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כורעים תחת עומס
הרגולציה

ביקורת נוקבת של הלשכה על הוראות הרשות בטיוטת חוזר שירות סוכנים
ויועצים ללקוחות " #מנוגדות לחוקי יסוד ואינן בסמכות הרשות" > עמ' 3

מינויים חדשים בלשכה

חובת ביטוח דירה

חקיקה לטובת הסוכנים

יאיר שלום מונה למנהל הדוברות
והשיווק ,שירלי חג'בי מונתה
למנהלת מערך הכספים
> עמ' 5

ברשות בוחנים חובת ביטוח כמענה
להתמודדות עם נזקי רעידות אדמה
 #הלשכה :תומכים במהלך
> עמ' 2

שיתוף פעולה ייחודי בין הלשכה
לפורום קהלת יעסוק בתחום
הרגולציה בשוק הביטוח
> עמ' 9
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הרשות בוחנת חובת ביטוח דירה כמענה
להתמודדות עם נזקי רעידת אדמה
הלשכה" :רעיון חשוב וטוב משום שאין מענה מהמדינה למגזר הפרטי ברעידת
אדמה שתגרום נזקים"  #הלשכה מתנגדת ליוזמת הרשות שהבנקים למשכנתאות
ימכרו גם ביטוח צד ג' בפוליסות דירה > רונית מורגנשטרן

"

רעידת אדמה היא נושא שנמצא כל הזמן על
השולחן ,ואנחנו לא יודעים מתי ואם זה יקרה.
צריך להתחיל לחשוב ,וזו חשיבה ראשונית
מאד שאנחנו מבצעים ,על חבות והיקף הביטוח",
אמר השבוע הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון,
דר' משה ברקת ,בכנס ביטוח אלמנטרי של עדיף
תקשורת.
"כל הזמן ניסינו לפתור בעיות שקיימות במצב
הנוכחי ואני סבור שלספק פתרון שנוגע לבעיה
מסוימת זה להתמודד איתה מהשורש .יכול להיות
שצריך ביטוח חובה ,זה נושא שמתחיל להיבחן
ראשונית ואנחנו נרצה לבחון את זה יותר לעומק
בהמשך".
לדבריו ,צוותים של הרשות ומשרד האוצר ומשרדי
ממשלה אחרים יפעלו במשותף בנושא .הוא התייחס
בהקשר זה גם להיערכות ביטוחית בנושא קריסת
מבנים.
"אפילו בעיה כמו התמוטטות בניינים ,כמו שקרה
לאחרונה בחולון" ,ציין הממונה" ,אין ספק שהרשות
פעלה במקרה הזה לטובת המבוטחים ,אבל צריך לא
להתבלבל בנוגע למה שקשור ל'מלפנים משורת
הדין' ,ומהו אלמנט של כיסוי סביר שנמצא בפוליסה.
אמרתי בעבר שנדאג שמה שנעשה לפנים משורת
הדין צריך להיעשות לאוכלוסיות רחבות יותר ולא
רק למי שהממון בכיסו .אך אי אפשר להניח שלפנים
משורת הדין הופך להיות אלמנט עסקי רגיל בתחומי
הביטוח .לכן אנחנו צריכים להתמודד בצורה נכונה
עם האתגרים האלה ברמה רחבה יותר".

לחייב ביטוח דירה

יש לבחון את הצורך בביטוח דירה חובה.

כולל בנקים (למשכנתאות) או סוכן בתוך או מחוץ
למערכת הבנקאית.
על כך אמר סו"ב שדה" :אנחנו מתנגדים לכך בתוקף.
הבנקים הם לא סוכני ביטוח .לבנקים למשכנתאות
יש הרשאה למכור ביטוח רק כביטחונות להלוואת
משכנתא".
הממונה התייחס לפוליסה התקנית החדשה לדירה,
שתושק בשנה הקרובה .לדברי סו"ב שדה ,הלשכה
מברכת גם על כך ,ומקווה שהיא תכלול כיסויים
חדשים נדרשים כמו לעמדות טעינה לרכב חשמלי,
מערכות פוטו ולטאיות ומענה למתקפות סייבר על
פרטיים.

בתגובה מסר סו"ב שי שדה ,יו"ר הוועדה
האלמנטרית בלשכה" :אנחנו מברכים על הרעיון
וסבורים שהוא חשוב וטוב .מדינת ישראל לא
תיתן מענה למגזר הפרטי בעת רעידת אדמה
חזקה ,ולכן חשוב לחייב את התושבים בישראל
בביטוח דירה .קריסת הבניין בחולון זעזעה את
המערכת; ברעידת אדמה חזקה יהיה מעניין
לראות איך מתבצעת האכיפה .כשמדובר
בביטוח חובה ברכב ,אי אפשר לעבור טסט ללא
הצגת ביטוח חובה בתוקף .לא ברור איך יוודאו
את רכישת ביטוח הדירה" ,מציין סו"ב שדה.
ברקת ציין בנוסף כי אין לאפשר המשך שיווק
פוליסות ביטוח דירה "נחותות" .לדבריו ,כל מי
שמוכר פוליסות דירה צריך למכור גם צד ג' ,שי שדה

ביטוח
ופיננסים

משה ברקת

צילוםshutterstock :

יותר תביעות ברכב
בהתייחסו לביטוח רכב ,אמר ברקת כי בשלוש
השנים האחרונות יש ירידה מתמדת במחירי ביטוח
חובה ורכוש ברוב החברות ,וזאת בזכות התחרות:
"מנגד ,אנחנו רואים עליה בחומרת התביעות גם
בחובה וגם ברכוש .אנחנו רואים למשל עליה במחיר
המשומשות והיצע מוגבל של חלפים ,ולכן כנראה
רואים יותר גניבות ובכלל יותר תביעות .אלו לצד
פסיקות של בתי משפט ,שמעלות את התביעה
הממוצעת בחובה ,מאתגרים את הענף .אנחנו חיים
בשוק גלובלי ומסתמכים על מבטחי משנה שיכולים
למעשה להכתיב פה את מגמת המחיר ,ואסור
לשכוח את זה".
הוא הזכיר את השינוי בביטוח הרכב שיזמה
הרשות שלא לכלול תביעות קטנות של עד
 5,000שקל בניסיון התביעות של המבוטח,
וציין כי חלק מהחברות כבר אימצו את זה.
"נעשה התאמות ושינויים נוספים ואם נראה
שיש התנהגות שוק מסוימת ,כמו למשל כאלה
שיבקשו לגלות את כל התביעות מכיוון
שהאינפורמציה לגביהם תוכל להוביל להוזלת
מחירים ,יכול להיות שנלך גם לשם" ,הוסיף
ברקת.

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | | 03כתיבה :רונית מורגנשטרן ,מערכת "ביטוח פיננסים" |
מפיקה :אביגיל בנס | מקבוצת  .R&B Mediaלתגובות | office@rbmedia.co.il :לפרסום במגזין :יעקב בן שלוש ,טלפון050-7708848 :
 | shivuk@insurance.org.ilצילום השער | shutterstock :צילומי אילוסטרציהshutterstock :

3
02

חדשות | פנסיה

|  3במרץ 2022

מנוגדות לחוקי יסוד ואינן בסמכות:
הלשכה מתנגדת להוראות הרשות
טוענת כי חלק מההוראות בטיוטת חוזר השירות אינן סבירות ,חלק מנוגדות לחוקי יסוד וחלק אינן
בסמכות הרשות ,ולכן יש למחוק אותם מחוזר שירות סוכנים ויועצים ללקוחות > רונית מורגנשטרן

ב

עקבות הטיוטה השנייה לתיקון חוזר
שירות סוכנים ויועצים ללקוחות שפרסמה
רשות שוק ההון לאחרונה ,העבירה
לשכת סוכני הביטוח את הערותיה לרשות בתגובה
כתובה ומפורטת .טענתה המרכזית :חלק מההוראות
המשמעותיות בטיוטה נעדרות סמכות של הרשות
והיא דורשת מחיקתן.
סעיף (4ו )1לטיוטה" :בעל רישיון הפונה ללקוח
לשם מתן שירות שאינו במסגרת ,לא ישלב מכירת
מוצר ביטוחי או פנסיוני באותה השיחה או הפגישה
עם הלקוח .בעל הרישיון המבקש לתת שירות אחר
יקבל ויתעד את הסכמתו בכתב של הלקוח כי הוא
מודע לכך שהשירות מתייחס למוצרים שאינם מוצרי
ביטוח או מוצרים פנסיונים המנוהלים על ידי הגופים
המוסדיים ואינו מפוקח על ידי רשות שוק ההון".
הלשכה דורשת הסרת סעיף זה בטענות הבאות:
ההוראה הינה בהעדר סמכות מוחלטת "משעה
שעיסוקו של אדם ,גם אם הוא במקרה ,נוסף על
עיסוקו האחר משמש סוכן ביטוח  -לא יכול לשמש
לשם מתן גושפנקא 'אוטומטית' לכניסתו תחת
הגדרת 'גוף מפוקח' .היעלה על הדעת שחופש
עיסוקו של אדם יפגע רק בגלל שיש ביכולותיו
להעניק לקהל לקוחותיו קשת של שירותים ,מוצרים
ופתרונות?
"לראיה ,הרשות איננה נוקטת פעולה יזומה
ישירות כנגד אתרים מתחזים בהיותם גופים
מסחריים המעודדים את הציבור לפדות כספי חיסכון
או לחילופין מעודדים להפנות את פרטיהם לגורם
שלישי".

פגיעה בחופש העיסוק

הלשכה טוענת כי מדובר גם בפגיעה בחוק יסוד
חופש העיסוק ,ולכן ההוראות דורשות חקיקה ראשית.
בנוסף ,נטען בתגובת הלשכה ,כי ההוראה נוגדת
את חוק הפיקוח ייעוץ ושיווק ,לפיו בעל רישיון
יתאים את הייעוץ הפנסיוני או השיווק הפנסיוני
שהוא נותן לצרכיו של כל לקוח ,בטרם בחירת
המוצר הפנסיוני והגוף המוסדי .לטענת הלשכה,
התאמת צרכי הלקוח מחייבת הצגת חלופות
נוספות שייתכן והן נכנסות תחת הגדרת 'שירות
אחר' ,כמו השקעה כספית אלטרנטיבית כחלופה
מתאימה ללקוח.
הלשכה דורשת גם הסרת סעיף 4א לטיוטת החוזר,
לפיו על בעל רישיון ליזום פנית שירות ל"לקוח
מועבר" ואם הלקוח אינו מעוניין בשירותיו של בעל
הרישיון ,לא יקבל בעל הרישיון עמלות ביחס לאותו
לקוח .אם הלקוח המועבר מעוניין בשירותי בעל

פגיעה קשה במערכת היחסים שבין הסוכן למבוטח

הרישיון יחתום על ייפוי כוח לטובת בעל הרישיון.
"ההוראה עלולה להוביל להדרת בעל הרישיון
וזאת תוך התערבות גסה במערכת היחסים
המסחרית בין סוכן הביטוח לבין הגוף המוסדי",
טוענת הלשכה" .למעשה ,התערבות הרשות ,תוך
הטלת סנקציה של ממש על בעל הרישיון מהווה
פגיעה קשה בחופש החוזים ובזכות הקניין של סוכן
הביטוח והכל תוך התעלמות מחוקי יסוד במדינת
ישראל בהם חוק יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק
יסוד חופש העיסוק.

מנוגד לחופש החוזים

הלשכה מציעה כפתרון חליפי להביא לידיעת
"הלקוח המועבר" את פרטי בעל הרישיון החדש על
ידי חיוב הגופים המוסדיים להנגיש את פרטי בעל
הרישיון ופרטי ההתקשרות מולו במאגרי המידע
שפיתחה הרשות דוגמת הר הביטוח והמסלקה.
הלשכה מבקשת להסיר גם את סעיף  8לטיוטת
החוזר ,המדבר על גביית תשלום מלקוח באמצעות
הצעה מראש בכתב ובהסכמה מראש של הלקוח;
בנוסף ,עליו לעדכן את הלקוח לגבי הממשקים
הדיגיטליים החינמיים ולתעד את כל פעולותיו.
לטענת הלשכה ,הסעיף מנוגד לחופש החוזים בין
שני צדדים; עוד היא טוענת ,כי הכלים הטכנולוגיים
אינם תחליף לשירותי הסוכן ,וכי בעיות אתיות
חריגות של סוכנים ממוגרות על ידי ועדת האתיקה

צילוםshutterstock :

של הלשכה.
לגבי סעיף 8א לטיוטת החוזר שמדבר על רכישת
לידים ,שגם הסרתו נתבעת בידי הלשכה ,נטען כי
הנושא עבר הסדרה במסגרת חוזר הלידים" :ככל
שיש ספקי לידים אשר פועלים שלא כדין ,הרי
שעל הרשות למצות מולם את הדין ואם אותם
ספקים שפועלים לכאורה בניגוד לחוק התקשרו
עם סוכני ביטוח ,שפועלים לכאורה אף הם שלא
כדין ,גם מולם יש למצות את הדין .מכאן ועד
הפיכת סוכני הביטוח ל'שוטרים ובלשים' הדרך
ארוכה".

איסור "פרסום מטעה"

לגבי סעיף 8ב לטיוטת החוזר המחייב סוכנים
פנסיוניים לציין את סוג הרישיון ואת שמו של הסוכן
בפרסום שירות משיכת כספים ממוצר פנסיוני או
שירות איתור מוצרים פנסיונים ,טוענת הלשכה,
כי על הרשות לפעול קודם כל נגד הגופים הלא
מפוקחים ושאינם בעלי רישיון באמצעות הסנקציות
שבחוק הפיקוח למי שעובר על חוק זה .לגבי הסוכנים
עצמם ,טוענת הלשכה כי יש בחוק הביטוח מענה
לגבי תיאור ופרסום מטעה .הלשכה גם מציעה כי
הרשות תעניק סמכות לוועדת האתיקה של הלשכה
לדון ולטפל בסוכנים שפעלו שלא בהתאם לסעיף
8ב לטיוטת החוזר ,ותעביר אליה חומרים שברשותה
לטובת מיגור המקרים.

חיות המחמד שלנו הן כבר מזמן חלק מהמשפחה.
אנחנו בהראל נדאג גם לבריאות שלהן!

בוטחי הבריאות בהראל:
הטבות בלעדיות ִל ְמ ְ
ְלחיות מחמד
ֵשירותי הבריאות של
בתנאים משתלמים במיוחד!
ְ
שירות מורחב
ְלהוצאות רפואיות

ֵמחיר
ַאטרקטיבי

חיסונים
וטיפולים שוטפים

אולי יש לכם ביטוח
אבל אין לכם הראל
שירותי הבריאות של  Marpetאינם מוצר ביטוחי ואינם מפוקחים על ידי רשות שוק ההון .השירותים ניתנים
על ידי מרפאט בע"מ ובאחריותה בלבד .הפרטים המלאים והמחייבים הם כמפורט בהתקשרות שבין הלקוח
למרפאט .ההטבות הן למצטרפים חדשים למרפאט ,המבוטחים בכיסוי בסיס בבריאות.
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תפקידי מפתח :מינויים חדשים בקרב
עובדי הלשכה הבכירים
שני המינויים החדשים יחלו בעבודתם בימים הקרובים  #יאיר שלום מונה למנהל השיווק,
דוברות ופרסום  #שירלי חג'בי מונתה למנהלת מערך הכספים > רונית מורגנשטרן

ב

מסגרת ריענון השורות
בלשכה וכחלק מהשינויים
הארגוניים שנעשים ,מונו
לאחרונה שני בעלי תפקידי מפתח
בלשכה.
יאיר שלום מונה למנהל השיווק
הדוברות והפרסום בלשכה .הוא יחל
בעבודתו בלשכה בימים הקרובים.
את התפקיד אייש עד תחילת
פברואר שי שמש.
שלום ( )39בעל תואר ראשון
בחינוך וחברה ותואר שני במנהל
עסקים עם התמחות בניהול יאיר שלום
ארגונים .שלום בעל ניסיון של 16
שנה בתחום ,עם רקע במנהל ,ניהול ,אסטרטגיה,
הפקת אירועים ,תקשורת ופוליטיקה.
שירלי חג'בי מונתה למנהלת מערך הכספים
בלשכה ובחברות הבנות ,במקומה של רחל שרעבי.

שירלי חג'בי

חג'בי ( )36בעלת תואר ראשון בראיית חשבון
ובחשבונאות ,עם הכשרה כחשבונאית בכירה.
בעלת ניסיון של  11שנים בניהול מערך כספים.
תחל את עבודתה בלשכה בתחילת אפריל.

נשיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק
מסר כי הוא מודה לרחל שרעבי על
"עבודה מדהימה ומועילה שעשתה
בלשכה לאורך השנים .אין ספק
שרחל תרמה רבות לפעילות
הלשכה".
המינוי הבא שיבוצע בלשכה
הוא של מנכ"ל/ית; כיום הלשכה
מנוהלת בידי אנה קריימן,
שמונתה למ"מ מנכ"ל זמני ,מאז
שבשמת כרמון סיימה את תפקידה
כמנכ"לית הלשכה .לדבריו ,בקרוב
תפורסם הודעה מסודרת ,כמחויב
על עמותה ,שתקרא למועמדים
להתמודד במכרז על תפקיד מנכ"ל לשכת
סוכני הביטוח .ועדת איתור מיוחדת בלשכה
תבחר במועמד/ת המתאים/ה ותאושר במוסדות
הלשכה.

ברוכים הבאים 2022
 23.3.2022לאגו ,ראשון לציון
גם אנחנו מרצים בכנס מחוזות הלשכה

סו"ב דורית לוז

"הזמן קצר והמלאכה (מת)רבה"
סו"ב פעילה ומאמנת עסקית המלווה בעלי
עסקים וסוכני ביטוח.
בהרצאתה תחלוק איתנו תובנות וטיפים,
לניהול זמן והמשימות המתרבות

איתן עזריה

לנצח בעולם תחרותי,
הסודות המנטליים המוכחים של האלופים
בעולם אובססיסי לנצחונות ,איך הופכים
לעובדים ,מנהלים ובני אדם שלמים לא רק
על סמך התוצאות אלא במשחק החיים.

להרשמה לכנס  -לחצו כאן
ההרשמה לחברי הלשכה הינה ללא עלות

BEST
CAR

רכב שני במשפחה

BEST
CAR

רכב שני במשפחה

BEST
CAR

BEST
CAR

מבית הכשרה חברה לביטוח

חפשו אותנו בפייסבוק "הכשרה ביטוח לסוכן"

*בכפוף לתנאי הפוליסה ולהנחיות החיתום של החברה
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"אנחנו בעד ביקורת עניינית ולא פוגענית"
ביה"ד של הלשכה קיבל הערעורים של עוזי ארגמן וקובי סוויסה וביטל את פסקי הדין נגדם
סוויסה" :לא פגעתי באיש ובמידה וחבר ועד מנהל נפגע ,אני מתנצל” > רונית מורגנשטרן

#

ב

בעקבות ערעור שהגיש סויסה .ב־14
ית הדין הארצי של לשכת סוכני הביטוח ,ו"חונטה" בהתייחסו לפעילים בלשכה.
באוקטובר  ,2021החליט ביה”ד של
בראשות סו"ב קובי צרפתי ,ביטל את
ארגמן ערער על פסק הדין לאחרונה
הלשכה ,על הרחקה על תנאי אם
פסקי הדין נגד עוזי ארגמן וקובי סוויסה ,והשבוע התקבל הערעור שהגיש
יפרסם בתוך שנה או יסמן “לייק”
לאחר שקיבל את הערעור שכל אחד מהם הגיש.
באמצעות בא כוחו עו"ד אהוד
לפרסומים פוגעניים של אחרים
בעניינו של סו"ב ארגמן ,יו"ר סוכנות ליסוב ,קובע ויניצקי.
ברשתות החברתיות או בכל אופן
פסה"ד" :בית הדין מתנצל בשם כל החברים על
בערעור נטען ,כי החלטת הוועד
אחר .כן חייב את סוויסה בתשלום
העוול שנגרם לעוזי; אנחנו מקבלים את כל הטענות המנהל לתבוע את ארגמן בביה"ד
קנס של  3,000שקל לטובת מטרה
באופן מוחלט; אנו מבטלים את הדרישה ל־ 3,000שלה הלשכה הייתה "לא כשרה"
ציבורית.
שקל ,מבטלים את פסק הדין ומזכים אותך .ההחלטה משום שהתקבלה "בחדרי חדרים" אצל
עוזי ארגמן
בהחלטתו השבוע קבע ביה”ד בהסכמה
התקבלה בהרכב של שמונה דיינים" .בנוסף ,צוין מ"מ נשיא הלשכה; טענה נוספת בערעור
בהחלטה כי "בית הדין בעד ביקורת עניינית ולא “שאופן ניהול הדיון היה למעשה אסופת נייר שירדה פה אחד לקבל את הערעור של סוויסה ולבטל
מהפייסבוק בלי שום מקום שבו היה מצוין ,ומה היו את פסה”ד בהרכב של תשעה דיינים .גם פה
פוגענית".
האמירות שכביכול עודי אמר כנגד הלשכה .ציין ביה”ד כי הוא “בעד ביקורת עניינית ולא
ארגמן חויב ב־ 15בנובמבר  ,2021בידי
ביקשנו לזמן עדים ולא נתנו להם להעיד פוגענית”.
ביה"ד של הקדנציה הקודמת ,לשלם
בדברים שנשא בפני ביה”ד ,ציין סוויסה כי“ :לא
 3,000שקל לטובת מטרה ציבורית
ללא תצהירים”.
נשיא הלשכה ,סו”ב שלמה אייזיק ,פגעתי באיש ובמידה וחבר ועד מנהל נפגע ,אני
והרחקה על תנאי של שישה חודשים
כנציג העתירה ,ציין במהלך הדיון :מתנצל בפני החברים”.
מחברותו בלשכה ,אם יפרסם פרסום
שלמה אייזיק ,כנשיא הלשכה ויו”ר הוועד
פוגעני נגד פעילים בלשכה או
“אני בוש ונכלם – כואב לי”.
המנהל ,אמר כנציג העתירה“ :אני פה בשביל
חברי ועדות .העונש הוטל על ארגמן
להעצים סוכנים ,לחסום איומים ולשפר את
לאחר שבפרסומים שונים ברשת,
גם פסק הדין נגד סו”ב קובי סוויסה מצבנו; אני לא פה בשביל לנהל מערך תביעות
בעת התמודדותו לנשיאות הזמנית
שהתקבל על ידי ביה”ד הקודם ,בוטל נגד סוכנים”.
של הלשכה ,השתמש במושגים "עסקנות"
קובי סוויסה

“לא פגעתי באיש”

ברוכים הבאים 2022
 23.3.2022לאגו ,ראשון לציון
גם אנחנו מרצים בכנס מחוזות הלשכה

אסף נגל

זיו שילון
לא מרים ידיים

יממה לפני שסיים את תפקידו כמפקד פלוגת מסלול
בגדוד גבעתי נפצע סרן זיו שילון אנושות בעת פעילות
מבצעית ברצועת עזה.
בזכות מוטיבציה וכוח רצון עז צלח מאז אתגרים
גופניים רבים ,לרבות כאלו שנחשבו בעיני רוחו לבלתי
אפשריים גם בנסיבות רגילות.

להרשמה לכנס  -לחצו כאן
ההרשמה לחברי הלשכה הינה ללא עלות

ניהול זמן בשגרה ותוכניות עבודה
ארוכות טווח עם מדדי הצלחה
כלים לניהול עצמי ,טכניקות לרתימת
הצוות ,כיצד להשפיע על איכות
התקשורת עם הלקוחות ועל העמקת
הפעילות העסקית עימם.

כנס מחוזות הלשכה

ברוכים הבאים 2022
 23.3.2022לאגו ,ראשון לציון

תוכנית הכנס

08:45

התכנסות ,רישום וכיבוד בוקר

09:30

דברי פתיחה
סו"ב מושיק בן פורת ,יו"ר מחוז השרון

09:35

הזמן קצר והמלאכה (מת)רבה
סו"ב דורית לוז ,מאמנת עסקית

09:50

תכנון וחשיבה מחוץ לקופסה  -זה כל ההבדל
סו"ב יובל ארנון ,שותף באפשורנס  -ליווי יעוץ והשבחה

10:05

ד"ר משה ברקת ,הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון

10:20

ברוכים הבאים לשנת 2022
סו"ב שלמה אייזיק ,נשיא לשכת סוכני הביטוח בישראל

10:35

לנצח בעולם תחרותי ,הסודות המנטלים המוכחים של האלופים
מר איתן עזריה ,מאמן מנטלי של צמרת הספורטאים והארגונים בישראל

11:20

הפסקה

11:45

ניהול זמן בשגרה ותוכניות עבודה ארוכות טווח עם מדדי הצלחה
מר אסף נגל ,מנכ"ל ובעלים 'אנלוגי' יישום אסטרטגיה

12:00

מיזם גמאני  -נולדתי לנצח
סו"ב מושיק בן פורת ,יו"ר מחוז השרון
גב' קרן סגמן ,מנכ"לית עמותת 'נולדת לנצח'

12:15

רב שיח  -תכניות עבודה  - 2022ראשי המחוזות
מנחה :מר אורי לביא ,עורך ראשי פוליסה
בהשתתפות:
סו"ב תדהר סאטובי ,יו"ר מחוז הצפון
סו"ב מושיק בן פורת ,יו"ר מחוז השרון
סו"ב גיא לוי עזר ,יו"ר מחוז מרכז
סו"ב עופר חורש ,יו"ר מחוז ירושלים
סו"ב אבי שבי ,יו"ר מחוז השפלה
סו"ב גבי מלכה ,יו"ר מחוז דרום

12:50

לא מרים ידיים
מר זיו שילון ,יזם ופעיל חברתי

13:35

ארוחת צהריים

מנחת הכנס :נטלי רותם

להרשמה לכנס  -לחצו כאן
ההרשמה לחברי הלשכה הינה ללא עלות
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הבעיה בחברה הערבית נמשכת:
ההתקשרות עם סוכנים נפסקת
בכנס אלמנטר של "עדיף" שנערך השבוע אמר נשיא הלשכה אייזיק בתגובה להפסקת ההתקשרות של חברות
ביטוח עם סוכנים" :לא אשתוק על זה .נטפל בסוגיה הזאת בצורה מאוד אגרסיבית" > רונית מורגנשטרן

"

כתוצאה משני הליכי חקיקה שמובילים חברי
הכנסת מיקי זוהר ומחמוד עבאס שמטרתם
חיוב חברות הביטוח לתת פתרון בסוגיית
ביטוח החובה ללפחות  25%ממבוטחי סוכנים גם
בחברה הערבית ,הגבירו חברות ביטוח את סגירת
הפעילות שלהם מול סוכנים מהחברה הערבית .אני
לא אשתוק על זה .אטפל בסוגיה הזאת בצורה מאוד
אגרסיבית".
כך אמר נשיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק בראיון
עימו שהתקיים בכנס האלמנטר ה־ 16של "עדיף"
שנערך השבוע.
בראיון אחד על אחד ,אותו הנחה כפיר לוי ,מנכ"ל
עדיף תקשורת ,הוסיף אייזיק באותו נושא כי "יש פה
עניין לא ראוי למדינת ישראל ,במיוחד כשמדובר
בביטוח חובה".
נשיא הלשכה הדגיש כי בפניו ובפני הלשכה מספר
אתגרים ובראשם :להחזיר לסוכנים את תחושת
הגאווה והמעמד שהידרדר בשנים האחרונות" :כל
מי שבענף ,מהרגולטור ,דרך החברות ,הלשכה
והסוכנים ,תרמו להידרדרות זו" ,אמר אייזיק" ,בין

המקצועות החופשיים ,סוכן
הביטוח הוא המקצוע המשמעותי
ביותר ,שמציל משפחות מקריסה
כלכלית .לכן נפעל למצב את
מעמדו בהתאם”.

להכניס סוכנים
חדשים

אתגר משמעותי נוסף אותו מנה
אייזיק ,ונגזר מהאתגר הראשון,
הוא להכניס סוכנים חדשים
לתעשייה" :אחרת היא תגווע.
לכך יש שני תנאים הכרחיים :שלמה אייזיק
שהמקצוע ייתפס כמכובד וראוי
וגם כמתגמל כראוי" ,אמר אייזיק.
בהתייחסו לשיווק ביטוחי הבריאות באמצעות
מתחזים ומוכרנים בחברות הביטוח ,אמר נשיא
הלשכה" :מדובר במוטציה שנולדה בחטא ,כשמי
שעוסק בביטוח פנסיוני חייב ברישיון ומי שמוכר
מוצר מורכב כמו ביטוח בריאות ,אינו מחויב ברישיון.

זה בלתי נתפס ומייצר
תופעות לוואי קשות שעושות
רע לכולנו; פורשים מחברת
ביטוח משתמשים בדאטה
של החברה כדי לעשות כסף.
יש להעלות את זה למודעות
הציבור וחברי הכנסת,
שמניסיון ,אינם מודעים כל
כך לנושא .צריך להפסיק את
זה ונפעל בנושא גם בדרך של
חקיקה וגם בדרך משפטית",
הדגיש.
כשנשאל על ידי המראיין
איך הוא שואף לראות את
הלשכה בתום הקדנציה שלו בעוד ארבע שנים,
אמר אייזיק" :בתום ארבע שנות הקדנציה שלי אני
מייחל לכך שהסוכנים ירגישו גאווה רבה מעצם
היותם סוכנים .אני רוצה שהלשכה תהיה מגדלור
אליו ירצו כל סוכני הביטוח לחבור .הצלחתי היא
הצלת התעשייה”.

חדשות הלשכה

הרגולציה בישראל :הלשכה תשתף פעולה עם
פורום קהלת במחקרים אקדמיים בנושא

נ

שיא הלשכה סו"ב שלמה אייזיק ,בליווי מ"מ
הנשיא סו"ב מיכל וינצר ויו"ר הוועדה לביטוח
אלמנטרי סו"ב שי שדה ,קיימו מפגש עם
פורום קהלת ,בראשות ד"ר מיכאל שראל וחוקרים
של המכון .במפגש נכח גם לירן בן-הרוש ,לוביסט
הלשכה.
פורום קהלת הוא מכון מחקר המאוגד
כעמותה ,שהוקם לפני עשור ,ופועל
בעיקר בתחום הכלכלה ליישום
עקרונות השוק החופשי ושוק
מפותח בישראל .מחקרי המכון
נחשבים מאוד – חברי ממשלה
וכנסת מרבים להתייעץ עם חוקרי
הפורום לפני מהלכים והצעות חוק
בנושאים כלכליים ואזרחיים.
לדברי סו"ב שדה ,במפגש הסבירו

נציגי הלשכה את מעורבות היתר של רשות שוק
ההון ,שהביאה למשל להורדת מוצרים מהמדף כמו
ביטוח סיעודי ,ביטוח תאונות אישיות ואובדן כושר
עבודה מקצועי ,שמי שנפגע מכך הוא הציבור.
"הסברנו שמוצרים חשובים אלה ירדו מהמדף
בגלל עודף רגולציה ,שהממונה נכנס
לרזולוציות ומחליט מה טוב ומה לא טוב,
במקום שהשוק יחליט על כך".
בנוסף ,סוכם בפגישה על
שיתוף פעולה במחקרים בתחום
הרגולציה ,בעיקר בשוק הביטוח:
"סיכמנו על ביצוע מחקר מקיף
בתחום השוואת הרגולציה
בישראל על תחום הביטוח
למדינות אחרות .אנחנו סבורים שיש
עודף רגולציה בישראל בתחום הביטוח,

מיכל וינצר

במיוחד על הסוכנים ,אבל מחקר אקדמי מעמיק
יבסס את ההנחה שלנו ,ואולי יסתור אותה .לטובת
המחקר המשותף ,לשכת סוכני הביטוח תספק
לפורום קהלת בסיסי נתונים ומידע מהניסיון של
חבריה בשטח".

לטובת הסוכנים

נשיא הלשכה מוסיף" :בנוסף לפורום קהלת,
עימם ניהלנו דיון ראשוני של כשעה ,אני גם מקים
צוות מחקר פנימי בלשכה הכולל אנשים מתחום
הכלכלה ,ניסיון בשירות המדינה ,משפט ורגולציה.
אנחנו כבר מובילים מספר מהלכים על מנת לקדם
חקיקה ותיקון עיוותים במקומות החשובים לציבור
סוכני הביטוח .אני תקווה שבהקדם רק מי שאוחז
ברישיון ביטוח יהיה רשאי למכור או לשווק מוצרי
ביטוח" ,הדגיש אייזיק.
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דוד ליפקין

 75ארגונים לוחצים על חברות
הביטוח להפסיק לבטח חברות
רוסיות

 4.5מיליארד אירו :פיצוי
המבטחים באירופה על נזקי
הסופות בפברואר

ואליציה של  75ארגונים ועמותות בינלאומיים פועלת בימים
האחרונים כדי שחברות ביטוח ומוסדות פיננסיים יפסיקו לעבוד עם
חברות רוסיות בעקבות הפלישה של רוסיה לאוקראינה.
חברת ג’נרלי כבר נקטה בצעדים :היא סגרה את הסניף שלה במוסקבה
וניתקה את קשריה עם חברות ביטוח רוסיות .גם ממשלת בריטניה אסרה על
לויד’ס וחברות ביטוח בריטיות לבטח את חברות התעופה הרוסיות ומתקני
תעופה ברוסיה.
ארגון הביטוח האירופי אינשורנס אירופה ביטל את החברות של פדרציית
הביטוח הרוסית .הארגון גם הביע תמיכה בעם האוקראיני.
פיטר בוסהארד ,מתאם המסע הציבורי  ,FUTUREמציין שתעשיית הנפט
הרוסית אינה יכולה לפעול מבלי שיהיה לה כיסוי ביטוחי ,אולם חברות
הביטוח לא נקטו בצעדים“ .כפי שיזמים ואנשי כספים פעלו וגרמו נזקים של
מיליארדים לכלכלה הרוסית ,המבטחים צרכים להפסיק מיידית את שירותי
הביטוח לתעשיות הפחם ,הנפט והגז ולעמוד לצד אוקראינה” ,אמר בוסהארד.
בינתיים מדווחים מלויד’ס כי חתמים מסרבים לתת כיסוי לסיכוני מלחמה
בים השחור .חברות ספנות המצליחות להשיג כיסוי לסיכוני מלחמה נדרשות
לשלם פרמיה גבוה ב־ 5%מאשר זו שהייתה לפני המלחמה באוקראינה.

ה

ק

דרוש/ה עובד/ת בק אופיס לסוכנות הביטוח של
לשכת סוכני הביטוח! ליסוב ,סוכנות הביטוח של
לשכת סוכני הביטוח מגדילים פעילות ומבקשים
לקבל קו"ח עבור עובד/ת בק אופיס .העבודה
במשרדי הלשכה בת"א .מייל לשליחת קו"ח ־
lishka@insurance.org.il
למשרד ביטוח ותיק בהרצליה דרוש/ה פקיד/ה מנוסה
בתחום האלמנטרי-דירות+רכב .עם ניסיון .ידע בהפקה,
באפי ואופיס .יכולת טובה למו"מ עם הלקוחות .נא
לשלוח מידע ל־ eli@eba-ins.co.il
לסוכנות ביטוח חיים ופנסיונית דרוש/ה מתמחה
בביטוח פנסיוני ללימוד מיטבי של רזי המקצוע
ולהשתלבות בסוכנות- 0505293836 .שאול בר
לסוכנות ביטוח בבאר שבע דרוש/ה פקיד/ה לעבודה
אדמיניסטרטיבית בענפי הרכב וענפי ביטוח נוספים.
דרישות התפקיד :שליטה מלאה ביישומי אופיס ,ידע
וניסיון בעבודת ניהול משרד ,ניסיון בביטוח יתרון.
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד .מייל לשליחת
קורות חיים ,psifas2021@gmail.com:טלפון
086289911
מחפשים עובדת לתחום האלמנטר – מתמחה בתחום
חיתום עסקים ,חיתום רכב ודירה .שתי אופציות:
 .1מישהו שסיים את הלימודים ומעוניין להשתלב
בסוכנות ביטוח .2 .ניסיון מיקום :תל אביב שכר:
במעמד הראיון תנאים טובים ,אווירה משפחתית,
משרד בוטיק ,קרובים לשרונה ולקניון טי אל וי לפנות
להילה 052-6103771 -
מחפשים פקידת אלמנטרי ,ידע ברכב ודירות ,יתרון
לעסקים .דגש על תביעות וידע בהפקות .משרה מלאה
ברחובות ציפיות שכר – במעמד ראיון העבודה .להיות
בקשר מול אורית  0526444499קורות חיים למייל:
orits@shimshi.net
סוכן ביטוח בתחילת הדרך? לסוכנות הביטוח
"מישורים" באשדוד דרושה סוכנ/ת עם רישיון פנסיוני,
המעוניינים לבנות תיק ביטוח עצמאי לטווח ארוך .אנו
נספק שירותי תפעול ,משרד ,תוכנות ותיאום פגישות.

צילוםshutterstock :

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

לוח הביטוח
דרושים

המבטחים באירופה יפצו ב־ 4.5מיליארד אירו את המבוטחים על
נזקי סופות  Dudleyו־ .Euniceנזקי הסופות בגרמניה יסתכמו
ב־ 40%מסכום הפיצוי ,כך קובע דוח חברת  RMSהמעריכה נזקי סיכונים.
הסערות הקשות גרמו נזקים גם בבריטניה ,אירלנד ,צרפת ,בלגיה,
דנמרק ,שווייץ ,אוסטריה ,צ’כיה ,פולין וסלובקיה .הן גרמו לנזקים
גדולים ,בלתי זכורים מזה שנים .מלבד שטפונות ,נגרמו נזקים כבדים
לתשתיות ,תחנות כח ואף לאצטדיונים .גם אלפי מכוניות ניזוקו וחלקן
אינן ניתנות לתיקון.
חברות הביטוח באירופה התארגנו על מנת לטפל בשטף התביעות שמגי־
שים המבוטחים .החברות משתמשות
גם במז”לטים כדי לצלם את הנזקים
שנגרמו בערים ואף באיזורים כפ־
ריים .המבטחים גם גייסו מספר גדול
של שמאים כדי לבצע את הערכת
הנזקים .המטרה היא שכספי הפיצוי
יגיעו למבוטחים בזמן קצר וללא
סיבוכים ביורוקרטים.

קורות חיים למייל – ofir@mishorim-ins.co.il
אם אתה סוכן צעיר בתחום הפנסיוני וזקוק להפניות
וחיבור ללקוחות באזור הצפון – צור קשר לאפיקי הון -
eyal@afikeyhon.co.il ,054-4276891
בי פור יו סוכנות לביטוח מחפשת פקיד\ה אלמנטארי
עם ניסיון לענפי הרכב דירה בעיקר .המשרד במודיעין.
יש חנייה .לפרטים 0528741331
michaele@b4-u.co.il
לסוכנות ביטוח בבאר שבע דרוש/ה פקיד/ה לעבודה
אדמיניסטרטיבית בענפי הרכב וענפי ביטוח נוספים.
דרישות התפקיד  -שליטה מלאה ביישומי אופיס;
ידע וניסיון בעבודת ניהול משרד; ניסיון בביטוח יתרון.
המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד .מייל לשליחת
קורות חיים psifas2021@gmail.com :טלפון
086289911
דרוש עו"ד עם ידע נרחב בביטוח אלמנטרי (חיתום
או תביעות) לתחום מעניין .מיקום גיאוגרפי לא משנה
־ העבודה מהבית .פניות בכתב (סודיות מובטחת) ל:
shahr35@hotmail.com

שכירות משנה
להשכרה בסוכנות ביטוח בתל אביב חדרי משרדים
מרוהטים .אופציה לשרותי משרד0505293836 .
shaul@eretzbar-ins.co.il
כיתה  /חדר הדרכה להשכרה בחיפה! להשכרה
בחיפה ,כיתת לימוד/חדר הדרכה ל־ 40אנשים
(אופציה לרכישת ציוד שולחנות ,כיסאות ,מקרן ,מסך),
משרד צמוד ,מטבחון .אזור הצ'ק פוסט .כניסה מיידית.
לפרטים ניתן ליצור קשר עם איציק עגיב בטלפון
050־7727795
להשכרה עד  3חדרי משרד ,במשרדי סוכנות ביטוח
פנסיונית במרכז תל אביב .כולל כל השרותים
(אפשרות לשיתוף פעולה –לא חובה).
shaul@eretzbar־ina.co.il
להשכרה :חדר מרוהט עם ציוד מחשבים ,כולל ארון
קיר ,במשרד שמאים ברחוב תובל  ,22קומה  ,2רמת גן.
המשרד כולל מטבחון ,שירותים ,פינת ישיבה לעוזר,
פינת המתנה ₪ 2,500 .בחודש .במידת הצורך ניתן

יהיה לשכור גם חניה בבניין .למעוניינים נא לפנות
לראובן כפתורי 052־3586060
משרד מפואר כ  65מ"ר כולל  3חדרים  +אופן ספייס
גדולבראשון לציון מאחורי קניון הזהב מחיר  52ש"ח
למ"ר כולל אחזקהמעלית  +מזגנים 0508844442
ששון מאירי
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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכן פנסיוני מחפש שיתוף פעולה עם סוכן ביטוח
אלמנטרי עופר לוין 0507214419
אנו רוכשים תיקי ביטוח ופנסיוני במכפיל גבוה ישנה
אפשרות לרכישה חלקית ועבודה משותפת לצד
תגמולים לכל החיים נשמח להפגש,שרמן סוכנות
לביטוח-מוטי office@insisrso.com .0528151188
חושן סוכנות לביטוח ופיננסים בע"מ מעוניינת
ברכישת תיק אלמנטרי מכל גודל שהוא בתנאים
טובים ,שיתוף פעולה או ליווי מתמשך.לפרטים גיא
קפלן 0525690573
ערן בר סוכנות לביטוח בע"מ ,עם התמחות עסקית
מחפשת לרכוש תיקי ביטוח אלמנטארי בכל גודל,
רכישה מלאה או שותפות ,אפשרויות תפעול ויצירת
פנסיה עתידית .לפרטים יש לפנות לערן 054־.2004455
סודיות מובטחתeran@bar .־ins.co.il
שת"פ ורכישת תיקי ביטוח אם אתה סוכן צעיר בתחום
הפנסיוני וזקוק להפניות וחיבור ללקוחות באזור הצפון
– צור קשר לאפיקי הון – eyal@afikeyhon.co.il,
054־4276891
אין לך בתיק הביטוח דור המשך ומעוניין לפרוש? האם
הדרך היחידה היא מכירת התיק? אז זהו ,שלא! אצלנו
באיכויות פיתחנו מתווה בה יוכל הסוכן גם לפרוש וגם
ליהנות מהתמלוגים לאורך כל החיים .אם גם אתה
כזה נשמח להפתיע אותך לטובה ולהיפגש .ליצירת

קשר ותיאום פגישה ,אסף יגר 052־ 4241333המודעה
מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת לשני המינים.
סו"ב יקר/ה ,מעוניין להיכנס לתחום ייעוץ
המשכנתאות ולא יודע איך? בבעלותי חברת  K&Rכסף
חכם בנדל"ן בע"מ אשר עוסקת בגיוס אשראי לחברות
 /עצמאים  /פרטיים .אנו מתמחים ביועץ למשכנתה
(חדשה  /מיחזור  /איחוד הלוואות  /ועוד) .נשמח
לשת"פ עמך על תיק המבוטחים שלך ,ובמקביל ללמד
אותך את התחום.בוא נפגש לקפה ,שלמה קרקסוני,
052־2944888
https://www.facebook.com/krsmartmoney

אם אתם מחפשים להוריד את שעות העבודה והלחץ
ולהמשיך לעבוד כמה שבא לכם או שבא לכם להעביר
את המבוטחים שלכם למישהו ראוי שניתן לסמוך עליו
ולשנות פאזה אנחנו כאן בשבילכם ונדע לייצר את
הפתרון הכי מתאים עבורכם .ביחד סוכנות לביטוח
מחפשת סוכנים לביצוע שיתופי פעולה ובאפשרותנו
גם לרכוש תיקים קיימים וגם לבצע מכירות על תיקים
קיימים .אנו ותיקים בענף ויודעים לייצר שיתופי פעולה
שבהם כולם מרוויחים (יש לנו שת"פים שעובדים יום
יום לשביעות רצונם של כל הנוגעים בדבר וזה בדוק)
שווה לכם להיפגש ולהכיר אותנו רק כדי שתוכלו
לקבל את כל המידע על מנת לקחת החלטה מושכלת.
ניתן לפנות אלינו במייל /בנייד נייד 052־ 7703399גיל
052־ 4526944משה gil@beyahad־ins.com

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה יוסי
בצרי על פטירת אימו

דייזי בצרי
שלא תדע עוד צער

ז"ל

