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ענף ב לעתיד  הציבורית  הוועדה  ישיבת 
גדעון  לשעבר  השר  בראשות  הביטוח, 
סער, שהתקיימה השבוע השתתפו  סוכני 
והצעות  נושאים  והעלו  הלשכה,  חברי  ביטוח, 

לטיפול הוועדה.
פנסיית  את  תקף  קלי,  מנחם  הוותיק  הסוכן 
ברירת המחדל וטען כי המודל המתייחס רק לדמי 
הניהול יפגע בתשואות לטווח ארוך. לדבריו, גם 
מקצועיים,  במתווכים  צורך  יש  דיגיטלי  בעולם 
סוכנות  בין  בחקיקה,  גם  להבדיל,  צורך  יש  אך 
שלחברת  "ברגע  לברוקר.  מבטח  בבעלות  הסדר 
ביטוח יש שליטה על סוכנות, על הסוכנות למכור 
קלי.  אמר  האם",  חברת  של  מוצרים  ורק  אך 
"המפקחת קבעה לבנקים שיעורי הכנסה בחקיקה. 
עמלת  שיעורי  את  שמרחיב  חוזר  יצא  לאחרונה 
שהבנקים  הוא  הרעיון  נוספים.  במוצרים  ההפצה 
הגדולים לא ישלטו על הקטנים ולכן נקבע מחיר 
אחיד. אני חושב שאפשר בחקיקה לקבוע לסוכנים 
שיוכלו  כדי  מינימום,  כעמלת  הכנסות  שיעורי 

להתפרנס".
ביטוח  תכניות  לבניית  מומחה  ברומר,  דב 
סיעודי, התייחס למחדל הביטוח הסיעודי הקבוצתי 
לאחור  הגלגל  את  להחזיר  אפשר  "אי  כי  ואמר 
שחברות  בכך  גאה  אני  נזקים.  למזער  רק  אלא 
הביטוח מטפלות בזה ואני מציע לשלב את תחום 
הפנסיה והסיעוד ביחד. צריך שכל אחד יקנה מה 
שמתאים לו אישית. לגבי סוכן הביטוח 2030, אנו 
צריכים לנצל את המשבר ולצמוח ממנו, ולכן אני 
כתוצאה  ההתאמות  את  לדחוף  לסוכנים  מציע 
מהרפורמות. לא להשלות אף אחד בכך שמקורות 
יכול  סוכן  מספיק.  זה  חולים  וקופות  המדינה 
למכור ביטוח סיעודי למיליוני אנשים, ולכן יש 
ללכת לכיוון הצעירים שנופלים יחד עם הוריהם 

הנקלעים למצב סיעודי". 

לא למשוך פיצויים 
רון קשת, מומחה לתחום הפרישה ומנהל מיזם 
למנוע  החובה  את  הדגיש  בלשכה,  הפרישה 

מהציבור למשוך את כספי הפיצויים - דבר שפוגע 
אנושות בפנסיה. לטענתו, דרושה חקיקה שתחייב 
את הציבור להתייעץ אחת לכמה שנים עם בעל 
מקצוע, במיוחד במקרים כמו עזיבת עבודה, מעבר 
המשפחתי.  הסטטוס  ושינוי  לעצמאי  משכיר 
"צריך לייצר משהו חדש - מלווה פנסיוני. אדם 
אובייקטיבי שרואה מה באמת הלקוח צריך לאורך 
חד  שירות  שנותן  הפנסיוני  מהיועץ  בשונה  זמן, 

פעמי", הדגיש קשת.
בהמשך לכך, יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח 
הקריטי  הצורך  על  דיבר  בלשכה,  פנסיוני 
בהעלאת המודעות לכך שבעצם אין היום פנסיה 
של  "בסופו  בכבוד.  לפרוש  שמאפשרת  בישראל 
דבר למדינה יש תפקיד ואנחנו צריכים לעורר את 
עינינו  את  הדברים שמעוורים  אחד  הזה.  העניין 
בעלי  עשירים,  בפנסיונרים  מוקפים  שאנו  הוא 
כל  את  לראות  נתחיל  אם  אך  ותיקות,  פנסיות 
הפנסיונרים נגלה כי מצבם בכי רע". ארנון מציע 
להתחיל בחיסכון הפנסיוני כבר במהלך השירות 
הצבאי. "אנשים מאבדים עשור מחייהם עד שהם 
נכנסים למסלול של הפקדה פנסיונית. אם רוצים 
שלנו,  המקצועי  הידע  את  שיביא  מהלך  לייצר 
אולי אנחנו צריכים לבנות מפרט שאומר שלאדם 
אף  לרוב  ליווי.  יהיה  פנסיונית  לתכנית  שנכנס 
של  גדולה  תחלופה  ויש  למבוטח  דואג  לא  אחד 

סוכנים", סיכם ארנון.

אין ערבות הדדית 
כללי,  לביטוח  הוועדה  יו"ר  מונין,  אריאל 
"חברות  המתקדמת.  לטכנולוגיה  התייחס 
התרופות, חברות הביטוח והבנקים ייעלמו בשנים 
הביטוח  שסוכן  כדי  הטכנולוגיה.  בשל  הקרובות 
ולדעת  שקוף,  מקצועי,  להיות  צריך  הוא  ישרוד 
לגבות כסף מהמבוטח. הנושא של ערבות הדדית 
הוא קצת נעלם, הפער בין הסוכנים לחברות לא 
עומד בקנה מידה לפיו אנחנו אלו שבעצם הבאנו 
וגוגל תוכל  להם את הכסף. הטכנולוגיה תיכנס 
להציע ביטוח. המתווך ההוגן שאמור לשרת את 

צריך  המודל   - היום  קיים  בקושי  כבר  הלקוח 
להיות אחר".

וסיפר  הוסיף  דרעי,  מקסים  הביטוח  סוכן 
נותן  שהוא  בביטוח,  זכויות  מימוש  שירות  על 
"הקטע  ענק.  צמיחה  מנוע  ומהווה  במשרדו 
הוא  המשפחתי  הרופא  להיות  של  ההוליסטי 
צריכים  הביטוח  סוכני  ולטעמי  חשוב  מאוד 
לתת  צריכה  ביטוח  סוכני  לשכת  שם.  להיות 
כלים לסוכן ההוליסטי, לסוכן הנישתי, בדברים 

שהוא לא יכול לטפל בהם בעצמו". 
"סוכני הביטוח חברי הלשכה הם כח ענק של 
12 אלף פגישות ביום, 2.8 מיליון פגישות בשנה. 
פגישות  הרבה  כך  כל  שמקיים  מקצוע  אף  אין 
עם לקוחותיו. רק באמצעות הפגישות האישיות, 
והשירות המקצועי, הסוכן יוכל להתקדם", אמר 

אודי הוד.
לטפל  שחייבים  כך  על  דיבר  עוז  מני   
בריכוזיות של ענף הביטוח, למנוע עמלת הפצה 
מחברות  הפנסיה  קרנות  את  ולהפריד  קבועה, 

הביטוח.

אקדמיזציה של מקצוע הסוכן
הדגיש  טייטלבאום,  טולי  הוותיק  הסוכן 
וחייבים  אקדמי,  להיות  חייב  הביטוח  סוכן  כי 
לייצר אמנה ברורה בין חברות הביטוח לסוכנים 
"עוסקים פה בדיני נפשות. היום חברות הביטוח 
לא סופרות את הסוכנים. חברות הביטוח זה הון, 
התפעולי,  הרווח  מה  מסתכלות  הן  היום  בסוף 
אנו  מהסוכן.  ולא  מהלקוח  לא  להן  אכפת  לא 
לא נבחנים על מקצועיות אלא על מחיר. סוכן 
ראשון  תואר  עם  מכובד  מקצוע  להיות  חייב 

מינימום".
על  דיברה  גרבר,  רבקה  הביטוח  סוכנת 
והתמחותו  הסוכן  מקצועיות  של  החשיבות 
שב־2030,  חושבת  "אני  ספציפיים.  בנושאים 
שסוכן  חושבת  אני  ויגדל.  ילך  שלנו  המעמד 
הביטוח צריך להיות מקצועי – זה הערך המוסף 

ללקוחותינו".

 רון קשת: "יש לחייב בחקיקה את 
הציבור להתייעץ אחת לתקופה עם 

מומחה בתחום הפנסיה"
חברי לשכת סוכני ביטוח השתתפו בוועדה הציבורית 

לעתיד ענף הביטוח והתייחסו ליחסי הסוכנים 
והחברות, תהליכי דיגיטציה והתמקצעות בתחום 

רונית מורגנשטרן
דב ברומר, מנחם קלי ורון קשת
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חדשות  הלשכה 

של ב הסניורים  מועדון  יושק  בינואר   15
יאומץ  ובהמשך  כפיילוט,  השרון  מחוז 
יושק  המועדון  אחרים.  מחוזות  ידי  על 
ראשי  בהשתתפות  ומקצועי  חגיגי  באירוע 

הלשכה ויושבי ראש המחוזות.
את  העלה  נתניה,  סניף  יו”ר  אנגלמן,  יוסי 
יו”ר המחוז,  והוציאו לפועל בסיועם של  הרעיון 
דניאל קסלמן, ויושבי הסניפים האחרים. “בעקבות 
מותו של יואל תמרי ז”ל, יו”ר MDRT ישראל 
בענף  וענק  המייסדים  מדור  שהיה  לשעבר, 
לגילאים  במועדון  הצורך  על  חשבתי  הביטוח, 
אנגלמן.  מספר  הביטוח”,  סוכני  של  מתקדמים 
“במחוז השרון יש כ־900 סוכנים וכ־380 מתוכם 
הביטוח,  של  הסניורים  אלה  ה־60.  גיל  את  חצו 
הם  כי  הענף  של  ההכנסות  עוגת  נמצאת  אצלם 
הכנסות  רוב  ונכסים.  לקוחות  מאד  הרבה  צברו 
גיל  שמעל  הסוכנים  בידי  הן  הביטוח  סוכני 
חוששים  ורובם  משך  דור  אין  לחלקם  אבל   ,60

יודעים  ולא  המתקדמת  מהטכנולוגיה 
כי  אחרים  סוכנים  עם  פעולה  לשתף 

הם התרגלו להיות ‘זאבים בודדים’”.
לדבריו, מטרת המועדון היא ליצור 
הוותיקים.  הסוכנים  בין  היכרות 

“המטרה היא שיתחילו לדבר ביניהם 
משותפים.  דברים  להם  שיש  ולראות 

יקיים סדנאות מקצועיות לקידום  המועדון 
עסקיהם, להכנה לפרישה, להעברת העסק לדור 
ללכת  שעלול  אדיר  עסק  בנו  הם  הרי   – צעיר 
לאיבוד במקרה של מחלה קשה או מוות חלילה. 
מועדון הסניורים משתלב מצויין במיזם הבינדורי 
של הלשכה, שבא ללמד את הדור הוותיק לשלב 
בעסקיהם סוכנים צעירים. הוא מגביר את סיכויי 
ההצלחה של המיזם הבינדורי כי הוא עושה הכנה 

מקצועית ונפשית לוותיקים”.
לדברי אנגלמן, חברי המועדון יזכו גם להטבות 
אטרקטיביות,  הלוואות  בהצגות,  הנחות  כמו 

הקלות בתשלומים לרישיונות הביטוח 
ברשת  שמדובר  לכך  “מעבר  ועוד. 
תמיכה באמצעות המפגשים, מדובר 
מקצועיות  וסדנאות  במפגשים 
המומחים  טובי  ידי  על  שיועברו 
בארץ בנושאים משפטיים, חשבוניים, 
החדש  בעידן  שיווק  מחשוב,  רגולציה, 

ועוד”, אמר אנגלמן.    
ביום שלישי התקיים מפגש של יו”ר המחוזות 
נשיא   אברמוביץ,  אריה  בראשות  והסניפים, 
לשכת סוכני ביטוח, ורענן שמחי, מנכ”ל הלשכה. 
"ברוח  כי  ואמר  במיזם  תמיכה  הביע  אברמוביץ 
הסניורים,  מועדון  שמתכנן  הרבות  הסדנאות 
ארצה לציין כי בשנת 2017 תגביר הלשכה באופן 
דרמטי את ההשתלמויות המקצועיות והסדנאות 

לסוכני הביטוח". 
יתפרסמו  נוספים  ופרטים  לאירוע  ההרשמה 

בהמשך.

  מועדון הסניורים יוצא לדרך
המועדון יכיר בין הסוכנים הוותיקים ויקיים סדנאות לקידום עסקיהם והכנה לפרישה   יוסי אנגלמן: 

“הסוכנים הוותיקים בנו עסק אדיר שעלול ללכת לאיבוד במקרה של מחלה קשה או מוות”
רונית מורגנשטרן

אנגלמן
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חדשות  הביטוח 

ממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית ה
לביטוח  תוכניות  שתי  פרסמה  סלינגר, 
סיעודי למבוטחים - ביטוח סיעודי קבוצתי 

ארוך טווח וביטוח סיעודי למצטרפים מבוגרים. 
טווח  ארוך  קבוצתי  סיעודי  לביטוח  "התכנית 
חיסכון  ותאפשר  הקבוצה  יתרונות  את  תממש 
בעלויות והגברת כושר המיקוח. הביטוח למצטרפים 
נשאר  היום  שעד  לציבור  פתרון  מעניק  מבוגרים 

ללא ביטוח סיעודי", אמרה סלינגר.
ביטוח סיעודי קבוצתי ארוך טווח, שצפוי להיכנס 
זכויות  על  לשמור  נועד   ,2017 בשנת  לתוקף 
עבורם  זמין  ולהיות  חייהם  כל  לאורך  המבוטחים 
בגיל מבוגר. התכנית מנצלת את כוח המיקוח של 
הקבוצה על מנת להבטיח למבוטחים כיסוי ביטוחי 
קצר  בביטוח  הליקויים  את  ומתקנת  וזמין,  נגיש 

טווח. 
על פי טיוטת חוזר "ביטוח סיעודי קבוצתי ארוך 
תאפשר  ביטוח  חברת  השבוע,  שפורסמה  טווח" 
למי שהיה מבוטח אצלה בפוליסה לביטוח סיעודי 
מסוג  סיעודי  לביטוח  לפוליסה  לעבור  קבוצתי, 
פרט לכל החיים, כשסכום הביטוח ותקופת תשלום 
תגמולי הביטוח בפוליסת ההמשך לא יפחתו מאלה 
סיעודי  לביטוח  בפוליסה  למבוטח  קבועים  שהיו 

קבוצתי, אלא אם כן המבוטח ביקש אחרת.

צירוף ללא חיתום רפואי
גבוהה  תהיה  לא  ההמשך  בפוליסת  הפרמיה 
בפוליסה  לשלם  מבוטח  אותו  שנדרש  מהפרמיה 

לפוליסת  המעבר  טרם  קבוצתי,  סיעודי  לביטוח 
ההמשך. בחישוב הפרמיה לא יובאו בחשבון סכומים 
ששולמו על ידי בעל הפוליסה. אם המבוטח שילם 
תיקבע  מוגדלת,  פרמיה  קבוצתי  סיעודי  בביטוח 
הפרמיה בפוליסת ההמשך כפרמיה מוגדלת באותם 
תנאים של הביטוח הסיעודי. בנוסף, קבוצת הזכאות 
בהתאם  תיקבע  ההמשך  בפוליסת  מסולק  לערך 
לגיל ההצטרפות לביטוח לראשונה. מעבר לפוליסת 
ההמשך יינתן רצף ביטוחי ללא בחינה מחודשת של 

מצב רפואי קודם וללא תקופת הכשרה נוספת.
בגילאי  מבוגרים  למצטרפים  סיעודי  ביטוח 
ביטוח  בעבר  רכש  שלא  לציבור  מיועד  60־67, 
קיימים.  מבוטחים  עבור  נוסף  וכרובד  סיעודי 
הבטחת  תוך  רפואי,  חיתום  ללא  יתאפשר  הצירוף 
לדבריי  המבוטח.  חיי  לכל  ראוי  ביטוחי  כיסוי 
סלינגר, המבוטח יוכל לרכוש את הביטוח הסיעודי 

אלף  40־50  של  בסכום  המוערך  חד־פעמי,  בסכום 
שעבר(.  בחודש  ההסתדרות  פרסומי  פי  )על  שקל 
סכום זה יוכל להיות משולם מהחיסכון בקופת גמל 

או ממקור חיצוני שניתנת עבורו הטבת מס. 

כדור הרגעה בלבד
לצרף  תסכים  לא  שפויה  ביטוח  חברת  "אף 
מבוטחים  מעט  עם  חולים  מבוטחים  אלפי  מאות 
בריאים", אמר דב ברומר, מומחה לביטוח סיעודי, 
בתגובה לדחייה. "תקופת ההכשרה תגרום לבריחת 
הפרמיה  יותר.  לשלם  שיעדיפו  בריאים  מבוטחים 
אמור  הסיכון  ומירב  קבועה,  תהיה  לא  זה  במודל 
ליפול על המבוטחים ולא על המבטח. המודל של 
בחלקו. להערכתי,  ישים  הינו  הקולקטיבים  פורשי 
ההתחייבות במודל לכל החיים עם פרמיות נמוכות 
בביטוחים של  החברות, שיסתפקו  רוב  תרחיק את 
סיעודי  ב"ביטוח  הקולקטיביים  הביטוחים  פורשי 
משוכנע  אני  נחותות.  הגדרות  עם  יקר  פרט" 

שהיוזמות החדשות הינן כדורי הרגעה בלבד".
גבי נקבלי, יועץ הלשכה לביטוח בריאות וסיעוד, 
תהיינה  הביטוח  שחברות  לצפות  "יש  כי  הוסיף 
בררניות באשר לארגונים עימם יסכימו להתקשר 
בכל  במיוחד  נכון  והדבר  טווח,  ארוכי  להסכמים 
מבוגרות.  ואוכלוסיות  גמלאים  לארגוני  הנודע 
אלה  הסכמים  משמעות  מה  לבחון  נידרש  בנוסף, 
כאלה  ובעיקר  הארגון,  את  העוזבים  עובדים  לגבי 
הם  בהם  החיים,  ולשלבי  פרישה  לגיל  המגיעים 

נדרשים לביטוח זה יותר מאי פעם".

האוצר דוחה את ביטול הביטוחים 
הקבוצתיים עד להיערכות החברות

הממונה על שוק ההון פרסמה תוכניות לנפלטי הביטוח הסיעודי הקולקטיבי ‰ גבי נקבלי: "חברות 
הביטוח תהיינה בררניות באשר לארגונים עימם יסכימו להתקשר להסכמים ארוכי טווח"

רונית מורגנשטרן

סלינגר
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 קופות החולים הרוויחו 71 מיליון 
שקל מתכניות השב"ן ב־2015 

 כללית הרוויחה 51 מיליון שקל ולאומית הפסידה 8 מיליון שקל ‰ אחוז המבוטחים בשב"ן 
עומד על 74.2% מכלל מבוטחי הקופות 

רונית מורגנשטרן

סיכום  שנה



)שירותי א בשב"ן  המבוטחים  חוז 
 74.2% על  עומד  נוספים(  בריאות 
מכלל מבוטחי הקופות, ואילו אחוז 
פלטינום,  )כללית  השני  ברובד  המבוטחים 
מבוטחי  מכלל   35% על  עומד  שלי(,  מכבי 
הקופות. כך עולה מדו"ח משרד הבריאות על 
החולים  קופות  פעילות תכניות השב"ן של 

בשנת 2015.
העודף המצרפי של קופות החולים מתכניות 
השב"ן עמד ב־2015 על כ־71 מיליון שקל, 
המהווים 1.7% ממחזור ההכנסות מדמי חבר. 
ניצול הכיסויים בתוכניות הגיע בשנת 2015 
ל־84% בממוצע, זאת בדומה לשיעורו בשנת 

.2014
שנת  את  סיימו  כללית  בריאות  שירותי 
2015 בעודף של כ־51 מיליון שקל, המהווים 
כ־2.5% ממחזור ההכנסות מדמי חבר, תכניות 
של  בעודף  מכבי  החולים  קופת  של  השב"ן 
כ־28 מיליון שקל, המהווים כ־2.1% ממחזור 
ההכנסות מדמי חבר. בקופת חולים מאוחדת 
המהווים  שקל,  מיליון   1 של  בעודף  סיימו 
0.1% ממחזור ההכנסות מדמי חבר. לעומת 
זאת, בקופת חולים לאומית סיימו את שנת 
המהווים  שקל,  מיליון   8 של  בגרעון   2015

2.6% ממחזור ההכנסות מדמי חבר.
סך היקף המבוטחים בתכניות השב"ן בלבד 
נפשות,  אלפי  ל־6,179   2015 בשנת  גדל 
 2.1% של  גידול  לעומת   ,2.5% של  גידול 
ממקבלי   67% כי  עולה  מהנתונים  אשתקד. 
השלמת  עם  זקנה  קצבת  או  נכות  קצבת 
בעלייה  מדובר  בשב"ן.  מבוטחים  הכנסה, 
של כאחוז ביחס לאשתקד. שיעור העמיתים 
עומד  יהודי,  הלא  במגזר  בישובים  בשב"ן 
על 40%, עלייה של כאחוז ביחס לאשתקד. 
משיעור  משמעותית  נמוך  בשיעור  מדובר 
העומד  האוכלוסייה,  כלל  בקרב  המבוטחים 

על 74.2%.

הכנסות בגובה 4,284 שקל
העלות הרפואית השנתית לעמית, בנטרול 
הכנסות מהשתתפויות עצמיות, עמדה בשנת 
כללית,  חולים  בקופת  שקל   581 על   2015

ו־492  במאוחדת  שקל   526 במכבי,  שקל   649
מתכניות  ההכנסות  כל  סך  בלאומית.  שקל 
של  לסך   2015 בשנת  הגיעו  בישראל  השב"ן 
לעומת  כ־4%  של  גידול  שקל,  מיליון   4,248

תכניות  בגין  השימושים  עלות  סך  אשתקד. 
השב"ן בישראל בנטרול הכנסות מהשתתפויות 
 3,581 לסך של   2015 בשנת  הסתכם  עצמיות 
מיליון שקל, בהשוואה לסך של 3,410 מיליון 

שקל בשנת 2014. 

תושבי הצפון תובעים פחות
העלות העיקרית במסגרת תכניות השב"ן 

ˆ שיעור עודף )גרעון( מהכנסה רובד תחתון ˆ שיעור עודף )גרעון( מהכנסה מגן 
כסף )תוכנית סגורה( ˆ שיעור כעודף מהכנסה )גרעון( רובד עליון

 שיעור עודף )גרעון( תוכנית השב"ן 
מהכנסה מדמי חבר בשנת 2015

כללית

-3%-2%
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1%

מכבי*מאוחדת לאומית
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 יחס העלויות הרפואיות )בנטרול הכנסות מהשתתפות 
עצמית( מסך ההכנסה לפי רבדים, בשנת 2015

כלליתמכבי**מאוחדתלאומית*

ˆ יחס עלות מהכנסה רובד תחתון ˆ יחס עלות "מגן כסף" )תכנית סגורה( 
ˆ יחס עלות מהכנסה )גרעון( רובד עליון
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סיכום  שנה

בשנת  כאשר  מנתח,  ובחירת  ניתוחים  הינה 
2015 סך כל ההוצאות נטו בשרות זה עמדו 
על 1,443 מש"ח, 40% מסך ההוצאות נטו )שיעור 
עלות   .)2014 בשנת  שהוצג  לזה  זהה  הוצאה 
השימושים  בעלות  עיקרי  מרכיב  המהווה  נוספת 
כאשר  שיניים,  רפואת  הינה  השב"ן  תכניות  של 
כ־502  על  עמדו  נטו  ההוצאות  סך   2015 בשנת 
מש"ח, 14% מסך ההוצאות נטו. תרופות וחיסונים 

השימושים  בעלות  עיקרי  מרכיב  הם  אף  מהווים 
כל  סך   2015 בשנת  כאשר  השב"ן,  תכניות  של 
מש"ח,   433 על  עמדו  זה  בשרות  נטו  ההוצאות 
12% מסך ההוצאות נטו, לעומת שיעור של 13% 

אשתקד. 
בעלות  עיקרי  מרכיב  מהווה  שנייה  דעת  חוות 
בשנת  כאשר  השב"ן,  תכניות  של  השימושים 
זה עמדו על  נטו בשרות  2015 סך כל ההוצאות 
358 מש"ח, 10% מסך ההוצאות נטו. הריון ולידה 

השימושים  בעלות  עיקרי  מרכיב  הם  אף  מהווים 
כל  סך   2015 בשנת  כאשר  השב"ן,  תכניות  של 
ההוצאות נטו בשרות זה עמדו על 298 מש"ח, 8% 

מסך ההוצאות נטו.
מובילות  ואילת  ירושלים  אביב,  תל  הערים 

לנפש  התביעות  ועלות  נטו  התביעות  עלות  את 
יעוץ  מנתח,  בחירת  כמו  נבחרים  בשירותים 
)חוות דעת שנייה(, רפואת שיניים, הריון ולידה. 
לעומת זאת, תושבי מחוז הצפון בקופות תובעים 

משמעותית פחות.



  עלות השימושים בגין 
 תכניות השב"ן בישראל 

בנטרול הכנסות מהשתתפויות 
 עצמיות הסתכם בשנת 2015 

ב־3.5 מיליארד שקל

אפשר להיות 
רגועים

שגריר דואגת לך לאורך כל הדרך עם שירות ״פנסים ומראות צד ״
 החלפה של פנס קדמי/אחורי. מראת צד חיצונית בחדש במקרה שבר   כל הפנסים ומראות  הצד שיוחלפו הם בעלי תו תקן   השירות 
ניתן ללא הגבלה של  מספר הפניות בגין נזק בתקופת המנוי   את השירות ניתן לרכוש באמצעות החברות:  כלל, מגדל ושומרה

*בהתאם לתנאי כתב השירות . * מותנה ברכישת הכיסוי לפנסים ומראות הצד
לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822

עם כיסוי מקיף בשגריר הכולל שירות כיסוי לפנסים ומראות צד ברכב

fo
to

lia
ם: 

לו
צי
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זירת המסחר המובילה בישראל

R

מהיום, גם בפיקוח 
הרשות לניירות ערך!

כשזה נוגע לכסף של הלקוחות שלך
עדיף שלא תיפול

הפעילות בזירה דורשת מיומנות, ידע והבנת הסיכונים ואינה מתאימה לכל אדם. פעילות ממונפת כרוכה בסיכון 
ממשי של אובדן מלוא כספי ההשקעה בתוך זמן קצר. אין באישור שהרשות לניירות ערך נותנת לניהול הזירה אישור 
לטיב המסחר או המכשירים הפיננסיים הנסחרים בזירה, או אישור כי מדובר באפיק השקעה בטוח או מומלץ, החברה 
המפעילה זירה זו פועלת כצד נגדי לעסקאות איתך ולכן היא המוכרת כשאתה קונה והיא הקונה כשאתה מוכר. ט.ל.ח.

1-700-70-70-27www.atrade.co.il

בוא להיות שותף עסקי שלנו
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חדשות  הביטוח

fo
to

lia
ם: 

לו
צי

משא ק על  השבוע  דיווחה  מנורה  בוצת 
קרנות  ניהול  חברת  למיזוג  ומתן 
לניהול  הזכויות  ולמכירת  הנאמנות 
אלטשולר  קבוצת  לבין  בינה  השקעות  תיקי 
המתגבשות,  ההסכמות  פי  על  בע"מ.  שחם 
המיזוג צפוי להתבצע כנגד הקצאה למנורה של 
20% מהון המניות המונפק והנפרע בדילול מלא 

של אלטשולר קרנות. 
אנשי  ידי  על  יבוצע  עצמה  הפעילות  ניהול 
ארי קלמן, מנכ"ל  אלטשולר שחם. בדיווח של 
קבוצת מנורה, נאמר כי המשא ומתן מצוי בשלב 
מתקדם, אך נכון למועד זה, אין כל ודאות כי 
המיזוג ועסקת ניהול התיקים יחתמו ויושלמו. 

גלעד  בידי  המנוהלת  שחם,  אלטשולר 
נאמנות  קרנות  מנהלת  שחם,  ורן  אלטשולר 
ואילו  שקל,  מיליארד   16.5 כ־  של  בהיקף 
מנורה מנהלת קרנות נאמנות בהיקף של כ־8.1 
המנוהלים  התיקים  היקף  שקלים.  מיליארד 

במנורה מוערך במיליארד שקל.

קשיים ופדיונות גדולים
הראשונות  הביטוח  מחברות  הייתה  מנורה 
בעקבות  ההשקעות  בתי  לתחום  שנכנסו 
לצאת  ההחלטה  כעשור.  לפני  בכר,  רפורמת 
גדולים  ופדיונות  מקשיים  נובעת  מהתחום 

בתחום קרנות הנאמנות.
מנורה לא הראשונה שחוותה קשיים בתחום. 
את  ביטוח  כלל  מכרה  שנים  שלוש  לפני 
פעילות קרנות הנאמנות וניהול התיקים שלה 
במסגרת "כלל פיננסים", לקבוצת הראל. כמה 
שנים קודם לכן ויתרה קבוצת ביטוח ישיר על 
ומיזגה  שלה,  הנאמנות  וקרנות  הגמל  פעילות 
הודיעה  לאחרונה  דש.  מיטב  לתוך  אותם 
הגמל  פעילויות  מיזוג  עסקת  על  איילון  גם 
למניות  בתמורה  דש  מיטב  עם  שלה  והפנסיה 

בחברה הממוזגת.

מנורה יוצאת מתחום ניהול קרנות הנאמנות 
ומוכרת את זכויותיה לאלטשולר שחם

קבוצת מנורה ממזגת את מנורה פיננסים לתוך אלטשולר שחם, תמורת 20% ממניות החברה 
הממוזגת ‰ לאחרונה הודיעה איילון על מיזוג פעילויות הגמל והפנסיה שלה עם מיטב דש

רונית מורגנשטרן

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

 09-9563006 

הסוף “לטעויות" חברות הביטוח! 

… 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
… הדגמה חינם!

 אלטשולר שחם מנהלת 
 קרנות נאמנות בהיקף של 

 כ־16.5 מיליארד שקל, ואילו 
מנורה מנהלת קרנות נאמנות 

בהיקף של כ־8.1 מיליארד שקל

היקף התיקים המנוהלים במנורה מוערך במיליארד שקל
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חדשות  הלשכה

מאיליה ק הפרידה  לערב  הגיע  רב  הל 
כמנהל  מתפקידו  שפרש  ליכטרמן, 
לשכת  של  ופיננסים  לביטוח  המכללה 

סוכני ביטוח, לאחר 22 שנה בתפקיד.
את  שהחליף  דניאלי,  רונן 
את  הנחה  בתפקידו,  ליכטרמן 
ביום  שהתקיים  הפרידה  ערב 
מכיר  שלא  "ארגון  שעבר.  חמישי 
שלו  ההווה  עברו,  את  מוקיר  ולא 
הקהל  עתיד.  לו  ואין  בערפל  לוט 
הוכיח  הערב,  שהגיע  המכובד 
בצד  נמצאים  והמכללה  שהלשכה 

הנכון", אמר דניאלי.
נשיא  גם  היו  איליה  את  המברכים  קשת  בין 
רענן  אריה אברמוביץ, מנכ"ל הלשכה,  הלשכה, 
פסטרנק,  שאול  לשעבר  הלשכה  נשיא  שמחי, 
שמינה את איליה לתפקיד מנהל המכללה, ואודי 
כץ. כולם הפליגו בשבחיהם הן על הפן המקצועי 

של איליה והן על אישיותו.
"אני מבקש להודות לך על ההשקעה ללא קץ, 
כל  את  השנים.  רבת  וההתמדה  המסירות  על 
מרצך הענקת ב-22 שנים למען המכללה, הלשכה 

וסוכני הביטוח ועל כך כולנו מלאי הערכה", אמר 
אברמוביץ לליכטרמן.

"איליה  כי  אמר  המכללה,  יו"ר  סייפר,  אשר 
וברבות  הלשכה,  בנוף  מושלמת  בצורה  השתלב 
להיות  המכללה  הפכה  הימים 
את  התחיל  איליה  חייו.  מפעל 
העלייה  בתקופת  בלשכה  עבודתו 
קל  לא  המדינות.  מחבר  הגדולה 
עם  צעיר,  לא  בגיל  מהגר  להיות 
שפה מורכבת כמו השפה העברית, 
ידע  איליה  הימים  ברבות  אך 
להתגבר על הקשיים ולנהל מסגרת 
חינוכית עם תוצאות מדהימות, כ־1,800 תלמידים 
בשנה, הצלחה והצטיינות בכל פרמטר, תוך הפעלת 
שרדו  לא  אחרות  מכללות  מינימלית.  אדם  כוח 
ונסגרו אחרי שצברו הפסדים כספיים גדולים, אבל 
המכללה של הלשכה, שקלטה בעבר את המכללה 

שהייתה בבעלות איגוד חברות הביטוח פורחת".
ליכטרמן  לאיליה  העניקו  ושמחי  אברמוביץ 
במילים  הודה  איליה  לרעייתו.  פרחים  וזר  מתנה 
נרגשות לראשי הלשכה ולנוכחים בערב הפרידה.

כם דניאלי.

איליה ליכטרמן פרש מתפקידו
לאחר 22 שנה בתפקיד, פרש איליה ליכטרמן מתפקידו כמנהל 

המכללה לביטוח ופיננסים ‰ רונן דניאלי הוא מנהל המכללה החדש

רונית מורגנשטרן

ימי ל שורת  יוזמת  ביטוח  סוכני  שכת 
באמצעות  מפורטות,  והדרכות  עיון 
של  בראשותו  פנסיוני  לביטוח  הוועדה 
בתחום  הרגולציה  בנושא  ארנון,  יובל 
יתקיימו  העיון  ימי  הפנסיוני.  הביטוח 
ומועדי   ,2017 של  הראשונים  בחודשיים 
ראש  יושבי  עם  בתיאום  יפורסמו  קיומם 

המחוזות.
לדברי ארנון, הצורך בהסברה המורחבת 
רבות  שאלות  בעקבות  עלה  לסוכנים 
הלשכה.  מסוכני  לוועדה  שהופנו  בנושא 
את החומרים מרכז אבי אקהאוס מהוועדה 
על  שיתפרסו  העיון  ימי  ואת  הפנסיונית, 
פני חצי יום בממוצע יעבירו חברי הוועדה.
עוד אמר ארנון כי ההשתלמויות יעסקו 
ברגולציה בתחום הביטוח הפנסיוני בשנת 

.2017
רונית מורגנשטרן

ימי עיון בתחום 
הביטוח הפנסיוני 

לשנה הקרובה

ליכטרמן ודניאלי
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ביטוח  בעולם        דוד ליפקין

סטארט־אפים ש הקמת  מבחינת  שיא  שנת  הייתה   2016 נת 
של  הראשונים  החודשים  בתשעת  בעולם.  הביטוח  בענף 
השנה השקיעו קרנות הון סיכון 1.4 מיליארד דולר ב־126 סטארט־

 .2015 שנת  במהלך  שהוקמו  סטארט־אפים  ל־118  בהשוואה  אפים, 
למבוטחים. השירות  ושיפור  בריאות  בביטוחי  היו  ההשקעות   רוב 

הביטוח,  בתחום  ואפליקציות  בפיתוחים  שהשקעה  היא  ההנחה 
מסחריים וביטוחים  פרט  ביטוחי  בשיווק  המשנה  מבטחי  על   יקלו 

לשוק  חדשים  שחקנים  של  כניסתם  היא  בתחום  נוספת  התפתחות 
התוכנה של סוכני הביטוח, שיציעו חידושים בעבודת הסוכנים במהלך 

.2017

שיא סטארט־אפים 
בענף הביטוח ב־2016

ביותר ב הגדולה  הביטוח  חברת   ,AVIVA-ב כיר 
בבריטניה, מאשים את סוכנויות הביטוח בכך שהן 
מנהלות מירוץ אחר השגת עמלות גבוהות, ולא משרתות 
את האינטרס של המבוטחים. החברה ביטלה התקשרויות עם 
סוכני ביטוח שהעדיפו להשיג הכנסות גבוהות על חשבון 
קבוע.  לנוהל  זאת  להפוך  ובכוונתה  למבוטחים,   השירות 
שמשלמים  למבטחים  הלקוחות  תיקי  את  מכרו  הסוכנים 
פגיעה  יותר, תוך  גדולים  והטבות בסכומים  להם עמלות 

במבוטחים.

 AVIVA חברת הביטוח
מבטלת חוזים עם סוכנים
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חובה ה בביטוח  הרפורמות  על  ידיעות 
מעלות שאלות רבות, כמו האם המחיר 
יישאר לאורך  זה  ירד או יעלה, והאם 
למעשה,  פעמי?  חד  בשינוי  שמדובר  או  זמן 
בתקופה הקרובה יחולו ארבעה שינויים, כאשר 
כל אחד מהם נובע ממקור אחר וישפיע בצורה 

שונה.

הרפורמה להוזלת תעריף הפול

מדובר במהלך שהאוצר החל השנה, ואיפשר 1 
בעבר  אם  תחרותי.  תעריף  להוציא  לפול 
מסורבי  ורק  אך  מבטחת  שהפול  לכך  התרגלנו 
להיות  אמור  החדש  התעריף  ואופנועים,  חיתום 
להוריד  חייבות  יהיו  החברות  שבעזרתו  הכלי 
את התעריפים. בכך האוצר בא לטפל ברווחיות 
העודפת של הענף בביטוח חובה. הנפקת תעודות 
חובה בתעריף שוק על ידי הפול, הוא פתרון חלקי 

לבעיית הנפקת תעודות חובה במגזר הערבי.

שינויים בחישוב הסיכון לתאונות

הביאה 2  הרכב  לעולם  שנכנסה  הטכנולוגיה 
עמה מערכות הגנה שמקטינות את הסיכוי 
להקטנת  להביא  ואמורות  תאונה,  בעת  להיפגע 
האוצר  בענף.  המשולמות  הצפויות  התביעות 
צפוי להוסיף בעתיד עוד פרמטרים שישמשו את 
האקטוארים בחישוב הסיכון, והמטרה היא בעצם 
כאשר  תעריפים,  של  נוספת  להורדה  לגרום 
לזכות  יוכל  טכנולוגית  מבחינה  המוגן  רכב  כל 
בתעריף נמוך יותר. כך במהלך השנים הקרובות, 
והישנות  עולה  החדשות  המכוניות  כשמספר 

נגרעות מהכביש, התעריף יוזל.

החזרת כספי קרנית לציבור

היא הקרן המוכרת אשר כל תעודת 3  קרנית 
ביטוח חובה הייתה מפרישה עבורה למקרה 
של תאונות פגע וברח, או במקרה שאנשים נפגעו 
בתאונת דרכים והרכב לא היה מבוטח. בעקבות 
הגילוי כי ישנו עודף אקטוארי של מיליארד וחצי 

היא  הנכונה  הדרך  כי  האוצר  שר  החליט  שקל, 
פשוט להחזיר את הכסף לציבור. 

פופוליסטי  במהלך  שמדובר  הטוענים  יש 
האלה  בכספים  להשתמש  כבר  היה  ועדיף 
להגברת האכיפה או שיפור התשתיות, ובכך גם 
העתידיות  התביעות  להורדת  בעקיפין  לדאוג 

ולהקטנת התעריף.
בעקבות ההחלטה, הציבור אמור לקבל החזר 
חברות  הקרובות.  השנים  במהלך  מקרנית 
הכספים  להחזרת  הצינור  רק  יהיו  הביטוח 
אמורים  הסוכנים  ולא  החברות  לא  לציבור, 

להרוויח מהמהלך.

ריבית נמוכה

שנים 4  מספר  מזה  הפוכה.  מגמה  גם  ישנה 
לשינוי  צפי  ואין  נמוכה  במשק  הרבית 
גם  כי  מתברר  משכך,  הקרוב.  בעתיד  דרמטי 
תעריפי  על  משמעות  יש  הריבית  להורדת 
החובה אך זו הפוכה. הסיבה לכך היא שביטוחי 
החובה הם ביטוחי אחריות לטווח רחוק, עם זנב 
במיוחד  התביעות,  )הרי  שנים  ארוך  תביעות 
התאונה,  לאחר  מידית  נסגרות  לא  הגדולות, 
אלא לפעמים שנים לאחר מכן(. התעריף שקבע 
הריבית  של  חישוב  בתוכו  הכיל  האוצר  בזמנו 
אותם  על  הביטוח  בחברת  להתקבל  הצפויה 

כספים שהתקבלו, ומחכים לתשלום התביעה. 
כשהחברות אינן יכולות להבטיח הבאת ריבית 
שכזו לאורך זמן, הן חייבות לעלות את התעריף, 
הצפויה.  הגבוהה  הריבית  את  עוד  כולל  שאינו 

דו"ח וינוגרד קבע את רמת ההיוון שהמשק אמור 
להעלאת  להביא  צפוי  והתיקון  אליו,  להתייחס 

התעריפים בביטוח החובה. 
מאמינים  ואנו  תזוזה  צפויה  הקרובים  בחודשים 
כי בסופו של דבר כן תתבצע הוזלה, אם כי אולי 
יפסיקו  בנוסף,  שחשבו.  ממה  יותר  נמוך  בשיעור 
שחלק  כך  מבוטח,  לכל  ממוצע  מחיר  לגבות 
מהמבוטחים ייהנו יותר מההוזלה וחלק ייהנו פחות.

הכותב הוא יו”ר הוועדה לביטוח כללי 
בלשכת סוכני ביטוח

כל השינויים הצפויים בתעריפי ביטוח הרכב
הרפורמות בביטוח חובה צפויות להשפיע בצורה משמעותית על התעריפים 

הקיימים כיום. כל מה שעליכם לדעת על השינויים הצפויים

אריאל מונין

האוצר צפוי להוסיף בעתיד 
עוד פרמטרים שישמשו את 
האקטוארים בחישוב הסיכון, 
 והמטרה היא בעצם לגרום 
להורדה נוספת של תעריפים

 בחודשים הקרובים צפויה 
 תזוזה ואנו מאמינים כי בסופו 

 של דבר כן תתבצע הוזלה, 
 אם כי אולי בשיעור נמוך 

יותר ממה שחשבו

בשינויים הקרובים תתבצע הוזלה, אך בשיעור נמוך מהצפוי
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בית משפט השלום בצפת נדונה תביעתה ב
חברה  מגדל  כנגד  מנחם  ציונה  של 
מכולת  ניהלה  התובעת  בע"מ.  לביטוח 
לגבי  טבע  נזקי  מפני  העסק  את  וביטחה  בצפת 
שלגים  סופת  במהלך   ,2013 בשנת  ומלאי.  מבנה 

בצפת, התמוטטה סככה בסמוך למקום העסק. 
כתוצאה מכך, פנתה מנחם אל חברת הביטוח 
בהתאם  ביטוח  תגמולי  לקבל  בדרישה 
לפוליסה, אך האחרונה סירבה לפצות אותה 
בטענה כי האירוע נעדר כיסוי ביטוחי, הואיל 
כך,  בעקבות  בפוליסה.  נכללה  לא  והסככה 
עתרה התובעת לבית המשפט בבקשה שיורה 
הנזקים  בגין  אותה  לפצות  הביטוח  לחברת 
בצירוף  פירטה  אותם  באירוע,  לה  שנגרמו 

מסמכים תומכים וחוות דעת משלימה. 
את  הביטוח  חברת  הכחישה  הגנה  בכתב 
הואיל  לאירוע,  ביטוחי  כיסוי  של  קיומו 
בפוליסה  נכללה  לא  הסככה  ולטענתה, 

כי  נטען  בנוסף,  מבוטח.  כרכוש  הגנות  ובסקר 
ולכן,  בסיס,  ללא  ברזל  שלד  הייתה  הסככה 
הסיכון לנפילת הסככה כבר התממש בעת עריכת 
הפוליסה, ולכן אינו מבוטח. ככל שייקבע שהסככה 
של  במצב  מדובר  המבוטח,  מהמבנה  חלק  מהווה 
תת־ביטוח שמבטל את זכאות התובעת לתגמולים.

על התובעת להוכיח
פסק הדין ניתן בספטמבר 2016, בהיעדר הצדדים. 
כי  ופסק  במלואה  התביעה  את  דחה  המשפט  בית 
התובעת  את  וחייב  ביטוחי  כיסוי  נעדר  האירוע 

של  דין  עורך  טרחת  ושכר  משפט  הוצאות  לשלם 
השופטת,  ציינה  הדין  פסק  בפתח  הביטוח.  חברת 
רבקה איזנברג, כי על אדם התובע תגמולי ביטוח 
יש  להוכיח מספר תנאים. תחילה  הפוליסה  פי  על 
להוכיח כי הסיכון שהתממש מכוסה על פי הפוליסה, 

הנזק.  לבין  הסיכון  התממשות  בין  קשר  קיים  וכי 
התנאי השלישי דורש להראות כי הנזק שנגרם הוא 
לאחר  הפוליסה.  ידי  על  שמכוסים  הנזקים  מסוג 
הוכחת התנאים הללו, על התובע להוכיח את היקף 

הנזק שנגרם לו.
שהפוליסה  מחלוקת  אין  כי  הוסיף  המשפט  בית 
שהתחוללה  השלגים  סופת  כמו  טבע,  נזקי  מכסה 
הסככה,  לקריסת  הובילה  ואשר  האירוע  במועד 
אולם אין בכך כדי לצאת ידי חובה. הסככה בולטת 
בהיעדרה בהצעת הביטוח. יתירה מזאת, שווי הנכס 
נמוך  בפוליסה,  ביטוי  לידי  שבא  כפי  המבוטח 

טענה  זה  בהקשר  והסככה.  הנכס  משווי  בהרבה 
התובעת, כי סוכן הביטוח שערך את הצעת הביטוח 
המשפט  בית  עליה.  חתמה  רק  והיא  כרצונו  רשם 
ובהצעה  הואיל  סבירה,  אינה  זו  טענה  כי  קבע 
הסוכן,  של  בידיעתו  שאינם  פרטים  מופיעים 
ומספר עובדים בעסק.  כדוגמת מלאי עסקי 
לפיכך, ברור כי הפרטים הללו נמסרו לסוכן 
על ידי התובעת, והסככה לא הוזכרה בכלל. 
אי זימון הסוכן לעדות פועל לרעת התובעת. 
בית המשפט ציין כי במקרה זה מדובר בעד 
רלוונטי, שהיה יכול לשפוך אור על נסיבות 

המקרה, ואי הבאתו לעדות מעוררת חשד.
בנסיבות שבהן הסככה לא נכללה בהצעת 
התובעת  על  היה  ההגנות,  ובסקר  הביטוח 
להוכיח שהסככה היוותה חלק מהמבנה. בית 
המשפט קבע כי שהתובעת לא עמדה בנטל 
זה, בין השאר, מאחר שלא הוכח כי הסככה 

מחוברת למבנה חיבור של קבע. 
הכיסוי  של  להרחבה  התובעת  הפנתה  בתגובה 
הסככה  לטענתה,  בפוליסה.  המופיעה  הביטוחי 
זכאית  היא  כן  ועל  בחצרים  מהרכוש  חלק  מהווה 
לתגמולי הביטוח. בהקשר זה קבע בית המשפט, כי 
התובעת לא עמדה בנטל להוכיח שהסככה נמצאת 

בחצר העסק ולכן הרחבת הביטוח אינה חלה.
עד למועד כתיבת שורות אלו לא ידוע אם הוגש 

ערעור לבית המשפט המחוזי.

הכותב הוא היועץ המשפטי לחברי לשכת סוכני ביטוח 

במחוז תל אביב ומרכז

סככה שקרסה לא נכללה בהצעת הביטוח 
לעסק – האם המבוטחת זכאית לפיצוי?

בית המשפט דן בתביעה נגד חברת ביטוח, בגין סירובה לפצות מבוטחת בעקבות 
נזק שנגרם במהלך סופת שלגים ‰ קבע שפוליסה שמכסה נזקי טבע לא מספיקה 

עו"ד ג'ון גבע

הסככה בולטת בהיעדרה בהצעת הביטוח

תמונת
סוכן

תמונת
לקוח

ריסק בקליק תמונת
עמלות

עסק
בקליק

תמונת 
מעסיק

דירה
בקליק

אתר הלקוחות
החדש

b1
3
6
2
7
/1

6
5
7
3

דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
המכלול שלי
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לפני  סיום

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

דרושים

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

כולל משרדים. סודיות מובטחת.
michaele@b4-u.co.il 0528741331

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.

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 
dudi@ :תיק ביטוח עצמאי קורות חיים למייל

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.

שכירות משנה

להשכרה – מוקד טלפוני בתוך סוכנות ביטוח 
בפ"ת – המוקד מאובזר בשולחנות וכסאות 

וכולל עמדת מנהל משמרת וחדר צמוד למנהל 
המוקד. לפרטים לפנות למאיר 0522248252

להשכרה שטח משרדי בתוך משרדי סוכנות 
ביטוח בפתח תקווה. במשרד כל השירותים 

הנלווים. לפרטים: יגאל   050-8316594 .
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 -052
 yosi@faynermanbituah.co ,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

להשכרה שטח משרדי בתוך משרדי 
סוכנות ביטוח בפתח תקווה. לפרטים: יגאל 

0508316594

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

לשכת סוכני ביטוח 
משתתפת בצער חבר 
הלשכה אורי זמיר על 

 פטירת אחיו, 
 טל זמיר 

ז"ל
שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני ביטוח 
משתתפת בצערו של חבר 

 הלשכה ירון כהן על 
 פטירת אביו, 

 יצחק כהן
ז"ל

שלא תדעו עוד צער

רוזנפלד בכנס לשכת 
עורכי הדין: "שמרו 

על מעמדכם"

מיזם הפרישה הושק 
במחוז ירושלים

כנס של לשכת עורכי הדין, שהתקיים ביום שלישי במלון ב
גארדן בחיפה, השתתף גם יו"ר סניף חיפה בלשכת סוכני 
ביטוח, ליאור רוזנפלד.  "אנחנו בהחלט יכולים להזדהות עמכם. 
כמו פטריות  זכויות  בשנים האחרונות צצות חברות למימוש 
למיניהם  הגישור  קורסי  דין?  עורכי  הם  האם  הגשם.  אחרי 
מציע  אני  עו"ד?  להחליף  יכולים  הם  האם  תלמידים,  עמוסי 
לכם לשמור על מעמדכם ועל הרלוונטיות של המקצוע וכמו 
שאומרים בלשכה שלנו  - לא הולכים למס הכנסה ללא רואה 
עושים  ולא  דין,  עורך  לבית משפט ללא  הולכים  לא  חשבון, 

ביטוח בלי סוכן ביטוח", אמר רוזנפלד למשתתפים.
רוזנפלד שנשא דברים בשם לשכת סוכני ביטוח ציין את 
שיתוף הפעולה ההדוק בין הלשכות. "אפי נווה יו"ר לשכת 
עורכי הדין, ותמי אולמן, יו"ר מחוז חיפה, הם אורחים קבועים 
ורצויים בכנסים שלנו. נשיא הלשכה שלנו מתארח אצלכם 
וגם הבמה שאני מקבל היום אצלכם היא פרי של קשר רציף 

ואיכותי בין הלשכות בחיפה"
המשפטנים  מיטב  והרצו  דין  עורכי  כ־300  השתתפו  בכנס 
בישראל, בינהם נשיא בית המשפט המחוזי בחיפה, יוסף אלרון.
רונית מורגנשטרן

יזם הפרישה של הלשכה, המנוהל בידי רון קשת, הושק לפני שבועיים במחוז ירושלים. מ
לדברי שמואל אשורי, יו”ר המחוז, כ־45 סוכנים השתתפו בכינוס שהתקיים בסינמה 

סיטי בירושלים.
קשת הרצה במשך 3 שעות על נושא מיזם הפרישה וחשיבותו לסוכני הביטוח ולקוחותיהם. 
ומעניינת. קשת הסביר  “ההרצאה הייתה מקצועית 
לסוכנים איך עובד המיזם וכיצד הוא יכול להועיל 

להם וללקוחותיהם”, אמר אשורי.
בין היתר לחשיבות המיזם עבור  בדבריו התייחס 
יצרף את לקוחותיו למיזם  סוכן הביטוח. "מי שלא 
לקוחותיו  הפרישה של הלשכה, עלול להפסיד את 
לא רק בתחום הזה אלא גם את יתר הפוליסות שלו. 
סוכן שירחיב את פעילותו גם למיזם הפרישה יתן 
היה  שלא  חשוב  מוסף  ערך  הוותיקים  ללקוחותיו 

קיים עד כה אצל הסוכנים".
 “ההרצאה הייתה מקצועית ומעניינת. קשת הסביר לסוכנים איך עובד המיזם וכיצד הוא 

יכול להועיל להם וללקוחותיהם”, אמר אשורי.
בכנס התקיימה גם הרצאה של גילי ראובני, יועצת הלשכה בנושא ייעוץ ארגוני, שעסקה 

בשיווק בעידן האלקטרוני תחת הכותרת "כך תעשו שיווק מהיר ונכון לעסק שלכם".
ראובני דיברה על חשיבות השיווק הדיגיטלי לסוכני הביטוח. " שיווק אינטרנטי, אם זה 
באתר של הסוכן או ברשתות החברתיות הוא חלק בלתי נפרד מהעתיד. מי שלא יקח בו חלק 

עלול למצוא את עצמו בחוץ".
רונית מורגנשטרן

אשורי וראובני בכנס ירושלים


