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העצמאות  שלי

וזאב ה דיזנגוף  שמאיר  ידעתם 
ומכרו  בביטוח  עסקו  ז'בוטינסקי 
פוליסות לתושבי ארץ ישראל בתחילת 
"פלתורס"  הביטוח  ושסוכנות  שעברה?  המאה 
היא המבטח הוותיק ביותר בישראל? היא הוקמה 
ב־1920. לאור קרבות ההישרדות שמנהלים סוכני 
הביטוח  חברות  מול  האחרונות  בשנים  הביטוח 
ללקוחותיהם,  ישירות  במכירות  אותם  שעוקפות 
ומול השמצות בקמפיינים כמו "שוקה" של ביטוח 
הענק של  הביטוח  ענף  כדאי לדעת שאת  ישיר, 

היום הקימו סוכני ביטוח.
הביטוח  סוכני  מוותיקי  הוא  אנגלר  אלי 
ומאושיות לשכת סוכני ביטוח. כיום הוא משמש 
כבר מזה שנתיים כיו"ר ליסוב, החברה הכלכלית 
של הלשכה. "לקחתי על עצמי את התפקיד כדי 
על  אנגלר  מספר  בעבר",  שיצרתי  ממה  ליהנות 
תפקידו. "הצורך בהקמת ליסוב החברה הכלכלית 
נוצר משום שלשכת סוכני ביטוח היא עמותה והיא 
או להשתמש בכספים  יכולה להרוויח כסף  אינה 
ליסוב  הלשכה.  של  לאירועים  לחסויות  שגייסה 

האלו,  הכספים  את  לנהל  במטרה  כחברה  נוצרה 
ולכן רוב הפעילות הזאת מתנהלת דרכה". 

כסוכן  ב־1972  הביטוח  לתחום  נכנס  אנגלר 
בסוכנות הביטוח "רכש" של אברהם רייף. ב־1991 
עזב אנגלר את הסוכנות והקים סוכנות עצמאית 
תחת השם “אלי אנגלר סוכנות ביטוח”. במקביל, 
ב־1992, הפך לעובד חברת “אריה” לביטוח וניהל 
עד 2002.  והצפון  בחיפה  החברה  הסניף של  את 
עד 2007 עבד אנגלר כסוכן עצמאי ואז הצטרף 
אלמגור”  “גל  הגדולה  הביטוח  לסוכנות  כשותף 

התמנה  כאשר  כשנתיים  לפני  עזב  אותה 
ליו”ר ליסוב. 

היחס שונה
שאלנו  העצמאות  יום  לכבוד 
להיות  היה  איך  אנגלר  את 
היום.  לעומת  פעם  ביטוח  סוכן 
הביטוח  לענף  נכנסתי  “כשאני 

מעולה  פרנסה  מקור  היה  זה 
לסוכני הביטוח”, הוא מספר. “אז היינו 

שלמה  לשנה  150%־180%  של  עמלה  מקבלים 
יחס חברות  גם  חיים.  ביטוח  על מכירת פוליסת 
להעניק  השתדלו  החברות   – שונה  היה  הביטוח 
את השירות הטוב ביותר לסוכנים וללקוחות. הן 
השתדלו כמה שיותר להימנע מלהגיע לבירורים 

בבתי המשפט”.
היום, מוסיף אנגלר, "קורה בדיוק להיפך – 
ישנן חברות ביטוח הפועלות בניגוד לאינטרס 
של המבוטח ושל סוכן הביטוח ומבלות הרבה 
מאוד בבתי משפט, וכל זאת כדי להרוויח יותר. 
סוכן  של  הפיסית  ההשקעה  את  גם  להשוות  אין 
הביטוח של פעם שהיה דופק על דלתות 
כלל,  בדרך  ערב,  מדי  רגליו  ומשרך 
היו  הפוטנציאליים  כשהלקוחות 
בבית, לעומת העבודה היום שברובה 
אין  וסמארטפון.  מחשב  מול  היא 
סוכני  להיות  שהגיעו  שמי  ספק 
הם  ואמידים  מצליחים  ביטוח 
דרכם  את  שעשו  הוותיקים  הסוכנים 
במאה הקודמת שתגמלה אותם ביד יפה”.

"ליהנות ממה שיצרתי"
אלי אנגלר, יו"ר ליסוב, מספר על היחסים עם חברות הביטוח

אנגלר

כולנו חולמים לצמוח, להצליח ולהגיע לעצמאות כלכלית ° לכבוד יום 
העצמאות, מספרים שלושה סוכנים ותיקים ל"ביטוח ופיננסים" כיצד החלו 

את דרכם, על השינוי שעברו יחד עם עולם הביטוח ועל המתכון להצלחה

ביטוח ופיננסים

 להיבנות מאפס – 
 סיפורי ההצלחה 
של ענף הביטוח
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העצמאות  שלי

כסוכן ש דרכו  את  החל  מדנס  וקי 
ביטוח בשנת 1973, אז הקים את 
ועסק  לביטוח"  סוכנות  "מדנס 
קבלת  לאחר  ב־1977,  חיים.  בביטוחי  בעיקר 
נציגות בישראל וחברות ב־MDU הבריטית, 
והעוסקים  הרופאים  כל  את  ביטח  הוא 
נגד  בישראל  פרארפואיים  במקצועות 

תביעות על רשלנות רפואית.
נציגות  את  קיבל   1989 בשנת 

בישראל.  הבריטית  לויד'ס 
בביטוחי  להתמקצע  החל  הוא 
שבו  תחום  מקצועית,  אחריות 
מדנס שולט היום. בשנת 1990 
לשכת  חברי  כל  את  צירף 

אחריות  לביטוח  הדין  עורכי 
מדנס  הבין  וב־1992  מקצועית 

שתחום ביטוחי הבריאות הוא התחום הבא 
והקים בתוך קבוצת מדנס את החברה לניהול 
סיכונים ברפואה בע"מ. נכון לשנת 2015 מדנס 
היא סוכנות הביטוח העצמאית הגדולה ביותר 
בישראל עם היקף פרמיות של יותר ממיליארד 

שקל וכ־400 עובדים. 

המתכון לניצחון 
עם  שתמיד  מדנס,  מדבר  העצמאות,  יום  ערב 
להיכנס,  תחום  לאיזה  ויודע  הדופק  על  האצבע 
על האתגרים של סוכני הביטוח. "אנחנו עושים 
"היום  אומר.  הוא  קשה",  גם  והיא  ארוכה  דרך 
אנחנו בעידן רע, שבו הרגולציה יוצרת מצב 
בלתי אפשרי לסוכן לעבוד בו; בעידן שבו 
חברות הביטוח שגדלו בזכותנו מתחרות 
בנו בשיווק ישיר באגרסיביות ובחוסר 
הזאת  שהתקופה  מאמין  אני  הגינות. 
הלא  בעתיד  ישתנו  והדברים  תעבור 
רחוק. החברות יבינו את הערך של מי 
שנותן את השירות ללקוח, שירות שהן 
לא יכולות לתת. ברגע שהן יראו שהמאזנים 
שלהן יראו פחות תפוקה והן יתחילו לקבל פחות 
הכנסות הן ישובו לחזר אחרי סוכן הביטוח. אז הן 
יבינו שלחסוך עמלת סוכן ולהוזיל את הפרמיה 
לא הביא להן יותר לקוחות ובטח שלא הוריד את 

מספר התביעות". 

על  "אבל  מדנס.  מוסיף  קשה",  תקופה  "זו 
מי  אותה;  ולעבור  סבלניים  להיות  הסוכנים 
שישרדו וינצחו הם סוכני הביטוח המקצוענים, 
שמכירים  השירות,  ונותני  הישרים  האמינים, 

היטב את התחומים בהם הם עוסקים".

שוקה זה לא שוקי
"שוקה"  לקמפיין  גם  להתייחס  ביקש  מדנס 
אני שוקי",  זה לא  "שוקה  של הביטוח הישיר. 
הוא מתבדח. "מדובר בפרסומת נוראית ובלתי 
פרסומת  בעיני  היא  זאת  עם  לחלוטין.  הוגנת 
כהן  שני  השחקנית  בגלל  רק  לא  גאונית, 
שמככבת בה, אלא משום שהיא רכבה על המסר 
של 'סוכן הביטוח מתעשר על חשבונכם', שנפל 
ממון  לבעלי  טינה  שמגלה  הציבור  אוזני  על 
בכלל. הפרסומת עושה צחוק מסוכני הביטוח. 
אותו  והציגו  וניסיון  ידע  עתיר  מקצוע  לקחו 
אני  ונצלנים.  נלעגים  טמבלים  של  כמקצוע 
שמח על הניצחון של לשכת סוכני ביטוח בבית 
תשונה  לא  שהפסיקה  ומקווה  המחוזי  המשפט 

למרות הערעור של ביטוח ישיר".

מדנס

סוכנים, לא סוחרים
זאב פרלשטיין, יו״ר המועצה הארצית של הלשכה שהתחיל את הקריירה שלו 

בפינת אוכל, ממליץ לא להיות סוכן בודד

שוקי, לא שוקה
שוקי מדנס, יו״ר סוכנות הביטוח מדנס, מדבר על האתגרים של סוכני הביטוח 

אב פרלשטיין, שמשמש מעל לשנתיים ז
כיו”ר המועצה הארצית של לשכת סוכני 
ביטוח, התחיל את הקריירה שלו כסוכן 
ים  בבת  שכורה  בדירה  אוכל  בפינת  ביטוח 
לפני 44 שנים. “הייתה לי מזכירה אלקטרונית 
נזכר.  הוא  בחוט”,  נקשרו  ‘המשרד’  ודלתות 
לפני  הביתה  חוזר  ולא  מוקדם  יוצא  “הייתי 
היה  אישי  שירות  בערב.  עשרה  עשר־אחת 
עם  להתמודד  יכולתי  לא  כי  מעייניי,  בראש 

הטייקונים בתחום”.
אבל  הביטוח,  תחומי  בכל  עסק  פרלשטיין 
התמקד בעיקר בביטוח אלמנטרי. “אני מאמין 
שהביטוח האלמנטרי, רכב ודירה, זה הבסיס 
האחרים  הביטוח  סוגי  כל  למכירת  והמנוע 
ואין לוותר עליו”, מדגיש פרלשטיין. במקביל 
“אררט”  חברת  של  נציג  ידי  על  שוכנע 
למכור ביטוחי חיים של החברה. ב־1993 הוא 
המשרד  אביב.  בתל  בדיזנגוף  משרד  פתח 
הוחרב בפיגוע בו התפוצץ אוטובוס של קו 5 
ופרלשטיין פתח   ,1994 באוקטובר  בדיזנגוף 

בתל  מנדלי  ברחוב  אחר  משרד 
העביר  הוא  מה  זמן  לאחר  אביב. 
את המשרד ואף הרחיב את עסקיו 
לציון.  בראשון  משרד  ופתח 
ששמה  הסוכנות  ממוקמת  היום 

בבניין  גדול  במשרד  אור”  “פז 
בראשון   ”EMI“ המפואר  המשרדים 

לציון. במשרד המשגשג עובדת גם אשתו 
כוכבה ובנו אורי.

נרדפים על ידי החברות
ידי  על  נרדפים  היום  הביטוח  “סוכני 
כל  בודק  “אני  אומר.  הוא  הביטוח”,  חברות 
לעלות  כדי  עיניים  מחודשת בשבע  פוליסה 
על שינויים לרעת המבוטח או לרעתי. היום 
קשה לסמוך על חברות הביטוח. פעם הייתי 
לשם  בא  הייתי   – הביטוח  בחברת  בית  בן 
זה הרגיש כמו משפחה. אז  כדי להירגע, כי 
החברות רדפו אחרינו, היום החברות רודפות 

אותנו”.

סוכן  היום  להיות  מאד  “קשה 
בודד”, הוא מתאר. “לכן פתחנו 
ועוד שמונה סוכני ביטוח  אני 
סוכנות משותפת כקואופרטיב 
באופן  ‘עובדה’.  השם  תחת 
מול  כוח  עמדת  יצרנו  זה 
סוכנים  ויש  הביטוח,  חברות 
הבעלות  להצטרף.  שמבקשים  נוספים 
לחלקו  בהתאם  למניות  מחולקת  המשותפת 
של כל סוכן בקואופרטיב. אני ממליץ בעיקר 
לסוכני ביטוח מבוגרים ובעיקר לאלה שאין 
עם  ותתחברו  תחכו  אל   – ממשיך  דור  להם 
צעיר  ביטוח  סוכן  עם  או  קיימת  סוכנות 

ותשלבו כוחות”.
הוצאות  רף  על  לשמור  ממליץ  פרלשטיין 
עובדים  אתם  “איך  עסקה.  כל  לקחת  ולא 
מבוטח  לשרת  צריכים  אתם  למה  בהתנדבות? 
עם ביטוח צד ג’ כאילו יש לו ביטוח מקיף? לא 
ייתכן שעורכי דין, רואי חשבון, יועצי מס, יקחו 

דמי טיפול ואנחנו לא”. 

פרלשטיין
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להרוויח  עצמאות

עצמאות א לטובת  שלי  השינוי  ת 
אז  שנים.   6 לפני  עשיתי  כלכלית 
לשים  להפסיק  הזמן  שהגיע  הבנתי 
והחליטו  שקבעו  גופים  בידי  שלי  העסק  את 
יותר  ולהסתמך  ירוויח,  שלי  העסק  וכמה  איך 
חברות  כמו  לגופים  מתכוון  אני  עצמי.  על 
מקבל,  אני  עמלה  כמה  שהחליטו  הביטוח 
המפקח על הביטוח שמחליט מהיום למחר על 
חברי  או  בהכנסותיי,  שפוגעים  חדשים  כללים 
כנסת שב־2012 החליטו לקצץ את דמי הניהול 
בפנסיה ב־50%, מה שקיצץ בחצי את ההכנסות 

שלי בתחום זה.
זה היה בשנת 2010 כשאמרתי לעצמי – די, 
הפרנסה  על  האחריות  את  לוקח  אני  כאן.  עד 
שירותים  על  לגבות  החלטתי  עצמי.  על  שלי 
נוספים בהם יכולתי לתת ערך מוסף ללקוחותיי 
השירותים  לטובת  נוספת  מחלקה  ופתחתי 

להם  ובישרתי  שלי  ללקוחות  פניתי  האלה. 
לקבל  יכולים  הם  שבה  החדשה  המחלקה  על 
וטיפול  מיסוי  משפחה,  כלכלת  כמו  שירותים 

בצוואות.
עלי  יכעסו  שלקוחות  בטוח  הייתי  בתחילה 
לשלם  יתחילו  שנה   20 שלאחר  למה  וישאלו 
לי על שירותים נוספים? אבל להפתעתי הייתה 
השנים.  במשך  וגדלה  הולכת  והיא  היענות 
עם  הפרישה”  “מרכז  בהקמת  הוא  שלה  השיא 
לשכת סוכני ביטוח, שבו לקוחות משלמים לי 

על ייעוץ לקראת ובעת פרישה מעבודה.
מחברות  העמלות  על  שוויתרתי  לא  זה 
יכול  או  עובד  שאני  במקומות  אבל  הביטוח, 
כסף  מקבל  איני  בהם  הלקוח,  עבור  לעבוד 
היו  מהלקוח.  כסף  גובה  אני  הביטוח,  מחברת 
מקרים שחסכתי 100 אלף שקל בחיסכון לטווח 
הפנימו  אנשים  שנתתי.  השירות  בזכות  ארוך 

והביקוש לשירותים אלה גדול.
הנוספים,  השירותים  את  להציע  כדי  ואולם, 
מציע  אני  בהם.  מקצוען  להיות  הסוכן  על 
ידע  ולצבור  ללמוד  ללכת  הביטוח  לסוכני 
מוסף  ערך  לתת  יכולים  הם  איפה  ולראות 
ללקוחות שלהם, שיהיה ערך מוחשי. אם סוכן 
ללקוח  הערך  את  נותן  אני   – לעצמו  אומר 
זה  כסף,  לקבל  לו  עוזר  כשאני  תביעה  בשעת 
לא ערך מוחשי. ערך מוחשי הוא אם הסוכן עוזר 
ללקוח לחסוך במיסים, לשפר את מצב ההוצאות 
מול ההכנסות בניהול המשפחה שלו וגם בעסק.

תקופה  היא  נמצאים  אנחנו  שבה  התקופה 
של “כלכלת ידע”. מי שמשקיע ולומד, אין לו 

מיתון, מי שמקצוען, יש לו פרנסה.  
 

הכותב הוא מנהל מיזם הפרישה בלשכת סוכני 
ביטוח

 warp  -8

חדש לסוכני 
 PassportCard
עדכון סטאטוס התביעות 
בקלות ובמהירות ישירות 

לטלפון הנייד

באמצעות פספורטכארד ישראל סוכנות לביטוח כללי )2014( בע״מ 
החברה המבטחת - הפניקס חברה לביטוח בע״מ

כך הרווחתי עצמאות כלכלית
רון קשת החליט לקחת את האחריות על הפרנסה שלו לפני 6 שנים ° כעת הוא מציע 

לסוכני ביטוח ללמוד ולמצוא את הערך המוסף שהם יכולים לתת ללקוחות שלהם

רון קשת
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עצמאות  בפרישה

העצמאות ה יום  את  חוגגים  אנו  שבוע 
נתפשת  העצמאות  ישראל.  למדינת 
עצמאית  כאומה  אנו  בו  מצב  כתיאור 
ודמוקרטית מנהלים את חיינו, אך האם אנו באמת 
אומה עצמאית? על שאלה זו ניתן לענות בתשובות 
המקום  פה  ולא  כאחד,  ושליליות  חיוביות  רבות, 

לבחון זאת.
מונח  לבחון  ראוי  עצמאות  על  כשמדברים  אך 
בשנים  המעסיק  הפנסיוני  לתחום  בהקשר  זה 
ובאיחור רב את המדיות השונות. האם  האחרונות 
האם  ממנה?  לנהנים  עצמאות  משמעותה  פנסיה 
מדינת ישראל השכילה לייצר עצמאות פנסיונית 

לתושביה לאחר 68 שנים?
מושג  לבדיקת  העיקריים  הפרמטרים  אחד 
העצמאות הוא מבחן התלות. בהגדרה, אדם עצמאי 
או אומה עצמאית אינם תלויים באחר כדי להתקיים 
ולהתפתח, וכאשר אנו בודקים את הנושא הפנסיוני 
וכפי  עכשיו  נראה  שהוא  כפי  ישראל  במדינת 
שפנסיה  ספק  כל  אין  הרי  הבאות  בשנים  שיראה 
אף  ואולי  עצמאות,  של  להגדרה  מתאימה  אינה 

רחוקה מכך.

ירידה ברמת החיים
רבים תלויים בקצבאות של  פנסיונרים  ראשית, 
וככל  התחלופה,  שיעור  שיפור  לצורך  המדינה 
שהפנסיה נמוכה יותר לקצבאות יש השפעה גדולה 
ועדיין שיעור התחלופה הוא  זה,  יותר על שיעור 

נמוך ביותר.
רמת  לנהל  יתקשו  מהפורשים  רבים  שנית, 
הקרובה,  המשפחה  של  תמיכה  ללא  סבירה  חיים 
כל  על  החיים  ברמת  במודע  ירידה  לחילופין  או 
נוחים  למגורים  מעבר  כולל   – מכך  המשתמע 
מתנות  ואף  בילויים  נסיעות,  על  ויתור  פחות, 
לא  שאליה  כלכלית  מצוקה  לאור  וזאת  לנכדים 

הורגלו. אם ניקח בחשבון כי במדינת ישראל קרוב 
ל־1 מיליון איש משתכרים שכר מינימום, אין צורך 
להרחיב ולהסביר מדוע לאוכלוסייה זו בוודאות לא 
תהיה עצמאות כלכלית בפרישה. הגרוע יותר, הוא 
שאותה אוכלוסייה שהייתה זכאית בעבר להשלמת 
הכנסה בפרישה, גם לזאת לא תהיה זכאית לאור 
העובדה שהיא מקבלת פנסיה, ולו המזערית ביותר.
אולי עצמאות פנסיונית למעשה לא קיימת אצל 
מדינות  של  אמתית  שעצמאות  כפי  האנשים  רוב 
אינה קיימת, גם מדינת ישראל החוגגת עצמאות 
בשבוע זה עדיין אינה עונה על ההגדרה של חוסר 

תלות באחר, ולכן עצמאותה למעשה מוגבלת.
דואגת  כיום  בהתנהלותה  ישראל  מדינת  האם 
ביום  בפרישתם  יהיו עצמאים  אכן  לכך שאזרחיה 
ציבורי  שיח  יותר  יש  אמנם  שלא.  כמובן  פקודה? 
שהכניסה   2008 משנת  חובה  פנסיית  יש  בנושא, 
הפנסיוני,  החיסכון  למעגל  עובדים  למיליון  מעל 
אך מפה ועד עצמאות פנסיונית הדרך ארוכה מאוד 

ומחייבת את המדינה לקחת אחריות על תחום זה, 
בדיוק כפי שהיא לוקחת על תחום הביטחון. חוסר 
זמן מתקתקת אשר  זו פצצת  בעצמאות פנסיונית 

אינה פחותה מכל איום בטחוני. 
חברה אשר תפקיר את זקניה לחיים של עוני וחוסר 
בפרישה, אינה חברה מוסרית אשר תוכל להתנהל 
ואף  מנציחה  רק  החיים  בתוחלת  העלייה  רב.  זמן 
תנציח ביתר שאת את המצב בו אוכלוסייה גדולה 
כיאה  ברווחה  ולחיות  לתפקד  תוכל  לא  ומזדקנת 
ותרומה  עבודה  של  רבות  שנים  לאחר  למעמדה 

למדינה.
חד  מסר  עם  מלהיב,  יפה,  מושג  הוא  עצמאות 
בפרקטיקה  לבד”.  להסתדר  יכול  “אני  משמעי: 
דור  כשנות  רחוקה  עדיין  פנסיונית  עצמאות 
ממרבית אוכלוסיית ישראל לאחר 68 שנים לקיומה.

הכותב הוא יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני 
בלשכת סוכני ביטוח

 רבים מהפורשים יתקשו לנהל רמת חיים סבירה

מתי יזכו אזרחי ישראל לעצמאות פנסיונית?
בשבוע בו מציינים את יום העצמאות למדינת ישראל, ראוי לשאול האם 

היציאה לפנסיה היא בגדר יציאה לעצמאות עבור החוסכים? 

יובל ארנון

רחוב הנפח 8, ת.ד. 1715, א.ת. חולון, 5811701
לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822

שגריר, שירותי רכב
מגדל & שגריר

סוכנים יקרים, אנו שמחים לעדכן אתכם בשיתוף פעולה
בין חברת הביטוח מגדל לחברת שגריר, שהחל ב- 1.1.2016. 

מעתה מבוטחי מגדל יוכלו לבחור גם בשגריר כספק
שירותי דרך וגרירה מן המניין.
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מסתכלים  קדימה

לבחינת ג הציבורית  הוועדה  הרכב  ובש 
בוועדה,   .2030 הביטוח  ענף  עתיד 
שבראשה יעמוד השר לשעבר גדעון סער, 
שורר  דורון  רו״ח  סלבין,  שמואל  חברים  יהיו 
אברמוביץ.  אריה  ביטוח  סוכני  לשכת  ונשיא 
כמנהלה המקצועי של הוועדה ישמש האחראי על 
תכנית "סוכן הביטוח 2030", אליעוז רבין, שהוא 
מנכ"ל חברת "דבר פשוט", ממקימי "ביטוח ישיר" 

ולשעבר מנכ"ל חברת הביטוח עילית.

קול קורא לציבור
עם גיבוש צוות הוועדה הציבורית לבחינת עתיד 
לסלבין  להודות  סער  היו״ר  ביקש  הביטוח,  ענף 
בטוח  ״אני  אליה.  להצטרף  נכונותם  על  ולשורר 
יתרמו  ומקצועיותם  תבונתם  העשיר,  שניסיונם 
״ביחד  אמר.  הוועדה״,  עבודת  להצלחת  רבות 
משתף,  איכותי,  מקצועי,  עבודה  תהליך  נוביל 
שיזמין  קורא  קול  נפרסם  בקרוב  ושקוף.  פתוח 
בנוסף  הוועדה.  בפני  עמדות  להביע  הציבור  את 
לאנשים מענף הביטוח עצמו, הוועדה תשמע אנשי 
עבודת  וחוסכים.  צרכנים  ציבור,  נציגי  אקדמיה, 

הוועדה – כמו גם המלצותיה – היו פומביים".
לוועדה  התייחס  ביטוח  סוכני  לשכת  נשיא 
כולו.  לענף  קידמה  של  בשורה  שמהווה  כמה 
"במסגרתה נגבש את מהות תפקיד סוכן הביטוח 
הנדבך   – למקצוע  חשוב  נדבך  ונוסיף  העתידי, 
יהיה  הביטוח  "סוכן  אברמוביץ.  אמר  המניעתי", 

מעורב בהחלטות פיננסיות ובעיצוב אופן החיסכון 
והביטוח של המשפחה, מראשית דרכה ועד הגיעה 
של  תפקיד  ימלא  החדש  הסוכן  פרישה.  לגיל 
'WAZE אנושי', אשר ינווט את הלקוח ומשפחתו 

לאורך התחנות השונות בחיים".

התנהלות שקופה
שכולל  עשיר  רקע  בעלי  כולם  הוועדה  חברי 
שורה של תפקידים שמתאימים לנושא בו יעסקו. 
סער היה שר הפנים, שר החינוך, יו״ר הקואליציה, 
סגן יו״ר הכנסת, יו״ר וועדת הכנסת לקידום מעמד 
המשפטי  ליועץ  עוזר  הממשלה,  מזכיר  האשה, 
היה  בעבר  המדינה.  לפרקליטת  ועוזר  לממשלה 

חבר בוועדות מטעם הממשלה בהן ועדות לבחירת 
בוועדה  ישב  הכנסת  ומטעם  ודיינים,  שופטים 

לבחירת היועץ המשפטי לממשלה.
וכמנכ״ל  האוצר  משרד  כמנכ״ל  כיהן  סלבין 
הניהוליים  תפקידיו  בין  והרווחה.  העבודה  משרד 
במגזר הפרטי היה מנכ"ל חברת הנדל"ן "מהדרין", 
"חדשות  חברת  יו"ר  ההסתדרות,  נכסי  חברת  יו"ר 
מכהן  כיום  מבטחים.  הפנסיה  קרן  ויו"ר  ישראל" 
כחבר הוועדה לתכנון ולתקצוב במועצה להשכלה 

גבוהה.
ביטוח  ההון,  שוק  על  כממונה  ששימש  שורר, 
1995־1998,  השנים  בין  האוצר  במשרד  וחיסכון 
הניח את היסודות לאגף כפי שהוא פועל במבנהו 
בשוק  מרכזי  מקצועי  לגורם  אותו  והפך  הנוכחי, 
ההון הישראלי. בתקופת כהונתו נקבעו עקרונות 
לפיהם  ונורמות  חשבונאות  עקרונות  הסדרה, 
של  כהונתו  הצרכני,  בפן  כיום.  האגף  מתנהל 
ונקבעה  במרכז",  "הצרכן  בגישת  אופיינה  שורר 
תוכניות  על  ללקוחות  דיווח  חובת  לראשונה 

הביטוח, הפנסיה והגמל שלהם. 
ישיבתה  את  לקיים  צפויה  הציבורית  הוועדה 
הן  מטרותיה  הקרוב.  החודש  במהלך  הראשונה 
מקצועית  תפיסה  ולגזור  הענף,  עתיד  את  לבחון 
עדכנית של סוכן הביטוח העתידי. הוועדה תלמד 
ותהיה  גם על מודלים הקיימים בעולם המתקדם 
שקופה ופתוחה לציבור הרחב, דיוניה יהיו פתוחים 

לתקשורת וסדר יומה יפורסם מראש.

 כרמים - סוכנות הביטוח הגדולה והוותיקה,
מזמינה אותך להצטרף למשפחה
 ליהנות מגמישות וחופש פעולה כסוכן

מרוח גבית בהתמודדות עם אתגרים שונים
ומידע רחב של קהילת סוכנים חזקה

עמיר פלישמן: 052-802-9435

 c r a m i m . c o . i l
 amir@cramim.co.il

כשאנחנו מחוברים,
אנחנו חזקים יותר!

קר
אנ

ת 
עינ

ם: 
לו

צי

הוועדה הציבורית לבחינת עתיד 
ענף הביטוח יוצאת לדרך

הושלמה הרכבתה של הוועדה בראשותו של גדעון סער ° אריה אברמוביץ: ״הסוכן החדש ימלא 
תפקיד של 'WAZE אנושי', אשר ינווט את הלקוח ומשפחתו לאורך התחנות השונות בחיים"

רונית מורגנשטרן

אברמוביץ

שורר

סער

סלבין
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החלטה מפתיעה  

סלינגר, ה דורית  הביטוח  על  מפקחת 
משה  ביטוח,  כלל  של  לנאמן  הורתה 
השליטה  מניות  במכירת  להתחיל  טרי, 
בחברה על פי המתווה המקורי מלפני שנה. מדובר 
חודשים,   4 בכל  השליטה  ממניות   5% במכירת 

כשהפעימה הראשונה אמורה להתבצע מיידית.
כלל  ראשי  את  הפתיע  סלינגר  של  מכתבה 
בשליטת  )הנמצאת  אי.די.בי  השליטה  ובעלת 
דנקנר  מנוחי  אותה  שרכש  אלשטיין,  אדוארדו 
ובהמשך משותפו מוטי בן משה(, לאור העובדה 
בית המשפט המחוזי בתל  הורה  שבשבוע שעבר 
להידברות  להיכנס  ולמדינה  לאי.די.בי  אביב 
יום. הרקע להוראת בית המשפט היה  למשך 45 
טענה של אי.די.בי., מחזיקי האג"ח ובעלי מניות 
המיעוט לשעבר של כלל ביטוח, כי מכירה בשוק 
תגרום לנזק של מיליארד שקל לאי.די.בי ומחזיקי 
כמקשה  השליטה  מכירת  לעומת  שלה,  האג"ח 
אחת. ההערכה היא כי אי.די.בי תפעל באמצעים 

משפטיים נגד ההוראה הנוכחית של סלינגר.
בלוחות  עמדה  לא  אי.די.בי  סלינגר,  לטענת 
השליטה  למכירת  במתווה  לה  שהוכתבו  הזמנים 
השליטה  את  למכור  הצליחה  לא  וגם  בחברה, 
על  שכך  ומאחר  שביקשה,  כפי  אחת  במקשה 
הנאמן להתחיל למכור את המניות על פי המתווה 
המקורי. "הסכמנו פעם אחר פעם להעניק אורכות 
שונות למכירת השליטה בכלל", כתבה סלינגר. 
משלא  ואולם  וחצי.  שנה  של  דחייה  כולל  "זה 

צלחה מכירת השליטה הורינו על מכירת המניות 
במנות לפי המתווה הנוכחי". 

יש לציין, כי בסוף 2015 נכשל מו”מ למכירת 
החברה לחברה הסינית מקרולינק. החברה הסינית 
הגישה הצעה לרכישת 55% מכלל ביטוח תמורת 

2.48 מיליארד שקל.

לא פוסלת מכירת החברה
עם זאת, סלינגר מציינת במכתבה למשה טרי, 
כי היא עדיין מוכנה שאי.די.בי תמכור את כלל 
בפנינו  "שתציגו  בתנאי  אחת  כמקשה  ביטוח 
הקפאת  המצדיקה  בה ממש,  רכישה שיש  הצעת 
המתווה הנוכחי. עד אשר תוגש הצעה כזו איננו 
הנוכחי  המתווה  ביצוע  את  לעצור  לנכון  רואים 
כשעל כף המאזניים מונחים הוראות הדין, טובת 
וניהולה  כלל  בקבוצת  והעמיתים  המבוטחים 

התקין של הקבוצה עליה אנו אמונים".
מכלל ביטוח נמסר, כי היא אינה מגיבה בנושא זה.

סוכן, מתי לאחרונה    בדקת את עמלותיך?
 

ברצונינו להודות ללשכת 
 

סוכני ביטוח ולעומד בראשה 
 

אריה אברמוביץ על ההערכה, האמון, 

ההזדמנות והחסות שניתנו לנו על ידם

כדי שנוכל להעניק את השירות החשוב 

של בדיקת עמלות לכל סוכני הביטוח

 בניגוד לבקשת בית המשפט: סלינגר הורתה 
על מכירה מיידית של 5% ממניות השליטה של כלל 

אי.די.בי לא עמדה בלוחות הזמנים שהוכתבו לה במתווה למכירת השליטה בחברה ° ההערכה 
היא כי אי.די.בי תפעל באמצעים משפטיים נגד ההוראה הנוכחית של סלינגר

רונית מורגנשטרן

סלינגר. מוכנה שאי.די.בי תמכור את כלל ביטוח כמקשה אחת
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חדשות  הביטוח

לתגמל פ בהצעה  לסוכניה  מגדל  ניית 
אותם בעשירות שקלים על כל טופס 
התנגדות של לקוח לאיחוד חשבונות 
לגרור  ממשיכה  פעילה  בקרן  רדומים  פנסיה 
חברות  את  מחייב  "החוק  חריפות.  תגובות 
לטובת  בנאמנות  לפעול  וסוכנים  הביטוח 
לקוחותיהם ולהימנע מכל שיקול זר. במקביל, 
לאחד  היא  החוסכים  טובת  כי  קבע  המחוקק 
הפעיל",  החיסכון  אל  פעילים  לא  חשבונות 
נמסר מאגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד 
האוצר שבראשות דורית סלינגר. "האגף ינקוט 
וסוכנים  חברות  נגד  הנדרשים  הצעדים  בכל 
בחוסכים.  ופגעו  החוק  על  עברו  כי  שיימצא 
נדגיש כי אנו רואים בחומרה רבה את דרישתה 
של חברה מנהלת מסוכניה לפעול שלא בהתאם 

להוראות החוק".
"ביטוח  של  האחרון  בגיליון  שפורסם  כפי 
והציעה  סוכניה  אל  פנתה  מגדל  ופיננסים", 
לקוח  כל  על  שקל(  )כ־50  כספי  תגמול  להם 
בפני  מידע  לחשיפת  התנגדות  על  שיחתום 
בכך  שבבעלותו.  רדומים  חשבונות  על  האוצר 

מנסה מגדל, להילחם ברפורמת האוצר שתיכנס 
רדומים  פנסיה  ביוני לאיחוד חשבונות  לתוקף 

של לקוחות ממקומות עבודה שונים". 
אריה  הביע  שעבר,  בשבוע  לפרסום  בתגובה 
את  ביטוח  סוכני  לשכת  נשיא  אברמוביץ, 
שחברת  מזועזעים  "אנחנו  הלשכה.  התנגדות 
ביטוח מעזה לבקש מסוכני ביטוח לעשות משהו 
עוולה  ולהיות  בציבור  לפגוע  יכול  שבעינינו 
צרכנית", אמר נשיא הלשכה. "אני בטוח שסוכני 
הביטוח חכמים מספיק כדי לדעת מה טוב לציבור 
מקצועית,  בצורה  למבוטחים  לייעץ  וימשיכו 
נטולת פניות, שקופה והוגנת, כפי שהם עושים 
ביומיום. שום ניסיון לטובת הנאה, לכאורה, לא 

יסיט את סוכן הביטוח מפעילותו המקצועית".

מהומה על לא מאומה
מחברת מגדל נמסר בתגובה כי, "חברת מגדל 
מוחה כנגד כל ניסיון לשרבב את שמה לפעילות 
המעודדת אי עמידה בהוראות החוק ותוהה מהן 
על  מדובר,  שמה.  לשרבוב  המביאות  הנסיבות 

פי כל קריטריון, במהומה על לא מאומה. יובהר 
לאיחוד  המתייחסת  החוזר  טיוטת  כי  ויצוין 
הקופות הינה שונה ויוצאת דופן ביישומה. כך, 
איחוד החשבונות מהווה ברירת מחדל ומתבצע 
באופן אוטומטי, שלא בהסכמת העמית ולאחר 
התנגד  העמית  אם  אלא  בלבד,  הודעה  מסירת 
לאיחוד. במידה ולא התנגד – מתבצע האיחוד. 
שהעמית,  לוודא  לנכון  רואה  מגדל  לפיכך, 
מודע  אכן   שלו,  האישי  הסוכן  באמצעות 
לאיחוד הצפוי לאחר קבלת ההודעה על המהלך 
– ואם ברצונו להתנגד, הוא רשאי לכך על פי 
דין. מעצם תפקידו וחשיבותו של סוכן הביטוח 
בהבהרת האפשרויות העומדות לרשות העמית 
המקצועית  והעבודה  החוזר,  טיוטת  במסגרת 
מגדל  בחנה  בנושא,  נדרש  הוא  לה  המאומצת 
את האפשירות לתגמל את הסוכן על הוצאותיו. 
מרווחי  שבה  במציאות  לגיטימי  תגמול 
כי  מאליו  מובן  מאוד.  מצטמצמים  הכנסותיו 
שקול  אינו  הסוכן  של  עבודתו  הוצאות  כיסוי 
ונאמנותו  חובת שליחותו  מול  אל  עומד  ואינו 

ללקוחות".

סלינגר: "רואים בחומרה דרישתה 
של חברה מנהלת מסוכניה לפעול 

שלא בהתאם להוראות החוק"
באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון מגיבים לפרסום על הניסיונות של מגדל להימנע מרפורמת 

"עקוב אחרי" באמצעות טובות הנאה לסוכנים ° מגדל: "מדובר במהומה על לא מאומה" 

רונית מורגנשטרן

 איילון ומיטב דש חתמו על מיזוג 
קופות הגמל שלהן

השלמת המיזוג של קופות הגמל של איילון ומיטב דש צפויה עד סוף 2016. ההערכות: 
החברה הממוזגת תתמודד במכרז האוצר על קרן פנסיה ברירת מחדל

אשי החברות איילון ומיטב דש חתמו ר
ביום שני על מיזוג קופות הגמל שלהן. 
לאישורים  כפופה  המיזוג  השלמת 
סוף  עד  צפויה  והשלמתה  שונים  רגולטוריים 
הממוזגת  החברה  כי  מעריכים  בענף   .2016
תתמודד במכרז האוצר על קרן פנסיה ברירת 
מחדל. על פי מתווה המיזוג בין החברות תחזיק 

הממוזגת  החברה  ממניות  ב־80%  דש  מיטב 
בעוד שאיילון תחזיק ב־20% ממניות החברה. 

כמיליון  של  נכסים  תנהל  הממוזגת  החברה 
חוסכים בשווי של כ־47 מיליארד שקל. בשנת 
2015 הסתכמו הכנסות מיטב דש גמל ופנסיה 
פנסיה  איילון  והכנסות  שקל  מיליון  בכ־303 
ההערכה  שקל.  מיליון  בכ־62  הסתכמו  וגמל 

חברת  את  ינהל  דש  ממיטב  לין  טדי  כי  היא 
חברת  את  היום  מנהל  לין  המשותפת.  הגמל 
יו"ר מיטב  מיטב דש גמל ופנסיה. רונן טוב, 
של  הדירקטוריון  כיו"ר  לשמש  צפוי  דש, 

החברה הממוזגת. 

רונית מורגנשטרן
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שאלה  משפטית

בית משפט השלום בנתניה נדונה תביעתו ב
של אלאא עזבה נאטור, כנגד שירביט 
נסראללה.  וחאלד  בע"מ  לביטוח  חברה 
פסק הדין ניתן בינואר האחרון, בהיעדר הצדדים, 

מפי כבוד השופטת חנה קיציס.
היו  בה  דרכים  תאונת  אירעה   2014 בשנת 
הנתבע.  של  ורכבו  התובע  של  רכבו  מעורבים 
התאונה אירעה כאשר הנתבע יצא לעקיפה ותוך 
ופגע  ביצוע העקיפה איבד שליטה על רכבו  כדי 

מאחור.  התובע  של  ברכבו 
רכבו  נהדף  זו  מפגיעה  כתוצאה 
הדרך  בצד  לקיר  התובע  של 

וניזוק קשות.
סטה  אכן  כי  הודה,  הנתבע 
פגע  הנגדי,  הנסיעה  לנתיב 
ובכדי  ממולו  שבא  ברכב  קלות 
למנוע פגיעה קשה, סטה ימינה 
בחזרה לנתיב נסיעתו וכתוצאה 
של  האחורי  בחלקו  פגע  מכך 
פנה  כך,  בעקבות  התובע.  רכב 
התובע אל הנתבע ואל שירביט, 
בעת  הנתבע  של  רכבו  מבטחת 
התאונה, בכדי לקבל פיצוי בגין 

הנזק שנגרם לו.
חברת הביטוח טענה, כי בשעת 
של  בנו  ברכב  נהג  התאונה 
הנתבע, שטרם מלאו לו 24 שנים 

ולכן אין כיסוי ביטוחי בהתאם לפוליסה שהנפיקה 
עבורו. לדבריה, הפוליסה שהייתה ברשות הנתבע 
צעיר.  נהג  עבור  כיסוי  כללה  לא  התאונה,  בעת 
לכן בעקבות כך, על הנתבע לשאת לבדו בסך כל 

הנזקים שנגרמו לתובע. 
שירביט ביססה את טענתה על דו"ח חוקר לפיו 
על  בהסתמך  ברכב  שנהג  הוא  הנתבע  של  בנו 
מידע שהגיע אל סוכן הביטוח של הנתבע. לדברי 
הסוכן, פנה הנתבע לסוכן אחר וביקש את עזרתו 
מאחר וחשש, כי נזקי הרכב לא יכוסו מאחר ובנו 
לדו"ח  בנוסף  הפנה  החוקר  ברכב.  שנהג  זה  הוא 
שנכתב בבית החולים אליו פונה בנו של הנתבע 
לאחר התאונה. בדו"ח נרשם, כי בנו של הנתבע 
שנהג ברכב ולאחר מכן תוקן, כי הוא שהה במושב 

שליד הנהג. 

אמון בגרסת התובע
התובע מצידו העיד, כי לא הבחין מי נהג ברכב 
זה כאשר נשאל  הנתבע שפגע בו ולא זכר פרט 

בבית המשפט, מאחר ולדבריו היה במצב של הלם 
ובהלה לאחר התאונה. הנתבע לעומת זאת המשיך 
לטעון במהלך הדיון, כי בנו לא נהג ברכב בעת 
התאונה אלא הוא זה שנהג. לדבריו, בנו ישב לידו 
ניתן  לא  התאונה  לאחר  וכאשר  הנסיעה  במהלך 
לכיסא  אותו  העבירו  הנוסע,  מדלת  לחלצו  היה 

הנהג ומשם חולץ. 
יצא  התאונה  לאחר  כי  העיד  הנתבע  של  בנו 
מהדלת הימנית לאחר שעזרו לו, ובהמשך שינה 

את עדותו וציין, כי חולץ מהדלת השמאלית. הבן 
ניסו  שבתחילה  בכך  בעדותו  השינוי  את  הסביר 
להוציא אותו מהדלת הימנית אך ניסיון זה נכשל. 
בית המשפט קבע כי יש לתת אמון מלא בגרסתו 
של התובע בנוגע לנסיבות התאונה. בית המשפט 
של  זהותו  לגבי  הסוכן  של  מסקנתו  כי  הדגיש, 
הנהג ברכב הנתבע מבוססת על דברים שנאמרו 
לו על ידי אחד מסוכני המשנה, שנסמך על דברים 
שנאמרו לאחרים, ולכן לא ניתן לקבוע מכך, כי 

בנו של הנתבע הוא זה שנהג ברכב.   
בית  קבע  החולים  מבית  הרפואי  הדו"ח  לגבי 
ולכן  הרופא  ידי  על  נכתבו  הדברים  כי  המשפט 
לא ניתן להיתלות בטעות סופר שכנראה נעשתה 
הציג  הנתבע  של  שבנו  להחליט  כדי  ידו,  על 
את עצמו בפני הרופא המטפל כנהג הרכב. בית 
את  זימנה  לא  והנתבעת  מאחר  כי  ציין  המשפט 

הרופא לעדות, הדבר ישפיע לחובתה.  
למרות שבדו"ח המשטרה הנתבע סימן את עצמו 
כנוסע, ביחד עם סימון זה תיאר 
את עצמו בהודעה זו כמי שנהג 
לא  כדי  כי  ציין  כאשר  ברכב 
"סטיתי  ממולו  ברכב  להתנגש 
בערימת  ונכנסתי  מהדרך 
בית  קבע  לכך  באשר  פסולת". 
עדיפות  לתת  אין  כי  המשפט 
לסימון על פני גרסתו הכתובה 
את  לבסס  ובכך  עצמה  בהודעה 
ההודעה  שירביט.  של  מסקנתה 
שבועות   3 ניתנה  במשטרה 
רצה  אם  ולכן  התאונה  לאחר 
הנתבע לבסס גרסה שקרית היה 
ומנסח  לקראתה  היטב  נערך 

אותה בהתאם. 
המשפט  בית  זאת,  כל  לאור 
את  ודחה  התביעה  את  קיבל 
היקף  לעניין  הנתבע  טענות 
לעניין  הביטוח  חברת  של  טענותיה  ואת  הנזק 
היעדר כיסוי ביטוחי בעקבות זהות הנהג. נקבע, 
כי חברת הביטוח לא הצליחה להוכיח, כי בנו של 

הנתבע הוא זה שנהג ברכב בעת התאונה.
אם  ידוע  לא  אלו  שורות  כתיבת  למועד  *עד 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

הכותב הוא היועץ המשפטי לחברי הלשכה 
במחוז תל אביב ומרכז

בית המשפט קבע כי מדבריו של הסוכן לא ניתן לקבוע מי נהג ברכב

אירועי הלשכה

האם נכון לבסס את טענת חברת 
הביטוח על דברי הסוכן?

בעקבות תאונת דרכים טענה חברת הביטוח של הנתבע כי לא 
הוא זה שנהג, אלא בנו שלא מחזיק בכיסוי ביטוח ° את טענותיה 

ביססה חברת הביטוח על מידע שהגיע מסוכן הביטוח
עו"ד ג'ון גבע

 מחוז השרון יקיים ב־18.5 יום עיון בין השעות 12:30־17:00, בשיתוף "איתוראן". מרכז המוסיקה, הנשיא 
ויצמן 80, אור עקיבא )בצמוד להיכל התרבות(.

 סניף אשדוד־אשקלון יקיים ב־19.5 יום עיון סניפי בין השעות 9:00־13:00, בשיתוף “קבוצת שגריר”. מלון 
“לאונרדו”, רחוב גולני 11, אשקלון. חנייה ללא עלות במתחם. 

מחוז תל אביב יקיים ב־23.5 מפגש מקצועי בנושא " ניהול השינויים בעולם סוכן הביטוח" בין השעות 
9:45־14:00. המכללה לביטוח ופיננסים, המסגר 42 קומה 8, תל אביב
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שאלה  משפטית

לשרותך, איילון חברה לביטוח - אגף ביטוח כללי, שרית נהון:
sarit-n@ayalon-ins.co.il ,03-7569612 .טל 

הרחבה לכיסוי מוות כתוצאה מתאונה.

כיסוי מטריה משלים עד לגבול אחריות של 10,000,000 ₪ משותף לכלל המבוטחים 

בקולקטיב.

בס"ד, אדר א׳ תשע״ו, מרץ 2016

#

#

#

#

#

#

#

#



11 | 10 במאי 2016 

לפני  סיום

2014, ב בסוף  שהוגשה  עתירה, 
ופורום  ההשקעות  בתי  איגוד  טענו 
החוסכים  לאפליית  לפנסיה  החוסכים 
בקרנות  החוסכים  לעומת  הגמל  בקופות 
 1,697 עד  של  פגיעה  תוך  הפנסיה, 
החודשי  הקצבה  בסכום  בחודש  שקלים 
לעומת  הגמל,  בקופות  פנסיונרים  של 
פנסיונרים בעלי מאפיינים זהים בקרנות 
 20 להימשך  צפויה  כזו  פגיעה  הפנסיה. 
כ־30%  בפער של  ולהסתכם  לפחות  שנה 
טוען  עוד  החודשית.  הקצבה  בסכום 
של  לניוד  תביא  האפליה  כי  האיגוד, 

כספים מקופות הגמל לקרנות הפנסיה.
להן  כי  הביטוח  חברות  טוענות  בבקשתן 
ולמבוטחיהן זיקה ישירה לנושא. לאחרונה 
מקדם האוצר מהלך בעקבות המלצות צוות 
בראשות מנכ"ל האוצר, שי באב"ד, שישנה 
את אופן הקצאת האג"ח המיועדות לחוסכים 
בקרנות הפנסיה. על פי ההמלצות, האג"ח 
כשלחוסכים  החוסך,  לגיל  בהתאם  יוקצו 
רוב  יוקצו  ולפנסיונרים   60 גיל  מעל 
שבמהלך  טוענות,  הביטוח  חברות  האג"ח. 
הסבריה  חולשת  את  המדינה  מוכיחה  זה 

לאפליה עליה הם מצביעים.

חברות הביטוח הצטרפו 
לעתירה על הקצאת 

האג”ח המיועדות
התאחדות חברות לביטוח חיים הצטרפה לבג"צ נגד האוצר, 

שהגיש איגוד בתי ההשקעות, יחד עם פורום החוסכים 
לפנסיה, על אפליה באופן הקצאת האג"ח המיועדות. 

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

דרושים

לסוכנות בפ״ת דרוש סוכן שטח נמרץ. רשיון 
סוכן פנסיוני חובה תיאום פגישות ותפעול ע״י 

המשרד.תנאים מעולים.פניות / קורות חיים למייל: 
amir@sheiman.co.il

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

לתנופת הפיתוח של קבוצת קמפוליסה 
במשרדים הראשיים בטבריה, דרושים/ות:

- חתמים/ים בתחום הביטוח האלמנטארי - פרט 
- רפרנט/ית גביה + ביטוח חיים + אלמנטארי

- סופרווייזר לניהול כ-40 סוכני ביטוח פנסיוני
shirel@campolisa.co.il קורות חיים למייל

"עמיתים" – דוד עמית סוכנות לביטוח בע"מ 
מחפשת סוכן/ת ביטוח בעל רישיון בביטוח 

חיים לעבודה במשרדינו על מאגר לקוחות קיים 
+ הפניות ללידים באמצעות המשרד , חלוקה 

הכנסה הוגנת שתתרום להתפתחות מהירה 
בהכנסת הסוכן בהווה ובעתיד. קורות חיים למייל: 

dudi@amitim-ins.co.il

למשרד ביטוח במרכז העיר כפר-סבא דרוש/ה 
פקיד/ה ביטוח אלמנטרי, לטיפול בקהל הלקוחות. 
חובה ניסיון של שנתיים בהפקה וטיפול בביטוחי 
רכב ודירה, כולל חידושי רכב ודירה ומתן הצעות 
ללקוחות חדשים. מגורים באזור השרון, שליטה 

מלאה במערכות המיחשוב וסריקה. יתרון בתוכנת 
רבידי תוכנה. סודיות מובטחת. נא להעביר קורות 

reuvenr@rozin-group.co.il חיים למייל

מחפש פקיד/ה עם ניסיון לתחום החיים ופנסיה. 
מחפש פקיד/ה עם ניסיון בתחום האלמנטרי.

במשרה מלאה בתנאים טובים. לא מעשן/ת. קורות 
reuven@rd-ins.co.il :חיים למייל

דרושה פקידה לחצי משרה, אפשירות
למשרה מלאה בעתיד בראשל"צ, ידע

בביטוח אלמנטרי,חיים. טיפול בתביעות רכב
וכו'. ניתן לשלוח קורות חיים במייל. מייל:

haimedri22@012.net.il טלפון: 8448811־050

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

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

סוכני ביטוח עצמאים המעוניינים להצטרף
ליחידה בתנאים טובים ולקבל 10־12 פגישות

איכותיות חדשות בחודש. לפנות במייל
int_101@walla.co.il

למשרדנו באבן יהודה דרוש/ה פקיד/ה ביטוח
רכב + תביעות רכב . ניסיון קודם הכרחי סביבת 

עבודה נעימה ותומכת. משרה מלאה. נא לשלוח 
ins.co.il־Yoram@barzilay קו"ח למייל

דרושה פקידה עם נסיון ביטוח חיים מול
החברות ומול הלקוחות ניתן משרה חלקית /
מלאה אזור פתח תקוה טלפון: 0505236616

ilan@ungar-ins.co.il קורות חיים למייל

למשרד ביטוח בירושלים תלפיות דרוש/ה
פקיד/ה ביטוח אלמנטרי, חובה ניסיון של
לפחות שנה בהפקה וטיפול בביטוחי רכב

ודירה. טיפול בחידושי רכב, בתביעות ומתן

הצעות ללקוחות ולעסקים חדשים. חובה
ניסיון בהפקה ובטיפול בביטוחי רכב נא

ron@rz-ins.com להעביר קורות חיים למייל

שכירות משנה 

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

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

אפשירות  מואר,  גדול,  משרד/חדר  להשכרה 
למרוהט במתחם איכותי הכולל מטבח, שירותים, 
ועוד.  שיחות,  הקלטת  ,מערכת  אינטרנט  ניקיון, 
ניהול,  דמי  המיסים,  כל  את  כולל  פיקס  המחיר 
אפשירות  ועוד  יומי  ניקיון  ארנונה,  חשמל,  מים, 

לשכירות חודש בחודשו וללא התחייבות.
לציון,  ראשון  של  החדש  בא-ת  ממוקם  המשרד 

ליד קניון הזהב / סינמה סיטי.
גישה לתחבורה ציבורית, חניה חופשית. עדיפות 

לסוכן אלמנטארי לטובת שת"פ.
לפרטים: שלמה 052-2944888 

shlomo@ks-ins.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

משרד חדש וגדול 14) מ"ר|( לסוכן במתחם 
איכותי הכולל חדר ישיבות, מטבחון, ותשתיות 
רשת. לפרטים: avgilat@gmail.com נייד 

0525466266

משרד חדש וגדול )14 מ"ר( לסוכן במתחם
איכותי הכולל חדר ישיבות, מטבחון, ותשתיות

avgilat@gmail.com :רשת. לפרטים

להשכרה משרד- חדר עצמאי ועמדת מזכירה
בתוך משרד ביטוח בפתח תקווה ניתן לפנות 

למאיר - 0522248252

להשכרה חדר במשרד ביטוח ופיננסים בבני 
ברק צמוד למשרדי בסר. ניתן לפנות יצחק- 

 0544433244

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, אפשירות כניסה 

מידית

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח 

סוכנות ביטוח ותיקה, צעירה ודינאמית באווירה 
משפחתית מעוניינת ברכישת תיק סוכן, כולל 
אפשירות המשך העסקה. משרדינו נמצאים 

GuyZilb0@gmail.com :במרכז. לפניות

מעוניינים לרכוש תיק ביטוח אלמנטארי ו/או חיים 
באופן מלא או חלקי, במגוון רחב של אפשרויות 
כולל אפשירות של העסקה לטווח ארוך ליצירת 
קשר: dudi@gamafinansim.co.il או לנייד : 

050-5368629

סוכן הביטוח יהיה 
שחקן מרכזי בביטוחי 

הגיל השלישי

ואריכות ב לכלכלה  הראשון  חיפה  לכנס  הכנה  פגישת 
אמר  חיפה  באוניברסיטת  במאי  ב־25  שיתקיים  ימים 
כי  רוזנפלד  ליאור  ביטוח,  סוכני  חיפה בלשכת  סניף  יו"ר 
תוחלת  הארכת  בעקבות  מרכזי  יהיה שחקן  הביטוח  "סוכן 
החיים. לסוכן יהיה תפקיד מרכזי מתכנון הפרישה ועד ליווי 

וטיפול בביטוחים לגיל השלישי".
החוג  ראש  דורון,  ישראל  פרופ'  השתתפו  במפגש 
סוכני  חיפה,  באוניברסיטת  הזקנה  ומדעי  לגרונטולגיה 
נשיא  וכן  בנימין,  ואופיר  ברומר  דב  שגב,  אילן  הביטוח 
הלשכה לשעבר אודי כץ, שהוא בוגר החוג ללימודי מדעי 
הזקנה ומיוזמי הכנס. כץ אמר כי "הנושא הזה מעניין וחשוב 
מרתק  לימודים  מסלול  סיימתי  בכדי  לא  הסוכן.  לעבודת 

בתחום".
בכנס ירצו בין היתר שר האוצר משה כחלון;  פרופ' שלמה 
מור יוסף, מנכ"ל הביטוח הלאומי; יוסף חיים שפירא, מבקר 
המדינה; דורית סלינגר, המפקחת על הביטוח; יוחנן דנינו, 

יו"ר מגדל; ונשיא לשכת סוכני ביטוח, אריה אברמוביץ. 
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