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הביטוחים ב לפקוע  אמורים  בינואר  ־1 
הגופים  של  הקולקטיביים  הסיעודיים 
מבוטחים  אלפי  ומאות  במשק,  הגדולים 
ייוותרו ללא ביטוח. ההערכה מדברת על כ־800 אלף 
לפחות,  חלקן  הביטוח,  למרות שחברות  מבוטחים. 
בהתאם  הביטוח  חידוש  את  אלה  לגופים  הציעו 
למודל החדש של דורית סלינגר, שהוא מודל ארוך 
טווח אך יקר יותר, וללא חיתום רפואי, רוב הגופים 
דוחים את ההצעות בעיקר בשל פער המחירים בין 
מה ששילמו עד כה – עשרות שקלים לחודש, לבין 
יותר  טוב  )שעקרונית  בביטוח החדש  מה שישלמו 

מבחינת הכיסוי( - מאות שקלים בחודש.
נודע שבין הגופים הגדולים שעובדיהם וחבריהם 
יוותרו ללא ביטוח סיעודי )אלא אם יתחולל משהו 
ועובדי  גמלאי  נמצאים  הנותרים(,  בשבועיים 
משטרת ישראל, גמלאי ועובדי תעשייה אווירית, 
ועוד.  חשמל  חברת  בזק,  צבאית,  אינטל, תעשיה 
שעומד  בינתיים  היחיד  הוא  צה"ל  נכי  ארגון 
עבור  הקולקטיבי  הסיעודי  הביטוח  את  לחדש 
חבריו )מחכה לאישור הממונה( עם הראל ביטוח, 
בשלבים  נמצא  צה"ל  גמלאי  ארגון  "צוות"  וגם 

הפניקס  חברת  עם  התוכנית  לסגירת  אחרונים 
השינויים  על  הממונה  אישור  את  קיבל  לא  ועוד 

שביקש.

הלקוחות לא רוצים
סו"ב דב ברומר, מומחה בבניית תכניות סיעוד: 
"חלק מחברות הביטוח אינן מעוניינות להוזיל את 
הפוליסות הפרטיות גם לנפלטי הביטוח הקולקטיבי 
מחשש שיצטרפו חולים רבים ללא הצהרת בריאות. 
משמעותית.  יקרות  הן  החדש  במודל  הפוליסות 
גופים  אין  להיום,  נכון  שהצטרף  אחד  גוף  למעט 
גדולים נוספים שהצטרפו לתכניות החדשות, ולכן 
לרוב המבוטחים שנפלטו ויפלטו עד סוף השנה אין 

שום פתרון ראוי לפרסום לצערי".
ופיננסים":  ל"ביטוח  אמר  הביטוח  בענף  בכיר 
מחויבות  הביטוח  שחברות  היא  שנוצרה  "הבעיה 
בהתאם  קולקטיביות  סיעוד  פוליסות  להציע 
לא  שהוא  סבורים  אנחנו  אם  גם  החדש,  למודל 
שיקרה  מה  אותו.  רוצים  לא  הלקוחות  אבל  טוב, 
זה שחולים סיעודיים ימשיכו ליפול כנטל כלכלי 

ונפשי על המשפחות שלהם".

ביטוח  ההון,  שוק  רשות  על  הממונה  ואולם, 
וחיסכון, אינה מתכוונת לסגת מהמודל אותו גיבשה. 
מהרשות נמסר בתגובה, כי "לכלל מבוטחי הביטוח 
יחודש  שלא  והפיקטיבי,  הטווח  קצר  הסיעודי 
פתרונות,  מספר  יש   ,2018 בינואר  מראשון  החל 
זמין. לבני  כאשר לכל מבוטח קיים מענה ביטוחי 
ה־60+ קיימת כבר מעל לשנה האפשרות להצטרף 
בדיקה  ללא  החולים  קופות  לחברי  לביטוחים 
ונהנים מכיסוי  רפואית, ואלפים כבר ניצלו אותה 
יכולים  יותר  הצעירים  זמין.  במחיר  יציב  סיעודי 
לאחר  החולים,  קופות  לחברי  לביטוח  להצטרף 
שיעברו את הבדיקה הרפואית. אלו שלא יעברו את 
סיעוד  פוליסת  לרכוש  יכולים  הרפואית  הבדיקה 

פרטית במחיר זמין וקבוע לכל חייהם.
למעלה  הכולל  צה"ל,  נכי  ארגון  כי  גם  "נציין 
האחרונה  בישורת  נמצא  מבוטחים  אלף  מ־70 
ויציב.  טווח  ארוך  ביטוחי  למודל  מעבר  לקראת 
נוספים  גדולים  גופים  ישנם  ידיעתנו,  למיטב 
החדש  למודל  בהתאם  מחיר  הצעות  שקיבלו 
שפרסמה הרשות אך בחירתם היא לא לחדש את 

הביטוח הסיעודי למבוטחים שלהם".

הגופים הגדולים מסרבים לרכוש ביטוח 
סיעודי קולקטיבי במודל של סלינגר

בכיר בענף: "דרושים שינויים במודל" • רשות שוק ההון בתגובה: "יש גופים גדולים 
שקיבלו הצעות לפי המודל החדש, אך בחרו שלא לחדש את הביטוחים"

רונית מורגנשטרן

חדשות  הביטוח

ביטוח ל כלל  וחברת  ביטוח  סוכני  שכת 
בתחום  משותף  מיזם  הקמת  בוחנות 
יספק  המיזם  הסוכנים.  במשרדי  הדיגיטציה 
את  וישפרו  שיקלו  עדכניים  דיגיטליים  כלים 

עבודת הסוכן.
בפגישה שהתקיימה בשבוע שעבר בין נשיא 
כהן,  ואיזי  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב  הלשכה 
מנכ"ל כלל ביטוח השתתפו גם חברים נוספים 
נאווה  ויינשטיין,  צביקה  הלשכה:  מהנהגת 
ויקלמן ומאיר רוטברג ומצד כלל השתתף גם 

צ'יקו זכריה, המשנה למנכ"ל.
לדברי כהן, מנכ"ל כלל ביטוח: "מדובר בתוכנית 
דיגיטליות  מערכות  של  לפיתוח  אסטרטגית 
מתקדמות שישמשו את הסוכנים במשרדם ויאפשרו 
ומול  הביטוח  חברת  מול  עבודתם  את  לייעל  להם 
מלקוחות,  ביצוע  דרישות  לקבל  לקוחותיהם: 

להעביר אליהם פרטי ביטוח, לתת הצעות חדשות, 
להעביר בקשות של הסוכן לחברת הביטוח ולקבל 
מידע וחומרים בצורה מהירה, יעילה ובעלויות יותר 
ותמשיך  בתחום  דרך  פורצת  ביטוח  כלל  נמוכות. 
להטמיע חדשנות דיגיטלית במשרדים של סוכניה, 

גם בשנת 2018".

לדיון  פתוח  ערוץ  פתיחת  על  סוכם  עוד 
ולפתרון  לסוכנים  לענף,  הנוגעות  בסוגיות 

בעיות.
הדדי  רצון  שיש  לשמוע  "שמחנו  רוזנפלד: 
לפתיחת ערוץ הידברות וסיוע. זהו צעד בונה 
פעולה  שיתוף  שיניב  תקווה  שכולי  אמון 
כולם  ממנו  הביטוח,  סוכני  למען  מתמשך 

יכולים רק להרוויח".  
"סוכני  כי  עוד,  נמסר  הלשכה  מהנהגת 
הכוללת  היומיומית  בעבודה  עסוקים  הביטוח 
טפסים  לרבות  תכופים  ושינויים  חוזרים  הררי 
בנושא  חלופות  מספר  בוחנים  אנחנו  מתחלפים, 
כולן  להתפרנס.  עליהם  וייקלו  לסוכנים  שיסייעו 
יעלו על שולחנו של יו"ר ועדת הטכנולוגיה הבא".

בשבועות הקרובים יפגש נשיא הלשכה עם יתר 
מנכ"לי הביטוח ובתי ההשקעות.

הלשכה וכלל בוחנות שיתוף פעולה דיגיטלי
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חדשות  הביטוח

בנק ישראל קורא לרשות שוק 
ההון לזרז פרסום ההסדרה 

P2Pלפלטפורמות ה־
רונית מורגנשטרן 

הצעת חוק: 
לצמצם סמכויותיה 

של הממונה

ועדת ח יו"ר  בהם  והאופוזיציה,  הקואליציה  ברי 
הכספים ח"כ משה גפני )יהדות התורה(, מנסים 
ההון,  שוק  על  הממונה  של  סמכויותיה  את  לצמצם 

ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר.
שולחן  על  השבוע  שהונחה  פרטית  חוק  בהצעת 
ניירות  את  להפוך  הכנסת  חברי  מבקשים  הכנסת, 
העמדה של הממונה, לבלתי מחייבים את המפוקחים 
על ידיה. מי שחתום על ההצעה הם חברי הכנסת יואב 
קיש, אברהם נגוסה, נאוה בוקר, דוד ביטן, מיקי זוהר 
ברושי,  איתן  ביתנו(,  )ישראל  פורר  עודד  )ליכוד(, 
)הרשימה  טיבי  אחמד  הציוני(,  )המחנה  רוזנטל  מיקי 
הערבית(, בצלאל סמוטריץ' )הבית היהודי( ויו"ר ועדת 

הכספים גפני.
מחייבים  עמדה,  ניירות  פרסום  הוא  להצעה  הרקע 
חוקים  אישור  לחסוך  במטרה  סלינגר,  בידי  לכאורה, 
לכך  לגרום  היא  החוק  הצעת  של  המטרה  ותקנות. 
באמצעות  משמעותיים  מהלכים  תעביר  שהממונה 

חקיקה ראשית ואישור ועדת הכספים.
בדברי ההסבר להצעת החוק נכתב: "סעיף 2)ב( לחוק 
הפיקוח על שירותים פיננסיים )ביטוח(, התשמ"א־1981 
שוק  על  הממונה  את  מסמיך  הפיקוח(,  חוק   – )להלן 
ההון ביטוח וחיסכון )להלן – הממונה( להוציא הוראות 

וחוזרים למפוקחים על ידה. 
הפצת  בדמות  שיטה  נפוצה  האחרונות,  "בשנים 
חוות דעת מטעם הממונה, למפוקחים על ידה, שאינן 
ושמשמשות  הפיקוח,  חוק  לפי  כמחייבות  מופיעות 
מעין מעקף של הממונה מפיקוחה של ועדת הכספים 
עם  המייעצת.  הוועדה  כלפי  מדיווח  או  הכנסת  של 
זאת, הגופים המפוקחים מתייחסים אל חוות דעת אלו 

כמחייבות.
"לפיכך, מוצע לקבוע שחוות דעת שמפיצה הממונה 
הפיקוח,  לחוק  2)ב(  סעיף  לפי  כהוראות  ייחשבו  לא 
ולכן לא יחייבו את המפוקחים. כך תשמור הכנסת על 
כוחה לפקח על הוראות הממונה ולא יינתנו הוראות 
מחייבות באמצעות חוות דעת ללא כל ביקורת או 

דיווח מסודר בוועדת הכספים של הכנסת".

חדוה בר

מענקית
)מחלות קשות(

בקליק

תמונת
לקוח

ריסק 
בקליק

תמונת
עמלות

עסק
בקליק

תמונת 
מעסיק

דירה
בקליק

תאונות 
אישיות 
בקליק

אתר
הלקוחות

החדש

תמונת
סוכן

בעלי
מקצוע
בקליק

b1
73

96
/1

81
43

דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
המכלול שלי

בר, ה חדוה  ד"ר  הבנקים  על  מפקחת 
להסדרת  הוראות  טיוטת  פרסמה 
מול   P2Pה־ פלטפורמות  פעילות 
המערכת הבנקאית. זאת עד להסדרה מלאה על 
צו  וכניסת  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  רשות  ידי 
הלבנת הון לתוקף. פלטפורמות ה־P2P מתווכות 
במתן אשראי באופן מקוון, בין מלווים לבין לווים.       
חוק  הצעת  הכנסת  במליאת  אושרה  ב־24.7.17 
יפוקחו  לפיה  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח 

ההון,  שוק  על  הממונה  ידי  על  אלו  גופים 
וחיסכון. עוד נקבע בחוק כי הוא  ביטוח 

 2018 בפברואר   ב־1  לתוקפו  ייכנס 
טרם  פרסומו(.  לאחר  שנה  )כחצי 
הון  הלבנת  איסור  צו  פורסם 
שאמור לחול על גופים אלו, ונכון 
להיום, פלטפורמות ה-P2P עדיין 
פועלות ללא רישיון, ללא רגולציה 

מתאימה וללא צו איסור הלבנת הון 
בתוקף.

להגברת  פועל  הבנקים  על  "הפיקוח 
התחרות במערכת הפיננסית תוך שמירה על ניהול 
נתקלו  שבהם  הקשיים  לנוכח  מושכל.  סיכונים 
גופים המפעילים פלטפורמות P2P בניהול חשבון 
נאמנות בתאגיד בנקאי, ובכלל זה, סירוב לפתוח 
חשבונות נאמנות לאור היותם גופים לא מפוקחים 
מפוקחת  הלא  שפעילותם  החשש  ובשל  דין  ע"פ 
 25 ביום  נחתם  הבנקאית,  המערכת  על  משפיעה 
בין הפיקוח על הבנקים  ביוני 2017 מזכר הבנות 
לסייע  שנועד  וחסכון,  ביטוח  ההון,  שוק  לרשות 
הרגולציה  של  לתוקף  לכניסתה  עד  אלו  לגופים 

הרלבנטית", אמרה בר.
הקשיים שמערימים  כי  מסבירים  ישראל  בבנק 
חלה  האחרונות  שבשנים  מכך  נובעים  הבנקים 

לסיכוני  הבנקאיים  התאגידים  בחשיפת  עלייה 
ציות. סיכונים אלו נובעים הן מהגישה המחמירה 
עבירות  כלפי  ובארץ  בעולם  החוק  רשויות  של 
והן  מס,  עבירות  לרבות  הון,  הלבנת  מתחום 
המובילות  וכלכליות  טכנולוגיות  מהתפתחויות 
התאגידים  של  לרעה  לניצול  לאפשרויות 
החוק.  על  עבירות  לביצוע  כאמצעי  הבנקאיים 
הבנקאיים  התאגידים  את  מחייבים  אלו  סיכונים 

בניהול סיכונים מורכב ומאתגר.
על  להקל  מנת  על  כי  נמסר,  עוד 
הקשיים בהם נתקלות פלטפורמות 
הסיכונים  את  ולצמצם   P2P
התאגידים  בפעילות  הכרוכים 
אלו  גופים  עם  הבנקאיים 
מכך,  הנובעים  והחיכוכים 
הבנקים  על  הפיקוח  קורא 
ולוועדת  ההון  שוק  לרשות 
את  להאיץ  ומשפט  חוק  חוקה 

פרסום ההוראות הרלבנטיות.
בועדת  השבוע  שהתקיים  בדיון 
רחל  ח"כ  בראשות  בכנסת,  הרפורמות 
רשות  של  המשפטי  היועץ  אמר  )כולנו(  עזריה 
נערכים  "אנחנו  לוברט:  ברוך  ד"ר  ההון  שוק 
יסדיר את  ועובדים על הצו אשר  ליישום החוק, 
הון.  הלבנת  איסור  בעניין  הפלטפורמות  חובות 
הרגולטורים,  בין  פעולה  שיתוף  להיות  חייב 
והערות  תלונות  עם  הבנקים  על  לפיקוח  ופנינו 
במזכר  התחייבנו  בנוסף  הבנקים,  פעילות  לגבי 
ההבנות שחתמנו עליו בעת שלבי חקיקת החוק. 
אבל  הבנקים,  על  המפקחת  אצל  הסמכות  אמנם 
יש חובת היוועצות, שלא התרחשה, בטרם הפיץ 
בנק ישראל את החוזר שלו. ללא שיתוף פעולה 

השוק הזה לא יעבוד כמו שצריך".
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יום שני השבוע קיימה את ישיבתה הראשונה ב
אב  תכנית  לבניית  המשותפת  הוועדה 
)"ועדת פלוסקוב"(.  הזקנה  בנושא  לאומית 
הציגה  )כולנו(  פלוסקוב  טלי  ח"כ  בראשות  הוועדה 
לראשונה את 13 הנושאים לדיון, הנוגעים במכלול 
תחומי החיים בזקנה. בישיבה השתתפו גם סו"ב יואל 
בלשכה(,  וסיעוד  לבריאות  היוצא  הוועדה  )יו"ר  זיו 
סגניתו היוצאת סו"ב ורדה לבקוביץ, ויועץ הסיעוד 

והבריאות של הלשכה, גבי נקבלי. 
בישיבה השתתפו גם שרי ממשלה בהם שר האוצר 
משה כחלון, שר העבודה והרווחה חיים כץ, השרה 
משרד  על  הממונה  גמליאל,  גילה  חברתי  לשוויון 
הבריאות יעקב ליצמן )עד לאחרונה שר הבריאות(, 
ויו"ר  הרצוג  בוז'י  ח"כ  האופזיציה  ראש  וכן 
בישיבה,  השתתפו  עוד  ניסנקורן.  אבי  ההסתדרות 
מנכ"לי משרדי הממשלה הנ"ל, ארגונים חברתיים, 

נציגי המעסיקים וכן ארגונים חברתיים ועסקיים.
 במהלך הישיבה הציגה ח"כ פלוסקוב את מטרות 

הוועדה:
תגבש  הוועדה   - לאומית  אב  תוכנית  גיבוש   .1
בינוני  לטווח  וכוללת  מקיפה  לאומית  אב  תכנית 
ורחוק, בסוגיות ובאתגרים העיקריים העומדים בפני 
המדינה בשנים הבאות, בנושא אוכלוסיית האזרחים 

הוותיקים.
האחריות   - הגורמים  כלל  בין  פעולה  שיתוף   .2
נמצאת  הוותיקים  האזרחים  באוכלוסיית  לטיפול 
בריאות,  )רווחה,  ממשלה  משרדי  מספר  בידי  כיום 
תפעל  הוועדה  ושיכון(.  קליטה  חברתי,  שוויון 
ליצירת שיתוף פעולה ואינטגרציה בין כלל הגורמים 

המטפלים באזרחים הוותיקים.
3. הוועדה תפעל לכך שממשלת ישראל תאמץ את 
ותפעל  הלאומית  האב  תוכנית  של  המדיניות  קווי 

ליישומם.
המשרדים  ומנכ"לי  השרים  לכל  מודה  "אני 
שהגיעו היום - זה מוכיח שיש רוח גבית לוועדה 

לבנות  היא  שלנו  המטרה  הגורמים.  כלל  מצד 
הוותיקים.  לאזרחים  כוללת  לאומית  אב  תכנית 
המתייחסות  מבורכות  תוכניות  מספר  כיום  יש 
על  מבוססות  הן  אולם  הוותיקים,  לאזרחים 
התייחסות סלקטיבית לבעיות ספציפיות. אין בהן 
התייחסות כוללת לתופעה של השינוי הדמוגרפי 
מבוגר  אדם  שכל  רוצה  אני  המתחולל.  הדרמטי 
ודואג לו", אמרה  יידע שיש מישהו שחושב עליו 

פלוסקוב.
שר האוצר משה כחלון אמר, כי "היה לי חשוב להגיע 
לכאן. אנחנו עושים המון למען האזרחים הוותיקים 
בנושאי מבחני התלות, תוכנית הסיעוד ועוד. הוועדה 
היא יוזמה מבורכת ואני כאן כדי להביע את התמיכה 

שלי בנושא החשוב הזה".
הזדמנות  פה  "יש  כי  אמר,  כץ  חיים  הרווחה  שר 
אנחנו  היסטוריה,  ולעשות  למהלך  ללכת  אדירה 
לכך.  ותקציבים  ידע  להפנות  מאוד  נשמח  במשרד 
סדר  נעשה  התקציב,  תכנון  על  יושבים  אנחנו 
עדיפויות ואני מקווה שהאזרחים הוותיקים יקבלו את 

הזכות לחיות בכבוד".
מסרה:  גמליאל  גילה  חברתי  לשיוויון  השרה 

"אנחנו משתפים פעולה עם כלל המשרדים בגיבוש 
אנחנו  זו  ועדה  עם  שביחד  מאמינה  ואני  התוכנית, 
נצליח להקיף את כל הצרכים של האזרחים הוותיקים 

ולאפשר קיום בכבוד".
יו"ר האופוזיציה, ח"כ בוז'י הרצוג אמר, כי "כל מי 
לחדר  שלכנס  מבין  והרווחה  הזקנה  בעולם  שעוסק 
הזה ביחד את כל השחקנים, זה רגע מכונן. אני חושב 
שיש שעת רצון בחברה הישראלית שרוצה להתמודד 
לעומק עם האתגרים של אוכלוסיית הקשישים, ולא 

בשיטת טלאי על טלאי".
"אני עוסק בנושא האזרחים הוותיקים כבר למעלה 
מ־40 שנה. אנחנו נמצאים בתקופה שבה כמעט אין 
שבוע שבו לא מזכירים את האזרחים הוותיקים. אני 
רואה את מה שקורה כאן היום כפריצת דרך. למרות 
כל מה שנעשה בתחום, צריך לראות את הדברים 
בצורה כוללנית, בדאגה גם להווה ובעיקר לעתיד. 
אני חושב שהרכב הוועדה מבטיח שההלכה תהפוך 
הממשלה  דבר  של  שבסופו  מקווה  אני  למעשה, 
הוסיף  ליישמו",  שניתן  למשהו  הדו"ח  את  תהפוך 
ויועץ  לגרונטולוגיה  הישראלית  האגודה  יו"ר 

מיוחד לוועדה, פרופסור יצחק בריק.

חדשות  הביטוח

האוצר תומך ביוזמת בניית תכנית 
אב לאומית לנושא הזקנה

רונית מורגנשטרן

פוליסת ביטוח למשרדים ובתי עסק קטנים

שלמה

שלמה ביטוח
shlomo-bit.co.il

ש. שלמה חברה לביטוח בע”מ * המבצע בתוקף עד ה-31.12.17 * על פי תקנון התחרות * ט.ל.ח
הפרסום בגוגל של הזוכים, יקודם ע״י משרד הפרסום של שלמה ביטוח.

חפשו בגוגל 
״היציאה הבאה״ 

או סרקו 
את הברקוד

הקמפיין יקדם בגוגל את סוכנות הביטוח/הסוכן/הסוכנת הזוכים!

רוצים לזכות בחבילת קידום ופרסום מקצועי 
ב -  בשווי 5,000 ש״ח? ביטוח 

״לקוחות חופרות״ 
לקוסמטיקאיות?

הרמת כוסית לכבוד חג החנוכה בלשכה, בהשתתפות עובדי הלשכה, המכללה לפיננסים וביטוח והסטודנטים
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חדשות  הביטוח  

יו"ר ביה"ד הארצי של הלשכה: אקים 
מרכז גישור מטעם בית הדין הארצי

רונית מורגנשטרן

ישיבתם הראשונה של ה שבוע התקיימה 
חברי בית הדין הארצי של לשכת סוכני 
ביטוח, בראשותו של סו"ב עו"ד ישראל 
אליוביץ. מעמדו של בית הדין הארצי של לשכת 
סוכני ביטוח, הוא של בורר חיצוני, ועל פסיקתו 

הסופית ניתן לערער רק בבית המשפט המחוזי.
לשכה  חברי  סוכנים  שבעה  חברים  הדין  בבית 
עו"ד  סו"ב  הם:  החברים  אליוביץ(.  היו"ר  )כולל 
נוספת שלו בבית  )שזו קדנציה  שלום  אלי איש 
הדין הארצי(; סו"ב עו"ד ישראל זר אביב; סו"ב 

מנור  שי  סו"ב  מועלם;  בועז  סו"ב  ליאור;  רונית 
)קדנציה נוספת( וסו"ב ירון פל. 

"הסברתי להם שהמטרה שלי היא שכמה שיותר 
ולא  הלשכה  של  ביה"ד  במסגרת  ייסגרו  מקרים 
אני  המטרה,  את  לחזק  כדי  המשפט.  לבתי  יגיעו 
מתכוון להקים מרכז גישור מטעם ביה"ד. במרכז 
הגישור אפשר יהיה הגיע להסכמה עוד בטרם היא 
תגיע לבוררות בביה"ד. אם אחד הצדדים לא ירצה 
המגשרים  אלינו.  יעבור  המקרה  להסכמה,  להגיע 
לא יוכלו להופיע אחר כך בבית הדין, וזאת בהתאם 

לחוק", סיפר אליוביץ ל"ביטוח ופיננסים".
לבית הדין יש הזכות לפסוק לטובת אחד הצדדים, 
או להציע פשרה. יש לציין, כי כל חבר לשכה חותם 
עם הצטרפותו ללשכה על מחויבותו להתייצב בפני 
בית הדין הארצי של הלשכה, המהווה מוסד בוררות 
חברים  מינימום  נגדו תביעה.  מוגשת  אם  כאמור, 
בדיון בוררות הוא 3, ובמקרה של ערעור – 5. "על 
פסיקה סופית של ביה"ד של הלשכה ניתן לערער 
"יש  אליוביץ.  מסביר  המחוזי",  המשפט  בבית  רק 
10 עילות לביטול הבוררות: לא היה הסכם בוררות 

ידי בורר שלא נתנה  בר-תוקף; הפסק ניתן על 
כדין, או שניתנה ללא סמכות; לא ניתנה לבעל 
הדין הזדמנות נאותה לטעון טענותיו או להביא 
ראיותיו, ועוד. בדרך כלל בתי המשפט לא נוטים 
של  הדין  בית  של  הבוררות  הסכמי  את  לבטל 
לבית  לפנות  המערער  של  זכותו  אבל  הלשכה. 
ביטול/תיקון  לו  בבקשה לאשר  המחוזי  המשפט 

הסכם הבוררות".

בכל כנס ירצה נציג של ביה"ד  
הכנסים  בכל  כי  בנוסף,  מבטיח  אליוביץ 
הדין:  בית  נציגי  ירצו  הלשכה  של  העיון  וימי 
העומד  המוסד  את  להכיר  חייבים  הלשכה  "חברי 
רוצה  אני  ומוסיף:  אליוביץ  מסביר  לרשותם", 
רוזנפלד  ליאור  סו"ב  הלשכה  לנשיא  להודות  גם 
ולמנכ"ל הלשכה רענן שמחי, שהשתתפו בישיבה 
הדין  שבית  להדגיש,  רוצה  אני  שלנו.  הראשונה 
הוא עצמאי ואינו תלוי בשום גורם בלשכה למעט 
חבריו. קיבלתי הבטחה מנשיא הלשכה שנציגי בית 

הדין יופיעו בכנסים המחוזיים". 

חברי בית הדין
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הכר את עובד הלשכה    

 הכירו את עובדי לשכת סוכני ביטוח שפועלים מאחורי הקלעים ודואגים לתפקוד השוטף של הלשכה ‰ 
והשבוע - העובד האחרון למדור: רענן שמחי, מנכ"ל לשכת סוכני ביטוח

ותק בתפקיד: כ־3 שנים
מצב משפחתי: נשוי ללאה + 4 – גל, אורי, שירה 

וקורן
השכלה: תואר ראשון במנהל עסקים ותואר 

שני במנהל עסקים בינלאומיים; לימודי תעודה 
בטכניון בניהול פרויקטים; בוגר המכון הישראלי 

לניהול רכש ולוגיסטיקה
תפקיד בכיר קודם: מנכ"ל קרן לב"י

איך התמודדת עם תפקיד מנכ"ל הלשכה, ללא 
הכרות קודמת עמה ועם סוכני הביטוח?

"עם כניסתי לתפקיד עשיתי עבודת הכנה כדי 
לראות את הפערים ואיפה אני יכול להביא ערך 

מוסף לפעילות הלשכה, במיוחד לאחר שנכנסתי 
לנעליים הגדולות של חברי מוטי קינן, המנכ"ל 

הקודם. לאחר שמיפיתי את הפערים והנושאים 
הזקוקים לתשומת לב, בניתי תוכנית עבודה 

והתחלתי לפעול לפיה".
מה הדבר המשמעותי הראשון שעשית 

בתפקידך? ומה בכלל אתה יכול לציין 
כמשמעותי במסגרת עבודתך כמנכ"ל הלשכה?

"העברת הלשכה והמכללה לבניין הנוכחי 
היה הדבר המשמעותי הראשון. ישבתי עם 

האדריכלית ויחד תכננו את המשרדים, כמובן 
באישור הנשיא דאז אריה אברמוביץ.

"בנוסף, התחלנו לעבוד על נהלים חדשים 
ללשכה, כי הקודמים היו מיושנים. החלפנו בעלי 

תפקידים שונים והנהגתי ביקורת ומעקב אחרי 
עמידה ביעדים של ביצועי העובדים בלשכה.

"בהמשך הכנסנו מערכת CRM חדשה לניהול 
הלשכה. בין היתר, ביצענו טיוב נתונים של כל 
 CRM חברי הלשכה והטמענו אותה במערכת

החדשה.
"במקביל, פיתחנו וקידמנו את המכללה 

לפיננסים וביטוח. אני מאמין גדול שהמכללה 
היא אחד ממנועי הצמיחה העיקריים של 

הלשכה. המכללה גם פתחה צוהר רחב ומגוון 
לסוכני הלשכה למידע מקצועי, וגם קולטת 
אנשים שרוצים ללמוד את המקצוע. דאגנו 

שהמכללה תקבל הכרה ממשרד הכלכלה 
למימוש כספי פיקדון של חיילים משוחררים 

לטובת לימודים בה. כיום יש לנו עשרות חיילים 
משוחררים שלומדים במכללה. 

"אם תהיה היענות לכך, אנחנו מתכוונים לפתוח 
שלוחה של המכללה גם בירושלים ובבאר שבע, 

כמו שיש בחיפה. כמי שבא מהמערכת הכלכלית, 

אני מאמין שחייב להיות תג מחיר לנושא הזה. 
כשמשלמים על משהו, מתייחסים אליו יותר 
ברצינות. יותר הכנסות גם מאפשרות להביא 

מרצים טובים יותר וכיוצא בזה".
אתה נחשב כחסיד גדול של הדיגיטציה.

"אני דוגל במקסימום דיגיטציה – חידשנו את 
אתר הלשכה ואת אתר המכללה, שבה ניתן 

להירשם באופן מקוון, לשלם באתר כשהנתונים 

מועברים אוטומטית למערכת הניהול של 
המכללה, כך שאין אובדן של לידים.

"אנחנו גם משקיעים באתר הפייסבוק של 
הלשכה כדי להנגיש אותה לקהלי מטרה 

נוספים".
מה למדת על סוכני הביטוח במשך שנות 

עבודתך בלשכה?
"סוכני הביטוח הם עם מיוחד שגזר על עצמו 
להיות שליח ציבור. סוכני הביטוח מתמודדים 

בעולם לא פשוט, ואני מאוד מוקיר ומעריך 
אותם. אני חייב להדגיש, כי סוכן שאינו חבר 

לשכה – מפסיד; לא רק שהוא אינו שייך לאיגוד 
מקצועי שמייצג אותו, גם נבצרים ממנו מידעים 

וידע מקצועי. כך למשל, המיזם המשותף של 
הלשכה עם 'עדיף' והמרקטפרו, שנותן לסוכני 

הביטוח כלים שונים להתפרנס במישורים 
נוספים. רק חבר לשכה יכול ליהנות מהמיזם הזה 

וגם ממיזמים נוספים כמו לויד'ס.
"ברצוני להתייחס לכנסי הלשכה; הכנסים הפכו 

לשם דבר גם אצל ארגונים דומים כמו לשכת 

רואי החשבון, יועצי המס והמהנדסים – הם 
באו להתייעץ אתנו לגבי כנסים שלהם לאור 

ההצלחה של כנסי לשכת סוכני ביטוח. ציבור 
הסוכנים ראוי לכנסים ברמה הגבוהה ביותר 
ואנחנו עושים הכל כדי לספק להם את זה".

מה אתה חושב על עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
"סוכן הביטוח תמיד יהיה מקצוע נדרש, כי תמיד 

יצטרכו אותו. הוא יעבור שינויים – גם ניהוליים 
וגם מקצועיים, כי הוא יהיה גם סוכן ביטוח וגם 
מנהל סיכונים משפחתי, שילווה את הלקוחות 

לא רק בתחום הביטוח, אלא בכל עולם הסיכונים 
הפיננסיים". 

מילה טובה על עובדי הלשכה?
"עובדי הלשכה הם מובחרים ומקצוענים, 

ואני גאה בהם. בבחירות נזהרנו ושמרנו על 
אובייקטיביות העובדים, כדי שלא ייקחו צד 
בהתמודדות, כי זו פרנסתם ואסור שתיפגע. 
זו הייתה החלטה משותפת שלי ושל הנשיא 

הקודם, אברמוביץ. עליי לציין, שגם במערכת 
הבחירות הטמענו טכנולוגיה מתקדמת, ולמעט 

מספר זעום של תקלות, היא עבדה בצורה 
מצוינת".

אומרים עליך שאתה זה שמכבה את האור 
בלשכה מדי יום. עובד קשה?

"מה שאני יכול לומר זה שיום עבודה ממוצע 
שלי מתחיל בין 07:30־08:00 ומסתיים בשבע־

שמונה בערב, ואני גאה לראות שאני כמעט אף 
פעם לא עוזב את המשרד לבד". 

מה התכניות ל־2018?
"יש תכניות ארוכות טווח. אחד הדברים שאני 

רואה כבר ב־2018 הוא הנפקת כרטיס חבר 
לשכה דיגיטלי, שיוכל לשמש ככרטיס כניסה 
לכנסים וגם לחברות הביטוח השונות, בהתאם 
להסכמתן. יש לנו כבר עניין מצד איילון ואנחנו 

מתקדמים איתם בנושא. הכוונה היא שעל 
כרטיס החבר הדיגיטלי תוכל כל חברה לקודד 

קוד כניסה לסוכן, וכך סוכן יוכל להיכנס חופשי 
לחברות הביטוח באמצעות כרטיס אחד במקום 

10 כרטיסים שונים.
"לבסוף, אני רוצה להודות לאריה אברמוביץ 
על האמון שנתן בי, ועל הדרך המשותפת בה 

התגברנו יחד על אתגרים שניצבו בפני הלשכה. 
אני רוצה לאחל הצלחה לליאור רוזנפלד 

ולהנהגת הלשכה החדשה, שיחד עם עובדי 
הלשכה נצעד ונעפיל לשיאים חדשים".  

"עם ההנהגה החדשה ועובדי הלשכה
נעפיל לשיאים חדשים"

שמחי. "עובדי הלשכה הם מובחרים ומקצועניםשמחי. "עובדי הלשכה הם מובחרים ומקצוענים
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אז שהחלה שנת 2017, סכום מצטבר של מ
כולל  כרווח  נרשם  שקל  מיליארד   2.2
לאחר מסים בקופותיהן של חמש חברות 
הביטוח הגדולות בישראל, כפי שמתגלה עם סיום 
עונת הדוחות לרבעון השלישי של השנה. הנתון 
במצטבר  שמנהלות  החברות,  חמש  עבור  משקף 

שקל  מיליארד  כ־510  בשווי  נכסים  תיק 
מכספי החוסכים בישראל, זינוק של 357% 
החודשים  לתשעת  בהשוואה  ברווחיהן 

המקבילים ב־2016 )79 מיליון שקל(.
עם  הענף  את  להוביל  ממשיכה  מגדל 
תיק הנכסים המנוהלים הגדול ביותר, על 
סך 240 מיליארד שקל, ובפער של יותר 
מ־36 מיליארד שקל מהראל, השנייה לה. 
כלל, שעד לרבעון הקודם  חברת הביטוח 
הוסיפה  השני,  במקום  בעצמה  החזיקה 
ברבעון  שקל  מיליארד  כ־4  לתיקה 
האחרון, ואילו הראל הוסיפה באותו פרק 
הנכסים  לתיק  שקל  מיליארד   34 זמן 

שהיא מנהלת.
רשמה  החולף  הרבעון  של  הגדול  הרווח  את 
מס,  לאחר  שקלים  מיליון   187 עם  הפניקס, 
ושנייה לה הראל – שרשמה רווח של 164 מיליון 
שקל. הסדר בין השתיים, המובילות ברווחיהן עד 
שלושת  על  בהתבוננות  גם  נשמר  ב־2017,  כה 
הפניקס  בהם  השנה,  של  הראשונים  הרבעונים 
רשמה רווח של 672 מיליון שקל והראל של 601 

מיליון שקל.
שרשמה  היחידה  החברה  הייתה  ביטוח  כלל 
עם  השנה,  של  השלישי  ברבעון  שלילית  תוצאה 
הפסד של 22 מיליון שקל, לעומת רווח של 187 
התוצאות  אשתקד.  המקביל  ברבעון  שקל  מיליון 
מיליון   400 של  גדולה  מהפרשה  בעיקר  נובעות 

שקל לפני מס ברבעון השלישי, כתוצאה מירידה 
עד  מראה   2017 זאת,  בכל  הריבית.  בסביבת 
לשנה  בהשוואה  החברה  עבור  שיפור  סימני  כה 
היא  הראשונים  הרבעונים  כשבשלושת  שעברה, 
רושמת רווח של 186 מיליון שקל, לעומת הפסד 

של 353 מיליון בתקופה המקבילה ב־6.
יתר  על  גם  השפיעו  הריבית  בעקום  השינויים 

במגדל,  גדולות.  הפרשות  שביצעו  החברות, 
 411 על  עמדו  החיים  ביטוחי  בתחום  ההפרשות 
מגמתי  שיפור  בשל  אך  מס(,  )לפני  שקל  מיליון 
בתשואות שהחברה גורפת בשווקי ההון, היא סיכמה 
את הרבעון השלישי, שלא כמו כלל ביטוח, עם רווח 
כולל של 63 מיליון שקל. גם בתמונה הכוללת של 

החברה  של  מצבה  האחרונים  הרבעונים  שלושת 
חיובי – היא רשמה רווח כולל לאחר מס של 513 
התקופה  ובאותה   ,2017 תחילת  מאז  שקל  מיליון 

ב־2016 עמדה על הפסד של 201 מיליון שקל.
מנורה מבטחים רשמה את שיעור הגידול הגבוה 
ביותר ברווחים ביחס לביצועי 2016 מבין החברות 

שהיו ונותרו בתחום החיובי – 342%.

חדשות  הביטוח

דוחות הרבעון השלישי: הפניקס 
היא שיאנית הרווח בענף הביטוח 

החברה סיימה את שלושת הרבעונים הראשונים של 2017 עם רווח נקי של 672 
מיליון שקל, המהווים זינוק של 80% בהשוואה לשנה שעברה; כלל ביטוח היא היחידה 

מבין חמש החברות הגדולות בענף שסיימה את הרבעון השלישי בהפסד

יובל הירשהורן

פוליסת ביטוח למשרדים ובתי עסק קטנים

שלמה

שלמה ביטוח
shlomo-bit.co.il

ש. שלמה חברה לביטוח בע”מ * המבצע בתוקף עד ה-31.12.17 * על פי תקנון התחרות * ט.ל.ח
הפרסום בגוגל של הזוכים, יקודם ע״י משרד הפרסום של שלמה ביטוח.

חפשו בגוגל 
״היציאה הבאה״ 

או סרקו 
את הברקוד

הקמפיין יקדם בגוגל את סוכנות הביטוח/הסוכן/הסוכנת הזוכים!

רוצים לזכות בחבילת קידום ופרסום מקצועי 
ב -  בשווי 5,000 ש״ח? ביטוח 

״הכל זה מלמעלה״ 
לבתי כנסת?

שם 
החברה

רווח/הפסד כולל לתקופה )לאחר מס(נכסים ליום 30/09

נכסים 
מנוהלים

נכסי 
החברה

ינואר-ספטמבר 
2017

ינואר-ספטמבר 
2016

אחוז 
שינוי

רבעון 3 
2017

רבעון 3 
2016

אחוז 
שינוי

240,000143,408513-201-63274-77.0%מגדל

203,500104,060601205192.9%1641630.7%הראל

-22187--186,000103,499186-353כלל

169,000108,80467237380.2%187222-15.8%הפניקס

מנורה 
מבטחים

164,00050,61424355341.8%1027143.7%

*הנתונים במיליוני שקלים
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חדשות  הביטוח  

לא עוד דקות ארוכות של המתנה בטלפון
סלינגר: "פרסום ערוצי התקשרות ופעולה דיגיטליים מהווה נדבך מרכזי 

בתהליך התאמת שירות חברות הביטוח לעידן הדיגיטלי"

רונית מורגנשטרן

וחיסכון, ה ביטוח  ההון,  שוק  על  ממונה 
הרשות  באתר  פרסמה  סלינגר,  דורית 
ואמצעים  שירותים  על  מרוכז  מידע 
ישירים  ממשקים  לציבור  המאפשרים  דיגיטליים 
הנגשת  כי  נמסר,  מהרשות  הביטוח.  חברות  עם 
המידע לציבור באופן מרוכז וברור באתר הרשות, 
למבוטחים,  השירות  לשיפור  נוסף  צעד  מהווה 

חוסכים ועמיתים.
את  יבטיחו  הדיגיטליים  הפעולה  שירות  ערוצי 
מידע  לדרוש  ויאפשרו  לציבור  המידע  זמינות 
 )sms( אישי וכללי בעזרת דוא"ל, שרות מסרונים
בקשה  הגשת  בנוסף,  אנושיים.  צ'אט  ושרותי 
מידע  בקשת  אישי,  מידע  בירור  קשר,  ליצירת 
כללי והגשת תלונה על חברות הביטוח יתאפשרו 

בלחיצת כפתור מאתר הרשות. 
הממונה דורית סלינגר: "פרסום ערוצי התקשרות 
בתהליך  מרכזי  נדבך  מהווה  דיגיטליים  ופעולה 
הדיגיטלי.  לעידן  הביטוח  חברות  שירות  התאמת 
לקדם  ימשיכו  הביטוח  חברות  כי  מצפים  אנו 
הגבוהים  בסטנדרטים  לעמוד  במטרה  דיגיטציה, 

ביותר לשירות לקוחות בעידן הטכנולוגי".

בכך ממשיכה הממונה על שוק ההון להרחיב את 
השירותים הדיגיטליים של הרשות לציבור. לפני 
ההון  שוק  רשות  כי  הודיעה  היא  חודשים,  מספר 
הביטוח  חברות  שנותנות  השרות  טיב  את  תבחן 
וכי הממצאים ב"מדד  באמצעות כלים דיגיטליים 
השירות" של הרשות יפורסמו. מדד השירות משקף 
את רמת השירות של כל חברת ביטוח, בכל אחד 

ממוצרי הביטוח המרכזיים בישראל.

טכנולוגיים  כלים  לשלב  לחברות  קראה  סלינגר 
ודיגיטליים במערכי השירות. "הכלים הטכנולוגיים 
ישפרו את איכות השירות ללקוחות ויוזילו עלויות, 
בצד האפשרות לחיסכון ממשי במשאבים". לדבריה, 
ביטוי  לידי  יבואו  הדיגיטליים  הכלים  יתרונות 
ללקוח  יאפשר  השירות  מערך  אופנים:  במספר 
הפניה  ערוץ  את  פעולה,  ולכל  עת,  בכל  לבחור 
או  האינטרנט  אתר  למשל,  ביותר,  לו  המתאים 
בערוץ  לחברה  לפנות  יוכל  הלקוח  הפייסבוק.  דף 
בערוץ  הפעולה  את  שלב  בכל  ולהמשיך  דיגיטלי 
ולהיפך.  הקודם,  בערוץ  שהפסיק  מהנקודה  אחר, 
את  להשלים  הלקוח  של  לאפשרות  בנוסף  וזאת, 
הערוצים  על  בלבד.  דיגיטליים  בערוצים  הפעולה 
ולכלול  ומאובטחים,  אמינים  להיות  הדיגיטליים 
אמצעים לזיהוי מאובטח של הלקוח במקום בו הדבר 

נדרש.
מצוינים:  הרשות  שבאתר  ההתקשרות  בערוצי 
שם החברה ואחריה אפשרויות שונות כמו - הגשת 
מידע.  בירור  תלונה,  הגשת  ליצירת קשר,  בקשה 
 - ההתקשרות  אפשרויות  מצוינות  חברה  לכול 

.)SMS( כתובת מייל, צ'אט, טלפון

בשירותי דרך אין בערך
רק

שרות מסרונים ושרותי צ'אט אנושיים.

sh
ut

te
rs

to
ck

ם: 
מי

לו
צי
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הכירו  את הנבחרים

סו"ב אניה לוין, יו"ר סניף חיפה

ביותר  והפעילים  מהגדולים  הוא  חיפה  סניף 
בלשכת סוכני הביטוח. סו"ב אניה לוין העומדת 
בראשו, היא בעלת ומנכ"לית "כהן לוין סוכנות 
מזה  פנסיוני  רישיון  לאניה  פנסיוני".  לביטוח 
 .MDRT חברת  היא  שנים   4 מתוכן  שנים,   5
בנוסף, יש לה ניסיון של 12 שנים בניהול עסקי, 
פיתוח תוכניות עסקיות וניהול מו"מ מסחרי, כמו  גם התמחות בסדנאות 

מכירה ואימון עובדים – בארץ וגם בחו"ל.
לוין, חיפאית, נשואה ליולי + 2 בנות המשרתות בצה"ל - ענת ודניאל. יש 
לה דעות מוצקות לגבי הקורה בענף הביטוח וכיצד ניתן לשפר את המצב. 
כשהיא נשאלת על דעתה לגבי יחסי סוכני הביטוח וחברות הביטוח, אומרת 
אניה: "אני חושבת שיחסי סוכני הביטוח וחברות הביטוח צריכים להתפתח. 
חברות ביטוח צריכות להפסיק לחשוב שסוכן זה משהו מובן מאליו. אנחנו 
שותפים לעבודה. סוכן מתפרנס מתיווך של מוצרי ביטוח וחברות ביטוח 

מתפרנסות מהלקוחות שהסוכנים מביאים.
מה  עם  הקשר  את  איבדו  ביטוח  הרגשה שחברות  לי  יש  האחרון,  "בזמן 
שמתרחש בשטח. גם הסוכנים וגם חברות ביטוח רוצים שיהיו כמה שיותר 

לקוחות חדשים ושאחוז השימור יהיה כמה שיותר גבוה.
"הקו המנחה לשיתוף פעולה בין הסוכנים לבין חברות הביטוח צריך להיות 
ואיכות גבוהה של שרות לקוחות באמצעות שרותים  טכנולוגיות חדשות 

חדשים וידע ייחודי. חברות הביטוח חייבות להשקיע בתחומים אלה".

מה חשוב לך בניהול הסניף?
"אני מתכוונת לשנות את כיוון עבודת הלשכה בסניף ולהעלות את הרמה 

של הקורסים המקצועיים.
ואני  הערבי,  מהמגזר  הם  שלנו  בסניף  מהסוכנים  ששליש  לציין,  חשוב 
את  לפתור  להם  ולעזור  הלשכה  בענייני  מעורבותם  את  להעלות  אנסה 
הבעיות שלהם מול חברות ביטוח. חשוב מאוד שכולנו נהיה משפחה אחת 
גדולה עם מטרות משותפות. המטרה שלי זה שבתום הקדנציה, לכל סוכן 

בצפון יהיה ברור למה הוא משלם דמי חבר לשכה".
לה  יש  הביטוח,  סוכן  מקצוע  עתיד  על  לדעתה  אותה  כששואלים  גם 
תשובה נחרצת: "ענף הביטוח משתנה ומתפתח. זה תהליך טבעי ולא צריך 
לפחד מייעול ושיפור. אנו צריכים להבין שהלקוחות של היום רוצים לדעת 

יותר מסתם מחיר וטיפול מסור בתביעה – הם רוצים ערך מוסף".
ולהתפתח  חדשים  דברים  ללמוד  מפחדים  שלא  לסוכנים  שייך  העתיד 

בהתאם לשינוים בשוק ולא מפחדים לגבות כסף מהמבוטח".
לבסוף, מבקשת אניה לוין להעביר מסר והבטחה לסוכנים: "יש לנו תקופה 
מאתגרת ואני אנסה לעשות את כל מה שביכולתי על מנת לעזור לכל סוכן 

וסוכן בצפון לעבור את התקופה בהצלחה ולהגדיל את פרנסתו".

סו"ב חיים אורגל, יו"ר סניף בני ברק

סו"ב חיים אורגל מוכר מאוד בעיר בני ברק, 
בה הוא פועל כסוכן מזה 28 שנה. גם בלשכת 
גם  מוכרת,  דמות  הוא  אורגל  ביטוח  סוכני 
וייצוג המגזר החרדי בלשכה,  בשל פעילותו 
וגם משום שזו הקדנציה החמישית שלו כיו"ר 

סניף בני ברק.
הפנסיוני  בתחום  רישיונות  בעל  הוא  לחמישה,  ואב  נשוי  אורגל, 
והאלמנטרי. הוא רואה את סניף בני ברק כסניף משפחתי: "יש בסניף כ־50 
סוכנים. אנחנו הסניף הקטן ביותר במחוז תל אביב והמרכז. היתרון הוא - 
כנסים משלנו,  יכולים להרים  איננו   – החיסרון  כולם.  כולם מכירים את 
ולכן תמיד מצטרפים לסניף רמת גן־גבעתיים, או תל אביב. הסניף גדל 
מאז קיבלתי אותו לפני 12 שנה )אז הוא מנה כ־30 סוכנים(, ואחת המטרות 

שלי היא להמשיך ולהגדיל את מספר החברים בו".
שאלנו אותו מה הוא חושב על יחסי סוכנים וחברות הביטוח, ולדבריו: 
"חברות הביטוח צריכות להיות יותר לויאליות כלפי סוכניהן. למשל, 
בביטוח  לבטח  חברות  סירוב   – בכנסת  גם  לאחרונה  שנדונה  הסוגיה 
רכב, מי שיש לו שתי תביעות בשלוש שנים; החברות רוצות שאנחנו 
נביא להן את המבוטחים הכי טובים, ובתמורה הם יורידו את הפרמיה. 
הבעיה שנוצרת לנו הסוכנים, היא שיש לנו מבוטחים עם שתי תביעות 
קטנות, לעיתים, אפילו לא באשמתם, ואין לנו פתרונות להציע להם. 
התוצאה היא שהם הולכים לביטוחים הישירים, שם מקבלים אותם גם 
עם שלוש תביעות, ואנחנו מפסידים מבוטחים, שלעיתים עבדנו אתם 

שנים רבות".
למרות  לדבריו,  כמובטח.  אורגל  רואה  הביטוח  סוכן  מקצוע  עתיד  את 
הקשיים בעבודת הסוכן היום, וגם בעבר, המבוטחים תמיד ירצו את השירות 
האישי: "לדעת שיש עם מי לדבר, ביום שישי בצהריים, או במוצאי שבת, 
כשחלילה המבוטח היה מעורב בתאונת דרכים, או בנסיבות אחרות - אין 
את זה בביטוח ישיר. חוץ מזה אני תמיד אופטימי. אם לא הייתי אופטימי, 

לא הייתי נשאר במקצוע".
איזה מסר היית רוצה להעביר לסוכני הביטוח?

“שלא נתחרה אחד בשני. יש מספיק 'דגים בים', מספיק אנשים שרוצים 
לרכוש ביטוח. כשלקוח של סוכן שאני מכיר פונה אליי, אני מיד מתקשר 
לאותו סוכן ומעדכן אותו שלקוח שלו פנה אליי. לצערי, קורים בשטח 
בפוליסה  אחר  מסוכן  מבוטח  לוקח  כשסוכן  למשל,  מכוערים,  דברים 
את  מוריד  הוא  אז  להוריד,  יכול  לא  הוא  לדוגמא; את התעריף  עסקית 
הדמים. המבוטח משלם אמנם פחות, אבל העמלה של הסוכן שואפת במצב 
כזה לאפס. אז אותו סוכן מגלגל אולי מחזור, אבל הוא לא מבין שמבוטח 
חדש דורש שירות ממכירת הפוליסה ועד מצב תביעה. אם הוא לא מרוויח 
אורגל  מסביר  רווחי",  עסק  ולנהל  להמשיך  יוכל  לא  הוא  המבוטח,  על 
ומדגיש: "יש מספיק בעיות לסוכני הביטוח מול הרגולטור ומול החברות. 
סיבה  רואה  לא  אני  לכן  ביטוח.  להם  למכור  שניתן  אנשים  מספיק  יש 
להשמיץ אחד את השני. אני לא רואה לנכון לקחת מבוטחים מסוכן אחר, 

בטח בצורה שאינה הוגנת ואף לא תורמת לרווחיות שלו”. 
עתיד טוב לכולנו".

הכירו את יושבי ראש הסניפים החדשים
בשבועות הקרובים ננסה להכיר את יושבי ראש הסניפים החדשים בלשכה – מי הם, קצת על 

חייהם הפרטיים וגם תובנות שלהם על הענף בכלל וסוכני הביטוח בפרט, ומה הם מתכננים 
לטובת סוכני הסניף שלהם   והפעם - יו"ר סניף בני ברק ויו"ר סניף חיפה

anya.lissafieva@gmail. • 054-7990202 :ליצירת קשר עם סו"ב אניה לוין haim@orgal.org • 050-6317312 :ליצירת קשר עם סו"ב חיים אורגל

"ענף הביטוח משתנה ומתפתח. זה תהליך טבעי ולא צריך לפחד 
מייעול ושיפור. אנו צריכים להבין שהלקוחות של היום רוצים לדעת 

יותר מסתם מחיר וטיפול מסור בתביעה – הם רוצים ערך מוסף"

mailto:gabimalca774%40gmail.com?subject=
mailto:mk1970%40bezeqint.net?subject=
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לשוחח ב לי  יוצא  ואחרות  כאלו  נסיבות 
כמעט על בסיס יומיומי עם סוכני ביטוח. 
כאשר אני מציג את עצמי ומציין שאני 
מנהל את מרכז הפרישה של לשכת סוכני ביטוח, 
ידיעה  זאת  מהם  קטן  לא  חלק  שלגבי  מסתבר 
חדשותית שהם שומעים בפעם הראשונה. כתוצאה 
הנקודה  את  להאיר  החג  כמצוות  החלטתי  מכך 

החשובה הזאת.
שלמרות  מהסיבות  הזה  המאמר  לצורך  נתעלם 
הרצאות  מקצועיות,  כולל  בעיתונות,  כתבות 
וחשיפה בדרכים אחרות  - המסר לא עבר. אנסה 
הסיבות  הפרישה,  מרכז  מהו  ולהסביר  לתמצת 

שהוקם והתועלות לסוכנים ולקוחותיהם.

רקע כללי 
מידי שנה פורשים לגמלאות כ־60 אלף עובדים, 
ספורות  שנים  בתוך  הבאים,  השנתונים  פי  ועל 
בשנה.  פורשים  אלף  ה־100  את  יעבור  המספר 
חלק לא קטן מהפורשים הללו הם לקוחותיהם של 

סוכני הביטוח בישראל.
אברמוביץ  אריה  סו"ב  הקודם,  הלשכה  נשיא 
אריק  סו"ב  היוצא,  ואירועים  כנסים  ועדת  ויו"ר 
ורדי, היו ערים לצורך במתן פתרונות ללקוחותיהם 
של סוכני הביטוח בישראל, שמרביתם לא עוסקים 
בנושא המורכב הזה. על כן הוחלט בוועד המנהל 
של הלשכה להקים את מרכז הפרישה, שבמהלך 
לעשרות  שירות  נתן  האחרונות  וחצי  השנתיים 
רבות של לקוחות שהופנו על ידי הסוכנים שלהם 
לצורך מתן מתווה לחיים כלכליים נכונים לאחר 
הפרישה. בין השאר היו גם מספר סוכנים שהגיעו 

לצורך התכנון האישי שלהם.

מה יוצא מזה ללקוחות?
בדיקה מקפת של כלל הנכסים הפיננסיים שלהם 
סיוע  בפרישה,  מיסוי  כמו  בתחומים  טיפול  תוך 
בקבלת החלטות לגבי משיכות כספים באופן הוני 
או קצבתי, המלצות הנוגעות להמשך ניהול הכספים 
בפרישה, בדיקת כיסויים ביטוחיים, טיפול בהעברת 
ההון המשפחתי לדור הבא ונושאים נוספים ושונים 

במידה שהם עולים על הפרק.
צרכי  בדיקת  מול  אל  מניחים  אנחנו  זה  כל  את 
המשפחה בנוגע לרמת החיים העתידית, ובסופו של 
דבר משקפים בעזרת תזרים מזומנים בנטו איך יראו 

ההוצאות וההכנסות במשך השנים שנותרו להם.

מה יוצא מזה לסוכנים?
ראשית ולפני הכל - לקוח מרוצה מהעובדה שאי 

הופכת  הפרישה,  לאחר  לו  הצפוי  לגבי  הוודאות 
המפנה.  לסוכן  תודה  אסיר  יהיה  והוא  לוודאות 
ללקוחות,  בעלות  כרוך  הזה  שהשירות  מאחר 
ממנו  שחלק  הטרחה  שכר  של  חלוקה  מתבצעת 

מגיע לסוכן המפנה.
הפרישה  בתהליך  לציין,  שחשוב  נוספת  נקודה 
המלצותינו  פי  שעל  כספים  של  תנועה  ישנה 
ינויידו או ימשכו ויופקדו בהתאם לעניין. כל זה 
כתוצאה  שיזכה  המפנה,  הסוכן  באמצעות  יעשה 
מכך להכנסות נוספות להמשיך ולטפל בפיננסים 
רבות.  שנים  לאורך  אותם  ולשמר  לקוחותיו  של 
מגוון רחב של לקוחות מגיעים עם דרישות שונות 
וחלקם מחוסר הבנה וראייה כוללת, סבורים שהם 
שמטריד  לעניין  ספציפי  מענה  לקבל  אמורים 
אותם ואין הם מודעים לנושאים נוספים שיסייעו 

להם במעבר של צומת הפרישה.
סוכנים  ידי  על  קרובות  לעיתים  נשאל  אני 
התהליך  כל  את  צריך  "למה  שלהם  והלקוחות 
לנהל  יודע  "אני  כמו:  אמרות  מקבל  או  הזה?", 
טיפול  רק:  צריך  אני  לבד,  שלי  הכספים  את 
עושים  מה  הסבר  הפוליסות;  של  ניתוח  במיסוי; 
עם הפוליסות שהגיעו לתום תקופה; האם אקבל 
מהחברות את כל מה שמגיע לי?; אני צריך עזרה 
בהחלטות על אופן משיכת הכספים; תעשה רק לי, 

בן הזוג לא צריך".
מבצע  לא  אני  בשלילה,  ידי  על  נענים  הם 
חצאי עבודה. אם ישנו מישהו שמתעקש, אמליץ 
תשאלו  לכאורה  אחר.  מקצוע  לאיש  ללכת  לו 

"למה אני מוכן להפסיד הכנסות ועבודה?", תודה 
מלאה  תמונה  רק   - שנית  חוזר  אני  ששאלתם. 

מאפשרת המלצות נכונות.
אנסה להמחיש עם דוגמא אחת. אם מגיע אליי 
אדם עם תוכניות קצבה שיאפשרו לו לחיות ברמת 
חיים דומה למה שהוא צריך, ובנוסף הכנסות מנכסי 
נדל"ן ואולי אפילו כספים שמושקעים בשוק ההון. 
או  הנדרשת  החיים  רמת  מהי  אדע  שלא  במידה 
אני עלול  אלטרנטיבות לשימוש בכספי הקצבה, 
סיכונים  לקחת  לו  לגרום  ואפילו  אותו  להטעות 

בשימוש בכספי הקצבאות תוך סיכון למוטבים.
את  להמחיש  שניתן  דוגמאות  אינספור  יש 
לי  הגדולה שמאפשרת  התמונה  בהבנת  ה"חובה" 
ירידה לפרטים הקטנים. על המשקל מונחים בדרך 
לרשות  לעמוד  שאמורים  שקלים  מיליוני  כלל 
המשפחה, שחוצה את צומת הפרישה למשך השנים 
הבאות. אני לפחות מתייחס אליהם בכבוד הראוי 

ולא מוכן לעגל פינות.
מידי  הפורשים  מספר  בתחילה,  שציינתי  כפי 
שנה ילך ויעלה, ויחד אתם האחריות המוסרית של 
אותם  וללוות  להמשיך  שאמורים  הביטוח  סוכני 
בשנים שנותרו להם. ההפניה לתכנון פרישה היא 

בהחלט חלק מהאחריות הזאת.
מהנה  סופשבוע  שמח,  אורים  חג  לכם  מאחל 

ושלעולם לא תצעדו לבד.

הכותב הוא מנהל מרכז הפרישה של לשכת סוכני 
ביטוח

מהי מטרתו של מרכז הפרישה של הלשכה 
ולמה אני מוכן להפסיד כסף קל ולהתעקש 

על תכנון פרישה מלא?
רון קשת

פרישת  השבוע  

  הכרה ביתרונות מרכז הפרישה תאיר נקודות חשובות בעבודת הסוכן
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בתל ב השלום  משפט  בית 
של  תביעתו  נדונה  אביב 
מ' ב' ח' על ידי עו"ד אסור 
כנגד איילון חברה לביטוח בע"מ על 
ניתן  הדין  פסק  המבורגר.  עו"ד  ידי 
הצדדים,  בהיעדר   ,2017 בנובמבר 

מפי כבוד השופט שי משה מזרחי.
בתביעה  מדובר  המקרה:  עובדות 
עבודה  כושר  אובדן  תגמולי  לקבלת 
בגין פוליסה שעשה התובע באיילון, 
בוטח  בה  הביטוח  סוכנות  באמצעות 
משלים  כיסוי  עם  מקיף  בביטוח 
נעשו  הפוליסה  בהפקת  לאופנועים. 
מספר טעויות על ידי פקידת הסוכן.

טענות הצדדים: לטענת התובע, יש 
הסנקציה  את  איילון  כנגד  להפעיל 
חוזה  לחוק  28)א(  בסעיף  הקבועה 
לטענת  התנהלותה.  בשל  הביטוח 
ויש  קולמוס  בטעות  מדובר  איילון, 

לבחון אותה כאמור בדיני חוזים על פי אומד דעת 
הצדדים.

השאלות  את  סקר  המשפט  בית  הדין:  פסק 
חוזה  הצדדים  בין  נכרת  האם   - הכרעה  שדרשו 
הביטוח?  חוזה  של  תנאיו  מה  נכרת,  אם  ביטוח? 
בחוזה  מהאמור  איילון  את  לשחרר  ניתן  האם 

הביטוח בשל "טעות קולמוס"? 
לחוק   33 סעיף  לפי  כי  ציין,  המשפט  בית 
הביטוח  סוכנות  בפקידת  רואים  הביטוח,  חוזה 

כשלוחה  לביטוח,  בהצעה  התובע  אל  שהתקשרה 
המערער  לפני  פרשה  אשר  זו  היא  איילון.  של 
את  בעבורו  שמילאה  זו  והיא  הביטוח  נתוני  את 
טופס ההצעה הטלפוני שהועבר לידי איילון. הגם 
פרטי  את  בטלפון  לתובע  מסרה  לא  שהפקידה 
הכיסוי לאובדן כושר עבודה, היא רשמה בטופס 
ההצעה כי מדובר בכיסוי של 2,000 שקל פיצוי 
הנספח  )לפי  מתאונה  עבודה  כושר  אובדן  בגין 
הביעה  בכך  שבועי"(.  ב"פיצוי  מדובר  לפוליסה 
את רצונה של איילון לבטח את התובע בסך של 
2,000 שקל לשבוע בגין תאונה. מנספחי תצהירי 
את  למכור  הונחו  הביטוח  סוכני  כי  עלה  איילון 
הביטוח תוך הגבלת סכומו החודשי ל־4,000 שקל 
במנות של 1,000 שקל לשבוע לכל היותר. בכך 

חרגה הפקידה מהוראות איילון, אולם אין בכך כדי 
לקבוע, כי טעותה של הפקידה פוטרת את איילון 
חריגת  גם  כי  בעבר,  נקבע  מחובתה לשלם, שכן 
סוכן ביטוח מהרשאה שהתקבלה מחברת הביטוח 
הביטוח  בתגמולי  המבוטח  את  לזכות  עשויה 

החריגים. 
בית המשפט הדגיש, כי בניגוד לטענת איילון, 
הודפסה  עת  דפוס"  "טעות  טעה  דהוא  מאן  כי 
הרי  איילון,  אצל  לפוליסה  הנלווית  הרשימה 

שגם הפקידה שהציעה לתובע את הביטוח רשמה 
בתיבת   - שקל   2,000  - סכום  אותו  את  בהצעה 
בהצעה  המדובר  כי  מכאן,  עבודה.  כושר  אובדן 

שהתקבלה. 
את  קיבל  לא  התובע  כי  שוכנע  המשפט  בית 
נשלחה  זו  וכי  לעריכתה  בסמוך  לידיו  הפוליסה 
נמסרה  לא  עוד  כל  כי  מכאן,  שגויה.  לכתובת 
לראות  לכאורה,  יש,  התובע,  לידי  הפוליסה 
הנוגעים  התנאים  את  הצדדים  בין  כמוסכמים 
שהוגשה  כפי  איילון,  אצל  ביטוח  סוג  באותו 
לממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, לפי סעיף 
של  גבול  עד  ולעניינו  הביטוח,  חוזה  לחוק  2)ב( 
4,000 שקל לחודש או 1,000 שקל לשבוע. אלא 
סייגי  את  התובע  בפני  פירטה  לא  שהפקידה 

לאובדן  הנוגעים  הביטוחי  הכיסוי 
כושר עבודה, ומכאן, כי לפי סעיף 
איילון  אין  הביטוח,  חוזה  לחוק   3
הפוליסה  על  להסתמך  זכאית 
את  קיבלה  שלטענתה  התקנית 
הפוליסה  בנוסף,  המפקח.  אישור 
כוחו  בא  לבקשת  לתובע  נשלחה 
ואיילון לא הסתייגה מהאמור בה 
או ברשימה, ומעת שהוא קיבל את 
הוראותיה,  על  ונסמך  הפוליסה 

אין עוד תקומה לסעיף 2.
התובע  כי  ציין,  המשפט  בית 
חישוב  לפי  אשר  פרמיה,  שילם 
פיצוי  תואם  נסתר,  שלא  איילון, 
של 2,000 שקל לחודש, ועם זאת 
סוכם  לא  הכיסוי  גובה  כי  ברור, 
עמו. מכאן, כי הסתמכות על גובה 
הפרמיה, כמעידה על אומד דעתו 
של התובע משוללת יסוד. לפיכך, 
קבע בית המשפט, כי הפתרון הראוי במצב הדברים 
שנוצר הוא לאמוד את דעתם של הצדדים מתוך 
זה  פתרון  ועדותם.  עצמם  המסמכים  התנהלותם, 
כוונת המחוקק בסעיף  מיישם הלכה למעשה את 
להסתמך:  איילון  מבקשת  עליו  החוזים  לחוק   16
מרבי  כיסוי  לקבל  ציפה  התובע אשר  אחד,  מצד 
לעת אובדן כושר עבודה ומצד שני, איילון שהיתה 

מוכנה לבטח כל דיכפין.
לתגמל  איילון  את  חייב  המשפט  בית  לסיכום: 
את התובע בגמלה שבועית בסך 1,000 שקל מיום 
11.8.13 עד ליום 10.3.14 ומסכום זה תקזז איילון 
השלמת פרמיה על בסיס 1,000 שקל לשבוע ככל 
שנותר חוב מצד התובע, ועל פי הוראות הפוליסה. 
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש 

ערעור לבית המשפט המחוזי.

הכותב הוא היועץ המשפטי של מחוז תל אביב 
והמרכז בלשכת סוכני ביטוח

אין בטעות קולמוס של פקידת הסוכן כדי 
לשחרר את המבטחת מחבותה כלפי המבוטח

איך תביעה לקבלת תגמולי אובדן כושר עבודה מובילה להתנגשות בין 
הסנקציות הקבועות בחוק חוזה ביטוח לבין הוראות חוק החוזים

עו"ד ג'ון גבע

רגע  משפטי  

 בית המשפט: "סוכנות ביטוח המתקשרת אל תובע 
בהצעה לביטוח, תחשב כשלוחה של חברת הביטוח"

  שאלות משפטיות הדורשות הכרעה

אירועי הלשכה
 

… 19.12.2017 – מחוז חיפה והצפון יקיים את החג 
של החגים. האירוע יתקיים בין השעות -14:00

18:00 במלון גארדן, קדושי יאסי 2, חיפה, בשיתוף 
עם רימונים בית השקעות וקבוצת שגריר. החניה 

במקום ללא עלות בחניית מרכז הקונגרסים 
הסמוכה.
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אשית, יש לומר כי גם אם העסק בתחילת ר
שנים  כבר  ועובד  קיים  שמא  או  דרכו, 
להתקדם  האפשרות  קיימת  תמיד  רבות, 
לפעול  האם  להחלטה  בע"מ.  כחברה  ולפעול 
סיבות  להיות  יכולות  כעצמאי  או  בע"מ  כחברה 
בצד המיסוי או סיבות משפטיות בהקשר לאישיות 
מי שפועל  נהנה ממנה  הנפרדת אשר  המשפטית 

באמצעות חברה.
חברה היא גוף משפטי נפרד אשר יכול לתבוע 
עסק  מהווה  עצמאי  זאת,  לעומת  ולהיתבע. 
בבעלות של אדם אחד או יותר )שותפות(, אשר כל 
האחריות הפלילית והאזרחית מוטלת עליו באופן 
שבמידה  לומר  ניתן  כללי  באופן  כלומר  אישי. 
לנכסיו  לרדת  ניתן  בעסקיו,  כושל  והעצמאי 
האישיים )כגון כספו האישי, בית מגוריו, רכבו או 
כל רכוש אחר(. יש לציין כי סוכן ביטוח חב גם 

באחריות אישית כלפי לקוחותיו.
ומה עם המיסים?

)עצמאי(,  יחיד  הרווח של  על  המרבי  המס  נטל 
כיום  מגיע  בריאות,  ומס  לאומי  ביטוח  כולל  לא 
מחויב  והוא  יסף(  מס  )כולל   50% של  לשיעור 
לשלם את המס על כל רווחיו. כלומר כל השקעה 
שיעשה ביתרת הרווח שנותר לו כמו קניית דירה 
או רכב, מתבצעת מכסף ששולם עליו מס במדרגה 

הגבוה שאליה הגיע אותו יחיד.
מס  ששיעור  מכיוון  שונה,  קצת  המצב  בחברה 
לשנת  נכון  אשר  אחיד  מס  שיעור  הינו  החברות 
2017 עומד על 24%. בנוסף, הבעלים של החברה 
מקבל משכורת מחברתו ועליה הוא משלם מיסים 
כמו עובד שכיר. בשלב שני,  החברה משלמת מס 
של  ממשכורתו  כהוצאה  שנרשמה  לאחר  חברות 
גדול  מיסוי  יתרון  ישנו  מכך,  כתוצאה  הבעלים. 
הרווחים  השקעת  מאפשר  אשר  החברה  לטובת 
שנותרו  לצורך  הגדלת ההון, צמיחה והתפתחות 
לא  עוד  כל  יישאר  זה  שיתרון  כמובן,  עסקית. 
ימשוך הבעלים של החברה את רווחיו כדיבידנד, 
בעסק  העודפים  יתרת  את  וישקיע  ימשיך  אלא 

כגון: רכישת ציוד, השקעות בנדל"ן ועוד.
על אותו חלק מרווחי החברה שיחולקו לבעלים 
דיבידנדים בשיעור של  ביום שיחולקו, מס  יוטל 
 - ומעלה(   10% )המחזיק  שליטה  בעל  ועל   25%
30% ובשיעור משוקלל, על בעל שליטה בחברה, 
יחול  "הביתה"  הרווחים שנותרו  ימשוך את  אשר 
מבחינת  לכן,  )בקירוב(.  כ-47%  של  בשיעור  מס 
חלק  עוד  כל  חברה  להיות  כדאי  המס  חבות 
יושקע  והבינוני  הקצר  בטווח  לפחות  מהרווחים, 
כן,  כמו  ורכבים.  נדל"ן  לדוגמה  ברכוש  בחזרה 
חשוב לציין כי מס הבריאות והביטוח הלאומי אינו 

יכולה  כעצמאי  ואילו  מדיבידנד  הכנסה  על  חל 
להגיע חבות המס עד ל־17% נוספים.

ריכזתי  המידע  בעודף  סדר  קצת  לעשות  כדי 
לפניכם מספר כללי אצבע:

עצמאי  על  החלות  המיסוי  מדרגות   - מיסוי   .1
לאומי(,  ביטוח  )כולל  להגיע למעל 50%  יכולות 
לעומת חברה אשר שיעור המיסוי שלה הינו אחיד 
כמובן, שיש  בלבד.  על 24%   2017 בשנת  ועומד 
לבחון את היקף ההכנסות והרווח על מנת לבדוק 

את הכדאיות בהיבט זה. כלומר, במחזורי הכנסות 
לפעול  וכדאי  משתלם  תמיד  לא  נמוכים  ורווח 

כחברה.
על  חל  אשר  הנמוך  המיסוי  עקב   - השקעות   .2
רווחי חברה בע"מ, נותר יותר הון על מנת לבצע 
השקעות בנדל"ן,  רכישת רכבים וכד'. כעצמאי, 
כל  משמע  הרווח,  כל  על  חלות  המס  מדרגות 
השקעה של עצמאי ברכישת נדל"ן או אפילו רכב 
מתבצעת "מהנטו", כלומר רווח שחל עליו מדרגת 

המיסוי הגבוהה, ביטוח לאומי ומס בריאות.
3. גיוס הון - קבלת הלוואות מהבנק לצורך מימון 
כללי או ספציפי מקובל ופשוט יותר בחברה בע"מ 
מאשר לעצמאי אשר כפוף לאובליגו האישי שלו.

4. ניהול חשבונאי - ככל שמחזור ההכנסות של 
כחברה.  לפעול  יותר  כדאי  יותר,  גדול  החברה 
אשר  כפולה  חשבונות  הנהלת  מנהלת  חברה 
)הוצאות  העסק  של  יותר  מקיפה  תמונה  מספקת 

מחזור  מעל  החוק,  לפי  כי  לציין  יש  והכנסות(. 
מערכת  לנהל  עצמאי  על  גם  מסוים,  הכנסות 
תפעול  עלויות  ואז  כפולה  חשבונות  הנהלת 
העצמאי כמעט וזהות לעלויות שיהיו בחברה, מה 

שהופך את המעבר לחברה לכדאי יותר.
התפעול  עלויות  כעצמאי   - תפעול  עלויות   .5
חשבון,  רואה  כגון  מקצוע  לאנשי  הטרחה  ושכר 

נמוכים מאשר עלויות התפעול כחברה בע"מ.
האם  להחלטה  רבים  היבטים  עוד  שיש  כמובן 

לבחון  יש  בע"מ.  כחברה  או  כעצמאי  לפעול 
ישנם  ביטוח  סוכני  אצל  ובפרט  לגופו,  עסק  כל 
שיקולים נוספים לא פחות חשובים על מנת לקבל 

את ההחלטה הנכונה.
ייעוץ  לכם  לתת  נשמח  הלשכה  של  כיועציה 
מהימנה  תמונה  לכם  ייתן  אשר  ופרטני  מתאים 
ומשקפת של העסק בהיבט של פעילות כעצמאי 
לאפשרויות  ובהקשר  בע"מ  חברה  באמצעות  או 

המעבר מעצמי לחברה בע"מ.

מאמר זה נועד למסירת מידע כללי בלבד. אין 
משום  זה  במאמר  המתפרסם  בחומר  לראות 
ייעוץ או חוות דעת כלשהי. לפני נקיטת צעדים 
כלשהם אנו ממליצים על קבלת ייעוץ מקצועי. 

הכותב הוא רו"ח במשרד מקחל בועז אורן דין 
ושות', יועצי הלשכה לענייני מיסוי

איך כדאי לפעול - עצמאי או חברה בע"מ?
ריכזנו את ההיבטים המרכזיים בנושא מבחינת האחריות האישית, חבויות מס ההכנסה, 

ביטוח לאומי, דיני העבודה והעלויות הצפויות בהקמה ותפעול העסק בהמשך

רו"ח דין מקחל

נקודה  למחשבה  

  מהם היתרונות של כל אחת מדרכי העבודה? 
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ו"ב יוסי אנגלמן, שנבחר לתפקיד יו"ר ס
העביר  נוספת(,  )קדנציה  נתניה  סניף 
בבחירות  אחריו  לבא  התפקיד  את 
לסניף, סו"ב שי שדה, שכיהן בקדנציה הקודמת 
מסומן  "שי  הלשכה.  של  המנהל  הועד  כחבר 
נשיא  להיות  ועתיד  המבטיחים  הצעירים  כאחד 
הלשכה", אמר אנגלמן ל"ביטוח ופיננסים". יוסי 
אנגלמן עצמו יסתפק בקדנציה זו בתפקיד חבר 
המועצה הארצית. הוא הבטיח "להמשיך ולסייע 

ככל הנדרש למען הצלחת סוכני הביטוח".
מוטי דהרי החליט להעביר את תפקיד  סו"ב 
אחריו  לבא  רחובות־נס־ציונה  סניף  יו"ר 
בתוצאות הבחירות - סו"ב אודי הוד, ששימש 

בתפקיד זה גם בקדנציה הקודמת.
שנבחר  סייפר,  אשר  סו"ב  גם  כי  נודע,  עוד 
התפקיד  את  יעביר  ים,  חולון־בת  סניף  כיו"ר 
לבא אחריו, סו"ב עמוס גואטה, ששימש כיו"ר 

הסניף בקדנציה הקודמת. 

מעבירים מקל לדור הצעיר
 סוכני הביטוח הוותיקים יוסי אנגלמן, אשר סייפר ומוטי דהרי העבירו את תפקידם כראשי סניף 

לשי שדה, עמוס גואטה ואודי הוד
רונית מורגנשטרן

גיל: 32   
מצב משפחתי: נשוי

רישיון: פנסיוני ואלמנטרי
ותק במקצוע: 5 שנים

איך הגעת לתחום הביטוח?
"לפני כ־5 שנים, לאחר חופשה עם אשתי ובלי 

שבריר של ידע בתחום, פניתי לאבי )יוסי אלקבץ, 
סוכן ביטוח ותיק(, שלזכותו יאמר שמעולם לא דחף 
או ביקש ממני להצטרף לעסק המשפחתי, ושאלתי 

אותו 'מה זה הביטוח הזה?'.
"ימים ספורים לאחר מכן כבר נרשמתי לקורסים 

למבחני האוצר, תוך כדי שהתחלתי לעבוד בעסק 
המשפחתי. עבודתי עם אבי עזרה לי להיות מקצועי, 
סובלני ושיווקי יותר, אך רק לפני כשנתיים הצלחתי 

להגיד ולהרגיש שאני סוכן ביטוח אמיתי עם 
'השפשוף' והניסיון בטיפול יעיל בתביעות".

מה אתה אוהב במקצוע?
"הדבר העיקרי הינה תחושת השליחות שיש 

במקצוע הזה. לדעת שיש אפשרות להציל משפחה 
שלמה במקרה אסון - נותנת סיפוק אדיר. כמו כן, 
המקצוע הזה מאוד דינמי ומורכב, ומכריח אותך 

להיות יצירתי אך באותה נשימה להיות אחראי 
למעשיך. כל החלטה שגויה היום יכולה לגרום לנזק 

גדול ללקוח ומשפחתו.
"בנוסף, לקוח שאומר לך שלא יחליף אותך במוקדן 

או סוכן אחר - נותן לך דלק להמשיך בדרך שלך".

איך אתה רואה את מקצוע סוכן הביטוח בעתיד?
"מהיום שנכנסתי לתחום, המקצוע הזה עבר 

תהפוכות ושינויים, חוזרים על גבי חוזרים, ושמנו 
הטוב כסוכנים נפגע על ידי התקשורת, ופרסומות 

של ביטוחי הישיר ולכן עלינו לשמור על אופטימיות.
"השוק היום מאוד תחרותי ברמת הפרמיה, ויש 

מוצרים שהם פשוט לא רווחיים לנו כסוכנים, לכן 
הדגש צריך להיות בבידול, מיתוג וטכנולוגיה. מעבר 

לכך, לטעמי העולם יתמקד יותר בשירות, ועריכת 
סדר למבוטח באמצעות הכלים שהאוצר פיתח 

)'הר הביטוח' ו'מסלקה'(, לחסוך למבוטח כסף מצד 
אחד, ומצד שני להתאים את התקציב ואת ההגנות 

למבוטח, ואף לגבות על זה שכ"ט.
"בנוסף, כדי לתת ללקוח מענה בכלל נושאי הביטוח 
והפיננסים, אני רואה את עצמי שם דגש גדול יותר 
על תחום האלמנטרי. אני מקווה שהלשכה החדשה 
בראשות ליאור רוזנפלד תחזיר את שמו הטוב של 
הסוכן, תדאג להגדלת מקורות ההכנסה ותיתן לנו 

הכלים להתמודדות בעולם החדש".
איזה טיפים אתה יכול לתת לסוכנים צעירים כמוך?

"לדעתי ידע טכנולוגי הוא חשוב ומי שרוצה 
להמשיך בענף חייב להתמקצע בתחום הזה 

כסוכן דור המחר. מדובר בהכרת המערכות של 
חברות הביטוח, שימוש במערכות של ניהול משרד 
מתקדמות, ושימוש בתוכנות עם טפסים וחתימות 

דיגיטליות. מי שרוצה להצליח, חייב להיות מקצועי 
ולהתעדכן בכל שינוי בעולם הזה. לא להסתפק 
ברישיון פנסיוני, ולהיכנס גם לתחום האלמנטרי.

"למרות שיש מוצרים שהם כבר פחות רווחיים לנו 
)כדוגמת פנסיה(, הם יכולים להוות אמצעי למכירת 
מוצרים נוספים ללקוח. חשוב גם ללמוד מסוכנים 

ותיקים כפי שמקובל אצלנו בסוכנות שחם בחיפה".

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע 
בעיניו  והשבוע: אהוד אלקבץ, סוכן בסוכנות שחם בחיפה

"השוק תחרותי והדגש צריך להיות 
בבידול, מיתוג וטכנולוגיה"

סוכן צעיר

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

אלקבץ. "חשוב ללמוד מסוכנים ותיקים"
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לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il :המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל

דרושים

לסוכנות ביטוח באזור המרכז דרושים סוכני 
ביטוח עצמאיים בתחום ביטוחי החיים / בריאות / 
פנסיה לצרכי שיתוף פעולה , עבודה על תיק קיים 

 ולידים חמים . יש ליצור קשר: טלפון: 
yamit.netaim@gmail.com : 03-5601444 מייל

“לסוכנות ביטוח באשדוד דרוש/ה עוזר/ת 
מקצועי/ת, מנהל/ת תיק לקוחות עם אוריינטציה 

 PART TIME OR לשיווק וניסיון בתחום הביטוח

FULL TIME שפות יתרון-סודיות מובטחת -ק"ח ל: 
"ASHBIT22@WALLA.CO.IL

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

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

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 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

 שכירות משנה

להשכרה בבניין משרדים חדש ומפואר אפרידר 
ביזנס סנטר ב"אזור" קומה 13 40 מ"ר נטו צמוד 
למשרד ביטוח וותיק, אפשרות לשיתוף פעולה 

לפרטים :0544-297685 
סוכנות פרוגרס סוכנות לביטוח בעמ מקבוצת 

זהר מעמידה חדרים לסוכני ביטוח חיים בקרית 
אריה רחוב עמל 58 להשכרה לפרטים נא 

לפנות לשרגא לידור 0526648456 ואו במייל 
 shragalidor@gmail.com

להשכרה משרד 35 מר" באזור במגדלי אפרידר 
החדשים בקומה 13 הגבוהה צמוד למשרד ביטוח 

ותיק בתחום האלמנטר והחיים. המשרד בסיגנון 
וויוורק זכוכית שקופה המפרידה בין המשרדים.

לפרטים: 050-5285161 מאיר
להשכרה בבניין משרדים מפואר אפרידר ביזנס 

סנטר באזור. קומה 11, 70 מ"ר מעוצב ומוכן 
לכניסה מיידית. כולל מטבח בתוך היחידה וכל 

שאר התשתיות. 85 שקל למ"ר כולל ניהול. דוד 
david@nehora-ins.co.il ,054-7304021

להשכרה חדרים לסוכני ביטוח +עמדת מזכירה 
+חניה בפתח תקוה במקום מרכזי עם גישה 

לעורקי תחבורה ראשיים בדבר פרטים נוספים נא 
לפנות ליגאל בטלפון 054-4999954 

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
לסוכנות ביטוח מובילה בנס ציונה דרוש/ה 

עובד/ת למחלקת ביטוח חיים עם ניסיון בגביה 
יתרון.  טלפון – 0544260833 ישראל קורות חיים 

 israel@di-ins.co.il  :לשלוח למייל
סוכנים מכל הארץ המעוניינים להצטרף לקבוצת 

פיקוח - ולקבל תנאים טובים ושירות מהיר 
 מקצועי ואמין מוזמנים לפנות במייל:

int_101@walla.co.il סודיות מובטחת
בי. פור יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז, מעוניין 

לרכוש תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי. כולל 
מודלים גמישים ארוכי טווח, כולל משרדים. 

Michaele@b4-u.co.il 0528741331 סודיות מובטחת.
מעוניין לרכוש תיק ביטוח אלמנטרי באזור 

המרכז/השרון/השפלה. טל. 052-8711273, 
09-7920138, חיים.

 לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערו של חבר הלשכה 

יחיאל וקנין על פטירת אימו

מזל וקנין ז"ל 
יהיה זכרה ברוך

 לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערו של חבר הלשכה 

רון אופק על פטירת אימו

יהודית צרפתי ז"ל 
יהיה זכרה ברוך

 לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה 

גדי צבי במות אביב
סבסטיאן צבי ז"ל 

יהיה זכרו ברוך

 

ביטוח  בעולם         דוד ליפקין

מתקפות הסייבר צפויות 
להעלות את פרמיות הביטוח 

אמזון, ב שחברת  שמעות  נפוצו  הברית  בארצות  הביטוח  ענף 
בעלת האתר המקוון הגדול ביותר למכירת מוצרים, בוחנת את 
האפשרות למכור פוליסות ביטוח. צוות של אמזון בוחן את הרחבת 
החברה  מהיערכות  כחלק  הפיננסי־ביטוחי,  לתחום  החברה  פעילות 
משלוחים  אוטונומי,  רכב  מכירת  כמו:  חדשים,  לתחומים  לכניסה 

באמצעות רחפנים ועוד.
מלהגיב  נמנעת  אמזון 
שמתפרסמות  לשמועות 
המכסים  התקשורת  בכלי 
בארה"ב.  הביטוח  ענף  את 
לאפשרות  ביחס  התגובות 
כאשר  שליליות,  רובן  זו 
מציינים,  אמזון  לקוחות 
רכישת  בין  הבדל  שיש 

ספר או מכשיר חשמלי באמצעות אמזון לבין רכישת פוליסת ביטוח 
שצריכה להתאים לצרכי המבוטח. 

הקרובה  בשנה  יעקבו  בארה"ב  הביטוח  גורמי  כי  לצפות  ניתן 
אם  ברור  לא  עדיין  אמזון.  פעילות  של  ההתרחבות  מגמת  אחר 
הרגולטורים של ענף הביטוח במדינות ארה"ב יתירו לאמזון למכור 
ביטוחים בחנות מקוונת, כאשר כיום סוכני ביטוח מטפלים במכירת 

הביטוחים. 

2018. ב בשנת  הביטוח  ענף  את  יוביל  סייבר  התקפות  בפני  יטוח 
המבטחים יצטרכו להיערך לריבוי מתקפות סייבר, דבר שיחייב את 
חברות הביטוח להוציא הנחיות מכבידות ביחס להתגוננות בפני מתקפות 

סייבר על ידי נקיטת אמצעים נוספים.
 WATCHGUARDב־ הטכנולוגיה  מנכ"ל  נקריינר,  קורי 
התקפות  בפני  לביטוחים  בביקוש  בגידול  צופה   ,TECHNOLOGIES
סייבר בשנה הקרובה, אך הם לא יהוו תחליף לאמצעי האבטחה המקובלים. 
מכיוון שחל גידול בהתקפות סייבר, הוא מציין, ידרשו חברות הביטוח 
להתקפות  ולהיערך  לנהוג  עליהם  כיצד  למבוטחים  תדריכים  להוציא 

הסייבר.
נקריינר מוסיף, שלמבטחים אין עדיין מאגרי מידע על התקפות סייבר 
ותשלומי דמי כופר לגורמים העומדים מאוחריהן. סכומי תשלומי דמי 
כופר על ידי מבטחים ילך ויגדל, דבר שיוביל להעלאת פרמיות הביטוח.

האם אמזון תמכור פוליסות 
ביטוח?

ביטוח מפני התקפות סייבר יוביל את ענף הביטוח 
ב-2018 

shutterstock :צילומים  מטה אמזון בארה"ב

משרד שקט ומואר, ונוף לפארק ולים בבית 
בסר 2, קומה 12 בני ברק. שטח של 90 מ"ר 

מחולק בצורה אופטימלית ל-3.5 חדרים 
מרווחים, מטבחון, פינת קבלה/ מזכירות. 

מרושת )תקשורת טלפון וכו'(. זמין מיידית. 
ניתן לצרף אליו חדר גדול נוסף )והגודל 

יהיה 120 מ"ר(. חניות מקורות. יש חניה חינם 
לאורחים בחניון קניון אילון ממול פרטים - 

דפנה: 03-6128020 גילה: 052-3426629

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

פנסיוני ואלמנטרי מנוסה. קורות 
חיים יש לשלוח למייל:
421106K@gmail.com 
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