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העיתון של ענף הביטוח

אריה אברמוביץ, נשיא הלשכה, בישיבת המועצה הארצית הראשונה 
בקדנציה החדשה: 

"נכונה לנו קדנציה ארוכה, מלאת אתגרים והישגים. נפעל 
באחדות ובשיתוף פעולה למען העצמת סוכן הביטוח וחיזוקו"

זאב פרלשטיין נבחר פה אחד ליו"ר המועצה הארצית; בנוסף אישרו חברי המועצה הארצית פה אחד את מינויו 
של אורי צפריר לתפקיד סגן וממלא מקום נשיא הלשכה; לראשונה מונתה אישה לתפקיד סגנית נשיא הלשכה 

עם אישורה של שוש כהן לסגנית הנשיא וממונה על מיתוג ותדמית הסוכן

המשך הכתבה בעמ' הבא <<

במעמד חגיגי ובאווירה של לכידות, שילוב 
ביום  התקיימה  גבוהה,  ומוטיבציה  ידיים 
הארצית  המועצה  ישיבת  בינואר,   14 ג’, 
זו  ישיבה  החדשה.  בקדנציה  הראשונה 
פעילותה  פתיחת  את  רשמי  באופן  סימלה 
אריה  הנשיא  בראשות  הלשכה  של 
אישור  את  ברובה  וכללה  אברמוביץ, 
במוסדות  השונים  לתפקידים  המועמדים 
קינן,  מוטי  פתח  כך  בתוך  ובוועדות. 
היה  ולאחריו  ברכה  בדברי  הלשכה  מנכ”ל 
כי  בדבריו  הדגיש  אשר  הלשכה,  נשיא  זה 
“אנו נושאים את התקווה של אלפי סוכנים 
אנו  הביטוח.  בענף  שינוי  לראות  בארץ 
יוצאים לדרך חדשה שבסופה נהייה לשכה 
הביטוח  סוכן  מובילת.  לשכה  ולא  מובילה 
הכלים  כל  את  נעמיד  אנו  הכל.  לפני  יהיה 
השירות  את  לו  נעניק  לסוכן,  שברשותנו 
הטוב ביותר. יחד נבטיח שהלשכה  תהיה 
ותעמוד  סוכן  לכל  מבטחים  ומקום  בית 
או  משפטית  כלכלית,   - בעיה  בכל  לימינו 
מלאת  ארוכה,  קדנציה  לנו  נכונה  אישית. 
אתגרים והישגים. נפעל באחדות ובשיתוף 
פעולה למען העצמת סוכן הביטוח וחיזוקו”. 
את  להביע  אברמוביץ  ביקש  כן,  כמו 
על   ,CLU כץ  אודי  היוצא,  לנשיא  תודתו 
כמו  “אודי,  ציבורית.  שליחות  של  שנים   6
לפניו,  הלשכה  את  שהובילו  הנשיאים  כל 
ומסירות  עשה זאת מתוך שליחות, אמונה 
הדברים  סיום  עם  אמר.  לשבח”,  ראויה 
הצביעו החברים פה אחד ואישרו את מינויו 
המועצה  יו”ר  לתפקיד  פרלשטיין  זאב  של 
הארצית. פרלשטיין הודה על אמון החברים 
וציין כי “אני רואה באירוע היום אירוע מכונן. 
מטרתנו משותפת: בעד, עבור ולמען סוכני 
ולכבד  המקצוע  על  להגן  נפעל  הביטוח. 
את פרנסתנו. אני רואה במועצה גוף אחד 
למען כולם ותמיד נזכור שאנחנו כאן למען 
יו”ר  שלהם”.  המשפחות  ולמען  הסוכנים 
למיכל  והודה  המשיך  הארצית  המועצה 

יו”ר המועצה היוצאת, על פעילותה  שילה, 
ופירט  האחרונות,  השנים  בשש  הברוכה 
לגבי  ותוכניותיו  שלו  מאמין”  ה”אני  אודות 
פעילותה.  ואופן  בראשותו  המועצה  צביון 
בפרלשטיין  הבחירה  על  בירך  אברמוביץ 
ואמר כי “אין ראוי מזאב לקבל תפקיד זה. 

הביטוח,  סוכני  לטובת  רבות  עשה  זאב 
בתוך  רבות”.  עוד  יעשה  שהוא  בטוח  ואני 
כך אישרו חברי המועצה הארצית פה אחד 
סגן  לתפקיד  צפריר  אורי  של  מינויו  את 
וממלא מקום נשיא הלשכה ואת מינויה של 
ואחראית  הלשכה  נשיא  לסגנית  כהן  שוש 
בפעם  מדובר  הסוכן.  ותדמית  מיתוג  על 
לתפקיד  ממונה  אישה  בה  הראשונה 

סגנית נשיא לשכת סוכני הביטוח.
ארנון  יובל  שאושרו:  המינויים  מבין  עוד 
ורדי  אריק  פנסיוני,  ביטוח  ועדת  לראשות 
וגיוס  אירועים  סניפים,  ועדת  לראשות 
חברים,  אריאל מונין לראשות ועדת ביטוח 
כללי, יואל זיו לראשות ועדת בריאות וסיעוד. 

כמו כן מונו ראשי הוועדות: פעילות וקשרי 
וסוכנים  רווחה  טכנולוגיה,  כספים,  קהילה, 
צעירים, ואושרו חברי הוועד המנהל, חברי 
חברי  ליסו”ב,  הכלכלית  החברה  הנהלת 
הנהלת ליסו”ב סוכנות לביטוח, נציג הלשכה 
המכללה  פעילות  על  והאחראי   BIPAR-ב

במסגרת  בהמשך(.  נוספת  הרחבה  )ראו 
הישיבה הארצית אף נערכה פרידה מרגשת 
מחברי המועצה שסיימו את תפקידם ולכל 
נשיא  אישי.  הוקרה  מגן  הוענק  מהם  אחד 
כי  ואמר  סיכם  אברמוביץ,  אריה  הלשכה, 
על  הארצית  המועצה  לחברי  מודה  “אני 
במינויים  מדובר  במועמדים.  הגורף  האמון 
הרכב  בחרה  המועצה  מכך.  ויותר  ראויים 
ומסורים, אשר  איכותיים  סוכנים  מנצח של 
הלשכה  חברי  פסיפס  את  נאמנה  מייצגים 
פנינו קדימה,  ובעיקר מחויבים להצלחתם. 
ונצליח  לנו,  הנכונים  האתגרים  לקראת 
בזכות  לעצמנו  שקבענו  ביעדים  לעמוד 

עבודה קשה, מקצועיות ואחדות מטרה”.  

ישיבת המועצה הארצית - תמונה קבוצתית
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<< המשך הכתבה מעמ' קודם 

להלן המינויים שאושרו במסגרת ישיבת המועצה הארצית:

יו”ר המועצה הארצית - זאב פרלשטיין
סגן וממלא מקום נשיא הלשכה - אורי צפריר

סגנית נשיא הלשכה וממונה על מיתוג ותדמית הסוכן - שוש כהן

חברי הוועד המנהל: 
אריה אברמוביץ, אורי צפריר, שוש כהן, יובל ארנון, אריק ורדי, אריאל מונין, יואל זיו, אבי ברוך, מיכל וינצר, ראובן רפ, שי שדה, 

טוביה צוק, ג’קי אמסלם, עאלם נואף, קובי צרפתי. 

ועדות הלשכה:
יו”ר תת ועדותיו”רועדה

ארז גוטמן  - פיננסיםיובל ארנוןביטוח פנסיוני
ג’קי אמסלם - אירועים וכנסיםאריק ורדיסניפים, אירועים וגיוס חברים

מוטי דהרי CLU - גיוס חברים חדשים
אריאל מוניןביטוח כללי

יואל זיובריאות וסיעוד
מיכל וינצרפעילות וקשרי קהילה

אבי ברוךכספים
ראובן רפטכנולוגיה

עוזי ארגמןרווחה
דביר רפסוכנים צעירים

ע”ש  וביטוח  לפיננסים  המכללה  פעילות  על  אחראי 
שלמה רחמני ז”ל: אשר סייפר

אחראי על שרות לסוכן: עלאם נואף 

צוות תגובות תקשורת: טוביה צוק 

חברי החברה הכלכלית של הלשכה )ליסו”ב(: יו”ר הנהלה 
- אלי אנגלר; חברים - אריה אברמוביץ, אורי צפריר, עמי ונד, 

איציק זילברמן, אבי ברוך, מוטי קינן, עו”ד מיכאלה ייגר. 

שטרק;  אלי   - הנהלה  יו”ר  לביטוח:  סוכנות  ליסו”ב  חברי 
מנהל עסקים - אריאל ארז; חברי הנהלה - דוד בן דוד, אלון אבן 

חן, מקסים דרעי, אבו נאסר ואסים, מרדכי מורנו.

לשכות  ויו”ר  נשיאי  )פדרציית   BIPAR-ב הלשכה  נציג 
הוועד המנהל )חסרים בתמונה - עאלם נואף, יואל זיו וקובי צרפתי(סוכני ביטוח וברוקרים באירופה(: יוסי מנור

לתשומת לבכם: חוות הדעת המפורטת בנוגע לחובת ביטוח פנסיוני מקיף במשק - מעבר ל-2014, 
 .www.insurance.org.il :מופיעה באתר הלשכה בכתובת

חוות הדעת נכתבה עו"ד יניב גל ממשרדו של עו"ד ג'ון גבע, היועץ המשפטי ללשכה, ומביאה לידי ביטוי 
ובהרחבה את כל ההיבטים הקשורים בנושא. 

חובת ביטוח פנסיוני מקיף במשק - 
תיקונים בצו ההרחבה ומעבר לשנת 2014
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ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה את הצעת החוק 
המתייחסת לזכות העובד לבחור את סוכן הביטוח שלו

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה בתחילת 
שוק  אגף  שמוביל  החוק  הצעת  את  השבוע 
לפיה  האוצר,  במשרד  וחיסכון  ביטוח  ההון, 
תינתן לעובד הזכות לבחור את סוכן הביטוח 
“טיוטת  כי  נקבע  הוועדה  בהחלטת  שלו. 
)ייעוץ,  פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  חוק 
)תיקון  פנסיוניים(  סליקה  ומערכת  שיווק 
תתמוך  הממשלה   -2014- התשע”ד  מס’(, 
החוק  הצעת  של  ראשיתה  החוק”.  בהצעת 
משרד  פרסם  עת   ,2010 בנובמבר  עוד 
האוצר את התוכנית להגברת התחרות בשוק 
זו  תוכנית  במסגרת  וכלל  הפנסיוני  החיסכון 
“כיום,  כי  מצוין  בתוכנית  המוצע.  השינוי  את 
את  לבחור  שכיר  עובד  לכל  מאפשר  החוק 
סוג המוצר הפנסיוני המועדף עליו ואת הגוף 
המוצר  את  לרכוש  רוצה  הוא  ממנו  המוסדי 

שבחר. בנוסף, החוק נותן לעובד את הזכות 
ייעוץ פנסיוני ולבחור את זהות היועץ.  לקבל 
ביטוח המצב שונה  סוכן  לגבי בחירת  אולם, 
המעסיק  בידי  נתונה  הסוכן  ובחירת  לגמרי, 
לא  בהם  מקרים  ייתכנו  העובד.  בידי  ולא 
המעסיק  של  האינטרסים  בין  זהות  קיימת 
לבין האינטרסים של העובד, ולא תמיד טובת 
הסוכן  בחירת  את  שמכתיבה  היא  העובד 
ידי המעסיק. אנו סבורים כי כשם שניתן  על 
לעובד חופש לבחור בסוג המוצר, בגוף מוסדי 
יש לאפשר לעובד לבחור את הסוכן  וביועץ, 
במקרים  בנוסף,  להתקשר.  רוצה  הוא  עמו 
רבים התקשרות מעסיקים עם גופים מוסדיים 
נעשית באמצעות סוכנים. הסוכנים מספקים 
פתרונות תפעוליים לעמידה בהוראות החוק 
של  פנסיוני  חיסכון  לגבי  המעסיקים  של 

עובדיהם, ובנוסף מספקים גם שירותי שיווק 
לעובדים. חלק מסוכנים אלו קשורים בקשרים 
וקיים  מסוימים,  מוסדיים  גופים  עם  שונים 
בגלל  מוטה  יהיה  שלהם  שהשיווק  חשש 
קשרים אלו. אנו סבורים כי שירותי התפעול 
אשר מעניקים אותם סוכנים חיוניים לתפקודו 
התקין של השוק, וכי למעסיק זכות לבחור את 
המתפעל עמו הוא רוצה לעבוד. אך לדעתנו 
אין מקום לחייב את העובדים לקבל שירותי 
לפיכך,  תפעול.  שירותי  אותם  אגב  שיווק 
בכוונתנו לאפשר לעובדים חופש לבחור את 
המפיץ עמו הם רוצים להתקשר”. יצוין כי הדיון 
החוק  שהצעת  מכיוון  נדרש  השרים  בוועדת 
לא עברה קריאה ראשונה בכנסת הקודמת. 
הצעת  תעבור  השבוע  הוועדה  אישור  עם 

החוק לקריאה ראשונה בכנסת הנוכחית. 

הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:
לכ-451 אלף איש בקרב בני 60 ומעלה שאינם בכוח 

העבודה - אין הסדר פנסיוני כלשהו!
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה פרסמה 
של  לרווחתם  בנוגע  נתונים  השבוע 
העבודה.  בכוח  שאינם  ומעלה   60 בני 
חברתי  סקר  על  מבוססים  הנתונים 
 .2012 לשנת  ותקפים  הלשכה  שביצעה 
ומעלה   60 בני  בקרב  כי  עולה  מהסקר 

)כ-283  ל-39%  העבודה  בכוח  שאינם 
אלף איש( יש הסדר פנסיוני כלשהו בעוד 
כל  אין  איש(  אלף  )כ-451  של-61% 
הסדר פנסיוני. עוד עולה כי 82% מבעלי 
הוצאותיהם  את  מכסים  פנסיוני  הסדר 
החודשיות, לעומת 54% מחוסרי הסדר. 

פנסיוני  הסדר  בעלי  בקרב  ועוד:  זאת 
47% יצאו לפנסיה בהגיעם לגיל פרישה, 
תכניות  קיצוצים,  במסגרת  יצאו   26%
הבראה או תכניות פרישה ו-16% פרשו 
בן  של  או  שלהם  בריאותיות  מסיבות 

משפחה. 

בני 60 ומעלה שאינם בכוח העבודה, לפי בעלות על הסדר 
פנסיה ויכולת לכסות הוצאות חודשיות )אחוזים(

בני 60 ומעלה שאינם בכוח העבודה והמקבלים קצבת 
פנסיה חודשית, לפי סכום הקצבה בש”ח )אחוזים(

בני 60 ומעלה שאינם בכוח העבודה ומקבלים 
קצבת פנסיה חודשית:

האם ההכנסות מאפשרות להם לחיות בכבוד? 
לפי סכום קצבת הפנסיה )אחוזים(
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נבחרי הלשכה

דניאל קסלמן
יו"ר סניף ומחוז השרון

ומוכר,  ותיק  דניאל קסלמן, פעיל לשכה 
ימשיך בקדנציה זו לכהונה נוספת כיו”ר 
סניף השרון ומחוז השרון. קסלמן נבחר 
הארצית  המועצה  חבר  לתפקיד  בנוסף 
את  ברציפות.  החמישית  הקדנציה  זו 
נבחר  עת  מעשור,  יותר  לפני  כבר  החל  המרשימה  פעילותו 
ליו”ר סניף ומחוז ת”א והמרכז למשך שתי קדנציות וחבר הוועד 
קסלמן  של  הציבורית  השליחות  השנים.  כל  לאורך  המנהל 
הדביקה, כך נראה, גם את בנו ניר, שהינו דור ממשיך בענף 
להיות חבר במועצה הארצית לארבע השנים  ונבחר אף הוא 
הבאות. הבחירה בניר כחבר מועצה מהווה ביטוי נוסף לדרכו 
של יו”ר סניף ומחוז השרון, אשר מזוהה עם הקריאה לטיפוח 
צעירים  ויותר  יותר  שיעודדו  מהלכים  וביצוע  בענף  צעיר  דור 
חיים  כדרך  סוכן הביטוח  לבחור במקצוע  ואיכותיים  משכילים 
כסוכן ביטוח חווה קסלמן  כי במשך 28 שנים  נדמה  ועבודה. 
בנוגע  השונות  מהנבואות  מתרגש  אינו  והוא  שניים,  או  דבר 
הופכים  חיינו  כי  “ברור  הוא.  נהפוך   - הסוכנים  של  לעתידם 
למאתגרים יותר, אולם בסופו של דבר ניצבת ועומדת שאלת 
מבחן  והיא   - אחת  תשובה  יש  זו  לשאלה  שלנו.  הרלוונטיות 
המסורתיות  הביטוח  חברות  לא  הרגולציה,  לא  המציאות. 
של  בנכסים  לפגוע  יכולות  הישירות,  החברות  שלא  ובוודאי 
הכרה  ובראשונה  בראש  שהם  בנכסים  מדובר  הביטוח.  סוכן 
בלתי אמצעית ואישית עם הלקוחות, הרואים בנו את הכתובת 
“רק  כי  הוסיף  קסלמן  ומשפחתיים”.  אישיים  צרכים  למגוון 
אנחנו יכולים להציע ידע מקצועי, מומחיות, ניסיון עשיר וקשר 
אישי, ותמיד היה ויהיה ביקוש לשילוב הייחודי שאנו מציעים, 
כך,  בתוך  מורכבת”.  וחברתית  כלכלית  במציאות  וחומר  קל 
קסלמן  לחו של  נס  לא  לשכה,  כפעיל  הרבות  שנותיו  ולמרות 
כפי  אינטנסיבית  וסניפית  מחוזית  בפעילות  להמשיך  ובכוונתו 
להקנות  שמטרתם  במפגשים  “נמשיך  קודמות.  בשנים  שנהג 
ונשלב  ונמשיך  היומיומית,  בהתמודדותנו  חדשים  וכלים  ידע 
פעילויות חברה ותרבות לצורכי גיבוש ולכידות. היה מי שאמר 
שאם לא נהיה תלויים זה בזה נמצא עצמנו תלויים זה לצד זה. 
על משקל משפט זה, ככל שנהיה יותר חזקים ומאוחדים, כך 
נשיג יותר הישגים וכך נתמודד בהצלחה עם כל ניסיון להחליש 

אותנו”, סיכם קסלמן. 

ניתן לפנות אליי בדרכים הבאות: 
בסלולארי האישי שלי: 050-5333048

kolan-99@012.net.il :בדואר אלקטרוני

חיים אורגל
יו"ר סניף בני ברק

זו  ברק,  בני  סניף  יו”ר  אורגל,  לחיים 
בעברו  בתפקיד.  השלישית  הקדנציה 
כיהן כיו”ר הסניף במהלך תקופת כהונתו 
לאחר  לשכה.  כנשיא  מנור  יוסי  של 
בקדנציה  חזר  שנים,  שש  בת  הפסקה 
כ-25  כבר  ביטוח  סוכן  אורגל  לו.  המוכר  לתפקיד  הנוכחית 
עובדות,  ברק  בבני  שמו  על  הקרויה  הביטוח  ובסוכנות  שנה, 
ועדת  לחברת  זו  בקדנציה  שנבחרה  מירי,  אשתו  השאר,  בין 
ובתו מלי, דור ממשיך להוריה. אורגל דבק  האתיקה בלשכה 
בראייה אופטימית ולדבריו, “סוכן שרוצה לעבוד ולהצליח - יכול 
לחוסר  הסיבות  את  ימצא  תמיד  שלא,  ומי  ולהצליח.  לעבוד 
הכוס  חצי  את  לראות  סיבות  הרבה  שיש  נכון  רצון.  שביעות 
הכוס  חצי  את  נראה  שכולנו  מומלץ  וגם  אפשר  אבל  הריקה, 
המלאה”. כדי להמחיש זאת מציין יו”ר סניף בני ברק שלושה 
הוא  ומקצועיות.  גישה  בולטים של הסוכנים: שירות,  יתרונות 
מפרט: “היתרונות שלנו כסוכנים מתבטאים קודם כל בשירות 
גורם  עם  לדבר  רוצים  הלקוחות  מתחרים.  לו  שאין  האישי, 
והם  אוטומטיות,  מכונות  או  מוקדנים  עם  ולא  ומקצועי  אנושי 
להם  שמבטיח  השירות  עבור  כסף  לשלם  מוכנים  בהחלט 
שקט נפשי בכל הקשור לנכסיהם ולעתידם. היתרון השני טמון 
יחד  חושבים  הסוכנים  אנחנו  שבו  תהליך  זהו  שלנו.  בגישה 
אכפתיות  מתוך  בקבלת ההחלטה  איתו  ושותפים  הלקוח  עם 
כל  עם  שלנו.  במקצועיות  הוא  נוסף  בולט  יתרון  כנה.  ודאגה 
הרפורמות והשינויים, אנחנו יודעים לספק ללקוחותינו פתרונות 
ולפעול במקצועיות למימוש הזכויות שלהם בהתאם  מיטביים 
ביתר  תפעל  הלשכה  כי  מצפה  אורגל  במקביל,  לפוליסות”. 
את  שנחזק  “חשוב  ומסביר:  הביטוח,  חברות  מול  נחישות 
מעמדנו מול חברות הביטוח. מדובר במאבקים יומיומיים מול 
הגורמים בחברות, לאורך כל השלבים: חיתום, גבייה ותביעות. 
הגיע הזמן שהחברות ייתנו לנו יותר כבוד והערכה, ויבטאו זאת 
בניהול סביבת עבודה יעילה ומקצועית איתנו. חייבים להקל על 
הוא התנהלות החברות,  זה  ו’המוקש’ במקרה  עבודת הסוכן 
המסרים  כן,  אם  אלה,  דרסטי”.  שינוי  לעבור  שחייב  נושא 
ציבורית  בפעילות  שרואה  לשכה  חבר  אורגל,  של  המרכזיים 
נחושה  פעילות  בצד  הסוכנים  יתרונות  על  שמירה  דרך:  אבן 

להעצמת מעמדם וההתייחסות אליהם מצד חברות הביטוח. 

ניתן לפנות אליי בדרכים הבאות: 
בסלולארי האישי שלי: 050-6317312
haim@orgal.org :בדואר אלקטרוני

ÁÂËÈ· ÈÎÂÒ ˙Î˘Ï ¯·Á ÁÂËÈ· ÔÎÂÒÏ ˜¯ ÂÙ

Ï‡¯˘È· ÁÂËÈ· ÈÎÂÒ ˙Î˘Ï
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מבצע “חורף חם לקשיש” של סוכני הביטוח וקבוצת “שגריר”:
חילקו שמיכות חורפיות לקשישים באזור בקעת אונו

הביטוח  סוכני  חילקו  אחרון  השבוע  במהלך 
יו”ר  עיני,  אורי  בראשות  תל-אביב,  מאזור 
סניף תל-אביב של הלשכה, כ-300 שמיכות 
בקעת  בערי  נזקקים  לקשישים  חורפיות 
אונו  קריית  יהודה,  אור  יהוד-מונוסון,  אונו: 
לקשיש”,  חם  “חורף  המבצע,  תקווה.  וגני 
התבצע יחד עם קבוצת “שגריר” ובשיתוף עם 
מחלקות הרווחה בעיריות - מדורי הקשישים. 
נערך  לבתי הקשישים  בפועל  טרם החלוקה 
בכל רשות מוניציפאלית טקס קצר, שבו הודה 
ראש הרשות לסוכני הביטוח ולקבוצת “שגריר” 
המבוגרת  לאוכלוסייה  והדאגה  הנתינה  על 
בשטח השיפוט העירוני. אורי עיני, יו”ר סניף 
חברתית  שליחות  “מתוך  כי  ציין  תל-אביב, 
לתרום  לנכון  מצאנו  הקהילה,  רווחת  ולמען 
מכל הלב למען הקשישים, שחלקם ערירים, 
החורף  בימי  חם  לכיסוי  יזכו  כי  ולהבטיח 
הקרים. התגובות החיוביות הרבות שקיבלנו 
חיממו את לבנו, אבל לפני הכול חיממה את 
בערי בקעת  לבנו העובדה שמאות קשישים 
אונו זכו לכיסוי מחבק”. מטעם קבוצת “שגריר” 
סמנכ”ל  שלמה,  דודי  בפעילות:  השתתפו 

התפעול בחטיבת “פוינטר”; סיימון עוז, מנהל 
קשרי סוכני ביטוח ב”פוינטר”; אילה בן חור, 

מנהלת מכירות ב”שגריר”; וורד כהן, מנהלת 
הפרסום של הקבוצה. 

בתמונה המצורפת )מימין לשמאל(: אורי עיני, יו”ר סניף ת”א, עו”ד יעלה מקליס, 
ראש עיריית יהוד-מונוסון, ונציגי קבוצת “שגריר” 

פעילות בסניפים ובמחוזות

מחוז ירושלים - יום עיון
יום ד' 22 בינואר 2014, מלון דן י-ם, בין השעות 8:30 - 14:00,

בהשתתפות נשיא הלשכה אריה אברמוביץ וכולל פרידה מנשיא 
הלשכה היוצא אהוד כץ ומיו"ר המחוז היוצא אילן שגב. בשיתוף 

 "SIXT חברת "שלמה ביטוח" ו"שלמה

סניף רחובות/נס ציונה
מפגש ערב ביום ה' 23.1 בשעה 18:00

במסעדת גחלים בפארק המדע רחובות המפגש יתקיים 
בשיתוף "פמי פרמיום".

בהשתתפותו של נשיא הלשכה אריה אברמוביץ.

סניף חיפה - סיור משפחות ונטיעות ט"ו בשבט
יום ה' 16.1.2014, אתר הגן לאומי ציפורי, 

בין השעות 9:30 - 14:30, בהשתתפות נשיא הלשכה אריה 
אברמוביץ ויו"ר הסניף ליאור רוזנפלד, בשיתוף חברת "שגריר"

סניף נתניה - מפגש בוקר
יום ג' 21.1.2014, מלון "רמדה", שדרות עובד בן עמי 10 

נתניה, בין השעות 9:00 - 10:45.
בשיתוף חברת "איילון"

טסים לחו"ל? הביטוח אצל 
סוכן ביטוח הוא חלק מהמסלול
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נשיא בית המשפט העליון, השופט אשר גרוניס:
 תביעות ביטוח ברכבים יועברו מבתי המשפט להליך 

של בוררות חובה
השבוע  שנערך  וחברה  משפט  בכנס 
בית  נשיא  מסר  חיפה  באוניברסיטת 
המשפט העליון, השופט אשר גרוניס, כי 
בכוונת מערכת בתי המשפט להקים מוסד 
לבוררות חובה, אשר יעסוק בכל תביעות 
המשפט  לבתי  כיום  המופנות  הביטוח 
רכב  לכלי  שנגרמו  רכוש  בנזקי  ועוסקות 
נועד  זה  צעד  דרכים.  מתאונות  כתוצאה 
לדברי נשיא בית המשפט להקל על העומס 
ידי  על  בתיקים  בטיפול  הזמן  והתארכות 
מערכת בתי המשפט. השופט גרוניס טען 

של  עצום  מספר  לגלות  “נוכחנו  כי  בכנס 
לבתי  שנה  מדי  המגיעים  אזרחים  תיקים 
כלומר  פח’,  ב’תביעות  ועוסקים  המשפט 
בלבד  רכוש  נזקי  בגין  שהוגשו  בתביעות 
בהן  ומעורבות  דרכים  תאונות  בעקבות 
הוסיף  עוד  אחת”.  ביטוח  חברת  לפחות 
מהתביעות  “בחלק  כי  גרוניס  השופט 
אשר  ביטוח,  חברות  ורק  אך  מעורבות 
ששילמו  לאחר  מבוטחיהן  לנעלי  נכנסות 
מדובר  שנגרם.  הנזק  עבור  למבוטחים 
רק  שמטפלים  שופטים   12 עד  ב-10 

המשמעותי  הנתון  זה.  מסוג  בתביעות 
אלה,  בימים  לבחון  אותנו  הוביל  הזה 
האפשרות  את  הביטוח,  חברות  עם  יחד 
מחוץ  בהליכים  יתבררו  אלה  שתביעות 
לכך שיתבררו  או שנפעל  לבתי המשפט, 
כי  דומה  חובה.  בוררות  של  בהליך 
הזמן  אודות  במילים  להכביר  צורך  אין 
לטיפול  ויופנה  שייחסך  הרב  השיפוטי 
אלה  ועניינים  במידה  אחרים,  בתיקים 
חלופיים  במנגנונים  ייפתרו  להם  ודומים 

למערכת השיפוטית”. 

אפקט הדומינו: גם עובדי חברת 
AIG הודיעו על הקמת ועד 

עובדים במסגרת ההסתדרות
אחרי החתימה על ההסכם הקיבוצי 
מחאת  מתעצמת  ביטוח”,  ב”כלל 
גם  כאשר  ב”מגדל”  העובדים 
בחברת “AIG” הודיעה ההסתדרות 
יציג. תקציר  על הקמת ועד עובדים 
חמישי  ביום  האחרונים:  האירועים 
“מגדל”  עובדי  השביתו  שעבר 
במחאה  החברה  פעילות  את 
מכירה  איננה  כך שההנהלה  על 
להיכנס  מוכנה  ואיננה  בהתאגדותם 
עמם למשא ומתן על הסכם קיבוצי. 
בעל  אליהו,  שלמה  שלח  כך  בתוך 
שנייה  אגרת  בקבוצה,  השליטה 
במספר לעובדי “מגדל”, שבה טען כי 
למנוע מהעובדים  כוונה  שום  לו  אין 
להתאגד אולם סייג והוסיף כי זכותה 
אכן הושג  לבדוק האם  של החברה 
עובדים  ועד  להקמת  הדרוש  הרוב 
יציג כפי שטוענת ההסתדרות, והאם 
החופשי  מרצונם  נעשה  זה  מהלך 

בעוד  לחץ.  תחת  או  העובדים  של 
של  בעיצומה  נמצאים  שב”מגדל” 
אזי  העובדים,  זכויות  סביב  הסערה 
השבוע נפתחה חזית נוספת - והפעם 
מההסתדרות   .”AIG “ בחברת 
ממחצית  למעלה  כי  בנושא  נמסר 
מ-900 עובדי החברה כבר הצטרפו 
שעות   24 תוך  וזאת  להסתדרות 
לשי  פנתה  ההסתדרות  בלבד. 
וקראה  מנכ”ל החברה,  פלדמן, 
העובדים  בהתארגנות  להכיר  לו 
בהסתדרות ולפתוח עמה במו”מ על 
מהחברה  לעובדים.  קיבוצי  הסכם 
רואה   AIG “ כי  בתגובה  נמסר 
המרכזי  הנכס  את  החברה  בעובדי 
שלה, שעליו מתבסס יתרון האיכות 
פועלת.  היא  שבו  בשוק  שלה 
זכות  את  מכבדת  החברה  הנהלת 
ההתארגנות, ומברכת על כל דיאלוג 

פורה שיתקיים עם עובדיה”. 

הפניקס: הרחבת מעגל 
המבוטחים בפוליסת 
החברה - ‘רכב שני’

“הפניקס” משיקה מהלך חדש בביטוח רכבים ומרחיבה 
את מעגל המבוטחים במסגרת פוליסת ‘רכב שני’. כך, 
מעל  נהג  כל  לבטח  יהיה  ניתן  בפברואר  מה-1  החל 
לפיו  כיום  למצב  בניגוד  זו,  פוליסה  במסגרת   24 גיל 
שגילם  זוג  לבני  או  יחיד  לנהג  רק  רלוונטית  הפוליסה 
למשפחות  מיועדת  הפוליסה  כי  יצוין  בלבד.   24 מעל 
המחזיקות שני רכבים, שאחד מהם הוא רכב מהעבודה 
פטור  כולל  ביטוח הרכב השני  ליסינג.  רכב  זה  ובכלל 
 200 עד  ששוויים  לרכבים  המיגון  מדרישות  מוחלט 
אלף שקלים, גבולות אחריות מוגדלים כלפי צד ג’ לכדי 
שביתות  אדמה,  רעידת  לנזקי  כיסוי  שקלים,  מיליון   1
)גרירה, רכב חלופי,  לריידרים  כיסוי מורחב  ומהומות, 
ההשתתפות  של  מוחלט  ביטול  וכן  ורדיו(  שמשות 
העצמית ברשת מוסכים שבאחריות בתמורה לתוספת 
פרמיה )ההטבות אינן כפופות לביטוח הרכב מהעבודה 
ב’הפניקס’(. לדברי שלמה מילר, משנה למנהל תחום 
בפוליסה  “מדובר  בחברה,  בכיר  וסמנכ”ל  כללי  ביטוח 
ייחודית המציעה הטבות מורחבות ויוצאות דופן בענף, 
המעניקה למשפחות שיש להם רכב שני יתרון ביטוחי, 

ומעודדת נהיגה זהירה ובטוחה בכבישים”. 

לחבר הלשכה בני שוען משתתפים בצערך 
במות אימך גילה שוען ז"ל 

שלא תדע עוד צער

לשכת סוכני ביטוח בישראל

למשפחת יוחנן משתתפים בצערכם 
במות חבר הלשכה מרום יוחנן ז"ל

שלא תדעו עוד צער

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

אחרת גליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל. 
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פניה לחברי הלשכה

לחברי הלשכה שלום רב,

בכנס ביטוח ופיננסים - הכנס השנתי של הסוכנים הפנסיונים חברי לשכת סוכני הביטוח אשר יתקיים באילת 
בחודש מרץ 2014, אנו מבקשים לשתף סוכנים בחמישה מישורים שונים:

סוכנ/ת אשר יש להם סיפור נוגע ללב על מקרה שחוו עם לקוח/ה ותודות לפוליסה שערכו ניצלו חיי הלקוח/או שופרה איכות חייו/או 	 
משפחתו שמרה על רמת החיים/או תוכנית לפנסיה שעזרה ללקוח לשמור על רמת חיים ועוד,מוזמן להעביר תקציר לחנה, ובו תיאור 
המקרה. אנו נקרין במהלך הכנס זרקורים עם סיפור הלקוח והסוכן, או לחילופין ניתן לסוכן במה לספר את סיפורו.נא לציין בבקשה 

בסוף התקציר אם מעדיף צילום או הופעה לפני הקהל.
יוכלו הסוכנים לשאול את נשיא הלשכה שאלות בנושאים 	  במהלך הכנס נקיים “לכל שאלה יש תשובה... עם נשיא הלשכה”, בה 

שוטפים,כל מי שמעוניין לשאול שאלה/להעביר מסר, מתבקש להעביר את שאלתו. אנו ננסה לשלב כמה שיותר סוכנים במסגרת 
פורום זה.

אנו רוצים להעביר סיפורי מכירה יוצאי דופן בתחום הפנסיוני/פיננסים, סוכנים אשר רוצים לעלות על הבמה ולהעביר את סיפורם 	 
מתבקשים להעביר את החומר לחנה.

אנו נייחד במה להסתגלות סוכנים ותיקים לשינויים בשוק הביטוח, נשמח לשמוע כיצד סוכנים ותיקים מעל 30 שנה בענף מתמודדים 	 
עם השינויים הרבים וכיצד נראה סדר יומם לאור כך, כל סוכנ/ת אשר מעוניינים לשתף את קהל הסוכנים מעל הבמה מתבקשים 

להעביר את סיפורם לחנה.
חשובה לנו גם הזווית של סוכנים צעירים בענף, סוכנים עם וותק של עד 7 שנים, אשר רוצים לספר את סיפורם, מה עובר עליהם, 	 

הצלחות/כישלונות ועוד, נשמח לקבל בקשות להופיע בנושא זה.

הכנס השנתי של הסוכנים הפנסיונים חברי לשכת סוכני הביטוח מיועד עבורך, ורק עבורך, ולכן חשובה לנו מאוד השתתפותך בכל אחד 
מהנושאים אשר פורטו לעיל, כי רק כך נלמד, נפנים ונשתפר.

את הבקשות והחומרים )אך ורק בפורמט מודפס( יש להעביר לחנה מזכירת הועדות לכתובת דואר אלקטרוני:
vadot@insurance.org.il

בברכה,
יובל ארנון
יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני

רוצים ללמוד ביטוח? 
בואו למכללה המובילה בתחום!

המכללה לפיננסים וביטוח מבית לשכת סוכני ביטוח

www.hamichlala-bf.org.il :לפרטים נוספים: טל' 03-6395820 או בקרו באתר המכללה
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להשכרה באזור   בניין משרדים ייצוגי ומודרני 
• שטחי•השכרה•גמישים•לפי•מידתך•)מינימום•150•מ”ר(	
• חניה•זולה•וזמינה	
• טל: 4542*ארנונה•נמוכה•מאוד	

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
***מליניאק סוכנות לביטוח מעוניינת 

לרכוש תיקים בתחום האלמנטרי בכל גודל 
ובכל רחבי הארץ בתנאים מועדפים.

נייד: 0505330778 - צביקה
mytav@zahav.net.il :מייל

****סוכנות גדולה ומובילה בתחום 
האלמנטרי יושבת במרכז

מעוניינת לרכוש תיקים לפרטים 
0544240666

Tal@avital-insure.com

****סוכנות ביטוח גדולה וותיקה מאזור 
המרכז מעוניינת ברכישת תיקים 

אלמנטריים במחיר הוגן
לפרטים - אוהד 052-3541381

סודיות מובטחת

****סוכנות ביטוח עם יכולות וניסיון של 
השבחת עסק מעוניינת לרכוש 

תיק ביטוח חיים גדול כקטן
דני 054-9008038

 ****סוכנות ביטוח עם יכולות 
וניסיון של השבחת עסק

מעוניינת לרכוש תיק ביטוח חיים 
גדול כקטן דני 054-9008038

****סוכנות ביטוח גדולה מת"א מעוניינת 
ברכישה של תיקים איכותיים בכל גודל 

ובכל סוג בתנאים מיוחדים סודיות 
מבוטחת אילן 0507440580

****מעוניינים לרכוש תיק ביטוח אלמנטרי 
באזור המרכז בקומבינציית תשלום מזומן 
או שותפות על התיק פיני 0523688700 

****אם "התעיפת" מאלמנטרי אל תמכור 
את התיק. מוזמן לפנות אלי להעברת 

הניהול של התיק )דיסקרטיות מובטחת( 
תמיר 0522502360

tamirgdn@gmail.com

****סוכן ביטוח ותיק מפתח תקווה מעוניין 
לרכוש תיקים של אלמנטר מאיזור המרכז.

 נא לפנות לאלימלך 050-7493978 
elimelech40@walla.com או מייל

****סוכן ביטוח מקצוען מאחת הסוכנויות 
הגדולות בארץ

מעוניין לרכוש תיק ביטוח איכותי באזור 
ירושלים ו/או באזור המרכז. 

גבי 052-6222944 
 

****לתכנן את המחר
תוכנית עסקית מותאמת

dani@gsr.co.il דני

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

בתנאים מעולים, סודיות מובטחת. 
לאבי - 0505234664 

מודעות דרושים
***סוכנות ביטוח ותיקה בחיפה מחפשת 

 עובד/ת בתחום האלמנטארי 
למשרה מלאה

erez@ebit.co.il - קורות חיים למייל
ו/או לנייד - 0507500945

****למשרד סוכן ביטוח בפרדס חנה,
דרושה פקידת אלמנטרי למשרה מלאה 

ניסיון חובה!
amir@avni-ins.co.il קורות חיים למייל

****לסוכנות ביטוח בקריות
דרושה פקידה אלמנטרית רכב ודירות

משרה מלאה
ilanitb2@leslie-ins.co.il קו"ח

נייד: 0505-400264

****דרושים סוכני/ות ביטוח שכירים
לסוכנות ביטוח גדולה ומובילה בפריסה 

ארצית להרחבת תיקי הלקוחות של 
הסוכנות. תנאים מצוינים למתאימים: 
פגישות מתואמות עם לקוחות קיימים, 

הכשרות מקצועיות, שירותי משרד 
וליווי מקצועי ותפעולי מלא. דרישות: 

אוריינטציית שיווק ושירות גבוהה במיוחד, 
חריצות ונכונות לעבודה מאומצת, ראש 

גדול והופעה ייצוגית.
ליצירת קשר ופרטים נוספים - 

מרי - 052-6236623

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

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

 ****דרושה פקידה באזור ראשל"צ 
בתחום האלמנטארי 

ניסיון בתביעות
טל: 03-9698848, 052-2582244

dorisl@misgav.co.il :קו"ח ניתן לשלוח

****לסוכנות ביטוח באבן יהודה דרושה 
פקידת אלמנטרי בתחום הרכב כולל טיפול 

בתביעות. משרה מלאה. 
 Yoram@barzilay-ins.co.il -קו"ח ל

נייד 052-3372100 

****לסוכנות ביטוח בהתרחבות בכפר סבא,
דרוש/ה פקיד/ה לתפקיד ניהול תביעות 
ומזכירות, למשרה חלקית עם אפשרות 

הרחבה בעתיד.
שעות עבודה 9.00-14.00 

תנאים טובים למתאים/ה, עבודה לטווח ארוך
דרישות: ניסיון קודם בתביעות חובה,

רצוי יידע בחיים.
eran@bar-ins.co.il קו"ח למייל
לתיאום - 09-7665577 איתמר

השכרת משרדים
****להשכרה חדר משרדי, 12 מטר
בתוך משרד סוכנות לביטוח בכפ"ס 

לתקופה ממושכת. מרוהט, משופץ- חדש
כניסה החל מינואר 2014
מתאים לעבודה משרדית

לפרטים נוספים - 052-2507548

****חדרים להשכרה בסוכנות ביטוח 
הנמצאת ביד חרוצים 12, תל אביב )מגדלי 
קרסו(. ניתן להשכיר במשרדינו 1-3 חדרים.

לפרטים ניתן ליצור קשר עם ישראל
054-4451894

****בבניין הפניקס לשעבר המגינים 42 
חיפה כ-70 מ"ר לכניסה מידית.

אפשרות לשיתוף פעולה עם מנהל 
הסדרים פנסיוניים היושב באותה קומה
לפנות ליוסי אישית 0523220777

 ****להשכרה משרד 35 מ"ר ברוטו 
 מחולק 2 חדרים "בבית צרפתי" 

רחוב הרצל 91 ראשון לציון
לפרטים :יוסי 050-5240011


