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ביטוח ופיננסים

קריאת השכמה
נשיא הלשכה לחברות הביטוח 
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ארבל, על הכניסה 

המוצלחת לתפקיד, 
ההשקעה בכנסים, 

פיתוח המכללה 
לפיננסים וביטוח 

 והתוכניות להמשך 
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 < עמ' 2־3

"מודל העבודה 
שלי מביא לידי 

ביטוי מוטיב 
משמעותי - 

חברי הלשכה 
הם המרכז"
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ארבל ז מוטי  נכנס  מאז  חודשים  שלושה  ה 
ביטוח.  סוכני  לשכת  כמנכ”ל  לתפקידו 

לבראיון ראשון עמו, הוא נשמע חדור מוטי
בציה ונהנה מעבודתו, כמו גם מתפעל מעבודתו 
רענן שמחי ומהעשייה של הנהגת הלל  של קודמו

שכה.
לצד  לתפקיד,  נכנס  מאז  ובעצם  אלה,  בימים 
בהכנות  ארבל  עסוק  השוטף,  והתכנון  הניהול 
לראשונה  שיאוחד  באילת,  הפנסיוני  הכנס 
בתולדות הלשכה עם הכנס הפיננסי )כנס פנסיוני 

ופיננסים(.
שנים  אחרי  ואתגרים.  הפתעות  מלאי  “החיים 
אתגרים  מלאת  חברה  יורקום,  חברת  ניהול  של 
עסקיים ורגולטורים, הגעתי למקום שעבורי היה 
ההבנה  וחוסר  העניין  סביב  בעיקר  שאלה,  סימן 
שלי בעולמו הביטוח. אני מוכרח להתוודות ולומר 
שאחרי כמעט 100 ימים בתפקיד - יש בי חדוות 

יצירה ושינוי בכל בוקר בדרכי ללשכה.
 100 ‘תוכנית  הכנתי  לתפקיד  נכנסתי  “עת 
הלימוד,  משלב  שנבנתה  תוכנית  עבורי,  ימים’ 
על  ראשוני  עבודה  מתווה  הכנתי  זה  לצד  אבל 
מביא  אני  השיפור.  לבין  השימור  האיזונים שבין 
שהיום  חדשניות,  עסקיות  עולם  תפיסות  איתי 
אני רואה שהן אלה שיכולות להצעיד את הלשכה 
משנה  שנצמח  בטוח  ואני  יותר  יציבים  למחוזות 

לשנה באספקטים רבים”, אומר ארבל.
“בימים אלה אני מגבש תוכנית חומש ניהולית 
והדינמיקה  מקובע  אינני  לרגליי.  נר  שתהיה 
ברורים  יסודות  אך  לי,  ידועים  בענף  והשנויים 
ואיתנים חייבים לעמוד מול עיניי כמנהל ארגון 

מאתגר, משתנה ומתפתח.
מוטיב  ביטוי  לידי  מביא  שלי  העבודה  “מודל 
של  הבעלים  הם  הלשכה  שחברי  והוא  מרכזי 
העמותה, כל הסביבה העסקית והמקצועית שאני 
שיחלוף  שככל  חושב  אני  למענם.  היא  בונה 
נוכל  ואף  הלשכה  רווחי  את  למקסם  נדע  הזמן 
לבחון את המחוזות כיחידת רווח והפסד ולדאוג 

לצמיחה מתמשכת”.

הצערת הלשכה
רגל נוספת בהתפתחות הלשכה טמונה באימוץ 
הסוכנים הצעירים ובדור הממשיך, לחבק ולרתום 
דרכי  עם  הקשורות  הלשכה  לפעילויות  אותם 
לכל  אותם  ולחשוף  המודרני  והניהול  השיווק 
את  לשווק  ניתן  איתם  והפלטפורמות  הכלים 
הובילה  זו  מטרה  הדיגיטל.  באמצעות  מוצריהם 
להקים   – הלשכה  לעובדי  שהצבתי  ליעד  אותי 
עבור חברי הלשכה מערך תמיכה, לימוד, הכשרה, 
במדיות  הדיגיטלי  השיווק  של  וליווי  אימון 

החברתיות.

וההרמוניה  בשילוב  קשורה  השלישית  “הרגל 
הלשכה,  לצעירי  הלשכה  ותיקי  בין  הנדרשת 
לכניסת  יגרום  הוותיקים  שנותנים  המוסף  הערך 
באמצעות  הן  הלשכה,  ולהצערת  רבים  צעירים 
בכנסים  לצעירים,  הרלוונטיים  התכנים  אימוץ 
מנטורים  פרויקט  ידי  על  והן  הלשכה  חברי  של 
שיאפשר לצעירים לקבל כלים ושיטות מהסוכנים 
את  עבורי  סללה  זו  מטרה  והמנוסים.  הוותיקים 
להוריד  שלי,  העבודה  לתוכנית  הנוסף  היעד 
מסוכנים  הכנסים  באי  של  הגילאים  ממוצע  את 
בעשור החמישי לחייהם ל סוכנים בעשור הרביעי 

לחייהם”.
איך אתה מתרשם עד כה מהפעילות של 
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ביטוח 
ופיננסים

“סוכן ביטוח זהו אחד הגורמים 
המרכזיים בחיינו האישיים והעסקיים. 

עלינו להבין שאין תחליף להון 
האנושי של אותה דמות"

מנכ”ל הלשכה מוטי ארבל בראיון ראשון מאז כניסתו לתפקיד  על כנס ביטוח חיים ופנסיוני: 
 הכנס יהיה ברמת הפקה בינלאומית  על תוכניותיו עבור הלשכה: “נבנתה פה לשכה לתפארת 

ויש עוד מה לעשות” < רונית מורגנשטרן

ארבל. "עובד על תוכנית חומש ללשכה"
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לשכת סוכני ביטוח והנהגתה? ממיצובה בענף 
הביטוח, במשק, מול רשויות המדינה, בכיריה, 

בציבור הרחב? 
 “כמנהל שנים רבות, אני יודע לומר שנכנסתי 
הישגים,  עתיר  מנכ״ל  של  גדולות  לנעליים 
אנושיות ויכולות ניהול בדמותו של רענן שמחי; 
מסורים  עובדים  עם  לתפארת,  לשכה  פה  נבנתה 
הכלל,  טובת  את  עיניהם  מול  הרואים  ונאמנים 
מפורטים  עבודה  נהלי  על  שמקפיד  מנגנון 

ומקצועיים לכל תהליכי העבודה בלשכה.
מעל  קיימות  ועובדיה,  הלשכה  הנהלת  “לצד 
את  המכנס  ועדה  יו”ר  עומד  ועדות שבראשן   20
חבריה בין 10 לל15 חברים מידי חודש או רבעון. 
המתנדבים  ביטוח  מסוכני  המורכבות  ועדות 
השנה  במהלך  רבות  שעות  מזמנם  ומשקיעים 
באמצעות הוועדות שנותנות מענה והכוונה בכל 
חברי  לכל  הביטוח  עולם  המקיפים את  התחומים 
הלשכה. נשיא הלשכה סו”ב ליאור רוזנפלד ומ”מ 
מנווטים את  ליאור הורנצ’יק  סו”ב  וסגנו  הנשיא 
מדיניות הלשכה בכל הקשור לעולמות הרגולציה, 
ליסוב  יו״ר  ולצידם  הארגון  והנהגת  התקשורת 
בהנהגת  שלהיות  לציין  יש   - ויינשטיין  צביקה 
הלשכה בימים אלו זהו אתגר עצום, מדובר בענף 
ומורכבות רגולטורית  דינמי עם המון אינטרסים 

ועסקית יוצרת דופן”. 

קצב עבודה פנומנלי
בכל  פנומנלי  קצב  הוא  בלשכה  העבודה  “קצב 
ללשכה  נחשפתי  הגעתי  מאז  עסקי.  מידה  קנה 
רק  הזירות,  בכל  מענה  לתת  שיודעת  יוזמת 
של  להגעתם  עדים  אנו  האחרונים  בשבועות 
מקומו  וממלא  הנשיא  בראשות  הלשכה  מנהיגי 
מזג  נזקי  סביב  בישראל  התקשורת  כלי  לכל 
יו״ר  של  דופן  היוצא  בניהולו  זאת  כל  האוויר, 

הוועדה האלמנטרית סו”ב ישראל גרטי.
משום  מאתגרים,  בימים  אנו  אלו  כל  “לצד 
ששחקנים רבים ‘פוזלים’ לכיווננו ומנסים לנגוס 
בענף, כגון חברות כרטיסי האשראי ועוד. אני גאה 
להיות חלק מהנהגה שלא מתפשרת על מצוינות 
ודבקות במטרה ועושה הכל כדי להגן על הסוכנות 
לובי  אסטרטגית,  חשיבה  באמצעות  והסוכנים 
פוליטי עצום, תקשורת, ואת כולם מלווה יועמ״ש 

הלשכה עו״ד עדי בן אברהם.
הכנס הפנסיוני יהיה הכנס הארצי הראשון שלך 
בתפקידך כמנכ”ל הלשכה. תאר את מעורבותך 

בהכנת הכנס.
“תפקידי כמנכ״ל הלשכה לנהל את האופרציה 
של הכנסים שלעניות דעתי הטובים ביותר מבין 
בורכתי  למזלי  בישראל.  המקצועיות  הגילדות 
מקצועיים   נשמה  שחקני  נמצאים  שלצידי 
שמלווים את הכנסים ביד רמה ויחדיו אנו מביאים 
כנסים  של  העצומה  החשיבות  את  ביטוי  לידי 

איכותיים.
קובי ורדי יו”ר הוועדה לכנסים ואירועים, אנה 
קריימן הרל״שית שלי, שי שמש המנהל את כל 
תחומי השיווק והמכירה בלשכה, יעקב בן שלוש 

וחגית מחברת ההפקה של הלשכה כנפי משק, טל 
ומיכל בכל הקשור למדיות הדיגטליות,  סנדרוני 
וחזי  קמחזי  אושרת  הפרסומאי,  ביילין  אורי 
ליח״צ,  הקשור  בכל  משמעותי  חלק  שלוקחים 
לירון  הלשכה  של  והלוביסט  האסטרטגי  היועץ 
הרשקוביץ מבעלי ריפבליק יועצים בכל הקשור 
לארגון והבאת מקבלי החלטות רלוונטיים וכמובן 
יו”ר הוועדה לביטוח פנסיוני אייל פז ויו”ר הוועדה 

לפיננסים אודי אביטל.
ארבעה  למשך  הצוות  של  אינטנסיבית  עבודה 
בכנס  ביטוי  לידי  תבוא  הכנס  לפני  חודשים 
המשולש הראשון של הלשכה כנס חיים, פנסיוני 
בימים  מעולם.  כמותו  היה  שלא  כנס  ופיננסים, 
בשפה  המדבר  ביותר  מושקע  קמפיין  יעלה  אלה 
חדשה, צעירה, עדכנית ובועטת עם תכנים חדשים 
חברי  של  משאלתם  מרבית  על  העונים  לכנס, 
בסקר  שהועלו  בפרט  והצעירים  בכלל  הלשכה 

מקדים שבצעתי.
מה שונה בכנס הפנסיוני הקרוב לעומת כנסים 

קודמים?
“הכנס הזה בהחלט יוצא דופן וחדשני. ראשית, 
והפיננסים.  הפנסיונים  הנושאים  בין  האיחוד 
קמפיין הרשמה מושקע כפי שציינתי, פרסים יקרי 
לילה  בכל  לצעירים  מסיבות  הכנס,  לחידון  ערך 

מימי הכנס, אומנים מהשורה הראשונה המשלבים 
הבוגר.  לקהל  והן  שיגיע  הצעיר  לקהל  הן  מענה 
לבחור  יוכלו  והחברים  נוסף  ביום  הוארך  הכנס 
חבילות מגוונות יותר, מיום אלד, בלה וחבילת הכל 

כלול מיום אלה .
הפיננסים  בתחום  שונים  ומושבים  “הרצאות 
והפנסיוני על ידי מיטב המרצים הארץ בתחומם. 
פעילות והרצאות לבני/בנות זוג וכמו כן, ישודרו 
לחובבי  האלופות  ליגת  משחקי  מיוחדת  בהקרנה 

הכדורגל.
“הודות לגמישות של נותני השירותים והנהגת 
הצלחנו  וחדשניות  שונות  עמדות  לקבל  הלשכה 
כל  שמכבדים  ומגוונים  מוספים  ערכים  לייצר 

הפקה בינלאומית”.
במה שונה ניהול גוף כמו לשכת סוכני ביטוח, 
מקצועית,  וגילדה  ציבורית  עמותה  של  סוג 

מניהול גופים בשוק הפרטי ממנו באת?
“כאיש עסקים ומי שניהל עסקים גדולים במשק 
הישראלי אני מגלה שאין הרבה הבדלים;  התפיסה 
העסקי  בפן  ותישאר  הייתה  התפקיד  את  שלי 
בעיקר; במקרה של עסקים וחברות במגזר הפרטי, 
הרווחים שנוצרים מהפעילויות העסקיות עוברים 
לידי בעלי המניות באמצעות דיבידנדים, ובמקרה 
של הלשכה הרווחים יוחזרו לחברי הלשכה בדמות 

של כנסים, השתלמויות, סדנאות וליווי עסקי.
הרחבת  העוגה,  הגדלת  של  בשיטה  דוגל  “אני 
ובעיקר  חדשים  שחקנים  הכנסת  השותפויות, 
העצמת היכולות היוצאות דופן של ההון האנושי 
הקיים בחברי הלשכה. מה שחדש ושונה מהגופים 
שניהלתי מתמקד בשיח מול הרגולטורים השונים, 
ורוח  הפעילים  בין  והדינמיקה  הפוליטיקה 

ההתנדבות היוצאת דופן של פעילי הלשכה”.
לאחר  ותפקידם  הביטוח  סוכני  על  דעתך  מה 
על  חושב  אתה  מה  מקרוב?  להכירם  שהתחלת 

עתידם נוכח הניסיונות לייתר אותם?
וגם  פרטי  כאדם  שגם  לציין  חייב  אני  “תחילה 
כמי שניהל עסקים גדולים בחייו תמיד הדגשתי 
שסוכן  החברים  ובכלל  העובדים  כלל  בעיניי 
ביטוח עבורי זוהי משרת אמון, זהו אחד הגורמים 
לנו  אסור  והעסקיים,  האישיים  בחיינו  המרכזיים 
להתפשר על איכותו של האדם ויותר מזה עלינו 
להבין שאין תחליף להון האנושי של אותה דמות.

מורכב,  כך  כל  בענף  כאזרחים  שלנו  “הידע 
ייעודו,  שזהו  הסוכן  לעומת  וכאפס  כעין  הוא 
ונושם.  חי  הוא  אותו  המקצוע  וזהו  הכשרתו  זוהי 
שלי  הפנסיה  בדפי  להסתכל  כשניסיתי  תמיד 
בי  התחזקה  הנוספים  המורכבים  הביטוחים  ובכל 
טוב  לעתיד  שלי  ביותר  הטוב  שהיועץ  התחושה 
באותה  אומר  אני  מבחינתי  ביטוח.  הסוכן  זהו 
הנשימה את הרואה חשבון שלי, עורך הדין שלי 
וסוכן הביטוח שלי – אלו משולש נותני השירותים 

ההכרחיים של כל אחת ואחד מאתנו.
יכול  אני  הלשכה,  כמנכ״ל  מכהן  כשאני  היום, 
למשק  מהחשובים  בענף  מדובר  שצדקתי.  לומר 
האדם  את  יחליף  מחשב  ששום  אסור  ולכלכלה, 

היושב מולך”.

תפקידי כמנכ"ל הלשכה לנהל 
את האופרציה של הכנסים, שהם 

הטובים ביותר מבין הגילדות 
המקצועיות בישראל"

רוזנפלד. "מנווט את הלשכה אל דרך הנכונה"
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כנס המשולש של
לשכת סוכני הביטוח

יוצא לדרך!
מרובע מי שלא בא!

להרשמה לכנס לחץ/י כאן

רוצים לראות מה מחכה לכם בכנס? 
לצפיה בסרטון לחצו כאן

מס‘ המקומות מוגבל. הבטיחו את מקומכם בכנס!

https://ws.eventact.com/Triangle2020
http://bit.ly/37hTpIG
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" AIG רק  היום,  עד  לנו  והוסבר  שהבנו  ממה 
נענתה לפניית מקס והתקשרה עימה בהסכם. 
ברקת  משה  שד"ר  מכם  למדים  אנו  כעת 
מתנה זאת גם בכניסת חברות ביטוח נוספות. אם 
ומהם  הביטוח  לחברות  עובר  הכדור  הדבר,  כך 
אנחנו מצפים לנאמנות לסוכני הביטוח שלהן. הרי 
אם לשלם עמלה לחברת אשראי מדוע לא לשלם 
עמלה לסוכן הביטוח המקצועי, האיכותי והנאמן? 
היום  כבר  ששולט  נוסף  שחקן  להכניס  מדוע 
בריכוזיות בלתי נתפסת בכיס הכלכלי של אזרחי 
ישראל? אני קורא לחברות הביטוח – תודיעו שלא 

תמכרו ביטוח דרך חברות כרטיסי האשראי".
סו"ב  הביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא  אמר  כך 
על  הממונה  לדברי  בתגובה  רוזנפלד,  ליאור 
 EFPA בכנס ברקת  משה  ד"ר  ההון  שוק  רשות 
)ארגון המתכננים הפיננסיים באירופה( בישראל, 
בשבוע שעבר, כי יתנה את כניסת חברות כרטיסי 
כל  עם  שיעבדו  בכך  הביטוח  לתחום  האשראי 

החברות ובעמלה אחידה.
אתמול ולאורך כל השבוע ערכו ראשי הלשכה 
בממשלה  וגורמים  דעה  מובילי  עם  פגישות 
וברשות שוק ההון, בנושא כניסת חברות האשראי 

לביטוח.
השבוע  שהתקיים  תלפיות  סוכנות  בכנס  גם 
מבקשים  "אנחנו  כי  הלשכה  נשיא  אמר  באילת 
במשחק  לא  שהן   - המסורתיות  הביטוח  מחברות 
שהן  שיודיעו  בכנס,  כאן  יושבים  ושנציגיהן  הזה 

זו  האשראי.  חברות  באמצעות  ביטוח  ימכרו  לא 
בקשה לגיטימית ובהחלט לא מוגזמת".

"קשר רצוף עם הלשכה"
בכנס  אמר  כהן,  אלי  והתעשייה  הכלכלה  שר 
עם  בנושא  רצוף  בקשר  נמצא  הוא  כי  תלפיות, 
"סוכני  הנדרש:  ככל  לסייע  כדי  הלשכה  נשיא 
הביטוח יקרים ללבי ואעמוד לצדם ככל שיבקשו. 
בלתי  חלק  שהם  ולכלכלה,  למשק  חשובים  הם 
המבוטחים  לציבור  חשיבותם  וגם  ממנה  נפרד 
גדולה", אמר השר כהן והוסיף: "לא נאפשר פגיעה 

על ידי גורמים שונים בסוכני הביטוח".
הציבור  כי  תלפיות  בכנס  עוד  הזהיר  רוזנפלד 

שבוי  יהיה  ושוב  סוכן  נטול  ישיר,  שירות  יקבל 
המלאכותית  "התחרות"  בשם  והכל  החברות  של 
למה  שם?  לעשות  להן  יש  "מה  לציבור.  והמזיקה 

את  רוזנפלד  שאל  ביטוח?",  למכור  צריכות  הן 
באי הכנס. לדבריו, כניסה של גופים כגון חברות 
לכך  תוביל  ביטוחים  למכירת  האשראי  כרטיסי 
ריכוזיות  עודף  כוח,  עודף  "יקבלו  גופים  שאותם 
ועוד שליטה. הם שולטים כבר כיום בארנק הכלכלי 

שלנו, הם שולטים בכל חשבון הבנק שלנו".

עלולים להיפגע אנושות
נשיא הלשכה התריע בפני באי הכנס ואמר כי 
ייכנסו לענף הביטוח – 60  "אם חברות האשראי 
סוכני  תחת  הביטוח  בענף  שעוסקים  איש  אלף 
המזון  בשרשרת  שחיים  האנשים  וכל  הביטוח 

שלנו, יכולים להיפגע בצורה אנושה".

לענף  שייכנסו  האשראי  "חברות  לדבריו, 
ההלוואה  מתן  את  ללקוחות  יתנו  הביטוח 
מסגרת  הגדלת  את  יתנו  הם  ביטוח,  ברכישת 
כבר  יודעות  החברות  ביטוח.  ברכישת  האשראי 
הן  שלנו.  הרכב  ביטוח  את  מחדשים  מתי  כיום 
מכירות את התשלומים ששילמנו, את הפרמיה. 
כלל  לחברת  משלמים  אנחנו  כמה  יודעות  הן 
הביטוח  על  מגדל  ולחברת  הבריאות  ביטוח  על 
יודעות  גם  האשראי  כרטיסי  חברות  הסיעודי. 

שהמידע הזה נמצא אצלן".
לו  וקרא  בכנס  כהן  אלי  השר  אל  פנה  הנשיא 
כרטיסי  חברות  כניסת  את  ולמנוע  להתערב 
האשראי למכירת ביטוח. "זאת לא תחרות – זאת 
"את  הבמה.  מעל  לשר  רוזנפלד  אמר  ריכוזיות", 
צריך לאפשר  צריך לעצור. לא  הזאת  הריכוזיות 
לחברות האשראי להיכנס לענף הביטוח. ביקשתי 
סוכני  הוא חבר טוב של  כי  מהשר כהן להתערב 
הביטוח. "אנחנו נמצאים בתקופת בחירות -  אז 
מיני  לכל  או  האשראי  לחברות  היום  בוער  מה 
ולהיכנס  המשילות  היעדר  את  לנצל  פקידים, 
לתחום, כשאין ממשלה כיום. בואו נמתין לממשלה 
אנחנו  נמתין לבחירות. לאחר מכן  בואו  החדשה, 
נדע להתמודד עם הגזרה הזאת, כפי שהתמודדנו 

עם גזרות אחרות שנחתו על סוכני הביטוח".

רוזנפלד לחברות הביטוח: "תודיעו שלא 
תמכרו ביטוח דרך חברות כרטיסי האשראי"

את הדברים אמר בתגובה לדברי הממונה בנושא כניסת חברות האשראי לביטוח ‰ שר הכלכלה 
והתעשייה אלי כהן: "לא נאפשר פגיעה בסוכני הביטוח ע"י גורמים שונים" < רונית מורגנשטרן

אלי כהן וליאור רוזנפלד | צילומים: יוסי אלוני וגיא קרן

חדשות | קריאת השכמה

"אם לשלם עמלה לחברת אשראי מדוע לא לשלם עמלה לסוכן 
הביטוח המקצועי, האיכותי והנאמן? מדוע להכניס שחקן נוסף 
ששולט כבר היום בריכוזיות בלתי נתפסת בכיס הכלכלי של 

אזרחי ישראל?"
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כרגע ח כי  מעריכות  הביטוח  ברות 
מסתכמים נזקי מזג האוויר של השבועות 
מסר  כך  שקל.  מיליון  בכל130  האחרונים 
ברשות  רכוש  ביטוח  מחלקת  מנהל  אלקובי,  אלעד 
שוק ההון, ביטוח וחיסכון, בישיבה מיוחדת שקיימה 
השבוע ועדת הכספים של הכנסת בנושא פגעי מזג 
לתת  לחברות  "הורנו  אלקובי:  סיפר  עוד  האוויר. 
יש  האוויר,  מזג  לפגעי  הנוגעות  לתביעות  תיעדוף 

לנו סדר גודל של 4,500 פניות לחברות הביטוח".
גיל סלומון מאיגוד חברות הביטוח ציין: "מבחינת 
נזק לרכוש, לא מדובר במשהו שחברות הביטוח לא 
מזג  נזקי  נרשמו  האחרונות  בשנים  בעבר.  הכירו 
אוויר קיצוניים, והחברות ידעו להתמודד איתם. כך 
גם בנושא זה. מבחינת מהירות, למי שיש פוליסות 

מהירות, יש תגובה מהירה מחברות הביטוח".
אלמנטרי  לביטוח  הוועדה  חברי  השתתפו  בדיון 
אושיק  גיל סופר וסו"ב  בלשכת סוכני ביטוח, סו"ב 

וטורי.
"ברור לכולם שגם אם יוזרמו התקציבים המתאימים 
בספק  שמוטל  דבר  הרלוונטיים,  ולגופים  לרשויות 
בגלל התקיעות הפוליטית בכנסת, הרי שיקח זמן רב 

לשיפור המצב", אמר סו"ב סופר והוסיף 
נותן  "המסקנה שלי הינה שרק ביטוח 
מענה לאזרחים - אם אי אפשר למנוע 
את הנזק אז לפחות לקבל את השיפוי 
הכספי שיוכל לאפשר לאזרחים לחזור 
מהר.  שיותר  כמה  החיים  למסלול 
פוליסה  שהינה  לרכב  מקיף  בפוליסת 
סערה/סופה/ נזקי  מכוסים  תקנית 
שטפון ובמקרה של נזק המבוטח יקבל 
את מלוא ערכו של הרכב במקרה של 

במקרה  התיקון  הוצאות  בגין  שיפוי  או  לוס  טוטל 
כיסוי  יש  מסוימים  במקרים  בנוסף,  חלקי.  נזק  של 
לרכב חליפי שמאפשר למבוטח להתנייד מיד לאחר 
האירוע. גם פוליסת ביטוח הדירה מכסה נזקים אלו 
המבוטח  זכאי  למבנה/תכולה  הרכוש  לנזקי  ובנוסף 
הדירה  אם  חלופי  דיור  עבור  דירה  שכר  למימון 
אינה ראויה למגורים. לעניין ביטוח העסקים, חשוב 
לציין שהכיסוי לנזקי טבע אינו כלול אוטומטית ויש 

לרכוש בתמורה לתוספת פרמיה כיסוי זה".
היושבים  לכל  סדר  לעשות  מנת  על  שם  "היינו 
המבולבלים בישיבה", אמר סו"ב וטורי והוסיף "לגבי 

בתי העסק, העלינו שבית עסק שביטוח 
הפיזי  בנזק  מכוסה  טבע  בנזקי  עצמו 
שנגרם, וכל עסק יכול לבטח את עצמו 
על אבדן רווחים וכך יהיה זכאי לפיצוי 
הולם. הדגשנו גם את החשיבות בתכנון 
העסק,  לבתי  הביטוחי  בפן  מוקדם 
ביטוח,  סוכן  עם  לשבת  מאוד  שחשוב 
ולתכנן נכון את הסיכונים ובכך ביום 

סוער לפרוע את השטר.
להישמע  שיכולנו  שמח  "אני 
הבין  באולם  שישב  מי  שכל  חושב  ואני  ולהיראות, 
את החשיבות האדירה שלנו, כסוכני ביטוח ומנהלי 
לבעלי  אישי  באופן  פנינו  הישיבה,  לאחר  סיכונים. 
העסקים שהשתתפו בה והצענו לסייע. באופן אישי 

אני שמח שייצגנו נאמנה את סוכני הביטוח".
גפני,  משה  ח"כ  הוועדה,  יו"ר  מסר  הדיון,  בתום 
זאת על  יפנה לרה"מ לעניין הכרזת אסון טבע,  כי 
מנת לסייע לפיצוי לחקלאים, כמו גם לפעול לאיחוד 
קווי חברות ההצלה. עוד קראה הוועדה בתום הדיון, 
עסקים  להכשרת  שקל  מיליון   11 מיידית  להקציב 

בנהריה שנפגעו קשות כתוצאה ממזג האוויר.

אסטרטגי ה לקידום  במיזם  שותפות  סכם 
לסוכני ביטוח נחתם השבוע, במעמד מיקי 
ואייל  גרופ  קופל  קבוצת  מנכ”ל  קופל, 
זינגר )לשעבר מנכ”ל איילון ומנכ”ל פספורטכארד(. 
השניים יעניקו שירות לסוכני הביטוח, ובאמצעות 
השירות החדש, Zk & co, יסייעו להם לאתר בעלים 
וקופל  זינגר  עסקיהם.  את  ויקנו  שינהלו  עתידיים 
מעתה יהוו הגורם המקשר בין בעלי הסוכנויות לבין 
משקיעים פוטנציאלים, בנוסף יאתרו אנשי עסקים 
אשר יהיו מעוניינים להיכנס שותפים בעסקים אלו. 
של  רבות  פניות  לאחר  הגיע  החדש  השירות 
שפיתחו  העסק  מעתיד  חששו  אשר  ביטוח  סוכני 
במשך השנים, או לחלופין החליטו שהם מעוניינים 

בשותפים עסקיים.
ללקוחות  קשובים  גרופ  קופל  בקבוצת  “אנו 
שיסייעו  פתרונות  על  הזמן  כל  וחושבים  שלנו 
שירותינו,  את  נותנים  אנו  להן  השונות  לחברות 
ובפרט סוכנויות הביטוח”, ציין מיקי קופל, מנכ”ל 
לקוחות  של  הרבות  הפניות  “בעקבות  גרופ.  קופל 
לקנות  או  כשותפים  להיכנס  מעוניינים  אשר 
שמחפשים  אנשים  השני  ומהצד  ביטוח,  סוכנויות 
בשנים  עוסק  אשר  לזינגר  לפנות  החלטתי  קונים, 
יצרנו  יחד  והרכישות.  המיזוגים  בתחום  האחרונות 
הביטוח, ואיחדנו  סוכני  לכלל  ומקיף  כולל  פתרון 
בין שני האתגרים הללו לכדי שירות חדש שנקרא 

.”Zk & co

נציגי הלשכה השתתפו בדיון ועדת הכספים 
בכנסת בנזקי מזג האוויר

כ־4,500 פניות של מבוטחים הגיעו אל חברות הביטוח שמעריכות את התביעות ב־130 מיליון שקל 
< רונית מורגנשטרן

שירות חדש יאתר קונים פוטנציאליים 
לסוכנויות ביטוח

 שירות Zk & co של קבוצת קופל גרופ יסייע לאתר שותפים עסקיים או בעלים עתידיים 
שיקנו את עסקיהם של סוכני ביטוח פורשים < מערכת “ביטוח ופיננסים”

גפני | צילום: אתר הכנסת

קופל וזינגר. “קשובים ללקוחות שלנו”

עתיד בטוח
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מרובע מי שלא בא!
כנס המשולש יוצא לדרך – וכזה עוד לא היה בחיים!

שלושה עולמות באולם אחד
גם ביטוח חיים, גם פנסיוני וגם פיננסים באירוע לשכת סוכני הביטוח הגדול באילת.

ולמי שמגיע לאילת ברגל- בכנס יוענק פרס ענק:

*פיאט 500 קומפקטית חדשה!

מגיש הטלויזיה שמביא לנו את כל החידושים – 
דרור גלוברמן!

על ההנחיה

הכנסו ללינק - ההרשמה בשיאה

בין מיטב המרצים בכנס
מר איציק בן ארויה, רואה החשבון מר קובי יתח והרצאות מקצועיות ומעשירות של אלון אולמן, 

של אשת העסקים ירדנה עובדיה, יועצת הסיכונים חני שפיס ושל האלוף במילואים אליעזר שקדי.

* התמונה להמחשה בלבד

מס‘ המקומות מוגבל. הבטיחו את מקומכם בכנס!

על הצחוקים
קובי מימון!

ומי שכופף את הסרוויס במלון – אורי גלר!!!!

על הביט
שירי מימון עם די ג'יי ינון יהל במופע אלקטרוני

 וגם מועדון הקצב של אביהו פנחסוב  

על המוזיקה
שפיטה, עינת שרוף, ליאור נרקיס מארח את מוש בן ארי 

ואורן חן את סטאלוס

https://ws.eventact.com/Triangle2020
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וחיה ביטוח  ההון,  שוק  רשות  על  לממונה 
ביום  העניק  ברקת,  משה  ד"ר  סכון, 
לקבוצת  מבטח  רישיון  השבוע  ראשון 
דיוויד  השם  תחת  תפעל  החברה   .DavidShield

שילד חברה לביטוח בע"מ. 
מרשות שוק ההון נמסר כי החברה תעסוק תחילה 
בעיקר במכירת ביטוח מפני מחלות ואשפוז )נסיעות 
צפויה  והיא  ורילוקיישן(,  רפואיות  הוצאות  לחו"ל, 

להרחיב את פעילותה בהמשך.
באופן  לפעול  צפויה  החדשה  הביטוח  חברת 
את  לבצע  ולסוכנים  למבוטחים  ותאפשר  דיגיטלי 
תביעות  וליישב  שירות  לקבל  הפוליסה,  רכישת 

שונות בזמן אמת גם דרך המחשב או הסמארטפון. 
אלון קצף  נמצאת בבעלות  דיוויד שילד  קבוצת 
 .White Mountains Insurance וקבוצת   )50%(
הבריאות  ביטוחי  שוק  את  מובילה  שילד  דיוויד 
)באמצעות  לחו"ל  הנסיעות  וביטוחי  הבינלאומיים 
פספורטכארד שבבעלותה(, ומעניקה את שירותיה 
הקבוצה  שנה.  מדי  מבוטחים  מיליון   1.7 למעל 
פועלת במספר שווקים גלובליים בהם אוסטרליה, 
ומעניקה  באירופה,  נוספות  ובמדינות  גרמניה 
מל140  בלמעלה  למבוטחיה  רפואיים  שירותים 

מדינות ברחבי העולם. 
מי  יכהן  החדשה  הביטוח  חברת  יו"ר  בתפקיד 
ואת  שלוש  בן  אייל  הביטוח  על  המפקח  שהיה 
תפקיד המנכ"ל ימלא רן מזרחי, עם ניסיון של 20 

שנה בתחום ביטוח הבריאות הבינלאומי.
נמסר, כי קבלת רישיון המבטח תאפשר לקבוצה 
להרחיב ולגוון את מוצרי הביטוח עם הצעות ערך 
בישראל  המבוטחים  לקהל  תציע  אותם  חדשניות 
וביטוחי  הבינלאומיים  הבריאות  ביטוחי  בתחום 

הנסיעות לחו"ל.
גם  נמצאות  הקבוצה,  בבעלות  החברות  בין 

 DavidShield ול PassportCard סוכנויות החיתום
פיתרון  במתן  מתמחה  פספורטכארד  גלובל. 
לחו"ל,  נסיעות  ביטוחי  בתחום  למבוטחיה  יחודי 
תחום  את  מובילה  שילד  דיוויד  הביטוח  וסוכנות 
למבוטחים שעברו  הבינלאומיים  הבריאות  ביטוחי 
בריאות  )ביטוחי  בחו"ל  ארוכה  לתקופה  להתגורר 
ידי  על  מנוהלות  הביטוח  סוכנויות  לרילוקיישן(. 

יואל אמיר.  

יחד עם הסוכנים
אלון קצף, נשיא קבוצת דיוויד שילד: "אנחנו מודים 
למפקח על הביטוח ולצוותים ברשות שוק ההון  על 
אשר  תמיכה  הדרך,  כל  לאורך  והתמיכה  הליווי 
תאפשר לנו, ביחד עם 4,500 סוכנינו, ול700 עובדינו 
המסורים להמשיך ולהציע לאזרחי ישראל את חווית 
השירות המיטבית ומגוון מוצרים ושירותים חדשניים. 
 White Mountains Insurance ביחד עם שותפינו

ונעשה  הטכנולוגיה  בחזית  לעמוד  נמשיך   ,Group
לילות כימים על מנת להבטיח רמת שירות גבוהה 
לכל מבוטחינו היוצאים את גבולות המדינה ובמידת 

הצורך, השבתם הביתה בשלום". 
לא  שאנחנו  הוא  שלנו   DNAהל" קצף:  אמר  עוד 
להתאמה  דואגים  אלא  לאנשים,  ביטוח  דוחפים 
מקצועית ואישית של הכיסוי ללקוח הספציפי; את 
זה יכול לעשות רק סוכן ביטוח; שום מוקד או משרד 
נסיעות, או חברות כרטיסי אשראי, או קופת חולים, 
לוקחים על עצמם את האחריות גם ברמה האישית/
כל  הביטוח.  סוכן  כמו  המקצועית,  וברמה  רגשית 
פטנט אחר כמו לידים, חברות אשראי וכד' פוסח על 
ככה  המשווק.  של  האישית  האחריות  של  העיקרון 

אנחנו עובדים.
"לשכת סוכני הביטוח היא הגוף המייצג של סוכנים 
דרכו אנחנו ניזונים מהצרכים של הציבור; לכן אנחנו 
הלשכה,  מנהיגי  עם  בשנה  פעמים  כמה  יושבים 
כדי  לשכה  חברי  עם  עגולים  שולחנות  עורכים 
לשמוע את צרכי המבוטחים. הלשכה היא המייצגת 
קברניטי  מול  הביטוח  בתחום  הרחב  הציבור  את 

המדינה, והיא עושה זאת בצורה טובה ביותר".
 :White Mountains מנכ"ל  ראונטרי,  מנינג 
ומחויבותנו  פעילותנו  העמקת  על  שמחים  "אנו 
בשוק הביטוח הישראלי ועל הקמת חברת הביטוח 
אשר שמה את חווית השירות ללקוח בראש סדר 

העדיפויות". 

"ב־DNA שלנו אנחנו מוכרים ביטוח 
רק עם אחריות אישית של המשווק, 
ואת זה יכול לעשות רק סוכן ביטוח" 

אלון קצף נשיא קבוצת DavidShield: "אף מוקד או חברת אשראי לא לוקחים על עצמם את 
האחריות ברמה המקצועית, האישית והרגשית כמו סוכני הביטוח"  אייל בן שלוש, לשעבר המפקח 

על הביטוח, יעמוד בראש חברת הביטוח של DavidShield  < רונית מורגנשטרן

מימין: רן מזרחי, אלון קצף, ברקת ואייל בן שלוש | צילום: דוברות רשות שוק ההון

חברת הביטוח החדשה צפויה לפעול באופן דיגיטלי ותאפשר 
למבוטחים ולסוכנים לבצע את רכישת הפוליסה, לקבל שירות 

וליישב תביעות שונות בזמן אמת גם דרך המחשב או הסמארטפון

 קבלת רישיון המבטח תאפשר לקבוצה להרחיב
 ולגוון את מוצרי הביטוח עם הצעות ערך חדשניות אותם 

תציע לקהל המבוטחים בישראל
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את א מרחיבה  לביטוח  חברה  יילון 
ומאפשרת  הדיגיטליים  השירות  ערוצי 
באמצעות  משירות  ליהנות  ללקוחותיה 

הווטסאפ.
לפתוח  ווטסאפ  מחברת  אישור  קיבלה  החברה 
לערוצים  בנוסף  וזאת  רשמי,  ערוץ  ולנהל 
הדיגיטליים האחרים בהם איילון מעניקה שירות: 
ביניהם אתר האינטרנט והבוט אותו השיקה בשנה 

האחרונה. 
הלקוחות  יוכלו  הווטסאפ,  ובאמצעות  מעתה, 
לתקשר עם נציגי השירות המקצועיים של איילון 
מגוון  ולבצע  שאלות  לשאול   ,liveבל ביטוח 
פעולות בנושא ביטוחי רכב, דירה, בריאות וחיים. 
ובמקום  בזמן  מענה  לתת  מקפידים  "אנו 
רוני  אומרת  אותנו",  צריכים  שהלקוחות 
שירות  חדשנות,  סמנכלי"ת  שני,  ליכטנשטיין 
שלקוחותינו  לנו  "ברור  באיילון.  אנוש  ומשאבי 
צמודים לטלפון הסלולרי ולווטסאפ אשר זמינים 
24/7, ועל כן חשוב לנו לתת להם מענה בערוץ 

המועדף עליהם".
את  לעומק  ולהבין  ללמוד  ממשיכים  "אנחנו 
צרכי הלקוחות ואת ההעדפות שלהם בכדי לפתח 
שיעמדו  נוספים  דיגיטליים  ושירותים  ערוצים 

לרשותם", סיכמה ליכנטשטיין שני.

ערוץ שירות נוסף: איילון מאפשרת 
ללקוחותיה קבלת שירות גם בווטסאפ

הלקוחות יוכלו לתקשר עם נציגי השירות המקצועיים בזמן אמת ולבצע מגוון פעולות בנושא ביטוחי 
רכב, דירה, בריאות וחיים < רונית מורגנשטרן

צילום מסך המדגים את 
השירות | צילום: איילון

רוני ליכטנשטיין שני | צילום אלירן אביטל

חדשות | שירות בכף היד

רוצה להבטיח ללקוח שלך הגנה "פרפקט"?
בטח שאפשר!

התוכנית הפנסיונית עם ההגנה המקיפה

עכשיו במנורה מבטחים:

רוצה לשמוע עוד על  ? פנה למפקח הרכישה במחוז.

פנסיה

מטריה
TOP

ריסק
אובדן כושר עבודה 

משלים לפנסיית הנכות

ביטוח חיים 
פיצוי חד פעמי 
למקרה פטירה

בקרן הגדולה 
והיציבה בישראל
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לסוכניה כ משיקה  ופיננסים  ביטוח  לל 
לסוכן.  בכללנט  מכירה"  "הזדמנויות  את 
ומתקדם  חדשני  דיגיטלי  ממשק  מדובר 
ולקוחות,  מוצרים  של  ופילוח  ניתוח  לצפייה, 
חדשים  ביטוח  מוצרי  אונליין  להוסיף  ואפשרות 

ללקוח קיים.
מהחברה נמסר כי הממשק החדש יאפשר לסוכני 
החברה לקבל תמונה מלאה ומפורטת של פוליסות 
הביטוח והחיסכון של הלקוחות, לנתח ולפלח את 
דירה  רכב,  בריאות,   – תחומים  פי  על  הנתונים 

ועוד.
סוכן שישתמש בממשק ויזהה הזדמנות למכירה 
חדשה עבור לקוחותיו, יוכל להציע ללקוח לרכוש 
את הביטוח ואף לצרפו און ליין לביטוח רכב ודירה. 

משירותי  הנהנים  סוכנים  בנוסף, 
ישירות  להעביר  יוכלו  ויז'ן  כלל 
הלקוחות  רשימת  את  מהמערכת 
את  ולהגדיל   ,VISION מוקד  אל 

המכירות שלהם במינימום מאמץ.
ירון שמאי, משנה למנכ"ל ומנהל 
חטיבת לקוחות והפצה בכלל ביטוח 
ופיננסים ציין: "ממשק 'הזדמנויות 
כלי  הינו  לסוכן  בכללנט  מכירה' 
לסוכנינו  המקנה  וחדשני  מתקדם 
הלקוחות  תיק  של  כוללת  ראיה 
ערך  להם  להעניק  ויכולת  שלהם 

באופן  וחסכון  ביטוח  מוצרי  בהשלמת  אמיתי 
זה פותח  דיגיטלי  ומותאם לצרכיהם. כלי  מדויק 

בהתאם לדרישה שעלתה מהשטח, 
תוך שאנו מאפשרים לסוכן לצרף 
דיגיטלי,  באופן  גם  את לקוחותיו 
זו,  חדשנות  נבחרים.  במוצרים 
מהלכים  של  ישיר  המשך  הינה 
האחרונה,  בשנה  משיקים  שאנו 
עבודתו  את  מחזקים  שאנו  תוך 
במתן  הן  הסוכן  של  הדיגיטלית 
כלל  סוכני  במכירה.  והן  שירות 
מתהליך  ליהנות  אף  יכולים  ויז'ן 
דיגיטלי אשר מעביר את רשימת 
לקוחותיהם ישירות למוקד שפונה 
מוצרים  להשלמת  הסוכן,  של  בשמו  אליהם 

המותאמים לצרכיהם". 

המשנה מ סימון,  בן  אייל  הפניקס  נכ"ל 
אייל  המכירות  חטיבת  ומנהל  למנכ"ל 
דן  אשכול  ומנהל  וסמנכ"ל  אוחיון 
מאות  השבוע  אירחו  מינסקי,  ברוך  והסדרים 
סוכנים מאשכול דן והסדרים, בכנס פתיחת השנה 

החגיגי של הפניקס.
את הכנס, שנערך בלEast TLV, פתח בן סימון, 
שהודה למאות הסוכנים על תרומתם המשמעותית 
העמוק  הפעולה  שיתוף  ועל  החברה  להצלחת 
ולהתחזק.  פירות  לשאת  שממשיך  והמתמשך, 
פעילותם  על  לסוכנים  הודו  ומינסקי  אוחיון 
של  מחויבותה  את  וציינו   2019 בשנת  המבורכת 
הפניקס לציבור הסוכנים, תוך המשך חיזוק הקשר 

האישי והמקצועי. 
אוחיון הציג את הכלים הייחודיים והמתקדמים 
המהפכה  לרבות  לרשותם,  מעמידה  שהפניקס 
וכן שרותים  בענף,  הדיגיטלית שמובילה החברה 
כמו 'החזר בקליק' המאפשר החזר מהיר בתביעות 
או  הנייד  הטלפון  באמצעות  בריאות,  ביטוח 

המחשב. 
ומנהל תחום חסכון  דניאל כהן, משנה למנכ"ל 
בפני  הציג  בחברה  חיים  וסיכוני  טווח  ארוך 

שמציעה  הביטוחית"  "המטריה  את  המשתתפים 
החברה בעולם הפנסיה, תוך סקירה של התפתחות 
הענף הפנסיוני וההצלחה המרשימה של הפעילות 
משנה  שפירא,  דפנה  השנים;  לאורך  בחברה 
למנכ"ל ומנהלת תחום ביטוח הבריאות, הסבירה 
בתחום  עתידיות  התפתחויות  ועל  החידושים  על 

מילר,  שלמה  העשור;  פתיחת  עם  הבריאות, 
כללי  ביטוח  תחום  למנהל  ומשנה  בכיר  סמנכ"ל 
הרחיב את ידיעותיהם של הנוכחים בתחום ביטוח 
תכנית  על  פירט  וכן  זהיר",  "נהג  ומסלול  הרכב 

"HOME פלוס" לביטוח דירה ותכולתה.
בשיחה  סגל  עמית  העיתונאי  חתם  הכנס  את 
מרתקת על המציאות הפוליטית העכשווית בעידן 

הפייסבוק והרשתות החברתיות. 

כלל ביטוח משיקה ממשק דיגיטלי לניתוח 
מוצרים ולקוחות

 הפניקס פתחה את 2020 בכנס חגיגי 
לאשכול דן והסדרים

מאות סוכנים השתתפו בכנס פתיחת השנה של הפניקס, בו הם נהנו מהרצאות במגוון תחומי 
ביטוח ונחשפו לכלים ייחודיים ומתקדמים שמעמידה החברה לרשותם < רונית מורגנשטרן

שמאי. צילום: סיון פרג'

מינסקי. צילום: הפניקס

פותחים שנה

 את הכנס פתח בן סימון, 
שהודה למאות הסוכנים על 

תרומתם המשמעותית להצלחת 
החברה ועל שיתוף הפעולה 

העמוק והמתמשך



מקסימום מכירות
מינימום מאמץ
 בממשק הזדמנויות מכירה

בכללנט לסוכן

כלל מציגה את "הזדמנויות מכירה" דשבורד מכירות חדשני בכללנט לסוכן המאפשר לכם לקבל בקלות
 תמונה מלאה ומפורטת של כל הפוליסות השונות של הלקוחות, כך שתוכלו להציע להם מוצרים

ושירותים נוספים המתאימים לצרכיהם.

לפרטים נוספים פנו למפ״ע או היכנסו ל-כללנט לסוכן

לצפייה 
בסרטון

לחצו כאן

פילוח מבוטחים ומוצרים 
בהתאמה אישית

אופציה לניהול מכירה חדשה 
  VISION באמצעות כלל

 צירוף דיגיטלי לביטוח רכב ודירה
עם מספר סוכן

http://bit.ly/2NxgM9d
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ו"ח הסיכונים העולמי לשנת 2020 שפורסם ד
בשיתוף  העולמי  הכלכלי  הפורום  ידי  על 
מארש  בעולם  הגדול  הביטוח  ברוקר 
האיומים  אודות  רחבה  מבט  נקודת  מספק  ומקלנן, 
העולמי  השגשוג  על  להשפיע  שעשויים  המרכזיים 

בשנה הקרובה ובעשור הבא.
הל15 של הדו"ח, המסתמך על משוב  זו המהדורה 
עולמיים,  ומקבלי החלטות  מומחים  של כמעט 800 
הסבירות  מבחינת  את חששותיהם  לדרג  שהתבקשו 
מתייחס  הדו"ח  מהגורמים.  אחד  כל  של  וההשפעה 
לנושאים מרכזיים, כמו כלכלה, סביבה, טכנולוגיה 

ובריאות הציבור.
עימותים  כי  נמצא  הסיכונים  רשימת  בראש 
לאחר  ביותר,  הגבוה  הסיכון  את  מהווים  כלכליים 
אירועי  השלישי  ובמקום  פנימי  פוליטי  קיטוב  מכן 
לרכוש  משמעותי  נזק  שיגרמו  קיצוניים  אוויר  מזג 

ולתשתיות ולאובדן חיי אדם. 
הקשורות  סביבתיות  סוגיות  כי  עולה  מהנתונים 
המקומות  חמשת  בכל  נמצאות  האקלים  למשבר 
לעשור  המרכזיים  הסיכונים  ברשימת  הראשונים 
נמצא  האקלים  שמשבר  הראשונה  הפעם  זו  הקרוב. 
בכל חמשת המקומות הראשונים בדירוג הסיכונים. 

לאחר שנה רצופה במשברים סביבתיים, 
החל מהשריפות באמזונס ועד לשריפות 
הענק שעדיין משתוללות באוסטרליה, 
ימשיכו  סביבתיים  אירועים  כי  נראה 
בעשור  הבולטים  הסיכונים  את  להוות 

הקרוב. 
הראשונים  הסיכונים  חמשת 
הם:  הבא  בעשור  גבוהה  שסבירותם 

הפחתה  של  כישלון  קיצוניים,  אוויר  מזג  אירועי 
של פליטות גזי החממה והתאמה לשינויי האקלים 
סביבתיים  נזקים  ועסקים,  ממשלות  ידי  על 
מעשי ידי אדם )פשעים סביבתיים( ואסונות טבע 
גדולים ומשמעותיים, כמו רעידות אדמה, צונאמי, 

התפרצויות געשיות וסופות גאומגנטיות.
ומתקפות  הסייבר  איום  כי  הדו"ח  מן  עולה  עוד 
בין  המדורג  סיכון  גורם  להוות  הולכות  סייבר 
עשרת  מבין  ול8(   5 )מקום  הראשונים  המקומות 
הדו"ח,  פי  על  הקרוב.  בעשור  הבולטים  הסיכונים 
ויגרמו  יותר  לאגרסיביות  יהפכו  הסייבר  מתקפות 
גניבת  לצד  זאת  ופעולות,  תשתיות  ושיבוש  לנזק 

נתונים וכסף.
רשימת  בראש  שנמצאים  נוספים  סיכונים 

אג'נדות  כלכלי,  מיתון  הם:  הסיכונים 
המאמצים  כישלון  פופוליסטיות, 
את  להפחית  ועסקים  ממשלות  של 
והתמוטטות  האקלים  משבר  השפעות 
של מערכות סביבתיות. הדו"ח מתייחס 
העולמי,  המים  משבר  להחמרת  גם 
מדבקות  מחלות  של  ולהתפשטותן 

המושפעות ממשבר האקלים.
העולמי  הכלכלי  הפורום  של  הסיכונים  "דו"ח 
לשנת 2020 בשיתוף 'מארש' הוא מסמך יקר ערך, 
להעריך  העולם  בכל  ומנהלים  לחברות  המאפשר 
את הסיכונים שלהם לשנה הבאה ולעתיד הרחוק 
טוב יותר, מסבירה נעמי גיסר נתן, מנכ"לית מארש 
הנובעים  שסיכונים  הראשונה  הפעם  "זו  ישראל. 
הטבלה.  בראש  ניצבים  העולמי  האקלים  ממשבר 
לו  ותהיה  ויש  בכולנו,  נוגע  כבר  האקלים  משבר 
בישראל,  גם  עסקים  על  יתרה  השפעה  בקרוב 
כאשר כבר בחורף הנוכחי אנו חווים נזקים קשים. 
נוספת  תזכורת   – יעלה  הוא  גם  הסייבר  סיכון 
לחברות וארגונים בישראל להתמגן בפניו. למרות 
בישראל  עסקים  הרבה  לא  הגיאולפוליטי,  מצבנו 

ממוגנים ממתקפות סייבר, בניגוד לארה"ב".

ע"פ דו"ח הסיכונים העולמי ל־2020: האיומים על 
הכלכלה בעשור הקרוב - נזקי מזג אוויר קיצוני

< רונית מורגנשטרן

גיסר־נתן

 הקו הישיר להפניית תאונות: 073-2288250סניפי הרשת: ירושלים | תל אביב | חיפה | נתניה | רעננה | פתח תקווה | אשדוד | חולון

גבירותי ורבותיי

מרכזי השירות לתיקוני פחחות וצבע של שגריר 
אתכם לאורך כל הדרך

מהפח
 

שגריר אתכם לאורך כל הדרך

ור
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מי 
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ם: 
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גיל: 41
מצב משפחתי: נשוי +  3

משרד: נתניה וראשון לציון
התמחות: סוכן עצמאי בתחום הפיננסים, פנסיוני 

וריסקים
רישיון: רישיון פנסיוני – 8 חודשים

ותק: 11 שנים

למה בחרת במקצוע סוכן הביטוח?
"מגיל צעיר משך אותי נושא הכספים והפיננסים. 

עבדתי כשכיר בפסגות וככל שהתעמקתי יותר 
הבנתי שמדובר בעולם מגוון שמכיל נושאים שונים 

שרלוונטיים עבור כל אדם בכל גיל. התחום הוא 
דינאמי וכל הזמן ממציא את עצמו מחדש עם 

מוצרים חדשים ונושאים שלא היו בעבר".
נתקלת בקשיים בתחילת דרכך כסוכן עצמאי?

"באופן טבעי, הנושאים בהם התמקצעתי מתקופתי 
כשכיר חזקים אצלי יותר מאשר התחומים 

החדשים שאני לומד ומכיר עכשיו. באמצעות 
הדרכות, ימי עיון, וקורסים שאני משתתף בהם אני 

דואג להשלים את הידע הנדרש 
לצורך העבודה השוטפת".
איך הלשכה יכולה לסייע 

לסוכנים צעירים?
"בהדרכות והשתלמויות מקצועיות 

כל הזמן. כמו כן על ידי חיזוק 
תדמיתו המקצועית של הסוכן 
והפיכתו לאיש מקצוע שדואג 

לרווחתו של המבוטח".
איפה אתה רואה את עצמך בעוד 

10 שנים     
"כסוכן/יועץ מקצועי שיודע 
לדאוג ולטפל בכל הנושאים 

הפיננסים, פנסיונים וביטוחים של 
כל אחד ואחד. בעל תיק לקוחות 

גדול ומגוון, שיודע לתת מענה לכל אדם שפונה 
אליי".

טיפים לסוכנים צעירים?
"סבלנות, התמדה והמון למידה. כמו כל תחום 

ההתחלות הן קשות, רק לעיתים נדירות ההצלחה 

מגיעה במהירות. סבלנות היא 
מילת מפתח, במקרה של טעות 

צריך לדעת ללמוד ממנה ולהמשיך 
הלאה. בסופו של יום, אדם שפונה 

אל הסוכן הפרטי שלו רואה בו 
אוטוריטה מקצועית כמו כל גורם 

אחר בתחומו. ועל מנת שנדע 
לתת את המענה צריך להכיר את 
כל האפשרויות הקיימות. את זה 
ניתן לעשות רק עם ידע וניסיון 

שנרכשים לאורך זמן".
מה אתה חושב על עתיד מקצוע 

סוכן הביטוח?
"הסוכן יהפוך עם השנים כגורם 

המקצועי שאליו פונים כאשר 
מתעוררת בעיה או כשיש שאלה כלשהי. כדי 
להישאר רלוונטי, הסוכן יהיה חייב לתת ערך 

מוסף ללקוח. התחרות לא תהיה על המוצר 
או המחיר, אלא על הערך שאתה הסוכן תציף 

למבוטח שלך".

"אדם שפונה אל הסוכן הפרטי שלו רואה בו אוטוריטה מקצועית"

סוכן צעיר

סו”ב ניר מינס, סוכן עצמאי בתחום הפיננסים, פנסיוני וריסקים  “כדי להישאר רלוונטי, 
הסוכן יהיה חייב לתת ערך מוסף ללקוח"

| 22 באוגוסט 2019מדור | סוכן צעיר

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

סו"ב מינס | צילום: באדיבות המצולם
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 PassportCard  Business
הכניסה שלך לעולם העסקי 

בביטוח נסיעות לחו״ל
pcbusiness@passportcard.co.il לפרטים נוספים

 באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע"מ, החברה המבטחת – הפניקס חברה לביטוח בע"מ, בכפוף לתנאי הפוליסה, 
חריגיה וסייגיה ותנאי תוכנית PassportCard Business, בכפוף לחיתום רפואי, ללא השתתפות עצמית בשירותים רפואיים בחו"ל באמצעות הכרטיס, 

ובכפוף למגבלות השימוש בכרטיס, עמלות משיכה ומגבלות נקודתיות בכספומטים השונים.

שם: סו"ב מוניר הלון

תפקיד בלשכה: חבר דירקטוריון ליסוב
גיל: 62 

מצב משפחתי: נשוי לסוזאן ואב לבן ושלוש 
בנות

מגורים: תושב עספיא 

עיסוק: בעלים של אינשורנס סנטר סוכנות 
לביטוח, משרד ראשי בעספיא, סניף משנה 

עראבה 

ותק בענף: כ־26 שנה 
משרד  ובעל  וחיים,  באלמנטרי  התמחות 

להנהלת חשבונות 

הים,  ליד  הליכה  טבע,  טיולי  תחביבים: 
מוסיקה

מוטו בחיים: "כל אחד שווה את האמון שלך 
- עד שיוכח אחרת"

מה אתה חושב על עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
־"למען האמת, עם מה שקורה בשוק עם הר

גולציה והמעבר של החברות לשווק הישיר, 
ולא  כמעט  לכן  ורוד.  נראה  אינו  העתיד 
רואים דור המשך אצל הסוכנים העצמאים 

הבודדים".

איך אתה רואה את תפקיד הלשכה בנושא?
מיום  חיוני.  מאוד  הלשכה  של  "תפקידה 
ליום הניסיון לשמור על מעמדו של הסוכן 
להשקיע  הלשכה  על  יותר.  קשה  הופך 
יותר משאבים כדי לשמור על מעמדו של 

הסוכן".

אילו עצות יש לך לסוכנים כמוך?
להעניק  ביושר,  לנהוג  בעצמך,  "להאמין 
שירות טוב, ללמוד ולהתמקצע כל הזמן ועוד 

מוניר הלון | צילום: באדיבות המצולםפרט חשוב – להתקדם למשרד דיגיטלי".

"על הלשכה להשקיע יותר משאבים כדי 
לשמור על מעמדו של הסוכן"

בכל שבוע יאיר הזרקור של "ביטוח ופיננסים" על פעיל לשכה שכדאי שתכירו

זרקור לסוכנים
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האג"ח המיועדות מהוות משקולת על 
תיק הנכסים – אמת או אגדה? 

האקטואר רועי פולניצר בדק את התשואה הממוצעת שהניב שוק ההון ב־20 
השנים האחרונות ביחס לתשואות האג"ח המיועדות  הנה הממצאים

איגרות ל הוצאת  על  התבשרנו  כחודש  פני 
החוב המיועדות שהממשלה מנפיקה לתיקי 
הפנסיה, בהתבסס על מחקר שנערך על ידי 
ד"ר כוכב ופרופ' ספיבק. בעיתונות הכלכלית נכתב 
אז כי מסקנת המחקר היא שמכיוון והאג"ח המיועדות 
מזו  בממוצע  הנמוכה   ,4.86% של  תשואה  מניבות 
שמניב שוק ההון, הרי שהן מהוות משקולת על תיק 

הנכסים.
בעיניי,  תמוה  שדווח  האמפירי  והממצא  מאחר 
התשואה  האם  בעצמי  לבדוק  שעליי  החלטתי 
“CAGR”( של  )להלן:  הריאלית הממוצעת השנתית 
שוק ההון בל20 השנים האחרונות הייתה אכן גבוהה 

מל4.86%, או לא.
בחרתי  בישראל,  ההון  לשוק  כאומד  ראשית, 
זהו האומד  להשתמש במדד ת"א 125. חשוב לומר, 
השווי  הערכות  בתחום  השטח  אנשי  על  המקובל 
השוק  תיק  עבור  הפיננסיים  הסיכונים  וניהול 
הריאליות  התשואות  את  חישבתי  שנית,  בישראל. 
מל20 השנים  ההון בכל אחת  השנתיות שהניב שוק 
ונוסחת  לצרכן  המחירים  מדד  באמצעות  האחרונות 

 .Fisher )1930(
מתוך  תקופות  בל10  שבדיוק  עולה  מבדיקותיי 
יותר  20 תקופות, הלCAGR שהניב שוק ההון גבוה 
ההון  שוק  שהניב   CAGRהל למשל,  כך  מל4.86%. 
בעוד  מל4.86%,  נמוך  היה  שנה   20 של  לתקופה 
שלתקופה של 19 שנה למשל הוא היה גבוה מל4.86%.
 CAGRמהל להקיש  ניתן  האם  השאלה  נשאלת 
הל  על  שנה   19 של  לתקופה  ההון  שוק  שהניב 
CAGR שיניב שוק ההון בל19 השנה הבאות? אחת 
שאיש  הינה  אקטוארים  של  הבסיסיות  הטענות 
ההון  שוק  שיניב   CAGRהל את  לחזות  יכול  אינו 
הל האם  לקבוע  שקשה  ומכאן  מסוים,  זמן  לטווח 
CAGR שיניב שוק ההון מעתה והלאה יהיה גבוה 
מל4.86% או נמוך מל4.86%. איש הרי אינו יודע מה 
יהיה בעתיד והעבר אינו מלמד דבר על התשואות 
העתידיות של שוק ההון שיתממשו מעתה והלאה. 

לתשואות אין זיכרון

היא  המימון  תורת  של  היסוד  מאבני  אחת  ואכן, 
שלתשואות  קובעת  אשר  פונדמנטלית  הנחה 
יכולות  אינן  הן  וכי  זיכרון"  "אין  בשוק  הנוכחיות 
העבר  משמע,  העבר.  מתשואות  מושפעות  להיות 
אינו מלמד דבר על העתיד. זוהי הנחת בסיס למשל, 
לתמחור   Black & Scholes )1973( במודל 

אופציות. 

לדעת  ניתן  לא  למעשה,  נכונה.  זו  שטענה  נניח 
או  שנה   20 בעוד  ההון  שוק  שיניב   CAGRהל האם 
נמוך  או  גבוה  יהיה  אחר  מסוים  עתידי  זמן  בפרק 
מל4.86%. במילים אחרות, קיימת הסתברות של 50% 
שהלCAGR שיניב שוק ההון לתקופה של X שנים 
מהיום יהיה גבוה מל4.86% ובאותה מידה בהסתברות 
 Y שיניב שוק ההון לתקופה של CAGRשל 50% שהל
שנים מהיום יהיה נמוך יותר מל4.86%. למעשה זוהי 
הנחה הזהה לזו של הטלת מטבע, "עץ" או "פאלי". 

ניתן  שאותו  נוסף  טיעון  לכאורה  שיש  כמובן 
לתקופה  ההון  שוק  שיניב   CAGRשהל והוא  לטעון 
אנו  אך   ,4.86% בדיוק  יהיה  מהיום  שנים   X של 
בהנחה  התעלמותנו  את  ונחזק  זה  מטיעון  נתעלם 
בראון  תנועה  שקרויה  המימון  תורת  של  נוספת 
גיאומטרית )GBM(. תנועה בראון גיאומטרית הינה 
נכסים  של  שתשואות  הגורסת  תועלתנית  הנחה 
הינן בעלות תנודתיות מתמדת המורכבת משינויים 
של  "סחיפה", משמע, שתשואות  בתוספת  מקריים, 
נכסים אינן נשארות אף פעם במקום אלא הן נעות 

ונדות כל הזמן. 
אותם  של  לנעליים  לרגע  ניכנס  אם  כעת, 
אקטוארים, אנו מניחים שהעתיד בשוק ההון כמוהו 
כעתיד של הטלת מטבע עץ או פאלי וכי התפלגות 
דיון המתמקד  בינומית. משמע,  הינה  בו  התשואות 
בשני מצבי עולם בלבד: CAGR שגבוה מל4.86% או 

CAGR שנמוך מל4.86%.
כעת, חזרנו שוב לעולם של הטלות מטבע. בהנחה 
על  שייפול  ההסתברות  ואכן  מוטה  אינו  שהמטבע 
אני בא  צד(,  )50% לכל  זהה לחלוטין  הינה  כל צד 
וטוען שלא ניתן לקבל החלטה להוציא את האג"ח 
שהן  הטענה  בסיס  על  הפנסיה  מתיקי  המיועדות 
הנמוכה  תשואה  האחרונות  השנים  בל19  הניבו 

בממוצע מזו שהניב שוק ההון.
מדוע? כי ההנחה לפיה הלCAGR שהניב שוק ההון 
בל19 השנים האחרונות משקף את הלCAGR שיניב 
כמוה  הקרובים  ובעשורים  השנים  בל19  ההון  שוק 
כהנצחת המשבר הפיננסי של 2008 ולכן היא אינה 

נכונה מבחינה מימונית ואקטוארית. 
תנודתיות  קיימת  ההון  שבשוק  להבין  חשוב 
קביעות  לבסס  מקום  שאין  כשם  ולכן  מעגלית, 
כלכליות ארוכות טווח על בסיס ביצועים פיננסיים 
בתקופת שיא, כך אין לעשות זאת על בסיס ביצועים 
בדיקה  בסיס  על  לפיכך,  שפל.  בתקופת  פיננסיים 
של התשואה הממוצעת שהניב שוק ההון בעבר ביחס 
לתשואות האג"ח המיועדות בלבד - לא ניתן לקבוע 
האם האג"ח המיועדות מהוות בלון או משקולת על 

תיקי הפנסיה.

הכותב הינו מייסד ומנכ"ל לשכת האקטוארים 
בישראל 

Shutterstock :האם ניתן לחזות מה יקרה עם אגרות החוב? | צילום
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הכנס השנתי ה-14 
בענף הביטוח הכללי
1 8 . 2 . 2 0 2 0  , ' ג ם  ו י
אווניו, קרית שדה התעופה

אלמנטרי שתשתתפו
לפרטים ולהרשמה

נושאים נוספים בכנס:

רגולציה וחקיקה בענף האלמנטר
נזקי אש, טרור ומלחמה - הגנות וכיסויים

ביטוח עבודות קבלניות - הקשיים בתחום וניהול התביעה
חווית לקוח בעידן הדיגיטלי

האם רוכבי הכלים החשמליים מופקרים?
שוק הביטוח העולמי וההשפעות המקומיות

* פורסם בשבועון עדיף, 23.5.19

כנס אלמנטר 2020 – לכל המידע היכנסו לאתר הכנס
ההרשמה המוקדמת בעיצומה, מהרו להירשם

האם אתם יודעים 
כיצד להשיג כיסוי מיטבי וכיצד 

מטופלות תביעות ביטוח?
המשבר בביטוח עבודות קבלניות:

 מחירים מיוחדים לחברי לשכת סוכני הביטוח
50% הנחה לסוכנים צעירים בשיתוף ועדת צעירים בלשכת סוכני הביטוח

http://bit.ly/2TJ5IKd
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מתי בפעם האחרונה יצאת לשטח?
סו"ב ירון טל מסביר מדוע רשות שוק ההון מנסה להגביר את התחרות בענף 

הביטוח ואיך סוכני הביטוח צריכים להתמודד עם המצב החדש

שות שוק ההון רוצה להגביר את התחרות ר
בענף הביטוח ולכן היא מעניקה עוד ועוד 
רישיונות לחברות ביטוח חדשות לעסוק 
בתחום, כמו ליברה, ווישור ועוד. כלומר, הפרמטר 

היחיד שנבדק הוא המחיר.
להיכנס  ברור  רצון  ומתוך  מכך  יוצא  כפועל 
מורידות  החדשות  הביטוח  חברות  לתחום, 
שאינם  למחירים  עד  למבוטחים  המחירים  את 
ריאליים. כל זאת על מנת לגייס לשורותיהן עוד 
ועוד מבוטחים תוך השאיפה שבחלוף הזמן יתרגלו 

ויישארו אצלן.
הן  כאשר  בחוכמה  נוהגות  המדוברות  החברות 
מנת  על  הבזק  במהירות  קטנים  נזקים  משלמות 
מנת  על  ובעיקר  הביטוח  בשוק  עצמן  לייצב 
לעמוד בקריטריונים ובטבלאות של שביעות רצון 

המבוטחים מסילוק תביעות מהיר.
אבל מה קורה כאשר יש נזק גדול או חמור מכך, 
אם  ספק  יש  אשר  גדול  נזק  יש  כאשר  קורה  מה 
מתחילים  העניינים  כאן  בפוליסה?  מכוסה  הוא 
להסתבך. לרוב, מוצא עצמו המבוטח הקטן בפני 
החברות  מול  להתמודד  ונאלץ  שבורה  שוקת 
ולעבור  לתחום  מומחה  עו"ד  באמצעות  הישירות 
מסכת ייסורים שתחילתה ידועה אבל סופה ממש 

לא. כאן, אנו סוכני הביטוח נכנסים לתמונה.

צאו לשטח
אני  משמעותיים,  בנזקים  ובמיוחד  בנזקים, 
ממליץ לסוכני הביטוח לצאת לשטח ולפגוש את 
המבוטח יחד עם השמאי. לפגוש את המבוטח, את 

השמאי ולבחון מקרוב את הנזק.
כמובן שנזק שהוא תאונתי ולא צפוי מראש לא 
מסונכרן עם יומן הסוכן. לכן הסוכן צריך לעשות 
"חישוב מסלול מחדש", לבטל את הלו"ז המתוכנן 
כי  ולוודא  הנזק  גודל  את  לראות  לשטח  ולצאת 
השמאי נותן למבוטח את כל הזכויות המגיעות לו 
ושהמבוטח לא תמיד ער אליהן. לדוגמה, ליווי של 
חברות שיקום נזקים תוך מומחיות לנזקי מים/אש; 
הפוליסה,  תנאי  )לפי  הכנסות  אובדן  בגין  פיצוי 
לפי  שונים  בתחומים  מומחים  וקיים(;  במידה 

הצורך ולפי מהות הנזק.
כוח  נותן  הנזק  בשעת  הביטוח  סוכן  של  ליווי 
ועוצמה למבוטח. המבוטח מרגיש כי הסוכן "פורע 
את השיק" עבור מתן שירות ביום פקודה, לעיתים 
לאחר שנים ארוכות בהן היה מבוטח וללא נזקים.

השמאי מבין כי הוא חייב לתת למבוטח את כל 
מה שמגיע לו והכי חשוב - במהירות. הרי ברור 
כי ככל שהמבוטח יחזור מהר יותר לשגרה לאחר 

קרות הנזק ושיקומו, כך היקף הנזק יקטן.

חברות הביטוח הישירות
המבוטחים,  את  ונלווה  יותר לשטח  ככל שנצא 
הביטוח.  סוכן  של  כוחו  את  ויפנים  יבין  הציבור 
מעניקה.  לא  ישירה  חברה  אף  הזה,  השירות  את 
דיירת  ידי  על  הדירה  נשרפה  למבוטח  לדוגמה, 
משנה. נגרם נזק משמעותי כולל נזק גדול לחדר 
המשותף.  בבניין  סמוכות  ולדירות  המדרגות 
להגיע  הביטוח  סוכן  את  מחייב  זה  מסוג  אירוע 

לשטח ולתת מענה לכלל ההיבטים. 
היבטים כמו:

• טיפול בנזק לחדר המדרגות. 	
• תיאום הגעת חברות שיקום שיתנו הצעת 	

מחיר לטיפול ושיקום הנזקים - למותר לציין 
את חשיבות השבת המצב לקדמותו במהירות 

האפשרית.
• טיפול בנזק/ליווי של הנזקים לדירות סמוכות 	

)בניינים סמוכים(. 
• תיאום הגעת בעלי מקצוע שונים: חשמלאי, 	

טכנאי מעליות וכד'. 
• עזרה במציאת דיור חלופי לדיירים.	
• קבלת מקדמה מחברת הביטוח לשם השבת 	

המצב לקדמותו )חשוב גם להכרה בנזק(. 
זהו ערך מוסף אמיתי אשר לא יסולא בפז וכאמור 
יציאה  בכל  כי  אציין  אגב  כבדרך  תחרות.  ללא 
לשטח לומדים אילו כיסויים כדאי למכור ללקוח, 
נוספים,  מקבלים הפניות ללקוחות פוטנציאליים 

ועוד.
בהצלחה, ואל תשכחו - השטח קובע!

CLUהכותב הוא עורך דין ו־

Shutterstock :ככל שנצא יותר לשטח ונלווה את המבוטחים, הציבור יבין ויפנים את כוחו של סוכן הביטוח | צילום

בנזקים, ובמיוחד בנזקים משמעותיים, אני ממליץ לסוכני הביטוח 
לצאת לשטח ולפגוש את המבוטח יחד עם השמאי. לפגוש את 

המבוטח, את השמאי ולבחון מקרוב את הנזק
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 על המיסים שמאחורי תגמולי 
הביטוח והקצבאות

מסוגייה שנידונה בבית המשפט נלמד על החשיבות של נושא המיסים  וגם: על מי מוטלת 
האחריות במקרה של תביעה לפיצוי בגין הורדת מס גבוה מדיי  < עו”ד עדי בן אברהם

לבלות א זכיתי  האחרון  החגים  חודש  ת 
האומה  של  לידתה  בערש  משפחתי  עם 
בחוף  שיגרתי,  לא  טיול  האמריקאית. 
על  שגורות  שלא  למדינות  ארה"ב,  של  המזרחי 
במסגרת  ביבשת.  המבקרים  הישראלים  של  לשונם 
הטיול הובילנו הסבאורבן לעיר פילדלפיה )במדינת 
האבות  אחד  את  "להכיר"  זכינו  ושם  פנסילבניה( 
אנו  דמותו  את  )אשר  פרנקלין  בנג'ימין  המייסדים, 

מכירים מדיוקנו המתנוסס על שטר הל100 דולר(. 
 פרנקלין, אשר היה מושל פילדלפיה הוציא תחת 
אבקש  מהם  אחד  על   - ויפים  שונים  פתגמים  ידיו 
להתעכב השבוע. הפתגם הוא "בעולם הזה לא קיים 
תביעות  על  אז  ומיסים".  מוות  מלבד  ודאי,  דבר 
פטירה ומוות לא נדון, אך כן נדבר על העובדה שעל 
נדרשים  המבוטחים  שונים/קצבאות,  ביטוח  תגמולי 

לשלם מיסים. 
אגב, נושא המיסים הוא דבר שתמיד כדאי להסביר 
ללקוחות, אפילו במעמד ההצעה לביטוח, כדי שיבינו 
פיצוי  מסוג  אינם  שהם  ביטוח  תגמולי  קיימים  כי 
בסכומי  ביטוח  בתגמולי  מדובר  אלא  נטו,  בסכום 
ברוטו לפני מס. אני אגב זוכר מקרים מעברי כמנהל 
שגילו  מופתעים  מבוטחים  אלי  פנו  בהם  תביעות, 
באופן אשר  האכ"ע,  מיסים מתשלומי  להם  נוכו  כי 
קיצץ בכמעט 50% את הקצבה החודשית, ממנה הם 
התפרנסו, בתקופת אובדן הכושר, ונאלצתי להבהיר 

להם כי עליהם לפנות לרשויות המס.  
השבוע אדבר על עמית בקרן פנסיה שטען כי קרן 
ביחס  עודפים  הכנסה  מס  תשלומי  מנכה  הפנסיה 
לקצבה החודשית שהוא מקבל )קצבת הזקנה( ועל כך 
הוא הגיש את תביעתו לבית הדין לעבודה בדרישה 

להשבת הכספים ששולמו ביתר. 
קרן הפנסיה, ביקשה למחוק את התביעה מהנימוק 
רשות  מול  להסדיר  יש  מיסוי  של  סוגייה  כל  כי 
יש לבוא בטענות  והקרן אינה הגורם אליו  המיסים 
ממרץ  החל  כי  הוסיפה  הקרן  המס.  לשיעור  ביחס 
2017 היא מקבלת עדכונים אוטומטיים מרשויות מס 
הכנסה ביחס לאישור המס שיש לנכות לעמיתי הקרן 
המקבלים קצבה. במהלך יולי 2017 היא קיבלה עדכון 
ומעל  על פטור ממס עד לסך של 330 שקל שנתי 
אלו  להוראות  ובהתאם  מס,  ניכתה  היא  זה  לסכום 
היא פעלה, הכל כאמור, על פי הנחיות פקיד השומה 
אשר נמסרו לה. ביחס לשנים 2018ל2019, לא נוכה 
מפאת  כאמור,  השומה  פקיד  להנחיות  בהתאם  מס 
הגיעו  לא  לעמית,  ששולמו  שהתשלומים  העובדה 

לסף הנדרש, אשר מעבר להם יבוצע ניכוי המס.

בנוסף שבה והדגישה הקרן, כי כאמור, כל טענה על 
גביית מיסים יש להפנות לפקיד השומה ולהסדירה 
מולו.  לעמית יש אפשרות לפנות תוך 30 ימים מיום 
המצאת השומה ולהגיש השגה וזאת בהתאם להוראת 
עוד  חדש[.  ]נוסח  הכנסה  מס  לפקודת  150)א(  סעיף 
פי  שעל  הרי  ביתר  מס  גביית  קיימת  אם  כי  נטען 
לפקיד  לפנות  יש  הכנסה  מס  לפקודת   160 סעיף 
השומה ולבקש חזרה את הכספים שהעמית ששילם 
הגישה  צורפה לתביעה,  המיסים אשר  ביתר. רשות 
עמדה לפיה אכן נוכה לעמית מס ביתר ביחס לשנת 
2017, וכי בהתאם לסעיף 160, עליו לפנות בבקשה 
להחזר הכספים שנוכו ביתר. לנוחיות הקריאה אצרף 

את נוסח הסעיף כדלקמן:
אדם  כי  השומה,  פקיד  של  דעתו  להנחת  "הוכח 
שילם מס לשנת מס פלונית – בין דרך ניכוי ובין 
בדרך אחרת – יתר על הסכום שהוא חייב בו והדו"ח 
לאותה שנה הוגש לא יאוחר מתום שש שנים אחריה, 

יהא אותו אדם זכאי, תוך שנה מיום שנערכה השומה 
שבה נקבע הסכום היתר או תוך שנתיים לאחר תום 
שנת המס שבה שולם המס, הכל לפי המאוחר יותר, 
הצמדה  הפרשי  בתוספת  היתר  תשלום  לו  שיוחזר 
שנת  מתום  159א)א(  בסעיף  כמשמעותם  וריבית 
לפי  התשלום,  מיום  או  הדו"ח  הוגש  שלגביה  המס 

המאוחר, ועד ליום ההחזר".
בית הדין קובע כי אכן התביעה היתה צריכה להיות 
הפנסיה,  קרן  כנגד  ולא  המס  רשויות  כנגד  מוגשת 
שכן כספי העמית, נמצאים בידי רשויות מס הכנסה 
את  ניכתה  לא  הקרן  הפנסיה,  קרן  ברשות  ולא 
הכספים בזדון, אלא פעלה בהתאם להוראות שקיבלה 
ממס הכנסה או לכל הפחות, כפי שהבינה אותם. לכן 
בית הדין מוחק את התביעה כנגד קרן הפנסיה ושולח 

את העמית לבקש השבה ממס הכנסה ישירות.  
הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת

סוכני ביטוח 

Shutterstock :כדאי להסביר ללקוחות על נושא המיסים | צילום 
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הקרן לא ניכתה את הכספים בזדון, אלא פעלה בהתאם 
להוראות שקיבלה ממס הכנסה או לכל הפחות, כפי שהבינה 

אותם. לכן בית הדין מוחק את התביעה כנגד קרן הפנסיה

http://www.nevo.co.il/law/84255
http://www.nevo.co.il/law/84255/150.a
http://www.nevo.co.il/law/84255/150.a
http://www.nevo.co.il/law/84255
http://www.nevo.co.il/law/84255/160
http://www.nevo.co.il/law/84255/160
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 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il המייל:  כתובת  באמצעות  בכתב 

דרושים
סוכן ביטוח חיים/כללי בעל וותק של 20 שנה בענף 

הביטוח,בעל ידע בכל מערכות חברות הביטוח 
ותיפעול משרד, מעוניין לתת שרותי בק אופיס 

מהבית לסוכני ביטוח חדשים/ותיקים בעלי תיק קטן/
בינוני,לפרטים עופר-טלפון 0503899399 או במייל 

ofer.sani.ins@gmail.com
למשרד ביטוח בפתח תקוה בקרית מטלון קרוב לצומת 

גהה דרושה פקידת ביטוח חיים ופנסיה לטיפול בתיק 
קיים  וחדש אפשרות למשרה או חצי משרה . קורות 

   ilan@ungar-ins.co.il חיים למייל

לסוכנות ביטוח בראשון לציון דרוש/ה חתמ/ת 
אלמנטרי כחלק מצוות רחב ומשפחתי. מחלקת 

עסקים / רכב / דירות התפקיד כולל : הכנת הצעות, 
חיתום והפקת פוליסות מתן מענה ללקוחות המשרד. 

דרישות: ידע והכרה של תחום האלמנטרי שליטה 
במערכות חברות הביטוח תודעת שירות גבוהה יכולת 

למידה ורצון להתקדם. *תחילת עבודה מיידית נא 
ins1@yeldad.co.il - לשלוח לקורות חיים

למשרד ביטוח בהרצליה דרוש סוכן ביטוח עם 
התמחות מרכזית בתכנונים פנסיונים, מיסוי קופ"ג, 

תהליכי פרישה. מודל שותפות פורץ דרך בענף. קורות 
ibn1976@gmail.com :חיים למייל

דרושה רפרנטית ביטוח חיים בקרית אונו, לטיפול בתיק 
קיים, משרה מלא לפרטים: ליובל מור 054-7179599

למשרד ביטוח מצליח בפתח תקוה דרוש/ה חתם/ת 
ביטוח עסקים ואחריות מקצועית כולל חידושים 

ומכירות בעל/ת ידע במערכות חברות הביטוח.
משרה מלאה/ חלקית תנאים טובים למתאימים עם 

אפשרויות קידום. המשרה עם בסיס ובונוסים גבוהים 
למתאימים זריזות, תודעת שירות גבוהה, יכולת מו''מ 

מול עסקים. ניסיון בחיתום עסקי – חובה. ידע במכירות 
וניסיון מסחרי – יתרון.   קורות חיים נא לשלוח ל: 

jobs@yeadim-bit.co.il
לסוכנות ביטוח מובילה בגן יבנה דרוש/ה פקיד/ה 

לביטוח אלמנטרי הכולל רכב, דירה ועסקים. ידע בביטוח 
חיים יתרון . ניסיון  חובה.ניסיון בנתינת שירות מכירתי 

ללקוחות קיימים וחדשים. תנאים מצוינים ושעות עבודה 
B@BD2.CO.IL : נוחות.קו"ח למייל

סוכנות ביטוח מובילה בגן יבנה דרוש/ה למשרה מלאה 
פקיד/ה לביטוח אלמנטרי הכולל רכב, דירה ועסקים 

ניסיון בנתינת שירות מכירתי ללקוחות קיימים וחדשים, 
7 שנים ניסיון מינימום. תנאים מצויינים ושעות עבודה 

b@bd2.co.il נוחות. קורות חיים למייל

שכירות משנה
להשכרה בחלונות הסיטי משרדים מרוהטים לשכירות 
משנה לבעלי מקצוע חופשיים: עורכי דין, רואי חשבון, 

וסוכני ביטוח. שכירות לטווח ארוך\קצר ללא התחייבות. 
זמינות מיידית ! לפרטים – יאנה 0537753538

משרד ביטוח גדול, מואר, ומרווח באזור הקריות , קומה 
א' על ציר תנועה מרכזי בבניין חדש ואסתטי, לכניסה 

מיידית , משרד מרשים ומיוחד. עופר 0503/235549

סוכנות ביטוח בצמיחה מציעה: עמדת עבודה כולל 
הכול ב 1200 ₪ לחודש כולל חניה, חדרי עבודה 

כולל 2 חניות בין 3000 /4000₪. כולל ליווי מקצועי, 
מיקום מנצח לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון 
 03־9591333 052־7703399 /052־4526944 מייל: 

ins.com־office@beyahad

מפרטי להשכרה משרד ברחוב החילזון 15 ש גן, 
משופץ אדריכלית, מפואר, תקרות גבוהות, מואר, 

קומת קרקע עם גינה אחורית, יש מטבחון, באמצע 
4 חברות ביטוח, סופר מרכזי. חדר פרטי 15 מטר 

־ מחיר 1,500 שקל, כולל ארנונה, אחזקה, מים 
וחשמל. יש אפשרות ל־2 חדרים, 40 מטר, מחיר 

3,000 שקל, כולל ארנונה, אחזקה, מים וחשמל כולל 
חנייה אחת. קרן דבורא 054־4225655

בראשל"צ משרדים מקסימים מסודרים ומאורגנים 
לכניסה מיידיתעד 75 מ"ר ניתן לשכור גם חדר אחד. 

לפרטים ארז לוי 0547966694 ,  039520400

חדר/ים להשכרה גדולים מרווחים ומוארים )אפשרות 
לקבל מרוהט (. להשכרה כדייר משנה, בסוכנות לביטוח.

המחיר פיקס = כולל כל  המיסים. עלות חודשית וללא 
התחייבות המשרד ממוקם  בראשון לציון, ליד קניון הזהב 

/ סינמה סיטי. גישה לתחבורה ציבורית, חניה חופשית.
ins.co.il־shlomo@ks .2944888לפרטים – שלמה 052־

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח מציעה שירותי משרד ותפעול לסוכנים מול 

חברת כלל , ברמה גבוהה בתחום הפנסיוני , ביטוחי חיים 
ובריאות במגוון דרכי התקשרות אטרקטיבי מאוד לבירורים 

mayyona04@gmail.com  054-3073833 שוקי

רוצה לחזק את המשרד? להקים אגף חדש? )חיים /
אלמנטרי/ בריאות(? מתלבט אם למכור את התיק?  

פגישה ללא התחייבות. נתן ־ 052־9770368 או במייל:  
gmail.com@0555037

מחפשים בית ? רוצים להוריד עלויות למינימום 
)שכירות, מזכירות , תפעול, חניה וכו' (אנו מציעים את 

כל אלו וכן שת"פ בין סוכנים ותיקים לסוכנים צעירים, 
בין סוכני אלמנטר לסוכני חיים.בנוסף שרותי פיקוח 

צמודים ואיכותיים וסביבת עבודה תומכת להצלחה עם 
קבלותהשיחה החשובה ביותר שעשיתם בעשור !!! 

 ins.com־gil@beyahad תתקשרו.המייל שלי 
הנייד שלי לפרסום 0527703399

סוכנות ביטוח מובילה בדרום מעוניינת לרכוש תיקי 
ביטוח אלמנטרי באזור הדרום בכל גודל סודיות 
מובטחת לפרטים: haybit@haybit.co.il נייד: 

0542144567

אורגל סוכנות לביטוח מחפשת שיתוף פעולה עם סוכן / 
סוכנת / סוכנות ביטוח לביטוח אלמנטרי / חיים. לתאום 

פגישה ופרטים נוספים, ניתן להתקשר לדוד בטלפון  
 052-6533382

בי. פור יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז, מעוניין לרכוש 
תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי. כולל מודלים גמישים 

 ארוכי טווח, כולל משרדים. 0528741331 
Michaele@b4־u.co.il סודיות מובטחת.

סוכנות ביטוח מובילה בדרום מעוניינת לרכוש תיקי 
ביטוח אלמנטרי באזור הדרום בכל גודל סודיות 
מובטחת לפרטים: haybit@haybit.co.il נייד: 

0542144567

אורגל סוכנות לביטוח מחפשת שיתוף פעולה עם סוכן / 
סוכנת / סוכנות ביטוח לביטוח אלמנטרי / חיים. לתאום 

פגישה ופרטים נוספים, ניתן להתקשר לדוד בטלפון  
 052-6533382

בי. פור יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז, מעוניין לרכוש 
תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי. כולל מודלים גמישים 

 ארוכי טווח, כולל משרדים. 0528741331 
Michaele@b4־u.co.il סודיות מובטחת.

 הערכות סותרות על ייקור פרמיות 
ביטוחי המשנה

לא רק בישראל: גם 
החברות היפניות אינן 

ערוכות לשיטפונות 

ם הכלכלה היפנית סובלת מחוסר היערכות של ג
החברות למכת השיטפונות הפוקדת את המדינה 
בעקבות שינויי האקלים. מצב זה מסב נזקים בהיקף 
של מיליארדי דולר בשל השיטפונות שהיו בחודשים 

האחרונים, במיוחד ברבעון האחרון של 2019.
יפניות  חברות  בקרב  שנערך  רויטרס  של  סקר 
קובע כי המשק היפני ערוך להתמודד עם רעידות 
החברות  עושות  מה  יפן.  את  שפוקדות  האדמה 
ניכר  נזקי השיטפונות? אחוז  על מנת למזער את 
ביטוחים מתאימים  של החברות, כל80%, רוכשות 
אלטרנטיבים,  אספקה  מערכי  עם  נערכות  והיתר 

זאת כדי לצמצם את הפגיעה במשלוחי הייצוא.
הליברלית  המפלגה  השלטון,  במפלגת  אולם 
הדמוקרטית, תובעים שבממשלה יוקם מיניסטריון 
בדרכי  וטיפול  טבע  אסונות  למנוע  שתפקידו 
היפניות  הביטוח  חברות  מאידך,  ההתאוששות. 
נפגעי  לפינוי  ביטוח  פוליסת  הכנת  משלימות 
באזורים  תשווק  הזו  הפוליסה  טבע.  אסונות 

הפגיעים ביותר ביפן לאסונות טבע.

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

בסה סותרות  לערכות 
ביחס  הביטוח  קטור 
לייקור שחל השנה בפרמיות 

בעק זאת  המשנה,  לביטוחי 
באוסטרליה  השריפות  בות 

השיטפו ונזקי  לוקליפורניה 
נות ביפן.

ההש בנק  של  לאנליסטים 
 KBW האמריקאי  קעות 

ביטו שפרמיות  למעריכים 
במהלך  יתייקרו  המשנה  חי 

ההפס על  בהתבסס  להשנה 
דים שנגרמו מאסונות הטבע 
גורמים  ביפן.  והשיטפונות 

חוזי  חידושי  רמת  הם  להתייקרות  נוספים 
הנמוכה  והרווחיות  בינואר  משנה  ביטוחי 

בביטוחי רכוש ורכב בשנה החולפת.
מעריך   AON הביטוח  ברוקר  מאידך, 

פר על  באוסטרליה  השריפות  לשהשפעת 
מיות ביטוחי הרכב לא תהיה משמעותית 

קו בשנים  דומים.  באירועים  שקרה  לכפי 

על  לחצו  כדליקות  טבע  אסונות  דמות 
מבטחי המשנה לייקר את פרמיות ביטוחי 

המשנה.
איזו  לדעת  נוכל  הקרובים  בשבועות  רק 
תחזית היא המדויקת ביותר. הצפי שחברות 
ביטוחי המשנה יחליטו לפי היקף התביעות 

והסכומים שיקבלו בזמן הקרוב.
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פוליסת ביטוח לפינוי נפגעי אסונות טבע

mailto:ins1@yeldad.co.il

