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ביטוח
ופיננסים
 inf.org.il

הפניקס ממשיכה לעקוף את הסוכנים - סוכן זועם קורא בתגובה בפייסבוק:

"להפסיק לעבוד עם הפניקס, 
לא להעביר לשם תפוקות"

 למרות התלונות החוזרות ונישנות, הפניקס ממשיכה בשיווק הישיר  סוכנים מרחבי הארץ זועמים ומגיבים 
בכעס: "הדרך היחידה שלנו היא לצמצם כל פעילות איתה ועם חברות כמוה, ובכך להשיב להן באותו מטבע" 

מגדל צונחת
רווחי מגדל קרסו 

ב־95% - ומתחילת 
השנה הפסידה 

החברה 475 
מיליון שקל

| עמוד 6

יולי ירוק בקופות 
הגמל ובקרנות

שריינו ביומנים:

קופות הגמל הגדולות רשמו תשואה 
של עד 3.1% ביולי  אנליסט מובילה 
בתשואות - אלטשולר שחם בגיוסים

 עמוד 5־4

 עמוד 2

כץ: "הרגולציה 
הורגת אותנו"

 שר הרווחה השתתף בישיבת הוועדה הציבורית 
לבחינת עתיד ענף הביטוח - ומתח 

ביקורת על קרן ברירת המחדל של האוצר 
 ליצמן התחייב: "הביטוח הסיעודי 

הוא חלק מההסכם הקואליציוני" 

 עמוד 7

 +3.1%

תיקון נזקים
החוזר החדש בנושא 
נזקי מים משנה את 

שיטת העבודה - 
ומתקן את העיוותים 

| עמוד 12

 עמוד 3
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האם סוכנים הפסיקו להעביר 
תפוקות להפניקס?

על אף התלונות כנגד הפניקס ולמרות הבטחותיה לבדוק אותן, השיווק הישיר שלה נמשך 
 סוכן ותיק: "הפניקס הייתה חברה של סוכנים והיום היא חברת ביטוח ישיר"

רונית מורגנשטרן

חדשות  הביטוח

להפסיק לעבוד עם הפניקס. לא להעביר "
וותיק  סוכן  כותב  כך  תפוקות!".  לשם 
פורום  של  הפייסבוק  בדף  הפניקס  של 
 B.Sc דודי עמית,  הסוכן  ואילו  הביטוח.  ענף 
שלנו  "הבעיה  כותב:   ,C.F.P פיננסי  ומתכנן 
הישירים  או  האוצר  משרד  לא  היא  כיום 
חברות  הם  שלנו  האמיתית  הבעיה  למיניהם; 
שמנסות  מדשדשות  חברות  הפניקס,  כמו 
גם  ערכן,  את  מחיר  בכל  ולהעלות  להימכר 
ירמסו כמה אלפי בתי אב ללא כל מורא  אם 
ובהשתנה בקשת על כולנו. לכן, הדרך היחידה 
ובכך  איתן  פעילות  כל  לצמצם  היא  שלנו 
להשיב להן באותו מטבע. הגיע הזמן שנעשה 
כמה  ובעוד  יחזור,  לא  שחולף  יום  כל  משהו. 

שנים כשיהיה מאוחר נבין כי טעינו".
הפניקס,  נגד  התלונות  שלמרות  מסתבר 
הבטחות  ולמרות  זה,  בעיתון  פורסמו  שרובן 
הפניקס שתבדוק את התלונות, השיווק הישיר 

שלה מעל לראשי סוכניה נמשך.
השבוע קיבלה סוכנת הביטוח הוותיקה חגית 
לה  שסיפר  שלה,  מלקוח  בהולה  שיחה  קאשי 
שהתקשרו אליו מהפניקס והציעו לו פוליסת 
הנציגה,  אל  "התקשרתי  חדשה.  חיים  ביטוח 

כמנהלת  ההצעה  טופס  על  מצוין  היה  ששמה 
מעזה  היא  איך  אותה  ושאלתי  לקוחות, 
פוליסה  לו  ולהציע  שלי  למבוטח  להתקשר 
של הפניקס באופן ישיר?", מספרת קאשי. היא 
בשימור  לי שמדובר  ענתה  "הנציגה  מוסיפה, 
בו  שהלקוח  משום  הפניקס,  של  לקוחות 

מדובר היה מבוטח עד לפני שנה בביטוח חיים 
במסגרת הלוואת משכנתא שלקח. אמרתי לה, 
ששימור לקוחות עושים אחרי שבוע שבועיים 
ולא שנה לאחר שהסתיימה הפוליסה. ביקשתי 

שאיש  כמובן  אבל  אלי,  יחזור  שלה  שהמנהל 
שזה  הראשונה  הפעם  לא  זו  אלי.  חזר  לא 
קורה. הגיעה העת לעשות מעשה ולפעול נגד 
הפניקס. אני אשמח מאד אם תהיה התארגנות 

לפעילות כזאת מצד הסוכנים".
"ביטוח  לידי  הגיע  האחרונים  בשבועות 

את  מצמצמים  סוכנים  לפיו  מידע  ופיננסים" 
הפעילות שלהם מול הפניקס ומעבירים תפוקות 

לחברות אחרות. 

"חברת אנטי סוכנים"
סוכן וותיק של הפניקס, א. )שמו המלא שמור 
במערכת(, מסר בין היתר: "הפניקס הפכה להיות 
הפניקס  עם  עובד  אני  סוכנים.  אנטי  חברת 
הפנו  עוד  הם  שנים  שלוש  לפני  שנה.   39 כבר 
של  לטיפולם  ישיר,  בשיווק  שמכרו  פוליסות 
אחרי  מופחתת.  עמלה  תמורת  ותיקים  סוכנים 
שנתיים הם הורידו את העמלה למינימום, ובשנה 
הפוליסות  את  מהסוכנים  לוקחים  הם  האחרונה 
האלו בחזרה. יש עוד כמה אנשים טובים בעמדות 
הייתי  מזמן  אחרת  הפניקס,  בחברת  הביניים 
של  חברה  הייתה  הפניקס  אתה.  לעבוד  מפסיק 

סוכנים והיום היא חברת ביטוח ישיר".
את תגובת הפניקס לא היה ניתן להשיג.

  "הבעיה האמיתית שלנו היא חברות כמו הפניקס, חברות 
 מדשדשות שמנסות להימכר ולהעלות בכל מחיר את ערכן, 

גם אם ירמסו כמה אלפי בתי אב ללא כל מורא"

"הגיע הזמן שנעשה משהו", כתב אחד הסוכנים בפורום בפייסבוק

fo
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ם: 
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הישראלי; " במשק  פנסיה  אין 
הצעירים  של  ההורים  אם 
עזרה  להם  ויתנו  יתערבו  לא 
בסוף  עניים  יישארו  הם  כלכלית, 
 96 משקיעים  החוסכים  חייהם. 
לדעת  מבלי  בפנסיה  משכורות 
כל  לאחר  הדרך.  בסוף  יקבלו  מה 
מצב  בממשלה  תקציב  אישור 
כי  מחריף,  הפנסיוני  התקציב 
לחוסכים אין מספיק כוח פוליטי".

והרווחה  העבודה  שר  אמר  כך 
הישיבה  בפתיחת  כץ,  חיים 

ענף  לבחינת  הציבורית  הוועדה  של  הרביעית 
בישיבה  השבוע.  שני  ביום  שהתכנסה  הביטוח, 
נכח גם שר הבריאות הרב יעקב ליצמן. בוועדה 
סער,  גדעון  לשעבר  השר  עומד  בראשה  אשר 
האוצר  משרד  מנכ"ל  סלבין,  שמואל  חברים 
הביטוח  על  המפקח  שורר,  דורון  לשעבר; 
"אמון  ארגון  יו"ר  אבישי,  גלית  לשעבר; 
הציבור", ואריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני 

ביטוח.
הביטחון  היעדר  על  והתריע  הוסיף  כץ  השר 
מפרישים  והמעסיק  "אנחנו  במשק.  הפנסיוני 
20% מהשכר בחודש לפנסיה. אם אנחנו עובדים 
של  שנים  שמונה  משקיעים  אנחנו  שנה   40
חיסכון בקופה, אבל ללא מקדם מובטח החוסכים 
רגע  בכל  כסף.  צוברים  אלא  שכר  צוברים  לא 
את  לשנות  עשויה  הביטוח  על  הממונה  נתון 
המקדם והמשק ימצא את עצמו חסר אונים מול 
השינוי. כל חוסך יכול להמשיך ולנסות לחסוך 
לעתיד אבל אם המקדם יעלה, נמצא את עצמנו 

מאבדים 12% מכספי הפנסיה אותם צברנו".
השר כץ גם ביקר את פנסיית החובה בישראל. 
ללא  אדם  שגיאה.  היתה  במשק  החובה  "פנסיית 
צריך  בחודש  שקלים   5,000 מרוויח  אשר  פנסיה 
לשלם 7% ממה שהוא מרוויח, ומה התוצאה? הוא 
שקל   2,000 בסוף  ומקבל  שנה   40 במשך  חוסך 
מזה.  להתקיים  אפשר  אי  הטוב.  במקרה  בחודש 
עצמאיים כיום צפויים ליהנות מהרפורמה בפנסיה 

רק בעוד 50 שנה".

ליצמן: “אני לא מושפע מאיומים”
בנוסף, התייחס השר כץ לקרן ברירת המחדל 
של משרד האוצר. "לצערי, היום האוצר, בהתאם 
התקשורת,  ולפרסומי  הציבורית  לתודעה 
מתמקד אך ורק בשיעור דמי הניהול שמשלמים 
החוסכים. זה מצחיק ולא מקצועי", אמר. "עודף 
הרגולציה יהרוג אותנו ואנחנו אשמים בכך, אנו 
זקוקים להקלות ברגולציה, ולשם כך הגורמים 
השלטוניים צריכים לדעת לקבל יותר החלטות 

מבלי לפחד מהביקורת עליהם". 
הפרישה  גיל  העלאת  לגבי 
לנשים, אמר כץ: "זה טוב לעיתונים 
זה רק ירע  ולכותרות אבל בפועל 

את מצב החוסכות".
כי  לטענה  התייחס  ליצמן 
התוספת התקציבית לסל התרופות 
לא  "אני  שפורסמה.  מזו  קטנה 
מאיומים",  או  מלחצים  מושפע 
נגד  להצביע  רציתי  "אמנם  טען. 
יותר  מורכב  הנושא  אבל  התקציב 
מזה. רק לאחר שאיימתי כי אצביע 
נגד תקציב המדינה התיישרו מול הבקשה שלי. 
במשך עשר שנים תקציב סל התרופות היה 300 
מיליון שקל ולא נשמעה ביקורת. פתאום, כשיש 
500 מיליון שקל, או לדעת גורמים בתקשורת רק 
460 מיליון, זה מעט מדי? תנו לי להרגיע אתכם, 

התקציב הוא 500 מיליון שקל ולא פחות מכך".
לגבי הביטוח הסיעודי שהוצא מחוק ההסדרים 
יומיים  כי  הבריאות  שר  אמר  האוצר,  של 
את  שלח  הממשלה  ראש  התקציב  אישור  לפני 
אלי גרונר, ואת היועץ הכלכלי שלו,  המנכ"ל, 
סביב  ומתן  משא  לנהל  במטרה  שמחון,  אבי 
הממשלה  "בישיבת  הסיעודי.  הביטוח  סוגיית 
עמדתה",  את  פלוג,  קרנית  הנגידה,  הציגה 
סיפר ליצמן. "היא אמרה במפורש שהיא תומכת 
בהעברת הסכום שדרשתי. נכון לעכשיו, ביטוח 
ואני  הקואליציוני,  מההסכם  חלק  הוא  הסיעוד 
סמוך ובטוח שראש הממשלה יקיים את ההבטחה 
לבחינת  צוות  בקרוב  נקים  הנראה  ככל  שלו. 

הסוגיה". 

שרי הבריאות והרווחה הופיעו בפני הוועדה לבחינת עתיד ענף הביטוח

השר כץ: "אין פנסיה במשק, המצב 
מחריף - עודף הרגולציה יהרוג אותנו"

כץ מתח ביקורת על פנסיית החובה בישראל, והבהיר כי אם יימשך היעדר הביטחון הפנסיוני לחוסכים במשק, 
מדינת ישראל תיקלע לבעיות חמורות ‰ ליצמן: "נכון לעכשיו, ביטוח הסיעוד הוא חלק מההסכם הקוליאציוני"

רונית מורגנשטרן ומיכל חיוט

טל. 072-2514488 
w w w. g u i d e l i n e . c o . i l

 אצלנו סוכנות הביטוח שלך
בידיים טובות!  

 חסכון בזמן    חסכון בעלויות משרד  הגדלת מכירות
 מתן שירות אישי, יעיל ומקצועי ללקוחותיך 

אברמוביץ, ליצמן וסער. בישיבת הוועדה
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הביטוח ק חברות  של  המובילות  הגמל  ופות 
בחודש  רשמו  הגדולים  ההשקעות  ובתי 
1.1%־3.1%.  של  חיוביות  תשואות  יולי 
מתחילת השנה בולטות במיוחד הקופות המובילות 
של אנליסט וילין לפידות, אשר השיגו לחוסכים בהן 
כ־6.5% ו־4.3% בהתאמה. בנוסף לרווחיותן של שתי 
הקופות בטווח הקצר, הן בולטות גם בטווח הארוך 
– עם התשואות המצטברות הגבוהות ביותר בחמש 
 – לעצמה(  בהשוואה  אחת  )כל  האחרונות  השנים 
38.7% באנליסט גמל ישראל ו־37% בילין לפידות, 

במסלול הגמל באג”ח עד 25% מניות.
מבין הקופות הגדולות ביותר בישראל, תשואותיה 
של קופת הגמל של אנליסט מתחילת השנה עומדת 
ילין  של  בקופה  מהתשואה   1.5 פי  כ־6.5%,  על 
לפידות, הבאה אחריה באותה תקופה. שתי הקופות 
המנהלות את יתרת הנכסים הגדולה ביותר, של כלל 
ושל הראל, רשמו החודש תשואות של 2.1% ו־1.85% 
תשואתה  האחרונים  החודשים  כשב־12  בהתאמה, 
המצטברת של קופת הגמל של כלל היא שלילית ושל 
מתחרתה הגדולה חיובית 0.65% - ו־0.9% בהתאמה.

לפידות  ילין  בולטת  ההשתלמות  במגזר  גם 
בתשואתה המצטברת לטווח הארוך – 43.16% בחמש 
ההשתלמות  קרן  גם  כשלצדה   – האחרונות  השנים 
בתקופה  שתשואתה  שחם,  אלטשולר  של  המובילה 

במחצית  גרפו  החברות  על 39.8%. שתי  עומדת  זו 
הצבירה  מכלל  ממחצית  יותר   2016 של  הראשונה 
שלהן  המצרפי  השוק  ונתח  הפנסיוני,  השוק  של 
עומד על כ־15%. צמיחתם של שני בתי ההשקעות 
העובדה  את  בחשבון  כשלוקחים  במיוחד  מרשימה 
שלפני כעשור, עת יישום רפורמת בכר, הם לא היו 
בין רוכשי נכסי הגמל והקרנות שהיו בניהול הבנקים 
של  פרי  היתר  בין  היא  צמיחתם  למכירה.  והוצאו 

הצלחתם בתשואות, ומעבר חוסכים אליהם.
קרנות ההשתלמות של אנליסט ושל הראל השיאו 
לחוסכים בהן את התשואות הגבוהות ביותר החודש, 

2.56% ו־2.17% בהתאמה.
הארוך  לטווח  בתשואתה  גם  בולטת  הראל 
כללי  גילעד  כשמסלול  לפנסיה,  החוסכים  עבור 
בחמש  כ־37.7%  מסב תשואה של  הפופולארי שלה 
זו מיטב דש  הייתה  יולי  השנים האחרונות. בחודש 
הפנסיה  בקרן  ביותר,  הגבוה  התשואה  את  שהסבה 
המקיפה לבני 50 ומטה שלה, 2.7%. הפניקס בולטת 

אף היא, עם תשואה של 3.5% מאז תחילת השנה.
החכ”ם  המודל  של  החלתו  כי  להזכיר  מקום  יש 
הצ’יליאני”,  “המודל  הוא  מותאם(,  פנסיוני  )חסכון 
 - השנה  מינואר  החל  הישראלי  הפנסיה  שוק  על 
השונים  הפנסיוניים  הכלים  השוואת  על  מקשה 
המסלולים  לכל  זאת,  עם  יחד  ותשואותיהם. 

שמציעות החברות יש מכנה משותף – הן מתמודדות 
באותו השוק ומתחרות על ליבם, ועל חסכונותיהם, 
הנתונים  הישראליים.  והעובדות  העובדים  של 
המוצגים בטבלאות נסמכים על “פופולאריות” זו – 
הגדול  הנכסים  היקף  אלו המסלולים המנהלים את 

ביותר בכל חברה וחברה.

ממי הציבור שבע רצון?
מספרים אלו עולים בקנה אחד עם שביעות הרצון 
של הציבור כפי שהם משתקפים מסקר שערך אגף 
שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר ושפורסמו 
הגמל  לקופות  השירות  “מדד  המדד,  לאחרונה. 
מידת  את  שיקלל   ,”2015 לשנת  הפנסיה  ולשוק 
הלקוחות מהשירות שמעניקות  הרצון של  שביעות 
להמליץ  נכונותם  מידת  ואת  השונות  הקופות  להן 
על הקופות הללו למכרים )70%(; את כמות התלונות 
השנה  לאורך  החברות  נגד  לאגף  הציבור  שהגיש 
שעברה וכמות התלונות שנמצאו נכונות )20%(; ואת 
זמני המענה הטלפוני במוקדי השירות של החברות 

השונות )10%(.
בראש  לפידות  ילין  את  מציבות  המדד  תוצאות 
ענף הגמל בישראל מבחינת שביעות רצון הלקוחות 

 .)100 )מתוך   91 סופי של  ציון  עם  מהשירות, 
עוד נמצאות בשליש העליון גם אי.בי.אי )87(, 

1. לשעבר "הראל עצמה תעוז"
2. נכסי קופה זו נוהלו עד ל־31.12.2015 במסגרת קרן 'הפניקס תגמולים ופיצויים מסלול כללי'

* באלפי שקלים

 תשואות חיוביות של עד 3.1% לקופות 
הגמל וקרנות ההשתלמות בחודש יולי

אנליסט מובילה בתשואות בקופות הגמל הגדולות ‰ ילין לפידות ואלטשולר שחם 
ממשיכים לצמוח בהיקף הנכסים שלהם בגמל והשתלמות

 יובל הירשהורן

תשואות קופות הגמל הגדולות 

יתרת הנכסים שם הקופה
נכון ל־07/16*

תשואה 
ל־07/16

תשואה מצטברת 
מתחילת השנה

תשואה מצטברת 
ל־12 חודשים

 תשואה מצטברת 
ל־3 שנים

 תשואה מצטברת 
ל־5 שנים

0.65%14.66%28.34%-13,206,7272.11%1.54%כלל תמר כללי

הראל גמל מסלול אג"ח 
עד 25% מניות1

11,843,5921.85%2.77%0.90%16.32%32.24%

0.35%14.62%31.75%-5,143,9172.13%2.25%מיטב דש גמל כללי

ילין לפידות גמל מסלול 
אג"ח עד 25% מניות

3,874,6281.28%4.33%3.46%17.17%37.01%

0.20%13.17%27.49%-1,363,9611.85%2.17%מגדל לתגמולים כללי

מנורה מבטחים תגמולים 
ופיצויים אג"ח 10% מניות

1,116,9361.10%2.85%2.00%12.54%27.27%

אי.בי.אי לתגמולים ופיצויים 
מסלול לבני 50 עד 60

אין נתוןאין נתוןאין נתון662,5551.88%1.59%

593,4003.13%6.53%4.48%22.09%38.67%אנליסט גמל ישראל
הפניקס תגמולים ופיצוים - 

מסלול לבני 50 ומטה2
306,4922.27%3.92%2.31%17.74%31.24%
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אנליסט )85(, אינפיניטי ואלטושלר שחם )84(, הלמן 
אלדובי והראל )82(. סוגרות את המדד הפניקס )עם 
ציון משוקלל של 59(, כלל )67( ופסגות ואיילון )69(. 
בענף הפנסיה מובילה אלטשולר שחם )77( כשמיד 

אחריה גם הלמן אלדובי והראל )75( ומיטב דש )74(.
קשה  מקרי,  הוא  אם  ובין  מבוסס  הקשר  אם  בין 
להתעלם ממנו – בתי ההשקעות המובילים במדדים 
הם גם בתי ההשקעות בעלי התשואות הנאות ביותר 

בטווחים הארוכים, במסלולים הפופולאריים ביותר 
שלהם. במילים אחרות: המשיכה של הלקוחות אל 
החברה השירותית ביותר, יתכן שהופכת אותה גם 

לחברה הרווחית ביותר, וחוזר חלילה.


תשואות קרנות ההשתלמות הגדולות 

יתרת הנכסים שם הקופה
נכון ל־07/16(*

תשואה 
ל־07/16

תשואה מצטברת 
מתחילת השנה

תשואה מצטברת 
ל־12 חודשים

 תשואה מצטברת 
ל־3 שנים

 תשואה מצטברת 
ל־5 שנים

אלטשולר שחם 
12,407,0362.13%3.14%1.52%17.42%39.81%השתלמות כללי

0.24%12.94%26.54%-11,184,4701.86%2.11%מגדל - השתלמות כללי

פסגות שיא - השתלמות 
כללי

9,536,8881.99%1.79%-0.19%16.07%31.92%

מיטב דש השתלמות עד 
6 שנות ותק

9,432,3742.00%2.13%0.01%15.24%30.05%

 ילין לפידות קרן 
6,382,3672.13%5.51%4.00%21.26%43.16%ההשתלמות מסלול כללי

0.90%14.03%26.85%-6,216,6131.82%1.28%כלל השתלמות כללי

הראל השתלמות מסלול 
כללי

3,637,7832.17%2.70%0.80%16.02%33.05%

מנורה מבטחים השתלמות 
מסלול להבה כללי

2,593,1602.05%2.17%0.07%15.87%29.68%

970,9072.14%3.54%2.14%17.55%31.58%הפניקס השתלמות כללי

אי.בי.אי קרן ההשתלמות 
מסלול כללי

695,6391.92%1.72%-0.10%15.84%31.15%

2,513,6002.56%4.35%2.69%18.98%33.76%אנליסט השתלמות כללי

*באלפי שקלים



6 | 18 באוגוסט 2016 

חדשות  הביטוח

תהליך מ אלה  בימים  משיקה  ביטוח  גדל 
רכב  ביטוח  פוליסת  להפקת  משודרג 
מספר  על  מבוסס  אשר  וחובה,  רכוש 
הרישוי של הרכב. מהחברה נמסר, כי ברוב המקרים, 
להקליד  יצטרכו  לא  מגדל,  חתם  או  הביטוח  סוכן 

פרטי רכב נוספים מעבר להקלדת מספר הרישוי.
מדויקת  התאמה  באמצעות  מתאפשר  הדבר 
לנתוני רישיון הרכב כפי שהם רשומים במשרד 
התחבורה. כל פרטי הרכב, כגון: שנת ייצור, סוג 
מערכות  קיום  ומשקל,  נפח  הדגם,  קוד  הרכב, 
אוטומטי  באופן  יימשכו  הלאה,  וכן  בטיחות 
כנגזרת של מספר הרישוי לטובת הפקת פוליסת 

ביטוח רכב רכוש וחובה. 
בחובו  טומן  המשודרג  התהליך  כי  נמסר,  עוד 
כך,  הביטוח.  ולסוכני  למבוטחים  רבים  יתרונות 
למשל, המבוטח יקבל לידיו פוליסה עם פרטי רכב 
הצעה  בקבלת  ובירוקרטיה  זמן  ויחסוך  מדויקים 
ובהצטרפות לביטוח. מבחינת סוכן הביטוח, מדובר 

בחסכון תפעולי משמעותי גם בביטוח רכב חובה, 
לאור השינויים הרגולטוריים הצפויים בתחום, אשר 

יחייבו הזנת פרטי רכב נוספים מעבר לנהוג כיום.
באמצעות שימוש  נהנה  הביטוח  סוכן  כך,  בתוך 
לצורך  אדם  ובכוח  בזמן  מחיסכון  הרישוי  במספר 
בזמן  מחסכון  המבוטח,  מול  הרכב  פרטי  בירור 
לפי  המתאים  הדגם  קוד  באיתור  הפקיד  עבודת 
מחירון "לוי יצחק" וכן ממניעת אי־נעימויות מול 
המבוטח בעת תביעה, במקרה ולא קיימת התאמה 
בין פרטי הרכב שהוזנו בפוליסה לבין הרכב הנפגע. 
להקל  מיועדים  היתרונות  אותם  כל  סך 
משמעותית על סוכן הביטוח במתן הצעה ללקוח 
חדש, ולפנות לו זמן ומשאבים משרדיים להגברת 

המכירות ושיפור השירות. 

יעילות תפעולית
כללי  ביטוח  חטיבת  מנהל  פרץ,  יוסי  לדברי 
מספר  באמצעות  ההפקה  "תשתית  במגדל, 

המבוטח  הרכב  של  ודאי  זיהוי  תאפשר  הרישוי, 
ביותר  וידידותית  נוחה  משתמש  חוויית  בצד 
יעילות תפעולית במשרד הסוכן במונחי  והשגת 
את  ולפתח  להמשיך  בכוונתנו  ומשאבים.  זמן 
שיהוו  נוספים,  ליישומים  הדיגיטלית  התשתית 
יתרון תפעולי ושירותי משמעותי עבור הסוכן". 

וערוצי  לקוחות  חטיבת  מנהל  וינשל,  אמיל 
הטכנולוגיות  "העוצמות  כי  אמר  במגדל,  הפצה 
יוצאות הדופן של החברה מביאות בשורה ענפית 

וצרכנית חדשה".
ביטוח  וועדת  יו"ר  מונין,  אריאל  אמר  בתגובה, 
כללי בלשכת סוכני ביטוח: "אין ספק כי יעילות 
צריך  סוכן  שכל  הדבר  היא  היום  הסוכן  משרד 
ללמוד כיצד נכון לו לבצע. טכנולוגיה כפי שמציגה 
על  מברכים  ואנו  פוליסה  הפקת  על  תקל  מגדל 
כך; העולם השתנה, ואנו חייבים להתקדם ולייעל 

תהליכים גם במשרד עצמו".
רונית מורגנשטרן

הראשונה ח הייתה  מגדל  הביטוח  ברת 
בענף לפרסם את הדוחות הכספיים שלה 
לרבעון השני של 2016. החברה דיווחה 
ירידה  שקל,  מיליון   19.8 של  כולל  נקי  רווח  על 
של לא פחות מ־94.5% בהשוואה לרבעון המקביל 
אשתקד, בו הרוויחה החברה רווח כולל של כ־361 

מיליון שקל.
מאז תחילת השנה רשמה החברה הפסד נקי כולל 
 276.5 של  רווח  לעומת  שקל,  מיליון   475 של 

מיליון שקל בחציון המקביל אשתקד.
זה  ברבעון  לה  הניבה  מגדל  של  הגמל  פעילות 
 1% של  עליה  שקל,  מיליון   382 בגובה  הכנסות 

שעברה.  בשנה  המקביל  הרבעון  לעומת 
מיליון   4.9 של  כולל  רווח  הניב  התחום 
בין  בהשוואה   14% של  ירידה  שהם  שקל, 
הפנסיה  מפעילות  ההכנסות  התקופות. 
מיליארד   1.51 לכדי  והגיעו  ב־6%  גדלו 

 – מיליון שקל   16 רווח של  שייצרו  שקל, 
עליה של 32% לעומת הרבעון השני של 

.2015

בתחום הביטוח הכללי רשמה החברה הפסד כולל 
של 11 מיליון שקל, לעומת הפסד של 89.3 מיליון 
גידול של  שקל ברבעון המקביל אשתקד, למרות 
77.5% בפרמיות בפעילותה בענף בהשוואה 
לתקופה המקבילה ב־2015. בתחום ביטוחי 
הבריאות הרוויחה מגדל 1.2 מיליון שקל 
של  כולל  הפסד  לעומת  הרבעון,  בתום 
31.7 מיליון שקל ברבעון המקביל בענף. 
מיליון  מ־246.8  ב־14%,  עלו  הפרמיות 
שקל ב־2015, ל־286.7 מיליון שקל ברבעון 

השני השנה.

במהלך הרבעון הפרישה מגדל סכום כולל של 
חיים,  בביטוח  מס(  )לפני  שקל  מיליון  כ־100 
מיליון  כ־254  בסך  בהפרשות  מגידול  כתוצאה 
לגמלאות,  המשלימה  בעתודה  מס(  )לפני  שקל 
על רקע ירידה של הריבית חסרת הסיכון ובחינת 
נאותות העתודות. כלומר, מגדל נדרשה להגדיל 
שתעמוד  כדי  ביטחונותיה  את  הרבעון  במהלך 
רשמה  כן,  כמו  בביטוחים.  לתשואות  בהבטחות 
בביטוח  שקל  מיליון  כ־18  בסך  הפרשה  החברה 
כללי, המיוחסת בעיקרה לחלקה בביטוח השיורי 

)"הפול"(.

 מגדל משדרגת: משיקה הפקת פוליסת 
ביטוח על בסיס מספר הרישוי של הרכב

דוחות מגדל: ירידה של 95% 
ברווח ברבעון השני 

 מאז תחילת השנה מדווחת מגדל על הפסד נקי כולל של 475 מיליון שקל ‰ בין הסיבות – גידול 
בהפרשות שביצעה החברה בביטוחים השונים כדי שתוכל לעמוד בהתחייבויותיה לתשואות

יובל הירשהורן

*הנתונים במיליוני שקלים*

רווח )הפסד( כולל

סה"כ 
נכסים

אפריל־יוני 
2016

אפריל־יוני 
2015

אחוז 
השינוי

ינואר־יוני 
2016

ינואר־יוני 
2015

אחוז 
השינוי

129,16619.8361.2-474.7276.5 -94.51%-271.65%

עופר אליהו, מנכ"ל מגדל
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כנס אלמנטר 2016: הספירה לאחור החלה
שרים, חברי כנסת ובכירי ענף הביטוח ושוק ההון ישתתפו בספטמבר בכנס הלשכה באילת

רונית מורגנשטרן

של כ  2016 אלמנטר  נס 
לשכת סוכני ביטוח מתקרב, 
19־22  בתאריכים  ויתקיים 
לספטמבר. למעלה מ־1,700 בכירים 
וסוכני  ההון  ושוק  הביטוח  בענף 
בכנס  להשתתף  מתכוונים  ביטוח, 
"מחוברים  בסימן  השנה  שיתקיים 
לצד  אלמנטרי",  הוא  אישי  קשר   –
שרים בהווה ובעבר וחברי כנסת. זהו 
לשכת  של   30 מספר  אלמנטר  כנס 

סוכני הביטוח.
מהנושאים  כמה  לדיון  יעלו  בכנס 
הראשון  ביומו  בתחום.  הבוערים 
הפתיחה  טקס  יתקיים   )19.9 )ב', 
והעבודה,  הרווחה  שר  בהשתתפות 

מנכ"ל  סער;  גדעון  לשעבר,  השר  כץ;  חיים 
איגוד חברות הביטוח, ד"ר גיא רוטקופף; נשיא 
ויו"ר  אברמוביץ;  אריה  ביטוח,  סוכני  לשכת 
הוועדה לביטוח אלמנטר בלשכת סוכני ביטוח, 

אריאל מונין.

סקר שביעות הרצון
רצון  שביעות  סקר  ייחשף   )20.9( ג'  ביום 
הביטוח בתחום האלמנטר. לאחר מכן  מחברות 
ח"כ משה גפני, יו"ר ועדת הכספים, ירצה על 
מערכת היחסים של הכנסת והרגולטור. בנוסף 
ייערך רב שיח בנושא "מי שומע את קולו של 
המבוטח", בהשתתפות יו"ר אמון הציבור, גלית 
נשיא  ומ"מ  אבקסיס  לוי  אורלי  ח"כ  אבישי; 
לשכת סוכני ביטוח, אורי צפריר. בנוסף תרצה 
נעמי גיסר נתן,  סמנכ"ל הראל חברה לביטוח, 
לחתם  סוכן  בין  לקשר  מרכזיים  טיפים  בנושא 

בביטוחים עסקיים. 
ביום ד' )21.9( ירצה על "עולם העתיד במניעת 
 ,AWACS דירקטוריון  יו"ר  דרכים",  תאונות 

קורמן,  מאי  תרצה  מכן  לאחר  זינגר.  אייל 
לשכחת  "הקץ  מיזם  והוגת  תפעול  מהנדסת 
הילדים ברכב". כמו כן, ייערך רב שיח בנושא 
"מניעת הסיכון בשירות הסוכן", בהשתתפותם 
רינון;  אריאל  ד"ר  גנטי  לריצוף  המומחה  של 
סמנכ"ל קשרי חוץ וממשל ב"בטרם", עו"ד גלית 
גלעד; ומנכ"ל איתוראן, ניר שרצקי. לאחר מכן 
ייערך רב שיח על חשיבותו של המגזר העסקי, 
בהשתתפות חברי הכנסת, ח"כ אורן חזן, איתן 
ונשיא  סלומינסקי,  ניסן  בוקר,  נאוה  ברושי, 
לשכת יועצי המס, ירון גנדי. את הפאנל ינחה 

נשיא לה"ב, רועי כהן. 
ערב  לראשונה  יתקיים  )רביעי(,  זה  ביום 
השעות  בין   "Happy Funny Hour"
לספר  מוזמנים  הכנס  משתתפי  17:00־18:30. 
יזכה  והזוכה המצחיק ביותר  זה,  בדיחות בערב 

בפרס.

תקציב המדינה וענף הביטוח
ביום ה' )22.9( ירצה איציק להב, יועץ ומאמן 

ומצוינות  מוטיבציה  על  עסקי, 
רב  ייערך  מכן,  לאחר  להצלחה. 
והשפעתו  המדינה  "תקציב  שיח 
ישתתפו  בפאנל  הביטוח".  ענף  על 
ח"כ  כהן,  אלי  ח"כ  זוהר,  מיקי  ח"כ 
איציק שמולי, ח"כ יעקב אשר, ח"כ 
קנה.  יזהר  ורו"ח  סמוטריץ  בצלאל 
הכלכלי  הפרשן  ינחה  הפאנל  את 

במעריב, יהודה שרוני. 
ייהנו  המקצועיים,  התכנים  לצד 
אורחי הכנס משלל הרצאות מרתקות 
מופעי  ביניהם  בידור,  ומופעי 
שלום  הקומיקאים  של  סטנדאפ 
להקת  של  הופעה  לוי,  ורשף  אסייג 
קיקה  די.ג'יי  בליווי  ומסיבה  טיפקס 

סמואל. 

סקר רמת השירות
שהחברות  השירות  רמת  על  הלשכה  סקר 
האלמנטרי,  הביטוח  בתחום  לסוכניהם  נותנות 
יפורסמו  ותוצאותיו  )חמישי(  היום  הסתיים 
אורי צפריר, מ"מ נשיא  בכנס אלמנטר 2016. 
הלשכה, מסר שמדובר בסקר מקיף במיוחד שלא 
נערך כמותו. הסקר התייחס לקשרי סוכן־חברה, 
מאפייני השירות ואיכותם הניתנים לו על ידי 
והנושאים  מהחברה  ציפיותיו  שמייצג,  החברה 
אלמנטרי.  כסוכן  בפעילותו  אותו  המטרידים 
בסקר,  שהשתתפו  חבריה  לכל  מודה  "הלשכה 
בשל  שגילו  הרוח  ואורך  הפעולה  שיתוף  ועל 

אורכו ומורכבותו", ציין צפריר.

לתוכנית הכנס המלאה לחצו כאן

 כיסויים חדשניים
 פתרונות מותאמים לצרכי הלקוח

 תעריפים תחרותיים  חיתום מקצועי

פוליסות העסקים
החדשות של איילון

פרטים נוספים בקרוב...

אנשים לשרות אנשים

משה גפני  )מימין(, גיא רוטקופף וגדעון סער

http://files.webversion.net/i320Omue/tohnit.pdf
http://files.webversion.net/i320Omue/tohnit.pdf
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חילופי  תפקידים

 ברק סורני מונה למנכ"ל בית 
ההשקעות פסגות

  לאחר שבחנה גם מועמדים חיצוניים, פסגות העדיפה מינוי מבפנים לתפקיד
סורני יחליף את חגי בדש, שהודיע על פרישתו לפני מספר חודשים

רונית מורגנשטרן

מינויו ד את  אישר  פסגות  ירקטוריון 
מנכ"ל  לתפקיד   )46( סורני  ברק  של 
בית ההשקעות, במקומו של חגי בדש 
חודשים.  מספר  לפני  פרישתו  על  שהודיע 

סורני יחליף את בדש בסוף השנה.
ניירות  פסגות  כמנכ"ל  היום  משמש  סורני 
ועדת  ויו"ר  פסגות  של  הבורסה  חבר  ערך, 
האשראי שלו. הוא מכהן גם כדירקטור בבורסה 

לניירות ערך בתל אביב.
ותואר  "מוסמך"  תואר  בעל  הוא  סורני 
ובכלכלה  עסקים  במנהל  בהצטיינות  "בוגר" 
מהאוניברסיטה העברית בירושלים. הוא ביצע 
הפיננסי  בתחום  ומגוונים  רבים  תפקידים 
והפנסיוני ב־22 שנותיו בתעשייה זאת, מתוכן 
כ־8.5 שנים בפסגות. בפסגות העדיפו לבסוף 
מינוי מבפנים, לאחר שנבחנו מספר מועמדים 

גם מחוץ לבית ההשקעות.
פסגות,  דירקטוריון  יו"ר  שפירא,  אהוד  ד"ר 
אמר כי "מינוי ברק סורני כמנכ"ל פסגות הינו 
ביטוי לאמון הבעלים והדירקטוריון במנהלים 
מנכ"ל  של  השני  המינוי  זה  החברה.  של 
להמשכיות  והוכחה  ההשקעות  בית  מתוך 
לדברי  ומנהליה".  החברה  של  ולמקצוענות 
ומגוון  עשיר  ניסיון  בעל  הוא  "ברק  שפירא, 
בשנים  והוביל  והפיננסי  הפנסיוני  בתחום 
להישגים  ני"ע  פסגות  חברת  את  האחרונות 
ניהול  בתחום  הן  הרב  ניסיונו  מרשימים. 
ההשקעות והחיסכון הפנסיוני והן בניהולה של 

למנות  הדירקטוריון  את  הביאו  גדולה  חברה 
אותו לתפקיד מנכ"ל בית ההשקעות. ברק הוא 
פעיליו,  ההון,  שוק  עם  עמוקה  היכרות  בעל 
בטוח  אני  אליו.  הרלוונטיים  והרגולטורים 

ובאחריות,  במקצועיות  תפקידו  את  יבצע  כי 
עבור לקוחותינו". 

סביבה פיננסית מאתגרת
"בהזדמנות זו", הוסיף שפירא, "אני רוצה להודות 
שוב בשמי ובשם הדירקטוריון לחגי בדש שמסיים 
את תפקידו. חגי ניהל את בית ההשקעות בארבע 

עם  ויחד  בהצטיינות  האחרונות  השנים  וחצי 
החברה  את  הוביל  בפסגות  והעובדים  המנהלים 
לתוצאות שיא, וזאת בסביבה כלכלית, פיננסית 
ורגולטורית מאתגרת. אני מאחל לו הצלחה רבה 

בהמשך דרכו ובטוח שכך יהיה".
בית  הוא  אייפקס,  קרן  שבשליטת  פסגות, 
כ־190  כיום  ומנהל  בישראל  הגדול  ההשקעות 
ממיליון  למעלה  עבור  שקלים  מיליארד 
ופנסיה  גמל  פעילות  מנהל  פסגות  לקוחות. 
בהיקף של כ־71 מיליארד שקל; חברת התיקים 
מנהלת כ־65 מיליארד שקלים, חברת הקרנות 
כ־27 מיליארד שקלים וחברת תעודות הסל כ־8 

מיליארד שקלים.

חדש! פורטל סוכני איילון
עולה לאוויר

כלים ומערכות מובילות
לשירותכם

אנשים לשרות אנשים

 "מינוי ברק סורני כמנכ"ל 
פסגות הינו ביטוי לאמון 

 הבעלים והדירקטוריון 
במנהלים של החברה"

ברק סורני
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בעקבות  הרפורמה

הביטוח ה ברוקר  של  המשותף  מנכ"ל 
אורלן, טל לוינסון, חשף בכנס "בריאות 
בהשתתפות  אורלן  שקיימה   "2016
אורלן  סוכני  כי  הקבוצה,  מסוכני  עשרות 
הציגו מאז תחילת השנה גידול ניכר של 56% 
במכירות בריאות. בנוסף, מאז החלת הרפורמה 
)פברואר 2016(, צמחו המכירות ביותר מ־30%. 
ירידה  על  הדיווחים  למרות  הושגו  אלו  כל 
בחודשים  הבריאות  פוליסות  מכירות  בהיקף 
בתחום  הרפורמה  כניסת  בעקבות  האחרונים, 
זה לתוקף. אורלן פועלת כמגה ברוקר מזה 22 
של  בהיקף  ביטוח  עסקי  ניהלה  וב־2015  שנה, 

יותר מ־160 מיליון שקל.
החיתום  לתנאי  הגידול  את  זקף  לוינסון 
ובחברות  במגדל  אורלן  שהשיגה  המיוחדים 
ביטוח אחרות, וכן לזכות מערך ההדרכה הייעודי 
סופי  שהקימה מנהלת מכירות הפרט בקבוצה, 
האחידה  הבריאות  פוליסת  להבהרת  דרומי, 

והשלכותיה על הלקוחות.

המובילים: הסוכנים הצעירים
על  אחרת  כותרת  בוקר  בכל  רואים  "אנחנו 
כשלי מערכת הרפואה הציבורית ובכל ערב אנו 

צופים בכתבה כזאת באחד מערוצי הטלוויזיה", 
ציין לוינסון. "לא מדובר בהכפשות של סוכנים 
בתי  מנהלי  של  בעדויות  אלא  אינטרסנטיים 
המציאות  בכירים.  ורופאים  הקופות  חולים, 

היא  הישראלי,  הציבור  על  לצערנו,  שנכפית, 
הטריגר הטוב ביותר לרכישת ביטוח פרטי – וכן 
– דווקא עכשיו". לוינסון הדגיש כי המובילים 
במכירות ביטוחי הבריאות מאז החלת הפוליסה 
האחידה, הם דווקא הסוכנים הצעירים בקרב 30 
סוכני ביטוח החיים שהצטרפו לאורלן בחודשים 

האחרונים.

דרומי מסרה כי במסגרת כנס "בריאות 2016" 
שמעו סוכני אורלן בין השאר את הרצאותיהם 
חני שפיס על הרפורמה החדשה בבריאות  של 
והשלכותיה, ושל סטס אוסטרובסקי, שהעשיר 
הפסיכולוגיים  בהיבטים  אורלן  סוכני  את 
סולומון  ראובן  הבריאות.  ביטוחי  מכירת  של 
הבריאות  פוליסות  יתרונות  את  הציג  ממגדל 

של החברה.

סבב א משלימה  לביטוח  חברה  יילון 
מינויים בחברה, לטובת המשך הרחבת 
ולקלוט  להמשיך  ובמטרה  פעילותה 
לחברה  לאחרונה  שהצטרפו  חדשים  סוכנים 
פרסמה  לאחרונה  לסוכניה.  השירות  ושדרוג 
מחוזות  לשני  יפוצל  אביב  תל  מחוז  כי  החברה, 
אריה  בן  חנן  בראשות  אביב,  תל  מחוז  חדשים: 

ומחוז מרכז, בראשות רינת חממה.
בהמשך לשינוי זה, הודיעה החברה על מינויה 
מנהל  מקום  כממלאת  אברהמי  איריס  של 

שהחלה  אברהמי,  והצפון.  חיפה  מחוז 
חיפה  מחוז  מנהל  כסגנית  עבודתה 
והצפון באיילון בתחילת שנת עסקים 

זו, בעלת ניסיון מקצועי וניהולי בענף 
הביטוח מזה כ־20 שנה. 

שינוי ארגוני נוסף מתבצע באגף הבריאות 
ד"ר  האגף,  ראש  של  ניהולה  תחת  בחברה, 

נאוה ניב סרודיו, במסגרתו מונתה מזל זאורוב, 
כמנהלת מחלקת תשלומי ביטוח. זאורוב, בעלת 
ניסיון של כ־15 שנה, עבדה בהפניקס כמנהלת 

מנהלת  וכסגנית  הפרט  תחום 
אגף הבריאות וכן עבדה בעבר 
עסקי  ופיתוח  שיווק  כסמנכ"ל 

ב"פמי פרימיום".
אריק יוגב, מנכ"ל איילון חברה 
לביטוח: "אין לי ספק כי מינויים אלו 
אותנו  ומקדמים  איילון  את  מחזקים 
להמשך יישום מטרותינו האסטרטגיות, להמשך 
הניתן  השירות  מערך  ושיפור  רווחית  צמיחה 

לסוכני החברה ומבוטחיה”.

למרות הרפורמה: אורלן רושמת גידול 
של 56% במכירות פוליסות בריאות

את הדברים חשף המנכ"ל המשותף של אורלן, טל לוינסון: "המציאות שנכפית 
על הציבור היא הטריגר הטוב ביותר לרכישת ביטוח פרטי"

רונית מורגנשטרן

מינויים באיילון: מזל זאורוב למנהלת 
מחלקת תשלומי ביטוח באגף הבריאות 

רונית מורגנשטרן

 לוינסון זקף את הגידול 
לתנאי החיתום המיוחדים 

שהשיגה אורלן בחברות הביטוח, 
ולזכות מערך ההדרכה הייעודי

יוגב: "המינויים 
מחזקים את איילון"

לוינסון
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חדשות  הלשכה

http://www.regye.com/elementary/welcome_he.ehtml
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דואגים  לסוכנים

עדת הרווחה בראשות עוזי ארגמן, שוקדת ו
כל העת למצוא פעילויות והטבות לסוכני 
החדשה,  העברית  השנה  לקראת  הלשכה. 
שוחחנו עם ארגמן על פעילות הוועדה בחודשים 

האחרונים.

טיול מאורגן לפולין
“גולת הכותרת של פעילות הוועדה בחודשים 
שקדנו  עליו  לפולין,  הטיול  הייתה  האחרונים 
לפועל”,  יצא  שהוא  עד  ארוכה  תקופה  במשך 
מועדון  דרך  שנעשה  המסע  על  ארגמן  מספר 
ובני  סוכנים  איש,   32 אליו  “יצאנו  ההטבות. 
משפחה, והוא היה הצלחה גדולה. היינו בוורשה, 
חוויות  היו  אלו  ואושוויץ.  מיידנק  לובלין, 
מטלטלות, שהותירו רושם חזק אצלנו גם לאחר 
וחלק  שני,  דור  היו  מהסוכנים  גדול  חלק  זמן. 
הביאו את הוריהם, הזלנו דמעות, אחד חיבק את 
מרים  בשם  נהדרת  מדריכה  לנו  הייתה  השני. 
לתקופת  מהלכת  אנציקלופדיה  שהיא  דוד, 
לנו  מקרינה  הייתה  היא  באוטובוס  השואה. 
ואחר  והפסנתרן,  שינדלר  רשימת  כמו  סרטים 
והחוויה  בהם,  שהוזכרו  במקומות  ביקרנו  כך 

הייתה מועצמת עוד יותר”.

הטבות לסוכנים באילת
של  הרווחה  ועדת  הקודמים,  בכנסים  כמו 
את  סוכניה  עבור  להשיג  משתדלת  הלשכה 
ארגמן  באילת.  ביותר  האטרקטיביות  ההטבות 
מסעדות,  חנויות,  עסק,  בבתי  “הנחות  מפרט, 
אטרקציות וקניונים, ועיתונים כל בוקר בחדרי 
לסוכנינו  מיילים  שלחנו  הסוכנים.  של  המלון 
באילת שרוצים לעזור לבתי עסק באילת, והם 

יפרסמו בחוברת, כך שידנו עוד נטויה”.

הטבות בישראכרט ובנק יהב
על  חתמנו  חודשיים  “לפני  ארגמן,  לדברי 
מיוחד  לכרטיס  ישראכרט  עם  ההסכם  חידוש 

הטבות  והוספנו  הלשכה,  לסוכני 
הכרטיס  הצלחת  על  חדשות. 

 800 המצטרפים:  מספר  יעיד 
למעלה  וכיום  שנתיים,  לפני 

מ־1,700 סוכנים”.
את  גם  “חידשנו  מוסיף,  הוא 
שמעניק  יהב  בנק  עם  ההסכם 
שם  שפותחים  לסוכנים  הטבות 
חשבונות. מאז ינואר 2015, עת 

הראשון  ההסכם  על  חתמנו 

עם בנק יהב, פתחו חשבון כ־700 סוכנים. אנחנו 
על  מהסוכנים  מאד  טובות  תגובות  מקבלים 
השירות הנהדר של הבנק לעומת בנקים אחרים”.

לוחות שנה, נרתיקים מהודרים 
ותווי קנייה

השנה”,  לוחות  פרויקט  של  בעיצומו  “אנחנו 
ואנחנו  נסגרה,  “ההרשמה  ארגמן.  מציין 
לסוכנים  הלוחות  אלף   260 את  שולחים  כבר 
שהזמינו. מה שהלשכה עשתה לחברות הביטוח 
עשה  שכחלון  מה  בערך  זה  השנה  לוחות  עם 
נאלצו  החברות   – הסלולר  למחירי 
מחירי  את  משמעותית  להוריד 
הלוחות שלהן בעקבות המחירים 

של הלשכה”.
דבר נוסף עליו שקדה הוועדה, 
הוא האפשרות להזמין נרתיקים 
מהודרים לרישיון רכב ותעודות 
ולוגו  בשם  הממותגים  ביטוח, 
הסוכנות, במבחר צבעים. "הדבר 
ואת  שלכם  המותג  את  מעצים 

ומוסיף,  מסביר  הוא  המבוטחים",  בעיני  שמכם 
"העלות היא נמוכה במיוחד, 0.94 אג' )כולל דמי 
משלוח(, שזה פחות ממחצית מחיר השוק, ובנוסף 
של  האשראי  בכרטיס  למשתמשים  הנחה   5%
המועדון. רישום ההזמנות דרך אתר לשכת סוכני 

הביטוח מסתיים בעוד שבוע – מהרו והזמינו".
לבסוף, ארגמן מציין כי גם לקראת ראש השנה, 
כמו גם בפסח, פורסמו באתר הלשכה תווי קנייה 
במחירים נוחים לסוכנים. “מדובר בגיפט קארד 
של חברת לאומי קארד, או תו הזהב שמאפשר 
גם רכישת מוצרי מזון ברשתות – שי נהדר לחג 

לעובדי משרדכם וללקוחות”.

הטבות לסוכנים - ומסע לפולין: 
סיכום פעילות ועדת הרווחה 

רונית מורגנשטרן

המסע לפולין

עוזי ארגמן

אירועי הלשכה
 מחוז באר שבע יערוך ב־25.8 יום עיון 

למנהלות המשרד בין השעות 12:00־09:00. 
 מתחם ONE, גלובוס מקס, דרך חברון 21, 

 באר שבע . הכניסה ברישום מראש בלבד. 
חניה ללא עלות במתחם.
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חדשות  הביטוח

fo
to

lia
ם: 

לו
צי

טיוטה ב האוצר  פרסם  שעבר  שבוע 
סופי(  לחוזר  הפיכתה  )לפני  אחרונה 
ביטוח  בענף  ההוראות  את  המתקנת 
החוזר  המים.  נזקי  לנושא  הנוגעות  הדירה 
בשנתיים  שנעשתה  העבודה  כל  את  מסכם 
כלשכה  אנו  בה  האוצר,  במשרד  האחרונות 

לקחנו חלק פעיל.
את  העלינו  באוצר  הראשונות  בפגישות 
ואת  המים,  נזקי  בענף  הקיימים  העיוותים 
נדרש  הוא  כאשר  הלקוח  מחוויית  דאגתנו 
לרדוף אחר כל המנגנון המסורבל עד לתיקון 
כה  אינם  מים  נזקי  נכון,  הנזק.  של  המלא 
פשוטים, אך עדיין המנגנון כפי שהיה בעבר; 

קרי, תשלום קבוע לספק המים בגין כל פוליסה 
יעניק  הספק  כי  וציפייה  מראש(  הנזק  )מכירת 
שירות הולם בגין התשלום שכבר קיבל. המנגנון 

הזה יצר הרבה עיוותים וניגודי אינטרסים.
שעמד  מהמבוטח  התשלום  עובר  ידיים  הרבה 
שמגיע  העצמאי  לאינסטלטור  ועד  מאחוריו, 
לבסוף אל סלון ביתו של המבוטח ונדרש לבצע 
שהאינסטלטור  אלא  הנזק.  של  יסודי  תיקון 
הרוויח בגין העבודה לה נדרש, וכשלא מרוויחים 
על עבודה הסוף ידוע – נוצרים עיוותים ועולים 

ניגודי אינטרסים.
ולכן, טוב עשה האוצר כאשר שינה לגמרי את 
שיטת  אם  כי  מראש,  תשלום  עוד  לא  השיטה, 
תידרש  הביטוח  חברת  בענף.  המקובלת  הנזק 
את  ולשלם  גובהו  את  להעריך  תביעה  לפתוח 

חברת  או  המקצוע  שאיש  במטרה  בעצמה,  הנזק 
שצריך  כמו  העבודה  את  יבצעו  השרברבים 
ויתוגמלו בהתאם. כמובן שהאוצר מבין, ובצדק, כי 
יש להעניק לחברת הביטוח את האפשרות לחסוך 
רשימת  מעין  יאפשר  הוא  כך,  בשל  בהוצאות. 
יהוו "מוסך  שרברבים או חברות שרברבות אשר 
הסדר" – הספקים יקבלו נזקים בהיקף גדול, ויתנו 
הנזק  כאשר  זאת  כל  והעבודה.  הנזק  על  הנחות 

עצמו ישולם מתוך כספי המבוטחים, ולא מראש.
חברות  על  חזרה  האחריות  את  מטיל  האוצר 
טיב  על  ציונים  לפרסם  עליהן  ויהיה  הביטוח, 
חברות  הלקוח;  אותה  שהעריך  כפי  העבודה 
הביטוח ואנו הסוכנים נציג זאת בפני המבוטחים, 
שנראה  השירות  ספק  את  לבחור  יהיה  ועליהם 

להם הנכון ביותר עבורם.

מבוטח  כל  שחווה  הידועות  הבעיות  אחת   
הזמן  משך  ובמיוחד  השרברבים,  זמינות  היא 
המבוטח  עם  שקבע  השירות,  ספק  הגעת  עד 
טווח שעות. לרוב לא רק שלא הגיע בזמן, אלא 
עד  זאת  ההגעה.  לאי  תירוצים  ניתנו  תמיד 
שעייפנו כבר לשמוע שרכבו התקלקל, או קרה 
משהו חלילה למשפחתו. האוצר, בצדק, רוצה 
ומעניק  השרברבים,  הגעת  ניהול  את  לשפר 

קנסות לשיפוי המבוטח על אי הגעה בזמן.

בהתאם לגודל הדירה
אותו  שנפתח  כיוון  התעריפים?  עם  ומה 
צפויים  התעריפים  מים,  נזקי  "ריידר" 
להשתנות; אנו מקווים כי במהלך זה גם יפסיקו את 
הסבסוד הצולב של דירות קטנות ופשוטות ודירות 
פרמיה  בגביית  הגיון  אין  יוקרתיות.  או  גדולות 
דירה  הייתה  הדירה  כאשר  המים,  נזקי  על  זהה 
קטנה, לעומת דירת פאר מרובת מטר מרובע. טוב 
יהיה שסכום הפרמיה יגבה בהתאם לסכום המבנה 

המבוטח.
אנו בהחלט יכולים לראות זאת כאחד מההישגים 
שלנו כלשכה, אשר רואה למטרתה להציף עיוותים 
במקרה  שלנו.  השטח  בעבודת  היום  הקיימים 
הפרמיה  תעלה  אם  גם  ירוויח,  כולו  הציבור  הזה 

במקצת, לפחות הציבור יקבל שירות הולם.

הכותב הוא יו"ר הוועדה לביטוח כללי בלשכת 
סוכני ביטוח

הסוף לעיוותים: חברת הביטוח תידרש לשלם 
את נזקי המים ישירות לספקי השירות

רגע לפני החוזר הסופי: כל השינויים בהוראות הביטוח הנוגעות לנזקי המים
אריאל מונין

כשלא מרוויחים על העבודה – הסוף ידוע 

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
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התאמת  הפוליסה

חו”ל ב נסיעות  יטוח 
להחליף  בעיקר  נועד 
ביטוח  את  הניתן  ככל 
המבוטח  של  השוטף  הבריאות 
כשהוא בארץ, ואמור לתת מענה 
שמתרחשים  מיוחד  לאירועים 
לחו”ל  נסיעות  ביטוח  בחו”ל. 
רגיל  רפואי  לביטוח  מתפלג 
החמרה  הכולל  רפואי  וביטוח 
הנוטלים  לנוסעים  וכן  למחלות 

תרופות באופן שוטף.
מוגדר  השונות,  בפוליסות 
במרכזה  כאשר  רפואי”  “אירוע 
כי  הבהרה  מופיעה  ההגדרה  של 
או ראשוני,  באירוע חדש  מדובר 
אשר אינו קשור למחלה או תאונה 

שארעה בעבר וכן טיפול רפואי.
אירוע  בין  ההמתנה  תקופת 
לבין  בארץ  שהתרחש  רפואי 
תחילת הפוליסה )יציאה לחו”ל(, 

היא בדרך כלל שישה חודשים )במגדל ובהפניקס 
שלושה חודשים(.

פוליסות  בין  חלוקה  נעשית  לעיל,  מהאמור 
לאנשים “בריאים” ופוליסות לאנשים “חולים”. 

מהכרותינו את תחום ביטוח נסיעות לחו”ל עולה 
הנוסעים  פוליסות  של  המכריע  הרוב  כי  התמונה 
מכיוון  “בריאים”.  לאנשים  פוליסות  הוא  לחו”ל 
שמרבית הפוליסות נעשות טלפונית או באמצעות 
הצהרת  על  המבוטחים  של  חתימה  אין  דוא”ל, 

בריאות:
א. אנו קוראים לסוכנים לבדוק היטב את מצבם 
הרפואי של הלקוחות טרם ביצוע הפוליסה בדיוק 
כפי שנוהגים בביטוחי בריאות וחיים – יש לשאול 
“בריא”  ואף להעמיק. אדם  את השאלות הנכונות 
הגדרת  פי  על  “בריא”  בהכרח  לא  דבריו  לפי 

הפוליסה.
ב. חלק ניכר מהאוכלוסייה נוטל תרופות באופן 
קבוע. תרופות ליתר לחץ דם, דילול דם, סוכרת 

 25% כי  הערכה  קיימת  ועוד. 
מיתר  סובלים  מהאוכלוסייה 
לחץ דם. גם אצל צעירים בשנות 
שכיחות  לחייהם,  השלושים 
על 10%.  עומדת  הדם  לחץ  יתר 
ה”מחלות”  את  לכך  נוסיף  אם 
בגילאים  )גם  האחרות  השכיחות 
יהיה  ניתן  יחסית(,  הצעירים 
מאוכלוסיית   50% כי  להעריך 
לפוליסה  זקוקה  לחו”ל  היוצאים 

הכוללת החמרה למחלות. 
הינם  לחו”ל  היוצאים  מרבית 
למצב  חשופים  הם  בו  בגיל 
ניכר  וחלק  קיים  בריאות 
נוטלים  לחו”ל  מהיוצאים 
הסוכן  קבוע.  באופן  תרופות 
צריך לשים דגש על הנושא, ולא 
להנפיק פוליסה לנוסעים לחו”ל 
כלאחר יד, אלא לשאול שאלות 

ולהתאים את הפוליסה ללקוח.
יש  אך  מעטה,  לא  ב”התעסקות”  שמדובר  נכון 
לזכור כי בפוליסה מתאימה לנוסע הזקוק לפוליסה 
הכוללת החמרה למחלות, הפרמיה גבוהה יותר )פי 
2 מהפוליסה הבסיסית( וכך גם התגמול לסוכן גבוה 
יותר. והחשוב מכל: השקט הנפשי – הלקוח קיבל 

את הפוליסה הנכונה והתואמת את מצב בריאותו.

הכותב הוא יועץ לשכת סוכני ביטוח לביטוחי 
נסיעות לחו״ל

ביטוח נסיעות לחו"ל: חשיבותו של 
המצב הבריאותי הקיים 

הרוב המכריע של פוליסות הנוסעים לחו״ל מונפק עבור אנשים “בריאים״  אך חשוב 
לזכור כי אדם “בריא״ לפי דבריו, הוא לא בהכרח בריא על פי הגדרת הפוליסה

יעקב מזרחי

יוצאים לחו”ל לפי גיל 

*כ־6 מיליון יציאות לחו”ל בסך הכל

35 ומטה

35-44

45-54

55-64

65 ומעלה

גיל 

41%

18%

16%

14%

11%

אחוז היוצאים 
לחו”ל ב־2015

ליווי מקצועי 
 לכל אורך 
הדרך עד 

לקבלת ההחזר 
הכספי

בדיקה 
מקצועית 

 ואמינה מול 
כל חברות 

הביטוח!

בדיקת רטרו 
וריטיינר 
חודשית

כי אם תשתוק ולא תבדוק, לא תוכל לצחוק... בדרך אל הבנק! דרך מוצא
בקרת תגמול לסוכני ביטוח

 שושנת העמקים 41 צורן ת.ד. 1565 טל. 054-4231093  
hagit2265@gmail.com :פקס. 09-8320917 | דוא"ל

סוכן, מתי 

לאחרונה 

בדקת את 

עמלותיך?
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שינויים  בלשכה

.

 החל מה 1.7.16, גם מבוטחי חברות הפניקס, מגדל ושלמה יוכלו לבחור בריידר של "שגריר"
 ובכך להצטרף למאות אלפי המבוטחים של ביטוח חקלאי, הראל, הכשרה, כלל, מנורה ושומרה

שכבר נהנים משירותי הדרך של שגריר

תשע חברות ביטוח, ריידר אחד של

ג'ינה פלד מחליפה את אודי הוד 
בתפקיד יו"ר מחוז השפלה

ההחלפה במסגרת הרוטציה במחוז  הוד ימשיך לשמש כיו"ר סניף רחובות־נס ציונה

ג'ינה פלד

המשמשת ב פלד,  ג'ינה  תחליף  השפלה  במחוז  רוטציה  הסכם  עקבות 
יו"ר  בתפקיד  הוד  אודי  את  והסביבה,  אשדוד־אשקלון  סניף  כיו"ר 
הוד  אודי   .2015 פברואר  מאז  זה  בתפקיד  שמכהן  השפלה,  מחוז 

ימשיך לשמש בתפקיד יו"ר סניף רחובות־נס ציונה.
אריק ורדי, ו"ר ועדת סניפים ומחוזות בלשכת סוכני ביטוח, מסר "אני בטוח 
אשדוד־אשקלון  סניף  כיו"ר  זאת  שעשתה  כפי  בתפקידה  תצליח  שג׳ינה 
כיו"ר  פעילותו  על  הוד  לאודי  להודות  גם  ברצוני  זו  בהזדמנות  והסביבה. 
המחוז ולאחל לו המשך עבודה מבורכת בסניף. פעילות התנדבותית היא לא 

מובנת מאליה ומגיע לחברים כל הכבוד. בהצלחה בהמשך הדרך לכולנו".

רונית מורגנשטרן
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חדשות  הלשכה

פוליסה ייחודית לביטוח המשרד
לחברי לשכת סוכני הביטוח בישראל

בתנאים אטרקטיביים במיוחד

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

lisov@insurance.org.il ,03-6966508 .או לשכת סוכני הביטוח - אריאל ארז: טל

התוכנית כוללת:
תכולה על בסיס כל הסיכונים כולל כיסוי לרעידת אדמה, נזקי טבע פריצה וגניבה.  #

מבנה על בסיס כל הסיכונים כולל כיסוי לרעידת אדמה, נזקי טבע, נזקי מים ופריצה.   #
חדש! אפשרות רכישת שרות תיקון נזקי מים מצנרת למבנה בהשתתפות עצמית נמוכה בסך 500 ₪ בלבד.  #

כיסויים נוספים ללא תוספת פרמיה:
שבר שמשות ומשטחי זכוכית  #  כספים  #  שחזור מסמכים ונתונים  #  אובדן דמי שכירות  #  ביטוח לחפצי אמנות  #

#  ביטוח תאונות אישיות
#  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -

פוליסת מטריה - כיסוי משלים עבור כלל המצטרפים לביטוח זה בגבולות אחריות של 20 מיליון ₪,  
למקרה ולשנה קלנדרית, בכפוף לרכישת רובד ראשון בגבול אחריות של 1 מיליון ₪.  

ביטוח חבות מעבידים -  #
גבולות אחריות בפוליסה: 20 מיליון ₪.   

פוליסת מטריה - כיסוי משלים עבור כלל המצטרפים לביטוח זה בגבולות אחריות של 40 מיליון ₪,  
למקרה ולשנה קלנדרית, בכפוף לרכישת הכיסוי הבסיסי.  

  #  כיסוי להגנה בהליכים פליליים  #  ועוד ...

פרמיית מינימום ברוטו למזומן לפוליסה: 1,000 ₪ | התנאים המחייבים הינם תנאי הפוליסה.

בס"ד, אב תשע״ו, אוגוסט 2016
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לפני  סיום

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

דרושים
לסוכנות ביטוח בהוד השרון דרושה פקידת 

אלמנטרי עם ידע מוכח ברכב ודירות, ידע 
 בענפים נוספים יתרון קורות חיים ל

duby@s-sapir.co.il
למשרד ביטוח ותיק דרושה פקידת חיתום 

המתמצאת בכל ענפי הביטוח האלמנטרי, ידע 
וניסיון 5 שנים לפחות! יש לשלוח קורות חיים 

ilan1946@netvision.net.il:במייל בלבד

לסוכנות ביטוח מובילה דרושים סוכני ביטוח )בעלי 
רישיון משווק מורשה + רישיון נהיגה בתוקף( עם 
ידע וניסיון בתחום הפרט )בריאות/סיעוד/חיים( 
יכולת מכירה גבוהה! לסגירת פגישות מתואמות 

ע"י מוקד איכותי. שכר + בונוסים גבוהים! רכב/ 
מחשב תנאים מיוחדים נוספים למתאימים. ליצירת 

קשר- חגי 054-7000072 

לבית סוכנים מוביל מבניין ב.ס.ר 3 בב"ב דרושים 
סוכנים איכותיים המעוניינים לחבור אליו 

ולהגדיל משמעותית את מכירות ביטוחי הפרט, 
למתאימים: אפשרות לקבלת משרד מפואר 

בשכירות, בחצי מחיר! קואצ'ר אישי ומקצועי 
מלווה, שמכריח אותך להצליח, לו"ז פגישות 

מתואמות צפוף ע"י מוקד איכותי! תגמול ראוי! 
שירותי משר! פרסים ומבצעים! ליצירת קשר- 
חגי 054-7000072 דרוש סוכן ביטוח אלמנטרי. 

לעבודה במשרד. ניסיון מוכח של שנתיים. נא 
לפנות לאייל : 058-5001268

לסוכנות הסדרים בפ"ת דרוש/ה נציג/ת בק 
אופיס לטיפול בנושאי גביה )ביטוח חיים( 

ומשימות בנושא ביטוח חיים )הסדר פנסיוני( 
מול חברות הביטוח. דרישות: ניסיון שנה - חובה, 

משימות שונות בתחום ההסדר הפנסיוני, יכולת 
עבודה בסביבה ממוחשבת קורות חיים ל: 

igalm@misgav.co.il המשרה פונה לנשים 
וגברים. פניות מתאימות תיענינה.

לסוכנות ביטוח בפתח תקוה העובדת בכל רחבי 
הארץ דרושים סוכני ביטוח לקוחות פנסיונים  

)בעלי/ות רישיון משווק מורשה( .עבודה בצמוד 
למתאמת פגישות ומנהלת לקוח. שכר + בונוסים 
גבוהים, רכב/טלפון סלולרי/ מחשב, דיסקרטיות 

מובטחת. דרישות חובה: רישיון סוכן מורשה 
/ משווק, רישיון נהיגה, הבנת והכרת מוצרי 

הביטוח הפנסיוני, יתרון - לבעלי/ות ידע בתחום 
הפרט ) בריאות / סיעוד / חיים(, יכולות מכירה 

גבוהות, עמידה ביעדי מכירה יכולת עבודה 
בצוות אך גם עצמאות ויכולת ניהול עצמאי 

קורות חיים ל:igalm@misgav.co.il המשרה 
פונה לנשים וגברים. פניות מתאימות תיענינה.

לסוכנות הסדרים מובילה בתחומה היושבת 
בפתח תקווה, דרוש/ה - חתם/ת רכבים ודירות 
לטיפול בחידושים והפניות לביטוחי רכב דירה. 

דרישות התפקיד: הכרת תהליכי החידוש 
מול חברת הביטוח. הכרת ממשק עבודה מול 
החברות הגדולות, יכולת מתן שרות ללקוחות 
החברה והגדלת התיק הביטוחי ללקוח. ניסיון 

בתחום חובה! מיידי, דיסקרטיות מובטחת. 
קורות חיים ל:igalm@misgav.co.il המשרה 
פונה לנשים וגברים. פניות מתאימות תיענינה.

לסוכנות ביטוח גדולה במרכז דרוש משווק 
פנסיוני מקצוען! ניהול תיקי לקוחות פנסיוניים 

ושיווק מוצרי פרט בריאות! שכר גבוה ובונוסים 
 מובטחים! לשליחת קורות חיים:

gaby@gabay-ins.co.il 

שכירות משנה 
להשכרה משרד בסוכנות ביטוח בראשון לציון 

במרכז העיר, 2 חדרים מסודרים קומפלט 
בכניסה נפרדת, בניין משרדים שעבר שיפוץ 
כחדש . כולל ריהוט ,  ציוד ותקשורת וחנייה 

צמודה. לפרטים: אורי 052-2496104

לסוכנות ביטוח פנסיונית היושבת בבורסה 
ברמת גן מתפנה חדר + שרותי משרד מלאים 

עבור סוכן ביטוח חיים תנאים מעולים. לפרטים: 
050-5293836

להשכרה במשרד סוכנות לביטוח בפתח תקווה 
 OPEN + בקריית מטלון, אזור מרכזי, חדר

SPACE. אפשרות לשירותי משרד + טלפונים. 
לפרטים: שיר 039239292, שלוחה 1

להשכרה משרד ברחוב פייבל בתל אביב. 74 
מ״ר מחולק ל-5 חדרים, כולל פינת קבלה, מטבח, 

שירותים, מחסן, מרכזיה, פינת מחשוב, ארון 
תקשורת וריהוט. חניה באזור. לפרטים: אטי 

0544522961

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 
shivukalmog@gmail.com 050-9880807

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
בי פור יו. מעוניין לרכוש תיקי ביטוח אלמנטרי 

וחיים. בתנאים גמישים. כולל שירותי משרד 
מלאים. סודיות מובטחת לשליחת קורות חיים: 

Michaele@b4-u.co.il 0528741331 
סוכן ביטוח מעוניין לרכוש תיק ביטוח חיים / 

a1a@zahav.net.il אלמנטרי לפרטים

סוכן ביטוח מעוניין בשת"פ לפתיחת סניף ביטוח 
חיים ואלמנטרי בעיר מודיעין. בעל רישיון 

תושב האיזור. ליצירת קשר: 050-5240046 
shalom224@gmail.com או

סוכנות ביטוח מובילה מהמרכז מעוניינת לרכוש 
תיק ביטוח מהמרכז במלואו או באופן חלקי. 

תשלום במזומן ובמכפיל גבוה. סודיות מוחלטת. 
ליצירת קשר: 0523688700 

סוכנות ביטוח ותיקה בתחום החיים עובדת עם 
כל החברות מציעה שת"פ אטרקטיבי לסוכני 

אלמנטרי ותיקים כדאי ביותר. לפרטים: דני -054
eyaldanny@gmail.com 9008038

סוכנות ביטוח ירושלמית ותיקה, מעוניינת 
ברכישת תיק ביטוח אלמנטרי בתנאים מצויינים, 
אפשרות המשך העסקה לטווח ארוך. אפשרות 
תשלום במזומן על חלק מהתיק. לפרטים: רוני 

054-5600680

בעל רישיון לניהול סוכנות בטוח מעוניין 
להתקשר עם סוכני ביטוח המעוניינים לפתוח 

סוכנות לביטוח חיים ואלמנטארי ליצירת קשר: 
050-6494211

אפיקים פיננסים – רכישת תיקי ביטוח בתנאים 
שאסור לגלות. אפשרות לליווי מתמשך ואו 

השתלבות בסוכנות קיימת. לפגישה דיסקרטית 
וללא התחייבות צור קשר או השאר פרטים: גבי 

gabina@smile.net.il 0522759119 :או יניב

בי פור יו מעוניין לרכוש תיקי ביטוח אלמנטרי 
וחיים בתנאים גמישים. כולל שירותי משרד 

מלאים. סודיות מובטחת. ליצירת קשר: 
Michaele@b4-u.co.il  052-8741331

לשכת סוכני ביטוח משתתפת באבלו הכבד של 
הסוכן שלמה אלקלעי על מות רעייתו 

רותי ז"ל
שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו של 
חבר הלשכה רמי דוד בפטירתו של אביו 

שלמה דוד ז"ל 
שלא תדעו עוד צער

הוריו של ארז גוטמן ז"ל תרמו 
ללשכה אלבומים לזכרו

ברונו ה זוגה  ובן  גוטמן  גילה  גברת 
שמיר החליטו לתרום ללשכת סוכני 
לזכרו  הנצחה  אלבומי  שני  ביטוח 
הוועדה  תת  יו"ר  שהיה  ז"ל  גוטמן  ארז  של 
וחצי  שנה  לפני  ונפטר  בלשכה  לפיננסים 

במפתיע והוא בן 39 במותו.
חייו  סיפור  את  הכולל  הזיכרון  באלבום 
דברים  גם  מופיעים  ז"ל  ארז  של  ופועלו 
ובני  חברים  למקצוע,  מקולגות  לזכרו 
הלשכה,  נשיא  מפי  הספדים  וכן  משפחה 
הפנסיונית,  הוועדה  יו"ר  אברמוביץ,  אריה 
יובל ארנון, ויו"ר סניף חיפה, ליאור רוזנפלד.

בשבוע שעבר נפגשו השניים עם רוזנפלד 
במשרדי סניף חיפה בלשכה והעניקו לו את 
שני האלבומים. "התרגשתי לפגוש שוב את 
רוזנפלד.  אמר  ארז",  של  המקסימים  הוריו 
עדיין  ואני  כולנו  את  הפתיע  כזכור  "מותו 
יוצבו אחד  זוכר את שיחתנו האחרונה מספר ימים לפני שנפטר. האלבומים שנמסרו לנו 
בסניף חיפה בו היה ארז חבר, ואחד במשרדי הלשכה בתל אביב, שהרי ארז היה במותו יו"ר תת 

הוועדה לפיננסים, וזאת כדי שציבור הסוכנים יוכל לעיין בהם".

גילה גוטמן )מימין(, רוזנפלד וברונו שמיר
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