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מיקומי הקלפיות: 2017 ב בנובמבר   22 הקרוב,  רביעי  יום 
בשעה שמונה בערב, יוכרז שמו של נשיא 
לשכת סוכני ביטוח החדש – סו"ב אורי 

צפריר או סו"ב ליאור רוזנפלד.
במסגרת הבחירות למוסדות הלשכה ייבחרו גם 
הארצית,  למועצה  הסניף  נציגי  המחוזות,  יו"ר 
ועדת  ויו"ר  הדין  בית  יו"ר  האתיקה,  ועדת  יו"ר 
במסגרת  מפורטים  המועמדים  שמות  הביקורת. 

האיגרת לבוחר שתופץ היום )יום חמישי(.
ויסתיימו  ייפתחו בתשע בבוקר  הבחירות עצמן 
בין  תתבצע  ההצבעה  אילת  )בסניף  בערב  בשש 
השעות 10:00־15:00(. לראשונה בתולדות הלשכה, 
דיגיטלית/ממוחשבת  בצורה  יבוצעו  הבחירות 
רענן  לדברי  ארצית.  בפריסה  קלפי  אתרי  ב־19 
לכל  תאפשר  הפריסה  הלשכה,  מנכ"ל  שמחי, 
חבר/ת לשכה לממש את זכותם להצביע בכל אחת 
מהקלפיות ברחבי הארץ ללא קשר לשיוך הסניפי 

שלהם ומיקומם הגיאוגרפי. 
בקלפי  הזדהות  ידי  על  תינתן  לבחור  הזכות 
באמצעות תעודה ממלכתית עם תמונה מוטבעת, 
בה  שמוטבעת  )בתנאי  לשכה  חבר  תעודת  או 
תמונת החבר/ה(. על התעודה להיות במצב תקין 
ללא  שיגיעו  לשכה  חבר/ת  פגומה(.  בלויה,  )לא 
יוכלו  לא  תמונה(  ללא  תעודה  עם  )או  תעודה 

לממש את זכותם להצביע.
נסגר  הבוחרים  פנקס  כי  שמחי,  מסר  עוד 
שהצטרפו  חברים   .21.08.17 בתאריך  לשינויים 

ללשכה לאחר מועד זה לא ישתתפו בבחירות.
בעמדת ההצבעה, מאחורי הפרגוד, מותקן מחשב 
אצבע   מגע  ידי  על  מתבצעת  ההצבעה  ההצבעה. 
המערכת  המחשב.  במסך  המועמד  תמונת  על 
הממוחשבת תציג בפני המצביע את נושאי הבחירה 

המותאמים עבורו: 
משויך  אליו  הסניף  לוועד  בנציגים  בחירה   •
החבר/ה אשר ישמשו גם כנציגים למועצה הארצית, 
כמות הנציגים נקבעה על פי תקנון הלשכה. הזוכה 

במירב הקולות ישמש  כיו"ר הסניף.
של  המחוזי  השיוך  פי  על  מחוז  ביו"ר  בחירה   •

הבוחר.
ועדת   – הנבחרות  לוועדות  בנציגים  בחירה   •

ביקורת, ועדת האתיקה ובית הדין.
• בחירה בנשיא הלשכה.

היישורת האחרונה - הבחירות לנשיאות 
ומוסדות הלשכה יערכו ביום רביעי

 בעוד שישה ימים יתפרסם שמו של נשיא הלשכה החדש • הבחירות יתבצעו לראשונה 
באופן ממוחשב

רונית מורגנשטרן

לקראת  הבחירות

עבור כל נושא, המערכת תציג מסך עם שמות 
והמצביע  נושא,  אותו  של  המועמדים  ותמונות 
יוכל לסמן את המועמדים שברצונו לבחור. לאחר 
הסימון ניתן יהיה לאשר את הבחירות באופן סופי 

או לתקן את הסימונים.
מי שלא ירצה להשתתף בהצבעה לאחד הנושאים 
"פתק  כפתור  על  ללחוץ  רשאי  יהיה  האמורים 

לבן", שמשמעותו אי ההשתתפות בהצבעה. 
יוצג בפני  סיום ההצבעה לכל הנושאים,  לאחר 

הבוחר סיכום הצבעתו לצורך אישור סופי. 
לפני האישור הסופי יוכלו הבוחרים לשנות את 
הצבעתם. ואולם, לאחר האישור הסופי, לא ניתן 

יעבור  ההצבעה  תוכן  ההצבעה.  את  לשנות  יהיה 
רנדומלי,  באורח  שם  וישמר  הבחירות  לשרת 
ובדרך שאינה מאפשרת לזהות את תוכן הצבעתו 

של הבוחר ו/או לקשרה לזהותו.
במידה וקיים מתמודד יחיד לתפקיד לא תינתן 

אפשרות בחירה.
תעמולת בחירות תיאסר לחלוטין באתרי הקלפי 

ביום הבחירות.
הבחירות  יום  בתום  תתבצע  הנבחרים  הכרזת 
 – ב־19:00  המכביה.  בכפר   22.11.17 בתאריך 

התכנסות וב־20:00 – הכרזת הנבחרים.
בהצלחה למועמדים ולבוחרים.
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לקראת  הבחירות

סו"ב אורי צפריר, נשוי לשרה ואב לשני 
בנים – להב וסהר, וסבא ל־4 נכדים – 

אריאל )אורי( בן 3.5, דניאל )לאון( בן חצי 
שנה, לינוי )אדל( בת 6, ועדן בת 3.

בעבר היה סו"ב צפריר )70( מנהל מחוז 
צפון של הביטוח הלאומי, מנכ"ל חברות 

הביטוח אררט ואיתן שמוזגו לכלל ביטוח, 
ואחר כך משנה למנכ"ל כלל ביטוח.

בשנת 2000 החליט להיות סוכן ביטוח. 
בבעלותו קבוצת הביטוח "צפרירים" 

ו"צפונית" סוכנויות לביטוח.
סו"ב צפריר היה חבר המועצה בלשכה 

במשך 6 שנים; ב־4 השנים האחרונות 
 משמש גם כחבר הוועד המנהל ומ"מ 

נשיא לשכת סוכני ביטוח.

כניסתך  עם  בו  שתטפל  הראשון  הנושא  מה 
לתפקיד נשיא הלשכה?

“לאחר ציוות בעלי התפקידים בלשכה, אפנה אל 
להבנות  איתם  להגיע  כדי  הביטוח  חברות  מנכ”לי 
בעניין ‘אמנת שירות’ עם הסוכן. עשינו זאת בהצלחה 
עוד  הגדולות  חמש  אבל  קטנות,  חברות  שלוש  עם 

לא נענו. 
“כיום מכתיבות חברות הביטוח את מערכת היחסים 
שלהן עם הסוכן, זאת מערכת יחסים חד צדדית, שיש 
חובות מצד החברה.  ואין  הסוכן  חובות מצד  רק  בה 

אמנת השירות חשובה לסוכנים, למשל, בהתחייבות 
כדי  מוסכם  זמנים  בלוח  נתונים  לספק  החברות 
שהסוכן יוכל להנפיק פוליסה או לייעץ; דו”ח עמלות 
לו  תינתן  בטרם  מעמלות  חוב  להוריד  לא  שקוף; 

שהות לבדיקה ועוד.
אמשיך  ייענו,  לא  הגדולות  והחברות  “במידה 
כדי  עסקיים  הגבלים  על  הממונה  עם  במגעים 
שיאפשר  מה  עסקי,  מהגבל  פטור  תקבל  שהלשכה 
כוח  של  מעמדה  החברות  עם  ומתן  משא  לנהל  לה 

בתחומים שאינם עסקיים במובהק”.
סוכן  של  ותדמיתו  מעמדו  לשיפור  תפעל  כיצד 

הביטוח?
“אנחנו איגוד מקצועי והדבר הראשון שעומד לפנינו 
שהסוכנים  חשוב  לכן,  ומעמדו.  הסוכן  פרנסת  זה 
וינחו גם את עובדיהם כך, לעבוד בשקיפות  יפעלו 
מלאה, גם יותר מהיום. גם התקשורת חשובה, ורצוי 
להבליט את הערך המוסף של סוכן הביטוח ללקוח, 
זה נבליט גם בתקשורת על  ואת העשייה שלו. את 
למבוטחים  סוכנים  סייעו  שבהם  מקרים  הצגת  ידי 
לא  הביטוח;  מחברת  לו  המגיע  את  לקבל  הרגילים 
רק שועי ישראל שיש להם קשרים ועורכי דין ורואי 
חשבון צמודים, אלא סוכן הביטוח הוא שעושה את זה 

למען המבוטח שלו.
שיווק  שיחייב  חוק  לחקיקת  פועל  אני  “בנוסף, 
ביטוחים ארוכי טווח )כמו סיעוד ובריאות( על מנת 
שישווקו רק על ידי בעלי רישיון ובפגישה פרונטלית. 

והכשלים בשוק;  כדי למנוע את כל העיוותים  זאת 
מבוגרים  שואה  ניצולי  שמנצלים  שהתופעה  אדאג 
הוגן  כיסוי  ללא  ביטוחים  בטלפון  להם  ודוחפים 
בביטוחים  קורה  מה  היום  רואים  אנחנו  תיעלם.   -
הסיעודיים הקולקטיביים, כשכל המבוגרים ששילמו 

עשרות שנים נמצאים בפני שוקת שבורה”.
איך תפעל להגדלת פרנסתו של סוכן הביטוח? 

“אני אשקיע את כל המשאבים כדי להכשיר 
פעילויות  במגוון  לעסוק  הביטוח  סוכני  את 

המועמדים לנשיאות הלשכה בראיון מיוחד
לקראת הבחירות שייערכו ביום רביעי ערכנו ראיונות עומק עם המועמדים לנשיאות 

לשכת סוכני ביטוח בישראל – סו"ב ליאור רוזנפלד וסו"ב אורי צפריר

רונית מורגנשטרן

סו”ב אורי צפריר: “הסוכן יהיה מנהל הסיכונים של המשפחה 
המבוטחת, והלשכה תהיה המנטור שלו בכל התחומים האלה”

סו"ב צפריר. "הפרדת דמי הניהול מתגמול הסוכן 
הייתה מהלך מבריק”
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הן בתחום הביטוח והן בתחום הפיננסים, כפי 
שהתחלנו לעשות בקדנציה הנוכחית. סוכן לא 
יכול להתבסס רק על תחום אחד בביטוח; שולחן על 
רגל אחת הוא שולחן רעוע. ראינו איך טבע הגדולה 
הקופקסון,  אחד,  מוצר  על  רק  כשהתבססה  קרסה 
חייב  סוכן  מקביל.  מוצר  הוציאה  אחרת  כשחברה 
פנסיוני,  חיים,  אלמנטרי,   – התחומים  בכל  לעסוק 
מנהל  יהיה  הסוכן  משכנתאות.  פיננסים,  בריאות, 
תהיה  והלשכה  המבוטחת,  המשפחה  של  הסיכונים 
לו  ניתן  אנחנו  האלה.  התחומים  בכל  שלו  המנטור 
את ארגז הכלים להתמודדות כדי לגוון את מקורות 

הפעילות – זה טוב גם לפרנסה שלו וגם לתדמית.
“אפעל גם לבטל את ההמצאה של חברות הביטוח 
החברות  של  המצאה  זו  עמלה’;  ע”ח  ‘הנחה  הקרויה 
שנועדה לעקוף את הסכמי העמלות הספציפיים עם 
הסוכנים שלהן. הן מתמחרות את המוצרים במחירים 
של  בכלי  להשתמש  הסוכן  את  לאלץ  כדי  גבוהים 

הנחה ע”ח עמלה. התופעה הזאת חייבת להסתיים”.
סוכני  לשכת  של  היחסים  מערכת  על  דעתך  מה 

ביטוח עם חברות הביטוח?
וכל הפצת השמועות  טובה,  היא  היחסים  “מערכת 
אני  מהאצבע.  מצוצה  גרועים  היחסים  שכביכול 
אישית נמצא בקשר עם כל בעלי התפקידים הבכירים 
חיסול  ובשקט הגעתי איתם להבנות כולל  בחברות, 
התופעה של שיווק ישיר של מוצרים ללקוחות הסוכן 

באותה חברה.
“נכון, יש עדיין דברים במחלוקת, אבל נטפל בהם 

בהידברות”.
עם  היחסים של הלשכה  איך תתאר את מערכת 

רשות שוק ההון והממונה?
“בסך הכל יש לנו מערכת יחסים טובה עם הממונה 
ועם הבכירים שתחתיה, ויש שיתוף פעולה. לא תמיד 
זה קורה גם במשפחות  אנחנו רואים עין בעין, אבל 
הכי טובות. לרשות יש אג’נדה – הורדת יוקר המחיה, 
ולכן הם רואים במחיר את חזות הכל. מניסיוני אני 
אומר, שהיו לי מבוטחים שהצטערו שלא קיבלו את 

עצתי וקנו פוליסה זולה, ואחר כך חזרו אלי.
גם  הגענו  הרשות  עם  הדעות  חילוקי  “במסגרת 
אוהב  ולא  ההידברות  חסיד  אני  בג”צים;  להגשת 
המשפט  בבית  שעמדתנו  משום  גם  הבג”צים,  את 
נתפסים  אנחנו  כי  נחותה,  היא  הרגולטור  מול 
כאינטרסנטיים. לכן, בג”צ יהיה רק כלי אחרון לאחר 
לפגוע  שלא  האחרות  האפשרויות  כל  את  שניצלנו 

בפרנסת הסוכן או בלקוחות”.
להילחם  להמשיך  צריכה  הלשכה  לדעתך  האם 

בקמפיין של ביטוח ישיר?
“נכון שהקמפיין מכעיס, אבל עם הזמן הוא נשחק. 
במעשים  שלנו  היתרון  את  להבליט  צריכים  אנחנו 

ובהתנהגות שלנו.
לראות  דעת;  ובשיקול  באחריות  אפעל  “אני 
נשקיע  אם  כי  להשקיע,  איפה  ולהבין  העיניים  מול 
הלשכה,  בתקציב  קשות  ונפגע  נגדיים  בקמפיינים 
זו תהיה בכייה לדורות לסוכניה. אני מעדיף לפעול 

מתחת לרדאר, בצניעות אבל בתקיפות ובנחישות”.
הגיל הממוצע של סוכני הביטוח בלשכה הוא 56. 

איך אתה מתכוון להצעיר את הלשכה?
של  החסות  את  נתתי  הנוכחית  בקדנציה  “כבר 
על  ונלחמתי  הצערתה,  לתהליך  הלשכה  הנהלת 
בין  השת”פים  של  המיזמים  לטובת  תקציבים 
התפתחות  את  להבטיח  כדי  לצעירים,  הוותיקים 

הצעירים ופרנסה לוותיקים לעת זקנה.
“גם בקדנציה זאת הצבנו צעירים לראשות הסניפים 
אותם  להכשיר  כדי  בוועדות,  גם  כמו  השונים, 
לפני  הדוב  עור  את  מחלקים  לא   – בעתיד  להנהגה 
שצדים אותו. לכן לא מיניתי לפני הבחירות סוכנים 
לתפקידים, כי איני רוצה שהם יתמכו בי בגלל המינוי, 
של  בקבוצה  גם  להנהיג.  שלי  היכולות  בגלל  אלא 
נכון להדיר  ולא  יש אנשים טובים,  המתמודד השני 
אותם מפעילות בלשכה. גם בקדנציה הנוכחית מינינו 
אנשים שלא תמכו בנשיא אריה אברמוביץ, כי הם 

היו אנשים טובים ומקצועיים”.
סוכני  את  יותר  לרתום  יש  לדעתך  כיצד 

לקראת  הבחירות





 "אני פועל לחקיקת חוק 
שיחייב שיווק ביטוחים ארוכי טווח 

)כמו סיעוד ובריאות( על מנת 
שישווקו רק על ידי בעלי רישיון 

ובפגישה פרונטלית"
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סו"ב ליאור רוזנפלד, חי בזוגיות עם 
רונית, ואב לשני ילדים, אופק )18.5( 

ויותם )12.5(, תושב הקריות. בוגר 
בהצטיינות תואר ראשון בכלכלה מטעם 

אוניברסיטת חיפה, בוגר בהצטיינות 
המכללה לפיננסים וביטוח. דור שני 

בענף וסוכן ביטוח משנת 1989, ומשמש 
כמנכ"ל סוכנות הביטוח רוזנפלד צבי 
וליאור, החוגגת בימים אלה 50 שנה.
סו"ב רוזנפלד )50( החל את פעילותו 

הציבורית כחבר ועד סניף חיפה, וב־4 
השנים האחרונות כיהן כיו"ר מחוז חיפה 

והצפון, כיו"ר סניף חיפה וכחבר המועצה 
הארצית של הלשכה.

בנוסף, מרצה על ביטוח ושוק ההון 

בפנים גופים שונים. ומרצה על ביטוח 
ושוק ההון בפני גופים שונים. 

כניסתך  עם  בו  הראשון שתטפל  הנושא  מה 
לתפקיד נשיא הלשכה?

ההון  שוק  רשות  עם  היחסים  מערכות  "חידוש 
וחברות הביטוח. מכאן מתחיל הכל – מהדיאלוג 
ומכאן  היחסים  את  לשפר  חייבים  והקשרים. 
נחמדים  להיות  אפשר  חדשה.  לדרך  לצאת 
ואסרטיביים, נחמדים ונחושים – אפשר גם וגם. 
נשפר את מערכת היחסים מתוך עוצמה וידיעה 
מי שלח אותנו כדי ליצור את אותו דיאלוג. אני 
אפגש עם כל מנכ"לי החברות ועם בכירי רשות 
שוק ההון. כבר נפגשתי עם ארבעה מנכ"לים של 
הדיאלוג  את  רוצים  מאוד  והם  גדולות  חברות 

לקראת  הבחירות

הביטוח לעולם הטכנולוגי?
“על הטכנולוגיה והדיגיטציה כולם מדברים 
אחרי  ברדיפה  יום  יום  שטרוד  סוכן  בסיסמאות; 
לקוחות, בהמצאת פתרונות, במשא ומתן עם החברות, 
והמשאבים הכלכליים לחשוב על  הזמן  אין לו את 

טכנולוגיה.
להנגיש  עצמה  על  לקחת  חייבת  הלשכה  “לכן 
את הכלים האלה, וזאת בשיתוף פעולה עם חברות 
הביטוח. אני אדאג לכך שכל חברה תתרום לנושא 
בין 15-10 מיליון שקל – גם הן ייבנו מכך. כי אם 
יותר  יביא  הוא  ומתקדם,  יעיל  יהיה  הסוכן  משרד 

תוצאות, שגם החברות ייהנו מהן”.
כנסי  האם בכוונתך להמשיך במגמת עצמאות 

הלשכה?
“כנסי הלשכה הם כנסי סוכנים שבהם הם מקבלים 
תועלות מקצועיות. אם חברת ביטוח רוצה לתרום 
לארח  אשמח  הסוכן,  לטובת  מקצועיים  היבטים 
במתכונת  לא  אבל  אחר,  או  זה  בכנס  בכיריה  את 
של – ‘אני אשלם ולכן אני רוצה לפאר את החברה 
בפני הסוכנים’. אם המנכ”ל רוצה להשתתף בכנס, 
מסרים  על  אלא  שלו,  החברה  על  ידבר  שלא 
בהבנת  להם  ויחדשו  בעבודתם  לסוכנים  שיסייעו 
בהכנסות  רק  אם אתמקד  המתפתח.  הביטוח  עולם 
של הלשכה מתוך מחשבה שחברה רוצה להשתתף 
מחוץ  בדוכן  זאת  שתעשה  כך,  על  ולשלם  בכנס 
לכנס כמו בכנסים באילת; הכנסים וימי העיון לא 
להעניק  אלא  הלשכה  הכנסות  את  להגדיל  נועדו 
כלים מקצועיים טובים יותר לסוכן כדי להגדיל את 

הכנסותיו הוא.
להן  שאין  קטנות  חברות  כלפי  הוגן  לא  גם  “זה 

את המשאבים הכספיים כמו לגדולות, ולא יכולות 
מסרים  להן  יש  שאולי  למרות  בכנסים,  להציג 

חשובים יותר לסוכנים מאשר לגדולות.
מה  לנו  ואין  חיסכון  קופת  לא  היא  “הלשכה 
עכשיו  להשקיע  אלא  הבאים,  לדורות  להשאיר 
לא  השאר  ומעמדם.  הסוכנים  פרנסת  לטובת 

מעניין”. 
הלשכה  שיזמה  הפעולה  שיתופי  על  דעתך  מה 
עם הלשכות המקבילות והגופים הכלכליים? האם 

בכוונתך להמשיך זאת?
בשוק  כוחות  עם  פעולה  ששיתוף  ספק  “אין 
עורכי  כמו  ביטוח,  סוכני  ללשכת  שמשיקים 
מעסיקים  המס,  יועצי  להב,  החשבון,  רואי  הדין, 
בקדנציה  זאת  עשינו  חיוני.  הוא   - וההסתדרות 

הנוכחית ונמשיך ביתר שאת גם הלאה.
“זה טוב למאבקים בכנסת וגם מול רשות שוק ההון. 
שיתוף הפעולה בקדנציה הזאת הביא להצלחות לא 
מעטות שהסוכנים נהנו מהן כמו פנסיה לעצמאים, 

תשלום מעסיקים על תפעול ועוד”.
מה דעתך על המהלך שיזמה הלשכה על הפרדת 

דמי הניהול מתגמול הסוכן?
גם  הלשכה  את  לנגח  שניסו  אינטרסנטים  “היו 
שפגענו  להאמין  התפתו  וחברים  הזה,  בנושא 
בפרנסת הסוכן. להפרדה היו מספר מטרות: תדמית 
הסוכן; ראיה קדימה את התהליכים בשוק הפנסיוני, 
שדמי  הבנו  המחדל;  ברירות  קרנות  בעקבות  גם 
הניהול ירדו ויתייצבו על 0.25% מהצבירה ו־2.5% 
מההפקדה. על פי החוזים שהיו בידי מירב הסוכנים 
הביטוח,  חברות  של  כולל  הגדולות,  והסוכנויות 

רמת העמלה הגיעה לסביבות 0%.

בעוד  נראה  הזה  המהלך  של  הגדול  ההישג  “את 
של  ביותר  המבריק  המהלך  היה  זה  שנה־שנתיים. 

הלשכה בקדנציה החולפת”.
כיצד בכוונתך לטפל בבעיות של המגזר הערבי?

“בקדנציה הזאת הכנסנו מיוזמתנו לוועד המנהל 
הערבי  סגן מהמגזר  מינינו  בנוסף  נציג מהמגזר. 
של  לבו  לב  שהיא  כללי,  לביטוח  הוועדה  ליו”ר 
גם   – בו  שהשקענו  נושא  אין  זה.  במגזר  העניין 
אריאל  הוועדה  יו”ר  וגם  הלשכה  נשיא  גם  אני, 
מונין, כמו שהשקענו בעניין ביטוח החובה במגזר 

הערבי.
מושלמים,  לא  הם  פתרונות,  של  התחלה  “יש 
אבל אלה תהליכים. עומדים מולנו כוחות אדירים 
ובעיקר החברות שאינן משתפות פעולה בנושא זה.
למגזר  החובה  ביטוח  את  לסבסד  לאוצר  “הצענו 
שש  לא  האוצר  האופנועים;  בביטוחי  שנעשה  כמו 
רק  בדיונים.  ממשיכים  אנחנו  אבל  הזה,  לרעיון 
רעיונות  והפיקוח  האוצר  בפני  העלינו  השבוע 

נוספים.
שצריך  נושא  זה   – אותם  לקדם  נצליח  לא  אם 

להגיע לבג”צ”.
הוועדה  המלצות  את  ליישם  בכוונתך  האם 

הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח?
“אין ספק שהמלצות הוועדה הציבורית שהתקבלו 
בוועידות  הצלחה;  ניצני  מראות  כבר  בסקפטיות 
ועל  העתידי  הסוכן  על  מדברים  כבר  בינלאומיות 

מורי מניעה.
“חלק מההמלצות ייושמו בקדנציה שלי, לא כולן. 
אלו תהליכים ומי שחושב שיש פתרונות אינסטנט 

– הוא אינו מנהיג”.

סו"ב ליאור רוזנפלד: "נגיע עם חברות הביטוח 
למזכר הבנות בו הן יידרשו להתחייב שהן 

לא פונות למבוטח שלנו באופן ישיר"

סו"ב רוזנפלד. "הלשכה צריכה להיות מיוצגת בכל 
אירוע ממלכתי כמו לשכות מקצועיות אחרות"





6 | 16 נובמבר 2017 

יחסים  של  למסלול  ולחזור  הלשכה  עם 
נורמליים.

"כרגע אין יחסים. יש חברות גדולות כולל המובילה 
מגדל, שמנותקת קשר לחלוטין עם הלשכה. זה דבר 
שלא נוכל להסכים לו. לא ראוי שהאיגוד המקצועי 
עם  בקשר  יימצא  לא  בישראל  הביטוח  סוכני  של 

היצרנים ולכן נדאג לשפר את היחסים.
"הממונה דורית סלינגר, קראה לנו יותר מפעם 
להגיע  באילת,  הכנס  בימת  מעל  כולל  אחת, 
ולהיות שותפים שלה. אנחנו בהחלט רוצים להיות 
ובפיתוח  החלטות  בקבלת  הרשות  של  שותפים 
עובדים  כולם  דבר  של  בסופו  חדשים.  מוצרים 
מערכת  שיפור  לכן  אישי,  גם  והכל  אנשים  עם 
היחסים וקיום דיאלוג יסייע לכל השחקנים בענף.

"עם זאת, במקומות שניתקל בחומה מול רשות 
שוק ההון, ונהיה סבורים שטובת הצרכנים וטובת 
סוכני הביטוח נפגעת, נפעל הן במישור הפוליטי 

והן במשפטי.
 – במה  לכל  ביטוח  סוכני  נשגר  "אנחנו 
להכוונת  ליחידה  למתנ"סים,  לאוניברסיטאות, 
חיילים משוחררים, בוקר נשים - לכל במה שבה 
יוכלו לחשוף את הפן החיובי של סוכני הביטוח. 
בכל  מיוצגת  להיות  צריכה  שהלשכה  חושב  אני 
אחרות,  מקצועיות  לשכות  כמו  ממלכתי  אירוע 
מטקסי יום הזיכרון ועד הנחת אבן פינה – גם שם 
אנחנו צריכים להיות. אנחנו מתכוונים לשלוח את 
יו"ר המחוזות שלנו להיות נוכחים בכל האירועים 
האלה; הלשכה צריכה להיות מוזכרת בהקמת בית 

ספר ביבנה ובטקס יום הזיכרון בקרית שמונה".
איך תפעל להגדלת פרנסתו של סוכן הביטוח?  
"במסגרת שיפור היחסים נפעל לפיתוח מקורות 
הכנסה נוספים לסוכן. למשל, כתבי שירות מעבר 
למה שהלשכה קידמה; כתבי שירות שיעטפו את 
ומתן  למשא  להיכנס  מתכוונים  אנחנו  הלקוח. 
כל  שירות.  כתבי  שמוכרות  חדשות  חברות  עם 
הפוליסה  את  או  המבוטח  את  לעטוף  שיכול  מה 
וגם  הבריאות  בתחום  גם  נוספים  בכיסויים 
והכנסה  למבוטח  נפשי  שקט  שיתנו  באלמנטרי, 

נוספת לסוכן, הוא מבורך.
"בנוסף, אנחנו נפעל באמצעות חקיקה לביטוח 
גם  תשלום  לקבל  לסוכן  שיאפשר  א'   19 סעיף 
בהן  הפעולות  כל  על  מהמבוטח.  וגם  מהיצרן 
נוכל  מהמבטחים  מזערי  תגמול  מקבלים  אנחנו 
מיזם  שנקים  הודענו  מהמבוטחים.  גם  לקבל 
אנחנו  הסוכן.  במשרד  והוצאות  עלויות  להוזלת 
מתכוונים בנוסף לדרוש מחברות הביטוח לשלם 
עמלה מהפרמיה ברוטו – לא יתכן שהחברות יגבו 

פרמיה ברוטו וישלמו לסוכן עמלה מהנטו.
הביטוח  מחברות  לדרוש  מתכוונים  אף  "אנו 
לחודש.  ה־10  עד  לסוכנים  העמלות  את  לשלם 
לא ייתכן שאנחנו נישא בעלויות המשרד, כולל 
משכורות לעובדים, ונקבל את העמלות רק ב־15 
אם  תתמוטט  לא  ביטוח  חברת  אחרי.  או  לחודש 

היא תשלם את העמלה לסוכן בזמן".
חברות  של  הישיר  השיווק  נגד  תפעל  האם 

הביטוח?
"זה יעמוד בראש סדר העדיפויות שלנו. אנחנו 
מתכוונים להגיע עם חברות הביטוח למזכר הבנות 
שבו הן יידרשו להתחייב שהן לא פונות למבוטח 
לחברת  שהבאנו  למבוטח  או  ישיר,  באופן  שלנו 
לחלוטין  לחדול  מהן  נדרוש  מזה,  יותר  הביטוח. 
ממכירה ישירה – החברות לא יכולות לבחור גם 
וגם. הן יצטרכו להחליט – או שהן חברות סוכנים 

או שהן חברות ישירות". 
האם לדעתך הלשכה צריכה להמשיך להילחם 

בקמפיין של ביטוח ישיר?
במסגרת  עצמו.  את  מיצה  המשפטי  "הערוץ 
נגד  גם  נפעל  ציבור  ויחסי  חוץ  לקשרי  הוועדה 

נגדיים,  בקמפיינים  הישיר  הביטוח  פרסומי 
היא  ביותר  הטובה  כשהתשובה  הסוכן,  במיתוג 
חשיפת עשייתו החיובית של סוכן הביטוח למען 

הציבור בתקשורת".
הוא  בענף  הביטוח  סוכני  של  הממוצע  הגיל 
56. האם לדעתך צריך להצעיר את הענף? כיצד?

ההוכחה  בנושא;  רבות  ונפעל  שצריך  "בוודאי 
לי  שהיה  והצפון  חיפה  מחוז  היא  ביותר  הטובה 
הכבוד לעמוד בראשו; במשך 4 שנים צרפנו מאות 

סוכני חדשים, שרובם צעירים. 
"אנחנו מתכוונים להקים ועדת סוכנים צעירים 
שתמשוך  פעילות  ועתירת  אקטיבית  דינאמית, 
ללשכה  יגיעו  הסוכנים  ללשכה.  הצעירים  את 
מתוך עשייה. אני רוצה להפוך את סדר הדברים – 
לא אנחנו צריכים לפנות לסוכנים כדי שיצטרפו 
ללשכה. הסוכנים צריכים לעמוד בפתח הלשכה, 
לדפוק בדלת ולהגיד שהם רוצים להצטרף מתוך 
הלשכה  לפעילות  שלהם  חשיפה  לאחר  רצון 

ולעשייה שלה".
סוכני  את  יותר  לרתום  ניתן  לדעתך  כיצד 

הביטוח לעולם הטכנולוגי?
"הודענו שנושא הדיגיטציה גם הוא יהיה בראש 
יתרון  שום  יהיה  לא  שלנו.  העדיפויות  סדר 
או  באינטרנט  למשווקים  הישירים,  למשווקים 
יד  ילך  הסוכן  הביטוח.  סוכני  על  באפליקציות, 
נושא  זה  נכון,  נגדה.  ולא  הדיגיטציה  עם  ביד 
מסלול  לחשב  יצטרכו  הסוכנים  אבל  פשוט,  לא 
חדש גם בנושא זה, ואנחנו בלשכה נספק להם גם 
מקדמת  הדרכתיים  כלים  וגם  טכנולוגיים  כלים 

הטכנולוגיה.
את  אראה  הקדנציה  תום  שעם  שלי  "החזון 

סוכני הביטוח בקדמת הדיגיטציה – משרד הסוכן 
הטכנולוגיה  ועדת  תוביל  יעבור מהפכה שאותה 
הסוכן  במקום  יהיה  לא  דיגיטלי  משרד  בלשכה. 

אלא לצדו".
האם בכוונתך להמשיך במגמת עצמאות כנסי 

הלשכה?
"איני רואה סיבה כלשהי להתנגד לכך שחברת 
בכנסים  פרסום  מודעת  או  דוכן  תעמיד  ביטוח 
ותשלם על כך. זו דרך לגיטימית לעבות ולהגדיל 
את הכנסות הלשכה. אני לא ארגיש מחויב לחברת 
היא  התמורה   – בכנסים  אצלנו  שתפרסם  ביטוח 
מחויבים  נהיה  לא  לכך  ומעבר  בלבד,  הפרסום 
שמפרסמות  הביטוח  חברות  את  לתקוף  שלא 
חייבים  שלא  שונים  מסלולים  שני  אלו  אצלנו. 

להתנגש ביניהם".
מה דעתך על שיתופי הפעולה שיזמה הלשכה 

עם הלשכות המקבילות והגופים הכלכליים?
הקשרים.  את  נעצים  ואנחנו  מבורכת  "היוזמה 
נוה,  אפי  עו"ד  עם  בקשר  נמצא  אני  היום  כבר 
נשיא לשכת עורכי הדין, וירון גינדי, נשיא לשכת 
הקשרים  את  להמשיך  מתכוון  אני  המס.  יועצי 

ולהעצים אותם לטובת כל הארגונים וחבריהם".
על  הלשכה  שיזמה  המהלך  על  דעתך  מה 

הפרדת דמי הניהול מתגמול הסוכן?
צעד  הייתה  העמלה  הפרטת  הציבורי,  "בהיבט 
נעשו  שמאז  אלא  במהלך.  תמכתי  ואף  מבורך 
כמה שגיאות – הראשונה שבהם היא ישיבתה של 
הלשכה על הגדר והמתנה ליצרנים שיספקו מודל 
לתגמול  מתווה  היעדר   – השנייה  חדש.  תגמול 
הסוכן מצדה של הלשכה. מדוע שאנחנו לא נציע 
מתווה לתגמול בכפוף להגבלים העסקיים, שלא 

יכלול מספרים אלא עקרונות?".
המגזר  של  בבעיות  לטפל  בכוונתך  כיצד 

הערבי?
למציאת  ולתמיד  אחת  פעם  לפעול  "בכוונתנו 
הילד  יהיו  לא  הם  הערבי.  המגזר  לסוכני  פתרון 
בראשית  כבר  נפעל  הביטוח.  ענף  של  החורג 
הקדנציה למנות, בפעם הראשונה מזה 74 שנות 
בנוסף  מהמגזר.  נשיא,  סגן  הלשכה  של  קיומה 
אלמנטרי  ביטוח  ועדת  ליו"ר  סגן  גם  ימונה 
בוועדות  פעילים  יהיו  והם  הערבי,  מהמגזר 

הלשכה.
בנצרת,  ללשכה  חדש  סניף  להקמת  גם  "נפעל 
כמו  מהמגזר.  רבים  סוכנים  נמצאים  שבסביבתה 
כן, נפעיל באמצעות הלובי הפוליטי שלנו בכנסת 
זרוע שתסייע לנו לפתור את בעיית ביטוח החובה 
במגזר, כמו גם לפעול מול חברות הביטוח וחברת 
הפול, כדי למצוא פתרון מערכתי והולם לבעיה".
הוועדה  המלצות  את  ליישם  בכוונתך  האם 

הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח?
מישיבות  באחת  להתארח  הכבוד  לי  "היה 
הוועדה, אך עלי לציין כי מסקנותיה בחלקן לא 
הביטוח.  סוכן  של  היומיומית  לעבודתו  נוגעות 
אנחנו בהחלט נאמץ את מסקנותיה בכל הקשור 

לעבודת סוכן הביטוח ושיפור הכנסותיו".

לקראת  הבחירות



 "נפעל לפיתוח מקורות 
הכנסה נוספים לסוכן. למשל, כתבי 

 שירות מעבר למה שהלשכה 
 קידמה; כתבי שירות שיעטפו 

את הלקוח"
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הביטוח מ בענף  המגמות  את  שבדק  חקר 
משלמים  ישראלים  כי  הראה  בישראל 
פחות על מוצרי הביטוח מאשר במדינות 
ה־OECD. ההוצאה בישראל על מוצרי ביטוח בשנת 
2015 עמד על 2.5%, בעוד שממוצע ההוצאות על 
קניית ביטוחים במדינות ה־OECD עמד על 8.8%. 
הכלכלן  הלשכה  בעבור  שערך  המחקר  קובע  כך 
ד”ר רובי נתנזון, מנכ”ל המכון הישראלי למחקר 

כלכלי וחברתי.
המחקר מציין, שתשלומי פרמיות הביטוח לנפש 
הממוצע  לעומת  הביטוח  ענפי  בכלל  נמוכים 
הביטוח  ששוק  למרות  זאת   .OECDה־ במדינות 
לממוצע  יחסי  באופן  לריכוזי  נחשב  בישראל 
במדינות ה־OECD בשל אחוז החדירה הנמוך של 

חברות ביטוח זרות למשק הישראלי.
הגדולה  העלייה  את  רשם  הבריאות  ביטוח  ענף 
מחלות  בענף  שנגבו.  הביטוח  דמי  בהיקף  ביותר 
 9.4 של  בסכום  ביטוח  פרמיות  נגבו  ואשפוז 
התאונות  ענף   .2016 בשנת  שקל  מיליארד 
האישיות רשם את העלייה הגדולה ביותר, כאשר 
בשנה שעברה נגבו בענף זה פרמיות ביטוח בסכום 

של 1.64 מיליארד שקל.
בסכום  עליה  חלה  הכללי  הביטוח  בענפי  ואילו 
הפרמיות שנגבה שהסתכם ב־17.4 מיליארד שקל 
בשנת 2016. אולם שיעור הפרמיות בענפי הביטוח 
ירידה  נמצא במגמת  דווקא  ביחס לתמ”ג,  הכללי 
לצרכן  שהמחיר  היא  המשמעות  השנים.  במהלך 
הענף  הוא  הרכב  ביטוח  ענף  יחסי.  באופן  ירד 
בעל החלק הגדול ביותר מסכום הפרמיות שנגבו 
ובשנת 2016 היווה 38% מסך כלל פרמיות ביטוח 

כללי ששולמו בשנה שעברה.
חברות  שיעור  במחקר,  המובאים  נתונים  לפי 
על  עומד  בישראל  הפועלות  הזרות  הביטוח 
החברות  ה־OECD שיעור  במדינות  בעוד   ,16.6%
מחזק  זה  מצב   .27.4% על  עומד  הפועלות  הזרות 
הזרות  הביטוח  חברות  מספר  בהגדלת  הצורך  את 
הפועלות בישראל במטרה להגביר את התחרותיות 

ולהקטין את הריכוזיות.
על  מצביע  הביטוח  בענף  הריכוזיות  ניתוח 
חלה   2014 משנת  החל  מעניינות.  התפתחויות 
שהתבטאה  הכללי  בביטוח  בריכוזיות  ירידה 
בירידת הנתח של שלוש חברות הביטוח הגדולות 
חברות  של  והתחזקותן  וכלל(,  הפניקס  )הראל, 
הגדולות  החברות  של  חלקן  הבינוניות.  הביטוח 
בביטוח  הפרמיות  תשלומי  בנפח  מ־45%  ירד 

חדשות  הביטוח

 בשנת 2016 סך העמלות ששולמו לבעלי רישיון 
בכלל ענפי הביטוח עמד על כ־8.2 מיליארד שקלים

 מחקר מיוחד שנערך עבור הלשכה בדק את המגמות השונות בענף הביטוח בשנים האחרונות ‰ 
העלייה המשמעותית ביותר ברווחים מעמלות הייתה בענפי ביטוח הגמל והפנסיה וביטוח בריאות

דוד ליפקין

הירידות   .2016 בשנת  ל־37%   2011 בשנת  כללי 
הגדולות בחלקן של החברות הגדולות נרשמו בתת 
וענפיות  ענפים כביטוח רכב חובה, ביטוח הנדסי 

אחריות אחרים.

מאידך, ענף ביטוחי בריאות מתאפיין בריכוזיות 
כאשר  הכללי,  הביטוח  לענפי  ביחס  יותר  גדולה 
נמצא  ואשפוז  מחלות  בענף  השוק  מנפח   40%
בידי חברת הראל, ו־78% מנתח השוק נמצא בידי 
שלוש חברות הביטוח הגדולות. לעומת זאת, בענף 
התאונות האישיות חלה ירידה בשיעור הריכוזיות 
וגברה התחרותיות שמתבטאת בירידת נפח השוק 
של שלוש חברות הביטוח הגדולות ועלייה בנפח 

בשוק של חמש חברות הביטוח הגדולות.
בו  החיים,  ביטוח  ענף  הוא  שינויים  שעבר  ענף 
בשנים  בתחרותיות  ועליה  בריכוזיות  ירידה  חלה 
חברות  של  השוק  נפח  עלה  בנוסף,  האחרונות. 
חיים. חלה  הביטוח הבינוניות המחזיקות בביטוחי 
ההפקדות  כשהיקף  הפנסיה  בקרנות  צמיחה  גם 
ירידה  לעומת  גדל,  החדשות  הפנסיה  בקרנות 
בשיעור ההפקדות בקופות הגמל ובקרנות הפנסיה 

הוותיקות.
עליה  נרשמה  האחרונות  בשנים  המחקר,  לפי 
במספר בעלי הרישיון ובמספר הסוכנים שחברות 
הביטוח שילמו להם עמלות בענפי הביטוח השונים. 
מספר הסוכנים בשנת 2016 היה 13,053. העלייה 
הגדולה ביותר במספר הסוכנים חלה בענף הביטוח 
הפנסיוני, שנהנה גם מעליה משמעותית בשיעור 
הרווחים מעמלות. בשנת 2016, כ־64% מסוכנויות 
הביטוח הרוויחו מעל למיליון שקל בשנה מעמלות, 
ל־5  מעל  הרוויחו  הביטוח  מסוכנויות  וכ־15% 
מיליון שקל בשנה מעמלות. גם סוכני הביטוח נהנו 
ממגמה דומה של גידול ברווחים מעמלות, כאשר 
הרוויחו  מתוכם  כ־14%  2016־2014,  השנים  בין 

מעל מיליון שקל מעמלות בשנה.
ששולמו  בעמלות  ביותר  המשמעותית  העלייה 
לבעלי רישיון הייתה בענפי ביטוח הגמל והפנסיה 
וביטוח הבריאות. בין השנים 2012 ל־2016 נרשמה 
לבעלי  מעמלות  ברווחים  כ־150%  של  עלייה 
הסתכמו  אשר  ופנסיה  גמל  ביטוח  בענף  רישיון 

ב־1.16 מיליארד שקל בשנת 2016.
בשנת  הרוויחו  בריאות  ביטוח  רישיונות  בעלי 
יותר משני מיליארד שקל בשנה מעמלות.   2016
 12.9% של  ממוצעת  עליה  מייצגים  אלו  רווחים 
בשנה מעמלות. סך העמלות ששולמו בשנת 2016 
לבעלי רישיון בכלל ענפי הביטוח עמד על כ־8.2 

מיליארד שקלים.
בשנה שעברה הועסקו בענף הביטוח וקרנות הפנסיה 
28,400 עובדים שהיוו 0.7% מכלל המועסקים במשק. 

מרבית מהמועסקים בענף הינם שכירים.

בעלי רישיונות ביטוח 
בריאות הרוויחו יותר 

מ־2 מיליארד שקל 
בשנה מעמלות

ב־2016 כ־64% מסוכנויות  
הביטוח הרוויחו יותר 

ממיליון שקל מעמלות

בין השנים 2012-
2016 נרשמה עלייה 

של כ־150% ברווחים 
מעמלות לבעלי רישיון 

בענף ביטוח גמל ופנסיה

ענף ביטוחי בריאות ריכוזי 
יותר מענפי הביטוח הכללי

שיעור חברות הביטוח 
הזרות הפועלות בישראל 

עומד על 16.6% ובמדינות 
27.4% - OECDה־
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ביקש ש כץ,  חיים  והרווחה  העבודה  ר 
נתניהו,  בנימין  הממשלה  מראש 
שרי  )פורום  שרינו"  ב"ישיבת 
הביטוחים  ביטול  לדחיית  שיפעל  הליכוד(, 
למנוע  מנת  על  בשנה,  הקבוצתיים  הסיעודיים 
מצב שבו מיליון אזרחים ייוותרו ללא חלופה אחרי 
ששילמו במשך שנים ממיטב כספם, כדבריו. כץ 
הוסיף, שהדחייה תאפשר גם הקמת ועדה שתתווה 
דרך להחלת ביטוח סיעודי ממלכתי, כפי שהציע 
במתווה שיזם בשבוע שעבר. במקביל, שוחח השר 
כץ עם שר הבריאות יעקב ליצמן לטובת התכנסות 

להצעת חקיקה משותפת.
לאור בקשתו של השר כץ, הנחה נתניהו את יו"ר 
אבי שמחון, להיפגש  המועצה הלאומית לכלכלה 
אביגדור  ד"ר  והרווחה  העבודה  משרד  מנכ"ל  עם 
קפלן, ועם גורמי המקצוע באוצר ולבחון את הצעת 

השר כץ.
יש לציין, כי הממונה על רשות שוק ההון, ביטוח 
וחיסכון דורית סלינגר, מתנגדת בתוקף להארכת 
הביטוח  לחברות  הורתה  ואף  הקיימים  הביטוחים 
לחדש ביטוחים רק לפי המודל שגיבשה הרשות, 
שעיקרו ביטוח ארוך טווח. מאידך, גם שר האוצר 
אבי ניסנקורן,  יו"ר ההסתדרות  וגם  משה כחלון 
הקיימים  הביטוחים  ביטול  של  בדחייה  תומכים 
בשנה. ההסתדרות אף הודיעה בשבוע שעבר על 

סכסוך עבודה בעניין זה.

מסכימים פה אחד
80 חברי כנסת מכל סיעות הבית חתמו על הצעת 
לענייני  השרים  בוועדת  הבא  בשבוע  שתונח  חוק 
חקיקה, לכונן ביטוח סיעודי ממלכתי. הצעת החוק 
צפויה לעלות להצבעה טרומית בשבוע הבא, ב־19 

לחודש. 
את  הציגו  השבוע  בתחילת  עיתונאים  במסיבת 
הצעת החוק יוזמי ההצעה, חברי כנסת מהקואליציה 
והאופוזיציה: איציק שמולי )המחנה הציוני(, יואב 
מקלב  אורי  )מרצ(,  רוזין  מיכל  )הליכוד(,  קיש 
)ישראל ביתנו(,  רוברט אילטוב  )יהדות התורה(, 
סמוטריץ'  בצלאל  עתיד(,  )יש  אלהרר  קארין 
המשותפת(,  )הרשימה  חנין  דב  היהודי(,  )הבית 
יואב בן צור )ש"ס( וטלי פלוסקוב )כולנו(. על פי 
הצעת החוק, מס הבריאות יועלה ב־0.75% במטרה 
באשפוז  הסיעוד  שירותי  את  ולעגן  להרחיב 
ובקהילה כחלק אינטגרלי משירותי הסל הבסיסי 

בחוק בריאות ממלכתי.
הצעת החוק דומה לרפורמה שמבקש לקדם משרד 

הבריאות, ולמתווה שהציג השר כץ, והיא מבוססת 
מעגל  הגדלת  הבאים:  המרכזיים  המרכיבים  על 
הגדלה  זה;  ממעגל  רבים  מדירים  כיום   – הזכאים 
לאנשים  בעיקר  הסיוע,  היקף  של  משמעותית 
סיעודיים בקהילה ברמת מוגבלות גבוהה ובינונית; 
יעילות גדולה יותר של התחום הסיעודי באמצעות 

ריכוז הטיפול בנושא תחת גורם ממשלתי אחד.
את  להכפיל  היתר,  בין  מבקשת,  החוק  הצעת 
היקף הסיוע שניתן לסיעודיים בביתם וקביעת רף 

עצמית  להשתתפות  שקלים   4,000 של  מקסימלי 
עוסקת  המבחנים  בנושא  גם  הסיעודי.  באשפוז 
הצעת החוק, שמבקשת לבטל את מבחני ההכנסה 
למניעה  כקריטריון  המורחבת  המשפחה  לבני 
בתמיכת המדינה. כמו כן, לפי ההצעה יש לבטל את 
מבחני התלות עבור בני 75 ומעלה וריכוכם עבור 
ירכזו  והן   – נועד תפקיד  החולים  לקופות  השאר. 

את כלל השירותים לאדם הסיעודי במקום אחד.

"המודל של סלינגר ייקר את 
הפרמיה"

ברוש,  שרגא  התעשיינים  התאחדות  נשיא 
במשרד  הביטוח  על  המפקחת  ליוזמת  מתנגד 
הביטוח  פוליסות  את  לבטל  יש  לפיה  האוצר, 

עדים  אנו  ושוב  "שוב  ברוש:  לדברי  הקבוצתיות. 
לכך שמכניסים את שוק הביטוח לטלטלה שפוגעת 
הבריא.  ובהיגיון  בתחרות  העובדים,  בציבור 
המהלך שמובילה המפקחת, ייקר באופן משמעותי 
את כלל הפרמיות, זאת במקביל לפגיעה בפוליסה 
עצמה בשל כיסוי ביטוחי נמוך יותר. עצם ביטול 
מול  אל  המיקוח  כושר  לאובדן  מוביל  הפוליסות 

חברות הביטוח".
בנוסף לכך, לדברי ברוש ביטול פוליסות הביטוח 
הקבוצתיות מבלי ניסיון לתת פתרון למבוטחים, 
תותיר מאות אלפי מבוטחים בחוסר ודאות, ותעלה 
את הפרמיה באופן משמעותי לכל אותם מבוטחים. 
לדבריו: "החלופה של ביטוח סיעודי פרטני תהיה 
באותן  המבוטחים  לכל  משמעותית  יותר  יקרה 
המבוגרים  שהעובדים  תהיה  התוצאה  פוליסות. 
ביותר יישארו ללא ביטוח מתאים, או יאלצו לשלם 
סכומי עתק על מנת לדאוג לזקנה ראויה בכבוד. 
פרטני  סיעודי  ביטוח  לממן  המבוטח  של  יכולתו 
שואפת לאפס בגילאים המבוגרים יותר. כמו כן, 
ההצעה לאפשר אך ורק ביטוח קבוצתי ארוך טווח, 
מדובר  שכן  המעטה,  בלשון  היא  אף  בעייתית 
במכבסת מילים שנועדה לייקר באופן משמעותי 
את כלל הפרמיות, זאת במקביל לפגיעה בפוליסה 

עצמה בשל כיסוי ביטוחי נמוך יותר".
"גם הטענה כי פוליסות  בנוסף מציין ברוש כי 
אלו לא משתלמות לחברות הביטוח היא מגוחכת, 
שכן בכל עת בשנים האחרונות יכולה הייתה כל 

חברת ביטוח להחליט בעצמה שהיא מפסיקה את 
היה, מוכיחה כי  שיווק המוצר. העובדה שלא כך 
ובהסתמך  משנה  מבטחי  בסיוע  הביטוח,  חברות 
על חישובים אקטואריים של מבטחי משנה, הגיעו 
להמשיך  צריך  אשר  ראוי  מוצר  זהו  כי  למסקנה 

ולהתקיים בהסכמת שני הצדדים".
הקבוצתיות  הסיעוד  פוליסות  ברוש,  לדברי 
בחוזים  מדובר  שכן  העובדים,  לציבור  מועילות 
בהם התנאים עברו בקרה של גורמי מקצוע בעלי 
ניסיון, ולאחר משא ומתן על פרטי הפוליסה בין 
חברת ביטוח לבין נציגי המבוטחים. בנוסף, המשא 
ומתן המשותף אפשר לקבוצות המבוטחים להוות 
הביטוח,  חברות  למול  ומיקוח  רכישה'  'קבוצת 

והוכיח את עצמו במשך השנים.

ראש הממשלה הורה לבחון דחיית ביטול 
הביטוחים הסיעודיים הקבוצתיים בשנה

 הצעת חוק של מספר חברי כנסת מהקואליציה והאופוזיציה לביטוח סיעוד ממלכתי 
נתמכת בידי 80 חברי כנסת

רונית מורגנשטרן

 

חדשות  הביטוח  

 ברוש: "שוב ושוב אנו עדים לכך שמכניסים את שוק הביטוח לטלטלה 
שפוגעת בציבור העובדים, בתחרות ובהיגיון הבריא"

ברוש. "ביטול הפוליסות מוביל לאובדן המיקוח מול 
חברות הביטוח

ברוש. "ביטול הפוליסות מוביל לאובדן המיקוח 
מול חברות הביטוח"
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הארצית א המועצה  ישיבות  התקיימו  תמול 
זו,  לקדנציה  האחרונות  הכללית  והאסיפה 
במלון דן אכדיה בהרצליה. תקציבי הלשכה, 
לפיננסים  והמכללה  הכלכלית,  החברה  ליסו"ב 

וביטוח, לשנת 2018, אושרו ברוב קולות. 
יוותרו   ,2018 לשנת  החבר  דמי  כי  הוחלט  עוד 
יו"ר  האחרונות.  השנים  ל־17  בדומה  שינוי,  ללא 
המלצות  כי  עדכן  בכר,  דוד  סו"ב  הביקורת,  ועדת 
ועדת הביקורת יושמו במלואן וכי הלשכה מתנהלת 

בשקיפות מלאה. ועל פי הנהלים.
לנשיא  הודו  הקדנציה,  את  סיכמו  המועצה  חברי 

הלשכה אריה אברמוביץ ונפרדו:

 סו"ב דני קסלמן, 
יו"ר מחוז השרון

"אני מסיים בימים אלה קדנציה 
חמישית כחבר מועצה ארצית. 
שהישיבות  לומר  יכול  אני 
שנוהלו על ידי יו"ר המועצה זאב פרלשטיין והנשיא 
אריה אברמוביץ תרמו לנו הרבה מאוד. זה זמן נכון 
לומר לך תודה רבה בשם מחוז השרון, ארבעת יושבי 
לנו,  דאגת  אתך.  לעבוד  אהבנו   - הסניפים  ראש 
עשית הרבה למען הסוכנים. על כך תבורך ושיהיה 
הצלחה בכל אשר תפנה. מנהל השיווק בלשכה שי 
שמש, זו היד הימנית של כל החברים, אחד האנשים 
שלי.  הצוות  חברי  ולכל  לי  לנו,  שעזרו  הבולטים 

תודה רבה בשם כל הסוכנים". 

 סו"ב אריה אופיר, 
יו"ר ועדת תקנון

במהלך  לי  שהתגלה  "משהו 
הקדנציה זה העשייה המדהימה 
אני  הנוכחית.  ההנהגה  של 
משווה את הפעילות לרכבת שיש שם קטר שמושך, 
מושך.  וגם  דוחף  קטר  גם  היה  שאריה  חושב  אני 
יודע  כזו עשייה בלשכה. אני  בלעדיך לא הייתה 
זה לכולם.  איך הפעלת אותי, ובטוח שעשית את 
רואים,  שאנחנו  התוצאות  ומעבר.  מעל  עשית 
הקשר שנוצר עם כל חברי הכנסת, ההישגים בכל 
הצערת  בנושא  ההישגים  הרגולטורים,  התחומים 
הלשכה, אף פעם לא ראיתי כל כך הרבה צעירים 
לא  זה  אם  זה,  את  לראות  נהניתי  באילת,  בכנס 
סממן בשבילנו מה כן. מיכל וינצר הביאה תרומה 
בכל  להתגאות  יכולים  אנחנו  לקהילה,  מדהימה 
מה שעשינו, גם בתקנון החדש שיצא לדרך ויעשה 
אליו  דחף  שאריה  מה  גם  זה  בלשכה.  סדר  המון 
פניה  המועצה תשנה את  סדר.  אחריו  - להשאיר 
מקצה לקצה, היא תהיה מועצה עם שיניים. זו תהיה 
האסיפה הכללית, המוסד העליון, זה שינוי מבורך 
זה  החדשה  במתכונת  הבחירות  בזכותכם.  שקרה 
שינוי  בזכות  רק  מיליון שקל  חצי  חסכנו  מבורך, 
שיטת הבחירות. אני רוצה לאחל שנמשיך בעשייה 

הזאת". 

 סו"ב דביר רפ, 
יו"ר ועדת הצעירים

"תודה רבה לאריה על הרצון 
כזאת.  ועדה  להקים  והאמון 
לספר  רציתי  שנים   4 אחרי 
על הפעילויות שעשינו בשנים האחרונות. ערכנו 
מספר מפגשים שהפכו למסורת ככנסים שנתיים 
לצעירים. הם היו בידוריים וגם מקצועיים. תודה 
ערכנו   - זיו  ויואל  מונין  אריאל  ארנון,  ליובל 
על  להודות  רוצה  ואני  מקצועיות  הדרכות  הרבה 
כל הידע המקצועי שנתתם לסוכנים. יזמתי רעיון 
לשילוב בין הקרן להכוונת חיילים ולשכת סוכני 
ביטוח; לדעתי זה אחד הדברים החשובים. מנכ"ל 
הלשכה רענן שמחי ומנכ"ל המכללה רונן דניאלי 
קשה  עבודה  של  שנים  וחצי   3 ואחרי  לנו,  עזרו 
תלמידים  ללשכה  הביא  הפרויקט  לדרך.  יצא  זה 
הבין  המיזם  את  יזמנו  חדשות.  והכנסות  חדשים 
זהב לשני  נותן אופק  זה  דורי בשילוב הסניורים, 
הצדדים. בכל הכנסים באילת נתנו במה לסוכנים 
וחשוב  ייעודית לצעירים  ופתחנו תכנית  צעירים 

להפוך אותה למסורת".

 סו"ב עוזי ארגמן, 
יו"ר ועדת רווחה

על  לאריה  בתודות  "אפתח 
לא  בעשייה.  מלאות  שנים   4
לפני  בלשכה  בתפקיד  הייתי 
כן, ונכנסתי בלי ידיעה מה לעשות. קיבלתי עזרה 
גדולה מאריה ומהרבה חברים וזו ההזדמנות להגיד 
חתמנו  שנתיים  לפני  הוועדות.  חברי  לכל  תודה 
 800 והיום  יהב,  בנק  עם  פעולה  שיתוף  הסכם  על 
לחברי  אטרקטיביים  בתנאים  נמצאים  חשבונות 
כמעט  גדל  ישראכרט  עם  הפעולה  שיתוף  לשכה. 
כרטיסי   700 היו  לתפקיד  כשנכנסתי  חמישה.  פי 
הטבות  עם  כרטיסים,   3,300 לנו  יש  היום  אשראי, 
נושא  זה  בהם  גאה  שאני  הדברים  אחד  לסוכנים. 
שקל,  אלף   50 של  בסך  היו  הם  תחילה  המלגות, 
הגענו ל־100 אלף שקל, והבטחה ל־180 אלף שקל 
בשנה הבאה. גם השנה סיימנו בהצלחה גדולה את 
שנה  לוחות  אלף   250 עם  השנה  לוחות  פרויקט 

לפולין,  מסעות  שני  להוציא  והצלחנו  שנמכרו, 
מסורת חשובה שיש להמשיך להוביל אותה".

 סו"ב יוסי מנור, 
יו"ר MDRT אירופה

זכינו  החולפת  "בקדנציה 
בראשות  לעמוד  לראשונה 
לא מעט  וזה  אירופה,   MDRT
ה־ אריה.  חברי  של  בזכותו 

ואנחנו  בעולם  ופינה  מקום  בכל  מופיע   MDRT
ובמסגרות  בדיונים  גם  מכובד  מאוד  למעמד  זוכים 
ושם  לאירופה  קרובים  יותר  הרבה  אנחנו  אחרות. 
אנחנו מיוצגים ב־BIPAR. השנה הצגנו לאירופאים 
ענף  עתיד  לבחינת  הציבורית  הוועדה  עבודת  את 
הסוכן,  ממעמד  מאוד  מוטרדת  אירופה  כל  הביטוח. 
חברי  לכל  מיוחדת  להרצאה  הגיע  הלשכה  ונשיא 
את  ראו  הם  באירופה.  המובילות  והלשכות  הארגון 
העבודה העוצמתית שנעשית כאן בישראל, ובוחנים 
כיצד ניתן ליישם חלק מהמסקנות גם באירופה. אין 
החשיבה  בתחום  דרך  כפורצי  נתפסים  שאנו  ספק 
הרבה  הפעילות  כל  על  אריה,  רבה,  תודה  קדימה. 

שיצרת בנושא". 

 סו"ב מיכה אדוני, 
יו"ר מחוז חיפה 

והצפון
עשתה  הזו  בקדנציה  "הלשכה 
זוכר  אני  רגיל.  בלתי  מהפך 
בעבר שאני וקובי ורדי עשינו את כל הכנסים לבד 
נעשה  הכל  והיום  מהלשכה,  סיוע  כל  ללא  בצפון, 
בצורה מתוקתקת ומתוכננת שנה מראש. כל הכבוד 
קודש.  עבודת  שעושים  שמש  ולשי  אריה  לרענן, 
אני רוצה לציין את כל יושבי ראש הוועדות שעשו 
הישגים  והיו  מאוד  השתדלו  כולם  קודש,  עבודת 
שעשה  הדרמטי  המהפך  ללשכה.  בקדנציה  גדולים 
רענן שמחי מלשכה מיושנת לחדשנית הוא מבורך. 
הדוחות  אבי ברוך, שניהל את  הכספים  ועדת  יו"ר 
הכספיים והתקציב בצורה שקופה וראויה. יום לאחר 
הבחירות הסוערות אני מבקש שכולנו נהיה יד אחת 

ונתמוך בנשיא שייבחר". 

חברי המועצה הארצית מסכמים קדנציה ונפרדים
רונית מורגנשטרן

 

מסכמים  תקופה  

"אני רוצה להגיד שהופתעתי 
מאריה  שקיבלתי  מהטלפון 
ארבע  לפני  אברמוביץ 
בו ביקש ממני להיות  שנים, 
יו”ר ועדת הבריאות והסיעוד של הלשכה. לא הייתי 
את  הערכתי  ולכן  לנשיאות  בבחירות  מתומכיו 
בחירתו המקצועית, דבר אשר חייב אותי להתאמץ 
ולהצליח. “נראה לי כי פעלנו באופן אחראי לטובת 
ציבור סוכני הביטוח, שמרנו על האינטרסים שלנו 
חברות  ומול  הפיקוח  מול  שלנו  המבוטחים  ושל 

אלינו  פנו  אשר  סוכנים  למאות  עזרנו  הביטוח. 
המבוטחים  ולטובת  לטובתם  אישיות  בבקשות 
שלהם. “נהניתי להיות חבר בוועד המנהל, להכיר 
רוב  את  שמקדישים  ואכפתיים  אחראיים  קולגות 
מרגיש  “אני  הביטוח.  סוכני  לטובת  ומרצם  זמנם 
חזק  לובינג  עם  חזקה  לשכה  משאירים  שאנחנו 
לגובה  ראש  שהרימה  לשכה  הכנסת,  במסדרונות 
העיניים של חברות הביטוח והרגולטור. “אני מודה 
לאריה, נשיא הלשכה, שידע להוביל אותנו בחוכמה 

והכניס בנו מוטיבציה להצליח”.

סו"ב יואל זיו, יו”ר ועדת בריאות וסיעוד
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לשכת ס יו"ר  לשעבר  רייף,  אברהם  ו"ב 
סוכני ביטוח, נפטר אתמול בגיל 87. את 
אריה  ההודעה קיבל נשיא הלשכה סו"ב 
אברמוביץ במהלך ישיבת המועצה הארצית, ועדכן 

את הנוכחים שקיבלו את הבשורה המרה בצער רב.
ז"ל עלה לארץ ישראל מפולין בשנת 1943  רייף 
במסגרת עליית ילדי טהראן. הוא כיהן כיו"ר לשכת 
סוכני ביטוח בישראל בשנים 1988–1992. במהלך 
הלשכה,  בוועדות  כחבר  מכן  לאחר  וגם  כהונתו 
נאבק למען שמירה על מעמד הסוכן בתקופה בה 
מול  ישיר  לשיווק  ביטוח  וחברות  הבנקים  נכנסו 
הלקוחות. על פעילותו רבת השנים זכה להערכת 
חורשה  ולנטיעת  כבוד  נשיא  בתואר  הלשכה 
הכרמל,  שבהר  עופר  ביער  שמו  את  הנושאת 

בסמוך לעיר מגוריו, חיפה.
יו"ר ליסוב החברה הכלכלית, סו"ב אלי אנגלר, 
הכיר את רייף ז"ל בצעירותו כשהיה קצין צעיר, 
אנגלר  סו"ב  שלו.  מילואים  כנהג  שירת  ורייף 
נשא דברי הספד בישיבת המועצה: "אברהם היה 
אחד  יום  לי  שהציע  שלי  ביחידה  מילואים  איש 
להיות סוכן ביטוח. שאלתי אותו 'מה זה?', ולאחר 
מסע שכנועים, וכשהבנתי את משמעות המקצוע, 
ואפשרויות הפרנסה והתעסוקה בו, לא התלבטתי 
אדם  היה  הוא  שלו.  לסוכנות  והצטרפתי  לרגע 
סוכן  שנה   45 כבר  אני  ובזכותו  ומעלה,  משכמו 
ביטוח. אברהם ראה בתפקיד יו"ר הלשכה כשליחות 
ציבורית, הוא הוביל את הלשכה להישגים רבים, 

ובזכותו קמה ליסוב החברה הכלכלית".
הוסיף  צפריר  אורי  סו"ב  הלשכה,  נשיא  מ"מ 
ואמר: "הכרתי את אברהם כשהייתי מנהל המחוז 
של חברת כלל והוא היה סוכן שעבד בעיקר עם 
רחבי  מכל  רבים  סוכנים  צירפתי  מגדל.  חברת 
הארץ לעבוד עם כלל, ואחרי שלושה חודשים הם 
היה  הוא  רייף.  אברהם  של  בזכותו  למגדל  חזרו 

לוחם גדול למען הסוכנים. יהי זכרו ברוך".

ציין  מנור,  יוסי  סו"ב  אירופה,   MDRT יו"ר 
הסוערים  הדיונים  במהלך  ברייף  רבות  שנעזר 
אליי  להצטרף  לאברהם  "קראתי  בכר:  בוועדת 
נתן  זה  בכר.  ועדת  בתקופת  שהיו  הדיונים  בכל 
לו חיים חדשים ורצון לעסוק שוב בפעילות למען 
למען  נתינה  כולו  שכל  אדם  היה  הוא  הסוכנים. 
לנו  ועזר  מניסיונו  רבות  תרם  הוא  הסוכנים. 

בתקופה הקשה של ועדת בכר בכנסת".
סו"ב ד"ר יעקב ביתן: "אברהם היה אדם מיוחד 
יירשם לנצח, כאחד האבות הענקיים  במינו. הוא 
והמייסדים בתולדות הלשכה. מצד אחד היה בעל 
נפש עדינה, עניו ואוהב את הבריות, לצד היותו 
אסרטיבי  אדם  היה  שני  מצד  והגון.  מנומס  אדם 
הסוכנים  חבריו  למען  רבה,  כי  מיכולתו  ותרם 
ובייחוד הקטנים יותר והנזקקים לעידוד ותמיכה. 
ונלחם  ביטוח  חברות  מנהלי  עם  נפגש  כך,  לשם 
שהתלונן  לסוכן  שנגרם  עוול  בכל  נפש  בחירוף 
הגיעו  לעתים  לפתחו.  שניצבה  בעיה  על  בפניו 
העניינים גם לדמעות, אבל אברהם אף פעם לא 

ויתר ועשה ככל יכולתו למען הזולת".
כי  ציין  אברמוביץ  אריה  סו"ב  הלשכה,  נשיא 
והצפון,  חיפה  מחוז  יו"ר  בהיותי  איתו  "נפגשתי 
ייאמר שהוא  לזכותו  אבות.  בבית  היה  כבר  והוא 
הביטוח,  לענף  תרם  בגאווה,  הלשכה  את  הוביל 
והכניס שני בנים לעסק.  אנחנו משתתפים בצער 

המשפחה ונקווה שלא ידעו עוד צער".

ו"ר הכנסת וסגניו העבירו ל"דיון מהיר" בוועדת י
עליזה  הכספים את הצעתה של חברת הכנסת 
חברות  של  סירובן  בנושא  עתיד(  )יש  לביא 
ביטוח לבטח נהגים בביטוח מקיף וצד ג' אם היו להם 
גם  האחרונות,  השנים  במהלך שלוש  תביעות  שתי 

אם מדובר בתביעות קלות.
על  רבות  תלונות  הצטברו  כי,  טוענת  לביא  ח"כ 
כשבועיים  "לפני  הביטוח:  חברות  של  זו  מדיניות 
השתתפתי בכנס סוכני הביטוח באילת, שם שמעתי 
מסוכני ביטוח רבים, כי אף חלה החרפה במדיניות 

זו", טוענת לביא בדברי ההסבר להצעתה.
גם  כי  התברר  פחות,  לא  "חמור  לדבריה:  עוד 

נהגים שאין להם תיעוד של היסטוריית תביעות 
פוליסה  הייתה  שלא  נהגים  קרי  )'רקורד'(, 
הרשומה על שמם, מסורבים על ידי חברות 
עצמם  על  להגן  מסוגלים  ואינם  הביטוח 

מפני נזק עתידי או תביעה עתידית.
"לחברות הביטוח עומדת הזכות לתמחר 

את סיכוניהן דרך חישוב גובה הפרמיה 
עבור כל נהג, או הגדלת ההשתתפות 

העצמית במקרי תאונה, ולא באמצעות סירוב גורף 
לבטח. לא כל שכן במצבים של שתי תביעות בלבד, 
כל  להיקלע  עלול  אליו  מצב  שבהן,  הקלות  גם 

נהג.
שערורייתית  בהתנהלות  "מדובר 
שמותירה אזרחים לא מעטים ללא יכולת 
לבטח את רכבם, ולבטח את עצמם מפני 
נוכח  לרכוש.  הנוגעות  ג'  צד  תביעות 
האמור, אני מבקשת לכנס דיון דחוף בנושא 

בוועדת הכספים", מסכמת ח"כ לביא.

חדשות  הביטוח

 חברי לשכה מספידים את אברהם רייף
– יו"ר הלשכה לשעבר

רייף, יו"ר הלשכה לשעבר, הלך אתמול לעולמו ‰ רייף פעל במשך 
שנים רבות ונאבק למען שמירה על מעמד הסוכן

 ביוזמת ח"כ לביא: דיון בכנסת בנושא סירוב 
חברות ביטוח לבטח נהגים עם שתי תביעות בלבד

רונית מורגנשטרן

ח"כ לביא. "סוכני ביטוח 
רבים סיפרו כי חלה 

החרפה במדיניות זו"

אברהם רייף ז"ל

http://www.insurance.org.il/events/%D7%99%D7%95%D7%9D-%D7%A2%D7%99%D7%95%D7%9F-%D7%91%D7%A0%D7%95%D7%A9%D7%90-%D7%9B%D7%9C%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%A2%D7%A9%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%91%D7%A4%D7%99%D7%A0%D7%A0%D7%A1%D7%99%D7%9D
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סוכני ה בלשכת  קהילה  לקשרי  וועדה 
מתנדבות  בגיוס  לסייע  נרתמה  ביטוח 
נשית".  "רוח  לעמותת  אביב  תל  מאזור 
הוועדה, העמותה  יו"ר  וינצר,  מיכל  סו"ב  לדברי 
הינה עמותה פורצת דרך בארץ המספקת לנשים 
בהעצמה  הממוקד  ייחודי  מענה  אלימות  נפגעות 
סו"ב  עומדות  בלשכה  היוזמה  מאחורי  כלכלית. 
וינצר, סו"ב שוש כהן, סגנית נשיא הלשכה וסו"ב 

רויטל כהן.

סו"ב וינצר סיפרה כי "על מנת להיענות לפניות 
הרבות שהעמותה מקבלת, נרתמנו לעזור ולגייס 
אפיקי  שני  ישנם  אביב.  תל  מאזור  מתנדבות 

שיתוף פעולה מרכזיים:
1. ניתן להתנדב כנציגה קבועה שתשב במשרדי 
יעוץ  ותיתן  מראש  שייקבעו  בימים  העמותה 
תודגש  נשית.  מרוח  לנשים  ופנסיוני  ביטוחי 
לא  בהם  אלו  מפגשים  האתיקה של  על  ההקפדה 
אלא  פוליסות,  של  מכירה  אופן  בשום  תתבצע 

המשתתפות  וטובת  לרווחת  כללים  הסברים  רק 
בנושאים המצוינים.

2. התנדבות בעמותה כמנטוריות לנשים נפגעות 
אלימות )הכשרה תינתן על ידי הארגון(.

משמעותית,  הינה  נשית'  ב'רוח  "ההתנדבות 
הזקוקות  המשתתפות  את  הן  ומעצימה  מאתגרת 

לליווי והן את המתנדבות".
כהן,  סו"ב   - הוועדה  מטעם  הפרויקט  אחראית 

ליצירת קשר -  054-3975953.

חדשות  הביטוח

"רוח נשית" – נרתמות 
למען נפגעות אלימות

הבהרה חשובה
לאור אי הבהירות שעלתה ביממה האחרונה 
באשר לדמי החבר בגין הצטרפות למערכת 

המרקטפרו, מובהר כי:

מדמי . 1 פטורים  ביטוח  סוכני  לשכת  חברי 
מנוי למשך שנה שלמה.

סוכן שאינו חבר לשכה יהיה פטור מדמי . 2
חבר עד תום תקופה ההרצה.

בהמשך, . 3 שיתקבלו  החלטה  או  שינוי  כל 
חברי  שמשלמים  מנוי  לדמי  בקשר 
הלשכה, ייעשו בהסכמה מלאה של לשכת 

סוכני ביטוח.

לבין . 4 מרקטפרו  מערכת  בין  ההסכם 
גבע,  ג'ון  משרד  ידי  על  נערך  הסוכנים 
להוראות  התאמתו  תוך  ושות',  הדר 
סוכני  לבין לשכת  בין מרקטפרו  ההסכם 

ביטוח.

סו"ב וינצרסו"ב כהן

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

www.menoramivt.co.il   * 2000    03-7107788    03-7107777    6100802 ,אלנבי 115, תל-אביב

fix חבילת ריסק
ביטוח למקרה מוות ללא שינוי במחיר הכניסה ל – 15 שנה!*

Fix ü במחיר – ללא התייקרות עקב גיל ב – 15 שנים הראשונות.
Fix ü בתעריף – מבוסס על תעריף ריסק 5 הזול משמעותית מתעריף ריסק קבוע.

Fix ü לתכנון – המחיר הקבוע עוזר לתכנן את ההוצאות ללא הפתעות.

בעולם של אי-וודאות אנו מתחייבים 
לשמור לך על מחיר הביטוח

רוצים פרטים נוספים? פנה למפקח הרכישה שלך במנורה מבטחים ביטוח

* למעט הצמדה למדד המחירים לצרכן בהתאם לתנאי הפוליסה
  כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגה. ט.ל.ח 

  מנורה מבטחים ביטוח בע”מ
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בשירותי דרך אין בערך
רק

לכנס כ  הגיעו  וסוכנות  סוכנים  ־140 
השרון.  מחוז  של  הבחירות  וכנס  המקצועי 
ב"בית  שעבר  חמישי  ביום  התקיים  הכנס 
איילון  חברת  עם  בשיתוף  בנתניה  הידידות" 
לביטוח. את הכנס פתח סו"ב דניאל קסלמן, יו"ר 
מחוז השרון, שגם מתמודד על התפקיד לקדנציה 
סו"ב  גם  המשתתפים  את  בירכו  אחריו  נוספת. 
צביקה  סו"ב  נתניה,  סניף  יו"ר  אנגלמן,  יוסי 
יו"ר  זליג,  מולי  וסו"ב  חדרה  סניף  יו"ר  גופר, 

סניף פ"ת.
את החלק המקצועי פתח דורון שבתאי, מנהל 
לביטוח",  חברה  ב"איילון  ומכירות  שיווק  אגף 
שדיבר על עתיד איילון ואיך ישתלבו בו סוכני 

הביטוח.
עו"ד ליאור קן דרור, יועץ משפטי לחברי מחוז 
בהיבט  עבודה  כושר  אובדן  על  הרצה  הצפון, 
לפסיקה  ודוגמאות  עדכונים  והציג  המשפטי 

בתביעות בנושא.
אביב  תל  למחוז  משפטי  יועץ  גבע,  ג'ון  עו"ד 
בנושא  מעשיים  "טיפים  על   הרצה  והמרכז, 

יורשים ומוטבים בפוליסות ביטוח".
של  משכנתאות  לתכנון  המרכז  הוצג  עוד 
לשכת סוכני ביטוח בידי סו"ב יוסי ורסנו, יו"ר 
תת הוועדה לפיננסים, וראשי החברות השותפות 
במיזם עם הלשכה - שחר כרמון, מנכ"ל פריים 

ואייל בילו, מנכ"ל מנטה.

לאחר מכן, הוצגו בפני המשתתפים המועמדים 
לתפקיד יו"ר מחוז השרון – סו”ב קסלמן, וסו”ב 
וקראו  מצעם  את  שהציגו  פורת,  בן  משה 

למשתתפים לבחור בהם.
מיד לאחר הארוחה הוצגו המועמדים לנשיאות 

לשכת סוכני ביטוח – סו”ב ליאור רוזנפלד וסו”ב 
אורי צפריר, שסיפרו על מצע הבחירות שלהם.

הנוכחים  חופשית" של  ב"שיחה  הסתיים  הכנס 
סוכני  לשכת  נשיא  אברמוביץ,  אריה  סו"ב  עם 

ביטוח, ופרידה של המחוז ממנו.

מסכמים תקופה בכנס מחוז השרון

חדשות  הביטוח

 יום העיון במחוז השרון
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הכירו את עובדי לשכת סוכני ביטוח שפועלים מאחורי הקלעים ודואגים לתפקוד 
השוטף של הלשכה ‰ והשבוע: שני שרי, מזכירת המכללה לפיננסים וביטוח

מצב  משפחתי: רווקה
ותק במקצוע: שנה 

תארי את התפקיד שלך. כיצד נראה יום 
עבודתך?

"במסגרת תפקידי ביומיום אני עוסקת 
בניהול אדמיניסטרטיבי, נותנת מענה 

פרונטלי לסטודנטים קיימים ולמתעניינים 
המגיעים למכללה דרך אתרי האינטרנט 
השונים ומכל מקור אחר. כמו כן, מנהלת 

יומן בנושא ייעוץ לימודים ומבצעת הרשמה 
בהתאם לדרישותיהם. כמובן שאני מעניקה 

סיוע במהלך הלימודים. בתחילת כל יום 
דואגת לסביבת עבודה תקינה ותפעול טכני 

עבור המרצים והסטודנטים".
מה את אוהבת בעבודה שלך? 

"אני מאוד אוהבת את סביבת האנשים 
המגוונת, את הרגשת הסיפוק שיש לי במתן 

שירות טוב ומועיל, והעובדה שזה מאפשר 
לי לענות על הצרכים, המטרות והשאיפות 

של הסטודנטים. אני גם אוהבת את האתגר של 
ריבוי משימות בתחומים שונים שיש בתפקיד 

זה".
האם עבודה בלשכת סוכני ביטוח תרמה או 

שינתה את דעתך על סוכני ביטוח?
"בוודאי שכן. הבנתי כי סוכני ביטוח הם בעלי 

הכשרה וידע רב ונותנים ייעוץ מקצועי 
ונרחב בביטוח וגם בתחומים פיננסים שונים". 

מה הבילוי האהוב עלייך?
"בעיקר לצאת לבתי קפה, וגם לצפות במופעי 

סטנד אפ".
מה את עושה בדרך כלל בסופי שבוע? 

"בסופי שבוע אני מבלה בעיקר עם המשפחה 

והחברים".  

“הבנתי כי סוכני הביטוח הם בעלי הכשרה וידע רב”

הכר את עובד הלשכה    

השבוע כ התכנסו  ויזמים  מתכנתים  ־150 
לניירות  הבורסה  של  הכנסים  במתחם 
ביוזמת  מסוגו,  ראשון  לאירוע  ערך, 
לקידום  "האקת־הון",  והבורסה,  ההון  שוק  רשות 

חדשנות טכנולוגית בעולם הביטוח והחיסכון. 
סגן שר האוצר, איציק כהן, שפתח את האירוע 
לדאוג  נועדה  עצמאית  הון  שוק  "רשות  אמר: 
והמבוטחים.  החוסכים  ציבור  של  לאינטרס 
ישבנו על המדוכה  בתהליך ההקמה של הרשות 
על מנת להגדיר מה תפקידיה של הרשות: הגנה 
וניהול  יציבות  והמבוטחים,  החוסכים  ציבור  על 
תיקון והגברת תחרות הם התפקידים המתבקשים 
היום,  של  האירוע  פיננסי.  רגולטור  ידי  על 
החדשנות  קידום  של  הפתיחה  יריית  את  מהווה 
הטכנולוגית בפעילותם של הגופים המוסדיים".

"ההאקת־הון  באירוע:  אמרה  סלינגר,  דורית 
החדשנות  לקידום  במאמצינו  נוסף  צעד  הוא 
בעולם  והפנסיה.  הביטוח  בעולם  הטכנולוגית 
הזה, בו הוראות עדיין מועברות בעזרת פקסים, 
ועל הדרך מידע הולך לאיבוד, נדרשת רפורמה 

בשיתוף  להתבצע  חייבת  הזו  הרפורמה  אדירה. 
כלל הגורמים הפעילים בשוק – גורמים מוסדיים, 
סוכנים ויועצים, וכמובן הרגולטור. אנו פועלים 
להקל  מנת  על  רגולטוריים  מכשולים  להסיר 
אנו  בנוסף,  לגופים.  הטכנולוגיה  קידום  על 
לקבלת  הנדרשות  ההון  דרישות  את  מפחיתים  
חברות  של  כניסתן  את  לעודד  במטרה  רישיון 
מבוססי  גופים  ביניהן  לשוק,  חדשות  ביטוח 
חדשנות טכנולוגית שיתרמו להגברת התחרות, 
הגדלת היצע המוצרים והפחתת מחיריהם עבור 
הגופים  את  לעודד  מנת  על  המבוטחים.  ציבור 
במערכי  ודיגיטליים  טכנולוגיים  כלים  לשלב 
השירות, הוספנו למדד השירות  נדבך נוסף והוא 

שימוש בדיגיטציה בפעילות החברות".
באירוע  ההאקת־הון השתתפו גם מנכ"ל הבורסה 
לניירות ערך, איתי בן זאב, מנכ"ל מנורה מבטחים 
שותף  אייזנברג,  מייקל  אסייג,  בן  יהודה  ביטוח, 
מנהל בקרן ההשקעות, אילן רביב, מנכ"ל מיטב־דש, 
סו"ב ראובן רפ, יו"ר ועדת טכנולוגיה בלשכה ושי 

פלדמן מנכ"ל AIG ישראל. 

קבוצות.   36 בין  תחרות  התקיימה  באירוע 
במקום הראשון זכתה קבוצת bob שזכתה ב־23 
לניירות ערך  בבורסה  וחדר עבודה  אלף שקלים 
קצה  פתרון  הציגה  הקבוצה  חודשים.  לשלושה 
למעסיקים על ידי מערכת ניהול ארגוני הכוללת 
לציבור  להנגיש  המסוגלת  וסימולטור  התראות 

העובדים את נתוני התיק הביטוחי שלהם. 
 scanovate קבוצת  הגיעה  השני  למקום 
שזכתה ב־10,000 שקלים. הקבוצה הציגה פתרון 
משתמש  של  הדיגיטלית  הזהות  וניהול  לזיהוי 
המידע  את  ששואב  פתרון  פיתחה  היא  הקצה. 
לקהל  במטרה  המידע  למערכת  הזהות  מתעודת 
בחשבון  פעולות  ולבצע  להזדהות  המשתמש  על 

האישי בגוף המוסדי.
 polywizz קבוצת  הגיעה  השלישי  למקום 
שזכתה ב־5,000 שקלים. הקבוצה הציגה מערכת 
נתוני  כלל  את  ולנתח  לאסוף  שיודעת  ייחודית 
מנגישה  המערכת  הלקוח.  של  הביטוחי  התיק 
ללקוח את המידע בצורה נוחה וברורה ומסייעת 

לשפר את מצבו הביטוחי ולממש את זכויותיו.

סלינגר: בעולם הביטוח והפנסיה בו עדיין 
מועברים פקסים נדרשת רפורמה אדירה

בשבוע שעבר התקיים אירוע ה"האקת־הון", לקידום חדשנות טכנולוגית  של רשות שוק ההון והבורסה לניירות ערך
רונית מורגנשטרן

“הסוכנים נותנים ייעוץ בתחומים רבים”
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בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד 
המקצוע בעיניו  והשבוע: ניב שי, שכיר באמית ביט בע"מ

גיל: 25   
מצב משפחתי: רווק

ותק בביטוח: 4 שנים
רישיון: פנסיוני

איך הגעת לתחום הביטוח?
"את השירות הצבאי עשיתי במודיעין חיל האוויר 

ומיד עם שחרורי בחנתי את האפשרות ללמוד 
ביטוח. לאחר התייעצויות עם חברים, מכרים 

מהתחום ובני משפחה, התחלתי ללמוד במכללה 
לפיננסים וביטוח שנמצאת ליד לשכת סוכני 
ביטוח. קודם ללימודי במכללה סיימתי בגרות 

מלאה במגמת משפטים וקרימינולוגיה בבית ספר 
תיכון חדש הרצליה. במקביל ללימודי במכללה 
במגמת ביטוח פנסיוני, התקשרתי עם סוכנות 

הביטוח מבטח סימון שבפתח תקווה, ושם עבדתי 
בשירות לקוחות ובמוקד מכירות. בשנת 2016, עם 
סיום לימודי הביטוח, התחלתי התמחות בת שישה 
חודשים בסוכנות הביטוח אמית ביט בע"מ. עברתי 

בהצלחה את שתי הבחינות המסכמות וקיבלתי 
רישיון פנסיוני. בימים אלו אני אחראי על התיק 

הפנסיוני של סוכנות הביטוח, מבצע פגישות שירות 
ומכירה עם לקוחות ומטפל בתביעות".

מה אתה אוהב במקצוע?

"אני מוצא את תחום הביטוח מעניין ביותר, 
בעל אופי שירותי המחייב התעדכנות מתמדת 

בשינויים הרגולטוריים, במוצרי הביטוח החדשים 
ובטכנולוגיות מתקדמות המסייעות בתפעול משרד 

הסוכן".
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?

"בשלב זה של חיי המקצועיים ובמטרה לצבור ניסיון, 
אמשיך לעבוד כשכיר בסוכנות הביטוח, אשלים את 

לימודיי בתחום הביטוח הכללי/אלמנטרי, כאשר 
השאיפה בעתיד היא לפתח תיק ביטוחי עצמאי 

ולפתוח סוכנות".
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?

"רוחות רבות נושבות בענף הביטוח ומעלות שאלות 
רבות בנוגע למעמדו ומיתוגו של סוכן הביטוח, 

להשפעות הביטוח הישיר, ולרגולציה המכבידה. כל 
אלה לכאורה מציבות סימני שאלה באשר לעתידו של 
סוכן הביטוח. אני לעומת זאת משוכנע שדווקא בעת 

הזו חשיבותו של סוכן ביטוח ממוקד לקוח הולכת 
ועולה. הדבר נובע משינויים משמעותיים בתוחלת 
החיים, בשערי ריבית נמוכים על החיסכון השוטף, 

ואיומים וסיכונים על תוכניות הפנסיה. כל אלה 
משמשים עבורי אתגר ומשום כך אני רואה בסוכן 

הביטוח מקצוע עם עתיד מרתק לאורך שנים רבות".
איזה טיפים תוכל לתת לסוכנים צעירים?

"ללמוד את המקצוע על בוריו ולא להפסיק להעצים 
את הידע; לגלות אורך רוח בתהליך ההכשרה 

וצבירת הניסיון; לשתף קולגות בלבטים, כיוון שגם 
להם יש לבטים, ולהוציא את המקסימום ממפגשים 

אלה; מקצוע הסוכן הוא מקצוע חברתי מהמעלה 
הראשונה. כדאי לחשוב כיצד ניתן לתרום לקהילה 
מעבר לשירותי כסוכן; לנצל באופן משמעותי את 

הפלטפורמות הטכנולוגיות העומדות לרשות הסוכן 
במגמה לתת שירות טוב יותר ולצמצם עלויות".

"חשיבותו של סוכן ביטוח ממוקד 
לקוח הולכת ועולה" סוכן צעיר

‰ office@rbmedia.co.il מעוניינים להופיע במדור? שלחו פרטים למייל ‰

 שי. "סוכן הביטוח הוא מקצוע עם עתיד מרתק"

 מרגישים את אווירת הבחירות 
בכנס מחוז תל אביב

מחוז כ לכנס  הגיעו  וסוכנים  סוכנות  ־200 
תל אביב והמרכז שנערך ביום ג’ השבוע 
הכנס  היה  זה  “קמילו”.  האירועים  בבית 

סו”ב  המחוז  יו”ר  שארגנה  האחרון 
נוגה עקל בשיתוף הלשכה בקדנציה 
הכנס  זה  יהיה  לא  ואולי  הנוכחית, 
על  מתמודדת  עקל  שכן  האחרון 

ראשות המחוז לקדנציה נוספת.
עקל  סו”ב  פתחה  הכנס  את 
הוקרה  תעודות  וחילקה  בברכות 
שמחי,  רענן  הלשכה  למנכ”ל 
ולשניים  אברמוביץ  אריה  לנשיא 
ושי  מלאך  קרן   - הלשכה  מעובדי 

שמש. 
ניתן  היה  הבחירות  אווירת  את 
וכמובן  לאירוע  בכניסה  עוד  לחוש 
על  עלתה  עקל  סו”ב  הבמה.  על 
והכריזה:  עובד  סרבל  עם  הבמה 

"באתי במדי עבודה, כי באתי לעבוד".
ברק(,  )בני  אורגל  חיים  סו”ב   – הסניפים  יו”ר 
סו”ב עמוס גואטה )חולון/בת ים( וסו”ב אורי עיני 

)תל אביב( סיכמו את הקדנציה שלהם.
אורי  סו”ב  הלשכה  לנשיאות  המועמדים  גם 
צפריר וסו”ב ליאור רוזנפלד נאמו בפני הנוכחים.

תכנים  אף  הועברו  בכנס 
מנכ”ל  דהאן,  קובי  מקצועיים: 
על  דיבר  השקעות,  בית  רימונים 
ארז  עו”ד  פיננסיות;  השקעות 
סיכונים  לניהול  קדם  מנכ”ל  קדם, 
פוליסה;  שיווק  על  דיבר  בביטוח, 
משפטי  יועץ  גבע,  ג’ון  עו”ד 
למחוז, נתן לסוכנים טיפים בנושא 
תביעות; טל סנדרוני, מנכ”ל חברת 
מיתוג מדיה חברתית, העניק טיפים 
החברות  וראשי  ברשת;  לשיווק 
השותפות במיזם מרכז המשכנתאות 
מנכ"ל  כרמון  שחר   - הלשכה  עם 
מנטה,  מנכ"ל  בילו  ואייל  פריים 

הציגו את המרכז והפעילות בו.   סו"ב עקל, סו"ב אברמוביץ, סו"ב אורגל וסו"ב גואטה
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לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il :המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל

דרושים

דרוש/ה מנהל/ת תיק לקוחות באלמנטרי עם 
אוריינטציה בשיווק וניסיון מוכח לסוכנות ביטוח  

ותיקה בראשון לציון מייל toli@toli.co.il נייד- 
 0544363697

לסוכנות ביטוח גדולה ברחובות דרושה חתמת 
רכב ודירות לחצי משרה לשעות אחר הצהריים 

בין השעות 13:30 ל־ 17:30, 5 ימים בשבוע. נדרשת 
בקיאות במערכות המחשוב של פניקס והראל.ניתן 

לפנות במייל: omri@milchan-ins .co.il וטלפון: 
052-8454558 ,052-8454534

לסוכנות ביטוח בצפת דרוש/הרפרנט/ית ביטוח 
חיים שרות לקוחות, גבייה, טיפול בפדיונות 

ושינויים, טיפול בתביעות ביטוח חיים ובריאות 
יציאה לבנקים ולדואר, העבודה מתבצעת 

בצפת, שעות עבודה 08:00-16:00 ידע וניסיון 
בתחום  ביטוח חיים והפנסיה־חובה, שליטה טובה 

ביישומי אופיס בדגש על שליטה מוחלטת ב־
silyael@gmail.com :קו”ח לשלוח ל EXCEL
לסוכנות ביטוח ותיקה בפתח תקוה דרוש/ה 

מנהל/ת תיקי לקוחות בביטוח חיים בעל/ת ניסיון 
 ורישיון. תנאים מצוינים למתאימים!

Hadar@avivit.co.il :קו"ח לשלוח ל 
סוכן ביטוח בירושלים, מחפש עוזרת מקצועית 
עם ניסיון בתחום ביטוח החיים קו"ח לשלוח ל: 

nechamab@shaham.co.il
לסוכנות ביטוח בפ"ת דרוש רפרנט/ית ביטוח 

טיפול שוטף מול לקוחות קיימים ולקוחות 
חדשים, העברת הצעות מחיר והפקת פוליסות 

ביטוח, עריכת שינויים ועדכונים בפוליסות 
קיימות, משרה מלאה/חלקית תנאים טובים 

 gilsh08@gmail.com למתאימים קו"ח למייל
לסוכנות ביטוח באשדוד דרוש/ה חתם/ת רכב,  
דירה, עסקים, עם ניסיון בעבודה בחברת ביטוח 
או סוכנות ביטוח לפחות שנתיים תנאים טובים 
tzachi@alfa-l.co.il :למתאימים לתפקיד מייל
לסוכנות ביטוח ותיקה דרוש/ה מנהל/ת אגף 

סוכנים בביטוח אלמנטרי, לניהול צוות חתמים 
israelac@012.co.il ויכולות פיתוח ושיווק

 שכירות משנה
להשכרה במשרד ביטוח מפואר בפתח תקוה 
)קרית אריה( חדר מנהל ושני עמדות עבודה 

מרוהטים ומוכנים לעבודה מיידית. תשלום 
חודשי בסך 6500 שקל כולל: שכירות, דמי ניהול, 

הוצאות חשמל, ארנונה, טלפוניה, אינטרנט 
ומיחשוב. קובי 050-5233671

להשכרה בבניין משרדים מפואר אפרידר ביזנס 
סנטר באזור. קומה 11, 70 מ"ר מעוצב ומוכן לכניסה 

מיידית. כולל מטבח בתוך היחידה. 70 ₪ למ"ר.
להשכרה משרד באזור במגדלי אפרידר 

החדשים בקומה 13 הגבוהה צמוד למשרד 
ביטוח ותיק בתחום האלמנטר והחיים. המשרד 

בסיגנון וויוורק זכוכית שקופה המפרידה בין 
המשרדים.לפרטים 0505285161 מאיר

להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח פנסיוני 
באזור הבורסה ברמת גן ,כולל כל התשתיות 

התפעוליות הנדרשות מתאים גם למתמחה או 
לסוכן פנסיוני הנמצא בראשית דרכו והזקוק 

לתמיכה/הדרכה מקיפה 050-5293836 
להשכרה משרד כולל ריהוט בתוך משרד ביטוח 
פעיל וותיק מאד בבנין יוניטרייד באשדוד- ניתן 
לשלב עם שרותי משרד ושת”פ . 050-8366429 

 rinat.maroml@gmail.com /רינת
סוכנות ביטוח באזור ר"ג מציעה חדר בסוכנות 

ללא עלות 0505238954 
2 משרדים בגודל 17 מטר ברוטו כל משרד 

בבניין וי-טאוור המפואר. עלות שכירות לחודש 
3,600 ₪ ברוטו ,תשלום חודשי. התשלום כולל: 

ארנונה, חשמל, דמי ניהול, אינטרנט, מרכזיה 
טלפונית, ניקיון. וריהוט חלקי)במידה וצריך(. 

לפניות 0544353580- הואלי או 03-7521521 .
למסירה: משרד לביטוח בגודל 44 מ"ר, מרוהט, 
ברחוב נורדאו 8 בחיפה, ב 18,000 שקלים. דמי 

שכירות 450 ש"ח לחודש )שכירות מוגנת(. 

לפרטים נא לפנות לטלפון 0528780707

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
"מרכז המומחים לביטוח ופיננסים – מעוניינים 

לרכוש תיקי ביטוח איכותיים מכל הארץ - 
 במחירים אטרקטיביים אריה אופיר – 

050-5212457 אדיר דיין – 054-2024440" 
מעוניין לרכוש תיק ביטוח באזור המרכז, השפלה 

או השרון.להתקשר אל חיים: 09-7920138 
052-8711273

סוכן ביטוח בפתח תקווה בעל רישיון בביטוח 
כללי מעוניין לרכוש תיק ביטוח קטן/בינוני 

 איתמר רומנו 050-7332287 
itamar.bituach@gmail.com

בסוכנות לביטוח בראשון לציון מערב 3 חדרים 
להשכרה לכל מטרה )אפשר להשכיר גם חלק (. 

המחיר פיקס = כולל כל המיסים + שרותי ניקיון 
+ מטבחון. ללא התחייבות לתקופה. אפשרות 
להתחברות לכל המערכות + מערכת הקלטה 
ועמדות לטלמרקטיניג. המשרד ממוקם ליד 

קניון הזהב - סינמה סיטי בראשון לציון. גישה 
לתחבורה ציבורית, חניה חופשית. לפרטים – 

שלמה 052-2944888 לשכת סוכני ביטוח 
משתתפת בצערה של 

משפחת רייף על פטירתו 
של יו"ר הלשכה לשעבר, 

אברהם רייף ז"ל 
שלא תדעו עוד צער.

לניהול סוכנות ביטוח כשכיר/ה 
דרוש/ה סוכן/ת בעל/ת רישיון 

פנסיוני ואלמנטרי מנוסה. קורות 
 חיים יש לשלוח למייל:

421106k@gmail.com 

ביטוח  בעולם         דוד ליפקין

הרגולטורים החליטו להחמיר 
הדרישות מחברות הביטוח 

הגדולות

הנחות ס מציעה   POLICYCASTLE הבריטית  הביטוח  וכנות 
משמעויות בפרמיות הביטוח בביטוחי רכוש. זאת תמורת התקנת 
המבוטחים.  בבתים  הנעשה  על  שידווחו  אלקטרוניים  מיגון  אמצעי 
הביטוח  פוליסות  של  ישיר  לשיווק  פלטפורמה  הקימה  הסוכנות 

למבוטחים שעומדים בדרישות של סוכנות הביטוח.
יוענקו  בפרמיות  ההנחות 
וחדשים,  קיימים  למבטחים 
האמצעים  את  יתקינו  באם 
הסוכנות  האלקטרוניים. 
שבו  אתר  מקימה  המבטחת 
יוכלו למצוא את  המבוטחים 
המידע הנדרש ביחס לאמצעי 
מיגון אלקטרוניים, חיישנים 
הנדרש  המעקב  וציוד 

להתקנה בבתים המבוטחים.
לצורך שיווק פוליסות הביטוח חברה סוכנות הביטוח עם אחד הספקים 
הגדולים של ציוד מיגון אלקטרוני וחיישנים בבריטניה. מבטחי המשנה 
בלויד’ס משתפים פעולה ומצפים שההוזלה של הפרמיות תעודד בעלי 

בתים ודירות לחדש ביטוחים או לרכוש ביטוחים.

רגולטורים של הביטוח במדינות המתועשות החליטו להחמיר את ה
הדרישות מחברות הביטוח הגדולות במטרה למנוע קריסה במקרה 

של משבר כלכלי. התקנות החדשות יתפרסמו כבר בשבועות הקרובים.
ו־  AIGכ־ גדולות  ביטוח  חברות  לעבר  מכוונות  המחמירות  התקנות 
Prudential Financial. חברות הביטוח הגדולות תידרשנה להגדיל 
ההון  הגדלת  אפשריים,  הפסדים  לכיסוי  כהון  הכספיות  הרזרבות  את 

לפעילות החברה וגם הקטנת הדיווידנדים לבעלי המניות.
התקנות החדשות הן תוצאה מלחצים שהופעלו על ידי הוועדה ליציבות 
שהתקנות  טען  טראמפ  ממשל  האמריקאי.  הממשל  בלחץ  פיננסית 

הקודמות פגעו במיוחד בחברות הביטוח האמריקאיות הגדולות.

סוכנות ביטוח בריטית מציעה 
פרמיות נמוכות לביטוחי רכוש 

תמורת התקנת ציוד מעקב

התקנות הן 
תוצאה של 

לחצים שהופעלו 
על ידי הוועדה 

ליציבות פיננסית 
 צילום: 

shutterstock

מבטחי המשנה בלויד’ס משתפים 
פעולה עם הסוכנות הבריטית

mailto:toli@toli.co.il
mailto:itamar.bituach@gmail.com

