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"שמחנו
לראות עד כמה
תוצאות הסקר
משמעותיות
עבור חברות
הביטוח"
כנס הבריאות של הלשכה
יערך ב־ 23ביוני בת"א
וההערכות בשיאה  ‰מאות
סוכנות וסוכנים צפויים
להשתתף בו ,ולהנות מתכנים
מקצועיים שכוללים ,בין
היתר ,סדנאות ,פאנלים
בהשתתפות מומחים בתחומי
הבריאות והרצאות  ‰עד כה,
יותר מ־ 700סוכנים השתתפו
בסקר השירות שתוצאותיו
יחשפו במהלך הכנס > עמ' 2

בתמונה :יו"ר ועדת
הבריאות בלשכה,
סו"ב איגור מורי

"בסיס אחיד וזול"

עוברים לעידן דיגיטלי

מנצחים אתגרים יחד

הרפורמה של הרשות בביטוחי
הבריאות צפויה להחשף בקרוב
 ‰ברקת" :רוצה שכל אדם יוכל
לרכוש ביטוח בסיסי" > עמ' 3

כך צפויה להראות הפנסיה שלנו
בעתיד :אפליקציית ניהול ,מבנה
אחיד ואפשרות למצות את
מלוא זכויות המס > עמ' 7

בכנס השנתי של  MDRTשנערך
השבוע עסקו במגוון תחומי הביטוח
הבוערים ,אך גם בהתערבות
הרגולטור בעבודת הסוכן > עמ' 4
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לקראת כנס הבריאות בשבוע הבא :שיא
משתתפים בסקר שביעות הרצון מחברות הביטוח
כ־ 700סוכנים וסוכנות השתתפו בסקר המסקרן ביותר עבור חברות הביטוח  ‰הממונה ברקת ישתתף,
לראשונה מזה שנתיים ,בכנס הבריאות והסיעוד של הלשכה בשבוע הבא > רונית מורגנשטרן

כ

נס הבריאות והסיעוד של לשכת סוכני
הביטוח יתקיים בשבוע הבא ,ב־ 23ביוני
בגני התערוכה בת"א .זה הכנס הארצי
הראשון של הלשכה ,שפותח מחדש את הכנסים
הארציים הפרונטליים לאחר שהקורונה מנעה את
קיומם במשך למעלה משנה.
עד כה נרשמו לכנס כ־ 600חברי וחברות לשכה.
לראשונה מזה שנתיים ,נענה הממונה על שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון ד"ר משה ברקת להשתתף
בכנס .ברקת לא השתתף בכנסי הלשכה (גם לא
ב"זום") במשך תקופה ארוכה ,ולאחר שהנהגת
הלשכה בראשות הנשיא סו"ב יוסי אנגלמן ,פתחה
"דף חדש" ביחסי הלשכה והרשות ,שאף התארחה
לפני כחודש בלשכה ,הודיע ברקת כי יגיע ויישא
דברים בכנס.

חשיפת הרפורמה
לדברי סו"ב איגור מורי ,יו"ר ועדת הבריאות
והסיעוד בלשכה ,הסוכנים סקרנים מאוד לגבי
הדברים שידבר עליהם הממונה ,כשההערכה היא
שהוא יחשוף חלקים מרפורמת ביטוחי הבריאות
החדשה שהרשות גיבשה ושאמורה להתפרסם
בעוד כשבועיים.
אחד משיאי הכנס יהיה סקר שביעות הרצון
מחברות הביטוח בתחום הבריאות והסיעוד .השנה
נשבר שיא המשתתפים בסקר – למעלה מ־700
חברי וחברות לשכה השתתפו בסקר ,לעומת 619
ב־ 2020ו־ 480ב־.2019
"שמחנו לראות עד כמה תוצאות הסקר
משמעותיות עבור חברות הביטוח .חלקן ערכו
ממש 'קמפיין בחירות' בשבועות האחרונים,
פרסמו מודעות והתקשרו לסוכניהן כדי להניע

מימין למעלה ,נגד כיוון השעון :איגור מורי ,חגי לנצט ,ורדה לבקוביץ' וולנטין ליסק

לקראת הכנס הוכנה חוברת מודפסת (יש גם
גרסה דיגיטלית) שתחולק למשתתפים ובה
השוואה מעמיקה במיוחד של ביטוחי הבריאות
(ניתוח של סו"ב חגי לנצט) ,מחלות קשות
(ניתוח של עו"ד איילת ערוסי ,מאמנת מקצועית
בבריאות) וביטוחי נסיעות לחו"ל (ניתוח של

צילומים :גיא קרן ,קרינה גליקין יערי

סו"ב מורי" :שמחנו לראות עד כמה תוצאות הסקר
משמעותיות עבור חברות הביטוח .חלקן ערכו ממש 'קמפיין
בחירות' כדי להניע אותם להשתתף בסקר"
אותם להשתתף בסקר" ,אמר מורי.
הכנס ,אותו תנחה נטלי רותם ,ייפתח עם שני
מסלולים מקצועיים שיתקיימו במקביל באולמות
שונים ,אך בסינכרון בשעות ההרצאות" :לכן
תהיה הקפדה יתרה על מועד ההתחלה והסיום של
כל הרצאה או פאנל" ,מדגיש מורי.

ביטוח
ופיננסים

סו"ב ולנטין ליסק ,מנהל ביטוחי נסיעות לחו"ל
ב"אליפים")" .מדובר בחוברת עם מידע מאוד
מקצועי עבור כל סוכן שעוסק בתחומים אלה,
שכדאי שיהיה על שולחנו" ,מסביר מורי.
אז מה צפוי בכנס?
במסגרת החלק המקצועי ,יתקיימו מספר

פאנלים בהשתתפות מומחים; רב שיח בנושא
בדיקות גנומיות כעתיד הרפואה; רב שיח בנושא
רשימות מנתחי ההסדר של חברות הביטוח; רב
שיח בנושא הדרכים לטיפול באירוע בחו"ל ורב
שיח בנושא אסכולות שונות בתחום התביעות.
בנושאים המקצועיים יהיו מספר הרצאות מפי
מומחים ,בהם :ד"ר אודי פרישמן ,עו"ד יניב
מאיר ,עו"ד איילת ערוסי ,רון משה מנכ"ל בית
חולים 'רפאל' ,עו"ד ליאור קן דרור ,סו"ב עדי
בר־און ,עו"ד עדי בן אברהם יועמ"ש הלשכה,
עו"ד רפאל אלמוג ,ואורנית עידו מפמי פרימיום.
סו"ב מורי יישא דברי ברכה ונאום לאחר
המסלול המקצועי ואחריו יברך את המשתתפים
נשיא הלשכה סו"ב יוסי אנגלמן .הרצאתו של
ד"ר ברקת תתקיים לאחר דבריו של אנגלמן
ב־.12:20
הכנס יסתיים בסדנא שיקיימו סוכני הביטוח
ורדה לבקוביץ' ויואל זיו בנושא מינוי סוכן
והסיכונים הכרוכים בכך.

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"לית הלשכה :בשמת כרמון | עורכת ראשית:
מירב לפידות | כתיבה :רונית מורגנשטרן | מפיק :יאיר ילין | מקבוצת  .R&B Mediaלתגובות | office@rbmedia.co.il :לפרסום
במגזין :שי שמש ,טל' 7116554־ | shivuk@insurance.org.il ,050צילום השער | shutterstock :צילומי אילוסטרציהshutterstock :
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הממונה ברקת :הרפורמה בביטוחי
הבריאות תוצג בעוד כשבועיים
פוליסת הבריאות החדשה תהיה בנויה מבסיס אחיד וזול שעליו יוצעו הרחבות ושכבות
נוספות " ‰אני רוצה שכל אדם יוכל להרשות לעצמו ביטוח בסיסי" > רונית מורגנשטרן

ה

ממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ד"ר
משה ברקת השתתף השבוע בכנס ארצ"י
 ארגון הרופאים העצמאים בישראל,שהתקיים במלון הילטון בתל אביב .במהלך
האירוע נאם הממונה וחשף" :בעוד כשבועיים נציג
את הרפורמה של הרשות בביטוחי הבריאות".
ברקת סיפר שהרפורמה גובשה לאחר התייעצויות
עם מומחים רבים וקיום שולחנות עגולים" .עם
זאת ,לא התייעצנו עם חברות הביטוח ,ובהמשך
נשמע אותן .הרפורמה מיועדת קודם כל לאזרחים.
אנחנו רוצים להביא רפורמה שתנגיש את הביטוח
הרפואי בצורה רחבה ותחרותית לאזרחים .נייצר
פוליסה בסיסית שתהיה אחידה על כל הרבדים
שלה ובמקביל תהיה מודולרית .הרפורמה תהיה
בנויה מפוליסה בסיסית אחידה וזולה .כאשר
יצרפו מבוטחים חדשים לביטוח הבריאות ,זו
הפוליסה הבסיסית שיציעו להם .בנוסף ,ניתן
יהיה להציע הרחבות ושכבות נוספות .הפוליסה
הבסיסית תכסה מקרי קטסטרופה ,כיוון שאני
רוצה שכל אדם יוכל להרשות לעצמו לרכוש
ביטוח בסיסי".
ברקת התייחס לאתגרים העומדים בפני הרופאים
העצמאיים" :עשינו צעדים לשיפור רשימות
הרופאים בחברות הביטוח במטרה שייכנסו
רופאים ממגוון אוכלוסיות .בין היתר ,פעלנו
להרחבת וטיוב רשימות הרופאים .עם זאת ,יש
גבול כמה אנחנו יכולים להתערב בהחלטות של
חברה מסחרית שמחליטה עם מי לעבוד ועם מי

הממונה ברקת בכנס ארצ"י ושפירא

(בתמונה בעיגול) ׀ צילומים :רמי זרנגר

לא לעבוד .יש לנו מטרה ברמה
לאומית לטפח רופאים צעירים
ולוודא שהם ימצאו את מקומם
ברפואה העצמאית".

חופש הבחירה
יו"ר ארצ"י ,ד"ר אייל שפירא ,אמר בדברי
הפתיחה שלו" :אנחנו מבקשים לשנות את
המציאות לפיה רופאים עצמאיים צריכים להתחנן
לחברות הביטוח להיות חלק מהרשימות ,לשנות

חפשו

את המציאות לפיה רופאים עצמאיים מקבלים
הנחתות שפוגעות ביכולתם להעניק את הטיפול
המרבי בחולים ,לשנות את המציאות לפיה רופאים
עצמאיים אינם מנהלים את גורלם אלא נתונים
לחסדיהם של אחרים .אם לא נשכיל לפעול כגוף
גדול אחד ,המציאות הזו תעכיר ותהפוך לעגומה
יותר ויותר .אנו שואפים ופועלים לבטל או
לקצר את חוק הצינון ,להחזיר חופש בחירת רופא
למטופלים ,לפתח מאגר ידע ומחקרים להכרת
תחום הרפואה העצמאית וחיזוקו ועוד".
מנכ"לית ארצ"י ,סיגל משהיוף ,הוסיפה
כי "הדרך שלנו ארוכה .ההתמודדויות שלנו
מאתגרות .מולנו עומדים גופי ענק
חזקים ומרובי אינטרסים .יש מי
שרוצה שנפסיק את המאבק
שלנו ,שנתייאש ,יש מי שמבקש
להחליש את הכוח של הרופא
העצמאי ופועל כדי להפריע
לפעילות שלנו .לשמחתי,
ארגון ארצ"י מתחזק כל הזמן.
מצטרפים אלינו רופאות ורופאים,
ואנחנו מצליחים לממש עבורם,
עבורכם ,מטרות ויעדים שמסייעים להם
בהתמודדות היומיומית כרופאים עצמאיים,
בשמירה על איכות השירות הרפואי ,על הזכות
לתת שירותי בריאות מקצועיים ועל מתן מענה
ראוי למטופלים שזקוקים לנו כדי להבריא.
המאבק שלנו הוא ראוי ,צודק וחשוב".

דרכים אונליין
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יו"ר  MDRTישראל לממונה ברקת:
"הפסיקו להנחית הוראות מנותקות"
בכנס השנתי החגיגי של  MDRTישראל השתתפו בכירים מענף הביטוח ו־ MDRTהעולמי
 ‰אנגלמן לחברי " :MDRTאתם עמוד האש של סוכני הביטוח" > רונית מורגנשטרן
אני רוצה להודות לרשות שוק ההון ,שבחרה
לא לשלוח נציג ,על קפיצת דרך ,שדרוג
העבודה וקביעת סטנדרטים לחברות הביטוח.
אבל עם זאת ,הגיע הזמן שנקבל הוקרה כאנשי
מקצוע שעצרו בגופם התדרדרות של המשק,
פדיונות אגרסיביים בימי משבר ,שמצילים
משפחות מקריסה כלכלית עקב מקרי ביטוח.
"אני מצפה להתפקחות מצד הממונה – שיפסיקו
להעלים מוצרי ביטוח ויפסיקו להנחית הוראות
מנותקות בלי להתייעץ איתנו .לדוגמה ,שיאפשר
החזרת ביטוח הריסק; שיפסיק להתערב בהסכמי
העבודה והעמלות ושיאפשר לנו לעבוד ,להתפתח
ולהתפרנס בכבוד .אני רוצה להזכיר לממונה
שלפני כחודש אמר' :ממונים באים והולכים ואתם
תהיו פה הרבה אחרי שהממונה יעזוב – אין חובה
להזיק בשביל להשאיר חותם'".
כך פתח את דבריו יו"ר  MDRTישראל סו"ב
פיני חג'ג' ( )TOT,CLUבכנס השנתי של הארגון
שהתקיים ביום רביעי השבוע במלון "מצודת דוד"
בירושלים.

"

יוסי אנגלמן ופיני חג'ג' ׀ צילומים :גיא קרן

"מנצחים אתגרים יחד"

חג'ג' התייחס למעמד החגיגי של כנס פרונטלי
"אחרי יותר משנה שנבצר מאיתנו להיפגש,
חזרנו ,בשעה טובה ,לירושלים .יש לי חלום שבו
חברות ביטוח וסוכני ביטוח מתחברים וצועדים
ביחד בכל דרך בכל האתגרים ומנצחים אותם יחד.
יש לי חלום שבו חברות ביטוח מכוונות ומסייעות
לסוכנים להיות חברים בארגון שכל אחד מאיתנו
יפעל ברוח הארגון ויפעל להגדלת המודעות אצל
כל סוכני הביטוח שהתוצאה תהיה ענף מכבד
והרבה יותר מצליח .החלום שלי הוא שסוכן
יפנה לעמית שלו לפני שהוא נוגע בפוליסה של
הלקוח שלו .אולי נלמד מרואי חשבון ועורכי דין
שיודעים שאי אפשר להעביר לקוח מצד לצד ללא
הסכמת הלקוח".
את הכנס פתחה חברת הנהלה ב־ MDRTישראל
סו"ב רים שוקחה ,שבירכה את משתתפי הכנס
והתייחסה בעיקר לחשיבות החברות במועדון
הבינלאומי היוקרתי והתועלות שמפיקים החברים
בו.
באירוע השתתפו בכירים בענף בהם מנכ"ל
הראל הנכנס ניר כהן ,מנכ"ל כלל ביטוח ,יו"ר
 MDRTבאירופה ובאוקיאניה ונשיא לשכת
סוכני הביטוח לשעבר יוסי מנור ,משנה למנכ"ל
ומנהל מערך הסוכנים בכלל ביטוח שלומי תמן,
נשיא הלשכה סו"ב יוסי אנגלמן ,יו"ר MDRT

שלומי תמן

לשעבר אלברט גבאי ובכירים נוספים.
בכנס הייתה אמורה להשתתף משלחת
מדובאי בחסות קבוצת יונט שבראשות שלמה
אייזיק ,אולם המשלחת ביטלה הגעתה מסיבות
לא ברורות .יו"ר ארגון ה־ MDRTבאיחוד
האמירויות לשעבר ,לנה פירוואני ,העבירה
למשתתפי הכנס את ברכותיה ואת הרצאתה על
הכוח של הנטוורקינג בשיווק עסקי ,בשידור
שהוקלט מראש.

"עמוד האש"

נשיא הלשכה סו"ב יוסי אנגלמן בירך את
הנוכחים ,אותם כינה קבוצת העילית של ה־
" .MDRTה־ MDRTמשקף את חזית העשייה
המקצועית של סוכני הביטוח לטובת ציבור
המבוטחים בישראל .חשוב לי להדגיש כי חבר

 MDRTזה להיות 'עמוד האש' העומד בפני
ציבור סוכני הביטוח ,ואתם בעיני משקפים קבוצה
של אנשי מקצוע איכותיים אשר יושבים כאן מולי
ואשר לומדים ומתמקצעים כל הזמן ,הן בשוק
המקומי ובשוק העולמי".
שלומי תמן ,משנה למנכ"ל ומנהל מערך
הסוכנים בכלל ביטוח ,התייחס בדבריו בעיקר
לביטול ביטוח תאונות אישיות לפני כחודש.
לדבריו ,זה קרה מפני ש"היו מוקדים שהתקשרו
ללקוח פנסיונר בן  74עם הכנסה של  7,000שקל
בחודש וכל מוקד מכר לו בעוד מאה אלף שקל,
כך שהוא שילם  4,000שקל על ביטוחי תאונות
אישיות בחברות השונות .אז בסוף הממונה התעצבן
והפסיק את שיווק פוליסות תאונות אישיות ,זאת
לקונה .לכן אתם פה – אתם אלו שעדיין פוגשים
את הלקוח פנים מול פנים ופועלים עבורו מול
המסלקה ,הר ביטוח ,בודקים ומנתחים את התיק,
בודקים צרכים וטעויות ומתקנים איפה שצריך
לתקן .אלה שגובים שכר טרחה מראים על רצינות
ומכבדים את היוקרה של המקצוע – תעריכו את
עצמכם".
בועז בראל ,חבר הנהלת  MDRTישראל ()MCC
וחבר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה נשא דברים
על ענף הפיננסים והביטוח באמירויות המאוחדות
על רקע הידוק היחסים עמה" :ממגעים שקיימנו עם
ראשי הענף באמירויות עולה כי בניגוד לאיסור
הרגולטורי הקיים בישראל על קבלת שכר טרחה
מהלקוח לצד קבלת עמלת נפרעים כמתחייב
מסעיף 91א לחוק הייעוץ הפנסיוני ,גם שם ,כמו
ברוב מדינות העולם ,נהוג לגבות שכר טרחה בנוסף
לקבלות עמלות מהחברות".
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לראשונה – מנכ"לית ללשכת סוכני הביטוח
עו"ד בשמת כרמון מונתה היום לתפקיד מנכ"לית הלשכה  ‰בתפקידה האחרון שימשה כמנכ"לית
לשכת רואי החשבון > רונית מורגנשטרן

ע

ו"ד בשמת כרמון מונתה לתפקיד
מנכ"לית לשכת סוכני הביטוח .נשיא
הלשכה סו"ב יוסי אנגלמן נפגש עימה
השבוע לסיכום תנאי הסכם העסקתה .יש לציין,
כי כרמון היא האישה הראשונה שתכהן בתפקיד
מנכ"ל הלשכה מאז הוקמה העמותה .עו"ד כרמון
תיכנס לתפקידה ב־ 27ביוני .2021
כרמון היא עורכת דין ובעלת תואר שני במנהל
עסקים .בין השנים 2011־ 2018היא כיהנה
כמנכ"לית לשכת רואי חשבון ופרשה מתפקידה
באמצע  .2018כמו כן ,שירתה במשרד ראש
הממשלה בתפקידים בכירים בארץ ובחו"ל.
עו"ד כרמון נבחרה לשמש כמנכ"ל הלשכה,
תפקיד חיוני בלשכה שאינו מאויש מאז פיטורי
מוטי ארבל בידי הוועד המנהל לפני מספר
שבועות .לדברי אנגלמן ,היא הייתה אחת
המועמדות המובילות מול ארבל לפני שנתיים,

ולכן הנהגת הלשכה פנתה אליה" :עו"ד כרמון
הייתה היחידה שעמדה בדרישה של ניהול
עמותה ,היא גם הייתה פנויה ולאור כישוריה
בחרנו בה" ,ציין אנגלמן.

אנגלמן" :מונחות לפתחנו
משימות רבות להכנת הלשכה
לכניסתו של נשיא חדש
בנובמבר הקרוב .מינוי
מנכ"ל הוא הכרחי לעבודה
מסודרת של הלשכה"
אנגלמן דחה ביקורות על המינוי בטרם נבחר
נשיא קבוע ללשכה ואמר" :מונחות לפתחנו
משימות רבות להכנת הלשכה לכניסתו של
נשיא חדש בנובמבר הקרוב .מינוי מנכ"ל הוא

בשמת כרמון

הכרחי לעבודה מסודרת של הלשכה ולקידום
מטרותיה".

לפעמים הלקוחות שלכם שוכחים
שביטוח נסיעות לחו"ל
הוא קודם כל ביטוח בריאות
אפליקציית ביטוח הנסיעות
החדשה של הראל
תדאג לאיתור רופא או מרכז רפואי
בחו"ל ותעביר ללקוח מקדמה
על סך  $300לטובת הטיפול

הכיסוי הביטוחי הינו בהתאם לתנאי הפוליסה ובכפוף למדיניות החיתום של החברה.
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רגולציה ,שיווק ואבטחת מידע במרכז
יום עיון שערך משרד עו"ד קן־דרור הראל
> רונית מורגנשטרן

מ

שרד עו"ד קן־דרור הראל ושות',
המשמש גם כיועץ משפטי למחוזות
השפלה והדרום בלשכה ,יזם יום עיון
ייחודי לסוכני הביטוח בשיתוף עם חברת .BDO
לדברי מנכ"ל המשרד רענן שמחי ,מדובר
בסנונית ראשונה של ימי עיון מקצועיים לטובת
סוכני הביטוח.
יום העיון התקיים הבוקר במכללת  BDOבבית
אמות בתל אביב" .המשרד יזם יום עיון ייחודי על
מנת לסייע לסוכני הביטוח ולהדריכם בתחומים
בהם הנם חשופים לביקורות מצד רשות שוק ההון
והרשות להגנת הפרטיות .יום העיון עסק בתחומים
הנבדקים על ידי הרשויות כאמור ובעיקר בתחומי
שיווק מוצרי ביטוח ובעניין אבטחת מידע והגנת
הפרטיות" ,אמר עו"ד ניצן הראל.
את יום העיון הנחתה אילנית פלג ובין היתר
הרצו לסוכנים עו"ד טובי פארי ביטר ,עו"ד טל

יום עיון בנושא רגולציה ׀ צילומים :באדיבות רן בירן

נגרי ,עו"ד יניב גל ומרצים אורחים ,יואב גפני סגן
בכיר לממונה על רשות שוק ההון לשעבר והלל

קובורסקי מומחה בתחום הסייבר .פאנל מומחים
עסק בנושא – מהי המשמעות של שיווק נכון.

חדשות

כנס אקדמי ראשון מסוגו ינציח את
לוי רחמני ז"ל

איילון תקיים כנס בנושא כלכלת ישראל בתקופות של אי ודאות בשיתוף אוניברסיטת בר אילן
ובהשתתפות בכירים ממשרד האוצר ,בנק ישראל והביטוח הלאומי > רונית מורגנשטרן

ב

מלאת שנה לפטירתו של נשיא
ומייסד קבוצת איילון ביטוח ואחזקות
איילון ,לוי יצחק רחמני ז"ל ,תקיים
איילון חברה לביטוח כנס בנושא כלכלת
ישראל בתקופות של אי ודאות בשיתוף עם
מרכז אהרון מאיר לבנקאות בהובלתה של

פרופ' אליס ברזיס באוניברסיטת בר אילן .את
הכנס יפתחו ,אריק יוגב ,מנכ"ל איילון ביטוח,
פרופ' גיל אפשטיין ,דיקן הפקולטה למדעי
החברה ופרופ' אריה צבן ,נשיא אוניברסיטת
בר אילן.
יו"ר איילון אחזקות ,אהרון פוגל ידון עם
פרופ' מישל סטרבצ'ינסקי ,מנהל חטיבת
המחקר בבנק ישראל וד"ר לב דרוקר ,סגן
בכיר לכלכלן הראשי במשרד האוצר ,בנושא
מדיניות הכלכלית והחברתית של ישראל
משנת  2021ואילך.

רציונליות בקבלת החלטות

רחמני ז"ל | צילום :יח"צ

בהמשך הכנס יתקיים פאנל בנושא
"אסטרטגיה פיננסית בתקופת אי ודאות"
בהובלת פרופ' יוסי דויטש ,מאוניברסיטת
בר אילן ,שרון רייך ,מנכ"ל איילון אחזקות,
המכהן גם כמשנה למנכ''ל ומנהל אגף

הפיננסים באיילון ביטוח ,מודי שפריר,
אסטרטג ראשי בחטיבה הפיננסית של בנק
מזרחי טפחות וד"ר רחל שיינין בנושא
מודלים כלכליים.
הפרופ' דן אריאלי ירצה על רציונליות
בקבלת החלטות על השקעות ,ולאחר מכן
תתקיים שיחה משותפת של מר אהרון פוגל
ופרופ' ליאו ליידרמן בנושא" :כלכלת ישראל
והעולם הגלובלי – לאן?".
הפאנל המסכם "שערי חליפין ושוק ההון –
לאן?" בהשתתפות ד"ר הוגו צ'אופן ,יו"ר ועדת
ההשקעות באיילון חברה לביטוח ורונה יוסף,
סמנכ"לית ומנהלת אגף השקעות באיילון
חברה לביטוח ,בהנחיית ד"ר אלדד שידלובסקי
מאוניברסיטת בר אילן.
במהלך הכינוס יוענקו מלגות איילון
לסטודנטים מהמחלקה לכלכלה לזכרו של לוי
יצחק רחמני ז"ל.
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"בתוך שנתיים תהיה לכל אחד אפליקציה
לחיסכון הפנסיוני שלו"
רשות שוק ההון הציגה את תוכנית פנסיה  ‰ 2025הממונה ברקת" :הרבה מאוד מיליארדים
בחיסכון הפנסיוני מסתובבים בלי שיודעים לאן לשייך אותם" > רונית מורגנשטרן

ר

שות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון מקדמת
את המערכת הדיגיטלית במסגרת
תוכניתה הקרויה "פנסיה  ,"2025במטרה
להביא למבוטחים מערכת דומה לזו של המערכת
הבנקאית בכל הקשור למהירות ,נוחות ,שקיפות
ונגישות.
במטרה לייעל את העברת המידע בין כל
הגורמים הפועלים בשוק הפנסיוני  -גופים
מוסדיים ,חוסכים ,בעלי רישיון ,מעסיקים וצרכני
מידע נוספים בתחום החיסכון הפנסיוני  -פרסמה
הרשות עדכון ל"חוזר מבנה אחיד להערת מידע
ונתונים בשוק החיסכון הפנסיוני" .בעדכון נוספו
ממשקים לחוזר וקוצרו לוחות הזמנים במטרה
לקצר תהליכים ולייצר סנכרון בין כל הגורמים
המעורבים בתהליך.
גיבוש התפיסה נעשה על בסיס ניתוח "מסע
לקוח" בכל אחד מהתהליכים המרכזיים בשוק
החיסכון הפנסיוני ,ובמרכזם – תהליך ההצטרפות,
ההפקדות והעברת הכספים בין קופות הגמל.
בכוונת הרשות לפעול בתקופה הקרובה גם
ליצירת מבנה אחיד לקידום ממשקים ממוכנים
אשר יבטיחו את היכולת של ציבור החוסכים
למצות את זכויות המס המוקנות להם מכוח החוק.

ממספר ימים  -לשעות

הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,ד"ר
משה ברקת ,הציג במסיבת עיתונאים בתחילת
השבוע את התוכנית ואמר" :הרבה מאוד כספים,
במיליארדים ,מסתובבים בלי שיודעים לאן לשייך
אותם .אנחנו שואלים למה אנחנו בעולם אחר
מהבנקים ,שבכל רגע אפשר לדעת כמה יש לי.
מפה נולדה 'פנסיה  .'2025אנחנו רוצים שתהיה
לנו מערכת מתואמת ,עם לוחות זמנים קצרים
של עדכון ,ממספר ימים לשעות .בעתיד נראה
(נתונים) גם בהפרש של שעות .בגמל נוכל לראות
את השינויים תוך יומיים ,כמה הכסף שלנו עשה".
לדבריו ,כבר "ב־ 2023יהיה לנו ‘Open
 ’APIבמסלקה .כל המערכת הפיננסית תהיה
חשופה לכל המערכת הפיננסית – בנקים,
חברות כרטיסי האשראי ,חברות ביטוח ומוסדיים
נוספים  -יתחילו להתחרות ולשפר את התחרות.
זה העולם שאנחנו הולכים אליו .זה נקרא ,2025
אבל להערכתי ב־ 2023העסק הזה יעבוד .אנחנו
נהיה בעולם דיגיטלי שבו רמת המהימנות תהיה
גבוהה וגם רמת הנגישות – של הסוכן ,היועץ,
המעסיקים ,הלקוח .במקביל ,המערכת הזו
תסלוק לא רק נתונים ,אלא גם כסף ואז תהיה
סינכרוניזציה בין הכסף למידע ונוכל להשתמש

בתהליך הניוד היא לקבל מידע בתוך שלוש שעות במקום שלושה ימים" | צילוםshutterstock :

בה גם לניתוח .התפעול יהיה הרבה יותר קל
והרבה יותר יעיל".

מיצוי זכויות

תוכנית פנסיה  2025גובשה ברשות בידי חגי
בנימין וניר בן שמש שפיתח את המסלקה
הפנסיונית .לדברי בנימין ,סגן הממונה האחראי
על הפרויקט ,ציין כי כיום קרוב ל־ 20%מהבקשות
למשיכת כספים בשוק הפנסיוני נדחות .הוא ציין
כי מה שמטריד את הרשות הוא שהדבר פוגע
ביכולת של העובד למצות את הזכויות שלו.
"בגלל ניירת רבה ,מורכבות המוצרים ,ריבוי
השחקנים שהתקשורת ביניהם לקויה ותהליכים
לא שקופים ,אתה נכנס לתהליך של ניוד ומקווה
לטוב ,כי אתה לא יכול לראות את הסטטוס של

בכוונת הרשות לפעול בתקופה
הקרובה גם ליצירת מבנה אחיד
לקידום ממשקים ממוכנים אשר
יבטיחו את היכולת של ציבור
החוסכים למצות את זכויות
המס המוקנות להם מכוח החוק

הבקשה" ,טען בנימין.
"בעיות אלו מובילות לאובדן רווחים של מאות
מיליוני שקלים לציבור" ,הוסיף בנימין" .בסוף,
התכלית של הפרויקט היא לא דיגיטציה אלא
להבטיח את היכולת של הציבור למצות את
הזכויות".
לדעתו של בנימין "בתוך שנתיים לכל אחד
תהיה אפליקציה שתאפשר לקבל תמונת מצב
וגם לבצע פעולות כמו הצטרפות ,העברת כספים,
העברת הנחיות למעסיק ועדכון מסלול השקעה.
לדבריו ,המטרה בתהליך הניוד היא לקבל מידע
בתוך שלוש שעות במקום שלושה ימים .בשלב
ההצטרפות – הזמן יתקצר מעד  14ימים ,כפי
שמוגדר היום ,למענה מיידי והלקוח יקבל חיווי
שההצטרפות שלו אושרה".
עוד הוא הוסיף" :לקליטת כספים מהירה ,אנחנו
מייצרים פרוטוקול אחיד שיושתל במערכות של
המעסיקים ,והוא יקצר את זמן קליטת הכספים מ־15
ימים לשני ימי עסקים בשאיפה לקליטה באופן
מיידי .העובד יקבל מדי חודש הודעה על קליטת
הכסף" .לדבריו ,לא רק החוסכים ייהנו מהמערכת,
אלא גם המעסיקים והסוכנים שירד מהם עומס.
עוד הדגיש בנימין ,כי "הרפורמה הזו תייצר
שוק תחרותי יותר ,כי ברגע שקל יותר לעבור -
התחרות תגבר".

ודאו
שהלקוחות
שלכם יודעים
איפה הפנסיה
שלהם
דאגו לעתיד לקוחותיכם וצרפו אותם לקרן הפנסיה של אלטשולר שחם
מקום ראשון בתשואות ב 5-השנים האחרונות במסלולים תלויי גיל*
*הנתונים לקוחים מתוך אתר "פנסיה נט" של רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ומתייחסים לתשואה נומינלית
ברוטו מצטברת לתקופה שמיום  1.5.2016ועד ליום ( 30.4.2021כולה) של קרן הפנסיה המקיפה של החברה
במסלולים תלויי גיל עד גיל  60בהשוואה לכל קרנות הפנסיה המקיפות במסלולים תלויי גיל עד גיל  60בשוק בתקופה
זו .אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצורכי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה
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הראל תרכוש מאלטשולר פעילות פנסיה
וגמל של פסגות תמורת  185מיליון שקל
לאחר שרכשה את בית ההשקעות פסגות תמכור אלטשולר להראל חלק מנכסי הפנסיה והגמל
שבבעלותה > רונית מורגנשטרן

א
צילום :ורדי כהנא ובאדיבות אלטשולר

לטשולר שחם גמל ופנסיה התקשרה
במזכר הבנות בלתי מחייב עם הראל
פנסיה וגמל לניהול משא ומתן בתנאי
בלעדיות למכירת פעילות מספר קופות גמל
וקרנות פנסיה שרכשה מפסגות .מדובר בקופות
וקרנות בהיקף נכסים המסתכם בכ־ 26מיליארד
שקל .מחיר העסקה כפי שדווח הוא  185מיליון
שקל.
מכירת חלק מהנכסים שרכשה אלטשולר מפסגות
היא בהתאם להוראות הממונה על שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון .הוראות אלה ניתנו בעת מתן ההיתר
לביצוע העסקה בה רכשה אלטשולר את
בית ההשקעות פסגות תמורת 910
מיליון שקל.
בין הקופות והקרנות שתרכוש
הראל  -קרן הפנסיה החדשה; קופת
גמל להשקעה; קופת חסכון לכל
ילד; קופת גמל וקרן השתלמות
בניהול אישי; קרנות הפנסיה של

משמעותי להראל בתחום הביטוח
פסגות ,ובכללן קרן פנסיה ה.ע.ל.
והחיסכון הפנסיוני ותסייע לביסוס
במסגרת מזכר ההבנות סוכם
מעמדה של הראל שמחזיקה בקרן
על קיומה של בדיקת נאותות,
הפנסיה השנייה בגודלה בישראל",
שבמהלכה התחייבה פסגות שלא
אמר סיבוני והוסיף כי "רכישה זו
לנהל מו"מ עם גוף אחר בקשר עם
מצטרפת לפעילויות שונות שבוצעו
המכירה של הקופות הנמכרות.
בהראל במטרה לפתח ולהרחיב את
יאיר לוינשטיין
הפעילות העסקית
הפעילות העסקית .כך לדוגמה,
לאחרונה ,חתמה הראל עם שירביט על מיזכר
מתרחבת
מישל סיבוני ,מנכ"ל קבוצת הראל ביטוח הבנות לפיו תרכוש הראל את מלוא פעילותה
ופיננסים ,מסר כי הרכישה מתבצעת במסגרת הביטוחית של שירביט אשר לה כ־ 3%נתח שוק
האסטרטגיה של הראל להרחיב את בתחום הרכב 80 ,אלף לקוחות ומערך סוכנים רחב
פעילותה בתחום הפנסיה והחיסכון ,לצד שיווק ישיר".
יאיר לוינשטיין ,מנכ"ל אלטשולר שחם גמל
זאת תוך מינוף מערכות הליבה
של הראל בתחום זה ,הכוללות את ופנסיה ,מסר" :מכירת הנכסים לה התחייבנו
מערכי השירות וממשקי העבודה אל במסגרת ההיתר לביצוע העסקה ,מהווה המשך
מול סוכני הראל ואל מול מעסיקים ישיר לתהליך המיזוג עליו אנו שוקדים בימים
אלה ,אשר הופך את אלטשולר שחם לשחקן
בכל תחומי המשק.
"רכישת הפעילות תהווה חיזוק משמעותי עוד יותר בעולם החיסכון ארוך הטווח".

מישל סיבוני

חברת הסייבר המובילה בישראל
מספקת פתרון מקצה לקצה להגנה
על שרתים ,עמדות קצה וחיבור
גישה מרחוק ,שירותי ניהול אבטחת
מידע ויישום תקנות הגנת הפרטיות

להטבה לחברי הלשכה

לחצו כאן
www.cyber20.com

פיננסים
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מנורה מבטחים החזקות תציף ערך לפעילות
האנרגיה המתחדשת של הקבוצה
הקבוצה תקצה ללאומי פרטנרס מניות בשיעור של  12.8%בחברת הבת מנורה מבטחים
אנרגיה תמורת  120מיליון שקל במזומן > רונית מורגנשטרן

ק
צילום :פרג' אולפני צילום

בוצת מנורה מבטחים חתמה על הסכם
עקרונות עם לאומי פרטנרס בע"מ בדבר
השקעה בחברת הבת מנורה מבטחים
אנרגיה ,או בחברה ייעודית שתוקם לשם כך ,וזאת
בסכום של  120מיליון שקל במזומן כנגד הקצאת
מניות בשיעור של .12.8%
בנוסף ,ללאומי פרטנרס תוקנה אופציה עד לסוף
שנת  2023להגדלת שיעור החזקותיה בחברה
ל־ 16.5%לפי שווי חברה לפני הכסף ,שינוע בין
 990מיליון שקל לבין  1.02מיליארד שקל.
ההתקשרות הנה ,בין היתר ,על רקע בחינה
של מנורה מבטחים לחלוקה של מניות מנורה
מבטחים אנרגיה לבעלי המניות של החברה ,בדרך
של הקמת חברת אחות למנורה מבטחים החזקות
ורישום מניותיה למסחר בבורסה לניירות ערך
בתל אביב ,או לחילופין ,אפשרות של הנפקת
מניותיה של מנורה מבטחים אנרגיה לציבור.
כאמור ,עד למועד ביצוע ההשקעה הראשונה
תשקיע מנורה מבטחים בהון עצמי של מנורה
מבטחים אנרגיה בסך מצטבר של  250מיליון

השתתפות עצמית

הציפה את תמחור החסר של מניית
שקל.
מנורה מבטחים החזקות.
העסקה כפופה לבדיקת נאותות
"לאומי פרטנרס הנו אחד
וחתימה על הסכם מחייב ,ובכוונת
הגופים המובילים והמקצועיים
הצדדים לפעול באופן מזורז
במשק הישראלי ומדובר בהבעת
לגיבוש וחתימה על הסכם זה.
אמון בקבוצת מנורה מבטחים
בכלל ,ובפעילות האנרגיה בפרט.
תחום האנרגיה הנו תחום שנמצא
מנורה מבטחים אנרגיה נחשבת
בצמיחה מואצת ובכוונתו להעצים
לאחד השחקנים המובילים בשוק
ליפשיץ" .נעצים את פעילותנו
הבאות" פעילותנו בתחום זה בשנים
האנרגיה המתחדשת בישראל.
בתחום האנרגיה בשנים
הבאות" ,מסר רני ליפשיץ ,מנכ"ל
היקף הפעילות שלה הוא בהיקף
מאות מגה וואט בישראל ,כולל למעלה מ 300-מנורה מבטחים אנרגיה.
אבי אורטל ,מנכ"ל לאומי פרטנרס ,הוסיף:
מגה וואט במסגרת מכרזי רשות החשמל בהם
זכתה .בנוסף ,היא מקדמת עסקאות בחו"ל וכן "לאומי פרטנרס שמה לעצמה יעד אסטרטגי
הקימה  TECH HUBשבמסגרתו השקיעה להגדיל את החזקותיה בתחום האנרגיה המתחדשת
במספר חברות טכנולוגיות מבטיחות בתחומי אשר צפוי להראות צמיחה גלובאלית משמעותית
ולעשות כן בשותפות עם גופים מובילים במשק.
האנרגיה הירוקה ותהליכי יעול אנרגטי.
עסקה זו ,מצטרפת לעסקה שהושלמה בחודש פורטפוליו האנרגיה המתחדשת שבנתה קבוצת
מרץ האחרון בדבר הקצאת  4.9%ממניות מנורה מנורה מבטחים הינו משמעותי בצבר הקיים בארץ
מבטחים פנסיה וגמל לקבוצת אלייד ,עסקה אשר ובחו"ל".

מאות מגה וואט

| רונית מורגנשטרן

בחטיבה ויהיה אחראי על תחום הרכב,
הדירות ,העסקים והפיתוח העסקי של
התחום תחת שקד .לפני שהגיע להראל
שימש שיינין כסמנכ"ל בכיר בחברת
ועי שקד מונה לתפקיד מנהל
 AIGשם ניהל את תחום הפרט ואת
החטיבה לביטוח כללי בהראל
מערך ההפצה של החברה .שניהם
ביטוח ,במקומו של שגיא יוגב
ייכנסו לתפקידיהם החדשים
שפרש.
ב־ 1ביולי.
שקד עובד בקבוצת הראל
מישל סיבוני ,מנכ"ל קבוצת
 26שנים ,ואחראי כיום
הראל ,איחל הצלחה לרועי
על ניהול חטיבת דקלה
ולליאור בתפקידיהם החדשים,
שמרכזת את הטיפול
וציין כי הראל תמשיך להשקיע
בביטוח הסיעודי הקבוצתי
רועי שקד
משאבים ניהוליים וטכנולוגיים
של חברי קופת חולים כללית.
רבים בתחום הביטוח הכללי
לפני כן ניהל רועי את מערך
לאור חשיבותו הרבה להראל
התביעות בחטיבה לביטוח
ומרכזיותו בסל המוצרים של
כללי בהראל .במסגרת
הלקוחות.
תפקידו החדש ירכז רועי
יש לציין כי סיבוני עצמו
את הניהול של החטיבה
יסיים את תפקידו כמנכ"ל
לביטוח כללי בנוסף לניהול
הראל ביטוח ב־ 30ביוני ,אז
חטיבת דקלה.
ליאור שיינין
ימונה ליו"ר הראל ביטוח וימשיך
ליאור שיינין המשמש כסמנכ"ל
לכהן כמנכ"ל הקבוצה; ניר כהן ,משנה
בכיר ומנהל אגף פרט בחטיבת ביטוח
למנכ"ל ,ימונה למנכ"ל הראל ביטוח.
כללי בהראל ,יתמנה למנהל תחום פרט

מינויי בכירים בהראל
ביטוח

ר

שלמה ביטוח הטיסה
סוכנים מצטיינים לחופשה
בקפריסין

ש

צילום :סיוון פרג' ומיה כרמי־דרור

למה ביטוח הטיסה את מועדון  100סוכני
הביטוח המצטיינים שנבחרו במסגרת
מבצע מיוחד וייעודי לסוכנים ,לטיול בן
שלושה ימים לעיר הנופש פאפוס בקפריסין
יחד עם בני/ות הזוג ,אליהם הצטרפו אורי
אומיד ,מנכ"ל שלמה ביטוח ,טובי שמלצר,
מבעלי החברה וחברי הנהלה נוספים.
הנופשים בחופשה נהנו משלל אטרקציות
מקומיות ביניהן טיולי ג'יפים וריינג'רים בעיר,
שיט בלגונה הכחולה של קפריסין ,ארוחות
בטברנות קפריסאיות אותנטיות ושהייה
במלון יוקרתי השוכן סמוך לנמל העיר פאפוס.
כמו כן ,לטיול הצטרפה הזמרת עינת שרוף
שהעבירה לסוכנים המצטיינים ערב שירה
בציבור.
לדברי שמלצר" ,סוכני הביטוח עברו שנה לא
פשוטה בצל משבר הקורונה העולמי .חברת
שלמה ביטוח גאה להטיס את  100הסוכנים
המצטיינים שלה לשלושה ימים גדושי
אטרקציות וחוויות בעיר פאפוס בקפריסין
לאחר שנה זו".

מבצע לחברי לשכת סוכני הביטוח!!
ברכישת  100יח'
מיתוג צבע אחד מתנה

ברכישת  100יח'
מיתוג צבע אחד מתנה

אירגונית שולחנית נפתחת ומתקפלת
לקופסא

מחברת ממוחזרת  + A5עט

דגלים ,דפי ממו 10x10
אטבים דביקים וכוס לעטים
מק״ט 140324

 + ₪ 8.90מע"מ

 + ₪ 11.90מע"מ

 15X17עם סגירת גומי  +דגלונים
מק״ט 140275

ברכישת  100יח'
מיתוג צבע אחד מתנה

ברכישת  100יח'
מיתוג צבע אחד מתנה

פד תכנון שבועי

תיקיית  PU A4ידיות מגנטיות

סקאי דמוי עור יוקרתי כולל בלוק  56דף תכנון שבועי
מק״ט 85449

דמוי עור איכותי סגירת רוכסן ,כולל בלוק נייר ,מחשבון איכותי
ומתקן טבעות לדפדפת
מק״ט 41393

 + ₪ 29.00מע"מ

 + ₪ 39.00מע"מ

ברכישת  100יח'
מיתוג צבע אחד מתנה
ברכישת  500יח'
מיתוג צבע אחד מתנה

מכתביה  A4סגירה מגנטית

בקבוק פרישייק

בקבוק ספורט עם שאקל

 + ₪ 24.00מע"מ

 + ₪ 14.90מע"מ

 + ₪ 9.90מע"מ

מק״ט כחול 537959
מק״ט אפור 537942

 0.9ליטר
מק״ט 140332

 0.8ליטר בצבע לבן
מק״ט 140316
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המנהיגים החדשים – סוכני הביטוח
עולם סוכני הביטוח כבר לא עוסק במכירות מוצרים ,אלא בניהול קהילה  ‰כך הפכו הסוכנים
לאנשי האמון בכל הקשור לצרכים הפיננסיים של המשפחה או של המעסיק > סו"ב שרון הוד

מ

ספרים על פרופסור בכיר שתמיד
הטיף לכולם שאין בורא לעולם .באחד
הימים החליט לצאת לאפריקה ולחקור
תרבויות פרימיטיביות .באחד מהמסעות הוא
קולט שהוא לבד בג'ונגל ,מוקף במאה קניבלים
צמאי דם .חיוור כסיד מלמל לעצמו "אוי ויי,
אני בצרות" .לפתע הוא רואה קרן אור יוצאת
מהשמיים וקול שאומר" :לא ,אתה לא בצרות".
נפעם הפרופסור עד עמקי נשמתו מהתגלית
וקרא בקול" :אלוקים ,זה אתה? אני לא מאמין.
מה לעשות עכשיו?" .שוב הוא רואה את קרן האור
יוצאת וקול אומר לו" :קח את האבן שלידך והטח
אותה בראשו של ראש השבט" .הפרופסור מציית
מיד ,לוקח את האבן ומטיח אותה בחוזקה על ראשו
של האיש החשוב ביותר בסביבה .לאחר שהוא
רואה שראש השבט נופל שדוד על הרצפה ,תוך
שהוא מדמם קשות ,חוזר ושואל" :ומה עכשיו?".
שוב יוצאת קרן אור מהשמיים והוא שומע את
הקול" :עכשיו אתה בצרות".
יהודים תמיד היו מודעים לכך שעל אף היותם
מאמינים ,הם לא תמיד הבינו את ההנהגה
האלוקית .לשם כך קיימים רבנים שמנהלים את
הקהילה ,שחבריה פונים אליהם בכל דבר ועניין,
הן בשאלות בנושאים רוחניים והן בשאלות
בנושאים גשמיים.
עולם סוכני הביטוח הפך מעסק של מכירות מוצרים
לעסק של ניהול קהילה .יש המכנים זאת בשם
"מנהלי פמילי אופיס" ,אבל הכוונה היא זהה .הערך
האמיתי של סוכן הביטוח הוא להוות כתובת ואיש
אמון לכל דבר ועניין הקשור לצרכים הפיננסיים
של המשפחה או של המעסיק .החל מניהול סיכונים,
חסכונות ,יעוץ משכנתה ,טיפול בתביעות ,החזרי
מס ,זכויות תעסוקתיות ,יעוץ פרישה ואין כאן
מספיק מקום לכתוב את כל הנושאים.

סוד ההצלחה בניהול קהילת לקוחות טמון באפשרות להיות עם יד על הדופק לגבי כל לקוח | צילוםshutterstock :

לו פתרונות שהוא אפילו לא חשב שהם קיימים.

אדמו"ר פיננסי

להיות אדמו״ר פיננסי פירושו להעמיד עסק
מאוד בריא מכמה סיבות :הלקוח מרכז אצלך את
כל הביטוחים והחסכונות; אחוז הנטישה זניח עד
אפסי; רמת ההכנסה מכל לקוח גבוהה ומגיעה
לרמה האופטימלית; הנכונות מצד הלקוח לשלם
שכ"ט חודשי עולה פלאים; הלקוחות הופכים
לשגרירים ,ובמספרים גדולים ההפניות זורמות
ללא הרף.
אשתו של הרבי מליובאוויטש ,סיפרה פעם

כשלקוח מתקשר אליי ושואל איך הוא יכול להשיג הון עצמי
לרכישת דירה ,או לקוחה ששואלת לגבי הזכויות של אמא
שלה בביטוח לאומי  -אני יודע שעשיתי עבודה טובה .הפכתי
לכתובת הכמעט בלעדית בכל הנושאים הפיננסיים
צילום ראש :באדיבות המצולם

כשלקוח מתקשר אליי ושואל איך הוא יכול
להשיג הון עצמי לרכישת דירה ,או לקוחה
ששואלת לגבי הזכויות של אמא שלה בביטוח
לאומי ,ומעסיק ששואל איך לתגמל עובד במינימום
חבויות סוציאליות ,אני יודע שעשיתי עבודה טובה.
הפכתי לכתובת הכמעט בלעדית בכל הנושאים
הפיננסיים .ואם הלקוח לא מתקשר לשאול ,אז
כאחד שיודע כמעט הכל עליו ,אני יוזם קשר ומציע

לחסידים שלפני השינה היה הרבי סוקר את כל
היהודים בעולם ובודק כל אחד מה הוא צריך
בגשמיות ורוחניות .הוא לא היה הולך לישון עד
שהוא לא היה מסיים לעבור את כולם עד לאחרון.
סוד ההצלחה בניהול קהילת לקוחות טמון
באפשרות להיות עם יד על הדופק לגבי כל
לקוח ,להיות בקשר אישי תדיר ,לתת מענה מהיר
לפניות וליזום פניות .ישנם סוכני ביטוח שיש

להם מאות ואף אלפי לקוחות .במספרים גדולים
אנחנו מדברים על התמסרות על אנושית שנראית
על פניו בלתי אפשרית .מצד שני לשכור עובדים
נוספים מוריד מהעוצמה של הקשר ומגדיל
עלויות בצורה משמעותית.

שדרוג טכנולוגי

מי שרואה את הסוכנים הצעירים שנכנסים
לענף ,שם לב שהם עושים עבודה של מספר
אנשים .הפריון שלהם פשוט ראוי להערצה.
הסוד הוא בשילוב והטמעה של כלים טכנולוגיים
בתהליכי העבודה .החל מהתקשורת עם הלקוחות,
ניהול ידע ,התמקצעות ,הפקת פוליסות ,ניהול
פגישות ,ניהול זמן ,ניהול דאטה ועוד.
תדמיינו לרגע סוכן ותיק עם תיק של אלפי
לקוחות שמשלב אצלו סוכן צעיר ושניהם
ביחד הופכים למנהלי קהילת לקוחות על כל
היתרונות שמנינו לעיל .קשה לשער בשליפה את
הפוטנציאל הכלכלי שטמון בשיתוף פעולה כזה,
מלבד ההבנה שהוא עצום.
אנחנו צריכים להחדיר לראש שלנו ,שלהרוויח
הרבה הוא לא דבר שיש להתבייש בו ,ומצד שני
זה לא בא בחינם .צריך לתת הרבה מאוד ערך לכל
שקל שנכנס .אבל זה נושא בפני עצמו ,ונתייחס
אליו בפעם אחרת.
הכותב הינו סוכן מבית "תמורה מלאה" וחבר
הוועדה הבינדורית בלשכה

תהיה רובין הוד בבריאות

עבור הלקוחות שלך

כל פרוצדורה רפואית מול קופות החולים וחברות הביטוח
מימוש של מעל 50,000 -זכויות רפואיות
קביעה והקדמת תורים למכוני בדיקות בטווחי זמן קצרים
תיאום וקביעת תורים לרופאים מומחים ומנתחים
חוות דעת שנייה בארץ ובחו”ל
ללא חיתום ,ללא תקופת אכשרה וללא הגבלת גיל

*6465

mediwho.co.il

חפשו אותנו

*כפוף לתנאי השירות ולמדיניות הפרטיות המופיעים באתר
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לא הסדרתם את תשלום הפרמיה
לחברת הביטוח? נותרתם חשופים

החודש פורסם תיקון בתקנות הפיקוח על עסקי הביטוח  ‰עו"ד עדי בן אברהם מנצל את ההזדמנות
ומביא מקרה שמדגיש את חשיבות הכיסויים הביטוחיים בענף הרכב

ב

עקבות התיקון בתקנות הפיקוח על
עסקי הביטוח (תנאי הביטוח רכב פרטי)
אבקש להקדיש את המאמר השבועי
לנושא חשיבות הכיסויים הביטוחיים והסיכון
אשר נוטל על עצמו נהג ברכב אשר לא מסדיר
את תשלום הפרמיה לביטוח הרכב שבו הוא נוהג.
החשיפה יכולה להגיע הן אל מול הנהג אשר נפגע
ומגיש תביעה על נזקיו ,והן מצד חברת הביטוח
שלו אשר מגישה כנגד הנהג הפוגע תביעת שיבוב
על הנזקים בהם נאלצה לשאת ולשלמם למבוטח
מטעמה.
בבית המשפט בעכו נדונה תביעת מבוטח כנגד

מטעמו לשאת בעלויות הנזקים ,ככל שיושתו עליו.
הנהג הפוגע טען כי אינו דובר עברית ולטענתו
גם אינו יודע לקרוא עברית ולכן הוא נעזר לשם
כך בגברת אשר סייעה לו מול חברת הביטוח
ובהתנהלות מולה ,ואף מסרה פרטי התקשרות
שלה ,אך הוסכם בדיון כי לחברת הביטוח היתה
הכתובת הנכונה והמדויקת של הנהג הפוגע.

המכתבים לא התקבלו?

חברת הביטוח טענה כי היא פעלה על פי הוראות
סעיף  15לחוק חוזה הביטוח לשם ביטול הפוליסה
של הנהג הפוגע לאחר שזה לא שילם את פרמיות

חברת הביטוח שלחה מכתבי התראה ,בדואר וגם במסרונים | צילוםshutterstock :

צילום ראש :גיא קרן

נהג הרכב אשר פגע בו ביחס להפסדים כספיים
אשר נגרמו לו מעבר לכספים אשר שולמו לו על
ידי חברת הביטוח מטעמו .בין היתר טען המבוטח
כי מעבר לנזקים העקיפים שנגרמו לו הוא הפסיד:
השתתפות עצמית ,דמי כינון ,הפסד הנחת היעדר
תביעות ,ועוד הוצאות אותן הוא פירט בהרחבה
בכתב התביעה.
בנוסף חברת הביטוח של המבוטח הגישה אף היא
תביעה כנגד הנהג הפוגע וחברת הביטוח שלו.
חברת הביטוח של הנהג הפוגע הבהירה כי היא
ביטלה את פוליסת הביטוח ולכן היא אינה נושאת
בכל חבות לאירוע .הנהג הפוגע מאידך טען כי לא
ידע על ביטול הפוליסה ומשכך על חברת הביטוח

חברת הביטוח הציגה מכתבים
אשר נשלחו לנהג הפוגע,
לרבות בדואר רשום ,אך
מכתבים אלו לא נענו על ידי
הנהג הפוגע .משכך ביטלה
חברת הביטוח את הפוליסה
הביטוח בגין הפוליסה.
לצורך הנוחות אציג את הסעיף אשר מדבר על

אופן ביטול פוליסה כאשר המבוטח לא משלם את
פרמיית הביטוח בגין הפוליסה" :לא שולמו דמי
הביטוח או חלק מהם במועדם ולא שולמו גם תוך
 15ימים לאחר שהמבטח דרש מן המבוטח בכתב
לשלמם ,רשאי המבטח להודיע למבוטח בכתב כי
החוזה התבטל כעבור  21ימים נוספים אם הסכום
שבפיגור לא יסולק לפני כן"[ .כאמור ,מדובר על
הליך בו נשלחים  2מכתבים למבוטח בדרישה
לפירעון החוב בטרם תבוטל הפוליסה].
חברת הביטוח הציגה מכתבים אשר נשלחו לנהג
הפוגע ,לרבות בדואר רשום ,אך מכתבים אלו לא
נענו על ידי הנהג הפוגע .משכך ביטלה חברת
הביטוח את הפוליסה.
יובהר כי חברת הביטוח ציינה כי היא פעלה על
פי הוראות סעיף  15כלשונו ,אשר אינו דורש חובת
וידוא כי המבוטח קיבל את ההתראות.
יתרה מכך ,הוכח כי חברת הביטוח לא הסתפקה
במשלוח המכתבים אלא גם פנתה לנהג הפוגע
בהודעות טקסט (מסרון) ובהודעות דוא"ל .אלא
שהודעות אלו נשלחו ככל הנראה למספר נייד
שאינו של המבוטח.
הנהג הפוגע הוסיף כי בפועל המכתבים לא
התקבלו אצלו ולכן אין ממש בטענות חברת
הביטוח .יתרה מכך הוא הוסיף כי אינו מודע
לבעיית גבייה אצלו ,חרף המכתבים אשר נשלחו
אליו .עם זאת לאחר עיון בראיות שהונחו בפניו
ובנסיבות המקרה ,קובע בית המשפט כי הוא מקבל
את עמדת חברת הביטוח לכך שהפוליסה בוטלה
כדין על פי הוראות החוק ,ובהתאם להתראות
שנשלחו אליו לכתובת מגוריו.
משכך מחייב בית המשפט את הנהג הפוגע לשלם
למבוטח ולחברת הביטוח שלו את הנזקים שנגרמו
להם בגין התאונה במלואם.
בשלב זה לא ידוע אם יוגש ערעור על פסק הדין.

דבר היועמ"ש

בתקנות הפיקוח על עסקי הביטוח (תנאי הביטוח
רכב פרטי)(תיקון) ,אשר פורסמו החודש הסדיר
הממונה על רשות שוק ההון הנחיה לפיה כאשר
המבטח קיבל לרשותו בעקבות תביעת שיבוב
מהמזיק מעל  75%מתביעתו ,אזי הוא ידרש לתקן
את דוח היעדר התביעות של המבוטח שלו וישלח
לו דוח מתוקן בה תוסר התביעה.
הוראות אלו יכנסו לתוקף בתחילת חודש דצמבר
.2021

הכותב הינו מומחה לתביעות ביטוח ויועמ"ש
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דוד ליפקין

לקחי ענף הביטוח העולמי ממגפת הקורונה :עדכון הפוליסות
בהתאם לצרכי המבוטחים

א

רגון המבטחים הבינלאומי  The Geneva Associationערך
סקר מבוטחים בעקבות מגפת הקורונה .המחקר הקיף כ־7,000
מבוטחים פרטיים ו־ 800מבוטחים עסקיים משמונה מדינות :ברזיל ,סין,
צרפת ,גרמניה ,איטליה ,יפן ,בריטניה וארה”ב.
המסקנה המרכזית שעולה מן הסקר היא כי יש להיערך לשינויים בניהול
עסקים ובמרכזי המבוטחים כתוצאה ממגפת הקורונה .גם פוליסות הביטוח
יעברו שינויים כדי לענות על הצרכים החדשים של המבוטחים .המבטחים
ידרשו לצמצם את הפערים בניסוח הכיסויים המתחייבים כלקח מתקופת
הקורונה ,אומרים בארגון.

ממצאי הסקר הגלובלי

צילוםshutterstock :

 50%מהנשאלים בקרב המבוטחים הפרטיים וגם המבוטחים העסקיים
מאמינים שעבודה מהבית ועבודה באמצעים דיגיטליים ימשכו ,ויחריפו
את אי השוויון החברתי .שליש מהמבוטחים העסקיים צופים מעבר מתמשך
להישענות על ספקים מקומיים.
כמעט שני שליש מהמבוטחים הפרטיים מודאגים מאשפוז ממושך
ומאובדן הכנסה או עושר .ואילו בקרב המבוטחים העסקיים קיימת דאגה
מהידרדרות במצב הפיננסי כתוצאה ממגפת הקורונה.
יותר מ־ 40%מהמבוטחים מהציבור מדרגים את ביטוחי הבריאות החיים
כחשובים ביותר ,אבל רק חמישית מתכוונים לרכוש את הביטוחים האלה.
ואילו  50%מהמבוטחים העסקיים מחשיבים ביטוח כיסוי שיבושים עסקיים,

דרושים

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערה של משפחת דוש על
פטירתו של חבר הלשכה

משה דוש

שלא תדעו עוד צער

ז"ל

ביטוחי חיים ובריאות וכן ביטוח אחריות עסקי כחשובים ביותר לעסק.
כרבע מהמבוטחים בסקר מתכוונים לרכוש ביטוח נוסף.
המבוטחים הפרטיים והעסקיים מצפים שיונפקו פוליסות ביטוח חדשות
שיתנו כיסוי לשיבושים בלתי צפויים .הם גם מצפים לניסוח הפוליסות
בשפה מובנת יותר.
כמעט  90%מהמבוטחים הפרטיים והעסקיים חוו שירות חיובי לפחות
פעם אחת מהמבטחים בעת אירוע שהיה להם בתקופת הקורונה.

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות

לוח הביטוח
לסוכנות ביטוח בחיפה דרוש/ה תפקיד מנהל עסקים
בתחום הביטוח פנסיוני  /אלמנטרי  -שיפור ניכר
בתנאיםRh7.tax@gmail.com 052-3030-370 -
חתמ/ת אלמנטרי לקשר עם הלקוחות וביצוע חידושים
חדשים ושינויים לסוכנות ביטוח באווירה משפחתית
ומקצועית באזור roznerbit@walla.co.il
לסוכנות ביטוח גדולה מאוד בפריסה ארצית ,דרוש/ה
עובד/ת שטח מוכשר/ת למשרת גיוס סוכנים/
סוכנות .ניסיון קודם הכרחי .קורות חיים למייל:
star202118@gmail.com
לסוכנות מובילה בנס ציונה דרוש/ה עוובד/ת ביטוח
אלמנטרי מיומן ומקצועי חשוב ניסיון בביטוחים
עסקיים ויכולת ניהולית אפשרות שיתוף פעולה עם
סוכן עם רישיון אלמנטרי מהאזור  ,כולל אפשרות
לשותפות עתידית israel@di--ins.co.il .נייד -
0544260833
קבוצת ברק פיננסים מגייסת סוכני ביטוח מקצועיים
וחדשים בענף שמעוניינים לקבל לידים ,פגישות
מתואמות והכשרה .לתיאום פגישה לא מחייבת עם
גביgabin@barak-fin.com 0522759119  :
לביחד סוכנות ביטוח בבני ברק דרוש/ה רפרנט/ית
ביטוח אלמנטרי עם ניסיון ברכבים דירות ,עסקים,
למטרת ביצוע חידושים ,פיתוח עסקי ותפעול ,שעות
גמישות .עבודה באווירה נעימה ומקצועית ,דרישות
 :יחסי אנוש טובים ורצון להצליח ,מוטיבציה גבוהה
וראש גדול יתרון ,קורות חיים יש לשלוח
MOSHE@BEYAHAD-INS.COM

יש להיערך לשינויים כתוצאה ממגפת הקורונה

בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

gil@beyahad-ins.com
נייד  052-4526944משה נייד  052-7703399גיל
דרושים  5סוכנים נמרצים שמעוניינים לקבל בית חם,
הפניות ועוד יתרונות ייחודיים .ניתן לפנות המייל:
 afikf.gabi@gmail.comאו בהודעת ווצאפ :
 .0587305550בתודה 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

שכירות משנה
להשכרה במשרד מפואר ,חדר גדול כולל חלון
ענק .המיקום בראשון לציון ליד הסינמה סיטי ,חניה
חופשית ,השכירות חודש בחודשו ,מחיר פיקס כולל
(דמי ניהול ,חשמל ,ארנונה ,ניקיון יומי) .ניתן לקבל
מרוהט ,שלמה 052-2944888
להשכרה  2חדרים במשרד סוכנות ביטוח בפארק
אולימפיה ,רחוב מוטה גור  9פתח תקוה .החדרים
מרוהטים ,בכל חדר שולחן מנהלים גדול ועוד עמדה
לשימוש עוזר/ת מקצועי/ת .העלות הנדרשת כולל
חשמל ,ארנונה ,אינטרנט ,ועוד 4,000 :ש"ח  +מע"מ.
לפרטים ,שמוליק054-4946290 :
להשכרה משרד בר"ח שנקין בגבעתיים בבניין
מגורים .גודל  94מ"ר .נא לפנות לאריה 054-5210974
להשכרה משרד עצמאי במגדל אמות ביטוח מנחם
בגין  48ת"א  2חדרים  33ממ"ר  +חניה לציון טל'
0522445755

לשכת סוכני הביטוח
משתתפת בצערו של חבר
הלשכה אודי כץ ,נשיא הלשכה
לשעבר ,על פטירת אימו

חנה כץ
ז"ל

שלא תדע עוד צער

