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ממשיכים  לעקוף

עכשיו גם בווטסאפ: הפניקס 
עולה מדרגה בשיווק ישיר

גם אחרי תלונות חוזרות של הסוכנים, הפניקס לא מפסיקה את השיווק הישיר  כעת במקום פנייה 
באמצעות טלפונים אישיים ללקוחות של סוכנים – פונה הפניקס בהודעות גורפות בווטסאפ

רונית מורגנשטרן

לשכת ל של  החוזרות  התלונות  מרות 
סוכני ביטוח על שיווק ישיר של חברת 
הפניקס ללקוחות של סוכניה, ולמרות 
סוכניה  את  מכבדת  שהיא  החברה  תשובות 
של  הישיר  השיווק  עלה   – לחיזוקם  ופועלת 

הפניקס מדרגה בימים אלה לשיווק בווטסאפ.
ווטסאפ  הודעת  הגיעה  ופיננסים"  ל"ביטוח 
מחברת הפניקס ללקוח של סוכן, חבר לשכת 
לכולם,  "שלום  הלשון:  בזו  הביטוח,  סוכני 
לקוחות  תיקי  מנהל  ואני  אלירן  לי  קוראים 
בחברת הפניקס. לכל המעוניין לעשות בדיקה 
ואעשה  אליי  לפנות  מוזמן  הביטוחי  בתיק 
שאין  לראות  היא  הפגישה  מטרת  סדר.  לו 
בביטוחים  מכוסים  והאם  בביטוחים  כפילויות 
ביטוח  חיים,  ביטוח  משכנתא,  ביטוח  הבאים: 
בריאות, תאונות אישיות, סיעוד וכדומה. כל 
המעוניין מוזמן להשאיר לי sms או ווטסאפ 
ללא  פגישה  לתיאום  אליו  ואחזור  בטלפון 
עלות. אני מגיע לבית הלקוח או לעסק מתי 

שנוח לו מבחינת היום והשעה, נשתמע".

היסטוריה ארוכה
תלונה  הגיעה  ופיננסים"  ל"ביטוח 

נוספת של סוכנת ביטוח ולפיה פנתה 
נציגה טלפונית לבעל עסק, שיש לו 
בהפניקס  ותיקה  מנהלים  פוליסת 
ועוד ביטוחים אלמנטריים. "הנציגה 
את  לעצור  למעסיק  המליצה 

הפוליסות הקיימות בביטוח מנהלים, 
ולפתוח פוליסות חדשות – ללא עמלת 

סוכן. היא טענה בפני המעסיק שייצא חוק 
חדש מיום 1.1.17 ואז כולם יעברו לשיווק 

ישיר", אומרת הסוכנת. 
ב"ביטוח  פורסמו  האחרונים  בשבועות 
כך  על  סוכנים  של  רבות  תלונות  ופיננסים" 
שלהם  הלקוחות  במאגר  משתמשת  שהפניקס 
בדיקת  של  באמתלה  ישירות  אליהם  ופונה 
ללקוח  מוצעות  עצמה  כשבפגישה  הפוליסות, 
פוליסות  לרכוש  או  פוליסות  להחליף  הצעות 
חדשות, למרות שהמציע אינו בעל רישיון סוכן, 
ולעיתים  גבו  על  הקיים,  הסוכן  את  לערב  בלי 

הביטוח  סוכני  השמצת  תוך 
כולל  זה,  בעיתון  שפורסם  )כפי 
המכירות(.  נציגת  של  הקלטה 
במקרים אחרים התלוננו סוכנים, 
ומציעה  בהם  מתחרה  הפניקס  כי 
מאלו  זולות  הצעות  ללקוחותיהם 
שיש להם אצל אותו סוכן, בשיווק ישיר. 
מחברת הפניקס נמסר בתגובה, לגבי 
בחברה  שנערך  ״מבירור  בווטסאפ:  השיווק 
משווק  של  מקומית  ביוזמה  מדובר  כי  עולה, 
אישית  מקורבים  לקבוצת  פנה  אשר  שכיר 
שלו. אין בכך כדי ללמד בדרך כלשהי על דרך 
עבודתה של החברה ושיתוף הפעולה שלה עם 

סוכניה״.
החברה  עובדי  בידי  פוליסות  מכירת  לגבי 
החוק,  להוראות  בניגוד  ביטוח,  סוכני  שאינם 
נמסר מהפניקס: "החברה פעלה ותמשיך לפעול 

לשיווק  הנוגע  בכל  החוק  להוראות  בהתאם 
ומכירת מוצרי ביטוח".

הפיקוח מבטיח סנקציות
על  ופיננסים"  ב"ביטוח  דווח  שעבר  בשבוע 
פגיעת  תופעת  את  למגר  הפיקוח  תוכנית 
המוקדנים בסוכנים וכך גם במבוטחים. "השימוש 
בטלפנים שאינם מוכשרים לתת שירות ושימוש 
אמר  מאוד",  חמור  בעינינו  הוא  במידע  לרעה 
יואב גפני, סגן בכיר לממונה בכנס המעסיקים 
בשיתוף  השבוע  שהתקיים  עדיף,  של  ה־6 
המסחר.  לשכות  ואיגוד  התעשיינים  התאחדות 
"מוקדים אלו מתבססים על מערכות מידע שלאו 
דווקא כוללות את כל המידע הרלוונטי למבוטח, 
כמו למשל אם יש לו פוליסות מקבילות בחברות 
למשל  בעיתיות;  מאוד  הן  השיטות  אחרות. 

הסתרה שמדובר בשיחת מכירה".

לי אלירן ואני מנהל תיקי "שלום לכולם, קוראים 
לקוחות בחברת הפניקס. 

לכל המעוניין לעשות 
בדיקה בתיק הביטוחי 

מוזמן לפנות אליי 
ואעשה לו סדר" 

fo
to

lia
ם: 

לו
צי

מנכ"ל הפניקס, 
אייל לפידות
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להרשמה לכנס

לקראת  הכנס
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"נפעל לאפשר לסוכני הביטוח לשווק 
כתבי שירות גם ללא חברות הביטוח"

בראיון מיוחד למגזין כנס הבריאות הארצי תוקף נשיא הלשכה את ביטול כתבי השירות ואומר: 
"הביטול צפוי ליצור נזק רב לאוכלוסייה"  האוצר: "יישום חוזר כתבי השירות לא יידחה" 

רונית מורגנשטרן

השירות " שכתבי  מאמין  אני 
לפוליסת  מוסף  ערך  מעניקים 
ביטוח הבריאות. אנו נפעל ליצירת 
שתאפשר  הביטוח  לסוכני  אלטרנטיבה 
חברות  ללא  גם  שירות,  כתבי  לשווק 
נפעל  אנו  אחרת.  או  זו  בדרך  הביטוח, 
לטובת סוכני הביטוח וציבור מבוטחיהם 

בכל האמצעים הנדרשים".
נשיא  אברמוביץ,  אריה  אומר  כך 
למגזין  בריאיון  ביטוח,  סוכני  לשכת 
ב־23  שיתקיים  הארצי  הבריאות  כנס 
ביוני בבית האופרה בתל אביב. לדבריו, 

שלי  וקולגות  אנוכי  ביטוח,  "כסוכן 
מצד  רבות  פניות  מקבלים  למקצוע 
לקוחות שמביעים דאגה מרפורמת כתבי 

שמערכת  מבינים  רבים  מבוטחים  השירות. 
את  לספק  מסוגלת  לא  הציבורית  הבריאות 
ההגנות להם אנו זקוקים בשעת מצוקה. כתבי 
השירות הם שירותים רפואיים שתמורת סכום 
סמלי חודשי, יכולים לתת מענה לזקוקים לכך, 
וזאת ללא חיתום רפואי – כלומר, גם אנשים 
כתבי  ביטול  אותם.  לרכוש  יכולים  חולים 
שירות, כפי שעשתה המפקחת, דורית סלינגר, 

לנסות  או  הבעיה,  לשורש  לרדת  מבלי 
שירותים  אותם  ביטול  כיצד  להבין 
צפוי  אנשים,  אלפי  עשרות  על  ישפיע 

ליצור נזק רב לאוכלוסיה".

סוכני הביטוח לא ייפגעו
גם יואל זיו, יו”ר ועדת ביטוחי הבריאות 
במגזין  בריאיון  מדבר  בלשכה,  והסיעוד 
“החל  השירות.  כתבי  ביטול  על  הכנס 
מה־1 ביולי, כל מה שאינו קשור לפוליסות 
ותרופות  השתלות  ניתוחים,   – האחידות 
שירות  בכתבי  ניתן  שהיום  לסל,  מחוץ 
תמורת עד 20 שקל לחודש, יצטרך להיות 
אומר  פיקוח”,  וללא  פרטי  באופן  משווק 
זיו. “סוכני הביטוח לא ייפגעו, כי הם יוכלו 
בזרוע אחרת של המשרד שלהם למכור את 
כתב השירות. אני לא מבין את המפקחת 
שירותי  ביוקר  נלחמת  היא  אחד  מצד   –
היא  שני  ומצד  הציבור,  ולטובת  הרפואה 

פועלת ממש נגדו”.
ועדת  פניית  למרות  כי  לציין,  יש 
לדחות  לסלינגר  הכנסת  של  הבריאות 
את יישום חוזר כתבי השירות, ולמרות פניות 
ושיחות של חברות הביטוח עם הפיקוח בנושא, 
יישום  כי  ופיננסים”  ל”ביטוח  מהאוצר  נמסר 
ייכנס  והוא  יידחה  לא  השירות  כתבי  חוזר 

לתוקף ב־1 ביולי הקרוב.

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.

"ביטול כתבי שירות, כפי שעשתה 
המפקחת, דורית סלינגר, מבלי 

לרדת לשורש הבעיה, או לנסות 
להבין כיצד ביטול אותם שירותים 
ישפיע על עשרות אלפי אנשים, 
צפוי ליצור נזק רב לאוכלוסייה"

"נפעל לטובת סוכני הביטוח וציבור מבוטחיהם בכל האמצעים"

http://www.insurance.org.il/
http://www.insurance.org.il/
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עתיד  הביטוח  

"המשפטיזציה שולטת כיום 
בישראל ללא עוררין"

הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח יצאה השבוע לדרך עם דיון ראשון וסוער  המפקח 
על הביטוח לשעבר, דורון שורר: "חיסול צינור הסוכנים הוא פגיעה קריטית בתחרותיות"

רונית מורגנשטרן

של ה הראשונה  ישיבה 
לבחינת  הציבורית  הוועדה 
 2030 הביטוח  ענף  עתיד 
הוועדה,  יו"ר  )א'(.  השבוע  נערכה 
גדעון סער, פתח את הדיון וציין כי 
ישיבות הוועדה וגם מסקנותיה יהיו 
פומביות. לצד אנשי המקצוע ונציגי 
ציבור  נציגי  גם  יישמעו  האקדמיה 
כשנתיים  "לפני  בוועדה.  החוסכים 
לעסוק  אסטרטגית  החלטה  קיבלנו 
אלא  ועכשיו,  בכאן  בהווה,  רק  לא 
להכין גם את העתיד", הסביר אריה 
סוכני  לשכת  נשיא  אברמוביץ, 
ערכנו  האחרונה  "בשנה  ביטוח. 

בכדי  בינלאומית  השוואה  לרבות  מקיף  מחקר 
בכך  גאה  אני  לעתיד.  ותוכן  תשתית  להכין 
תהליך  היום  מובילה  ביטוח  סוכני  שלשכת 
לנו  ינעמו  שלא  דברים  גם  בו  שישמעו  אמיץ, 
נדע  הזה  התהליך  בסיום  אבל  סוכנים,  כציבור 
הביטוח,  ענף  יימצא  עתידית  מציאות  באיזו 

ובאיזה כלים נפעל".
רו"ח דורון שורר, לשעבר המפקח על הביטוח, 
הוא  הסוכנים  "ציבור  בוועדה.  חבר  הוא  גם 
צינור הפצה מתחרה לזה של הבנקים", הסביר. 
חיסול  אך  אותו,  להיות שצריך להשביח  "יכול 
הוא  מסוימים,  בדיונים  שנרמז  כפי  זה,  צינור 
ובאיכות  בתחרותיות  קריטית  פגיעה  למעשה 

החיים במדינה. הוועדה לקחה על עצמה תפקיד 
תרומה  וזוהי  העתידי,  הסוכן  דמות  את  לעצב 

משמעותית למשק ולענף הפיננסי בישראל".
גורם  הוא  הביטוח  סוכני  כדוגמת  "מתווכים 
הוועדה  חבר  הוסיף  המזון",  בשרשרת  חשוב 
לשעבר.  האוצר  משרד  מנכ"ל  סלבין,  שמואל 
"יש יצרנים מצד אחד, וצרכים מצד שני. ללא 
לשימוש  הייצור  בין  המעבר  הגונים,  מתווכים 
מקצועי  לייעוץ  חשיבות  יש  לכן  פגום.  הוא 

ואיכותי".
הרגולציה  עודף  את  סלבין  ביקר  בהמשך 
בישראל  כיום  שולטת  "המשפטיזציה  בישראל. 
היום  עוררין. הממשלה לא מסוגלת לבצע  ללא 

שהוא  שחושב  משפטי  יועץ  ללא  דבר 
יוסי  המציא את הגלגל. זה אסון". ד"ר 
האוצר,  משרד  מנכ"ל  לשעבר  בכר, 
המכבידה  לרגולציה  הוא  גם  התייחס 
זזה  "המטוטלת  הענף.  את  שמטרידה 
תתייצב  שהיא  מקווה  ואני  מידי  יותר 
שמשק  מאמין  מאוד  אני  ראוי.  במקום 
חופשי עובד טוב יותר. העובדה שלפני 
פחות מעשור מספר החברות שנסחרות 
ישיבת  מחייבת  ב־30%  ירד  בבורסה 
הוסיף  שורר  דורון  באוצר".  חירום 
הפכה  הרגולטורית  "ההתערבות  כי 
לקבל  ההנהגה  של  לאומץ  לתחליף 
החלטות קשות ולתת פתרונות אמיתיים 

לבעיות של החברה והמשק הישראלי".
הביטוחים  סוגיית  מסעירה  לאחרונה  כזכור, 
ביטול  כאשר  הביטוח,  שוק  את  הסיעודיים 
כיסוי  ללא  אלפים  להותיר  עלול  הביטוחים 
בביטוחים  השינויים  על  שהורה  מי  סיעודי. 
עודד שריג, המפקח על  פרופ'  הוא  הסיעודיים 
ביקש  שריג  בדיון.  שהשתתף  לשעבר  הביטוח 
את  ביטלתי  "לא  כי  ואמר  לנושא  להתייחס 
עד  אותם  הקפאתי  הקולקטיביים.  הביטוחים 
למציאת פתרון, שלצערי עדיין לא נמצא. צריך 
שנים  ששילמו  המבוגרים  במבוטחים  לטפל 
רבות ונתקעו בגיל מתקדם ללא יכולת לשלם 

על הביטוח הסיעודי".

המכלול שלי
עבורך, להמשך שנים של צמיחה תמונת

סוכן
תמונת
לקוח ריסק בקליק תמונת

עמלות

עסק
בקליק

תמונת 
מעסיק

אתר הלקוחות
החדש

אל
הר

דיו
טו
ס

מימין: אברמוביץ, בכר, סער, שורר וסלבין
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שקיפות  זמינה

האוצר מפתח מנוע לאיתור פוליסות ביטוח
 מנוע החיפוש יכנס לשימוש ויאפשר גם השוואה לפוליסות של חברות מתחרות

רונית מורגנשטרן

לאיתור ב המנוע  של  הצלחתו  עקבות 
שהקים  רדומים  פנסיוניים  חסכונות 
משרד  באתר  הביטוח  על  הפיקוח 
לאיתור  דומה  מנוע  הפיקוח  מפתח  האוצר, 
חדש  מאגר  בבניית  מדובר  ביטוח.  פוליסות 
מידע  ולקבל  אליו  להיכנס  יוכל  מבוטח  שכל 
על כל הביטוחים שיש לו בכל הענפים – חיים, 
ואובדן  אישיות  תאונות  דירה,  רכב,  בריאות, 
כושר עבודה. ההערכה היא שהמנוע החדש יהיה 

מוכן להפעלה בעוד כשנה.
להגברת  בממשק  מדובר  כי  נמסר,  מהאוצר 
המבוטחים,  לציבור  המידע  וזמינות  השקיפות 
את  לעדכן  או  לרכוש  למבוטחים  שיאפשר 
מוצרי הביטוח בצורה מושכלת, ולאתר בקלות 

ובמהירות את כל מוצרי הביטוח שברשותו.
המבוטחים,  לטובת  מפותח  החדש  המנוע 
ושכחו  בטלפון  ביטוחים  רכשו  מהם  שרבים 

מהם; חלקם אף משלמים פעמיים לאותו ביטוח 
כל  לאתר  להם  יאפשר  והמנוע  ביטוח(,  )כפל 
פוליסה  אם  לגלות  וגם  שמם,  על  פוליסה 
שחשבו שהיא תקפה, כבר פג תוקפה והם אינם 

המנוע  יאפשר  בנוסף,  זה.  בביטוח  מכוסים 
למבוטח לדעת את מועד פקיעת הפוליסה, גובה 
הפרמיות שהוא משלם והשוואה לפוליסות של 

חברות מתחרות.

ממשק להגברת השקיפות וזמינות המידעממשק להגברת השקיפות וזמינות המידע

fo
to

lia
ם: 

לו
צי
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חקיקה  בכנסת

ש
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אלי הורוביץ 19, בית גל, רחובות 7608802
www.sms2010.co.il | 077-5492686 :לפרטים

הדרך הקלה לעבודה יעילה
פתרונות טכנולוגיים מתקדמים בתחום הביטוח, 

הפנסיה והפיננסים

משרד הבריאות: "לסבסד את הקשישים 
שנפלטו מביטוחי הסיעוד הקבוצתיים"

רונית מורגנשטרן

משרד מ מול  פועל  הבריאות  שרד 
שהסבסוד  לכך  להביא  מנת  על  האוצר 
הקשישים  המבוטחים  אוכלוסיית  של 
וייקלטו  הקבוצתיים,  הסיעוד  מביטוחי  שנפלטו 
האוצר  משרד  חשבון  על  יהיה  החולים,  בקופות 
הבריאות  שר  ציין  הדברים  את  הביטוח.  וחברות 
בריאיון  ופיננסים"  ל"ביטוח  ליצמן  יעקב 
שיפורסם במגזין כנס הבריאות הארצי שיתקיים 

בעוד שבועיים.
הביטוח  על  המפקחת  של  בהוראה  מדובר 
דורית סלינגר, שקופות החולים יקלטו לביטוחים 
הסיעודיים שלהן, ללא הצהרת בריאות, כ־80־100 
מהביטוחים  שנפלטו   65 גיל  מעל  קשישים  אלף 

הקבוצתיים. 
במסגרת הסכם בין שר האוצר, משה כחלון, לבין 
כחלון  התחייב  ניסנקורן,  אבי  ההסתדרות,  יו"ר 
לשפות את הקופות בעבור קליטת 100 אלף חסרי 
הביטוח. ואולם, ההתחייבות חלה על 2016 בלבד. 

מדובר בשיפוי בעלות של עשרות מיליוני שקלים 
בודדים )בין 20 ל־40 מיליון(. משרד הבריאות דורש 

לשפות את קופות החולים לתקופה ארוכה יותר.
הבריאות  משרד  הבהיר  המפקחת  מול  בדיונים 
כי הסבסוד הוא תנאי לקבלת הקשישים לקופות 
הבריאות  כי משרד  מנגד,  טענו  באוצר  החולים. 
את  לקלוט  החולים  קופות  על  לאסור  יכול  לא 
הוא  לקלוט,  יסכימו  לא  הקופות  ואם  הקשישים, 
יורה לחברות הביטוח העומדות מאחורי הביטוחים 

הסיעודיים של קופות החולים לקלוט אותם. 
קופות החולים הזהירו כבר לפני מספר חודשים 
כי קליטת המבוטחים המבוגרים, שהם בעלי סיכון 
להתייקרות  תביא  סיעוד,  למקרי  יחסית  גבוה 
האחרים  המבוטחים  כל  עבור  הסיעוד  פוליסות 
בקופות. מדובר בסך הכול בכ־4 מיליון מבוטחים 
החולים.  קופות  של  המשלימים  בביטוחים 
היא  הקרובה  בשנה  כבר  הצפויה  ההתייקרות 

בשיעור של כ־25% בממוצע.

שר הבריאות. דורש 
את סבסוד האוצר
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סערת  שוקה

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 
בחירה חופשית של רופא מנתח – ושיפוי מלא* 
גם בעת ביצוע ניתוח שלא באמצעות רופאי הסדר 

*עד תקרת ספקי הסדר 
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ללמוד  למנוע

של ה בראשותו  צעירים  לסוכנים  וועדה 
לחבריה  להציע  משתדלת  רפ  דביר 
תחומי  עם  להיכרות  דופן  יוצאי  אירועים 
שלהם;  היום־יום  לעבודת  שנוגעים  הכיסוי 
מהסרטים"  "ערב  הוועדה  תקיים  ביוני  ב־16 
לסוכנים צעירים ובני ובנות הזוג בסינמה סיטי 

גלילות.
בארוחת  ייפתח  הערב  רפ,  לדברי 

הוא  שאחריה  איטלקי,  בסגנון  ערב 
תמר  הוועדה.  פעילות  את  יסקור 
הראל, מנהלת מכירות וקשרי ביטוח 
מרכזי  על  תספר  שגריר"  מ"קבוצת 

עוז,  סיימון  החברה;  של  השירות 

חדשנות  על  ידבר  ב"פוינטר"  מכירות  מנהל 
יו"ר  מונין,  אריאל  הרכב;  בעולם  טכנולוגית 
הועדה לביטוח כללי, ירצה לצעירים על "כוחה 
זיו,  יואל  שלנו".  בראש  הכל   – מחשבה  של 
יו"ר ועדת הבריאות, יסיים את החלק הלימודי 
במערכת  האזרחים  "זכויות  על  בהרצאה 

הבריאות הציבורית והפרטית".
פעילות חשובה ויוצאת דופן לטובת 
ב־29  תתקיים  הצעירים  הסוכנים 
ביוני 2016, אז הם ייפגשו למפגש 
בכיר  סגן  מיכאלי,  אסף  עם  אישי 
ההון,  שוק  באגף  הביטוח  לתחום 
האוצר.  שבמשרד  וחיסכון  ביטוח 

המפגש הוא בשיתוף הוועדה לביטוח אלמנטרי 
חשוב  הוא  "המפגש  מונין.  אריאל  שבראשות 
השינויים  לאור  הצעירים  לסוכנים  ונדרש 
הרגולטוריים הרבים החלים בתקופה האחרונה", 

מדגיש רפ. 
המפגש יתקיים במשרדי לשכת סוכני ביטוח 
המסגר 42 קומה 8 תל אביב. לאחר התכנסות 
וכיבוד, יישאו דברים רפ ומונין. מיכאלי ירצה 
על הרגולציה החדשה בתחום הביטוח; עו"ד עדי 
בן אברהם – היועץ המשפטי של הלשכה ידבר 
המשפט",  בתי  ופסיקת  החידושים  "חוזר  על 
שיחה  ינהל  הלשכה,  נשיא  אברמוביץ,  ואריה 

חופשית ויענה לשאלות הצעירים.

לאור השינויים הרגולטוריים: הסוכנים הצעירים 
יפגשו עם סגן בכיר באגף שוק ההון

הוועדה לסוכנים צעירים תקיים החודש שני אירועים, שיכללו הרצאות בתחום 
הרגולציה והטכנולוגיה  הפעילויות יתקיימו ב־16 וב־29 ביוני

קורס חדש להסמכת “מומחה 
הממ״ש״ ייפתח בקיץ

  ההכשרה תערך במכללה לפיננסים וביטוח ותימשך 10 שבועות 
הקורס יתמקד בהכשרת הסוכנים בנושאים של ניהול ובשמונה עולמות מניעה 

רונית מורגנשטרן

מסגרת חזון הלשכה של “סוכן המניעה” ב
וכפי שהובטח בכנס פנסיה וביטוחי חיים 
מעשי  קורס  הלשכה  תפתח  באילת, 
משפחתית(,  )מניעה  הממ”ש”  “מומחה  לסוכן 
זאת במסגרת תכנית סוכן הביטוח 2030. הקורס 
ייפתח ב־2 באוגוסט ויתקיים במכללה לפיננסים 
וביטוח. הוא יימשך 10 שבועות ויכלול 50 שעות 
מומחה  הסמכה.  תעודת  הבוגרים  יקבלו  בסופן 
שנה  בכל  יידרש  ההסמכה  את  שיעבור  ממ”ש 
להמשיך  כדי  מניעה  בנושא  הכשרות  לשתי 

ולהחזיק בתעודה.
פשוט”,  “דבר  חברת  תספק  הקורס  תכני  את 
הקורס  רבין,  לדברי  רבין.  אליעוז  בראשות 
יתמקד בשני נושאים מרכזיים, שהם גם הנושאים 
הסוכן   :2030 הביטוח  סוכן  בתכנית  המרכזיים 
כמנהל עסקי והסוכן המניעתי. “בנושא הראשון 
של  בנושאים  מעמיקה  הכשרה  הסוכנים  יעברו 
לניהול מתקדם שמטרתה לייצר מודעות וכלים 
“כלומר,  רבין.  מסביר  ביעילות”,  העסק  ניהול 
להגדיל את החלק המתוגמל בפעילות היומיומית 
ולהקטין את החלק הלא מתוגמל – פחות פעולות 

בזבזניות ויותר פעולות לייצור הכנסה”.
בנושא השני יתמקדו בשמונה עולמות המניעה 

המוצגים בתכנית סוכן ביטוח 2030: עולם הבית, 
עולם הילד, עולם הנהיגה, עולם הבריאות, עולם 
ועולם  הזקנה  עולם  הקטן,  העסק  עולם  החיים, 
המימון. בנושא כל אחד מעולמות המניעה יערכו 
תחומי  מכל  המרצים  מיטב  ידי  על  הרצאות 
יוכל  שהסוכן  מעשיים  פתרונות  שיציעו  החיים 

למכור ללקוחות. 

ליווי על ידי חונכים
ההרצאות בקורס יתמקדו בהכרות כללית של 

למשפחות  הנשקפות  והסכנות  התחום 
למודעות  להביא  איך  תחום,  באותו 
הסיכונים  את  עימה  ולנתח  המשפחה 
ובסופו  תחום  באותו  לה  הרלבנטיים 
ופתרונות מעשיים.  בכלים  דבר  של 
אחד  הילד’,  ב’עולם  למשל,  “כך 

החשיפה  הוא  בו  שנעסוק  הנושאים 
של הילדים לסיכוני סייבר ומחשב כמו 

“את  רבין.  מתאר  זהות”,  וגניבת  שיימינג 
הנושא הזה יעביר מומחה לפשעי סייבר, קצין 

משטרה לשעבר שעסק במשטרה בנושא, שיסביר 
איך להעביר להורים את הסכנות ולתת להם כלים 
גם   – ביטוח  זה  הכול  לא  להתמודדות.  מעשיים 

פלסטר על המצלמה של המחשב הוא פתרון יעיל 
שהסוכן יכול להציע, וזה חינם כמובן”. 

שהקורס  נוסף  מניעה  לעולם  דוגמה  כאמור, 
יעסוק בו בהרחבה הוא “עולם הנהיגה”. “הורים 
על  שלהם  הביטוח  סוכן  עם  מתווכחים  רבים 
רבין.  מספר  צעיר”,  נהג  של  היקרה  התוספת 
זה  שחשוב  שמה  להורים,  לומר  צריך  “הסוכן 
לא רק הביטוח שמכסה בעת צרה, אלא מניעת 
התאונה – שהבן או הבת יחזרו בשלום מהנסיעה. 
לשם כך יכול הסוכן למכור אמצעים שקיימים 
היום לניטור הנהיגה של הילדים, שניתן 
לעקוב אחריה במסך הסמארטפון. די 
מעקב,  תחת  שהוא  יידע  שהנער 

והוא ינהג יותר בזהירות”.
כי  רבין  אליעוז  אומר  לסיכום, 
“סוכן  חיים.  משנה  בקורס  מדובר 
שיירשם לקורס יצטרך להשקיע לא 
יוכל  הוא  אבל  ותרגול,  בלימוד  מעט 
בסיומו לפתח לעצמו עולם חדש של מעמד 
גם  יזכו  “הבוגרים  אומר.  הוא  ופרנסה”, 
לליווי על ידי חונכים מטעם הלשכה ו’דבר פשוט’.

 מספר המקומות מוגבל. 
להרשמה לקורס: 03-6395820

אליעוז רבין

דביר רפ
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חדשות  הביטוח

ליד

גם חברות הביטוח נגד הגבלת שכר הבכירים
איגוד חברות הביטוח יוצא נגד סעיפים שהוסיפה ועדת הכספים "במחטף" ומפלים לרעה את הגופים 

הפיננסיים ועובדיהם  חברות הביטוח מזהירות: גם עובדים שהם לא מנהלי התאגיד ייפגעו

רונית מורגנשטרן

הביטוח א חברות  יגוד 
עתר לבג״ץ נגד מספר 
סעיפים בחוק להגבלת 
בתאגידים  הבכירים  שכר 
אותה  בעתירה,  פיננסיים. 
הגישו עורכי הדין דודי תדמור, 
ועדיה  לרנר  נדב  פריאל,  אסף 
חברות  איגוד  מדגיש  שינוולד, 
שעשתה  השינויים  כי  הביטוח 
האחרון  ברגע  הכספים  ועדת 
הממשלתית,  החוק  בהצעת 
שימוע,  וללא  ציבורי  דיון  ללא 
כל  לעמדת  לחלוטין  מנוגדים 

בתחום  והמקצועיים  הממשלתיים  הגופים 
לאורך שנים. 

הממשלתית,  החוק  בהצעת  הדיונים  בסוף 
הגבלה  הכנסת  של  הכספים  ועדת  הוסיפה 

הקובעת כי עלות שכר הבכירים 
תעלה  לא  פיננסיים  בתאגידים 
על פי 35 מעלות השכר הנמוך 
בפועל  האיגוד,  לטענת  ביותר. 
מדובר ביחס של בערך כמחצית 
שעל  משום  נטו,  במונחי  מכך 
השכר הנמוך אין מס, בעוד שעל 
השכר הגבוה מוטל מס של 50% 
ויותר. האיגוד עתר לביטולו של 

סעיף זה.
כי  נטען  העתירה  בכתב 
ועדת  שהוסיפה  הסעיפים 
את  לרעה  מפלים  הכספים 
כל  לעומת  עובדיהם  ואת  הפיננסיים  הגופים 
החברות האחרות במשק. "לאפליה כזו אין שום 
את  שקידמו  הכנסת  חברי  לדעת  גם  הצדקה 
החוקתיות  בזכויות  פגיעה  מהווה  והיא  החוק, 

זמן  לאורך  ותפגע  הפיננסיים,  התאגידים  של 
באורח מהותי בעסקיהם", נכתב בעתירה. 

התערבות בוטה
על פי העתירה, סעיפי החוק הפסולים פוגעים 
ייפגעו   - הבכירים  התאגיד  במנהלי  רק  לא 
)בשכרם,  הפיננסיים  בתאגידים  רבים  עובדים 
בקידומם ובכושר ההשתכרות שלהם(. עוד מוסבר 
כי הוראות החוק מתערבות בבוטות באופן ניהול 
הבסיסיים  העקרונות  תחת  חותרות  התאגיד, 
ביותר של השוק החופשי, ופוגעות באופן קשה 
וחריג בזכויות היסוד של עובדים בשוק הפרטי. 

בתחום  נוסף,  סעיף  נגד  גם  הוגשה  העתירה 
החוק  להצעת  הכספים  ועדת  שהוסיפה  המס, 
הממשלתית ברגע האחרון. כמו כן יוצא איגוד 
חברות הביטוח נגד הוראות המעבר בחוק ונגד 

התחולה המידית שלו. 

עופר אליהו. יו"ר איגוד חברות הביטוח
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שכר  הבכירים

אילו כלים יש לסוכן הביטוח 
לתת המלצות ללקוח?

סוכן הביטוח הפנסיוני נדרש לתת מענה ללקוח בשורה ארוכה של נושאים:

לחלק לא מבוטל מסוכני הביטוח ידע רחב ומקיף לגבי תוכניות הביטוח הפנסיוניות השונות לדורותיהן וכן 
בנושאי המיסוי הפנסיוני. ולמרות האמור -  הם מתקשים לתת מענה ללקוחותיהם בנושאים האמורים.

קיים מכנה משותף אחד במתן מענה לכל הנושאים הללו - כולם מתבססים על חישובים פיננסיים. 

למרביתם המכרעת של סוכני הביטוח חסר הידע הפיננסי הנדרש, ומכאן הקושי. 

"קושי זה, יחד עם הקמתה של המסלקה הפנסיונית, הביאו לפתיחתם של סדרת הקורסים 

"איתור צרכי הלקוח בעידן המסלקה הפנסיונית". במחזורים הראשונים של הקורס 

כבר השתתפו כ-150 סוכני ביטוח, והתגובות שהתקבלו מהם נלהבות.

את הקורס מעביר אלון ספונרו, הוא כולל 5 מפגשים בני 4 שעות, ומקיף את הנושאים הבאים:

המסלקה הפנסיונית: מה ניתן לקבל ממנה, מה חסר בה – וכיצד מגשרים על הפער.
כיצד להשתמש במחשבון הפיננסי ככלי עבודה פשוט הנותן מענה לכל הנושאים האמורים, וכל זאת 

בשניות ספורות. מטרת הקורס היא להגיע להבנה מלאה ויכולת יישום עצמית של כל אחד מהיישומים הנלמדים. 

סוכני הביטוח מוזמנים להצטרף לקורס הקרוב שייפתח בתל־אביב

    ב־ 04/07/16, 11/07, 18/07, 25/07 ו־01/08, ולקבל כלים שיקפיצו אותם מדרגה.

 לקבלת פרטים נוספים וטופס הרשמה ניתן לפנות אל המכללה לפיננסים וביטוח בטלפון

03-6395820 או במייל

 חישוב הצורך של הלקוח למקרה פטירה ואת החוסר ביחס למקורות הקיימים.
תכנון צרכי הלקוח לגיל הפרישה וליעדים במהלך הדרך.

עריכת תחזיות לגיל הפרישה ובחינת הפערים למול הצורך.
השוואת תוכניות פנסיוניות.

השוואת חלופות מיסוי.

.machon@insurance.org.il
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סערת  שוקה

העליון דחה בקשת ביטוח ישיר 
להמשך קמפיין "שוקה"

לאחר פסיקת בית המשפט שקבע כי יש להסיר את קמפיין "שוקה" במתכונתו הנוכחית, 
ביקש ביטוח ישיר עיכוב להוראה – וסורב ‰ בפסק הדין כתב השופט: "התקשיתי לקבל 

את טענת המבקשת כי אי מתן עיכוב יסב לה נזק המהווה עבורה 'פגיעה אנושה'"

רונית מורגנשטרן

את ב אתמול  דחה  העליון  המשפט  ית 
את  לעכב  ישיר  ביטוח  חברת  בקשת 
פסק הדין של ביה"מ המחוזי בתל אביב 
להסרת קמפיין "שוקה", לפני שיינתן פסק דין 

בערעורה לעליון על הוראת המחוזי. 
בכר  אליהו  השופט  הורה  כחודשיים  לפני 
מניעה  צו  על  אביב  בתל  המחוזי  מביה"מ 
האוסר על ביטוח ישיר להמשיך בקמפיין שוקה 
מניעה  צו  ניתן  כן,  כמו  הנוכחית.  במתכונתו 
פרסומות  לפרסם  להפיק,  החברה  על  האוסר 
הביטוח  סוכני  מוצגים  בו  בקמפיין  לצאת  או 
טכנולוגית.  ומאותגרים  מיושנים  כנהנתנים, 
בנוסף ניתן גם צו האוסר על הנתבעים להמשיך 
תשלום  בין  כביכול  קשר  של  קיומו  ולפרסם 
סוכן  מימון  הכוללת  ביטוח  לחברת  פרמיה 
הביטוח, למחיר המוצע על ידי החברה בין אם 

המחיר כולל הנחה ובין אם לאו. 
השופט אף הטיל הוצאות בסך 351 אלף שקל 
בכר  ולחוד.  ביחד  ומנהליו,  ישיר  ביטוח  על 
קבע, כי הקמפיין מהווה תיאור כוזב של סוכני 
הוגנת  בלתי  תחרות  משום  בו  יש  אך  הביטוח, 
לציבור.  מעביר  שהוא  המטעים  המסרים  בשל 
סוכני  לשכת  של  תביעתה  את  בכר  קיבל  בכך 
ביטוח נגד הקמפיין, המציג לדבריה את הסוכנים 
כמיותרים ואף כנהנתנים על חשבון לקוחותיהם. 
לבית  ערעור  הגישה  ישיר  ביטוח  חברת 
בכר,  השופט  פסיקת  על  העליון  המשפט 
להסרת  הוראתו  לעיכוב  צו  ביקשה  ובמקביל 
העליון  המשפט  בית  שופט  ואולם,  הקמפיין. 
יעקב עמית, דחה כאמור את הבקשה, כך שפסק 
הדין של המחוזי תקף עד לפסק הדין בערעור. 
עוד הוסיף עמית שמן הראוי היה שהמפקח על 

הביטוח היה משמיע את עמדתו בעניין.

לא תהיה פגיעה אנושה
כי  היתר  בין  עמית  השופט  כתב  בפסיקתו 
להידרש  עשוי  אף  בערעור  שידון  "ההרכב 
עוולת  של  הגזרה'  ל'גבולות  הנוגעות  לשאלות 
עשיית  ודיני  הוגנת  לא  תחרות  כוזב,  תיאור 
עושר ולא במשפט", כתב. "באשר למאזן הנוחות, 
התקשיתי לקבל את טענת המבקשת כי אי מתן 
עיכוב ביצוע יסב לה נזק קשה ובלתי הפיך המהווה 
עבורה 'פגיעה אנושה', ודומה כי יש הגזמה רבתי 
המניעה  צו  בהותרת  כי  סבור  איני  אף  בדברים. 

על כנו יש כדי לייתר את הערעור, באשר ככל 
שערעורם של המבקשים יתקבל, תיפתח בפניהם 
הדרך לשוב ולהעלות לאוויר את 'קמפיין שוקה' 

במתכונתו המקורית )או קמפיין דומה(". 

ניר גורן.  ייצג עו"ד  את לשכת סוכני ביטוח 
גיורא  הדין  עורכי  ייצגו  ישיר  ביטוח  את 
אור  ברנאייזן,  אריק  שפרינצק,  רן  ארדינסט, 

אלקון ומעין שנדרוביץ.

התנהלות פסולה
השופט  קבע  כחודשיים  לפני  דינו  בפסק 
היא  בה  בדרך  הביטוח  סוכן  "הצגת  כי,  בכר 
היותה  אף  על  הפרסומת,  בסרטוני  מוצגת 
הומוריסטית, נכנסת להגדרת עוולה מסחרית, 
סוכני  כלל  אל  בנסיבות  מופנית  והיא 

הפרסומת  צביעת  השופט,  לטענת  הביטוח". 
בקווים הומוריסטיים לא מקטינה את הפגיעה 
"התשדירים  אותה.  מחמירה  אלא  בסוכנים, 
ומצחיק  מקצוע  באופן  אגב  עשויים  שכולם 
הביטוח  סוכני  את  מגחיכים  )סובייקטיבי(, 
וגורמים להשפלתם, כמי שהינם בעלי מקצוע 
כליל  שייעלמו  להם  וראוי  ונעלם,  הולך 
בענף  עודף  סרח  בבחינת  בהיותם  מהעולם, 
אלא  איש  לשרת  נועד  לא  שקיומם  הביטוח, 
את עצמם בלבד", נכתב בפסק הדין בתביעה 
לשכת  ידי  על   2011 מרץ  בחודש  שהוגשה 

סוכני ביטוח וסוכנים נוספים. 
"התנהלות הנתבעים במסגרת קמפיין 'שוקה' 
לרכוש  ביקשה  החברה  פסולה.  התנהלות  היא 
של  דרך  על  יותר  גדול  שוק  נתח  לעצמה 
הפגיעה  הביטוח.  סוכני   – במתחריה  פגיעה 
לא מתבטאת רק בהצגתם כארכאים, מיושנים 
ומיותרים כפי טענת החברה, כאשר הצגה שכזו 
האמורה  לתוצאה  מביאה  בהכרח  הייתה  לא 
מכללי  חלק  שכן  פסולה,  התנהלותם  ולפיה 
היחסי  היתרון  הצגת  הינה  ההוגנת  התחרות 
אחרים  עוסקים  פני  על  אחד  למתחרה  שקיים 

באותו תחום".

"ההרכב שידון בערעור אף עשוי 
להידרש לשאלות הנוגעות 

ל'גבולות הגזרה' של עוולת תיאור 
כוזב, תחרות לא הוגנת ודיני 
עשיית עושר ולא במשפט"

קמפיין שוקה. השופט קבע כי אין לעכב את הסרתו
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חדשות  הלשכה

הפרדת התגמול לסוכן מדמי 
הניהול תאושר בקרוב

האוצר אישר את נוסח הצעת החוק בנושא והיא תידון בקרוב בוועדת 
הכספים ‰ אברמוביץ בישיבת המועצה הארצית: "מעציב שחברות 

הביטוח ממתינות שההפרדה תיכפה עליהם מצד הרגולטור"
רונית מורגנשטרן

תגמול ה הפרדת  בנושא  החוק  צעת 
בידי  אושרה  הניהול  מדמי  הסוכן 
לדיון  לעלות  ועומדת  האוצר,  משרד 
מוסדר  להיות  צפוי  "הנושא  הכספים.  בוועדת 
ממתינות  הביטוח  שחברות  מעציב  אך  בקרוב, 
תיכפה  הניהול  מדמי  הסוכן  תגמול  שהפרדת 
בעצמן  יוזמות  ואינן  הרגולטור,  מצד  עליהם 
הביטוח",  לסוכן  הולם  תגמול  ליצירת  מהלך 
אמר אריה אברמוביץ, נשיא הלשכה בישיבת 
"אני  השבוע.  שהתקיימה  הארצית  המועצה 
קורא לחברות הביטוח לצאת עם מודל מסודר 
תאושר  החוק  הצעת  בטרם  הסוכן  לתגמול 
בכנסת". הצעת חוק הוגשה בידי חברי הכנסת 

מיכל בירן, מיקי זוהר ונורית קורן.
הבריאות  לכנס  גם  התייחס  אברמוביץ 
שיתקיים ב־23.6 בבית האופרה בתל אביב ואמר, 
כי שיעור הנרשמים לכנס עד כה הוא 400, רובם 
המכללה  של  סטודנטים  “כ־50  ביטוח.  סוכני 
לפיננסים וביטוח צפויים להשתתף בכנס, כחלק 
מהמגמה בה לשכת סוכני ביטוח נוקטת להצערת 
הגיל הממוצע של חברי הלשכה”, סיפר. “לחיבור 
סוכני הביטוח הצעירים לפעילות הציבורית של 
הלשכה משמעות רבה, כל סוכן צעיר שמצטרף 
נוספת עבור  לפעילויות הלשכה מהווה הצלחה 

כולנו”. 
מסר  בריאות,  לביטוח  הוועדה  יו”ר  זיו,  יואל 
כי כנס הבריאות השנה יתמקד בנושא הרפואה 

המונעת. לדבריו, הכנס יכלול הרצאות ומושבים 
שיקנו כלים שימושיים עבור הסוכנים שירחיבו 
את התמקצעותם בתחום ביטוח הבריאות. “בכנס 
על  הפיקוח  של  הבריאות  רפורמת  את  נבחן 
הביטוח ב־360 מעלות וננסה לענות על השאלה 

אם הרפורמה היא הזדמנות או מחדל”.
בתחום המניעה הוסיף גם אליעוז רבין שסיפר 
משפחתית(  )מניעה  הממ”ש  מומחה  קורס  על 
בישראל  הביטוח  “ענף  באוגוסט.  ב־2  שייפתח 
ובעולם נע לכיוון התחום המניעתי ואנו מאמינים 
כי גם סוכני הביטוח צריכים לדהור לכיוון הזה”, 

אמר. “זהו העתיד של ענף הביטוח, מי שלא יהיה 
שם יתקשה לשרוד מבחינה מקצועית”. 

לא שוכחים משוקה
של  שוקה  לקמפיין  אברמוביץ  התייחס  עוד 
ההישגים  אחד  היא  שפסילתו  ישיר,  ביטוח 
הגדולים של הלשכה לאחרונה. “סוכני הביטוח 
המשפט  שבית  בכך  להתגאות  יכולים  בהחלט 
וציין כי במקביל הוגשה  פסק לטובתנו”, אמר 

מצד  המשפט  בית  בזיון  על  נוספת,  תביעה 
הביטוח הישיר, שממשיך לשדר את הפרסומות 

של שוקה.
הראשונה  לישיבתה  התייחס  גם  אברמוביץ 
סער  גדעון  בראשות  הציבורית  הוועדה  של 
לבחינת עתיד ענף הביטוח ואמר: “לשכת סוכני 
ביטוח חרטה על דגלה להתוות את עתיד ענף 
סוכן  במסגרת  הביטוח.  וסוכן  בכלל  הביטוח 
וסקר  בינלאומי,  מחקר  ביצענו   ,2030 ביטוח 
במסגרתם פעלנו על מנת לזהות את האיומים 

כלפי סוכן הביטוח”.
הוועדה  תת  של  הנכנס  היו”ר  ורסנו,  יוסי 
כסוכני  ש”מטרתנו  בישיבה  אמר  לפיננסים, 
ביטוח היא לאפשר לציבור המבוטחים לצבור 
חסכון  תכניות  ליצור  ולא  הכסף,  מירב  את 
נזילות. הדרך היעילה ביותר לעשות זאת היא 
הביטוח שלהם,  סוכני  עם  יפגשו  שהמבוטחים 
ביותר  בעמוק  באופן  שמכיר  המקצוע  בעל 
בענף הביטוח את ציבור המבוטחים. אני קורא 
כאן לכל סוכן ביטוח שמבקיא בתחום הפיננסים 
הציבורית  בעשייה  חלק  לקחת  ומעוניין 

להצטרף כחבר בתת הוועדה לפיננסים”. 

משרד רו”ח חדש 
יו”ר ועדת כספים בירך את רואה  אבי ברוך, 
לאחר  מהלשכה  שנפרד  רובין,  יורם  החשבון, 
שיתוף פעולה במשך 50 שנה. משרד רו”ח החדש 
בישר  עוד  הולצמן.  רוזנבלום  הוא  הלשכה  של 
ביקורת  לאחרונה  ביצע  הכנסה  מס  כי  ברוך 
תקלות.  אפס  ונרשמו  ביטוח  סוכני  בלשכת 

רענן שמחי וכל  “זאת תודות למנכ”ל הלשכה, 
המעורבים בדבר”.

פנסיוני,  לביטוח  הוועדה  יו”ר  ארנון,  יובל 
נייר  לגבש  הוועדה  תסיים  בקרוב  כי  מסר 
עמדה על כשלי חברות הביטוח בתחום השירות 
נוספת  כי התקבלה דחייה  ציין  הוא  הפנסיוני. 
ליישום סעיף הסוכן המתפעל במסגרת ממשק 
לבשר  שמח  “אני   .2016 לנובמבר  המעסיקים, 
שבעקבות הדיון בוועדת הכספים בו השתתפנו, 
על  רבות  שאלות  הוועדה  חברי  בפני  הצפנו 
תיקון 16, ובעקבות כך פנה הפיקוח על הביטוח 
לכל חברות הביטוח בדרישה להתייחסותן לכל 
הסוגיות שלשכת סוכני ביטוח העלתה”, הוסיף. 
להיות  שצפויה  השירות  כתבי  רפורמת  גם 
סוכני  לשכת  את  מציבה  ב־1.7  החל  מיושמת 
השירות  שספקי  לוודא  האתגר  בפני  ביטוח 
מוצריהם  את  ימכרו  הביטוח  שסוכני  שירצו 
אכן עומדים בחוזר של המפקחת. “אנחנו צופים 
שייתכן כי חברות הביטוח יפרשו באופן שונה 
את החוזר, מהאופן בו אנו מפרשים”, אמר יו”ר 
הוועדה לביטוח כללי, אריאל מונין. “אני קורא 
הביטוח  מחברת  שמקבלים  הביטוח  לסוכני 
הרפורמה,  בעקבות  בפוליסה,  כלשהי  הגבלה 
להפנות את תשומת לבנו לכך. אנו נבדוק את 
הנושא ובמידת הצורך נפעל מול הפיקוח ומול 
כנס  על  במרץ  פועלים  אנו  כן,  כמו  החברות. 

אילת שצפוי להיערך ב־22־19 לספטמבר”.

"לשכת סוכני ביטוח חרטה על דגלה להתוות את עתיד ענף הביטוח בכלל 
וסוכן הביטוח בפרט. במסגרת סוכן ביטוח 2030 ביצענו מחקר בינלאומי וסקר, 

במסגרתם פעלנו על מנת לזהות את האיומים כלפי סוכן הביטוח"

“לחיבור סוכני הביטוח הצעירים לפעילות הציבורית של הלשכה משמעות רבה, 
כל סוכן צעיר שמצטרף לפעילויות הלשכה מהווה הצלחה נוספת עבור כולנו” 
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יפה שעה אחת קודם: על מה נדון 
בכנס הבריאות השנתי?

 כנס הבריאות השנתי יעסוק בחשיבות המניעה בעולם הרפואה ובעולם הביטוח ‰ חלק א’
ורדה לבקוביץ'

ילוי מוקדם הינו המוטו שקבעה הרפואה ג
ויתפתח מאוד בעתיד.  המודרנית בהווה, 
טרם  בפיקוח  וההבהרות  הדיונים  במהלך 
עם  בשיתוף  האחידה”  “הפוליסה  רפורמת 
ועדת הבריאות, העלנו בפני פקידי האוצר את 

משמעות הכיסוי “אבחון ומניעה”.
הרחבנו  ולכן  מוכר  לא  שהנושא  הבנו  בדיון 
לכיסוי.  הצרכים  את  וחומר  קל  ההסברים  את 
חוק בריאות ממלכתי מאשר בדיקות אבחנתיות 
ובדיקות דימות מעל גיל מסוים ובקריטריונים 
בזמן  מתגלה  המחלה  תמיד  כך שלא  מסוימים, 
מאושרת  קולונוסקופיה  לדוגמא  כך  וחבל. 
באופן אוטומטי רק מעל גיל 50 וממוגרפיה רק 
מעל גיל 40. אלו הם שני סוגי סרטן  )מעי ושד( 
שכיחים מאוד והבדיקות מאוחרות מאוד, היות 
והשיטה לאישור בנויה על סטטיסטיקה. השאלה 
“מדוע?” חוזרת על עצמה, הרי הסיכון קיים, קל 

וחומר אם במשפחה יש היסטוריה רפואית.

מהי גנטיקה? 
“גנטיקה היא ענף במדעי החיים העוסק במחקר 
של גנים, תורשה, והמגוון הגנטי באורגניזמים. 
גנטיקה נחשבת בעיקר לתחום בתוך הביולוגיה, 
אך פעמים רבות מחקרים גנטיים מצטלבים עם 
מחקרים בתחומים אחרים של מדעי החיים, ויש 

קשר הדוק בין הגנטיקה לבין מערכות מידע”.
איסוף מידע מלא על מקרי סרטן משפחתיים, 
הערכת  המשפחתי,  הסיפור  משמעות  וניתוח 
במרכיב  החשד  ודרגת  לחלות  הסיכון  מידת 
הדולר?  מיליון  שאלת  זוהי   – תורשתי  גנטי 
המופק   DNA בחומר  מבוצעת  גנטית  בדיקה 
פשוטה,  דם  בבדיקת  מהנבדק  שנלקח  מדם 
פתולוגית  דגימה  נדרשת  בהם  מצבים  קיימים 

של הגידול הסרטני שהוצא מהחולה.
במידה וקיים חשד למצב תורשתי מומלץ לבצע 
סריקה של גנים חשודים. ישנם מצבים של גנים 
או  מוגדרת  לא  עדיין  הסיכון  ורמת  אותרו  שלא 
לא ידועה. גילוי הגן משפיע על הפעולות לאיתור 
מוקדם ואופן הטיפול, אם בכלל. המשמעות של 
על  שכתובה  כתובת  היא  לנשאים  הגן  גילוי 
או  בקרוב  לחלות  סבירה  אפשרות  קיימת  הקיר: 
 BRCA1-2, הם  כאלו  לגנים  דוגמאות  בעתיד. 
ו־  ,PTEN, P53, MYH, APC, MLH1, MSH2

.RET
ההחלטה  קבלת  את  כדוגמא  בדיון  העלנו 
שאנג’לינה ג’ולי המפורסמת קיבלה, כאשר הבינה 
שהיא נשאית של הגן BRCA1 של סרטן השד, 

שיכול גם לעבור לרחם והשחלות. ההחלטה על 
כריתת ושיחזור השדיים הייתה רציונלית לגמרי, 
ומאוחר יותר עברה השחקנית גם כריתת שחלות 
וחצוצרות. ג’ולי לא לקחה את הסיכון ולו הקטן 

ביותר – אישה אמיצה וחכמה.
כדי   – ל”מניעתי”  נחשב  מושכל   פתרון  זהו 
או  השד  בסרטן  לחלות  האפשרות  את  לצמצם 

סוג סרטן אחר.

בעבר לא היתה מודעות
ו־  HNPCC התסמונת  או  הגן  מתגלה  כאשר 

כגון  אבחנתיות  בדיקות  לבצע  חובה   APC
קולונוסקופיה בכל גיל, ולא רק מעל גיל 50 כפי 
הביטוח  )בשפת  מאשר  ממלכתי  בריאות  שחוק 
קולונוסקופיה זה ניתוח היות וזה "אירוע פולשני ... 
"למרות שמדובר בבדיקה(. ניתן לאבחן או ולמנוע 
את מחלת סרטן המעי בבדיקה אחת. אם במעמד 
את  נמנע  וכך  יוסרו  הם  פוליפים  יתגלו  הבדיקה 
הפיכתם לסרטניים בתום הבדיקה ישלחו הפוליפים 
לבדיקה פתלוגית. מרגע זה הנבדק יצטרך לעבור 

לפי המלצת רופא בדיקות אבחנתיות או מעקב.
לבעיה  כיסוי  העניקה  הישן  בעולם  הפוליסה 
לבעיה  חשד  הוכחנו  לא  אם  בלבד.  פעילה 
היות  כאבחנתיות,  התביעות  אושרו  לא  פעילה 
או  בדיקות  כיסתה  לא  הפוליסה  כיסוי.  היה  ולא 

ניתוחי מניעה בגלל שבמשפחה קיימת היסטוריה 
והמבוטח בסכנה. בחלק מחברות הביטוח ניתן היה 
להרחיב את כיסוי “המניעה” על ידי רכישת נספח 
היה  מהחברות  בחלק  ומניעה.  לאבחון  מתאים 
כלול הכיסוי ברמה חלקית בגוף הפוליסה, ובחלק 

מהחברות לא היה בכלל מענה לכיסוי הנדרש.
הפוליסות  ורוב  לנושא,  מודעות  היתה  לא 
כאשר  ומניעה.  אבחון  כיסוי  ללא  נשארו 
היות  מתבקש  כיסוי  זה   – מחשבה  משקיעים 
עתידי  דין  גזר  מן  הקיר.  על  כתובה  והכתובת 
שניתן לבטלו, על ידי אבחון ומניעה והתוצאה 

ברוב המקרים הצלת חיים.
 10 וערוץ   2 ערוץ  במדע.   100% אין  לצערי 
ביצעו תחקירים ועימתו את המבוטח עם הסוכן 
מניעתי,  ניתוח  של  דחיה  על  הביטוח  וחברת 
הקובע.  ביום  בפוליסה  כיסוי  שאין  כך  ועל 
גולת הכותרת הקבועה היתה שכאשר צריך את 
הביטוח.  מחברת  מענה  אין  הביטוח  השתתפות 
הסיבות  אחת  זו  מוצדקת.  היתה  לא  הטענה 
שוועדת הבריאות של הלשכה התעקשה להעלות 
ולא  הוכר  לא  והנושא  היות  לדיון,  הנושא  את 
הובן. בשבוע הבא נחדד את הנושא בעולם החדש 
מה  מניעה:  ניתוחי  אבחנתיים  טיפולים  בכיסוי 
מה  הביטוח?  סוכני  עבורנו  הכיסוי  משמעות 
הפתרון ללקוח? איזה כלי שיווקי הכנסנו לארגז 

כלים שלנו?
שווה לחכות שבוע בלבד ולאחר מכן לשמוע 

את רוב הנושאים בכנס הבריאות ב־23.06.16.

הכותבת היא סגנית יו”ר ועדת הבריאות והסיעוד 
בלשכת סוכני ביטוח

החברות מתמקדות ברגולציה המכבידה

fo
to

lia
ם: 

לו
צי

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%97%D7%A7%D7%A8
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%93%D7%A2%D7%99_%D7%94%D7%97%D7%99%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%95%D7%A8%D7%92%D7%A0%D7%99%D7%96%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%92%D7%95%D7%95%D7%9F_%D7%92%D7%A0%D7%98%D7%99
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%95%D7%A8%D7%A9%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%9F_(%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94)
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99%D7%94
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA_%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2
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לפני  סיום

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

דרושים

למיזם יחודי 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, שווק, קידום ופיתוח הפעילות 
הקיימת טלפון 052-2786152

לסוכנות ביטוח ותיקה, משפחתית ונעימה 
במרכז תל אביב דרוש/ה פקיד/ת ביטוח 

אלמנטרי לטיפול שוטף בחידושים, חדשים, 
תביעות וניהול יומן. ניסיון קודם באלמנטרי 

- חובה. הכרת תוכנת הפקה של כלל ביטוח- 
יתרון. ראשון –חמישי, חנייה פרטית במקום. 

 עבודה מיידית. ניתן לפנות במייל:
ori@saar-ins.com 

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

דרושים סוכני ביטוח עצמאים המעוניינים 
להצטרף ליחידה בתנאים טובים ולקבל 10-12 

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

למשרדנו בצפון תל אביב דרוש/ה פקיד/ה 
לביטוח אלמנטרי לטיפול בחידושי רכב ודירות.

ניסיון קודם הכרחי. ידע בענפים נוספים-יתרון. 
סביבת עבודה נעימה ותומכת, 5 ימים בשבוע. 
miki@gl-ins.co.il נא לשלוח קו"ח למייל

לסוכנות ביטוח מובילה דרוש\ה סוכן\ת 
ביטוח לעבודה מעניינת ומאתגרת

ו\או מפקח רכישה לצורך קידום ופיתוח 
 קבוצת סוכנים.קורות חיים למייל: 

 jennyl@dorot-ins.co.il 
פרטים נוספים בטלפון: 08-8662188 )ג'ני(

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

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

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. סודיות 

מובטחת. נא להעביר קורות חיים למייל
reuvenr@rozin-group.co.il

חיפוש עבודה 

מתפנה למשרת ניהול הולמת - מנהל תחום 
ביטוח עו"ד בהשכלתו מתמחה בביטוח אחריות 
מקצועית ובריאות, ניסיון עשיר בניהול מכרזים, 

מו"מ מסחריים, כתיבת הסכמים כולל גיבוש 

מדיניות, ליווי עסקאות ואסטרטגיות שיווק 
 ומכירות לפרטים:052-2786152 

debbyr@hever.co.il

שכירות משנה 

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(. 
ziv@avivit.co.ilלפרטים

לסוכנות ביטוח פעילה, המעוניינת לשכור 
שולחן במשרדה, במחיר מסובסד, המשרד כולל 

- ריהוט, מחשב, אינטרנט, טלפון, שירותים, 
ומטבחון, המחיר כולל את המיסים הדרושים. 

הרעיון שיתוף פעולה עסקי עם סוכן המעוניין 
בהתקדמות בענף. עדיפות לסוכן חיים לטובת 

שת"פ. לפרטים אלמוג כהן 050-9880807 
shivukalmog@gmail.com

להשכרה משרד/חדר גדול, מואר, אפשרות 
למרוהט במתחם איכותי הכולל מטבח, 

שירותים, ניקיון, אינטרנט ,מערכת הקלטת 
שיחות, ועוד. המחיר פיקס כולל את כל 

המיסים, דמי ניהול, מים, חשמל, ארנונה, ניקיון 
יומי ועוד אפשרות לשכירות חודש בחודשו 

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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

סוכנות ביטוח ותיקה, בעלת ניסיון רב, 
מעוניינת ברכישת תיק אלמנטרי ו/או חיים, 
באופן מלא או חלקי, כולל אפשרות המשך 

ziv@avivit.co.il העסקה. נא לפנות אל זיו

בי פור יו סוכנות לביטוח בע"מ מעוניין לרכוש 
תיקי ביטוח חיים ואלמנטרי פתוח לשותפות 

 כולל משרדים 052-8741331
michaele@b4-u.co.il סודיות מובטחת  

סוכנות ביטוח ותיקה, צעירה ודינאמית 
באווירה משפחתית מעוניינת ברכישת 

תיק סוכן, כולל אפשרות המשך העסקה. 
 משרדינו נמצאים במרכז. לפניות:

GuyZilb0@gmail.com

למכירה תיק ביטוח חיים פרט מאזור חיפה. 
לפרטים נוספים אנא ליצור קשר טלפוני 

 בנייד 0528033305 או בדוא"ל
.shay@klauzner.co.il 

 המבורגר, 
יוזם הכנס

מעלה מ־130 נציגים ל
מכל העולם השתתפו 
 Re Israel בכנס 
המשנה  מבטחי  כנס   ,2016
בכנס,  בישראל.  המתקיים 
 2016 מאי  חודש  שבסוף 
נציגים  השתתפו  אביב,  בתל 
וברוקרים  משנה  מבטחי  של 
לרבות  העולם,  מרחבי 
שוויץ,  אנגליה,  מהמדינות 
גרמניה,  סין,  צרפת,  ארה"ב, 
יוון, דרום קוריאה,  יפן, הודו, 
דרום אפריקה, איטליה וספרד. 

משנה  מבטחי  של  הנרחבת  "השתתפותם 

בעולם   רבות  ממדינות 
חוזקם  על  מעידה  זה  בכנס 
וחשיבותם של הקשרים של 
הישראליות  הביטוח  חברות 
בעולם  המשנה  מבטחי  עם 
כנס  קיום  חשיבות  על  וכן 
שכזה בישראל", אמר גדעון 
הראל  נשיא  המבורגר, 
ביטוח ופיננסים ויוזם הכנס. 
לעצמו  רכש  אשר  הכנס, 
ביטוח  מכנסי  כאחד  מעמד 
בעולם,  החשובים  המשנה 
ומאורגן   2007 משנת  החל  בישראל  מתקיים 

על ידי חברת "כנס ישראל". 

למעלה מ־130 נציגים מכל העולם 
השתתפו בכנס מבטחי המשנה

כנס Re Israel 2016 התקיים בסוף החודש שעבר ואירח בין היתר נציגים מאנגליה, ארה"ב ודרום 
קוריאה ‰ "ההשתתפות מעידה על חוזקם של קשרי חברות הביטוח הישראליות עם העולם"

מערכת ביטוח ופיננסים

להשכרה 
משרדים ברחוב העמל, 
קרית אריה פתח תקווה

40 מ"ר - 700 מ"ר ‰ שכ"ד החל 
מ־35 ש"ח למטר + דמי ניהול

*כולל ליווי אדריכלי
ישרא־לוי השקעות בע"מ

טל': 03-6883101, 052-6213835
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