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 ח«כ יואב קיש, יוזם ההצעה, טוען, כי החלטות על סכומי כסף גדולים צריכות להיות בידי הנבחרים – ולא 
בידי פקיד * נשיא התאחדות התעשיינים שרגא ברוש: ועדת הכספים צריכה לפקח על פעילות סלינגר
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סמכויות המפקחת על הביטוח – לממשלה

ח"כ יואב קיש, יוזם ההצעה, טוען, כי החלטות 
על סכומי כסף גדולים צריכות להיות בידי 

הנבחרים – ולא בידי פקיד ‰ נשיא התאחדות 
התעשיינים שרגא ברוש: ועדת הכספים 
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ביטוח
ופיננסים
 inf.org.il

 עמוד 4-3 עמוד 3

 עמוד 7

 עמוד 2

הביטוח הסיעודי 
הממלכתי – מעט 

מדי מאוחר מדי

לראשונה תקציב 
דו־שנתי ללשכת 

סוכני הביטוח

שושנים ועונשים: 
ועדת האתיקה 

חושפת פעילותה

מדריך: כל השינויים 
הפנסיוניים הצפויים השנה

הדר חורש, הפרשן הכלכלי של מעריב, על מכירת 
חברות ביטוח ישראליות לתאגידים סיניים

צ’איינה באי: למה אסור לנו למכור 
את הפנסיות שלנו לסינים?

אני חרד / ד"ר אודי פרישמן

אני חרד - האם זו המדינה שאני רוצה לחיות בה? עד היכן עלולה המדינה 
להתערב בחופש הפרט? היום מונעים מאיתנו לרכוש ביטוח בריאות, מחר 

ימנעו מאיתנו לנסוע במכוניות גדולות, כי יש ציבור שלא יכול לרכוש 
אותן וזה לא שוויוני, ומחרתיים - לטוס לחו״ל, כי את החופשות 

צריך לעשות בארץ. איפה הגבול בין החופש שלנו לחיות, לרכוש 
ולצרוך, לבין הזכות של הרגולטור להתערב, לרסן ולהגביל?.
אני חושש שהפעם הגבול נחצה. ייתכן שמדובר באירוע שולי 

לכאורה, אבל מדובר במגמה, מדובר בחציית קו שחצה 
הרגולטור, וזה מסוכן לדמוקרטיה שלנו כאן בישראל.

המאמר המלא

 עמוד 10

"הרפורמה בביטוחי 
הבריאות – אחיזת עיניים"

הלשכה הגישה נייר עמדה לכנסת לקראת 
הדיון ברפורמה בשבוע הבא
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 הצעת החוק של ח״כ קיש: רק הממשלה 
תוכל לאשר שינויים רגולטוריים משמעותיים

ההצעה מגבילה את סמכויות הממונה על הביטוח ‰ ברוש: להטיל פיקוח על פעילות סלינגר באמצעות ועדת 
הכספים ‰ צפריר: סלינגר רוצה להיות כחלון של הביטוח, אבל רפורמות בסלולר זה לא כמו רפורמות בביטוח 

רונית מורגנשטרן 

לפקח על  המפקחת

והמעוררת פ האינטנסיבית  עילותה 
ההון,  שוק  על  הממונה  של  מחלוקת 
דורית סלינגר, הביאה  הביטוח והחיסכון 

ליוזמה בכנסת להגבלת סמכויותיה.
שעבר  בשבוע  הניח  )ליכוד(  קיש  יואב  ח״כ 
הצעת החוק, שבאה להגביל את סמכות הממונה 
הצעת  פי  על  והחיסכון.  הביטוח  ההון,  שוק  על 
לשולחן  תובא  הרגולטור  של  החלטה  כל  החוק, 
לשר  תועבר  הבקשה  כן  לפני  כאשר  הממשלה, 
האוצר שיחליט האם ברצונו להביא את ההחלטה 
היא  ההצעה  מטרת  לדבריו,  הממשלה.  לאישור 
הביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה  בו  מצב  למנוע 
שינויים  עצמו  דעת  על  להעביר  יוכל  והחיסכון 
רגולטוריים בעלי משמעות כספית גדולה – מעל 

ל־50 מיליון שקל.

חולש על כטריליון שקל
ח״כ קיש, שהוא יו״ר משותף בשדולת הגמלאים, 
בכך  מציע  שהוא  בחקיקה  הצורך  את  מנמק 
ש״הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון חולש 
היום על סכום עצום של כטריליון שקלים. הצעת 
סכומים  על  הבקרה  את  להעביר  מבקשת  החוק 
מוסיף  קיש  ח״כ  הממשלה״.  של  לידיה  עצומים 
 - ברורה  היא  כאן  ״האמירה  ההנמקה:  בדברי 
והביטוח  הפנסיה  בתחומי  הכלכלית  המדיניות 
של מדינת ישראל צריכה להיות בידיהם של אלו 
ואיננו  שכמעט  עצמאי  במנגנון  מדובר  שנבחרו. 
תהא  שפקיד,  ייתכן  לא  אחד.  אף  על־ידי  מפוקח 
דרגתו רמה ככל שתהא, תבטל ותשנה בהינף יד 
החלטות שנוגעות משמעותית לכיסו של כל אחד 

ואחת מאזרחי ישראל״
יוזמת  על  מברכים  הביטוח  סוכני  בלשכת 
יורה  שהפיקוח  תחושה  יש  “לעיתים  החקיקה. 
רפורמות והנחיות כדי לקבל כותרות בתקשורת. 
על  המפקח  שתפקיד  הביטוח  בענף  הרגשה  יש 
בשוק  בכירים  לתפקידים  למקפצה  הפך  הביטוח 
הפרטי, ואז יוצרים כותרות חסרות אחריות של מי 
טוען  בענף,”  והדינמיקה  השטח  את  מכיר  שאינו 
סוכני  לשכת  נשיא  מקום  ממלא  צפריר,  אורי 

הביטוח.
לדבריו, אחת הסוגיות השנויות במחלוקת בענף 
“קרן  הקרויה  הרפורמה  היא  הפנסיוני  הביטוח 
פנסיה ברירת מחדל”. לפי רפורמה זו עד אפריל 

2016 יתנהל מכרז פנסיוני שיוביל אגף שוק ההון 
דמי  את  שתציע  והקרן  הפנסיה,  קרנות  בקרב 
הניהול הנמוכים ביותר תזכה להפוך לקרן פנסיית 
במשק שמעסיקיהם  החוסכים  המחדל של  ברירת 

לא דאגו להם להסדר פנסיוני מיטיב. 

רוצה להיות כחלון של הביטוח
צפריר: ״לטענתה, מכרז כזה יביא להורדת דמי 
הניהול, מה שיפעל לטובת המבוטחים החלשים. 
את  הקרן שתציע  להיפך.  בדיוק  יקרה  לדעתי, 
לתת  תוכל  לא  ותזכה,  ביותר  הנמוך  המחיר 
לקצץ  תצטרך  היא  כי  ללקוחות,  סביר  שירות 
בשירותים שלה כדי לא להפסיד כסף. המבוטח 
רק יפסיד מזה כי לא יהיה מי שייעץ ויגן עליו 

מול הקרן.
״המפקחת רוצה שמעביד של 20 עובדים יעשה 
תיגש למכרז  ביטוח  חברת  איזו  לפנסיה.  מכרז 
כזה? את חברות הביטוח מעניינת חברה עם 20 
עובדים שמרוויחים 5,000־6,000 שקל בחודש? 
אלו סיסמאות ריקות מתוכן. היא רוצה להוריד 
זה  את  לעשות  יכולה  היא  הניהול?  דמי  את 
בחקיקה, בתקנות. למה לא ללכת בדרך המלך 
כל  את  שמסבכות  עקלקלות  בדרכים  אלא 
הענף? סלינגר רוצה להיות כחלון של הביטוח, 
יכלו  כחלון  של  שהרפורמות  שוכחת  היא  אבל 

אפשר  אי  אבל  הסלולר,  בשוק  יעילות  להיות 
להשוות את שוק הסלולר לשוק הביטוח. בשוק 
הסלולר יכול הלקוח לעבור ממפעיל אחד לשני 
רק בגלל שאלת מחיר החבילה או טיב השירות; 
ביטוח הוא תחום הדורש ידע, מקצועיות והכרה 

של חוקים, של כללים ותקנות. 
״אנחנו בעד שינויים, אבל שהשינויים יתחשבו 
ולא  הענף  עובד  בו  ובאופן  בשוק  בדינמיקה 
ליצור בו כאוס על ידי הנחתות של רפורמות״  

בהתאחדות התעשיינים בירכו על הצעת החוק. 
נשיא התאחדות התעשיינים שרגא ברוש: ״אנו 
שמחים ומברכים על הגשת הצעת החוק. הצעה 
זו רלוונטית יותר מתמיד, לאור התנהלותה של 
הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, דורית 
ועל  סמכותה,  את  להגביל  יש  אכן  סלינגר. 

פעילותה להטיל פיקוח מטעם ועדת הכספים״.
שרגא ברוש, שהוא גם יו״ר נשיאות הארגונים 
המעסיקים  בשם  לאחרונה  תקף  הכלכליים, 
הפרטיים את הרפורמה של סלינגר ״קרן פנסיה 
ועדת  ליו״ר  ששלח  במכתב  מחדל״.  ברירת 
הכספים משה גפני דרש ברוש לכנס דיון דחוף 
בנושא בוועדת הכספים, משום שלטענתו סלינגר 
פרסמה את הרפורמה ״ללא קיום דיון עם ארגוני 
העובדים והמעסיקים ובזלזול בוטה ברוח ההסכם 

)בין ההסתדרות למעסיקים. ר.מ.(״.

קיש: ״המדיניות הכלכלית 
בתחומי הפנסיה והביטוח 
של ישראל צריכה להיות 
בידיהם של אלו שנבחרו״

ברוש: ״אנו מברכים על 
הגשת הצעת החוק. הצעה זו 
רלוונטית יותר מתמיד, לאור 

התנהלותה של הממונה״

צפריר: ״יש הרגשה בענף 
שתפקיד המפקח על הביטוח 

הפך למקפצה לתפקידים 
בכירים בשוק הפרטי״
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אליפים סוכנות לביטוח הינה אחת מסוכנויות הביטוח המובילות בישראל. 
לאחר 25 שנות פעילות בענף הביטוח, אנחנו גאים לשמש בית חם לכ- 300 סוכני ביטוח, 

הפועלים באמצעותנו בתחומי ביטוח כללי,  ביטוח חיים,  בריאות ופיננסים.

אליפים עובדת עם 10 חברות ביטוח, תוך שיתוף פעולה מלא  ונכונות לייצר לסוכני אליפים ומבוטחיה, תנאים יחודיים וערך מוסף המוכח מידי יום.
באליפים טכנולוגיה מובילה וחדשנית שנועדה לספק לכם הסוכנים כלים מתקדמים לעמידה בדרישות הרגולציה ולקידום מכירות:

malam.skynet. connect.
מערכת תיעוד לכל דרכי התקשורת 
עם הלקוח, למכירה ולחידוש פוליסות

מרוויחים גם מהביטוח וגם מהנסיעה - 
מערכת ישירה למכירות חבילות וטיסות לחו”ל

הפיתרון המקצועי לסוכן הפנסיוני  - 
מערכת דיווח ותשלומי מעסיקים

 www.elifim-ins.co.il | e-mail: info@elifim.co.il | 03-5157200 :קיבוץ גלויות 20 תל-אביב | טל׳ 

אנו מזמינים אותך להצטרף למשפחת אליפים

״ ״

חדשות  הביטוח

של ב לתוקף  כניסתה  לפני  ימים  כמה 
הרפורמה בביטוח הבריאות )פוליסה אחידה( 
תקיים ועדת העבודה, הבריאות והרווחה דיון 
חרום בנושא. עד כה לא אישרה המפקחת על הביטוח 
דורית סלינגר אף לא פוליסה אחת של חברות הביטוח 
הוזלו  לא  שהפוליסות  משום  החדש,  המתווה  פי  על 

בהיקפים שדרשה )כ־30%(.
סוכני  לשכת  פירסמה  הוועדה  ישיבת  לקראת 

ביטוחי  ועדת  יו“ר  בהובלת,  ביטוח, 
בנושא:  עמדה  נייר  זיו,  יואל  הבריאות, 
"ההחלטה לייצר פוליסת בריאות אחידה 
היא חיובית. הפוליסה האחידה מאפשרת 
לכל מי שאינו מעוניין בפוליסת בריאות 
עשירה בכיסויים לרכוש פוליסה בעלת 

כיסויים בסיסיים בלבד. אך לצד המהלך 
של  שורה  הפוליסה  עימה  מביאה  החיובי, 

הקצר,  בטווח  שפוגעות  מקוממות,  עוולות 
ובעיקר בטווח הארוך, בציבור המבוטחים. 

1. שלילת חופש הבחירה: הפגיעה העיקרית שיוצרת 
הפוליסה האחידה היא בחופש הבחירה, ערך עליון בכל 
חברה דמוקרטית מתוקנת. כך למשל, מבוטח בן 65 
יכול כיום לבחור פוליסה עם פרמיה שתישאר קבועה 
במהלך כל חיי הפוליסה. לעומת זאת, הפוליסה החדשה 
מכתיבה מראש למבוטח אילו כיסויים ביטוחיים הוא 
ירכוש ובאילו תנאים. המהלך יוצר מצב לפיו ילד בן 
10 ואדם בן 60 רוכשים את אותה הפוליסה, למרות 

שלכל אחד מהם צרכים בריאותיים שונים בתכלית.
2. אי יציבות שתוביל לעלייה בשיעור הפרמיה: כיום 
מבוטח יודע מראש כמה הוא צפוי לשלם על הפוליסה 
עד סוף ימי חייו, וכך יכול להיערך בהתאם. הפוליסה 
החדשה מבטלת את היציבות הזו, ומאפשרת לחברות 

שנתיים  מידי  הפוליסה  מחיר  את  לשנות  הביטוח 
המבוטח(.  הסכמת  את  לקבל  מבלי   20% עד  )לייקר 
היא  מבוגרים  מבוטחים  עבור  המהלך  משמעות 
שכעבור 10־15 שנים של תשלום על ביטוח בריאות, 
כדי  עד  מידי,  גבוה  להגיע לשיעור  עלולה  הפרמיה 
כך שיאלצו לוותר על הפוליסה ויישארו ללא כיסוי 
האפשרות  ניתנת  בה  הראשונה,  הפעם  זוהי  ביטוחי. 
לחברות הביטוח להכניס את ידן לכיס המבוטח 

ולהוציא משם כסף ללא הסכמתו.
חברות  כיום  בתחרותיות:  פגיעה   .3
ציבור  על  ביניהן  מתחרות  הביטוח 
תחרות  תמנע  הרפורמה  המבוטחים, 
זו ותגרום לכך שמחיר הפוליסות בין 

כלל החברות יהיה אחיד.
לא  הרפורמה  עיניים:  אחיזת   .4
תוזיל משמעותית את פוליסת הבריאות. 
בתחילה, הפוליסה תעלה למבוטח כ־%20% 
פחות מהמחיר כיום, אך עם השנים הצריכה 
יעלו  והפרמיות  תגבר,  הרפואיים  השירותים  של 

בהתאם.
5. כפילויות בכיסויים הביטוחיים: הפוליסה החדשה 
היום  בכיסויים.  כפילות  מסויימים  במצבים  יוצרת 
את  המשלימה  לשב"ן",  "משלים  פוליסה  משווקת 
בכ־30%  זולה  היא  השב"ן.  דרך  שניתנים  הכיסויים 
בכיסויים  כפילות  ומונעת  הרגילה,  מהפוליסה 
הזו עומד  הביטוחיים. השיווק של הפוליסה החשובה 
להיאסר. בעקבות הפוליסה האחידה לא ניתן לממש 
את הזכויות הקיימות בשב"ן, הרופאים בהסכם אינם 
מבוטלת  וכך  ובשב"ן,  האחידה  בפוליסה  מקבילים 
מכך  כתוצאה  שב"ן,  במשלים  להשתמש  האפשרות 

המבוטחים נותרים  בחסרון כיסוי".

לשכת סוכני הביטוח: הרפורמה 
בביטוחי הבריאות – אחיזת עיניים

הלשכה הגישה נייר עמדה לוועדת העבודה, הבריאות והרווחה 
לקראת דיון ברפורמה שיערך בשבוע הבא ‰ המפקחת 

סלינגר לא אישרה עדיין אף לא פוליסה חדשה אחת 

רונית מורגנשטרן

בג״צ הורה לסלינגר להשיב 
על עתירת הלשכה בעניין 

המסלקה עד 31 בינואר

ג״צ הורה למפקחת על הביטוח דורית ב
סלינגר, להשיב על עתירת לשכת 
סוכני הביטוח בנושא המסלקה וקבלת 
מידע ישיר מהחברות, עד ה־31 בינואר 

2016. העתירה הוגשה לאחר שפניות 
הלשכה אל הממונה לא נענו במשך שלושה 

חדשים.
הלשכה הגישה בתחילת דצמבר עתירה 

לבג״צ נגד דורית סלינגר, המפקחת 
על הביטוח. בעתירה ביקשה הלשכה, 
באמצעות יועציה המשפטיים - עו״ד 

ראב״ד, מגריזו, בנקל ושות׳, שבית המשפט 
יוציא צו על תנאי שיורה למפקחת לאכוף 

על חברות הביטוח ״את ביצוען המלא 
והדווקני״ של הוראות חוזר המפקחת 

מחודש מאי השנה בנושא ״חובת שימוש 
במערכת סליקה פנסיונית מרכזית״. 

לטענת הלשכה, חברות כמו מגדל ומנורה 
מפרשות את החוזר לטובתן. הן הודיעו 

לסוכנים על הפסקת השימוש במערכות 
שלהן החל מה־1 בינואר 2016, מה שייאלץ 

את סוכן הביטוח להוציא עשרות אלפי 
שקלים בשנה על שימוש במסלקה 

הפנסיונית, שדורשת תשלום על המידע.
הלשכה טוענת, כי פנתה לסלינגר 

באמצעות עורכי דינה לראשונה בחודש 
אוגוסט 2015. עורכי הדין ביקשו ממנה 

שתבהיר לחברות הביטוח, כי הודעותיהן 
אינן עולות בקנה אחד עם הוראות סעיף 5 
)ב( לחוזר. סעיף זה קובע: ״העברת בקשה 

)למסלקה הפנסיונית( לביצוע פעולה במוצר 
פנסיוני המנוהל לטובת לקוח אלא אם קיים 

ממשק ממוכן או קיימת גישה למערכת 
ייעודית בין בעל הרישיון לבין גוף מוסדי 

שמאפשרת לבעל הרישיון להזין או לבצע 
את בקשת הלקוח במערכות הגוף המוסדי״

יואל זיו
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ניתוחים ת פוליסת  לעניין  האוצר  קנות 
לוודאי,  קרוב  לתוקף,  תיכנס  אחידה 
 .2016 בפברואר   1  - המתוכנן  במועד 
עם יישום התקנות, יחויבו חברות הביטוח לשווק 
פוליסת ניתוחים אחידה - נחותה אך זהה - שתכסה 
השתתפות  עם  שבהסכם,  רופאים  אצל  ניתוחים 

עצמית משתנה לפי סוג הניתוח. 
המאבק בתקנות החדשות הוא לא פחות ממאבק 
להתערב  הרגולטור  של  זכותו  על  חשוב,  אזרחי 
בחיינו, מול חירותו ועצמאותו של האזרח הפשוט. 
הבריאות  ביטוחי  הפכו  בה  בתקופה  נמצאים  אנו 
הבריאות,  משרד  נישלט.  בלתי  חבטות  לשק 
משמיצים  כולם   - הרופאים  התקשורת,  האוצר, 
ללא גבול את ביטוחי הבריאות הפרטיים. לעשות 
דה־לגיטימציה לביטוחי הבריאות הפרטיים מאוד 

אופנתי היום.  
לא פעם קראתי לחברות הביטוח לצאת מההלם, 
להפסיק לשתוק ולהגן על המוצר החיוני הזה. לא 
בגלל  אלא  רווח,  מקור  היותו  מתוקף  עליו  להגן 
לא  זה  בו.  ישראל  אזרחי  של  והצורך  חשיבותו 

פשוט, זה נראה אפילו לא אמין - אבל זו האמת. 
יתר,  בשאננות  התנהל  הזה  השוק  ספק,  אין 
מוגזמים,  לעיתים  היו  בפוליסות  החברות  רווחי 
  - צורמת  לעיתים  היתה  האגרסיבית  ההתנהלות 
ומאות  חיים,  מציל  במוצר  מדובר  זאת,  עם  אבל 
ישראלים מקבלים שירותי בריאות  אם לא אלפי 
מצילי חיים מידי שנה, שבכל דרך אחרת לא היו 

יכולים לקבל. 
מוצר  רק  לרכוש  יהיה  ניתן  בקרוב  זאת,  ובכל 

ונחותה.  אחידה  ניתוחים  פוליסת   – אחד  בסיסי 
למה הדבר דומה? למצב בו יוחלט פתאום שמותר 
לרכוש רק לחם אחיד. מי שרוצה לחם אחר לא יוכל 
ולאפשר  תחרות  לעודד  כדי  למה?  אותו.  לרכוש 
לציבור להשוות מחירים ולרכוש את הלחם האחיד 

במאפיה הזולה ביותר. 
אבל בריאות זה לא לחם. לא ניתן למנוע מאדם 
לבחור רופא שיטפל בו, ולא ניתן לכפות על אדם, 
רפואי  כיסוי  דמוקרטית,  במדינה  חופשי  אזרח 
מוגבל ונחות, בשעה שקיים כיסוי רחב וטוב יותר. 
או  כזו  מקרו  למדיניות  מסייע  זה  אם  גם  אפילו 

אחרת של משרד ממשלתי זה או אחר.
הפוליסה האחידה במתכונת המוצעת רחבה יותר 

הפרטי,  בשוק  המשווקות  לניתוחים  מהפוליסות 
אבל אליה וקוץ בה. אותה הרחבה עלולה לשמש 
כיסוי  תקרה,  הגדרת  ללא  לשתל  כיסוי  נגדה. 
רחב מאוד לתחליף ניתוח, החרגה מצומצמת מידי 
נגד השמנה - כל אלו עלולים להביא  לניתוחים 
לכך ששיעור התביעות הלא מוצדקות שתידרשנה 
חברות הביטוח לכסות במסגרת הפוליסה יהוו את 
חייבת  בריאות  פוליסת  יוצרו.  על  שקם  הגולם 
ומשלם  מצפה שתכסה  שהמבוטח  מה  את  לכסות 
עבורו, אולם אין היא חייבת להיות פרצה הקוראת 
בכל  ביטוח״  ש״מקרה  היא  הידועות  מן  לגנב. 
פוליסה חשוב שיהיה מוגדר בצורה חד ערכית, כזו 

שלא תשאיר ספק לגבי חובתה של חברת הביטוח 
לכסותו או לא.   

תחליף ניתוח המוגדר כפי שהוא מוגדר בפוליסה 
רופא  בידי  המבוצע  רפואי  ״טיפול   - המוצעת 
מומחה כתחליף לביצוע ניתוח, אשר על פי אמות 
מידה רפואיות מקובלות נועד להשיג מטרה דומה 
למטרת הניתוח שאותו הוא מחליף״ - הוא פרצה 
הקוראת לגנב. איך מוגדר תחליף ניתוח? כתחליף 
מחר  שיבקש  רופא  זו,  הגדרה  פי  ועל  ניתוח.... 
לעשות טיפול ״וודו״ למבוטח חולה סרטן בטענה 
וימנע את הצורך לנתח אותו,  יציל את חייו  שזה 

יהיה מכוסה.   
או, ניתוח המוגדר כ״פעולה פולשנית חדירתית, 

במחלה,  טיפול  ומטרתה  רקמות  דרך  החודרת 
או  המבוטח,  אצל  עיוות  או  פגם  תיקון  פגיעה, 
את  מחר  יחייב  מאלה...״,  אחד  כל  של  מניעה 
סוג  מכל  הזרקות  למשל  לכסות  הביטוח  חברות 
תחת  ויכניס  חודרנית(  פולשנית  )פעולה  שהוא 
המונעת  הרפואה  שירותי  כל  את  הפוליסה  כנפי 
גסטרוסקופיות,  קולונוסקופיות  כגון  הפולשניים, 
ההגדרה  על  עונות  לא  אולם  מאוד  חשובות  שהן 
יש  ולמבוטח  מאחר  ביטוח,  מקרה  של  המקובלת 

יכולת להשפיע על מועד התרחשותם. 
אני חרד - האם זו המדינה שאני רוצה לחיות בה. 
הפרט?  בחופש  להתערב  המדינה  עלולה  היכן  עד 
ימנעו  מחר  ביטוח,  לרכוש  מאיתנו  מונעים  היום 
ציבור  יש  כי  גדולות  במכוניות  לנסוע  מאיתנו 
שלא יכול לרכוש אותם וזה לא שוויוני, ומחרתיים 
לטוס לחו״ל כי את החופשות צריך לעשות בארץ. 
לרכוש  לחיות,  שלנו  החופש  בין  הגבול  איפה 
ולצרוך, לבין הזכות של הרגולטור להתערב לרסן 

ולהגביל?.
אני חושש שהפעם הגבול נחצה. ייתכן שמדובר 
במגמה,  מדובר  אבל  לכאורה,  שולי  באירוע 
מסוכן  וזה  הרגולטור,  שחצה  קו  בחציית  מדובר 

לדמוקרטיה שלנו כאן בישראל.
כולי תקווה שהגורמים המטפלים בנושא יתעשתו 
שיתוקנו  לאחר  האחידה,  שהפוליסה  ויקבעו 
הליקויים הנדרשים, היא פוליסת מינימום מחייבת, 
וכל חברת ביטוח תהיה רשאית להציע ללקוחותיה 
הרחבה כראות עיניה ועל פי דרישות השוק וצורכי 

הרפואה. 
הכותב הוא יועץ לשכת סוכני ביטוח 

לביטוחי בריאות

ביטוח הבריאות המוזל עולה לכם ביוקר
החל מפברואר יהיו אזרחי ישראל רשאים לרכוש רק פוליסת בריאות 

אחידה ‰ זו כבר לא רק פגיעה בענף הביטוח - זו התערבות בוטה בחופש 
הפרט, בכבודו ובחירותו של האזרח ‰ האם בג״צ ישמור עלינו?

ד"ר אודי פרישמן

"לא ניתן למנוע מאדם לבחור רופא שיטפל בוא, ולא ניתן לכפות 
על אדם, אזרח חופשי במדינה דמוקרטית, כיסוי רפואי מוגבל 

ונחות, בשעה שקיים כיסוי רחב וטוב יותר"

פוליסה  אחידה

"איך מוגדר תחליף ניתוח?"

fo
to
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הכל בה למוסכים
פוליסה מורחבת ומשודרגת לביטוח מוסכים,

הכוללת כיסוי לרכוש וחבויות
ומעניקה מענה מקצועי לצרכי המבוטח

יתרונות הפוליסה:
ביטוח אחריות מקצועית וביטוח אחריות המוצר, כתוצאה משירות או תיקון   c

לקוי, במתכונת רחבה ובגבולות אחריות נפרדים מצד ג'.

המוסך. פעילות  שעות  במהלך  רכב,  לכלי  גניבה  לכיסוי  מיוחדת  הרחבה   c

הרחבה לכיסוי נזק תאונתי, הנגרם לרכב כתוצאה מנסיעה.   c

מבנה ותכולה על בסיס כל הסיכונים - בתוספת הרחבות לכל פרקי הפוליסה.  c

תעריפים אטרקטיביים.  c

ת ו ז ו ח מ ב ם  י ט ר פ
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עדת השרים לענייני חקיקה ו
הקרובה  בישיבתה  תדון 
החוק  בהצעת  ראשון  ביום 
מעמלת  ניהול  דמי  להפרדת 

ההפצה לסוכן. 
חברי  גיבשו  החוק  הצעת  את 
הכנסת מיכל בירן )המחנה הציוני(, 

מיקי זוהר ונורית קורן )ליכוד(.
סעיפי  יתוקנו  ההצעה  פי  על 
בין  זיקה  תהיה  שלא  כך  החוק, 
מוסדי  גוף  שגובה  הניהול  דמי 
שהוא  העמלה  לבין  מהעמית 
מכירת  בגין  לסוכן  משלם 

פוליסת ביטוח פנסיוני.
“למנוע  מטרתו  כי  נטען  לחוק,  ההסבר  בדברי 
סוכנים  כלפי  הפיננסיים  הגופים  מצד  הטיה 
מוצרים  על  ללקוחותיהם  שימליצו  כדי  פנסיונים 

פנסיונים, שדמי הניהול שלהם גבוהים“. 
של  “מורכבותם  כי  ההסבר,  בדברי  נכתב  עוד 

בהתאמתם  והצורך  האפשרויות  מגוון  המוצרים, 
לנסיבותיו והעדפותיו של הלקוח מחייבים מומחיות 
והכרת הענף. לפיכך, הסוכנים הפנסיונים, מומחים 
בתחומם, הם חוליה חשובה בתהליך רכישת מוצרים 

פנסיונים על ידי הציבור. 

של  הרווחת  התגמול  “שיטת 
מתבססת  הפנסיונים  הסוכנים 
הניהול  דמי  מתוך  אחוז  על 
לגוף  הלקוח  ידי  על  המשולמים 
על  המונהגת  זו  שיטה  הפיננסי. 
יוצרת  הפיננסיים  הגופים  ידי 
תמריץ עבור הסוכנים הפנסיונים 
מוצרים  על  דווקא  להמליץ 
גבוהים  שלהם  הניהול  שדמי 
מביאה  זו  בעייתית  נורמה  יותר. 
לעיתים את הסוכנים הפנסיונים 
להמליץ על מוצרים יקרים יותר, 
בתגמול  לזכות  ברצותם  אם 
כלשהו על עבודתם. לכן, מדובר 

בעיוות, הפוגע בציבור החוסכים, ונכון לתקנו“.
החוק  הצעת  על  מברכת  הביטוח  סוכני  לשכת 
ועדת  בישיבת  ומקווה שהיא תאושר  בה,  ותומכת 
החוק  שינוי  מה שיאפשר  חקיקה,  לענייני  השרים 

בתוך מספר חודשים.

הפרדת דמי הניהול מעמלת הסוכן תידון ביום 
ראשון בוועדת השרים לענייני חקיקה

מערכת “ביטוח ופיננסים”

חדשות  הביטוח

הח"כים )מימין(: מיכל בירן, מיקי זוהר ונורית קורן
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נעלם ב דצמבר  אמצע 
איש העסקים הסיני גואו 
גואנצ׳אנג במפתיע. כל 
הציבוריות  והופעותיו  פגישותיו 
חברת  הסבר,  ללא  בוטלו 
הוא  בראשה  פוסון,  ההשקעות 
עומד, פרסמה הודעה על היעדרו 
הופסק.  במניותיה  והמסחר 
הנראה  ככל  נחקר  גואנצ׳אנג 

בחשד לעבירות פיננסיות״. 
מבחין  היה  לא  איש  בישראל 
בהיעלמותו של גואנצ׳נג אלמלא 
לרכישת  הסכם  על  פוסון  חתמה 
הפניקס  הביטוח  בחברת  השליטה 
פוסון  תשובה.  יצחק  מידי 
מיליארד  כ־1.8  לשלם  התחייבה 

שקל, תמורת 52% מהמניות.
גואנצ׳נג,  שוחרר  היעדרות  ימי  מספר  לאחר 
הביטוח  על  המפקחת  עם  ונפגש  בישראל,  נחת 
את  הבוחנים  משרדה,  ואנשי  סלינגר  דורית 
אישור עיסקת הפניקס. בתום השיחות לא מיהרה 
סלינגר לפרסם צפירת הרגעה. מקורביה העריכו 
אינם  האישור  שסיכויי  לפרסום  שלא  בשיחות 
הצפויה  ההחלטה  לגבי  כיוון  קריאת  גבוהים. 
היא  כי  רשמית  סלינגר  הודיעה  כאשר  נשמעה 
אינה מאשרת את מכירת השליטה בכלל ביטוח 

לחברת מקרולינק הסינית.
רוחשת  בישראל  הסינית  ההשקעות  פעילות 

ושיתופי  עסקאות  עשרות  לעשור.  קרוב  כבר 
אפשר  שבהן  הבולטות  בין  נחתמו.  כבר  פעולה 
למנות את רכישת תנובה על ידי ברייטפוד, את 
רכישת יצרנית המכשור הרפואי לומיניס על ידי 
שנחאי  חברת XIO, ואת רכישת שח״ל על ידי 

זצ׳ואן. 
בימים  מתעניינים  הזרים  המשקיעים  בעוד 
הישראלי,  טק  ההיי  בתעשיית  בעיקר  אלה 
נראה שהסינים מתעניינים כמעט בכל מה שזז: 
שירותים  רפואה,  מיכשור  ביוטק,  טכנולוגיה, 
בים  שהתגלו  הגז  במאגרי  ואפילו   - פיננסים 
התיכון. ״הסינים מעריצים את היהודים, וחושבים 
עסקים  אנשי  אומרים  חכמים״,  של  עם  שהם 

גם  ״הם  סינים,  משקיעים  עם  מגעים  שניהלו 
הישראלית,  והישירות  הפתיחות  את  אוהבים 
ובעסקים עם סין מרכיב ההיכרות האישית והאמון 

ההדדי הם הפתח העיקרי לעשיית עסקים״. 

מה הם מחפשים?
להשקיע״,  כדי  רק  משקיעים  אינם  ״הסינים 
הסיני  בורק, מנהלת בדסק  אסתי פרץ  אומרת 
נספחת  לתפקיד  ומיועדת  הכלכלה  משרד  של 
הם  העסקאות  ״במרבית  קונג,  בהונג  מסחרית 
גם לכלכלת  חברות שיכולות לתרום  מחפשים 

שיטות  טכנולוגיות,  יבוא  באמצעות  סין, 
עסקיות או בדרכים אחרות״. 

כך, למשל, את רכישת תנובה ביותר ממיליארד 
לסין  לייבא  ביכולת  הסינים  הסבירו  שקל 
טכנולוגיות מזון מתקדמות. אבל קשה יותר להבין 
הישראלי.  הביטוח  בענף  הסינים  מחפשים  מה 
טכנולוגיות  של  מבוע  בדיוק  אינה  ישראל 
ושיטות ביטוח מתקדמות. ענף הביטוח הישראלי 
ההשקעות  ברשימת  מלככב  רחוק  אבל  רווחי, 
הרגולציה  הכבדת  נוכח  במיוחד  המעודפות, 
זאת,  ובכל  ההון.  במבנה  לשיפור  והדרישה 
אלמלא המחסומים שהציבה המפקחת על הביטוח, 
היו חברות סיניות משתלטות על כלל ביטוח ועל 

גמל,  קופות  המנהלות  הפניקס, 
של  פנסיה  וקרנות  חיים  ביטוחי 
חוסכים ישראלים בהיקף כולל של 

יותר מ־200 מיליארד שקל. 
חסכונות פנסיוניים אלה הם נכס 
והציבור  המדינה  של  אסטרטגי 
בחברת  שליטה  אבל  הישראלי, 
ביטוח אינה בהכרח שליטה בכספי 
החסכונות: על פי תקנות הפיקוח, 
מנוהלות ההשקעות על ידי ועדת 
האמורה  תלויה,  בלתי  השקעות 
להיות מוגנת מפני השפעות זרות. 
תקנות ההגנה על חברות הביטוח 
האפשרות  את  בחשבון  מביאות 
ניתן לבודד באופן מלא את  שלא 
פעילות החברה מהשפעת הבעלים. 
זאת באמת,  ניתן לעשות  היה  אם 
לא היה צורך בבדיקה הקפדנית של זהות בעלי 
ועברם.  שלהם  האינטרסים  בחברה,  השליטה 
העובדה שהשליטה בחברת הביטוח עובדת לידי 
חברה זרה אינה צריכה להוות מגבלה. עד לפני 
בידי  מגדל  הביטוח  חברת  נשלטה  שנים  ארבע 

ג׳נרלי האיטלקית ונוהלה היטב. 
מהחברות  גדול  חלק  איטליה.  אינה  סין  אולם 
חברות  או  ממשלתיות  חברות  הן  הסיניות 
מעורבות – פרטיות וממשלתיות. יש גם חברות 
אולם  פוסון,  כמו  לכאורה,  לחלוטין  פרטיות 
ל״הנחיות״  כפופות  שאינן  חברות  בסין  אין 
במערכת  מדובר  סין,  של  ובמקרה  הממשלה. 
שלטונית בלתי דמוקרטית שקשה מאוד לעקוב 
זו  עובדה  שלה.  ההחלטות  קבלת  תהליכי  אחר 
מגבילה את פעילותן של חברות סיניות במערב, 
המחשבים  ענקית  הטכנולוגיה.  בתחומי  במיוחד 
אינה  למשל,  ״חוואווי״,  הסינית  והתקשורת 
זוכה  ואינה  האמריקאי,  לשוק  לחדור  מצליחה 
במדינות  גם  אסטרטגיות  למערכות  במכרזים 

מערביות אחרות. 
אינן  סיניות  שחברות  חשש  קיים  עוד  כל 
שיקולים  פי  על  דרכם  את  לבחור  חופשיות 
וגורמים  הביטוח,  על  למפקחת  אסור  עסקיים, 
של  אסטרטגיים  נכסים  על  המפקחים  אחרים 
הציבור הישראלי, לבחון את העסקות עם חברות 
כאלה במשקפיים מקובלים של כשירות עסקית. 
המפקחים על הביטוח והציבור הישראלי לעולם 
לא יידעו למי נמכרת השליטה בחסכונות הפנסיה 

שלהם, כאשר היא נמכרת לחברה סינית.
הכותב הוא פרשן כלכלי במעריב

בעוד משקיעים זרים מתעניינים בעיקר בהיי־טק – הסינים מנסים לקנות כל מה שזז: 
חברות מזון, רפואה וגם ביטוח ‰ אך כשמדובר בחברות ממשלתיות או חצי ממשלתיות 
של משטר לא דמוקרטי, שלא בהכרח מונע על ידי שיקולים עסקיים – אסור למכור להן 

נכסים אסטרטגיים ‰ ומאות מיליארדים של חסכונות הציבור הם בהחלט נכס כזה

הדר חורש

China Buy?

כל עוד קיים חשש שחברות סיניות אינן חופשיות לבחור את דרכם על פי 
שיקולים עסקיים, אסור למפקחת לבחון את העסקות עם חברות כאלה 
במשקפיים מקובלים של כשירות עסקית. לעולם לא נדע למי נמכרת 

השליטה בחסכונות הפנסיה כאשר היא נמכרת לחברה סינית

עסקים  גלובליים

fo
to

lia
ם: 

לו
צי
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 גם השנה ביום האישה הבינלאומי נקיים את הכנס המוביל בישראל מסוגו למאות
 סוכנות ביטוח עצמאיות, מנהלות משרד ומתעניינות בקריירה מצליחה בתחום הביטוח,

בהשתתפות חברות הביטוח המובילות בישראל ובכירות מעולם הביטוח ומכנסת ישראל

בואי להתחבר, להתעדכן ולהתפתח. פרטים נוספים בקרוב!
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סיעוד  ממלכתי

ני מברך על יוזמת המתווה של שר א
שביסודה  ליצמן,  יעקב  הבריאות 
המדינה  השקעת  את  תגדיל 
פי  על  היום.  המצב  לעומת  ב־35%  בסיעוד 
המתווה, מימון החולים הסיעודיים יבוא כולו 
מהעלאת מס הבריאות ב־0.5%. כלומר, מדובר 
בשנה  שקל  ממיליארד  יותר  של  בהשקעה 
של  המתווה  לדעתי  ואולם,  הסיעוד.  לטובת 
רבים  שלו  והחסרונות  לכישלון  נועד  ליצמן 

מהיתרונות.

של  במתווה  היתרונות  את  נמנה  בואו 
ליצמן:

במשאבים  אחוזים  עשרות  של  גידול   .1
המופנים במיוחד למטופלים בקהילה ובבית.

בשנים  אשפוז  מיטות  מספר  הגדלת   .2
הקרובות.

3. מבחן ההכנסה של ביטוח לאומי למבוטחים 
מגיל 67 לגבר ו־62 לאישה יורחב במקצת.

מטפל  שעות  מספר  של  בממוצע  גידול   .4
בבית ב־6־7 שעות בשבוע לעומת היום.

לקזז  לא  יומלץ  במוסד  אשפוז  במקרה   .5
קבלת  תמורת  המשפחה,  ובני  מהילדים 

הסבסוד, וזאת על פי קוד משרד הבריאות.

ואלה החסרונות במתווה ליצמן:
1. הצעירים )גבר עד גיל 67 ואשה עד גיל 
היום  זכאים  אינם  סיעודי,  למצב  שיפלו   ,)62

לתוספת שעות בקהילה כפי שמוצע במתווה.
2. הגדלת מספר שעות בממוצע של הזכאים 
של הביטוח הלאומי הינו בן 6־8 שעות בלבד 

במקסימום.
3. במקרה של אשפוז במוסד סיעודי, אמנם 
המשפחה  ובני  הילדים  מהכנסות  יקזזו  לא 
הקרובים האחרים, אבל יקזזו את כל הכנסות 
וביטוחי הסיעוד שנחסכו כל השנים  הפנויות 

מהמאושפז עצמו.
במיטות  המחסור  את  פותר  לא  המתווה   .4
יחריף  הדבר  הסיעודיים.  במוסדות  לאשפוז 
מאוד בעתיד הלא רחוק, כי מספר הקשישים 
יעלה בצורה דרמטית בשנים הקרובות. משנת 
 50% עד  הקשישים  מספר  יגיע  ואילך   2030
תביעות  מספר   .2016 בשנת  מאשר  יותר 
לכ־340,000  ויגיע  עצמו  את  יכפיל  הסיעוד 
בשנה. כיום יש 23 אלף מיטות אשפוז, בעוד 

15 שנה נזדקק ל־45 אלף מיטות.
5. כתוצאה מהמהפכה הדרמטית של תוחלת 

ולאור  הקשישים,  במספר  והגידול  החיים 
ביטחון  שום  אין  לעיל,  שמובאים  הנתונים 
ליצמן.  של  המתווה  ליישום  ארוך  לטווח 
יתרה מכך, לצעירים של היום, מגיל 25, אין 
שום ביטחון שהתקציב המיועד יספיק להמשך 
המתווה במיוחד בשנת 2030 ואילך. לא יהיו 
מספיק צעירים כדי לאזן את בעיית הסיעוד, 
בהמשך  גבוה  מס  לשלם  יאלצו  ובוודאי 

המתווה.
6. עקב עלותו הגבוהה למדינה, מתווה ליצמן 
לא יוכל להתקיים לאורך זמן, משום העלייה 
העצומה במספר הקשישים הסיעודיים, כאמור.

דרוש שינוי במבנה השירות 
הסיעודי

המתווה מבורך גם אם חסרים מרכיבים רבים 
ליישומו בעתיד. במתווה יש פתרונות חשובים 
במיוחד לחסרי יכולת כספית. חשוב שמשרד 
הבריאות יחולל שינוי מהפכני במבנה השירות 

הסיעודי שמספקת המדינה לאזרחיה.
כפי  כך,  על  מסתמך  המתווה  אם  זאת,  עם 
שמספיק  הבריאות,  משרד  ידי  על  שנאמר 
שיקבלו  המקורות  על  להסתמך  לאזרח 
לטובת טיפול בבית – אני בספק מאוד גדול 
להסתמך  אסור  במיוחד  זו.  התבססות  לגבי 

סיעודיים  חולים  שיקבלו  כספים  על  בעתיד 
כשההוצאות  הבריאות,  ממשרד  אשפוז  על 
האמיתיות ירקיעו שחקים בעתיד. כבר היום 
שקל  אלף  מ־20  ליותר  ההוצאות  מגיעות 
בחודש במוסד סביר, ועד 40 אלף שקל במוסד 
וחברתי  מוסרי  פגם  בכך  רואה  אני  מפואר. 
כשמקזזים את הכנסותיו הפנויות של החולה 
בסיעוד, ובמיוחד את ביטוחי הסיעוד עליהם 

שילם עשרות שנים.
כפי שהצעתי בעבר וגם היום, כדי לכסות את 
וגם  בבית  גם  הסיעודיים  המבוטחים  הוצאות 
במוסדות, יש להציע לציבור פוליסות פרטיות 
מוזלות המפצלות את הכיסוי בין הבית למוסד, 
כמו מתווה ינון, כרובד נוסף לביטוח הסיעודי 

בקופות החולים וממקורות המדינה.
וייזרקו  שנזרקו  למבוטחים  הפתרון  גם  זהו 
יקבלו  שהם  לכך  לדאוג  יש  מהקולקטיביים. 
מהכשל  כתוצאה  להם  שמגיע  מה  את 
המערכתי לכאורה שהביא למצב זה. גם הצעת 
האוצר של קופות החולים לא תפצה את רוב 

המבוטחים שקנו ביטוח סיעודי בקופות. 
אל תשליכני לעת זקנה.

הכותב הוא יזם חברתי ומומחה לבניית 
תוכניות סיעוד וממתנגדי הביטוח הסיעודי 

הקבוצתי משנת 1997

מתווה ליצמן מבורך אבל לא מספיק
המומחה לביטוח סיעודי דב ברומר מנתח את הצעת שר הבריאות להגדיל השתתפות 

המדינה בסיעוד אזרחיה. להערכתו, החסרונות בהצעה עולים על יתרונותיה   

דב ברומר

יעקב ליצמן. המתווה של השר לא יוכל להתקיים לאורך זמן
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ל־100 1  מעל  לעסקים  המעסיקים:  ממשק 
עובדים ייכנס לתוקף ב־1 בפברואר 2016. 
עסקים עם למעלה מ־50 עובדים - מאמצע 
לכל  השינוי  ייכנס   2017 מינואר   .2016

מעסיק )להוציא עסקים עד 5 עובדים(.

המודל 2  בגמל:  השקעה  מסלולי 
ברירת  מסלולי  הישראלי,  הצ’יליאני 

מחדל לפי גיל המצטרף.

הפרדת סוכן משווק מתפעול: להוציא 3
מצב של הענקת שירותי תפעול וגביית 
דמי סליקה מהמעסיק ושרשורם להפחתת 
המעסיק  חובת  העובדים.  של  הניהול  דמי 

למכרז לקופת ברירת מחדל.

4 2.5 פי  עד  ההפקדה:  תקרת  הקטנת 
 23,660  – במשק  הממוצע  מהשכר 

שקלים, מעל זקיפת הכנסה בידי העובד.

לחוק 5  20 סעיף  בסוכן:  העובד  בחירת 
הפיקוח על שירותים פיננסיים מקבע את 
זכות הבחירה של העובד בסוכן הביטוח, ואין 

למעסיק אפשרות לכפות עליו סוכן אחר.

לא 6 עמיתים  של  צבירות   :13 תיקון 
ינותבו  הפנסיה  בקרנות  פעילים 
בצורה אוטומטית לחשבון הקרן הפעילה - 
באחריות הקרן - החל בינואר 2017. קבלת 
קצבה מקופת גמל – הכנסת נספח אריכות 
תשלום  תאפשר  אשר  גמל  לקופת  ימים 
קצבה/ אנונה כולל הצמדת כיסוי לאובדן 
כושר עבודה. תיקון 190, שינוי שם הקופות 

ומשיכת כספים עד 8,000 שקל.

תיקון 12: האחדת אחוזי ההפקדה ללא 7
קשר למוצר. מפברואר 2016 לא יוכלו 
מעסיקים להתנות יותר לעובד את שיעורי 

ההפקדה בסוג המוצר.

ניוד פוליסות עם מקדם מובטח: יאפשר 8
עם  מנהלים  פוליסות  לנייד  לעובדים 
מקדם מובטח וישמור את התנאים הקיימים 

תוך הפחתת דמי הניהול.

לתוקפם 9 נכנסו  חדשים:  כוח  ייפויי 
נתונים  קבלת  ומאפשרים   2015 בסוף 

ריסק  עבודה/  כושר  אובדן  ריסק/  על 
התקנה  נכנסה   2016 בתחילת  משכנתא. 

לתוקפה גם על ביטוחים קולקטיביים.

קרנות 10    כל  אחידים:  תקנונים 
ללא  אחיד  לתקנון  יעברו  הפנסיה 

שונות ביניהן.

כבר 11  יחל  חדש:  הנמקה  מסמך 
באמצע 2016. ניתן כבר כיום לעשות 
בו שימוש. יחולק לשלושה רבדים – הנמקה 

מלא/ הנמקה ממוקד/ סיכום שיחה.

יש 12  כאשר  חובת שימוש במסלקה: 
צורך במסמך הנמקה מלא, יש חובה 
מקדים  כצעד  )פישינג(  א’  נספח  למלא 

לפני בניית התוכנית הפנסיונית.

חובת הורדת קבצים דרך המסלקה: 13 
בתשלום  פרודוקציה  קבצי  הורדת 
בדיון  כרגע  נמצא   – המסלקה   דרך 

בבג”צ.

פנסיה ברירת מחדל: תיקבע פנסיית 14 
ברירת מחדל במכרז, אשר תהווה סמן 

ימני לכל השוק )טיוטה בלבד(.

לפורשי 15  לפורשים:  הקצבאות  שינוי 
קרנות הפנסיה יוקטנו הקצבאות לאור 
התחשיבית  לריבית  ביחס  הריבית  התאמת 
)עקום הריבית(. שחיקה אפשרית עד כ־35% 

בקצבאות.

הקצאת אג”ח: הקצאת האג”ח מסוג 16 
“עתיד” בקרנות הפנסיה תשתנה עד 
הבטחת  תהיה  לא   50 גיל  כך שעד   ,2044
ולפנסיונרים   30% עד   -  50 מעל  אג”ח, 

יובטחו 60%.

מותר 17  איך   – לביטוח  לקוח  צירוף 
ונדרש לצרף לקוח במכירה טלפונית, 
לפני  ללקוח  להציג  צריך  אינפורמציה  איזו 

המכירה ואחריה.

הכותב הוא יו”ר הוועדה לביטוח פנסיוני

2016 - כל השינויים בתחום הפנסיוני
השנה החדשה כבר יצאה לדרך ואיתה נכנסו לתוקפם שינויים לא מעטים. שינויים נוספים 

צפויים בחודשים הקרובים ולקראת שנה הבאה. יובל ארנון עושה סדר בשינויים הצפויים

יובל ארנון

המדריך  הפנסיוני
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סוכן ותיק אני מתנדב ופעיל כבר שנים רבות כ
תוך  הלשכה,  במסגרת  שונים  בתפקידים 
למען  יכולתי  כמיטב  לתרום  שאני משתדל 
משמש  אני  האחרונות  בשנים  הביטוח.  סוכני  ציבור 
כחבר במועצה הארצית, יו“ר מחוז תל אביב והמרכז, 
יו“ר סניף חולון בת־ים, מפעיל אתרי פייסבוק למען 
בפעילות  גם  עוסק  ובנוסף  הביטוח  וענף  הסוכנים 
החברתית  התנועה  עם  פעולה  ושיתופי  התנדבותית 

“גיבורים קטנים“.
כיו“ר  תפקידי  במסגרת  האחרונות,  בשנתיים 
המחוז הגדול בלשכה, מחוז תל אביב והמרכז, ראיתי 
חשיבות בקידום נושאים מקצועיים בתחומי הפעילות 
וההנחיות  החוזרים  נושא  כמו  הביטוח  סוכני  של 
הביטוח  תחום  הסוכן,  משרד  מיחשוב  הפיקוח,  של 

הפנסיוני, הפיננסי, הבריאות ועוד...
המחוז  של  הכנסים  בכל  לשלב  לי  חשוב  היה 
בכל  החברים  את  שיעדכנו  כדי  הלשכה  יועצי  את 
בין  המקצועיות.  לשאלות  וישיבו  בתחום  החידושים 
רמי  רו“ח  גבע,  גו’ן  עו“ד  היו  שהשתתפו  היועצים 
מימון, אינג’ עופר בן נון, ד“ר יריב וינצר ואחרים. 
היו לנו גם שיתופי פעולה עם ראשי הוועדות דביר 

רפ, ראובן רפ, יובל ארנון, אריאל מונין ואחרים.
לראשונה בלשכת הסוכנים השקנו במחוז את מיזם 

הפרישה החשוב בניהולו של רון קשת.
ולהיענות  רבה  להצלחה  זכה  המיזם 

גדולה, ובעקבות ההצלחה במחוזנו הוא הופעל 
גם במחוזות ובסניפים נוספים.

בשיתוף  יזמנו,  ביטוח  סוכני  של  בקשות  בעקבות 
מיוחדת  סדנה  ארנון,  יובל  הפנסיונית  הוועדה  יו“ר 
בנושא המסלקה הפנסיונית, שהתרחבה לשני מחזורים 
בשל הביקוש ברב. והייתה גם סדנה מיוחדת בתחום 
הצבירות הפיננסיות - סדנה שהובילה להקמת קבוצת 
בתחום,  גדולה  התעניינות  המגלה  פעילה  סוכנים 

במטרה להתמקצע ולמכור פוליסות פיננסיות.

פעילות חברתית ענפה
מאוד  קרובה  הקהילה  למען  החברתית  הפעילות 
הוועדה  יו“ר  וינצר,  מיכל  עם  בשיתוף  ולכן  לליבי 
מספר  במחוז  אירחנו  קהילה  וקשרי  לפעילות 
פעילויות, ביניהן חלוקת שי לחג לבתי ספר לילדים 
לילדים  שהוקדש  ועשיר  מיוחד  ואירוע  מוגבלים 
ואיפור  אופנה  לימודי  שכלל  אירוע  בסיכון, 
זאבי  אריק  עם  ג‘ודו  ואימוני  הבנות  עבור 

- לבנים. 
בתקופתי  הגיע  שהמחוז  שמח  אני 
של  חדשים  ולשיאים  להישגים  כיו“ר 
במספר  וגידול  החברים  במספר  גידול 

המשתתפים בכנסים.
רוטציה  הסכם  במסגרת  אלה  בימים 
שנעשה בתחילת הקדנציה העברתי את שרביט 
גן־ רמת  סניף  יו“ר  עקל,  נוגה  של  לידיה  המחוז 
גבעתיים. אני מאחל לנוגה הצלחה בתפקיד, ואעשה 

הכל כדי להמשיך ולתרום מניסיוני לטובת המחוז. 
שקבלתי  הרבה  העזרה  על  להודות  מבקש  אני 
ורדי,  אריק  אברמוביץ,  מאריה  המחוז  בפעילות 
ששכחתי  אלה  לי  ויסלחו  שמחי,  רענן  שמש,  שי 
הסניפים  ראשי  לחבריי,  מודה  אני  עוד  להזכירם. 

במחוז, חיים אורגל , אורי עיני ונוגה עקל. 

עמוס גואטה, יו"ר מחוז תל־אביב והמרכז היוצא, מסכם שנתיים של פעילות

מהמיזם לפורשים ועד לגיבורים קטנים

שלב  הסיכומים

קדנציה

מסכמים

21/ "הפעילות למען הקהילה קרובה 
לליבי". עמוס גואטה עם אריק זאבי
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סוכני א לשכת  של  האתיקה  ועדת  ל 
בשנה,  תלונות  כ־60  מגיעות  הביטוח 
רובן מצד מבוטחים. חלקן על התנהלות 
וחלקן  הביטוח  חברות  התנהלות  על  חלקן  הסוכן, 
בין סוכנים. כך מספרת יו"ר הוועדה חוה פרידמן־

גם כמרכזת  )מוסמכת במשפטים(, שמכהנת  וינרב 
פניות בנושא הטרדות מיניות בלשכה.

מורכבת  הציבור  ותלונות  לאתיקה  הוועדה 
ארבע  של  לקדנציה  נבחרו  אשר  חברים,  מתשעה 
פועלת  הוועדה  הכללית.  האסיפה  ידי  על  שנים 
מסקנות  לתת  ומוסמכת  ובירורים  שימוע  כוועדת 
ולהטיל עונשים. לשימוע ניתן לצרף עו"ד, באישור 
יו"ר ועדת האתיקה, תוך הודעה לצד השני על זכותו 

לייצוג.

תפקידיה של ועדת האתיקה
לגנוז  האתיקה  ועדת  בסמכות  פרידמן,  לדברי 
במקרה  ציבורי  עניין  שאין  קביעה  לאחר  פניות 
של  ישיר  לטיפול  עניין  להעביר  לוועדה;  המוגש 
על  המפקח  לטיפול  להעביר  הארצי;  הדין  בית 
הביטוח; לטפל במקרה הנדון בפני הוועדה; לזמן את 
הצדדים , לפרסם מסקנות וכן להטיל עונשים כמו 
נזיפה, אזהרה , קנס, המלצה בפני המועצה להשעיית 
הסוכן לתקופה קצובה, להמליץ למפקח על הביטוח 

על שלילת רישיון של סוכן ועוד.
נפתרות  התלונות  מרבית  פרידמן־וינרב,  לדברי 
הוועדה  חברי  בין  והתייעצות  ענייני  בירור  תוך 
יצירתי,  ומציאת פתרון  והצדדים, הבנת המחלוקת 
ומתן   - טלפונית  או  במיילים  בהתכתבות  אפילו 

התלונות  של  המועט  חלקן  לתלונות.  מיידי  מענה 
הוועדה  לשולחן  מגיע  זו  בדרך  נפתר  שאינו 
הוועדה  לרבעון.  כאחת  של  בתדירות  המתכנסת 
של  בדרך    – וסכסוכים  מחלוקות  ליישב  מנסה 

גישור.
"הגענו למסקנה שמרבית התלונות הן בגלל "חוסר 
תקשורת" או תקשורת לקויה בין הסוכן למבוטח", 
היא מציינת. "נושאי התלונות מגוונים ביותר; חלק 
מעבירים  שאינם  החברים  בין  הן  מהתלונות  נכבד 
אישורי אי הגשת תביעה כאשר מבוטח עובר מסוכן 
ולבקש  הזדמנות לפנות לסוכנים  זו  אחד למשנהו. 
בהעברת  וסיוע  הלשכה   חברי  בין  פעולה  שיתוף 

אישורים כאלו על פי בקשת המבוטח".
סחבת  עקב  לוועדה  מגיעות  רבות  תלונות 
הביטוח,  חברות  של  הפקות  או  תוספות  בשינויים, 
הטיפול  "כאשר  סוכן.  של  לקוי  טיפול  עקב  ולא 

פונים  אנו  הביטוח,  חברת  באחריות  לנו  נראה 
ובירור  מיידי  טיפול  ומבקשים  לחברה  ישירות 
בחיוב  בקשותינו  לרוב  נענות  החברות  התלונה. 

ונותנות מענה למבוטח המתלונן", אומרת פרידמן.

סוכן שלא הגיע לדיון בוועדה 
נענש קשות

שלא  סוכן  על  לוועדה  שהוגשה  תלונה  בעקבות 
עיכוב  היה  כך  ובעקבות  המבוטח,  בבקשות  טיפל 
בזכויותיו,  קיפוח  ואף  בענייניו  בטיפול  מהותי 
הגיע  לא  הסוכן  לדיון.  והסוכן  המתלונן  הוזמנו 
לדיון בפני הוועדה; התלונה נדונה שלא בנוכחותו, 

והוועדה הטילה עליו עונש כבד.
במקרה אחר הגיעה תלונה בפני הוועדה על סוכן 
הסתיימה  והחברות  המשפחה,  חבר  שהיה  ביטוח 
בצלילים צורמים ובנתק ארוך. כשנותרו רק פוליסה 
אחת, הגיעה לפגישה רעייתו של החבר עם יפוי כוח, 
כיוון שהמתלונן היה חולה. התלונה היתה שהסוכן 
הביטוח  מחברת  שירות  לקבל  הרעיה  את  היפנה 

ישירות – ולא טיפל בבקשה של בני הזוג.
הוא  התלונה  שעיקר  התברר  בוועדה,  דיון  לאחר 
חידשו  הוועדה  חברי  האנשים.  בין  תקשורת  חוסר 
את הקשר, סוכם שהסוכן ישלח למבוטח זר פרחים, 
ימים  כעבור  ואכן,  ביניהם.  החברות  את  ויחדש 

ספורים הגיע מייל תודה מהמשפחה לוועדה.
בוועדת  לחבריי  להודות  הזדמנות  "זו  פרידמן: 
מאיר  אורגל,  מרים  אליוביץ,  ישראל  האתיקה, 
ברנר, חזי גוטמן, טל ירון, כהן שמשון, בני סבטני 

ויאיר שקל".

זר פרחים ועונשים כבדים – כך פועלת 
ועדת האתיקה של הלשכה

הוועדה בודקת כ־60 תלונות מדי שנה – רובן של מבוטחים, וחלקן ביחסים שבין סוכנים 
רונית מורגנשטרן

עניין  לציבור
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מידע על תיק הלקוח שלך בהראל ■
פירוט הפוליסות והכיסויים בביטוחי אלמנטרי פרט ועסקי ■
אפשרות לצרף מסמכים סרוקים לתיק הפוליסה ■
גישה קלה ומהירה לתיק הלקוח ■
ממשק אינטרנטי ידידותי וקל לתפעול ■

חדש במכלול שלי -
תמונת לקוח אלמנטרי

תמונת לקוח אלמנטרי
עבורך, לשירות לקוחותיך.

חוה פרידמן־וינרב חוה פרידמן־וינרב
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חדשות  הלשכה

בסמינר כ השתתפו  ביטוח  סוכני   200
השרון  מחוז  של  וסיעוד  בריאות 
בכפר״.  ב״פרוטיאה  השבוע  שהתקיים 
את הסמינר ארגן יוסי אנגלמן, יו“ר סניף נתניה. 
בראשות  המחוז  סוכני  לכל  פתוח  היה  הסמינר 

דניאל קסלמן.
רחלי חפץ, פנימאית  את ההרצאות פתחה ד”ר 
שהציגה  בכפר־סבא,  “מאיר”  החולים  מבית 
תמונה קודרת של העלייה במספר המאושפזים 
הקשישים,  במספר  העלייה  עקב  הסיעודיים 
וסיוע שולי  לעומת המחסור במיטות סיעודיות 

של המדינה לאותם חולים.

יפסיקו למכור ביטוח סיעודי
גבי נקיבלי, יועץ הלשכה בתחום הסיעוד אמר 
שמספר  לכך  תביא  הרגולציה  כי  בהרצאתו, 
התביעות שישולמו יגדל, והתוצאה תהיה ייקור 
משמעותי של תעריפי הביטוח הסיעודי בעתיד 
יפסיק  אף  מהחברות  שחלק  ונראה  הקרוב, 
למכור ביטוח זה. נקיבלי גילה, כי רק 400 אלף 
וארבעה  פרטי,  סיעודי  בביטוח  מבוטחים  איש 
מיליון מבוטחים במסגרת הביטוח הסיעודי של 

קופות החולים. 
יואל זיו, יו”ר ועדת הבריאות בלשכה, סיפר 
הביטוח  על  הפיקוח  עם  הלשכה  מגעי  על 
והבעיות  האחידה  הבריאות  פוליסת  בנושא 
משפטי  תקדים  הביא  גבע  ג’ון  יוצרת.  שהיא 
אברמוביץ,  ואריה  הסיעודי,  הביטוח  בתחום 

נשיא הלשכה, שיתף את הנוכחים בהתקדמות 
ניהול מעמלת  דמי  החוק להפרדת  של הצעת 

הסוכן.
יואל  של  לזכרו  מילים  אנגלמן  אמר  לסיום, 
והיה  שבועות  מספר  לפני  שנפטר  ז”ל,  תמרי 

בעבר מאושיות לשכת סוכני הביטוח.

דני קסלמן
יוסי אנגלמן

יה
גל

ל 
איי

ם: 
מי

לו
צי

סמינר מחוז השרון: צפוי ייקור 
משמעותי של ביטוח סיעודי פרטי

האירוע שארגן יוסי אנגלמן יו"ר סניף נתניה, סיפק השבוע כותרות על הביטוח הסיעודי

70 סוכנים, בהם חברים חדשים כ
בלשכה וסוכנים צעירים, הגיעו 
אביב  תל  מחוז  שקיים  לסדנה 
עסקה  הסדנה  שעבר.  בשבוע  והמרכז 
הצפויים  והשינויים  בריאות  בביטוחי 
עקב הרפורמה בביטוחים אלה. זו הייתה 
עקל  נוגה  שארגנה  הראשונה  הסדנה 
במכללה  נערכה  הסדנה  המחוז.  כיו״ר 
בתל־ הלשכה  של  ופיננסים  לביטוח 
אביב. אריה אברמוביץ, נשיא הלשכה, 
גואטה,  לעמוס  ברכה  דברי  נשא 
ענפה  פעילות  על  היוצא,  המחוז  יו־ר 
הצלחה  ואחל  האחרונות  בשנתיים 

לנוגה עקל.
ועדת  אנשי  עם  תוכננה  ״הסדנה 

הבריאות בקונספט אחר ושונה מסדנאות 
״המשתתפים  עקל.  נוגה  מספרת  קודמות״, 
חולקו לקבוצות, כשכל קבוצה ענתה על משחק 
והפוליסה  בבריאות  הרפורמה  בנושא  טריוויה 

האחידה. חוויית השאלון האינטראקטיבי וסיעור 
אדירה.  הייתה  בעקבותיו  הקבוצתי  המוחות 
רמה  את משחק הטריוויה הקבוצתי ניהלה ביד 

ורדה לבקוביץ׳, סגנית יו״ר ועדת 
המשחק  בסוף  בלשכה.  הבריאות 
חילקנו להם שוקולד ׳כדי להמתיק 

את הרפורמה׳״.
יו״ר  זיו,  יואל  היו  המרצים  בין 
יועץ  נקיבלי,  גבי  הבריאות,  ועדת 
בנדר,  רני  הלשכה,  של  הסיעוד 
יעקב  וד״ר  מדיקיד,  מרפאת  מנכ״ל 

כהן, רופא נשים בכיר.
בסדנה  הרבים  המשתתפים  בין 
בראש  העומד  קשת,  רון  גם  היה 
לציין  ״עלי  בלשכה.  הפרישה  מיזם 
את  שבנתה  עקל,  נוגה  את  לשבח 
אמר.  הוא  מעניינת״  בצורה  הסדנה 
״הכתה הייתה מלאה עד אפס מקום, 
היו  מקום  יותר  היה  בטוח שאם  ואני 
דופן  יוצא  כנס  היה  זה  יותר.  רבים  משתתפים 
באים  שבהם  מהכנסים  אחד  עוד  ולא  ומקצועי 

מרצים נותנים הרצאה של חצי שעה והולכים״.

סדנא אינטראקטיבית במחוז תל אביב
היו"ר החדשה של מחוז תל אביב והמרכז לא נחה לרגע: נוגה עקל 

יזמה סדנה אינטראקטיבית בנושא הרפורמה בבריאות

מימין: רענן שמחי, נוגה עקל 
ואריה אברמוביץ
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דרושים

מעוניין במשרה חלקית באזור ראשל"צ, נסיון 
עשיר בכל ענפי הביטוח סוכן/ת לאחר מכירת 

 התיק האישי. נא לפנות
drusim@gmail.com 

מעוניין לקלוט וליווי עד לרכישה של תיק סוכן. 
חיים ואלמנטארי. כולל משרד ותפעול סודיות 

 מובטחת. מיכאל. 
Michaele@b4-u.co.il נייד 0528741331

משרה חלקית באזור ראשל"צ, נסיון 
עשיר בכל ענפי הביטוח סוכן/ת לאחר 

מכירת התיק האישי. נא לפנות 
drusim@gmail.com

לסוכנות ביטוח בחיפה דרושה 
פקידה חתמת באלמנטרי

עם נסיון בהפקת פוליסות, הצעות 
מחיר וניהול שוטף של המשרד.

משרה מלאה, תנאים טובים למועמדות.
אזור חיפה והקריות

את קורות החיים וכל מידע רלוונטי בנוגע 
 למודעה יש להעביר לגדי במייל:
zvigadi.orgad@gmail.com

לסוכנות ביטוח מובילה באזור 
השפלה דרוש בעל רישיון פנסיוני 

לעבודה מעניינת ומאתגרת
jennyl@dorot-ins.co.il קורות חיים למייל

דרושה עובדת עם נסיון בביטוח חיים / מנהלים 
/ בריאות בפתח תקוה אפשרי חצי משרה
ilan@ungar-ins.co.il :קורות חיים למייל

ביטוח  בסוכנות  מפוארים  חדרים  להשכרה 
ומאובזרים-  מרוהטים  החדרים  שמש.  בבית 

כסא, שולחן, חשמל, אינטרנט ומים
לא כולל טלפון וארנונה.

לפרטים: מוני,0505619777 ובמייל
moni@argus-finance.com

לסוכנות ביטוח ותיקה דרוש/ה חתמת באלמנטרי 
עים נסיון משרה מלאה בחיפה אור־גד סוכנות 

 לביטוח להפנות קורות חיים למייל 
zvigadi.orgad@gmail.com

משרה  לחצי  אלמנטרי  ביטוח  פקידת  דרושה 
)שעות גמישות(, עם נסיון בעבודה מול חברות 
ביטוח ולקוחות. לסוכן ביטוח ברמת גן. קו"ח נא 

לשלוח לפקס: 03-7521556.”
ביטוח  רפרנטית  דרושה  בפ"ת  ביטוח  למשרד 
שנים   3 של  ניסיון  עם  ופנסיה  ובריאות  חיים 
שיווק   , ותביעות  שינויים  בהפקה  ידע  לפחות 

יתרון בונוסים גבוהים למתאימים 
lliran@yeadim-bit.co.il קו"ח למייל

ובניית  פיננסי  בתכנון  המתמחה  לחברה 
אמיד  עסקי  לקהל  ייחודיים  ביטוח  פתרונות 
המשרה  טלפוניות.  מכירות  מומחה/ית  נדרש 
תפעולית  בעבודה  משולבת  להיות  יכולה 
מביתו  להתבצע  אמור  המשרה  ביצוע  חלקית. 
מלאה  תפעולית  תמיכה  עם  המועמד  של 
מטעם החברה. קיימת אופציה למשרה חלקית 
גבוהות+  עמלות   + גבוה  בסיס  שכר  מלאה.  או 

אפשרויות קידום למתאים / מתאימה .
דרישות התפקיד:

• יכולת מוכחת במכירות טלפוניות
• ידע בתחום הביטוח / הפיננסיים – יתרון

בפרט  מחשובית,  בסביבה  גבוהה  שליטה   •
בסביבת אקסל - חובה

• יחסי אנוש מצוינים
•יכולת ניהול שיחה עם רקע עסקי

חוסן נפשי – חובה.
ilan@ivry.co.il

לסוכנות ביטוח ותיקה דרוש/ה חתמת 
באלמנטרי עם ניסיון. משרה מלאה  בחיפה

אור - גד סוכנות לביטוח. להפנות קורות חיים
zvigadi.orgad@gmail.com למייל

לסוכנות ביטוח בפתח תקוה, דרוש/ה חתם/ת 
עסקים, בעלת ניסיון של 5 שנים לפחות. חובה 
ידע מקצועי מוכח בתחומי DO, הנדסי, קבלנים 

עסקים גדולים וכד' תנאים טובים למתאימים.
jobs@avivit.co.il :קורות חיים למייל

לסוכנות ביטוח בראשון לציון דרוש/ה פקיד/ה
ביטוח אלמנטרי וחיים למשרה חלקית קורות 

Haimedri22@012.net.il .חיים למייל

לסוכנות ביטוח בראשון לציון דרוש/ה מנהח"ש 
למשרה  וחיים  אלמנטרי  בביטוח  ידע  עם 

חלקית קורות חיים למייל.
Haimedri22@012.net.il

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח 

מעוניין לקלוט וליווי עד לרכישה של תיק 
סוכן. חיים ואלמנטארי. כולל משרד ותפעול 

Michaele@ .סודיות מובטחת. מיכאל
b4-u.co.il נייד 0528741331

 למעוניינים לרכוש תיקי ביטוח פרטים :  
dani@gsr.co.il גשר מיזוגים, רכישות והשקעות

גשר מיזוגים, רכישות והשקעות
סוכנות לביטוח ותיקה ומנוסה, מעוניינת בניהול 

תיקי ביטוח )אלמנטרי וחיים( + אפשרות להמשך 
תעסוקה במשרד. תנאים מצויינים. סודיות 

itsik@newafikim.co.il :מובטחת. לפרטים

סוכן ביטוח ותיק מעוניין להכניס שותף )50%( 
לתיק ביטוח אלמנטרי רווחי ואיכותי ביותר )רוב 

הפוליסות בתיק: דירות, עסקים וחבויות, ומיעוטן 

כלי רכב(. טלפון: 4520900 - 050                

סוכנות "מרום לגיל הזהב בע"מ" רוכשת תיקי 
ביטוח מסוכנים המעוניינים לפרוש. תהליך 

הפרישה והרכישה מותאמים לצרכי הסוכן. נא 
לפנות לנורית בטלפון: 2366666 - 073

למכירה תיק ביטוח איכותי בת"א. גשר מיזוגים, 
dani@gsr.co.il  :רכישות והשקעות. לפרטים

שכירות משנה

,לסוכן  בר"ג  הבורסה  באזור  יוקרתי  משרד 
וחיסכון המעוניין בשרותי  חיים בריאות  ביטוח 
הביטוח  תחומי  בכל  ורחבים  כוללים  משרד 

הפנסיוני ניתן לקבל
בסכום סמלי ובעבודה משותפת –אטרקטיבי 

09-7738381

בסוכנות ביטוח בפתח תקווה משרד/ים לסוכן 
שכלולות  הנלווה  הציוד  כל  עם  מרוהט/ים, 
ביטוח,  לחברות  חיבור  רשת,  )תשתית  במחיר 
, חדר ישיבות, חשמל, ארנונה,  הקלטת שיחות, 

מים, ניקיון, חדר ישיבות מאובזר ועוד(.
ziv@avivit.co.il :לפרטים: מ

להשכרה 2 חדרי משרד מפוארים 
בסוכנות ביטוח ותיקה וגדולה בירושלים 

במרכז העיר ,כולל שירותי משרד .
 לפרטים: יעקב טל 0507396364  

yaakov@av-y.co.il

להשכרה חדרי משרדים בסוכנות 
ביטוח בפתח תקווה. החדרים מרוהטים 
ומאובזרים- כסא, שולחן, טלפון. המחיר 

פיקס – כולל חשמל, ארנונה ומים. 
לפרטים: מאיר, 2248252- 052 ובמייל 

meir@ofir-insurance.co.il

לראשונה בתולדות הלשכה – 
תקציב דו־שנתי ל־2016־2017

הלשכה עברה לתשלום דיגיטלי לספקים; המשימה המרכזית – גיוס סוכנים צעירים

סוכני ב לשכת  של  הכללית  אסיפה 
שעבר,  בחודש  שהתקיימה  הביטוח, 
אושר ברוב קולות, לראשונה בתולדות 
הלשכה, תקציב דו־שנתי לשנים 2016־2017. 
מדובר בתקציב של לשכת סוכני הביטוח ושל 
החברה הכלכלית ליסוב גרוזנברג בע״מ, שהיא 

חברה בת של הלשכה.

ביוזמת  היה  דו־שנתי  לתקציב  המעבר 
ברשות  הלשכה  של  הכספים   ועדת 
בין  לאיזון  להגיע  הוא  והיעד  ברוך,  אבי 
הכנסות להוצאות הלשכה עד סוף 2017 ולעבור 
לקראת  ולביטוח.  לפיננסים  במכללה  לרווחיות 
יחד  הכספים,  ועדת  התכנסה  הכללית  האסיפה 
אריה  הלשכה,  ונשיא  המקצועיים  הגורמים  עם 
כדי להגיע למוצר  ישיבות  אברמוביץ, לשלוש 

המוגמר שהוצג בפני האסיפה.

מנהל פדגוגי ומנהל שיווק 
למכללה

אבי  הציג  הכללית  באסיפה  דבריו  בפתח 
ברוך, את הנחות היסוד לתקציב, כשבין היתר 
הדגיש את משימת הלשכה והסניפים – לצרף 
סוכנים  על  דגש  מתן  תוך  חדשים  סוכנים 

צעירים.
בנושא המכללה לפיננסים ולביטוח אמר ברוך, 
לקבל  ומיוחדת  מאומצת  פעילות  ״נעשית  כי 
ובכך  הכלכלה  ממשרד  רשמי  הכרה  אישור 

ולהשתלמויות  לקורסים  המכללה  את  לפתוח 
למגזרים חדשים רבים כמו עובדי מדינה לגמול 
משוחררי  משוחררים,  חיילים  השתלמות, 
הביטוח  חברות  ועובדי  הביטחון  מערכת 
מנהל  של  גיוס  תוקצב  כך  לשם  והסוכנויות. 

פדגוגי למכללה ומנהל שיווק״״.
במהלך השנה האחרונה, כדי לחסוך בעלויות 
ולהתייעל בעבודה, יזמו הנשיא אריה אברמוביץ, 
ויו״ר ועדת הכספים אבי ברוך, מעבר לתשלום 
לספקים באמצעים דיגיטליים, וכיום כמעט ואין 

התנהלות באמצעות צ׳קים מול הספקים.
של  הכספים  ועדת  שהנהיגה  חידוש  עוד 
הלשכה: ״לראשונה, כהכנה לישיבות והאסיפות 
של הלשכה, אנחנו שולחים מראש למשתתפים, 
וההצעות  הדו״חות  את  האירוע,  לפני  כשבוע 
הצעות  מראש  לקבל  כדי  הכספיים  בנושאים 

ושאלות ולהיערך למתן התשובות״.
סוכני  לשכת  לאתר  הועלו  התקציב  נתוני 

הביטוח לעיון חברי הלשכה. 
מערכת "ביטוח ופיננסים"

לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il :המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל

 דרושים

לסוכנות ביטוח מובילה באיזור באר שבע 
דרושה טלפנית לקביעת פגישות. שעות 

גמישות + שכר בסיס + עמלות גבוהות מתאים 
 MEIR@HOMA.CO.IL :למשרת אם. לפניות

מעוניין במשרה חלקית באזור ראשל"צ, ניסיון 
עשיר בכל ענפי הביטוח. סוכן/ת לאחר מכירת 

 התיק האישי. לפניות:
drusim@gmail.com

לסוכנות ביטוח בחיפה דרושה פקידה, 
חתמת באלמנטרי עם נסיון בהפקת פוליסות, 

הצעות מחיר וניהול שוטף של המשרד.
משרה מלאה, תנאים טובים למועמדות.

אזור חיפה והקריות. את קורות החיים וכל מידע 
 רלוונטי בנוגע למודעה יש להעביר לגדי במייל:

zvigadi.orgad@gmail.com

לסוכנות ביטוח מובילה באזור השפלה דרוש 
בעל רישיון פנסיוני לעבודה מעניינת ומאתגרת.

jennyl@dorot-ins.co.il קורות חיים למייל

דרושה עובדת עם ניסיון בביטוח חיים / מנהלים 
/ בריאות בפתח תקוה. אפשרי חצי משרה.

ilan@ungar-ins.co.il :קורות חיים למייל

דרושה פקידת ביטוח אלמנטרי לחצי משרה 
)שעות גמישות(, עם ניסיון בעבודה מול חברות 
ביטוח ולקוחות. לסוכן ביטוח ברמת גן. קו"ח נא 

לשלוח לפקס: 03-7521556.

למשרד ביטוח בפ"ת דרושה רפרנטית 
ביטוח חיים בריאות ופנסיה עם ניסיון של 3 
שנים לפחות ידע בהפקה שינויים ותביעות. 

שיווק יתרון. בונוסים גבוהים. למתאימים
lliran@yeadim-bit.co.il קו"ח למייל

לחברה המתמחה בתכנון פיננסי ובניית 
פתרונות ביטוח ייחודיים לקהל עסקי אמיד 
נדרש מומחה/ית מכירות טלפוניות. המשרה 

יכולה להיות משולבת בעבודה תפעולית 
חלקית. ביצוע המשרה אמור להתבצע מביתו 

של המועמד עם תמיכה תפעולית מלאה 
מטעם החברה. קיימת אופציה למשרה חלקית 

או מלאה. שכר בסיס גבוה + עמלות גבוהות 
אפשרויות קידום למתאים / מתאימה.

ilan@ivry.co.il

לסוכנות ביטוח בפתח תקוה, דרוש/ה 
חתם/ת עסקים, בעלת ניסיון של 5 

שנים לפחות. חובה ידע מקצועי מוכח 
בתחומי DO, הנדסי, קבלנים ועסקים 

גדולים. תנאים טובים למתאימים.
jobs@avivit.co.il :קורות חיים למייל

לסוכנות ביטוח בראשון לציון דרוש/ה 
פקיד/ה ביטוח אלמנטרי וחיים 

למשרה חלקית. קורות חיים למייל: 
Haimedri22@012.net.il

דרוש/ה  לציון  בראשון  ביטוח  לסוכנות 
וחיים  אלמנטרי  בביטוח  ידע  עם  מנהח"ש 

למשרה חלקית קורות חיים למייל.
Haimedri22@012.net.il

 שת"פ ורכישות תיקי ביטוח 

מעוניין לקלוט וללוות עד לרכישה של תיק סוכן. 
חיים ואלמנטארי. כולל משרד ותפעול. סודיות 

 מובטחת. מיכאל: טל: 052-8741331
Michaele@b4-u.co.il

להשכרה חדרים מפוארים בסוכנות ביטוח 
בבית שמש. החדרים מרוהטים ומאובזרים 

- כסא, שולחן, חשמל, אינטרנט ומים.
לא כולל טלפון וארנונה.

לפרטים: מוני 050-5619777 ובמייל
moni@argus-finance.com

 למעוניינים לרכוש תיקי ביטוח פרטים :  
 dani@gsr.co.il

גשר מיזוגים, רכישות והשקעות סוכנות לביטוח 
ותיקה ומנוסה, מעוניינת בניהול תיקי ביטוח 

)אלמנטרי וחיים( + אפשרות להמשך תעסוקה 
במשרד. תנאים מצויינים. סודיות מובטחת. 

itsik@newafikim.co.il :לפרטים

סוכן ביטוח ותיק מעוניין להכניס שותף )50%( 
לתיק ביטוח אלמנטרי רווחי ואיכותי ביותר 

)רוב הפוליסות בתיק: דירות, עסקים וחבויות, 
ומיעוטן כלי רכב(. טלפון: 050-4520900                

סוכנות "מרום לגיל הזהב בע"מ" רוכשת תיקי 
ביטוח מסוכנים המעוניינים לפרוש. תהליך 

הפרישה והרכישה מותאמים לצרכי הסוכן. נא 
לפנות לנורית בטלפון: 073-2366666

למכירה תיק ביטוח איכותי בת"א. 
גשר מיזוגים, רכישות והשקעות. 

dani@gsr.co.il  :לפרטים

 שכירות משנה

משרד יוקרתי באזור הבורסה בר"ג. לסוכן 
ביטוח חיים בריאות וחיסכון המעוניין 

בשרותי משרד כוללים ורחבים בכל 
תחומי הביטוח הפנסיוני. ניתן לקבל

בסכום סמלי ובעבודה משותפת – אטרקטיבי. 
09-7738381

בסוכנות ביטוח בפתח תקוה משרד/
ים לסוכן מרוהט/ים, עם כל הציוד 

הנלווה: תשתית רשת, חיבור לחברות 
ביטוח, הקלטת שיחות, חדר ישיבות, 

חשמל, ארנונה, מים, ניקיון ועוד.
ziv@avivit.co.il :לפרטים

להשכרה 2 חדרי משרד מפוארים 
בסוכנות ביטוח ותיקה וגדולה בירושלים 

במרכז העיר ,כולל שירותי משרד.
 לפרטים: יעקב טל 050-7396364 

yaakov@av-y.co.il

להשכרה חדרי משרדים בסוכנות 
ביטוח בפתח תקווה. החדרים מרוהטים 

ומאובזרים - כסא, שולחן, טלפון. המחיר 
פיקס – כולל חשמל, ארנונה ומים. 

לפרטים: מאיר, 052-2248252 ובמייל 
meir@ofir-insurance.co.il

לפני  סיום

אבי ברוך
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