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לשכת סוכני הביטוח מקדמת הפקת לוחות 
שנה עבור סוכני הביטוח, שיחליפו את הלוחות 

שעד היום נמכרו לסוכנים על ידי חברות 
הביטוח. בלשכה מסבירים כי במסגרת מיתוג 

סוכני הביטוח, הגיוני הרבה יותר שהלוחות 
והיומנים שסוכני הביטוח שולחים ללקוחותיהם 

יישאו מסרים שיציגו את הקשר בין הסוכן 
ללקוח ואת השירות שהסוכן מעניק, במקום 
הלוחות הקבועים של החברות, שמפרסמות 
את החברות בלבד ולא נותנות ביטוי לסוכן.
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לוחות השנה של חברות הביטוח מוכרים בכל בית בישראל 
כמעט, הודות למשלוח הלוחות על ידי סוכני הביטוח 

ללקוחותיהם. 
לדברי יו"ר ועדת רווחה עוזי ארגמן, שממונה על הפרויקט 
מטעם הלשכה, "במשך כל השנים עזרו הסוכנים לחברות 
הביטוח לפרסם את עצמן. רוב הסוכנים הזמינו לוחות של 

החברות וכך עשו להן פרסום. אנחנו מעוניינים שהשנה 
הלוחות יהיו ייחודיים ללשכת סוכני הביטוח, עם מסרי הלשכה 

לציבור".
הלשכה פנתה לכמה משרדי פרסום ובערב הפסח נבחר 

המשרד הזוכה שיפיק את הפרויקט. ארגמן מסר כי למרות 
הפרסום שכללו הלוחות, הם לא ניתנו בחינם. גם הלוחות 

של הלשכה צפויים להימכר בעלות סמלית שלא תעלה על 
העלויות שגבו חברות הביטוח ולא תכביד על הסוכן. בנוסף, 

מדובר במוצרים ברמת גימור והפקה גבוהים יותר.
בלשכה רואים חשיבות רבה בהצלחת המהלך כחלק ממיתוג 

הסוכן והלשכה, כגוף עצמאי שאינו תלוי או כפוף לחברות 
הביטוח. "אנו מבקשים עזרה מהסוכנים, שיעזרו בשיווק 

הלוחות ויפיצו את הבשורה בקרב חבריהם, שימהרו ויזמינו 
לוחות כבר בתקופה הקרובה, דרך הלשכה", מסכם ארגמן.

מאות סוכנים הגיעו להלוויית מזכירת הלשכה 
חנה גולד שהלכה לעולמה בטרם עת: 

מאות סוכנים ליוו למנוחות בשלישי השבוע את חנה גולד, 
מזכירת הוועדות של הלשכה, שנפטרה במהלך החג מדום 
לב. גולד, שהיתה בת 64 במותה, עבדה 20 שנה בלשכת 

סוכני הביטוח והיתה אהובה ומוערכת בקרב הסוכנים ועובדי 
הלשכה.

נשיא הלשכה, אריה אברמוביץ ספד בהלוויה: 
"חנה היקרה, אני עומד כאן מולך עצוב וכואב 
ועדיין קשה לי להאמין ולעכל שאת כבר לא 

איתנו. אני מכיר אותך בעבודתי בלשכה אמנם 
רק כ-10 שנים, אבל את עבדת בלשכה מעל 

20 שנה בנאמנות, במסירות וראית בלשכה 
כבית חם ואוהב. אנחנו רואים כאן היום את 

האהבה הגדולה שהסוכנים מחזירים לך. תמיד 
תיזכרי בליבנו עם  החיוך הענק שלך. תנוחי 

על משכבך בשלום".
לדברי נשיא הלשכה לשעבר אודי כץ, כמות 

הסוכנים הגדולה שהגיעה להלווייתה וליוותה 
אותה עד לקבר, אך הוכיחה את האהבה 

והערכה שרחשו לה בלשכה. "בהלוויה נכחו 
כ-200 סוכני ביטוח ופעילי לשכה לדורותיהם. 

היתה התייצבות כמעט מוחלטת של כל ראשי הלשכה. 
המשפחה נבלעה בכמויות האדירות של סוכני הביטוח שליוו 

אותה עד לרגע האחרון. זה הלם גדול. אני לא זוכר שהייתי כל 
כך עצוב בגלל פטירה של מישהו". 

הוא מספר כי גולד היתה הדמות הבולטת בוועדות. "היא 
ערכה את כל התיאומים, הטלפונים כתיבת פרוטוקולים 

והפצתם. היא היתה מרכיב דומיננטי בלשכה. את הכל היא 
עשתה בנעימות ובדרך ארץ. היא שימשה למעשה יד ימינו 

של המנכ"ל. הכל תופעל על ידה בצורה מרשימה מאוד. היא 
עשתה את עבודתה בסבלנות יתרה ובאורך רוח. היא היתה 

טיפוס יוצא דופן. השקיעה שעות בלי גבול בלשכה". 

כץ הכיר את חנה עוד במקום עבודתה שקדם ללשכה, עוד 
כשהיתה בת 25. "ביטחתי מקום עבודה שבו היא עבדה. 

15 שנה לאחר מכן פגשתי אותה שוב בלשכה. מצאתי את 
אותו אדם, רק מבוגר יותר. היא היתה נאמנה באופן קיצוני, 

השקיעה את הנשמה. עשתה את עבודתה מכל הלב ובאהבה. 
הלשכה היתה הבית שלה". 

מנכ"ל הלשכה מוטי קינן ספד לגולד 
בהלווייתה: "חנל'ה היקרה, המלים לא יוצאות 

מהפה, הלב לא מאמין, קשה לחשוב שלא 
נראה אותך יותר. קשה לחשוב שלא נזכה 

לספוג עוד קצת מהאהבה שבך. חנל'ה, 20 
שנה חלפו מאז שנפגשנו לראשונה, 20 שנה 

של עבודה משותפת, באמון הדדי ובלתי 
מסויג. היית עבורי אדם שהתגלו בו כל 

התכונות שמאפיינות חברות אמיתית בעבודה, 
במקצוענות, ביכולת להשתלב במצבים 

משתנים, בנאמנות וברגישות לזולת.
"היית חלק מרכזי בנוף האנושי של הלשכה, 

במרקם המקצועי שהיווה עוגן לפעילות סוכני 
הביטוח בכל רחבי הארץ. היום אנחנו נפרדים 
ממך לעולמים, הלב כואב, כואב מאוד והראש ממאן להשלים 

עם האבידה הכבדה. איך נוכל לחזור לעבודה כשאת לא 
בחדרך, מעדכנת, מודיעה, מתאמת, בודקת שהכל כשורה. 

חנל'ה, אני בטוח שאת רואה מלמעלה את כל האהבה אליך, 
האהבה מהמשפחה, מהחברים, מחברי הלשכה, מעובדי 

הלשכה ומכל מי שהכיר אותך. 
"חנל'ה, זכית באהבה העצומה הזאת בזכות, תודה על כל מה 

שעשית עבורנו את תחסרי לנו מאוד. בשמי ובשם כל צוות 
עובדי הלשכה ובשם כל מי שהייתה לו הזכות להכירך. היי 

שלום חברה יקרה ואהובה. נוחי על משכבך בשלום. יהי זכרך 
ברוך".

"היית חלק מרכזי בנוף האנושי של הלשכה"
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המשך מעמוד 2

גם נשיא הלשכה לשעבר יוסי מנור ספד לה: "חנה היקרה, 
אמנם לא הגיעה העת להיפרד ממך, אך נפרדת מאתנו בטרם 
עת. היה לי הכבוד והעונג לעבוד אתך כנשיא הלשכה מספר 
רב של שנים והעבודה בלשכה בעיניך לא היתה רק מקצוע, 

אלא בעצם סוג של שליחות. בסבלנות ובסובלנות אין קץ 
שירתת את הסוכנות והסוכנים, את ראשי הוועדות, את 

המנכ"ל ואת נשיא הלשכה במסירות וביצירתיות. 
"היא היתה עזר ומגן לסוכנים רבים ולראשי ועדות, מתוך 

אהבה לעזור, הנתינה והדאגה לזולת. היא מעולם לא נתנה 
לבעיותיה האישיות להשפיע על עבודתה היום-יומית. חנה 
ניחנה בטביעת עין ובאינטואיציה שרחשו לה כבוד והערכה 

על היושר והצניעות שלה. אין ספק שעבודתה לאורך 20 שנה 
בלשכה תיחרת בדפי ההיסטוריה של לשכת סוכני הביטוח".

יו"ר ועדת הכספים אבי ברוך אמר כי "כמו כולם, גם אני 
הוכיתי בתדהמה כשנודע לי ביום חמישי על פטירתה 

הפתאומית של חנצ'ק, כך קראתי לה מאז שהיכרתיה. זכיתי 
לעבוד בצמידות אליה בארגון והכנה של למעלה מ-20 כנסים 
וכחבר הנהלה. תמיד היא היתה מלאת אנרגיה, תמיד הקפידה 

על כל פרט ופרט. תמיד דואגת שהכל יהיה מושלם. תמיד 
בחיוך ותמיד בנועם. הליכתה מאתנו היא אבידה שלא ניתנת 

לעיכול. הדברים שנאמרו בהלווייתה המחישו למאות האנשים 
שליוו אותה בדרכה האחרונה עד כמה היא היתה אהובה על 
עובדי הלשכה, ובמיוחד על הסוכנים שעבורם הקדישה את 

עבודתה. הלב כואב וזכרה יישמר אצלי לתמיד. תמיד אומרים 
לא לקחת ללב, אבל אצל חנצ'ק זה היה שונה: היא כולה 

היתה לב אחד גדול וכך תיזכר".

זהר לידובסקי, לשעבר דובר לשכת סוכני הביטוח, סיפר כי 
"חנה גולד ייצגה את כל היפה, הטוב והערכי שבאדם. זכיתי 

לעבוד עם קולגה שהיתה אשת שיחה, בנועם, בהקשבה 
ועם הרבה רגש ואכפתיות. עבדנו בשיתוף פעולה ובחברות 

מלאה, מתוך הערכה הדדית ומחויבות למטרה אחת: חיזוק 
והעצמת הלשכה וסוכני הביטוח. בכנסים, באירועים ובפעילות 
השוטפת ידעתי שטלפון או מייל לחנהל'ה ייענו מיידית ובאופן 

הענייני ביותר. חנה חיה חיים שקטים וצנועים וכך גם במותה. 
תמיד אזכור את עיניה הטובות, את חיוכה המבויש, את רצונה 

לתרום ולסייע בכל עת ותנאי, את משאלת כולנו לפגוש 
ולעבוד עם אנשים כמו חנהל'ה. יהי זכרה ברוך".

יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני יובל ארנון סיפר כי הכיר אותה 
שנים דרך ועדות הלשכה. "עבדנו יחד גם בארגון כנסים. 

היא היתה עובדת ותיקה ומסורה, מסודרת, לוקחת כל דבר 
ברצינות. בכנס האחרון באילת עבדנו בצמידות. היא היתה 
הראשונה להגיע בבוקר ואחרונה לעזוב בערב. תמיד היתה 

מאחורי הקלעים ווידאה שהכל מתנהל כשורה. היא למעשה 
היתה המזכירה של כל הוועדות בלשכה: מפיצה סיכומים 

לכל החברים, מחברת בין החברים ומתאמת, עושה את כל 
העבודות עבור ראשי הוועדות".

יו"ר ועדת סניפים ומחוזות אריק ורדי ספד אף הוא: "חנל'ה או 
חואניטה, כפי שבדרך כלל קראתי לך, רק לפני כמה שבועות 

שמחת כל כך על שיתוף הפעולה המחודש בינינו בכנסים 
ובאירועים של הלשכה. כמה שמחת שהכנס באילת עבר ללא 
תקלות וכמה תרמת כדי שכך יהיה. אוי חנה, כמה תחסרי לי 
ולנו. נתת את כל כולך בעבודתך היוצאת דופן. תמיד מוכנה 

לעזור, תמיד קצת לחוצה, אבל עם חיוך רחב ועם לב ענק.

"כשלא רצית שאחרים יבינו דיברת אתי בספרדית וצחקנו יחד 
צחוק גדול. חבל, כמה חבל שברגע האמת לא יכולנו לעזור 

לך. תמיד תישארי אתנו בזיכרון, וכפי שגבריאל גרסיה מרקס 
כתב: 'לזכור זה קל לאלה שיש להם זיכרון. לשכוח זה קשה 

לאלה שיש להם לב'. שלום לך יקירתי, אצלי את בלב. לכן לא 
אשכחך".
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פוצחה הנוסחה למשבר הפנסיה
סוף סוף הצליחו כמה עיתונאים כלכליים לפצח את הנוסחה 

למשבר הפנסיה במדינת ישראל, ולאחר מחקר מעמיק ויסודי 
הגיעו למסקנה כי עמלות סוכני הביטוח הן-הן הסיבה לכך 

שבעתיד הפנסיה של אזרחי המדינה תהיה נמוכה, עם שיעור 
תחלופה שמתקרב ל-50% בלבד. האם זו תגלית מרעישה? 

בואו נסקור את העובדות לאמיתן:
ב-1995 חל שינוי מהותי עבור החוסכים לפנסיה בישראל, 

כשבוצע מעבר מפנסיה מבוססת זכויות 
לפנסיה מבוססת הפקדות. אם בניגוד לעבר 
שבו הקרנות הוותיקות נתנו לחוסכים זכויות 
שסכומן היה גדול יותר מהסכומים שהופקדו 
והמדינה סיבסדה את ההפרש, הרי השיטה 

החדשה יצרה מצב שבו ידוע מראש שלא 
יהיה בהכרח מענה מלא לחלק מהצרכים של 

החוסך בעת הגיעו לגיל הפנסיה.
הקרנות החדשות יצאו לדרכן, הוותיקות נסגרו 

למצטרפים חדשים, וכל חוסך חדש לפנסיה 
הופנה לאחת הקרנות החדשות, תוך שב-

2004 נסגרו גם האפשרויות של עובדי מדינה 
להמשיך וליהנות מפנסיה תקציבית.

לאור המלצת ועדת בכר, החלו ב-2004 
להימכר הקרנות החדשות משליטה הקיימת 

לגופים כמו חברות ביטוח ובתי השקעות.
עד 2004 כמעט 100% ממכירות הפנסיה בישראל התבצעו 

באופן ישיר מול הקופות, ללא כל מעורבות של סוכני ביטוח, 
ומי שקבע את דמי הניהול עשה זאת ישירות מול קרן הפנסיה.

סוכני הביטוח החלו להיכנס לתחום הפנסיה רק ב2006-2007, 
ובמיוחד ב-2008 לאור צו ההרחבה לגבי פנסיית חובה. כלומר, 

בפחות משבע שנים הצליחו סוכני הביטוח לגרום למשבר 
הגדול בקרנות הפנסיה? מה עוד שמאות אלפי לקוחות 

הצטרפו עד שנים אלו באופן ישיר בלבד )ההערכה הקיימת 
בענף היא כי כמות המצטרפים הישירים היא באזור -40%

50%( מול הקרנות ועובדיהם, וללא כל קשר או טיפול של סוכן 
ביטוח.

נמשיך לדמי הניהול – דמי הניהול הם תשלום עבור מוצר 
פנסיוני שאותו רוכש המבוטח ומטרתם לממן עלויות ורווח 
בדיוק כפי שנעשה עם כל מוצר ומוצר. נוטים להגדיר דמי 

ניהול אופטימליים כאותם דמי ניהול שמשקפים שיווי משקל 
בין רווחיותו של הגוף המנהל את החיסכון הפנסיוני לבין 

רווחתו של החוסך. זוהי למעשה הנוסחה הטובה לכולם. 
ב-2012 התבצעה חקיקה בהגבלת גובה דמי הניהול בקופות 
גמל/ ביטוח מנהלים עד לגובה של 4% מההפקדות מהפרמיה 

השוטפת ועד 1.05% מהכספים הצבורים. כלומר, המחוקק 
בדק לעומק את נושא דמי הניהול וקבע את גובה דמי הניהול 

מבחינת תקרה, תוך שרווחתו של החוסך נמצאה מול עיניו, 
יחד עם דאגה לחוסנם של הגופים המנהלים מצד שני.

דמי הניהול של קרנות הפנסיה וקרנות 
ההשתלמות לא נכנסו לחקיקה זו. כנראה 

הבין המחוקק כי התחרות החזקה בשוק 
תעשה את שלה ותגרום לדמי הניהול 

המקסימליים בקרנות הפנסיה - 6% /0.5% - 
לצנוח כלפי מטה, ואכן בפועל זה המצב כיום. 

לשכת סוכני הביטוח מפנה קריאה למחוקק 
- פעל להגבלת דמי הניהול כפי שעשית 

ב-2012 גם לתחום הפנסיה, ואולי אף תבודד 
את הכספים המושקעים באג"ח ייעודי )30% 

מהכספים( מנושא דמי הניהול, הרי הגוף 
המנהל אינו מנהל כספים אלו, אז מדוע 

לגבות בגינם דמי ניהול?
לשכת סוכני הביטוח אף פנתה למפקחת על 

שוק ההון והחיסכון דורית סלינגר במטרה 
לאפשר ללקוחות לנייד כספים בביטוחי 

מנהלים עם מקדם מובטח כדי שיוכלו להוזיל את דמי הניהול 
הקיימים כיום והינם גבוהים מהתקרה שנקבעה ב-2012, אך 

המפקחת בחרה להשיב בשלילה על בקשה זו, ולהשאיר 
עשרות אלפי לקוחות שבויים בחברות ביטוח מבלי יכולת 

לנייד את חסכונותיהם ולהוזיל את דמי הניהול.
לפי מחקר שנערך במכון מילקן בנושא מוצרי משיכה לשוק 
החיסכון הפנסיוני ישנם כמה סיכונים ואי ודאות שמשפיעים 

על החיסכון הפנסיוני:
1. סיכון שיעור התחלופה - לפרט לא יהיה מספיק כסף 

שיספק לו רמת חיים נאותה בגיל הפרישה.
2. סיכון תוחלת חיים – הפרט עלול להאריך ימים, כך שלא 

יהיה די במשאבים שחסך עד גיל הפרישה.
3. סיכון השקעה - ביצועי הגוף המנהל לא יאפשרו לפרט 

לחסוך מספיק לפרישה.
4. סיכון אינפלציה – שחיקת כוח הקנייה של החוסך לאור 

אינפלציה מתגברת.

מתי בפעם האחרונה בדקת היכן 
הלקוח שלך נמצא על ציר הפנסיה?

הגיע הזמן לעשות זאת!

מאת נשיא לשכת סוכני הביטוח אריה אברמוביץ

המשך בעמוד 5
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5. סיכון אי התאמה בתאריכי הפדיון – בעתיד יצטרכו להשקיע 
מחדש כספים פנויים בריבית לא ידועה.

6. סיכון אי הבנה של הפרטים – הפרט יקבל החלטות שגויות 
בנוגע לחיסכון הפנסיוני שלו עקב מחסור בידע. למשל, עקב 

אי הבנה לא יטפל בנושא דמי הניהול שלו.
7. סיכון אי הרציונליות – הפרט עלול לקבל החלטות שגויות 

בשל הטיות התנהגותיות. למשלף אנשים לא מסתכלים לטווח 
ארוך בפעולות שהם עושים - דוגמה מצוינת לכך היא  משיכת 

כספי פיצויים לפני הזמן.
כלומר, מתוך כל הסיכונים שמנו החוקרים יש סעיף אחד 

בלבד )סעיף 6( שבו באים לידי ביטוי השפעת דמי הניהול על 
החיסכון הפנסיוני.

לפני שנבדוק מה הקשר בכלל בין דמי הניהול והשפעת עמלת 
הסוכן על החיסכון הפנסיוני ברמת המספרים, בואו נראה 

למעשה איך מטפל הסוכן לאורך כל שנות החיסכון של הפרט 
בכל הבעיות והמוקשים שקיימים עד הפרישה לפנסיה - "ציר 

הפנסיה".
באותם סיכונים ואי ודאות שצוינו לעיל מטפל סוכן הביטוח 

לאורך כל "ציר הפנסיה". מרגע כניסתו של החוסך לתוכנית 
פנסיונית לאחר התאמת התוכנית לצורכיו, נמצא הסוכן בכל 
השלבים: ליווי בעת עזיבת עבודות, מציאת חלופות למשיכת 

כספי פיצויים, החזקת הפרט בכיסוי ביטוחי בתקופה שבין 
עבודות, חיבור למעביד חדש והמשכיות התוכנית, טיפול 

בתביעות לאורך הדרך, התאמת השכר, שינויים בפוליסה לאור 
שינוי מצב משפחתי, טיפול בתביעת השארים, בחינת מקסום 
נושא המיסוי בהפרשות, בדיקה וייעוץ לפני פרישה, ואף ליווי 

לאחר הפרישה עם מוצרים נוספים.
לשכת סוכני הביטוח מאמינה, ובצדק, כי יש חשיבות רבה 
ביותר למקצוע סוכן הביטוח, במיוחד כשהצרכן רוכש את 

רכושו הגדול בחיים - החיסכון הפנסיוני שלו. לא מחשב, לא 
עמדה בבנק ולא משווק שכיר אצל יצרן כזה או אחר מסוגלים 
ללוות אותו בדרכו המפותלת ומלאת המהמורות מרגע כניסתו 

ל"ציר הפנסיה" ועד יציאתו לגמלאות. אך ורק סוכן ביטוח 
מקצועי, שעובד על בסיס הנחיות הרגולטור ונדרש למלא 

מסמך הנמקה מפורט וגילוי נאות שמצביע במדויק על הקשר 
של הסוכן עם יצרן כזה או אחר, שקיפות מלאה שהיינו שמחים 

לראות אצל הרבה אנשי מקצוע במדינה. 

לסיום, בואו גם נבחן במספרים מהי עמלת הסוכן ומה 
השפעתה על החיסכון הפנסיוני של הפרט המצטרף לתוכנית 

פנסיה:
גיל כניסה - 30 

הפרשה חודשית – 1,000 שקל 
דמי ניהול – 4% מההפקדה / 0.25% מהצבירה )יותר מהממוצע 

של קרן הפנסיה הגדולה במדינה –"מבטחים החדשה"(.
תשואה שנתית – 3.5%

עמלת הסוכן – 1.5% מהפקדה שוטפת, 0 על הצבירה, כלומר 
עמלת הסוכן החודשית היא 15 שקל ברוטו ועוד סכום חד 

פעמי בגין הוצאות הרכישה של 600 שקל.
מה יקבל הפרט בסוף הדרך בגיל 67? )מבוסס על אתר מירב 

פנסיה(
החיסכון שנצבר בסוף התקופה: 815,523.81

החיסכון אילו לא שולמו דמי ניהול: 898,118.27
הסכום שאבד בגלל דמי הניהול: 82,594.46

אחוז מהחיסכון שאבד: 9.2%
דמי הניהול, ולא עמלת הסוכן, פגעו ב-9.2% מהחיסכון 

המצטבר, אבל בואו נבקש מסוכן הביטוח לוותר על 50% 
מעמלתו ונוסיף אותם להפרשה החודשית של הפרט. דרך 

אגב, אף יצרן לא יוסיף את הויתור על עמלת הסוכן לחיסכון 
של הפרט. כלומר, גם אם סוכני הביטוח יעבדו בחינם, ללא 
שקל אחד, לא תהיה לכך כל השפעה על החיסכון. היחידים 

שירוויחו מכך הם היצרנים. בוודאי שזו ההוכחה הטובה ביותר 
שעמלת הסוכן אינה משפיעה על החיסכון בסוף הדרך.

נוסיף 50% מעמלת הסוכן השוטפת והחד פעמית להפרשות 
הפרט ונראה מה נקבל בסוף הדרך:

החיסכון שנצבר בסוף התקופה: 822,209.02
החיסכון אילו לא שולמו דמי ניהול: 905,476.40

הסכום שאבד בגלל דמי הניהול: 83,267.38
אחוז מהחיסכון שאבד: 9.2%

וראו איזה פלא: אחוז החיסכון שאבד עקב דמי הניהול לא 
השתנה. מצד שני בחיסכון שנצבר נוספו עוד 7,000 שקל. 
החיסכון הפנסיוני גדל בעוד 0.8%. אז האם באמת עמלת 

הסוכן היא הגורם המהותי שגורם למשבר בפנסיה במדינת 
ישראל? אותם 180 שקל ברוטו בשנה שעבורם נותן סוכן 

הביטוח שירות מתמשך על ציר הפנסיה הם הגורם לתחלואי 
הפנסיה? הטוענים כך טועים ומטעים את הציבור.

המשך מעמוד 4

סוכן ביטוח: אוויס מעכבים תשלום 
תביעה בגין תאונה

ב-17 באוקטובר אירעה תאונת דרכים בין לקוח של סוכן 
הביטוח עאדל שיבלי לבין מכונית של חברת אוויס, תוך 

שהאחריות על התאונה היתה מוטלת על המכונית של אוויס. 
מאז, חלפה יותר מחצי שנה ושיבלי עדיין לא קיבל את כספי 

התביעה.
לדברי שיבלי, ב-21 בנובמבר נשלחה דרישה עם המסמכים 
הרלוונטיים לאוויס. "שבועיים לאחר מכן התקשרתי לאוויס 
כדי לוודא טיפול תביעה ונמסר לי שהיא אכן מטופלת. כך, 

מדי שבוע-שבועיים התקשרתי לחברה ודרשתי תשלום ובכל 
פעם נאמר לי שהתביעה עדיין בהליכי טיפול".

ב-25 בפברואר שלחה החברה לשיבלי כתב סילוק. הטופס 
הוחתם באותו היום והוחזר לאוויס. שיבלי המשיך להתקשר 

לחברה לבדוק היכן עומדת התביעה ובכל פעם קיבל את 
אותה התשובה: בטיפול. ב-10 במרץ קיבל שיבלי את 

התשובה המיוחלת: הטיפול בתביעה הסתיים וכי התשלום 
יגיע בקרוב. "כששאלתי מתי תשולם התביעה, נאמר לי כי רק 

בתחילת כל חודש מוציאים צ'קים. זאת אומרת שהצ'ק עבור 
הלקוח שלי יישלח בתחילת אפריל".

שיבלי המתין לתחילת אפריל וב-2 בחודש התקשר לברר אם 
התשלום נשלח כמובטח. "נאמר לי שהצ'ק לא נשלח וכי עלי 

להמתין עד לתחילת מאי. אמרתי לנציגת השירות שנאמר 
לי שהצ'ק יוצא בתחילת אפריל. היא השיבה בציניות: ,נכון, 

יצאו צ'קים בתחילת אפריל – אבל לא עבורך'. שאלתי אותה 
אם עלי להמתין עד תחילת מאי. היא השיבה כי אני יכול רק 

לקוות".
לדבריו, עיכוב התשלום על ידי אוויס פוגע קשות בלקוח וגם 
בו. "הלקוח הגיע כבר אי אילו פעמים למשרדי והחל לצעוק 

עלי בטענה שאני לא מטפל בתביעתו כראוי. הוא גם החל 
להפיץ שמועות הפוגעות במוניטין שלי".

מאוויס נמסר בתגובה: "הנושא בטיפול מול הלקוח. לצערנו, 
תקופת החג הממושכת עיכבה מעט את משלוח הצ'ק. הצ'ק 

יישלח ללקוח בשבוע הבא".
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 ביום שאחרי הפצצה
)או היום שבו גיליתי שאני שודד(

ביום שישי ה-11 באפריל החלו להישמע בעוצמה מתגברת 
תופי המלחמה. גם חיילים ותיקים למודי קרבות והשמצות 

נדהמו מעוצמת ההתקפה החריפה שבקעה מהמקלדת של מר 
אלי ציפורי, סגן העורך הראשי של עיתון "גלובס", עיתונאי 

רציני בדרך כלל, עטור פרסים, שרק באחרונה זכה בפרס של 
עמותת "לדעת".

לא היה צורך להתעמק בכתבה, שגם לוותה בחוסר דיוקים. 
הכותרת הספיקה: "שוד הפנסיה הגדול - חייבים 

לטפל בעמלות סוכני הביטוח". 
כמה טינה בכותרת אחת. להשתמש בכינוי 

שודדים עבור ציבור שפועל על פי חוק. לא סתם 
חוק: המדובר בציבור אולי הכי מפוקח במדינה, 

עם תקנות ורגולציה שנופלת עלינו חדשות 
לבקרים. לא רק  התערבות  בענייני עשה ועל 
תעשה ובכל תהליכי העבודה שלנו. זאת מבלי 

להזכיר את ההשפעה הישירה על הכנסותינו, כפי 
שלא ראיתי בשום מגזר אחר.  

מושג נוסף מהכותרת "חייבים לטפל" הוא לא 
סתם סמנטיקה. כלי הנשק של העיתונאי הוא 
המלים ומיקומם בחלק הכתבה שהוא מעוניין 

להדגיש. כשהוא כותב "חייבים לטפל" עולים במוחי דימויים 
שלא אשתמש בהם כאן. למעשה, כוונתו - כפי שאני מבין - 

היא להתמקד כירורגית בעיקר הבעיה כדי להבריא את החולה 
שהוא הפנסיה של אזרחי המדינה.  

התגובות לא איחרו לבוא: לשכת סוכני הביטוח סיגננה 
ופירסמה ב"גלובס" מודעה מצוינת בתשלום, סוכנים הגיבו 

לכתבה באתר האינטרנט של העיתון ונרשמו גם ביטולי מינויים 
ל"גלובס".

גם אני, בכוחי הדל, שלחתי מייל ארוך שפורסם בפורום הסגור 
והצליח כנראה לחדור את מסך הציניות של ציפורי. לראיה, 

כשעתיים לאחר ששלחתי, הוא חזר אלי וביקש לתאם פגישה.

העיתונאי חטא בכמה אי דיוקים ולא הזכיר כמה דברים, כפי 
שציינתי במכתבי, ואולי החמור ביותר הוא מה שלא נכתב. 

המדובר באי גילוי נאות שעל פי מיטב הבנתי נדרש מעיתונאי 
בפרסום כתבה כשהוא נמצא בניגוד עניינים עם הנושא, 

ובמקרה הזה עם הציבור שעליו הוא כותב. 
אין דרך אחרת להגדיר זאת וצריך לומר זאת בצורה הברורה 

ביותר: בבעלות עיתון "גלובס" סוכנות ביטוח שמוכרת ביטוח 
בשיטה ישירה. הסוכנות לגיטימית ומתחרה על 
נתח השוק עם סוכני הביטוח. ואולם כשעיתונאי 

מנצל את הכוח שיש לו ומשמיץ סוכני ביטוח 
כדי לקדם אינטרסים פנימיים זה בטח לא אתי 

ומוסרי.
איני יודע כיצד יסתיים הפרק הזה, אבל ברור 

לי שהתחושות של ציבור סוכני הביטוח קשות. 
נראה שבאחרונה מתקיימת התקפה מתואמת 
מכיוונים שונים, שמעלה אצל כל בעל חשיבה 

קונספירטיבית חשדות לא נעימים.
הבעיה היא שאין דרך אמיתית לעצור את 

ההתקפה. בשם חופש הדעה, העיתונאי הזה, או 
כל אחד אחר שניתנה לו האפשרות לכתוב, יכול 

לפרסם כעולה על רוחו וידנו קצרה.
יש כאן איום קיומי על ציבור של עשרות אלפי משפחות שאין 

להם שלטר של נמל סחורות, או טרמינל נוסעים, שבאמצעותו 
הם יכולים לאיים כפי שעושים גופים אחרים. אותם הגופים ידעו 

לתרגם את העוצמה שלהם לאצבע מאיימת או לכוח פוליטי.
לדמוקרטיה, חברים, יש יתרון אחד משמעותי. קולו של 

מיליארדר וקולו של נזקק סעד נספרים אותו הדבר. עד שלא 
נדע לתרגם את כמות העוסקים בענף הזה לכוח פוליטי 

שישפיע מבפנים במקום שבו יושבים בבניין ההוא בירושלים 
120 איש, יימשך מסע ההסתה.

איך אמר פעם ז'וז'ו חלסטרה? "ותחשבו על זה". 

מאת רון קשת

לשכת סוכני ביטוח בישראל

מ"מ נשיא לשכת סוכני הביטוח, אורי צפריר,  עומד לרשותכם אישית
במוקד החירום לתלונות נגד השיווק הישיר

בסלולארי האישי:  054-4498585, פקס 04-8682050
moked.liska@gmail.com מייל

https://www.facebook.com/lishka4u :בעמוד הפייסבוק

נמאס לכם מהשיווק הישיר של חברות הביטוח?
דברו איתנו!
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המחוזי: בירור חבות של חברת ביטוח 
אינו מהווה מסמך חסוי 

בבית משפט המחוזי בלוד נדונה בקשתה של בלדי בע"מ, 
שיוצגה על ידי משרד עורכי דין אטיאס-נוה, כנגד הפניקס 
חברה לביטוח בע"מ  שיוצגה על ידי עו"ד תגר. ההחלטה 

ניתנה בינואר 2014 מפי השופט יחזקאל קינר. 
לבית המשפט המחוזי הוגשה בקשה מטעם התובעת להורות 
לנתבעת לאפשר עיון בטיוטות דו"חות מומחים שהוכנו עבור 

הנתבעת.
עובדות המקרה: לפי הנטען על ידי התובעת, בוצעה פריצה 

למפעלה ונגנבה סחורה רבה. ביהמ"ש הסביר כי המחלוקות 
העיקריות בין הצדדים מתמקדות בשאלות אם אותם אירועים 
היוו אירועי פריצה או אירועי גניבה )כשהכיסוי לפי הפוליסה 

הוא לפריצה(, קיומם או אי קיומם של 
אמצעי מיגון ומחלוקת לגבי היקף 

נזקיה של התובעת עקב האירועים 
הנ"ל. 

במסגרת רשימת מסמכים, שהוכנה 
על ידי הנתבעת, המבטחת שביטחה 

את רכושה של התובעת, כתחליף 
לתצהיר גילוי מסמכים, כתבה בסעיף 

יא כך: "טיוטות דו"חות מומחים – 
נערכו מתוך צפי להליך משפטי וכן 
מדובר במסמכים פנימיים שהועברו 
למשרד הח"מ בלבד )ולא לפניקס( 

לצורכי התייעצות ויש להם קשר ענייני 
לשירות המקצועי שניתן על ידי משרד 

הח"מ לפניקס ומשכך הם חסויים".
לטענת המבקשת מדובר בדו"חות 

מקצועיים של אנשי מקצוע, שהופעלו 
על ידי המבטחת ואין מקום להטלת 

חסיון גורף כפי שמבקשת המבטחת להטיל. לדברי 
המבקשת, המטרה הדומיננטית בעריכת הבדיקות והבירורים 
לא יכולה היתה להיות אלא בירור נסיבות הגניבה וסיבותיה.

מנגד, הסבירה המבטחת כי טיוטות חוות הדעת הן של 
מומחה למערכות ביטחון, של שמאי ושל רואה חשבון. 

המבטחת טענה כי טיוטות חוות הדעת הן מסמך פנימי 
שהועבר על ידי המומחים למשרד עורכי הדין של המבטחת 

ולהן קשר ענייני לשירות המקצועי שמתקבל, ולכן הן 
חסויות לפי סעיף 48 )א( לפקודת הראיות ]נוסח חדש[, 
תשל"א-1971 )"פקודת הראיות"(, ולפי סעיף 90 לחוק 

לשכת עורכי הדין )"חוק לשכת עורכי הדין"(. הוסיפה וטענה 
המבטחת כי טיוטות חוות הדעת הוכנו מתוך צפי להליכים 

משפטיים ולכן חסויות הן מכוח החיסיון יציר הפסיקה.
לבקשת ביהמ"ש העבירה המבטחת לעיון ביהמ"ש בלבד את 

שלוש טיוטות חוות הדעת.
ביהמ"ש ציין בתחילת דבריו: "גילוי המסמכים והעיון בהם 

בשלב ההכנה למשפט מבוסס על הרצון לגלות את האמת, 
ולעשות צדק, כאשר יש בכך כדי לשרת את האינטרס של 

המתדיין ואת אינטרס הציבור... הגישה הכללית בתקנות 
סדרי הדין ובפסיקה, הינה כי על בעלי הדין לפעול 'בקלפים 

גלויים', כדי שלא יופתע היריב וייכשל מחוסר אפשרות 
לבדוק ראיה ולהכין חומר ראיות לסתור, וכן כדי לחסוך 

משאבים, ובמיוחד משאבים שיפוטיים".
עם זאת, הסביר ביהמ"ש כי עדיין מוכרים בדין חסיונות 

שיש בהם כדי למנוע עיון במסמכים, ואחד מהם הוא חיסיון 
של מסמכים שהוכנו לקראת משפט. הטעם העיקרי העומד 
ביסודו של חיסיון זה, הוא הרצון לאפשר לאדם להכין עצמו 
לקראת משפט בלא חשש כי הכנתו תיחשף בפני יריבו. כמו 

כן חסיון חל גם על חומר, שהוכן על ידי אדם שלישי, לבקשת 
עורך דין או לקוחו. חיסיון נוסף המוכר בדין, הוסיף ביהמ"ש, 
הוא חיסיון בהתאם לסעיף 48)א( לפקודת הראיות, הקובע 

"דברים ומסמכים שהוחלפו בין עורך דין לבין לקוחו או 
לבין אדם אחר מטעם הלקוח ויש להם קשר ענייני לשירות 
המקצועי שניתן על ידי עורך דין ללקוח, אין עורך הדין חייב 

למסרם כראיה, אלא אם ויתר הלקוח על החיסיון".
ביהמ"ש הדגיש, כי בצד אלה יש לזכור 

את הוראות סעיף 23 לחוק חוזה 
הביטוח, תשמ"א-1981 )"חוק חוזה 

הביטוח"(: "23. )א( משנמסרו למבטח 
הודעה על קרות מקרה הביטוח ותביעה 

בכתב לתשלום תגמולי הביטוח, על 
המבטח לעשות מיד את הדרוש לבירור 

חבותו". 
ביהמ"ש קבע, כי לאור עקרונות אלה 

יש לבחון את שלושת המסמכים נשוא 
הבקשה ולערוך אבחנה ביניהם. מדברי 

השופט: "ניתן לחלק מסמכים אלה 
לשני חלקים, החלק האחד מתייחס 

לנושא החבות, והחלק האחר מתייחס 
לנושא הנזק. בכל הקשור לנושא 

החבות, לא מצאתי מקום לקבל את 
טענת החיסיון. איני סבור כי ניתן לומר 

שבירור חבותה של חברת הביטוח 
נעשה מלכתחילה לצורך הכנה לקראת הליכים משפטיים 

כמטרה דומיננטית ומרכזית. מקובל עלי כי כל בירור שנעשה 
על ידי מבטחת לבירור חבותה טומן בחובו את האפשרות כי 

תביעת המבוטח תידחה על ידי המבטחת, ויתנהלו הליכים 
משפטיים בין הצדדים. עדיין, כאשר ממנה חברת הביטוח 
אנשי מקצוע לבדיקת תביעתו של מבוטח, נעשה הדבר 
בראש ובראשונה, בשביל לברר את חבותה, כפי שהיא 

מחויבת לעשות בהתאם להוראות סעיף 23 )א( לחוק חוזה 
הביטוח".

ביהמ"ש הוסיף והסביר כי לא רק שעל המבטחת לבצע 
את הבדיקות הדרושות לבירור חבותה, אלא שלאחר שהיא 

מגיעה למסקנות, וככל שהחליטה לדחות את התביעה, עליה 
להמציא למבוטח את המסמכים העומדים ביסוד החלטה זו. 

בגדר מסמכים אלה מצויים גם דו"חות שהוכנו על ידי מומחים 
שמונו על ידי המבטחת לצורך בירור חבותה. ביהמ"ש דחה 
את הטענה של המבטחת שהמסמכים הנ"ל חסויים מכוח 

החיסיון על מסמכים שהוחלפו בין עורך דין ללקוח וכי 
המומחים מונו על ידי המבטחת ולא על ידי משרד עורכי 
הדין. מדובר במסמכים שהיה על המבטחת להכין ממילא 

למטרותיה ולצורך מילוי חובתה לפי חוק חוזה הביטוח, 
והעובדה שמסמכים אלה נמסרו למשרד עורכי הדין ולא 

למבטחת, אינה צריכה להקנות להם חיסיון.
לסיכום, ביהמ"ש פסק כי יש להעביר למבוטחת את שלושת 
המסמכים שנזכרו לעיל, ללא חלקיהם הנוגעים לעניין הנזק.

מאת: עו"ד ג'ון גבע, היועץ המשפטי של חברי הלשכה
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"כלכליסט" ממשיך להטעות את הציבור
בכתבה אחרונה בסדרה שפורסמה היום בעיתון 

"כלכליסט", תחת הכותרת "הגיע הזמן שהציבור 
יכיר את הייעוץ הפנסיוני האובייקטיבי", מציגה 

העיתונאית רחלי בינדמן את היתרון לכאורה 
של שימוש בשירותיו של יועץ פנסיוני, במקום 

בשרותיו של סוכן פנסיוני. בסופה של הבדיקה, 
מגיעה בינדמן למסקנה כי שימוש ביועץ במקום 
בסוכן פנסיוני יחסוך לחוסך סכום של 24 אלף 

שקל בתקופה של 32 שנה. כלומר, בערכים של 
היום תוספת לפנסיה של כ-110 שקל בחודש - 

אכן חיסכון משמעותי וגדול.
אבל בואו נבדוק את הטענות אחת לאחת ונראה כיצד 

ממשיכה בינדמן להטעות את הציבור:
עלות היועץ – בינדמן נעזרה בתעריפים שקיבלה מיועץ 

פנסיוני מכובד, כשלקחה את עלות היועץ לכל פעולה 
ושיערכה אותו לגיל הפרישה. אמנם הטבלה שהוצגה בעיתון 

לא מציינת את מועדי הייעוץ ,כך שקשה לעקוב אחר השערוך, 
אבל זה נתון שולי. מה שהיא שכחה לעשות הוא שערוך 

העלות הריאלית של הייעוץ לאורך שנים. הרי אותו יועץ מכובד 
לא יהיה מוכן להתחייב כי מהיום ולמשך 32 שנה לא יעלה את 

מחיר הייעוץ – זהו נתון שאינו מופיע בכתבה.
לצורך ההמחשה, בהנחה שתעריף הייעוץ יעלה ב-2% בשנה, 
עליית מדד בלבד )בפועל עלות הייעוץ גדלה יותר(, הרי עלות 

הייעוץ לפרישה, שסביר להניח שיהיה בשנת הפרישה, תגיע 
לכ-2,900 שקל. הנה נוספו כבר עוד 1400 שקל.

דוגמה נוספת: בואו נגיד שעשר שנים לפני הפרישה נערכת 
פגישת ייעוץ בנושא התאמה, מה תהיה עלותה? אם נשערך 

כראוי את עלות פגישה זו למבוטח המספר הנכון יהיה 
כ-3,400 שקל. נוספו עוד 1,900 שקל . כך, בחישוב אמיתי 

ונכון, שכולל בתוכו גם את העלות הריאלית של הייעוץ, ולא 
רק שערוך ברמה נומינלית, מצטמצמים הפערים באופן מהותי 

ואולי מתבטלים כלל.

עזיבת עבודה – בטבלה שצורפה נותן היועץ המכובד שתי 
פגישות ייעוץ בעזיבת עבודה לאורך 32 שנה. להלן נתוני 

משרד הכלכלה – ניידות בעבודה כל 9.5 שנים בדומה למדינות 
מפותחות. ב-YNET נכתב כי "דור המאה ה-21 מחליף 

מקומות עבודה כל 3.5 שנים".
מכיוון שנתון משרד הכלכלה הוא מ-2004, סביר שכיום האמת 

נמצאת באמצע, ושיעור הניידות הוא כל שש שנים לערך. 
כלומר, סביר להניח כי בחור צעיר שנכנס לעבודה בגיל 25, 

יחליף לפחות חמישה מקומות עבודה ויותר עד פרישתו בגיל 
67. כלומר, עוד מבלי להיכנס לשערוכים ההוצאה בגין הייעוץ 

תגדל בעוד 4,500 שקל לפחות. אם נשערך זאת, 
הסכום יגיע ל-8,000 שקל ואף יותר.

אגב, גם בת הזוג משנה מקום עבודה, וללא קשר 
לתוכנית שלה, הדבר מחייב בדיקה של המבוטח 

הראשי שלנו. לדוגמה, אם האשה מפסיקה לעבוד 
ונהפכת לעקרת בית, או עובדת במשרה חלקית, 

זה מחייב שינוי בתמהיל הפנסיה, אולי הגברת 
רכיב השאירים לתקופה מסוימת. עוד פגישה, עוד 

ייעוץ, עוד כסף.
שינוי מצב משפחתי – בחור בן 25 שנכנס 

למעגל העבודה כשהוא עדיין רווק, כנראה יתחתן 
בהמשך, ולאורך השנים יהיו לו שלושה ילדים. אולי בדרך 

)סיכוי של 30%( הוא יתגרש, ואולי יתחתן שנית. לאורך 32 
שנים עורכת כתבת "כלכליסט" שתי פגישות בלבד שקשורות 
לשינוי מצב משפחתי. זה סביר? בוודאי שלא, וגם אם המבוטח 

שלנו ישמור על נישואיו לאורך השנים, הרי יהיו לו לפחות 
ארבע פגישות בנושא, כלומר עוד 3,000 שקל ללא שערוך.

טיפול בתביעת נכות – העיתונאית מציינת כי טיפול בתביעת 
נכות של היועץ יעלה בנוסף 5,000 שקל, יפה מאוד. ואם 
התביעה תהיה בגיל 26 של המבוטח? אותם 5,000 שקל 

נהפכים ל-16 אלף כאשר הם משוערכים.
אם חושבת בינדמן כי 32 שנות עבודה, הכוללות שינוי מקום 
עבודה, טיפול בתביעות, שינויים משפחתיים, הכנסה לכיסוי 

ביטוחי לתקופות ביניים, הגדלות שכר והתאמתם למצב 
המבוטח, ייעוץ לפני פרישה ועוד, יסתכמו בשש פגישות - 

הרי שהיא טועה ומטעה, וכנראה אינה מכירה את השטח. אם 
נתמחר נכון את עלות היועץ הפנסיוני, כולל הצמדת עלות 
הייעוץ לאורך השנים ופגישות נוספות עם הלקוח, נמצא כי 

כל החיסכון שנוצר לכאורה בטל לגמרי, כשמולו עומד שירות 
אישי ומקצועי של סוכן, 24/7 לאורך כל השנים.

לאור זאת, יכול להיות שבינדמן תגיע למסקנה שגם עלות 
היועץ הפנסיוני אינה כדאית או כלכלית, אם נציב אותה נכון. 

אז אולי הפתרון הוא עולם ללא סוכנים או יועצים?
אולי הפתרון הוא עולם ללא עיתונאים? אנחנו סבורים שהעולם 

צריך עיתונאים מקצועיים, בדיוק כפי שאנו מאמינים שהעולם 
צריך סוכני ביטוח מקצועיים, שיודעים ללוות לקוח לאורך ציר 

הפנסיה במשך שנים, לתת לו שירות מקצועי, ללוות אותו ואת 
משפחתו בעתות שמחה וגם בעצב. וכן, גם לקבל תגמול הולם 

בגין עבודה זו - 15 שקל בחודש.

מאת יובל ארנון, יו"ר הועדה לביטוח פנסיוני

נתונים: "כלכליסט"

עלות ייעוץ השירות
פרטי

שווי העלות 
בגיל הפרישה

2,50012,982בחירת מוצר פנסיוני

1,5004,978שינוי מצב משפחתי )2 פגישות(

1,5004,421עזיבת עבודה )2 פגישות(

1,5004,325בחינת התאמת החיסכון והביטוח

1,5001,500ייעוץ פרישה

8,50028,206סה״כ

כשאין אינטרס להעלות דמי ניהול, החיסכון כפול מהעלות
עלויות שירותי יועץ פנסיה פרטי ואבייקטיבי

בשקלים, לפי בדיקת ״כלכליסט״ בשיתוף עם היועץ הפנסיוני אבי אייכלר*

נתונים: "כלכליסט"

כמה אפשר לחסוך על ידי יועץ
דמי הניהול שיכול להשיג יועץ אובייקטיבי לעומת דמי הניהול הממוצעים**

דמי ניהול 
מהפקדה

דמי ניהול 
מצבירה

החיסכון עד 
גיל פרישה

דמי ניהול שיכול 
להשיג יועץ

2.00%0.25%1.901
מיליון שקל

3.56%0.30%1.849דמי ניהול ממוצעים
מיליון שקל

52
אלף שקל

24
אלף שקל

סה״כ החיסכון בדמי הניהול 
שישיג החוסך באמצעות פנייה 

ליועץ אובייקטיבי

החיסכון לאחר
הפחתת עלות הייעוץ

*הנתונים שבבסיס הבדיקה: תחילת חיסכון בגיל 25, פרישה בגיל 67, שכר התחלתי ברוטו של 
7,000 שקל, גידול השכר בשנה הוא 2% והתשואה ברוטו היא4% **לפי אתר פנסיה נט
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כ-150 סוכנים ממחוז חיפה והצפון נטלו 
חלק בצעדה לזכר נופלי הדישון

ועדת גרמן ממליצה: פוליסות אחידות 
לקופות החולים ולחברות הביטוח

כ-150 סוכנות וסוכני ביטוח ממחוז חיפה והצפון השתתפו בחול 
המועד פסח בצעדת האביב ה-17 לזכר נופלי הדישון בשיתוף עם 

קבוצת "רימונים" שירותי דרך.
השתתפות סוכני המחוז נהפכה כבר למסורת שאותה החל נשיא 

לשכת סוכני הביטוח אריה אברמוביץ בהיותו יו"ר המחוז. בתום 
הצעדה התקיים טקס לנופלי הדישון, שבמהלכו הודה ראש מועצת 

מבואות החרמון בני בן מובחר ליו"ר מחוז הצפון ליאור רוזנפלד על 
המשך השתתפות סוכני המחוז וקרא להם להתמיד במסורת. בתום 
הצעדה צפו ילדי הסוכנים בהופעה של כוכב ה"פיג'מות" עודד פז. 

השר לביטחון פנים יצחק אהרונוביץ בירך את המשתתפים.
רוזנפלד ציין כי הוא "רואה בפעילות החברתית במחוז ערך עליון, 

הן בהשתתפות המשפחות והן בגיבוש בין הסוכנים"

בשבוע שעבר, בעת חול המועד פסח, עוררה ועדת גרמן מהפך 
בתחום ביטוחי הבריאות, כשהציעה כי קופות החולים וחברות 

הביטוח יחויבו למכור פוליסה אחידה אך ורק לניתוחים ולחוות 
דעת שנייה לניתוח. 

תת הוועדה, בראשותו של ד"ר שלומי פריזט, העוסקת בתחום 
ביטוחי בריאות, הציעה שגם חברות הביטוח המסחריות לא יוכלו 

לערוך חיתום למבוטחים על פי מצבם הבריאותי, גילם או כל 
משתנה אחר. הכיסוי בפוליסה יהיה אחיד ויוגדר על ידי משרד 

האוצר ומשרד הבריאות. על פי ההמלצה, חברות הביטוח לא יהיו 
רשאיות להשיק אף מוצר אחר הכולל את מרכיב בחירת המנתח, 

מלבד הפוליסה האחידה.
הנחיה זו תיצור מצב שבו התחרות תהיה על מחיר הפרמיה 

ובנוסף, חברות הביטוח וקופות החולים ייתחרו גם על רשימת 
המנתחים שייכללו בביטוח.

עוד נקבע כי הפוליסות ייקצבו לכמה שנים בלבד. אם יתברר כי 
ההוצאות כבדות מדי והפוליסה הפסדית, תוכל החברה להעלות 
את הפרמיה לכלל המבוטחים. מבוטחים שלהם יש כבר פוליסת 
ביטוח רפואי פרטי יוכלו לבחור אם להישאר בפוליסה הקיימת, 

או לבטל אותה ולרכוש את הכיסוי החדש.
על ההמלצה חתומים פריזט, וכן נציגי אגף שוק ההון, ביטוח 

וחיסכון במשרד האוצר, בהן דורית סלינגר, והמועצה הלאומית 
לכלכלה. ואולם בכירי משרד הבריאות מתנגדים להצעה זו 

וטוענים כי היא עלולה לסבך את המצב הביטוחי הקיים ולא 
להקל עליו. 

"הפתרון המוצע הינו יצירתי ודרמטי שכן הוא שובר את כללי 
המשחק בין הקופות לבין חברות הביטוח, ומנהיג כללים 

אחידים", נכתב בהודעה של משרדי האוצר והבריאות. "התחרות 
מעתה ואילך בין הקופות ובין חברות הביטוח, תהיה על שירות 

ומחיר, דבר שצפוי להגביר את התחרות בין השחקנים, להגביר 
את היעילות של המערכת, השקיפות ובעיקר יעניק מוצר הוגן, 

אחיד, זול וברור למבוטחים.
"פתרון זה מבטל הלכה למעשה את כפל הביטוח ומאפשר 
לציבור להשוות בין מוצרי הניתוחים המשווקים הן בביטוח 

המשלים והן בביטוחים המסחריים )הפרט והקבוצתיים( לפי 
בסיס אחיד בהבדל של מחיר ושירות. באופן כזה הציבור יוכל 
לקבל החלטה מושכלת האם הוא רוצה את המוצר והיכן הוא 

מעדיף לרכוש אותו".
מלשכת סוכני הביטוח נמסר בתגובה להמלצה: "הלשכה 

תומכת בכל צעד שיהיה עמו לשפר את השירותים הרפואיים 
הניתנים לאזרח. יחד עם זאת, אנו חוששים שהרפורמה, כפי 

שהיא מוצעת, עשויה לפגע באיכות ובזמינות השירותים ביחס 
לפוליסות הבריאות המשווקות כיום. כל מצב לפיו האזרח לא 

יוכל לקבוע רופא מנתח על פי רצונו ובזמינות מקסימלית וייאלץ 
לשלם השתתפות עצמית גבוהה, הוא בגדר פגיעה בשירותים 
הרפואיים הניתנים כיום במסגרת פוליסות הבריאות הקיימות.

"הודות לשיווק פוליסות הבריאות על ידי סוכני הביטוח אל 
מאות אלפי משפחות בארץ, שעמן נמצאים סוכני הביטוח בקשר 

יום-יומי והם היחידים שמודעים ומכירים את צורכי הלקוח, יש 
אין ספור מקרים שבזכות השליחות והודות לליווי האישי והמסור 
והבלתי מתפשר של סוכן הביטוח, ניצלו חיי אדם ושוקמו מחדש 

חיי משפחות רבות. סוכני הביטוח ימשיכו לשווק ולהעניק 
ללקוחותיהם כל מוצר שעליו יוחלט במסגרת הרפורמה, ובתנאי 

שיעניק שירותי בריאות איכותיים וזמינים.
"אין ספק שנוכחותו של נציג מקצועי של לשכת סוכני הביטוח 

בוועדת גרמן היה תורם להבנת צורכי הלקוח וליצירת מוצר 
ביטוח איכותי ומתאים לכלל הציבור בישראל".

או שאתה מחכה שילדיך או בני משפחתך ידאגו לך במקרה הצורך???

האם כבר הצטרפת לתוכנית 
ביטוח הסיעוד הכי זולה בארץ 

באמצעות לשכת סוכני ביטוח? 

סוכן יקר, 

lisov@insurance.org.il  03-6396676 .לפרטים:  טל
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שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
לסוכנות ביטוח בפתח תקוה דרוש/ה חתם/ת 
עסקים אלמנטרית. המשרה מיועדת לבעל/ת 

יוזמה ורצון להצליח, ודורשת עבודה מחוץ 
למשרד.

למתאימים ינתנו תנאים טובים + עמלות + רכב.
דרישות: ניסיון בביטוח האלמנטארי 3 שנים 

לפחות, הכרת תוכנות חברות הביטוח
יחסי אנוש - מעולים, תודעת שירות.

idit@avivit.co.il קו"ח למייל

לסוכנות בטוח ברמת גן , דרוש/ה פקיד/ה 
למשרה מלאה בבטוח חיים.

התפקיד מחייב יכולת עבודה בצוות, יכולת 
עבודה בלחץ וראש גדול ופתוח ללימוד.

המלצות - חובה !!!
תנאים מצויינים למתאימים/ות.

  peri1@zahav.net.il - נא לשלוח קורות חיים ל
או לפקס 03-5608711.

סוכנות ביטוח גדולה מת"א מעוניינת לרכוש 
תיקים איכותיים ובכל גודל ובכל סוג בתנאים 
מעולים, סודיות מובטחת. לאבי-050-5234664

סוכנות ביטוח גדולה מרמת-גן מעוניינת לרכוש 
 תיקים מכל סוג , סודיות מובטחת –

דין – 054-3971771

לסוכנות ביטוח בגוש דן המתמחה בחיים 
ופנסיה, מחפשים מומחה/ית בביטוח כללי.

*תנאים מצויינים למתאים/ה
shoshiamit@gmail.com: קו"ח

מחפשת פקידת תביעות עם ידע של 3 שנים 
בביטוח למשרד חלקית של 4-5 שעות )גמיש( 
–סוכנות ביטוח רעננה בנוסף ידע בתוכנות של 

חברות ביטוח.
050-8477552 בשעות אחה"צ

לסוכנות ביטוח במרכז תל אביב דרוש סוכן/ת 
ביטוח רכוש עם ניסיון של שנתיים לפחות, 

לפיתוח תיק ביטוח הרכוש מייל לקורות חיים 
dudi@amitim-ins.co.il:

לסוכנות ביטוח גדולה וותיקה בפריסה ארצית, 
דרושים אנשי מכירות ופקידות ביטוח.

עבודה מאתגרת ומעניינת.
קורות חיים ניתן לשלוח ל:

smadar.superbit@gmail.com

לסוכנות ביטוח בירושלים, דרושה פקידה עם 
ניסיון בענף ביטוח הרכב למשרה בין השעות:

9.00 - 15.30. נא לשלוח קורות חיים 
למייל: ybittan@gmail.com טלפון נייד: 

054-9456939סוכנות ביטוח מהגדולות בארץ 
הממוקמת בכמה סניפים מעוניינת לרכוש 

תיקים איכותיים ובכל גודל ובכל סוג בתנאים 
מעולים, סודיות מובטחת. לאבי- 050-5234664

3 שנות ניסיון בחברת ביטוח  בתחום החיים 
מחפשת עבודה אצל סוכן ביטוח באזור גוש דן.  

נמרצת ומסורה ובעלת קשרים עם לקוחות. 
ליצירת קשר: מלכי 052-6764441

סוכן  ביטוח  מהצפון  מעוניין  לרכוש  תיק  
ביטוח  איכותי

בתחום  חיים  ו/או  אלמנטרי.
נייד -  052-3987609 מוטי 

a1a@zahav.net.il

עקב פרישה דרוש סוכן ביטוח למיזם משותף 
על תיק ביטוח פנסיוני גדול רצוי צעיר עצמאי 

מאזור הצפון עם ידע רחב ויכולת מוכחת
amirinsu456@gmail.com :קו"ח למיל

השכרה ושכירות משנה
סוכנות ביטוח בינונית מעוניינת לחלוק משרדים 

במגדל בשטח של כ- 300 מ"ר
 עם סוכנות נוספת החל מחודש

יולי אוגוסט 2014
באיזור קרית אריה פ"ת שמוליק 054-4946290

במשרדי יחידת סוכנים קיימת באזור הבורסה 
ברמת גן מתפנה חדר לסוכן ביטוח פנסיוני עם 

אפשרות לשרותי משרד 
09-7738381

בבעלות לשכת סוכני הביטוח מצוי נכס המיועד 
להשכרה החל מ 01/09/14.

מדובר בדירה ברח' דוד פינסקי 3 חיפה במיקום 
מצויין על ציר מוריה )משרדי הלשכה לשעבר 

בחיפה(. הנכס מתאים למשרד סוכן ביטוח/
רו"ח/עו"ד/תיווך ו/או לקליניקות שונות 

והוא ממוקם בקומת קרקע. בכוונתו להשכירו 
לטווח ארוך.סוכנים המעוניינים לראות את הנכס 

מוזמנים לפנות לחבר וועד סניף חיפה 
איציק זילברמן – 050-8648060,

לירדנה שפיר – 04-8405495 מזכירת המחוז
או אליי – 0523-489431. 

להשכרה חדר  ברח' יצחק שדה 34 ת"א
צמוד למשרד קיים. אפשרות לשיתוף פעולה 

טל: 050-7614476 דודי

או שאתה מחכה שילדיך או בני משפחתך ידאגו לך במקרה הצורך???

האם כבר הצטרפת לתוכנית 
ביטוח הבריאות הכי זולה בארץ 

באמצעות לשכת סוכני ביטוח? 

סוכן יקר, 

lisov@insurance.org.il  03-6396676 .לפרטים:  טל

מהרו להירשם: תוקף המבצע מול 
המסלקה הפנסיונית עומד להסתיים

רכישת פעולות בהנחה תתאפשר עד ל-30 באפריל. לאחר 
תאריך זה, סוכן שירצה לרכוש פעולות יצטרך לשלם מחיר 
 פעולה מלא )40 שקל(, הפרש של 16 שקלים לכל פעולה.

מה כדאי לעשות:
להעריך כמה לקוחות חדשים אתה פוגש בשנה )להזכירך: . 1

בקשה למידע מגוף מוסדי ללא ייפוי כוח חייבת לעבור במסלקה(
לשאול את עצמך אם הצטיידת במספיק פעולות למשך השנה . 2

הקרובה

לחייג למוקד השירות של חברת המסלקה הפנסיונית ולהגדיל . 3
את מספר הפעולות. החיסכון גדול ומשתלם.

מומלץ לא להגיע למצב שבו תצטרך לרכוש פעולות במחיר . 4
מלא.

חייג למוקד השירות של המסלקה ותבטיח את עצמך:
076-8020400

פרטים נוספים אצל אבי קנול, ראש צוות מסלקה בוועדה 
לביטוח פנסיוני: 050-2741462
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