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העיתון של ענף הביטוח

כנס ביטוח ופיננסים ה-34:
היערכות לוגיסטית רחבת היקף, השתתפות מרשימה 

ותהודה רבה
הלשכה  של  ה-34  ופיננסים  ביטוח  כנס 
חברות  שביתת  בצל  נערך  באילת, 
התעופה בישראל. השביתה, אשר נפתחה 
בבוקר יום ראשון 21.4.2012, חייבה את 
הלשכה להיערכות לוגיסטית רחבת היקף. 
הלשכה  דאגה  השביתה  פרוץ  עם  כבר 
 MDRT חברי  עבור  היסעים  למערך 
של  השתתפותם  את  שאפשר  ישראל, 
שהתקיים  המועדון,  בכנס  חברים  כ-200 
הלשכה.  חברי  לכלל  הכנס  פתיחת  טרם 
את  הלשכה  תגברה   22.4 שני  ביום 
מערך ההיסעים לטובת החברים שביקשו 
להשתתף ואפשרה לנרשמים להגיע לכנס. 
מאמציה של הלשכה נשאו פרי: כ-1,650)!( 
מערך  באמצעות  לכנס  הגיעו  משתתפים 
פרטיים.  וברכבים  הלשכה  של  ההיסעים 
נרשמו  ולא  כמעט  כי  יצוין  זה  בהקשר 
ביטולים מצד החברים, נהפוך הוא: חברים 
והציעו  ידיה  פנו ללשכה, חיזקו את  רבים 
סיוע ככל שנדרש. עם סיום השביתה, ביום 
כי  ודאגה  23.4, המשיכה הלשכה  שלישי 
כלל המשתתפים יקבלו מענה מדויק ובזמן 
אמת בנוגע לטיסותיהם המוזמנות מראש 
ולמועדי הטיסות העדכניים לאילת וממנה 

חזרה לשדות התעופה נתב”ג ושדה דב. 
זה המקום לשבח ולציין את חברי הלשכה, 
גורמי הענף והמרצים האורחים, על אורך 
קשיי  למרות  בכנס,  וההשתתפות  הרוח 
שנגרמה  ואי-הנוחות  פשוטים  לא  הגעה 
זה  התעופה.  חברות  שביתת  בעקבות 
“כנפי  ולציין גם את חברת  המקום לשבח 
הלשכה  עובדי  האירוע,  מפיקת   - משקי” 
לשעון  מסביב  וסייע  שתרם  מי  וכל 
לעריכתו של הכנס באופן מעורר הערכה. 
התקשורת  איש  בהנחיית  הפתיחה,  טקס 
אחת  גג  קורת  תחת  קיבץ  לוי,  ג’קי 
כל  שמילאו  משתתפים  מ-1,000  למעלה 

עוצמה,  רב  ערב  זה  היה  באולם.  פינה 
 - קלימן  עקיבא  דברים  נשאו  שבמהלכו 
אבן- זאב  פנסיוני,  לביטוח  הוועדה  יו”ר 
חן - יו”ר התאחדות לחברות ביטוח חיים, 
פרופ’ עודד שריג - הממונה על שוק ההון, 
כץ  ואודי  האוצר,  במשרד  וחיסכון  ביטוח 
דבריהם  )עיקרי  הלשכה  נשיא   -  CLU
הטקס  בתום  הגיליון(.  בהמשך  מובאים 
ערכו מספר חברות ערבי גיבוש לסוכניהם 
מבין  סמוכים.  ובמקומות  המלון  בבתי 
אותן חברות: “מגדל”, “הראל”, “הפניקס” 
ו”הכשרה”. טקס הפתיחה המרשים בישר 
על ימי הדיונים, כאשר ביום הראשון נשא 
דברים, בין היתר, יונל כהן, מנכ”ל “מגדל”. 
הפנסיוני  בשוק  לרפורמות  התייחס  כהן 
בסוכנים.  מוטיבציה  החדיר  ובעיקר 
עיסוק  מתחומי  שונים  נתונים  בהצגתו 
שונים, טען מנכ”ל “מגדל” כי על הסוכנים 
קיימים  לקוחות  עם  פגישות  יותר  לקיים 
ופוטנציאליים, ולהבטיח כי ללקוחות יינתן 
הביטוחיים.  צרכיהם  לכל  מקיף  מענה 
השוק  במבנה  הקשיים  אף  על  לדבריו, 
בצורה  לפעול  חייבים  הסוכנים  הקיים, 
כי תת הביטוח  ולדאוג   - ויעילה  מושכלת 
ידי  על  יכוסה  שונים  במגזרים  הקיים 
כמיטב  ידם.  על  המשווקים  הפתרונות 
המסורת, סקר שביעות רצון חברי הלשכה 
מחברות הביטוח לשנת 2013, שהוצג על 
ידי רוני שטרן, ממלא מקום וסגן הנשיא, 
משך עניין רב )ראו ידיעה נפרדת(, כאשר 
רב-השיח בהנחיית הפרשן הכלכלי יהודה 
לממונה  המשנה  ובהשתתפות  שרוני 
ומשנים  דגן  לי  רו”ח  האוצר  במשרד 
נדבך  היווה  הביטוח,  בחברות  למנכ”לים 
מהסקר  שעלו  לממצאים  נוסף  משמעותי 
ומקומו של סוכן הביטוח במערך העשייה 
וההפצה של החברות. הרצאות מקצועיות 

ארז  הלשכה,  חברי  מפי  מרתקות 
חיצוניים,  וגורמים  רוזנטל,  וחיים  גוטמן 
ביום  הראשון.  הדיונים  יום  את  חתמו 
לתכנים  המשתתפים  נחשפו  שלאחריו, 
מקצועיים חשובים נוספים, כגון המסלקה 
הפנסיוני  בשוק  מהנעשה  הפנסיונית, 
עקיבא  מפי  עתידיות  ותחזיות  באנגליה 
פנסיוני.  לביטוח  הוועדה  יו”ר  קלימן, 
לי קורזיץ, אלופת  הרצאת מוטיבציה של 
ברורים  ומסרים  גלים,  בגלישת  העולם 
בנוגע לחשיבות ניהול הוגן ותקין של כספי 
“פסגות”  מנכ”ל  בדש,  חגי  מפי  הציבור 
החלק  את  חתמו  נפרדת(,  ידיעה  )ראו 
הראשון של היום הדיונים השני, שהמשיך 
לאחר ארוחת הצהריים בהרצאות שאותן 
רם  אקהאוס,  אבי  הלשכה:  חברי  נשאו 
עו”ד  ארנון,  יובל  מקצועי(,  )יועץ  אמית 

ג’ון גבע )יועץ משפטי( ומשה קטורזה. 
המשיך  הכנס  של  האחרון  הדיונים  יום 
שאת  ביתר  והתייחס  מגמה,  באותה 
הביטוח.  סוכן  של  משימותיו  למורכבות 
בין  הוצגו,  זה  ביום  שהתקיימו  בדיונים 
מאת  הפנסיוני  במיסוי  השינויים  השאר, 
עסקיות  הזדמנויות  כהן;  יעקב  רו”ח 
מאת שלמה אייזיק, לשעבר יו”ר הוועדה 
לביטוח פנסיוני בלשכה; וחשיבות השיווק 
ההוליסטי מאת מאיר אוזן, לשעבר בעלי 
משפט  הלשכה.  וחבר  “שקל”  סוכנות 
עבודה,  כושר  אובדן  בנושא  מבוים, 
עודד  בהשתתפותם של השופט המחוזי 
מודריק )בית המפשט המחוזי ת”א(, עו”ד 
עו”ד  היועץ המשפטי ללשכה,  ג’ון גבע, 
סגן  יובל ארנון,  חבר לשכה,  יעקב עוז, 
יו”ר הוועדה לביטוח פנסיוני ומוטי זרגרי, 
לתהודה  שזכה  כנס,  חתם   - חבר לשכה 
והיווה תעודה רבת עוצמה, הערכה  רבה 

וכבוד ללשכה וחבריה. 

סיקור מיוחד - כנס ביטוח ופיננסים ה-34

למוצרים/שירותים  הנוגע  בכל  הלשכה  מטעם  ופיננסים  ביטוח  בעיתון  המתפרסם  והחומר  המידע  לגבי  בעקיפין,  ו/או  במישרין  אחראית,  היא  ואין  עמדה  כל  מביעה  אינה  הלשכה 
המוצעים ע"י ספקים/גופים כלשהם. הלשכה אינה צד להתקשרות בין חבר הלשכה או מי מטעמו או מזמין כלשהו לבין מציע המוצר או השירות. אין לצלם להעתיק או להפיץ בדרך 

אחרת גליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל. 
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סקר סוכני הביטוח והפנסיה לשנת 2013 קובע:
 “הראל” ו”הכשרה” הן החברות המצטיינות בשירות 

בביטוח פנסיוני וחיים!
שירות  סקר  אפריל  בחודש  ערכה  הלשכה 
מקיף, אשר כלל כ-700 סוכני ביטוח ומטרתו 
לדרג את רמת השירות של חברות הביטוח 
הסקר,  והחיים.  הפנסיוני  הביטוח  בתחומי 
שבוצע על ידי מכון “דיאלוג”, דירג את רמת 
רצון  שביעות  פי  על  החברות  של  השירות 
ידי  על  הוצג  הוא  עמם.  העובדים  הסוכנים 
רוני שטרן, ממלא מקום וסגן נשיא הלשכה, 
יצוין  באילת.  ה-34  ופיננסים  ביטוח  בכנס 
מבחינה  רבה  חשיבות  השירות  למדדי  כי 
החוליה  הביטוח  סוכן  של  מהיותו  צרכנית, 
המחברת בין החברה ללקוח, ומכאן - ביטוי 

לרמת השירות של החברות ללקוחות. 
בשני  קריטריונים  שניים-עשר  בדק  הסקר 

מישורים: 
יחס חברה-סוכן: אופן הטיפול בתביעות,  1 .
מקצועיות  בתביעות,  הטיפול  מהירות 
העובדים, זמינות העובדים, יחס עובדי 
לסוכנים,  הכשרות  לסוכן,  החברה 
וטיפול החברה בקליטת פרמיות ופיצולן 

בין הלקוחות אצל מעסיק בודד; 
גמישות החיתום  מדיניות החברה:  2 .
טיפול  לביטוח,  המבוטח  בקבלת 
שירותי  שינויים,  בביצוע  החברה 
מקצועיים  בנושאים  עדכון  מחשוב, 

והוגנות העמלות לסוכן. 

רמת השירות של חברות הביטוח 
בביטוח פנסיוני וחיים

להערכת  זוכה  “הראל”  כי  עולה  מהסקר 
השירות הגבוהה ביותר ביחס לשאר חברות 
הביטוח הגדולות: החברה זוכה לציוןן 7.8 
מהסוכנים העובדים עמה. כלומר, כשמונה 
מתוך עשרה סוכנים שעובדים עם “הראל” 
הרצון  שביעות  שלה.  מהשירות  מרוצים 
מהקריטריונים:  בשישה  בלטה  מ”הראל” 
גמישות החיתום בקבלת המבוטח לביטוח, 
טיפול החברה בביצוע שינויים, אופן הטיפול 
בתביעות,  הטיפול  מהירות  בתביעות, 
ופיצולן,  פרמיות  בקליטת  החברה  טיפול 
ומקצועיות העובדים. יצוין כי החברה הגיעה 

למקום הראשון בסקר השנה למרות ירידה 
שנה  לעומת  שלה  הכולל  השירות  בציון 
קודמת. מעט אחרי “הראל” ממוקמת חברת 
“מגדל”, שקיבלה את ציוני השירות הגבוהים 
לסוכנים  ביותר בשירותי מחשוב, הכשרות 
מבטחים”,  “מנורה  מקצועיים.  ועדכונים 
במקום השלישי, בלטה בסקר בזכות זמינות 
תשלום  והוגנות  לסוכנים  יחסה  עובדיה, 
ביטוח”  ו”כלל  “הפניקס”  לסוכן.  העמלות 
משירות  הרצון  שביעות  דירוג  את  סוגרות 
 12 יצוין כי מבין  חברות הביטוח הגדולות. 
בשלושה  כי  נמצא  שנבדקו,  הקריטריונים 
ירידה מובהקת  קריטריונים נרשמה השנה 
בשירות החברות: בזמינות העובדים, באופן 

זאת  הטיפול.  ובמהירות  בתביעות  הטיפול 
החברות  כל  של  השירות  ממוצעי  ועוד: 
לממוצעי  ביחס  נמוכים  ב-2013  הגדולות 
השירות שלהן ב-2012 ואף לא אחת מהן 
שיפרה במהלך השנה האחרונה את רמת 
רמת  כי  עוד  עולה  מהסקר  שלה.  השירות 
בענף  הבינוניות  החברות  של  השירות 
חברת  הגדולות.  החברות  של  מזו  גבוהה 
המצטיינת  כחברת  נמצאה  “הכשרה” 
בשירות בקרב קבוצה זו של חברות. בתוך 
הם  כי  ציינו  שרואיינו  93% מהסוכנים  כך, 
והחיים,  הפנסיוני  הביטוח  בתחום  עובדים 
המחזיקות  הגדולות,  החברות  עם  ובעיקר 
ברובה המכריע של הפעילות בענף. באופן 
יציבות  הציגו  הגדולות  החברות  כללי, 
עמן  העובדים  הסוכנים  היחסי של  בשיעור 
לעומת השנה הקודמת. השינוי המשמעותי 

“מגדל”, אשר ממשיכה  ביותר חל בחברת 
בשיעור  מובהקת  עלייה  ב-2013  ורושמת 
פנסיוני  בביטוח  עמה  העובדים  הסוכנים 
ב”כלל  ו-2011.   2012 לשנים  ביחס  וחיים 
רושמת  החברה  הפוכה:  המגמה  ביטוח” 
של  יותר  נמוך  שיעור  קודמת  לשנה  ביחס 

סוכנים העובדים עמה. 

דירוג מחוזות / מרחבי הפעילות 
בכל חברה

הסקר כלל התייחסות להיבטי השירות גם 
ברמת מחוזות/מרחבי הפעילות בכל חברה. 
בכך מציג הסקר תמונת מצב פרטנית יותר, 
השירות  לרמת  בנוגע  ארצית,  בפריסה 
להלן  פעילותם.  באזור  לסוכנים  הניתן 
חברה,  בכל  המצטיינים  המחוזות  דירוג 
וללקוחותיהם  לסוכנים  לשירות  בנוגע 
מחוז   - “הראל”  וחיים:  פנסיוני  בביטוח 
“הפניקס”  צפון;  מחוז   - “מגדל”  ירושלים; 
מחוז   - ביטוח”  “כלל  הסדרים;  אשכול   -
ירושלים והדרום; “מנורה מבטחים” - מחוז 

סוכנויות. 

הלשכה,  נשיא   ,CLU כץ  אודי  לדברי 
“ממצאי הסקר השנה מצביעים באופן כללי 
בשירות  נדרשת  דרך  פריצת  היעדר  על 
נמוכים.  שלהן  השירות  וציוני  החברות 
בולטת  הרעה  חלה  כי  לראות  גם  כדאי 
קריטריונים  בשלושה  החברות  בשירות 
בתביעות,  הטיפול  מהירות  עיקריים: 
אופן הטיפול בתביעות וזמינות העובדים. 
כשהיצע  פועלים,  אנו  שבה  במציאות 
מימד  מקבל  השירות  התכווץ,  המוצרים 
למצוינות  מחויבות  ובלי  חשוב  יותר  עוד 
מה  יהיה  לא  באמת  לחברות  בשירות, 
לשירות  דבר,  של  בסופו  לציבור.  למכור 
יש מחיר - וחברות שלא ישכילו לשפר את 
השירות יאבדו לקוחות. הלשכה בראשותי 
תמשיך ותציב את יעד המצוינות בשירות 
מחויבות  יהיו  החברות  שאליו  כיעד 

בעבודתן עם הסוכנים ולקוחותיהם”. 

אודי כץ CLU, נשיא הלשכה: 
"במציאות שבה אנו פועלים, כשהיצע 

המוצרים התכווץ, השירות מקבל מימד 
עוד יותר חשוב ובלי מחויבות למצוינות 
בשירות, לחברות באמת לא יהיה מה 

למכור לציבור. בסופו של דבר, לשירות 
יש מחיר - וחברות שלא ישכילו לשפר 

את השירות יאבדו לקוחות"

מיהי חברת הביטוח )להוציא חברות לביטוח ישיר( אשר גורמת לסוכנים 
את הנזק הרב ביותר בפעילותה הישירה בביטוח פנסיוני? 

הסקר שערכה השנה הלשכה בקרב חבריה 
והוצג בכנס ביטוח ופיננסים ה-34, בדק גם 
מי חברת הביטוח )להוציא חברות לביטוח 
הרב  הנזק  את  לסוכנים  שגורמת  ישיר(, 
בביטוח  הישירה  פעילותה  בעקבות  ביותר 

שעלו  כפי  הסוכנים,  מתשובות  פנסיוני. 
חברות  שלוש  כי  נמצא  הסקר,  מממצאי 
“הפניקס”  “הראל”,  זו:  “מככבות” ברשימה 
ו”כלל ביטוח”. בעוד “הפניקס” ו”כלל ביטוח” 
דורגו בתחתית דירוג השירות של החברות 

סוכנים  “גרעין”  בסקר  נמצא  אזי  הגדולות, 
המצטיינת  החברה  ב”הראל”,  הרואה 
לכלל  שגורמת  כמי  הסקר,  ע”פ  בשירות 
בגלל  ביותר  הרב  הנזק  את  הסוכנים 

פעילותה הישירה בביטוח פנסיוני. 
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מרכזי שירות

מדברי אודי כץ CLU, נשיא הלשכה, בכנס ביטוח ופיננסים ה-34:
“...ללשכה הגיעו בחודשים האחרונים מספר 
על  כתובים,  או  מוקלטים  מקרים  של  רב 
שיווק ישיר אגרסיבי של חברות, המנצלות 
הסוכנים  של  המידע  מאגרי  את  לכאורה 
ופועלות כדי לעקוף אותם. אנו מדברים על 
נבגדים  עצמם  שמוצאים  בחברות  סוכנים 
על ידי החברות וחסרי אונים מול הלקוחות. 
מוצגים  אף  חלקם  מקרים,  אותם  בעקבות 
הלקוחות.  בעיני  וכגזלנים  כשקרנים 
התופעה הפסולה הזו היא אות קלון לענף. 
היא אות קלון לאנשי ביטוח כמו דוד חכמי 
זכרונו לברכה, שבחזון ובמעשה ראה בסוכן 
קלון  אות  זה  התווך.  עמוד  את  הביטוח 
לדור המייסדים המפואר של ענף הביטוח, 
 - הביטוח  בסוכן  ולתמוך  לטפח  שהשכיל 

ובכך להגיע להישגים עסקיים מרשימים. 
היום אנו נמצאים במצב שבו חברות פועלות 
מתוך פיצול אישיות. הן רוצות את התפוקות 
פועלות  ובמקביל  להם  מביא  שהסוכן 
מאחורי גבו כדי לנשלו מעסקאות הביטוח. 
ומשונים,  שונים  מוקדים  מפעילות  הן 
שתכליתם הוא ליצור ערוץ מתחרה מקביל 
שגם  מקרים  על  מבוססים  דבריי  לסוכנים. 
אני לא האמנתי שיכולים לקרות בענף. שלא 
ניתמם: אנחנו בעד ִקדמה, בעד התייעלות 
ותחרות, בעד רעיונות שיש בהם ערך מוסף 
רק  הלקוח.  ולטובת  הסוכן  לפעילות  חיובי 
הוא  המתקבל  הערך  המציאות,  שבמבחן 
לרוב  ומשרת   - ללקוח  והן  לסוכן  הן  שלילי 
החברה.  של  הצרים  האינטרסים  את  רק 
איך אפשר לפגוע בסוכנים, שעל פי דוחות 
מרווחים  מהם  אחוזים  כשמונים  האוצר, 
בחודש פחות מריקי כהן? איך אפשר למנוע 
מאותם סוכנים את הזכות הבסיסית לפרנס 
את משפחותיהם בכבוד? איך ייתכן שחברת 
ביטוח תעשה שימוש ציני, קר, לטובת שורת 
הרווח שלה, מבלי להכיר בצורך של הלקוח 
לקבל את השירות המיטבי מסוכן הביטוח? 
ביטוח  לסוכן  תחליף  אין  ברור  לכולם  הרי 
במכירות:  גם  הדבר  אותו  ומקצועי.  אישי 
הדלק לצמיחה הוא לא דרך מוקדנים ישירים 
סוכן  והמקצועיות של  הרגליים  דרך  אם  כי 
הביטוח. הלשכה מונה כיום שלושת אלפים-

סוכן  כל  חברים.  עשר  מאות-ואחד  תשע 

מטפל בממוצע באלפי לקוחות. המשמעות: 
על  ולהשפיע  להגיע  הלשכה  של  היכולת 
נתון  בישראל.  הציבור  של  המכריע  רובו 
מול  שננהל  במאבק  לרשותנו  עומד  זה 
חברות הפועלות מתוך פיצול אישיות. נתון 
זה ממחיש את הבסיס שאיתו נתעמת עם 
ביטוח  לחברת  להצטרף  שרוצה  חברה  כל 
ישיר ולפגוע בסוכנים. מספיק יש מי שפוגע 
בנו  צריכים שייפגעו  לא  בנו מבחוץ, אנחנו 
לרשותנו,  באמצעים שעומדים  גם מהבית. 
לכל  עוצמתי  מענה  ניתן  החוק,  במסגרת 
ניסיון נלוז לעקוף את הסוכנים ולכל פעולה 
שמשמעותה נישול הסוכן. נישול ופגיעה במי 
בישראל,  למייצגת מעמד הביניים  שהפכה 
ריקי כהן - ובענף שלנו ריקי כהן היא סוכן 
הביטוח. הדברים הכואבים שנאמרו מפי הם 
בגדר קריאת התעוררות למספר חברות. אנו 
נחושים במאבק זה, כמו מאבק נוסף שגם 
ביטול מקדמי   - הביניים  קשור מעמד  אליו 
רוצה  אני  המנהלים.  בביטוחי  ההמרה 
לשאול בהקשר זה: עם כל גיליונות האקסל, 
החישובים האקטואריים, המצגות והמסכים 
אותה  עוזרת  בדיוק  איך  עמוסי המספרים, 
רפורמה אחרונה בביטוחי המנהלים לגברת 
שמטה  למעשה  הרפורמה  מחדרה?  כהן 
ביטוחים  אותם  לה  שהקנו  הביטחון  את 
כהן  גברת  בלעדיהם,  חוזית.  במסגרת 
אף פעם לא תהיה בטוחה אם היא תקבל 
פנסיה, מתי היא תקבל את הפנסיה וכמה 
כסף היא תקבל בפנסיה. אותה הגברת רוצה 
ביטחון, רוצה שקט נפשי, רוצה וודאות לגבי 
העתיד... ומה קיבלנו? הגמל מזמן כבר לא 
וגברת  נחתכו;  המנהלים  ביטוחי  פקטור; 
כהן נתונה בידיים של קרן פנסיה המועדת 
לשינויים בתקנון, כשגם משרד האוצר יודע 

שמוצר זה הוא לא ‘מציאה’ גדולה. 
ומה בנוגע לזכויות הפנסיוניות של הציבור? 
איך נסביר ללקוח שבא לקנות מוצר פנסיוני, 
הבסיס לעתידו, שאין לא אלטרנטיבה בגלל 
החדשות  התוכניות  המדינה.  קבעה  שכך 
אינן מהוות בשורה וברובן מהוות מוצר נישתי 
בלבד, לגיל המבוגר. הן לא מהוות תחליף 
מתחילת  המכירות  שבגרף  העובדה  ראוי. 
ליד קטגוריית  השנה מצוינת הספרה אפס 

מכל את  יותר  ביטוחי המנהלים, ממחישה 
איפה  האוצר.  שיצר  הבעייתית  המציאות 
שונות?  אפשרויות  בין  הבחירה  זכות  כאן 
של  הפנסיוני  לעתידה  הדאגה  נעלמה  לאן 
ריקי כהן! בואו נמשיך ונתאר לעצמנו שגם 
לאן  ההשתלמות...  קרנות  על  מסים  יוטלו 
גורמי  כל  של  שהחמצן  למצב  נגיע  נגיע? 
וכלה  הסוכנים  דרך  מהציבור,   - השוק 
בחברות ובתי השקעות - ייגמר, והפאניקה 
תתעצם בענף. נגיע למצב שהדיאטה בענף 
יתר  להשמנת  תופנה  הפנסיוני  חיסכון 
באפיקי השקעה אחרים, כמו נדל”ן. זה מה 
שהאוצר רוצה? יותר כספים בבועת הנדל”ן 
ואחראי?  שפוי  פנסיוני  חיסכון  חשבון  על 
על  שבה  קריטית  בנקודה  נמצאים  אנחנו 
האוצר להחיות מחדש את השוק הפנסיוני 
אטרקטיביים  אפיקים  ולהבטיח  בישראל 
נחזור  שכולנו  כדאי  אחרת,  ותחרותיים. 
לבנקים  ונחזיר  בכר  ועדת  טרום  לתקופת 
של  הפנסיה  בכספי  להחזיק  היכולת  את 

העובדים כערובה להתחייבויות אשראי. 
במציאות זו, ידידי המפקח, ראוי שתחסוך 
המושקעים  השקלים  מיליוני  מאות  את 
ותפנה  הפנסיונית  המסלקה  בהקמת 
אותם לצרכים אחרים של הציבור. אנחנו 
נמצאים פשוט במצב של “ברירת מחדל”, 
שכזה,  במצב  אחרות.  אפשרויות  ללא 
אמצעי  בגדר  היא  הפנסיונית  המסלקה 
הקיים.  השוק  מאפייני  את  תואם  שאינו 
השוק הזה, כפי שהוא כיום, הוא שוק רק 
מי  מחיר,  על  מדברים  ואם  מחירים.  של 
שמוכר מוצר פנסיוני בדמי ניהול אפסיים, 
לא   - מתחייבת  מינימאלית  רצפה  ללא 
את  לשנות  אם  כי  שירות,  לתת  מתכוון 
התנאים בהמשך. הרי אי אפשר להחזיק 
את השוק הזה בלי רצפה יציבה - והיום, 
הרצפה הזו סדוקה, פרוצה ואפילו חסרת 
כל תקן נדרש. אינני חושב שצריך להרחיק 
בתיאורים נוספים, כי אם לסכם נקודה זו 
מוצרים  של  קיומם  לאפשר  מבלי  ולומר: 
הפנסיה,  לקרנות  ריאליים  מתחרים 
משמעותי  באופן  יתכווץ  הפנסיוני  השוק 
וכלה  הבודד  מהאזרח  השוק,  גורמי  וכל 

בחברות, ייפגעו!...”
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מדברי פרופ’ עודד שריג, הממונה על שוק ההון, ביטוח 
וחסכון במשרד האוצר, בכנס ביטוח ופיננסים ה-34: 

עומדים  לפניהם  חדשים  אתגרים  “...נוכח 
סוכני הביטוח, פרסם אגף שוק ההון לפני 
כארבע חודשים חוזר שמפרט כללים למתן 
החוזר  רישיון.  בעלי  ידי  על  נאות  שירות 
לגופים  השירות  חוזר  את  משלים  הוא 
כבר  מוסדיים  גופים  שאותו  מוסדיים, 
השירות  חוזר  מטרת  ברצינות.  מיישמים 
אצל  מודעות  לייצר  כל  קודם  היא  החדש 
לקוחות לשירותים המגוונים שאתם יודעים 
בחוזר  נקבע  למשל,  כך,  להם.  להעניק 
שירות,  אמנת  לפרסם  רישיון  בעל  על  כי 
זכויות  במימוש  לסיוע  לזמינות,  שתתייחס 
המקצועיות  על  בדגש  זאת  וכל  ועוד, 
שלכם. זו הזדמנות לברך את לשכת סוכני 
כץ,  אודי  בראשה,  העומד  ואת  ביטוח 
אימצה  ואף  העקרונות  בניסוח  שסייעה 
כי  סבור  אני  לאמנת השירות שלה.  אותם 
שירות מצוין הוא בראש ובראשונה אינטרס 
ביותר  הטוב  השיווק  ככלי  הסוכנים,  של 
של  עליון  אינטרס  גם  כמובן,  זה,  שלכם. 
לתדמית  אחראי  ששירות  משום  הלשכה, 
כדי  לקוחותיהם.  בעיני  הביטוח  סוכני 
לאפשר שירות אמין ויעיל, אנחנו ממשיכים 
המסלקה  הקמת  את  המרץ  במלוא  לקדם 
הפנסיונית. כפי שאמרתי בעבר, חזון אגף 

שוק ההון הוא להגיע לשוק ביטוח דיגיטלי 
החזון  ביישום  תסייע  המסלקה  לחלוטין. 
לכולם,  המידע  זמינות  את  שתגביר  בכך 
ובכלל זה לסוכני ביטוח, ותייעל את פעולת 
תעלה  המסלקה  כולם.  לרווחת  השוק, 
זה, בשלבים. השלב הראשון  לאוויר בקיץ 
והמידי מכוון אליכם: בשלב זה יסלק מידע 
סוכני  מוסדיים.  לגופים  רישיונות  בעלי  בין 
אך  למסלקה,  להתחבר  יחויבו  לא  ביטוח 
החל מ- 2016 תדרשו לפעול או באמצעות 
אחרים,  ממוכנים  באמצעים  או  המסלקה 
דיגיטלי  לתפעול  השוק  מהעברת  כחלק 
מלא... ברצוני לנצל במה זו כדי לעדכן לגבי 
הצגנו  אותם  הסדרה  תהליכי  התקדמות 
לפני כשנתיים במסגרת התכנית להגברת 
בנושא  הפנסיוני.  החיסכון  בשוק  התחרות 
ההפצה  מערך  של  בתמריצים  טיפול 
לנו  שאין  והדגשתי  בעבר,  רבות  דיברתי 
הביטוח,  סוכני  עמלות  את  להפחית  כוונה 
יש  ביטוח  לסוכני  שלתפיסתנו,  משום 
ביטוח  מוצרי  בהפצת  חשוב  תפקיד 
ופנסיה. המטרה שלנו היא להביא למבנה 
תגמול מאוזן יותר. לאחר שפרסמנו שלוש 
טיוטות ולאחר דיון מקיף וארוך עם לשכת 
ואנחנו  להסכמות,  הגענו  הביטוח,  סוכני 

לאישור  התקנות  את  להביא  מתכוונים 
ועדת הכספים בשבועות הקרובים. כמו כן, 
בכוונתנו להביא לכנסת לאישור את תיקון 
חוק הייעוץ והשיווק הפנסיוני, כדי לאפשר 
לעובדים לבחור את המתווכים הפנסיוניים 
אותם הם מעדיפים. זה לא סוד כי, בימים 
סוכנויות  פעילות  את  בוחנים  אנחנו  אלו 
שירותים  נותנות  אחד  שמצד  ההסדרים, 
למעסיקים ומצד שני משווקות מוצרי חיסכון 
פנסיוני לעובדי המעסיקים. אנחנו מוטרדים 
לניגוד  ומהפוטנציאל  התפקידים  מכפל 
עניינים. נושא נוסף שעל סדר היום באגף, 
הן  והביקורת,  האכיפה  פעילות  היקף  הוא 
על גופים מוסדיים והן על סוכנויות ביטוח. 
פעולות  ובאכיפה  בהסדרה  רואים  אנו 
לי  חשוב  זה,  בהקשר  ומשלימות.  תלויות 
ביקורות  בעבר:  שאמרתי  דברים  להדגיש 
הבטחת  היא  המטרה  בלבד.  אמצעי  הן 
התנהלות תקינה ושיפור הרמה המקצועית 
של כל השחקנים. התנהלות תקינה ונכונה 
ובראשונה,  בראש  תתבטא,  סוכנים  של 
במקצועיות  הדין,  הוראות  על  בהקפדה 
שאנחנו  הדרך  זו  ראויים.  עבודה  ובנהלי 
סוכנויות,  והן  מוסדיים  גופים  הן  בוחנים 

לטובת השוק כולו...”

מדברי עקיבא קלימן, יו”ר הוועדה לביטוח פנסיוני, בכנס 
ביטוח ופיננסים ה-34:

הייתה  הקודם  מהכנס  שחלפה  “...השנה 
השינוי  כאשר  ושינויים,  בהפתעות  מלאה 
המובטח  המקדם  ביטול  היה  הבולט 
בפוליסות מנהלים החל מ-1 בינואר 2013. 
אנחנו, בלשכה, חושבים שהשינוי, גם אם 
וללא תשתית  נעשה בחיפזון  הוא הכרחי, 
למבוטחים  שאין  היא  התוצאה  מתאימה. 
אפשרות של בחירה אמיתית בין חלופות, 
הפנסיה,  קרן  שקיים,  היחיד  המוצר  בעוד 
זה  פנסיה  קרן  בעצם,  נחות.  מוצר  הוא 
נפשי  משקט  ההיפך  מביטוח,  ההיפך 
למבוטח. המבוטח לוקח את כל הסיכונים 
עליו, והתפקיד של קרן הפנסיה הוא לנהל 
חכמים:  יאמרו  סיכונים.  ללא  הכסף,  את 
מנהלים  לביטוח  המקדם  ביטול  למרות 
שהם  מצב  ויש  יתרונות,  הרבה  עדיין  יש 
צודקים. אבל, השוק אמר את דברו. במצב 
הנוכחי אין עתיד לביטוח המנהלים. לבקשת 
לחלופה  הצעה  הלשכה  הגישה  האוצר, 
אמיתית.  בחירה  למבוטחים  שתאפשר 

ממסדרונות  שומעים  אנחנו  לאחרונה 
שקרן  הבנה  יש  כי  בירושלים  האוצר 
הפנסיה היא מוצר נחות, ויש כוונה לאמץ 
את החלופה שלנו או דומה לה, אבל אפשר 
יהיה לרכוש אותה רק בגיל 60. המשמעות 
שהמדינה  היא  כזה  הסדר  של  האמיתית 
אומרת לכל מבוטח: אין לנו עניין בתכנית 
ונדבר.   60 בגיל  תבוא  עבורך.  פנסיונית 
והמסר לצעירים? תדאגו לפנסיה כשתגיעו 
למה?  שואל:  ואני  הפוך.  עולם  לפנסיה. 
מה הועילו חכמים בתקנתם? ובנוסף, אם 
אלה הם פני הדברים, יש רק קרן פנסיה, 
מהשנייה  אחת  נבדלות  הפנסיה  וקרנות 
כל התקנות  בעיקר בשמן, אז בשביל מה 
הביטוח?  מסוכן  המחמירות  והדרישות 
בשביל מה לעשות למבוטח תכנון פנסיוני 
טפסים  ערימת  למלא  מה  בשביל  מלא? 
הנמקה,  מסמך  נאות,  גילוי  של  מגוחכת 
פרדוקסלי:  מצב  נוצר  השוואה?  טפסי 
רגולציה של פעם, כשהייתה זכות בחירה, 

בעולם ללא זכות בחירה. אנחנו, בלשכה, 
לא אומרים נואש. מה שלמדתי מהקדנציה 
הוא  פנסיוני  לביטוח  הוועדה  בראשות 
סיזיפית.  עבודה  היא  בלשכה  שהעבודה 
להמשיך  הכוח  לנו  יש  להתייאש.  אסור 
במאבקנו כי אנחנו צודקים. אנחנו מייצגים 
אנחנו  שלנו.  בענף  והטוב  היפה  הצד  את 
של  בלבן  למבוטחים  שמסתכלים  אלה 
העיניים ורוצים, על אמת, בטובתם. אדוני 
יודע  אני  שריג,  עודד  פרופסור  המפקח, 
פונה  ואני  העניין,  בטובת  רוצה  שאתה 
הלשכה  של  התכנית  את  קבל  שוב:  אליך 
ויבוא  לחברות,  אותה  אשר  לה,  דומה  או 
מזור לציון. ונושא נוסף: לאחרונה אנו עדים 
קלאסיות,  ביטוח  חברות  של  להתנפלות 
בפניות   , המבוטחים  על  סוכנים,  חברות 
והחדשות  הקיימות  התכניות  את  לעשות 
סוכן.  ללא  ישיר,  באופן  ביטוח  בחברות 
בסקר  בחומרה.  זה  את  רואים  אנחנו 
לדעת  מי  בדקנו  השנה  שקיימנו  הסוכנים 

המשך הכתבה בעמ' הבא <<
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מדברי זאב אבן-חן, יו”ר התאחדות חברות לביטוח חיים, 
בכנס ביטוח ופיננסים ה-34:

שיתוף  את  נס  על  להעלות  “...ברצוני 
בין ההתאחדות  והפורה  המוצלח  הפעולה 
לבין לשכת הסוכנים, לרבות חילופי הדעות 
לקידום  התורמים  והעניינים,  המקצועיים 
הענף. אנו רואים בכם, הסוכנות והסוכנים, 
הפנסיוני  הביטוח  בשיווק  החנית  חוד  את 
להשגת  המקצועית  דאגתכם  לציון  וראויה 
המוצר הפנסיוני המתאים ביותר למבוטח. 
שלא יבלבלו אתכם עם העובדות, אין תחליף 
באמצעות  ולא  ישיר  בשיווק  לא  לסוכנים, 
להם  שאין  גדולים,  גופים  שהם  יועצים 
מגע אישי עם המבוטח או מחויבות אישית 
המקדמים  ביטול  הדעות,  לכל  כלפיו... 
המובטחים שולל את היתרון המובהק ביותר 
של ביטוח החיים הפנסיוני על פני יתר אפיקי 
החיסכון הפנסיוני. כמובן, שחברות הביטוח 
אנחנו מבינים  כי  זה, אם  לביטול  לא ששו 
שהחלטתו של המפקח לבטל את המקדמים 
בתוחלת  העלייה  מחמת  היא  המובטחים, 
זאת,  עם  יחד  הצפויה.  זו  לרבות  החיים, 
ישכילו  הביטוח  ובטוח שחברות  סמוך  אני 
לעצב מוצרי ביטוח חיים אטרקטיביים. אשר 
אחד  ניכרים...  בהיקפים  לשווקם  תוכלו 
הביטוח  בענף  העיקריים  הצמיחה  ממנועי 
במכירות  הגידול  הבריאות.  ביטוחי  הוא 
רפואיים שאינם  לשירותים  נובע מהביקוש 
של  וליכולת  החולים  קופות  ידי  על  ניתנים 
חלק ניכר מהאוכלוסייה לרכוש את הביטוח, 
במיוחד במסגרת קבוצתית. למעשה ציבור 

ברמה  משלימה  רפואה  רוכש  המבוטחים 
וזאת במחיר שהציבור  פרטית  רפואה  של 
יכול לעמוד בו. משום מה משרד הבריאות 
מנסה להילחם בביטוחי הבריאות הפרטיים 
מתוך  דרסטי,  באופן  להקטינם  במטרה 
מספר  את  מגדיל  קיומם  שעצם  סברה 
שכר  את  ומעלה  הרפואיות  הפרוצדורות 
הרופאים. טיעונים אלו מקוממים, שהרי מה 
רע בהרחבת שירותי הרפואה, האם משרד 
הבריאות סובר באמת ובתמים שבמסגרת 
הביטוח  חברות  מממנות  הללו  הביטוחים 
הטענה  גם  מיותרים?  בריאות  שירותי 
מוזרה,  הרופאים  בשכר  העלאה  בדבר 
השכר,  לתשלומי  מקור  שיש  לכך  מעבר 
בישראל  להחזיק  אפשר  זמן  לאורך  האם 
בלבד?  ממשלתי  בשכר  טובים  רופאים 
כן, ביטול ביטוח הבריאות הפרטי  יתר על 
יגרום לתוצאה מטרידה אחרת, והיא חזרה 
לרפואה שחורה ופורחת, אשר תהיה נגישה 
לטיפול  לנזקקים  ותעלה  בלבד  לעשירים 
בתנאי  תירכש  כי  יותר,  הרבה  הרפואי 
מול  בנושא מתנהל  לצערנו, הדיון  מצוקה. 
אגף התקציבים שיש לו כידוע אג’נדה שונה. 
החשש שלנו הוא, שמשרד הבריאות ואגף 
ההסדרים  חוק  באמצעות  ינסו  התקציבים 
לפגוע בענף ביטוח הבריאות, דבר שאיננו 
לא  כזה  שבאופן  משום  ראוי,  ואיננו  רציני 
יתקיים דיון ממשי ומעמיק בנושא זה, שיש 
הביטוח  לענף  מעבר  השלכות  כאמור  לו 

להתריע,  ברצוני  זו,  בהזדמנות  עצמו. 
שהכוונה לבטל את הטבות המס לחוסכים 
הפנסיוניים בחוק ההסדרים, כפי שמתפרסם 
מתנגדים  שאנו  מהלך  היא  בתקשורת, 
חוק  באמצעות  לערכו  ושאין   - נחרצות  לו 
ההסדרים, ללא דיון כמקובל במקרים מסוג 
זה, משום שעלול לערער את ענף החיסכון 
הפנסיוני ובכך לפגוע קשות בשוק ההון. אני 
מקווה שהפיקוח יעמוד בפרץ וימנע הכללת 
לא  ההסדרים.  בחוק  הללו  הנושאים  שני 
דגלה  על  החורטת  שממשלה  בעיני  סביר 
תנקוט  הביניים,  בשכבת  לפגוע  שלא 
במהלך הפוגע בה. יצוין שפגיעה בביטוחי 
המשולמות  בעמלות  גם  תפגע  הבריאות 
פוטנציאל העמלות העתידי  כולל  לסוכנים, 
הנובע מהגידול בענף זה... הנושא האחרון 
ההתפתחות  הוא  בו  לגעת  שברצוני 
הניידים,  המכשירים  של  הטכנולוגית 
אשר  חכמים,  טלפונים  ובין  מחשבים  בין 
שיעילותן,  תקשורת  במערכות  נתמכים 
ענף  העת.  כל  עולים  וזמינותן  היקפן 
ובצדק,   - הביטוח מטבעו הוא ענף שמרני 
הטכנולוגיים  האמצעים  יום  של  בסופו  אך 
החדשים ייושמו באופן נרחב גם במסגרתו. 
בתאוצה  המתפתחת  הטכנולוגית  לקדמה 
שלא שיערנו, תהיה השפעה רבה על אופן 
ודרך השיווק של מוצרי הביטוח - ועל סוכני 
להיערך  הביטוח,  חברות  כמו  הביטוח 

ולהסתגל לעולם החדש...”

האגרסיביות  שהן  החברות  הן  הסוכנים 
ביותר.  הגדול  הנזק  את  שגורמות  ביותר, 
שמתהדרות  בחברות  שמדובר  מזכיר  אני 
לומר  יכולים  איננו  סוכנים.  בתואר חברות 
לחברות איך לנהל את העסק שלהם, אבל, 
לבל  החברות  את  להזהיר  חייבים  אנחנו 
המבוטחים  של  המידע  במאגרי  ישתמשו 
בסופו  המבוטח.  של  מהסוכן  אישור  ללא 
יגרום  כולו  שהמהלך  בטוח  אני  יום,  של 
אין  לחברות  מתועלת.  נזק  יותר  לחברות 
כוונה למכור לפי צרכי המבוטח, אלא למכור 
לחברות  הביטוח.  חברת  צרכי  לפי  הרבה 
יכולת לתת שירות למבוטחים. אנחנו,  אין 

סוכני הביטוח, רואים כל יום את קוצר ידן 
לעמוד  שלהן  היכולת  וחוסר  החברות  של 
יודעים:  מינימלי. אתם  שירות  באתגר של 
9 מיליון מוקדנים לא יחליפו סוכן טוב אחד. 
לדעתי, לעשות ביטוח ישיר בחברת ביטוח 
זה כמו לתת לילד בן 3 לעבור את הכביש 
לבד. זה מצליח רק אם אין מכוניות. בענף 
צורך  יש  תמיד  מכונית.  יש  תמיד  שלנו 
בסוכן שיסייע ביום פקודה. אנחנו, בלשכת 
יודעים שזוהי דרך לא דרך  סוכני הביטוח 
תוחלת  אין  יחלוף.  שהטרנד  ומשוכנעים 
אנחנו  הביטוח.  בחברות  הישיר  לשיווק 
קוראים לסוכנים להיות ערניים ולעמוד על 

ביטוח  חברת  שבו  מקרה  בכל  המשמר. 
ישירה  בפניה  הסוכן  את  לעקוף  מנסה 
מיד  לפנות  יש  הסוכן,  של  למבוטחים 
לחברה, לדרוש את העמלה עבור העסקה 
הכוח  אנחנו  הנימה.  כמלוא  לוותר  ולא 
התחרות  מחוללי  אנחנו  בענף.  המרכזי 
יוצרים קשר  אנחנו  ומתמיד.  מאז  בביטוח 
יודעים  אנחנו  המבוטחים.  עם  אמת  של 
ורוצים לתת שירות. אנחנו עובדים בהוגנות 
מול החברות, אנחנו בעד המבוטחים שלנו, 
שאוהבים  שלנו,  המבוטחים  אכן  ואלה 
אותנו, ורוצים אותנו, ומכאן כוחנו. בלעדינו 

לא היה, אין, ולא יהיה ביטוח בארץ...”

<< המשך הכתבה מעמ' קודם 

לחו"ל טסים 
ואצל סוכן הביטוח מבטחים!
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קבוצת מגדל קיבלה אות הוקרה על העברת תיקי “איחוד 
ישיר” לידי הסוכנים

במעמד טקס פתיחת כנס ביטוח ופיננסים ה-34 
העניקה הלשכה אות הוקרה לקבוצת “מגדל” 
לידי  ישיר”  “איחוד  חברת  תיקי  העברת  על 
הסוכנים. בדבריו טרם הענקת אות ההוקרה 
הסביר  “מגדל”,  מנכ”ל  כהן,  יונל  של  לידיו 
ואמר אודי כץ CLU, נשיא הלשכה: “במעמד 
חגיגי זה, אני מבקש לברך את קבוצת ‘מגדל’, 

ומיוחד,  יקר  אדם  של  בשליטתו  הנמצאת 
שלמה אליהו, ובניהולו של המנכ”ל יונל כהן, על 
המהלך שהובילה בשיתוף הלשכה להעברת 
אני  לידי הסוכנים.  ישיר’  ‘איחוד  תיקי חברת 
אתייחס בהמשך לאמירות הרבות מצד בכירי 
שלמה,  הסוכן.  ותרומת  לחשיבות  החברות 
יונל, אריק יוגב וחברי הנהלתה הבכירה של 

אלה  אותם  כי מה שמנחה  ‘מגדל’, המחישו 
לא דיבורים - כי אם בעיקר במעשים, ונקטו 
צעד אמיץ, בעל משמעות עצומה עבורנו. קל 
לפזר הבטחות, אבל ‘מגדל’ הוכיחה שיש לה 
כיסוי לאותן הבטחות. ללא ספק, זהו מהלך 
השנה בעולם הביטוח, מהלך הראוי להוקרה 

והערכה מצד הסוכנים”. 

הרשות לניירות ערך מקדמת שיווק קרנות כספיות )קפ”מ( 
באמצעות סוכני הביטוח

“סוכן הביטוח יוכל לעזור לריקי כהן לשפר 
כך   - קפ”מ”  שיווק  באמצעות  מצבה  את 
לביא, מנהל מחלקת ההשקעות  דודו  טען 
בכנס  בהרצאתו  ערך,  לניירות  ברשות 
הינה מוצר  ה-34. הקפ”מ  ופיננסים  ביטוח 
אפשרות  לציבור  המציע  חדש,  פיננסי 
השקעה סולידית ומהווה תחליף לפיקדונות 
הבנקאיים. קרן הפקדונות והמלוות )הקפ”מ( 
הבנקים  של  קצרים  בפיקדונות  משקיעה 
הרשות  כשכוונת  הקצר,  לטווח  ובמק”מים 
הבנקאי,  הייעוץ  מחוק  המוצר  את  להחריג 
כך שניתן יהיה לשווקו בתמיכתם של סוכני 
הביטוח. לביא הסביר בהרצאתו כי הרשות 
הציבורי  לאינטרס  מחויבת  עצמה  רואה 
להשיג  לציבור  שיאפשרו  חסמים  ולהתרת 
תשואות גבוהות יותר על השקעתו. הבשורה 

היבטים:  בשני  טמונה  זה  קרן  שמביאה 
של  כיום  המועד  קצרי  הפקדונות  בעוד 
כ-0.5%  נותנות למשקיע הפשוט  הבנקים 
לייצר  יוכל  הקפ”מ  שנתית,  תשואה  בלבד 
ללקוח תשואה גבוהה משמעותית שעשויה 
להגיע לכ-2%, הרבה מעבר לתשואה של 
בין  נוסף  הבדל  הבנקאיים.  הפיקדונות 
הפק”מים  לבין  )הקפ”מ(  החדש  המוצר 
כספיות  בקרנות  במיסוי.  הוא  המקובלים 
יש מס של 15% על הרווחים הנומינאלים, 
ואילו בקפ”מ המס יהיה בשיעור של 25% 
כל  הריאליים.  הרווחים  על  רק  אך  ויחול   -
זאת, כאמור, באפיק השקעה סולידי, כמעט 
ללא רמת סיכון. בתוך כך המשיך לביא וציין 
כי בשורה זו טרם נקלטה בציבור, שממשיך 
מבלי  הרגילים,  לפק”מים  כספים  להזרים 

יותר.  אטרקטיביות  אפשרויות  לבדוק 
בשוק  להשקיע  מבקשת  כהן  “כשריקי 
הסולידי, עומדות בפניה שתי חלופות: שוק 
ההמונים  חוכמת  הבנקאי.  והפק”מ  ההון 
שיכל  והכסף  מתקיימת  לא  זה  במקרה 
כיום  משיג  גבוהה יותר,  תשואה  להניב 
אפסית”,  כמעט  תשואה  כהן  ריקי  לגברת 
אמר. בתוך כך בדקה הרשות מדוע הציבור 
אינו מפנה יותר השקעות לקרנות הכספיות 
ולדברי לביא “מקור הבעיה הוא בחוסר ידע 
בבנקים”.  ההשקעות  יועצי  מצד  והכוונה 
אם  זה מתכוונת,  מוצר חדש  “לעורר”  כדי 
כן, הרשות לניירות ערך לבטל את התלות 
הקיימת כיום בייעוץ הבנקאי טרם השקעה 
בקרנות כספיות ויצירת מודל מתאים לשיווק 

הקפ”מ גם על ידי סוכני ביטוח.  

כלל ביטוח השיקה אפליקציה חדשנית להגברת יכולות 
המכירה של הסוכן

“כלל ביטוח” השיקה בכנס ביטוח ופיננסים 
ה-34 אפליקציה חדשנית  לניהול לקוחות 
הסוכן בכלל ולהגברת יכולות המכירה של 
הסוכן בפרט. מדובר למעשה בפלטפורמה 
לקוחות  של  לניהול  מתקדמת  דיגיטלית 
סוכנות הביטוח, אשר תסייע לסוכנים לנהל 
במהירות  בפשטות,  הלקוחות  עסקי  את 
ובעלויות תפעוליות נמוכות. הפלטפורמה, 
מאפשרת   ,”on-line “כלל  נקראת  אשר 
חיבור בזמן אמת מכל טאבלט סוכן לחברה 
ללקוח,  בנוגע  כוללת  תמונה  וקבלת 
מעקב  מכירה,  הזדמנויות  איתור  לרבות 
אחר פעולות, הודעות ועדכונים. בתוך כך 
כוללת הפלטפורמה תזכורות, מחשבונים, 
סימולטורים, איתורנים, טפסים, מבצעים, 

כהן,  איזי  לדברי  ועוד.  נתונים  ביצועים, 
במהלך  “מדובר  ביטוח”,  “כלל  מנכ”ל 
שמטרתם  מהלכים  סדרת  מתוך  ראשון 
לשפר את השירות לסוכנים. סוכן הביטוח 
של כלל יוכל החל מהיום לזהות הזדמנות 
למלא  וריסקים,  בריאות  לביטוחי  עסקית 
במערך  הבריאות הנדרשת  הצהרת  את 
פוליסה  ולהפיק  כיסוי  לאשר  הדיגיטלי, 
בזמן אמת, מכל מקום ובכל זמן. הסוכנים 
הם הכוח שמניע את העסק שלנו, ההצלחה 
תמיד  נפעל  שלנו.  ההצלחה  היא  שלהם 
לתת להם פתרונות חדשניים שישפרו את 
ניהול העסק שלהם”. יעקב )צ’יקו( זכריה, 
העסקים  מערך  ומנהל  למנכ”ל  משנה 
מתקדם,  “בעולם  כי  ציין  ב”כלל ביטוח”, 

שירות מצוין הוא קודם כל שירות דיגיטלי, 
אנו גאים להיות הראשונים בענף שהביאו 
לנהל  לסוכנים  שתאפשר  הבשורה  את 
במהירות  בפשטות,  שלהם  העסק  את 
ארזי,  גיל  נמוכות”.  תפעוליות  ובעלויות 
מנכ”ל “כללביט מערכות”, הוסיף והסביר 
על תשתית  מבוסס  החדש  “השירות  כי 
חכמה שמתממשקת לכל מערכות המידע 
ניתן  אחת  כפתור  בלחיצת  כלל.  בקבוצת 
להתחבר ל -data baseשל הלקוח, לקבל 
תמונת לקוח מלאה, לתת לו שירות מיידי 
המתאימים  מוצרים חדשים  לו  ולהציע 
אחידה  בריאות  הצהרת  לרבות  לצרכיו, 
וריסק  בריאות  פוליסות  של  והפקה 

במסלול ירוק”. 
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חגי בדש, מנכ”ל פסגות: “לסוכן הביטוח מקום מרכזי 
במערך ההפצה של בתי ההשקעות”

בין  התייחס,  “פסגות”,  מנכ”ל  בדש,  חגי 
ה-34,  ופיננסים  ביטוח  בכנס  השאר, 
למיקומו של סוכן הביטוח במערך ההפצה 
“לסוכן  כי  טען  בדש  ההשקעות.  בתי  של 
ונכסיו הייחודיים  מקום מרכזי במערך זה 
הם ערך חשוב לכל גורם מוסדי בשוק”. בדש 
הוגן של  בניהול  רואה  “פסגות”  כי  הוסיף 
כספי הציבור חלק בלתי נפרד ממחויבותה 
ולכן ניסחה אמנה מחייבת בנושא. האמנה 
כוללת בין היתר מעקב צמוד אחרי פעולות 
משקיעה,  היא  בהן  חברות  של  והחלטות 
הצבעה באסיפות הכלליות בעקבות ניתוח 
באותן  להתקבל  העומדות  החלטות  של 
שנאלצו  בחברות  ואי-השקעה  חברות 
חובות  דחיית  של  להסדרים  להגיע 
יתקבלו  אם  אלא  החוב,  אגרות  למחזיקי 
עוד  חברות.  מאותן  מתאימים  בטחונות 
קובעת האמנה כי חברות שיגיעו להסדרי 

אגרות  למחזיקי  פיצוי  לתת  יחויבו  חוב, 
לעמוד  יכול  שאינו  שמי  כמו  בדיוק  החוב 
בתשלומי משכנתא ומבקש לפרסו את חובו 
- משלם ריבית גבוהה יותר. בדש ציין כי 
ב-4 השנים האחרונות היו 94 מקרים של 
21 מיליארד  הסדרי חוב בסכום כולל של 
וכי הוא מקווה שהנורמות החדשות  שקל 
שתכניס “פסגות” לשוק ההון יביאו לשיפור 
בהתייחסו  החברות.  הנהלות  התנהגות 
למשבר החזרי החוב בקבוצת “אי.די.בי”, 
ההשקעות  “בית  כי  “פסגות”  מנכ”ל  טען 
ואף  הצעדים  בכל  לנקוט  מתכוון  פסגות 
את  להבטיח  כדי  החברה  על  להשתלט 
אגרות  לבעלי  אי.די.בי  של  החוב  החזר 
קונצרן  הוא  “אי.די.בי  לטענתו,  החוב”. 
יכול  יכול לעמוד בהתחייבויותיו. לא  שלא 
עומד בתשלומי  להיות שכאשר אזרח לא 
וכאשר  הבית  את  לו  לוקחים  משכנתא 

חברה לא משלמת חובות של מיליארדים, 
דוחים לה את החוב פעם אחר פעם ובסוף 
מוותרים, מוחקים חלק מהחוב והשליטה 
בדש  שליטה”.  בעל  אותו  בידי  נשארת 
ל”פסגות”  “אי.די.בי”  של  החוב  כי  אמר 
הוא כ-300 מיליון שקל - חצי אחוז בלבד 
אבל  החברה,  שמנהלת  הכספים  מתיק 
“פסגות” תנקוט בכל הצעדים החוצים כדי 
בצורה  שישרת  באופן  החוב  את  לגבות 
החוב.  אגרות  בעלי  את  ביותר  הטובה 
תהיה  הקונצרן  על  השתלטות  לדבריו, 
המשמעות  שכן  ההון,  לשוק  טוב  תקדים 
לבעלי  בחברה  השליטה  העברת  תהיה 
אגרות החוב והחלפת הניהול הכושל שלה 
תאגידי  ניהול  כללי  לפי  שיעשה  בניהול 
המקומי  בשוק  בתקדים  “מדובר  הוגן. 
שישנה נורמות בכל הנוגע לניהול הוגן של 

כספי ציבור”, הכריז. 

עוד מכנס ביטוח ופיננסים ה-34:
הרבים  הלוגיסטיים  הקשיים  	 למרות 
נרשמה בכנס MDRT ישראל, בראשות 
השתתפות  מסחרי,  רם  המועדון  יו”ר 

שיא: כ-200 סוכנים.
	 בחידון המקצועי נושא פרסים, שנערך 
דרור  החברים:  זכו  “הראל”,  בחסות 
וינשטוק,  נחשון, טל שמעוני, שלמה 

יאיר סלומון, ורדה לבקוביץ.
והלשכה  “הראל”  המסורת,  	 כמיטב 
ההמשך.  לדור  לימודים  מלגות  חילקו 
המלגות, בסך כולל של כ-50,000 ₪, 

חולקו לילדיהם של החברים.
	 פרויקט התרומה לקהילה של הלשכה 
באחרונה  שנערך  “איתוראן”,  וחברת 
בדימונה, הוצג בפני כלל המשתתפים 

וזכה למחמאות רבות. 
התייחס   , זרמון	  אילון  הפרסום  איש 
בכנס להיבטי התדמית ומיתוג הסוכן.

הדיונים  ביום  שנערך  השיח  	 רב 
הראשון של הכנס, ניפק מספר אמירות 
מעניינות במיוחד. כך, למשל, אורן אל-
CLU, המשנה למנכ”ל “הפניקס”,  און 
הכריז כי “סוכן שיוכיח כי החברה פעלה 
שנתית  לפרמיה  יזכה   - גבו  מאחורי 
זכריה,  צ’יקו  בעוד   ,”10 פי  מוגדלת 
טען  ביטוח”,  “כלל  למנכ”ל  המשנה 
הוא  הסוכנים  על  האמיתי  “החשש  כי 
החברות  של  הישירה  מהפעילות  לא 
בבעלות  שנמצאות  מסוכנויות  אם  כי 

החברות”. 

שרית  בקטע האומנותי של הכנס הופיעו 	 
חדד ועידן עמדי, בליווי משתתפי בית 

הספר למוזיקה )ערוץ 2(.
	 גם זמרים מבין חברי הלשכה נטלו חלק 
המשתתפים  של  זמנם  את  והנעימו 

 .HAPPY HOURS-בשעות ה
	 במהלך ימי הכנס הוצגו מספר “סיפורים 
מהחיים” - סוכנים ולקוחותיהם סיפרו 
היום- מחיי  ביטוח  מקרי  על  למצלמה 

הפתרונות  המצוקות,  לרבות  יום, 
הסוכן  של  המקצועי-האישי  והטיפול 

בסיוע ללקוח. 
במלאכה  העושים  לכל  תודה   - 	 ושוב 
המשתתפים.  ולכל  הקלעים  מאחורי 

להתראות בכנסים הבאים. 

 21.04.2013 חיפה (אחה"צ) 
 30.04.2013 תל-אביב (אחה"צ) 
 05.05.2013 ירושלים (אחה"צ) 
 16.05.2013 תל-אביב (בוקר) 

נמשכת ההרשמה! 
לקורסי הכשרה לבחינת המפקח על הביטוח 

יסודות
ודיני ביטוח

אל תתפשרו על פחות מהטוב ביותר!
לקבלת פרטים נוספים והרשמה נא לפנות ישירות אל המכללה לפיננסים וביטוח של לשכת סוכני ביטוח בישראל 

machon@insurance.org.il | 03-6395811 :טל: 03-6395820 | פקס

ההזדמנות 

האחרונה!
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 על רקע היותה החברה היחידה ששיפרה את רמת השירות שלה ביחס 
לשנה קודמת ע”פ סקר שביעות הרצון של הלשכה ל-2013

אמיל וינשל: “איילון שמה לה למטרה מרכזית לשפר 
ולשדרג את רמת השרות בחברה, בכל אפיקי הפעילות” 

מתמשך  בתהליך  מדובר  כי  יודעים  "אנו 
ולשמחתנו  בראשיתו  נמצאים  שאנו 
המהלכים  כי  מצביעות,  הסקר  תוצאות 
הגיב  כך   - פרי"  נושאים  כה  עד  שבוצעו 
פרסום  עם  "איילון",  מנכ"ל  וינשל,  אמיל 
חברי  של  הרצון  שביעות  סקר  תוצאות 
פנסיוני  בביטוח   2013 לשנת  הלשכה 
"הראל"  כי  נמצא  מהתוצאות  וחיים. 
ו"הכשרה" הן החברות המצטיינות בשירות 
הישג:  רשמה  "איילון"  גם  אולם  בענף, 

הייתה החברה  "איילון"  על-פי התוצאות, 
היחידה ששיפרה את רמת השירות שלה 
כי  הוסיף  וינשל  קודמת.  לשנה  ביחס 
שנתית  הרב  העבודה  לתוכנית  "בהתאם 
שאושרה בדירקטוריון בראשותו של בעל 
לה  איילון שמה  לוי רחמני,  מר  השליטה 
למטרה מרכזית לשפר ולשדרג את רמת 
הפעילות.  אפיקי  בכל  בחברה,  השרות 
בנושא  ונפעל  נמשיך  סוכנים,  כחברת 
זה,  בתחום  גם  להוביל  במטרה   השרות 

מבחינתנו".  עליונה  חשיבות  בעל  שהינו 
מהתכנית  "כחלק  כי  נמסר  מ"איילון" 
ממשיכה  ביטוח,  איילון  של  האסטרטגית 
טווח  וארוך  היקף  רחב  בתהליך  החברה 
השרות  רמת  ושדרוג  מהותי  לשיפור 
מתבצעים  התהליכים,  יתר   בין  בחברה. 
עובדי  בקרב  ערכי שרות  מהלכי הטמעת 
השרות  מרכזי  ושודרגו  הורחבו  החברה, 
השרות  מתן  תהליכי  ושופרו  החברה  של 

לסוכנים ולמבוטחים".

משרד האוצר מקדם את 
מדידת השירות של החברות
אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פרסם באחרונה 
ומבקש מהם לקבל  פונה לספקים חיצוניים  מסמך, שבו הוא 
בחברות.  השירות  למדידת  שונות  לאפשרויות  בנוגע  מידע 
במסגרת הפעילות האמורה, האגף מעוניין למדוד באופן רציף, 
באמצעות ספק חיצוני, בתצורת לקוח סמוי וסקרי שביעות רצון 
את השירות הניתן ללקוחות הגופים המוסדיים. על-פי הפנייה 
לספקים החיצוניים צפויה מדידת השירות להתבצע בשלושה 
לאחר  לקוחות  תשאול  על  מבוסס   - טלפוני  שירות  ערוצים: 
לקוח  או  מודד  הערכת  זמנים,  מדידת  לרבות  בפניה,  טיפול 
סמוי, ואיסוף נתונים שמתפרסמים על ידי הגוף הנבדק; סניפים 
- מבוסס עיבוד נתונים פומביים שמתפרסמים ברבים ונתונים 
ייחודיים שיועברו לצורך המדידה על ידי הגוף הנבדק; אינטרנט 
- מבוסס על הערכת מודד או לקוח סמוי ביחס לשירות הניתן 
כי  ומציין  מפרט  האגף  הנבדק.  הגוף  של  האינטרנט  באתר 
הסקר הטלפוני יבוצע בחמישה ענפים וברוב החברות הפועלות 
בענף, על פי החלוקה הבאה: ביטוח כללי - 13 חברות, ביטוח 
 14  - פנסיה  8 חברות,   - חיים  ביטוח  11 חברות,   - בריאות 
בכל  כי  במסמך  מצוין  עוד  חברות.   20  - גמל  קופת  חברות, 
רבעון יופק דו”ח שיכלול: סיכום והצגת הנתונים עבור כל אחד 
מחמשת הענפים בנפרד, מגמות והשוואה לנתונים במחזורי 
מדידה קודמים, הבדלים בין החברות השונות, ניתוח השאלות 
השונות וחישוב מדדי טיב השירות כפי שיוגדרו מראש. זאת 
בנוסף לדו”ח שנתי, שיכלול סיכום הנתונים שנאספו במהלך 
מדגישים  באוצר  שנתית-מרוכזת.  ברמה  והצגתם  השנה 
במסמך כי טרם נקבעה המתודולוגיה הנבחרת לאופן המדידה 
מאפייני  אודות  המידע  איסוף  בשלב  כעת  נמצא  האגף  וכי 

המדידה המצופה והעלויות הכרוכות בביצועה. 

הלשכה ומגדל עורכות קורס 
ייחודי לסוכנים - ניהול המשרד 

כעסק כלכלי
הלשכה ו”מגדל” מקיימות בימים 
אלו קורס ייחודי שנושאו - ניהול 
מבין  הכלכלי.  כעסק  המשרד 
תכניו: תכנון ההכנסות וההוצאות 
ם  י ב א ש מ את  צ ק ה  , ק ס ע ב
בהתאמה למקורות הרווח, תכנון 
תמהיל המוצרים הנמכרים ועלות 
המחזור  לקוח.  לכל  השירותים 
במרכז  מתקיים  בקורס  הראשון 
של  החדש  והפיתוח  הלמידה 
משתתפים.  כ-30  וכולל  “מגדל” 

אריק יוגב, משנה למנכ”ל “מגדל” 
ומנהל חטיבת הלקוחות השירות 
הקבוצה:  של  ההפצה  וערוצי 
“מגדל לקחה על עצמה לצייד את 
במוצרים  רק  לא  הביטוח  סוכני 
המכירה  ובאמצעי  העדכניים 
גם  אלא  ביותר,  המתקדמים 
לסייע לסוכני הביטוח להתמודד 
ניהול  ועול  המשק  אתגרי  עם 

זו.  מאתגרת  בתקופה  עסקיהם 
מסמנת   2013 ספק ששנת  אין 
עידן  הביטוח,  בענף  חדש  עידן 
שבו הצורך בהתנהלות כלכלית 
ת  חי ו ו ר ו לה  עי י שכלת,  מו
הופכת לעיתים להבדל בין סוכן 
שממשיך להתפרנס בכבוד, לבין 
הענף.  את  לעזוב  שנאלץ  זה 
ונעשה  נמשיך  במגדל  אנחנו 
יחד עם לשכת   - כל שניתן  את 
לתמוך  מנת  על  הביטוח,  סוכני 
להם  ולהעניק  הביטוח  בסוכני 
מנת  על  הנדרשים  הכלים  את 
בתקופה  גם  ולצמוח  להמשיך 
מאתגרת זו”.  קרלוס קצ’לניק, 
של  ההדרכה  מחלקת  מנהל 
“במהלך  כי  הוסיף  “מגדל”, 
ארבעת המפגשים קנו הסוכנים 
שנטלו חלק בקורס ידע, שיטות 
משרד  לניהול  יישומיים  וכלים 
ורווחי,  כלכלי  כעסק  הסוכן 
של  מעשיים  בתרגולים  והתנסו 
השיטות והכלים שנלמדו. בתום 
בערכת  הבוגרים  צוידו  הקורס 
והחומרים  המצגות  עם  הדרכה 

הנלמדים”. 

אריק יוגב: "התמודדות עם 
אתגרי העידן החדש עוברת 

דרך ניהול כלכלי ועסקי 
נכונים"
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דן פנחסי ינהל בית סוכן חדש במסגרת מיטב-דש
ההשקעות  בתי  בין  המיזוג  השלמת  עם 
השקעות  לבית  והפיכתם  ו”דש”,  “מיטב” 
מגיע  בישראל,  בגודלו  השני  שהינו  אחד, 
דש”.  “מיטב  שיוזם  במהלכים  נוסף  שלב 
הממוזג  ההשקעות  בית  יקים  זו  במסגרת 
פנחסי.  דן  ינהל  שאותו  חדש,  סוכן  בית 
ההפצה  ערוצי  את  להרחיב  מנת  על  זאת, 
הפנסיוניים  הסוכנים  נתח  את  ולהגדיל 

העובדים עם בית ההשקעות וכפועל יוצא - 
היקפי הפעילות. כזכור, במהלך 2011 מונה 
הממונה  תחת  גמל”  “דש  למנכ”ל  פנחסי 
וחיסכון  ביטוח  על אגף שוק ההון,  לשעבר 
במשרד האוצר, ידין ענתבי. קודם לכן ניהל 
וגמל”  פנסיה  “כלל  את  שנים  כ-6  במשך 
דרכו  תחילת  את  ביטוח”.  “כלל  מקבוצת 
בענף החל פנחסי ב”מגדל” כמפקח רכישה 

וכמנהל מכירות ארצי בתחומי הפנסיה, גמל 
קרן  כמנכ”ל  כיהן  מכן  ולאחר  והשתלמות, 
הפנסיה של “הפניקס”. פנחסי נפרד מ”דש” 
עם  המיזוג  בשלביו המאוחרים של תהליך 
זו הייתה  “מיטב”, אולם מתברר כי פרידה 
פנחסי  חוזר  כאמור,  אלה,  בימים  זמנית: 
בית  כמנהל  הממוזגת  במסגרת  לפעילות 

סוכן חדש. 

שירביט ערכה ביום העצמאות אירוע חגיגי לרגל 13 שנה לפעילותה
חברת  איחדה   ,18.4.13 חמישי,  בערב 
גדולה  חגיגה  לכדי  אירועים  מספר  “שירביט” 
אחת. באירוע שהתקיים ב”יער” בחדרה, ציינה 
החברה ומאות המוזמנים שהגיעו לחגוג איתה 

העצמאות  ליום  במקביל  לפעילותה  שנה   13
הנהלת  הציגה  באירוע  ישראל.  למדינת  ה-65 
החברה גם את השדרה הניהולית החדשה, את 
ראשי המדורים ומנהלת מערך התביעות, כחלק 

ישיר משינוי המבנה הארגוני החדש. את האירוע 
 ,CLU כיבדו בנוכחותם נשיא הלשכה, אודי כץ
ממלא מקום וסגן נשיא הלשכה רוני שטרן, ויו”ר 

הוועדה האלמנטארית בלשכה קובי צרפתי. 

שלמה ביטוח הכריזה על “שנת השירות” בחברה ויוצאת במהלך 
פנים-ארגוני רחב היקף להטמעת ערכי השירות 

 ,”Sixt “שלמה  מקבוצת  ביטוח”,  “שלמה 
היקף  רחב  פנים-ארגוני  במהלך  יוצאת 
בחברה.  השירות”  “שנת  על  והכריזה 
השירות  ערכי  את  להטמיע  נועד  המהלך 
מספר  כולל  והוא  החברה,  עובדי  בקרב 
החברה  תקיים  היתר,  בין  פעילות.  אפיקי 
מדי חודש תחרות לבחירת העובד המצטיין 
בשירות, אשר יזכה בהוקרה בקרב עובדי 
החברה ובתשורה. בנוסף יקבלו העובדים 

במסגרת  השירות  לשיפור  והצעות  טיפים 
מייל יומי שיועבר לכלל עובדי החברה. כמו 
כן, ימותגו אביזרים וציוד משרדי הנמצאים 
בשימוש במשרדי החברה במסרים מעולם 
ערכי  מתבססים  עליהם  הלקוחות  שירות 
החברה,  מנכ”ל  אומיד,  אורי  החברה.  
ביטוח  “שלמה  ומסר:  למהלך  התייחס 
פועלת באופן מתמיד וחסר פשרות להעניק 
ללקוחות  הן  ביותר  הטוב  השירות  את 

החברה והן לסוכנים. מדובר בערך מרכזי 
אנו  כך,  מתוך  החברה.  של  היסוד  ובאבן 
רמת  את  ולהעלות  להמשיך  היום  פועלים 
את  ולהציע  החברה  שמעניקה  השירות 
שירות  של  ביותר  הגבוהים  הסטנדרטים 
כי  בטוח  אני  בישראל.  הביטוח  בענף 
על- למהלך  ירתמו  החברה  עובדי  כלל 

הביטוח  כחברת  מעמדנו  את  לקבע  מנת 
השירותית ביותר”.  

בכיר ב”כלל פיננסים” חשוד בהרצת מניות וביצוע מעשים פליליים
ב”כלל  הנוסטרו  מנהל  לנצברג,  אריה 
פיננסים”, נעצר השבוע יחד עם שני שותפים, 
רווח שלא  וגריפת  בגין חשד להרצת מניות 
כדין של כ-15 מיליון ₪. הנוסטרו הינו חשבון 
השקעות שמנהלת החברה עצמה, במנותק 
החקירה  לפי  המשקיעים.  כספי  מניהול 
המתנהלת ברשות לניירות ערך ובמס הכנסה 
לעבירות  בנוסף  ושותפיו  ללנצברג  מיוחסים 
לעבירות  חשדות  גם  ערך  בניירות  תרמית 
נוספות, ביניהן: לקיחת שוחד, מרמה והפרת 
אותן  מס.  ועבירות  הון  הלבנות  אמונים, 
עבירות בוצעו לפי החשד בין השנים 2008 
“פעל  לנצברג  כי  טוענים  ברשות   .2013  -

בדרכי מרמה על מנת להשיא רווחים אסורים 
והן על  לעצמו ולמקורביו הן על חשבון כלל 
הפועלים  אחרים  מוסדיים  גופים  חשבון 
באמצעותו. כל זאת, תוך שימוש בחשבונות 
מקורבים שאפשרו לו להסתיר את הרווחים 
לא  הסתם  מן  רווחים  אותם  התרמיתיים”. 
דווחו למס הכנסה. עו”ד נוית נגב ממשרד 
לנצברג,  את  המייצגת  “שינמן-נגב-ניב”, 
משתף  “אריה לנצברג  בתגובה:  מסרה 
פעולה בחקירה באופן מלא כדי להזים את 
החשדות בעניינו. הוא משוכנע בחפותו ובכך 
ובהתאם  לגיטימית  הייתה  פעילותו  שכל 
לחוק. להערכתי, בסופו של תהליך הבירור 

יובהר כי אין בסיס לחשדות”. מ”כלל פיננסים” 
ביקשו להבהיר כי “אין לנו מידע על הפעולות 
למיטב  אולם  לכאורה,  לעובד,  המיוחסות 
ידיעתנו החקירה אינה כנגד החברה או כנגד 
נושאי משרה בה. עם זאת, נבקש להדגיש 
כי העובד הרלבנטי פועל החל משנת 2009 
חשוף  אינו  הוא  בלבד,  נוסטרו  בחשבונות 
ואין  הברוקראז’  חברת  לקוחות  לחשבונות 
לו הרשאות לפעול בחשבונות אלו. המעשים 
על  נעשו  שבוצעו,  ככל  לעובד,  המיוחסים 
דעת עצמו בלבד והחברה ממשיכה להתנהל 
השונות,  בפעילויות  ולהמשיך  כסדרה 

בהתאם להנחיות ולנהלים”. 

לחבר הלשכה מנחם חלווה 
משתתפים בצערך במות אחיך 

עמנואל חלווה ז"ל
שלא תדע עוד צער

למשפחת כץ משתתפים בצערכם 
במות חבר הלשכה 

משה כץ ז"ל
שלא תדעו עוד צער

למשפחת רוזנבאום משתתפים 
בצערכם במות חבר הלשכה 

יורם רוזנבאום ז"ל
שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני ביטוח בישראל
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שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
***סוכן ביטוח מקצוען מאחת הסוכנויות 
הגדולות בארץ מעוניין לרכוש תיק ביטוח 
איכותי באזור ירושלים ו/או באזור המרכז 

גבי 052-6222944

***סוכן ביטוח חיים בלבד, מחפש לרכוש 
תיקי ביטוח חיים קטנים עד בינוניים, ושת"פ 

מול סוכן אלמנטר למכירת ביטוח חיים
פרטים ליצירת קשר -

יובל מור 054-7179599
Mor-ins@012.net.il

***קלאוזנר סוכנות לביטוח )2007( בע"מ 
מעוניינת ברכישת תיקים ללא מנגנון 

התאמה, בכל הענפים ובכל רחבי הארץ.
לפרטים ניתן לפנות לשי 052-8033305 

 shay@klauzner.co.il או במייל

***סוכנות ביטוח גדולה מת"א מעוניינת 
לרכוש תיקים איכותיים, בכל גודל ובכל סוג 

בתנאים מעולים, סודיות מובטחת. 
לאבי-0505234664

***סוכנות ביטוח גדולה מרמת-גן מעוניינת 
לרכוש תיקים מכל סוג

סודיות מובטחת - דין - 0543971771

***לסוכני ביטוח פנסיוני:
הצטרף למיזם ״פרטנרס״. שרותי משרד 
והחשוב ביותר מאגר הפניות בלתי נדלה 

של לקוחות קיימים. המיזם מתמקד 
בביטוחי פרט.לפנות אל שרגא לידור 

0546655736

***סוכנות ביטוח גדולה ואיכותית מעוניינת 
בשת"פ )מלא ואו חלקי( בתיקי ביטוח 

נא לפנות לגל 058-5000900 
סודיות מובטחת

***לבית סוכנים בתל אביב מוזמנים 
להצטרף סוכנים שעוסקים באלמנטרי 
ובביטוחי בריאות וחיים אשר נמצאים 

בחמש שנים הראשונות בדרכם בביטוח.
משרדים ושירותי משרד יינתנו למתאימים.
לפרטים לפנות לנעמי 03-9239292 

שלוחה 101

***סוכנות לביטוח ותיקה העוסקת בכל 
תחומי הביטוח, הפנסיה והפיננסים

מעוניינת לרכוש תיק/י ביטוח 
)באופן חלק או מלא(, נא לפנות: 
 dudi@gamafinansim.co.il

050-538629 דודי 

***סוכנות לביטוח ותיקה העוסקת בכל 
תחומי הביטוח, הפנסיה והפיננסים
מעוניינת לספק לך בסיס להגדלת 
הכנסותיך על ידי שת"פ בכל אחד 

מהתחומים
נשמח לתאם פגישה לא מחייבת 

dudi@gamafinansim.co.il :במשרדך
050-538629 דודי 

מודעות דרושים
*למשרד ביטוח באשדוד דרוש 

סוכן ביטוח מומחה לניהול משרד גדול
טל 0527126678

*לסוכנות ביטוח 
פקידה לתביעות רכב ורכוש חצי מישרה

פקידה לעסקים חצי מישרה
פרטים אבי 0505238446

***לסוכנות ביטוח דרושה פקידה לתביעות 
רכב ורכוש חצי משרה

ופקידה לעסקים חצי משרה 
פרטים אבי 0505238448

***לסוכנות ביטוח בתל אביב דרושה פקידת 
ביטוח אלמנטרי ידע בביטוחי חיים יתרון

קורות חיים יש לשלוח למייל:
motib2@netvision.net.il

***לסוכנות ביטוח ותיקה באזור נתניה
דרושה פקידה בתחום האלמנטרי,

דוברת צרפתית. 
כתובת למשלוח קורות חיים:

gilad@as-ins.co.il

***פקיד/ה עם רישיון ביטוח חיים לעבודה 
בסוכנות ביטוח בפריסה ארצית.

דרישות: אין צורך בניסיון בביטוח!! 
חובה: דיבור והבנה עברית ורוסית. 

העבודה בהחלט יכולה להתאים לאנשים 
בגילאי +50. 

המבקשים משרה מלאה ואף חצי משרה.
סוכן/נת עם רישיון בביטוח חיים דובר/ת 
השפה הרוסית ועברית לעבודה בסוכנות 
ביטוח ארצית. העבודה בהחלט יכולה 

להתאים לאנשים בגילאי +50. המבקשים 
משרה מלאה ואף חצי משרה.

לפרטים: יוליה טיטלמן 
טל: 0737-956100 נייד: 0544-867879

***צפרירים - קבוצת ביטוח "צפונית" 
סוכנות לביטוח.

מרחיבה את פעילותה דרושים סוכני ביטוח 
מורשים בענף אלמנטרי / חיים, 

פנסיה ובריאות.
בדבר פרטים נא להתקשר לאלי שטרק 

טלפון - 050-5208202 
סודיות מובטחת.

***רונור סוכנות ביטוח בע"מ מעוניינת 
לרכוש ואו שת"פ בתיקי ביטוח חיים וכללי

לפרטים: דודי - טל. 0507614476
ronorjoe@smile.net.il מייל
או גבריאל - טל. 0522759119
gmail.com@7305550 מייל

***למשרד ביטוח גדול בפארק המדע 
ברחובות דרושה ל 1/2 משרה 

פקידה מנוסה בביטוחי חיים עם נסיון וידע 
תפעולי מערכות מגדל )חובה(, 

הראל והפניקס
נא לשלוח קורות חיים

hadas@financeshop.co.il

***דרוש/ה לסוכנות ביטוח בנס ציונה.
חתמת עסקים אלמנטרי למשרה מלאה 

בעלת ניסיון.
ישראל - 0544260833
Israel@di-ins.co.il

***לסוכנות ביטוח בתל אביב דרושה 
חתמת רכב ודירות שירותית ומקצועית 

 לטיפול בלקוחות. שעות העבודה
08:30 - 15:30 ללא ימי שישי.

קורות חיים יש להעביר ל:
gil@hish-ins.co.il

השכרת משרדים
*להשכרה משרדים מפוארים בבניין חדש 

ליד הקניון הגדול בפ"ת.
מחיר השכירות כולל תשלום עבור, ריהוט 
חדש, ארנונה, אחזקה, מיזוג, חשמל וניקיון.
אינטרנט מהיר מקושר לכל חברות הביטוח 

ב SBOX. * אפשרות לחניה פרטית. 
טל' ליצירת קשר:

סאסי: 054-3531610 שחף: 03-9449900

*לסוכן ביטוח - השכרת חדרים מרוהטים 
ומסודרים, בבאר שבע, אפשרות עם 

שירותי משרד ותמיכה באלמנטרי
לפרטים נוספים: הילה - 08-6261110

***בית סוכן מאובזר לסוכנים באזור 
רחובות תשלום חודשי 1,900 ₪ לחודש

ניתן לקבל שירותי מזכירות ושירותי ביטוח 
בתשלום נוסף. לפרטים נא לפנות ל-

08-9460461 שלוחה 1

***לסוכן ביטוח 2 וחצי חדרים בבניין 
משרדים בקרית חיים מזרחית

חניה בשפע. בני 050-3280777

***משרד/שני משרדים
לסוכן ביטוח באזור קרית מטלון בפ"ת

עמית 050-7844326

לוח הביטוח
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת 2013, מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל:

lishka@insurance.org.il // הפרסום מוגבל ל- 3 שבועות 


