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עמוד 14

בכנס אלמנטר שנחתם היום באילת בלטה הביקורת הגוברת של שרים, ח"כים ובכירים 
בענף על הרגולציה המכבידה של הפיקוח, בצל היעדר הממונה  אברמוביץ: "אין 

מקום שנסכים על כל דבר, אבל יידע כל רגולטור שדלת הלשכה פתוחה בפניו"

דורשים לצמצם 
את הרגולציה

המאבק בשכחת ילדים ברכב: הלשכה תחלק ערכות התרעה

סקר הסוכנים:
ירידה באיכות 

השירות של 
חברות הביטוח

"ההתנהגות 
של הפיקוח 

מול הסוכנים 
לא מקובלת"

גדעון סער: 
"הפיקוח - 
 אימפריה 
של ניירת"

שומרה במקום הראשון, הפניקס 
 אחרונה  החברות לא עמדו 

ברף שהציבה הלשכה

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה 
גפני, בריאיון מיוחד ל"ביטוח 

ופיננסים"

השר לשעבר דורש להפסיק 
את המישטור ולהניח למגזר 

הפרטי עמוד 5עמוד 2עמוד 7
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רונית מורגנשטרן

זו "א האוצר;  במשרד  מדיניות  ין 
מדיניות של שליפות. בשם מדיניות 
נושאים  הרבה  הדיור,  הוזלת 
מוזנחים, התעשייה בורחת מישראל. צריך לתמרץ 
ייצאו החוצה". כך אמר  את המפעלים כדי שלא 
ח"כ משה גפני )יהדות התורה( בריאיון ל"ביטוח 
השבוע  אלמנטר  בכנס  עמו  במפגש  ופיננסים", 

באילת.
יש עודף חקיקה  ח"כ גפני דחה ביקורת לפיה 
את  עובר  הכל  כי  חקיקה,  עודף  "אין  בכנסת: 
הרדאר של הממשלה וצריך להיות מאושר בוועדת 
הייתה  הממשלה  אם  חקיקה.  לענייני  השרים 
מציגה תכניות, חברי הכנסת היו מציעים חוקים 
חברי  תכניות,  אין  ואולם,  לתכניות.  המתאימים 
מוקף  שהציבור  רבות  בבעיות  נתקלים  הכנסת 

בהן, ולכן נוקטים ביוזמות חקיקה פרטיות".
הביטוח  בענף  המכבידה  לרגולציה  בהתייחסו 

ועל סוכני הביטוח בפרט, אמר גפני כי "ההתנהגות 
של הפיקוח על הביטוח מול סוכני הביטוח אינה 
חושבים  בפיקוח  שלהם.  הפרנסה  זו   - מקובלת 
סוכן  של  ההשתכרות  רמת  את  יפחיתו  שאם 
שיקרה  מה  אבל  יירדו;  בשוק  המחירים  הביטוח, 

כי  יעלו,  בשוק  המחירים   - להיפך  בדיוק  יהיה 
חברות  מול  המבוטחים  על  מי שישמור  יהיה  לא 

הביטוח".

צלקת בספר החוקים
במסגרת הכנס התייחס ח"כ גפני להקמת רשות 
שוק  "רשות  עצמאית.  וחיסכון  ביטוח  הון,  שוק 

מוגמרת,  לעובדה  בקרוב  תהפוך  העצמאית  ההון 
אך לא כולם בכנסת שלמים עם המהלך. לא הייתי 
לצלקת  תהפוך  העצמאית  הרשות  שהקמת  רוצה 
לוועדת  ההצעה  את  כשהעבירו  החוקים.  בספר 
הכספים  בוועדת  שאצלי  ידעו  כי  הרפורמות, 
הרפורמות,  ועדת  ליו"ר  הלכתי  תעבור,  לא  היא 
פיקוח  יהיה  לא  - אם  לו  ואמרתי  כהן,  אלי  ח"כ 
של ועדת הכספים במסגרת החוק על רשות ההון 
העצמאית, אנקוט בהליך של פיליבאסטר ואביא 
בידי  הפיקוח  נשאר  וכך  הסתייגויות.  אלף   20
ועדת הכספים וגם בידיכם - כי לכל דיון בוועדת 
הכספים בנושא הרשות, אתם תוזמנו להופיע בו".

ח"כ גפני ציין בהקשר של חוק ההסדרים החדש, 
כי "בושה לכנסת אם החוק הזה יאושר כפי שהוא. 
הולכת להיות לי עבודה רבה כיו"ר ועדת הכספים. 
שדירה  הקובע  החוק  אחד  פה  עבר  לתדהמתי, 
שלישית תמוסה. אפילו שר אחד לא הצביע נגד. 
אני לא כל יכול. אמרתי לשר האוצר שלא אעביר 

את החוק הזה כמו שהוא".

יו"ר ועדת הכספים בריאיון ל"ביטוח ופיננסים"

גפני. "הולכת להיות לי עבודה רבה כיו"ר הוועדה"

"אם לא יהיה פיקוח של 
ועדת הכספים במסגרת החוק 

על רשות ההון העצמאית, 
אביא 20 אלף הסתייגויות"

"מדיניות האוצר 
 היא מדיניות 
של שליפות"

ח"כ משה גפני מבקר את הפיקוח 
בכנס אלמנטר: "התנהלות הרגולטור 
מול הסוכנים פוגעת בפרנסתם 
ותעלה את המחירים בענף"
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ט.ל.ח. נכון ליוני 2016. 1. חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 190 והוראת השעה( התשע"ב 2012 ותיקון עקיף לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( התשס"ה - 2005 - תיקון מספר 8. 2. לאחר שימלאו לעמית 60 ובתנאי 
 שהעמית מקבל קצבה מינימלית של ₪4,418 לפחות )נכון לשנת 2016(. 3. עבור סכום שמופקד במהלך שנת המס עד התקרה המוטבת המזכה בהטבת מס )₪33,408 לשנת 2016( - חבות המס תהיה על פי הנחיות פקיד השומה.

עבור סכום שמופקד במהלך שנת המס מעל התקרה המוטבת המזכה בהטבת מס ועד לתקרה להפקדת תשלומים פטורים - תשלום מס רווח הון בשיעור של 15% על הרווח הנומינלי. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/ שיווק 
פנסיוני בידי יועץ /משווק פנסיוני בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. חברת אנליסט קופות גמל בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני )ולא בייעוץ פנסיוני( ולה זיקה למוצרים פנסיונים המנוהלים על ידה.

תיקון 190)1( מאפשר ללקוחותיך 
ליהנות ממכלול שלם של יתרונות:

 חיסכון בעלויות
 נזילות)2(   
 שקיפות 

 יתרונות מיסוי)3(

פתרון לכסף הנזיל של לקוחותיך

 sochnim@analyst.co.il :דסק הסוכנים שלנו ישמח לעמוד לרשותך טל: 03-7147168 | דואל

תחת ניהול ההשקעות המקצועי של אנליסט

מערכת ביטוח ופיננסים

המשך למחויבות שלנו כלפי הציבור, "ב
קדימה;  להסתכל  צריכים  גם  אנחנו 
בשנים  ביטוח  סוכן  שלהיות  להבין 
הבאות יחייב את הענף לעבור מהפכה של שקיפות. 
סדרי  כשינוי  השקיפות  את  הרואים  יש  לעיתים 
עולם שיש לחשוש ממנו. אני אומר לכם חברים - 
ההפך הוא הנכון. השקיפות הזו רק תחזק את מעמדו 
של סוכן הביטוח. השקיפות רק תבהיר לכל חוסכת 
וחוסך עד כמה חשוב סוכן ביטוח מקצועי שמכיר 
 את המבוטח, את צרכיו, את העבר המשפחתי שלו.

וידע  מקצועי  יושר  בעל  כזה,  ביטוח  לסוכן  רק 
ויציבות  טובה  פרנסה  עתיד,  יהיו  טכנולוגי, 

תעסוקתית בענף".
אריה  ביטוח  סוכני  לשכת  נשיא  אמר  כך 
אלמנטר  כנס  של  הפתיחה  בטקס  אברמוביץ, 
של  בהשתתפותם  באילת  השבוע  שהתקיים 
הביטוח,  חברות  בכירי  ביטוח,  סוכני  כ־1,700 
בכירים במשק, שרים וחברי כנסת. "יש גם מי שלא 
נמצא איתנו כאן הערב. וזה בסדר. אנחנו, הפיקוח 
להסכים  יכולים  לא  האוצר  ומשרד  הביטוח  על 
על הכל. אין מקום שנסכים על כל דבר. אך יידע 
כל רגולטור שדלת הלשכה פתוחה בפניו", אמר 
אברמוביץ כשהוא מתייחס להיעדרותה המכוונת 
מהכנס של המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר. 

מניחים את הכפפה
הסיעוד  ביטוח  מתווה  את  חשף  אברמוביץ 
לנפלטי הקולקטיביים המבוגרים והדגיש: "חברה 
שקהה לזעקת דור המייסדים שלה, לא תהיה לה 

מניחים  אנחנו  והנה  עתיד.  לה  יהיה  לא  תקומה, 
את הכפפה בפני הרגולטור. אני רוצה, לראשונה, 
הסיעודי  הביטוח  לנפלטי  לפתרון  מתווה  להציג 

בלשכה  והסיעוד  הבריאות  ועדת  של  יוזמה   -
בראשותו של יואל זיו ויועץ הלשכה גבי נקבילי, 
פי  על  ים".  בועז  ד"ר  האקטואר  של  ובסיועו 

המתווה שהציג: 
ללא  סיעודי  ביטוח  ישווקו  הביטוח  סוכני   .1
 75 בגילאי  הסיעודי  הביטוח  לנפלטי  עמלה, 

ומעלה.
דמי הביטוח למצטרפים יהיו קבועים ובעלות   .2
חודשית של 500 שקלים, כשליש מהמחיר לו הם 

נדרשים כיום.
המבוטח  בו  במקרה  החודשי  הפיצוי  גובה   .3

יהפוך לסיעודי, יעמוד על 3,000 שקלים.
לדברי אברמוביץ, מדובר בפתרון ממנו יכולים 
 75 בגילאי  אזרחים  אלף  מ־20  למעלה  ליהנות 
ומעלה. לדבריו, סך התקצוב השנתי הנדרש לנושא 
שקלים,  מיליון   710 הוא  הקרובות  השנים  ב־5 
אשר יישאו בו במשותף המדינה וחברות הביטוח. 
"כל אחד מחויב לתת את שלו במתווה הזה. אנחנו 
ניתן את שלנו, כי הלשכה והענף הזה שקיים כבר 
75 שנה, וסוכני הביטוח כולם, כאן בזכות האמון 
בנו  נתנו  לקוחות  שמיליוני  זה  בזכות  הציבורי, 
אמון. לנו יש את החובה להחזיר. לנו יש גם את 
 החובה להוביל את הפתרון, והנה אנו עושים זאת". 
עם  הלשכה  של  ההסכם  את  גם  סקר  אברמוביץ 
המכללה האקדמית נתניה וציין, "כשאני מסתכל 
קדימה אני מבין שמחובתנו להביא לאקדמיזציה 
מלאה של מקצוע סוכן הביטוח. יש עתיד אקדמי 
לפיננסים  במכללה  ללמוד  - מתחילים  לסוכנים 
האקדמית  במכללה  ללמוד  מסיימים  וביטוח, 
תואר  וגם  בביטוח  רישיון  גם  ומקבלים  נתניה, 

ראשון בביטוח".

אברמוביץ. "יש לנו את החובה להוביל את הפיתרון"

אריה אברמוביץ: "מהפכת השקיפות 
תחזק את מעמד הסוכן"

נשיא הלשכה חשף בפתיחת כנס אלמנטר את מתווה ביטוח הסיעוד שגיבשה הלשכה 
והתייחס להיעדרות המפקחת: "יידע כל רגולטור שדלת הלשכה פתוחה בפניו"

"כל אחד מחויב לתת את 
שלו במתווה הזה. אנחנו 
ניתן את שלנו, כי הלשכה 
והענף הזה שקיים כבר 75 
שנה, וסוכני הביטוח כולם, 
כאן בזכות האמון הציבורי"



4 | 22 ספטמבר 2016

עסק ר אלמנטר,  כנס  את  שנעל  ב־השיח 
ענף  על  והשפעתו  המדינה  בתקציב 
הביטוח. בפאנל השתתפו ח"כ מיקי מכלוף 
ח"כ  הכספים;  בוועדת  הקואליציה  מרכז  זוהר, 
יעקב  ח"כ  הרפורמות;  ועדת  יו"ר  כהן,  אלי 
בצלאל  ח"כ  התורה;  דגל  תנועת  מזכ"ל  אשר, 
סמוטריץ', סגן יו"ר הכנסת; ונשיא לשכת סוכני 
הנחה  הפאנל  את  אברמוביץ.  אריה  ביטוח, 

הפרשן הכלכלי של מעריב, יהודה שרוני.
ביטוח  חברת  "מכירת  בפאנל:  אמר  כהן  ח"כ 
היא תהליך רגיש מאוד שמחייב יתר תשומת לב. 
מצד שני, לא ייתכן שכמעט כל חברה שמגלה 
עניין ברכישת חברת ביטוח בישראל, הרגולטור 
הפיננסי  השוק  הוא  הביטוח  ענף  אותה.  פוסל 
הביטוח  חברת  את  שרוכש  מי  ביותר,  הגדול 

שולט בכספי ציבור". 
מקרה  על  ספציפית  נשאל  כהן  ח"כ  כאשר 
עניין  שהביעו  הסיניות  והחברות  ביטוח  כלל 
מעוניינים  לא  "אנחנו  השיב:  הוא  ברכישתה, 
עם  אחרת  או  כזו  דיפלומטית  תקרית  בשום 
שום מדינה". הוא הוסיף, "אנחנו חייבים לקבוע 
חברת  לרכוש  יכול  מי  על  ברורים  קריטריונים 
ביטוח, וכן לתת תקופת הארכה מוגדרת מראש 
מצד  שהמדינה  ייתכן  לא  החברה.  לרכישת 
אחד מאפשרת לחברות הביטוח להימכר לגורם 
אפשרות  כל  פוסלת  שני  מצד  אבל  חיצוני, 

שעולה".
השיח בפאנל עבר לעסוק מהר מאוד בסוגיית 
המיסוי על דירה שלישית, שיו"ר ועדת הכספים, 
ח"כ משה גפני, אמר מוקדם יותר בכנס, כי הוא 
זה, כפי  לא יעביר את הצעת החוק לגבי נושא 

שהוא מוצעת כיום. 
למצוקת  הפתרונות  אחד  כי  טען,  כהן  ח"כ 
לשוק  נוספים  שחקנים  הכנסת  הוא  הדיור 
"היקף  הביטוח.  חברות  כמו  המשכנתאות 
לכן  ויגדל.  ילך  רק  לנדל"ן  לאשראי  הדרישה 
צריך להכניס עוד שחקנים לשוק המשכנתאות, 
בהיקף  נכסים  שמנהלות  הביטוח  חברות  כמו 
גדול יותר מאשר הבנקים. במקום ללכת לפקיד 
הביטוח.  סוכן  אצל  משכנתא  נקנה  בבנק, 
את  תוזיל  המשכנתאות  לשוק  המימון  הגדלת 
הריבית ותפעל לטובת הזוגות הצעירים. אנחנו 
העומדת  ישראל,  בנק  נגידת  לבקשת  נתנגד 
האשראי  ולחברות  לבנקים  לתת  הוועדה,  בפני 

למכור ביטוח. המצב הוא הפוך - אנחנו בוועדת 
הביטוח  חברות  כניסת  את  נעודד  הרפורמות, 

וסוכני הביטוח לפעילות בתחום המימון".

"חוק הזוי"
כל  "קודם  הלשכה.  לנשיא  החמיא  זוהר 
לאריה  להודות  צריכים  הביטוח,  סוכני  אתם, 
האינטנסיבית  פעילותו  שלולא  אברמוביץ, 
בכנסת, מצבכם היה גרוע יותר. אני לא מקבל 
צריך  אבל  עלינו,  מצפצפת  שהיא  זה  את 
רגולטורי  גוף  היא  דבר  של  שבסופו  לזכור 
של  אישור  לעבור  צריכה  לא  והיא  עצמאי, 
ועדת הכספים על כל הוראה שלה. יש לנו שר 
אוצר חברתי שמנחה את דורית סלינגר לקבל 
עם  עושה  היא  מה  הציבור.  לטובת  החלטות 
הרבה  לי  היו  סיפור שונה.  זה  האלו?  ההנחיות 
עימותים עם סלינגר בוועדה ובתקשורת. אבל 
יחד להביא לשיפור מצבם  אנחנו מנסים  היום 
על  ברגולציה  להקל  צריך  הביטוח.  סוכני  של 
זה  דבר  של  בסופו  כי  הביטוח,  וסוכני  חברות 

מתגלגל לאזרח".
בנוגע למיסוי הדירות, זוהר אף סיפר כי הוא 
הציע לשר האוצר לתת פטור ממס שבח על מנת 
שיוכל להשית את מיסוי הדירות. בנוסף הצעתי 
לו, שאם הוא מוציא משקיעים מאפיק ההשקעה 
בנדל"ן, שהמדינה תיתן להם אפיק השקעה של 
והוא  מעניינים  שהדברים  אמר  השר  חיסכון. 
יבחן אותם לעומק. הצעתו כפי שהיא - קשה עד 

בלתי אפשרית להעברה בכנסת".
יעבור.  לא  הזה  החוק  סמוטריץ',  ח"כ  לדעת 
מחירי  הוריד  לא  מעולם  מיסוי  הזוי.  חוק  "הוא 
ייתכן  לא  שוויוני.  לא  גם  הזה  החוק  דירות. 
לו דירה ששווה 20 מיליון שקל לא  שמי שיש 
ישלם עליה מס, ועצמאי, כמו סוכן ביטוח, שקנה 
לעצמו 3־4 דירות קטנות כי הוא לא יכול היה 
עד היום לחסוך לפנסיה, ומקבל עליהן 7־8 אלף 

שקל בחודש, כן ישלם מס".
ח"כ אשר הסכים עימו. "התלהמות לא פותרת 
מי  חכם.  ולא  שוויוני  לא  בחוק  מדובר  דבר. 
האזרח  זה  המחיר  את  דבר  של  בסופו  שישלם 
בתחום  מה שקורה  גם  זה  הדירה.  שוכר  החלש, 
אין  הביטוח  לסוכן  רגולציה,  כשמרוב  הביטוח, 

זמן לעסוק בייעוץ למבוטח שלו". 
אברמוביץ התייחס לדבריהם ואמר כי מלבד 
מס על דירה שלישית, יש בחוק ההסדרים עוד 
בעיות רבות שמעיקות על המגזר העסקי ועל 
העצמאים. בנוסף, בתשובה לשאלתו של שרוני 
כראש  המפקחת  מעמד  חיזוק  על  דעתו  מה   -
"בתחילת  הלשכה,  נשיא  ענה  עצמאית,  רשות 
עומדים.  אנחנו  מה  בפני  ידענו  לא  הדרך 
מוועדת  וביקשנו  הנושא,  את  למדנו  בהמשך 
על  החוק  הצעת  במסגרת  להקפיד  הרפורמות 
לא  לצערי,  בממשלה.  לבכירים  צינון  תקופת 
קיבלו את ההצעה שלנו. ביקשנו לא לבטל את 
הוועדה המייעצת לראש הרשות, ולצערי גם זה 

לא התקבל".

יו"ר ועדת הרפורמות בכנסת הציע פיתרון למצוקת הדיור  ח"כ מיקי זוהר: המפקחת 
על הביטוח מצפצפת על ועדת הכספים

שרוני )מימין(, סמוטריץ', כהן, אשר, זוהר ואברמוביץ

אלי כהן: נעודד את כניסת סוכני 
הביטוח לפעילות בתחום המימון
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הגדלת "ה על  כיום  מאיים  שהכי  דבר 
הפריון והתוצר - הוא רגולציית יתר. 
אלא  ספציפי  לאדם  מתכוון  לא  אני 
שמבקש  פופוליסטי  בשיח  שמלובה  רוח  להלך 
של  הצמיחה  מנוע   - העסקי  המגזר  את  לכבול 
את  במאום  מורידה  שלא  יתר  רגולציית  המשק. 
עוד  לציבור.  דבר  שום  נותנת  ולא  המחיה  יוקר 
הוראות  ועוד  חוזרים  עוד  תקנות,  עוד  כללים, 
הפרטי  המגזר  את  להעמיד  הכל.  את  למשטר   -
בשלשות. אימפריה של ניירת שמבקשת כל בוקר 

מחדש להגביל את המגזר הפרטי". 
כך אמר השר לשעבר גדעון סער, יו״ר הוועדה 
בערב  בנאומו  הביטוח,  ענף  לבחינת  הציבורית 
הפתיחה של כנס אלמנטר של לשכת סוכני ביטוח.

מוסט  המשקל  "שיווי  ותקף:  המשיך  סער 
מהיוזמה, מהתכנון העסקי, ומחלקות הרגולציה רק 
הולכות וגדלות. שפת הפקידוסטן רק מתעדכנת 
מדיניות  אחד  לכל  מלך,  רגולטור  יום. כל  מידי 
למדיניות  כפוף  עצמו  רואה  עצמו, לא  משל 
הממשלה שנבחרת. הוא הריבון. הקשר בין אחריות 
וסמכות הולך ונחלש". לדבריו, "המשק שלנו זקוק 
תנו   - הפרטי  למגזר  כבר  הניחו  רגולציה.  לדה 
להיות  מונו  לא  הסף  הזאת. שומרי  בארץ  לחיות 

סוהריה של הכלכלה הישראלית".

יאבדו את הקשר
הוועדה  יו"ר  מונין,  אריאל  פתח  הטקס  את 

מונין:  אמר  היתר  בין  בלשכה.  כללי  לביטוח 
"המפקחת על הביטוח בחרה לא להגיע וזה בסדר. 
זו בחירה שלה. אם היא הייתה באה היינו שואלים 
האם  מיותרים;  הביטוח,  סוכני  אנחנו,  אם  אותה 
אתם באמת חושבים שצריך לקחת את העם ולתת 
לו להתמודד לבד? העם צריך אותנו ורוצה אותנו, 
ואנחנו נהיה כאן בשבילו ונדע להתפרנס בכבוד", 
הדגיש לקול תשואות הסוכנים בקהל. הוא הוסיף: 
לראשנו  מעל  לעבוד  שיחליטו  ביטוח  "חברות 
הדיגיטציה.  עם  רק  ויישארו  הקשר  את  יאבדו 
יותר בשביל  בשיתוף איתנו נוכל לעשות הרבה 
עוד  זה  הביטוח,  לחברות  קורא  אני  המבוטחים. 
לא מאוחר. אנחנו פה. לגבי הסוכנים, אני חושב 
בודדים  זאבים  להיות  להפסיק  צריכים  שאנחנו 
ישמרו  בה  שהחזקים  להקה  יחד.  לעבוד  אלא 
הוותיקים  על  ישמרו  הצעירים  החלשים,  על 

והוותיקים יביאו מניסיונם לצעירים". 
האישי  הקשר  את  יש  "לנו  מונין,  אמר  עוד 
הקשר  על  לשמור  נדע  אנחנו  אם  המבוטח.  עם 
המיוחד הזה לא משנה אם הטכנולוגיה תבוא או 
הזה  הקשר  החברות,  יעשו  מה  משנה  ולא  תלך 

ימשך", סיכם.
ד"ר גיא  הביטוח,  חברות  איגוד  מנכ"ל 
אמר:  הפתיחה,  בערב  הוא  אף  שנאם  רוטקופף, 
שותפים  הביטוח,  סוכני  בכם,  רואים  "אנחנו 
חוזר,  היזון  במתן  הביטוח  חברות  של  מלאים 
היה  אברמוביץ  אריה  לקוחות.  וגיוס  שיווק 
ביום  שלי.  המינוי  על  שבירכו  מהראשונים 
הראשון שנכנסתי לתפקידי הרמתי אליו טלפון. 

מאז אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא ומהלב. 
לעודף  התייחס  הוא  גם  המון".  ממנו  לומד  אני 
הרגולציה ואמר: "חברות הביטוח עסוקות ב־60% 
מהזמן ברגולציה. צריך לעשות אסדרה לרגולציה 
בישראל. התחום שרוי בחוסר יציבות משווע, עם 

הידברות וסובלנות נגיע לתוצאות".
עו"ד אוריאל  המסחר,  לשכות  איגוד  נשיא 
את  להפחית  ממשלה  החלטת  "ישנה  ציין:  לין, 
להתחיל  צריך  קורה.  לא  זה  ב־25%,  הרגולציה 
האוצר. מישהו  במשרד  ההון  שוק  אגף  עם 
להפחתת  הממשלה  החלטת  את  לאכוף  צריך 
אחד  כל  והולכים,  באים  הרגולציה. רגולטורים 
מנסה להשאיר את חותמו, ועלינו לחנך את חברי 

הכנסת לעמוד בפניהם".

אתגרים בביטוח חקלאי
שר החקלאות, אורי אריאל, הציב בפני חברות 
הביטוח  "ענף  אתגרים.  שני  והסוכנים  הביטוח 
החקלאי נמצא בחוסר תחרות. כיום ישנה רק קרן 
ברד  קשים,  לימים  חקלאים  שמבטחת  טבע  נזקי 
מיליוני  מאות  מחלקת  הקרן  חמסין.  או  שיטפון 
שקלים לחקלאים בשנה, אבל יש רק חברה אחת 
שהוא  לענף,  תיכנסו   - אליכם  פונים  אנו  כזו. 
להגביר  רוצים  אנו  ומרתק.  מיוחד  חשוב,  ענף 
בעלי  צער  הוא  השני  האתגר  התחרות.  את 
לביטוח  שייכנסו  חברות  מחפשים  חיים. אנחנו 
חיים  בעלי  של  וטיפולים  חיים. ניתוחים  בעלי 
הם יקרים מאוד. כמו שמבטחים בני אדם - צריך 

לבטח חיות מחמד".

גדעון סער תוקף את הפיקוח בכנס 
אלמנטר: "כל רגולטור מלך"

 השר לשעבר כינה את הפיקוח "אימפריה של ניירת שמבקשת להגביל את המגזר הפרטי"  
ד"ר גיא רוטקופף: אני לומד מנשיא הלשכה המון - אתם השותפים של חברות הביטוח

 גדעון סער:
"הרגולציה 
ממשטרת 
את הכל"

 אריאל מונין:
 "העם צריך

 ורוצה אותנו 
הסוכנים"

 ד"ר גיא רוטקופף:
 "הסוכנים 

הם שותפים 
מלאים"

 ח"כ אורי אריאל:
"אין מספיק 

תחרות בביטוח 
החקלאי"

 אוריאל לין:
"לאכוף את החלטת 
הממשלה להפחתת 

הרגולציה"
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מערכת ביטוח ופיננסים

שביעות כ בציון  ירדו  הביטוח  חברות   9 ל 
עברו  ולא  שעברה,  השנה  לעומת  הרצון 
נקודות. כך עולה מסקר  ה־8  מינימום  את 
שביעות הרצון שתוצאותיו פורסמו בכנס אלמנטר 
זכתה  שומרה  באילת.  השבוע  שהתקיים   2016
)לעומת   7.6 של  כללי  ציון  עם  הראשון  במקום 
8.1 אשתקד(. הכשרה זכתה במקום השני עם ציון 
7.4 )לעומת 7.9 אשתקד(. הפניקס דורגה במקום 
האחרון עם ציון 6.5 )לעומת 7.1 בשנה שעברה(. 
מבין החברות הגדולות בולטת הראל, אשר דורגה 

במקום השלישי עם ציון 7.2.
לשכת סוכני ביטוח ערכה בחודש אוגוסט סקר 
ומטרתו  סוכנים  שירות מקיף, אשר כלל 1,160 
הביטוח  חברות  של  השירות  רמת  את  לדרג 
על  שבוצע  הסקר,  האלמנטרי.  הביטוח  בתחומי 
של  השירות  רמת  את  דירג  שריד,  מכון  ידי 
החברות על פי שביעות רצון הסוכנים העובדים 

עמם. 

מנורה - אחרונה בטיפול בתביעות
הסקר בדק 13 קריטריונים של שירות.

הבאים:  השביעות  במדדי  הובילה  שומרה 
מהירות הטיפול בתביעות )7.9(, הוגנות בתשלום 
מקצועיות   ,)7.9( החברה  תעריפי   ,)8.1( תביעות 
העובדים )8(, זמינות העובדים )8(, ושביעות רצון 

מההדרכות )7.4(.
)7.3( החיתום  בגמישות  ראשונה  דורגה  הראל 

ויחס עובדי החברה לסוכן )8.1(.
שלמה דורגה ראשונה בשקיפות חישוב העמלות 
)7.4 השנה, אך ירידה ניכרת לעומת אשתקד 8.8(

ושביעות רצון מהכלים שהחברה מעמידה לבדיקת 
עמלות )7(.

פוגעת  פחות  שהכי  החברה  היא  הכשרה 
הנחה  בגין  העמלה  שיעור  בהורדת  בסוכנים 
במדד  גם  ראשונה  דורגה  החברה   .)6.2( ללקוח 

קבלת ההחלטות )8.2(.
הפניקס דורגה אחרונה בפרמטרים: יחס עובדי 
החברה לסוכן )7.1(, שקיפות חישוב העמלות )6(

ופעילות ישירה של החברה ללקוחות הסוכן )6.7 
והיא  אשתקד(   3.4 לעומת  ניכרת  עלייה  השנה, 
החברה הפוגעת ביותר בסוכנים בפעילות ישירה. 

הפניקס אף דורגה כחברה הפוגעת ביותר בסוכנים 
בהורדת שיעור עמלה בגין הנחה ללקוח )7(.

החברה  עובדי  בזמינות  אחרונה  דורגה  איילון 
מעמידה  שהחברה  מהכלים  רצון  ושביעות   )6.4(

לבדיקת עמלות )5.1(.
הטיפול  במהירות  אחרונה  דורגה  מנורה 
)6.9( תביעות  בתשלום  הוגנות   ,)6.3( בתביעות 

וקבלת החלטות )7.1(.
כלל דורגה אחרונה בגמישות החיתום )6.2(. 

שלמה דורגה אחרונה בשביעות רצון מההדרכות 
.)5.3(

הסוכנים יגדילו פעילותם מול הראל
הסקר בדק גם עם אילו חברות הסוכנים יגדילו 

או יקטינו את פעילותם בשנה הבאה. מהתוצאות 
עולה כי החברות איתן יגדילו פעילות הן הראל 
)8%+(, שומרה )6%+(, ומגדל )5%+(. החברות איתן 
)5%־(,  כלל  )6%־(,  הפניקס  הן  פעילות  יקטינו 
ושלמה  הכשרה  איילון,  )2%־(,  ושירביט  מנורה 

)1%־(.
היא  הרגולציה  כי  עולה  אף  הסקר  מתוצאות 
הנושא המטריד ביותר את הסוכנים האלמנטריים 
)28%(; במקום  בהתמודדותם מול חברות הביטוח 
השני ציינו הסוכנים את נושא ההנחה על חשבון 
עמלה )27%(; ובמקום השלישי את השיווק הישיר 

.)26%(

המחוזות המצטיינים
המחוזות המצטיינים בכל חברה, בנוגע לשירות 
וחיים:  פנסיוני  בביטוח  וללקוחותיהם  לסוכנים 
מחוז   - הכשרה   ;)9( ירושלים  מחוז   - שומרה 
אקספרס )8.3(; איילון - מחוז חיפה )6.8(; מנורה - 
מחוז חיפה )7.7(; הראל - מחוזות המשמר וציון דן 
)7.8(;  מגדל - מחוז מרכז )7.4(; כלל - מחוז חיפה 

והצפון )7.6(; הפניקס - אשכול דן )7.5(.
אריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני ביטוח, 
ברמת  הירידה  אף  "על  הסקר:  לממצאי  הגיב 
לסוכן  מעניקות  הביטוח  שחברות  השירות 
השירות  את  לתת  ממשיך  הסוכן  הביטוח, 
מקווים  אנו  ללקוחותיו.  והמקצועי  המיטבי 
את  וישפרו  לקחים  יפיקו  הביטוח  שחברות 
מדדיהן, דבר אשר יסייע לסוכנים להמשיך לתת 
שירות מצוין לקהל המבוטחים. בסופו של דבר, 
הביטוח  סוכן  של  האישי  לשירות  תחליף  אין 
ולמאמצים הרבים שהוא משקיע להבטחת עתיד 

לקוחותיו".
כי  הוסיף  צפריר,  אורי  הלשכה,  נשיא  מ״מ 
השירות  איכות  על  משליכה  בשירות  ״הירידה 
ללקוחותינו.  להעניק  ואמורים  אמונים  שאנו 
מיותר לציין שהעדר שירות ברמה הולמת, גורם 
למעמסה הולכת וגדלה על משרד הסוכן ומעלה 
את עלויות התפעול. כמי שעסק בהכנת הסקר, 
בשיתוף יו״ר הוועדה האלמנטרית אריאל מונין, 
החברות  מתוצאות  הופתענו  שלא  לציין  ראוי 
אנו  כי  הסופי,  ובדירוגם  השונים  בפרמטרים 
חיים יום יום את השטח וערים לבעיות ותחושות 

הסוכנים".

הפניקס הגיעה למקום 
האחרון בפעילות ישירה של 

החברה ללקוחות הסוכן, 
והיא החברה הפוגעת ביותר 

בסוכנים בפעילות ישירה

20162015חברת הביטוח

7.68.1שומרה

7.47.9הכשרה

7.27.4הראל

7.18.3שלמה

7.17.4מגדל

6.87כלל

6.87.4מנורה

6.67.1איילון

6.57.1הפניקס

סקר סוכני הביטוח לשנת 2016

ירידה ברמת שירות החברות בתחום הביטוח 
האלמנטרי: שומרה במקום הראשון

הפניקס דורגה אחרונה  רגולציה היא - הנושא המטריד ביותר את סוכני הביטוח בהתמודדותם 
מול החברות  אברמוביץ: מקווים שחברות הביטוח יפיקו לקחים
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 נועם שליט: "בחברות הביטוח הישיר - 
מי היה נלחם בשבילי?"

שליט התייחס להתמודדותו עם מחלה קשה  ח"כ ברושי: "יש את מה שאני מכנה 'עריצות האוצר' 
- המילה האחרונה תמיד צריכה להיות שלהם"

רונית מורגנשטרן

וכני הביטוח, ביחד עם חברות הביטוח, "ס
מצילים ועוזרים לנמצאים במצוקה - 
שלנו  והפיות  האוזניים  הם  הסוכנים 
מנהל  וינשל,  אמיל  אמר  כך  המבוטחים".  מול 
מגדל,  בחברת  ההפצה  וערוצי  הלקוחות  חטיבת 
בפאנל בנושא "מי שומע את קולו של המבוטח", 

שהתקיים במסגרת כנס אלמנטר באילת.
וינשל התייחס בכך לדברי הפתיחה של תלמה 
שהנחתה  הישראלי,  השיווק  איגוד  מנכ"ל  בירו, 
החברתית  המחאה  מאז  כי  וסיפרה  הפאנל  את 
ב־2011, הפנימו החברות המסחריות שהן חייבות 
הקדישה  הפאנל  את  הצרכן.  עם  דיאלוג  לקיים 
בכנס  במפתיע  שנפטר  ז"ל,  נחום  לדורי  בירו 

אלמנטר הקודם, בנובמבר באילת.
סגנית  כהן־גנון,  שוש  גם  השתתפו  שיח  ברב 
ברושי  איתן  ח"כ  ביטוח;  סוכני  לשכת  נשיא 
)המחנה הציוני(, חבר ועדת הכספים בכנסת; ואלי 

.YNETרוזנברג, עורך הביטוח ב־
במהלך הפאנל תקף ח"כ ברושי את דורית סלינגר, 
שביטלה את הופעתה במסגרת הכנס. לקול תשואות 
קהל הסוכנים אמר, "לא הגיוני ולא תקין שהמפקחת 
על הביטוח נעדרת מכנס זה. יש את מה שאני מכנה 
צריכה  תמיד  האחרונה  המילה   - האוצר'  'עריצות 
חוץ  כלום  עשו  לא  שרובם  למרות  שלהם,  להיות 
מלעבור מחדר לחדר ולהתקדם בתפקידים, אין להם 
גפני,  הכספים  ועדת  ליו"ר  הצעתי  בשטח.  ניסיון 

לעשות להם סדרת חינוך בוועדה".

מאמינים בקשר האישי
סיפר  הביטוח,  סוכן  של  היעילות  הוכחת  לשם 
גלעד  לשעבר,  החטוף  החייל  של  )אביו  שליט  נועם 

שליט(, כי בסוף 2015 חלה במחלה קשה ונדירה ונזקק 
לאשפוז ארוך. "היה לי ביטוח בריאות בסיסי ופניתי 
לסוכנת הביטוח שלי. חברת הביטוח ניסתה להתנער 
לא  הסוכנת  אבל  לפוליסה.  מחוץ  לפשרה  ולהגיע 
ויתרה ובעבודה קשה ומסורה, הצליחה להוכיח לחברה 
מאד  אני  פיצוי.  לי  ומגיע  שלי  למקרה  כיסוי  שיש 
הביטוח  בחברות  הביטוח.  סוכני  עבודת  את  מעריך 

הישיר - מי היה נלחם בשבילי? המוקדנית?".
בהתייחסה לתוצאות סקר שביעות הרצון של 
הסוכנים, פנתה כהן־גנון לוינשל: "איך אתם, או 
של  לציון  הגעתם  לא  אחרת,  ביטוח  חברת  כל 
"אנחנו  וינשל,  ענה  כך  על  בסקר?".  לפחות   8
בשנה, 98%  תביעות  אלפי  במאות  מטפלים 

מהתביעות נסגרות בצורה יעילה ומהירה". 
לדברי רוזנברג, רוב התביעות האלו הן בפשרה, 
המון  מקבלים  "אנחנו  בהן.  מפסיד  והמבוטח 
אי  על  הראשון  במקום   - ממבוטחים  תלונות 

תשלום תביעות, או אי תשלום באופן מלא", אמר. 
"בעיה נוספת של המבוטחים היא הנושא השירותי 
למבוטח  מאפשרים  לא  האחידות.  הפוליסות   -
לקנות פוליסות טובות יותר במחיר יקר יותר גם 

אם הוא רוצה". 

העולם התקדם
הטכנולוגי  בשיווק  החדש  לעידן  בהתייחסה 
אמרה כהן־גנון: "העולם התקדם ואת הטכנולוגיה 
רק חברות הביטוח יכולות לספק לסוכנים. מגדל 

לא מספקת מספיק". 
"אנחנו מעדיפים לשווק לסוכנים  ענה,  וינשל 
ולתת להם את הכלים הטכנולוגיים המתקדמים, 
אנחנו מאמינים בתועלת של  דבר  בסופו של  כי 
הקשר האישי שלהם מול המבוטחים. הבעיה היא 
בכלים  משתמשים  לא  הביטוח  סוכני  שמרבית 

הטכנולוגיים שאנחנו מספקים להם".

בירו )מימין(, שליט, ברושי, כהן־גנון, וינשל ורוזנברג
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רונית מורגנשטרן

פוסקת "א בלתי  למתקפה  נתונים  תם 
המפקחת  הביטוח.  על  הפיקוח  מצד 
על הביטוח שמה לה למטרה לחסל 
לה  ניתן  לא  בכנסת  ואנחנו  שלכם,  הענף  את 

לעשות את זה".
הציוני(  )המחנה  שמולי  איציק  ח"כ  אמר  כך 
בכנס אלמנטר 2016 באילת, בשיחה של אחד על 
והסיעוד  הבריאות  ועדת  יו"ר  זיו,  יואל  עם  אחד 
"הרפורמות  הכותרת  את  נשאה  השיחה  בלשכה. 
מאד  פעיל  בהם  תחומים  שני  וסיעוד",  בבריאות 
ח"כ שמולי, שנבחר לחבר הכנסת החברתי ביותר.

הביטוח,  חברות  של  הישיר  לשיווק  בהתייחסו 
אמר  הביטוח,  סוכני  של  פרנסתם  על  המאיים 
שלא  מוקדניות  של  בפנייה  "מדובר  הח"כ: 
מבינות דבר וחצי דבר בביטוח, ומוכרות ביטוחים 
בכנסת  אנחנו  למבוטחים.  אסון  זה  ללקוחות. 
ולא  החברות,  של  הישיר  בשיווק  לעסוק  חייבים 

מדובר רק בחברות לביטוח ישיר".

שחיתות עם רישיון
זיו ביקש משמולי להתייחס לכשלים ברפורמות 
בלופים  הרבה  "יש  שענה:  האחרונות,  הבריאות 
כשלים  משני  שסובל  הבריאות,  ביטוחי  בעולם 
המפקחת  של  פוסק  בלתי  מרדף   - עיקריים 
רפורמות  באמצעות  בתקשורת  כותרות  אחרי 

ומתח  ובלבול  בצרכנים;  שפוגעות  פופוליסטיות 
לצרכנים  מחוייבותה  בין  המפקחת  בתפקיד 
הביטוח.  חברות  יציבות  על  לשמור  רצונה  לבין 
חברות  עבור  יותר  עובד  שהפיקוח  הן,  התוצאות 
הביטוח ופחות עבור המבוטחים; פוליסות ביטוחי 
הבריאות והסיעוד האחידות, שיש בהן פרקטיקות 
ועם  והתחכמויות,  חריגים  ומשפילות עם  נלוזות 
אפשרות לייקר אותן". זיו הגיב לדבריו והדגיש, 
התעריף  את  יעלו  להם  כי  מכך,  שייפגעו  "מי 

ראשונים, הם הקשישים". 

רשלנות  פה  "הייתה  כי  ציין,  אף  שמולי  ח"כ 
פושעת מצד המדינה, שאיפשרה לחברות הביטוח 
העובדים  קולקטיביים את  סיעוד  בביטוחי  לבטח 
וברגע  שנים,  עשרות  ששילמו  צעירים,  שהיו 
חברות  כי  לפנות,  מי  אל  להם  היה  לא   - האמת 
בהוראת  האלה,  הביטוחים  את  ביטלו  הביטוח 
אין  עוד  שכל  מציע,  אני  הביטוח.  על  המפקחים 

פתרון אחר, להשאיר את המצב הקיים".

הכפפה  את  הרמנו  בלשכה  "אנחנו  סיפר,  זיו 
ובנינו מודל ביטוחי לנפלטים מהביטוח הסיעודי 
יחסית,  זולה  גיל 75, עם פוליסה  הקבוצתי מעל 
הביטוח.  וחברות  המדינה  של  השתתפות  ועם 
בכך  חלקנו  את  תורמים  הביטוח,  סוכני  אנחנו, 
שלא ניקח עמלה על צירוף מבוטחים לביטוח זה".

"אני  הלשכה.  מאמצי  את  חיזק  שמולי  ח"כ 
על  אברמוביץ,  אריה  הלשכה  נשיא  את  מברך 
נוקט  שהוא  והאסרטיבי־אגרסיבי,  הממלכתי  הקו 
קורא  אני  אסרטיבי.  להיות  שצריך  במקום  בו 
שגם  כמו  ציבוריים,  מאבקים  להוביל  ללשכה 
בכירי  של  הצינון  תקופת  קיצור  בנושא  עשיתם 
אגף שוק ההון והביטוח באוצר; בעיני זו שחיתות 

עם רישיון.
יעקב  הבריאות  שר  עם  רבות  "נפגשתי  זיו: 
ליצמן, שהבטיח גם לי כי אם לא תתקבל הצעת 
יביא  הוא  ממלכתי,  סיעוד  לביטוח  שלו  החוק 
למשבר קואליציוני. בינתיים, כמעט נגרם משבר 
אבל  בשבת,  הרכבת  עבודות  בגלל  קואליציוני 
העובדה שהצעת החוק לביטוח סיעוד ממלכתי לא 

נכללת בתקציב המדינה, לא גרמה לכך".
שמולי הוסיף, כי הוא צופה כי המשבר בביטוח 
"באו  לשב"נים.  גם  יגיע  הקולקטיבי  הסיעודי 
וגם  ומכרו לחברי הכנסת ולשרי הממשלה שקר, 
שר האוצר נפל בפח. איפה הרגולטור בנושא זה? 
כחלון החברתי? עובד אצל המפקחת,  איפה השר 

שעובדת אצל חברות הביטוח".

 הח"כ דן ברפורמות בענף עם יואל זיו, יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד בלשכה והדגיש:
"לא ניתן למפקחת לחסל את הענף שלכם"

זיו )מימין( ושמולי

שמולי: 
"השיווק 
הישיר 
- אסון 
למבוטחים"

 זיו: "אנחנו בלשכה 
 הרמנו את הכפפה ובנינו 
מודל ביטוחי לנפלטים 

מהביטוח הסיעודי 
הקבוצתי מעל גיל 75"
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טכנולוגיה להמשך שנים של צמיחה.
המכלול שלי

הלשכה יוצאת במיזם לחיבור בין דורי
 תסייע לסוכנים צעירים לרכוש תיקי ביטוח מסוכנים ותיקים או להשתלב בעסקיהם  

עו"ד עדי בן אברהם: "המשותף לכולם - הרצון לעשות שינוי והפחד" 

מערכת ביטוח ופיננסים

מיזם ל לדרך  יוצא  ממושכת,  עבודה  אחר 
מודלים  ובו  דורי"  בין  ל"חיבור  הלשכה 
סוכנים  בין  פעולה  לשיתופי  אפשריים 
יפורסמו  המודלים  חדשים.  לסוכנים  ותיקים 
באתר לשכת סוכני ביטוח. כמו כן, יוכלו סוכנים 
שאלונים  למלא  כאלה,  בחיבורים  המעוניינים 
ב"שידוך  שתסייע  הלשכה,  באתר  שיפורסמו 
בעזרת  בנושא  מקצועי  בייעוץ  וגם  ביניהם" 

יועצים רלוונטיים שיתמכו בתהליך.
היועץ  בן אברהם,  עדי  עו"ד  סיפר  המיזם  על 
 2016 אלמנטר  בכנס  הלשכה,  של  המשפטי 
שהתקיים השבוע באילת. "מה המשותף בין הסוכן 
הוותיק, שמעוניין אולי לפרוש, אך חושש מאובדן 
והסוכן הצעיר החדש, שמעדיף קריירה  הפרנסה, 
כשכיר?  לסוכנות  להיכנס  ולא  עצמאי  סוכן  של 
אך  מחד  שינוי  לעשות  הרצון  קיים  בשניהם 
בן אברהם הוסיף:  מקנן בהם פחד גדול מאידך". 
נובעים  והמנוסה  הוותיק  הסוכן  מצד  "הפחדים 
בעיקר מהיעדר דור ממשיך, כאשר הילדים פונים 
לכיוונים אחרים. יש גם שינויי רגולציה תכופים 
יש  אלה  לכל  המשחק.  כללי  את  משנים  אשר 
ירידה  ולחץ,  סטרס  לקוחות,  צמצום  השלכות: 

ברווחיות".
בן  לדברי  הצעיר?  הסוכן  של  הפחדים  ומהם 
אברהם, "בניגוד לעסקת מכירה שגרתית, בה ניתן 
לומר כי הסוכן הרוכש מגיע מתוך שליטה ורצון 
לבצע רכישה על מנת להרחיב את היקף פעולתו, 
כאן אנו מדברים על רוכש צעיר ולרוב חסר נסיון 
עסקי נרחב. החששות שלו הם כניסה למגרש זר 

ופחד מניצול".
מודלים  שני  גובשו  הלשכה  עבודת  במסגרת 

לחיבור הבין דורי: 
1. מודל ההשתלבות המדורגת בתיק קיים

אינה  שהפרוטה  צעיר  לסוכן  מיועד  זה  מודל 

מצוייה בכיסו ומעוניין להשתלב בסוכנות קיימת, 
או לסוכן ותיק, שמעוניין בהכנסת דם חדש מבלי 

לצאת מהעסק.
פי  על  ייקבע  התיק  שווי  המודל,  במסגרת 
תיק  לתמחור  מומחה  ובאמצעות  בשוק  המקובל 
לסוכן  שייכים  יהיו  הקיימים  והנפרעים  ביטוח 
הוותיק. בנוסף, הסוכן הוותיק ילווה את הפעילות 
התפוקה  זו,  בתקופה  מוסכמת.  תקופה  למשך 
אם  אלא  הצעיר,  לסוכן  שייכת  תהיה  החדשה 
הסוכן  עוד  כל  אחר.  מתווה  על  הצדדים  יסכימו 
הוותיק ימשיך בפעילותו, הוצאות המשרד ייקבעו 
לאחר  פרישה,  בעת  מוסכמת.  חלוקה  פי  על 
הצעיר  הסוכן  של  יהיו  ההוצאות  הליווי  תקופת 
באחריותו  תהיה  העסק  בענייני  להחליט  וזכותו 

הבלעדית.

2. מודל רכישה מידית )עם תקופת חניכה(:
ביטוח  סוכן  הם  לעסקה  השותפים  זה  במודל 
חדש, אשר יש ביכולתו להשקיע ברכישה של תיק 
הביטוח, וסוכן ביטוח ותיק, אשר מעוניין במכירת 

התיק, אך לא מעוניין לצאת מהענף.
זו  בסיטואציה  "רעיונית"  ישלם  הצעיר  הסוכן 
לסוכן הוותיק מקדם שווי, אשר יחושב עם מקדם 
מוסכם מראש משווי התיק המקובל בשוק. בנוסף, 
לבעלים  הרכישה  מרגע  יהפוך  הצעיר  הסוכן 
בתיק, וכל הפעילות בתיק תנוהל על פי שיקול 
ילווה  הוותיק  הסוכן  כי  גם  מוסכם  בלבד.  דעתו 
הביטוח, בהתאם לתקופה אשר  את פעילות תיק 
ישולם  החודשי  התשלום  הצדדים.  בין  תיקבע 
לסוכן הוותיק כל חודש, ולאחר הסכם ההתקשרות 

כל ההוצאות יהיו על הסוכן הצעיר.

מומלץ לאסוף מידע
הצעיר  לסוכן  מציע  אברהם  בן  העסקה,  לפני 
יש  היתר  בין  הסוכנות.  על  כולל  מידע  לאסוף 
לבחון: עמלות לשם קביעת שווי התיק, שעבודים 
מחשוב  ביטולים,  היקף  חובות,   / עיקולים   /
ואיכות טכנולוגית. עליו גם לבצע בדיקת נאותות 

שתיערך על ידי נציגיו.
לבדוק,  מציע  הוא  )המוכר(,  הוותיק  לסוכן 
פיננסית,  איתנות  הרוכש:  זהות  את  היתר,  בין 

ביטחונות ושיקולי מס.
לסיכום, הוא מציין כי "המודלים מהווים מעין 
מדובר  הצדדים.  שני  לטובת  שותפות  הסכמי 
בהמשך מפעל חייו של הסוכן הוותיק, תוך שילוב 
של סוכני ביטוח חדשים בעסקים קיימים והזרמת 
הסוכן  העסק של  את  להוביל  חדש, שימשיך  דם 
המקצועי  בניסיון  להשתמש  ממשיכים  הוותיק. 
ואשר  בפז,  יסולא  לא  אשר  הוותיק,  הסוכן  של 
יועבר לסוכנים הצעירים במסגרת הסדרי החניכה. 
בנוסף, ישנה הבטחת תשלום לסוכן הוותיק, אשר 

יוכל לפרוש בביטחון".

בן אברהם. "הסכמי שותפות לטובת שני הצדדים"



11 | 22 ספטמבר 2016

רונית מורגנשטרן

שבתקופה ״א כדי  פועלים  נו 
סוכני  במשרדי  יהיו  הקרובה 
ערכות  הלשכה  חברי  הביטוח 
למבוטחים  יוענקו  אשר  פשוטות,  התרעה 
לילדים  וסבתות  סבים  )הורים,  רלוונטיים 
למניעת  זניחה,  בעלות  או  חינם  קטנים( 
מחווה  מתוך  זאת  ברכב.  ילדים  שכחת 
בכך  למבוטחים.  אמת  ודאגת  שירותית 
נתרום לציבור המבוטחים במאבק להצלת חיי 
ילדים רבים. הנושא מתחבר גם למהפך אותו 
מוביל אליעוז רבין עם לשכת סוכני ביטוח, 
סיכונים  מניעת  למומחה  גם  הסוכן  בהפיכת 

משפחתיים".
כך מסר אריאל מונין, יו"ר הוועדה לביטוח 
ופיננסים".  ל"ביטוח  בלשכה,  אלמנטרי 
מאי  הנערה  פיתחה  אותה  במערכת  מדובר 
קורמן, שהציגה את המצאתה בכנס אלמנטר 
השבוע באילת. מדובר במוצר פשוט, שפותח 
את חלונות הרכב ומפעיל את האזעקה בו אם 
הנהג יוצא מהרכב, ונועל אותו כשיש בפנים 
נעשה  הטכנולוגי  הפיתוח  ילד.  או  תינוק 
על ידי המהנדס חנן מי רום ולמיזם שותפה 
יצרנים  איתרה  הלשכה  איתוראן.  חברת 
לייצור הערכות ופועלת לשיתוף פעולה עם 

נותני חסות שיסייעו למימוש המיזם. 

שינוי מקצה לקצה
הפאנל  את  הקדימה  קורמן  של  הופעתה 
הסוכן"  בשירות  הסיכון  "מניעת  שכותרתו 

בכנס, אותו הנחה רבין. 
רבין פתח את הפאנל בתיאורו את המעבר 
מניעה,  לעולם של  הביטוח  סוכן  המרתק של 
שפותח אפשרות להכנסה טובה, להערכה רבה 
יותר על ידי המבוטחים ולשינוי תדמית הסוכן 
הפאנל  משתתפי  מכן,  לאחר  לקצה.  מקצה 
הסוכנים  ללמוד  יוכלו  אותם  תכנים  הציגו 
בקורס סוכן ממ"ש )מניעת סיכוני משפחתיים( 
לביטוח  במכללה  שייפתח  הלשכה,  של 

ופיננסים בנובמבר הקרוב.
ילדים  בטיחות  סמנכ"ל  גלעד,  גלית  עו"ד 
ילמדו  הסוכנים  כי  ציינה  "בטרם",  בארגון 
בטיחות  מבחינת  הבית  את  להתאים  כיצד 

לילדים קטנים.

בחברת  שיווק  סמנכ"ל  רינון,  אריאל  ד"ר 
הריצוף הגנטי Genesort, סיפר, "יש לנו את 
היכולת לצפות סיכון גנטי להתפתחות מחלת 
הסוכן  מוקדמות.  בדיקות  באמצעות  הסרטן 
לא צריך להיות מומחה בתחום הגנטי אבל כן 
המסר  את  להעביר  כדי  בסיסי  באופן  להכיר 

הנכון לציבור המבוטחים". 
ברשות  דרום  מרחב  מנהל  אזולאי,  אבי 
הלאומית לבטיחות בדרכים, ציין כי "מתחילת 
דרכים.  בתאונות  איש   265 נהרגו  השנה 
סוכני הביטוח צריכים להיות אחראים לאבחון 
בהתאם.  מניעה  על  אתו  ולדבר  הלקוח, 
לתינוקות  הורים  בפני  העומדים  הסיכונים 
הורים  בפני  שעומדים  מהסיכונים  שונים 
לנהגים צעירים. פה נכנס סוכן הביטוח כסוכן 
שינוי. הסוכן לא רק יכול להיות סוכן מניעתי, 

הוא חייב".
טפסר סמי אוחנה, מרשות הכיבוי וההצלה: 
מהמקום  שזז  שקע   - לדיירים  לומר  "חשוב 
נלמד  בקורס  בבית.  לשריפה  פוטנציאל  הוא 
להתאים  איך  ביותר,  הנפוצות  הסכנות  מהן 
משפחה,  כל  של  ולסטטוס  לגיל  הדרכה  כל 

ולסכנות הנשקפות לה". 
השתתף  "איתוראן",  מנכ"ל  שרצקי,  ניר 
"לקחנו  רבין,  אמר  לסיכום  בפאנל.  הוא  גם 
על עצמנו משימה חדשה לגדל דור חדש של 

סוכני ביטוח; אנחנו גאים בשותפינו לדרך".

רבין )מימין(, אוחנה, שרצקי, אזולאי, רינון וגלעד

 הלשכה נרתמת למאבק 
בשכחת ילדים ברכב

תחלק למבוטחים ערכות התרעה בשיתוף איתוראן, כחלק ממהלך הפיכת הסוכן 
למומחה מניעה  אליעוז רבין: "נגדל דור חדש של סוכני ביטוח"

סימולטור הנהיגה 
זכה להצלחה בכנס 

אלמנטר

סימולטור הנהיגה המתקדם שהוצב לאורך כנס 
להצלחה  זכה  באילת,  דן  במלון   2016 אלמנטר 
העיר  ראש  ואפילו  הכנס,  משתתפי  אצל  רבה 

אילת, יצחק הלוי, עלה והתנסה בו.
מדובר בשיתוף פעולה כחלק מפרויקט עידוד 
חברת  ביטוח,  סוכני  לשכת  בין  בטוחה,  לנהיגה 
"המסלול המהיר" ועיריית אילת. במרכז שיתוף 
תלמידי  את  הלשכה  נציגי  אירחו  הפעולה 
"ברנקו  התיכון  הספר  מבית  ו־י"ב  י'  כיתות 
והתנסו  בטוחה  לנהיגה  הדרכה  שקיבלו  וייס", 

בסימולטור להנאתם הגדולה.

מנסים את הסימולטור
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העסקי", ב המגזר  של  "חשיבותו  פאנל 
סלומינסקי,  ניסן  ח"כ  המשתתפים  דנו 
איתן  ח"כ  ומשפט;  חוקה  חוק  ועדת  יו"ר 
נשיא  סגן  צוק,  טוביה  חזן;  אורן  ח"כ  ברושי; 
לה"ב; ורו"ח יזהר קנה, נשיא לשכת רואי החשבון, 
את  העסקי.  המגזר  על  והשפעתה  הרגולציה  על 

הפאנל הנחה עו"ד רועי כהן, נשיא להב. 
לביקורת  הפאנל  חברי  התייחסו  בתחילה 
שהשמיעה שרת המשפטים איילת שקד על עודף 
החקיקה בכנסת. "אני מתנגד להגבלה של חקיקה 
יכול  הוא  חוקים  כמה  של  מכסה  לח"כ  ולקבוע 
ח"כים  שישנם  "נכון  חזן.  ח"כ  אמר  להעביר", 
שפשוט לא מבינים דבר מהחיים שלהם; ח"כ שכל 
לכנסת,  כמחוקק  ומגיע  שכיר  היה  שלו  החיים 
אינו מבין שהחוקים שלו נופלים בסופו של דבר 
לכנסת  מגיע  צעיר  כשח"כ  הציבור.  על  כעול 
לא  ישראל  במדינת  החיים   - לו  להסביר  צריך 
יכולים להתנהל על פי כותרת". ח"כ חזן הוסיף כי 
"הגיע הזמן שיהיה חוק צינון לבכירי האוצר. צריך 

הסיבה  זו  שנים,   3-5 של  צינון  על  חוק  להגיש 
שאנחנו לא רואים אותם נלחמים בטייקונים".

נטל של רגולציה
רו"ח קנה דיבר על הגידול המשמעותי בעלויות 
עובדים  מאוד  הרבה  של  מעסיק  "אני  השכר. 
ועלות השכר קפצה בשנה וחצי האחרונות בצורה 
מפחידה, לאו דווקא בגלל שכר המינימום: העלו 
את הביטוח הלאומי, את ההפקדות לפנסיה ועוד".
"חשוב  הביטוח.  סוכן  לחשיבות  התייחס  כהן 
שלכל עסק יהיה סוכן ביטוח אישי. אני מכיר כל 

כך הרבה אנשים שנפלו בין הכסאות מול חברות 
הביטוח כי אין להם מישהו לדבר איתו, אדם מיומן 

ומקצועי שמבין את התחום לעומק". 
צוק התייחס לנטל הרגולציה: "כל חוזר שיוצא, 
ואנחנו  הסוכן  של  רב  עבודה  זמן  משמעותו 
לעשות  כדי  עובדים  ויותר  יותר  לשכור  צריכים 
או  שנתיים  לפני  לבד  שעשינו  העבודה  את 
יתארגנו  "אם  כי  הוסיף  סלומינסקי  ח"כ  שלוש". 
כולם יחד - הסוכנים, רואי החשבון, היועצים וכו' 
לקבוצה אחת, תהיה להם היכולת להשפיע יותר 

על הרגולציה והמחוקק". 

 נשיא להב: "חשוב שלכל עסק 
יהיה סוכן ביטוח אישי"

כהן )מימין( צוק, קנה, סלומינסקי וחזן
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הוא "פ ההסדרים  בחוק  המסים  רק 
האגרסיביים  המסים  מפרקי  אחד 
והדורסניים שידע המגזר העסקי. כך 
הסמכות  את  תהיה  המסים  רשות  למנהל  למשל, 
לקבוע לכל חברה )למעט ציבוריות( כמה דיבידנד 
שיתופים  )משקים  קולחוזים  נקים  אולי  לחלק. 
בבריה"מ, ב.פ( ותנהלו אותם עבורנו? סוכן ביטוח 
שיש לו רווח של חצי מיליון שקל, ורוצה להשקיע 
אותו ברכישת תיק ביטוח או במעבר משרדים - 
מנהל הרשות יאמר לו: לא. אתה תחלק דיבידנד. 
הצמיחה  את  יעצור  זה  הזה?  כדבר  נשמע  איפה 
וצריך לעשות הכל כדי לבלום את החקיקה הזאת".
כך פתח ירון גינדי, נשיא לשכת יועצי המס, 
את שיחתו עם ערן יעקב, סמנכ"ל רשות המסים, 
בכנס אלמנטר. השיח נשא את הכותרת: "חוק 

ההסדרים שישפיע על כולנו".
פחות  ההסדרים  חוק  כי  יעקב  אמר  בתגובה 
ל"חברות  התייחס  הוא  מקודמיו.  אגרסיבי 
הארנק" אליהן כיוון גינדי ואמר: "ציבור שלם 
התרגל לשיעורי מס מופחתים, כי מצא דרכים, 
שמשלם   50% במקום   25% לשלם  חוקיות,  גם 
עצמאי או שכיר בכיר עם הכנסות קטנות יותר. 
אנחנו חותרים לשוויון כמה שאפשר גם במס. 
מי שמשמר את רווחי החברה שלו לעצמו ומחנה 
את הכסף במשך שנים, כי המצב מאפשר לו, ולא 
משקיע אותם בחברה, לוקח לעצמו משכורת לא 
גבוהה כדי לא לשלם מס גבוה - אין לכך מקום 

בעולם השוויוני שאנו חותרים אליו".
גינדי: "אנחנו מסכימים שאם חברה מרוויחה 
2 מיליון שקל בשנה, והבעלים לוקח את הכסף 
פיקטיבית  חשבונית  נותן  שהוא  או  הביתה, 
כביכול ומושך שכר מהחברה, לא צריך לשלם 
מס מופחת. אבל כשמדובר, למשל, בסוכן ביטוח 
שמשאיר את הכסף בצד, כדי שיוכל בעוד 10 
לא  יותר,  גדולה  ביטוח  סוכנות  לקנות  שנים 
 8 שמספיקות  תחליט  המסים  שרשות  ייתכן 
שנים לחסוך, והיא תחייב אותו לחלק דיבידנד, 
והכסף לא יספיק לרכישת הסוכנות עליה חלם. 
את  אין  טנקים,  עם  שמושל  לארדואן,  אפילו 
רוצה  לא  אני  אין.  לפוטין  גם  הזאת,  הסמכות 

לחיות במדינה שבה רשות המסים תחליט כמה 
דיבידנד אחלק". 

יעקב: "יהיו קריטריונים ברורים, שלא יפגעו 
במי שירצה להשקיע את הכסף בחברה".

גם אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, 

על  הממסד  גזרות  נגד  בכנס  בהרצאתו  יצא 
המגזר העסקי ואמר: "אלה העוסקים בהחלטות 
כיווני  את  ויודעים  מבינים  אינם  בממשלה 
המגזר  נגד  שגויות  בהחלטות  מדובר  המשק. 
במשק.  עבודה  מקומות  הרבה  הכי  שמייצר 
הגנה  של  ומופרזים  דרקוניים  בחוקים  מדובר 
על הצרכן והגנת הסביבה, רפורמות פנסיוניות 
הרגולטור,  של  פוסקת  בלתי  והתערבות 
הניהול  של  פליליזציה  של  לסכנה  שמביאה 
חשוף  להיות  עלול  עסק  שבונה  מי   - העסקי 
בקלות לעבירה פלילית. כל אלו והכבדת נטל 
שבעשור  העסקי,  התוצר  על  משפיעים  המס, 
הקודם נהנה מצמיחה של 7% בשנה וכיום 2.3% 
בלבד. אם מקזזים ממנו את גידול האוכלוסייה 

באותה תקופה, מדובר בצמיחה של 0%". 

יעקב )מימין( וגינדי

בכירים נגד גזרות הממסד על המגזר העסקי

ירון גינדי: "אפילו לארדואן אין סמכות 
לקבוע לחברה אם לחלק דיבידנד או לא"

נשיא לשכת יועצי המס דורש לבלום את חוק ההסדרים בשיחה עם סמנכ"ל רשות 
המסים  אוריאל לין: הכבדת המסים והרגולציה הקטינו צמיחת המגזר העסקי ל־0%

 יעקב: "מי שמשמר 
 את רווחי החברה שלו 

 לעצמו - אין לכך מקום 
בעולם השוויוני שאנו 

חותרים אליו"
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מעטפת 
פתרונות 
וכיסויים

שיווק רק באמצעות 
סוכני ביטוח

מובילות 
מקצועית

שירות 
אישי

עובדים עם הכשרה ונהנים מראש שקט,
תמיכה לאורך כל הדרך ומגוון רחב מאוד

של יתרונות תחרותיים.

בהכשרה,
הקשר עם

סוכן הביטוח
הוא אלמנטרי

חברה לביטוח בע"מ

בית "ב מיוחד;  ספר  בית  יש  שבע  באר 
 120 לומדים  שבו  חד־שכבתי  ספר 
השנה  במהלך  שעוברים  ילדים, 
מחליטים שמי שצמצם  השנה  ובסיום  הסתכלות, 
פערים ויש סיכוי שהוא ישתלב בבית ספר רגיל - 
יעבור לבית ספר רגיל. מי שלא - ישתלב בחינוך 
 - הנתרם  לצד  מחוברים  להיות  בחרנו  המיוחד. 
והם הילדים. ארגנו יום גדוש בפעילויות לילדים, 
חווינו חוויה יוצאת מן הכלל וזכינו לקבל חיבוק 
וחיוך של ילד, והרי אין דבר גדול יותר מחיוך של 

ילד. אומרים כן לנתינה".
סיפור מרגש זה סיפרה מיכל וינצר, יו"ר הוועדה 
ביטוח,  סוכני  בלשכת  קהילה  וקשרי  לפעילות 
בכנס אלמנטר באילת. וינצר הוסיפה: "הירתמות 
הסוכנות והסוכנים שהגיעו לבאר שבע מכל רחבי 

הארץ מרחיבה את הלב ולהם מגיעה תודה".
להצלחת  וטרחו  שעמלו  מי  לכל  הודתה  וינצר 
ליו"ר  ועובדיה,  איתוראן  לחברת   - הפרויקט 
הוועדה  לחברי  בקשי,  יפת  בלשכה,  הדרום  מחוז 
לפעילות וקשרי קהילה, לאריה אברמוביץ, נשיא 
מנכ"ל  שמחי,  ורענן  סגניתו  כהן  שוש  הלשכה, 

הלשכה.

אומרים כן לנתינה
סוכני הלשכה למען ילדי חינוך מיוחד בבאר שבע

מיכל וינצר
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 דנים ונהנים:
כנס אלמנטר 2016 

באילת

גאולה אבן 
וגדעון סער

נפרדים 
מאיליה 
ליכטרמן

 אוריאל לין, 
 גדעון סער, 

 אריה אברמוביץ 
וגיא רוטקופף

שלום אסייג

רשף לוי

להקת 
טיפקס
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חדשות הביטוח

מחוז ירושלים יערוך הרמת כוסית 
 לראש השנה ב-26.9 בין השעות

9:00-13:00, בשיתוף "איילון חברה 
לביטוח". חניה ללא עלות בחניון 

המלון. מלון לאונרדו פלאזה, רחוב 
המלך ג'ורג' 47, ירושלים. 

מחוז השרון יערוך הרמת כוסית 
 לראש השנה ב-26.9 בין השעות
15:30-19:00, בשיתוף "קבוצת 

רימונים". חניה חופשית וללא עלות 
מאחורי המתחם. מתחם האירועים 

העסקיים "ספייס", רחוב עתיר ידע 16, 
קומה 6, כפר סבא.

מחוז תל אביב יערוך הרמת כוסית 
 לראש השנה ב-28.9 בין השעות

9:00-13:00, בשיתוף "איילון חברה 
לביטוח". חניה חופשית וללא עלות 

באזור המתחם. באולם התרבות "מרכז 
הבמה", רחוב הכרמל 20, גני תקווה.

מחוז חיפה והצפון יערוך הרמת 
כוסית לראש השנה ב-28.9 בין 

השעות 16:00-20:00, בשיתוף "איילון 
חברה לביטוח", "כלל חברה לביטוח", 

"מנורה מבטחים", "שומרה חברה 
לביטוח" ו"הכשרה חברה לביטוח". 
מתחם האירועים "גן הקונגרסים", 

רחוב קדושי יאסי 2, חיפה. 

אירועי הלשכה

רונית מורגנשטרן

על  לממונה  בכירה  סגנית 
וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק 
ליאורה  עו"ד  האוצר,  במשרד 
פרישה  על  הודיעה  הירשהורן, 
עבדה  הירשהורן  מתפקידה. 
ב־6  כאשר  שנים,  כ־17  באגף 
השנים האחרונות כיהנה כסגנית 
פרשה  שנה  כחצי  לפני  הממונה. 
שרונה  באגף,  אחרת  בכירה 
הבריאות,  תחום  מנהלת  פלדמן, 
בתפקיד  לאחרונה  שהצטרפה 
וספגה  הפניקס  לחברת  בכיר 

ביקורת בשל קיצור תקופת הצינון שלה.
לפניות  היחידה  על  אחראית  היתה  הירשהורן 
הציבור, ופעלה למיצוי זכויות מבוטחים ועמיתים 

בכל  המוסדיים  הגופים  מול 
האגף.  של  האחריות  תחומי 
תהליך  הובילה  היא  בנוסף, 
לייעול השירות שניתן במסגרת 

הטיפול בפניות הציבור באגף. 
היא שימשה גם כאחראית על 
ופעלה  הפיננסי,  החינוך  קידום 
בין היתר לפיתוח אתר "האוצר 
מידע  של  מגוון  הכולל  שלי", 
וכלים הנוגעים לניהול הכספים 
להגברת  הבית;  משקי  בקרב 
בקרב  בנושא  המיומנות 
באמצעות  שונות,  אוכלוסיות 
גורמים  עם  פעולה  שיתופי 
ולהגברת  השלישי;  והמגזר  הציבורי  מהמגזר 
קמפיינים  באמצעות  לנושא  הציבור  מודעות 

שיווקיים.

עוד בכירה באגף שוק ההון 
וביטוח פורשת מתפקידה

הירשהורן. האם גם היא 
תחצה את הקווים?

צר
או

ה
ד 

שר
מ

ת 
רו

וב
 ד

בון
ר 

 ד
ם:

לו
צי

רונית מורגנשטרן

רחמני א לוי  שבשליטת  אחזקות,  יילון 
חמישי  ביום  לבורסה  דיווחה   ,)64%(
לבין  בינה  הסכם  נחתם  כי  האחרון 
חברת אלישקוב ייעוץ והשקעות לקבלת שירותי 
מנכ"לות. על הכוונה למנות את אתי אלישקוב, 
לתפקיד  ביטוח,  הכשרה  מנכ"לית  לשעבר 
מנכ"לית איילון אחזקות, פורסם לראשונה באופן 

בלעדי ב"ביטוח ופיננסים" ב־25 באוגוסט.
משום שמדובר בחברת אחזקות, הסכם ההעסקה 
כאמור  אלא  עצמה,  אלישקוב  עם  נחתם  לא 
ההסכם  פי  על  והשקעות".  יעוץ  "אלישקוב  עם 
אלישקוב תשמש גם כדירקטורית באחת מחברות 
קבוצת האחזקות, כפי שתקבע היא עצמה. ההערכה 
היא שמדובר באיילון ביטוח, הענף בו היא מתמחה 

והאחזקה העיקרית של איילון אחזקות.
אלישקוב, רואת חשבון במקצועה ומומחית בענף 
הביטוח, ניהלה כאמור עד לפני כחודשיים וחצי את 
הכשרה ביטוח. היא התפטרה מתפקידה כמנכ"לית 
הכשרה למרות שהביאה את החברה להישגים רבים. 
בעסקי  מעורבת  תהיה  שאלישקוב  היא,  ההערכה 

הביטוח של איילון, אותה מנהל אריק יוגב.

בהודעה של איילון לבורסה אין פירוט של תנאי 
אלישקוב  אחזקות.  ואיילון  אלישקוב  בין  העסקה 
צפויה כנראה לקבל גם חבילת מניות, בנוסף לסכום 

חודשי גבוה.
האחזקות,  חברת  כיו"ר  לכהן  ימשיך  רחמני 
במקומו של יצחק לקס שפרש לאחרונה מתפקידו.

 דיווח לבורסה מאשר את הידיעה שנחשפה לראשונה ב"ביטוח ופיננסים". אלישקוב, 
מנכ"לית הכשרה לשעבר, תשמש גם כדירקטורית באחת מחברות הקבוצה 

עכשיו זה רשמי: אתי אלישקוב מונתה 
לתפקיד מנכ"לית איילון אחזקות

אלישקוב. צפויה כנראה לקבל גם חבילת מניות
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סיום לפני 

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

דרושים:
לסוכנות הסדרים מובילה בתחומה היושבת 

בפתח תקוה, 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 הסדרים מובילה בתחומה, העוסקת 
בכל תחומי הביטוח דרושים נציגי מכירות 

תותחים! העבודה מול לקוחות קיימים 
וחדשים. הכשרה תינתן על חשבון החברה. 

מתאים לסטודנטים במקצועות הביטוח 
אפשרות להתמחות ולעתודה ניהולית 

למצטיינים שעות גמישות - 6 שעות רצופות, 
אפשרות לפיתוח קריירה מרתקת בעולם 

הביטוח. שכר ובונוסים גבוהים! קורות חיים 
ל:igalm@misgav.co.il המשרה פונה 
לנשים וגברים. פניות מתאימות תיענינה.

לסוכנות הסדרים מובילה בתחומה היושבת 
בפתח תקוה, דרוש/ה - חתם/ת עסקים 
מיומנ/ת ומקצועית! דרישות התפקיד: 

הבנת הפוליסות ודרישות חברות הביטוח, 
הכרת מערכות חברות הביטוח השונות, 

יכולת עבודה על מערכות ממוחשבות, 
אחראי/ת ראש גדול בעלי מוטיבציה גבוהה 

וראיה קדימה.ניסיון בתחום חובה! יוצאי 
סוכנויות ביטוח- יתרון! שכר ובונוסים. 

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

דרושה עובדת עם ניסיון של חמש שנים 
לפחות למשרד בפתח תקוה למשרה /חצי 

 משרה. ניתן לשלוח קורות חיים ל: 
 ilan@ungar-ins.co.il

לסוכנות ביטוח באשדוד דרוש/ה פקיד/ת 
תביעות רכב עם ניסיון חובה. קו"ח למייל - 

 yehuda@afrenkel.co.il 
טלפון 052-7170010 

סוכן ביטוח בירושלים שמתעסק בחסכון 
ארוך טווח בלבד, מעוניין להשכיר חדר 

 במשרדו לסוכן ביטוח. לפרטים: רודן גורדון
rodan@yeuls.co.il

לסוכנות ביטוח בהוד השרון דרושה פקידת 
אלמנטרי עם ידע מוכח ברכב ודירות, ידע 

בענפים נוספים - יתרון. קורות חיים ל: 
 duby@s-sapir.co.il

שכירות משנה
משרד להשכרה בראשל"צ 4 חדרים ושרותים 

ומטבחון צמודים קומה ב. החל מהתאריך 1 
לאפריל 2017 לפנות לאבי ענבר 054-4535632

משרד להשכרה כ-180 מטר בהר חוצבים 
)קרוב לאינטל(. המתחם מוכן, מסודר ומחולק 

למשרדים. מתאים למשרד לסוכני ביטוח, עורכי 
 דין ועוד. אפשרות לשיתופי פעולה. אכלוס 

 מה-1.10.16. לפרטים לפנות לנטלי
052-8196304  yosi@faynermanbituah.com

להשכרה משרד חדר עצמאי ועמדת 
מזכירה בתוך משרד ביטוח בפתח תקווה. 

לפרטים: מאיר 052-2248252

להשכרה – מוקד טלפוני בתוך סוכנות 
ביטוח בפ"ת – המוקד מאובזר בשולחנות 
וכסאות וכולל עמדת מנהל משמרת וחדר 

 צמוד למנהל המוקד. 
לפרטים: מאיר 052-2248252

להשכרה חדר לסוכן ביטוח, עם כל 
התשתיות הדרושות, ביד חרוצים בתל 

אביב, בסוכנות ביטוח איכותית. השכירות 
כוללת שימוש בחדר ישיבות מכובד, מטבח 

מאובזר, בקיצור הכל מוכן, להביא רק 
 מחשב נייד. ליצירת קשר: 

amitdav26@gmail.com

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכן ביטוח מעוניין לרכוש תיק ביטוח חיים. 

סודיות מוחלטת. לפרטים: 050-9114142

למכירה חברה בע"מ )תאגיד ביטוח( ללא 
 תיק ביטוח. ליצירת קשר: 

חיים - 050-6350150

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 052-8741331

סוכני מ בלשכת  ירושלים  חוז 
ביטוח חילק גם השנה שי לראש 
השנה לתלמידי בתי ספר בחינוך 
על  נעשתה  החלוקה  בירושלים.  המיוחד 
נוימן,  טליה  בהובלת  המחוז  סוכני  ידי 
ובשיתוף  קהילה,  לקשרי  הוועדה  חברת 
קופסה  משחקי  שתרמה  הדואר,  רשות 

לילדים כשי לחלוקה.
ארזים,  ספר  בית  מנהל  בביאן,  ראובן 
הודה במכתב תודה לשמואל אשורי, יו"ר 
כתב:  היתר  בין  בלשכה.  ירושלים  מחוז 
מאובחנים  ארזים  הספר  בית  "תלמידי 
רגשיות  נפשיות,  בעיות  עם  כילדים 
שהחבילות  ספק  אין  קשות.  והתנהגותיות 
עבורם  יהווה  וזה  תלמידינו  את  ישמחו 
מקור למוטיבציה ללמידה ולעשייה בבית 

הספר".
תמר רלב"ג, מנהלת בית ספר ברושים, 
לאשורי:  תודה  מכתב  היא  אף  שלחה 
מתקשים  הספר  בבית  רבים  "ילדים 
הפנאי,  בשעות  עצמם  את  להעסיק 
תרומתכם  להעסיקם.  מתקשים  והוריהם 
בשעות  זמנם  את  לבלות  להם  תאפשר 

אחר הצהריים". 

מחוז ירושלים חילק שי לראש 
השנה לילדים בחינוך המיוחד

חברי המחוז מחלקים את השי

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערה

 של משפחת ששון על פטירתו 
 של חבר הלשכה

 עבוד ששון ז"ל
שלא תדעו עוד צער


