוק  רשות  "מול 
היה  ניתן  שלא  לרדאר,  מתחת  רבות  פעולות 
לפרסם אותן. סוכני הביטוח הולכים היום זקופים 

ובגאווה גדולה, בטח לעומת הקדנציה הקודמת.
"הלשכה היום היא גוף חזק, משפיע בציבוריות; 
אותו  לטפח  שדאגנו  בכנסת,  חזק  לובי  לנו  יש 
למרות הקושי של ממשלה מתחלפת כל חצי שנה 
הקריות  בין  מאוד  רבות  נסיעה  שעות  לי  היו   –
 – נוספים  רבים  הישגים  והיו  לירושלים.  בחיפה 

מול חברות הביטוח ועוד.
"אני מצר על כך שלא סיימנו להסדיר את נושא 
סוכן העתיד )מודל הסוכן האובייקטיבי בלשון רשות 
שוק ההון. ר.מ.(, ובעיקר את נושא תגמול הסוכן. גם 

חוזר הצירוף הוא חלק מזה, וגם אותו צריך להסדיר 
– כבר שינינו בעבר חוזרים שנכנסו לתוקף.

בבחירות  שטעיתי  כך  על  גם  מצטער  "אני 
היו  לצערי   – בלשכה  תפקידים  לאיוש  שעשיתי 

לי כמה בחירות לא מוצלחות.
שעה  רבע  עצמי  עם  ישבתי  יום  סוף  "בכל 
על  היום שעבר,  על  לעצמי  וחשבון  דין  ועשיתי 
20 החלטות שעשיתי, על פניות של סוכנים שלא 
הספקתי לענות להן. תמיד מצאתי טעויות – אני 
פעם  לא  יכולתי  עצמי.  של  גדול  הכי  המבקר 
אמור  הייתי  שבה  במהירות  אבל  אחרת,  לפעול 
לא  החלטות  פעם  לא  מתקבלות  החלטות,  לקבל 

נכונות".  

"סיימתי עם פעילותי 
בלשכה"

הלשכה?  נשיא  תפקיד  על  בעתיד  תתמודד 
תחזור לפעילות בלשכה?

בבחירות  מתמודד  הייתי  שאם  ספק  לי  "אין 
הקרובות, ואפשר לבדוק משפטית אפשרות כזאת, 
כי אינני מכהן בתפקיד יותר, הייתי זוכה בהן – 
אני מכיר את היקף התמיכה בי בין חברי הלשכה. 
להתמודד  ממני  וביקשו  רבים  סוכנים  אליי  פנו 

בסבבים הבאים. בינתיים אין לי מחשבות כאלו.
תפקידיי  מכל  ארוכה  לא  להפסקה  יוצא  "אני 
פעילותי  עם  שסיימתי  מניח  אני  אבל  בלשכה, 
התפטרותי,  על  שהודעתי  מאז  בה.  הציבורית 
קיבלתי מספר הצעות בתחום הציבורי, שלא אפרט 
ציבורית  בפעילות  שאמשיך  משוכנע  אני  אותן. 

בצורה זו או אחרת ואבחן אותן בבוא היום".
לסיום ביקש רוזנפלד להודות "קודם כל לציבור 
הסוכנות והסוכנים שתמכו בי, שלחו לי חיזוקים 
לצדי  שעמדה  להנהגה  הקדנציה,  כל  לאורך 
בקדנציה לא קלה; למשפחה שלי, לבת הזוג שלי, 
לעובדי המשרד שלי ששחררו אותי וכמובן לכל 

עובדי הלשכה". 

הורנצ'יק. "היה מצופה ממנו שישאר לצידי" | צילום: גיא קרן

"שינינו סדרי עולם 
בתקשורת, בנראות של 
סוכן הביטוח ובמעמדו 
בציבוריות הישראלית; 
ניצחנו 3 פעמים בבג"צ 

רשות ממשלתית"

 "אני לא אשאר בשביל 
תפקיד או תואר. לדעתי, 
זהו צעד מנהיגותי ראוי 

לציון, אינני נאחז בקרנות 
המזבח. חופש הפעולה שלי 

והבריאות הנפשית שלי 
חשובים יותר מכל תואר"
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מחאת עובדי כלל ואיילון ׀ צילום: יח"צ
יום הרופא ׀ צילום: יח"צ 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

"איילון ירוקה" 
ולעודד  הסביבה  לאיכות  לתרום  במטרה 
מאסטרטגיית  וכחלק  הקיימות,  ערכי  את 
ומשאבים  מאמצים  להשקיע  החברה 
איילון חברה  בתחום האחריות החברתית, 
לביטוח משיקה את תכנית "איילון ירוקה", 
רחב  מגוון  בחברה  יוטמעו  במסגרתה 
סביבתית  אחריות  ועקרונות  נהלים  של 
ירוקה",  "איילון  תכנית  קיימות.  וקידום 
אקולוגית,  התנדבותית  בפעילות  הושקה 
במסגרתה השתתפו מתנדבים מקרב עובדי 
על  הרצליה,  חופי  לניקוי  במבצע  החברה 
את  שפקד  החמור  האקולוגי  האסון  רקע 

חופי ישראל.
במסגרת העקרונות הירוקים של התוכנית, 
בנייר  חיסכון  לעודד  החברה  תמשיך 
בכלל  דיגיטליים  בכלים  השימוש  והגברת 

אגפי ומחלקות החברה. במקביל, 
"הגעה  לעודד  החברה  ממשיכה 
ועובדיה  עובדות  של  ירוקה" 
למשרד ותמשיך לקדם פעילויות 
התנדבות ירוקות בקרב ההנהלה 

והעובדים.
מנכ"ל איילון אריק יוגב ברך את 
עובדי איילון על רוח ההתנדבות 
"לחברות  כי:  וציין  שלהם 

תפקיד  יש  בישראל  העסקיות 
משמעותי בהובלת פעילות למען הסביבה 
גבוהים  סטנדרטים  ובהצבת 
הינה  סביבתית  אחריות  בתחום. 
פועלים  ואנו  ביותר  חשוב  ערך 
ערוצים  במגוון  האחרונות  בשנים 
בחברה,  אותו  להטמיע  מנת  על 
שנעשתה  היפה  הפעילות  ולצד 
רק  אנחנו  כי  ספק  אין  כה,  עד 
תמשיך  איילון  הדרך.  בתחילת 
בתחום  וערכים  פעילויות  לקדם 
שותפיה  החברה,  עובדי  למען 
להירתם  כולנו  ועל   - ולקוחותיה 
הדורות  למען  גם  בנושא  ולפעול 

הבאים".

מנכ"לית חדשה לביטוח 
חקלאי

פזית כהן־חזות מונתה למנכ"לית 
את  ותחליף  חקלאי,  ביטוח 
המכהן  המנכ"ל  שלף,  אלעד 
מהתפקיד  פרישתו  על  שהודיע 

לפני כחודשיים. 
פזית בעלת רקע וניסיון ענפים 
של למעלה מ־25 שנה בתפקידי 
הביטוח,  בעולם  בכירים  ניהול 
ישראל   AIG בחברת  בניהם 
וסוכנות הביטוח פלתורס. בשנתיים 
וחצי האחרונות שימשה כסמנכ"לית 
ומנכ"לית  חקלאי  בביטוח  אלמנטרי  אגף 
כהונתה  לביטוח.  סוכנות  חקלאי  ביטוח 
לאישור  בכפוף  ב־1.6.21  לתוקף  תיכנס 

רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון.
בטוח  אני  מסר:  האגודה,  יו"ר  סט,  דורון 
שפזית, ביחד עם צוות המנהלים והעובדים 
להצעיד  ימשיכו  חקלאי,  ביטוח  של 
על  שמירה  לצד  להישגים  האגודה  את 
הייחודיות של ביטוח חקלאי עבור הלקוחות 
והעובדים. העובדה שמדובר במינוי פנימי 
היא עדות לעוצמתו של הארגון ומבטיחה 
המשכיות לצד ההתחדשות שנדרשת לשם 

הקפיצה הבאה שלנו קדימה".  איילון ניקוי חופים | צילום: יח"צ

כהן חזות ׀ 
צילום: כנרת כהן

https://hamichlala-bf.org.il/magazines/2873
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"יש נשים שעדיין בוחרות לחיות באי הכרת 
המשאבים הכלכליים המשפחתיים"

סו"ב ציפי וילצ'ינסקי מסבירה מדוע למרות המהפך שחל בעשור האחרון – 
עדיין יש נשים רבות שלא יודעות היכן מתנהלים כספי הפנסיה שלהן

עשור האחרון חל מהפך במודעות נשים ב
ולרצונן  קולן  להשמעת  לזכויותיהן, 
להיות שוות בחברה. אך יחד עם זאת, יש 
לא מעט נשים שעדיין בוחרות להיכנע למוסכמות 
הכלכליים  המשאבים  הכרת  באי  ולחיות 
המשפחתיים וגם להתנהל לפי חלילו של בן זוגן. 

בשבוע שעבר התקשרה אליי אלמנה להתייעצות. 
עליה  דירה  לה  ויש  כשנתיים  לפני  נפטר  בעלה 
נוטלי  את  מחייב  הבנק  כידוע,  משכנתה.  רובצת 
שיעבוד  תוך  חייהם,  את  לבטח  המשכנתאות 
הביטוח לבנק, למקרה של פטירת אחד מהלווים, 

או שניהם.
בה  הביטוח  חברת  את  לבחור  הלווה  של  זכותו 
יבטח את חייו, ולהחליפה, ככל שירצה. המבוטח/

בלתי  בקביעה  ל"מוטב  הבנק  את  הופך  לווה 
חוזרת". משמעות הדבר היא שבמקרה בו מתבטלת 
הביטוח  חברת  מחויבת  סיבה,  מכל  הפוליסה, 
ליידע את הבנק על כך, ולאפשר לבנק לשלם את 
הביטוח, ולהיפרע מהלווה, או להעמיד ביטוח חדש 

תחת זה שמועמד לביטול. 
הדבר נועד להגן על המבוטחים וגם על הבנק, כי 
בעת מקרה פטירה של אחד מבני הזוג או שניהם, 
מחברת  המשכנתה  יתרת  שווי  את  הבנק  מקבל 
מהמשכנתה  למשוחרר  הופך  והנכס  הביטוח, 
ללא  ההחזר,  את  מקבל  והבנק  השאירים,  לטובת 
חיוב השאירים, שאולי לא יהיה בכוחם לפרוע את 

הסכום הנותר.

"סמכתי עליו"
חיים  ביטוח  להם  שהיה  סיפרה  הלקוחה 
את  וכן  לבטלו,  החליט  בעלה  אך  למשכנתה, 
ביטוח החיים הנוסף, בו היתה האישה מוטבת, ללא 

עריכת ביטוח חדש במקומו.
לרוע המזל, הלך הבעל לעולמו, והאישה נותרה 
כיוון  לפרוע,  בכוחה  שאין  ומשכנתה  דירה  עם 
הילדים  ופרנסת  לפרנסתה  הופנתה  שהכנסתה 

שנותרו ללא אב.
שלא  ידעה  לא  אם  בדקתי  האישה  עם  בשיחתי 
בוצע ביטוח חדש, ואם לא היה לה ברור שלבעלה 
ביטוחים?  ואין  פנסיוניות  תכניות  אין  המנוח 
משתכרת  חיי,  כל  עובדת  "אני  הייתה:  תשובתה 
לא  עצמאית. מעולם  אישה  ומרגישה  למחייתי 
מה  יודעת  לא  אפילו  אני  ולבדוק;  לברר  חשבתי 
יש לי ומה יהיה מצבי לפנסיה; סמכתי עליו ועל 

נוהלו  היכן  יודעת  לא  אפילו  אני  דעתו.  שיקול 
כי  לי  התברר  כן  הכלכלי.  מצבו  היה  ומה  כספיו 
היה לו ביטוח מנהלים כשהוריו הם המוטבים והוא 

לא דאג לשנות את זה לאחר שהתחתנו".
המוטבים  מנהלים  בביטוח  כי  כאן  אבהיר 
הרשומים גוברים על שאירים, על פי החוק, והואיל 

והוריו היו רשומים כמוטבים והם נפטרו, הכספים 
על  זכות  כל  אין  ולה  ההורים  ליורשי  שייכים 
הכספים. לגבי ביטוח החיים למשכנתה - היא עדין 
במרדף לברר מדוע הבנק לא התריע כי אין ביטוח 
חיים למשכנתה או האם חברת הביטוח לא עדכנה 

פטירתו  מאז  לשנתיים  מעל  כבר  אך  הבנק.  את 
היא ממשיכה לשלם כל חודש משכנתה ומוציאה 

כספים עבור ייצוג משפטי.
איך  נדהמתי.  הנ"ל  הדברים  מודה שלשמע  אני 
מעט  לא  המנהלות  שנשים   2021 בשנת  קורה 
דברים בחייהן האישיים והמקצועיים, אינן יודעות 
היכן מתנהלים ביטוחי הפנסיה שלהן? מהם סכומי 
קווי  ואילו  הזוג  בן  של  הכלכלי  מצבו  הביטוח? 

הגנה כלכלית קיימים למשפחה.
הראש  את  הרימו  הנשים:  לכל  קוראת  אני 
לשנה  אחת  פגישה  תדרשו  תבדקו,  תשאלו,   -
על  שלכן,  והביטוחי  הפנסיוני  התיק  לבדיקת 
החסכונות ועל ההגנות לעת צרה. האם הביטוחים 
על  והתשואות  הניהול  דמי  מהם  משולמים? 

הכספים שלכן ואיפה הכספים מנוהלים?.
ולנו הסוכנים, אני קוראת להעלות את המודעות 
באופן תמידי לשני המינים ולנשים בפרט, ולהוות 

להן כתובת תמידית.

הכותבת הינה בעלת סוכנות ביטוח 
"וילצ'ינסקי" וחברת הוועדה הבינדורית 

בלשכה  לה
קזו

ת 
ענ

ש: 
רא

ם 
לו

צי

איך קורה שב־2021 נשים 
אינן יודעות אילו קווי הגנה 
כלכלית קיימים למשפחה?

shutterstock :על נשים להיות מעורבות ושותפות מלאות בניהול כלכלת המשפחה | צילום 
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על ביטול פוליסה ושיחת שימור 
עו"ד עדי בן אברהם, יועמ"ש הלשכה, בטור שבועי על הפער בין הליך 

התאמת צרכים ובקשות לביטול פוליסות לבין הליכי שימור

עיף 10 לחוק חוזה הביטוח  קובע ס
לבטל  מבקש  מבוטח  כאשר  כי 
פוליסה, היא תתבטל תוך 3 ימים 
הביטוח.  לחברת  הודעתו  מסירת  ממועד 
בחודש  שלו  הביטוח  סוכן  אל  פנה  המבוטח 
אוגוסט 2018 וביקש כי הסוכן יבצע לו הליך 
הגיש  זה  הליך  במסגרת  צרכים",  "התאמת 
המבוטח  פוליסות של  לביטול  בקשות  הסוכן 

בחברת הביטוח.  
את  לבטל  בקשתו  מאז  כי  טען  המבוטח 
 2019 מאי  ועד   2018 באוגוסט  הפוליסה 
כספים,  ממנו  לגבות  הביטוח  חברת  המשיכה 
כבר  כי  מאידך  טענה  הביטוח  שחברת  אלא 
פנו  הביטול  בקשת  לאחר   2018 באוגוסט 
הביטוח  בחברת  הלקוחות  שימור  נציגי  אליו 

והמבוטח חזר בו מבקשת הביטול ולכן הם המשיכו 
בה   2019 מאי  לחודש  עד  בתשלומים  לחייבו 
אז   - לביטול  הסוכן  של  נוספת  בקשה  התקבלה 

בוטלו הפוליסות.
המבוטח דרש לקבל החזר של 22 אלף שקל וטוען 
כי חרף בקשות הביטול מאוגוסט 2018 המשיכה 
חברת הביטוח לגבות ממנו כספים עד לחודש מאי 
הבקשות  חרף  כי  המבוטח  טוען  בתביעתו   .2019
ביום  הפוליסות  לביטול  הביטוח  לחברת  שהופנו 
 .2019 מאי  לחודש  עד  הגבייה  המשיכה   ,7.8.18
המבוטח צירף אף את הודעת המייל ששלח סוכן 

הביטוח במאי 2019 ובה נרשם:
"רצ"ב טפסים שנשלחו למייל XXXXX בתאריך 
ואתם  הפוליסות  בוטלו  לא  מה  משום   .7.8.18
דורש  תוך התעלמות מהבקשה.  גבייה  ממשיכים 
ובנוסף  הבקשה  מיום  ולבטל  העניין  את  לבדוק 
נפנה  ייעשה,  ולא  במידה  המבוטח,  את  לזכות 

למפקח על הביטוח בעניין זה". 

הסכמה בשיחת שימור
המבוטח אף פנה בתלונה ליחידה לפניות הציבור 
ברשות שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, 

בעקבות אי ביטול הפוליסות דלעיל, בה נכתב: 
"בתאריך 3.8.18 פניתי באמצעות מייל בבקשה 
לבטל פוליסות באמצעות XXXXX. לאחר שקבלו 
לשמר  לנסות  טלפונית  אלי  פנו  האימייל,  את 
משמעית  חד  בקשתי  הפוליסות.  את  ולהשאיר 
קבלתי   2019 מאי  בחודש  מעוניין.  לא  שאני 
להוריד  שממשיכים  האשראי  מחברת  אישור 
והם  מדוע  לברר  אליהם  פניתי   .XXXXX-מ לי 
מה  הפוליסות,  את  להמשיך  שביקשתי  טוענים 
כל  את  לי  להחזיר  מבקש  מעולם.  קרה  שלא 

הפרמיות חזרה עפ"י חוק". 

 במשפט שהתנהל ציין סוכן הביטוח של המבוטח 
כי הוא אכן פנה לבטל את הפוליסות אך לא ידוע 
וכי  הביטול  הודעות  משלוח  לאחר  קרה  מה  לו 
 2019 מאי  בסביבות  אליו  פנה  שהלקוח  לאחר 
התברר כי חברת הביטוח עדיין גובה ממנו כספים 

על פי שיחת שימור.  
חברת הביטוח טענה כי בשיחת שימור שנערכה 
הפוליסות  את  להמשיך  אישר  הוא  המבוטח  עם 

ולא לבטלן.  
השימור  שיחת  את  לשמוע  ביקש  המשפט  בית 
ובו נשמע המבוטח מתלונן על אכזבתו מהטיפול 
תאונה  על  שהגיש  בתביעה  הביטוח  חברת  של 

של  הנציג  הפוליסות.  את  לבטל  וביקש  ברכבו 
חברת הביטוח השיב:  

אני  שהבטחתי,  מה  כל  את  אעשה  עכשיו  "אני 
אומר לצורך בקרה שכל מה שקשור לתחום חיים 
בריאות ותאונות אתה עדיין מבוטח פעיל ובתוקף, 
אתה כמובן גם שילמת החודש אתה מבין ומאשר?", 

והמבוטח השיב: "בסדר גמור. תודה רבה".  
הסכים  המבוטח  כי  המשפט  בית  קובע  כלומר, 
ולא  בשיחת השימור להשארת הפוליסות בתוקף 
ניתן היה להבין אחרת. משכך דוחה בית המשפט 
את התביעה ומחייב את המבוטח בהוצאות משפט 

לטובת חברת הביטוח. בשלב זה לא ידוע אם 
המשפט  לבית  ערעור  רשות  בקשת  תוגש 

המחוזי.

חוזר הצירוף והחלפת 
פוליסה

חוזר הצירוף קבע כי החל מהתיקון בנובמבר 
2020, רשאי המבוטח לבקש מחברת הביטוח 
שאליה הוא עובר במסגרת החלפת הפוליסה 
הישנה  הפוליסה  את  לבטל  תפעל  היא  כי 
היתרון  הקודמת.  הביטוח  בחברת  עבורו 
בבקשה זו הוא ברור - חברת הביטוח החדשה, 
ככל שלא תפעל על פי הוראות החוזר, תדרש 
הכפולה  הפרמיה  בעלות  בעצמה  לשאת 
לחוזר  8)ו(  סעיף  וכלשון  מהמבוטח  שנגבתה 

הצירוף:
או  ביטוח  חברת  ביטוח,  חוזה  כריתת  "בטרם 
אם  לביטוח  המועמד  עם  יבררו  ביטוח  סוכן 
הוא  ואם  המקורית  הפוליסה  את  לבטל  ברצונו 
מעוניין שבקשת הביטול תישלח באמצעות חברת 
הביטוח או סוכן הביטוח. השיב המועמד לביטוח 
כי הוא מעוניין לבטל את הפוליסה המקורית וכי 
באמצעות  תישלח  הביטול  שבקשת  מעוניין  הוא 
סוכן  או  הביטוח  חברת  תחתים  הביטוח,  חברת 
ביטול,  בקשת  על  לביטוח  המועמד  את  הביטוח 
בהתאם לנוסח המצורף בנספח ג', חברת הביטוח 
המבטחת  החברה  אל  הביטול  בקשת  את  תשלח 
המבוטח  של  צירופו  אחרי  המקורית  בפוליסה 
למבוטח  ותמסור  השליחה  את  תתעד  לביטוח, 
המבטחת  הביטוח  חברת  קיבלה  מהבקשה.  העתק 
בפוליסה המקורית הודעה כאמור, תאשר החברה 
את קבלת הבקשה בהודעה חוזרת לכתובת ממנה 
לא  הפוליסה.  לביטול  ותפעל  הבקשה  נשלחה 
או  לאחת  בהתאם  החדשה  הביטוח  חברת  פעלה 
יותר מהפעולות האמורות לעיל, תשלם למועמד 
לביטוח את דמי הביטוח ששילם לחברת הביטוח 
בקשת  ממועד  המקורית  בפוליסה  המבטחת 

הביטול.
כמובן, שלפני ביצוע ההחלפה לכיסוי הביטוחי 
היו  מה  )ולתעד(  למבוטח  להסביר  יש  החדש 
להציע  אתכם  שהובילו  הסיבות  ומה  הנימוקים 
מיועד  אשר  החדש  הביטוחי  הכיסוי  את  ללקוח 
להתייחס  היתר  ובין  הקיים,  הכיסוי  את  להחליף 
לפרמטרים שונים כגון מחיר, סוג המוצר והשירות 

בחברת הביטוח החדשה. 

הכותב הינו מתמחה בתביעות ביטוח 
ויועמ"ש הלשכה רן
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לפני ביצוע ההחלפה לכיסוי 
הביטוחי החדש יש להסביר 
למבוטח )ולתעד( מה היו 

הסיבות שהובילו אתכם להציע 
לו את הכיסוי החדש

דברי המבוטח בשיחת השימור לא תאמו את טענותיו בכתב התביעה | 
shutterstock :צילום
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חוות דעת אקטואריות בנושא דיני עבודה
האקטואר רועי פולניצר בטור בנושא חוות דעת אקטואריות 

בנושא דיני עבודה עקב אי הפרשות מעסיק

ידי שבוע אני מקבל פניות, שהולכות מ
בעובד  שעוסקות  עצמן,  על  וחוזרות 
שמעבידו הוציא לו תלושי שכר שבהם 
 ,)6.5%( מעביד  תגמולי  בגין  הפרשות  מופיעות 
לקרן   )6% )לרוב  ופיצויים   )6%( עובד  תגמולי 

פנסיה - אך מעולם לא פתח לעובד קרן פנסיה. 
המצבים  ארבעת  את  אסקור  זו  בכתבה 
מצד  הפרשות  היעדר  של  ביותר  השכיחים 
דעת  חוות  נדרשת  בגינן  אשר  המעסיק 

אקטוארית בנושא דיני עבודה.
במצב הראשון, העובד מגלה שההפרשות שלו 
עזיבתו  או  פיטוריו  לאחר  רק  מזויפות  בתלוש 
מרצון את מקום העבודה. במקרה שכזה על העובד 
לתבוע את המעביד בבית דין לעבודה על הפרשות 
העבר בלבד. בחוות הדעת האקטוארית הנדרשת 
במצב שכזה, האקטואר נדרש לעבור תלוש-תלוש 
המעביד  אצל  העובד  של  הוותק  תחילת  ממועד 
לחלץ  העובד-מעביד,  יחסי  סיום  למועד  ועד 
מכל אחד מהתלושים את ההפרשות בפועל בגין 
אותן  ולשערך  ופיצויים  עובד  מעביד,  תגמולי 

ממועד התלוש ועד למועד ההיוון.
שלו  שההפרשות  מגלה  העובד  השני,  במצב 
של  למצב  הגעתו  לאחר  רק  מזויפות  הן  בתלוש 
נכות או מחלה, כלומר, בדיוק שהוא זקוק לקצבת 
העובד  על  שכזה  במקרה  פנסיה.  מקרן  נכות 
לתבוע את המעביד בבית דין לעבודה על קצבאות 
הנכות וקצבאות הזקנה ה"רעיוניות" אשר נמנעו 
קרן  לפתוח  המעביד  ממחדל  כתוצאה  ממנו 
פנסיה לעובד ולהעביר אליה דמי גמולים כחוק. 
בחוות הדעת האקטוארית הנדרשת במצב שכזה, 
האקטואר נדרש פעם אחת לקבוע את גובה קצבת 
קרן  ידי  על  לתובע  משולמת  שהייתה  הנכות 
הפנסיה ממועד האירוע המזכה בקצבת נכות ועד 
שניה,  פעם  בחוק.  הקבוע  הפרישה  לגיל  הגעתו 
לשערך את קצבאות הנכות בעבר ממועד הנכות/

המחלה ועד למועד ההיוון, תחת ההנחה שהן היו 
שלישית,  פעם  פנסיה.  מקרן  כסדרן  משולמות 
להוון אקטוארית את קצבאות הנכות העתידיות, 
בחוק.  הקבוע  הפרישה  לגיל  ועד  ההיוון  ממועד 
הזקנה  קצבת  גובה  את  לקבוע  רביעית,  פעם 
הפנסיה  קרן  ידי  על  לתובע  משולמת  שהייתה 
ועד  בחוק  הקבוע  הפרישה  לגיל  הגעתו  ממועד 
אקטוארית  להוון  חמישית,  ופעם  חייו.  לשארית 
את קצבאות הזקנה העתידיות ממועד ההיוון ועד 

לשארית חייו.
הגעתו  טרם  נפטר  העובד  השלישי,  במצב 
)אלמנתו  ושאיריו  בחוק,  הקבוע  הפרישה  לגיל 
שההפרשות  מותו  לאחר  רק  מגלים  ילדיו(  או 

שלו בתלוש הן מזויפות. במקרה שכזה על שאירי 
העובד לתבוע את המעביד בבית דין לעבודה על 
נמנעו  אשר  ה"היפותטיות"  השאירים  קצבאות 
קרן  לפתוח  המעביד  של  ממחדל  כתוצאה  מהם 
פנסיה לעובד ולהעביר אליה דמי גמולים כחוק. 
בחוות הדעת האקטוארית הנדרשת במצב שכזה, 
האקטואר נדרש פעם אחת לקבוע את גובה קצבת 
על  העובד  לשאירי  משולמת  שהייתה  השאירים 
בקצבת  המזכה  האירוע  ממועד  הפנסיה  קרן  ידי 
חייהם של שאירי העובד.  ועד לשארית  שאירים 
פעם שניה, לשערך את קצבאות השאירים בעבר 
ההנחה  תחת  ההיוון,  למועד  ועד  המוות  ממועד 
ופעם  פנסיה.  מקרן  כסדרן  משולמות  היו  שהן 
שלישית, להוון אקטוארית את קצבאות השאירים 
העתידיות, ממועד ההיוון ועד לשארית חייהם של 

שאירי העובד. 

מחדל של המעביד
שההפרשות  מגלה  העובד  הרביעי,  במצב 
שלו בתלוש הן מזויפות רק לאחר הגעתו למצב 
התביעה  להגשת  עד  אך  מחלה,  או  נכות  של 
ההליך  במהלך  לחילופין  או  לעבודה  הדין  לבית 
המשפטי העובד נפטר, כאשר פטירתו מתרחשת 
טרם הגעתו לגיל הפרישה הקבוע בחוק. במקרה 
המעביד  את  לתבוע  העובד  שאירי  על  שכזה 
וקצבאות  הנכות  קצבאות  על  לעבודה  דין  בבית 
נמנעו  אשר  התיאורטיות(  זה,  )במקרה  השאירים 
המעביד  של  ממחדל  כתוצאה  ומהם  מהעובד 
דמי  אליה  ולהעביר  לעובד  פנסיה  קרן  לפתוח 
נדרש  האקטוארית  הדעת  בחוות  כחוק.  גמולים 

האקטואר לקבוע את גובה קצבת הנכות שהייתה 
ממועד  הפנסיה  קרן  ידי  על  לתובע  משולמת 
האירוע המזכה בקצבת נכות ועד מועד הפטירה; 
לשערך את קצבאות הנכות בעבר שהיו משולמות 
כסדרן מועד הנכות/המחלה ועד למועד הפטירה, 
מעותדות למועד ההיוון; לקבוע את גובה קצבת 
על  העובד  לשאירי  משולמת  שהייתה  השאירים 
בקצבת  המזכה  האירוע  ממועד  הפנסיה  קרן  ידי 
חייהם של שאירי העובד;  ועד לשארית  שאירים 
ממועד  בעבר  השאירים  קצבאות  את  לשערך 
הפטירה ועד למועד ההיוון, תחת ההנחה שהן היו 
משולמות כסדרן מקרן פנסיה; ולהוון אקטוארית 
את קצבאות השאירים העתידיות, ממועד ההיוון 

ועד לשארית חייהם של שאירי העובד.
בנוסף, מומלץ לתובעים לבדוק אצל האקטואר 
את האפשרות לתבוע את המעביד גם על השלמת 
פיצויי פיטורין. כידוע, התחייבות המעביד לפיצויי 
לפיכך,   .8.33% לפי  הינה  מלא  בשיעור  פיטורין 
במידה והמעביד הפריש בתלוש פחות מ־8.33% - 
הרי שהוא נדרש במועד סיום יחסי העובד-מעביד 
לפיצויי  התחייבותו  שבין  החוסר  את  להשלים 
העבודה  תקופת  של  המכפלה  )כלומר,  פיטורין 
בשנים מתחילת הוותק של העובד אצל המעביד 
יחסי העובד-מעביד במשכורת  סיום  ועד למועד 
הקובעת לפיצויי פיטורין( לבין הצבירה לפיצויי 

פיטורין בתלושי השכר.

הכותב הינו אקטואר מלא )Fellow( ויו”ר 
לשכת מעריכי השווי והאקטוארים הפיננסיים 

)F.IL.A.V.F.A( בישראל יך
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shutterstock :מומלץ לבדוק אצל האקטואר את האפשרות לתבוע את המעביד גם על השלמת פיצויי פיטורין | צילום
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לוח הביטוח
דרושים

דרושים 5 סוכנים נמרצים שמעוניינים לקבל בית חם, 
 הפניות ועוד יתרונות ייחודיים. ניתן לפנות המייל: 

afikf.gabi@gmail.com או בהודעת ווצאפ : 
0587305550. בתודה גבי נתן

לסוכן ביטוח בתל אביב במגדל רסיטל דרושה פקידה 
לביטוח ל-3/4 משרה, 5 ימים בשבוע. תחום ביטוח 
חיים עם ידע בסיסי באלמנטרי. קורות חיים במייל: 

meir_na@013net.net
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. 
 סודיות מובטחת. קו"ח לשלוח למייל

shahr35@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

שכירות משנה
להשכרה משרד עצמאי במגדל אמות ביטוח מנחם 

בגין 48 ת"א 2 חדרים 33 ממ"ר + חניה לציון טל' 
0522445755

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 בדרך בגין 156 ת”א, להשכרה 
בקומה 20 חדר במשרד מפואר. אפשר גם שירותי 

משרד. 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

 "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

רכישת תיקי ביטוח בחיפה באופן מלא/חלקי, תנאים 
מעולים, שי־ 052-8033305

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

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

 :AON ברוקר הביטוח
ביטוחי הסייבר יתייקרו 

השנה ב־20־50%

מנכ”ל פרודנשל: הזום 
ישלוט בשיווק ביטוחי החיים

שפוליסות ב מעריך   AON הבינלאומי  הביטוח  רוקר 
הביטוח בפני מתקפות הסייבר יתייקרו ב־2021 בשיעורים 
של 50%-20%. מגמת ההתייקרות של הפרמיות בשנה שעברה 

מקבלת השנה תאוצה. 
 ,AON ההתייקרות החדה של פרמיות הביטוח, קובע דו”ח של
שנפגעו  המבוטחים  של  התביעות  מתכיפות  מזינוק  נובע 
ממתקפות סייבר. הדבר מתבטא מדרישות של תשלומי כופר. 

ההערכה היא שהביקוש יגבר מעסקים קטנים ובינוניים.
לפי הנתונים של הברוקר, תשלומי הפרמיות בביטוחי הסייבר 
אירועי  ואילו  דולר,  מיליארד  ב־5  שעברה  בשנה  הסתכמו 
תשלומי כופר זינקו מהרבעון הראשון ב־2018 לרבעון הרביעי 
של 2020 ב־486%, בעוד אירועים של גניבת נתונים ממאגרי 

מידע ירדו.
הדו”ח מציין גם כי על מנת להבטיח התחייבויות ארוכות טווח 
בביטוחי סייבר, בוחנים המבטחים את תיקי הביטוח. הם קובעים 
מתאימים  משנה  ביטוחי  להבטחת  בצעדים  לנקוט  יש  היכן 

לכיסוי ביטוחי סייבר.

בשיווק מ החזון  את  הציג  וולס,  מייק  פרודנשל,  הביטוח  חברת  נכ”ל 
פוליסות ביטוחי החיים על ידי סוכני הביטוח. הדרך שפוליסות ביטוח 
החיים נמכרו השתנתה “לנצח” בשל מגפת הקורונה. סוכני הביטוח, שבמשך 
באמצעות  למכירה  עברו  פנים,  אל  פנים  במפגשים  פוליסות  מכרו  שנים 

הווידיאו, בזום.
בהציגו את המאזן השנתי של ענק הביטוח הבריטי, שחלק גדול מפעילותו 
היא במדינות אסיה, דיווח וולס שכבר כ־30% משיווק פוליסות ביטוחי החיים 
נעשה באמצעות הזום ואמצעים דיגיטליים אחרים. כך כבר נוהגים במדינות 

דרום מזרח אסיה שיצאו מהגבלות הקורונה.
דיגיטליים  ואמצעים  הזום  באמצעות  “המכירה  כי  הוסיף  פרודנשל  מנכ”ל 
תישאר, מכיוון שסדר העדיפויות של האנשים שונה. ודרכי המכירה של 600 

אלף סוכני הביטוח של החברה באסיה תשתנה לנצח.
אומנם רווחי החברה נפגעו מקיטון במכירת פוליסות ביטוח בבריטניה ובאסיה, 
אבל הודות לפוליסות ישנות הירידה מתונה יחסית וההכנסות מפרמיות ביטוח 
בשנה שעברה ירדו ל־42.5 מיליארד דולר, לעומת 45 מיליארד דולר ב־2019. 
רקע  על  דולר.  מיליארד   2.29 לעומת  דולר,  מיליארד   2.42 הוא  נטו  הרווח 
המצב, דירקטוריון החברה הסתפק בתשלום דיוידנד של 16.10 סנט, לעומת 
46.26 סנט בשנה קודמת. הדירקטוריון העדיף השקעות באסיה מאשר חלוקת 

דיוידנדים.

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