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בדרך  לשביתה

ביום ה הכריזה  הכללית  הסתדרות 
כללי  עבודה  סכסוך  על  שלישי 
הביטוח  בנושא  המשבר  בשל  במשק, 
כללית  בהשבתה  מאיימת  ההסתדרות  הסיעודי. 
בעקבות  באה  הסכסוך  הכרזת  המשק.  כל  של 
הסיעודיים  הביטוחים  את  לבטל  האוצר  כוונת 
הקבוצתיים ב־1 בינואר 2017: "רבבות מבוטחים 
יחסי  במסגרת  השנים  לאורך  פרמיה  ששילמו 
עבודה יישארו ללא כיסוי הולם, לאחר שיפלטו 
הקיימים".  הקבוצתיים  הביטוחיים  מההסדרים 
כמו  ברומר,  דב  הסיעוד  מומחה  כי  לציין,  יש 
הסיעודי,  הביטוח  בענף  נוספות  דמויות  גם 
באחריות  היא  גם  נושאת  שההסתדרות  טוענים 
זו שקידמה בעבר את  על המשבר משום שהיא 
בארגוני  הקולקטיביים  הסיעודיים  הביטוחים 
בביטוח  המבוטחים  ייצגה.  אותם  העובדים 
לחודש,  שקלים  עשרות  משלמים  הקבוצתי 
ואילו בביטוחים הפרטיים יגבו מהם מאות ואלפי 

שקלים בחודש )למשל אם הם מעל גיל 75(.
כשביטול  דומה,  מצב  נוצר  שנה  לפני 
הביטוחים היה אמור להיכנס לתוקף ב־1 בינואר 
ההסתדרות  יו"ר  בין  פגישה  ובעקבות   ,2016
כחלון,  משה  האוצר  שר  לבין  ניסנקורן,  אבי 
נדחה הביטול בשנה )הביטול נדחה כבר 3 שנים 
בראשותו  צוות  כי  נמסר,  מהאוצר  ברציפות(. 
בוחן  )ש"ס(   כהן  יצחק  האוצר  שר  סגן  של 
הקבוצתי  הסיעודי  לביטוח  נוספות  חלופות 

בשיתוף עם כלל הגורמים הרלוונטיים. 
ונדחתה על  ניסנקורן  החלופה שהוצגה בפני 
ידיו היא ביטוח סיעוד, שיוצע לבני 60־67, והיא 
תצא למכרז בין חברות הביטוח, בדומה למכרז 
תציע  החדשה  הפוליסה  המחדל.  ברירת  קרן 
תשלום חודשי לטיפול בבית בסך 5,000 שקל 
)לעומת 3,500 שקל כיום( ותשלום של 10,000 
שקל לאשפוז במוסד סיעוד, וזאת לתקופה של 
תגיע  שתיגבה  הפרמיה  זאת,  עם  שנים.  חמש 

כמה  לעומת  בחודש,  לפחות  שקל  לכ־200 
הקבוצתי.  בביטוח  שמשלמים  שקלים  עשרות 
באוצר הציעו גם לרכוש את הביטוח בסכום חד 

פעמי – כ־40 אלף שקל למבוטח בודד.
לאור התנגדות ההסתדרות להצעה, מעריכים 
לתקופה  יידחה  הביטוחים  ביטול  כי  בענף 

נוספת עד לסיום עבודת הצוות לפחות.

מיליון איש מודאגים
את  "הבנתי  ניסנקורן:  אמר  להצעה  בתגובה 
בשבוע  לאוצר  בינינו  והתהום  השבר  עומק 
שעבר כשפקידות בכירה באוצר שהייתה אצלי 
לביטוח  שלה  שהפתרון  וטענה  בחדר  ישבה 
50־40  מכיסו  יוציא  אדם  שכל  הוא  הסיעודי 
אלף שקל ויקנה ביטוח סיעודי. המשמעות היא 
שבני זוג יוציאו כמאה אלף שקל בתשלום חד 
ולא  יושב שם  אני  סיעודי.  ביטוח  ויקנו  פעמי 
פתרון  רוצים  הם   - שומע  שאני  למה  מאמין 


מסתמן – ביטול הביטוח הסיעודי הקבוצתי יידחה שוב 

ניסנקורן דוחה את הצעת האוצר: 
"הם רוצים פתרון בלי אחריות"

האוצר מינה צוות לבחינת חלופות לביטוח, ולכן תידרש דחיית ביטול הביטוח 
לתקופה מסוימת  ההסתדרות מאיימת בשביתה כללית אם הביטוח יבוטל ללא 
פתרון הולם לנפלטים  ח"כ שמולי: "מברך על כוונת ההסתדרות לצאת למאבק" 

  
רונית מורגנשטרן

ח"כ שמולי "חברות הביטוח חגגו על חשבון מבוטחי הסיעוד"אריה אברמוביץ. הלשכה תציע מתווה משלה ניסנקורן. "לא האמנתי למה שאני שומע"
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טכנולוגיה להמשך שנים של צמיחה.
המכלול שלי

בלי אחריות, בלי מעורבות שלהם, בלי סבסוד 
שגרמנו  "כמו  והוסיף:  ניסנקורן  אמר  בשקל", 
לקלוט  המינימום,  שכר  את  להעלות  לכולם 
גם  כך  מוגבלויות,  בעלי  ולשלב  קבלן  עובדי 
בלילה  ישנים  לא  היום  איש  מיליון  פה.  נשנה 
בגלל האוצר ובמקום שבאוצר ישבו יומם ולילה 
את  מבטלים  הם  אמיתיים,  פתרונות  ויזמו 

הביטוחים הקולקטיביים".
אכן,  כי  ופיננסים",  ל"ביטוח  נמסר  מהאוצר 

אינו  הנוכחית  במתכונתו  הקבוצתי  "הביטוח 
לפיכך  המבוגרים.  למבוטחים  מענה  מספק 
שמאפשרת  רפורמה   2016 ביולי  לתוקף  נכנסה 
למבוטחים מבוגרים להצטרף לפוליסות הסיעוד 
של קופות החולים, ללא בחינה של מצבם הרפואי 
ובמחיר זהה ליתר המבוטחים בקופות. כך שכיום 

קיים פתרון סיעודי לכל המעוניין בכך".
ארגוני הגמלאים הודיעו כי יפגינו מול משרד 
פתרון  אי  על  במחאה  בנובמבר  ב־29  האוצר 

המשבר.

מבקר המדינה מעורב
הציוני(  )המחנה  שמולי  איציק  ח"כ  לדברי 
הקיים,  המצב  את  מקפיא  שהוא  הכריז  "כחלון 
זה שהוא לא מקפיא את  רק מה שהוא לא אמר 
זריקת המבוטחים, אלא את הרפורמה, כלומר מאז 
תחילת השנה נזרקו קרוב ל־100 אלף מבוטחים 
לא  החולים  קופות  הקבוצתיות.  מהפוליסות 
מוכנות לקבל אותם )לכ־90% יש ביטוח סיעודי 
בקופות החולים ולכן אינם זכאים לביטוח נוסף. 

הביטוח  לחברות  להגיד  מוכן  לא  האוצר  ר.מ.(. 
ולהחזיר כסף למבוטחים  היד לכיס  להכניס את 
או לחייב אותם לכבד הסכמים, בטענה שזה יפגע 
האוצר  דוחות  לפי  הביטוח.  בחברות  כלכלית 
משנת 2003־2013 חברות הביטוח הרוויחו יותר 
מחמישה מיליארד שקלים נטו רק על הביטוחים 
כבר  המדינה  מבקר  הקולקטיביים.  הסיעודיים 

מעורב בנושא, והוא יפרסם בקרוב".

"הקפאת מצב" - בלוף
סיעודי  חוק לביטוח  גיבש הצעת  ח"כ שמולי 
יזם  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר  )גם  ממלכתי 
של  החוק  הצעת  במרכז  ר.מ.(.  בנושא.  הצעה 
הכוללת  האחריות  העברת  עומדת  שמולי 
וטיפול בקהילה לחולים סיעודיים אל  לאשפוז 
הלאומי.  מהביטוח  והוצאתה  החולים,  קופות 
ההצעה כוללת גם שיפור בהיקף התמיכה בחולה 

ופטור ממבחני תלות לגילאי 75 ומעלה.
השר  שנתן  המפורשות  להתחייבויות  "בניגוד 
הסיעוד  מבוטחי  את  דחף  האוצר  משרד  כחלון, 
למלתעות של חברות הביטוח, שפשוט זרקו אותם 
מהפוליסות והשאירו אותם ללא כיסוי", אומר ח"כ 
שמולי. "אין ספק שזו ההונאה הכי גדולה שהייתה 
כאן, ועוד בחסות המדינה, עם למעלה מ־1.2 מיליון 
כוונת  על  מברך  אני  קורבן.  שנפלו  ישראלים 
ההסתדרות לצאת למאבק עד כדי השבתה כללית. 
מבוטחי  על  להגן  תתחיל  שהמדינה  הזמן  הגיע 
חברות  של  לאינטרסים  לדאוג  במקום  הסיעוד 
שפתרון  הבנו  כבר  חשבונם.  על  שחגגו  הביטוח 
מקפיא  האוצר   - בלוף  הוא  מצב'  'הקפאת  של 
הקבוצתי,  הביטוח  את  לגמרי  לבטל  הכוונה  את 
אבל בקריצת עין נותן אור ירוק לחברות הביטוח 
הפתרון  מהפוליסות.  מבוטחים  ולזרוק  להמשיך 
שלי,  החוק  הצעת  אימוץ  הוא  האפשרי  היחידי 
שתחייב את חברות הביטוח להמשיך את ההסדרים 
הקבוצתיים לתקופת ביניים ובהמשך להכניס כבר 

לתוקף את הצעתי לביטוח סיעודי ממלכתי". 

מתווה ללשכה
לשכת סוכני הביטוח יזמה מחקר שביצע ד”ר 
בועז ים ומציעה פתרון עבור למעלה מ־50 אלף 

אזרחים, בגילאי 75 ומעלה, העומדים להיפלט 
בבעיה  ונמצאים  הקבוצתיים  הסיעוד  מביטוחי 
המיידית והקשה ביותר, הן בשל הסיכון הגבוה 
להיקלע בשנים הקרובות למצב סיעודי והן בשל 
פרטיים  סיעוד  ביטוחי  לרכוש  היכולת  חוסר 

עקב מחירם הגבוה.
ביטוח  בדמי  סיעוד  פוליסת  מציעה  הלשכה 
 500 של  חודשית  בעלות  ומסובסדים  מוזלים 
שקלים, כרבע מהמחיר אותו הם נדרשים לשלם 
כיום. גובה הפיצוי החודשי במקרה בו המבוטח 

יהפוך לסיעודי יהיה 3,000 שקלים.
מהיר  ליישום  הניתן  פתרון  מציע  המודל 
אחריות  של  ערכים  תחת  סבירה  ובעלות 
של  ושילוב  לקשישים  דאגה  חברתית־מוסרית, 
כלל הגורמים המעורבים במשבר שנוצר וסוכני 
הללו  ללא  הסיעוד  ביטוחי  ישווק את  הביטוח 
לנושא  הנדרש  השנתי  התקצוב  סך  עמלה. 

שקלים  מיליון   710 הינו  הקרובות  השנים  ב־5 
בתמיכת המדינה וחברות הביטוח.

יואל זיו, יו”ר ועדת הבריאות והסיעוד  לדברי 
ומעלה   75 לגילאי  מהחברות  הדרישה  בלשכה, 
ויותר לחודש, לגילאי 80  מגיעה ל־1,200 שקל 
 4,000 עד   85 ולגילאי  לחודש  שקל   2,500 עד 
של  משולב  פתרון  כולל  המתווה  לחודש.  שקל 
השקעה לא גדולה מצד המדינה וחברות הביטוח. 
הפתרון  את  בקרוב  להציג  מתכוונת  הלשכה 

המוצע למשרד האוצר ולחברות הביטוח. 



המתווה שגיבש ד”ר ים עבור 
הלשכה כולל פתרון משולב 
של השקעה לא גדולה מצד 

המדינה וחברות הביטוח, 
 כשסוכני הביטוח יתרמו 

לטיפול בנפלטים ללא עלות

ח”כ שמולי: “הגיע הזמן 
 שהמדינה תתחיל להגן 

על מבוטחי הסיעוד במקום 
לדאוג לאינטרסים של חברות 

הביטוח שחגגו על חשבונם"
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ח"כ אלי כהן: "בסיס הלקוחות הרחב 
של חברות וסוכני הביטוח יכול להיות 

אפקטיבי בתחרות מול חברות האשראי"
בראיון לקראת כנס פיננסים מדבר ח"כ אלי כהן על הנעשה בעולם הביטוח בישראל ומה צופן העתיד 

לחברות ולסוכני הביטוח ‰ "יש עודף רגולציה בכל ענפי המשק בכלל, ובתחום הביטוח בפרט"

רונית מורגנשטרן

כנס  פיננסים

כניסת חברות הביטוח לפעילות למתן אשראי "
היא  הביטוח  סוכני  באמצעות  ומשכנתאות 
בכספים  העלייה  רקע  על  זאת,  מתבקשת, 
ומגבלות  מחד  הביטוח  חברות  ידי  על  המנוהלים 
הביטוח  חברות  כניסת  מנגד.  הבנקים  של  ההון 
ולסוכני  להן  נוסף  הכנסה  אפיק  תיצור  לתחום 
והריביות  העמלות  בהוזלת  תסייע  הביטוח, 
חיוני למשק שיוסיף  תזרים אשראי  וכן  ללקוחות 
לצמיחתו", אומר ח"כ אלי כהן )כולנו(, יו"ר ועדת 
הרפורמות בכנסת, בריאיון לקראת כנס הפיננסים 
ב־24  שיתקיים  ביטוח,  סוכני  לשכת  של  הארצי 
במגזין  יפורסם  המלא  הריאיון  בנובמבר בשפיים. 

הפיננסים המיוחד שיופק לקראת הכנס.
הביטוח  סוכני  באמצעות  משכנתאות  "מכירת 
מחפשות  הביטוח  שחברות  כיוון  קלאסית,  היא 
אפיקים לטווח ארוך וזמן ההתקשרות על ידי סוכן 
במקום  יחסית.  קצר  הוא  לקוח  כל  מול  הביטוח 
סוכן  אצל  משכנתא  נקנה  בבנק,  לפקיד  ללכת 
לנדל"ן  לאשראי  הדרישה  היקף  בנוסף,  הביטוח. 
רק ילך ויגדל, לכן צריך להכניס שחקנים נוספים 
לשוק המשכנתאות, כמו חברות הביטוח שמנהלות 
אומר  הבנקים",  מאשר  יותר  גדול  בהיקף  נכסים 
כהן, שנבחר על ידי מגזין דה מרקר לאחד ממאה 
הישראלית.  הכלכלה  על  המשפיעים  האנשים 
יכול  הביטוח  חברות  של  הרחב  הלקוחות  "בסיס 
כרטיסי  חברות  מול  לתחרות  אפקטיבי  להיות 
את  אעודד  הרפורמות  ועדת  כיו"ר  אני  האשראי. 
לפעילות  הביטוח  וסוכני  הביטוח  חברות  כניסת 

בתחום המימון".

בהתייחסו לכמות הרגולציה הלא הגיונית במשק 
בכלל ובתחום שוק ההון, הביטוח והחיסכון בפרט, 
ומה הוא מתכנן לעשות כדי להקל בנקודה זו, אמר 
ח"כ כהן כי "כיום בישראל יש עודף רגולציה בכל 
עודף  בפרט.  הביטוח  ובתחום  בכלל,  המשק  ענפי 
חדשים,  עסקים  בפתיחת  בקושי  ניכר  הרגולציה 

בבריחתן של חברות ישראליות משוק ההון המקומי 
ובמיעוט יחסי של השקעות בינלאומיות בישראל. 
על רקע זאת, החליטו ראש הממשלה ושר האוצר 
רגולציה  ולמניעת  הרגולציה  להפחתת  לפעול 
מכבידה נוספת בד בבד, עם תמריצים להשקעות 
ובינלאומיות,  מקומיות  חברות  ידי  על  בישראל, 
במסגרת  ל־23%.  מ־26.5%  החברות  מס  והפחתת 

על  הקפדנו  הרפורמות,  בועדת  שקודמו  החוקים 
תיקוני  נעשו  זו  וברוח  הרגולציה  כפל  מניעת 
כן,  כמו  ההון.  שוק  ברשות  אלו  כדוגמת  חקיקה, 
להפחתת  שיפעלו  ההון  שוק  לאגף  המסר  עבר 
הרגולציה, כך שתהיה עניינית, וזאת לאחר קבלת 
המקצועיים  הגורמים  של  מסודרת  התייחסות 

הפועלים בתחום הביטוח".

 "מכירת משכנתאות 
באמצעות סוכני הביטוח היא 

קלאסית, כיוון שחברות הביטוח 
מחפשות אפיקים לטווח ארוך וזמן 
ההתקשרות על ידי סוכן הביטוח 

מול כל לקוח הוא קצר יחסית"

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 

ח"כ אלי כהן "אעודד כניסת סוכנים לתחום המימון"

להרשמה לכנס פיננסים

http://www.insurance.org.il
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חברות הביטוח דורשות מסלינגר לחזור 
בה מהאיסור על חלוקת דיבידנד

התאחדות חברות הביטוח מזהירה כי תפנה לבג"צ במידה ודורית סלינגר לא תחזור בה עד היום 
מהאיסור על חלוקת דיבידנד לציבור בעלי המניות שלהן ‰ במכתב ששלחה ההתאחדות לסלינגר 

בתחילת השבוע היא טוענת שהחלטת הממונה נעשתה בחוסר סמכות וכי היא פוגעת בציבור

רונית מורגנשטרן

חדשות  הביטוח

מכתב עליו חתום בא כוחה של ההתאחדות, ב
אלקס הרטמן ממשרד עורכי הדין ש'  עו"ד 
להגיע  הניסיונות  כי  מצוין  ושות',  הורביץ 
וישנם  צלחו,  לא  הביטוח  על  הפיקוח  עם  להסכמה 
סלינגר,  דורית  בהוראת  סמכות  עקיפת  כמו  פגמים 
הממונה על שוק ההון. לכן, מתבקשת הממונה להודיע 
ה־17  ליום חמישי,  על חזרתה מהוראות המכתב עד 

בנובמבר.
יוני שלחה סלינגר מכתב לחברות הביטוח  בחודש 
לקראת  הדיבידנדים  חלוקת  תנאי  את  החמירה  שבו 
ההיערכות לדרישות ההון החדשות שיוטלו על חברות 
הביטוח החל מ־2017 )סולבנסי 2(. סלינגר אסרה על 
חלוקת דיבידנד אם לאחר החלוקה עודף ההון עומד 
מכתב  סלינגר  שלחה  באוגוסט  מ־115%.  פחות  על 
לעמידה  זמנים  לוחות  של  פירוט  ובו  לחברות  נוסף 

צריך  ההון  עודף  לפיו,  בדרישות 
 ,2017 בסוף   115% לפחות  להיות 
120% בסוף 2018 ו־130% מתחילת 

 .2019
לא  סלינגר  של  סמכותה  מקור 

הובהר. 
במכתב ההתאחדות לסלינגר נכתב כי 
על פי מכתבה מאוגוסט "הוטל איסור על 

חברות הביטוח לחלק דיבידנד, אלא בתנאים המנויים 
לכושר  הנוגעים  תנאים  לרבות,  האמור,  במכתב 
הפירעון של החברות תחת 'משטר כושר פירעון חדש' 
- משטר כושר פירעון שאינו מעוגן בחקיקה הקיימת 
כיום. במסגרת המכתב לא הובהר מקור סמכותה של 
המפקחת על הביטוח לשולחו ולא צוין כי התקיימה 
הפועלת  המייעצת  'הוועדה'  עם  כלשהי  התייעצות 

הוראות  למתן  הסמכות  החוק.  מכוח 
שגם  האוצר,  לשר  ניתנה  זה  בנושא 
הוא נדרש לאישור ועדת הכספים של 
בסמכותו.  שימוש  עשה  ואף  הכנסת 
אינה  הביטוח  על  שהמפקחת  בוודאי 
של  בדרך  זאת  סמכות  לעקוף  רשאית 
וברורים  הדברים פשוטים  משלוח מכתב. 

ודי בהם כדי לחייב את ביטול המכתב". 
ממשרד האוצר נמסר בתגובה כי "תפקידה המרכזי 
על  ושמירה  הגנה  הוא  ההון  שוק  על  הממונה  של 
עניינם של המבוטחים. בהתאם, על הפיקוח להבטיח 
היכולת  את  להן  ויש  יציבות  הביטוח  חברות  כי 
לעמוד בכל התחייבויותיהן כלפי המבוטחים, לרבות 
באמצעות חיזוק כרית ההון הקיימת כך שתהלום את 

הסיכונים להם הן חשופות".

 info@idan.biz | www.tamir-finances.co.il | 09-9563006 
חברת קומישן בק  בע”מ. חברת בת מבית תמיר חישובים פיננסים בע”מ

 ‰ בדיקת עמלות חודשית )היקף + נפרעים( 
וקבלת דוח עדכני חודש בחודשו

‰ בדיקת עמלות חודשית באמצעות תוכנה 
ייחודית שפותחה על ידי החברה

‰ ניסיון של 15 שנה בענף
‰ מעל ל־1000 לקוחות סוכני ביטוח
‰ הבדיקה הינה לכל חברות הביטוח

הסוף “לטעויות" חברות הביטוח! 

סלינגר
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אלטשולר שחם משיקה קופת גמל להשקעה
 משרד האוצר אישר את קופת הגמל שמאפשרת למשוך את סכום החיסכון בכל עת ומעניקה פטור 

ממס על רווחי הון וממס הכנסה למי שיחסוך עד לגיל הפרישה ‰ יאיר לוינשטיין, בעלים ומנכ"ל 
משותף: "הפער בין קופת גמל להשקעה אל מול חיסכון בבנקים עשוי להגיע עד 42%"

רונית מורגנשטרן

חדשות  הביטוח

ית ההשקעות אלטשולר שחם השיק השבוע ב
הגמל  קופת  את  השנתי  הסוכנים  בכנס 
האוצר  ע"י  לשיווק  שאושרה  להשקעה 
בישראל  אזרח  לכל  תעניק  הקופה  השבוע.  בתחילת 
ולמשוך  בשנה  שקל  אלף   70 עד  להפקיד  אפשרות 
גיל. מדובר בקופה  בו בכל  ממנו את הסכום שנצבר 
נזילה שמאפשרת למשוך את סכום החיסכון בכל עת 
היום  שעומד  הון,  רווחי  מס  בתשלום  הונית,  בצורה 
על 25%. מי שיחסכו בקופת הגמל להשקעה עד לגיל 
הפרישה וימשכו את הכספים כקצבה ייהנו גם מפטור 

ממס על רווחי הון וכן מפנסיה פטורה ממס הכנסה.
"אנחנו עומדים בפני שינויים רבים כאשר המוטיב 
המרכזי בהם הוא הזדמנות לחוסכים. זה מוצר שכולם 
הרחב  לציבור  שאסור  השקעה  הזדמנות  וזו  בעדו 
לפספס. גמל 2.0 הוא עולם חדש, שמשתדרג, משנה 
ונותן אפשרות חדשה להשקעות בטווח הקצר,  גרסה 
בעלים  לוינשטיין,  יאיר  אמר  והארוך",  הבינוני 
ומנכ"ל משותף באלטשולר שחם גמל ופנסיה. "בפני 
משפחה שרוצה לחסוך כסף נפתחה אפשרות להפקיד 

עם הלידה 500 שקלים בחודש ועד גיל 13 יהיו בקופה 
כ־100 אלף שקל. משפחה של 5 נפשות יכולה להפקיד 

350 אלף שקל בשנה. הפער בין קופת גמל להשקעה 
אל מול חיסכון בבנקים עשוי להגיע עד 42%."

ומנכ"ל  ראשי  השקעות  מנהל  אלטשולר,  גלעד 
החדש  "המוצר  כי  הוסיף  שחם  באלטשולר  משותף 
ציבור  עבור  גם  מצוינת  אלטרנטיבה  הוא  שהושק 
וגם עבור מנהלי השקעות. המוצר מאפשר  החוסכים 
השקעות שמניבות תשואה גבוהה שעד כה היו סגורות 
באפיקים  להשקעה  אפשרות  כולל  הגמל,  בתחום 
הוא  החוסכים  מבחינת  מס.  ויתרונות  סחירים  לא 
יאפשר תשואות גבוהות לצד נזילות מחד, והטבת מס 

משמעותית למי שיחסוך לטווח הארוך".
ב־1990  הוקם  שחם  אלטשולר  ההשקעות  בית 
השקעות,  תיקי  נאמנות,  קרנות  בניהול  ומתמחה 
קופות גמל וקרנות פנסיה. הקבוצה, המנהלת נכסים 
בהיקף כספי כולל של 68 מיליארד שקל, הוקמה על 
ידי קלמן שחם וגלעד אלטשולר והיא מתמחה בתחום 
אלטשולר  גלעד  החוב.  ואגרות  המניות  האופציות, 
בית  של  משותפים  כמנכ"לים  מכהנים  שחם,  ורן 

ההשקעות.

גלעד אלטשולר. "אלטרנטיבה מצוינת"
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כנס  פיננסים 

הביטוח ה סוכני  של  המשמעותית  כניסה 
שאומצו  לאחר  החלה  הפיננסים  לתחום 
יוסי  בכנסת.   2005 באוגוסט  בכר  ועדת  מסקנות 
מנור היה אז נשיא לשכת סוכני ביטוח והשתתף 

בכל דיוני הכנסת שעסקו במסקנות הועדה. 
הביטוח  סוכני  החלו  בכר  רפורמת  “לאחר 
לשווק בעיקר קרנות השתלמות וקופות  גמל. מי 
שהצטרף אז לתחום הפיננסים זכה לתוספת הכנסה 
משמעותית והוא משגשג עד היום. היתרון הגדול 
שיש לסוכני הביטוח על פני משווקים פיננסיים 
לקוחות”,  לחפש  צריכים  לא  שהם  הוא  אחרים 
אומר מנור. “הם רק היו צריכים לפתוח את תיק 
שיש  לקוחות  אותם  שלהם,  הביטוחיים  הלקוחות 
ולהתחיל  ואמון,  טווח  ארוכי  קשרים  אתם  להם 
לשווק להם גם קרנות השתלמות, פוליסות חיסכון 

ופנסיות".
בריאיון עמו שיפורסם במלואו במגזין הפיננסים 
ב־24  שיתקיים  הארצי  הפיננסים  כנס  לקראת 
 MDRT יו"ר  מנור,  מספר  בשפיים,  בנובמבר 
על  ישראל,   MDRT יו"ר  לאחרונה  ועד  אירופה 
הביטוח  סוכני  של  והעתיד  ההווה  ההיסטוריה, 

בתחום הפיננסים.
להבין  צריכים  "הסוכנים  כי  מנור  אומר  עוד 
המוביל,  התחום  הוא  היום  הפיננסים  שעולם 

הטכנולוגיה  בזכות  היתר  בין  לכזה  הפך  והוא 
שקיפות  נגיש,  מידע  שמאפשרות  והדיגיטציה, 
שהם  מוצרים  יש  אמת.  בזמן  פעולות  וביצוע 
מנהלים  ביטוח  כמו  ופיננסים,  ביטוח  משולבי 

ומוצרי  טהורים  פיננסיים  מוצרים  יש  ופנסיה, 
בקיא  להיות  צריך  הביטוח  סוכן  טהורים.  ביטוח 

בכל הערוצים האלה".
של  חדש  ביטוחי־פיננסי  מוצר  יצא  לאחרונה 
קופת גמל להשקעה. מנור קורא לסוכנים לבדוק 
שלהם  הפוטנציאליים  הלקוחות  כל  את  ולדבר 
בנושא זה, "זה מוצר פיננסי הוני שהיה חסר בארץ. 
לקוחות פוטנציאליים הם כל הלקוחות שיש לסוכן 
לכל  ישירה  אישית  פניה  להיות  חייבת  הביטוח. 

לקוח".
להשתלב  צריכים  הביטוח  סוכני  מנור,  לדברי 
בכל המוצרים הפיננסיים. "במשכנתאות למשל", 
מציע מנור, "תמיד אמרתי שסוכן ביטוח שפוגש 
זוג צעיר יכול גם לספק לו הלוואת משכנתא. יש 
הרבה פוטנציאל בתחום המשכנתאות, אבל נכון 
שכיום חסרים לסוכן ספקים למוצרים הפיננסיים, 
על  יתגברו  הביטוח  שחברות  מקווה  ואני 
בביטוחים  שעשו  כפי  זה  בתחום  החיתום  בעיות 
לתחום  גם  מאסיבי  באופן  וייכנסו  הרפואיים, 
"הסוכנים  כי  מנור  אומר  בנוסף  המשכנתאות". 
הצרכני,  האשראי  בתחום  גם  להשתלב  יכולים 
לספק הלוואות, כרטיסי אשראי ועוד. אני בטוח 
שסוכני הביטוח יהיו שם. לא כולם, אבל לא כולם 

צריכים להיות שם".

“ארז שאף להטמיע את תחום הפיננסים ולקדם אותו כתחום ידע מקצועי”
 אמו של ארז גוטמן ז״ל, היו״ר הראשון של תת הוועדה לפיננסים, כותבת על ההחלטה של ראשי לשכת סוכני ביטוח 

להקדיש את כנס פיננסים הקרוב לזכרו

שמי גילה גוטמן, אימא של ארז גוטמן ז”ל שנפטר 
לפני כשנתיים והיה יו"ר תת הוועדה לפיננסים בלשכה.
שמחתי והתרגשתי לקבל את ההודעה על ההחלטה 

של ראשי הלשכה, להקדיש את כנס הפיננסים הנוכחי 
שיתקיים ב־24.11.2016 והכנסים הבאים לזכרו של ארז. 

זו החלטה מחממת לב אשר מצביעה על הערכתכם 
לפועלו של ארז וההכרה בערכים החשובים לו.

ארז שאף להטמיע את תחום הפיננסים בקרב סוכני הביטוח ולקדם אותו 
כתחום ידע מקצועי, לטובת קידום הלשכה והסוכנים אך גם מתוך רצון 

אמתי לקדם את טובת הלקוח ואת האתיקה המקצועית בענף. ארז אהב את 
תחום העיסוק שלו, ניהל שתי סוכנויות ביטוח והשתלב בפעילויות הלשכה, 
במסגרת זו הוא ארגן את כנס הפיננסים הראשון מתוך כוונה שכנסים אלו 

יהפכו למסורת. הכנס זכה להצלחה ועורר תהודה והערכות חיוביות. לצערנו, 

כשבועיים לאחר הכנס נלקח מאתנו בפתאומיות.
אנו מודים לכם מקרב לב שהחלטתם לזכור את 
ארז, את דמותו ואת פועלו כשאתם מקדישים את 

הכנסים לזכרו. זו החלטה ערכית ואנושית ואין הנצחה 
ראויה מכך. בנוסף תודה על התמיכה הרבה וההקשבה 

שאנחנו מקבלים מאז האסון מאנשי הלשכה, אריה 
אברמוביץ – נשיא לשכת סוכני ביטוח, מר יובל ארנון 
– יו”ר הועדה לביטוח פנסיוני, ליאור רוזנפלד – יו”ר סניף חיפה, יוסי ורסנו – 
יו”ר תת הועדה לפיננסים וכן תודה לאנשים רבים נוספים בלשכה, בחברות 

הביטוח ובקרב עמיתיו של ארז שצר המקום מלהכיל את שמות כולם.
אנחנו מאחלים עשייה פורייה והצלחה לכל אנשי הלשכה והסוכנים, בכנסי 

הפיננסים ובפעילות הביטוח בכלל.
גילה גוטמן והמשפחה

יוסי מנור: "עולם הפיננסים הוא התחום המוביל"
רפורמת בכר הכניסה את סוכני הביטוח לתחום הפיננסים, אך רק מעטים ניצלו את האפשרויות שנפתחו 

בעקבות זאת ‰ יוסי מנור, שהיה נשיא לשכת סוכני ביטוח בזמן גיבוש הרפורמה, מדבר על המהפכה שיצרה ‰ 
“היתרון הגדול שיש לסוכני הביטוח על פני משווקים פיננסיים אחרים הוא שהם לא צריכים לחפש לקוחות"

 רונית מורגנשטרן

יוסי מנור

ארז גוטמן ז"ל
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ביטוח  בעולם        דוד ליפקין

הדרך הקלה לעבודה יעילה
פתרונות טכנולוגיים מתקדמים בתחום הביטוח, הפנסיה והפיננסים 

M
ic

ha
el
 V

ad
on

, fo
to

lia
ם: 

מי
לו

צי

INTELLIGENT ב הביטוח  עיתון  שערך  בזק  משאל 
INSURER, אחרי הבחירות לנשיאות ארה”ב בסוף השבוע, 
 63% הבחירות.  לתוצאות  המנוגדות  מפתיעות  תוצאות  התקבלו 
ארה”ב,  לנשיאות  קלינטון  הילרי  במועמדות  תמכו  מהנשאלים 
טראמפ, ואילו 4% מהנשאלים  בעוד שרק 35% תמכו במועמדות 

נמנעו.
בעל  הוא  הנבחר  הנשיא  כי  ציינו  טראמפ  בבחירת  התומכים 
אוריינטציה עסקית מובהקת שהמבטחים ומבטחי המשנה בארה”ב 
באמצעות  הצמיחה  להגברת  יפעל  הוא  לטענתם,  ממנה.  יהנו 
הורדת מסים לחברות ואנשים, ויקטין את ההכבדות הרגולטוריות. 
חותר להפוך את ארה”ב למדינה  כי טראמפ  ציין  אחד המבטחים 
המעודדת עסקים עם פחות הכבדות רגולטוריות, כך שאם הכלכלה 

תצמח תעשיית הביטוח תהנה מהמצב.
בקרב תומכי טראמפ נשמעה ביקורת על הילרי קלינטון. הם ציינו 
שהיא לא גילתה הבנה בתעשיית הביטוח כאשר אמרה שתוריד את 
פרמיות הביטוח ולא היה לה חזון מציאותי. בנוסף, אנשי הביטוח 
נכסים  החביאו  בארה”ב  זרים  מבטחים  כי  טענותיה  את  ביקרו 

באזורי אוף־שור.
סברו  קלינטון  תומכי  זאת,  לעומת 
מתאימה  בחירה  הייתה  היא  כי 
בנחישות  פועלת  שהייתה  יותר, 
גלובאליים,  סכסוכים  ליישוב 
בצורה  הכלכלה  את  מנהלת 
המצב  את  ומשאירה  יציבה 
נרחב  ידע  לה  יש  בנוסף,  הקיים. 
על בעיות העולם וניסיון בטיפול 
בניגוד  בינלאומיים,  בנושאים 
לטראמפ. מכיוון שטראמפ יהיה אסון 
גם  הרי  הגלובאלית,  לכלכלה 
מגמת הגלובליזציה של 
הביטוח  תעשיית 

תיפגע.

המבטחים נערכים 
להערכת אנשי הביטוח בארה״ב ובאירופה, 

הנשיא האמריקאי הנכנס יפחית את 
התערבות הממשל בחיי הכלכלה ויגלה הבנה 

לסיכונים שנוטלת תעשיית הביטוח 

הבריאות כ ביטוח  פוליסת  את  רכשו  אמריקאים  אלף   100
עשו  הם  ארה”ב.  כנשיא  טראמפ  דונלד  של  היבחרו  למחרת 
חוק  את  שיבטל  הצהיר  טראמפ  הבחירות  שבמהלך  למרות  זאת 
ארה”ב  נשיא  אובמה,  ברק  של  ביוזמתו  שנחקק  בריאות  ביטוח 
הנוכחי. היה זה המספר הגדול ביותר של רוכשי פוליסה ביום אחד, 

מאז שנחקק החוק.
בקרב חברות הביטוח בארה”ב שוררת מבוכה ביחס לכוונותיו של 
טראמפ לגבי ביטול החוק. בראיון שנתן לוול סטריט ג’ורנל לאחר 
לגבי  עמדתו  את  מחדש  שוקל  הוא  כי  אמר  אובמה  עם  פגישתו 
לתת  המבטחים  את  שמחייבים  הסעיפים  ביטול  אי  ולגביי  החוק 
כיסוי לאנשים עם בעיות בריאות ומאפשרים להורים לרכוש כיסוי 

ביטוחי לילדיהם עד גיל 25־26, בהתאם לפוליסה שלהם.
ביחס  תוכניותיו  את  יבהיר  שטראמפ  מצפים  הביטוח  אנשי 
לחוק ביטוח הבריאות של אובמה. כזכור, המפלגה הרפובליקנית 
כוונתה  על  והצהירה  לחוק  התנגדות  הביעה  האמריקאי  בקונגרס 

לבטלו במידה ונציגה ייבחר לבית הלבן.

יום לאחר הבחירות: 
100 אלף אמריקאים 
רכשו ביטוח בריאות 

טראמפ

המספר הגדול ביותר של 
רוכשי הפוליסה ביום אחד
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תביעה  יצוגית

הורים ל קבוצת  הגישה  כחודש  פני 
להכרה  וביקשה  ילדיהם  בשם  תביעה 
את  תובעים  ההורים  כייצוגית.  בה 
החברות כלל ביטוח ואיילון בהיקף של כ־1.44 
התביעה  הגשת  בעקבות  שקל.  מיליארד 
חלה  בנושא,  שעסקו  בטלוויזיה  וכתבות 
ביטוח  וסוכני  הורים  מצד  גדולה  התעניינות 
לגבי האפשרות לתבוע בגין תאונות ילדיהם 

שלא קיבלו עליהן פיצוי. 
על פי סקר של מכון רפי סמית שנערך לפני 
כשלושה חודשים , כ־90% מהורי התלמידים 
בארץ לא ידעו שהם יכולים לתבוע פיצוי על 
פציעה  עקב  גם  ילדם  של  חבלה  או  פציעה 
בחו"ל וכ%40 כלל לא היו מודעים לקיומו של 

הביטוח.
האינטרנט  בעידן  היום  שגם  מוכיח  "הסקר 
והרשתות החברתיות 73% מההורים מצהירים 
הביטוח  חברות  פוליסה.  קיבלו  לא  שמעולם 
לדאוג  חייבות  שהעיריות  בטענה  מיתממות 
הורים  כולנו  הורה.  לכל  הפוליסה  למסירת 
ביטוח  ואנשי  קרה  לא  שזה  יודעים  ואנחנו 

אומר  רציני",  לא  תירוץ  שזה  מבינים 
מבאי  אחד  פרנקל,  אבי  עו"ד 

סוכנות  ומנכ"ל  בתביעה  הכוח 
ביטוחים".  "אבידן  הביטוח 
הראשונים  לא  אנחנו  "אגב 
בשנת  גם  כך,  על  להתלונן 
של  החינוך  בוועדת   2007
הכנסת  הוצג סקר של מכון 
כי  שקבע  גיאוקרטוגרפיה 

ולא  ידעו  לא  מההורים   84%
קיבלו כל מידע על הפוליסה".

הביטוחים  רוב  פרנקל,  לדברי 
נעשו בידי כלל ביטוח המבטחת מזה 24 

שנים את כלל תלמידי ישראל בביטוח תאונות 
איילון  בידי  ומקצתם  לתלמידים,  אישיות 
וחברות נוספות. עילות התביעה העיקריות הן 
הפרת חובות חקוקות, הטעיה ותרמית של כל 

התלמידים במדינת ישראל והוריהם. 

10 אלף שקל לתביעה
"החלטנו להגיש את התביעה בעיקר כשירות 
שוק  כשל  פה  "היה  פרנקל.  אומר  לציבור", 

נוראי, מאות אלפי משפחות לא 
ילדם  של  פציעה  בגין  פוצו 
שילמו  שהם  פוליסה  פי  על 
מתבייש  לא  אני  עבורה. 
כוותיק  אני,  שגם  לספר 
דין,  ועורך  הביטוח  בענף 
 20 לפני  שן  שבר  כשבני 
הצהריים,  אחר  במשחק  שנה 
דעתי  על  העליתי  לא  אפילו 
את  מכסה  התלמידים  שביטוח 

המקרה. עם זאת, ההחלטה על התביעה נפלה 
כלל  חברת  הנראה  שככל  לנו  כשהתברר  רק 
שמרבית  לעובדה  שנים  במשך  מודעת  היתה 
בחשבון  זאת  לקחה  ואף  תובעים,  לא  ההורים 

בשיקוליה האקטואריים".
10%־20%  שרק  נראה  המחקרים  "לפי 
הגישו  פיצוי  להם  ומגיע  שנפצעו  מהילדים 
תביעה. זאת, משום שהוריהם בכלל לא ידעו 
על הפוליסה או שלא ידעו שביטוח התלמידים 
מכסה כל פציעה 24 שעות בכל מקום בארץ 
ובעולם, בלי צורך להוכיח אשם או רשלנות. 
לפי  תבעו.  לא  מהנפצעים   80% לפחות 
נתוני חברות הביטוח ב־24 השנים האחרונות 
מעל  כלומר  תביעות,   100,000 כמעט  היו 
חברות  של  לכיסן  הלכו  שקל  מיליארד  שני 
מאחר  כי  ומציין  פרנקל  מסביר  הביטוח", 
שהינה  ההתיישנות  תקופת  בילדים,  שמדובר 
התיישנות  ולכן   18 בגיל  מתחילה  שנים   3
 .21 זכות התביעה על פי הפוליסה היא בגיל 
שנפצעו  ילדים  לגבי  גם  מביהמ"ש  "ביקשנו 
שהואיל   ,21 גיל  מעל  הם  והיום  תבעו  ולא 
והוכח שהייתה פה הטעיה, יש להתחיל למנות 
רק  ההתיישנות  שנות  שלוש  תקופת  את 

מהיום".

עו"ד אבי פרנקל: "300 אלף מקרים ברי תביעה 
לא הוגשו לחברות הביטוח לשם מתן פיצוי" 

התעניינות גבוהה מצד הורים וסוכני ביטוח בעקבות התביעה נגד חברות הביטוח כלל ואיילון. 
היקף התביעה הוא כ־1.44 מיליארד שקל  כ־80% מהורי התלמידים בארץ לא ידעו שהם 
יכולים לתבוע פיצוי בגין פציעה או חבלה של ילדם, מחוץ לשטח בית הספר ואפילו בחו"ל 

 
רונית מורגנשטרן

 "מעל שני מיליארד 
 שקל הלכו לכיסן של 

חברות הביטוח"

תקף גם לגביי פציעות מחוץ לשטח בית ספר ואפילו בחו"ל

אבי פרנקל
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חדשות  הביטוח        

אנליסט  מסלול לתוך מוזג 560 מ.ה כללי, השתלמות אנליסט ההשקעה מסלול 1.1.16 ביום .₪ מיליון 500 מעל של בשווי נכסים המנהלות הכללי במסלול ההשתלמות קרנות כלל . מבין 31.08.16 לתאריך נכון האוצר. משרד של נט הגמל באתר הנתונים פי על
בקופות "מסלולי השקעה הוממנה ללהור בהתאם 61.1.1 מיום החל תקנונית תה . מדיניועקשה 000-2690-06500000000000-064088115 כללי השתלמות אנליסט פנסיוני מוצר קידוד תומלתשללי, הכ אנליסט נקרא הממוזג . המסלול 269 מ.ה ב', כללי השתלמות
על עודפת תשואה ההשקעותהל שיג מנהל של יכולתו את המשקף מדד יתנשינו ה אלפא מדד (2) תעביד שתושגנה תשואות על להצביע כדי בעבר שהושגו תשואות על במידע אין יויהול. ימד ניכנ ברוטו-לפני נומינליות תשואות (1) 51.9.61 מיום הגמל"

מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות. לחברה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה. אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק השקעות וכן אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק פנסיוני. 

אנליסט השתלמות כללי
מהמובילות בתשואות לשנה ולשלוש שנים*

תשואה 12 חודשים אחרונים )1(
)10/15 - 9/16(

)1( תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות 
6.40%7.41%

)1( מדד אלפא 5 שנים אחרונות )2(תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות 
)10/11 - 9/16(

5.18%2.16%

*

sochnim@analyst.co.il :דסק הסוכנים שלנו ישמח  לעמוד לרשותך - טל': 7147168 - 03 | דוא"ל
על פי הנתונים באתר הגמל נט של משרד האוצר. נכון לתאריך 30.9.16. שנה מתייחסת ל- 12 חודשים אחרונים. מבין כלל קרנות ההשתלמות במסלול הכללי המנהלות נכסים בשווי של מעל 500 מיליון ₪. ביום 1.1.16 מסלול ההשקעה אנליסט השתלמות 

  כללי, מ.ה 560 מוזג לתוך מסלול אנליסט השתלמות כללי ב', מ.ה 962. המסלול הממוזג נקרא אנליסט השתלמות כללי, קידוד מוצר פנסיוני אנליסט השתלמות כללי 511880460-00000000000560-0962-000 . מדיניות השקעה תקנונית החל מיום 1.1.16 
מדד אלפא שנתי הינו מדד  בהתאם להוראות חוזר הממונה "מסלולי השקעה בקופות הגמל" מיום 15.9.16.  (1) תשואות נומינליות ברוטו-לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.  (2)

 המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות. לחברה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה. אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק השקעות וכן אין   
  לראות באמור משום ייעוץ או שיווק פנסיוני.

או שיווק 
פנסיוני.

)10/11 - 9/16( )10/13 - 9/16(

ח"כ בוקר: "אני מייחסת חשיבות 
לקולם של סוכני הביטוח"

מעל 200 איש השתתפו בכנס של מחוז הצפון בלשכת סוכני ביטוח. בין משתתפי הכנסת 
היו גם חברי הכנסת נאווה בוקר ואיציק שמולי שהתייחסו לחשיבות של ביצוע ביטוח 

באמצעות סוכנים  שמולי: “איני רואה מצב בו ימכרו פוליסות סיעוד ובריאות ללא סוכן״

רונית מורגנשטרן

"
בכל יוזמה עתידית שלי - סוכני 
חשיבותם  בתמונה.  יהיו  הביטוח 
גדולה ומכרעת. אני נמצא בקשר 
הדוק ורב שנים עם אריה אברמוביץ 
אתם  מתייעץ  רוזנפלד,  וליאור 
איציק  ח"כ  אמר  מהם",  ומתעדכן 
ועדת  חבר  הציוני(,  )המחנה  שמולי 
הרווחה בכנסת, בכנס של מחוז הצפון 
בלשכת סוכני ביטוח. "איני רואה מצב 
ובריאות  סיעוד  פוליסות  ימכרו  בו 
של  המיידי  המינוי  גם  סוכן.  ללא 
לתפקידי  ההון  שוק  באגף  בכירים 
ניהול בחברות ביטוח הוא דבר שצריך 
וכבר  המחוקקים  מעיני  שינה  להדיר 
ברישיון",  כשערורייה  זאת  הגדרתי 

אמר ח"כ שמולי.
כרמל,  החולים  בית  בשיתוף  התקיים  הכנס 
בוקר  נאווה  ח"כ  גרופ.  וקופל  מבטחים  מנורה 
היא  גם  השתתפה  הכנסת,  יו"ר  סגנית  )ליכוד(, 
ביטוח  ביצוע  של  חשיבותו  את  וציינה  בכנס 
ובכלל  הכספים  "בוועדת  סוכנים.  באמצעות 
הביטוח.  סוכני  מייחסת חשיבות לקולם של  אני 
מוכרנים  ע"י  ישירה  מכירה  לקבל  מוכנה  אינני 
לא מורשים, פעולה שתעשה וכבר עשתה רק נזק 

לציבור".

שגרירי הציבור 
ד"ר אבי גולדברג, מנהל המרכז הרפואי כרמל, 
ציין את הקשר רב השנים בין בית החולים לסניף 

חיפה בלשכה. "העמדנו את מיטב הרופאים לטובת 
הכנס מתוך הכרה בחשיבות הידע שחייבים לשאת 

הביטוחים  בתחום  הביטוח  סוכני  עימם 
השגרירים  למעשה  אתם  הרפואיים. 

לכוון  הכלים  ובידכם  הציבור  של 
אותו ואתם רלוונטיים מתמיד". 
"אני סבור שידע רפואי יכול 
רק להפוך את הסוכנים לסוכני 
ומקצועיים  טובים  בריאות 
רוזנפלד,  ליאור  הוסיף  יותר", 

הכנס.  ומארגן  חיפה  סניף  יו"ר 
במסורת  להתמיד  שמח  "אני 

כרמל.  ביה"ח  עם  פעולה  שיתוף 

הראשונה,  מהשורה  מרצים  תמהיל 
הפכו  וראשי הלשכה  בכירים  רופאים 

עוד כנס של מחוז הצפון להצלחה”.
מעל 200 סוכנים נהנו מהרצאותיהם 
של ד"ר אורי סגול, ראש מכון הגסטרו, 
בכירה  נוירולוגית  בלוך,  סיוון  ד"ר 
בביה"ח,  מוחי  שבץ  תחום  ואחראית 
מומחית  ישראל,  מוריה  ימית  עו"ד 
לתביעות בריאות, יואל זיו, יו"ר ועדת 
הבריאות בלשכת סוכני ביטוח ואריה 

אברמוביץ, נשיא הלשכה.
הלב  תשובת  עיקר  את  ואולם, 
בריאות  ופרשן  כתב  רזניק,  רן  מיקד 
את  כשסקר  היום"  ב"ישראל  בכיר 
הציבורית  הרפואה  של  העגום  מצבה 
יש  מתמיד  יותר  "אולי  בישראל. 
ולפוליסות  היום מקום לרפואה פרטית בישראל 
מקרי  כמות  ביטוח.  סוכני  באמצעות  פרטיות 
והיחס  השירותיות  חוסר  הרשלנות, 
זאת",  מוכיחים  הציבורית  ברפואה 

אמר רזניק.
נשא  יו"ר המחוז  מיכה אדוני 
שיתוף  את  וציין  ברכה  דברי 
חיפה  סניפי  בין  הפעולה 
וטבריה ואת אחריותו של סוכן 
הביטוח, "לא יעלה על הדעת 
שסוכן לא יציע ביטוח בריאות 
למבוטחיו ולא יהפוך את משרדו 

לדיגיטלי". 

 ליאור רוזנפלד, איציק שמולי, אריה אברמוביץ ומיכה אדוני

נאוה בוקר
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חדשות  הביטוח        

“השאירה טעם של עוד”
כנס ראשון של מחוז השפלה התקיים השבוע במתכונת החדשה שהנהיגה היו"ר 

ג'ינה פלד  פלד: "הסוכנים מאוד אהבו את הקונספט החדש של ההרצאות 
הארוכות והמעמיקות לעומת מה שמקובל בדרך כלל בכנסים"

רונית מורגנשטרן

כנס MDRT לזכרו של יואל תמרי 
איציק סיט, חבר מועדון MDRT ישראל, על הכנס לזכרו של יואל תמרי

מחוז כ לכנס  הגיעו  סוכנים   80
שלישי  ביום  שהתקיים  השפלה 
לאמנויות  מונארט  במרכז  האחרון, 
באשדוד. הכנס התקיים בשיתוף עם חברות 
ההרצאות  וכלל  מיקוד  ומוקד  שגריר 
מעמיקות שנגעו בנושאים מקצועיים ובאו 
השוטפת  בעבודתו  הביטוח  לסוכן  לתרום 

בניהול המשרד והידע המקצועי שלו.
ומומחה   עו"ד לדיני עבודה  דניאל שמר, 
להתארגנות  חברות  ובעלי  מנהלים  לליווי 
וליגטורה, ריתק את הנוכחים במשך כשעה 
"איך   - בנושא  שעסקה  בהרצאה  ורבע 
לנהל עובדים ולצאת בשלום". “עו”ד שמר 
העביר  בארץ  בתחומו  מהמובילים  שהוא 
את ההרצאה בצורה מהפנטת”, אמרה יו”ר 
המחוז, ג’ינה פלד. “הוא נתן כלים לסוכנים 
בכל הקשור ליחסי עובד מעביד, סקר את 

ימי  לגבי  החדשים  והעדכונים  העבודה  חוקי 
הקרובה,  בשנה  המינימום  שכר  עדכון  חופשה, 
מדובר  ועוד.  פיטורים  לפני  שימוע  חגים,  דמי 
במידע מאד חיוני שבא להגן עלינו הסוכנים מפני 

תביעות”.
של  בעליה  שילה,  חנה  הייתה  נוספת  המרצה 

"היבטים  על  שהרצתה  לאימון",  ומעבר  "מעל 
הרצאתה  גם  המשרד".  ניהול  לשדרוג  פרקטיים 
שמדובר  מבטיחה  ופלד  משעה  למעלה  נמשכה 
שצפויות  הרצאות  סדרת  מתוך  אחת  בהרצאה 
דיברה  האחרון  בכנס  זה.  בנושא  המחוז  לסוכני 
מידע  להשגת  שאלות  עובדים,  גיוס  על  שילה 

על העובד בראיון עבודה, המוטיבציה שלו 
מ”מוקשי  להימנע  ואיך  שלו,  והאישיות 
הייתה  שילה  חנה  של  “הרצאתה  ריאיון”. 
טעם  השאירה  ובהחלט  מקצועית  עניינית, 

של עוד”, אמרה פלד.
כללי  לביטוח  הועדה  ,יו"ר  מונין  אריאל 
דירה  "פוליסת  על  בכנס  דיבר  בלשכה, 
צנרת(  נזקי  חידוש,  צירוף,  )תביעות, 
וחשיבותה בעבודת הסוכן". מונין סקר את 
ענף הדירות, שכנע את הסוכנים בחשיבות 
המוצר במשרד הסוכן, דיבר על הרגולציה 
בענף ועל פוליסת הדירה התקנית החדשה 
וחוזרי  המים  נזקי  חוזר  טיוטת  במסגרתה, 

צירוף לביטוח וחידוש. 
"הסוכנים מאד אהבו את הקונספט החדש 
של ההרצאות הארוכות והמעמיקות לעומת 
מה שמקובל בדרך כלל בכנסים – הרצאות 
בדרך  שאמשיך  ביקשו  הם  ותמציתיות.  קצרות 
רוצה  "אני  הכנס.  את  פלד  סיכמה  ופירגנו",  זו 
להודות לאודי הוד, יו"ר סניף רחובות/נס־ציונה 
והעבודה ללא לאות  על תרומתו הרבה, הנתינה 
שנמשיך  ובטוחה  סמוכה  אני  הסוכנים.  למען 

לשתף פעולה".

מול נ הים,  חוף  על  בהרצליה  פגשנו 
מקצועי  מפגש  לעוד  והתכוננו  המרינה, 
לנו  חיכתה  הפעם  אבל  ומעשיר.  ייעודי 
לחלוק  שמח  ואני  אחרת,  קצת  מרגשת  חוויה 

אתכם את הרגעים האלה.
הנכנס,  ישראל   MDRT יו”ר  חן,  אבן  אלון 
המשותף  הראשון  המפגש  את  להקדיש  בחר 
היום  את  פתחנו  ז”ל.  תמרי  יואל  של  לזכרו 
הוחשך  באולם  האור  ואז  שגרתיות,  בברכות 
היה  דק’. הסרט על המסך  בן 20  והוקרן סרט 
המרכזית  הבמה  על  תמרי  יואל  של  הופעה 

MDRT העולמי בארה”ב בשנת 1987.  
שמוזמנים  מקצועיים  מרצים  כלל,  בדרך 
מקבלים הזה  מהסוג  באירועים   להרצאות 
דקות,   25 של  הרצאה  על  דולר  כ־150,000 

קצת יותר מחצי מיליון במטבע הישראלי, אבל 
הישראלי הזה עם העיניים הכחולות עלה לבמה 
ודיבר באנגלית רהוטה, ללא תמורה. היחידים 
שקיבלו תמורה הם היושבים באולם שהקשיבו 

לכל מילה.
גם כל יושבי האולם בהרצליה נצמדו לכיסאות 
הייתה  הרצאתו  יואל.  של  מילה  לכל  והאזינו 
והמקצועיים,  האישיים  חייו  מסע  על  בנויה 
עקב  שנסגרה  השקעות  בחברת  מעבודתו 
כדי  רק  ביתו  מכירת  דרך  כלכליים,  קשיים 
לשרוד את החיים ועד התחלת עבודתו כסוכן 

ביטוח חיים מקצועי. 
חלק מהסיפור האישי נגע באובדן בנו הבכור 
מייק ז”ל, שנפל במלחמת יום הכיפורים, אירוע 
זה ליווה אותו ואת משפחתו בכאב במהלך כל 

רבה  בנחישות  בתעשייה  צמח  יואל  חייהם. 
לאנשים.  באהבה  ובעיקר  למקצוע  באהבה 
זכה  והוא  אליו  הצטרף  בנו  ושמחתו,  למזלו 

לעבודה משותפת של שניהם.
הרצאתו לוותה בדגשים על מקצוענות לצד 
הקהל  קם  ההרצאה  של  בסופה  הזולת.  אהבת 
באולם המרכזי על הרגליים והריע לו. ואנחנו, 
במרחק 30 שנים, עשינו בדיוק את אותו הדבר 

באולם בהרצליה.
כולנו נפעמנו, התרגשנו, ואפילו דמענו. יואל 
 MDRTב־ החברים  וסוכניה  ישראל  את  ייצג 

בכבוד רב.
יעשה  מביננו  הבא  המרצה  כי  לכולנו  נאחל 

זאת בקרוב.
יהיה זכרו ברוך.

אריק ורדי וג'ינה פלד בכנס השפלה
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ארנון

חדשות  הביטוח 

לשכה דורשת מהמסלקה הפנסיונית לחדול ה
בטענה  הסוכנים  ללקוחות  ישירות  מפניות 
בלשכה  אישיים.  פרטים  משלימים  שהם 
למסלקה  אסור  מידע,  מאגרי  חוק  פי  שעל  טוענים 
לעשות שימוש במאגר שנוצר לאור פניות המבוטחים 

ולהציע להם שירותים נוספים.
לביטוח  הוועדה  יו"ר  ארנון,  יובל  ששלח  במכתב 
כי  נכתב  הפנסיונית  למסלקה  בלשכה,  פנסיוני 
"לאחרונה אנו עדים להתנהלות לפיה לקוחות סוכני 
הביטוח זוכים לקבלת פניות מצד המסלקה הפנסיונית 
אשר מטרתן להשלים פרטים לשם יצירת קשר ישיר 
בינם לבין המסלקה, ולשם רכישת שירותים נוספים 

מכל פונה אשר פנה אליהן בעבר לשם ביצוע 
ההתנהלות  כי  לציין,  למותר  'פישינג'. 
בהוראות  עומדת  ואינה  אסורה  האמורה 
אנו  פיננסיים.  שירותים  על  הפיקוח  חוק 

מבקשים לחדול מפעילות זו לאלתר, שאם 
לא כן, נדרש לפעול בכל האמצעים העומדים 

לרשותנו על מנת להפסיק התנהלות נפסדת זו".
תגובת המסלקה הפנסיונית: "המסלקה הפנסיונית 
שלחה עדכון עם מידע מקצועי ללקוחות המסלקה 
נתנו  ואשר  המסלקה  באתר  ישירות  נרשמו  אשר 
במידע  מהמסלקה.  מידע  לקבלת  הסכמתם  את 
שנשלח על ידי המסלקה פורטו השינויים המהותיים 

שהתרחשו בשוק בשנת 2016, תוך הצגת 
שינויים  של  האפשריות  ההשלכות 
להמשיך  המלצה  וכן  החוסך,  על  אלו 
ולהיוועץ גם עם איש מקצוע – סוכן או 

יועץ פנסיוני. 
המסלקה הפנסיונית לא ביצעה כל פניה 
ללקוחות סוכני הביטוח לצורך מכירת שירותים 
כלשהם. מהות הפניה הייתה להנגיש לציבור החוסכים 
את המידע ולהקל עליהם בהבנת המפה הפנסיונית. 
אנו בטוחים כי קהל סוכני הביטוח יכול לברך על כל 
מהלך שיש בו משום הגברת מודעות החוסכים לתחום 

הפנסיוני".

הנושא " זה  השינוי",  רוחות  מול  הרווח  שורת 
שיעמוד במרכז ועידת עדיף ה־16 שתיפתח ב־28 
בנובמבר בערב גאלה חגיגי באולמי אווניו, קרית 
שדה התעופה. הערב יוקדש להוקרה לענף ובמהלכו 
ועיתונאי  עדיף  של  השנה"  "נבחרי  טקס  יתקיים 
והפעילים  הגופים  יוכרזו  בטקס  והפיננסים.  הביטוח 
המובילים בענף הביטוח והפנסיה ויוענק תואר סוכן 
טווח,  ארוך  חיסכון  בענפי  השנה  וסוכנות  השנה 

אלמנטרי וביטוחי בריאות וסיעוד.
אורי  לעו"ד  חיים  מפעל  פרס  יוענק  בנוסף, 
תרומתו  על  אורלנד,  אורי  חברת  מייסד  אורלנד, 
הרבה להתפתחות הענף. את הערב תנחה העיתונאית 
אתי אפללו, עורכת מגזין כלכליסט, והעורך הראשי 

של עדיף, עופר נוריאל, ישא דברים.
ביום למחרת ייערך יום דיונים בהשתתפות למעלה 

הוועידה,  המשק.  ובכירי  המדיניות  מקובעי  מ־800 
בהנחיית מנהלת מכללת עדיף שלומית יהב, תחולק 
לשלושה מושבים מרכזיים שיורכבו מהרצאות, רבי 
שיח וזרקורים. המושב הראשון יעסוק ביציבות בעידן 
של רווחיות פוחתת ויפתח בפאנל בהשתתפות אריה 
גיא  ד"ר  ביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא  אברמוביץ, 
הביטוח,  חברות  והתאחדות  איגוד  מנכ"ל  רוטקופף, 
ואלון  ההשקעות  בתי  איגוד  מנכ"לית  מרוז,  יוליה 
גלזר, מנהל מחלקת המחקר וסמנכ"ל לידר שוקי הון. 
בהמשך ירצו גם סגן שר האוצר ח"כ יצחק כהן ופרופ' 

שלמה מור־יוסף, מנכ”ל המוסד לביטוח לאומי.
בעידן  ההפצה  מערכי  בפעילות  ידון  השני  המושב 
בפאנל  נמוכים.  למרווחים  המביאות  תמורות  של 
פנסיוני  לביטוח  הוועדה  יו"ר  ארנון,  יובל  יתארחו 
למנכ"ל  משנה  שמאי,  ירון  ביטוח,  סוכני  בלשכת 

בכלל  טווח  ארוך  חיסכון  בחטיבת  משותף  ומנהל 
בילין  ומכירות  שיווק  סמנכ"ל  דגני,  עומר  ביטוח, 
במוקד  סימון.  מבטח  מנכ"לית  שאול,  ומלי  לפידות 
מושב זה תעמוד רפורמת קרן ברירת המחדל ולצד רב 
שיח עם נציגי השחקנים המעורבים ברפורמה ייערף 
דיבייט בין אמיל וינשל, משנה למנכ"ל מגדל ומנהל 
טוב, משנה למנכ"ל  לרונן  וההפצה  חטיבת הלקוחות 
מיטב דש ויו"ר חברת הגמל והפנסיה שזכתה במכרז 
האוצר, סביב השאלה 'האם דמי הניהול הם חזות הכל?'.
על  הרפורמות  בהשפעת  יעסוק  השלישי  המושב 
והמסלקה  המעסיקים  ממשק  דוגמת  הרווח  שורת 
הרווחיות  להצלת  כאמצעי  ההון  שוק  הפנסיונית, 

והמשמעויות הכלכליות ותפעוליות הרפורמות.

רונית מורגנשטרן

הלשכה: על המסלקה הפנסיונית לחדול 
מפניות ישירות ללקוחות הסוכנים

 לשכת סוכני ביטוח פנתה למסלקה הפנסיונית בדרישה שתפסיק לפנות באופן ישיר ללקוחות הסוכנים  המסלקה: 
 "אנו בטוחים כי קהל סוכני הביטוח יכול לברך  על כל מהלך שיש בו משום הגברת מודעות החוסכים לתחום הפנסיוני"

רונית מורגנשטרן

הרווחיות הפוחתת תעמוד במוקד ועידת עדיף ה־16

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?

ארנון
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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
במשרדי סוכנות ביטוח באזור צ'ק פוסט חיפה 

אפשרות השכרה של בן חדר ל-שני חדרים 
כ-30-50 מ"ר עם כל השירותים: אינטרנט, 

טלפונים, מזגן, חדר ישיבות, מטבח, שירותים, 
חניה, משופץ כחדש!!! אפשרות לשת"פ עסקי. 

טל' ליצירת קשר אייל : 052-6785553

למשרד ביטוח בת"א דרושה רפרנטית ביטוח 
חיים ניסיון- 3 שנים לפחות ,שליטה מלאה 
בכול המערכות 5 ימי עבודה 08.00-16.00 

Ido121098@gmail.com 8,000 ש"ח

לסוכנות ביטוח בחיפה דרוש/ה סוכן/ת ביטוח 
חיים, פנסיה ופיננסים להגדלת תיק ביטוח קיים 

ופיתוח תיק חדש, תנאים מצוינים למתאים/ה. 
כמו כן, תינתן האפשרות לבניית תיק ביטוח 

 עצמאי קורות חיים למייל:

dudi@gamafinansim.co.il
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 הסדרים מובילה בתחומה היושבת 
בפתח תקווה דרוש/ה מתאמ/ת פגישות. טיפול 

בשיווק החברה ללקוחות קיימים במסגרת 
מחלקת קשרי לקוחות. מיידי, דיסקרטיות 

 מובטחת. קורות חיים ל: 
igalm@misgav.co.il המשרה פונה לנשים 

וגברים. פניות מתאימות תיענינה.

לסוכנות הסדרים בפתח תקווה, דרושה 
מנהל/ת לקוחות בתחום הפרט. עבודה מול 
לקוחות החברה ומול גורמים בתוך החברה: 

סוכנים, תביעות, בק אופיס. התפקיד כולל 
מענה לשאלות, הפניה לגורמים מטפלים בתוך 
החברה, ביצוע בקרה על איכות הטיפול. נדרש 

ניסיון של שנה לפחות בתחום הביטוח, יתרון 
לבעלי/ות רישיון משווק/ת, יתרון לבוגרי 

מכללה לביטוח. מיידי, דיסקרטיות מובטחת. 
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 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 וראייה קדימה .ניסיון 
בתחום חובה! יוצאי סוכנויות ביטוח - יתרון ! 
שכר + בונוסים. מיידי, דיסקרטיות מובטחת. 

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

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

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

לסוכנות הסדרים מובילה 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

שכירות משנה 
להשכרה משרד מפרטי ברחוב פייבל בתל 

אביב 5 חדרים + שירותים ומטבחון בשטח של 
כ-74 מ"ר – 5,480 ש"ח לחודש. ליצירת קשר- 

0544522961

משרדים להשכרה בפתח תקווה, 196 מ"ר, 
מתאים למוקד מכירות, כ-60 עמדות, אפשרות 

להשכרה חלקית קובי 0505233671 – מייל 
Jacob@eshel-ins.co.il

משרד להשכרה בראשל"צ 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 

 yosi@faynermanbituah.co ,052-8196304

להשכרה משרד חדר עצמאי ועמדת מזכירה 
בתוך משרד ביטוח בפתח תקווה. 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 ותיק מעוניין להכניס שותף )50%( 

לתיק ביטוח אלמנטרי רווחי ואיכותי ביותר 
)רוב הפוליסות בתיק: דירות, עסקים וחבויות, 

ומיעוטן כלי רכב(. טלפון: 0090254-050

סוכנות ביטוח בצפון מעוניינת לרכוש תיק 
ביטוח אלמנטארי ו/או חיים באופן מלא 

או חלקי, במגוון רחב של אפשרויות כולל 
 אפשרות של העסקה לטווח ארוך. 

 dudi@gamafinansim.co.il או לנייד: 
050-5368629

אתר פרישה למכירה – טל': 1599-500-570 
)www.prisha.co.il(

 תכנון מכירת תיקי ביטוח פרטים: 
dani@gsr.co.il גשר מיזוגים, רכישות והשקעות

סוכנת ביטוח מעוניינת לרכוש תיק ביטוח. 
סודיות מובטחת, אלמנטרי/חיים, לפרטים: 

052-3608505

סוכן ביטוח מעוניין לרכוש תיק ביטוח חיים / 
a1a@zahav.net.i :אלמנטרי, לפרטים 

052-3987609. מוטי בקר

 איילון קיימה כנס מקצועי למנהלות 
משרדי הסוכנים במחוז חיפה והצפון

 איילון חברה לביטוח קיימה כנס מקצועי למנהלות משרדי הסוכנים במחוז חיפה והצפון 
ב"יס פלאנט" חיפה 

רונית מורגנשטרן

ת הכנס פתחה איריס אברהמי, אשר א
מונתה לאחרונה למנהלת מחוז חיפה 
והצפון באיילון. אברהמי הציגה את 
צוותי המחוז וכן את ערוצי הפעילות המגוונים 
ולצוות  לסוכניו  מציע  שהמחוז  והיתרונות 

משרדו.
את  הציגה  ראשית,  חתמת  בנפשי,  מלי 
ואת  איילון  של  הייחודיות  העסקים  פוליסות 
היתרונות הבולטים והתחרותיים של כל מוצר. 
הציגה  ובקרה,  פרט  תחום  מנהלת  לוי,  חלי 
העדכניים  החידושים  ואת  הפרט  פעילות  את 

בתחום זה באיילון.
עסקים  תחום  אחראית  מצא,  אורנה 

תמ"א  בנושא  הקהל  את  העשירה  הנדסיים, 
בתחום  כמובילה  איילון,  של  ויתרונותיה   38

הביטוחים ההנדסיים וקבלניים.
לסיום, נהנו המשתתפות מהקרנה פרטית של 

סרט.
אמר  ביטוח,  איילון  מנכ"ל  יוגב,  אריק 
מנהלות  עם  המקצועי  הפעולה  "שיתוף  כי 
לאורך  יפות  תוצאות  מניב  הסוכנים  משרדי 
ההדדי  הקשר  בחיזוק  מאמינים  אנו  השנה, 
של  לידע  התורמת  המקצועית,  ובהעשרה 
צוותי המשרדים ולהכרת היתרונות הייחודיים 
של איילון בענף. אנו נמשיך בקיום פעילויות 

אלו באופן תדיר."

אריק יוגב
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