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האוצר שוקל הפיכת הפיקוח על הביטוח לרשות עצמאית    

התנגדות במגזר העסקי ובענף הביטוח להפיכת 
הפיקוח לגוף עצמאי: ״אסור שזה יקרה״ 

גורמים בענף מודאגים: ״גם היום אנחנו מתקשים להתמודד עם ההחלטות חסרות ההיגיון של המפקחת״ ‰ 
שרגא ברוש:״המפקחת כבר הוכיחה את חוסר רצונה בהידברות – ומודל כזה יהפוך את כוחה לבלתי מוגבל״

רונית מורגנשטרן

עצמאי  מדי?

לאחרונה ב הנשמעות  לעמדות  ניגוד 
להצעת  ובסתירה  הביטוח  ענף  מכיוון 
במטרה  שעבר  בשבוע  שהוגשה  החוק 
  - הביטוח  על  הפיקוח  סמכויות  את  לצמצם 
במשרד האוצר דווקא שוקלים לחזק את הפיקוח, 
ולהפוך אותו לרשות עצמאית. הרשות העצמאית 
את  גם  בתוכה  עשויה לשלב  תוקם,  אם  החדשה, 
בהתאם  האשראי,  כרטיסי  חברות  על  הפיקוח 
)הפרדת  שטרום  בוועדת  המוצעת  לרפורמה 
נמצא  כיום  מהבנקים(.  האשראי  כרטיסי  חברות 
הפיקוח על הביטוח בתוך אגף שוק ההון, הביטוח 

והחיסכון, אחד מאגפי משרד האוצר.

לא כפופה לשר
על פי המלצות צוות משרד האוצר, בראשות סגן 
השר יצחק כהן, ייצא הפיקוח על הביטוח ממשרד 
האוצר ויהפוך לרשות עצמאית, שהקמתה מעוגנת 
ושאינה כפופה לשר האוצר, בדומה לרשות  בחוק 
רשות  אגב,  העסקיים.  ההגבלים  ורשות  החשמל 
ומשופעת  יותר  מנופח  גוף  היא  מטבעה  עצמאית 
יותר מאגף במשרד האוצר, עם  בכוח אדם, הרבה 
לשכה גדולה בהרבה, המחולקת לאגפים וכוח אדם 

נוסף.
בהמלצות הצוות הפנימי של האוצר ישנו דגש 
לרשות  שתהיה  המלאה  החוקית  העצמאות  על 
הפיקוח החדשה. עם זאת, על פי המלצות הצוות, 
מיסוי,  תקציבית,  למדיניות  הקשורים  נושאים 
הפרישה,  גיל  לפנסיה,  מס  והטבות  הפרשות 
וסבסוד אג״ח מיועדות - יישארו בידי שר האוצר.

כחלון שוקל בחיוב
יש לציין כי בעבר עלו הצעות דומות, אך כל שרי 
רגולטורי  בגוף  שמדובר  משום  אותן,  דחו  האוצר 
עוצמתי, אותו רצו להשאיר תחת סמכותם. זו הפעם 
האוצר  ששר  מעשית,  בהצעה  שמדובר  הראשונה 
משה כחלון מבקש לשקול אותה ברצינות. לדברי 
לאמץ  כחלון  לנטיית  הרקע  לאוצר,  מקורבים 
עשוי  כזה  שגוף  כיוון  פרקטי,  הוא  ההמלצות  את 
באשראי  התחרות  את  לקדם  לשאיפתו  להתאים 
בנקאי  החוץ  האשראי  על  הפיקוח  בנקאי.  החוץ 

ולכן  הבנקים,  על  המפקח  תחת  להיות  יכול  אינו 
פתרון בדמות רשות פיקוח עצמאית לתחום הביטוח 

והאשראי מתאים לרצון כחלון.
להכפפת  התייחסות  אמנם  אין  בהמלצות 
האשראי החוץ בנקאי לרשות החדשה, אם תוקם, 
אולם רעיון כזה עשוי להתקבל בחיוב גם על ידי 
הוועדה להגברת התחרותיות בשירותים בנקאיים 
הסופי  הדו״ח  את  גיבשה  לא  שעדיין  ופיננסיים, 
שלה. יו״ר הוועדה, דרור שטרום, כבר הציע בעבר 
כי הפיקוח על חברות כרטיסי האשראי יהיה תחת 
אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון. להצעה התנגד 
בעבר בנק ישראל, שרוצה שהפיקוח על האשראי 
החוץ בנקאי יהיה תחתיו, כמו הפיקוח על הבנקים.

רעיון שאסור שיתממש
גורמים בענף הביטוח מסרו ל״ביטוח ופיננסים״, 
כי הרעיון של הפיכת הפיקוח על הביטוח לרשות 
היום  גם  שיתממש;  שאסור  ״רעיון  הוא  עצמאית 
אנחנו מתקשים להתמודד עם ההחלטות המטלטלות 
אם  הביטוח.  על  המפקחת  של  ההיגיון  וחסרות 
כפופה  תהיה  לא  היא  עצמאית,  רשות  תהיה  היא 
לממשלה ולא לכנסת. היום אנחנו יכולים לשנות 

הוראות שלה בוועדת הכספים או בוועדת הכלכלה 
– אך כרשות עצמאית היא לא תעבור את מסננת 
השר שלה, שגם הוא כפוף לכנסת, ולא את ועדות 

הכנסת״. 
נשיאות  יו״ר  למהלך.  מתנגד  העסקי  המגזר  גם 
הארגונים העסקיים, שרגא ברוש אומר כי ״לנוכח 
על  המפקחת  שמפגינה  הרגולטורית  התזזיתיות 
לענף  גורמת  שהיא  הרבים  והזעזועים  הביטוח 
החיסכון הפנסיוני בישראל, אנו סבורים שהמערכת 
הרגולציה  את  למתן  ניתן  במסגרתה  הקיימת, 
עדיפה  ובלמים,  איזונים  של  מערכת  באמצעות 
יינתן  עצמאי  במודל  לחלוטין.  עצמאי  מודל  על 
לפיקוח כוח בלתי מוגבל, ללא יכולת פיקוח ובקרה 
הוכיחה  המפקחת  לצערנו,  והכנסת.  הממשלה  של 
בתהליך  רצונה  חוסר  את  האחרונים  בחודשים 
על  טבעי  באופן  מי שאחראי  עם  מסודר  הידברות 
הפנסיה של העובדים - המעסיקים וההסתדרות - 
שבהפיכת  הסכנה  מהי  הוכיחה  ידיה  במו  ולמעשה 
הפיקוח על הביטוח לרשות עצמאית. ללא התערבות 
להוביל,  המפקחת  שביקשה  בצעדים  המעסיקים, 
היו נגרמים למשק נזקים של מיליארדים כתוצאה 

מתוספת עלויות ושינוי אופן וגובה ההפרשות״.

שר האוצר משה כחלון. עניינים מהותיים יישארו בידי האוצר

זו הפעם הראשונה 
שמדובר בהצעה 

מעשית, ששר האוצר 
משה כחלון מבקש 

לשקול ברצינות. הרקע 
לנטיית כחלון לאמץ את 

ההמלצות הוא פרקטי, 
כיוון שגוף כזה עשוי 

להתאים לשאיפתו 
לקדם את התחרות 

באשראי החוץ בנקאי
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הרפורמה ר של  לתוקף  כניסתה  לפני  גע 
לבג״צ  הוגשה  השבוע  הבריאות,  בביטוח 
עתירה נגד הרפורמה. שלמה אייזיק, יו״ר 
ובעלי קבוצת הביטוח והפיננסים ״יונט״ הגיש את 
כניסתם  ביניים שיימנע את  צו  ומבקש  העתירה, 
לתוקף של תקנות הפיקוח וחוזרי הביטוח בענייני 

ביטוח הבריאות הפרטיים עד להכרעה בעתירה.
את העתירה המדוברת הגישו עורכי הדין עידן 
איידן, עידן דיין ודוד תירוש, ממשרד איידן תירוש 
ושות׳. בעתירה נטען כי ״הרפורמה כוללת הוראות 
מסוכן  מהלך  מהווה  היא  בעליל.  סבירות  בלתי 
שעתיד להוביל לתוצאות הרסניות בתחום ביטוחי 
כבכייה  הרחוק  הלא  בעתיד  ותתברר  הבריאות 
לדורות״. עוד מצוין בעתירה כי ״הרפורמה מהווה 
והרגולטור  המדינה  של  תקדים  חסרת  התערבות 
)להבדיל  הפרטיים  הבריאות  ביטוחי  בתחום 
דרמטית  פגיעה  ופוגעת  הציבורי(,  מהתחום 
הפוליסה  הפרט.  של  חוקתיות  יסוד  בזכויות 
בסיס  פוליסת  אינה  בתקנות  שנקבעה  האחידה 
כשלצידה חברות הביטוח תהיינה רשאיות להציע 
ויחידה  נוספות. מדובר בפוליסה אחידה  פוליסות 
רשאיות  תהיינה  לא  הביטוח  חברות  שמלבדה 
להציע פוליסות נוספות או כיסויים נוספים. היינו, 

פוליסה אחת שאין בלתה״. 

חריגים אבסורדיים
לטענת העותר, הרפורמה תיצור מצב אבסורדי 
מדובר  אם  להתחשב  בלי  המבוטחים,  כל  שבו 

בתינוק או קשיש, יאלצו לרכוש את אותה הפוליסה 
שקבעה המדינה, ״מבלי יכולת להוסיף או להחסיר 
בכל  מבוטח  שלכל  לכל  ברור  כאשר  כיסויים, 

קבוצת גיל קיימים צרכים בריאותיים שונים״.
ה״חריגים  לסוגיית  גם  מתייחסת  העתירה 
ביקשה  הביטוח  סוכני  לשכת  שגם  לכיסוי״, 
מדינת  של  מסוגה  במדינה  כי  וטוענת  לתקנם, 
ישראל, מובן כי מקרה ביטוח שאירע עקב פעילות 
מלחמתית או פעולת איבה או עקב שירות המבוטח 
בגוף ביטחוני או משטרתי, הוא חריג. ״מה שעוד 
שהמדינה  ״הוא  נכתב,  ומקומם״,  אבסורדי  יותר 
כיום  לו  העומדת  האפשרות  את  מהפרט  שוללת 

לקנות כיסוי ביטוחי למקרים אלו״.

שינויים בלתי נסבלים
עוד מתייחסת העתירה להגבלת תקופת הביטוח 
לתקופה  הפרטיים  הבריאות  ביטוחי  בפוליסות 
קצובה של שנתיים בלבד. בתום השנתיים יחודשו 
הפוליסות שוב לשנתיים, בין אם באותם תנאים 
ובין אם בתנאים שונים, כשחברת הביטוח תהיה 
רשאית לייקר את הפוליסה בעד 20%, ללא צורך 
בהסכמת המבוטח. ״הפררוגטיבה שניתנה למבטח 
לשנות מדי שנתיים את סכומי הביטוח בשיעורים 
בלתי  היא  המבוטח  הסכמת  ללא  יחסית  ניכרים 
המבטח  בו  תקדימי  מצב  יוצרת  היא  נסבלת... 
המבוטח  של  לכיסו  יד  למעשה  להכניס  רשאי 
את  לקבל  מבלי  נוספים  כספים  ממנו  ולגבות 
הסכמתו לכך. נשללת זכותו של הפרט להחליט 

בעצמו״.

לא בוחרים מנתח
בלב העניין מצויה האפשרות שניתנה לרגולטור 
רופאים  של  ומוגדרת  סגורה  רשימה  לקבוע 
בפוליסה  המבוטח  יוכל  מתוכה  שרק  מנתחים 
האחידה לבחור: ״לא זו בלבד שבמערכת הבריאות 
הציבורית הפרט אינו זכאי לבחור את זהות הרופא 
המנתח, הרי שהרפורמה מבקשת לעקר את הזכות 
ביטוחי  תחום  במסגרת  גם  כן  לעשות  הפרט  של 
הבריאות הפרטיים. זאת, בניגוד לעמדה הרשמית 
לביצוע  הכיסוי  מהות  ולפיה  האוצר  משרד  של 
המבוטח  זכות  הינה  בישראל  פרטיים  ניתוחים 

לבחור מנתח״.
כלשהן  בריאות  פוליסות  אושרו  לא  בינתיים 
בעיה  היוצר  מצב  הרפורמה,  לדרישות  בהתאם 
לסוכני הביטוח, משום שהחל מהאחד בפברואר לא 

יהיה להם מוצר שיוכלו למכור ללקוחותיהם. 

עתירה לבג״צ נגד הרפורמה בביטוח הבריאות של סלינגר: 

 ״מהלך מסוכן והוראות בלתי סבירות״
שלמה אייזיק, יו״ר ובעלי יונט עתר בניסיון לעצור את הרפורמה, בטענה 

ל״התערבות חסרת תקדים של הרגולטור, ופגיעה דרמטית בזכויות יסוד של 
הפרט״ ‰ הפוליסה האחידה אמורה להיכנס לתוקף ב־1 בפברואר

רונית מורגנשטרן

קרב  בלימה

״הרפורמה כוללת הוראות בלתי 
סבירות בעליל. היא מהווה 

מהלך מסוכן שעתיד להוביל 
לתוצאות הרסניות בתחום 

ביטוחי הבריאות ותתברר בעתיד 
הלא הרחוק כבכייה לדורות״

ועדת העבודה, הבריאות והרווחה, בראשות 
ח"כ יולי אדלשטיין, תתכנס לדיון דחוף 

בפוליסת הבריאות האחידה ב־2 בפברואר. 
הבקשה לדיון מהיר הוגשה על ידי חברי 

הכנסת קארין אלהרר )יש עתיד(, איציק שמולי 

ח"כ אלהרר: הרפורמה בבריאות תפגע במבוטחים

סלינגר. ״תוצאות הרסניות״

)המחנה הציוני( ואוסאמה סעדי )הרשימה 
המשותפת(. בבקשתה לדיון מהיר מסבירה ח"כ 
אלהרר כי "במסגרת הרפורמה צפויים שינויים 

מרחיקי לכת בפוליסות הביטוח, חלקם שינויים 
שיפגעו במבוטחים. הפגיעה הקשה ביותר היא 
שבמקום פוליסות עם פרמיה קבועה כפי שיש 
כיום, תהיה לחברות הביטוח אפשרות להעלות 

את הפרמיה כל שנתיים. בנוסף, בין היתר, 
צפויות הפגיעות הבאות: שינוי הפרמיה לפי 

גיל ולא לפי תקופות קבועות כפי שנהוג כיום; 
הארכת תקופת האכשרה; העלאת השתתפות 

עצמית לניתוחים וקביעת תקרה לתקופת 
האשפוז שעליה אפשר לקבל החזר".

רונית מורגנשטרן

קארין אלהרר
)מימין( ואיציק 

שמולי
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סלינגר ממשיכה לזעזע את ענף 
הביטוח: בעל שליטה או מקורב 

 לא ישמש בתפקיד מרכזי
בטיוטה שפרסמה המפקחת דורית סלינגר היא קובעת כי גם מקורבים לדירקטורים 

לא יוכלו לשאת משרה מרכזית ‰ הנפגעת העיקרית: מגדל של שלמה אליהו

רונית מורגנשטרן

רפורמת  המקורבים

ההון, ה שוק  אגף  על  ממונה 
דורית  והחיסכון  הביטוח 
תקנות  טיוטת  הפיצה  סלינגר, 
או מקורבו  חדשות, לפיה בעל שליטה 
מרכזי  בתפקיד  יכהן  ולא  ימונה  לא 
או  בעל שליטה  זאת,  עם  מוסדי.  בגוף 
מקורב יוכל לכהן בתפקיד דירקטור או 
יו״ר הדירקטוריון. בנוסף, גם מקורבים 
לדירקטור לא יוכל להתמנות לתפקיד 
הערות  לקבלת  הופצה  הטיוטה  מרכזי. 

לקראת חוזר סופי בנושא.
הביטוח  על  הפיקוח  של  ההסבר 
״בנסיבות  כי  הוא  המוצעות  לתקנות 
בהן בעל השליטה בגוף מוסדי או קרובו 
מכהנים כחברי הנהלה, או אף מכהנים 
וכחברי  דירקטוריון  כחברי  זמנית  בו 
הדירקטוריון  של  עצמאותו  הנהלה, 
הדירקטוריון  פיקוח  אם  וספק  נפגמת, 
ההנהלה  על  אחרים  בקרה  ומנגנוני 
אפקטיבי, גם משום הקרבה שבין חברי 
וגם משום  הנהלה  לחברי  הדירקטוריון 

בעל  גם  שהוא  מנהל  ולבקר  לפקח  הקושי 
השליטה, או קרובו של בעל שליטה״.

“קרוב״, מוגדר בתקנות בצורה מורחבת כ״בן 
זוג, הורה, הורה הורה, בן או בת, אח או אחות 
וילדיהם,  דודה  או  דוד  גיסה,  גיס,  וילדיהם, 
או  נכד  כלה,  חתן,  חמות,  חם,  חותנת,  חותן, 
נכדה, לרבות חורגים, בני זוגם של כל אלה, 
וכן כל אדם הסמוך על שולחנו״. תפקיד מרכזי 
מוגדר כמנכ״ל, סמנכ״ל, מנהל חטיבה, או כל 
הגדיר  ההון  שוק  על  שהממונה  אחר  תפקיד 
על  משמעותית  השפעה  בעל  שהוא  ככזה 
פרופיל הסיכון של הגוף המוסדי או של כספי 

החוסכים.

"מכה לשלמה אליהו"
ההשלכה הבולטת של ההנחיה החדשה של 
מכהן  שבה  מגדל,  חברת  על  היא  סלינגר 
כמנכ״ל עופר אליהו, בנו של בעל השליטה 
נכללת  בטיוטה  זאת,  עם  אליהו.  שלמה 
הוראת מעבר לפיה ״אם אדם שביום פרסומן 

מוסדי  בגוף  כדין  מכהן  אלה  תקנות  של 
ולכהן  להמשיך  רשאי  מרכזי,  כבעל תפקיד 
בתפקידו בגוף המוסדי עד תום שלוש שנים 

מיום הפרסום״.
בנוסף, התקנות קובעות כי הפסילה תתייחס 
גם למי שהורשע בבית המשפט בגין עבירות 
שבית  עברות  או  שוחד,  ערך,  ניירות  של 
כבעל  מלשמש  פסול  הוא  כי  קבע  המשפט 
תפקיד מרכזי בחברה ציבורית, אלא אם עברו 

שבע שנים ממתן פסק הדין.
ראשי  לסוגיית  גם  מתייחסות  התקנות 
מפוקחים  אם, שאינם  אחזקות/חברות  חברות 
הביטוח,  על  הפיקוח  ידי  על  ומאושרים 

המתערבים בניהול חברת הבת. בנושא 
חשש  ״עולה  כי  בטיוטה  נכתב  זה 
כשירים  שאינם  גורמים  של  להשפעה 
הגוף  של  הפעילות  על  ומתאימים 
מוסדי. הוראות הדין מסמיכות את שר 
ותנאים  כשירות  תנאי  לקבוע  האוצר 
לנושאי  עניינים  ניגודי  למניעת 
מגבלות  זה  בכלל  מוסדי,  בגוף  משרה 
שיחולו עליהם בתום תקופת הכהונה או 
ישנה חובת  ההעסקה. בחלק מהמקרים 
ההון  שוק  על  לממונה  מראש  הודעה 
ונדרש  נושא משרה,  למנות  כוונה  על 

שבעל  אפוא  יוצא  למינוי.  אישורו 
משרה  נושא  או  תפקיד  בעל  שליטה, 
בתאגיד שליטה שאינו משמש כנושא משרה 
או בעל תפקיד מרכזי בגוף המוסדי הנשלט, 
אך מעורב בהתנהלותו ומשפיע על החלטות 
ניהוליות, עשוי להיות כזה שאינו עומד בתנאי 
כנושא  כהונה  לצורך  הנדרשים  כאמור  הסף 
מוסדי  בגוף  מרכזי  תפקיד  בעל  או  משרה 
בעניינים בהם מעורבותו מהותית״. זה המצב, 
אגב, במגדל, בו מינה שלמה אליהו את עודד 
למנכ״ל  לשעבר,  הביטוח  על  המפקח  שריג, 
מגדל אחזקות, בעקבות התנגדות סלינגר על 

מינויו לתפקיד מרכזי במגדל ביטוח.
ל״ביטוח  מסרו  הביטוח  בענף  גורמים 
לשלמה  קשה  במכה  ״מדובר  כי  ופיננסים״ 
בכירים  במינוי  שהתנהלותו  בעיקר,  אליהו 
במגדל הביאה להתכתשות ממושכת בינו לבין 

המפקחת״.
של  החדשות  התקנות  על  זועמים  במגדל 
החברה  של  הרשמית  תגובתה  אך  המפקחת, 
מול  ענייניה  את  מנהלת  ״מגדל  מאופקת: 
הרגולטור ישירות ולא באמצעות התקשורת״.

״מדובר במכה קשה לשלמה 
אליהו בעיקר, שהתנהלותו במינוי 

בכירים במגדל הביאה להתכתשות 
ממושכת בינו לבין המפקחת״

 ״בנסיבות בהן בעל השליטה 
בגוף מוסדי או קרובו מכהנים 
כחברי הנהלה, עצמאותו של 

הדירקטוריון נפגמת״

עופר אליהו. הנפגע העיקרי?
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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



6 | 28 בינואר 2016 

ההפרדה  מתקרבת

מוצר מ השיק  האוצר  שרד 
גמל  קופת   – חדש  חיסכון 
שניתן למשוך את החיסכון 
דווקא  ולאו  גיל,  בכל  בה  שהצטבר 
בגיל הפרישה. בקרוב יפרסם האוצר 
לחוסכים  יאפשר  בו  חוק  תזכיר 
שאינה  הגמישה,  בקופה  השקעה 
לגיל  עד  החוסך  כספי  את  “נועלת“ 

פרישה. 
היא  זה  מהלך  מאחורי  הכוונה 
מוצרי  מול  תחרות  ליצור  כפולה: 
פוליסות  )כגון  השונים  החיסכון 

ניתן למשוך את  וקרנות נאמנות, מהן  חיסכון 
הכסף בכל עת, תוך תשלום מס על רווחי ההון 
קופות  בין  התחרות  את  להגדיל  וכן  שנצבר( 

הגמל עצמן. 

תמריץ כפול 
עם זאת, מי שיבחר להמשיך ולחסוך בקופת 
כך  על  יקבל  פרישה  גיל  עד  הגמישה  הגמל 
תמריץ כפול – החיסכון יהיה פטור ממס רווח 
ממס  פטורה  תהיה  יקבל  שהוא  והקצבה  הון, 
)כיום יש מיסוי על קצבת הפנסיה(. אם ימשוך 
את הכספים קודם, לא ייהנה מהפטור. בנוסף, 
חוסך שיבחר לחסוך בקופת גמל נזילה שכזאת, 
לעומת  ההפקדה,  בעת  מס  מהטבות  ייהנה  לא 

חיים,  ביטוחי  קיימות,  גמל  בקופות  החוסכים 
קרנות פנסיה וכדומה.

שתיק  גמל,  בקופת  ינוהל  החדש  המוצר 
ההשקעות שלה מושקע בשוק ההון ולא ייהנה 

מאגרות חוב מיועדות )מבטיחות תשואה(.
השקת  עם  אמר  כחלון,  משה  האוצר  שר 
תהווה  החדשה  הגמל  “קופת  החדש:  המוצר 
השקעה  אפיק  ותחרותי.  חדש  השקעה  אפיק 
לנו  שמציעים  הבנקים  משל  טוב  יותר  הרבה 
להציע  חייבים  יהיו  הם  כלום.  בעצם   - היום 

לציבור מוצרים דומים בכדי להתחרות“.
הוועדה  יו”ר  ארנון,  יובל  מסר  בתגובה 
ביטוח:  סוכני  בלשכת  פנסיוני  לחיסכון 
“המוצר החדש מאוד מעניין ואטרקטיבי; אנחנו 

מתריעים כבר תקופה ארוכה, שלאחר 
ב־2008  הגמל  קופות  לחוק   3 תיקון 
לפנסיה  אחד  חיסכון  מוצר  רק  נותר 
כלשכה  אנחנו  הפנסיה.  קרנות   –
מברכים על כל מוצר איכותי שניתן 
את  לאזרחים  באמצעותו  להגדיל 
זה  בנוסף,  הפרישה.  בגיל  הפנסיה 
מוצר  להציע  הסוכנים  לנו  יאפשר 
להגדיל  וגם  שלנו  ללקוחות  נוסף 
הכנסות מול השחיקה הגדלה במוצרי 

קרנות הפנסיה“.
את  אוהבים  פחות  הביטוח  בחברות 
המוצר החדש. בני שיזף, משנה למנכ“ל ומנהל 
תחום חיסכון ארוך טווח וסיכוני חיים בהפניקס, 
יש להשלים את המהלך אל  כי  בתגובה,  אמר 
שהן  הביטוח,  חברות  של  החיסכון  קופות  מול 
מכשיר דומה. “לעומת קופת גמל שהיא תקנון, 
ניהול  דמי  לקבוע  אפשר  שבו  הסכם  יש  פה 
שלא  מדוע  סיבה  רואה  לא  אני  שנים.  לאורך 
לכלול הטבות אלה בקופות הביטוח ואז החברות 
יציעו סדרה של מוצרים המבוססים על עידוד 
שיזף.  אמר  לפרישה“,  פרט  כספי  של  חיסכון 
לדבריו, המוצר החדש מתחרה בעיקר בצריכה 
הפרטית: “אם מסתכלים על השנים האחרונות, 
כלומר  קטן,  והחיסכון  גדלה  הצריכה הפרטית 

הכספים לא נותבו לקרנות נאמנות“.

האוצר מגדיל התחרות בשוק החיסכון: 
משיק קופת גמל נזילה 

המוצר החדש, שיתחרה בקרנות הנאמנות ופוליסות חיסכון, יאפשר למשוך את כספי החיסכון בכל עת ‰ 
הלשכה: “הזדמנות כלכלית גם לסוכני הביטוח“ ‰ כחלון: “המוצר מתחרה בבנקים שמציעים היום – כלום“

רונית מורגנשטרן

עדת השרים לענייני חקיקה אישרה את הצעת ו
ההפצה  מעמלת  ניהול  דמי  להפרדת  החוק 
הכנסת  חברי  ידי  על  הוגשה  ההצעה  לסוכן. 
מיקי זוהר ונורית קורן )ליכוד(, מיכל בירן ועמר 
בר־לב )המחנה הציוני( ורועי פולקמן )כולנו(. יש 
פרטית  חוק  בהצעת  הממשלה  תמיכת  כי  לציין 
של חברי כנסת מגדילה מאוד את סיכוייה לעבור 

בכנסת.
על פי ההצעה, לא תהיה זיקה בין דמי הניהול 
שהוא  העמלה  לבין  מהעמית  מוסדי  גוף  שגובה 
ביטוח  פוליסת  מכירת  בגין  לסוכן  משלם 
מטרתו  כי  נטען  לחוק  ההסבר  בדברי  פנסיוני. 
כלפי  הפיננסיים  הגופים  מצד  הטיה  ״למנוע 
סוכנים פנסיונים כדי שימליצו ללקוחותיהם על 

מוצרים שדמי הניהול שלהם גבוהים״. 

ומקווים  החוק  הצעת  קידום  על  מברכים  ״אנו 
שהיא תעבור בתוך מספר חודשים“, אומר אריה 
“מדובר  ביטוח.  סוכני  לשכת  נשיא  אברמוביץ, 
ועם סוכני  בהליך שייטיב עם ציבור המבוטחים 
הביטוח. ניתוק דמי הניהול מעמלת סוכן הביטוח 
העין  מראית  את  ולתמיד  אחת  להסיר  תאפשר 
לפיה סוכני הביטוח הם בעלי אינטרסים הנוגדים 
חופפת  הביטוח  סוכן  מטרת  הלקוח.  לטובת 
הנראות  שגם  העת  והגיעה  המבוטח,  של  זו  את 
הציבורית של יחסי סוכן ומבוטח תיראה בהתאם. 
אנו מצפים מחברות הביטוח לגבש מודל תגמול 
לעבודתנו,  הוגנת  תמורה  לנו  שיספק  חדש, 
וניהול  ביטוי את הטיפול במבוטח  לידי  ושיביא 

קרן הפנסיה שלו לאורך השנים״.
סלינגר,  דורית  פרסמה  כשנה  לפני  כזכור, 

תגמול  לפיה  את עמדתה  הביטוח,  על  המפקחת 
לדין.  מנוגד  הינו  הניהול  מדמי  הנגזר  לסוכן 
סלינגר טענה כי תשלום עמלות בצורה זו מעודד 
דמי  עם  מוצרים  ללקוחות  להציע  רישיון  בעלי 
ניהול גבוהים יותר, וכי מדובר בניגוד אינטרסים 
הכפפה  את  זרקה  סלינגר  במבוטחים.  שפוגע 
בין  הפרדה  שינהיגו  המוסדיים,  הגופים  לכיוון 
דמי הניהול לעמלות, אך עד כה היחידה שהרימה 
אותה היא בית ההשקעות הלמן אלדובי, שעשתה 
כן בשיתוף פעולה מלא עם לשכת סוכני ביטוח.

לעומת הלשכה, חברות הביטוח הביעו התנגדות 
החיים  ביטוח  חברות  התאחדות  המוצע.  למהלך 
אף עתרה נגד נייר העמדה בבית המשפט המחוזי 

בתל אביב. 
רונית מורגנשטרן

הממשלה תומכת בהצעת החוק 
להפרדת דמי הניהול מעמלת הסוכן
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חדשות  הביטוח

שערכנו ״ פשוטה  בדיקה  פי  על 
השנה  בחצי  התעשיינים,  בהתאחדות 
האחרונה פרסם אגף שוק ההון לא פחות 
מדובר  וחוקים.  חוזרים, עמדות, תקנות  מ־45 
הכי  בנושא  בשבוע,  חדשות  רגולציות  בשתי 
עדין במשק - החיסכון הפנסיוני. אף עסק לא 
בכזו היפראקטיביות רגולטורית  יודע לעמוד 

ויש לעצור זאת“.
התאחדות  למנכ“ל  המשנה  אמר  כך 
התעשיינים רובי גינל, בכנס העבודה באילת, 
בו התארחה הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח 

וחיסכון באוצר, דורית סלינגר.
 12 תיקון  כי  סלינגר  של  לדבריה  בתגובה 
)אשר מבקש להשוות את הפרשות המעסיקים 
לערוצים הפנסיוניים השונים( לא צפוי לייקר 
“תיקון  כי  גינל  אמר  המעסיקים  עלויות  את 
בשל  כולם  לרדאר של  עבר מתחת  12, אשר 

הכספים,  בוועדת  הממונה  של  דומה  הבטחה 
עלול להוביל לתוספת עלויות שנתית של בין 
2־4 מיליארד שקלים. בתנאים אלו, לא ניתן 
השכר  עלות  שכן  שכר,  תוספות  לתת  יהיה 
תתייקר משמעותית באופן מלאכותי ובמנותק 

מפריון העבודה“.

המחדל  ברירת  לרפורמת  גם  התייחס  גינל 
הממשלתית לפיה יבחר משרד האוצר קרן על 
פי גובה דמי הניהול בלבד: “המטרה להפחית 
זאת  לעשות  יש  אך  חשובה  הניהול  דמי  את 

הניהול  דמי  מקסימום  הפחתת  באמצעות 
הנהוגים כיום. אין צורך בדרכים הפתלתלות 
האחריות  כי  לזכור  יש  האוצר.  משרד  של 
נאפשר  ולא  המעסיק  של  היא  הפנסיה  על 
הגיוניות  ובלתי  מלאכותיות  להתערבויות 
העובדים.  של  הפנסיוני  החיסכון  את  לסכן 
כאשר העובד יצא לפנסיה, הפקידות של אגף 
שוק ההון כבר לא תהיה בתפקידה ולא תוכל 
הפנסיוני  החיסכון  מדוע  תשובות  לו  לתת 
החשוב בחייו נפל קורבן לרגולציה המסוכנת 

שרצה בישראל בשנת 2015“, אמר גינל.
“אני גם לא מבין  את דבריה של המפקחת אשר 
העבר  לתשואות  משמעות  שום  שאין  אומרת 
ולאיכות השירות בעבר ורק דמי הניהול חשובים. 
דומה הדבר למצב בו נבחר לרכוש רכב חדש בלי 
להתחשב באמינות שלו, בירידת הערך, בביצועים 

ואפילו לא בצבע שלו, אלא במחיר בלבד“.

 התאחדות התעשיינים: אקטיביות היתר 
של אגף שוק ההון מסכנת את החוסכים

המשנה למנכ“ל התאחדות התעשיינים רובי גינל:“הפקידות של אגף שוק ההון לא תוכל לתת תשובות 
לפורש מדוע החיסכון החשוב בחייו נפל קורבן לרגולציה המסוכנת שרצה בישראל ב־2015“

רונית מורגנשטרן

טרם ״ הפנסיונית  שהמסלקה  העובדה 
למכלול  מענה  ולספק  להיערך  סיימה 
פוגעת  אצלה,  המתקבלות  הפניות 
שמחד  הביטוח,  סוכני  בעבודת  משמעותית 
ומאידך  החוזר,  הוראות  ליישם את  מבקשים 
מצד  מענה  לספק  יכולת  בהיעדר  נתקלים 
אברמוביץ,  אריה  אומר  כך  המסלקה״. 
בעקבות תלונות רבות של סוכנים על תפקוד 

לקוי של המסלקה, שפוגעת בעבודתם.
מבוטחים  אליהם  מגיעים  לטענתם, 
מצב  את  במסלקה  לבדוק  מהם  שמבקשים 
ומתברר  ביטוח,  בחברות  שלהם  החיסכון 
שבכלל אין להם חשבון כזה; במקרים אחרים 
גם היו הפקדות חלקיות בלבד. ״אנו תומכים 
במהלכים להטמעת המסלקה בעבודת הסוכן, 
מהשטח  העולות  הרבות  התלונות  לאור  אך 
על תפקודה, אנו קוראים לפיקוח על הביטוח 
עליה״,  ולפקח  המסלקה  עבודת  את  לבחון 

מוסיף אברמוביץ.

חוסר מענה ונגישות 
נגישות  חוסר  על  מתלוננים  ביטוח  סוכני 
קבלת  ועל  המסלקה  של  הלקוחות  לשירות 
סוכנים  של  נוספות  תלונות  חלקי.  מידע 

מתייחסות לזמן המתנה ארוך למענה טלפוני 
סיפר:  אף  הביטוח  מסוכני  אחד  במסלקה. 
מצטבר  זמן  ימים  שלושה  במשך  ״ביליתי 
טלפוני  למענה  בהמתנה  שעות  שלוש  של 
השארתי  שהתייאשתי,  ולאחר  במסלקה, 
הודעה דרך האתר שלהם שיחזרו אלי. זה היה 
לפני יותר משבוע. אף לא אחד חזר אלי עד 

לרגע זה״.
 2015 בדצמבר  מה־1  החל  כי  לציין,  יש 

בחיסכון  העוסקים  הביטוח  סוכני  מחויבים 
פנסיוני להשתמש אך ורק בשירותי המסלקה, 

שגם עולים כסף.
״מאז  בתגובה:  נמסר  הפנסיונית  מהמסלקה 
תחילת דצמבר מתפקדת המסלקה באופן מלא 
מהמסלקה  המידע  לבקשות  המענים  ורגיל. 
ברמת  עסקים,  ימי  שלושה  בתוך  מתבצעים 
מענה של 99.9%. זמן הפעלת חשבון של סוכן 

חדש הוא עד שני ימי עסקים בלבד״.

תלונות על תפקוד לקוי של המסלקה הפנסיונית

“45 חוזרים, עמדות, תקנות וחוקים 
- שתי רגולציות חדשות בשבוע, 

בנושא הכי עדין במשק - החיסכון 
הפנסיוני. אף עסק לא יודע לעמוד 

בכזו היפראקטיביות“
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כוניות אוטונומיות, כמו אלה שגוגל מ
עדיין  שנים,  כמה  כבר  מפעילה 
אך  למדי.  נדיר  לדבר  נחשבות 
בתשתית  משמעותי  לחלק  יהפכו  שהן  נראה 
למהפכה  הקרוב.  בעתיד  שלנו  התחבורתית 
הזאת עשויות להיות כמה משמעויות מרחיקות 
של  ניכרת  הצטמצמות  היא  מהן  ואחת  לכת, 
תעשיית ביטוח הרכב, מאחר ותדירות התאונות 
ליצרן  מהנהג  תעבור  האחריות  ואילו  תרד, 

הרכב או לתוכנה שמפעילה אותו. 
מהודעה  להבין  ניתן  המהפכה  גודל  את 
שיתוף  על  מוטורס,  ג׳נרל  לאחרונה  שפרסמה 
 ,Lyft הנסיעות  שיתוף  חברת  עם  פעולה 
דולר,  מיליארד  חצי  של  בהיקף  בתוכנית 
מכוניות  של  דרישה״  ״לפי  רשת  ליצירת 
דיברה בעבר על  אובר  גם חברת  אוטונומיות. 
התמקדות במכוניות אוטונומיות, ואפילו פורד 
-האחרונה   - בתחום  תכניותיה  על  הצהירה 
מכוניות  של  המחקר  צי  את  לשלש  מתכננת 
מחזקת  ובכך  שברשותה,   Fusion Hybrid
מכונית  ליצור  מתכננת  שהיא  ההערכות  את 
שצי  דיווחה  מצידה  גוגל  משלה.  אוטונומית 

שלה  האוטונומיות  המכוניות 
מיליון  ל־1.6  מעל  גמע 
קילומטרים מאז 2009, כאשר 
מינוריות  תאונות   12 רק 
מהן  אחת  לא  ואף   – נרשמו 

באשמת כלי הרכב.
עדיין  נהג  ללא  מכוניות 
אבל  הרחב,  בשוק  זמינות  לא 
כמו  אוטונומיות  טכנולוגיות 
התנגשות,  למניעת  מערכות 
לדגמים  דרכן  את  סוללות 
כולל  רבים,  רכב  יצרני  של 

מרצדס בנץ, וולוו וטסלה. חברת המחקר והייעוץ 
Celent העריכה בדוח שיצא לאחרונה, כי בתוך 
20־30 שנה יותר מ־50% מכלי הרכב על הכביש 
יהיו אוטונומיים. ואילו KPMG צופה שמשמעות 
הדבר היא שתוך 25 שנה תעשיית ביטוח הרכב 
כיום.  מגודלה  מ־40%  לפחות  תצטמצם  האישי 
יצטרכו  בעליהן  אוטונומיות,  הן  מכוניות  אם 
ונזק  גניבה  שיכסו  ביטוח  פוליסות  רק  לרכוש 

שלא נגרם מהתנגשות, כמו שיטפונות.

אמצעי בטיחות אישיים
עצמה  להמציא  תוכל  הביטוח  תעשיית 
מחדש בעקבות השינויים בשוק הרכב, וחברת 
מובילה   State Farm האמריקאית  הביטוח 

את ההיערכות לכך בארה״ב. 
היא  שלה  מהתוכניות  אחת 
לניהול  ל״חברה  להפוך 
חיים״, אשר תנתח מידע על 
והבריאות  הבית  הרכב,  כלי 
לפי  הלקוח.  של  האישית 
שתמצא,  ההתנהגות  דפוסי 
המלצות  תציע  החברה 
אישיות, הנחות על הביטוח ושירותים אחרים 
לנהל  כדי  בהם  להשתמש  יוכל  שהלקוח 
ולשפר את חייו. כל אלו יוצעו דרך אפליקציה 
ועצות  התרעות  לשלוח  אף  חדשנית, שתוכל 

ללקוחות. 
כך לדוגמה, נתוני הבריאות יוכלו להצביע על 
זאת לפריצה  ולקשור  גבוהות של לחץ,  רמות 
שהייתה לאחרונה לבית או למכונית - ולהמליץ 
לו על אמצעי בטיחות שיבטיחו לו שקט נפשי.   
הביטוח  חברת  לא  היא   State Farm
ולמומחיות  לעתיד  עיניים  שלוטשת  היחידה 
בהערכת סיכונים, כדי לספק המלצות ועצות 
לדוגמה,   ,Travelers חברת  ללקוחותיה. 
ספציפיות  הצעות  שמציג  מכשיר  הטמיעה 

יוכלו לראות מפה  נסיעות. הלקוחות  לניהול 
רוצים  הם  אליהם  המקומות  על  נתונים  עם 
להגיע, כמו חנויות, מסעדות וכבישים, ולתכנן 

כך את מסלולם. 

עדיין לא מוכנים
כאשר  כי  צופה   Celentמ־ לייט  דונלד 
תפקיד  ישחקו  אכן  אוטונומיות  מכוניות 
הרגל  את  יפשטו  רכב  מבטחי  בשוק,  מרכזי 
המבניות  העלויות  את  יצמצמו  לא  הם  אם 
הסוכנים  צבא  הגדולים,  הבניינים   – שלהם 
ומערכות המחשוב. לייט אף מעריך שחברות 
אשר תלויות בפרמיות ביטוח רכב לא יצליחו 
מכירת  ידי  על  לשינויים  עצמן  להתאים 
פוליסות בתחומים אחרים, מאחר ואין מספיק 
 KPMG פוליסות כאלו. למרות זאת, סקר של
מעטות  ביטוח  שחברות  מראה  האחרון  מיוני 
נערכות להגעתן של המכוניות האוטונומיות, 
כאשר קרוב לשליש מהן אמרו שהן לא פעלו 
להתחיל  המבטחות  של  הזמן  בעניין.  כלל 
עצמו,  יתאים  שלא  מי   – עכשיו  הוא  לפעול 

פשוט לא ישרוד. 

לחשב מסלול מחדש
מהפכת הרכבים האוטונומיים שנוהגים בעצמם עדיין לא כאן, אבל אין ספק שהיא 
בדרך. וכשזה יקרה, קרוב לוודאי שהיא תסמן את סופו של עידן ביטוחי הרכב כפי 

שאנו מכירים אותו - ומי שירצה לשרוד יאלץ לבצע כמה שינויים מחשבתיים

איימי דניס, פורבס

ביטוח  עתידני

יה
פד

קי
 וי

ם:
לו

צי

חברות המחקר 
מעריכות שתוך 

25־30 שנה יהיו 50% 
מהמכוניות על הכביש 
אוטונומיות, מה שיוביל 

לצמצום תעשיית 
ביטוחי הרכב ל־40% 

מגודלה היום 
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ביום  שאחרי  

אשר אדם רוכש לעצמו פוליסה למקרה כ
הוא  ביטוח,  סוכן  באמצעות  פטירה 
למעשה עושה זאת מדאגה לשאיריו. הוא 
עושה כן מתוקף אחריותו כבעל משפחה, וכמובן 
שכל רצונו הוא שלא להיקלע למצב של הפעלת 
הפוליסה... אך במקרה וחס וחלילה אכן תופעל 
מוגנים,  יהיו  ויקיריו  - משפחתו  פוליסה  אותה 

ויוכלו לשמר את רמת החיים לה הורגלו.
מספר  יש  כזו,  פוליסה  של  רכישה  לפני 
עצמו,  את  לשאול  חייב  אחד  שכל  שאלות 
להציע  שיוכל  מקצועי  ביטוח  בסוכן  ולהיעזר 

פתרון נכון וישים לכל השאלות – 
האם סכום הביטוח מספיק? האם במקרה   ‰
מכל  כסף  מספיק  יהיה  צפויה  לא  פטירה 
המקורות, שיאפשר לשאירים לשמר את רמת 
החיים אותה הם צריכים? האם מספיקה קצבת 
השאירים הקיימת כיום, או שצריך לגבותה גם 
עתידית  כקרן  ישמש  אשר  פעמי,  חד  בסכום 
באמת  האם  למשל?  לילדים,  גבוהה  להשכלה 
ניתן לממש נכסים קיימים ובאיזה מחיר? האם 
וחלק  הוני  כסכום  מהסכום  חלק  לקבל  כדאי 

כסכום חודשי ולאיזו תקופה?
למקרה  המוטבים  נבדקו  לאחרונה  מתי   ‰
משפחות  על  עוברים  השנים  לאורך  פטירה? 
שינויים, חלקם משמחים, כגון הרחבת המשפחה, 
חלקם פחות, כמו גירושין. גם נישואים שניים 
מהמקרים  גדול  בחלק  קשורים  להיות  חייבים 
למי  כזה,  שינוי  לכל  ולכן  מוטבים,  לשינוי 
יש  פטירה,  למקרה  בפוליסה  מחזיק  שכבר 
מריבות  ימנע  נכון  טיפול  ומשמעות.  השפעה 

מרות לאחר פטירה.
‰ האם גם לבן/בת הזוג יש ביטוח? גם בת 
זוג שהיא עקרת בית ועוסקת בגידול הילדים, 
ומצומצמת,  חלקית  במשרה  עובדת  ואולי 
במקרה  סגריר.  ליום  הגנה  לרכוש  חייבת 
יש  קטנים,  עדיין  הילדים  אם  שלה,  פטירה 
שבעזרתם  משמעותיים,  כסף  בסכומי  צורך 
ניתן יהיה לשלם למטפלת צמודה או מעונות, 
ויש גם לקחת בחשבון ירידה אפשרית בהיקף 
המשרה של בן הזוג האלמן לאור הצורך להיות 

יותר עם הילדים.
צורך  הינו  פטירה  למקרה  ביטוח  האם   ‰
יורד? בעקרון, ביטוח למקרה פטירה הינו צורך 
הולך  החיים  ציר  על  שמתקדמים  ככל  יורד, 
וקטן הצורך לדאוג לתלויים. אך המציאות של 
לעזוב  ממהרים  לא  הילדים  כיום  שונה.  היום 

וחיסכון, כך שהצורך  את הבית מטעמי נוחות 
לשמר רמת חיים קיימת לא בהכרח יורד כפי 

שירד במאה הקודמת. הדבר מחייב בנייה נכונה 
של הכיסויים למקרה פטירה, על תקן מניעת 

משברים במידה ואכן הפטירה תתרחש.
תמיכה בהורים מבוגרים – לאור העלייה   ‰
הדלים  הפתרונות  בצירוף  החיים,  בתוחלת 
סיעוד  למקרה  מהאוכלוסייה  גדול  לחלק  שיש 
ולשחיקה בפנסיות ויחס תחלופה נמוך - לא מעט 
עוזרים  עצמם  מוצאים  עובדים  אשר  מהילדים 
מאוד  גדולה  משמעות  יש  זה  לנושא  להורים. 
להמשך  הכסף  יגיע  מאיפה   - פטירה  במקרה 
התמיכה בהורים, שגם חווים טראומה גדולה וגם 

עלולים למצוא עצמם ללא תמיכה מרגע זה. גם 
נקודה זו חייבת להיות חלק מהפיתרון.

‰ קרנות להשכלה גבוהה לילדים – כאשר אדם 
עובד ומפרנס את משפחתו בכבוד, יש באפשרותו 
חודש  כל  כספים  מסודרת  בצורה  להפקיד  גם 
גבוהה  השכלה  רכישת  לצורך  ילדיו,  עבור 
לדוגמה. אבל מה קורה במותו? מי ימשיך להפקיד 
עבוד מטרה זו? האם למעשה מותו המוקדם חיסל 

את סיכוי ילדיו לקבלת השכלה גבוהה?
אחד  מצד  מדגישות  ואחרות  אלו  נקודות 
לשאירים  החיים  רמת  בהבטחת  החשיבות  את 
כאשר אנו עוד בחיים, ומצד שני את החשיבות 
נכון  לתרגם  שיודע  מקצועי,  ביטוח  סוכן  של 

צורך ורצון להגנה לעתיד.
נקודה  עוד  יש  זה,  כל  את  שעשינו  ואחרי 
זוגכם,  בני  יקירכם,  את  יידעו   - מאוד  חשובה 
חבר קרוב, או את עורך הדין שלכם איפה אתם 
מבוטחים, מי סוכן הביטוח שלכם ואיזה פוליסות 
יש לכם למקרה פטירה. כך שאם יקרה האסון, 
מעבר לצער הרב ולטראומה שתחווה המשפחה, 
תהיה לה אפשרות קלה לאתר את כל הפוליסות 
אשר ברשותכם, תוך הקלה על המשפחה וקיצור 

לוחות זמנים וסבל מיותר.
הכותב הוא יו”ר הוועדה לביטוח פנסיוני

רק שלא תממשו: איך בונים 
פוליסה למקרה פטירה

כשאנו רוכשים לעצמנו פוליסה למקרה מוות, אנו עושים זאת למען ילדנו 
ומשפחותינו – כך עושים את זה נכון ‰ לחשוב היום על היום שאחרי 

יובל ארנון

לאורך השנים עוברים על משפחות 
שינויים, חלקם משמחים, כגון 

הרחבת המשפחה, חלקם פחות, 
כמו גירושין. לכל שינוי כזה יש 
השפעה ומשמעות - טיפול נכון 
ימנע מריבות מרות לאחר פטירה

מי ישמור על המשפחה שלכם אחרי לכתכם?
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נדונה ב בהרצליה  השלום  משפט  בית 
שיוצגה  צרפתי,  כוכבה  של  תביעתה 
נתי  כנגד  אלבר  ערן  עו״ד  ידי  על 
בינימינוב והפניקס חברה לביטוח בע״מ, שיוצגה 
ניתן  הדין  פסק  עובדיה.  ישראל  עו״ד  ידי  על 
בדצמבר 2015, בהיעדר הצדדים, על ידי הרשם 

הבכיר צחי אלמוג.
באחד הימים אירעה תאונה במגדל העמק, בה היו 
הרכב  ובינימינוב.  צרפתי  רכביהם של  מעורבים 
הפניקס  ידי  על  בוטח  בינימינוב,  הנתבע,  של 
בביטוח מקיף וצד ג׳. במהלך נסיעה רגילה בכביש 
עירוני איבד הנתבע שליטה ברכבו וכתוצאה מכך 
התנגש בחוזקה ברכבה של צרפתי, שחנה במקום 
באחריותו  הודה  בינימינוב  מאוייש.  היה  ולא 
להתרחשות התאונה אך הפניקס, שהינה מבטחת 

רכבו, סירבה לשפות אותו בגין הנזקים.
בכך  סירובה  את  נימקה  הביטוח  חברת 
בדבר  כוזבים  פרטים  לה  מסר  שבינימינוב 
להעניק  יכולה  היא  אין  ולכן  התאונה,  נסיבות 
כיסוי ביטוחי. לדברי החברה, רכב הנתבע שאותו 
ביטחה, כלל לא היה מעורב בתאונה וביססה זאת 
סוג  כי  קבע,  אשר  תנועה  בוחן  דו״ח  סמך  על 
הנזק ומאפייניו שאירעו ברכבה של צרפתי אינם 
מתאימים לנסיבות התאונה, כפי  שנטענו על ידי 

התובעת. 
בהתרחשות  צפה  אשר  גל,  התובעת,  של  בנה 
בינימינוב  שפגע  לאחר  כי  העיד,  התאונה, 
לו,  ואמר  מרכבו  הנתבע  יצא  אמו,  של  ברכבה 
כי אין כל סיבה לדאגה, וכי הוא יודה שהוא זה 
גל  צפה  כאשר  כי  התברר,  עוד  לנזקים.  שגרם 
בהתרחשות התאונה, ישב על ספסל עם חברו, כך 
שישנו עוד עד לאירוע שיכול להוכיח את דבריו.

העלמת עובדות
התשמ״א  הביטוח,  חוזה  לחוק   25 סעיף  לפי 
-1981 )״חוק חוזה הביטוח״( ״המבוטח או המוטב 
מסרו למבטח עובדות כוזבות, או שהעלימו ממנו 
נעשה  והדבר  הביטוח...  למקרה  בנוגע  עובדות 
נקבע  מחובתו״.  המבטח  פטור   - מרמה  בכוונת 
בפסיקה קודמת, כי יש להפעיל את הפטור מחבות 
בזהירות   הביטוח,  חוזה  לחוק   25 בסעיף  הקיים 
ובצמצום בשל תוצאותיו הקשות, שפוטרות את 
המבטחת מתשלום תגמולים, ובעקבות הסטיגמה 
שעלולה לדבוק במבוטח לפיה הינו רמאי המנסה 

להוציא כספים מחברת הביטוח ללא הצדקה. 
הינו  כי  חשד,  בנתבע  הטילו  הפניקס  טענות 
מעורב במעשים פליליים חמורים וכי הוא מנסה 

להוציא ממנה כספים שלא כדין. לחילופין, עדותו 
המשפט  במהלך  הובאו  ולא  נסתרה  לא  גל  של 
טענות כלפיה מטעם הפניקס. הנתבעת הוסיפה 
של  השיחה  מועד  בין  רב  זמן  חלף  כי  וטענה, 
אותו על  בה עדכנה  הביטוח,  סוכן  התובעת עם 
ההודעה  מסירת  מועד  לבין  התאונה,  התרחשות 
ייחס  לא  המשפט  בית  הביטוח.  לסוכן  הכתובה 
להוביל  כדי  בכך  אין  כי  וציין  לעניין  חשיבות 
למסקנה, כי מדובר בהודעה כוזבת מטעמה של 
זמנים  פער  קיים  רבות  ופעמים  מאחר  התובעת 
הפורמלי  הטופס  מילוי  לבין  לסוכן  הפנייה  בין 
לחברת הביטוח. בית המשפט ציין, כי אם הפניקס 
עליה  כוזבת  הייתה  התובעת  שהודעת  טוענת 

להוכיח זאת. 
להתעלם  אפשר  אי  כי  הדגיש,  המשפט  בית 
הודה  ברכב  נהג  אשר  בינימינוב  כי  מהעובדה, 
באופן חד משמעי, כי פגע ברכבה של התובעת 
ואף פירט את נסיבות התאונה ואחריותו. בנוסף 
על כך, חברת הביטוח לא פעלה לברר את נסיבות 
התאונה ולא הניחה תשתית חזקה לדחיית הכיסוי 

הביטוחי מטעמה. 
על  בהגנתה  הסתמכה  הביטוח  חברת  כאמור, 
ניתן  לא  כי  קבע,  המשפט  בית  הבוחן.  דו״ח 
בכדי  התנועה  בוחן  דו״ח  על  ורק  אך  להסתמך 
להוכיח, כי גל מסר פרטים כוזבים. בוחן התנועה 
טען, כי בהתאם לנסיבות שתיאר גל, היה מצופה 
אחר  מסוג  נזקים  צרפתי  מכונית  על  לראות 

ובמקומות שונים.
בוחן  של  מסקנותיו  כי  קבע,  המשפט  בית 
התנועה אינן מבוססות על עובדות מאחר שהסיק, 

בעוד  הרכב  בצידי  אירעו  שהנזקים  טען  גל  כי 
הנזק אירע במרכז חלקו האחורי של הרכב. בית 
המשפט קבע, כי מסקנתו של בוחן התנועה הייתה 
שגויה וזאת מאחר שגל לא העיד כך מעולם. בית 
כי  והסיק,  הנזק  ובדוחות  בעדויות  עיין  המשפט 

הנזק תואם את עדותו של התובעת ובנה גל.

לא פוטר את חברת הביטוח
לאחר מכן התברר, כי החוקר לא ביקר בזירת 
ואת  השטח  את  בדק  לא  התאונה,  התרחשות 
ולכן  התאונה  בעת  הרכבים  היו  בהם  המיקומים 
מסקנותיו התבססו אך ורק על סמך עיון בתמונות 
הנזק שמסרה התובעת. בעקבות כך, בית המשפט 
לא ייחס כל משקל לחוות דעתו של בוחן התנועה. 
בית המשפט הדגיש וציין כי גם אם היה מקבל 
את חוות דעתו של הבוחן, עדיין, הדבר לא היה 
מספיק כדי להעניק לחברת הביטוח פטור מכיסוי 
זאת מאחר שהוכח כי לא היה לתובעת  ביטוחי, 
בדבר  כוזבת  הודעה  למסור  מניע  גל  ולבנה 

נסיבות התאונה.
בית המשפט קבע, כי חברת הביטוח דחתה את 
רבה  בקלות  הנתבעת  ושל  הנתבע  של  בקשתם 
מדי ולכן תשלם לתובעת את סך הנזקים שאירעו 
לרכבה כתוצאה ממעשיו של הנתבע שבוטח על 
ידה, וזאת בצירוף הפרשי הצמדה וריבית, אגרת 

בית משפט ושכר טרחת עו״ד.
אם  ידוע  לא  אלו  שורות  כתיבת  למועד  עד 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.
הכותב הוא היועץ המשפטי של חברי מחוז ת״א 

והמרכז בלשכת סוכני ביטוח

חברת הביטוח סירבה לשלם את נזקי 
התאונה – בית המשפט סבר אחרת
חברת הפניקס טענה כי הלקוח שלה מסר לה פרטים כוזבים, אבל בית 

המשפט החליט כי דווקא הבוחן היה זה שהסיק מסקנות שגויות 

עו״ד ג׳ון גבע

שאלה  משפטית
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חדשות הלשכה

אח וחבר טוב היה לי צביקה. אינני מעכל כ
את לכתו. בשנות ה־80, באמצע קריירת 
לעבוד  לו  הציע  מישהו  שלו,  ההוראה 
בעוד מקצוע, שקוראים לו ביטוח. לאחר מספר 
בהשראתו  ביטוח  כסוכן  לעבוד  התחיל  חודשים 
של בן ציון ויינשטוק, מייסד סוכנות סיני. צביקה 
עבר מבית לבית בחורף ובקיץ, היה מציע הצעות 
נאה  שכר  וראה  חיים,  וביטוחי  דירות  לביטוח 
לעמלו. לא היה מבצע שצביקה לא זכה בו והוא 

היה גאה בכך.
צביקה התעניין מאוד בלימודי יהדות, תלמוד 
וכל הקשור לתורת ישראל. לאחר שנפטרה בתו, 
 - בבית  אצלו  גמרא פעם בשבוע  לימוד  הנהיג 
מפגש  כל  שנה.   25 כבר  שמתקיימים  מפגשים 
שצביקה  השבוע  בפרשת  נפתח  החברים  עם 
אלה,  מפגשים  נמשכים  עתה  גם  ופירש.  הציג 

ומוקדשים לזכרו. 
שבו  בביטוח,  עיסוקו  היה  צביקה  של  האושר 
בלשכה  פעיל  היה  צביקה  הנתינה.  מן  גם  ראה 

כיו״ר סניף פתח תקווה, והיה פעיל גם ב־שי״ל 
כסוכן  העירייה.  מטעם  לאזרח(  ייעוץ  )שירות 
והן  בתביעות  הן  ללקוחותיו,  דאג  תמיד  ביטוח 
מגלה  שהיה  ידעו  מקרוב  שהכירו  ומי  בייעוץ. 
שאף  ותמיד  שלו,  מהידע  ותורם  אמיתי  עניין 
לדעת מה הכיסוי עליו נסוב הוויכוח, או המשפט 

שעליו התדיינו.
צביקה השתתף כמעט בכל הכנסים של הלשכה 
האחרון  האלמנטאר  בכנס  הביטוח.  חברות  ושל 
של לשכת סוכני ביטוח, שהתקיים באילת, הוא 
הובא  הוא  למלון,  להגיע  במקום  בטוב.  חש  לא 
באמבולנס  הובהל  משם  יוספטל,  החולים  לבית 
לבית החולים בילינסון בפתח תקווה. שם אובחן 

כחולה במחלת דם קשה, ומאז הידרדר מצבו.
למרות סבלו הרב, תמיד היה אופטימי. בשבוע 
האחרון לפני לכתו היה מצבו טוב והוא חשב אף 
אף  למשרדו,  להגיע  תכנן  גם  הוא  להשתחרר. 
על פי שכבר מכר את תיק הביטוח שלו. תמיד 
אחד  הביטוח.  ובענף  בלשכה  בנעשה  התעניין 
הדברים שאמר לי באותו שבוע אחרון לחייו היה 
תסתכל  תמיד  אחורה,  תסתכל  אל  ״לעולם   -
קדימה ותחשוב על החיים היפים״. לאחר שלושה 

ימים השיב את נשמתו הברוכה לבורא עולם. 
יהי זכרו ברוך. 

הכותב הוא יו"ר סניף פתח תקווה

״צביקה ראה בביטוח נתינה – ותמיד דאג ללקוחותיו״ 
מולי זליג, יו״ר סניף פתח תקווה מספר על חברו, צביקה ברנשטיין ז״ל, במלאות 30 למותו

מולי זליג 

צביקה 
ברנשטיין ז״ל

חוז הצפון ערך בשבוע שעבר מ
מנדרין  בקפה  בוקר  מפגש 
בשיתוף  עפולה,  בקניון 
מ״זברה״  כהן  ניר  דרך״.  שרותי  ״זברה 
הציג את המוצרים החדשים של החברה 
לדברי  יותר.  להרוויח  לסוכן  שיסייעו 
והצפון,  חיפה  מחוז  יו״ר  אדוני,  מיכה 
במפגש  השתתפו  סוכנים  מ־70  למעלה 
המוצלח, שהיה מלא בתכנים מקצועיים 

ובעדכונים חמים מהשטח.
הסוכנים קיבלו מיו״ר הסניפים והמחוז 
עדכונים והסברים על מה שקורה ויקרה 
אקטואליים  נושאים  ועל  בסניפים, 

התכופים  ולשינויים  לרגולציה  שנוגעים 
המתרחשים בענף.

את  עדכן  היוצא,  המחוז  יו״ר  רוזנפלד,  ליאור 
כמו  הקרובים,  והכנסים  התוכניות  על  הסוכנים 
גם על עדכונים מהלשכה והדגיש את חשיבותה 

של לשכה חזקה.
בדבריו  ציין  ואף  באי המפגש  בירך את  אדוני 
הרבים  המשתתפים  את  לראות  מתרגש  שהוא 
לענף  להצטרף  צעירים  לסוכנים  וקרא  שהגיעו 
ולהצעיר את הלשכה. לדבריו, הוא שמח לראות 

בכנס סוכנים שלא מגיעים לכנסים בדרך כלל. 
אדוני הדגיש בדבריו שהוא יחזק את הקשר בין 
חברות הביטוח ומנהליהם לבין הסוכנים והלשכה. 
שנים,  לשבע  התיעוד  לחשיבות  התייחס  הוא 
הסוכנים  על  שיגן  דבר  לחובה,  בקרוב  שיהפוך 

מבעיות עתידיות.
וסקירה  מעניינת  הרצאה  העביר  ארנון  יובל 
השינויים  כל  על  הרגולציה  בנושא  חשובה 

התכופים וענה לשאלות.
סיפר  אברמוביץ,  אריה  הלשכה,  נשיא 

הביטוח  ענף  שעובר  הטלטלה  על 
וההתמודדות הקשה אך הבלתי מתפשרת 
בעבודתה  ביטוח,  סוכני  לשכת  של 
להגנה ולחיזוק מעמד הסוכן. אברמוביץ 
מיכה  הנכנס,  המחוז  יו״ר  את  בירך 
האחרונות  בשנתיים  כי  ואמר  אדוני, 
נעשתה עבודה מצויינת במחוז, בראשות 

ליאור רוזנפלד.  
בראנץ׳  בארוחת  קינחו  הסוכנים 
על  ולליאור  למיכה  והודו  מפנקת 
וביקשו להפוך  והמעניין,  היפה  המפגש 
לשכה  לנו  יש  ״בהחלט  למסורת.  זאת 
וליאור  אדוני  מיכה  סיכמו  חזקה״, 

רוזנפלד את המפגש המוצלח. 

 אברמוביץ: מחוז חיפה והצפון הגיע להישגים גדולים 
בשנתיים האחרונות

הכנס בעפולה. ״חיזוק 
הקשר עם חברות הביטוח״

אירועי הלשכה
מחוז ירושלים יקיים ב־15.2 יום 
עיון מחוזי בנושא בריאות במלון 

דן ירושלים בין השעות 9:00־13:30 
ובשיתוף "איתוראן". חניה ללא עלות 

במתחם המלון.
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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
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לפני  סיום

דרושים

לסוכנות ביטוח גדולה וותיקה בת"א, 
דרושים חתמ/ת לחידושי ביטוחי 
רכב ומכירת ביטוחי רכב חדשים.

לסוכנות ביטוח גדולה וותיקה בת"א, דרושים 
רפרנטים לטיפול בלקוחות קיימים ומכירת 
ביטוחים נוספים ללקוחות הסוכנות. טלפון 

 03-5656879 קורות חיים למייל
info@mika.co.il

לסוכנות ביטוח מוכרת, גדולה וידועה 
דרוש/ה סוכנ/ת ביטוח פנסיוני בצפון 

הארץ. עבודה דינמית בעלת תודעת 
שירות גבוהה מול לקוחות עסקיים רבים 
אשר יושבים בין חיפה לנהריה. ניסיון של 

שנתיים-שלוש, רישיון פנסיוני ממשרד 
האוצר בעל עטיפה כחולה. שכר מתגמל 
ביותר, בונוסים משמעותיים, רכב צמוד. 

 קורות חיים למייל 
jobs360@tikshoov.co.il

לסוכנות ביטוח מובילה באיזור באר שבע 
דרושה טלפנית לקביעת פגישות שעות 

 גמישות + שכר בסיס + עמלות גבוהות
 מתאים למשרת אם לפניות 

 MEIR@HOMA.CO.IL

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

 לאחר מכירת התיק האישי. נא לפנות
drusim@gmail.com

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

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

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

דרושה פקידת ביטוח אלמנטרי לחצי משרה 
)שעות גמישות(, עם ניסיון בעבודה מול 

חברות ביטוח ולקוחות. לסוכן ביטוח ברמת 
גן. קו"ח נא לשלוח לפקס: 7521556-03.”

רפרנטית  דרושה  בפ"ת  ביטוח  למשרד 
ביטוח חיים ובריאות 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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח 

מעוניין לרכוש תיקי ביטוח חיים. אביחי - 
 050-9114142 

avihay.avitan@gmail.com

מעוניין לקלוט וליווי עד לרכישה של תיק 
סוכן. חיים ואלמנטארי. כולל משרד ותפעול 
סודיות מובטחת. מיכאל. נייד 0528741331 

Michaele@b4-u.co.il

ביטוח  בסוכנות  מפוארים  חדרים  להשכרה 
ומאובזרים  מרוהטים  החדרים  שמש.   בבית 

- 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 ומיזוגים, רכישות והשקעות סוכנות 
לביטוח ותיקה ומנוסה, מעוניינת בהיהול 
תיקי ביטוח )אלמנטרי וחיים( + אפשרות 

להשך תעסוקה במשרד. תנאים מצויינים. 
 סודיות מובטחת. לפרטים:

itsik@newafikim.co.il 

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: מ

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 תקוה. החדרים מרוהטים 

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

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

לשכת סוכני הביטוח משתתפת בצערו של 
חבר הלשכה ברוך קונורטי במות אביו 

שבתאי קונורטי ז“ל
שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני הביטוח משתתפת בצערו של 
חבר הלשכה שמואל קמינר במות אמו 

יפה ז“ל
שלא תדעו עוד צער

וד מילגרום, מנכ"ל בססח, החברה הישראלית לביטוח אשראי, ד
יסיים  ופיננסים,  בביטוח  השקעות  הראל  של  בת  חברה  שהיא 
את תפקידו כמנכ"ל בססח ב־31 במרץ 2016. מילגרום הודיע על כך 

לדירקטוריון החברה, וזאת לאחר 13 שנים בתפקיד מנכ"ל בססח.
כמנכ"לית  האחרונות  השנים  בתשע  המכהנת  לוין,  ציטיאט  חגית 
החברה המנהלת של קופות הגמל וההשתלמות בקבוצת הראל "הראל 

גמל והשתלמות", תחליף את מילגרום בתפקידו.
הפנסיה  קופות  של  המנהלת  החברה  כמנכ"ל  המכהן  ליידנר,  דודי 
בקבוצת הראל "הראל פנסיה", ימונה בנוסף על תפקידו כמנכ"ל הראל 

פנסיה, גם כמנכ"ל הראל גמל והשתלמות, במקומה של לוין.
במקביל יסיים אבי קלר, אשר כיהן בקבוצת הראל בתפקידים שונים 
למועד  עד  דקלה  כמנכ"ל  האחרונות  השנים  בעשר  וכיהן  ומגוונים, 
מיזוג פעילותה הביטוחית לתוך הראל, את תפקידיו ויפרוש מהקבוצה.

רונית מורגנשטרן

דוד מילגרום פורש 
מבסס״ח - חגית לוין 

תמונה למנכ״ל במקומו
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