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החוק החדש
ופורסם ביום   (התקבל בכנסת   3.8.2011 ביום•

לאחר עבודה מאומצת של חודשים ) 17.8.2011

 :חוק חדש , רבים

,  )תיקוני חקיקה(חוק הגברת האכיפה בשוק ההון "
"2011-א"התשע

•  
העיצומים הכספיים ייכנסו לתוקף ביום  *** •

17.8.2012
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השינויים -החוק החדש 

: הפתרון  לכל הקשיים בחוק הקודם. 1•
אבל ,כל ידיעה ומסך ) כמו קודם(סמכויות לדרוש •

להבדיל ממבטח  " (כל אדם"הפעם הדרישה הינה מ

עסקי אדם שחוק זה חל  "ובנוגע ל) וסוכן ביטוח

").עסקי ביטוח שבטיפולו"ולא ל" (עליו
 :סמכויות נרחבות + דרכים חדשות לבירור . 2•

,  " סמכויות בירור מינהלי: "ד  שכותרתו 49סעיף •
אשר  קובע את המתכונת לקבלת צווים מבית 

.לפי בקשה של מוסמך פיקוח , משפט שלום
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"מוסמך פיקוח"
 :מוסמך פיקוח יכול לבקש

להציג בפני מוסמך פיקוח את  לכל אדםצו המורה •

החפץ או את המסמך או להביא אותו במועד 

 .ולמקום שצוין בצו

להתייצב על דרך של זימון כדי  לכל אדםצו המורה •

.להשיב לשאלות

צו המתיר למוסמך פיקוח להיכנס לכל מקום  •
לערוך בו חיפוש , ...)שאינו בית מגורים בלבד(

.ולתפוס כל חפץ הדרוש לצורך בירור ההפרה
•

•  
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המשך -" מוסמך פיקוח"

 :מוסמך פיקוח יכול לבקש

צו המתיר למוסמך פיקוח לחדור לחומר מחשב  •
 .ולהעתיקו

:חובת הזדהות•

+  מחייב ענידה גלויה של תג זיהוי : ה49סעיף •
.י המפקח"תעודה חתומה ע

•  
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?על מי חל חוק האכיפה
לרבות חברות מנהלות וקופות  (חברות הביטוח . א  

 -וסוכני ביטוח) תאגידים(סוכנויות הביטוח , )גמל
.י הפיקוח על הביטוח"מבוקרים ומפוקחים ע

אשר למפקח קיים  ) לרבות גוף או חברה(כל אדם . ב

יסוד סביר להניח כי ביצע הפרה של חוק הפיקוח  

.והחוקים הנזכרים
•  
•  
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צ"הבג
האכיפה המנהלית  : "ץ"איגוד תעודות הסל לבג•

" .תביא לפשיטת רגל של יועצים
 . 5437/11 4694/11 3803/11, צים"בג 3•

,  שר האוצר, הכנסת, המדינה: העתירות היו נגד• ,  שר האוצר, הכנסת, המדינה: העתירות היו נגד•
.שר המשפטים והרשות לניירות ערך

י משנה לנשיא "ע 5.2.2012ההחלטה ניתנה ביום •
אליו הצטרפו השופטים הנדל  , השופט ריבלין 

.ופוגלמן
•  
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ראשי פרקים–האכיפה המנהלית בשוק הביטוח 

:חקיקה•
2011-א"תשע, )תיקוני חקיקה(חוק הגברת האכיפה בשוק ההון •
כך שהורחבו סמכויות אגף הפיקוח לתפוש  , )26' תיקון מס(חוק הפיקוח על הביטוח תוקן •

לקבל מידע  " מוסמכי פיקוח"וכן להסמיך , לבצע בירור מנהלי, מסמכים וחומרי מחשב

וכן , )שאינם משמשים למגורים בלבד(לרבות על ידי כניסה למבנים , ומסמכים מכל אדם

, זימון כל אדם לתשאול, לקבל צו מבית משפט שלום לצורך תפישת חפצים ומסמכים
בחוק הפיקוח על ' לפרק ד 1'הוספת סימן ב{ולבצע חיפוש במבנים ולהעתיק חומרי מחשב  בחוק הפיקוח על ' לפרק ד 1'הוספת סימן ב{ולבצע חיפוש במבנים ולהעתיק חומרי מחשב 

.}הביטוח

הורחבה סמכותו של המפקח להפסיק פעילויות שיש בהן משום הפרה של איסור  , כמו כן•

, עיסוק בביטוח ללא רשיון מבטח או איסור לעסוק בתיווך בביטוח ללא רשיון סוכן
בחוק הפיקוח על  ' לפרק ד 1'הוספת סימן ב{באמצעות קבלת צו מבית משפט שלום 

.}הביטוח

ויתוקן פרק , ייכנסו לתוקף הוראות החוק בדבר העיצומים הכספיים 17.08.2012-ביום ה•

). וקביעת תשלום נוסף לנפגע ההפרה, "קנס אזרחי"לרבות מחיקת המילים (בחוק  1'ט
}4סעיף {

•  
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ראשי פרקים–האכיפה המנהלית בשוק הביטוח 

:חקיקה•
1981-א"תשמ, )ביטוח(חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים •
ועל פי  , חות מיידיים ועל פי הודעות מאת שר האוצר"דו, חות כספיים"דו(חובת דיווחים לגבי סוכנות ביטוח תאגיד •

'}א42-ו 42סעיפים {. וסנקציות עונשיות בגין דיווחים מטעים, )הנחיות הפיקוח על הביטוח
}49סעיף {. לגבי סוכן יחיד ותאגיד, פירוק/ר"דיווח מיידי בגין פתיחת הליכי פשט•

- ו 55סעיפים {. בגין תיאור מטעה) ב"עורך וכיו, מוציא לאור, גם על המפרסם(איסור תיאור מטעה ואחריות רחבה •
56{

}57סעיף {. איסור התניית ביטוח בביטוח•
}59סעיף {. וללא ניצול של מצוקה או בורות, לרבות בשפה המובנת לו, הבהרת עסקת ביטוח למבוטח•
}59סעיף {. ימי עסקים 3בתוך , אפשרות ביטול עיסקה שנעשתה בבית מגוריו של המבוטח או במקום עבודתו•

וללא שהבירור ייעשה על פי  , תוך מתן אפשרות להשיב לתלונה, סמכות המפקח על הביטוח לברר תלונות הציבור•

}60-62סעיפים {. סדרי הדין ודיני הראיות הרגילים

בתוספת  : יתווספו התוספות הבאות לחוק הפיקוח על הביטוח, 26' עם תיקון פרק העיצומים במסגרת תיקון מס•

תוך הבחנה בין  , שבגינן יושתו העיצומים שלפי התוספת הרביעית, השלישית ייקבעו הקריטריונים לבחינת ההפרות

נושא משרה או מחזיק  , אדם הפועל ללא רשיון) 4(, סוכנות ביטוח תאגיד) 3(, תאגיד בנקאי) 2(, חברת ביטוח) 1(

,  שכיר של חברת ביטוח) 6(- ו, סוכן ביטוח יחיד שאינו שכיר) 5(, באמצעי שליטה בחברת ביטוח או בסוכנות ביטוח
פרמטרים להפחתת סכום העיצום הכספי לפי שיקול , בתוספת החמישית, כן ייקבעו. יועץ בנקאי או סוכן ביטוח שכיר

ייכנסו לתוקף ביום  –הרביעית והחמישית , ז והתוספות השלישית"י92, ז"ט92, ו"ט92', א92סעיף {. דעת המפקח

17.08.2012{
•  
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ראשי פרקים–האכיפה המנהלית בשוק הביטוח 

:חקיקה•
-ה"תשס, )שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים, ייעוץ(חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים •

2005
עבירות שנעברו במטרה  , וכן קנסות בגין עבירות נמשכות, לחוק' קנסות ומאסרים על פי פרק ז•

}40 -ו 39, 38, 32סעיפים {. להטעות לקוח

,  פרסומים, בשם העסק, לרבות צירוף נגזרותיהן', פנסיוני'ו' ייעוץ'איסור בדבר שימוש בצירוף המילים •
}24סעיף {. ובנגזרותיה על ידי סוכן ביטוח פנסיוני' ייעוץ'וכן איסור השימוש במילה , ב"אינטרנט וכיו }24סעיף {. ובנגזרותיה על ידי סוכן ביטוח פנסיוני' ייעוץ'וכן איסור השימוש במילה , ב"אינטרנט וכיו

}15-17סעיפים {. איסור ניגודי עניינים, זהירות, חובות אמון•

,  או בצירוף נגזרותיהן' מערכת סליקה פנסיונית'או ' מסלקה פנסיונית'איסור שימוש בצירוף המילים •
'}א42סעיף {. על ידי מי שאינו חברה להפעלת מערכת סליקה פנסיונית מרכזית

}29סעיף {. שנים 7ושמירת תיעוד למשך , שיווק פנסיוני/ניהול רישומים של פעולות ייעוץ•

,  לרבות לעניין הזיקה והיצרנים עימם הוא עובד, גילוי בדבר רשיון סוכן ולא יועץ, הצבת שלט בעסק•
}21סעיף {. והכל גם לגבי הפרסום באינטרנט

ובפרט לגבי עבירות נמשכות והפניה , במסגרת החוק להגברת האכיפה המנהלית, לחוק 4' תיקון מס•

.בקשר עם העיצומים הכספיים, להוראות חוק הפיקוח על הביטוח
}22סעיף {. חובת שמירה על סודיות לגבי כל מידע שהלקוח מסר לסוכן•
•  
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ראשי פרקים–האכיפה המנהלית בשוק הביטוח 

:חקיקה•
1981-א"תשמ, בחוק הגנת הפרטיות' פרק ב•
מידע אודות , חובת רישום מאגר המחזיק מידע רגיש•

}8סעיף {. מבוטחים 10,000-למעלה מ

ואיסור שימוש במאגר שלא למטרה , סודיות במאגרי מידע•

}16-ו) ב(8סעיפים {. לשמה הוקם
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ראשי פרקים–האכיפה המנהלית בשוק הביטוח 
:ביטוח וחיסכון, חוזרי אגף שוק ההון•
החלפת פוליסות ביטוח חיים  " 2004/10חוזר ביטוח •

,  "עדכון -הוראות למבטחים ולסוכני ביטוח  -ובריאות 
]חוזר השחלוף[ 01.04.2004מיום 

העברת  " 2008-9-11חוזר גופים מוסדיים (עם כניסת חוזר הניוד לתוקף , 2008באוקטובר  1- מאז ה•

בוטל תוקפו של חוזר השחלוף לגבי פוליסות ביטוח  , )05.08.2008מיום , "כספים בין קופות גמל בוטל תוקפו של חוזר השחלוף לגבי פוליסות ביטוח  , )05.08.2008מיום , "כספים בין קופות גמל

לרבות פוליסת ביטוח חיים הנמכרת  (וכל מוצר פנסיוני אחר ) ביטוחי מנהלים(המוכרות כקופות גמל 

כמובן  , ומאז כניסת חוזר ההנמקה לתוקף, ולגביהם תחולנה הוראות חוזר הניוד, )אגב מוצר פנסיוני

.שתחולנה גם הוראותיו

הוספת כיסויים או הגדלת  , הוראות החוזר חלות לגבי כל הצעה והנפקה של פוליסות ביטוח חיים•

או נספח  /ביטול פוליסה ו) 1: (שיש בה כדי לגרום לשינוי בפוליסה קיימת באחד מאלה, פרמיות
שינוי  ) 4(; סילוק) 3(; פדיון) 2(; )בפרט רלוונטי לנספחי התרופות שמחוץ לסל בביטוחי בריאות(

)  5(; הגימלה או כל הטבה אחרת בפוליסה או בנספח, סכומי הביטוח, שעשוי להקטין את ערכי הפדיון
.הגבלה שעשויים לגרום להפחתת סכומי הביטוח או לקצר את תקופת הביטוח/כל שינוי

ובין היתר מסירת –לחוזר השחלוף קובע כללים לגבי פעולתו של סוכן הביטוח בביצוע שחלוף  4פרק •

–הכולל שאלון לגבי מצב ביטוחי קיים ומסמך השוואה (מסמך שחלוף לפוליסת חיים או בריאות 

).בדומה לחובה הקיימת היום למסור מסמך הנמקה
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ראשי פרקים–האכיפה המנהלית בשוק הביטוח 

:ביטוח וחיסכון, חוזרי אגף שוק ההון•
החלפת פוליסות ביטוח חיים  " 2004/10חוזר ביטוח •

,  "עדכון -הוראות למבטחים ולסוכני ביטוח  -ובריאות 
]המשך -חוזר השחלוף [ 01.04.2004מיום 

שאותן  (כי אחריותו של הסוכן לקבל מהמבטחים בפוליסות הקיימות , לחוזר השחלוף 4כן מורה פרק • שאותן  (כי אחריותו של הסוכן לקבל מהמבטחים בפוליסות הקיימות , לחוזר השחלוף 4כן מורה פרק •

.לצורך ביצוע ההשוואה, את כל המידע הרלוונטי לגבי תכנית הביטוח הקיימת) 'לשחלף'מבקשים 

בין בדרך של  , חוזר השחלוף מחייב את הסוכן לבצע אקט מסודר של החלפת הכיסוי או שינויו, דהיינו•
מילוי שאלון פרטי המבוטח בפגישה אישית ובין בדרך של הקלטת שיחה למילוי השאלון ומסירתו  

.למבטח וללקוח

כאשר מבקשים  , עניין השחלוף רלוונטי בפרט לגבי פוליסות לביטוח בריאות, מאז רפורמת הניוד•

או אז  , קיימים מקרים רבים בהם לא מבוצע השחלוף כדין, בפועל. להוסיף או לגרוע מנספח התרופות
.הן הסוכן והן חברת הביטוח חשופים לסנקציות שלפי חוק הפיקוח על הביטוח
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ראשי פרקים–האכיפה המנהלית בשוק הביטוח 
:ביטוח וחיסכון, חוזרי אגף שוק ההון•
הוראות לעניין מסמך  " 1009-10-1חוזר סוכנים ויועצים •

חוזר  [ 09.02.2009מיום , "הנמקה ומסירתו ללקוח
]ההנמקה

ולמסור אותו בתום הפגישה  , )ליחיד(שיווק /חובה לערוך ללקוח מסמך הנמקה במהלך פגישת הייעוץ•

).ימים מתום הפגישה 14-עד לא יאוחר מ - ומודפס( ).ימים מתום הפגישה 14-עד לא יאוחר מ - ומודפס(

והן  , החובה לגבי עריכת מסמך ההנמקה חלה הן במסגרת המלצה לצירוף למוצר פנסיוני לראשונה•

בכל מצב בו נערך שיווק פנסיוני או המלצה לגבי שיווק  , כלומר–במסגרת המלצה לניוד כספים 

.פנסיוני

על  (ונובעים מאותו הרציונאל , דומים מאד) כשמדובר בניוד(נושא השחלוף ונושא ההנמקה , למעשה•

,  לחוק הפיקוח על העיסוק הפנסיוני 13אף שחובת ההנמקה לגבי מוצרים פנסיוניים נובעת מסעיף 
ואילו החובה לערוך שחלוף בהעברה בין מוצרי בריאות או שינוי הכיסויים הקיימים נובעת מתוקף  

שלא להטעות את  –)  מכוח חובת הנאמנות הכללית שחב הסוכן כלפי לקוחו, החוזר עצמו בלבד

והסוכן  , הכיסוי הביטוחי שלהם/ ולוודא שהם אלה שבאמת קובעים מה ייעשה עם כספם , הלקוחות

בענף הפנסיוני חייבות  ' ריסק'נותרו רק פוליסות ה, נכון להיום. יישאר רק בגדר הגורם המייעץ

לא עורכים שחלוף  , ואילו כשמדובר בכספי חסכון פנסיוני, )וכמובן שגם פוליסות הבריאות(בשחלוף 

.אלא מסמך הנמקה
ייעוץ למנהלים - ון גבע                                                                              שושי בורנשטיין 'ד ג"עו



ראשי פרקים–האכיפה המנהלית בשוק הביטוח 

:ביטוח וחיסכון, חוזרי אגף שוק ההון•
הוראות לעניין מסמך  " 1009-10-1חוזר סוכנים ויועצים •

חוזר  [ 09.02.2009מיום , "הנמקה ומסירתו ללקוח
]המשך -ההנמקה 

היועץ  (שנים ממסירתו ללקוח  7כן מורה החוזר על שמירת העתק מכל מסמך הנמקה למשך לפחות • היועץ  (שנים ממסירתו ללקוח  7כן מורה החוזר על שמירת העתק מכל מסמך הנמקה למשך לפחות •

).שנים מסיום ההתקשרות בהסכם הייעוץ 7הפנסיוני ימשיך לשמור את מסמך ההנמקה עד לפחות 
בהצטרפות עובד לקופת ברירת מחדל של  –מצבים בהם לא נדרש למסור מסמך הנמקה  2ישנם •

לרבות אם , כאשר הפנייה נעשית על ידי המעביד, )לחוק הפיקוח על הגמל) ב(20לפי סעיף (מעסיק 

וכן כאשר הלקוח פונה ביוזמתו לגוף המוסדי  , נדרשות הבהרות טכניות לגבי מילוי ושליחת הטפסים

בדרך של הצטרפות דרך  , כגון(ללא שנעשית פעולה שיווקית כלשהי על ידי הגוף המוסדי 

).אינטרנט/פקס

שלא בעניין , בכל מקרה בו נפגש היחיד או שהוא מדבר עם בעל רשיון, על אף האמור בסעיף הקודם•

.אזי חובה לערוך ולמסור מסמך הנמקה, שהוא טכני לחלוטין

ייעוץ למנהלים - ון גבע                                                                              שושי בורנשטיין 'ד ג"עו



ראשי פרקים–האכיפה המנהלית בשוק הביטוח 

:ביטוח וחיסכון, חוזרי אגף שוק ההון•
מתנות והטבות " 2008-9-6חוזר גופים מוסדיים •

10.06.2008מיום , "למבוטחים ולעמיתים
.₪ 250הגבלת מתנות בשווי שוק של עד •
.₪ 250בשווי של עד , איסור מתן כרטיס הגרלה אלא אם מדובר בהגרלה פתוחה לציבור• .₪ 250בשווי של עד , איסור מתן כרטיס הגרלה אלא אם מדובר בהגרלה פתוחה לציבור•
פרטי , ₪ 250לגבי שווי שוק של עד , 25₪צירוף הבהרות בפרסומים לגבי מתנות שמעל •

.והפניה לאתר האינטרנט של הגוף המוסדי, המתנה ושם היצרן

בירור ויישוב תביעות " 2011-9-5חוזר גופים מוסדיים •
28.03.2011מיום , "וטיפול בפניות הציבור

הואיל וסוכן הביטוח נחשב כידה . ואינו מאזכר אותו כלל, החוזר אינו חל על סוכן הביטוח•

אזי עליו לדעת את  , לחוק חוזה הביטוח 33-36על פי סעיפים , הארוכה של חברת הביטוח
.כל המועדים המנויים בחוזר

ייעוץ למנהלים - ון גבע                                                                              שושי בורנשטיין 'ד ג"עו



ראשי פרקים–האכיפה המנהלית בשוק הביטוח 

:ביטוח וחיסכון, חוזרי אגף שוק ההון•
רכוש וצד (שמאות ביטוח רכב " 2007-1-8חוזר ביטוח •

]חוזר השמאים[ 29.04.2007מיום , )"'ג
וכן איסור , תום לב וחתירה ליישוב מהיר של תביעות תוך צמצום עלויות ככל האפשר•

}6-ו 3פרקים {. השפעה על שמאי במסגרת הליך השומה וקבלת הצעת תיקון }6-ו 3פרקים {. השפעה על שמאי במסגרת הליך השומה וקבלת הצעת תיקון

ג  "י-א"סעיפים י{. איסור קבלת טובות הנאה ומתן טובות הנאה בקשר עם בחירת השמאי•
}6בפרק 

התקשרות גוף מוסדי  " 2011-70חוזר סוכנים ויועצים •
29.12.2011מיום , "עם בעל רישיון

}4פרק {. עקרונות ניהול חשבון נאמנות•
}5פרק {. שלושה סוגי חשבונות נאמנות שמותר להחזיק בהם•

ייעוץ למנהלים - ון גבע                                                                              שושי בורנשטיין 'ד ג"עו



ראשי פרקים–האכיפה המנהלית בשוק הביטוח 

:ביטוח וחיסכון, חוזרי אגף שוק ההון•
קבלת תמורה או  " 2009-10-3חוזר סוכנים ויועצים •

11.11.2009מיום , "טובת הנאה מנותן שירות
.תוך ביכור טובת הלקוח ולפי שיקול דעת, להמליץ על נותן שירותים/להפנות/חובה לייעץ•

,  בשל הפניית לקוח לנותן שירות, במישרין או בעקיפין, איסור גורף לגבי קבלת תמורה• ,  בשל הפניית לקוח לנותן שירות, במישרין או בעקיפין, איסור גורף לגבי קבלת תמורה•
.לרבות מהמבטחים

הצטרפות לקופת  , מוצר במטרה להתקשר בעסקת ביטוח/החוזר חל רק לגבי נותני שירות•

.קופה או לשם יישוב תביעה/מ להצטרפות לביטוח"מו, גמל

הוראה לניהול סיכוני  " 2006-9-6חוזר גופים מוסדיים •
מיום , "אבטחת המידע של הגופים המוסדיים

16.10.2006
מניעת אפשרות גישה לא מורשית דרך מחשבי סוכנויות ביטוח או על ידי מחשבים פרטיים •

}4פרק {. של סוכני הביטוח

ייעוץ למנהלים - ון גבע                                                                              שושי בורנשטיין 'ד ג"עו  •



ראשי פרקים–האכיפה המנהלית בשוק הביטוח 

:ביטוח וחיסכון, חוזרי אגף שוק ההון•
חתימה גרפית  " 2011-10-4חוזר סוכנים ויועצים •

10.08.2011מיום , "ממוחשבת
יועץ פנסיוני וכל , סוכן שיווק פנסיוני, סוכן ביטוח פנסיוני, סוכן ביטוח(ניתנת לכל בעל רשיון •

חתימה  , למשל(אפשרות להחתים את הלקוח בדרך אלקטרונית ) עובד של מוסדי חתימה  , למשל(אפשרות להחתים את הלקוח בדרך אלקטרונית ) עובד של מוסדי

ובכפוף לכך שיאפשר ללקוח לעיין בכל מסמך ולהבין את  , )אלקטרונית במצורף למייל

.האמור בו בטרם יידרש לחתום כאמור

בטרם יידוע , על מנת להעתיקה למסמך נוסף, איסור מפורש לשמור חתימה של לקוח•

.ווידוא שהלקוח הבין את תוכנו, הצגת המסמך בפניו, הלקוח

כאשר החתימה  , של המסמך החתום) במודפס או במייל(יש להעביר ללקוח עותק חתום •

כך יוכל הלקוח לוודא שאכן חתימתו אינה ניתנת  (ועם סימון של נעילת מסמך " נעולה"

).להעתקה למסמך אחר שלא בהסכמתו

ייעוץ למנהלים - ון גבע                                                                              שושי בורנשטיין 'ד ג"עו



ההיבט המקצועי

ולספק , משרדו של סוכן הביטוח חייב להיות ערוך•

.מענה מקצועי ללקוחותיו
סוכן הביטוח אחראי בראש ובראשונה לספק את • סוכן הביטוח אחראי בראש ובראשונה לספק את •

ובנוסף לדאוג לכך שמפרנסי , כל ההגנות למשפחה

.המשפחה ינהלו חיסכון פנסיוני
.וגם מוסרית, גם מקצועית: האחריות כללית •

ייעוץ למנהלים -ון גבע                                                                                    שושי בורנשטיין 'ד ג"עו



?מה נשתנה

.....סוכן מוכר ועסוק', ב•
ארגזי פוליסות ממתינות –התוצאה •

....לבדיקה
האחריות על אי השליחה  8/12-מ•

.על הסוכן
לסוכן הבודד₪ 4500-מ: העיצום•

.לתאגיד הגדול₪ 200Kועד    

ייעוץ למנהלים - שושי בורנשטיין                                                      ון גבע           'ד ג"עו



?מה נשתנה

, חשוב, טוב–" חבר מביא חבר"•
...אבל, מוכר

!!מבצע
!בתווי קנייה לחבר מביא חבר₪  100

,לקוח המביא חבר או בן משפחה

:או•

,לקוח המביא חבר או בן משפחה
אשר יסגור ביטוח מקיף

!!מבצע
!בתווי קנייה לחבר מביא חבר₪  100

,לקוח המביא חבר או בן משפחה
או דירה' אשר יסגור ביטוח צד ג

ייעוץ למנהלים - שושי בורנשטיין    ון גבע                  'ד ג"עו



?מה נשתנה

:המשמעות–" חבר מביא חבר"•

הסוכן למעשה משלם ללקוחותיו עמלה  

ואף טענה טובה  (בגין תיווך בביטוח 

שהוא כביכול משדל את , נוספת היא

לקוחותיו לעסוק בתיווך בביטוח ללא 

 41תוך הפרה של הוראות סעיף , )רישיון
. לחוק הפיקוח על הביטוח

ייעוץ למנהלים - שושי בורנשטיין                     ון גבע                  'ד ג"עו
        



?מה נשתנה

:המחיר–" חבר מביא חבר"•

בגין ההפרה צפוי הסוכן לעונש מאסר  
ולחלופין לעיצום כספי , שנים 3של עד 

1.5Mועד , לסוכן יחיד₪  27Kבטווח בין  1.5Mועד , לסוכן יחיד₪  27Kבטווח בין 

)8/12-מ. (לסוכנות תאגיד גדולה₪ 

ייעוץ למנהלים - שושי בורנשטיין                          ון גבע                  'ד ג"עו

     



?מה נשתנה

יש ": חוזר השחלוף"ו" חוזר מסמך ההנמקה"•

.קונצנזוס שכולם מכירים ויודעים
.ייבדקו בוודאות בביקורת–" חמים"החוזרים •

לא ממלאים באופן  , לא ממלאים: תקלות שכיחות• לא ממלאים באופן  , לא ממלאים: תקלות שכיחות•

אין תיעוד מלא של , לא מדייקים בפרטים, מלא
השיחה וההסבר על מהות השינוי שהוצע  

אין תיעוד מלא ושמירה של , )שיחלוף(ללקוח
 14אין מסירה של מסמך מודפס כעבור , המסמכים

.....יום

ייעוץ למנהלים - שושי בורנשטיין    ון גבע                  'ד ג"עו



?מה נשתנה

": חוזר השחלוף"ו" חוזר מסמך ההנמקה"•
הבדיקה גם  . בוודאות תתקיים בדיקה - המשמעות  

.מול לקוחות
לסוכן הבודד₪ 4500-מ: העיצום•

.לתאגיד הגדול₪ 200Kועד    

ייעוץ למנהלים - שושי בורנשטיין                            ון גבע                  'ד ג"עו



הפתרון המוצע

תשתית הידע–להבין •

נהלים ושיטה–ליישם•

הדרכה וניהול הידע–להטמיע•

ייעוץ למנהלים - שושי בורנשטיין                             ון גבע                  'ד ג"עו

     



תשתית הידע: להבין

והציפייה היא להכיר  –עולם הידע המשפטי :הבסיס�

ולהבין את התמרורים המהותיים ביותר בעולם  

.הציות - ולהבין את השלכות אי , העיסוק המקצועי

על כל משרד להחזיק אוגדן של  , בהיבט המעשי� על כל משרד להחזיק אוגדן של  , בהיבט המעשי�

החוקים והחוזרים הרלוונטיים אשר יעודכן באופן 

על פי  , האוגדן יכלול את החוקים והחוזרים. שוטף

ביטוח  , ביטוח כללי(נושאי העיסוק של המשרד 

ויכלול גם פירוש , )ביטוח ימי ונושאים כלליים, חיים

.  על פי הדגשים המהותיים ביותר

ייעוץ למנהלים - שושי בורנשטיין                             ון גבע                  'ד ג"עו



נהלים ושיטה: ליישם

היישום כולל מספר שלבים ובהם יצירת •

,  שיטת עבודה התומכת בנהלים, נהלים 
. ומעקב ובקרה

.תהליך ניהול שלם•
 41שקופית : דוגמאות•

ייעוץ למנהלים - שושי בורנשטיין                            ון גבע                  'ד ג"עו

     



הדרכה וניהול הידע: להטמיע

הטמעה היא תהליך מתמשך שמטרתו •

לאמץ את דפוסי העבודה החדשים ולהפוך  

.אותם לשגרה הנהוגה במשרד
. צריכה להיות שיטתית ומתמשכת: הדרכה•

כשמתגלים פערים במימוש הנהלים במשרד 

יש לאתר האם מקור הבעיה הוא ) בקרה(

"  איך"או ? )תפיסות" (למה"? )ידע"(מה"ב
? )מיומנויות(

ייעוץ למנהלים - שושי בורנשטיין                           ון גבע                  'ד ג"עו

   



לטובה -השינוי 

מדובר בשינוי מהותי אך הוא בא על מנת לייצר •

.מקצוענות וגאווה, ארגון, סדר
.לא צריך לעשות אותו לבד–השינוי עצמו קשה •

אחרי ההטמעה הוא יביא למיצוב אחר לגמרי של • אחרי ההטמעה הוא יביא למיצוב אחר לגמרי של •

ואשר , מקצועי יותר, חיובי יותר, סוכן הביטוח

.חשיבותו בחיי מבוטחיו אינה מוטלת בספק
בלי מכירות אין  ... נדרש כמובן לשמור על האיזון•

והמערכת התפעולית  , אבל המכירות . קיום

....חייבים להיות ללא רבב, התומכת בהן

ייעוץ למנהלים - שושי בורנשטיין                            ון גבע                  'ד ג"עו



לסיכום

:כמאמר השיר•

...חייב להיות מושלם•
!אבל חייב להיות שווה•

ייעוץ למנהלים - שושי בורנשטיין                          ון גבע                  'ד ג"עו

    



☺חיוך ....... ולפני החזרה הביתה

.......סיפור אמיתי על לחץ

ייעוץ למנהלים - שושי בורנשטיין                           ון גבע                  'ד ג"עו

 



פער
.נתונים שגויים, כתב בלתי קריא, עברה לצוות תפעול עם חוסריםה–הקפדה על עדכון המסמך •

גורמים  גורמים  
מעורבים

.אנשי מכירות, מנהלי תיקים, )תפעול(עובדי צוות ביטוח חיים •

סיבות לפער

חוסר מדיניות ברורה•

טפסי הנמקה לא ברורים ולא אחידים•

צורך בהטמעת הידע•

תיעוד ובקרת תהליך מילוי מסמך הנמקה

הגדרת תהליך תהליך 
תקין

)שאלות חובה, נילוויםשל פריטי חובה  ליסטק 'צ, תסריט לשיחה עם לקוח(קביעת מדיניות לטיפול בטפסי הנמקה •

)להשלמת החוסרים SLA, למי פונים בפרטים חסרים, איך מתעדים במערכת(קביעת מדיניות לטיפול תיעוד •

.קביעת תחומי האחריות בכל שלב•

צמצום פערים

.הפצת המדיניות לעובדים הרלוונטיים•
)הדרכה(תיעוד והטמעת תחום הידע •

.מעקב ובקרה•
.משוב לאנשי המכירות ולרפרנטים •

תחום אחריות

.מנהל צוות/ סוכן –הפצת מדיניות בצוותים•
.מנהל תחום מכירות/ וכןס–הפצת מדיניות למנהלי תיקים וסוכני הביטוח •
ומחה תוכןמ–הטמעת תחום הידע •
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נוהל עבודה

נהלים ושיטה: ליישם•
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