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ביטוח ופיננסים

לא פעילה 
המשבר במסלקה הפנסיונית גרר לא 

מעט תלונות של סוכנים ⋅ הלשכה 
פנתה לרשות בנושא  < עמ' 6

השקעות אלטרנטיבית 
יום עיון ייחודי בנושאים פיננסים 

 לסוכנות וסוכנים צעירים חברי הלשכה 
במחוז הצפון  < עמ' 6

“דווקא בתקופת בחירות 
– נחזק את פעילותנו 

הפרלמנטרית"
 נשיא הלשכה סו”ב 

שלמה אייזיק התייחס 
 לפעילות הענפה של 

הלשכה בוועידת עדיף 
שנערכה השבוע ⋅ “אנחנו 

בתקשורת מלאה עם 
הרשות ומקדמים גם מולה 

המון פעילות לטובת 
הסוכנים וציבור המבוטחים”

< עמ' 2
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ביטוח 
ופיננסים

"זה הזמן הנכון לרתום את חברי הכנסת"
נשיא הלשכה סבור שדווקא בתקופת הבחירות יש להגדיל את הפעילות הפרלמנטרית. "מחזרים 

אחרינו" ⋅ על הרשות: "אנחנו בתקשורת מלאה עם הרשות ומקדמים הרבה מאוד פעילות. לא נתפשר 
 על טיוטת חוזר השירות, כי היא מסוכנת עבורנו" < רונית מורגנשטרן

"
הכנסת.  חברי  את  לרתום  הנכון  הזמן  זה 
נחשב  שמאוד  גוף  אנחנו  אחרינו.  מחזרים 
הרבה  יש  הכנסת.  עם  היחסים  במערכות 
כ־108  של  גודל  בסדר  שמטפלים  סוכנים  מאוד 
חברי כנסת נכון לעכשיו. יש הרבה מאוד סוכנים 
שמקורבים לחברי כנסת ואנחנו הולכים להשתמש 

בזה".
אייזיק,  שלמה  סו"ב  הלשכה,  נשיא  אמר  כך 
בתשובה לאילן פיש, עורך משנה בעדיף תקשורת, 
וכניסה  הכנסת  פיזור  רקע  על  אם  שאלתו  על 
למערכת בחירות אפשרי לרתום עכשיו את חברי 
הכנסת. הריאיון עם נשיא הלשכה נערך בוועידת 
שהתקיימה  עדיף  של  ה־14  והיועצים  הסוכנים 

ביום ג'.
מקדמת  שהלשכה  נושאים  מספר  מנה  אייזיק 
בחברה  הסוכנים  אפליית  הפרלמנטרי:  במישור 
חוק  הצעות  שלוש  כבר  הונחו  לגביה  הערבית, 
ציין  שבאות להקטין את התופעה. נשיא הלשכה 
חברות  מנכ"לי  מספר  עם  נפגש  כי  זה  בהקשר 
ביטוח שממהרות להוציא הפסקת עבודה לסוכנים 
מהחברה הערבית )כפי שפרסמנו לפני שבועיים, 
הבטיחו  ואיילון  כלל  הביטוח  חברות  מנכ"לי 
להפסיק לשלול אוטומטית מכירת פוליסות חובה 

מסוכני ביטוח מהחברה הערבית. ר.מ.(. 

רק בעל רישיון
"הדבר  בלבד:  רישיון  בעל  בידי  ביטוח  מכירת 
ליצור מצב שלא  זה  ביותר מבחינתי  המשמעותי 
יהיה מישהו שמשווק ביטוח במדינת ישראל שלא 
אוחז ברישיון ביטוח. זה לא הגיוני", טען אייזיק. 
מכובד  כמקצוע  שמוכר  היחידי  המקצוע  "אנחנו 
ללקוחות,  שמתקשרים  אנשים  יש  שבו  מאוד, 
אוחזים  ולא  ואחרים  כאלו  כיסויים  להם  מציעים 
ליתר  גם  לאמץ  יש  לדבריו,  ביטוח".  ברישיון 
מי  שרק  ההון  שוק  רשות  החלטת  את  הענפים 
פוליסות  של  ולמכירה  לשיווק  ברישיון  שיחזיק 
כי  ציין  אייזיק  בכך.  לעסוק  רשאי  יהיה  בריאות 
יש  אך  הישיר,  השיווק  בסוגיית  שיפור  מורגש 

להעלימו לגמרי.
נושא מהותי נוסף שיקודם בחקיקה, הוא החזרת 
לשכת סוכני הביטוח לוועדה המייעצת של הממונה 
"אנחנו צריכים להיות שם.  על רשות שוק ההון: 

אנחנו הקול של אזרחי מדינת ישראל", הדגיש.
"אני גם עושה פעולות על מנת לבטל את סעיף 
מנת  על  לדעתי,  מאוד  מאוד  חשוב  וזה  19א' 

לאפשר לגבות שכר טרחה באופן חופשי ללא שום 
מניפולציה".

פועלים ולא רק מגיבים
על יחסי הלשכה ורשות שוק ההון אמר אייזיק: 
לא   - פעילות  מאוד  הרבה  מקדמים  "אנחנו 
הרשות  את  מפציצים  פשוט  אנחנו  מגיבים;  רק 
בדיבור,  מאמין  אני  ותגובות.  רעיונות  בבקשות, 
עם  מלאה  בתקשורת  אנחנו  אז  בשיחה.  מאמין 
סוכני  ציבור  לטובת  דברים  ומקדמים  הרשות 

הביטוח.
ברמת  גם  אותנו,  מטריד  שמאוד  נוסף  "דבר 
הלקוחות  של  האפשרויות  ברמת  וגם  התחרות 
לקבל תעריפים טובים, זה טיוטת חוזה הריידרים. 
אינני מבין למה רשות שוק ההון מתעסקת בדברים 

שלא קשורים למוצרי ביטוח.
לדבר  חשוב  דבר,  כל  על  להסכים  חייבים  "לא 
בהם  שטיפלנו  דברים  שני  יש  לשכנע.  ולנסות 
בהצלחה. לדוגמה, פורסמה טיוטת חוזר שמאפשר 
בהר  לצפייה  הרשאה  לקבל  היצרנים  לעובדי 
לרשות.  פנינו  הזה,  המשחק  בתוך  היינו  הביטוח. 
אנחנו ניכנס פנימה ואנחנו נקבל למשרדי הסוכנים 
אני לא  הביטוח.  למשרדים הרשאות לצפייה בהר 
יודע אם זה יהיה לשניים־שלושה עובדים. זה יהיה 

פר רישיון. בבריאות ובעתיד בכללי ובחיים".

חוזר השירות
בנוסף, ציין נשיא הלשכה כי "מתחילת הקדנציה 
אני מטפל בהפחתת האגרות. מי שאוחז ברישיון 
של סוכנות תאגיד משלם במצרפי סדר גודל של 
את  כולל   - ישראל  למדינת  אגרות  שקל   4,000
האגרה של הרישיון האישי, הרישיון של התאגיד 
משה ברקת  ואגרות לרשם החברות. אז הממונה 

מגלה פה רוח חיובית".
אייזיק הוסיף כי בכוונתו "להחזיר למדף מוצרים 
שנעלמו ממנו. אנחנו בסופו של דבר אחראים על 
נעלמו  ישראל.  מדינת  אזרחי  של  החיים  איכות 
מהמדפים שמונה כיסויים מאוד משמעותיים. בין 
מקצועיים,  עיסוקים  עבודה,  כושר  אבדני  היתר, 
דו־עיסוקיים, ביטוח סיעודי, ביטוח נכות מתאונה, 
לא  זה  אם  ועוד.  מקצועית  כות  מתאונה,   מוות 
אם  ללקוחות.  להציע  נוכל  לא  המדף  על  יהיה 
ושל  האזרחים  של  החיים  איכות  משהו,  יקרה 

המשפחות ייפגעו".
נשיא  ציין  הרשות  עם  במחלוקת  נושאים  לגבי 
הסוכנים  של  השירות  חוזר  "טיוטת  כי  הלשכה 
האחרונה  הטיוטה  ביותר.  קטלנית  היא  והיועצים 
בתיק  שלנו.  בקניין  פגיעה  של  במקומות  נוגעת 
הביטוח. בעת מכירת תיק כזה או אחר וזה משהו 
שלא נתפשר עלינו. הבהרנו לרשות את עמדתנו. 
אני חושב שבסופו של דבר- אנשי הרשות הבינו 
שאם ייפגעו בנו,  כנראה שהפגיעה הכלכלית בנו 
שהחוזר  מניח  ואני  היצרנים  קופת  את  תעשיר 

הסופי ייראה אחרת. אנחנו לא נתפשר על זה".

הסדרה במסלקה 
לאחד  מתכוון  הוא  כי  אייזיק  אמר  זה  בנושא 
כוחות עם מנהלי הסדרים ועם מתכננים פיננסיים, 
בין  משותפים.  דברים  מאוד  הרבה  לנו  יש  "כי 
היתר אנחנו רוצים לעשות הסדרה בכל מה שנוגע 
למסלקה הפנסיונית ולהיות חלק מאוד משמעותי 

בתחום הזה".

דמי ניהול ועמלה
לשאלת המראיין על ליבת המאבק מול חברות 
שכחו  חברות  "לאחרונה  אייזיק:  אמר  הביטוח, 
ולהגיד  לעמלות,  הניהול  דמי  בין  קשר  שאין 
ישלמו עמלות  לא  ניהול כאלה  לסוכנים שבדמי 
חוק  יש  העוצמה.  במלוא  נפעל  מקובל.  לא  זה   –

במדינת ישראל, והן פועלות בניגוד לחוק".

אייזיק. "בכוונתו להחזיר למדף מוצרים שנעלמו ממנו. 
אנחנו בסופו של דבר אחראים על איכות החיים של אזרחי 

מדינת ישראל" | צילום: דוברות שלמה אייזיק



חיות המחמד שלנו
הן כבר מזמן חלק מהמשפחה. 

אנחנו בהראל נדאג גם לבריאות שלהן!

שירותי הבריאות של Marpet אינם 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.

 סוכנים, למבוטחי הבריאות שלכם 
 בהראל יש הטבות בלעדיות: 

שירותי הבריאות של  
לחיות מחמד בתנאים משתלמים במיוחד

שירות מורחב
ְלהוצאות רפואיות 

חיסונים
וטיפולים שוטפים

ֵמחיר 
ַאטרקטיבי
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לונות רבות הצטברו לאחרונה בוועדה ת
בעיות  על  הלשכה  של  הפנסיונית 
וחוסרים בהצגת נתוני יתרות והפקדות 
הפנסיונית,  המסלקה  שמספקת  חוסכים  של 
לטובת  לפעול  הביטוח  סוכני  על  שמקשה  מה 

לקוחותיהם בתחום הפנסיוני.
הוועדה  חבר  לביאנט,  יורם  סו"ב  לדברי 
שבועות  מספר  לפני  החלה  הבעיה  הפנסיונית, 
גרסה.  עדכון  עברה  הפנסיונית  כשהמסלקה 
לעומק  יותר  לחקור  החלה  הפנסיונית  "הוועדה 
מקרים  על  המסלקה  עם  קרוב  בקשר  ולעמוד 
נקודתית  תוקנו  שדווחו  מקרים  כה  עד  כאלה. 
אך מקור הבעיה עדיין לא אותר. רק היום דווחנו 
שאולי נמצא מעקף לבעיה. נעקוב כמובן", אומר 

סו"ב לביאנט.

הסוכנים מודאגים
נדיר  דבר  לא  הן  תוכנה  שתקלות  מבינים  "אנו 
הסוכנים  אנחנו  "אך  לביאנט,  מוסיף  בעולמנו", 
מאוד  מודאגים  בפרט  הפנסיונית  והוועדה  בכלל 
עמדו  הנוכחי  ה'באג'  ברקע  כי  ראשית,  מהמצב. 
עוד  מסלקה  דיווחי  של  ומגוונות  שונות  תקלות 

יתרות  היתר,  בין  האחרון.  הגרסה  עדכון  לפני 
חסכון שלא תואמות את מה שמופיע בגוף המוסדי, 
על  במידע  חוסרים  מסוים,  מגוף  חסרים  נתונים 

סיווגי כספים ועוד. 
כבעלי  חיינו  את  לדמיין  לנו  קשה  אחד,  "מצד 
רישיון ללא המסלקה. זאת מערכת מידע קריטית 
איך מערכת  לנו לקבל  ומצד שני, קשה  עבורנו. 
מידע פיננסית שמפוקחת ומורשית על ידי משרד 
האוצר יכולה לסבול מכל כך הרבה תקלות מידע 
במשך זמן כה רב. הרי אם אזרח היה נכנס לאתר 
בחשבון  נכונה  לא  יתרה  ורואה  שלו  הבנק  של 
ובצדק. מדוע אנחנו  זועק לשמיים  היה  הוא  שלו 
מקבלים זאת כשמדובר במסלקה הפנסיונית? האם 
החסכון הפנסיוני של הציבור פחות חשוב מיתרות 

העו"ש שלו? ממש לא".

סנקציות על המוסדיים 
מה הייתה תשובת המסלקה לפניותיכם? 

"תשובתה של המסלקה בדרך כלל היא שהמסלקה 
צינור  רק  אלא  עצמה,  בפני  מידע  מערכת  אינה 
אך  נכון  זה  המוסדיים.  מהגופים  מידע  להעברת 

לא מדויק. 
"ראשית, לא פעם המידע המגיע מגופים מוסדיים 
אכן חסר או שגוי, אולם אמורות להיות סנקציות 
כנגדם במקרים כאלה. אנו דורשים שאלה ייושמו 
חסר  מידע  למסלקה  ששולח  מוסדי  גוף  ויאכפו. 
רק  לא  המסלקה  שנית,  בחומרה.  שייענש  ראוי 
בודקת, מסכמת, מעבדת  גם  היא  מעבירה מידע, 
למזמין  נגישה  בצורה  מידע  סיכומי  ומנפיקה 

המידע. 
"נזכיר, שסיכומים אלה מהווים אסמכתה רשמית 
מול רשות המיסים, בתי משפט ורשויות אחרות. 
הנפקת דוחות שגויים עלולה להביא לתוצאה הרת 

אסון ללקוח".
הלשכה דורשת מהמסלקה לבצע בדק בית יסודי 
לגבי תהליכי עבודה, בקרת איכות תוכנה, ובקרת 
איכות מידע. "זה אתגר טכנולוגי בר ביצוע. נרצה 
לראות פיקוח הדוק יותר של האוצר ולעקוב אחר 
שיפור. בינתיים, אנחנו נמשיך לעקוב עד שנהיה 

שבעי רצון", מסכם סו"ב  לביאנט.

 יתרות לא תואמות ונתונים חסרים: 
מה קורה במסלקה הפנסיונית?

 תלונות רבות של סוכנים על תקלות באתר ובדוחות המסלקה ⋅ סו"ב יורם לביאנט: 
"לא מובן איך מערכת מידע פיננסית שמפוקחת ומורשית על ידי משרד האוצר יכולה 

לסבול מכל כך הרבה תקלות מידע במשך זמן כה רב" < רונית מורגנשטרן

"אם אזרח היה נכנס לאתר 
של הבנק שלו ורואה יתרה לא 
נכונה בחשבון שלו הוא היה 
זועק לשמיים ובצדק. מדוע 

אנחנו מקבלים זאת כשמדובר 
במסלקה הפנסיונית?"

shutterstock :מידע שגוי המופיע בדוחות המסלקה פוגע בשירות הסוכן למבוטחים | צילום

 לביאנט. "מבקשים מהמסלקה לבצע בדק בית יסודי" 
| סטודיו טל בדרק
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"
זה לא האינטרס של סוכן שהוא הוגן שייקחו 
שהלקוח  או  הסכמתו  ללא  הלקוח  את  לו 
יעבור לסוכנות אחרת בלי שהוא בכלל מודע 
מאחד  לעבור  אמור  ולא  פרטי  שלו  המידע  לזה. 
לשני בלי שיהיה מודע לכך. אנחנו עושים חשיבה 

בנושא". 
כך אמר אוהד מעודי, סגן בכיר לממונה על שוק 
ההון, בוועידת הסוכנים והיועצים ה־14 של עדיף, 
ויינברגר, כתב  שהתקיימה השבוע. בראיון לרועי 
ביטוח ובנקאות בגלובס, ציין מעודי שהנושא הזה, 
הנושאים  אחד  הוא  הלידים",  "נושא  כינה  אותו 
סוכני  לשכת  עם  בו  פעולה  משתפת  שהרשות 
הביטוח:  "השיח עם הלשכה היום הרבה יותר טוב 
על  מסכימים  אנחנו  תמיד  לא  בעבר.  היה  מאשר 

הדברים, אבל השיח חיובי, בונה", אמר. 
נשיא  של  פנייתו  את  פרסמנו  שעבר  בשבוע 
למנכ"לי  זה  בנושא  אייזיק  שלמה  סו"ב  הלשכה 
הסוכן  את  ליידע  מהם  ביקש  בה  הביטוח  חברות 
המקורי על כל ייפוי כוח שמגיע אל החברות לפני 

העברת לקוח שלו לסוכן אחר.

הסוכן האובייקטיבי
על  הסיכויים,  לגבי  ויינברגר  של  לשאלתו 
הסוכן  רפורמת  את  לקדם  הכנסת,  התפזרות  רקע 
האובייקטיבי שאמורה לעבור בחקיקה, אמר מעודי כי 
"חלק מהדברים אכן היו צריכים להיות בחקיקה, אך 
יש לא מעט דברים במסגרת הוראות הרשות וחוזרי 
הממונה. חלק מהדברים פורסמו בעבר וחלק צפויים 
מבחינת  הדגש  את  לשים  צריך  בעתיד.  להתפרסם 
המטרות של אותה רפורמה: הראשון - צמצום ניגודי 
העניינים; השני - שקיפות; הדבר השלישי - השאת 
דבר  גם  זה  הללו  הדברים  שלושת  למבוטח.  ערך 
עובד  סוכן  למשל  אם  ורוצים.  צריכים  שהסוכנים 
עם חברה אחת או שתיים, צריך לתת לזה שקיפות. 
סוכן  מולו  שיש  חושב  מגיע,  לפעמים  המבוטח 
שיש לו על המדף הרבה אפשרויות. הוא לא קיבל 
מענה ביטוחי. חושב שאין לו מה לעשות. לא תמיד 
אפילו  יותר  רחב  היצע  למצוא  שאפשר  מודע  הוא 

בסוכנות אחרת. לכן הדבר הזה חשוב".
ללקוח  מעניק  שסוכן  אקסטרה  שירותי  בנושא 

לא  "אנחנו  מעודי:  ציין  עבורם,  תשלום  וגביית 
שיש  כאן  גם  לראות  צריך  אבל  לכך,  מתנגדים 
של  תלונות  מקבלים  אנחנו  לפעמים  שקיפות. 
מול  אל  ביטוח  לעסקת  נכנס  שלקוח   - לקוחות 
סוכן ובדיעבד התברר שעליו לשלם לו קנסות או 
זה  הדרך.  בתחילת  לו  שוקפו  לא  סכומים שבכלל 
לדברי  הוגנת".  בצורה  לפעול  סוכן  של  אינטרס 
מעודי, רשות שוק ההון תתייחס לנושא זה בחוזרים 

ייעודיים בהמשך השנה.

ו"ר הוועדה לסוכנים צעירים בלשכה י
חיפה  מחוז  ויו"ר  אדרי  ענר  סו"ב 
יזמו  סאטובי,  תדהר  סו"ב  והצפון 
אלטשולר  ההשקעות  בית  עם  במשותף 
יום עיון בתחום הפיננסים לסוכנים  שחם 

הצעירים שבמחוז הצפון.
"אחרת"  באווירה  יתקיים  העיון  יום 
בקפה גרג ברחוב בן יהודה בעיר נשר. הוא 
ייפתח בארוחת בוקר, וימשיך עם הרצאות 

מקצועיות ומעשירות של מומחי אלטשולר 
מנהלת  רעות שובבו,  שחם בתחום הפיננסים. 
גמל  שחם  באלטשולר  מכירות  מחלקת 
הפצה  ערוצי  מנהלת  יפרח,  ואדר  ופנסיה, 
התהליכים  על  יספרו  ההשקעות,  בית  של 
שנעשים באופן מתמיד כדי לתת לסוכנים את 
השירות המקצועי והיעיל ביותר ועל הכלים 

בנוסף,  לרשותם.  שעומדים  הדיגיטליים 
של  ההשקעות  תיק  גיוון  על  הרצאה  תועבר 

הלקוח באמצעות השקעות אלטרנטיביות.
כבר  נרשמו  העיון  ליום  אדרי,  סו"ב  לדברי 
"האירוע  צפון:  ממחוז  וסוכנות  סוכנים  כ־40 
מתעניינים  שרובם  הצעירים,  לסוכנים  מיועד 
יותר בפיננסים מאשר בביטוח אלמנטרי, למשל. 

מקצועי.  מוסף  ערך  להם  ייתן  העיון  יום 
עיון  ימי  לקיים  בכדי  נפעל  בהמשך 
נוספים באותה המתכונת למחוזות אחרים 
של הלשכה וזאת במסגרת תוכנית ועדת 
הסוכנים הצעירים להתמקד השנה בתחום 

הפיננסים".
סו"ב סאטובי מוסיף: "שמחנו על שיתוף 
הפעולה ונרתמנו לסייע באירוח יום העיון. 
על  מהרצאות  ייהנו  שיגיעו  הסוכנים 
התמודדות בתקופת משבר בשווקים וסקירת 
שוק של מוצרים אלטרנטיביים חדשים, יתרונות 
קרן הפנסיה ופרישה מיידית. מדובר ביום עיון 
להיכנס  שמחפשים  הצעירים  לסוכנים  חשוב 
תחומי  לעומת  המתפתח  הפיננסים  לעולם 
ביטוח כמו אלמנטרי וביטוח בריאות, שסובלים 

מרגולציה מוגברת".

ענר אדרי ותדהר סאטובי

חדשות הלשכה | 

 הרשות בוחנת: התערבות בסוגיית 
ההעברות של לקוחות בין סוכנים

ברשות שוק ההון הודיעו כי יבחנו את הסוגיה של העברת לקוח לסוכן אחר ללא ידיעת הסוכן המקורי ⋅ 
אוהד מעודי: "מידע פרטי לא אמור לעבור מאחד לשני בלי שיהיה מודע לכך" < רונית מורגנשטרן

 התמודדות עם משברים והשקעות 
אלטרנטיביות: יום עיון פיננסי לסוכנים צעירים 

יום העיון יערך עבור סוכנות וסוכני מחוז הצפון בלשכה ויעניק להם ערכים מוספים מקצועיים. 
הוא יכלול הרצאות בנושאים פיננסים שונים וכן על נושאים אקטואליים < רונית מורגנשטרן

מעודי. "השיח עם הלשכה היום הרבה יותר טוב מאשר 
היה בעבר" | צילום: סטודיו עדיף
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"הרבה דלתות נסגרו בפניי – אבל כשדלת אחת 
נפתחה, נפתחו דלתות נוספות"

 מדי שבוע נכיר סוכנות וסוכנים צעירים, הדור הצעיר של לשכת סוכני הביטוח ⋅ והשבוע: 
סו"ב רואן עלי, סוכנת ביטוח עצמאית, מעלות תרשיחא < רונית מורגנשטרן

גיל: 26
מצב משפחתי: רווקה  

ותק: 5 שנים 
רישיון: פנסיוני ואלמנטרי, מתמחה בתחום הפנסיוני, פיננסים 

והפרט.

מה עשית לפני שהיית סוכנת ביטוח?
"התחלתי את דרכי בעולם הביטוח בגיל מאוד צעיר. לפני זה 
עשיתי שירות לאומי ולמדתי במקביל לתואר ראשון בכלכלה 

וניהול".
למה בחרת במקצוע זה? מה את אוהבת בו?

"עולם הביטוח לא תמיד ברור ללקוחות, לכן חשוב להעביר 
וביכולתי  מסר בצורה פשוטה. אני רוצה ומאמינה בכישוריי 
את  שלו  למשפחה  להבטיח  רוצה  אחד  כל  לאנשים.  לעזור 
וזו השליחות  הסיכוי לקבל את הרפואה הטובה ביותר שיש 

שלנו כסוכני ביטוח". 
האם נתקלת בקשיים בתחילת דרכך המקצועית? ספרי עליהם.

"כבחורה צעירה הייתי צריכה ללמוד איך לנהל עסק בכלל, 
איך להתמודד לבד כעצמאית; מעולם לא הקלתי על עצמי, 
נשארתי שעות ארוכות בעבודה לתוך הלילה. הרבה דלתות 
דלת  לי  היא פתחה  נפתחה  אבל כשדלת אחת  בפני,  נסגרו 
אחת נוספת לצידה שפתחה עוד אחת נוספת וכן הלאה, הכל 

מתוך אהבה ורצון להצליח".
איך את מתמודדת עם הרגולציה בתחום?

"הרגולציה מחייבת השקעת משאבים; תפקידי לשפר את יחסי 
הוגנת  פעילות  לאפשר  כדי  ולאזנם  הכוחות 
יש  אומנם  שלי.  ללקוח  ערך  ובעלת  יעילה 
המון שינויים בענף, הרבה מסמכים, דרישות 
וחוקים,  אך סוכן צריך לאפשר המשך פעילות 

תקינה ואף למעלה מזה - המשך צמיחה".
זוכה בחברות הביטוח כסוכנת  לאיזה יחס את 

צעירה? 
יש  פניה;  לכל  מקצועי  ומענה  רציני  "יחס 
חברות מדהימות שנותנות לסוכן המון הדרכות 
ויחס אישי. אני החלטתי להצטרף לבית סוכן 
אותי  שמלווה  לביטוח,  סוכנות  נ.ע.ר  לידור 
מול חברות הביטוח וממליצה לכל סוכן צעיר 

לעשות את זה בתחילה הדרך". 
במסגרת  אישי  הצלחה  לסיפור  דוגמה  תני 

עבודתך. 
והצלחתי  קשה  במחלה  חלתה  שלי  "לקוחה 
חשוב  זה  כמה  זכויותיה.  את  עבורה  למצות 
קשה  במחלה  חולה  הוא  כאשר  ללקוח 
בחיים  להמשיך  צריך  ועדיין  לעבוד  ומפסיק 

גם  ובנוסף  ומשתנות  קבועות  הוצאות  לגדל משפחה לשלם 
הוצאות רפואיות. המקרה הזה גרם לי להבין את המשמעות 

של העבודה שלנו".

טיפים לסוכנים צעירים כמוך? 
אני  שלו.  הסודות  את  יש  מקצוע  "לכל 
מאמינה שהדור הצעיר יצליח אם הוא מאמין 
הזמן  כל  ללמוד  ובחדשנות;  בדיגיטל  ומבין 
להגיע להדרכות ולכנסים של הלשכה. בנוסף, 
לוודא  אנשים;  עם  עסקים  עושים  אנחנו 
מקצועיות,  אמינות,  ביושר,  זה  את  שתעשו 
שאיפה למצוינות ועבודה עם האנשים בגובה 
טובה  הכי  שהדרך  תמיד  לזכור  העיניים. 

להתכונן למחר זה לדאוג להיום".
איך הלשכה יכולה לסייע לסוכנים הצעירים?

מותקפים  ביטוח  סוכני   - התקשורת  "מול 
באמצעות התקשורת; מול הרגולטור ומאבק 
רישיון בתחום  רק מבעל  ביטוח  רכישת  על 

הביטוח".
איפה תרצי להשתלב בפעילות הלשכה? 

לאור  הפיננסים;  בוועדת  חברה  כיום  "אני 
הביטוח  סוכני  על  הביטוח,  בענף  המצב 
להיכנס לתחום הפיננסים. זו בעיני ראייה נכונה לטווח הארוך 
והחדרת המודעות ללקוחות שיש אלטרנטיבות חיסכון מחוץ 

לבנקים".

 סו"ב סהר ביטון. "השוק שלנו עמוס ברגולציה עם חובת מסמכים והחתמות"
 | צילום: באדיבות המצולם

סו"ב רואן עלי. "אני 
רוצה ומאמינה בכישוריי 
וביכולתי לעזור לאנשים" |  
צילום באדיבות המצולמת

"לאור המצב בענף 
הביטוח, על סוכני 
הביטוח להיכנס 

לתחום הפיננסים. 
זו בעיני ראייה 

נכונה לטווח הארוך 
והחדרת המודעות 

ללקוחות שיש 
אלטרנטיבות חיסכון 

מחוץ לבנקים”



| 23 ביוני 82022  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  02  חדשות הלשכה | 

־2 ביולי הקרוב ייכנס לתוקפו חוזר צירוף ב
של  לביטוח  צירוף  לפיו  תיקון,  לביטוח 
שנה   67 להם  שמלאו  ותיקים  אזרחים 

יבוצע רק באמצעות מי שהוכשר לכך.
הלשכה מקיימת עד סוף חודש יוני שלושה ימי 
חברי  עבור  וצפון,  מרכז  דרום,  במחוזות  עיון, 
הלשכה במטרה לבצע את ההכשרה הנדרשת וגם 
להעניק להם כלים מקצועיים ופרקטיים הקשורים 
העיון  בימי  שישתתפו  הסוכנים  החוזר.  להוראות 

יקבלו תעודת הכשרה בסיומם.
יום העיון הראשון בסדרה במרכז  היום התקיים 
גבי  סו"ב  לדברי  באשקלון.  הבינלאומי  הכנסים 
וסוכנות  סוכנים  כ־80  דרום,  מחוז  יו"ר  מלכה, 

ממחוזות דרום והשפלה השתתפו בהכשרה.
לאחר ארוחת בוקר קלה, הרצה ד"ר אלכס קפלון, 
גרונטולוג וכלכלן אריכות ימים, בנושא התארכות 
תוחלת החיים, האתגר וההזדמנויות שהיא מביאה.

היועץ המקצועי של הלשכה,  יניב מאיר,  עו"ד 
המקצועיים־ ההיבטים  את  לנוכחים  הסביר 

משפטיים הקשורים להוראות החוזר.
את  המשתתפים  כל  קיבלו  העיון  יום  בתום 

תעודת ההכשרה.

"שמחנו  השפלה:  מחוז  יו"ר  שבי,  אבי  סו"ב 
בנושא  ההשתלמויות  סבב  את  היום  לפתוח 
אזרחים  לאוכלוסיית  והמכירה  השירות  כתב 

ותיקים הייתה השתתפות של מעל ל־80 סוכנים 
שהשתתפו וקיבלו תעודת הכשרה מהלשכה בגמר 

ההשתלמות".

 כלים פרקטיים ומקצועיים: הכשרת סוכנים 
למכירה ושירות לאזרחים ותיקים

עשרות סוכנות וסוכנים השתתפו בכנס הראשון שפתח את סבב ימי העיון של הלשכה בנושא ונערך 
היום במרכז הכנסים הבינלאומי באשקלון < רונית מורגנשטרן

עקבות מחסור בעובדי בק אופיס בענף ב
הביטוח, החליטו לשכת סוכני הביטוח 
שיתוף  על  הביטוח  חברות  ואיגוד 
לפיננסים  האקדמיה  עם  ויחד  ביניהם,  פעולה 
רפרנטים  כ־3,000  להכשיר  הוחלט   ,BDO

בחודשים הקרובים.
 .BDO לפיננסים  באקדמיה  יבוצעו  ההכשרות 
שעות   4 של  מפגשים   12 יכלול  קורס  כל 
לו  שאין  למי  גם  מיועד  והוא  בערב,  אקדמיות 
תואר ראשון וגם מי שאינו עובד בתחום הפיננסי.
 3 "תוך  כי  מציינים,  לפיננסים  באקדמיה 
חודשים יוכלו המעוניינים בכך להפוך לרפרנט 
הפיננסים  במוסדות  שעובד  בכיר  ביטוח 
הכנסה  פוטנציאל  עם  בישראל,  המובילים 
שקל,   8,000 שקל    10,000  - של  התחלתי 

ו־14,000 שקל וצפונה לבעלי ניסיון.

תחום צומח
עוד נמסר, כי כיום ישנו ביקוש עצום לרפרנטים 
איכותיים בתחום הביטוח בבתי השקעות, מוסדות 
בישראל.  סוכן  ובתי  ביטוח  סוכניות  פיננסים, 
והדינאמי  הצומח  התחום  הינו  הפיננסי  "התחום 
העברות  אלפי  עשרות  מתרחשות  בו  ביותר, 
הפקדות  עמיתים,  קליטת  קופות,  ניוד  כספים, 
פעולות,  לאותן  יום.  מידי  פעולות  המון  ועוד 
הולם,  מענה  לתת  צריכים  הפיננסים  המוסדות 
איכותי,  שירות  לקוחותיהם  קהל  עבור  ולייצר 

מהיר ומקצועי ביותר.
בכירים  רפרנטים  לתמונה  נכנסים  "כאן 
שתפקידים להיות המנוע שגורם לכל המערכת 
לנוע באופן מסודר ומדויק. רפרנט ביטוח בכיר 
הוא הציר המרכזי המחבר בין מחלקות, סוכנים 
ולקוחות, ולמעשה הוא זה המייצר את התקשורת 

בין כל הצדדים המעורבים. רפרנט ביטוח בכיר 
ועליו  תפעולי־אדמיניסטרטיבי,  הצד  על  אמון 
מגישים  המעורבים  הצדדים  כל  כי  להבטיח 
ההפקדות  כל  את  וקולטים  הנכון  המידע  את 

הפיננסיות".
רק  לא  התלמידים  הייחודי  ההכשרה  בקורס 
בזמן  בו  יתנסו  גם  אלא  התפקיד,  את  ילמדו 
מטעם  בחינה,  תערך  ההכשרה  בסוף  אמת. 

לשכת סוכני הביטוח.
תעודת  יקבלו  בבחינה,  בהצלחה  העומדים 
סוכני  בכיר/ה מטעם לשכת  ביטוח  רפרנט/ית 
כן,  כמו   .BDO לפיננסים  והאקדמיה  הביטוח 
מהגופים  באחד  מהשמה  ייהנו  הקורס  מצטייני 
באחריותה  ההשמה  בישראל.  הפיננסים 

הבלעדית של האקדמיה לפיננסים.
לפרטים נוספים ולהרשמה

כ־3,000 רפרנטים בכירים בביטוח יוכשרו בקורסים 
במסגרת שת"פ של לשכת סוכני הביטוח

< רונית מורגנשטרן

גבי מלכה

אבי שבי
יום עיון דרום | צילומים: גיא קרן, סטודיו צאפלין

https://bit.ly/3HLAfxS
https://bit.ly/3HLAfxS
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שממש כ לבקרים  חדשות  שומעים  ולנו 
מעוניין  יהיה  לא  אחד  אף  כבר  בקרוב 
או  ביטוח  סוכן  דרך  ביטוח  לרכוש 

ישתמש בשרותיו אל מול חברות הביטוח.
יודעים שאנחנו נמצאים באחת התקופות  אנו 
ביותר  הגדול  השינוי  מתקיים  בהן  המאתגרות 
נותני  טכנולוגית.  תאוצה  מבחינת  בהיסטוריה 
חברות  ביטוח,  חברות  בנקים,  כגון  שירותים 
מוניות, חברות שליחויות וחברות תעופה הבינו 
אדם  של  משרות  במעבר  הגדול  החיסכון  את 

לשרות של מכונה. 
ענף הביטוח עצמו נמצא שם גם כן, ועם השנים 
ענף  ובניהם  השונים  הענפים  את  לראות  ניתן 
מאפשרים  אשר  וכדומה,  לחו"ל  נסיעות  הרכב, 
ללקוחות לרכוש ביטוח דרך אמצעים דיגיטליים.
שסוכני  ללמוד  ניתן  השנים  מניסיון  כן,  כמו 
הביטוח הינם היחידים שיכולים לשמור על ענף 
הביטוח ולדאוג שימשיך לשגשג ולפרוח על ידי 
רישיון.  בעל  מקצועי  ביטוח  מסוכן  שרות  מתן 
אנחנו  עצמנו  על  לשמור  רוצים  ואנו  במידה 

חייבים לשתף פעולה ולהיות חזקים ביחד. 

שילוב כוחות 
כוחות  שילוב  היא  זאת  לעשות  הדרכים  אחת 
לבוא  שיכולים  וצעירים,  ותיקים  סוכנים  של 
המשפחה  בתוך  להוריהם  ילדים  בין  ביטוי  לידי 
או הכנסת דור צעיר חדש שאינו קשור למשפחה. 

התמורות שניתן להפיק משילוב הכוחות להמשך 
על  אם  בין  גדולות,  הן  הביטוח  ענף  של  עתידו 
הוותיק,  הסוכן  אצל  הדיגיטלי  התחום  חיזוק  ידי 
כל  בהעברת  אם  ובין  הצעיר,  הסוכן  באמצעות 
הידע והניסיון של הסוכן הוותיק אל הסוכן הצעיר.
עתידו של ענף הביטוח לאורך השנים טמון אך 
סוכנים.  בין  פעולה  שיתופי  של  בהמשכיות  ורק 

על ידי שילוב הכוחות בין הדור הצעיר לוותיק 
ולהתקיים,  להמשיך  הביטוח  לענף  נגרום 
ויוצרים מצב  שיתופי הפעולה הינם מתבקשים 

 .WIN-WIN של

להתגבר על הבעיה 
האחרונות  בשנים  דורית  הבין  בוועדה  כחבר 
יצא לי לפגוש לא מעט סוכנים ותיקים וצעירים 
והופתעתי לגלות שאחת מן הבעיות המרכזיות 
הייתה בעיה פסיכולוגית שאינה קשורה לתחום 
הכספי. מרבית הסוכנים הצהירו שמדובר בעסק 
את  עבורם  מהווה  והוא  אצבעות  בעשר  שבנו 
כל עולמם. מרבית חייהם וזמנם הושקעו בעסק 
מפחדים  הם  שנים  המון  של  הרגל  ומכורח 

לעשות את השינוי המיוחל שרק יטיב עמם. 
ניתן לראות, לדוגמה, שיתופי פעולה מוצלחים 
דין  ועריכת  חשבון  ראיית  כמו  דומים  מענפים 
קרש  תמיד  מהווים  ביניהם  פעולה  שהשיתופי 
בזמן  זאת  לעשות  שהשכילו  למשרדים  קפיצה 
להכנסה  פעולה  השיתוף  את  מינפו  ומרביתם 
גבוהה יותר, התמקצעות בענפים נוספים, שיתוף 

ידע ולמידת תחומים חדשים.
הגיע הזמן שגם אנחנו סוכני הביטוח נשמור על 
עתידנו ונשכיל להבין שרק שיתופי פעולה בינינו 

ישמרו על עתידנו ועתיד משפחותינו.
בלשכת  הבינדורית  הוועדה  חבר  הוא  הכותב 

סוכני הביטוח

להיות חזקים ביחד
 סו"ב אסף רג'ואן, חבר הוועדה הבינדורית בלשכה, מסביר איך רק שיתופי פעולה 

בין הסוכנים ישמרו על עתידם ועתיד משפחתם

ברי בית הדין של לשכת סוכני ח
סו"ב  בראשות  הביטוח, 
השבוע  החלו  צרפתי,  קובי 
ייעודית  הדרכה  מפגשי  בסדרת 
ידיעותיהם  את  להעשיר  במטרה 
ההדרכה,  את  המשפט.  בתחום 

מפגשים,  מספר  על  כאמור  שנפרסת 
היועץ  מאיר,  יניב  עו"ד  מעביר 

המקצועי של הלשכה.
לשכה,  במשרדי  הראשון  במפגש 

הקשורים  נושאים  במספר  הדין  בית  חברי  דנו 
בתקנון בית הדין, ביניהם: בחוק הבוררות, תשכ"ח 
דין הקשורים  וסדרי  – 1968, סמכויות בית הדין 

בניהול כתבי טענות בבית־הדין.

איכות והוגנות
יו"ר  צרפתי,  קובי  סו"ב  לדברי 

בית הדין, מטרת ההדרכה היא 
מקצועיותם  את  "לקדם 

תוך  הדין  בית  חברי  של 
הקניית כלים ומיומנויות 
הליכים  ניהול  לצורך 
ומתוך  בו,  המתקיימים 
של  איכותו  על  לעמידה  דגש  שימת 

בית הדין.
צרפתי,  סו"ב  הסביר  זה",  "במהלך 

"יש כדי להצביע על כוונת בית הדין לשמש גוף 
עצמאי  גוף  הלשכה,  חברי  לטובת  וראוי  מקצועי 
חברי  אמון  על  נשען  אשר  הלשכה,  מוסדות  בין 
העמותה – זו בלבד כדי להטיל חובה על חברי בית 
מקצועיות,  על  שבעתיים  להקפיד  הדין 
הדין  פסקי  ושקיפות  הגונות  איכות, 

שיצאו תחת ידיהם.
לחברים  להודות  "ברצוני 
שהקדישו את זמנם להעשרה חשובה 
ועל האווירה האוהדת והתומכת. אני 
מבקש להודות לעו"ד יניב מאיר על 
באופן  מידיעותיו  לחברים  שהעביר 

בהיר, ממוקד ומקצועי".

 עתידו של ענף הביטוח לאורך השנים טמון אך ורק בהמשכיות של 
shutterstock :שיתופי פעולה בין סוכנים | צילום

חברי ביה"ד של הלשכה ישתתפו בסדרת הדרכות 
ייעודיות להעשרת הידע בתחום המשפט

סו"ב קובי צרפתי, יו"ר ביה"ד: "המטרה היא לקדם את מקצועיותם של חברי בית הדין תוך הקניית 
כלים ומיומנויות לצורך ניהול הליכים המתקיימים בביה"ד" < רונית מורגנשטרן

 קובי צרפתי 
| צילומים: באדיבות 

יניב מאיר
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חד מהעקרונות המהותיים במשפט הוא א
עקרון סופיות הדיון. לאחרונה ניתן על 
דין חשוב  בית המשט העליון פסק  ידי 
בו הוא מציג מקרה של חברת ביטוח אשר ניסתה 
לעקוף אותו כדי לחסוך לעצמה פיצויים שנדרשה 

לשלם )רע"א 1502/22(.  
המנוח,  משפחת  המבקשים,  הגישו   2008 בשנת 
לנפגעי  )פיצויים  הפלת"ד  חוק  על־פי  תביעה 
בחיפה,  המחוזי  המשפט  לבית  דרכים(  תאונות 
בן  בהיותו  דרכים  בתאונת  בנם  פגיעת  בעקבות 

המשפחה  של  לדאבונה  אולם,  וחצי.  שנה 
במועד   .18 לגיל  הגיעו  בטרם  הבן  נפטר 
ידי  על  מבוטח  הפוגע  הרכב  היה  התאונה 

חברת ביטוח.
בפסק דין שניתן בשנת 2014 הוערך נזקו 
שקל.  מיליון  כ־9  של  בסכום  המנוח  של 
לביטוח  המוסד  תגמולי  נוכו  זה  מסכום 
לאומי בשיעור של כ-2 מיליון שקל. מיתרת 
הפיצויים הורה בית המשפט על הקפאת סכום 
נוסף של כמיליון שקל בחשבון נאמנות, בשל 
אי ודאות לגבי גובה תגמולי המוסד לביטוח 
לאומי שעתידים היו להיות משולמים למנוח 
לאחר הגיעו לגיל 18. בהמשך לכך, נקבע כי 
"ככל שלאחר קביעת המוסד לביטוח לאומי 
תיוותר יתרה לאחר ניכוי התגמולים, הסכום 

הנותר יועבר לתובע". 

פתיחת התיק מחדש
 18 לגיל  הגיעו  לפני  נפטר  המנוח  כאמור, 
המשפט  לבית  בקשה  המבקשים  הגישו  ומשכך 
שהופקד  הסכום  שחרור  על  להורות   – המחוזי 
דחה  המחוזי  המשפט  בית  לידיהם.  העברתו  ועל 
את בקשתם תוך עמידה על עקרון סופיות הדיון, 
לא  חלוט  דין  פסק  לאחר  נסיבות  שינוי  שלפיו 
מצדיק פתיחת התיק מחדש. בית המשפט המחוזי 
ביחס  הכריע  לא  שהוא  העובדה  שלאור  הוסיף 
לגורלו של הסכום שהופקד, הוא הותיר לצדדים 
הוראות,  למתן  מתאימה  בקשה  להגיש  אפשרות 

אם תתעורר מחלוקת בעניין. 
על  המחוזי  המשפט  בית  הורה  לכך,  בהתאם 
תוך  המבטחת  לידי  שהופקד  הסכום  השבת 
התבססות על שני נימוקים: במישור הפורמלי אין 
לבחינת  לאומי   לביטוח  למוסד  לפנות  אפשרות 
בנאמנות;  שהופקדו  לכספים  המבקשים  זכות 
שנוצרו,  המיוחדות  בנסיבות  העקרוני,  במישור 

מתיישבת  למבטחת  הכספים  את  להשיב  החלטה 
לפיהם  הנזיקין  דיני  של  היסוד  עקרונות  עם 
הנזק  על  העולה  בפיצוי  לשאת  צריך  המזיק  אין 
את  המבקשים  הגישו  זו  החלטה  על  שנגרם. 

בקשת הערעור לבית המשפט העליון. 

משך הפיצוי
שהופקד  שהסכום  בבקשתם  טוענים  המבקשים 
וכי  בפס"ד;  למנוח  שנפסק  מהפיצוי  חלק  הוא 
כל עוד תגמולי המוסד לביטוח לאומי לא עולים 

על הסכום שנוכה לפי פסק הדין – יש להעבירו 
של  התחשבותו  כי  נטען,  לכך  בהמשך  לרשותם. 
של  עת  בטרם  בפטירתו  המחוזי  המשפט  בית 
ומנוגדת  הדין  פסק  הוראות  את  סותרת  המנוח, 

לעקרון סופיות הדיון. 
המשיבים, ביניהם המבטחת, סומכים ידיהם על 
החלטתו של המחוזי וטענו שעקרון סופיות הדיון 
המשיבים  הפורמלי,  במישור  בהחלטה.  תומך 
הדין  שבפסק  המעשיות  ההוראות  על  מתבססים 
ועומדים על כך שבשל פטירתו של המנוח – לא 
ניתן ליישמן. במישור התכלית, טוענים שהסכום 
שיש  הניכוי  מסכום  חלק  למעשה  היה  שהופקד 
את  המשפט  בית  של  להערכה  בהתאם  לבצע 
הצפויים;  לאומי  לביטוח  המוסד  תגמולי  שיעורי 
אלא שבשל ספק ביחס להתממשותה של הערכה 
עד שיתברר שיעור  זה,  סכום  להקפיא  הוחלט  זו 
המבקשים  כי  טוענים  הם  לבסוף,  המלא.  הניכוי 
עד  נמשך  שהפיצוי  לתוצאה  להגיע  דורשים 
הזקנה, למרות שהניכוי נפסק בגיל 18, תוצאה זו 

אינה מוכרת לטענתם בדיני הנזיקין. 

יצירת ודאות
וילנר  השופטת  פסקה  בבקשות,  העיון  לאחר 
כי יש לדון בבקשת רשות הערעור כאילו ניתנה 

רשות ערעור ושדין הערעור להתקבל. 
לפי השופטת וילנר, לעקרון סופיות הדיון שני 
הדין  לבעלי  ודאות  יצירת  עיקריים:  שיקולים 
המאפשרת להם להישען על פסק דין שניתן; וכן 
ציבוריים  במשאבים  לחסכון  הנוגעים  שיקולים 
ובהפעלת מערכת המשפט )בג"צ 4842/06 
הבקשה  בחינת  כך,  הפנים(.  שר  נ'  פלוני 

נעשתה אל מול עקרון זה. 
שזכאי  הפיצוי  סכום  הוערך  הדין  בפסק 
מיליון   9 בסך  עזבונו(,  )או  לקבל  המנוח 
שקל. סכום זה משקף את הנזקים שנגרמו לו 
בעקבות התאונה. מסכום זה צריך היה לנכות 
לקבל  היה  ושעתיד  המנוח  שקיבל  הטבות 
העמימות  בשל  אולם,  מהתאונה.  כתוצאה 
בשאלת גובה תגמולי המוסד לביטוח לאומי 
 ,18 לגיל  הגיעו  לאחר  לקבל  היה  שצפוי 

הקפיא המחוזי סכום של כמיליון שקל.

הבירור העובדתי
סך  המנוח,  של  המצערת  פטירתו  בשל 
התגמולים שהתקבלו מהמוסד לביטוח לאומי 
בגין התאונה לא עלה בסופו של דבר על הסכומים 
שביהמ"ש ניכה בפועל בפסק הדין. במצב דברים 
מובן שאין מקום לנכות כספים מעבר לאלה  זה, 
נוסף יגרע מסכום  ניכוי  שהמחוזי כבר ניכה. כל 
הפיצוי החלוט שנקבע בפסק הדין. בשולי הדברים, 
הודגש על ידי בית המשפט העליון שאין להיאחז 
לאומי  לביטוח  למוסד  המנוח  פנייה של  בהיעדר 
18, כהצדקה לאי העברה של  לגיל  הגיעו  לאחר 
המחדל  ברירת  המבטחת.  לידי  המופקד  הסכום 
 – פנייה  בהיעדר  שלפיה  הדין,  בפסק  שנקבעה 
הכסף יועבר אליה, נועדה למנוע מצב שבו המנוח 
ובכך  לאומי  לביטוח  למוסד  לפנות  שלו  בוחר 
גובה  העובדתי של  הבירור  את מלאכת  להכשיל 

התגמולים שאמורים היו להשתלם. 
הבקשה  דין  המשפט:  בית  החלטת  תמצית 
להתקבל. הכספים המוקפאים שייכים למבקשים.   

השרון  המרכז,  מחוזות  יועמ"ש  הוא  הכותב 
וירושלים בלשכת סוכני הביטוח

 סופיות הדיון – מהו עקרון חשוב זה 
והיכן אנחנו עשויים לפגוש אותו?

 לאחרונה ניתן על ידי ביהמ"ש העליון פסק דין חשוב המציג מקרה שבו חברת ביטוח ניסתה לעקוף 
את עיקרון סופיות הדיון כדי לחסוך פיצויים שנדרשה לשלם < עו"ד ג'ון גבע

סופיות הדיון יוצרת ודאות לבעלי הדין המאפשרת להם להישען על פסק דין שניתן
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לוח הביטוח

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

לביטוח ה התוכנית  את  לקדם  הפסיק  האירופי  איחוד 
פיקדונות הבנקים במדינות האיחוד במסגרת הנהגת פיקוח 
בעקבות  שעלתה  התוכנית,  האירו.  בגוש  הבנקים  על  מרכזי 
המשבר הפיננסי ב-2008, נועדה להנהיג ביטוח פיקדונות, זאת 
בעקבות מחאה באירופה על שימוש בכספי המיסים כדי להציל 

את כספי המפקידים בבנקים שהתמוטטו.
האירופי  האיחוד  במוסדות  הנושא  סביב  התנהלו  רבים  דיונים 
עיקר  המהלך.  על  הסכמה  הושגה  לא  אולם   ,2012 שנת  מאז 
המימון  נטל  עיקר  כי  שטענה  גרמניה  מצד  הייתה  ההתנגדות 
של מימון ביטוח הפיקדונות יפול על משלמי המיסים הגרמניים. 
לכן, למעשה גרמניה הטילה ויטו על תוכנית הביטוח. בנציבות 
הנהגת  בלי  מרכזי  פיקוח  להנהגת  אפשר  אם  בוחנים  האיחוד 

ביטוח הפיקדונות.
פיקדונות  ביטוח  להנהיג  הכוונה  את  נטשו  ישראל  בבנק  גם 
הבנקים לאחר פרשת  הועלתה בעקבות משבר  ההצעה  בבנקים. 
ויסות הבנקים. חלק מנגידי בנק ישראל שללו את התוכנית הזו 

ואף האוצר לא פעל לקדם את החקיקה הדרושה. 
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את ה הופכים  ובחריין  האמירויות  לאיחוד  ישראל  בין  אברהם  סכמי 
ברוקרים  ישראל.  כולל  התיכון,  המזרח  של  הביטוח  למרכז  דובאי 

הביטוח  בתעשיית  מובילים 
משרדים  לפתוח  מתכוונים 
בדובאי שיחלשו על פעילותם 

במדינות האיזור.
הגלובלי  הביטוח  ברוקר 
על  הודיע  כבר  גלאגר 
אזורי  בסיס  להקים  החלטתו 
 20 מרוכזים  שבו  בדובאי 
שם  יוצבו  וגם  ביטוח,  מומחי 
המטפלים  ביטוח  מומחי  שני 
בקניה וסנגל. בראש השלוחה 
ביטוח  מומחי  יעמדו  החדשה 

ידועים. הברוקר כבר פועל בערב הסעודית וחותר להשתלב בביטוח פרויקטים 
של תשתיות ונדל”ן שמוערכים בכטריליון דולר המתוכננים ל־2030.

אנשי הביטוח משבחים את הטיפול של דובאי במגפת הקורונה. ההצלחה הזו 
מושכת עסקים לא מעטים להקים שלוחות שם.

כך הפכו הסכמי אברהם את דובאי 
למרכז הביטוח האזורי 

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

האיחוד האירופי גנז את 
התוכנית לביטוח פיקדונות 

הבנקים

דרושים
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 
משרד קטן להשכרה 39 מ"ר ברוטו מחולק ל 2 

יחידות חדר מנהל ו 3 עמדות עבודה נוספות אפשרי 
כולל ריהוט בראשון לציון רחוב לזרוב 17 מחיר 2200 

₪ כולל אחזקה וועד כולל מעלית 0508844442 
מאירי ששון

דרושה פקידה למשרד ביטוח בהוד השרון לחצי 
משרה לשעות אחה"צ. תנאים טובים מאד למתאימה. 

orit0905@gmail.com  לפנות במייל

לסוכנות בטוח חיים ופנסיונית בנס ציונה דרוש/ה 
מתמחה בביטוח פנסיוני ללימוד מיטבי והשתלמות 

בסוכנות. טלפון משרד 0774-180060.

סוכן ביטוח בתחילת הדרך?, לסוכנות ביטוח מגן בנס 
ציונה דרוש סוכן/ת עם רישיון פנסיוני, המעוניינים 

לבנות תיק ביטוח עצמאי לטווח ארוך, אנו נספק שרתי 
 תפעול, משרד ותוכנות. קורות חיים למייל: 

moshe@magen-ins.co.il
לסוכנות ביטוח גדולה ומובילה דרושה חתמת ניידת 

 מנוסה. קורות חיים יש לשלוח למייל
yakov@dnr.org.il

להשכרה בסוכנות ביטוח בהוד השרון 2 חדרים כולל  
חשמל ארנונה: 2,400 ₪  אפשרות לקבלת שירותי 

משרד / חיתום .לפרטים- יוסי 054-4890421

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: 

1. מישהו 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 0526444499 קורות 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. 

  ofir@mishorim-ins.co.il – קורות חיים למייל

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 

שכירות משנה
משרד מפואר כ 90 מ"ר כולל 4 חדרים+ אופן ספייס 

גדול+ מטבחון בראשון לציון מאחורי קניון הזהב. 
מחיר 53 ש"ח למ"ר כולל אחזקה מעלית + מזגנים 

0508844442 ששון מאירי

משרד יוקרתי ומרוהט להשכרה בנס ציונה, כולל כל 
השירותים, אפשרות לשיתוף פעולה. נייד 0522-903913.

משרד להשכרה בירושלים במרכז כלל 2 חדרים 
בקומה 7 המשרד פנוי מידי. פרטים אצל יהודה זכריה 

0522604572

להשכרה בסוכנות ביטוח בתל אביב חדרי משרדים 
מרוהטים. אופציה לשרותי משרד. 0505293836 

shaul@eretzbar-ins.co.il
כיתה / חדר הדרכה להשכרה בחיפה! להשכרה בחיפה, 

כיתת לימוד/חדר הדרכה ל־40 אנשים )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 3 חדרי משרד, במשרדי סוכנות ביטוח 
פנסיונית במרכז תל אביב. כולל כל השרותים 

 )אפשרות לשיתוף פעולה –לא חובה(. 
ina.co.il־shaul@eretzbar

להשכרה: חדר מרוהט עם ציוד מחשבים, כולל ארון 
קיר, במשרד שמאים ברחוב תובל 22, קומה 2, רמת 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

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
סוכנים המעוניינים בשיתוף פעולה ייחודי שיעניק 

פתרונות ייחודים לעולמות הייטק ופיננסים 
)דירקטורים, סייבר, א. מוצר, א. מקצועית( עם ברוקר 

ביטוח בינלאומי מוזמנים לפנות.  052-8950538

סוכנות סגל לביטוח ופיננסים  ברעננה מעוניינת 
ברכישת תיק 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- 
יואל 0528-650201

בי פור יו  סוכנות לביטוח בע"מ מחפשת לרכוש תיק 
ביטוחחיים או אלמנטרי.המשרד במודיעין. סודיות 

.michaele@b4-u.co   0528741331 .מובטחת

מיזוג ו/או ניהול ו/או מכירת תיק ביטוח חיים, 
אלמנטרי, פיננסים! תיק פעיל עם וותק של כ־40 שנה. 
משרדי בנס ציונה מנוהל מול מרבית חברות הביטוח, 

כלל, הראל, הכשרת הישוב, מנורה מבטחים, מגדל, 
הפניקס וכו’... תיק רווחי , הסכמים גבוהים, החזרי 

תשלומים שואף לאפס, מוסר תשלום גבוהה, תביעות 
רכוש שואף לאפס!!! לפרטים : סוכן הביטוח אלי 

פחימה מנכ”ל ובעלים א.עידו סוכנות לביטוח )2009( 
בע”מ פלאפון 0505665835

אנו רוכשים תיקי ביטוח ופנסיוני במכפיל גבוה ישנה 
אפשרות לרכישה חלקית ועבודה משותפת לצד 

תגמולים לכל החיים נשמח להפגש,שרמן סוכנות 
office@insisrso.com .0528151188 לביטוח-מוטי

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. 

ins.co.il־eran@bar .סודיות מובטחת

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־4241333 המודעה 
מנוסחת בלשון זכר אך מתייחסת לשני המינים.

סו"ב יקר/ה, מעוניין להיכנס לתחום ייעוץ 
המשכנתאות ולא יודע איך? בבעלותי חברת K&R כסף 
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 

דובאי. בדרך להפוך למרכז הביטוח של המזה”ת


