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חברות הביטוח לא 
יקזזו תקבולי ביטוח 

לאומי במקרה של 
תאונה מקצרת חיים

העליון קבע:

בית המשפט העליון ביטל השבוע הלכה בת 13 שנים 
בנוגע לקיזוז תגמולי הביטוח הלאומי, מהתשלום של 
חברת הביטוח למבוטח, במקרה של תאונה המביאה 

לקיצור תוחלת חייו של הנפגע.
לדברי היועץ המשפטי לחברי הלשכה במחוז חיפה 
והצפון, עו"ד ליאור קן-דרור, קיימים מקרים שבהם 

עקב נזק גוף קמה לתובע זכות לפיצוי מביטוח לאומי 
ומחברת ביטוח. כאשר נפגע אדם בן 40 והוא עתיד 

לקבל 5,000 שקל מביטוח לאומי אקטואר קובע בכמה 
כסף מדובר, ומהסכום הכולל שעל חברת הביטוח 

לשלם מפחיתים את מה שהתובע יקבל מביטוח 
לאומי. קיימים מקרים שבהם הפגיעה קשה ביותר ויש 

קיצור תוחלת חיים על פי חוות דעת מומחה.
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הלשכה אינה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במישרין ו/או בעקיפין, לגבי המידע והחומר המתפרסם בעיתון ביטוח ופיננסים מטעם הלשכה בכל הנוגע למוצרים/
שירותים 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 גיליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל.

"ההלכה שהיתה עד כה קבעה כי בכל מקרה מפחיתים את 
מה שאדם עם תוחלת חיים קצרה היה אמור לקבל במלואו עד 
לגיל 67, אף על פי שבית משפט קיבל את הסברה כי מדובר 
בקיצור תוחלת חיים. קבעו לאדם פיצוי מופחת כי חייו קצרים 
והפחיתו לו כספים שיקבל מביטוח לאומי מבלי שהפחיתו את 

התקופה. כעת שונתה ההלכה ובקיצור תוחלת חיים יחשבו 
כמה יקבל תובע מביטוח לאומי על פי התוחלת הקצרה".

את "הלכת אבו-סראיה" קבע השופט תאודור אור ב-2001. 
הכלל הרגיל קובע כי כשחברת ביטוח משלמת פיצוי לנפגע, 
היא מקזזת ממנו את הסכום המהוון ששילם וישלם הביטוח 

הלאומי, והלה רשאי לתבוע ממנה את אותו סכום. מטרת 
הכלל היא למנוע מצב שבו הניזוק מקבל פיצוי-יתר.

הלכת אבו-סראיה חלה במקרה שבו התאונה הביאה לקיצור 
תוחלת חייו של הנפגע, ודנה בשאלה מהו הסכום המהוון של 

תגמולי הביטוח הלאומי שיש לקזז. אור קבע כי גם במקרה 
זה יקוזז מלוא הסכום - המביא בחשבון תוחלת חיים רגילה. 
משמעות הדבר ברוב המקרים היא פגיעה כספית במבוטח, 

המקבל בפועל פחות מהמגיע לו, שכן הוא חי פחות שנים 
ממספרן ששימש לקיזוז התגמולים.

לדברי השופט יצחק עמית, לאורך השנים נמתחה ביקורת על 
הלכת אבו-סראיה והגיעה העת לבטל אותה. תוצאתה אינה 

מוצדקת, שכן כאמור היא פוגעת במבוטח - שהוא הצד החלש 
במשולש הצדדים - בעודה מגינה שלא לצורך על המזיק 

ופוגעת בעקרון היסוד של השבת המצב לקדמותו.
עמית מנתח את האפשרויות להלכה חילופית ומגיע למסקנה, 
כי כשדן בית המשפט בנכויות קשות העלולות לגרום לקיצור 
תוחלת החיים - עליו להודיע על כך לביטוח הלאומי, שיבחר 

אם להצטרף לתהליך. הוא מדגיש כי לא די בטענה של חברת 
הביטוח לקיצור תוחלת החיים - המועלית דרך שגרה - כדי 
להצדיק הודעה כזו. בפסיקת הפיצוי, ממשיך עמית, על בית 

המשפט לקבל חוות דעת אקטוארית שתביא בחשבון את 
התשלומים העתידיים בפועל של הביטוח הלאומי, תוך הבאה 

בחשבון של קיצור תוחלת חייו של המבוטח.
המשנה לנשיא מרים נאור והשופטים אליקים רובינשטיין, 

סלים ג'ובראן וצבי זילברטל הסכימו עם עמית. את הצדדים 
במחלוקת הנקודתית )שתוכרע בהרכב רגיל( ייצגו עוה"ד רון 

פסקא, עוזי לוי ומוחמד דחלה, ואת הביטוח הלאומי ייצג עו"ד 
אלי זהר.
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בסקר האחרון של לשכת סוכני הביטוח, שפורסם בכנס ביטוח 
החיים במרץ, הוצגה תמונת שביעות הרצון של הסוכנים 

מפעילות חברות הביטוח ומרמת השירות שהם מקבלים, 
והתוצאה הכללית היתה נמוכה מהרף שאותו הציבה הלשכה.

בימים אלה פונה הלשכה לכל מנהל וראש אגף בתחום ביטוח 
החיים וחיסכון ארוך טווח בחברות הביטוח שנדגמו בסקר, 
כדי ללמוד כיצד מפנימות חברות הביטוח את לקחי הסקר 
ומה נעשה או ייעשה לשיפור התוצאות, על בסיס הנקודות 

שנבחנו. יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני יובל ארנון שיגר מכתב 
לכל העוסקים בתחום וביקש את התייחסותם.

הלשכה רואה בסקרים שנעשים מטעמה ככלי שמצלם תמונת 
מצב ומהי שביעות הרצון של סוכני הביטוח מהנתונים, וכפועל 
יוצא לכך פנייה לחברות לבצע שיפורים במערכותיהם לטובת 

ציבור הסוכנים ולקוחותיהם. בשבועות הקרובים נפרסם 
ב"ביטוח ופיננסים" ראיונות עם מנהלים בחברות הביטוח 
ונלמד כיצד כל חברה פועלת על בסיס הסקר לשפר את 

השירות לסוכניה.
כלל חברה לביטוח הציגה את התוצאות הגרועות ביותר מבין 

כל חברות הביטוח שנסקרו. השבוע בדקנו עם ציקו יעקב 
זכריה, משנה למנכ"ל ומנהל מערך העסקים של כלל, מה 

עושה החברה כדי לצאת מהשפל הזה ולהציג תוצאות טובות 
בסקר הבא.

"בשנה וחצי האחרונות עברה כלל ביטוח מהפכה של ממש", 
אומר זכריה. "החברה מתחדשת ומשנה את פניה, תוך עדכון 

של כל תהליכי העבודה בחברה מתוך מטרה לשפר את 
השירות לסוכניה. תקופה כזו של שינויים תכופים בכל תחומי 
עשייה הינה תקופה מאתגרת לכל חברה באשר היא על אחת 

כמה וכמה לחברת ביטוח הנותנת שירות למיליוני לקוחות 

ומאות סוכנים".
תפקוד מפקח הרכישה בחברה )ציון 

7.4(. לדברי זכריה, "כלל מבינה כי מפקח 
הרכישה הינו גורם משמעותי ביותר 

בקשר בין כלל לסוכניה ואנו עסוקים רבות 
בהשבחת מפקחי הרכישה. בשנה האחרונה 

הכשרנו גם קבוצה גדולה של מפקחים חדשים 
ומקצועיים, ואין לי ספק שהמפקחים של כלל היום הם 

מהטובים ביותר בענף".
טיפול בעדכון מידע מקוון )ציון 7.2(. "אנחנו מובילים 

בחדשנות דיגיטלית בענף הביטוח", טוען זכריה. "תוך תקופה 
מאוד קצרה השקנו מגוון מערכות חדשות )כלל און-ליין, כלל 

אקספרס וכלל אינפו( המאפשרות לסוכן לעבוד און-ליין 
מכל מקום ובכל זמן. לראשונה בישראל אף איפשרנו להפיק 

פוליסת ביטוח באון-ליין תוך דקות ספורות. בנוסף, אנו 
משביחים כל העת את מערכות המידע של החברה. בחודשים 

הקרובים צפויה להיכנס מערכת פנסיה חדשה שתשדרג 
משמעותית את השירות שאותו אנחנו נותנים בתחום זה".

היכולת להגיע לפגישות עם מנהלים בזמן סביר )ציון 6.7(. 
לדברי זכריה, "המנהלים של כלל הם אנשים שעובדים עם 

סוכנים שנים רבות ומודעים לכך שהסוכן הינו הלקוח שלהם. 
כל סוכן שירצה להיפגש יוכל לעשות זאת גם בהתראה 

קצרה".
תוכנית ההדרכה השנתית של החברה )ציון 6.4(. "במהלך 

השנה האחרונה ערכנו אלפי נגיעות בשנה בתחום ההדרכה, 
אך ניכר שתפישתית זה לא בא לידי ביטוי", מסביר זכריה. 

"בימים אלה, אחרי שיחות עם קבוצה גדולה של סוכנים בעלי 

סקר שביעות רצון: מה עושה כלל כדי 
לשפר את רמת השירות לסוכן?

מעקב
סקר

שביעות רצון
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מגוון גדול של צרכים, אנו בונים את מערך ההדרכה מחדש. 
בין היתר, אנו חונכים מרכז הדרכה חדש שנמצא בבניין שאליו 

עברה החברה בקריית עתידים בתל אביב. המרכז החדש 
יאפשר לנו להגדיל עוד יותר את מספר ההדרכות, גם בתחום 

המוצרים וגם בתחום הטכנולוגיות".
טיפול בביצוע שינויים )ציון 5.9(. "כלל משקיעה משאבים 

רבים בתחום השירות והטיפול בשינויים", טוען זכריה. "מתוך 
הבנה שיש לנו פערים לסגור בתחום זה, נערכנו מחדש 

במחלקות התפעול ביטוח החיים שלנו; נכתבה מחדש אמנת 
השירות והוגדרו מדדים מדויקים לכל תהליך בתפעול. אני 

מעריך שעד סוף אוקטובר נעמוד ביעדים שאותם הצבנו 
לעצמנו".

משך הזמן בטיפול בתביעות )ציון 6.0(. לדברי זכריה, "ערכנו 
בתביעות מבצע לצמצום תורי העבודה והאצת התשלומים. 

כמו כן, הוכנסה מערכת תפעול חדשה בנושא תביעות חיים,  
שמשפרת לאין ערוך את נושא השירות והתפעול במערך 

התביעות".
קלות ההשגה של עובדי החברה )ציון 6.1(. לדבריו, "לפני 

כחצי שנה הוטמעה בחברה מערכת טלפוניה חדשה 
המאפשרת לכל עובד ומנהל בחברה לעקוב אחר זמני 

ההמתנה ושיחות חוזרות, וזאת כדי שכל עובד ועובד שנותן 
שירות לסוכנים יוכל להשלים את הטיפול בכל הפניות 

שהגיעו אליו במהלך היום. אנו רואים כבר היום, בסקרים 
פנימיים שלנו, תוצאות משופרות ורמת מענה גבוהה".

שקיפות החישוב של עמלות וכלים לחישוב עמלות )ציונים 5.2 
ו-4.8 בהתאמה(. "שקיפות העמלה היא בעיה כללית בענף", 

טוען זכריה. ״החלטנו לעשות שינוי בנושא תשלומי העמלה 
לסוכנים במטרה להגיע לדיוק ושקיפות בתשלום העמלה. 

הנושא מורכב, לפיכך אני מניח שייקח עוד קצת זמן לייצבו".
האם כלל תצליח להגיע לרף ציון 8 שהציבה הלשכה בסקר 

הבא?
"ציון 8 הוא בהחלט יעד עבורנו ואנו עושים מאמצים רבים 

להגיע אליו. אך מעבר לציון כזה או אחר, חשוב לנו שהסוכנים 
יהיו מרוצים מהעבודה אתנו, אין לי ספק כי עוד נשקיע רבות 
בשיפור השירות והגדלת היעילות בממשק העבודה השוטף 

עם הסוכן".

"הביטוח הטלפוני נרכש לרוב ללא מעורבות סוכן, ולעתים 
המבוטח אף כלל לא מכיר את האדם שמכר לו את 

הפוליסה", אמר השבוע עו"ד עודד שטרנברג, מומחה לדיני 
ביטוח ונזיקין, בכנס השנתי של ביטוחי הבריאות והסיעוד של 

עדיף. "עניין זה הוא בעל חשיבות עצומה, שכן אין להשוות 
את הכשרתם של מוקדני המכירות לזו של סוכני הביטוח, לא 
כל שכן כשמדובר בהתקשרות טלפונית, ולדבר יש השלכות 

משפטיות מרחיקות לכת".
לדבריו, ביטוח טלפוני עומד בסתירה מול דרישת הכתב 

המופיעה תדיר בחוזה הביטוח. "כך למשל, תנאי לתחולת 
הוראות הגילוי שבחוק חוזה הביטוח הוא הצגת שאלה בכתב".

"דין הקלטת שיחת טלפון בין חברת הביטוח למבוטח היא 
כדין הפוליסה. מקום שבו נכרת החוזה באמצעות שיחת 
טלפון, מהווה השיחה עצמה חלק מחוזה הביטוח", טען 

שטרנברג. "מטעה לחשוב על הדרך שבה נרכשת פוליסת 
ביטוח כסיטואציה שבה יושב המבוטח מול הסוכן, והשניים 

מנהלים משא ומתן ארוך עד רגע החתימה על בקשת 
ההצטרפות.

"המציאות שונה בתכלית, במיוחד בתחום ביטוחי הבריאות, 
שבו חלק גדול מהפוליסות נרכשות באמצעות שיחה 

טלפונית, בדקות ספורות ומבלי שהמבוטח אפילו יפגוש נציג 
אחד של המבטחת או שיעיין בתנאי הפוליסה".

"חלק גדול מפוליסות הבריאות נרכשות 
מבלי שהמבוטח מעיין בתנאי הפוליסה"

קח עצה מסוכן ביטוח מנוסה,
אולי יש לך ביטוח בריאות... 

אבל אין לך הראל.

אל
הר

דיו
טו

ס

המשך מעמוד 2
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"העיקרון בבסיס הפוליסה האחידה הוא שהכיסוי יהיה רחב 
ואופטימלי, כדי שהמבוטחים לא יצטרכו לקנות פוליסות 
נוספות. 80% מהפוליסות כבר דומות, אך מכילות מאות 
סעיפים. מבוטח יכול לערוך השוואה על מספר מצומצם 

של פרמטרים, אחרת הוא הולך לאיבוד ועל כן קונה כמה 
ביטוחים", אמרה מנהלת תחום ביטוח בריאות באגף שוק 

ההון במשרד האוצר שרונה פלדמן ברב שיח על עתיד ביטוחי 
הבריאות הפרטיים שנערך השבוע בכנס ענף ביטוחי הבריאות 

והסיעוד של עדיף. "אלמנט השקיפות יכול לסייע בהשוואה 
ולצמצם את כפל הביטוח".

ד"ר אודי פרישמן, מומחה לביטוחי בריאות וסיעוד, שהנחה 
את הדיון, שאל את פלדמן מה משרד האוצר חושב על 

הפוליסה האחידה והיא השיבה כי "ד"ר פרישמן מחה על כך 
שלטענתו משרד האוצר יוצא מנקודת הנחה שהציבור אינו 

יודע לבחור ועל כן עושה בשבילנו את העבודה".
ראש חטיבת ביטוח בריאות בכלל דניאל כהן טען כי פוליסות 

הבריאות פשוטות ונהירות באופן יחסי, וכי אפשר להוסיף 
בסוף כל פוליסה כמה שורות של גילוי נאות המתמצתות את 

עיקריה. "הפוליסות ברוב חברות הביטוח אכן דומות. הפוליסה 
האחידה תיצור את חוסר הוודאות. אני חושב שזה יפעל נגד 

המבוטח. האוצר מטפל שלוש שנים בקולקטיבים בסיעוד 
ותראו לאן הגענו. הפוליסות החדשות הולכות לכיוון הזה. 

בעוד 10 שנים בכנס בריאות תצעקו מהקהל איך הרגולטור 
לא נותן פתרונות למבוגרים גם בנושא הפוליסה האחידה".

עם זאת ציין, כהן כי כלל לא תתנגד לרעיון הפוליסה 
האחידה. "כבר היום 90% מהפוליסות זהות. העניין הוא שאי 

אפשר להשוות בין חברת ביטוח פרטית לבין קופת חולים. 
אנחנו נתנגד לשינוי לפוליסה לתקופה קצרה ופוליסה עם 
השתתפות עצמית. מנגנון האיזון הוא מנגנון הזוי. לא ייתכן 

שחברת ביטוח תכסה את הגירעונות בקופות החולים. לא היה 
צורך בשנה של דיונים להמלצות שהוגשו".

פלדמן ציינה כי ברחבי העולם קיימות פוליסות בריאות 
אחידות. "אין צורך ללכת רחוק: בישראל קיימות פוליסות 
אחידות בביטוחי דירה, רכב ורכוש. לא נשנה הרבה, אבל 

אנחנו מעוניינים במוצרים ברורים, שקופים וברי השוואה. נרצה 
לפרסם מחשבון יעיל לציבור, כדי לדעת מה ההבדלים בין 

חברה לחברה. השוק דינמי, הטכנולוגיות הרפואיות משתנות 
כל הזמן, וייתכן שבעוד 20 שנה מבוטח כיום לא יוכל לרכוש 

עדכון לפוליסה והאפשרות לעשות זאת תיעשה על ידי 
תעריפים מתעדכנים".

מנכ"ל קופת חולים מאוחדת זאב וורמברנד טען כי הפוליסה 
לא תרוקן מתוכן את השב"ן. "כמנכ"ל היחיד שהופיע בפני 
ועדת גרמן אמרתי שאיני חושש מחברות הביטוח. הקופות 
הרבה יותר חזקות מחברות הביטוח ולציבור יש אמון גדול 

בהן. ביטוחי הבריאות הם מנוע הצמיחה של חברות הביטוח. 
אנשים זורקים לפח כסף בפוליסה הקולקטיבית".

כהן הגיב לטענתו וציין כי הסיבה העיקרית לצמיחה של 
חברות הביטוח היא המדינה והגירעון בקופות. "אנשים מתים 

מסרטן בעקבות תורים של ארבעה חודשים. לא ההפחדה 
היא הסיבה לצמיחה. הסוכנים מצילים את חיי המבוטחים כי 

אין פתרון במערכת הציבורית. ההחזר בביטוחים הפרטיים 
עומד על 68% ובביטוחי הקולקטיב על 92%. השיעור הגבוה 

מתאפשר מפני שהחברה מסתכלת על סך החבילה. אני מניח 
שהרפורמה תגרום לחיזוק הביטוחים הפרטיים".

וורמברנד ביקש להתמקד גם בביטוחי הסיעוד הקולקטיביים. 
לאחר שהציג שקף שהמחיש את הירידה בכיסוי הביטוחי של 
מבוטח בסיעוד שעובר בין קופות החולים, אמר כי "המפקחת 

לא שמעה על מהפכה צרכנית. הכיסוי של המבוטח ירד 
מ-9,600 שקל לכ-3,900 שקל. כשעוברים מקופה לקופה אף 

אחד לא אומר למבוטח 'זרקת כסף'. אובדן הביטוח הסיעודי 
הוא החסם הכבד ביותר למעבר בין קופות. יש באג גדול 

במערכת והוא נמצא כרגע אצל המפקחת על הביטוח. כבר 
לפני שנתיים פניתי אליה בבקשה להוציא פוליסה אחידה 

בסיעוד לקופות החולים. מסיפור זה תוכלו לגזור את הסיכוי 
לפתרונות".

פרישמן טען בסיום הדיון כי "המסר המרכזי מרב השיח הוא 
שביטוח בריאות משתנה בתדירות גבוהה ועל כן הפתרון הוא 

ביטוחים קבוצתיים ולא פוליסה אחידה".

הוועדה לביטוח פנסיוני פועלת בימים אלה, בשיתוף פעולה 
עם הפיקוח על הביטוח, לשיפור הביטוח לאובדן כושר עבודה. 

לדברי יובל ארנון, יו״ר הוועדה, "אחד הנושאים שלקחה על 
עצמה הוועדה לטפל בו הוא שיפור הביטוח לאובדן כושר 
העבודה. מדובר בביטוח שנמצא בתחום האפור: הגדרות 

שונות בין החברות, פרשנות שונה, מוצר הלוקה בחוסרים 
רבים. לכן הוחלט להקים צוות בלשכה בראשות הסוכן חיים 

גולדיס, שבמשך חודשים ריכז כשלים במוצר זה, לאור 
ניסיונם של חברי הוועדה ממקרי עבר בתחום זה".

הוועדה לביטוח פנסיוני גיבשה מסמך מפורט ומקצועי שהוגש 
השבוע לרג׳ואן גרייב, סגן בכיר למפקחת על הביטוח, 

ולמיכל היימן, אחראית על תחום ביטוח החיים בפיקוח, ובדיון 
הראשון שנערך בין הצוותים נמצאו נקודות משותפות רבות 

בין הצדדים והסכמות שיבואו לביטוי בטיוטה ראשונה, שתצא 

לאחר החגים.
"פעילות זו של הוועדה לביטוח פנסיוני מדגישה את רצונה 
של הלשכה כגוף המייצג את סוכני הביטוח, הבאים במגע 

יום-יומי עם ציבור המבוטחים, לשפר כשלים בפוליסות 
קיימות לטובת הלקוחות, במיוחד במקרים כמו אובדן כושר 

עבודה, שבו הלקוח ומשפחתו נמצאים במצב קשה ונדרשים 
להגנה מתאימה שתאפשר להם לשמור על רמת חיים נאותה 

ולהתקיים בכבוד". אומר ארנון.
"כיום המצב בעייתי מאוד, לאור מגוון המוצרים והשונות 
הגדולה ביניהם, החרגות שונות, כללים שונים, פרשנות 
בעייתית והגדרות שחלקן לא מתאימות למציאות. לכן 

הקדישה הוועדה זמן רב במטרה להגיע למוצר מתקדם יותר, 
הוגן, מותאם לצורכי הלקוח, ובסופו של דבר להטיב את 

מצבו".

"הפתרון לביטוחי בריאות: ביטוחים 
קבוצתיים ולא פוליסה אחידה"

הוועדה לביטוח פנסיוני פועלת יחד עם 
הפיקוח לשיפור הביטוח לאובדן כושר עבודה
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סוכן הביטוח יעקב כגן, 65, קיבל באחרונה אות מפעל 
חיים מנשיא פולין על פעילותו הענפה להנצחת זכר יהודי 

ביאליסטוק שנרצחו בשואה. כגן הוא סוכן ביטוח כבר 40 שנה 
ובעל סוכנות בקריית אריה, פתח תקוה.

כגן, דור שני לניצולי שואה, משמש כיו"ר ארגון יוצאי 
ביאליסטוק ומתגורר בקריית ביאליסטוק, ביהוד, שהוקמה על 

ידי יוצאי העיר לזכר 200 אלף יהודי האזור שנרצחו בשואה. 
בקריה נבנו כ-250 יחידות דיור, כולל שירותים מוניציפליים. 

לדבריו, "בפעולות ההנצחה אנחנו גם משלבים את הקשר עם 
העיר בפולין, שבה מתגוררים כיום 350 אלף תושבים ו-3-4 
יהודים, לא יותר. בתקופת השואה היו בה 70% יהודים ומעל 

110 בתי כנסת.
בעזרת ראשי העיר, דאגנו ליצור זיכרון והנצחה בביאליסטוק, 

כולל לוחות הנצחה בגטו, במקומות שבהם רצחו יהודים ושרפו 
בית הכנסת. כרתנו ברית ערים תאומות בין העיר ליהוד ואנחנו 

מגבירים את הקשרים, כולל חילופי משלחות בבתי ספר בעיר 
ובשיתוף משרד החינוך. אנשי העיר הפולנית ביקרו בישראל 

ואפילו השתתפו בחגיגות יום העצמאות ובטקסי יום הזיכרון".
בכל שנה, ב-16 באוגוסט, עורכת ביאליסטוק עצרת לזכר 
יהודי העיירה. התאריך הנבחר מציין את חיסול המרד בגטו 

ביאליסטוק שהיה שני בגודלו, שהתרחש לפני 71 שנה. לדברי 
כגן, ראש העירייה רואה בכך חובה כי הנרצחים היו מבני עירו. 

"זו העיר שמשמרת את זיכרון היהודים בצורה הכי מרשימה 
בפולין".

בזכות הקשרים שיצרו כגן והארגון עם העיר, לפני כחצי שנה 
הוענק להם אות מפעל חיים על פיתוח הקשרים בין יהודים 

לפולנים ובין ישראל לפולין על ידי נשיא פולין. "זה היה טקס 
מרשים", מציין כגן. "באותו מעמד נוגנה האופרה קדיש שחיבר 

אחד מניצולי ביאליסטוק, שמואל פיסר. על הבמה היו קרוב 
ל-200 נגנים ומקהלות".

היום )ה-11/09/2014( ייכנס לתוקפו תיקון לתקנות הניוד 
של קופות גמל והשתלמות. התקנות החדשות מקלות בחלק 

מהמקרים, אך מאפשרות גם לחברות להאריך את הזמן 
לפיצוי עד 15 ימי עסקים. להלן עיקר הדגשים:

 על אף שקופת גמל מרכזית לפיצויים היא מוצר שכבר אינו 	 
משווק ואי אפשר להצטרף אליו, התיקון מאפשר לפתוח 

קופה חדשה לצורך ניוד כספים בין קופות
 עמיתים מתחת לגיל 60 יכולים להעביר את כספי הפיצויים 	 

שלהם לקופה משלמת קצבה, רק בתנאי שהפקידו 
במקביל גם את כספי התגמולים )עובד + מעסיק(

 עמיתים מעל לגיל 60 זכאים לנייד את כספי הפיצויים 	 
לקופה משלמת קצבה גם ללא כספי התגמולים )עובד + 

מעסיק(
 פורסם מנגנון פיצוי במידה שנגרם איחור בניוד הכספים על 	 

ידי הקופה המקבלת
 הזמן הניתן לתשלום הפיצוי הוארך מ-10 ימי עסקים ל-15 	 

ימי עסקים
אפשר לבצע איחוד קופות במקרים הבאים:	 

 בקרנות השתלמות – במידה שכל הכספים נזילים	 
 בקופות גמל במעמד עצמאי – במידה שכל הכספים 	 

נזילים )כספים שהצטברו עד 31/12/2005(
 נאסר על פיצול כספים בקרנות השתלמות )בעבר היה 	 

ניתן להעביר לפצל את הכספים בקרן אחת לכמה קופות 
והתיקון אוסר על כך(

נשיא פולין העניק אות מפעל חיים לסוכן הביטוח 
יעקב כגן על הנצחת זכר יהודי ביאליסטוק

תקנות הניוד החדשות:
אפשר לנייד כסף מקופה חדשה

הכה את המומחה
כמה סוגי קופות גמל קיימים על פי שאלה: 

על פי חוק הפיקוח על שירותים תשובה: חוק?
פיננסים, קיימים שמונה סוגים 
שונים של קופות גמל: קופת גמל לעמית עצמאי, קופת 

גמל לעמית שכיר, קופת גמל אישית לפיצויים, קופת גמל 
לקצבה, קופת גמל מסלולית, קרן השתלמות לשכיר, קרן 

השתלמות לעצמאי, קופת גמל מרכזית לפיצויים
מדור שאלות ותשובות בנושאים פיננסים.

השיב: ארז גוטמן, יו"ר תת ועדה לפיננסים בלשכת סוכני ביטוח

ארז גוטמן, יו"ר תת ועדה לפיננסים



* עפ"י חוק חלק מדמי ההשתתפות מחויב במע"מ ומחושב עפ"י 500 ש"ח לאדם * באם יחול באילת מע"מ יתווסף המע"מ למחירים הנ"ל.

תוכנית השתתפות
 דן אילת רויאל ביץ'דמי השתתפות במלונות: 

 הרודס פאלאס 
 הילטון 
מלכת שבא

 המלך שלמה רויאל גארדן

&1,992&1,867&1,692&1,500&1,450תוכנית א' משתתף בחדר זוגי (עם משתתף נוסף)

&3,182&2,959&2,649&2,300&2,210תוכנית ב' משתתף בחדר יחיד

&3,983&3,733&3,384&3,001&2,901תוכנית ג' זוג (משתתף ובן/בת זוג)

עלות טיסות
& 420 נתב"ג – אילת – נתב"ג 

& 500 שדה דב – אילת – שדה דב 

& 696 חיפה – אילת – חיפה 

* מחיר הטיסה הוא הלוך ושוב ליחיד. 
מודגש כי יתכנו שינויים בטיסות עקב מזג אויר או סגירת נתיבי טיסה שאינן תלויות בנו.

עלות נסיעה באוטובוס
& 160 חיפה - תל אביב - באר שבע - אילת 

* מחיר הנסיעה הוא הלוך ושוב ליחיד

10-13 בנובמבר 2014
העלות לעובדי משרד הסוכן בתוספת 15% ממחיר חבר לשכה

דמי השתתפות לחברי הלשכה
הכינוס ה-28

ברגע האמת, סוכן ביטוח.2014

כמסורת כל השנים, גם השנה אנו מצפים להשתתפות רבה של חברי הלשכה, 
ונציגי ענף הביטוח בכינוס מקצועי חשוב זה. 

לרשות משתתפי הכינוס יעמדו המלונות הבאים: 
• דן אילת • רויאל ביץ‘ • הרודס פאלאס • הילטון מלכת שבא • רויאל גארדן • המלך שלמה

האירוח יכלול:
ארבעה ימים ושלושה לילות, על בסיס חצי פנסיון.

מופעי בידור מרכזיים וטכס פתיחה חגיגי עם מופע מרכזי, וקוקטייל בידור מידי ערב 
בבתי המלון, קפה ושתיה קלה בזמן הפסקת ההרצאות, וארוחת צהריים קלה 

בימים ג‘, ד‘, ה‘. 

  .חברים המעוניינים בארוחת ערב גלאט כשר, יציינו זאת בהרשמה

ההרצאות תתקיימנה במלון ”דן אילת“. יש לבחור את המלון הרצוי ולמלא את הטופס 
האינטרנטי בדייקנות על בסיס כל הקודם זוכה. 

ההרשמה לכינוס היא לכל תקופת הכינוס, אין הרשמה לימים בודדים. 

תכנית לבני בנות הזוג
ביום שלישי ורביעי תיערך תכנית מיוחדת לבני בנות הזוג במלון דן אילת באולם תרשיש. 

טיסות 
נערכו הסדרי טיסות המפורטים בטופס ההרשמה האינטרנטי. המחירים המיוחדים 

לטיסות תקפים אך ורק לגבי הטיסות המוצעות בטופס ההרשמה. טיסות חריגות יחויבו 
בתשלום נוסף. 

ניתן להזמין טיסות באופן עצמאי ישירות בחברות התעופה.
לאחר אישור הטיסות לא יתאפשרו שינויים.

הטיסות תתקיימנה כמפורט: 
  נתב“ג - אילת - נתב“ג
  שדה דב - אילת - שדה דב
   חיפה - אילת - חיפה

תערוכת מציגים 
תתקיים במשך כל ימי הכינוס במלון ”דן אילת“, שעות הפתיחה 10:00-16:00.

פעילות בשעות הפנאי 
HAPPY HOUR אחה“צ בשעות 17:00-18:30. 

סדרי ההרשמה (ההרשמה רק באמצעות האינטרנט) 
ההרשמה תעשה ע“י חברת ”כנפי משק תור בע“מ“ באמצעות טופס ההרשמה 

האינטרנטי ובהתאם להנחיות המופיעות בו. את ההרשמה והתשלום יש לשלוח לחברת 
”כנפי משק תור בע“מ“, לכתובת:

רח‘ מיטב 11, תל-אביב 67898 טל: 03-5656212, פקס: 03-5656090  

 www.insurance.org.il :ניתן להרשם באתר האינטרנט בכתובת
  ההרשמה לכינוס מיועדת לחברי לשכה ששילמו את דמי החבר, לעובדים הבכירים

במשרדיהם ולעובדי חברות הביטוח. 
  .ההרשמה לכינוס רק עפ“י התוכניות הרשומות
  .ההרשמה נפרדת לכל חבר
  שיבוץ המשתתפים המזמינים חדר משותף יהיה באחריות המשתתפים, החברה תסייע

למצוא חברים המעוניינים לחלוק חדר. 
  .ללא שותף יחוייב הנרשם בהפרש חדר יחיד
  .הרישום בבתי המלון יהיה על בסיס מועד ההרשמה והתשלום לכינוס. כל הקודם זוכה
  הרשמת עובד שכיר אצל חבר לשכה בתוספת תשלום של 15% מעלות חבר לשכה עם

הצגת תלוש שכר עובד. 
  .החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההרשמה בכל עת
 - חברים המעוניינים להגיע לכנס באוטובוס במסלול חיפה, תל אביב, באר שבע, אילת

יציינו זאת בטופס ההרשמה.

עלות ההרשמה לאחר 31.10.14 
לנוכח מחויבותנו לבתי המלון לצורך שמירת חדרים, אנו נאלצים לחייב כל חבר הנרשם 

לאחר ה- 31.10.14 בתוספת של 150 ₪, ולכן רצוי להזדרז ולהירשם.  

אפשרויות התשלום 
את התשלום יש לרשום לפקודת ”כנפי משק תור בע“מ“.

ניתן לשלם באחת הדרכים הבאות:  
במזומן א. 
בהמחאה: ב- 2 תשלומים שווים לתאריכים 1.10.2014, 1.11.2014. ב. 
באמצעות כרטיסי אשראי: ויזה, דיינרס, ישראכרט, אמריקן אקספרס (וב- 3-1 ג. 

תשלומים שווים ללא ריבית), הגבייה תעשה ביום ביצוע ההזמנה. 
באמצעות כרטיסי אשראי ללא הגבלה במספר תשלומים נושאי ריבית, בכפוף ד. 

לתקנות חברת האשראי. 

הכינוס ה-28

אלמנטר 2014
הכנס השנתי של הסוכנים האלמנטרים

חברי לשכת סוכני ביטוח בישראל

הננו מתכבדים להודיעכם כי 

כינוס אלמנטר 2014 של הסוכנים האלמנטרים 
חברי לשכת סוכני ביטוח בישראל יתקיים השנה 

באילת בימים ב‘-ה‘, 10-13 בנובמבר 2014.

ליסו"ב בע"מ מיסודה של לשכת סוכני ביטוח בישראל 
המסגר, 18 ת.ד. 57696 תל אביב 61576

בברכת כינוס מהנה ופורה!

הכינוס ה-28

ברגע האמת, סוכן ביטוח.2014
10-13 בנובמבר 2014, אילת

* עפ"י חוק חלק מדמי ההשתתפות מחויב במע"מ ומחושב עפ"י 500 ש"ח לאדם * באם יחול באילת מע"מ יתווסף המע"מ למחירים הנ"ל.

תוכנית השתתפות
 דן אילת רויאל ביץ'דמי השתתפות במלונות: 

 הרודס פאלאס 
 הילטון 
מלכת שבא

 המלך שלמה רויאל גארדן

&1,992&1,867&1,692&1,500&1,450תוכנית א' משתתף בחדר זוגי (עם משתתף נוסף)

&3,182&2,959&2,649&2,300&2,210תוכנית ב' משתתף בחדר יחיד

&3,983&3,733&3,384&3,001&2,901תוכנית ג' זוג (משתתף ובן/בת זוג)

עלות טיסות
& 420 נתב"ג – אילת – נתב"ג 

& 500 שדה דב – אילת – שדה דב 

& 696 חיפה – אילת – חיפה 

* מחיר הטיסה הוא הלוך ושוב ליחיד. 
מודגש כי יתכנו שינויים בטיסות עקב מזג אויר או סגירת נתיבי טיסה שאינן תלויות בנו.

עלות נסיעה באוטובוס
& 160 חיפה - תל אביב - באר שבע - אילת 

* מחיר הנסיעה הוא הלוך ושוב ליחיד

10-13 בנובמבר 2014
העלות לעובדי משרד הסוכן בתוספת 15% ממחיר חבר לשכה

דמי השתתפות לחברי הלשכה
הכינוס ה-28

ברגע האמת, סוכן ביטוח.2014

כמסורת כל השנים, גם השנה אנו מצפים להשתתפות רבה של חברי הלשכה, 
ונציגי ענף הביטוח בכינוס מקצועי חשוב זה. 

לרשות משתתפי הכינוס יעמדו המלונות הבאים: 
• דן אילת • רויאל ביץ‘ • הרודס פאלאס • הילטון מלכת שבא • רויאל גארדן • המלך שלמה

האירוח יכלול:
ארבעה ימים ושלושה לילות, על בסיס חצי פנסיון.

מופעי בידור מרכזיים וטכס פתיחה חגיגי עם מופע מרכזי, וקוקטייל בידור מידי ערב 
בבתי המלון, קפה ושתיה קלה בזמן הפסקת ההרצאות, וארוחת צהריים קלה 

בימים ג‘, ד‘, ה‘. 

  .חברים המעוניינים בארוחת ערב גלאט כשר, יציינו זאת בהרשמה

ההרצאות תתקיימנה במלון ”דן אילת“. יש לבחור את המלון הרצוי ולמלא את הטופס 
האינטרנטי בדייקנות על בסיס כל הקודם זוכה. 

ההרשמה לכינוס היא לכל תקופת הכינוס, אין הרשמה לימים בודדים. 

תכנית לבני בנות הזוג
ביום שלישי ורביעי תיערך תכנית מיוחדת לבני בנות הזוג במלון דן אילת באולם תרשיש. 

טיסות 
נערכו הסדרי טיסות המפורטים בטופס ההרשמה האינטרנטי. המחירים המיוחדים 

לטיסות תקפים אך ורק לגבי הטיסות המוצעות בטופס ההרשמה. טיסות חריגות יחויבו 
בתשלום נוסף. 

ניתן להזמין טיסות באופן עצמאי ישירות בחברות התעופה.
לאחר אישור הטיסות לא יתאפשרו שינויים.

הטיסות תתקיימנה כמפורט: 
  נתב“ג - אילת - נתב“ג
  שדה דב - אילת - שדה דב
   חיפה - אילת - חיפה

תערוכת מציגים 
תתקיים במשך כל ימי הכינוס במלון ”דן אילת“, שעות הפתיחה 10:00-16:00.

פעילות בשעות הפנאי 
HAPPY HOUR אחה“צ בשעות 17:00-18:30. 

סדרי ההרשמה (ההרשמה רק באמצעות האינטרנט) 
ההרשמה תעשה ע“י חברת ”כנפי משק תור בע“מ“ באמצעות טופס ההרשמה 

האינטרנטי ובהתאם להנחיות המופיעות בו. את ההרשמה והתשלום יש לשלוח לחברת 
”כנפי משק תור בע“מ“, לכתובת:

רח‘ מיטב 11, תל-אביב 67898 טל: 03-5656212, פקס: 03-5656090  

 www.insurance.org.il :ניתן להרשם באתר האינטרנט בכתובת
  ההרשמה לכינוס מיועדת לחברי לשכה ששילמו את דמי החבר, לעובדים הבכירים

במשרדיהם ולעובדי חברות הביטוח. 
  .ההרשמה לכינוס רק עפ“י התוכניות הרשומות
  .ההרשמה נפרדת לכל חבר
  שיבוץ המשתתפים המזמינים חדר משותף יהיה באחריות המשתתפים, החברה תסייע

למצוא חברים המעוניינים לחלוק חדר. 
  .ללא שותף יחוייב הנרשם בהפרש חדר יחיד
  .הרישום בבתי המלון יהיה על בסיס מועד ההרשמה והתשלום לכינוס. כל הקודם זוכה
  הרשמת עובד שכיר אצל חבר לשכה בתוספת תשלום של 15% מעלות חבר לשכה עם

הצגת תלוש שכר עובד. 
  .החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההרשמה בכל עת
 - חברים המעוניינים להגיע לכנס באוטובוס במסלול חיפה, תל אביב, באר שבע, אילת

יציינו זאת בטופס ההרשמה.

עלות ההרשמה לאחר 31.10.14 
לנוכח מחויבותנו לבתי המלון לצורך שמירת חדרים, אנו נאלצים לחייב כל חבר הנרשם 

לאחר ה- 31.10.14 בתוספת של 150 ₪, ולכן רצוי להזדרז ולהירשם.  

אפשרויות התשלום 
את התשלום יש לרשום לפקודת ”כנפי משק תור בע“מ“.

ניתן לשלם באחת הדרכים הבאות:  
במזומן א. 
בהמחאה: ב- 2 תשלומים שווים לתאריכים 1.10.2014, 1.11.2014. ב. 
באמצעות כרטיסי אשראי: ויזה, דיינרס, ישראכרט, אמריקן אקספרס (וב- 3-1 ג. 

תשלומים שווים ללא ריבית), הגבייה תעשה ביום ביצוע ההזמנה. 
באמצעות כרטיסי אשראי ללא הגבלה במספר תשלומים נושאי ריבית, בכפוף ד. 

לתקנות חברת האשראי. 

הכינוס ה-28

אלמנטר 2014
הכנס השנתי של הסוכנים האלמנטרים

חברי לשכת סוכני ביטוח בישראל

הננו מתכבדים להודיעכם כי 

כינוס אלמנטר 2014 של הסוכנים האלמנטרים 
חברי לשכת סוכני ביטוח בישראל יתקיים השנה 

באילת בימים ב‘-ה‘, 10-13 בנובמבר 2014.

ליסו"ב בע"מ מיסודה של לשכת סוכני ביטוח בישראל 
המסגר, 18 ת.ד. 57696 תל אביב 61576

בברכת כינוס מהנה ופורה!

הכינוס ה-28

ברגע האמת, סוכן ביטוח.2014
10-13 בנובמבר 2014, אילת

* עפ"י חוק חלק מדמי ההשתתפות מחויב במע"מ ומחושב עפ"י 500 ש"ח לאדם * באם יחול באילת מע"מ יתווסף המע"מ למחירים הנ"ל.

תוכנית השתתפות
 דן אילת רויאל ביץ'דמי השתתפות במלונות: 

 הרודס פאלאס 
 הילטון 
מלכת שבא

 המלך שלמה רויאל גארדן

&1,992&1,867&1,692&1,500&1,450תוכנית א' משתתף בחדר זוגי (עם משתתף נוסף)

&3,182&2,959&2,649&2,300&2,210תוכנית ב' משתתף בחדר יחיד

&3,983&3,733&3,384&3,001&2,901תוכנית ג' זוג (משתתף ובן/בת זוג)

עלות טיסות
& 420 נתב"ג – אילת – נתב"ג 

& 500 שדה דב – אילת – שדה דב 

& 696 חיפה – אילת – חיפה 

* מחיר הטיסה הוא הלוך ושוב ליחיד. 
מודגש כי יתכנו שינויים בטיסות עקב מזג אויר או סגירת נתיבי טיסה שאינן תלויות בנו.

עלות נסיעה באוטובוס
& 160 חיפה - תל אביב - באר שבע - אילת 

* מחיר הנסיעה הוא הלוך ושוב ליחיד

10-13 בנובמבר 2014
העלות לעובדי משרד הסוכן בתוספת 15% ממחיר חבר לשכה

דמי השתתפות לחברי הלשכה
הכינוס ה-28

ברגע האמת, סוכן ביטוח.2014

כמסורת כל השנים, גם השנה אנו מצפים להשתתפות רבה של חברי הלשכה, 
ונציגי ענף הביטוח בכינוס מקצועי חשוב זה. 

לרשות משתתפי הכינוס יעמדו המלונות הבאים: 
• דן אילת • רויאל ביץ‘ • הרודס פאלאס • הילטון מלכת שבא • רויאל גארדן • המלך שלמה

האירוח יכלול:
ארבעה ימים ושלושה לילות, על בסיס חצי פנסיון.

מופעי בידור מרכזיים וטכס פתיחה חגיגי עם מופע מרכזי, וקוקטייל בידור מידי ערב 
בבתי המלון, קפה ושתיה קלה בזמן הפסקת ההרצאות, וארוחת צהריים קלה 

בימים ג‘, ד‘, ה‘. 

  .חברים המעוניינים בארוחת ערב גלאט כשר, יציינו זאת בהרשמה

ההרצאות תתקיימנה במלון ”דן אילת“. יש לבחור את המלון הרצוי ולמלא את הטופס 
האינטרנטי בדייקנות על בסיס כל הקודם זוכה. 

ההרשמה לכינוס היא לכל תקופת הכינוס, אין הרשמה לימים בודדים. 

תכנית לבני בנות הזוג
ביום שלישי ורביעי תיערך תכנית מיוחדת לבני בנות הזוג במלון דן אילת באולם תרשיש. 

טיסות 
נערכו הסדרי טיסות המפורטים בטופס ההרשמה האינטרנטי. המחירים המיוחדים 

לטיסות תקפים אך ורק לגבי הטיסות המוצעות בטופס ההרשמה. טיסות חריגות יחויבו 
בתשלום נוסף. 

ניתן להזמין טיסות באופן עצמאי ישירות בחברות התעופה.
לאחר אישור הטיסות לא יתאפשרו שינויים.

הטיסות תתקיימנה כמפורט: 
  נתב“ג - אילת - נתב“ג
  שדה דב - אילת - שדה דב
   חיפה - אילת - חיפה

תערוכת מציגים 
תתקיים במשך כל ימי הכינוס במלון ”דן אילת“, שעות הפתיחה 10:00-16:00.

פעילות בשעות הפנאי 
HAPPY HOUR אחה“צ בשעות 17:00-18:30. 

סדרי ההרשמה (ההרשמה רק באמצעות האינטרנט) 
ההרשמה תעשה ע“י חברת ”כנפי משק תור בע“מ“ באמצעות טופס ההרשמה 

האינטרנטי ובהתאם להנחיות המופיעות בו. את ההרשמה והתשלום יש לשלוח לחברת 
”כנפי משק תור בע“מ“, לכתובת:

רח‘ מיטב 11, תל-אביב 67898 טל: 03-5656212, פקס: 03-5656090  

 www.insurance.org.il :ניתן להרשם באתר האינטרנט בכתובת
  ההרשמה לכינוס מיועדת לחברי לשכה ששילמו את דמי החבר, לעובדים הבכירים

במשרדיהם ולעובדי חברות הביטוח. 
  .ההרשמה לכינוס רק עפ“י התוכניות הרשומות
  .ההרשמה נפרדת לכל חבר
  שיבוץ המשתתפים המזמינים חדר משותף יהיה באחריות המשתתפים, החברה תסייע

למצוא חברים המעוניינים לחלוק חדר. 
  .ללא שותף יחוייב הנרשם בהפרש חדר יחיד
  .הרישום בבתי המלון יהיה על בסיס מועד ההרשמה והתשלום לכינוס. כל הקודם זוכה
  הרשמת עובד שכיר אצל חבר לשכה בתוספת תשלום של 15% מעלות חבר לשכה עם

הצגת תלוש שכר עובד. 
  .החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההרשמה בכל עת
 - חברים המעוניינים להגיע לכנס באוטובוס במסלול חיפה, תל אביב, באר שבע, אילת

יציינו זאת בטופס ההרשמה.

עלות ההרשמה לאחר 31.10.14 
לנוכח מחויבותנו לבתי המלון לצורך שמירת חדרים, אנו נאלצים לחייב כל חבר הנרשם 

לאחר ה- 31.10.14 בתוספת של 150 ₪, ולכן רצוי להזדרז ולהירשם.  

אפשרויות התשלום 
את התשלום יש לרשום לפקודת ”כנפי משק תור בע“מ“.

ניתן לשלם באחת הדרכים הבאות:  
במזומן א. 
בהמחאה: ב- 2 תשלומים שווים לתאריכים 1.10.2014, 1.11.2014. ב. 
באמצעות כרטיסי אשראי: ויזה, דיינרס, ישראכרט, אמריקן אקספרס (וב- 3-1 ג. 

תשלומים שווים ללא ריבית), הגבייה תעשה ביום ביצוע ההזמנה. 
באמצעות כרטיסי אשראי ללא הגבלה במספר תשלומים נושאי ריבית, בכפוף ד. 

לתקנות חברת האשראי. 

הכינוס ה-28

אלמנטר 2014
הכנס השנתי של הסוכנים האלמנטרים

חברי לשכת סוכני ביטוח בישראל

הננו מתכבדים להודיעכם כי 

כינוס אלמנטר 2014 של הסוכנים האלמנטרים 
חברי לשכת סוכני ביטוח בישראל יתקיים השנה 

באילת בימים ב‘-ה‘, 10-13 בנובמבר 2014.

ליסו"ב בע"מ מיסודה של לשכת סוכני ביטוח בישראל 
המסגר, 18 ת.ד. 57696 תל אביב 61576

בברכת כינוס מהנה ופורה!

הכינוס ה-28

ברגע האמת, סוכן ביטוח.2014
10-13 בנובמבר 2014, אילת

* עפ"י חוק חלק מדמי ההשתתפות מחויב במע"מ ומחושב עפ"י 500 ש"ח לאדם * באם יחול באילת מע"מ יתווסף המע"מ למחירים הנ"ל.

תוכנית השתתפות
 דן אילת רויאל ביץ'דמי השתתפות במלונות: 

 הרודס פאלאס 
 הילטון 
מלכת שבא

 המלך שלמה רויאל גארדן

&1,992&1,867&1,692&1,500&1,450תוכנית א' משתתף בחדר זוגי (עם משתתף נוסף)

&3,182&2,959&2,649&2,300&2,210תוכנית ב' משתתף בחדר יחיד

&3,983&3,733&3,384&3,001&2,901תוכנית ג' זוג (משתתף ובן/בת זוג)

עלות טיסות
& 420 נתב"ג – אילת – נתב"ג 

& 500 שדה דב – אילת – שדה דב 

& 696 חיפה – אילת – חיפה 

* מחיר הטיסה הוא הלוך ושוב ליחיד. 
מודגש כי יתכנו שינויים בטיסות עקב מזג אויר או סגירת נתיבי טיסה שאינן תלויות בנו.

עלות נסיעה באוטובוס
& 160 חיפה - תל אביב - באר שבע - אילת 

* מחיר הנסיעה הוא הלוך ושוב ליחיד

10-13 בנובמבר 2014
העלות לעובדי משרד הסוכן בתוספת 15% ממחיר חבר לשכה

דמי השתתפות לחברי הלשכה
הכינוס ה-28

ברגע האמת, סוכן ביטוח.2014

כמסורת כל השנים, גם השנה אנו מצפים להשתתפות רבה של חברי הלשכה, 
ונציגי ענף הביטוח בכינוס מקצועי חשוב זה. 

לרשות משתתפי הכינוס יעמדו המלונות הבאים: 
• דן אילת • רויאל ביץ‘ • הרודס פאלאס • הילטון מלכת שבא • רויאל גארדן • המלך שלמה

האירוח יכלול:
ארבעה ימים ושלושה לילות, על בסיס חצי פנסיון.

מופעי בידור מרכזיים וטכס פתיחה חגיגי עם מופע מרכזי, וקוקטייל בידור מידי ערב 
בבתי המלון, קפה ושתיה קלה בזמן הפסקת ההרצאות, וארוחת צהריים קלה 

בימים ג‘, ד‘, ה‘. 

  .חברים המעוניינים בארוחת ערב גלאט כשר, יציינו זאת בהרשמה

ההרצאות תתקיימנה במלון ”דן אילת“. יש לבחור את המלון הרצוי ולמלא את הטופס 
האינטרנטי בדייקנות על בסיס כל הקודם זוכה. 

ההרשמה לכינוס היא לכל תקופת הכינוס, אין הרשמה לימים בודדים. 

תכנית לבני בנות הזוג
ביום שלישי ורביעי תיערך תכנית מיוחדת לבני בנות הזוג במלון דן אילת באולם תרשיש. 

טיסות 
נערכו הסדרי טיסות המפורטים בטופס ההרשמה האינטרנטי. המחירים המיוחדים 

לטיסות תקפים אך ורק לגבי הטיסות המוצעות בטופס ההרשמה. טיסות חריגות יחויבו 
בתשלום נוסף. 

ניתן להזמין טיסות באופן עצמאי ישירות בחברות התעופה.
לאחר אישור הטיסות לא יתאפשרו שינויים.

הטיסות תתקיימנה כמפורט: 
  נתב“ג - אילת - נתב“ג
  שדה דב - אילת - שדה דב
   חיפה - אילת - חיפה

תערוכת מציגים 
תתקיים במשך כל ימי הכינוס במלון ”דן אילת“, שעות הפתיחה 10:00-16:00.

פעילות בשעות הפנאי 
HAPPY HOUR אחה“צ בשעות 17:00-18:30. 

סדרי ההרשמה (ההרשמה רק באמצעות האינטרנט) 
ההרשמה תעשה ע“י חברת ”כנפי משק תור בע“מ“ באמצעות טופס ההרשמה 

האינטרנטי ובהתאם להנחיות המופיעות בו. את ההרשמה והתשלום יש לשלוח לחברת 
”כנפי משק תור בע“מ“, לכתובת:

רח‘ מיטב 11, תל-אביב 67898 טל: 03-5656212, פקס: 03-5656090  

 www.insurance.org.il :ניתן להרשם באתר האינטרנט בכתובת
  ההרשמה לכינוס מיועדת לחברי לשכה ששילמו את דמי החבר, לעובדים הבכירים

במשרדיהם ולעובדי חברות הביטוח. 
  .ההרשמה לכינוס רק עפ“י התוכניות הרשומות
  .ההרשמה נפרדת לכל חבר
  שיבוץ המשתתפים המזמינים חדר משותף יהיה באחריות המשתתפים, החברה תסייע

למצוא חברים המעוניינים לחלוק חדר. 
  .ללא שותף יחוייב הנרשם בהפרש חדר יחיד
  .הרישום בבתי המלון יהיה על בסיס מועד ההרשמה והתשלום לכינוס. כל הקודם זוכה
  הרשמת עובד שכיר אצל חבר לשכה בתוספת תשלום של 15% מעלות חבר לשכה עם

הצגת תלוש שכר עובד. 
  .החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההרשמה בכל עת
 - חברים המעוניינים להגיע לכנס באוטובוס במסלול חיפה, תל אביב, באר שבע, אילת

יציינו זאת בטופס ההרשמה.

עלות ההרשמה לאחר 31.10.14 
לנוכח מחויבותנו לבתי המלון לצורך שמירת חדרים, אנו נאלצים לחייב כל חבר הנרשם 

לאחר ה- 31.10.14 בתוספת של 150 ₪, ולכן רצוי להזדרז ולהירשם.  

אפשרויות התשלום 
את התשלום יש לרשום לפקודת ”כנפי משק תור בע“מ“.

ניתן לשלם באחת הדרכים הבאות:  
במזומן א. 
בהמחאה: ב- 2 תשלומים שווים לתאריכים 1.10.2014, 1.11.2014. ב. 
באמצעות כרטיסי אשראי: ויזה, דיינרס, ישראכרט, אמריקן אקספרס (וב- 3-1 ג. 

תשלומים שווים ללא ריבית), הגבייה תעשה ביום ביצוע ההזמנה. 
באמצעות כרטיסי אשראי ללא הגבלה במספר תשלומים נושאי ריבית, בכפוף ד. 

לתקנות חברת האשראי. 

הכינוס ה-28

אלמנטר 2014
הכנס השנתי של הסוכנים האלמנטרים

חברי לשכת סוכני ביטוח בישראל

הננו מתכבדים להודיעכם כי 

כינוס אלמנטר 2014 של הסוכנים האלמנטרים 
חברי לשכת סוכני ביטוח בישראל יתקיים השנה 

באילת בימים ב‘-ה‘, 10-13 בנובמבר 2014.

ליסו"ב בע"מ מיסודה של לשכת סוכני ביטוח בישראל 
המסגר, 18 ת.ד. 57696 תל אביב 61576

בברכת כינוס מהנה ופורה!

הכינוס ה-28

ברגע האמת, סוכן ביטוח.2014
10-13 בנובמבר 2014, אילת

* עפ"י חוק חלק מדמי ההשתתפות מחויב במע"מ ומחושב עפ"י 500 ש"ח לאדם * באם יחול באילת מע"מ יתווסף המע"מ למחירים הנ"ל.

תוכנית השתתפות
 דן אילת רויאל ביץ'דמי השתתפות במלונות: 

 הרודס פאלאס 
 הילטון 
מלכת שבא

 המלך שלמה רויאל גארדן

&1,992&1,867&1,692&1,500&1,450תוכנית א' משתתף בחדר זוגי (עם משתתף נוסף)

&3,182&2,959&2,649&2,300&2,210תוכנית ב' משתתף בחדר יחיד

&3,983&3,733&3,384&3,001&2,901תוכנית ג' זוג (משתתף ובן/בת זוג)

עלות טיסות
& 420 נתב"ג – אילת – נתב"ג 

& 500 שדה דב – אילת – שדה דב 

& 696 חיפה – אילת – חיפה 

* מחיר הטיסה הוא הלוך ושוב ליחיד. 
מודגש כי יתכנו שינויים בטיסות עקב מזג אויר או סגירת נתיבי טיסה שאינן תלויות בנו.

עלות נסיעה באוטובוס
& 160 חיפה - תל אביב - באר שבע - אילת 

* מחיר הנסיעה הוא הלוך ושוב ליחיד

10-13 בנובמבר 2014
העלות לעובדי משרד הסוכן בתוספת 15% ממחיר חבר לשכה

דמי השתתפות לחברי הלשכה
הכינוס ה-28

ברגע האמת, סוכן ביטוח.2014

כמסורת כל השנים, גם השנה אנו מצפים להשתתפות רבה של חברי הלשכה, 
ונציגי ענף הביטוח בכינוס מקצועי חשוב זה. 

לרשות משתתפי הכינוס יעמדו המלונות הבאים: 
• דן אילת • רויאל ביץ‘ • הרודס פאלאס • הילטון מלכת שבא • רויאל גארדן • המלך שלמה

האירוח יכלול:
ארבעה ימים ושלושה לילות, על בסיס חצי פנסיון.

מופעי בידור מרכזיים וטכס פתיחה חגיגי עם מופע מרכזי, וקוקטייל בידור מידי ערב 
בבתי המלון, קפה ושתיה קלה בזמן הפסקת ההרצאות, וארוחת צהריים קלה 

בימים ג‘, ד‘, ה‘. 

  .חברים המעוניינים בארוחת ערב גלאט כשר, יציינו זאת בהרשמה

ההרצאות תתקיימנה במלון ”דן אילת“. יש לבחור את המלון הרצוי ולמלא את הטופס 
האינטרנטי בדייקנות על בסיס כל הקודם זוכה. 

ההרשמה לכינוס היא לכל תקופת הכינוס, אין הרשמה לימים בודדים. 

תכנית לבני בנות הזוג
ביום שלישי ורביעי תיערך תכנית מיוחדת לבני בנות הזוג במלון דן אילת באולם תרשיש. 

טיסות 
נערכו הסדרי טיסות המפורטים בטופס ההרשמה האינטרנטי. המחירים המיוחדים 

לטיסות תקפים אך ורק לגבי הטיסות המוצעות בטופס ההרשמה. טיסות חריגות יחויבו 
בתשלום נוסף. 

ניתן להזמין טיסות באופן עצמאי ישירות בחברות התעופה.
לאחר אישור הטיסות לא יתאפשרו שינויים.

הטיסות תתקיימנה כמפורט: 
  נתב“ג - אילת - נתב“ג
  שדה דב - אילת - שדה דב
   חיפה - אילת - חיפה

תערוכת מציגים 
תתקיים במשך כל ימי הכינוס במלון ”דן אילת“, שעות הפתיחה 10:00-16:00.

פעילות בשעות הפנאי 
HAPPY HOUR אחה“צ בשעות 17:00-18:30. 

סדרי ההרשמה (ההרשמה רק באמצעות האינטרנט) 
ההרשמה תעשה ע“י חברת ”כנפי משק תור בע“מ“ באמצעות טופס ההרשמה 

האינטרנטי ובהתאם להנחיות המופיעות בו. את ההרשמה והתשלום יש לשלוח לחברת 
”כנפי משק תור בע“מ“, לכתובת:

רח‘ מיטב 11, תל-אביב 67898 טל: 03-5656212, פקס: 03-5656090  

 www.insurance.org.il :ניתן להרשם באתר האינטרנט בכתובת
  ההרשמה לכינוס מיועדת לחברי לשכה ששילמו את דמי החבר, לעובדים הבכירים

במשרדיהם ולעובדי חברות הביטוח. 
  .ההרשמה לכינוס רק עפ“י התוכניות הרשומות
  .ההרשמה נפרדת לכל חבר
  שיבוץ המשתתפים המזמינים חדר משותף יהיה באחריות המשתתפים, החברה תסייע

למצוא חברים המעוניינים לחלוק חדר. 
  .ללא שותף יחוייב הנרשם בהפרש חדר יחיד
  .הרישום בבתי המלון יהיה על בסיס מועד ההרשמה והתשלום לכינוס. כל הקודם זוכה
  הרשמת עובד שכיר אצל חבר לשכה בתוספת תשלום של 15% מעלות חבר לשכה עם

הצגת תלוש שכר עובד. 
  .החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההרשמה בכל עת
 - חברים המעוניינים להגיע לכנס באוטובוס במסלול חיפה, תל אביב, באר שבע, אילת

יציינו זאת בטופס ההרשמה.

עלות ההרשמה לאחר 31.10.14 
לנוכח מחויבותנו לבתי המלון לצורך שמירת חדרים, אנו נאלצים לחייב כל חבר הנרשם 

לאחר ה- 31.10.14 בתוספת של 150 ₪, ולכן רצוי להזדרז ולהירשם.  

אפשרויות התשלום 
את התשלום יש לרשום לפקודת ”כנפי משק תור בע“מ“.

ניתן לשלם באחת הדרכים הבאות:  
במזומן א. 
בהמחאה: ב- 2 תשלומים שווים לתאריכים 1.10.2014, 1.11.2014. ב. 
באמצעות כרטיסי אשראי: ויזה, דיינרס, ישראכרט, אמריקן אקספרס (וב- 3-1 ג. 

תשלומים שווים ללא ריבית), הגבייה תעשה ביום ביצוע ההזמנה. 
באמצעות כרטיסי אשראי ללא הגבלה במספר תשלומים נושאי ריבית, בכפוף ד. 

לתקנות חברת האשראי. 

הכינוס ה-28

אלמנטר 2014
הכנס השנתי של הסוכנים האלמנטרים

חברי לשכת סוכני ביטוח בישראל

הננו מתכבדים להודיעכם כי 

כינוס אלמנטר 2014 של הסוכנים האלמנטרים 
חברי לשכת סוכני ביטוח בישראל יתקיים השנה 

באילת בימים ב‘-ה‘, 10-13 בנובמבר 2014.

ליסו"ב בע"מ מיסודה של לשכת סוכני ביטוח בישראל 
המסגר, 18 ת.ד. 57696 תל אביב 61576

בברכת כינוס מהנה ופורה!

הכינוס ה-28

ברגע האמת, סוכן ביטוח.2014
10-13 בנובמבר 2014, אילת
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ביהמ"ש קבע כי התובע הפר את חובת הגילוי 
כשהסתיר מחברת הביטוח פרטים רפואיים

בבית משפט השלום בנצרת נדונה תביעתו של מוחמד 
תאופיק אבוליל נגד הראל חברה לביטוח בע"מ והסוכן סאלח 

סאלח. פסק הדין ניתן ביולי 2014, בהיעדר הצדדים, מפי 
השופט יוסף סוהיל. באי כוח הצדדים לא צוינו בפסק הדין.

ב-1999 ביקש התובע לרכוש פוליסת ביטוח חיים, הכוללת 
כיסוי לאובדן כושר עבודה וכיסוי לגילוי מחלות קשות. התובע 

חתם על הצעת ביטוח והצהרת בריאות, שבה 
הצהיר כי אינו סובל מבעיות רפואיות או 

ממחלות כלשהן שאוזכרו בהצהרת הבריאות. 
בניגוד להצהרת הבריאות שעליה חתם 

התובע, התברר שהוא סבל ממחלות שונות, 
לרבות כאבים בחזה, אשפוז בבית חולים 
עקב אירוע לבבי, בעיות אורטופדיות וכן 

מחלת הסוכרת.
בהתאם להצהרת התובע, הנפיקה לו חברת 
הביטוח את הפוליסה. ב-2004 הגיש התובע 

תביעה לחברת הביטוח לקבלת תגמולי 
ביטוח, בגין אובדן כושר עבודה ודרישה לתשלום חד פעמי 

בגין גילוי מחלות קשות, לאחר שב-2003 לקה בלבו ואושפז 
בבית חולים וב-2004 וב-2005 עבר שני צנתורים וניתוח 

מעקפים ואובחנה אצלו מחלת הסוכרת.
חברת הביטוח דחתה את דרישת התובע, בשל הפרת חובת 

הגילוי המוטלת עליו והסתרת פרטים מהותיים, במרמה, 
בדבר מצבו הרפואי, לפני מועד חתימתו על הצעת הביטוח. 

לטענתה, לו היתה מודעת למצבו הרפואי לפני הנפקת 
הפוליסה, לא היתה מבטחת אותו באותם תנאים שבפוליסה. 

חברת הביטוח טענה כי התובע אינו זכאי לתגמולים בגין 
אובדן כושר עבודה, מאחר שבעת קרות מקרה הביטוח, היה 
התובע מובטל מעבודה ובהתאם להגדרת הפוליסה, התנאי 
לזכאותו הוא שמצבו הרפואי ירתק אותו לביתו, דבר שלא 

התקיים במקרה זה.
בית משפט השלום דן בשאלות שונות, בהן האם התובע ענה 

על הגדרות הפוליסה כמי שאיבד את כושרו לעבוד, וזכאי 
לקבלת תגמולי אובדן כושר עבודה? האם התובע הפר את 

חובת הגילוי, עת שהסתיר מהנתבעת פרטים מהותיים אודות 
מצבו הבריאותי קודם להנפקת הפוליסה? האם פעל מתוך 

כוונת מרמה?
"אי כושר עבודה מוחלט" מוגדר בפוליסה, כך ש"אם לא 
היתה למבוטח תעסוקה בזמן התחלת אי כושר העבודה 

ייחשב המבוטח בלתי כשיר מוחלט לעבודה אם עקב מחלה 
או פגיעה בגופו יהיה המבוטח רתוק לביתו". בית המשפט 
הגיע למסקנה, כי תנאי סף לזכות בתגמולי הביטוח בגין 

אובדן כושר עבודה מוחלט הוא שהתובע מרותק לביתו והנטל 
להוכיח זאת מוטל על התובע. לדעת המומחה מטעם בית 

המשפט, המשמעות "מרותק לביתו" הוא אדם שהינו סיעודי. 

לאחר בחינת מצבו הרפואי של התובע, בחינת עיסוקיו, 
הכשרתו והשכלתו, קבע המומחה כי התובע כשיר לעבודה 
במשרה מלאה במגוון עיסוקים, שרובם מתבצעים בישיבה 
ושאינם כרוכים במאמץ פיזי. על כן, דחה בית המשפט את 
התביעה לתגמולי ביטוח, בגין אובדן כושר עבודה מוחלט.
באשר לתגמולי ביטוח בגין גילוי מחלות קשות, קבע בית 
המשפט, כי אכן מדובר ב"מחלה קשה" 

המכוסה על ידי הפוליסה. מחוות דעתו של 
מומחה בית המשפט וכן מהתיעוד הרפואי 
שצורף לתביעה, אושפז התובע במחלקת 
ניתוחי חזה ולב בבית החולים כרמל ועבר 

ניתוח מעקפים.
חובת הגילוי הקבועה בסעיף 6 לחוק חוזה 

הביטוח בשלב הטרום חוזי, נגזרת מן החובה 
הכללית לנהוג בדרך מקובלת ובתום לב 
במשא ומתן לקראת כריתת חוזה. הגילוי 
נועד להבטיח שההתקשרות בין המבטח 

לבין המבוטח תהיה יעילה והוגנת, שכן מבטח שאינו מחזיק 
במידע מלא אודות הסיכון, יתקשה לתמחרו נכונה. אי גילוי 

יכול להתקיים בשתי דרכים: הדרך האחת, שבה דן סעיף 6)א(, 
הינה אי מתן תשובה מלאה וכנה לשאלה שהציג המבטח 

לפני המבוטח ב"עניין מהותי". בית המשפט קבע, כי "עניין 
מהותי" מהווה יסוד אובייקטיבי, שנבחן על פי קנה מידה 

של "מבטח סביר", ואילו הדרישה לידיעת המבוטח על כך 
שמדובר ב"עניין מהותי" הינו יסוד סובייקטיבי. הנתבע הפנה 

אל התובע שאלות ספציפיות, שמופיעות בהצעת הביטוח, 
שעליהן נדרש לענות, ועל כן לא יכולה להישמע הטענה, כי 

פרטים אלה אינם מהותיים לשם עריכת פוליסת הביטוח, 
שכן אחרת הם לא היו מקבלים ביטוי מפורש וספציפי בטופס 

הצהרת הבריאות.
הדרך השנייה נדונה בסעיף 6)ג( לחוק הנ"ל, הקובע כי מקום 

שהסתיר המבוטח בכוונת מרמה, עניין שהוא ידע כי הוא 
"ענין מהותי", הרי שדין ההסתרה כדין אי מתן תשובה מלאה 
וכנה. עם זאת, חובת הגילוי היזום הינה חובה מצומצמת ועל 

הטוען להפרתה להוכיח הסתרה בכוונת מרמה מצד המבוטח 
ומודעות של המבוטח לכך שמדובר בעניין מהותי. בית 

המשפט קבע כי מתשובותיו של התובע אפשר ללמוד שהוא 
האמין כי עברו הרפואי הינו זניח, ועל כן השיב כי בריאותו 

טובה ושאינו סובל ממחלה כלשהי. יחד עם זאת, בית המשפט 
דחה את התביעה וקבע כי התובע הפר את חובת הגילוי 
שבסעיפים 6)א( ו-6)ג( לחוק חוזה הביטוח, עת לא גילה 

והסתיר מהנתבעת פרטים אודות מצבו הרפואי, שכן על פי 
הנאמר לעיל הוא נשאל בשאלות ספציפיות.

עד מועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש ערעור לבית 
המשפט המחוזי.

מאת: עו"ד ג'ון גבע, היועץ המשפטי לחברי מחוז תל אביב והמרכז

 יום עיון של מחוז ירושלים והרמת כוסית לחג יתקיים
 ביום שלישי ה-16/9, בין השעות 8:30-14:00,

במלון דן ירושלים, בשיתוף קבוצת רימונים ואיתוראן

 יום עיון של מחוז השרון והרמת כוסית לחג יתקיים
 ביום רביעי ה-17/9, בין השעות 8:30-14:00,

במלון דן אכדיה הרצליה, בשיתוף שגריר

סיור סליחות בירושלים לחברי מחוז השפלה יתקיים ביום 
חמישי ה-18/9, בין השעות 15:30-1:00, בשיתוף איתוראן

מפגש צהרים מחוז חיפה והצפון והרמת כוסית לחג יתקיים 
ביום שני ה-22/9 ב"ימה", בית אירועים על הים )מתחת 

למלון לאונרדו(, חוף הים חיפה, בין השעות 14:00-17:00, 
בהשתתפות חברות הביטוח איילון, הראל, הפניקס, מנורה 

מבטחים, ביטוח חקלאי וכלל

http://www.nevo.co.il/law/71902/6.a
http://www.nevo.co.il/law/71902/6.a
http://www.nevo.co.il/law/71902/6.c
http://www.nevo.co.il/law/71902/6.c
http://www.nevo.co.il/law/71902
http://www.nevo.co.il/law/71902/6.a
http://www.nevo.co.il/law/71902/6.a


11 בספטמבר 2014

ביטוח פנסיוני

8 www.insurance.org.il ביטוח ופיננסים

לשכת סוכני ביטוח אבלה על לכתו של
חבר הלשכה גבריאל מי-זהב

ומשתתפת בצערה של המשפחה

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו
של חבר הלשכה זאב ברונשוויג
על פטירת אביו אהרון ברונשוויג

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו
של חבר הלשכה דורון הורנפלד
על פטירת אביו מרדכי הורנפלד

לקוח–סוכן–מעסיק, יחסינו לאן
בבואי לכתוב על הנושא החשוב כל כך: יחסי הגומלין בין 

סוכן-מעסיק-לקוח, עומדים לנגד עיניי אלפי הלקוחות 
שפגשתי בחיי עד כה כסוכנת ביטוח, אי שם החל בסוף שנות 

ה-90. כאשת מקצוע מנוסה בתחום הפנסיוני המסקנה שלי 
היא: הלקוח מולך זקוק לך יותר מתמיד.

הוא זקוק לפרשנות החוק והתקנות, לשירות אמין ולאורך 
זמן, לזמינות, לעדכונים שוטפים ולהתאמת השינויים לתיק 

הביטוחי שלו. הלקוח של היום הוא בעל מודעות ודרישות יותר 
מאי פעם. חשוב לו לדעת מה יש לו וליקרים לו, כמה זה עולה 
לו ואיכות המוצר, והכל זמין לו בטכנולוגיות של ימינו. הלקוח 
של היום דורש )ובצדק( סוכן ביטוח מקצועי, זמין ואמין מולו - 

ולא מחשב או מוקדן.
מי שקורה את המפה נכון יודע שלמרות כל השינויים 

והדרישות הרגולטוריות שהחמירו והקשו על הסוכן, דווקא 
אלה העלו את הסוכן למעמד בלתי מעורער של איש מקצוע 

זמין מהשורה הראשונה.
לצערי, לא תמיד היצרנים ראו עין בעין את טובות של הסוכן 

ואף הגדילו ופיתחו את שיטת השיווק הישיר ועקפו את הסוכן. 
זה בעיניי לא פחות מאשר "בגידה". איך ייתכן שמצד אחד 
טוען היצרן שללא הסוכנים הם לא היו מצליחים ומצד שני 

מצאו שיטות לעקוף את הסוכן?
אני שמחה לדעת שתופעה כזאת מקבלת תגובה חסרת 

תקדים מלשכת סוכני הביטוח ומהעומד בראשה, אריה 
אברמוביץ. "דלת מסתובבת" פוגעת בסופו של דבר בכולם.

אך מה עושים כשיש רצוי, אך הוא לא מצוי? כיצד יקבל 

המבוטח הצמא שלנו את הסוכן האישי האולטימטיבי, 
המקצועי, הזמן והאמין בים השינויים שאנו הסוכנים נדרשים 

אליהם חדשות לבקרים? כיצד יוכל הסוכן העצמאי הקטן, 
אך המוכשר והמקצועי, לשרוד בדרישות טכנולוגיות רבות 

וברגולציה מסובכת ומסבכת?
המוח היהודי חשב גם על זה: ההמצאה החדשה היא המסלקה 

ובתי סוכן גדולים שמאפשרים לסוכן הבודד "לשחות" בים 
הדרישות.

"השמועה" על כך שהעובד יוכל לבחור את הסוכן שלו גם 
אם המעסיק עובד עם סוכנות אחרת הגיעה כבר למעסיקים 
ולעובדים ויש תחושה שהכוח חזר לידי העובד, בדמות חופש 
בחירה על החיסכון המשמעותי ביותר שקיים לכלל האזרחים 
- החיסכון הפנסיוני וניהול הסיכונים. המהלך מתקבל בברכה 

אצל העובדים ופחות אצל המעסיקים שעדיין לא יודעים איך זה 
יעבוד בדיוק. אך ברגע שהמסלקה תעבוד במלוא "הדרה" יהיה 

המעסיק אדיש לחלוטין לבחירתו של העובד.
בחירת הסוכן על ידי העובד גורמת לכך שרוב האחריות 

בנושא התיק הפנסיוני והביטוחי היא על העובד שבחר את 
הסוכן האישי, והתוצאה: רק סוכן אמין, מקצועי וזמין יזכה 

באמונו של הלקוח. עובדים שכירים שעובדים בגופים גדולים 
מדברים ומשווים בין הקרנות והתוכניות שלהם, ולסוכן טוב 
שמספק שירות מקצועי, אמין ועם תנאים טובים - יש סיכוי 

טוב מאוד ששמו הטוב יעבור מעובד לעובד. מצדו של הסוכן 
זה מאפשר לבנות תיק איכותי במיוחד המורכב מפנסיה, 

מביטוח כללי, מחיסכון פיננסי ועוד.

מאת סיגל אוריון, מתכננת פנסיה גמל וניהול סיכונים

במסגרת יוזמות הוועדה לפעילות וקשרי קהילה וברוח 
החגים הבאים לטובה, יוצא לדרך פרויקט חדש למען הקהילה 

בקריית שמונה, בשיתוף פעולה עם ה-MDRT וחברת 
איתוראן.

יו"ר MDRT יוסי מנור, יו"ר מחוז חיפה והצפון ליאור רוזנפלד 
ויו"ר הוועדה לפעילות וקשרי קהילה מיכל וינצר מזמינים את 

חברי הלשכה ליטול חלק מעשי בתרומה ובעשייה חשובה 
זו ולהצטרף אלינו ב-29-30/9 )הפרויקט כולל הסדרי לינה 

במימון איתוראן(.
במסגרת הפרויקט יבוצעו עבודות שיפוץ צבע וגינון לטובת 

רווחת הילדים ולטובת ביצוע השיפוץ נדרשים למתנדבים 
שלא מפחדים מעבודת כפיים ומוכנים להתנתק מהמשרדים 

ליומיים.
לדברי וינצר, "אנחנו מתכוונים להקים מזנון ופינות ישיבה 

בבית ספר תיכון בעיר שבו לומדים תלמידים עם בעיות 
התנהגותיות קשות וזהו המפלט האחרון שלהם לפני הרחוב. 
המטרה היא למכור במזנון אוכל במחיר עלות כדי שהילדים 

לא יסתובבו ברחובות".
מספר המקומות מוגבל ולכן כל הקודם זוכה בחוויית נתינה 

ותרומה למען הקהילה. הרישום יתבצע באמצעות לשכת 
shivuk@insurance.org.il :סוכני הביטוח בדואר אלקטרוני

רשם העמותות הודיע על מתן אישור ניהול תקין ל-2015 
ללשכה וציין כי העמותה מקיימת את דרישות חוק העמותות 

בכל הנוגע להגשת דו"חות, הודעות ופרוטוקולים.

פרויקט למען קריית 
שמונה של חברי הלשכה 
יוצא לדרך לרגל החגים

הלשכה קיבלה אישור 
ניהול תקין ל-2015

מרשם העמותות
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אירועי הלשכה

לוח הביטוח
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת 2014, מתבקשים לפנות בכתב

באמצעות כתובת המייל: luah@mil-media.co.il // הפרסום מוגבל ל-3 שבועות
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שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות בי פור יו מעוניינת ברכישת תיק. 

אפשרות לליווי. כולל משרדים. אזור המרכז. 
השפלה וירושלים.

מעונין לקלוט פקידת ביטוח חיים ופקידת 
אלמנטארי לסביבת עבודה נעימה ודינמית.

סודיות מובטחת. 0528741331.
michaele@b4-u.co.il מייל

מעוניין למכור את תיק הביטוח?
פגישה ראשונה חינם

גשר מיזוגים ורכישות בתעשיית סוכני הביטוח. 
טלפון: 09-8821888

אם ברצונך להעניק למבטחיך שירות מיוחד, 
נגיש ומהיר בביטוחי חובה בלבד: לאופנועים, 
טרקטורונים, רכבי השכרה, ביטוחים לתקופות 

קצרות ו/או כל כיסוי ביטוחי ל"לקוחות 
בעייתיים", שלא נעשה בחברת הביטוח שלך, אנו 
מתחייבים לספק ישירות למשרדך ו/או לכל יעד 
אחר, תוך 24 שעות, ביטוח חובה - לא משולם, 

בדואר אקספרס על חשבוננו.
נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ו/או בקשה

משרד."הפול" ירושלים
054-6011160 ,02-6233666 

h@zeev-b.com :פקס: 02-6255888 מייל

סוכן אלמנטרי? רוצה להגדיל הכנסות?
אנו מעוניינים לרכוש עד 50% מהתיק

ולפתח יחד תחום פיננסים וגמל
טלפון: 050-7480790 יצחק

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

מעולים, סודיות מובטחת. לאבי- 050-5234664

דרושים
באשקלון: סוכן אלמנטר עם בן ממשיך )בלימודי 
רישוי(, מעוניין בשותף פעיל )רצוי עם דור המשך( 

ואפשרות לאיחוד משרדים.
montiuri@gmail.com :בהצעות

באשקלון: עוזרת מקצועית / פקידת אלמנטר / 
חיים, לניהול טיפול ומתן הצעות מחיר, תביעות 
שיווק והפקת ביטוחי פרט. נדרש ניסיון קודם. 

montiuri@gmail.com

למשרד סוכן ביטוח בפתח תקווה דרוש/ה 
פקיד/ה לניהול תיק ביטוח חיים ואלמנטארי 

במשרה מלאה/חלקית, ניסיון קודם חובה.
קו"ח: פקס: 03-9208330 נייד: 050-6791591

moshe3386@013.net-מייל

פקידת אלמנטארי למשרה מלאה בראשל"צ, 
בעלת ניסיון, הכרת מערכות כלל, איילון, 

שומרה, מגדל.
oi1252@outlook.co.il – לחזור ל

לסוכנות ביטוח בגבעתיים דרוש/ה פקיד/ה - 
אלמנטארי וחיים, מענה וטיפול בלקוחות, טיפול 

מול חברות הביטוח, גבייה, אדמיניסטרציה. 
משרה מלאה - ימים א'-ה' משעה -8.30 16.30. 
דרישות התפקיד: הכרחי ניסיון עבודה בסוכנות 

ביטוח והיכרות עם תוכנות של ניהול משרד 
 ביטוח, ותוכנות של חברות הביטוח

 )הפקה גבייה ודוחות(. יש לשלוח קו"ח
avital@ashani.co.il - למייל

לסוכנות ביטוח ברמת החיל דרושה רפרנטית 
חיים עם ידע גם בגביה שעות 09:00-17:00, 

קארין 054-4417776

לסוכנות הביטוח שווקים פיננסיים בע"מ בפתח 
תקוה דרוש/ה מנהל/ת תיק בעל/ת רשיון סוכן 
פנסיוני. נסיון במכירות ביטוח פנסיוני ופרט – 

חובה. טל': דובי – 054-7722197
dubi@sf-ins.co.il :או מייל

ליחידת סוכנים במרכז המפעילה סוכני משנה 
בביטוח פנסיוני דרוש מפקח רכישה להפעלת 
סוכנים קיימים מול מספר חברות ביטוח. יכולת 
הנעה, ידע בביטוח פנסיוני, בריאות וחיים, כושר 
מנהיגות דרושים. תנאים מעולים 050-5293836 

shaulb8@walla.com

לסוכנות ביטוח המתנהלת כתאגיד, דרוש 
מנכ"ל/ית, ניסיון בהולכת צוות עובדים, הצבת 
יעדים ועמידה בהם, תואר אקדמאי בתחומי 
כלכלה/משפטים/ראיית חשבון, יתרון לבעלי 

רישיון בענפים פנסיונים/כללי.
משרדינו נמצא במרכז העיר כפר סבא.

יש להעביר קורות חיים
reuvenr@rozin-group.co.il -ל

סודיות מובטחת.

השכרה ושכירות משנה
 להשכרה: ברחוב אפעל בפתח תקווה

משרדים בגדלים שונים.
לפרטים: 03-9217911, 050-6995959 )חנוך(.

סוכנות ביטוח בינונית מעוניינת לחלוק משרדים
במגדל צ'מפיון מול קניון איילון בשטח של 
כ-210 מ"ר סה"כ עם סוכנות נוספת החל 

מחודש נובמבר 2014
לפרטים שמוליק 054-4946290

להשכרה בסוכנות ביטוח בכפר סבא
2 חדרים מרוהטים, 2500 ₪ לחדר

המחיר כולל: חשמל ארנונה דמי ניהול וניקיון
שלומי: 054-4590024

להשכרה במשרד ביטוח קיים חדר גדול + )מטבח 
משותף( במקום מרכזי בגבול ר"ג ב"ב צמוד 

 לרחוב זבוטינסקי במחיר 1300 ש"ח
)כולל ארנונה(. טלפון 052-2502053 ישראל.

משרד להשכרה בת"א אזור נחלת יצחק הכולל 
140 מטרים + חניה + ריהוט.

ישנם 4 חדרים + 2 עמדות מזכירות.
ישנה אופציה להגדלת המשרד לעוד 126 מטרים.

למעוניינים נא לפנות לעדי 052-4467510

במשרדי יחידת סוכנים קיימת באזור הבורסה 
ברמת גן מתפנה חדר גדול ומרווח לסוכן ביטוח 

פנסיוני עם אפשרות לשרותי משרד
09-7738381

יו"ר מחוז מרכז: "בניגוד לביטוח ישיר, הלשכה 
פועלת מול הפיקוח לטובת ציבור המבוטחים"

כ-150 סוכני מחוז מרכז גדשו השבוע את אולם סטוקו בתל 
אביב ביום העיון החגיגי שכלל הרמת כוסית לראש השנה, 

בשיתוף שגריר שירותי דרך וכלל ביטוח. 
הכנס נערך השבוע, לאחר שנדחה בשל 

מבצע צוק איתן .
את הכנס פתח יו"ר מחוז המרכז עמוס 

גואטה שציין את חשיבותה של לשכת סוכני 
הביטוח עבור ציבור המבוטחים. "בניגוד 

לביטוח ישיר, הלשכה פועלת מול הפיקוח 
בנושאים שהם לטובת ציבור המבוטחים,

גם אם הם לא תמיד מיטיבים עם חברות 
הביטוח. את זה לא יעשו המוקדנים של 

ביטוח ישיר".
עו"ד ג'ון גבע הציג כמה נקודות שחשוב 

לשנותן בפוליסת הדירה התקנית החדשה, 
שכעת נמצאת במצב של טיוטה. הוא אף הדגיש את שיתוף 
הפעולה שלו עם הוועדה האלמנטרית של לשכת הסוכנים 

והעומד בראשה אריאל מונין.
תמר הראל משגריר שירותי דרך הציגה את החידושים במוסכי 

השירות של שגריר, המשמשים כמוסכי הסדר של מרבית חברות 

הביטוח וגם עוזרים בניהול התביעות למען המבוטחים .שלומי 
תמן, מנהל מרחב המרכז של כלל ביטוח, פרש בפני באי הכנס 
חלק ממוצרי הביטוח של כלל, ואף סיפק 
מספר טיפים לסוכני הביטוח שיעזרו להם 

בקידום עסקיהם .
הפרשן הצבאי של ערוץ 2 רוני דניאל, 

שליווה את עם ישראל בתקופת צוק איתן 
על גבי מסכי הטלוויזיה, ריתק את הקהל 

הרב קרוב לשעה ואף ענה לשאלות הסוכנים 
על מה שקרה בצוק איתן ועל הסכנות 
הביטחוניות במרחב, דוגמת "המדינה 

האסלאמית" ואחרים .
יו"ר MDRT ישראל יוסי מנור בנה מצגת 

מעניינת עם אוסף טיפים למיקוד סוכן 
הביטוח. מונין סקר את הנעשה בוועדה שלו 

והתמקד בדרכים וברעיונות לשיפור המצב בבעיית הטיפול בנזקי 
המים והצנרת. נשיא הלשכה אריה אברמוביץ כיבד את סוכני 

מחוז תל אביב בנוכחותו, בירך את באי הכנס בברכת שנה טובה, 
סקר את הפעילות הענפה של הלשכה בחודשים האחרונים, 

וחתם בהרמת כוסית לרגל החג.

רוני דניאל ועמוס גואטה


