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 עמוד 6
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ביטוח
ופיננסים
 inf.org.il

סקר הנשים הגדול
63% מהנשים מעורבות בצורה 

משמעותית בניהול פוליסות 
הביטוח המשפחתיות

 עמוד 7

 ביקורת חריפה במגזר העסקי 
על אישור קופת הגמל להשקעה

סלינגר: "פורום הנשים שיצרה הלשכה - 
פלטפורמה מדהימה לנשים בענף"

"נזק תדמיתי וכלכלי לסוכנים"

המפקחת התארחה בכנס הנשים של הלשכה ‰ נשיא הלשכה, אריה 
אברמוביץ: "חסרות נשים מובילות שמאיישות תפקידי ניהול בכירים"

אוריאל לין, נשיא לשכת איגוד המסחר: "כספים 
יפוזרו בבורסות שונות בעולם" ‰ "פגיעה 

קשה במחזורי המסחר המקומיים"

 "גרעון של 60 מיליארד 
שקל תוך עשור"

 מנכ"ל מנורה־מבטחים, יהודה בן אסאייג הזהיר 
בכינוס חירום של השדולה לפנסיה הוגנת כי כבר 

היום קיים גרעון של 7% מכלל נכסי הקרן

"הצלחנו להשיג 
את הביטוחים 

המשתלמים ביותר"
אלי שטרק, יו"ר סוכנות 

לביטוח ליסוב, מסכם 
חצי קדנציה

 עמוד 3

פוטנציאל 
הסייבר:

מדוע ביטוחי 
סייבר הולכים 

להיות הדבר 
החם הבא?

 עמוד 5

מנורה מעודדת מבוטחים של סוכניה 
להמיר ביטוחי מנהלים בקרן פנסיה

 החברה מתבססת על חוות דעת של המומחה אבי אייכלר, אותה היא 
מציגה מעל ראשיהם של הסוכנים ‰ אורי צפריר, מ"מ נשיא 

הלשכה: "פועלים בדו ראשיות בלתי הוגנת"

 עמוד 10

 עמוד 2

 עמוד 4
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התנהלות  מזיקה

מנורה מעודדת מבוטחים של 
סוכניה לעבור לקרן פנסיה

אורי צפריר, מ"מ נשיא לשכת סוכני ביטוח: "פועלים בדו 
ראשיות בלתי הוגנת וגורמים נזק תדמיתי וכלכלי לסוכנים" 

רונית מורגנשטרן 

חברת ס עם  העובדים  ביטוח  וכני 
טוענים,  מבטחים"  "מנורה 
שהחברה פונה ללקוחותיהם באופן ישיר, 
מעל ראשיהם, וממליצה להם לבטל את 
פנסיה.  לקרן  ולעבור  המנהלים  ביטוח 
היא  הלקוחות,  אל  החברה  בפניות 
המומחה  של  דעת  חוות  על  מסתמכת 
בו  מקרה  "בכל  פיה:  על  אייכלר  אבי 
מבוטח חוסך לפנסיה באמצעות תוכנית 
מסוג ביטוח מנהלים ממהדורה שהופקה 
מובהק  באופן  מומלץ   2001 יוני  לאחר 
לתוכנית  שברשותו  התוכנית  להחליף 

חלופית מסוג קרן פנסיה מקיפה".
פניות  התקבלו  ביטוח  סוכני  בלשכת 

מוטי  אל  ובמכתב  רב,  בזעם  הסוכנים 
ב־22  ביטוח,  מנורה  מנכ"ל  רוזן, 
בפברואר 2016, כותב אורי צפריר, מ"מ 
"לאחרונה  הביטוח:  סוכני  לשכת  נשיא 
המייצגים  סוכנים  גם  ללשכה  פונים 
פועלים  שאתם  ומלינים  חברתך  את 
שפוגעת  הוגנת  בלתי  ראשיות  בדו 
בפרנסתם! מחד גיסא אתם מעודדים את 
סוכניכם לשווק ביטוחי מנהלים ומאידך 
ללקוחותיהם,  ישירות  פונים  אתם 
ו/ בחברה  מנהלים  ביטוחי  להם  שיש 

בפניהם  ומציגים  אחרות  בחברות  או 
שפנסיה  הקובעת  הדעת  חוות  את 
לשכנעם  ומנסים  מנהלים  על  עדיפה 
ולעבור לקרן פנסיה! אודה על  לבטלם 
תוך  בפעילותכם  לסתירה  התייחסותך 
וכלכלי  תדמיתי  נזק  גורמים  שהנכם 

לסוכניכם”. 
בהתנהלות  מדובר  צפריר,  לדברי 

שממליצה  מנורה,  של  מקוממת 
לקבוצות שלמות של לקוחות הסוכנים 
לעבור לקרן פנסיה ולבטל את ביטוחי 
בפעולה  מדובר  שברשותם.  המנהלים 
להנחיות  הניגוד  בתחליט  שמנוגדת 
הפנסיוני  המוצר  להתאמת  הפיקוח  
וצרכיו  הספציפי  הלקוח  לנתוני 
)במסגרת מסמך ההנמקה(. לאחר שלא 
מכתב  צפריר  שלח  פנייתו,  על  נענה 
נוסף אל מנכ"ל מנורה ביטוח ובו הוא 
התייחסותכם  קיבלתי  "טרם  התריע: 
לפרסם  מבקשים  הסוכנים  לפנייתנו. 
הנושא  להעביר  ואף  תלונתם  את 
להתייחסות הפיקוח מתוך הערכה לא 

מצפים  ואנו  בהתאם  עתה  עד  פעלנו 
לקבל במידית תגובתכם".

ופיננסים"  "ביטוח  פניית  לאחר  רק 
מנורה  מנכ"ל  רוזן,  מוטי  מסר  אתמול, 
ביטוח, את תגובתו: "אנו רואים חשיבות 
ביטוח  פוליסות  מכירת  בהמשך  רבה 
מנהלים ללקוחות אשר מוצר זה עונה על 
קרן  אף שבבעלותנו  וזאת על  צרכיהם, 
הפנסיה החדשה הגדולה בישראל. סוכני 
הביטוח אשר משווקים את מוצרי קבוצת 
צרכי  פי  על  בוחרים,  מבטחים  מנורה 
לקוחותיהם, את המוצר אשר עונה בצורה 
לטעמנו,  לקוחותיהם.  לצרכי  מיטבית 
לכלול  חייב  הפנסיוני  החיסכון  שוק 
מגוון מוצרים ולא רק מוצר אחד בלבד. 
המכירות  היקף  כי  אציין  זה,  בהקשר 
של פוליסות ביטוח המנהלים בחברתנו 
בשנה 2015 עלה על היקף המכירות של 

פוליסות אלו בשנה הקודמת.

צפריר: "מחד גיסא אתם מעודדים את 
סוכניכם לשווק ביטוחי מנהלים ומאידך 

אתם פונים ישירות ללקוחותיהם, שיש להם 
ביטוחי מנהלים ומציגים בפניהם את חוות 

הדעת הקובעת שפנסיה עדיפה על מנהלים"

 הפניקס נגד הסוכנים: 
 מעוותת הנחיות 

חוזר הפיקוח
הלשכה במכתב תגובה חריף: "הליכתכם 

לקצה פוגעת באמון הסוכנים בחברתכם" 
 תלונה הוגשה למפקחת על הביטוח

לאחרונה הגיעו ללשכת סוכני הביטוח תלונות רבות של ל
החברה  מהם  דורשת  לפיהן  הפניקס,  חברת  נגד  סוכנים 
לצרף הצהרה בכתב של הסוכן, בכל מקרה של צירוף לביטוח 
או חידוש ביטוח, ולפיה הוא פועל על פי הנחיות חוזר הפיקוח. 
הלשכה פנתה בשם הסוכנים אל חברת הפניקס וטענה כי היא 
המפקחת  חוזר  ליישום  האחריות  את  הסוכנים  על  רק  מטילה 
במקום להתחלק בה: “אנו סבורים שבהנחייתכם בנדון מתחתם 
קובע  הפיקוח  חוזר  למתבקש!  מעבר  הפיקוח  חוזר  הנחיות  את 
כי על החברה והסוכן )גם יחד( לפעול ליישום הוראות החוזר”, 

נכתב בפניית הלשכה לחברת. 
אתם  כי  תחושותיהם  את  מבטאות  ללשכה  סוכניכם  “פניות 
מנסים להתנער מכל אחריות כאשר אתם מציינים שהנחיותיכם 
בנדון הן חלק מהסכם ההתקשרות עמם. אנו סבורים שהליכתכם 

לקצה פוגעת באמון הסוכנים בחברתכם”.
הפיקוח.  להנחיות  בהתאם  שפעלנו  סבורים  “אנחנו  הפניקס: 
יחד  דומה.  באופן  פעלו/פועלות  החברות  ששאר  מניחים  אנחנו 
עם זאת נפרסם הנחייה משלימה שבה נציין שעל הסוכן למלא 

אחר ההנחיות המפורשות של הפיקוח".
על  המפקחת  אל  הלשכה  כאמור  פנתה  הפניקס,  תגובת  לאור 
הביטוח בתלונה ובבקשה להורות לחברה לחזור בה מדרישותיה 

כלפי הסוכנים.

תופעה מכוערת
ומציעה  בהם  מתחרה  הפניקס  כי  מתלוננים  סוכנים  בנוסף, 
התלונות  אחת  ישיר.  בשיווק  יותר  זולות  הצעות  ללקוחותיהם 
שהגיעה לידי "ביטוח ופיננסים" מספרת על סוכן שהציע למכרים 
שלו הצעה לביטוח בתכנית "פניקס זהיר". לטענת הסוכן, "המחיר 
היה אטרקטיבי ומתאים למבוטחים. הם בדקו גם דרך האינטרנט 
עם הפניקס און ליין וקיבלו הצעה מחברת הפניקס זולה ב־1,000 
שקלים ממני. על הלשכה לפעול לחיסול התופעה המכוערת הזו 

ולא להשלים אתה". 
שסוכן  ללקוחות  הצעות  מציעה  אינה  "הפניקס  החברה:  תגובת 
שיוך  ללקוחותיה  מציעה  ואף  הצעה,  כבר  להם  פתח  הפניקס 
חשוב  עמה.  שעובדים  הסוכנים  את  לחזק  רצון  תוך  לסוכנים 
להדגיש כי האפשרות למתן הנחות על מוצרים ש'הפניקס' מציעה 
ללקוחותיה קיימת תמיד בידיהם של הסוכנים, לפי שיקול דעתם".

עמלת  חשבון  על  שכולן  בהנחות  "מדובר  נמסר:  מהלשכה 
הסוכן!".
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מסלקים  המסלקה?

קופת גמל להשקעה: הממשלה אישרה, 
אך במגזר העסקי מתנגדים 

לאחר שאושר תזכיר החוק של שר האוצר פה אחד בתחילת השבוע, עולים קולות התנגדות מהמגזר העסקי 
‰ נשיא איגוד לשכות המסחר, אוריאל לין: “אפליה בוטה למול מכשירי השקעה דומים בשוק ההון"

רונית מורגנשטרן

החוק ב לתזכיר  מתנגדים  העסקי  מגזר 
ויאפשר  )א’(  השבוע  בתחילת  שאושר 
הון  רווחי  ממס  פטור  לקבל  לחוסכים 
בעת קבלת הכספים כקצבה. על פי החוק שיזם 
הגמל  קופת  תאפשר  כחלון,  משה  האוצר,  שר 
כלומר   – הונית  בצורה  הכספים  את  למשוך 
העמית יקבל במשיכה חד פעמית את כל כספי 

החיסכון שצבר. 
נשיא איגוד לשכות המסחר, אוריאל לין, מבקש 
ההצעה  קידום  טרם  כחלון  עם  דחופה  פגישה 
וטוען לאפליה. “בניגוד לאפיקי השקעה אחרים, 
בהם תשלום המס הינו בשוטף ולרוב בשיעור של 
המס  תשלום  החדשה,  הגמל  שבקופת  הרי   ,25%
)בגיל הפרישה פטור ממס  עומד על 15% בלבד 
עד לתקרה(. יש בכך אפליה בוטה למול מכשירי 

השקעה דומים בשוק ההון”.
עוד טוען לין כי הקופה עלולה להוות גם מקלט 
ולפגוע בבורסה לניירות  מס לאנשים אמידים 
מנהלי  של  ההשקעה  “מרבית  בישראל.  ערך 
בניירות  הינה  וקרנות נאמנות,  תיקי השקעות 
מפזרות  הגמל  שקופות  בעוד  מקומיים,  ערך 
שונות  בבורסות  מהשקעותיהם  ניכר  חלק 
בישראל,  מהבורסה  כספים  הוצאת  בעולם. 

תפגע קשות במחזורי מסחר המקומיים”.

מעודדים תחרות
“קופת גמל להשקעה” אותה מציע כחלון תהווה 
הקיימים  החיסכון  מוצרי  ליתר  אלטרנטיבה 
כיום בשוק כקרנות נאמנות, פיקדונות בבנקים 
בעידוד  החשיבות  בשל  חיסכון.  ופוליסות 

קופת  קצבה,  ולמטרות  ארוך  לטווח  חיסכון 
כספי  למשיכת  אפיקים  שני  מאפשרת  הגמל 
לציבור  מחזירים  “אנו  וקצבתי.  הוני  החיסכון, 
האפשרות  את  בפרט  ולעצמאיים  החוסכים 
אמר  והארוך”,  הבינוני  הזמן  לטווח  לחיסכון 
“קופת הגמל החדשה תהווה אפיק  שר האוצר. 

השקעה תחרותי ותאפשר לחוסכים ולעצמאיים 
לבחור מהי הדרך המתאימה עבורם לחסוך את 
האחריות  אפסית  ריבית  של  בסביבה  כספם. 
שלנו היא לייצר עבור האזרחים אלטרנטיבות 

איכותיות להשקעה”.
הגמל  בקופת  ולחסוך  להמשיך  שיבחר  מי 
תמריץ  כך  על  יקבל  פרישה  גיל  עד  הגמישה 
הון,  רווח  ממס  פטור  יהיה  החיסכון   – כפול 
ממס  פטורה  תהיה  ממנו  יקבל  שהוא  והקצבה 
)כיום יש מיסוי על קצבת הפנסיה(. אם ימשוך 

מהפטור.  ייהנה  לא  הוא  קודם,  הכספים  את 
בנוסף, חוסך שיבחר לחסוך בקופת גמל נזילה 
שכזאת, לא ייהנה מהטבות מס בעת ההפקדה, 
לעומת החוסכים בקופות גמל קיימות, בביטוחי 
ינוהל  החדש  המוצר  הפנסיה.  ובקרנות  החיים 
מושקע  שלה  ההשקעות  שתיק  גמל,  בקופת 
מיועדות  חוב  מאגרות  ייהנה  ולא  ההון  בשוק 

)מבטיחות תשואה(.
המוצר  פנסיוני  לביטוח  הועדה  יו"ר  לדברי 
נוסף  מוצר  להציע  לסוכנים  יאפשר  החדש 
ולהגדיל את ההכנסות מול השחיקה  ללקוחות 
“אנחנו  הפנסיה.  קרנות  במוצרי  הגדלה 
תיקון  שלאחר  ארוכה,  תקופה  כבר  מתריעים 
מוצר  רק  נותר  ב־2008  הגמל  קופות  לחוק   3
אמר  הפנסיה”,  קרנות   – לפנסיה  אחד  חיסכון 
על  מברכים  “אנחנו  יובל ארנון.  הוועדה,  יו”ר 
את  איתו  להגדיל  שניתן  איכותי  מוצר  כל 

הפנסיה בגיל הפרישה”.

 אוריאל לוין: “מרבית ההשקעה של מנהלי תיקי השקעות וקרנות 
נאמנות, הינה בניירות ערך מקומיים, בעוד שקופות הגמל מפזרות חלק 

ניכר מהשקעותיהם בבורסות שונות בעולם. הוצאת כספים מהבורסה 
בישראל, תפגע קשות במחזורי מסחר המקומיים”

משה כחלון

 חיות יותר ומשלמות יותר: 70% 
מהמאושפזים הסיעודיים הן נשים

טוב? מ זה  שנים  יותר  שלחיות  אמר  י 
לנשים  הממוצעת  החיים  תוחלת 
בישראל היא כ־85 שנים לעומת כ־81 
לגבר )שיעור גבוה ביחס לעולם המערבי ובכלל(. 
עם זאת, העובדה שנשים חיות ארבע שנים יותר 
מוחלט.  יתרון  להן  מספקת  דווקא  לאו  מגברים 
על פי נתוני הביטוח הלאומי, מעל גיל 70 מגיע 
שיעור הנשים המאושפזות בבית עקב מצב סיעודי 
ומקבלות קצבת סיעוד מהביטוח הלאומי לכ־70% 
זאת  הסיעודית,  הקשישים  אוכלוסיית  מכלל 

לעומת כ־30% גברים בלבד.
תוכניות  לבניית  מומחה  ברומר,  דב  לדברי 
ביטוח  של  הנתונים  פי  על  וסיעוד,  בריאות 
סיעודיים  כ־162,000   2015 לשנת  לאומי 
גברים  כ־48,000  מתוכם  בבית,  מאושפזים 
בגילאים  כשמדובר  נשים.  וכ־113,000  בלבד 
גבוהים יותר )77 ומעלה( גם הנכות קשה יותר, 
ועל פי הנתונים של ביטוח לאומי בשנת 2015 
היו במצב זה כ־25,000 נשים ו־10,060 גברים. 
"תוחלת החיים גבוהה יותר אצל הנשים, אבל 

טוען  השנים",  עם  מאוד  יורדת  החיים  איכות 
ברומר.

נפילה למצב סיעודי כוללת לא רק מצב פיזי 
גבוה.  כלכלי  מחיר  גם  אלא  גרועים,  ונפשי 
"המחיר שישלמו נשים כשיגיעו חלילה לאשפוז 
סיעודי בבית או במוסד יהיה גבוהים מהגברים 
בעשרות אחוזים יותר בכל חודש", אומר ברומר. 
"רוב הנטל הכספי, בעיקר באשפוז במוסד, נופל 

על כתפי המשפחות". 
רונית מורגנשטרן
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חדשות  הביטוח

מנכ"ל מנורה־מבטחים: אנחנו בגרעון 
של 7% על כלל נכסי הקרן

כך גילה יהודה בן אסייאג בכינוס חירום של השדולה לפנסיה הוגנת בכנסת ‰ אשר סייפר, יו"ר 
המכללה לביטוח ופיננסים: "זורקים את השוק לרפורמות שנבנו ללא מחשבה תחילה"

רונית מורגנשטרן

לפנסיה ב השדולה  של  חירום  כינוס 
בכנסת  שלשום  שהתקיים  הוגנת 
הריבית התחשיבית בקרנות  בנושא 
הפנסיה החדשות גילה מנכ"ל מנורה מבטחים 
הקיים  הפער  עקב  כי  אסייאג,  בן  יהודה 
לעומת  )כ־4%(  התחשיבית  הריבית  בגובה 
אנחנו  היום  "כבר  במשק  הנמוכה  הריבית 
מה  הקרן,  נכסי  מכלל  %8־7%  של  בגירעון 
שעתיד להצטבר לגירעון של כ־60 מיליארד 

שקל תוך עשור". 
דוד  הכנסת  חברי  יזמו  החירום  כינוס  את 
לב  בר  עומר  בירן,  מיכל  )ליכוד(,  אמסלם 
)המחנה הציוני(. הם קראו לאוצר, ההסתדרות 

וחברות הביטוח והפנסיה להגיע בהקדם לפתרון 
החוב  אגרות  הקצאת  אופן  לשינוי  מוסכם 
לא  שהגרעונות  כך  החוסכים,  בין  המיועדות 
מידה  ובאותו  הצעירים,  החוסכים  על  יושתו 
מקצבת  רבע  של  דרמתי  לקיצוץ  יביאו  לא 
לא  האנשים  "רוב  לטענתם:  הקשישים. 
חברות  את  המשמשת  שהריבית  לכך  מודעים 
בקרנות  החודשית  הקצבה  לחישוב  הביטוח 
מאשר  משמעותית  גבוהה  החדשות  הפנסיה 
קיים,  הזה  הפער  עוד  כל  הריאלית.  הריבית 
שמממנים  אלו  בעצם  הם  הצעירים  החוסכים 
של  החודשיות  הקצבאות  את  בחסכונותיהם, 

ציבור הפנסיונרים.
והביטוח באוצר  הממונה על אגף שוק ההון 
החישוב  שיטת  לשינוי  כוונה  על  הודיעו 
ולא  עצמם  הפנסיונרים  לפיה  החודשי, 

החוסכים הצעירים, הם שייספגו את הגירעון 
בקצבה  מתמשך  קיצוץ  ידי  על  בקרנות 
באופן  הפנסיה,  תקופת  כל  לאורך  החודשית 
שהוא לא פחות מהפקרתם לעוני ודלות לעת 
זקנה. האם זהו הפתרון היחידי? האם יש דרך 
החוסכים  בין  העניינים  ניגוד  את  ליישב 

הוותיקים לחוסכים הצעירים?"

האוצר יוזם רפורמה 
בנושא זה בוחן האוצר כבר שנתיים אפשרות 
להוריד את הריבית התחשיבית, מהלך שטרם 
שר  קשה.  ציבורית  לתגובה  מחשש  בוצע, 
האוצר אף הודיע כי יאמץ את המלצת הצוות 
האוצר,  משרד  מנכ"ל  באב"ד,  שי  בראשות 
)כיום  המיועדות  החוב  איגרות  את  להקצות 
בכל קרן פנסיה מושקעים 30% מכספי הצבירה 

שלה באג"ח מיועדות של הממשלה בריבית 
יושקעו  פנסיונרים  שאצל  כך   ,)4.86% של 
60% מהנכסים העומדים כנגד ההתחייבויות 

באיגרות חוב מיועדות.
לפיננסים  המכללה  יו"ר  סייפר,  אשר 
וביטוח, פנה לחברי הכנסת שבשדולה וביקש 
הפנסיה,  בנושא  דנים  הם  שכאשר  מהם, 
שארי  של  רחבים  ציבורים  גם  ישכחו  שלא 
למצב  שנפלו  וכאלה  נכים  או  פנסיונרים 
אמר  לכך,”  “מעבר  עבודה:  כושר  אבדן  של 
חיסכון פנסיוני  גם מוצרים של  “יש  סייפר, 
שאין להם אג”ח מיועד כמו ביטוחים וקופות 
מופלים  בהם  החוסכים  אלפי  שמאות  גמל, 
בצדק  צורך  “יש  כי  סייפר  טען  עוד  לרעה”. 
 100% לפנסיונרים  ולהקצות  אמיתי,  חברתי 
החציוני  השכר  על  בהתבסס  מיועד  אג”ח 
)כ־6,200 שקל(, ולא 30% כמו המצב כיום או 

%60 כהמלצת האוצר”.
סייפר קבל גם על המודל הצ’יליאני )התאמת 
הסיכון לגיל החוסך( אותו החיל משרד האוצר 
“המודל  השנה:  מתחילת  הפנסיה  קרנות  על 
הזה זכה לביקורות קשות ביותר באמריקה; יש 
לבצע בו תיקונים הכרחיים עוד לפני שדנים 
לחשוב  האוצר  על  מיועד.  אג”ח  בהקצאת 
את  לזרוק  ולא  היטב  לבדוק  לקופסה,  מחוץ 
השוק לרפורמות שלא נבנו במחשבה תחילה”. 
המחדל  ברירת  פנסיית  כי  סייפר  טען  עוד 
שיזם האוצר היא “אסון למיעוטי היכולת, ויש 

לעצור את המהלך ולחשוב עליו מחדש”. 

מימין: ח״כ דוד אמסלם וח"כ עומר בר לב
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כנס  נשים       

400 נשים מתחום הביטוח והפיננסים השתתפו כ
לשכת  שערכה  הביטוח,  בענף  נשים  בכנס 
סוכני ביטוח ביום האישה הבינלאומי שהתקיים 
ביום ג' השבוע ביוזמת שוש כהן גנון, סגנית נשיא 

הלשכה.
בכנס שנערך תחת הסלוגן "נשים מובילות לוקחות 
אחריות" במרכז הכנסים שפיים השתתפו בין היתר 
דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון, 
קורן  נורית  ח"כ  הציוני(;  )המחנה  בירן  מיכל  ח"כ 
)ליכוד(, יוליה מרוז, מנכ"לית איגוד בתי ההשקעות, 
חברה  ב"הראל  בכירה  סמנכ"ל  ארנון,  כוכבית 
בחברות  נוספות  בכירות  מנהלות  וכן  לביטוח", 

הביטוח וסוכנות ביטוח ומנהלות סוכנויות. 

“לא אמא מצטיינת”
דורית סלינגר שיתפה את הנוכחות כיצד מצליחה 
שתי  לי  "יש  אמהות:  לצד  מצליחה  קריירה  לשלב 
האמא  להיות  התיימרתי  לא  מעולם  אך  בנות, 
אינטנסיבית  קריירה  שמנהלת  כאישה  המצטיינת. 
לצד האמהות תמיד היה לי חשוב שבן הזוג שלי יהיה 
וגידול הילדים, אחרת אי  שותף מלא לניהול הבית 
אפשר להצליח. פורום הנשים של לשכת סוכני ביטוח 
הביטוח  בענף  לנשים  מדהימה  פלטפורמה  מהווה 
לחזק קשרים, להחליף מידע, ולהסתייע בניסיון של 

אחרות. העריכו וחבקו את הפורום הזה".
למעמד  הביטוח  על  המפקחת  התייחסה  עוד 
נשים בעמדות  יש  "כיום  הישראלי,  האישה במשק 
אנחנו  רבות  פעמים  נשים.  מספיק  אין  אך  מפתח 
הנשים מוצאות את עצמנו בודדות בחדרי הישיבות 
של משרד האוצר. לנשים יש ערך מוסף גדול אם זה 
מבחינת ההתייחסות שלנו לעולם, במתן הפרשנות 
ארגונים  בעיות.  לפתור  וביכולת  שלנו  והניתוח 
הבוחרים לשלב יותר נשים בכוח האדם שלהן נהנים 

ממצרף חזק וגדול יותר של כישורים ויכולות". 
נשיא הלשכה, אריה אברמוביץ, אמר: "אנו כחברה 
של  היעדרותן  את  מאליו  כמובן  לוקחים  לעיתים 
זה לא  כולה.  ובחברה  נשים בתפקידי מפתח במשק 
קשור למקצוע בו אנו עוסקים, או לתחום המקצועי 
כחברה.  ואלינו  אדם  כבני  אלינו  קשור  זה  שלנו. 
ובתעשייה  בכלכלה  בחברה,  מוביל  כוח  הן  נשים 
בכל העולם. זו משימה חברתית ולאומית לא פחות 
מהנושאים הבוערים שעל סדר היום. לא חסרות נשים 
שמאיישות תפקידי ליבה בענף הביטוח, אך חסרות 

נשים מובילות שמאיישות תפקידי ניהול בכירים". 
כהן גנון הוסיפה כי נשים הנמצאות בעולם הביטוח 
לשינוי  ולהוביל  מובהק  חברתי  סמן  להוות  יכולות 

ביטוח  סוכנת  כמו  "אין  הבית.  משק  בניהול  נדרש 
להדריך את התא המשפחתי איך להתנהל נכון ולנהל 

את סיכוני המשפחה".
איתן תחרות  "נשים מביאות  כי  יוליה מרוז אמרה 
וכמו  והתמודדות  פתיחות  שוויוניות  כמו  ומונחים 
כמו  המושגים   – החופשי  בעולם  רואים  שאנחנו 
ויותר  ליותר  וככה  העולם  מן  נעלמו  כוחנות  קרטל 
נשים יש יותר מקום". עוד אמרה מרוז, כי "נשים הן 
החיסכון  ניהול  על  הדעת  את  לתת  שצריכות  אלו 

הציבור לאחרונה  למודעות  המשפחתי, תחום שעלה 
בסוף  שמביא  מי  הילדים.  בקצבאות  הדיון  בעקבות 
סוכן  הוא  ולהסביר  לייעץ  ויכול  ללקוח  ההיצע  את 
הביטוח. סוכני הביטוח הם גורם מאוד חשוב במערכת 
ואנו מבינים את זה בבתי ההשקעות ופועלים בהתאם". 

לתקן פנצ’ר, להבין פיננסים
בפאנל "נשים מובילות לוקחות אחריות" אמרה ח"כ 
הפיננסים  בעולם  לא מתעסקות  "נשים  בירן:  מיכל 
מתוך הבנייה חברתית. יש הבדלים מולדים בין גברים 
לנשים אך ההתעסקות בפיננסים אינה מולדת. אלה 
דברים שהתרגלנו לא לגעת בהם, דברים שאנחנו לא 

אוהבות לעשות, כמו לתקן פנצ'ר. אבל אלה דברים 
שאנחנו חייבות לעסוק בהם כי אין לנו ברירה". 

הכי  שהדבר  "כשהבנתי  אמרה:  ארנון  כוכבית 
החלטתי  והוריי  בעלי  ילדי  שלושת  הוא  לי  חשוב 
שאני מסיימת לעבוד בארבע מידי יום וכך גם 250 
האגף  את  סוגרים  אנחנו  בארבע  שלי.  העובדים 
לנו  מאפשר  זה  שלנו.  למשפחות  הולכים  ואנחנו 
עצמנו,  למען  רק  לא  בשוטף  פחות  ולעסוק  לחשוב 

אלא גם למען הלקוחות שלנו". 

יש דבר כזה ניהול נשי
ביטוח  אגף  ומנהלת  למנכ"ל  משנה  כספי,  עלית 
אלמנטר בכלל ביטוח: "אני מאמינה שיש דבר כזה 
ניהול גברי וניהול נשי. נשים יכולות להביא ניהול 
מהעובדים  יותר  ולהוציא  ורגש  הומור  הרבה  עם 
הכתבה  באמצעות  דווקא  ולאו  זה,  בזכות  שלהן 

ואגרסיביות". 
זהבה פורת, סוכנת ביטוח וחברת המועצה הארצית: 
"אני 26 שנים בענף הביטוח. אם בעבר היה מקובל 
בפנינו  פותח  האינטרנט  כיום  לעבור מדלת לדלת, 
אפשרויות נרחבות. בענף הביטוח יש את הגמישות 

שמאפשרת לשלב ביתר קלות הורות וקריירה". 
ליאת גולץ, מנהלת אשכול מרכז בחברת הפניקס: 
שואלת  כשאני  לשאול;  למדתי  האחרונות  “בשנים 
כדי להבין אני מבינה שהרבה מהאנשים שאיתי בחדר 
יכולה  שאני  חשובה  הכי  העצה  וזו  כן  גם  ידעו  לא 
לתת – לא להתבייש לשאול. העצה שלי לנשים זה 
לאהוב את הדרך, לא לפחד לוותר על דברים, לסמן 

מטרה ולעשות הכול כדי להשיג אותה".

סלינגר בכנס הנשים של הלשכה: "פלטפורמה 
מדהימה - חבקו את הפורום הזה"

בכנס שהתקיים ביום האישה הבינלאומי השתתפו כ־400 נשים, ביניהן חברות כנסת ומנהלות 
 בכירות בענף הביטוח ‰ ח"כ בירן: "נשים לא מתעסקות בעולם הפיננסים מתוך הבנייה חברתית, 

אבל אלה דברים שאנחנו חייבות לעסוק בהם"

רונית מורגנשטרן

סלינגר: "כיום יש נשים בעמדות 
מפתח אך אין מספיק נשים. 

פעמים רבות אנחנו הנשים מוצאות 
את עצמנו בודדות בחדרי הישיבות 

של משרד האוצר"

מימין: אורית מרום, ח"כ מיכל בירן, ח"כ נורית קורן, כוכבית ארנון, ליאת גולץ, עלית כספי וזהבה פורת
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הנשים  מנהלות

סקר הלשכה ליום האישה הבינלאומי:

81% מהנשים מעורבות בניהול פוליסות הביטוח
סגנית נשיא לשכת סוכני ביטוח, שוש כהן גנון: "הימנעות ממעקב וניהול 

כלכלת הבית מונעת מאיתנו את השליטה על חיינו"

רונית מורגנשטרן 

75% מהנשים הן שותפות שוות עד 
מנהלות באופן בלעדי של פעילות 

חשבון הבנק של המשפחה

סקר לשכת סוכני ביטוח שהוצג בכנס מ
סוכני  לשכת  של  הביטוח  בענף  נשים 
מהנשים  ניכר  אחוז  כי  עולה  ביטוח, 
בארץ מעורבות בניהול חשבון הבנק, החסכונות 
ביום  התקיים  הכנס  המשפחה.  של  והביטוחים 
הסקר  הבינלאומי.  האישה  יום  השבוע,  שלישי 
בדק את מידת המעורבות הנשית בניהול הפיננסי 
מכון  ידי  על  ונערך  המשפחה,  של  והביטוחי 
כלל  הוא  השנה.  פברואר  בחודש  מחקר  פאנלס 
311 נשאלות בגילאי 18 ומעלה, המהוות מדגם 
מייצג של אוכלוסיית הנשים היהודיות בישראל.

וממצאיו  בסקר  שנשאלו  השאלות  אלו 
העיקריים:

האם יש לך או למשפחתך חסכונות ופוליסות 
ביטוח? אם כן, עד כמה את מעורבת בפרטים 

לגביהם?
חסכונות  בניהול  מעורבות  מהנשים   66%
המשפחה במידה מסוימת עד רבה, כאשר ל־11% 

מהנשאלות כלל אין חסכונות. 
פוליסות  בניהול  נשים  של  מעורבותן  לגבי 
הביטוח של המשפחה, 63% השיבו כי הם מעורבות 
הן  כי  ציינו  ו־18%  מסוימת,  עד  רבה  במידה 
מעורבות במידה מועטה בלבד. כ־14% כלל אינן 
מעורבות במעקב וניהול פוליסות הביטוח שלהן, 

ו־5.5% מהנשאלות העידו כי אין להן ביטוח. 
מי מחליט בכל הנוגע לרכישה או חידוש של 

פוליסות הביטוח המשותפות בביתך?
67% מהנשים מעורבות במידה רבה עד בלעדית 

בנוגע לחידוש או רכישת ביטוחי המשפחה. 
נשים  הן  הביטוחי  בנושא  ההחלטות  מקבלי 

 7% כאשר   ,)30%( יחד  הזוג  בני  שני  או   )30%(
מהנשים הן האחראיות העיקריות בבית לביטוחי 

המשפחה. 
מי מבני הזוג עוקב אחר פעילות חשבון הבנק 

של המשפחה?
75% מהנשאלות ציינו כי הן שותפות שוות עד 
של  הבנק  חשבון  פעילות  של  יחידות  מנהלות 

המשפחה. 
עצמן  על  העידו  מהנשים   48.2% מתוכן, 
פעילות  של  בלעדיות  עד  העיקריות  כמנהלות 
כי  ציינו  ו־27%  המשפחה  של  הבנק  חשבון 
מעורבותן זהה לזו של בן זוגן. 20% העיד כי בן 
זוגן הוא העוקב הבלעדי או העיקרי אחר פעילות 
חשבון הבנק וכ־5% מהן ציינו כי הוריהן מנהלים 

עבורן את פעילות חשבון הבנק.
סיכוני  ניהול  בתחום  הנשים  תדמית  מה 

המשפחה?
מבין המעורבות בניהול הפיננסי והביטוחי של 
אינן  הנשים  רוב  כי  סבורות   43.1% המשפחה, 
מודעות מספיק לפוליסות הביטוח שיש ברשותן. 
שבני  מעדיפות  הנשים  מרבית  כי  סבורות   48%
זוגן ינהלו ויעקבו אחר פוליסות הביטוח ותכניות 
החיסכון למשפחה. 40.5% מסכימות עם הטענה כי 
נשים מעדיפות להתעסק כמה שפחות בנושאים 

פיננסים וביטוחיים.

לא מוותרות
בתגובה לממצאים אמרה שוש כהן גנון, סגנית 
הסקר  "תוצאות  כי  ביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא 
שלמען  מפנימות  נשים  ויותר  יותר  כי  מעידות 
עצמאותן ועתידן הפיננסי, הן חייבות להיות לכל 
המשפחה,  וביטוחי  בפיננסים  מעורבות  הפחות 
אותם אנחנו מכנים ניהול סיכוני המשפחה. אסור 
אלא  עבורנו,  זה  את  לעשות  לגברים  להשאיר 
לצערי  בשיתוף.  המשפחתי  התקציב  את  לנהל 
עדיין ישנן נשים רבות ששמחות לוותר לבני זוגן 
לנהל בעצמם את כלכלת הבית, וכך מבלי להיות 

מודעות לכך, מחלישות את עצמן". 
עוד מוסיפה גנון, כי "הימנעות ממעקב וניהול 
על  השליטה  את  מאיתנו  מונעת  הבית  כלכלת 
ממליצה  שאני  כפי  לנשים,  ממליצה  אני  חיינו. 
תקציב  ניהול  על  תסמכו  אל  מבוטחיי,  לכל 
ההווה בלבד, התמקדו גם בניהול תקציבי העתיד. 
חשבי עם עצמך או עם סוכן הביטוח שלך, האם 
לנו  שמזמנים  למשברים  ערוכים  ומשפחתך  את 
חלילה  או  עבודה  כושר  אובדן  פיטורין,  החיים: 
מקרה מוות. תכנני מראש את ההוצאות הכספיות 
לחו"ל,  טיולים  מצווה,  בר  הרחוק:  לעתיד 
מציינת  לסיכום,  אפשריים".  רפואיים  טיפולים 
גנון, "העצה החשובה ביותר שלי היא להתעקש 
לנהל את התקציב המשפחתי, ערכי טבלת אקסל 
בני  וההכנסות של  פשוטה המורכבת מההוצאות 
המשפחה מידי חודש, ורכזי את הניירת המגיעה 

מהבנק ומחברות הביטוח".

עד כמה את מעורבת 
בניהול פוליסת הביטוח 

המשפחתית?

מעורבת במידה 
רבה עד מסוימת

מעורבת במידה 
מועטה

כלל לא 
מעורבת

 אין לי 
ביטוח

63% 18% 14% 5.5%

גנון. ממליצה להתעקש לנהל את התקציב המשפחתי 
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חצי  קדנציה

קדנציה

מסכמים

21/

אלי שטרק, יו"ר ליסוב סוכנות לביטוח: "הצלחנו 
להשיג את הביטוחים המשתלמים ביותר"
כמעט כל חברי הלשכה מחזיקים בביטוחים האטרקטיביים שמציעה ליסוב סוכנות לביטוח 

לסוכנים, כשבשנת 2015 חל גידול של 117% ברכישת פוליסות לביטוח אחריות מקצועית. 
שטרק: "קורא לכל חברי הלשכה להיות מבוטחים באמצעותנו, אתם הסוכנים הכח שלנו"

רונית מורגנשטרן

בשנת ל שנוסדה  לביטוח,  סוכנות  יסוב 
1993 ומנוהלת כיום על ידי אלי שטרק, 
הביאה לסוכני הלשכה ומשפחותיהם את 
הכיסויים  מבחינת  הן  ביותר,  הטובות  הפוליסות 
המוזלים.  התעריפים  מבחינת  והן  הנרחבים 
הבולטות בהן, שהביאו להשתתפות של כמעט כל 
חברי הלשכה, הן ביטוח אחריות מקצועית בחברת 
וביטוח  הראל  בחברת  בריאות  ביטוח  איילון, 
לסוכנים  מוצעת  בנוסף,  כלל.  בחברת  סיעודי 
פוליסה משרדית באיילון וביטוח שיניים בהראל. 
התכניות  עיקרי  את  ליסוב  פרסמה  לאחרונה 

בפוליסות:

1. ביטוח אחריות מקצועית באיילון
סוכני  ידי לשכת  על  נרכשה  המטריה  פוליסת 
בביטוח  המבוטחים  הלשכה  חברי  עבור  הביטוח 
אחריות מקצועית באיילון והיא כוללת בין היתר:
ל־10 מיליון שקל מעל  כיסוי מטריה משלים   •
לסוכן,  הקיימת  שבפוליסה  האחריות  לגבולות 
בתקופת  התביעות  כל  לסך  שקל  מיליון  ול־20 

הביטוח.
בהם  במקרים  עצמית  השתתפות  ביטול   •

המבוטח יזוכה בתביעה או שתביעתו תידחה.
• ועדה פריטטית )ועדה המורכבת מנציגי שני 
הצדדים לסכסוך( עם לשכת סוכני הביטוח במקרה 

וקיימים חילוקי דעות בין המבוטח למבטח.
• המשך ביטוח לתקופה בת שבע שנים לסוכן 
שפרש מהעיסוק על רקע גיל או הסבה מקצועית.
פעילותו  בשנת  לסוכן   40% בשיעור  הנחה   •

הראשונה כעצמאי.
 145 לעומת  פוליסות   314 נוספו   2015 בשנת 
בסך   .117% של  בגידול  מדובר  ב־2014.  שנוספו 
הכל הצטרפו לפוליסה זו 3,234 סוכנים וסוכנויות.

 2. פוליסה משרדית באיילון הכוללת 
בין היתר:

כיסוי  כולל  הסיכונים  כל  בסיס  על  תכולה   •
לרעידת אדמה, נזקי טבע, פריצה וגניבה.

כיסוי  כולל  הסיכונים  כל  בסיס  על  מבנה   •
לרעידת אדמה, נזקי טבע, נזקי מים ופריצה.

מים  נזקי  תיקון  שרות  רכישת  אפשרות   •
בסך  נמוכה  בהשתתפות עצמית  למבנה,  מצנרת 

500 שקל בלבד.
)מוגבל  אחד  לבעלים  אישיות  תאונות  ביטוח   •
 50,000 לסך  עד  ונכות  מוות  למקרה   )70 לגיל 

שקל.
בסך הכל הצטרפו לפוליסה זו 160 משרדי סוכנים.

3. ביטוח סיעוד קבוצתי בכלל הכולל 
בין היתר:

 10,500 או  שקל   5,250 בגובה  חודשי  פיצוי   •
שקל )בהתאם לכיסוי שנרכש(.

• תשלום פיצוי סיעודי למשך כל חיי המבוטח 
הסיעודי מגיל 21 ומעלה.

• תקופת המתנה בת 30 יום.
עד  למבוטחים  ייחודיות  גמלאות   •

גיל 65: פיצוי חד פעמי לאחד מהורי 
דרכים  תאונת  שבעקבות  המבוטח 
בגובה   - סיעודי  צורך  לבעל  הפך 
חודשיות  סיעוד  גמלאות  שלוש 

סיעוד  גמלת  המתנה;  ימי   30 לאחר 
מופחתת בשיעור 20% בגין לידת ילד 

הסובל מתסמונת דאון או ממחלת סיסטיק 
 12 ולמשך  ההמתנה  תקופת   לאחר   - פיברוזיס 
חודשים בלבד וכל עוד הילד חי; עיוורון - פיצוי 
למשך  הסיעוד,  גמלת  מסך   50% של  בשיעור 

שישה חודשים.
• תעריפים נמוכים ואטרקטיביים: לדוגמא, בין 
הגילאים 46־60 ישלם המבוטח 140 שקל לפיצוי 
ומעלה  ובגילאי 61  של 5,250 שקל לכל החיים 
ישלם המבוטח 160 שקל לפיצוי של 5,250 שקל.

חברי   1,945 זו  לפוליסה  הצטרפו  הכל  בסך 
לשכה ובני משפחותיהם.

לדברי שטרק, הביטוח הסיעודי הקיים מסתיים 
במרץ 2020 והלשכה מנהלת משא ומתן להארכתו 

עם חברת כלל ביטוח.

4. ביטוח בריאות בהראל הכולל בין היתר:

• תרופות שלא בסל: עד 1.5 מיליון שקל.
ובעולם  בארץ  הניתוחים  לכל  מורחב  כיסוי   •

ולשירותים נלווים לניתוחים.
• השתלות: עד 1.25 מיליון דולר.

• טיפולים מיוחדים בחו"ל: עד 200 אלף דולר.
• שירותי רפואה אמבולטוריים.

• שירותים רפואיים ייחודיים.
הפוליסה הוארכה עד 31.12.2031. בנוסף, חבר 
לשכה חדש יהיה זכאי להצטרף ללא צורך במילוי 
הראשונים  הימים   30 במהלך  בריאות  הצהרת 

ממועד הצטרפותו כחבר לשכת סוכני ביטוח.
 101 לעומת  פוליסות   170 נוספו   2015 בשנת 
שנוספו ב־2014, כאשר מדובר בגידול של 68%. 
בסך הכל הצטרפו לפוליסה זו 3,592 חברי לשכה 

ובני משפחותיהם.

5. ביטוח שיניים בהראל 
פוליסה ייחודית לרווחת חברי הלשכה, שהושגה 

בעמל רב וכוללת בין היתר:
• טיפולים משמרים

• טיפולי חניכיים )פריודונטיים(.
• טיפולים משקמים )פרוטטיים(.

והשתלות  כירורגיים  טיפולים   •
דנטאליות.

לילדים  שיניים  יישור  טיפול   •
)אורתודונטיה(.

לערוך  בחירה  חופש  יש  למבוטח 
רופא  כל  אצל  השיניים  טיפולי  את 
אלו  והן אצל  הן בהסדר  ו/או מרפאה 

שאינם בהסדר.
בסך הכל הצטרפו לפוליסה זו 1,305 חברי לשכה.

למען הסוכנים
לסיכום אומר שטרק, "אני קורא לסוכני הלשכה 
להם  החשובה  ׳משרדית׳  לפוליסה  להצטרף 
מקצועית׳  ׳אחריות  לפוליסת  מאוד,  זולה  ואף 
שהיא הטובה והרחבה ביותר בשוק, וגם לביטוח 
הסיעודי, משום שרוב סוכני הביטוח הם אנשים 
מבוגרים. אנו שוקדים על בניית פוליסות נוספות 
בישראל.  ביטוח  סוכני  לשכת  חברי  לטובת 
בהזדמנות זו אבקש להודות למנהל העסקים של 
נאמנה  עבודתו  את  שעושה  ארז,  אריאל  ליסוב, 

למען ציבור הסוכנים".

אלי שטרק
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חדשות  הביטוח

איילון 
בריאות

2016

 מוצרי הבריאות החדשים ומבחר הכיסויים הביטוחיים,
עכשיו בתנאים אטרקטיביים ומשתלמים!

marketing@ayalon-ins.co.il | 03-7569874 :להצטרפות, אגף שיווק ומכירות

איילון! למבוטחי  מהותי  יתרון 
בחירת הרופא המנתח וקבלת החזר כספי,
גם בעת ניתוח שלא באמצעות רופא הסדר!
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שאלה  משפטית

האם היה ניסיון לקבל תגמולי 
ביטוח במרמה?

בני זוג הגישו תביעה נגד חברת הביטוח לתשלום נזקי תאונה, 
אך זו טענה כי לא נעשה כיסוי ביטוחי כנדרש

עו"ד ג'ון גבע

ב־2008, ב דרכים  תאונת  שעברו  זוג  ני 
הביטוח  חברת  כנגד  תביעה  הגישו 
הראל, שכן זו לא הסכימה להעביר להם 
את כספי הביטוח בגין הנזקים שנגרמו בתאונה. 
התביעה נידונה בבית משפט השלום בכפר סבא 
ופסק הדין ניתן בינואר השנה, על ידי השופט 

אלדד נבו. 
באחד הימים במהלך שנת 2008, אירעה תאונת 
של  ברכבה  שנהג  )הבעל(  התובע  בה  דרכים 
התובעת )אשתו(, פגע ברכבו של צד ג' וכתוצאה 
מכך נגרמו נזקים רבים לשני הרכבים. בעקבות כך, 
דרשו התובעים מהראל שביטחה את רכבם בעת 
התובעים  נזקיו.  סך  את  ג'  לצד  לשלם  התאונה, 
אף דרשו מהראל לשלם גם לחברת הביטוח מגדל, 
מבטח  )לפיה  שיבוב  בתביעת  אותם  תבעה  אשר 
יכול להיכנס לנעלי המבוטח ולתבוע את  המזיק( 
לעורך  טרחה  שכר  בתוספת  שקל   125,683 בסך 
בטענה  התשלום  לדרישת  סירבה  הראל  הדין. 
שהתובע אשר נהג ברכב לא היה מורשה לנהוג בו 

בשעת התאונה לפי תנאי הפוליסה. 
התובעים טענו, כי כבר בשנת 2007 פנו אל 
ביטוח  פוליסת  וערכו  שלהם  הביטוח  סוכנות 
מקיף על שם התובעת. לטענתם, כמה חודשים 

מטעם  נהיגה  רישיון  התובע  קיבל  מכן  לאחר 
משרד הרישוי ופנה אל סוכן הביטוח שלו כדי 
שיירשם כנהג נוסף המורשה לנהוג ברכב על פי 
החתים  הביטוח  סוכן  התובע,  לדברי  הפוליסה. 
אותו על מסמכים שונים ואמר לו, כי הוא רשאי 
לנהוג ברכב, אך לטענתו הפוליסה לא עודכנה 

ומסיבה כלשהי הוא לא צורף כנהג נוסף.
התובעים  הגישו  הראל,  של  סירובה  בעקבות 
בדרישה,  השלום  המשפט  לבית  כנגדה  תביעה 
בהתאם  ביטוחי  כיסוי  להם  להעניק  עליה  כי 
ומעשיו  שלוחה,  שהינו  הסוכן  להתחייבות 

מחייבים אותה כחברה. 
אל  בבקשה  פנה  התובע  כי  הכחישה  הראל 
וטענה  נוסף,  כנהג  אותו  להוסיף  הביטוח  סוכן 
כי אם אכן נעשתה פניה שכזו, היה זה רק לאחר 
התאונה. הראל אף טענה להתיישנות התביעה 
שנים   3 שחלפו  לאחר  הוגשה  והיא  הואיל 

מתאריך מקרה הביטוח.

נשאלה השאלה - האם סוכן הביטוח הציג מצג 
ההוספה  לפיו  התובעים,  ידי  על  שנטען  כפי 

נעשתה והתובע רשאי לנהוג ברכב?

גרסאות סותרות
לרבות  שונים,  מסמכים  צירפו  הנתבעים 
הצעת הביטוח, הפוליסות והתכתבות בין הסוכן 
לבין הראל. מעיון במסמכים שהוגשו ומשמיעת 
תחילת  כי  המשפט,  לבית  התברר  העדויות 
לאחר  הייתה  ב־1.4.08(,  )שהונפקה  הפוליסה 
ניתן  )שלטענתו  נהיגה  ברישיון  אחז  שהתובע 

לו במרץ 2008(. לכן, לא היה ברור מדוע היה 
צורך להוסיף את שמו לפוליסה מאחר והיה ניתן 

להנפיקה כששמו מופיע בה מלכתחילה.
התובע טען בתחילה, כי מיד כשקיבל רישיון 
סוכן הביטוח על מנת להוסיפו  נהיגה פנה אל 
בבית  בעדותו  זאת,  עם  הביטוח.  לפוליסת 
כי  וטען,  הראשונה  גרסתו  את  סתר  המשפט 
הפנייה אל סוכן הביטוח הייתה במועד מאוחר 
וטען  גרסתו  את  שוב  שינה  בהמשך  יותר. 
את  שקיבל  אחרי  כשבועיים  וחיכה  שייתכן 

הרישיון, ורק אז פנה אל סוכן הביטוח. 
מעולם  כי  בתצהירה,  טענה  התובעת  בנוסף, 
לא  ומעולם  הביטוח  סוכן  למשרדי  הגיעה  לא 
כלשהו.  מסמך  על  לו  חתמה  או  איתו  דיברה 
הוא  התובע  של  הנגדית  בחקירה  זאת,  לעומת 
בעת   אשראי  בכרטיס  השתמשה  שהיא  ציין 

חתימה על הביטוח.
ובתצהירו  התביעה  בכתב  עצמו  תיאר  התובע 

כאדם אנאלפבית שאינו יודע קרוא וכתוב והציג 
המופיעים  הפרטים  את  מבין  שאינו  כמי  עצמו 
בעיני  תמיהה  עורר  הדבר  הביטוח.  בפוליסת 
בית המשפט באשר לאופן שבו קיבל את רישיון 
הנהיגה שלו, שהרי על מנת לקבל רישיון נהיגה 
יש לעבור מבחן תיאוריה הנערך בכתב ויש לקרוא 

בו את השאלות ואת יתר התשובות המוצעות. 
בית  על  הקשו  התובע  של  בגרסתו  הסתירות 
המשפט לקבל את עדותו כמהימנה בכל הנוגע 
פי  על  נוסף  כנהג  שמו  הוספת  אי  לנסיבות 
הפוליסה. בנוסף, התובע לא הציג אישור תשלום 
כלשהו עבור הוספת שמו לפוליסה לפני אירוע 

התאונה. 
)יומיים   2008 מיולי  מסמך  הציגו  התובעים 
לאחר אירוע התאונה( ובו פניה אל סוכן הביטוח 
בבקשה להוסיף את התובע כנהג נוסף לפוליסה 
ראיה  כל  הובאה  משלא  התובע.  של  בחתימתו 
שיש בה כדי לסתור את המסמך הזה ולא הוכח 
כי היה מסמך מוקדם יותר, לא נותר אלא לקבוע 
בבקשה  הביטוח  סוכנות  אל  התובע  פניית  כי 
להוסיף את שמו - נעשתה לאחר התאונה בלבד.

לאור כל זאת, בית המשפט לא קיבל את גרסת 
לסוכנות  הפניה  למועד  הנוגע  בכל  התובעים 
לראשונה  נעשתה  הפניה  כי  וקבע  הביטוח 
לאחר התאונה. בעיני בית המשפט הדבר העיד 
על ניסיון לקבלת תגמולי ביטוח במרמה. בית 
המשפט דחה את התביעה כנגד הראל וקבע כי 
ולא  מאחר  התאונה  לאירוע  ביטוחי  כיסוי  אין 
הוכח כי הסוכן פעל שלא כדין ואין כל אחריות 

מצדו להיעדר הכיסוי הביטוחי הנטען.

הכותב הוא היועץ המשפטי של חברי מחוז ת״א 
והמרכז בלשכת סוכני ביטוח

הסתירות בגרסתו של התובע הקשו על בית המשפט לקבל את עדותו 
כמהימנה בכל הנוגע לנסיבות אי הוספת שמו כנהג נוסף לפי הפוליסה
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ביטוחי  העתיד

כבר לא סכנה רחוקה: הפוטנציאל של ביטוחי הסייבר
ההבנה על הסכנות שבפריצות סייבר עבור חברות כבר מחלחלת בתאגידים וגם ברגולציה. למרות זאת, רבים 

מעדיפים לוותר על ביטוח סייבר במחשבה שמדובר בהוצאה כבדה מדי – אך ייתכן והם עושים טעות

דניאל ריידל, פורבס

וגנבת כ למחשבים  הפריצה  ניסיונות  מות 
בשנים  ועולה  הולכת  רק  מהם  מידע 
האחרונות. למעשה, בשנת 2013 דיווחו רק 
33% ממנהלי חברות שהחברה שלהם נפרצה, ואילו 
ב־2014 דיווחו כבר 43% מהם. זמן ומשאבים רבים 
יותר  שמושקעים  וככל  חברה  בהקמת  מושקעים 
מאלו – כך היא נחשפת לפוטנציאל גבוה יותר של 

פגיעת סייבר שמשמעותה סכנה כלכלית.
בתור יועץ סייבר אני רואה באופן קבוע כיצד 
חברות סובלות מאובדן מידע עקב מתקפות סייבר 
נוטים לקשר חדירות שכאלה לתאגידים  ובעוד 
באותו  בדיוק  נמצאים  קטנים  עסקים  הגדולים, 
הסיכון. ביטוח רגיל לא יכול לעזור במקרה של 
מידע.  ואובדן  החברה  למחשבי  האקרים  חדירת 
פה מגיעה ההמלצה שלי לביטוח סייבר – שיכול 

לשמש כחוצץ בין החברה לבין אסון. 

לא לחכות לתקנות
מתוך  רכבים  עבור  ביטוח  דורשת  הרגולציה 
אין  דרכים  לתאונת  הגורם  שלאדם  ההבנה 
עבור  לשלם  הכלכליות  היכולות  את  בהכרח 
הנזק שגרם. אבל בתחום הסייבר המצב שונה – 
אין הכרח של עסקים להחזיק בביטוח סייבר היום 
למרות שלעשות עסקים ברשת זה כמו לנהוג על 
ואם  טוב  רעיון  לא  זה  ביטוח:  בלי  מהיר  כביש 
משהו ישתבש אתה עלול להיקלע למצב בו אתה 

מחפש כסף שאין בידך להשיג. 
כמובן שהיום ידוע שחברות לא יכולות לשמור 
על המידע שהן מחזיקות בטוח, וחברות הביטוח 
זה  מסוג  פרמיות  מכך  כתוצאה  זאת.  יודעות 
של  ההשלכות  אבל  יקרות,  להיות  עלולות 
פעילות ללא ביטוח עלולות להיות יקרות יותר, 
אבטחה  מערכות  עם  קטנים  עסקים  והרסניות. 

תאגידים  שמחזיקים  מאלו  פחות  מוקשחות 
וחברות גדולים הן טרף קל להאקרים שמחפשים 

דרך לעשות כסף ממידע גנוב. 
עסקים  בעלי  מעודדים  כבר  הברית  בארצות 
וסביר  סייבר,  מתקפות  מפני  בהגנה  להשקיע 
שיוביל  בתהליך  תלווה  זו  שתמיכה  להניח 
למה  אבל  הקרובות.  בשנים  תקנות  לחקיקת 
עצמנו  את  לבטח  אותנו  שיאלץ  לחוק  לחכות 

מפני הסכנה, ולא לקבל ביטוח עכשיו? 

154 דולר לרשומה שאבדה
בין  בארה"ב  כיום  עולים  הסייבר  ביטוחי  רוב 

2,000 ל־5,000 דולר לעסק קטן עד בינוני. אבל 
לפי  יותר.  הרבה  לאבד  העסק  עלול  בלעדיהם 
מחקר שהתפרסם בשנת 2015 העלות של דליפת 
שאבדה  רשומה  כל  עבור  דולר   154 היא  מידע 
הלקוחות  במספר  זאת  מכפילים  אם  נגנבה.  או 
של חברה, אפשר להגיע לסכומים משמעותיים 

מאוד.  
אם  אבל  שלו,  הצרכים  עסק  שלכל  כמובן 
האקר מוחק את כל הנתונים הממוחשבים שלו, 
מידע  גונב  כשהוא  שלו  המוניטין  את  הורס  או 
על לקוחות, בעליו יתחרטו על כך שלא שמו את 

ביטוח הסייבר בראש סדר העדיפויות. 

ועדת א יו"ר  וינרב,  פרידמן  חוה  ל 
ביטוח,  סוכני  לשכת  של  האתיקה 
פנה  ביטוח  סוכן  לפיה  תלונה  הגיעה 
שניהם  ובעלה,  אישה  אל  טלפונית  בשיחה 
פנסיונרים מעל גיל 70, והציע להם לרכוש 
פוליסת ביטוח של חברת הפניקס. בני הזוג 
ולטענתם  העברית,  בשפה  שולטים  אינם 
במרמה  מהם  לקח  זאת,  ניצל  הביטוח  סוכן 
את פרטי כרטיס האשראי והחל לחייב אותו 
נחוץ  אינו  שלדבריהם  ביטוח,  על  בפרמיה 

להם כלל.

לאחר שגילתה שכרטיס האשראי שלה חויב 
כדי  האישה  אותו  ביטלה  הפניקס,  ידי  על 
שהיא  משהו  על  אותה  לחייב  ימשיכו  שלא 
בשיחה  לכך,  נוסף  בו.  רוצים  אינם  ובעלה 
עם הפניקס נאמר לאחיינה של האישה, אשר 
את  לבטל  בקשתם  כי  הזוג,  בני  בשם  דיבר 

החיוב נדחתה, והם הופנו אל סוכן הביטוח. 
הלשכה,  חבר  אינו  הביטוח  שסוכן  למרות 
ועדת  בידי  מטופל  להיות  יכול  אינו  ולכן 
הפניקס  אל  פרידמן  פנתה  שלה,  האתיקה 
וללכת  התלונה  את  לבדוק  מהם  וביקשה 

את  יעבירו  שהם  לפני  הזוג  בני  לקראת 
תלונתם למפקחת על הביטוח.

הנושא  את  מידי  באופן  ביררה  הפניקס 
תבוטל  שהפוליסה  לפרידמן  והודיעה 
יוחזרו לבני  וכי הפרמיות שנגבו  מתחילתה 

הזוג.
רונית מורגנשטרן

לפנייה לועדת האתיקה והגשת תלונה יש 
לפנות בכתב בכתובת המייל -  

הקשישים חויבו - ועדת האתיקה ביטלה

סייבר. בקרוב ביטוח חובה?

michaelaj@insurance.org.il

mailto:michaelaj%40insurance.org.il?subject=a
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חדשות  הביטוח

בתנופהאיילון
איילון מזמינה אותך להצטרף לתנופת העשייה,
לצמוח ולהתחדש באמצעות הכלים המקצועיים 

הייחודיים המוצעים לך בשנת 2016

להצטרפות, אגף שיווק ומכירות:
marketing@ayalon-ins.co.il | 03-7569853

ביטוח משכנתא

אחריות מקצועית

AL הגנה מתאונה

היי טק

עסקים אקספרס

prestige אוטו

תכנית
אטרקטיבית לביטוח 

חיים ומבנה הדירה

לסוכני ביטוח, עורכי דין,
מהנדסים, ממוני בטיחות ועוד...

פוליסה לתאונות אישיות 
למבוגרים ולילדים בפרמיה 

קבועה לכל החיים!

פוליסה מקיפה, לאחריות 
מקצועית וחבות מוצר בתחום 

ההיי טק - התכנה והחומרה

מערכת עסקים
חדשנית

לסוכני איילון

מסלול חיתום מהיר 
לרכבי יוקרה

אקספרסעסקיםלמשפחה
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דרישות  מכבידות

 האם המפקחת מפלה 
לרעה את סוכני הביטוח?

פעילות הפיקוח מטילה מצד אחד דרישות רגולטריות על סוכני הביטוח 
ומצד שני מאפשרת לגופים שונים לשווק ביטוח ללא רישיון

עמוס גואטה

בר תקופה ארוכה שאנו עדים למגמות כ
המפקחת  של  בפעילותה  סותרות 
משרד  אנשי  אחד,  מצד  הביטוח.  על 
ועוד  עוד  הביטוח  סוכני  על  עורמים  המפקחת 
ומייקרות  שמכבידות  רגולטוריות  דרישות 
מאוד את עלויות התפעול. בנוסף הם מאריכים 
משמעותית את משך הזמן הנדרש לצורך הפקת 
והולך  גדל  כרסום  עם  יחד  הביטוח,  פוליסות 
ברווחיות  פגיעה  ישנה  יוצא,  כפועל  בעמלו. 

ובכדאיות הכלכלית.
לגופים  המפקחת  מאפשרת  האחר  מהצד 
שונים לשווק ביטוח ללא רישיון וללא כל אותן 
מביאים  כאלו  וצעדים  רגולטוריות,  דרישות 
משמעותית  ולהקלה  התפעול  עלויות  להוזלת 
שקשור  מה  בכל  הביורוקרטיות  בדרישות 

להליך הפקת פוליסות הביטוח.
לדוגמא, כדי להפוך לסוכן ביטוח מורשה יש 
לעבור מסלול לימודים ארוך ותקופת התמחות 
של  כשבסופו  ומנוסה,  ותיק  ביטוח  סוכן  אצל 
של  קשות  בחינות  למתמחה  ממתינות  דבר 

משרד האוצר.
גם לאחר קבלת התעודה המיוחלת דרכו של 
דרך  לעבור  ועליו  פשוטה  אינה  הביטוח  סוכן 
להפיכת  בסיס  בכלל(  )אם  שנוצר  עד  ארוכה, 

המקצוע לרווחי ומשתלם.
כל המסלול הארוך והמפרך שתואר כאן, נחסך 
ואינו נדרש מסוכני הנסיעות שמורשים למכור 
ביטוחי נסיעות לחו"ל ללא רישיון סוכן ביטוח. 
שמשווקים  המכירות  מוקדני  עבור  גם  כך 
ביטוחים בטלפון ועבור חברות הביטוח הישירות 
שמפעילות  הרגילות(,  הביטוח  חברות  )כולל 

מסלול עוקף למטרת שיווק ביטוחים ישירים.
בנוסף לרישיון, כדי להפיק פוליסה על סוכן 
 הביטוח לעמוד גם בדרישות הבאות של הפיקוח:

מתן  הלקוח,  של  ומפורט  ארוך  צרכים  בירור 
הרצאה ארוכה ומלומדת של כל תנאי הפוליסה, 
של  ובמקרה  מפורטים,  הנמקה  מסמכי  הנפקת 
הפנסיוני  מצבו  בדיקת  גם  פנסיוני  ביטוח 

והפיננסי באמצעות המסלקה הפנסיונית.
הזה  והמייגע  הארוך  ההליך  כל  זאת  לעומת 
נחסך ממי שמשווק ביטוח באמצעות אפליקציה 

למלא  מתבקש  המבוטח  בנייד.  או  באינטרנט 
מקבל  הוא  שבסופן  קצרות  שאלות  מספר 
אישור לפוליסה. במקום נבירה ארוכה ומייגעת 
שהמבוטח  הפוליסה,  של  הקטנות  באותיות 
עם  השיחה  לאחר  מיד  אותה  יישכח  בוודאי 
הסוכן, מדובר בתהליך קל וקצר. אך אולי קצר 

מדי.  

מלחמת התשה
מתרחשת  מדוע  הדברים?  פני  הם  אלה  מדוע 
האפליה הזאת? הרי אם אין חשיבות לכל אותו 
עבור  פוליסות  הפקת  של  ומייגע  ארוך  הליך 
ציבור המבוטחים כפי שזה בא לביטוי בדוגמאות 
האלו, לא ברור מדוע לא פוטרים מהליכים אלה 

מדוע  ברור  לא  הביטוח.  סוכני  ציבור  את  גם 
והמנוסים  המקצוענים  הביטוח  סוכני  ציבור 
חסרי  המשווקים  ציבור  לעומת  לרעה,  מופלים 

התעודה והתואר.
מעלים  הפיקוח  אגף  שאנשי  הטענות  אחת 
בנושא זה היא, שאם המבוטח פונה מיוזמתו כדי 
לעשות ביטוח היכן שבחר, הוא מוותר בכך על 
הוא  ולכן  הביטוח  סוכן  של  המקצועי  הייעוץ 
אחראי לנזקים אליהם הוא עלול להיחשף בעתיד.

וציבור  מאחר  מיסודה,  מופרכת  זו  טענה 
ככה  סתם  ביטוח  מוצרי  רוכש  לא  המבוטחים 
המבוטחים  בפועל,  מסוים.  ובמקום  מיוזמתו 
אלא  מקרה,  בדרך  שלא  למוצרים  נחשפים 
אמצעי  בכל  אגרסיבית  מוח  שטיפת  בעקבות 
התקשורת, בפרסום שמהלל ומשבח את המוצר 
שהמבוטחים  רק  לא  לכן,  נועד.  הוא  שלשמו 
אקראית,  בצורה  מסוים  במוצר  בוחרים  אינם 
סוכן  עם  מהדיאלוג  פחות  טובה  הזו  השיטה 
לשאול  ניתן  באמצעותו  אשר  האישי,  הביטוח 

ולברר פרטים נוספים על המוצר.
אם כך, נותרנו עם השאלה - האם ייתכן שמדובר 
הביטוח על  הפיקוח  מאנשי  חלק  של   במגמה 

להם  לגרום  במטרה  הביטוח  סוכני  את  להתיש 
הרי  מספרם?  את  ולצמצם  מהענף  לפרוש 
יודעים  אנו  והרחוק,  הקרוב  העבר  מניסיון 
השתלבו  הפיקוח  מאנשי  מבוטל  לא  שחלק 
לאחר סיום עבודתם, בתפקידים בכירים באחת 

מחברות הביטוח.
עבודתם  בתקופת  שגם  מכך  להסיק  ניתן  האם 
באחת  עבודתם  בסיום  להשתלב  שאפו  בפיקוח, 
מחברות הביטוח, תוך סימון מטרה זו כפסגה אליה 
יש לחתור? ייתכן ושאיפה זו השפיעה על שיקול 

דעתם המקצועית )גם אם לא בצורה מודעת(.
רק  ביקשו  ובתמים  באמת  הפיקוח  אנשי  אם 
את טובת המבוטחים, היה עליהם לעודד ולהקל 
על ציבור סוכני הביטוח, אלו שכל ימות השנה 
מלווים ודואגים באמת לצרכיהם של המבוטחים. 
הביטוחים  למוקדני  דואגים  הם  זאת,  במקום 
לאחר  רגע  אשר  הביטוח,  חברות  של  הישירים 
המבוטח  עבורם  הופך  הפוליסה,  את  שמכרו 
למספר מחשב נוסף חסר דמות ואנושיות, חלק 

מרשימת העמלות שהם מקבלים. 

הכותב הוא יו"ר סניף חולון בת־ים בלשכת 
סוכני ביטוח

"מדוע ציבור סוכני הביטוח 
המקצוענים והמנוסים מופלים 
לרעה, לעומת ציבור המשווקים 

חסרי התעודה והתואר?"

אירועי הלשכה
 יום עיון לסוכנים צעירים בנושא בריאות יתקיים ב-20.3, בין השעות 12:00־16:00. בשיתוף 

"כלל חברה לביטוח". רחוב המסגר 42, קומה 8, תל אביב.

 מחוז השרון יקיים ב־21.3 מפגש מקצועי בנושא "הרגולציה של משרד האוצר" בין השעות 
13:30־17:15, בשיתוף "קבוצת שגריר". המכללה לפיננסים וביטוח של לשכת סוכני ביטוח, רחוב 

המסגר 42, קומה 8, תל אביב.

מחוז השפלה יערוך ב־22.3, מפגש בנושא מיזם הפרישה בין השעות 8:45־13:00. "סינמה 
סיטי", רחוב ילדי טהרן 3, ראשון לציון. חנייה ללא עלות באזור המתחם.

 מחוז חיפה והצפון יערוך ב־22.3 מפגש בוקר בנושא פיננסים בין השעות 8:30־12:00, 
בשיתוף "אנליסט בית השקעות". מלון "סי לייף ספא", רחוב העלייה 75, נהריה. 

https://amosinsurance.wordpress.com/2016/03/03/%d7%94%d7%9e%d7%a4%d7%a7%d7%97%d7%aa-%d7%9e%d7%a4%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%a8%d7%a2%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%a1%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97/
https://amosinsurance.wordpress.com/2016/03/03/%d7%94%d7%9e%d7%a4%d7%a7%d7%97%d7%aa-%d7%9e%d7%a4%d7%9c%d7%94-%d7%9c%d7%a8%d7%a2%d7%94-%d7%90%d7%aa-%d7%a1%d7%95%d7%9b%d7%a0%d7%99-%d7%94%d7%91%d7%99%d7%98%d7%95%d7%97/
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 לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו של חבר 
 הלשכה איציק חג'בי על פטירת אחותו 

צביה חבשוש ז"ל
שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו של חבר 
הלשכה אריה משה בפטירתו של אביו

יעקב משה ז"ל
שלא תדעו עוד צער

 לשכת סוכני הביטוח משתתפת בצערו של חבר 
 הלשכה יעקב גולדשלגר בפטירתה של אישתו 

מלכה גולדשלגר   ז"ל
שלא תדעו עוד צער

לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il :המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת 2015, מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל

דרושים

למיזם ייחודי בסוכנות ביטוח בתחום
הבריאות במרכז הארץ, דרוש/ה שותפ/ה:
סוכן/ת ביטוח כמנהל/ת עסקים לסוכנות

קיימת, לתפעול הפעילות בסוכנות: מכירת
פוליסות בתחום הבריאות ללקוחות

קיימים, שיווק, קידום ופיתוח הפעילות
הקיימת ליצירת קשר - 052-278615

חתם/ת עסקים ברמה גבוהה, שליטה בהנדסי, 
וניסיון מוכח, למשרה מלאה בפתח תקוה. 

למתאימים יוצעו תנאים טובים ואופק קידום. 
jobs@avivit.co.il :קורות חיים למייל

דרוש/ה עובד/ת מקצועי/ת למשרה מלאה 
בירושלים במרכז העיר, ידע וניסיון בביטוח 

אלמנטרי פרט ומחשוב יתרון. תנאים מעולים 
למתאים/מה. ניתן לשלוח קו”ח למייל

shmolik@hayot-ins.co.il 

למשרד ביטוח בחולון דרוש/ה פקיד/ה
ביטוח אלמנטרי , לטיפול בקהל הלקוחות.

חובה ניסיון של שלוש שנים בהפקה
וטיפול בביטוחי רכב ודירה. טיפול בחידושי

רכב, דירה ועסקים טיפול בתביעות
ומתן הצעות ללקוחות ולעסקים חדשים.

דרישות חובה ניסיון בהפקה ובטיפול
בביטוחי רכב ודירה.יכולת עבודה תחת

לחץ נא להעביר קורות חיים למייל
yuval@seiffer-ins.co.il

דרוש/ה סוכן/ת ביטוח בתחום ביטוח חיים
לעבודה במשרד ביטוח ותיק ומנוסה .
תנאים טובים למתאימים /ת המשרה

ברחובות לפרטים: פאני - 054-6080300
fany@newafikim.co.il

דרוש/ה פקיד/ה ביטוח חיים עם ניסיון 
וידע בעבודה מול חברות הביטוח 

והלקוחות. נא להעביר קורות חיים ל- 
bootsi@pitronot-bit.co.il

דרוש עובד מקצועי למשרה מלאה/
חלקית ברחובות. ידע וניסיון בביטוח 

אלמנטרי פרט ומחשוב. תנאים מעולים 
למתאים. ניתן לשלוח קו”ח למיל

atidbat@gmail.com

דרוש פקיד/ה למשרה חלקית בראשון לציון. 
ידע בביטוח רכב ורצוי דירות, ידע במחשוב 

ובעבודות משרדיות. ניתן לשלוח קורות חיים
Yossi@zilbi.co.il 

סוכנות ביטוח “עתיד-ניהול פנסיוני לעצמאים” 
מגייסת לשורותיה סוכנים. אנחנו מחפשים 
סוכן/ת ביטוח עצמאית עם חשיבה לטווח 

רחוק, ראש גדול, יחסי אנוש מעולים ובעל/ת 
רצון לבנות תיק פנסיוני ולייצר הכנסה 

פאסיבית. אנחנו מציעים עתודה ניהולית 
ואפשרויות קידום לניהול צוות סוכנים 

איתור לידים בצורה עצמאית + קבלת לידים 
חמים מהסוכנות. רישיון פנסיוני חובה! ניסיון 

במכירות חובה. לתאום ראיון ניתן לפנות
: litgid10@gmail.com

דרוש/ה פקיד/ה עם ניסיון בביטוח אלמנטרי 
בעיקר, תנאים טובים למתאים/ה המשרה 

ברחובות לפרטים: פאני  6080300 - 054 
fany@newafikim.co.il

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח 

למעוניינים בהשקעה בתיקי ביטוח. מיזוגים, 
רכישות והשקעות גשר לפרטים :

dani@gsr.co.il 

 מעוניין לרכוש תיקי ביטוח חיים. לפרטים - 
אביחי : 050-9114142

למשרד לביטוח ותיק מאוד, דרוש תיק 
ביטוח )חיים/אלמנטרי( לניהול בתנאים 

מעולים אפשרות להעסקה על התיק, 
אפשרות לשילוב מכירה וניהול. סודיות 
מובטחת. פרטים: פאני - 054-6080300 

fany@newafikim.co.il

סוכנות ביטוח מובילה רוכשת במכפיל 
שוק גבוה תיקי אלמנטרי ופנסיוני באופן 

מלא או חלקי. תנאים מעולים קורות 
חיים ניתן לשלוח לשי 052-8033305

shay@klauzner.co.il

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

סודיות מובטחת. מיכאל. נייד - 052-8741331 
michaele@b4-u.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

שכירות משנה

להשכרה משרד  86 ממ"ר ברחוב הגיבורים 53 
פינת הרברט סמואל בחדרה  ב-2000 שקל.

  0775377140 04-6377399

להשכרה משרד איכותי ומסודר בראשון לציון 
במרכז העיר רחוב הרצל בבניין משרדים 

מחודש, חניה צמודה לסוכן, במשרד קיימות 
עד 3 עמדות עבודה כולל ציוד משרד מלא 

ותשתיות רשת, אזעקה, מצלמות ועוד. 
רק לבוא ולשבת לעבוד. לפרטים: אורי 

052-2496104, אפשרות כניסה מידית

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. לפרטים: מ: 

ziv@avivit.co.il

בסוכנות ביטוח בפתח תקווה משרד/ים לסוכן 
מרוהט/ים, עם כל הציוד הנלווה שכלולות 

במחיר )תשתית רשת, חיבור לחברות ביטוח, 
הקלטת שיחות, חדר ישיבות, חשמל, ארנונה, 

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

להשכרה משרד מפואר 21 מטרים, במרכז 
חדרה סמוך לפיאצה ולמשרדים להשכרה. 

טלפון: גיני 04-6343536 אילנה 052-2260788

לסוכני  המקנה  עסקי  ניהול  קורס 
מוצלח  לניהול  חיוניים  כלים  הביטוח 
הושק  העצמאי  העסק  של  ורווחי 
לראשונה. הקורס הושק על ידי "הפניקס 
וינוהל  ליאת גולץ  אישי" בניהולה של 

על ידי "מעוף".
בקורס  מדובר  כי  מספרים  בהפניקס 
שיתמקד  בתחומו  דרך  ופורץ  ייחודי 
והחשובות  המהותיות  הסוגיות  במגוון 
עבור ניהול עסק כמו פיתוח אסטרטגיה 
מכירה,  בטכניקות  שליטה  שיווקית, 
חישוב כדאיות, ניהול תזרימי מזומנים 
ושליטה בכללי הרגולציה. תכני הקורס 
בימינו  הסוכנים  לפעילות  הותאמו 
והכשרות  הרצאות  מתן  וכוללים 
מתאימים  גורמים  מצד  רלוונטיות 
מטעם  מומחים  וכן  "הפניקס"  בחברת 

"מעוף".
לסוכני  הן  מענה  לתת  נועד  הקורס 
"הדור הבא" והן לסוכני ביטוח היוצאים 
וזקוקים  כעצמאיים  לדרכם  כעת 
יתרונו  כך.  לשם  חשובות  להנחיות 

שהוא  בכך  טמון  הקורס  של  הגדול 
מרכז את הדרכת כל המיומנויות בקורס 

ייעודי אחד.

מחוץ לקופסא
בשבוע  התקיים  הראשון  המפגש 
בנושא  הרצאה  וכלל  )ד'(  שעבר 
ידי  על  שהועברה  שיווקית  אסטרטגיה 
רלי שור, יועצת בכירה לעסקים ויזמים 
במחקרי  גם  רבות  שעוסקת  ב"מעוף", 
ההרצאה  שיווקית.  ואסטרטגיה  שוק 
אסטרטגית  ראייה  בחיזוק  התמקדה 
מצד  לקופסא"  "מחוץ  יצירתית 
התכנים  את  וקישרה  קטנים,  עסקים 
לניתוח  בהרצאה  שעלו  התיאורטיים 
שעמן  ועדכניות  רלוונטיות  סוגיות 
בהרצאה.  שנכחו  הסוכנים  מתמודדים 
ההרצאה, שהייתה לשביעות רצונם של 
המשתתפים, הינה ראשונה בסדרה של 
מפגשים שיסייעו לסוכנים לתרגם את 

הצלחתם המקצועית להצלחה עסקית.
רונית מורגנשטרן 

לראשונה בענף הביטוח: קורס 
שיכשיר סוכנים לניהול עסק עצמאי
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