
גיליון מס' 517 | 5 בפברואר 2015

ופיננסיםביטוח
www.insurance.org.il

האוצר מקדם חוק שיכלול גם 
את רכבי הליסינג בתביעות צד ג'

למה חברות הביטוח כל כך 
חוששות משינוי מודל התגמול?

המפקחת על הביטוח: חברות 
הביטוח לא ישווקו חבילות 

כיסוי בביטוחי בריאות

במקביל עורכת הלשכה פגישות עם חברות הליסינג במטרה לשתף 
פעולה עם הסוכנים << עמוד 4

הלשכה הביעה את 
תמיכתה בהפרדת 

תגמול הסוכן מדמי 
הניהול, אך שאר 

השחקנים שומרים 
על שתיקה רועמת 

<< עמוד 2

טיוטת חוזר האוצר קובעת כי חברת הביטוח תאפשר ללקוח לרכוש 
תוכנית בסיס ללא תלות ברכישת תוכנית נוספת << עמוד 3

עוד בעיתון
אריה 

אברמוביץ: 
הגיע הזמן 

שהרגולטור 
יבנה תוכנית 

עבודה רב 
שנתית

הדרישה 
לפרסם את 
התגמולים 
שמקבלים 

סוכני הביטוח 
יכולה להיות 

הזדמנות 
לשנות את 

השיטה

ראיון לקראת 
הכנס: "על 

הסוכן להכיר 
את חוק חלוקת 

הרכוש בהיבט 
הפנסיוני"

עמוד 4

עמוד 5

עמוד 9

ים
קל

ש
ני 

ליו
מי

ב

דמי ביטוח ברוטו ב-2013

מקור: אגף שוק ההון, 
ביטוח וחיסכון.

דמי ביטוח ברוטו - ב-2013

רכב רכוש   6,405     
רכב חובה   4,635     
אבדן רכוש+מקיף בתי עסק   2,082     
מקיף דירות   1,569     
אחריות מקצועית   1,068     
'צד ג   808        
סיכונים אחרים   531        
אחריות מעבידים   454        
אחר   1,208     

במיליוני שקלים
מקור: אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון

  1,208 
  454 

  531 

  808 

  1,068 

  1,569 

  2,082 

  4,635 

  6,405 

רכב רכוש

רכב חובה

אבדן רכוש+ 
מקיף בתי עסק

מקיף דירות

אחריות מקצועית

צד ג'

סיכונים אחרים

אחריות מעבידים

אחר



5 בפברואר 2015

מודל תגמול חדש

2 www.insurance.org.il ביטוח ופיננסים

שבועון לשכת סוכני הביטוח, המסגר 18 תל אביב, 03-6396676, מנכ"ל: מוטי קינן.
.www.mil-media.co.il המערכת: עורך ראשי: לירן וייס, עריכה וכתיבה: עדי הגין, עריכה גרפית: ניר טוביס, הפקה: הוצאת מיל

ziv@mil-media.co.il :לפרסום במגזין: זיו–050-5543991 מייל ,adihagin@gmail.com :לפניה למערכת
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.

לשכת סוכני הביטוח הביעה את עמדתה כבר לפני יותר משנה 
כי היא תומכת בהפרדת תגמול הסוכן מדמי הניהול שאותם 

משלם הלקוח, והיא מצפה לראות מודלים 
שונים מהיצרנים, אשר ייתנו לסוכנים תמורה 
הוגנת לעבודתם עבור צירוף הלקוח והטיפול 

בו לאורך "ציר הפנסיה".
עמדת הלשכה פורסמה זמן רב לפני עמדת 

המפקחת, שבאה לידי ביטוי בטיוטה הרביעית 
בנושא חוזר העמילות, ולפני פרסום נייר 

העמדה בחודש שעבר.
וראו איזה פלא, מי מבקר כיום את לשכת 

סוכני הביטוח? חברות הביטוח. ואם חברות 
הביטוח עושות זאת כנראה שיש להן סיבה 
טובה לכך - הרי שם יושבים טובי המוחות, 

טובי האקטוארים ואנשי המקצוע, אשר אמונים על דבר חשוב 
ביותר – יצירת רווח לבעלי המניות של החברה. ואין בכך כל 

פסול, השאלה היא רק על חשבון מי?
מה קורה היום בפועל? חברות הביטוח עובדות בשני ראשים - 
כיום, מה שבעבר דובר בלחישות במסדרונות, כבר גלוי, ידוע 

ומפורסם: כל חברה מפתחת ערוץ ישיר שאותו מתפעלים 
שכירים שלה, ובמקביל ממשיך לעבוד ערוץ ההפצה המסורתי 
של סוכני הביטוח הנאמנים והמקצועיים. אך החברות עובדות 
בשני ראשים נוספים: הטבות מפליגות בדמי הניהול במכרזים 
גדולים ולחברות גדולות באמצעות הערוץ הישיר של החברה. 
ומנגד, ממשיכות לקבל "סחורה" מאותם סוכנים בדמי ניהול 

ממוצעים פחות או יותר.
עבודה זו, בכמה ערוצים, מאפשרת לחברות "להוריד את 
המכנסיים" במכרזים גדולים. די שנסתכל על המתרחש 

במכרזים של צבא קבע, רשויות מקומיות ועוד - הכל כאמור 
דרך משווקים שכירים - שנועדו להגדיל נתח שוק, להכניס 
מגזרים מועדפים, שאולי ישפיעו על התשואה הדמוגרפית 

ועוד. ומצד שני, להמשיך ולקבל מסוכני הביטוח עסקות בדמי 
ניהול גבוהים יותר מדמי הניהול שניתנו במכרזי הענק בהם 

השתתפו.
אך הפלא ופלא, בו בזמן, בנו כל החברות 
מנגנוני תשלום, או יותר נכון אי תשלום, 
שלמעשה מאפשרים להן לקבל עסקים 
מסוכני הביטוח בעמלה סמלית )הציבור 

מוטעה על ידי פרסומים לא מקצועיים, כאילו 
דמי הניהול הולכים לסוכן(, ולהמשיך לקבל 

 לאורך זמן הפקדות שוטפות.
והנה, זה מסבסד את זה, והכל טוב, להוציא 

מצבם של סוכני הביטוח, שטורחים לצרף 
לקוחות חדשים למסלולים פנסיונים, לא 

מקבלים תמורה, לא נהנים מהצבירות 
שמצטברות לאורך שנים לאור שמירתן על רצף ההפקדות של 

החוסך, אך מנגד נותנים שירות, מטפלים בתביעות, מטפלים 
במעבר בין מקומות עבודה, בשינוי שכר או מצב משפחתי 

ועוד.
אז מה יותר נוח מזה לחברות כיום?

לא פלא שעל לשכת סוכני הביטוח מותחים ביקורות בשל 
דרישתה – להחליף בקיים. אולי החברות חוששות ממודל שונה 

שייאלץ לתת לכל אפיקי ההפצה תנאים זהים? אולי תגמול 
מצבירה? אולי תגמול מפרמיה? אולי.

לשכת סוכני הביטוח, בניגוד לשאר השחקנים בענף, הביעה 
את עמדתה המקצועית והציבורית בשינוי המודל. נכון להיום, 

שאר השחקנים שומרים על שתיקה רועמת. זו זכותם המלאה 
אולי מבחינה מסחרית, בוודאי לא ציבורית. זה בדיוק הזמן 

לפתח דיאלוג בין השחקנים, להסתכל קדימה על שוק 
משתנה, על שקיפות שנדרשת בכל התחומים, על תגמול 

הוגן לסוכנים, על פתיחת הענף לניודים באופן מלא, על זכות 
הבחירה, הכנסת מוצרים נוספים ועוד, ויפה שעה אחת קודם.

 מה כל כך נוח לחברות הביטוח
במודל התגמול הקיים?

מאת יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני

 מועדון ההטבות 
החדש של חברי הלשכה

לשכת סוכני ביטוח גאה להשיק לראשונה את 
מועדון ההטבות - לנו ולמעננו חברי הלשכה.

כנסו וקבלו את ההטבות המגיעות לכם

http://insurance.style.co.il/index.php
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מעל ל-1,000 סוכנים נרשמו עד כה לכנס ביטוח חיים 
ופנסיוני, שיתקיים ב-9-12 במרץ באילת. לדברי יו"ר הוועדה 

לביטוח פנסיוני יובל ארנון, ביום ראשון הקרוב יתחילו סוקרים 
מטעם חברת דיאלוג להתקשר לסוכני הביטוח כדי לאסוף 
נתונים עבור סקר שביעות רצון מחברות הביטוח שעמן הם 

עובדים. "מדי שנה הסקר הזה מעורר סקרנות רבה. תוצאותיו 
יפורסמו במהלך הכנס, ביום שלישי. השנה הוספתי עוד כמה 

מרכיבים, לא רק על הביטוחים עצמם, לסקר.
השנה יעסוק הכנס באחריות של הסוכן לספק הגנות עבור 

הלקוח ושאריו. "השנה בנינו את הכנס באופן ייחודי. בשעות 
הצהריים יתקיימו שני מושבים במקביל, כשבכל מושב יהיו 

שלוש הרצאות מקצועיות בנושאי הכנס, של בעלי תפקידים 
בלשכה והיועצים המשפטיים לחברי הלשכה, מהתאמה של 
הביטוח לצורכי הלקוח, דרך תשלום, פגישות שירות, למה 

צריך צוואה, ועד לכל מה שקשור לסוכן וליחסיו עם הלקוח. כל 
סוכן יוכל לבחור לעצמו את ההרצאה שמתאימה לו ביותר".

מעבר לכך, יתקיימו הרצאות מקצועיות, בהן רו"ח יעקב כהן, 

על מיסוי לשארים ואובדן כושר עבודה, ואיציק בן ארויה, 
יו"ר לשכת היועצים הפנסיוניים, ידבר על ערכו הכלכלי של 

האדם. ייערכו פאנלים בנושאי אקטואליה, בדגש על הבחירות 
הקרבות – אחד של שרי אוצר בפוטנציה מכל המפלגות, 
והשני בנושא חינוך פיננסי, שגם אליו יזומנו פוליטיקאים. 

אנשי הפיקוח על הביטוח ירצו על רגולציה ושינויים חדשים, 
ואף יוצג מודל תגמול חדש לסוכן שיוצג על ידי מנהל תחום 

החיסכון של אחת מחברות הביטוח.
בנוסף, לאורך כל הכנס ירוצו עשרות שאלות טריוויה 

לקהל, ותתקיים תחרות לסוכנים שינסו להציג את עצמם 
באופן הטוב ביותר. "נבקש מתנדבים, ונבחר כעשרה סוכנים 

שיתבקשו להציג את עצמם. הקהל ידרג את מי שיציג את 
עצמו באופן הטוב ביותר". כמו כן, לצד הדוכנים הסטנדרטיים, 
יוצב דוכן של סטודיו צילום, יחד עם מאפרת, לטובת הסוכנים. 

"אנחנו נותנים אפשרות לכל סוכן לעשות צילום מקצועי 
לאתר שלו ולרשתות החברתיות בתשלום סמלי", מסביר 

ארנון.

 כנס ביטוח חיים ופנסיוני 2015:
עד כה נרשמו מעל ל-1,000 סוכני ביטוח

המפקחת על הביטוח דורית סלינגר פירסמה השבוע טיוטת 
חוזר שאוסרת על חברות הביטוח לשווק חבילות כיסוי בביטוח 

בריאות, אלא באישור הפיקוח.
"ביטוחי בריאות משווקים נכון להיום בחבילות ביטוח, 

שבמסגרתן מועמד לביטוח מחויב לרכוש כיסויים 
ביטוחיים שונים שאינם בהכרח קשורים לכיסוי שאותו 

הוא ביקש לרכוש, וייתכן כי הוא אינו מעוניין בהם", 
נכתב בטיוטה. "בנוסף, ברוב המקרים המבטח לא 

מציג למועמד במעמד ההצטרפות לביטוח את העלות 
של כל כיסוי שנכלל בחבילה.

באוצר טוענים כי שיווק הביטוח בחבילות ללא יכולת 
לרכוש את הרכיבים בנפרד, ובהיעדר מידע על עלות 

כל רכיב בחבילה, מוביל לכמה בעיות. "ראשית, למבוטח אין 
יכולת לקבל החלטה מושכלת בנוגע לצורך שלו בכל אחד 

מהכיסויים הנכללים בחבילה המוצעת. דבר זה מוביל לרכישת 
כיסויים שלא תוכננו מראש. שנית, למבוטח אין יכולת להשוות 

בין עלות הכיסויים אצל מבטחים שונים.
"בנוסף, בשיווק הביטוח בחבילות כאמור, לעיתים המבוטח אינו 

מבין כי הוא רוכש תוכניות ביטוח שונות המשווקת לו באופן 
מאוגד, ובשל כך לרוב, גם אינו מודע לזכויותיו בדבר אפשרויות 

הביטול של חלק מהכיסויים שרכש ללא צורך לבטל את כל 
החבילה".

החוזר קובע כי חברת הביטוח תאפשר למועמד לביטוח 
לרכוש תוכנית בסיס ללא תלות ברכישת תוכנית נוספת 

אחרת או תוכנית בסיס אחרת, אלא אם התיר זאת הפיקוח 
מראש. המבטחת תאפשר למועמד לביטוח לרכוש את כל 

אחד מהכיסויים הבאים כתכניות בסיס: כיסוי לניתוחים, כיסוי 
 להשתלות, כיסוי לתרופות וכיסוי למחלות קשות.

המבטח יפרט בטופס הצעת הביטוח מהן תוכניות הבסיס 
והתוכניות הנוספות שניתן לרכוש. בנוסף, תוצג למבוטח 

במעמד מילוי טופס הצעת הביטוח עלותה של כל 
תוכנית, והמועמד יידרש לתת הסכמתו בנפרד לגבי 
כל אחת מהתוכניות שבכוונתו לרכוש. כמו כן, יפרט 
המבטח במעמד מילוי הטופס בפני המועמד לביטוח 

 את האפשרות לבטל כל אחת מהתוכניות שרכש.
בכל הנוגע לביטולים, נקבע כי מבטח יאפשר 

למבוטח בביטוח המורכב מכמה תוכניות, לבטל כל 
אחת מהתוכניות בכל עת, מבלי להתנות את הביטול 

בביטול אחת או יותר מהתוכניות האחרות שנרכשו 
יחד עם אותה תוכנית. גם אם בוטלה תוכנית, 

 ביטולה לא יגרום לביטול הנחה בתוכנית אחרת.
הוראות החוזר יחולו על פוליסות פרט בענף מחלות ואשפוז 

ובענף תאונות אישיות, שישווקו מתחילת מאי.
יו"ר ועדת בריאות וסיעוד יואל זיו אמר בתגובה לטיוטה: "אנו 

מברכים את יוזמת הפיקוח שבאה להגביר את השקיפות 
של ציבור המבוטחים בעת רכישת כיסויים ביטוחיים בכלל, 

ובפוליסות הבריאות בפרט. מצב שבו אין תלות בין הכיסויים 
הנרכשים ושקיפות לגבי מחירן של כל אחת מתוכניות הבסיס 

הינו מבורך, ומקל על ציבור המבוטחים לקבל החלטה בנוגע 
לצורך הביטוחי בפוליסות הבריאות.

"כידוע, סוכני הביטוח מקדמת דנא נושאים באחריות גדולה 
בהסברה לציבור הרחב את חשיבות פוליסות הבריאות והתאמתן 

לצורכי הלקוח, וכך ימשיכו לעשות בהבהרת המשמעות של 
כל אחת מתוכניות הבסיס. יחד עם זאת, לשכת סוכני הביטוח 

מתנגדת להחלת החוזר על ענף תאונות אישיות, מאחר שבענף 
זה הפוליסה הינה יחידה אחת, שאינה ניתנת לפירוק".

המפקחת על הביטוח: חברות הביטוח לא 
ישווקו חבילות כיסוי בביטוחי בריאות

בלשכה מתנגדים להחלת החוזר על ענף תאונות אישיות, מאחר שבענף זה הפוליסה הינה 
יחידה אחת, שאינה ניתנת לפירוק

יואל זיו
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בשנה החולפת הקדישה הוועדה לביטוח כללי שעות רבות 
לאחת מהבעיות הכאובות כיום למבוטחים - הגשת תביעות 

צדי ג' של רכבי הליסינג וחברות ההשכרה. מי כמונו הסוכנים 
יודעים את ההבדל הגדול בעזרה למבוטח, שאנו יכולים 

להעניק כשכלי רכבו נפגע על ידי צד ג' 
המבוטח בחברת ביטוח, לבין כלי רכב שנפגע 

על ידי חברת ליסינג.
חברות הליסינג הן חברות עסקיות, שאינן 
כפופות למפקח על הביטוח, אלא למשרד 
התחבורה, ולכן אינן כפופות לחוזר יישוב 
התביעות שנאכף כיום באמצעות הפיקוח 
על הביטוח. אמנם קיימת תקנה במשרד 

התחבורה )תקנה 10( שהוצאה בזמנו 
ומחייבת את חברת הליסינג, בכל הקשור 

לניהול תביעת ביטוח כנגדה, לפעול כממלאת 
אחר הוראות המפקח על הביטוח. אך לצערנו 
תקנה זו לא נאכפת, וחברות הליסינג המשיכו 

במדיניות שלהן לנהל תביעות כפי שנראה להן לנכון. דבר זה 
הביא לכך שסוכנים רבים אף התייאשו מטיפול בתביעות, והם 
מפנים את המבוטחים ישירות לעורכי דין להגשת תביעה מול 

הליסינג.
אז מה עשינו? בשיחות עם אגף הפיקוח ביקשנו את עזרתם 

מול הרגולטור, משרד התחבורה, במטרה להביא לכך 
שבמדינה לא יהיו שני חוקים: חוק אחד למקרה שנפגעת 

מכלי רכב המבוטח בחברת ביטוח, וחוק שני כאשר נפגעת 

מרכב ליסינג. לשמחתנו, האוצר הודיע כי חוק שכזה קורם 
עור וגידים במשרד התחבורה, ואנחנו נמשיך ללוותו ונקווה 

כי התוצאה שלו תהיה שכל אזרח במדינת ישראל, שחלילה 
ייפגע על ידי רכב ליסינג, יקבל את השירות מחברת ביטוח, 

ויהיה כפוף לחוזר ישוב התביעות.
מצד שני, ערכנו כמה פגישות עם חברות 

הליסינג במטרה להציף בפניהן את המצב 
הבלתי אפשרי כיום, ולהביא אותן לשיתוף 

פעולה עם סוכני הביטוח, בין היתר בפתיחת 
מוסכי הסדר נוספים, אפשרות לבצע הסדר 

מוסכים בתביעות צדי ג', וכן יותר פתיחות 
בפתיחת דסק סוכנים, שיוכלו לעזור לנו 

לקדם את הנושא.
כמו כן, הלשכה החלה לעקוב ביתר שאת 

אחר תלונות המגיעות ללשכה, ועו"ד מיכאלה 
ייגר פונה בשם הלשכה אל חברות הליסינג 
השונות. אנו נמדוד ונשווה ביניהן ונציג את 

הנתונים באופן רשמי.
אנו מצפים כי חברות הליסינג, אף אם הן חברות עסקיות, 

יבינו כי הרישיון הניתן להן לנהל ולהשכיר ציי רכב אינו פוטר 
אותן מהאחריות להעניק שירות הולם לנפגעי צד ג'. אנו 

בטוחים כי כל חברה, אשר תגיע להבנה עם לשכת סוכני 
הביטוח בנוגע לשיפור ההתקשרות וההתנהלות מול הסוכנים, 

תביא חיסכון בסופו של דבר גם לעצמה, חיסכון בעבודת 
הסוכן והכי חשוב - שקט והוגנות למבוטחים.

תביעות מול הליסינג - האם יש פתרון?
מאת אריאל מונין, יו"ר הוועדה לביטוח כללי

אריה אברמוביץ בכנס עדיף: הגיע הזמן 
שהרגולטור יבנה תוכנית עבודה רב שנתית

נשיא לשכת סוכני ביטוח אריה אברמוביץ דרש השבוע 
מראשי המפלגות התייחסות מקיפה במצעיהן לנושא 

הריכוזיות בענף הביטוח, מיעוט המוצרים, ועודף הרגולציה.
"הבחירות שנערכות בתקופה זו מהוות הזדמנות טובה 

למפלגות להציג במצעיהן את התייחסויותיהן לריכוזיות 
הגבוהה בענף הביטוח. מעט מאוד חברות ביטוח, מעט 

מאוד מוצרים. ללקוח אין זכות בחירה אמיתית. אנו חוזרים 
ודורשים זכות בחירה רחבה ומקיפה למבוטחים". אמר 

אברמוביץ, שהשתתף בכנס השנתי של עדיף בענף הביטוח 
הכללי בקריית שדה התעופה.

אברמוביץ הדגיש כי "בשנה האחרונה אנו מתמודדים עם 
עודף רגולציה. בחודשיים האחרונים יצאו מאגף הפיקוח 

למעלה מ-25 חוזרים. אי אפשר להתייחס ברצינות ובעומק 
לכל חוזר שכזה. הגיע הזמן שהרגולטור יבנה תוכנית עבודה 
רב שנתית מסודרת. אי אפשר לשנות מדי יום את המציאות 

בענף, או לנסות להעביר מחטפים מפני שאנחנו בתקופת 
בחירות. אני חוזר ומחדד: את החוזרים יש להעביר בצורה 

מוסדרת, במוסדות המתאימים, כמו הכנסת וועדת הכספים, 
ולא במחשכים על גב סוכני הביטוח".

כמו כן, ציין אברמוביץ כי הוא מצפה מראשי המפלגות 
להתייחס ברצינות ובצורה מקיפה לטיפול במשבר הפנסיה 

בישראל.
בסיום דבריו, התייחס אברמוביץ לכנס הפנסיוני ה-36 של 

לשכת סוכני הביטוח שייערך ב-9-12 במרץ באילת. "הכנס 

השנה ייערך בסימן 'לוקחים אחריות על החיים'. תוכני 
הכנס יתמקדו במוצרים שבעזרתם אפשר לספק למבוטחים 

פתרונות לפי קרות המקרה הביטוחי. נתמקד בפעילות 
הנדרשת מכל סוכן כדי להגן נכון על לקוחותיו ומשפחותיהם. 

רגע האמת מבחינתנו הוא רגע עשיית הפוליסה הנכונה 
והמדויקת ללקוח, כך ברגע שיצטרך להפעיל את הביטוח, 

יקבל את המוצר שלו הוא באמת זקוק".
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כנס MDRT: "המשתתפים יצוידו בבנק של רעיונות 
שיסייעו להם להעלות את אחוזי השיווק והמכירות"

"בעידן שבו אחד משלושה זוגות מתגרש - על הסוכן 
להכיר את חוק חלוקת הרכוש בהיבט הפנסיוני"

כ-100 חברים מתוך 165 חברי MDRT נרשמו עד כה לכנס של 
המועדון שיתקיים במרץ באילת, יממה לפני תחילת הכנס של 

הלשכה. לדברי יו"ר MDRT ישראל יוסי מנור, "זהו 
כנס מקצועי, גדוש בטיפים וכלים לסוכנים ולכל 
מי שעוסק בשיווק ובמכירות בתעשיית הביטוח 

והפיננסים. למעשה, אנחנו יוצרים חוויה כדי ליהפך 
למומחי שיווק ומכירות, ואנחנו משלבים זאת 

בהרצאות של מומחים, כולל מרצה אורח מארה"ב: 
סול היקס, מנטור בתעשיית הביטוח העולמית, 

שיחדיר מוטיבציה בסוכנים".
לדברי מנור, "סוכנים שישתתפו בכנס יחזרו עם 

בנק של רעיונות, שיסייעו להם להעלות את אחוזי 
השיווק והמכירות בשנה הבאה. לבאים לכנס 

מוזמנת חוויה מסוג אחר, שמשלבת לימודים, הנאה ואירוע 
חברתי. בכנס MDRT ישתתפו גם מנהלים בכירים בתעשיית 

הביטוח".
הכנס יתחיל ביום ראשון, ה-8 במרץ, אך ביום שני משעות 

 ,MDRT הצהריים יוכלו להצטרף להרצאות סוכנים שאינם חברי
ולטעום מהחוויה של חברות במועדון. "המשכנו השנה את 

המסורת רבת השנים של קיום הכנס בצמידות לכנס של 
הלשכה", מסביר מנור. "כנס MDRT הוא חלק בלתי נפרד 

מהאירוע של הלשכה ואנחנו יוצרים רצף אירועים. 
יש מחשבה לבחון בשנים הבאות אופציות חדשות, 

אבל השנה אנחנו דבקים במסורת".
בין המרצים בכנס: עו"ד רועי פוליאק, מומחה לדיני 

ביטוח, פנסיה וגמל, שינסה לסייע לסוכן לצאת 
מסבך הרגולציה; היועץ המשפטי לחברי המרכז 

עו"ד ג'ון גבע שיאיר את עיני הסוכנים בנושא 
אובדן כושר עבודה; עו"ד חיים קליר, מומחה לדיני 

ביטוח ונזיקין, יספר על הקלות הבלתי נסבלת 
בדחיית תביעות; חני שפיס, יועצת ומאמנת 

בביטוחי פרט ובריאות תדבר על ביטוח סיעודי; 
סמנכ"ל בהכשרה חברה לביטוח שמעון מירון יספר על 

הפוליסה הפיננסית החודרת; ויחתום את הכנס מנור עם סיכום 
וסיפור אישי על מבוטח.

כמו כן יושם זרקור מיוחד, שיאיר את נושא ביטוחי הריסק, על 
השוני והייחודיות שלהם, בהשתתפות מנהלי אגפים בחברות 

הביטוח המובילות.

"הגיעו אלי בני זוג בשנות ה-30 לחייהם שנפרדו. בן הזוג 
עבד בתעשייה האווירית וצבר כ-450 אלף שקל בקופות גמל 
וחיסכון, בעוד שאשתו לא עבדה במשך 12 שנות נישואיהם", 
מספר עו"ד יניב גור-ארי, שמתמחה בענייני משפחה, בגישור 

ובתכנון פיננסי וביטוח מזה 15 שנה, בראיון לקראת כנס 
ביטוח חיים ופנסיוני שייערך במרץ.

"אשתו לא צברה זכויות כלל, ולמעשה מחצית מהכספים 
בקרן הפנסיה, בביטוח מנהלים ובקופת הגמל שייכים לה 
כשישתחררו בעת פרישה. אבל עד שייצא הגרוש לפנסיה 

יעבור פרק זמן רב, שבו הוא יכול להתחתן שוב, להעביר את 
החסכונות ממקום למקום, להעביר מסלולים, ולגרושה אין 
מושג מה קורה אתם, אף שמחציתם שייכים לה. יש פה אי 

ודאות גדולה, ולמעשה, הם ממשיכים להיות קשורים זה בזה 
בגלל הפנסיה עד לגיל הפרישה".

ואולם באחרונה נחקק חוק חדש בתחום. לדברי גור-ארי, 
שירצה בכנס, החוק החדש לחלוקת רכוש בין בני זוג שנפרדו 
שנכנס לתוקף באוגוסט 2014 משנה את כל התמונה. "החוק 

החדש קובע כי חלוקת כספי החסכונות תתבצע הלכה 
למעשה מרגע הגירושים, גם כשהם עדיין סגורים. ציבור סוכני 

הביטוח בחלקו עוד לא נחשף אליו ולמשמעויותיו. חשוב 
להכיר אותו כשמטפלים בלקוחות שנפרדים. על פי חוק יחסי 

ממון, גם זכויות סוציאליות הן נכס משותף בר חלוקה. זאת 
אומרת, בחלוקת רכוש בין בני זוג שמתגרשים עושים איזון גם 

בהיבט קרנות החיסכון.
"עד לחוק החדש חולקו הכספים האלה בשני אופנים: או 

שבני הזוג הגיעו ביניהם להסדר חלוקתי אישי, מבלי להיכנס 
לחסכונות הפנסיונים זה של זו, או שהכספים חולקו שווה 
בשווה רק כשאפשר היה לממשם, כשאחד מבני הזוג יוצא 

לפנסיה. החוק החדש בא לפתור שתי בעיות: הראשונה היא 
בעיית המימוש. למעשה, בן הזוג תלוי בטוב לבו של הגרוש 

שלו ולא בהכרח יודע מה מתרחש בחייו. הבעיה השנייה היא 
זו של ניהול הכספים עד הפנסיה – לבן הזוג אין שליטה על 

החלטות הגרוש. מה קורה אם הוא מחליט לשים את כל כספי 
הפנסיה במניות והוא מפסיד את הכסף? זה נמצא בידיים שלו 

בלבד".
החוק החדש קובע כי הכספים מחולקים באופן רוחבי בתוך 

הקופות בין בני הזוג. "אנחנו נמצאים בעידן שבו אחד 
משלושה זוגות מתגרשים. זו תופעה מאוד רווחת ומוחשית, 

לכן מן הראוי להכיר את החוק, מכיוון שכל סוכן שעוסק 
בפנסיה יכול להיתקל במקרה כזה. סוכני הביטוח חייבים 

לדעת את המידע הנכון עבור בני זוג שנמצאים בפרידה. סוכן 
חייב להכיר את החוק ולדעת איך החלוקה תתבצע, ואולי 

גם לעקוב אחריה. יכול להיות שייווצר שבו מלקוח אחד יגדל 
התיק לשני לקוחות, מכיוון שתטפל גם בבן זוג השני ובחלק 

שלו".

הריאיון המלא עם עו"ד יניב גוב-ארי יפורסם במגזין מיוחד 
שיופץ בכנס ביטוח חיים ופנסיוני, שיתקיים ב-9-12 במרץ, 

באילת

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו של
חברת הלשכה שרה רבנו

במות אמה פרין חורסי ז"ל

יוסי מנור



הננו מתכבדים להודיעכם כי
 כינוס ביטוח ופיננסים 2015 של הסוכנים הפנסיונים 
 חברי הלשכת סוכני ביטוח בישראל יתקיים השנה 

באילת בימים ב’-ה’, 9-12 במרץ 2015.

 M.D.R.T תכנית מיוחדת לחברי 
תתקיים ביום ראשון 8 במרץ 2015.

 הכנס השנתי של הסוכנים הפנסיונים
חברי לשכת סוכני ביטוח בישראל

הכינוס ה-36

ביטוח ופיננסים 2015

ההרשמה החלה! הכינוס ה-36 ביטוח ופיננסים 2015

לאפשרויות 
הפרסום בכינוס.

פרטים על הכינוס, 
מחירים ומלונות.

רישום לכינוס 
לחברי לשכה.

 רישום לכינוס 
לעובדי משרד הסוכן.

ההרשמה בעיצומה!

ביטוח חיים ופנסיוני 2015

ביטוח חיים ופנסיוני 2015

http://www.insurance.org.il/upload/reg_3.15.pdf
https://www.eventact.com/Mishkei/finansim2015/reg3.html
https://www.eventact.com/Mishkei/finansim2015/reg2.html
http://www.insurance.org.il/upload/pirsum_3.15.pdf
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 המפקחת: ב-2014 פעלנו רבות
 כדי להציב את החוסך במרכז ולחזקו;
זה מצריך גם הפעלת רגולציה חכמה

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פירסם השבוע 
את הפרק הראשון בדו"ח הממונה, הסוקר את עיקר פעילות 

האגף ב-2014. השנה יחולק הדו"ח לפרקים נפרדים, כך שכל 
פרק יתפרסם לפי עדכניות הנתונים והמידע שהוא מציג. 

פרקים נוספים מדו"ח הממונה יפורסמו בהמשך. על פי משרד 
האוצר, הקו המנחה בדו"ח הוא שקיפות, הוגנות, ובקרה על 

כלל הגורמים בשוק, לטובת המבוטחים.
על פי הדו"ח, "בשנה החולפת פעל האגף רבות כדי להציב את 
החוסך במרכז ולחזקו באמצעות הקניית כלים לקבלת החלטות 

פיננסיות צרכניות נבונות ובאמצעות מתן כוח להוציאן לפועל. 
השגת המטרות כרוכה, בין היתר, גם בהפעלת רגולציה חכמה, 
כזו הרואה את החוסך בגובה העיניים ומתחשבת, למשל, בכך 

שהוא אינו בקיא במונחי הביטוח".
כך למשל, אחד השינויים הנגזרים מהצבת החוסך במרכז הוא 

ניסוח חדש לדיווח השנתי למבוטח שייכתב בשפה פשוטה, 
יניע אותו לשאול את השאלות הנכונות ולפעול לשיפור תנאי 

החיסכון שלו. בהתאם לכך, ניסח אגף שוק ההון דיווח שנתי 
מקוצר, על פני עמוד אחד, שצפוי להישלח למבוטחים באפריל 

2015. על פי דו"ח הממונה ב-2014 הטיל האגף עיצומים בגובה 
של כ-3.2 מיליון שקל, בגין חריגות בפעילות גופים מוסדיים.

היבט נוסף של הצבת החוסך במרכז הוא מדד השירות 
שפורסם בשנה האחרונה. על פי האוצר, "מדובר בכלי 

המאפשר למבוטח לקבל החלטות מושכלות ולבחור בחברת 
ביטוח שמספקת לו את השירות הטוב ביותר. אנו צופים כי 

פרסום ציוני השירות ישפר את האופן שבו חברות ביטוח 
מטפלות בתביעות. ב-2015 צפויים להתווסף למדד גם 

סקרי שביעות רצון של לקוחות והערכות איכותיות נוספות 
של שירות. פרסומים מדדים אלה מאפשרים בחינה הולמת 

ומקיפה של טיב השרות שמספקים היצרנים. לכל אלה יתווספו 
מחשבונים שונים שיאפשרו לצרכן להשוות בין חברות ביטוח 

וחברות מנהלות בתחומי החיסכון הפנסיוני, הביטוח הכללי 
וביטוחי בריאות".

האגף המשיך בפיתוח תשתיות חיוניות לקיומו של שוק ביטוח, 
בדגש על פיתוח המסלקה הפנסיונית שהחלה השנה להציע 
את שירותיה לכלל החוסכים. כמו כן, האגף פעל לחזק את 

הקשר עם הדירקטוריונים של החברות שבפיקוחו.
ב-2014 ערך הפיקוח כמה שינויים ברגולציה ובחוקים 

הקשורים לביטוח. דו"ח הממונה סוקר את השינויים שנערכו 
בהרחבה.

 מעבר לפיקוח רוחבי מונחה עקרונות, בהתאם לקיים 	 
ולמקובל במדינות מפותחות בעולם. התיקון יאפשר לאגף 

שוק ההון להתמקד בפיקוח רוחבי ויעיל יותר על ידי קביעת 
עקרונות לתנאים בחוזי ביטוח, יביא לשיפור מוצרי הביטוח 

המשווקים ויעניק הגנה טובה יותר למבוטח בעת הצורך.
 ריכוז הוראות חוזרי הממונה על שוק ההון לחוזר המאוחד. 	 

ב-2014 נכנסו לתוקף כמה פרקים מרכזיים בחוזר המאוחד 
- הוראות לעניין חוזה ביטוח כללי, קרן פנסיה וקופת גמל. 
הוראות לעניין ניהול נכסי השקעה, ניהול סיכונים, ביקורת 

פנימית וביקורת חיצונית, הכוללים שילובם של כ-120 
חוזרים.

 בעקבות הוראת שעה שנכנסה לתוקפה במרץ 2014, 	 
המאפשרת לחוסכים בקופות גמל לא פעילות עם סכום 

צבירה של עד 7,000 שקל, למשוך את כספם בפטור ממס.

 באפריל 2014 פורסם חוזר "מדיניות תגמול בגופים 	 
מוסדיים" ובו נקבעו הוראות עדכניות לעניין גיבוש מדיניות 

תגמול של נושאי משרה, בעלי תפקיד מרכזיים ועובדים 
אחרים בגופים מוסדיים, תוך שימת דגש על מניעתם של 

תמריצים שיעודדו נטילת סיכונים שאינם עקביים עם יעדיו 
ארוכי הטווח של גוף מוסדי, עם מדיניות ניהול הסיכונים שלו, 

ועם הצורך בניהול מושכל של כספי חוסכים באמצעותו. 
במסגרת החוזר נקבעו מגבלות על תשלום רכיב משתנה 

לבעל תפקיד מרכזי.
 ביוני 2014 פורסמה הבהרה שסוכן הנותן שירות למעסיק 	 

אינו רשאי להגביל הצטרפות של עובד למוצר חיסכון פנסיוני 
או למנוע ממנו לקבל הטבה בדמי ניהול שאותה השיג 

העובד.
 באוגוסט 2014 פורסם חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני 	 

זוג שנפרדו.
 בנובמבר 2014 פורסם חוזר האוסר על גופים מוסדיים 	 

להתנות הצטרפות עובדים באמצעות המעסיק לביטוח ריסק 
מוות או אובדן כושר עבודה, בניהול כספי החיסכון הפנסיוני 

באותו הגוף המוסדי. בנוסף, החוזר קובע כי, מתן הנחה 
בדמי ניהול לחוסך במוצר פנסיוני או בעלות כיסוי ביטוחי לא 

תותנה ברכישת כיסוי ביטוחי נוסף.
 פורסמו חוזרים המגדירים את עבודתם של סוכנים ויועצים, 	 

את סוגיות ביטוחי הבריאות, הסעד, ההשקעות, שוק ההון, 
רישוי גופים מוסדיים ועוד.



rishum@ono.ac.il  www.ono.ac.il  1-800-550-555

הקריה האקדמית אונו ולשכת סוכני הביטוח 
מציעות תואר במשפטים עם קורסים במשפט 

מסחרי המתאימים לסוכני הביטוח.

בין נושאי הלימוד: דיני ביטוח, ניהול סיכונים,
רשלנות רפואית, אחריות נושאי משרה בתאגיד,

פנסיות וגמל, שיווק ומשא ומתן
 

סגל המרצים נחשב למוביל בתחומו בישראל
ונבחר במקום הראשון בשביעות רצון הסטודנטים 

בסקר הסטודנטים הארצי 2014 

סוכן ביטוח,
שדרג את עצמך



מודל התגמול
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מי הזיז את הגבינה שלי?
חוזר המפקחת על הביטוח, ובו הדרישה לפרסם את 

התגמולים שמקבלים סוכני הביטוח בליווי פרטיהם האישיים, 
קומם הן את ראשי הלשכה והן את חבריה. ואכן, במבט צר 

אפשר להסיק כי מתקיים ציד מכשפות אחר סוכני הביטוח, 
אבל ברשותכם הייתי שמח להציג זווית אחרת.

אם נחזור חודשים ספורים לאחור, לדו"ח 
נוסף של המפקחת על הביטוח דורית סלינגר 

מנובמבר 2011, נבחין כי מספר לא מבוטל 
של סוכנים )מתוך 20 סוכנויות שנבדקו(, אנשי 

מקצוע שהלקוח מפקיד בידיהם את עתידו 
הפנסיוני, מעלו באמונו של הלקוח בכך שבחרו 

עבורו את מסלול ההשקעות שאינו רלוונטי 
עבורו, לא מילאו טופס הנמקה כהלכה, ולא 
שאלו שאלות בסיסיות והכרחיות להחלטות 

פנסיוניות.
כל זאת, תוך הצגת דמי ניהול ותשואות שקריות ללקוח, 

וביצוע שיתופי פעולה עם חברות הביטוח ובתי ההשקעות על 
מאגרי הלקוחות, פוגע בשמם הטוב של רוב סוכני הביטוח 

שממלאים תפקידם נאמנה, מקצועיים ועתידו של הלקוח הוא 
נר לרגליהם.

גם בחזית מול הביטוחים הישירים, החלטה זו תמנף את כוחו 
של סוכן הביטוח. לא עולה על הדעת שלקוח יהיה מבוטח 

בביטוח תאונות אישיות, שעה שאינו מכוסה בביטוח בריאות 
פרטי, כשם שלא יעלה על הדעת שיבוטח על סכום הגבוה 

מ-75% מהכנסתו הממוצעת ב-12 חודשים האחרונים בביטוח 
אובדן כושר עבודה.

כשיושב אותו מוקדן/מוכרן בביטוחים הישירים, והיום לצערי 
גם בסוכנויות עצמאיות המחזיקות מוקד מכירות, וכל תכליתו 
לבצע מכירה, האדם בצד השני הוא מספר כרטיס אשראי ותו 

לא. יכול היה המוכרן למכור לו ביטוח חיים או מזון כלבים, 
מבחינתו זה היינו הך, העיקר לעמוד ביעדים. 

האם שם אתם ממקמים עצמכם? לא בכדי עיקר 
המכירות של המוקדים הם מוצרי פיצוי ולא 

שיפוי – המשפט "תשבור יד, תקבל כסף" נשמע 
כמו זכייה בפיס באוזן בלתי אמצעית.

דווקא בגלל כל אלו, אנו צריכים לגבות את 
החלטת המפקחת על הביטוח. כך נשיל מעלינו 

את אותם שיחים קוצניים הפוגעים בשמנו. 
נהיה שקופים, ברורים וללא משוא פנים מול 

לקוחותינו. נכון – נטוס פחות לחו"ל, ולא נהנה 
מספא כזה או אחר – האם לשם כך אנו עובדים? 

האם טובתנו עדיפה על טובת הלקוח?
אני סמוך ובטוח שחברות הביטוח יישרו קו בנושא, ידאגו 

לחלק את העוגה באופן שווה יותר בינינו לבינם, ולא - ממש 
כמו בשיעור הראשון בכלכלה - היצע הסוכנים הפנסיונים 

יירד והנפגעים העיקריים יהיו חברות הביטוח. גישה זו תומכת 
בגישת הלשכה בשנים האחרונות, שבה תומכים רבים מחבריי 
בתחום – הגיע הזמן לגבות מהלקוח תשלום על תהליך תכנון 

ועל פעולות נוספות שאנו מבצעים עבורו.
נעבוד עם יותר חברות ביטוח ובתי השקעות, סל המוצרים 

ומגוון השירותים יגדל ונשמש עבור הלקוח אוטוריטה 
פיננסית, שמציבה את טובת הלקוח לנגד עינינו.

New generation מאת אבי הלל, מנכ"ל

בית ההשקעות אלטשולר שחם, שבשליטת גלעד אלטשולר 
וקלמן שחם, קיבל בתחילת השבוע את אישור משרד האוצר 

לפעול כחברה מבטחת. במסגרת אישור זה, יחל אלטשולר 
שחם להנפיק פוליסות ביטוח חיים בכל ערוצי ההפצה 

המקובלים.
באחרונה הגיש בית ההשקעות בקשה לקבלת רישיון 

מבטח למפקחת על הביטוח באוצר, דורית סלינגר, במטרה 
לעסוק רק בתחום ביטוח החיים. על פי הערכות, הפעילות - 

שתתמקד בהתחלה בשיווק פוליסות חיסכון וביטוחים טהורים 
)"ריסקים"( - צפויה לצאת לדרך בעוד כשנה. פעילות הביטוח 

תנוהל בחברה עצמאית, שתוכפף ליאיר לוינשטיין, מנכ"ל 
הגמל והפנסיה באלטשולר שחם, שיפעל מעתה גם כמנכ"ל 

אלטשולר שחם חברה לביטוח.
באלטשולר שחם כבר החלו להיערך להקמת החברה עוד 

לפני האישור להקמת הפעילות מהאוצר: בשבועות האחרונים 
גייס בית ההשקעות את גיא אילוז, לשעבר סמנכ"ל ומנהל 

תחום עסקים ומוצרים במנורה מבטחים. אילוז, יהיה אמון על 
הקמת חברת הביטוח של בית ההשקעות.

"אנו מברכים על קבלת האישור ממשרד האוצר ומעריכים כי 
הפעלת חברת הביטוח החדשה שלנו תספק ללקוחות יציבות 

ובטחון כלכלי ותתרום לרווחת משפחותיהם בעתיד, בכל רגע 
בחיים וגם בזמנים קשים", אמר לוינשטיין. "אנו נפעיל את 

חברת הביטוח החדשה על בסיס הערכים להם אנו מחויבים 
בכל אחד מעולמות הפעילות שלנו - מצוינות, מקצוענות, 

הוגנות ושקיפות".
לוינשטיין הוסיף כי יותר מרבע מיליון לקוחות של בית 
ההשקעות ולקוחות נוספים חיצוניים יוכלו לקבל ערך 

ממדיניות ההשקעות של החברה.
בית ההשקעות אלטשולר שחם הוקם ב-1990 ומתמחה 

בניהול קרנות נאמנות, תיקי השקעות, קופות גמל וקרנות 
פנסיה. הקבוצה, המנהלת נכסים בהיקף כספי כולל של 64 

מיליארד שקל.

 בית ההשקעות אלטשולר שחם
יפעל גם כחברת ביטוח

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו של
חבר הלשכה גדי ליברמן

במות רעייתו אראלה ליברמן ז"ל



זכויות עובדי קבלן
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פרידה ממוטי קינן בכנס עדיף: התחלתי 
בלשכה עם 700 סוכנים, ואני עוזב עם 4,200

טקס הוקרה מרגש לכבודו של מוטי קינן, מנכ"ל לשכת סוכני 
הביטוח היוצא, נערך השבוע בכנס השנתי של עדיף בענף 

הביטוח הכללי.
נשיא לשכת סוכני הביטוח אריה אברמוביץ; העורך הראשי 

של עדיף עופר נוריאל; נשיא הכבוד של הלשכה שאול 
פסטרנק; ונשיא הלשכה לשעבר אודי כץ העניקו לקינן את 

מגן ההוקרה כאות על פועלו בענף בכלל ובלשכה בפרט.
אברמוביץ אמר כי קינן דאג לרכז בין כל הפעילים ולדאוג 

כי הלשכה תהיה אחת החזקות שקיימות. "תודה על כל 
השנים שהקדשת לנו הסוכנים. אני בטוח שעוד תהיה אתנו 
בעתיד". פסטרנק ציין כי "מוטי הצליח לקדם את הלשכה 

בהיבט הציבורי, הצרכני והכלכלי כאחד". כץ אמר כי "בלשכה 
יש מאות סוכנים הפועלים בהתנדבות. האחראי לאיסוף 

המתנדבים האלה במהלך 24 שנה היה מוטי. כל הכבוד לך".
"24 שנים הם פרק זמן שבו מטביעים חותם, ואתה הטבעת", 

אמר נוריאל. "בפרק זמן זה התחלפו שישה נשיאי לשכה, 
 התמודדתם עם אתגרים וצלחתם משימות רבות".

בנאום הפרידה, הודה קינן לכלל סוכני הביטוח. "הייתי עמם 
במצוקותיהם ובשמחותיהם, מה שיצר קשר הדוק בינינו. 
במקביל, הייתי בקשר עם חברות הביטוח וראשי האוצר, 

ותמיד ידעתי לרקום מערכת יחסים מועילה כדי להפיק ממנה 
את התועלת המרבית עבור הסוכנים.

"מי כמוני יודע שסוכן האתמול אינו הסוכן של מחר. למרות 
הקשיים והאתגרים, הסוכנים תמיד היו ויהיו חוד החנית של 

הענף. לא נמצא עדיין תחליף לערכים שהסוכן מספק. יש מי 
שמסתפק בתחליף השיווק הישיר, אבל הרוב המכריע בוחר 

במקור – סוכן הביטוח". קינן קרא לסוכנים להיות חזקים, 
גאים וחדורי מוטיבציה. הוא איחל למחליפו רענן שמחי 

בהצלחה רבה בכהונתו כמנכ"ל הלשכה. "התחלתי עם 720 
סוכנים ואני עוזב עם 4,200 סוכנים", ציין בסוף דבריו.

צווי הרחבה שנחתמו ב-2014 משפרים את 
תנאיהם וזכויותיהם של עובדי קבלן

המאבטחים והשומרים שמוצבים בכניסה לקניונים, מרכזי בילוי 
הומים, מוסדות ומפעלים, כמו גם עובדי הניקיון, עושים עבודת 
קודש חשובה והכרחית. אבל עדיין הם נקראים בפי כל עובדים 

"שקופים": רובנו נוטים להתעלם מקיומם, אדישים אליהם, 
נאנחים ופותחים את התיק כשהם מבקשים ועונים ב"לא" חסר 

סבלנות, כששואלים אותנו אם אנחנו נושאים נשק, או עושים 
פרצוף כשהם מבקשים מאתנו לזוז מעט כדי שיוכלו לנקות. 

גם תנאי העבודה שלהם לא מזהירים: הם נחשבים לעובדי 
קבלן, בעלי זכויות מועטות ושכר נמוך.

ב-2014 חלה סוף סוף פריצת דרך משמעותית בענפי 
האבטחה והניקיון: ההסתדרות והארגונים המייצגים את 

החברות חתמו על הסכמים קיבוציים כלליים בענפים, ושר 
הכלכלה נפתלי בנט חתם על צווי הרחבה שחלים על כל 
השחקנים. למעשה כך הושוו שכרם ותנאי העסקתם של 

עובדי הניקיון והשמירה במגזר הפרטי לתנאים החלים כבר 
על חבריהם המועסקים במגזר הציבורי. אמנם מ-2014 כבר 
נפרדנו לפני יותר מחודש, ומהממשלה הנוכחית ניפרד ממש 

בקרוב, אבל חשוב לזכור את עקרונות צווי ההרחבה עבור 
לקוחותיכם:

באוקטובר חתם בנט על צו ההרחבה לענף האבטחה 
והשמירה שמחיל את ההסכם הקיבוצי שנחתם ביולי 2014 

בין ההסתדרות לבין ארגון חברות האבטחה הפרטיות. בהסכם 
נקבע שכר מינימום ענפי בשיעור 25.5 שקל בשעה לעובד 

אבטחה ו-26.6 שקל לאחראי אבטחה; ניתנה זכות להפרשות 
פנסיוניות מלאות בעד רכיבי שכר וכן עבור דמי הבראה; נקבע 

כי כל מעסיק מחויב לבצע הפקדות לקרן השתלמות בתום 
חודשיים של עבודה; מאבטחים יהיו זכאים לרכוש מזון במזנון 
המסובסד על ידי מזמין השירות, בסכום זהה לזה שמשלמים 

עובדי מזמין השירות.
עוד נקבע בהסכם כי חברות האבטחה יחויבו להעניק לעובדים 
שי לרגל ראש השנה ופסח בגובה 212.5 שקל, שיעודכן מעת 
לעת ויינתן אך ורק בכסף. בנוסף, כשמוענקת מתנה לעובדי 
מזמין השירות, כמו סלסלת פירות לט"ו בשבט, יחויב מזמין 

השירות בהענקת מתנה זהה למאבטחים. ההסכם אינו חל על 

עובדי אבטחה שמועסקים ישירות על ידי מזמיני השירות ואינו 
חל על עובדים מתחת לגיל 18 ועובדי מטה.

ההסכם הקיבוצי בענף האבטחה והשמירה נחתם לאחר 
שינויים רגולטוריים נוספים שהתרחשו בענף באחרונה: בינואר 
2012 יצא חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם שקובע 

איסור התקשרות עם קבלן כוח אדם או קבלן שירות שאינו 
בעל רישיון על פי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח 

אדם מ-1996. בנוסף, ביוני 2012 נכנס לתוקף החוק להגברת 
האכיפה של דיני העבודה במטרה להגביר ולייעל את אכיפת 
דיני העבודה באמצעות מנגנון חדש לאכיפת זכויות עובדים: 
העיצום הכספי וההתראה המינהלית. במסגרת החוק תוחמה 

האחריות של מזמיני שירות בתחומי השמירה, האבטחה, 
הניקיון וההסעדה בהליכים מינהליים, פליליים ואזרחיים.

בתוך כך, בפברואר 2014 חתם בנט על צו הרחבה שמחיל 
את ההסכם הקיבוצי שנחתם כבר ביולי 2013 בין ההסתדרות 

לבין הארגון הארצי של חברות הניקיון, על כל עובדי הניקיון 
המועסקים במגזר הפרטי.

צו ההרחבה מעלה למעשה את השכר ואת התנאים הנלווים 
של עובדי הניקיון במגזר הפרטי ב-20%. הצו קובע שעובדי 

ניקיון במגזר הפרטי המועסקים במשרה מלאה יקבלו שכר של 
4,646 שקל בחודש, לעומת 4,300 שקל כיום )מנהל משמרת 

בתחום הניקיון יקבל 4,852 שקלים(. עובדי הניקיון זכאים לקרן 
השתלמות מאוקטובר. הפרשות המעסיק לקרן הן בשיעור 

7.5% מהשכר, בעוד שהפרשות העובד הן בגובה 2.5% מהשכר 
החודשי.

ההפרשה לקרן פנסיה עבור עובדי הניקיון גדלה ל-21.83%. 
דמי ההבראה שמקבלים עובדי הניקיון הם 423 שקל ליום 

הבראה – סכום הגבוה ב-13% מהנהוג לפני הצו. מספר ימי 
ההבראה נקבע על פי הוותק של העובדים. צו ההרחבה גם 

קבע שיופרש סכום כסף לקופת גמל, כנהוג לגבי עובדי 
מדינה. העובדים גם יקבלו שי לחג פעמיים בשנה, תוך שעלות 

כל שי תהיה לפחות 212 שקל. בנוסף לזה, עובדי הניקיון 
זכאים לארוחות במחיר מסובסד במקום העבודה וכל עובד 

יקבל מדי שנה לפחות שני סטים של בגדי עבודה.

http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0ACA91C7-7BD5-4CA5-A894-DE1A898E294B/0/tzavshmira14.pdf
http://www.moital.gov.il/NR/rdonlyres/0ACA91C7-7BD5-4CA5-A894-DE1A898E294B/0/tzavshmira14.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/AAC90A91-9C41-4B0C-A2C0-D9FF4568F9B2/42964/6759.pdf
http://www.justice.gov.il/NR/rdonlyres/AAC90A91-9C41-4B0C-A2C0-D9FF4568F9B2/42964/6759.pdf
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עופר חורש פותח יחידת סוכנים נוספת ביונט
עם ותק של 28 שנים בענף הביטוח, פותח עופר חורש, 57, ממושב טל 
שחר יחידת סוכנים נוספת ביונט. חורש, מגשר ומאמן עסקי בוגר מדעי 

החברה באוניברסיטה העברית בירושלים, התחיל את דרכו בענף בקורס 
מפקחי רכישה ב"פניקס הישראלי". בהמשך עבד כמפקח רכישה בכמה 

חברות ביטוח, ובסוף 2010 התחיל לעבוד ביונט כשהקים את סניף 
ירושלים של הסוכנות.

"זהו מהלך שאני חושב עליו כבר שנה, וסוף סוף היה לי את האומץ 
לעשות את השינוי", סיפר חורש. "מבחינתי כמאמן הגיע הזמן לעשות 

אימון ולהצליח בעצמי. אמשיך לדגול בעבודה מקצועית ומקצוענית עם 
הסוכנים, ואנצל את הניסיון והידע שלי כדי להשיג את המטרות של הסוכן 

לצד גידולים מרשימים במכירות".

רוזנפלד בכנס הפניקס: אין 
תחליף ללשכה חזקה.

בכנס שנערך השבוע במלון דן כרמל בחיפה 
אמר יו"ר מחוז הצפון ליאור רוזנפלד ל-180 

סוכני הפניקס בצפון כי "ללא לשכת סוכני 
ביטוח חזקה לא יהיה מי שיגן עליכם. רק 

הלשכה דואגת לשיפור רמתו המקצועית של 
הסוכן ולהזרמת דם חדש לענף, גם בכניסת 
סוכנים חדשים לשוק וגם בכניסת רפרנטיות 
מקצועיות, בימים אלה מתקיימים במכללה 

בחיפה במקביל שלושה מסלולי לימודים 
ארוכים, שיכשירו כוח אדם חדש לענף. כל זה 

לא היה קורה ללא הלשכה".
עוד ציין רוזנפלד בנאום כי הלשכה מהווה את 

"הגב" הכמעט יחיד היום לסוכנים, וכאשר 
מתעוררת מחלוקת מהותית בין הסוכן לחברת 

הביטוח הלשכה הינה המוצא האחרון לסוכן.

קורס חדש לנשים בלבד ייתן מענה לנושא הפנסיה
ב-24 בפרואר ייפתח קורס חדש שיעסוק באתגרים הפנסיוניים הייחודיים לנשים בישראל ב-2015. הקורס 

שנקרא "זה לא סינית – זו הפנסיה שלך", הוא פרי פיתוחו של נטע – המרכז לפיתוח קריירה והכוון תעסוקתי, 
בשיתוף עם מנורה מבטחים.

מטרת הקורס היא לתת מענה לנשים שאינן מבינות ואפילו נרתעות מלעסוק בנושא הפנסיה, וכתוצאה מכך אינן 
חוסכות מספיק ואינן מודעות להיבטים חשובים שיכולים לשפר את תנאי הפנסיה שלהן. הקורס נועד לסייע גם 
לנשים שמודעות לחשיבות הנושא, אך מחזיקות בידע חלקי בלבד ולכן מרגישות שאינן יכולות לקבל החלטות 

 בתחום.
המארגנים מציינים כי הקורס גם ינפץ את המיתוסים לגבי תפישות של נשים על הפנסיה, כמו התפישה הגורסת 

שניהול כספי הפנסיה הוא תחום גברי שנשים אינן מוכשרות לעסוק בו. המשתתפות בקורס ילמדו את מושגי 
 היסוד ההכרחיים לניהול הפנסיה האישית, תוך התייחסות מיוחדת למגדר ולהשפעותיו על נושא הפנסיה.

הקורס יכלול שני מפגשים, שיתקיימו בימי שלישי, ה-24/2/2015 וה-3/3/2015, בין השעות 18:00-20:00 בדיזיין 
סנטר, רחוב לח"י 2, בני ברק. בסיום הקורס, כל משתתפת תזכה למפגש יעוץ אישי עם משווק פנסיוני מורשה 

מטעם מנורה מבטחים. לקבלת פרטים נוספים ניתן לפנות לעמותת נטע - המרכז לפיתוח קריירה
netta@netta.org.il בטלפון 09-9587534 או במייל

mailto:netta@netta.org.il
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בית המשפט קבע פיצויים חלקיים לבעלי דירה 
שניזוקה כתוצאה מנזילה בדירה שמעליה

בית המשפט לתביעות קטנות בתל אביב פסק כי על חברת 
מנורה ובעלי הדירה, שביטחו את דירתם במנורה, לשלם 

כ-9,000 שקל לבעלי הדירה שנמצאת מתחתיהם, בגין נזקי 
נזילת מים, על אף שהתובעים דרשו פיצויים בסך 13,923 שקל.

בית המשפט נדרש להכריע במחלוקת על היקף נזקיהם של 
התובעים מחמת נזילת מים שאירעה, ככל הנראה, בינואר 2013 

מצנרת דירת הנתבעת, שחילחלה אל דירת התובעים המצויה 
תחתיה. סוגיית האחריות כלל לא היתה במחלוקת.

התובעים דרשו את סכום הפיצויים על פי התיקונים השונים 
שנדרשו לבצע, ובית המשפט דן בכל אחד מהתיקונים בנפרד.

החלפת התקרה האקוסטית בדירה. חלק מתקרה זו ניזוק 
עקב הנזילה ואי אפשר היה להחליף רק חלק מאריחי התקרה 

האקוסטית, מחמת הבדלי צבע וגוון בין האריחים החדשים לבין 
האריחים הישנים. התובעים שילמו 5,500 שקל בגין תיקון נזקי 

הרטיבות, לרבות עבודות צביעת התקרה והחלפת התקרה 
האקוסטית. ואולם הנתבעים היו נכונים לשלם לתובעים 4,000 

שקל. השופטת קבעה כי "לאחר שמיעת עדויות הצדדים, לרבות 
השמאי איתן פינטו מטעם מנורה, אני סבורה כי יש לשלם 

לתובעים סכום של 4,800 שקל בגין הנזק לתקרה ולקירות".
השופטת הסבירה כי "הסכום חושב על ידי באופן זה שמחד 

גיסא אכן היה מקום להחלפת כל התקרה האקוסטית כדי שלא 
יימצאו בה אריחים חדשים וישנים בצוותא – שאז אפשר להבחין 
ללא כל קושי בדבר, ומאידך גיסא יש מקום להפחתה מסוימת 

בגין כך שכל התקרה הנוכחית חדשה היא לחלוטין, שעה 
שקודמתה לא היתה כזו".

אובדן דמי שכירות לחודש. שוכרי הדירה פינו אותה בסוף מרץ 
2013. חרף ניסיונות התובעים להשכירה, לא עלה הדבר בידם 

בשל מצב התקרה. רק לאחר תיקון הנזק – הושכרה הדירה. 
השופטת קבעה כי עבור נזק זה יש לפצות התובעים באופן 

חלקי. "אכן, עובדה היא כי הנזק שאירע בינואר 2013, לא תוקן 
עד סוף אפריל או תחילת מאי. נראה כי העילה לכך נובעת 

מגרירת רגליים מסוימת מצד הנתבעת, שלא הזדרזה לתקן את 
הנדרש. יוטעם כי האחריות לעניין זה אינה רובצת על מנורה. 

בעלת הדירה היתה אמורה לגרום לכך שנזקי התובעים יתוקנו 
ללא שיהוי, ולא היתה אמורה להפנות את התובעים למנורה.
"מן העבר השני, התובעים ראו כי במשך חודשיים לא פעלה 

הנתבעת לתיקון הנזק. משכך, היה מקום לפעולה מצדם לשם 
הקטנת נזקיהם. כך הוא במיוחד כאשר התובעים נוכחו לדעת 

כי ניסיונותיהם להשכיר את דירתם, מאז תחילת אפריל 2013, 
אינם עולים יפה. או-אז, היה עליהם לעשות מעשה, לתקן את 

נזקיהם ללא שהיות נוספות ולהקטין בכך למצער חלק מן הנזק 
הנובע מחוסר היכולת להשכיר הדירה במצבה, כפי שהיה בעת 

ההיא. התובעים הפסידו דמי שכירות של חודש, קרי: 4,200 
שקל. אני סבורה כי בהינתן האמור – יש לזכות התובעים בסכום 

של 2,940 שקל המבטאים תרומה של 30% מצד התובעים 
להיווצרות הנזק הנדון בשל אי תיקון התקרה עד למאי 2013, 

הגם שניתן היה לעשות כן מוקדם יותר". השופטת אף קבעה כי 
התובעים יפוצו חלקית על תשלומי ארנונה ומים לאותו חודש 

בסכום של 149 שקל.
נזק כללי: בזבוז ימי עבודה ונסיעות לדירה כדי להציגה בפני 
גורמים מטעם מנורה, וכן פניות מרובות לנתבעת. התובעים 

דרשו על כך סכום של 4,000 שקל. השופטת קבעה כי "אין ספק 
כי התובעים השחיתו זמנם לריק בשל הצורך בפניות חוזרות 
ונשנות אל הנתבעת, כמו גם מחמת הצורך להתייצב בדירה 

לשם הצגתה בפני גורמים מטעם מנורה )השמאי ואנשי חברת 
שחר נזקי צנרת בע"מ(, וכן איש המקצוע שתיקן לבסוף את נזקי 
התקרה )ב.ע.נ. עבודות שיפוצים ובניין(. על כל אלה, אומדת אני 

את נזקי התובעים בסכום כולל של 1,000 שקל.
השופטת חייבה את הנתבעים, יחד ולחוד, לשלם לתובעים, 
תוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין, סכום של 8,889 שקל 
בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מ-8.10.13 ועד יום התשלום 

המלא בפועל. כמו כן, חייבה את הנתבעים, ביחד ולחוד, לשלם 
לתובעים, תוך 30 יום ממועד קבלת פסק הדין, הוצאות משפט 

בסכום של 500 שקל.

מחוז הצפון יקיים יום עיון בנושא חוק ומשפט. האירוע, שייערך 
ב-10.2.15 )ג'( בין השעות 8:30-14:00, יתקיים במלון גארדן 
יושבי יאסי 2 בחיפה. בין מרצי הכנס, יו"ר כולנו משה כחלון

סניפי ר"ג-גבעתיים ובני ברק יקיימו מפגש בוקר לחברי שני 
 הסניפים בנושא בריאות ופיננסים. המפגש, שיתקיים
 בשיתוף אליפים סוכנות לביטוח, ייערך ב-9.2.15 )ב'(

בין השעות 9:00-12:00 בבית הקפה קקאו שבקריית אונו

מחוז ירושלים יערוך מפגש בוקר ב-11.2.15 )ד'( בנושאי רווחה, 
חוזר חידושים וביטוח הנדסי. האירוע, בשיתוף קבוצת רימונים, 

יתקיים במסעדת לוצ'ינה שבקניון ממילא
 

מחוז השרון יקיים יום עיון ב-23.2.15 )ב'(, בשיתוף שירביט 
חברה לביטוח. האירוע, שיתקיים באולם סטואה בקיבוץ געש, 

יכלול בין היתר את הרצאותיהם של מנכ"ל שירביט חברה 
לביטוח גיל ספיר, והפרשן הפוליטי של חדשות 10 רביב דרוקר

משרד באזור בהתאמה אישית
משרדים להשכרה באזור התעשייה של אזור

שטחי השכרה גמישים לפי מידתך  #
שיפוץ המשרד והתאמתו לצרכיך  #

חניה זולה וזמינה  #
ארנונה נמוכה מאוד  #

לתאום סיור בבניין
ולקבלת הצעת מחיר אטרקטיבית צלצל: 4542*

שטחי השכרה גמישים החל מ-200 מ"ר
שיפוץ המשרד והתאמתו לצרכיך

חניה זולה וזמינה
ארנונה נמוכה מאוד
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שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
אורלן קבוצת ביטוח, מציעה לסוכנים וסוכנויות 

משרדים בפתח תקוה. בידנו מאגר תיקים 
למכירה ולרכישה, קיימת אפשרות למיזוג, 
שותפות ורכישת תיק חלקית או מלאה. 

.tal@orlan.co.il לפרטים: טל לוינסון

סוכנות ביטוח באיזור המרכז - דרום, מעוניינים 
לנהל תיקים בביטוח אלמנטרי וחיים. תמורה 

הולמת. לפרטים: איציק 054-2240454

לסוכניות אלמנטרי ולסוכנויות הסדר דרושים/ות 
מנוסים/ות: חתם/ת פרט, חתם/ת עסקים, 
מסלקי/ות תביעות רכב דירה, משווק/ת 

פנסיוני/ת בעל/ת רישיון, יועץ/ת השקעות 
בעל/ת רישיון. קו"ח לשלוח ל:

insurance@hever.co.il

מנדלסון סוכנות לביטוח, מעוניינת בשיתוף 
פעולה עם סוכן ביטוח חיים, כולל אפשרות 

efi@btm.co.il 054-2300702 – ישיבה ביחד. אפי

נטעים סוכנות לביטוח מזמינה אותך להצטרף, 
עם אפשרות ישיבה במשרדינו בתל אביב. 

קיימות אפשרויות לשותפויות ורכישת תיקים 
חלקית / מלאה. לפרטים: תמיר 054-3300552 

גדי 052-5411261

לסוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה בראשל"צ 
דרושים סוכני משנה למכירות ביטוחי חיים 

 ובריאות- עמלות גבוהות מובטחות.!
אפשרי שת"פ עם אלמנטריסטים לפרטים: 
אבנר 054-4575902, איתי 054-5885045
סוכן מבוגר מחפש סוכן צעיר לניהול תיק 

dani@gsr.co.il אלמנטרי. פרטים 
 גשר מיזוגים ורכישות בביטוח

דרושים
דרושה פקידת רכב ודירות עם ידע וניסיון 

בהפקת פוליסות, עבודה מול לקוחות קיימים 
וחדשים. יחסי אנוש טובים, וטיפול בתביעות. 

מקום העבודה בצפון ת"א. תנאים טובים 
miki@gl-ins.co.il למתאימה. לפרטים נוספים

לסוכנות ביטוח בקרית אריה פ"ת דרושה פקידה 
בכירה בתחום האלמנטרי, בעלת ידע גם בביטוח 

חיים, לטיפול בלקוחות המשרד, כולל שיווק 
ללקוחות. לפרטים: אברהם 054-2244744

דרושה עובדת מקצועית בעלת תואר ראשון, 
ששולטת במחשוב ברמה גבוה, בעלת 

מוטיבציה, רקע בקשרי לקוחות, רצוי עם ידע 
בתחום הביטוח, המשרד ממוקם בירושלים, 
 .ron@ins.com :קורות חיים נא לשלוח למייל

העבודה לנשים וגברים כאחד

סוכן ביטוח וותיק לאחר מכירת התיק,בעל ידע 
מקצועי בכל הענפים, מחפש ניהול במשרה 
4149125@gmail.com :חלקית במרכז. לפרטים

רפרנטית ביטוח חיים בעלת כ-15 שנות נסיון 
 ממרכז הארץ, מעונינת לעבוד מהבית

054-4541433

דרוש/ה פקידת רכב למשרד ביטוח 
באיזור הקריות בעל/ת נסיון לפנות: 

 טלפון 052-4349090 ואו
מייל asher_peer@walla.com. סודיות מובטחת 

השכרה ושכירות משנה
בסוכנות "שביט ניהול ביטוח פנסיה ופיננסים" 
ברחובות, במרכז העיר, מתפנה משרד עם כל 

 השירותים הנלווים, מיידי.
לפרטים יורם 054-4351804

להשכרה משרד בראשל"צ, רחוב הרצל 91 – 
 בנין צרפתי. 2 חדרים, 35 מ"ר ברוטו.

לפרטים – יוסי 050-5240011

מתפנה משרד יפה להשכרה ב"בית קורקס" 
בקרית אתגרים ברעננה. 70 מ"ר מחולק ל-3 
חדרים, הול כניסה לקבלת קהל ומטבח + 2 

 חניות מקורות גדולות.
 לפנות לדני קסלמן 0505-333048

kolan-99@012.net.il או למייל

לוח הביטוח
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת 2015, מתבקשים לפנות בכתב

באמצעות כתובת המייל: luah@mil-media.co.il // הפרסום מוגבל ל-3 שבועות

עופר בן-נון: לסוכנים יש הזדמנות 
לשוב למרכז הבמה כגורמים 
המתווכים בין המבטח למבוטח

 יפת בקשי: "מאחורי כל
סוכן ביטוח מצליח עומדת 

מנהלת משרד מצוינת"
כ-75 מנהלות משרד ממחוז הדרום 

הגיעו לכנס מנהלות משרד שהתקיים 
השבוע במתחם one בבאר שבע.

לאחר ארוחת בוקר ודברי פתיחה של 
יו"ר המחוז יפת בקשי, הרצה בפניהן 
מנהל סניף באר שבע של כלל ביטוח 

אייל סיטי על חשיבות ביטוחי כלל 
לסוכן הביטוח. אחריו עלה להלהיב את 

הקהל ערן שחר, ד"ר להתלהבות, שערך מופע מיוחד של זריקת אנרגיה לחיים.
בהמשך עלתה טל תמיר נגל, מאמנת אישית להצלחה, שנתנה למנהלות כלים 

שיסייעו להן למקסם את יכולותיהן בפן המקצועי והאישי. אחרון הרצה יו"ר 
הוועדה לביטוח כללי אריאל מונין, שדיבר על טיפול בהתנגדויות מול הביטוח 

הישיר. הכנס נחתם בסרט.
לדברי בקשי, "כשנערכנו לכנס, היו לנו חששות שאולי לא יבואו מנהלות, אבל 

שמחתי לגלות שהתבדיתי. היתה היענות מפתיעה ויפה של מנהלות משרד 
רבות. זה נותן תחושה חיובית וטובה וחשק לעוד כנסים כאלה. קיבלתי מחמאות 

רבות מהפקידות על יום, שהיה עשיר מקצועית וגם הסתיים במעט כיף. כולן 
יצאו בתחושה מצוינת.

בקשי מציין לטובה גם את בואם של אריק ורדי ושל מונין. "התרגשתי מאוד 
מהגעתם. זה לא טריוויאלי לעזוב משרד והרבה עבודה ולהדרים ליום שלם".

עם זאת, הוא מציין כי על אף הפרסומים בעיתון ובמיילים, היו סוכנים שלא אמרו 
למנהלות המשרד על הכנס, והן גילו זאת ברגע האחרון. "בפעם הבאה נצטרך 
להגיע ישירות לפקידות ולמנהלות. אנחנו רואים בלשכה את החשיבות הרבה 

של מנהלות משרד. הסוכן יודע למכור ולהיות מקצוען, אבל יום למחרת, אם אין 
מנהלת משרד שתעשה את העבודה ותטפל בכל הניירת, נאבד את הלקוח. לא 

בכדי אומרים שמאחורי כל סוכן ביטוח מצליח עומדת מנהלת משרד מצוינת. כל 
סוכן שנראה טוב בתחומו, אין ספק שזה בגלל מנהלת משרד מעולה.

"מדי כמה שנים מנסים 
להספיד את סוכני הביטוח, 

אבל בעזרת גורמים מצרפיים 
כמו חוזר החידושים, אי היכולת 

להציב תנאים מוקדמים 
בפוליסות והעצמת אחריות 

הסוכן בפסיקה, לסוכנים ניתנה 
הזדמנות טובה לשוב למרכז 

הבמה, כגורמים המתווכים 
בין המבטח למבוטח, וכבעלי 

חשיבות עליונה בעסקות 
הביטוח", כך אמר עופר בן-נון, 

יועץ ביטוח וניהול סיכונים 
שהנחה את הכנס האלמנטרי 

של עדיף, שנערך השבוע.
עוד אמר בן-נון כי כיום חברת ביטוח אינה עוד גוף מסחרי 

שמטרתו היחידה היא למקסם את רווחי בעלי המניות. "חברת 
ביטוח 'אמיתית', צריכה לחרות על דגלה גם רצון לעזור, לסייע 

ולתרום למען אבטחת המבוטחים, רכושם ובריאותם, תרומה וסיוע 
למען הקהילה והסביבה, כל זאת תוך שמירה והגדלת רווחי בעלי 

 המניות".
"מבין ענפי השירותים, ענף הביטוח הוא הייחודי ביותר, מפני שהוא 

מקיף את כל תחומי החיים ומלווה את האדם בעידן המודרני בכל 
תקופת חייו ובכל פעילויותיו", ציין בן-נון. "מערך ביטוח מקצועי 
נכון יכול להביא להגברת המודעות לסיכונים, בנקיטת אמצעים 
למזעורם, ובכך לשמש גורם מוביל בשינוי התנהגות צרכנית, הן 

בתחום הפרט והן בתחום העסקי".

עופר בן-נון

יפת בקשי עם מנהלות משרדים בכנס בבאר שבע


