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חדשות  הביטוח        

 האם תקום בקרוב חברת ביטוח 
חדשה בישראל?

כחלון וסלינגר פרסמו הקלות משמעותיות לכניסת חברות ביטוח חדשות לשוק ובראשן 
הפחתה דרמטית של דרישת ההון המינימלי לקבלת רישיון מבטח

רונית מורגנשטרן

והממונה ש כחלון,  משה  האוצר,  ר 
על רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון, 
טיוטת  פרסמו  סלינגר,  דורית 
את  להגביר  שבאות  מבטח  לרישיון  תקנות 

התחרות בשוק הביטוח. 
על פי התקנות החדשות תופחת באופן דרמטי 
דרישת ההון ממי שיבקש לקבל רישיון ביטוח. 
בביטוח  מבטח  רישיון  לקבל  שתרצה  חברה 
 10 בסך  מינימלי  להון  תידרש  לדוגמה,  כללי, 
מיליוני שקלים בלבד, לעומת 59 מיליון שקל, 
ביטוח  מחברת  כיום  הנדרש  המינימלי  ההון 

העוסקת בביטוח כללי.

לרישיון ביטוח החיים יידרש 15 מיליון שקל 
שיעסקו  חברות  כיום.  שקל  מיליון   52 לעומת 

בתחום ביטוח חיים בנוסף לביטוח כללי, יידרשו 
להון של 25 מיליון שקל במקום 89 מיליון שקל 

כיום.

הנדרשת  ההון  הפחתת  כי  מציינים  באוצר 
לקבלת רישיון תעודד את כניסתן של חברות 
גופים  ביניהן  לשוק,  חדשות  ביטוח 
מבוססי חדשנות טכנולוגית שיתרמו 
והפחתת  המוצרים  היצע  להגדלת 
המבוטחים.  ציבור  עבור  מחיריהם 
משטר  מיישום  חלק  הוא  המהלך 
חברות  על   2 סולבנסי  ההון 
והסכומים  בישראל,  ביטוח 
שנקבעו בו דומים לסכומים 
מדינות  בכל  שנהוגים 
יש  האירופי.  האיחוד 
מספר  לפני  כי  לציין, 
אודי  הגיש  חודשים 
סוכנות  בעלי  דגני, 
המתמחה  דגני  אודי 
דו־ רכב  בביטוחי 

בתחום  ביטוח  חברת  להקמת  בקשה  גלגלי, 
הוא  בינתיים  אך  "הארט",  בשם  רכב  ביטוחי 
מעכב את הבקשה כדי לגבש מחדש את תכנית 

ההקמה וההתהוות של החברה.
של  הקמה  כי  מציינים  ההון  שוק  ברשות 
רישיון  הרחבת  גם  כמו  חדשה,  ביטוח  חברת 
בפיזור  "מאופיינים  קיימת,  ביטוח  חברת  של 
תפעולי  וסיכון  ניסיון  חוסר  מצומצם,  סיכונים 
משמעותי, המחייבים קיומה של כרית ביטחון, 
את  מזערי, שתבטיח  עצמי  הון  דרישת  בדמות 
קיום ההתחייבויות לציבור המבוטחים בראשית 
הפעילות. יחד עם זאת, היא מהווה גם חסם כניסה 

לשוק הביטוח. על מנת להגביר את התחרותיות 
בשוק הביטוח, מוצע להפחית את דרישות ההון 
זאת,  עם  ביטוח".  חברת  רישיון  קבלת  לצורך 
בהודעה מצוין כי על אף האמור, בסמכותה של 
הממונה להגדיל את דרישות ההון ב־50% יותר 

מהסכומים שנקבעו.
שלנו  המאבק  במסגרת  נוסף  בצעד  "מדובר 
והריכוזיות  הביורוקרטיה  הרגולציה,  להפחתת 
הזמן לפתוח את השוק לשחקנים  במשק. הגיע 
מרץ  זריקת  שיהוו  החדש  מהדור  טכנולוגיים 

לתחרות בענף", אמר השר כחלון.  
לקידום  תתרום  הכניסה  חסמי  "הפחתת 
של  כניסתן  הישראלי.  הביטוח  בשוק  התחרות 
וחדשנות  טכנולוגיה  מבוססות  חדשות  חברות 
שוק  לפיתוח  יתרמו  חדשים,  מוצרים  שיציעו 
המבוטחים",  ציבור  ולרווחת  בישראל  הביטוח 

הוסיפה סלינגר.

הפחתת ההון הנדרשת לקבלת 
 רישיון תעודד את כניסתן 
 של חברות ביטוח חדשות 

לשוק, ביניהן גופים מבוססי 
חדשנות טכנולוגית

השר כחלון וסלינגר

היום 

תקנות חדשות

סכום הפחתת ההון

52 מיליון שקלים

15 מיליון שקלים

37 מיליון שקלים

89 מיליון שקלים

25 מיליון שקלים

64 מיליון שקלים

ביטוח כלליביטוח חייםביטוח חיים + כללי

59 מיליון שקלים

10 מיליון שקלים

49 מיליון שקלים
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מתווה הלשכה לביטוח סיעודי הוצג 
בפני ועדת הרווחה והבריאות 

 גבי נקבלי הציג בפני הוועדה והממונה על שוק ההון את מתווה הלשכה לנפלטי הביטוחים הקולקטיביים מעל גיל
75 • נקבלי: "פתרון ישים וריאלי שיבטיח את עתידם וביטחונם הכלכלי של עשרות אלפי מבוטחים בני 75 ומעלה"

רונית מורגנשטרן

גבי י ביטוח,  סוכני  לשכת  של  הסיעוד  ועץ 
נקבלי, הציג בפני חברי ועדת הרווחה, העבודה 
אלי  ח"כ  של  שבראשותו  בכנסת,  והבריאות 
אלאלוף, את מתווה הלשכה לביטוח סיעודי לנפלטי 
מדובר   .75 גיל  שמעל  הקולקטיביים  הביטוחים 

באוכלוסייה המונה כ־50 אלף איש ללא פתרון.
גם  נכחה  השבוע  שני  ביום  שהתקיימה  בישיבה 
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, 
ובכירים נוספים ברשות. סלינגר סקרה את פעולות 
השינויים  ובראשם  הסיעוד  ביטוחי  בתחום  הרשות 
הסיעוד  לפוליסת  הנוגע  בכל  החדשות  וההנחיות 
לחברי קופות החולים, ישוב ובירור תביעות, וביטוחי 

הסיעוד הקבוצתיים.
לנושא  ביטוח  סוכני  לשכת  עמדת  את  "הצגתי 
מדובר  לפתרון.  שגיבשנו  הייחודי  המתווה  ואת 
במתווה אותו מקדמת הלשכה בשנה האחרונה, אולם 
למרבה הצער, עד כה אף אחד מהגורמים לא הרים 
לגלות  מוכנה  אינה  המדינה  כי  ונראה  הכפפה  את 

אחריות, להכניס יד לכיס ולהקצות תקציב 
על  מבוססת  המוצעת  התכנית  לכך. 
מצויים  בו  אפשרי  הבלתי  המצב  הבנת 
אחריות  ומתוך  המבוגרים  המבוטחים 

לקשישים  ודאגה  ומוסרית  חברתית 
ולחלשים", אמר נקבלי. 

מציג  אקטוארית,  ובוסס  שנבחן  “המודל, 
עתידם  את  ויבטיח  שיאפשר  וריאלי  ישים  פתרון 
וביטחונם הכלכלי של עשרות אלפי מבוטחים בני 75 
ומעלה, שנפלטו מביטוחי הסיעוד הקבוצתיים בשנים 
האחרונות, ואלה שצפויים להיפלט מהם בעתיד. זאת 
המדינה  בין  הכספי  והנטל  האחריות  חלוקת  תוך 
וחברות הביטוח. כמי שמובילים את המהלך וכחלק 
מתפיסת האחריות החברתית והדאגה לציבור, יתרמו 
ביטוחים אלה  וישווקו  הביטוח את חלקם  סוכני  גם 
אלפי  עשרות  לאותם  יאפשר  המודל  תגמול.  ללא 
מבוטחים, לרכוש ביטוח סיעוד פרטי המעניק פיצוי 
של 3,000 שקל לתקופה של 5 שנים, במחיר הדומה 

בביטוחים  שנים  במשך  שילמו  אותו  לזה 
הקבוצתיים, כאשר היתרה תסובסד על ידי 
נקבלי.  פירט  הביטוח",  וחברות  המדינה 
לאחר הצגת המודל פנה ח"כ אלאלוף אל 
נציגי הרשות וביקש לדעת האם הם בחנו 

את ההצעה.
"בכוונתנו להמשיך ולנסות לקדם את המודל 
מול ח"כ אלאלוף וח"כים ומקבלי החלטות נוספים, 
על מנת להבטיח כי מדינת ישראל לא מפקירה את 
אחריות  ולוקחת  ומוסריות  חמלה  מפגינה  קשישיה, 
הגורמים  כל  עם  במשותף  המתמשך  הכשל  על 

המעורבים", סיכם נקבלי.
על  מהממונה  הוועדה  יו”ר  ביקש  הישיבה  בסיום 
התקציב  לגבי  נתונים מספריים  להביא  ההון  רשות 
הדרוש לטובת ביטוחים סיעודיים, לכל מי שנפלטו 
וייפלטו מהביטוחים הקולקטיביים, אותם הוא מתכוון 
להציג בפני האוצר במטרה להקצות אותו מתקציב 

המדינה.

נקבלי

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:  איילון, 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
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איילון נותנת את השירות הגרוע 
ביותר בפנסיה וגמל

רשות שוק ההון פרסה את מדד השירות בתחום החיסכון הפנסיוני • פסגות במקום הראשון 
בביטוחי מנהלים, הראל בפנסיה, ילין לפידות בגמל • סו"ב יובל ארנון: "אם היו מודדים רמת 

שירות בתחום הפנסיוני היו רואים יתרון משמעותי לשירות היכן שיש סוכן"

רונית מורגנשטרן

וחיסכון, ה ביטוח  ההון,  שוק  על  ממונה 
את  אתמול  פרסמה  סלינגר,  דורית 
מדד השירות בחיסכון הפנסיוני לשנת 
המדד  במסגרת  נבדקו  הדירוג  לצורך   .2016
והמלצת  רצון  שביעות  קריטריונים:  שלושה 
מענה  וזמני  הציבור  בפניות  טיפול  לקוחות, 

טלפוני.
למקומות  שהגיעו  החברות  הדירוג,  פי  על 
ופסגות  אלדובי  הלמן  הראל,  הן  הראשונים 
בפנסיה, ילין לפידות, אנליסט ואי.בי.אי בגמל, 
מגדל  מנהלים.  בביטוח  וכלל  הראל  ופסגות, 
הנמוך  השירות  מדד  עם  הרשימה  את  סוגרת 

ביותר.
החברות שהשתפרו ברמת השירות באופן בולט 
הן הפניקס ופסגות בפנסיה, הפניקס וכלל בגמל,  

והפניקס וכלל בביטוח מנהלים. 
על  ייחודי  מבט  לחוסך  מציע  השירות  "מדד 

את  המנהלות  החברות  שמספקות  השירות 
החיסכון הפנסיוני שלנו", אמרה סלינגר. "המדד 
הוא כלי נוסף להגברת התחרות לטובת הצרכן, 
החלטות  לקבל  ולמבוטחים  לחוסכים  מאפשר 
המדד  בנוסף,  זכויותיהם.  את  ולממש  מושכלות 

הוכח כגורם חשוב בשיפור השירות לציבור".
הן  השירות  ברמת  ירידה  חלה  בהן  החברות 
ומגדל  איילון  בפנסיה,  שחם  ואלטשולר  איילון 

בגמל והכשרה ומנורה בביטוח מנהלים.

יתרון משמעותי לסוכן
ברמת  ירידה  שיש  שנים  כבר  טוענים  "אנחנו 
מאוד  קשה  הקטן  לאזרח  היצרנים.  השירות של 
יכול  הוא  גופים,  מאותם  אינפורמציה  לקבל 
להתייבש ימים על קו הטלפון ואיש לא יגיב, זה 
ביטוח  סוכן  מקצוע  באיש  הצורך  את  מחזק  רק 
שיהיה לצידו ויוכל לספק לו נתונים ומהר, אין 

בתחום  שרות  רמת  מודדים  היו  שאם  ספק  לי 
הפנסיוני היכן שיש סוכן ביטוח להבדיל טיפול 
יתרון  רואים  היו  בוודאות  יצרן,  מול  ישיר 
סו"ב  אמר  סוכן",  שיש  היכן  לשרות  משמעותי 
בלשכה,  הפנסיונית  הוועדה  יו"ר  ארנון,  יובל 
בתגובה לציוני הגופים במדד השירות הפנסיוני.
שלא  "חבל  כי  ארנון  אמר  עצמו  הסקר  לגבי 
בשוק  מהנמדדים  אחד  כל  של  חלקו  את  ציינו 
המקומי רק כדי לתת קצת פרופורציה לציבור, 
להתאים  יכולים  קטנים  שגופים  ספק  אין  אבל 
יותר  ברמה  לשרות  לדרישה  מהר  יותר  עצמם 
מתקשים  אשר  גדולים  גופים  מאשר  גבוהה 
בתחום  ההשקעה  לזה,  מעבר  שינויים.  לבצע 
מאוד,  מעטה  היא  החברות  ברוב  הטכנולוגי 
בבנקים משקיעים פי 10 בטכנולוגיה, כך שחלק 
מבעיות השרות יכולות היו אולי להיחסך מציבור 

העמיתים והמבוטחים".

ילין לפידות

אנליסט

איביאי

אינפיניטי

הראל גמל

הלמן אלדובי

אלטשולר שחם

אקסלנט נשואה

הפניקס פנסיה וגמל

מיטב דש

כלל פנסיה וגמל

מגדל מקפת

פסגות קופות גמל ופנסיה

מנורה

איילון פנסיה וגמל
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חדשות  הביטוח        

66% מהסוכנים מגדירים את סוגיית החיתום 
כבעיה הגדולה ביותר מול חברות הביטוח

 כך עולה מסקר שביעות רצון הסוכנים מחברות הביטוח בבריאות לשנת 2017 • החברות המצטיינות 
הן הראל ומנורה מבטחים • החברה הפוגעת ביותר בסוכניה באמצעות פעילותה הישירה היא הפניקס 

רונית מורגנשטרן

בכנס ל פרסמה  ביטוח  סוכני  שכת 
שביעות  סקר  את  השבוע  הבריאות 
הרצון מחברות הביטוח בתחום הבריאות. 
הסקר, שבוצע על ידי מכון שריד, דירג את רמת 
של  רצון  שביעות  פי  על  החברות  של  השירות 
622 הסוכנים העובדים עמם. הסקר, אשר בוצע 
אינטרנטי.  באופן  לראשונה  נערך  מאי,  בחודש 
יש לציין כי נתוני הכשרה ביטוח ואיילון אינם 

מוצגים בסקר עקב מספר המשיבים הקטן.
שביעות  רמת  את  לבחון  היא  הסקר  מטרת 

הביטוח  סוכני  של  רצונם 
הם  עמה  העיקרית  מהחברה 
בחן  הסקר  זמן.  לאורך  עובדים 
מדידת  לצורך  קריטריונים   12
מאיכות  הסוכנים  רצון  שביעות 
הביטוח:  חברות  של  השירות 
בתביעות,  הטיפול  זמן  משך 
הוגנות בסילוק תביעות, נכונות 
הדין,  משורת  לפנים  לתשלום 
החברה,  עובדי  השגת  קלות 
להיפגש  היכולת  הדרכות, 
שקיפות  בחברה,  מנהלים  עם 
בחישוב עמלות, הכלים שהחברה 
לבדיקת  לרשותם  מעמידה 
החברה  בסוכני  פגיעה  עמלות, 

פתרונות  לתת  החברה  יכולת  ישירה,  בפעילות 
מותאמים לבעיות רפואיות בעת חיתום, שביעות 
החברה בפני  על  להמליץ  ונכונות  כללית  רצון 

עמיתים.
ולאחריה   )7.4( ראשונה  דורגה  הראל  חברת 
במקום  מדורגת  מגדל   ,)7.3( מבטחים  מנורה 

האחרון )6.2(.
טיפול  זמן  משך  בפרמטרים:  הצטיינה  הראל 
 ,)7.6( תביעות  בסילוק  הוגנות   ,)7.7( בתביעות 
 ,)6.7( הדין  משורת  לפנים  לתשלום  נכונות 
שביעות רצון כללית )7.5( ונכונות להמליץ על 

החברה בפני עמיתים )36%(.
קלות  פרמטרים:  בחמישה  הצטיינה  מנורה 
להיפגש  היכולת   ,)7.4( החברה  עובדי  השגת 
בחישוב  שקיפות   ,)7.7( בחברה  מנהלים  עם 
עמלות )5.9(, הכלים שהחברה מעמידה לרשותך 
לתת  החברה  ויכולת   ,)5.4( עמלות  לבדיקת 
פתרונות מותאמים לבעיות רפואיות בעת חיתום 
אחד  בפרמטר  הצטיינה  זאת  לעומת  כלל   .)6.2(

בלבד – הדרכות )7.0(. 
ביותר  הנמוכים  הציונים  את  קיבלה  מגדל 

 ,)6.5( בתביעות  טיפול  פרמטרים:  בשמונה 
נכונות לתשלום לפנים משורת הדין )5.1(, קלות 
השגת עובדי החברה )5.4(, היכולת להיפגש עם 
בחישוב עמלות  )6.5(, שקיפות  בחברה  מנהלים 
לרשותך  מעמידה  שהחברה  הכלים   .)4.7(
כללית  רצון  שביעות   ,)4.3( עמלות  לבדיקת 
)6.1( ונכונות להמליץ על החברה בפני עמיתים 

 .)16%(
ביותר  הנמוכים  הציונים  את  קיבלה  הפניקס 
החברה  יכולת   ,)6.2( הדרכות  פרמטרים:  בשני 

לתת פתרונות מותאמים לבעיות רפואיות בעת 
חיתום )5.4(. ואילו כלל קיבלה את הציון הנמוך 

ביותר בפרמטר הוגנות בסילוק תביעותיה.

הבעיה העיקרית - חיתום
באמצעות  בסוכניה  ביותר  הפוגעת  החברה 
ולאחריה   ,)5.7( הפניקס  היא  הישירה  פעילותה 
פחות  שהכי  כחברה  נבחרה  מנורה   .)5.6( הראל 

פוגעת בסוכניה )3.9(.
חברות  כל  בעמלות,  שקיפות  של  בפרמטרים 
ונרשמה  מאוד  נמוכים  בציונים  דורגו  הביטוח 
לתת  החברות  כל  של  ביכולתן  ניכרת  ירידה 
בעת  רפואיות  לבעיות  מותאמים  פתרונות 

חיתום.
המטרידים  הנושאים  מהם  בדק  הסקר  בנוסף, 
בתחום  הסוכנים  מתמודדים  עמם  ביותר 
עובדים.  הם  עמה  הביטוח  חברת  מול  הבריאות, 
היא  העיקרית  הבעיה  כי  עולה  מתוצאות הסקר 
החיתום, 66% לעומת 31% אשתקד. כמו כן, 25% 
מהסוכנים הצביעו על מהירות הטיפול בתביעות 
על  הצביעו   14% החברות,  של  עיקרית  כבעיה 

הוגנות בסילוק תביעות, 8% הצביעו על היכולת 
על  הצביעו  ו־6%  בחברה,  מנהלים  עם  להיפגש 

מוצרים נחותים בהשוואה לחברות אחרות.
הסוכנים  הביטוח,  חברות  בקרב  הבעיות  לצד 
נשאלו מהם הנושאים שמטרידים אותם בתחום 
הנושא  הביטוח.  בענף  והסיעוד  הבריאות 
המטריד ביותר הוא השיווק הישיר של חברות 
לאחר  אשתקד.   39% לעומת   60% הביטוח, 
טיפול   ,)34%( הסוכנים   תדמית  מדורגים  מכן 
בגין  התגמול   ,)30%( תביעות  בסילוק  החברות 
והיעדר   ,)29%( בתחום  העיסוק 

ידע מקצועי מספק )17%(.

ערך המוסף 
הסקר בחן גם מהם הפרמטרים 
מהווים  הסוכנים  שלדעת 
שלהם  המוסף  הערך  את 
על  הצביעו   73% ללקוחותיהם. 
בתביעות, 66%  וטיפול  שירות 
בחרו במקצועיות, ו־38% הצביעו 
על נאמנות וליווי לאורך שנים.

בנוסף, הסקר מצביע על עלייה 
המשווקים  הסוכנים  בשיעור 
מ־79%  לחו"ל,  נסיעות  ביטוח 
השנה.  ל־87%   2016 בשנת 
66%  מהסוכנים המשווקים ביטוח נסיעות לחו"ל 
קארד,  פספורט  חברת  של  הביטוח  את  משווקים 
18% משווקים את הראל, 9% את מגדל, 4% את 

הפניקס, ו־3% את מנורה.
בביטוח  וללקוחותיהם  לסוכנים  לשירות  בנוגע 
בריאות לפי חלוקה למחוזות בחברת מנורה מוביל 
)7.4(, בחברת הראל מובילים מחוזות  מחוז חיפה 
מרכז וירושלים )7.0(, בחברת הפניקס מוביל מחוז 
חיפה )7.3(, בחברת כלל מוביל מחוז חיפה והצפון 

ובמגדל מוביל מחוז צפון )6.2(.
אריה  סו"ב  אמר  הסקר  תוצאות  בעקבות 
כי  ביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא  אברמוביץ,  
משמעויות  בעלי  הינם  הבריאות  "ביטוחי 
והקלה  חיים  חיים, הארכת  כמו הצלת  קריטיות 
על סבלם של מבוטחים. רמת השירות של חברות 
הביטוח ממחישה פעם נוספת את האתגר הניצב 
בפני הסוכנים בפעילותם למען המבוטחים. אסור 
לנו להתפשר על איכות השירות שאנו מעניקים 
של  הצורך  את  וממחיש  שב  הסקר  למבוטחים. 
תנאי  בכל  שדואגים  כמי  ביטוח,  בסוכני  הענף 

וזמן לציבור המבוטחים”.

 *הנתונים מייצגים את התוצאות הסופיות של כל חברה בשנים 2016 ו־2017

20162017חברות הביטוח
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חדשות  הביטוח        

מנכ"ל הדסה בכנס בריאות: "הפוליסות 
האחידות לא מתייחסות לסיכון 

הגדול ביותר של המבוטח"
במסגרת פאנל שהתקיים בכנס הבריאות אמר פרופ' רוטשטיין כי רפורמת הבריאות של רשות 

שוק ההון לא שיפרה את מצב הרפואה הציבורית וכי חברות הביטוח מקשות על המבוטחים 
בתביעות • "מזל שיש את הסוכנים שעומדים בין הלקוח לחברת הביטוח"

רונית מורגנשטרן

חברות " של  הבריאות  בביטוחי  ההגדרות 
למכור  לחברות  עוזרות  עמומות,  הביטוח 
המון  אלינו  מגיעות  בתביעה.  ומקשות 
הביטוח.  לפוליסות  פרשנות  לתת  כדי  פניות 
מזל שיש את הסוכנים שעוזרים ללקוח ועומדים 
פוליסות  של  בעידן  הביטוח.  חברת  לבין  בינו 
עצמן  את  להבדיל  יכולות  החברות  אחידות, 
באמצעות השירות והטיפול בתביעות". כך אמר 
במסגרת  רוטשטיין,  זאב  פרופ'  הדסה,  מנכ"ל 
רב שיח תחת הכותרת "פרטי, ציבורי ורגולציה 
במסגרת  שהתקיים  הציבור",  לטובת  ביחד   –
כנס הבריאות של לשכת סוכני ביטוח. בפאנל, 
בהנחייתו של סו"ב יואל זיו, יו"ר ועדת הבריאות 
והסיעוד בלשכה, השתתפו גם דני אנגל, מנכ"ל 
ביטוח  ההון,  מרשות  יונש  יואב  סנטר,  מדיקל 
אגף  מנהלת  ניב־סרוודיו,  ונאוה  וחיסכון, 

הבריאות באיילון חברה לביטוח.
לסיכון  מתייחסות  לא  האחידות  "הפוליסות 
יקר  הטיפול  אם  המבוטח,  של  ביותר  הגדול 
מצילות  לתרופות  כיסוי  לו  יש  אם  או  במיוחד 
חיים. מי שרוצה כיסוי גם לזה צריך לאפשר לו, 
ולמי שאין - המדינה צריכה לקחת את הטיפולים 
"הייתה  רוטשטיין.  אמר  אחריותה",  האלה תחת 
שמחוללים  אלו  הם  הפרטיים  שהשירותים  דעה 
לטפל  וכדי  הציבורית,  ברפואה  המשבר  את 
וברפואה  הפרטיים  בביטוחים  לפגוע  צריך  בו 
רפורמת  לאחר  תקופה  כבר  אנחנו  הפרטית. 
הבריאות של רשות שוק ההון והמשבר ברפואה 
הציבורית לא נעלם. הדסה פשטה את הרגל ובתי 
החולים הממשלתיים ממשיכים להיות בגירעון, 

למרות הכסף שמוזרם אליהם".
אחידה  בריאות  בפוליסת  הצורך  יונש,  לדברי 
את  שבלבלו  מוצרים  מגוון  עם  מ"שוק  נבע 
מיטבית  אחידה,  פוליסה  לייצר  רצינו  המבוטח. 
יכול  שהמבוטח  הוא  כיום  המצב  וברורה. 
את  ולבחור  הטובים  התנאים  בשל  שקט  להיות 
ביותר",  הטוב  ולמחיר  לשירות  בהתאם  החברה 
הן  החדשות  "הפוליסות  כי  והוסיף  יונש  אמר 
דינמיות וישתנו בהתאם לפניות הציבור. איכות 
והן  מהקודמות  יותר  טובה  הנוכחיות  הפוליסות 

משתפרות כל הזמן".
היו  קודם  "גם  כי  ניב־סרוודיו  אמרה  בתגובה 

ממציאות  היו  והחברות  דינמיות,  הפוליסות 
ריידרים ונספחים ועמדו בחזית השינויים לטובת 
המבוטחים", ואנגל הוסיף כי הוא "מקווה שהפוליסה 

האחידה אינה אלא בסיס שרק יילך ויישחק".

השר"פ משחית
עם  חולים  לבית  שר"פ  ללא  מעולם  "באתי 
אותו.  אהבתי  מודל שר"פ שלא  בו  והיה  שר"פ, 
על  לא  אבל  בחירה,  חופש  לאפשר  בעד  אני 
"רופא שעובד  רוטשטיין.  אמר  הציבור",  חשבון 
לביתו,  לעשות  יכול  לא  ציבורי  חולים  בבית 
באופן  רוצה  הוא  אם  בו.  לבחור  לציבור  שייתן 
היו  אילו  הצהריים.  אחר  זה  את  שיעשה  פרטי, 

עושים זאת היו יוצאים מהגירעון".
לדברי אנגל, "אנו בעידן שבו לא ניתן למנוע 
ישראל,  במדינת  הרופא.  את  לבחור  מהחולה 
שיכולות האכיפה והניהול בה בעייתיים, השר"פ 
שלו.  העניינים  ניגוד  בגלל  ומשחית  בעייתי 
השר"פ לא בהכרח מביא מודל כלכלי טוב לבית 
שר"פ  בהם  שהיה  חולים  שבתי  ועובדה  חולים, 

פשטו את הרגל".
בביטוחים  הכפל  על  הממשלה  את  תקף  אנגל 
"יש  שלהם.  התכופים  והשינויים  המשלימים 
השב"ן  על  שאסמוך  למה  בממשלה.  אמון  חוסר 
חוזה.  הוא  שביטוח  בשעה  הזמן  כל  המשתנה 

חוזה  כשבמקום  זה  את  גם  קלקלה  הממשלה 
כל  מתחדשת  האחידה  הפוליסה  החיים,  לכל 
אמר  החידוש",  בעת  לשינויים  וניתנת  שנתיים 
ועד  קטנה  הציבורית  "ההוצאה  לדבריו,  אנגל. 
לרפואה  התקציב  את  תגדיל  לא  שהממשלה 

הציבורית, החולים יברחו לרפואה הפרטית".
הזמן  הגיע  לא  אם  המנחה  לשאלת  בהתייחסו 
לבחון את הרפורמה בכתבי השירות, אמר יונש 
כי "בחנו מהו ביטוח ואלו מוצרים נכון שיתלוו 
אמירה  אין  בוטלו.  השירות  כתבי  כל  לא  אליו. 
שלנו לגבי החשיבות הרפואית של כתבי השירות 
מעסקת  חלק  הוא  מה  היא  והשאלה  הנוספים, 

ביטוח ומה אינו נכלל בעסקת ביטוח".
בנושא  החברות  לגישת  התייחסה  ניב־סרוודיו 
תביעות ואמרה כי "חברות הביטוח בודקות את 
צמודות  הן  אבל  ונכון,  אנושי  באופן  התביעות 
לתנאי הפוליסה. בתחום איכות השירות יש לנו 
בהחלט מה לשפר אך בתשלום אני מאמינה כי 
החברות פועלות בהוגנות. אין אף חברת ביטוח 
מערימה  או  תביעה  על  משלמת  לא  שבכוונה 
שחברות  לכך  בהתייחסה  המבוטח".  על  קשיים 
אמרה  ניתוח  מחליף  בעניין  מקשות  הביטוח 
אז  ניתוח  מחליף  שזה  קובעים  רופאים  "אם  כי 
משלמים. אם רופא קובע שזה לא מחליף ניתוח 

אז אין לזה כיסוי".

זיו, רוטשטיין, אנגל, יונש וניב־סרוודיוזיו, רוטשטיין, אנגל, יונש וניב־סרוודיו
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אריה אברמוביץ: שתי הרפורמות 
בתחום הבריאות נכשלו 

במהלך כנס הבריאות התייחסו נשיא הלשכה ויו"ר ועדת הבריאות והסיעוד לביטוחי הסיעוד הקולקטיביים והרפורמות 
בתחום הבריאות • יואל זיו: לא נוותר בנושא מתווה הלשכה לביטוח סיעודי לנפלטי הקולקטיביים המבוגרים

רונית מורגנשטרן

רפורמות " שתי  עם  האחרונה  בשנה  התמודדנו 
פוגעות  ולצערנו  שנכשלו  הבריאות  בתחום 
פוליסת  היא  הראשונה  המבוטחים.  בציבור 
שמטרתה  הבריאות,  רפורמת  האחידה.  הבריאות 
נכשלה.  למבוטחים,  הפרמיה  את  להוזיל  הייתה 
הוזלת פוליסות ביטוחי הבריאות לא נרשמה עד כה, 
ובפועל המהלך יצר מצב לפיו הן ילדים קטנים והן 
ביטוחי,  מוצר  אותו  את  רוכשים  מבוגרים  אנשים 
שונים".  רפואיים  נתונים  מהם  אחד  שלכל  למרות 
כך אמר סו”ב אריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני 
ביטוח, בכנס הבריאות של הלשכה השבוע. הרפורמה 
השנייה שהתייחס אליה היא רפורמת כתבי השירות. 
"כתבי השירות נמכרו ללא צורך בחיתום רפואי והיוו 
יכלו  שלא  אנשים  אותם  לכל  ראויה  אלטרנטיבה 
הרפורמה  כניסת  בריאות. כעת עם  פוליסת  לרכוש 
לתוקף, הציבור הישראלי ממשיך לרכוש את אותם 
אמר  יותר",  הרבה  יקרה  בעלות  אך  שרות  כתבי 
שוק  על  שהממונה  מקווה  הוא  כי  הוסיף  אברמוביץ 
ענף  על  הרפורמה  מהשלכות  מסקנות  תסיק  ההון 

הביטוח והציבור כולו, ותיסוג מהן בהתאם.
תקף  הקולקטיביים  הסיעוד  לביטוחי  בהתייחסו 
"לצערי  כי  ואמר  ההון  שוק  רשות  את  אברמוביץ 
הפיקוח על הביטוח מנסה ליישם את ביטול הסיעוד 
הקולקטיבי בלי למצוא פתרון הולם, מהלך שמשליך 
ארוכות  שנים  ששילמה  הוותיקה  האוכלוסייה  את 
פרמיה, וכעת נותרת ללא מענה. הפתרון שהוצע על 
ידי הפיקוח על הביטוח הוא רק עבור אותם אנשים 
שאין להם פוליסת סיעוד בקופת חולים, ואינו נותן 
פתרון לעשרות אלפים ששילמו במשך מרבית חייהם 

על פוליסת סיעוד, וכעת נשארים ללא כל הגנה".

ריכוז סמכויות
הוועדה  להקמת  גם  אברמוביץ  התייחס  בדבריו 
הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח, בראשות השר 
חשוב.  אסטרטגי  הישג  כעל  סער,  גדעון  לשעבר, 
מסקנות הוועדה צפויות להתפרסם בשבועות הקרובים. 
בחולה  הטיפול  כלל  את  לרכז  שיש  סבורה  "הוועדה 
הסיעודי בידי גורם אחד, אשר בידיו ירוכזו התקציבים, 
בכך  המטפלים  הגורמים  מכל  והסמכויות  האחריות 
היום: קופות החולים, משרד הרווחה, והביטוח הלאומי. 
הפקדת כלל הסמכויות בידי קופות החולים, שהן הגוף 
התהליך,  את  תפשט  לחולה,  יום  ביום  ביותר  הקרוב 
תמנע 'נפילה בין הכיסאות' ותגרום למיצוי מיטבי של 

זכויות החולה הסיעודי", אמר אברמוביץ'.

אין הבטחה למוצר 
הרגע  לתוקף,  נכנסה  הבריאות  שרפורמת  "ברגע 

יואל זיו וורדה לבקוביץ

הושק כתב השירות החדשני של הלשכה 
וחברת HelathCast לאבחון סרטן

ראשונה בתולדותיה, הלשכה שותפה בכתב שירות חדשני ובלעדי למנויים שיחלו בסרטן של ל
חברת הלט'קאסט, ללא חברות הביטוח. מי שליווה את הלשכה בחתימה על הכתב השירות היה 
עו"ד ניצן הראל. "קנסיירז'" מאפשר למנוייו תמורת דמי מנוי סבירים, לטוס למרכזים הרפואיים 
המובילים בעולם בבוסטון שבארה"ב, ולקבל אבחון מדויק ותוכנית טיפול מותאמת אישית. התוכנית 
מסוגו,  היחיד  השירות,  כתב  ביטוח.  סוכני  לשכת  של  הבריאות  בכנס  השבוע  שני  ביום  הושקה 
יאפשר למנויים שאובחנו כחולי סרטן לטוס עם מלווה לפי בחירתם, ולקבל תוכנית טיפול מומלצת 

ממוקדת ומותאמת אישית באחד מבתי החולים המובילים 
הלוי,  אלדד  לדברי  בבוסטון.  הרווארד  אוניברסיטת  של 
את  הבריאות  בכנס  שהציג  הלט'קאסט,  ומבעלי  מנכ"ל 
ילדים  ושני   40 בגילאי  הורים  בה  שלמה  משפחה  המיזם, 
שקלים  כ־95  תמורת  הזה  השירות  מכתב  ליהנות  תוכל 
לחודש, ללא השתתפות עצמית במסגרת הנסיעה והאשפוז, 
כולל בגין המלווה. עוד גילה הלוי כי בנוסף לכתב השירות, 
קנסיירז'  את  שישווקו  הסוכנים  עם  משותפת  קרן  תוקם 
לטובת ילדים ישראלים חולי סרטן. באמצעות כספי הקרן 

הזו יישלחו ילדים שאובחנו כחולי סרטן לבית החולים לילדים "דנה פרבר" של הרווארד, המדורג 
ראשון בארה"ב בתחום הסרטן לילדים. נשיא הלשכה סו"ב אריה אברמוביץ, הודעה לסו"ב יואל זיו 

על הובלת שיתוף הפעולה להקמת המיזם.

הזה מסומן כעידן החדש. העידן החדש מסמן שינוי 
זכות  נלקחה  שבו  שינוי  הבריאות,  בעולם  גדול 
הבחירה הבסיסית מאזרחי ישראל לבחור לעצמם את 
הפוליסה המתאימה להם ביותר, עידן שמסמל חוסר 
ודאות וביטחון לגבי המוצר שאתה קונה לטווח של 
הביטוחיים  בכיסויים  וודאות  חוסר  שנים,  עשרות 
חוזה לטווח  וודאות במחיר. הפוליסה, שהינה  וחוסר 
ארוך שבו חברת הביטוח מתחייבת בכיסוי הביטוחי 
ובמחיר, שינתה את פניה ומהותה. אין הבטחה למוצר 
ואין הבטחה למחיר", אמר סו"ב יואל זיו, יו"ר ועדת 

הבריאות והסיעוד בלשכה, שפתח את הכנס.

כי  זיו  אמר  השירות  כתבי  לרפורמת  בהתייחסו 
שלא  הפיקוח  את  לשכנע  הצלחנו  לא  “לצערנו, 
להפסיק  את שיווקם של כתבי השירות. יזמנו אין 
ספור פגישות, אילצנו אותם להתייצב בפני ועדת 
הסברנו  בהם  כנסים  יזמנו  הכנסת,  של  הבריאות 
את חשיבותם של כתבי השרות לציבור הרחב, אך 
הגיון.  חוסר  של  בצורה  בחומה  נתקלנו  לצערי, 
מבוטחים  אלפי  מאות  נפגעו  זה,  ממהלך  כתוצאה 
כיסויים  לעצמם  קנו  בודדים,  שקלים  שעבור 
לטובתם  בריאות,  הצהרת  ללא  וזמינים,  שמישים 
קורא  אני  מאוחר,  לא  עדיין  משפחתם.  ולטובת 
ציבור  מחדש.  לבחינה  הזמן  הגיע  בפיקוח,  לחברי 

גדול של מבוטחים יודה לכם על כך".
השרות,  בכתבי  "הרפורמה  כי  ואמר  הוסיף  זיו 
מוצר  לייצר  רגילה  בלתי  הזדמנות  עבורנו  צרה 
משלנו, )קנסיירז', כתב שירות לאבחון חולי סרטן. 
ר.מ.(  מוצר שאנו היינו שותפים לבנייתו שותפים 
אנו  ולבסוף  העמלות  הפרמיות,  העלות,  לתחשיבי 
גם נהנים מהרווחים. אני רוצה להאמין שמגמה זאת 
שינויים  גם  יהיו  בעתיד  ואולי  להבא  גם  תימשך 
לייצר  הביטוח,  סוכני  לנו,  שיאפשרו  רגולטורים 

מוצרי ביטוח ולהיות הבעלים שלהם".

אנגלר, הלוי, צפריר ואברמוביץ
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ח”כ לוי־אבקסיס: “התחזית של 
לשכת סוכני ביטוח התגשמה”

בכנס הבריאות השבוע דיברה ח"כ אורלי לוי־אבקסיס על חוק הפרדת סוכן מתפעל מסוכן משווק, על 
הפערים בשירותי הרפואה בין המרכז והפריפריה ועל ההחלטה להוציא מהשב"ן תרופות מצילות חיים 

רונית מורגנשטרן

נלחמים ״ הכספים  בוועדת  כנסת  חברי 
הציבור.  לטובת  ולא  שלהם  החברים  על 
וחצי,  שנה  לפני  ההסדרים  בחוק  כשדנו 
כך  כל  הסברים  נתן  אברמוביץ  אריה  סו”ב 
משכנעים על הבעיות שבחוק המפריד בין סוכן 
ואישרו  התעלמו  הוועדה  חברי  אבל  מתפעל, 
לשכת  של  שהתחזית  כשרואים  עכשיו,  אותו. 
סוכני ביטוח התגשמה, הוועדה רוצה לתקן את 
החוק”. כך אמרה ח”כ אורלי לוי־אבקסיס בכנס 
שהתקיים  ביטוח  סוכני  לשכת  של  הבריאות 

השבוע בהיכל התרבות באיירפורט סיטי.
ח”כ לוי־אבקסיס תקפה את הממשלה ואת קופות 
החולים בטענה שהן מפלות את הפריפריה לעומת 
הבריאות,  לשר  ישירות  מכוונת  כשהיא  המרכז, 
יעקב ליצמן. “בתקציב הקודם הוסכם על תוספת 
הבריאות  משרד  לתקציב  שקל  מיליון   75 של 
בתקציב  לפריפריה.  רופאים  מעבר  לעידוד 
הנוכחי ביטלו את המענקים ורק לאחר התערבות 
על  האוצר  ושר  הבריאות  שר  הסכימו  הכנסת 
המשך המענקים, אבל קיצצו אותם ל־30 מיליון 
שקל בלבד. ומי משלם את המחיר של הקיצוץ? 
רביעי  ביום  מרפאה  אין  שאן  בבית  הפריפריה. 
מאחת עשרה בבוקר. מי שצריך רופא צריך לנסוע 
לחדר מיון קדמי בעפולה ושם שולחים אותו לבית 

החולים העמק”.

לביטוח לאומי לא חסר כסף
עצומים  פערים  “יש  לוי־אבקסיס,  ח”כ  לדברי 
בשירותי הרפואה הציבורית בין המרכז לפריפריה. 
תוחלת החיים קצרה יותר בפריפריה ב־4־8 שנים, 
השכר  בפריפריה,  סיעודיים  שיקום  מרכזי  אין 

מהמרכז  בממוצע  ב־25%  נמוך  שם  הממוצע 
תושבי  את  ודווקא  בהרבה.  גבוהה  והאבטלה 
הפריפריה מטרטרים לעייפה כשהם חולים, כי אין 
נגישות לשירותי רפואה ואבחון מתקדמים. בהדסה 
מתווכחים מה יותר נכון - תיירות מרפא או ילדים 
חולי סרטן, ובבית חולים פוריה אין בכלל טיפול 
בכינרת?  טובע  ילד  אם  קורה  מה  ילדים.  נמרץ 
מטיסים לרמב”ם או לבי”ח העמק. קופות החולים 
לא טובות יותר מהמדינה. מי שמנהל את הקופות 
הם פקידים, שמה שמעניין אותם זאת רק השורה 

התחתונה של המספרים במאזנים”.
הח”כית גם תקפה את ההחלטה להוציא מהשב”ן 
משלמים   82%“ החיים.  מצילות  התרופות  את 
על שב”ן כי הם לא מאמינים במערכת הבריאות 
אין  הבסיסי  התרופות  בסל  הבסיסית.  הציבורית 
אבל  חיים,  ומאריכות  מצילות  לתרופות  פתרון 

במקום למצוא פתרון ל־18% שאין ביכולתם לרכוש 
את  לכולם  לכרות  החליטו  משלימים,  ביטוחים 

הרגליים ולהוציא את התרופות האלה מהשב”ן”.
ח”כ לוי־אבקסיס ביקרה גם את הביטוח הלאומי 
ב־62%  רק  מכיר  הלאומי  “הביטוח  כי  ואמרה 
כשבקופות  סיעודי  לחולה  קצבה  של  מהמקרים 
לביטוח  מהתובעים.  ל־72%  משלמים  החולים 
לו  משלמים  האזרחים  כסף,  חסר  לא  לאומי 
עשרות שנים אבל כשהם נזקקים לו, הם מוצאים 

יד קפוצה”.

הגדרת השב”ן
בשיחה של “אחת על אחת” בנושא שילוב השב”ן 
לבקוביץ,  ורדה  סו”ב  אירחה  הרפואה,  במערכת 
סגנית יו”ר הוועדה לבריאות וסיעוד בלשכה, את 
ד”ר רינת כהן, ראש אגף ביטוחים בקופת חולים 
מאוחדת. לבקוביץ שאלה את ד”ר כהן למה בעצם 
קוראים לשב”ן ביטוח, למרות שמדובר במוצר עם 
תקנון מסובך שמשתנה לעיתים קרובות. בתגובה 
אמרה ד”ר כהן כי המילה ביטוח אינה משקפת את 

הנושא אחד לאחד. 
הפיקוח  של  רגולציה  תחת  לא  הוא  “השב”ן 
שירותי  הבריאות.  משרד  של  אלא  הביטוח  על 
אבל  רבים,  באמצעים  לציבור  מונגשים  השב”ן 
השינויים  כל  תקנונית.  באמת  היא  השפה 
תוספות  לטובת  תמיד  הם  השב”נים  בתקנוני 
הדגישה  ולא להורדת שירותים”,  של שירותים 
היחיד  הם השירות  “השב”נים  כי  והוסיפה,  כהן 
שמבדיל בין קופות החולים השונות, אבל צריך 
כדי  יחד  יעבדו  בארץ  ברפואה  המערכות  שכל 

שלא יהיה כפל ביטוח”.

ח"כ אורלי לוי־אבקסיס ואריה אברמוביץ

מענקית
)מחלות קשות(

בקליק

תמונת
לקוח

ריסק 
בקליק

תמונת
עמלות

עסק
בקליק

תמונת 
מעסיק

דירה
בקליק

תאונות 
אישיות 
בקליק

אתר
הלקוחות

החדש

תמונת
סוכן

בעלי
מקצוע
בקליק

b1
73

96
/1

81
43

דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
המכלול שלי
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ביקור ממלכתי במשרד הסוכן
 שר הכלכלה ביקר במשרדו של יו"ר המועצה הארצית, סו״ב זאב פרלשטיין ונדהם לגלות 

שאין תגמול לסוכנים על מכירות חיסכון פנסיוני
  

רונית מורגנשטרן

של " במשרדו  ביקר  כהן,  אלי  הכלכלה,  שר 
לציון,  בראשון  פרלשטיין  זאב  הביטוח  סוכן 
כחלק ממשלחת של כ־20 איש שביקרה בעסקים 
קטנים. המשלחת כללה גם את עו"ד רועי כהן, יו"ר 
נשיא  אברמוביץ,  אריה  סו"ב  ואת  להב,  ארגון 

לשכת סוכני ביטוח.
“למזלי, יש במשרדי חדר ישיבות והצלחנו להכניס 
היה  השר  לחדר.  השר  בראשות  הפמליה  כל  את 
אותנו”,  שמטריד  מה  על  לדעת  ורצה  לבבי  מאוד 
סיפר פרלשטיין, יו"ר המועצה הארצית. “בהתחלה 
יש  ואם  ביטוח  סוכן  אני  זמן  כמה  אותי  הוא שאל 
לי דור ממשיך, הצגתי בפניו את בני אורי, שהוא 
דור ממשיך במשרד, שקונן בפני השר על הקשיים 
של סוכן ביטוח צעיר וחדש להיקלט בענף. סיפרנו 
לו על יחס החברות לסוכנים, על קיצוצי העמלות 
ועל כך שאנחנו מוכרים כבר מספר חודשים חיסכון 
פנסיוני בלי לדעת מה התגמול שנקבל, כי החברות 

לא פרסמו מודל תגמול חדש”.
הופתע לשמוע  כהן  סו”ב פרלשטיין, השר  לדברי 
זאת ואמר כי יטפל בנושא משום שמדובר בעבירה 
אברמוביץ  סו”ב   .2017 בתחילת  שנחקק  החוק  על 
והבעיות  הלשכה  פעילות  על  כהן  לשר  סיפר 

היעדר  נושא  את  במיוחד  ופירט  בפניה,  העומדות 
מודל התגמול החדש בחיסכון הפנסיוני, שיש סוכנים 

שהוא הפרנסה העיקרית שלהם והם לא מתוגמלים.
הוא  בשטח  הכלכלה  שר  שביקור  מקווה  “אני 

הנהגת  של  דומים  ביקורים  של  ראשונה  סנונית 
המדינה, כי אין כמו ‘לשמוע מפי הסוס’ על הבעיות 
סוכני  ואת  הקטנים  העסקים  את  שמטרידות 

הביטוח”, סיכם פרלשטיין.

 יישום חוזר ביטוח נסיעות לחו"ל נדחה 
ל־3 בספטמבר

 הממונה על שוק ההון דחתה את יישום החוזר בחודש על רקע אי מוכנותן של חברות הביטוח 
וקופות החולים לשווק את הפוליסה החדשה

רונית מורגנשטרן

ביטוח ה ההון,  שוק  רשות  על  ממונה 
את  דחתה  סלינגר,  דורית  וחיסכון, 
יישום החוזר המאוחד "ביטוח נסיעות 
המקורי  המועד  השנה.  בספטמבר  ל־3  לחו"ל" 
באוגוסט  ה־1  היה  החדשות  ההוראות  לתחילת 
והדחייה באה על רקע אי מוכנות חברות הביטוח 

וקופות החולים לשיווק הפוליסה החדשה.
מדובר ברפורמה לפיה פוליסת הנסיעות לחו”ל 
כל  בין  זהה  תהיה  הראשון,  ברובד  הבסיסית, 
הבאים:  הכיסויים  את  ותכלול  הביטוח  חברות 
חולים,  לבית  פינוי  בחו”ל,  רפואיות  הוצאות 
חירום  טיפול  לישראל, תרופות,  רפואית  הטסה 
למקום  מלווה  הטסת  גופה,  העברת  בשיניים, 
12 שאובחן לראשונה  הריון עד שבוע  האשפוז, 

וחילוץ. בשל לא  ואיתור  ג’,  בחו”ל, כיסוי לצד 
מעט מקרים בהן ההוצאה הכספית בפועל הייתה 
במיוחד  בפוליסה,  הכיסוי  מאשר  יותר  גבוהה 
האשראי,  כרטיסי  של  החינמיות  בפוליסות 
לשאת  הביטוח  חברות  את  לחייב  בחוזר  הוחלט 
בכל ההוצאות, באופן שמותאם למדינות היעד. 
חברת הביטוח תוכל להציע את ההרחבות הבאות 
תמורת פרמיה נוספת: ביטול או קיצור הנסיעה, 
הרחבה להריון מתקדם, החמרה של מצב רפואי 
אתגרי,  ספורט  חורף,  ספורט  כבודה,  קיים, 
מכשירי טלפון, מחשב, טאבלט ואופניים. מבנה 
למבוטח  יותר  וידידותי  מובן  החדשה  הפוליסה 

ומסיר חסמים מיותרים שהכבידו על המבוטח. 
בין היתר, סכומי הביטוח יהיו בהתאם לעלויות 

את  יכסה  להריון  הכיסוי  היעד,  בארץ  צפויות 
סעיפים,  תת  של  הגבלה  ללא  העלויות  כל 
את  לקבוע  רשאים  יהיו  מטעמו  מי  או  המבוטח 
מאושפז  בו  החולים  לבית  שיוטס  המלווה  זהות 
כל  את  יזכה  נסיעה  ביטול  של  מקרה  המבוטח, 
ללא  זה,  כיסוי  שרכשה  הגרעינית  המשפחה 
בן  של  בגילו  הנסיעה  ביטול  לכיסוי  התניה 

המשפחה או במוות בעת אשפוזו.
והסיעוד  הבריאות  ועדת  יו"ר  זיו,  יואל  סו"ב 
בלשכה, אמר בתגובה כי "הבעיה היא לא במועד 
ההחלה של הפוליסה החדשה אלא בכך שברובד 
הראשון הוסר הסעיף של ביטול הנסיעה, שאינו 
מקשה על חברת הביטוח וסוכני הביטוח אלא על 

הציבור בלבד".

מימין: סו"ב אריה אברמוביץ, סו"ב אבי ברוך, השר אלי כהן, עו"ד רועי כהן, סו"ב טוביה צוק וסו"ב זאב פרלשטיין
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הביטוח כ סוכני  לשכות  נס 
 )BIPAR( האירופאיות 
בברלין  לאחרונה  נערך 
ביטוח  סוכני  לשכת  בהשתתפות 
במטרה  שנערך  הכינוס  מישראל. 
הביטוח  סוכן  בעתיד  לדון 
הרגולציה,  עם  והתמודדותו 
 53 ביוני.  ב־20־25  התקיים 
מדינות  מ־30  ביטוח  לשכות 
וכן  בכינוס,  השתתפו  באירופה 
בענף  בכירים  אירופאיים  נציגי 
על  הממונה  ביניהם:  הביטוח, 
הרגולציה במשרד האוצר הגרמני, 
מחלקת  וראש  סייבר,  מומחי 
מחברות  אליאנס,  של  השיווק 
כמו  בעולם.  הגדולות  הביטוח 
אריה  סו"ב  בכנס  השתתפו  כן 
סוכני  לשכת  נשיא  אברמוביץ, 
נציג  מנור,  יוסי  וסו"ב  ביטוח 
ביטוח  סוכני  בלשכת   biparה־
ויו"ר MDRT אירופה, שהיוו את 

הנציגות הישראלית בכנס האירופי. 
הביטוח  לשכות  של  המפגש  מנור  לדברי 
לעתיד  מאוד  גדולה  בדאגה  התאפיין  באירופה 
במפגש  מאתנו  שלמדו  “אחרי  הביטוח.  סוכן 
מתחילים  הם  גם   ,2030 סוכן  נושא  על  הקודם 
 20 בעוד  והברוקר  הסוכן  עתיד  על  לדבר 
הביטוח  בענף  מההישרדות  מוטרדים  שנה,  
אך  נכחד,  שלא  ברור  לכולם  תנאים.  ובאילו 
מה יהיה אופן ההישרדות. האם ההשקעה תהיה 
איזה  הלקוח,  עם  האישי  בקשר  או  במקצוענות 
מודל יהיה לסוכן הביטוח ב־20 השנים הבאות”, 

הסביר מנור.

רגולציה צפופה ברמות שונות
בתוך כך, נאם נשיא הלשכה בפני חברי הכנס 
על עתיד סוכן הביטוח כפי שמשתקף ממסקנות 
הביטוח,  ענף  עתיד  לבחינת  הציבורית  הוועדה 
בדבריו  התייחס  אברמוביץ  הלשכה.  יזמה  אשר 
המניעתי,  הסוכן  לאסטרטגיית  היתר  בין 
הביטוח  ענף  לכיצד  באשר  הוועדה  ולמסקנות 
צריך להתנהל בעתיד. "שמחתי להיווכח כי שנה 
לאחר שהרצתי בפני חברי ה־bipar על פרויקט 
סוכני  גם  הלשכה,  שיזמה   2030 הביטוח  סוכן 
הרגולציה  נציגי  ואפילו  האירופאים  הביטוח 
בכנס, החלו מדברים על שילוב הנדבך המניעתי 

למקצוע סוכן הביטוח", כך אמר נשיא הלשכה.

לדברי מנור, אחד הדברים שהכי מדאיגים את 
מערכות הביטוח באירופה הוא הרגולציה צפופה 
עברנו  כבר  “אנחנו  עליהם.  לעבור  שמתחילה 
מה  של  בשלבים  נמצאים  עדיין  והם  זה  את 
מבחינה  האחרונות  בשנים  עברנו  כבר  שאנחנו 
“ההבדל  כי  והוסיף  מנור  אמר  רגולטורית”, 
הגדול בינינו לבינם זה שבאירופה יש כמה רמות 
של רגולציה. זה מתחיל בהחלטות שמתקבלות 
באיחוד האירופי, עובר דרך הפרלמנט האירופי, 
יורד לרמה של המדינה, הפרלמנט של המדינה 
גם  לכן  מדינה.  אותה  של  הרגולטור  ולבסוף 
ובין  המדינות  בין  גדולה  שונות  לראות  אפשר 
כך  השונות.  במדינות  שעובדים  הסוכנים  סוגי 
התגמול  באופן  גדולים  הבדלים  יש  לדוגמא, 
מדינות  הן  שביניהן  כשהקיצוניות  לסוכנים, 
עמלות  לשלם  שלא  שהחליטו  סקנדינביה 

לסוכנים, וזה נושא מאוד מטריד”.
התפתחויות  על  בכנס  הרצה  עצמו  מנור 
בשנים  הישראלי  הביטוח  בענף  מרכזיות 
האחרונות, על תהליך החדשנות, חוסר הוודאות 
ללקוח  הנאמנות  הרגולציה,  העתיד,  לגבי 

והמעבר מהלקוחות הוותיקים לחדשים.
נושא מרכזי נוסף שעמד במרכז הכנס באירופה 
הוא סיכוני הסייבר. “הנושא הולך ותופס מקום 
מספקת  הבנה  אין  ועדיין  העולם  בכל  נרחב 
של  התוצאות  כל  את  הנמכרות  בפוליסות 

מנור.  מסביר  הסייבר”,  סיכוני 
פוליסה  שקנה  מי  למשל,  “כך 
את  שכיסתה  סייבר  לסיכוני 
לו כתוצאה  הנזק הממוני שנגרם 
שהוא  אלא  סייבר,  ממתקפת 
נושא  מוניטין,  לאובדן  גם  טוען 
סייבר.  סיכוני  בתוך  כלול  שלא 
התפתחות  בשלבי  עדיין  התחום 
והיו  בעולם  הביטוח  בתעשיות 

דיונים מאוד כבדים בנושא”. 

ללמוד לדבר עם 
הצעירים

התובנות  כי  מספר  מנור 
הסוכן  עתיד  להבטחת  העיקריות 
את  להפוך  היו  בכנס  שעלו 
העבודה ואת המשרד לטכנולוגיים 
יותר, ולהשקיע ביחסי האמון בין 
היום  עומד  “זה  ללקוח.  הסוכן 
מנור.  מסביר  הסוגיה”,  במרכז 
“אחד הדברים שהופתענו לשמוע 
בטכנולוגיה  משקיעות  החברות  שבישראל,  זה 
עבור החברה בלבד, בניגוד לאירופה, שם חברות 
סוכני  עבור  גם  בטכנולוגיה  משקיעות  הביטוח 
הביטוח. והרי הוא אינו סוכן בלעדי של החברה 
עם  עבודה  לו  שתאפשר  טכנולוגיה  חייב  והוא 
כל מגוון השוק הישראלי. הדרישה הרגולטורית 
עבור  ביותר  הטוב  הדבר  היא  הביטוח  בעולם 
הלקוח. המחויבות שלנו לתת ללקוח את המוצר 
הטוב ביותר כמעט לא מאפשרת לנו לעבוד עם 

חברה אחת”.
כי הלקוחות השתנו.  בנוסף לכך, מנור טוען 
לדעת  צריך  ביטוח  שסוכן  היא  ההבנה  “היום 
השלישי  בגיל  לקוחות  עם  לעבוד  כיצד 
שהטכנולוגיה לא מדברת אליהם ועם צעירים 
שהטכנולוגיה גרמה לכך שיש להם מעט מאוד 
הצעירים.  עם  לדבר  ללמוד  צריך  עבורך.  זמן 
הם מחוברים לאייפון ואם לא הגעת אליהם תוך 
זמן קצר, איבדת אותם. סוכנים צריכים להתאים 
את עצמם לא רק לטכנולוגיה המתפתחת אלא 
גם להלך הרוח של הצעירים של היום שדורשים 
צריך  הביטוח  סוכן  ועכשיו.  כאן  יהיה  שהכל 
תכניות  כל  את  ולהכיר  ולהתמקצע  להשקיע 
הביטוח. כולם נמצאים במצב של התבוננות אל 
העתיד תוך התאמה לחדשנות של היום, אמון, 
שבהם  הדברים  עיקרי  אלה  ומקצוענות  לקוח 

הסוכן של היום צריך להתמקד”, מסכם מנור. 

האירופאים חוששים לעתידו של סוכן הביטוח 
ומאמצים את אסטרטגיית הסוכן המניעתי

 53 לשכות ביטוח מ־30 מדינות באירופה דנו בעתיד סוכן הביטוח והתמודדתו עם הרגולציה • סו"ב 
יוסי מנור, יו"ר MDRT אירופה: “לכולם ברור שלא נכחד, השאלה היא כיצד נשרוד"

רונית מורגנשטרן

 מנור ואברמוביץ בכנס
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חדשות  הביטוח        

בעקבות השביתה: הסכם קיבוצי 
חדש לעובדי כלל ביטוח 

לאחר עשרה ימים של שביתה חתמו עובדי כלל ביטוח על הסכם קיבוצי חדש שתקף לארבע 
השנים הקרובות • כמאה עובדי קבלן המועסקים כיום ייקלטו להעסקה ישירה ולעובדים 

שעברו את גיל 60 תינתן אפשרות לסיים את עבודתם בתנאי פרישה מועדפים

רונית מורגנשטרן

ובדי כלל ביטוח שחזרו לעבודה ביום ע
ראשון השבוע, חתמו על הסכם קיבוצי 
חדש לארבע שנים. על ההסכם חתומים 
ניסנקורן, מנכ"ל קבוצת  אבי  יו"ר ההסתדרות, 
הקבוצה  הנהלת  נציגי  כהן,  איזי  ביטוח,  כלל 
ההסכם  רז.  רוני  בחברה,  העובדים  ועד  ויו"ר 
יחול על כ־3,200 עובדי החברה והוא ממשיך את 
הוראות ההסכם הקיבוצי הראשון שנחתם בחברה 

לפני כשלוש שנים וחצי. 
המועסקים  קבלן  עובדי  כמאה  ההסכם,  פי  על 
חיצונית  קבלן  חברת  באמצעות  בחברה  כיום 
ייקלטו להעסקה ישירה, ושכר המינימום בחברה 
יעמוד על 6,000 שקל לחודש. בנוסף, העובדים 
יקבלו תוספת שכר שנתית בשיעור ממוצע של 
קבועה  שכר  מתוספת  מורכבת  שתהיה  3%־4%, 
בגובה 1.5% לכלל העובדים הזכאים, וחלק נוסף 
קריטריונים  פי  על  דיפרנציאלי  באופן  שיינתן 

שונים. סך הכל יקבלו העובדים לאורך ארבע 
בשיעור  מצטברות  שכר  תוספות  שנים 

לתוספות  בנוסף   .12% של  ממוצע 
השכר, ההסכם נושא בשורה חשובה גם 
הפנסיוניות  ההפרשות  הגדלת  לגבי 
החל  ההסכם,  פי  על  העובדים.  של 
סכום   2017 יולי  חודש  ממשכורת 
יועלה  לתגמולים  המעסיק  הפרשת 

מ־6.5% ל־7.5%.
את  גם  קובע  ההסכם 

השנתי  הבונוס  הגדלת 
לעובדים  המחולק 
על פי ביצועי החברה 

במשכורת חודש אפריל. לטובת תשלום הבונוס, 
בשנה שבה הרווח השנתי של כלל החזקות יהיה 
300 מיליון שקלים ומעלה, החברה תקצה תקציב 
העובדים  של  השנתית  השכר  מעלות   2.5% של 
שעליהם חל ההסכם הקיבוצי. בשנה שבה הרווח 
השנתי יהיה גבוה מ־400 מיליון שקלים, תקציב 
הבונוס המחולק לעובדים יעמוד על 3% מעלות 
ל־400   300 בין  יהיה  שהרווח  וככל  השכר, 
מיליון שקלים, יגדל התקציב באופן יחסי בטווח 
השנתי  הרווח  בו  מקרה  בכל  ל־3%.   2.5% שבין 
שקלים  מיליון   300 יהיה  החזקות  כלל  של 
ומעלה, החברה תקצה לכל העובדים הזכאים גם 
של  בתקציב  החזקות,  בכלל  למניות   אופציות 

0.5%־1% מעלות השכר השנתית של העובדים. 

סבסוד קייטנות וביטוח בריאות
העובדים  תנאי  לשיפור  גם  מתייחס  ההסכם 
נקלטו  אשר  עובדים  בחברה.  החדשים 
לתשלום  זכאים  יהיו   2012 מנובמבר 
בגובה  ומצוינות שנתי  מענק התמדה 
2,000 שקל, בסכום מצטבר של 6,000 

שקל לאורך תקופת ההסכם.
החברה  שתקצה  הרווחה  תקציב 
נופש  מימון  בהן  עובדים,  לפעילויות 
שנת  ועד  משמעותית,  יגדל  שנתי, 
2020 יוכל להגיע ל־53 מיליון שקלים. 
קיץ  קייטנות  סבסוד  גם  כולל  ההסכם 
כמו  השנה.  כבר  העובדים  לילדי 
החדש,  ההסכם  פי  על  כן, 
חברה,  לרכב  הזכאי  עובד 

זכאי  יהיה  ומעלה,  ילדים  ארבעה  לו  יש  ואשר 
לרכב מתאים.

בתשלום  החברה  השתתפות  סכום  כן,  כמו 
בגין ארוחות הצהריים יעלה מ־25 שקלים ל־30 
בגובה  מיוחד  ותק  מענק  ויינתן  ליום,  שקלים 
שנות   25 שיציין  עובד  לכל  שישולם  משכורת 

עבודה בחברה.
סקר  לבדיקות  זכאות  קובע  ההסכם  כן,  כמו 
רפואי במימון החברה, לכל עובד מגיל 40 ומעלה 
שהשלים 5 שנות ותק. בין הצדדים הוסכם כי ניכוי 
עשרת ימי השביתה משכר העובדים יהיה הדרגתי.
תוכנית  גם  כולל  בחברה  הקיבוצי  ההסכם 
הצדדים,  בין  ההסכמות  פי  על  מרצון.  פרישה 
אוגוסט 2017 החברה התחייבה להציע  סוף  עד 
לסיים   ,60 גיל  את  שעברו  לעובדים  אפשרות 
מוגדלים  פרישה  בתנאי  בקבוצה  עבודתם  את 

ומועדפים.  

… מחוז שפלה יערוך יום עיון ב־10.7 בין השעות 
8:30־14:00, בשיתוף קבוצת שגריר. סינמה 

סיטי, ראשון לציון. חניה ללא עלות באזור 
המתחם.

… מחוז באר שבע יארח את מחוז ירושלים ליום 
עיון מקצועי ב־7.8 בין השעות 8:30־15:00, 

בשיתוף כלל וקבוצת שגריר. מלון קראון פלאזה 
ים המלח. הסעות יצאו ממרכז ביג באר שבע 

ואצטדיון טדי ירושלים. הכניסה לכנס בהרשמה 
מראש בלבד.

אירועי הלשכה

POINTER MOTO 
 .איתור ומיגון ייעודית לכלי רכב דו גלגלייםמערכת 

עדכון והתראות על אירועים חריגים בכלי הרכב בזמן המערכת מאפשרת לקבל 
שירות של מוקד מבצעי אקטיבי  בשילוב הפעלת אמת ישירות לטלפון הנייד 

.  במיוחדצריכת זרם נמוכה ובעלת אטומה למים המערכת  . בשעות רגישות
 :מגוון התראות כגוןוהגדרת קבלת מידע המאפשרת חכמה כוללת אפליקציה 

POINTER MOTO 
 מערכת איתור ומיגון ייעודית  

 .לכלי רכב דו גלגליים

*  9444: לפרטים נוספים
www.pointer4u.co.il 

רוני רזאריק ורדי
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בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו ‰ 
והשבוע: סו"ב גיא טוביה, ממשרד "עודד טוביה יועץ מס וסוכן ביטוח" בירושלים

 
גיל – 26

מצב משפחתי – רווק
השכלה: סוכן ביטוח פנסיוני. בוגר תואר ראשון 
בביטוח ובוגר תואר שני במנהל עסקים ושיווק 

ותק: 5 שנים בתחום הביטוח, שנתיים סוכן פנסיוני 
עם רישיון ובקרוב גם סוכן אלמנטרי

מה עשית לפני שהגעת לתחום הביטוח?
"אחרי שהשתחררתי מהצבא התחלתי לעבוד כקצין 
ביטחון במלון בירושלים במסגרת עבודה מועדפת, 
אבל תוך כדי כבר התחלתי לעבוד בתחום במשרד 

של אבא שלי פעמיים-שלוש בשבוע".
למה בחרת לעסוק בתחום?

"אני דור המשך לאבא שלי, סו"ב עודד טוביה 
שעוסק בתחום כבר למעלה מ־20 שנה. אבי, בנוסף 

להיותו סוכן ביטוח, הוא גם יועץ מס, ומכיוון שלא 
התחברתי לנושא החשבונאות והמיסוי החלטתי 
ללמוד ביטוח. כיום אני מנהל במשרד את תחום 

הביטוח ואבי את תחום המיסוי”.
מה אתה אוהב בתחום?

"את האתגר בלהגיע ליעדים שהצבתי לעצמי, לא 
בהכרח במכירות אלא יותר בקיום פגישות ובמתן 

אבחון צרכים ללקוחות. כמו כן, אני אוהב את הקשר 
האישי ואת היכולת להיפגש עם לקוחות שהרבה 

פעמים מבוגרים ממני בהרבה ולראות איך תוך כדי 
הפגישה ולאחר ניתוח הצרכים הביטוחים, הם מבינים 

כמה תחום הביטוח הוא תחום חשוב וכמה הם היו 
חשופים לסיכונים עד כה".

במה אתה מתמחה? 
"בעיקר בביטוחי בריאות, ביטוחי חיים ופיננסים. 

בשנה האחרונה התחלתי לעסוק יותר בתחום 
הפנסיוני ובתחום תכנון הפרישה".

איפה תהיה לדעתך בעוד עשר שנים?
"אנהל את הסוכנות ואצליח להתפתח לתחומים 

נוספים כמו ייעוץ פרישה ואלמנטרי. בחזון שלי אני 

רואה את הסוכנות הופכת לבית סוכן שתאגד תחתיה 
כמות מכובדת של סוכנים, בתקווה שנהיה סוכנות 

הביטוח הגדולה בירושלים".
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?

"אין תחליף לסוכן הביטוח כאיש מקצוע ולכן, בניגוד 
למה שחלק חושבים, סוכני הביטוח כאן כדי להישאר, 

ואם נהיה אמינים וישרים אין ספק שגם אמון 
הציבור במדינה יהיה לצדנו. בנוסף, בגלל הרגולציה 
והרפורמות, סוכן ביטוח שלא יתמקצע יהפוך להיות 

לא רלוונטי. גם תחום הטכנולוגיה חשוב ואין ספק 
שהעתיד בענף מתבסס המון על טכנולוגיה ומי שלא 

ילמד איך להשתמש בה בחכמה יישאר מאחור".
אלו טיפים אתה יכול לתת לסוכנים צעירים כמוך? 

"בעיקר להתמקצע ולנסות ללמוד כל יום משהו 
חדש. להיות סבלניים, ענף הביטוח הוא עצום ואי 

אפשר להיות מומחים בתחום בתוך שנה אחת. רצוי 
להתלוות לפגישות עם סוכנים ותיקים וללמוד איך 

לעשות אבחון צרכים ללקוח בצורה נכונה, כי זה 
הבסיס להצלחה וליצירת אמון עם הלקוחות. כמו 

כן, לתת שירות אדיב ובמקרה של תביעה להיות 
בקשר רציף עם הלקוח, להיות לצדו ברגעים הקשים 

ולהראות לו שהוא עשה נכון שבחר לעשות את 
הביטוח דרככם”.

“סוכני הביטוח כאן כדי להישאר” סוכן צעיר

‰ office@rbmedia.co.il מעוניינים להופיע במדור? שלחו פרטים למייל ‰

TOP קרן אור
פוליסת מחלות קשות במנורה

בהיקף הביטוח הרחב ביותר!
 מספר מחלות מינימלי הגורמות לביטול הפוליסה
     אין הפחתת סכום ביטוח עד תום תקופת הביטוח

ניתן לתבוע יותר מ 2 מקרי ביטוח במרבית המחלות
 תגמולי ביטוח נוספים )Carcinoma in Situ בשד, ביצוע ניתוח לטיפול

בסרטן הערמונית עד לרמה של Gleason 6( בשיעור גבוה מהממוצע בשוק
 100% תגמולי ביטוח בגין סרטן שני )בחלוף תקופת האכשרה(

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה ולסייגיה, ט.ל.ח.

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

www.menoramivt.co.il   * 2000    03-7107788    03-7107777    6100802 ,אלנבי 115, תל-אביב

סו"ב טוביה
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חדשות  הביטוח

דרושים

לסוכנות ביטוח ברחובות דרושים עובדים 
למשרות חלקיות. רצוי ניסיון בעבודת שרות 

מול קהל בענף האלמנטרי כולל ידע בתביעות. 
מועמדים רציניים מתבקשים להעביר קורות 
avi@aminut-cop.co.il חיים מפורטים למייל

לסוכנות ביטוח ב נתניה, דרושה רפרנטית 
ביטוח חיים אחראית וחרוצה, ניסיון לא 

חובה תנאים מצוינים, נא לשלוח קו"ח למייל 
jaclineborov@gmail.com

לסוכנות ביטוח דרושה פקידה לחצי משרה 
ומעלה, עם ניסיון בתחום האלמנטרי ורצוי 
גם בתחום החיים. קו"ח יש לשלוח למייל: 

ofershay17@gmail.com
דרוש לעבודה מידית עובד )למגזר החרדי( 

שיטפל בביטוח האלמנטרי במשרדנו. דרישות: 
ידע מקיף בכל ענפי הביטוח האלמנטרי 

בעל ניסיון מוכח רצוי בעל רישיון, רצוי בעל 
רישיון נהיגה כולל רכב קו"ח ניתן לשלוח 

shimonh@bitachon-ins.co.il :למייל
לסוכנות ביטוח ברמת גן - דרוש סוכן עם רישיון 

או לקראת רישיון בענף ביטוח חיים לצורך 
עבודה משותפת, אפשרות לפגישות ותמיכה 

חודשית אסי – 054-2929200 

סוכנות ביטוח פעילה מעוניינת לקנות תיק 
ביטוח חיים / אלמנטרי - פתוחים לכל הצרכים 

שיעלו במו"מ ע"י המוכר אסי - 054-2929200 
לסוכנות בוטיק באשדוד דרושים בעלי רישיון 

פנסיוני למשרת ניהול תיקי לקוחות. מתאים 
לסוכנים בצמיחה או בתחילת הדרך, המעוניינים 

לבנות תיק עצמאי ולהתפתח. שכר גבוה 
.ofirr@dorot-ins.co.il – למתאימים. קו"ח

לסוכנות ביטוח ותיקה בחיפה דרושה פקידת 
חיתום אלמנטרית, עם ידע מוכח ברכב ובדירות, 

ידע בענפים נוספים יתרון! יש לשלוח קורות 
office@menczel.co.il :חיים במייל בלבד

לסוכנות ביטוח ותיקה בחיפה דרושה רפרנטית 
ביטוח חיים, עם ידע מוכח, וניסיון בלבד! יש 

 לשלוח קורות חיים במייל בלבד: 
office@menczel.co.il

לסוכנות ביטוח, דרושה פקידה לחצי משרה 
ומעלה, עם ניסיון בתחום האלמנטרי ורצוי 
גם בתחום החיים, קו"ח יש לשלוח לפקס: 

03-7521556
למשרד ותיק בעיר אזור דרושה מזכירה 

אחראית עם נסיון בתחום האלמנטר עיסוק רכב 
ודירות עם נגיעה במוצרים נוספים. נא לשלוח 

meirbl@017.net.il קורות חיים לאיי מייל
לסוכנות ביטוח בחיפה דרוש/ה סוכן/ת ביטוח 

חיים, פנסיה ופיננסים ו/או אלמנטארי להגדלת 
תיק ביטוח קיים ופיתוח תיק חדש, למעוניין/ת, 

תינתן האפשרות לבניית תיק ביטוח עצמאי 
 dudi@gamafinansim.co.il :קורות חיים למייל

נייד : 050-5368629

לסוכנות ביטוח ברחובות דרוש סוכן/ת ביטוח 
בעל רשיון פנסיוני קיים או לקראת רשיון 

)אפשרות התמחות( תנאים מעולים למתאימים 
ציפורה 054-4351804

שכירות משנה 

להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח פנסיוני 
באזור הבורסה ברמת גן ,כולל כל התשתיות 
התפעוליות  הנדרשות מתאים  גם למתמחה 

או לסוכן פנסיוני הנמצא בראשית דרכו והזקוק 
לתמיכה/הדרכה   מקיפה 050-5293836  

סוכנות ביטוח )בית סוכן( בצמיחה המנהלת 

קבוצת סוכנים באזור הצפון מציעה להשכרה 

בשכירות משנה משרדים מפוארים באיזור 
הקריות, על בסיס חודשי, ללא  התחייבות. 
אפשרות  לשירותי משרד ושירות בתחום 

 הפנסיוני בכל החברות. לפרטים: שרון –
054-6614801

 להשכרה עד 3 חדרים בסוכנות ביטוח ברמת גן 
משרדים מפוארים כולל ארנונה חשמל ניקיון 

ומטבח. לפרטים נוספים : 054-4240666

בית חם לסוכן הביטוח, משרדים + שרותים שונים 

במתחם חלונות הסיטי בבניין ברוש במרכז 

העניינים של חיפה. אפשרות לרכישת תיק או 

שת"פ, לפרטים מילשטיין בע"מ  054-5270964

לב פתח תקווה - בבניין משרדים משרד מרוהט 
לגמרי 17 מ"ר כולל חדר ישיבות.המחיר הוא על 

בסיס יומי בסך של 175 ש"ח בהתאמה אישית 
לשוכר - וכולל מעמ ארנונה דמי ניהול חשמל 
מים אינטרנט ומדפסת/פקס תינתן אפשרות 

להשכיר על בסיס חודשי ב-2200

להשכרה –חדר סוכן מאובזר+ עמדת מזכירה 

+משרד מותאם למוקד טלפוני בתוך סוכנות 
ביטוח בפ"ת – המוקד מאובזר בשולחנות 

וכסאות וכולל עמדת מנהל משמרת וחדר 
צמוד למנהל המוקד . כמו כן אפשר להשכיר 

גם למשרדי סוכן כולל שירותי משרד. לפרטים 
לפנות למאיר 0522248252

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

לסוכן ביטוח עם תיק חיים  שנמאס 
מהרגולציה והשינויים התכופים בתחום 

הפנסיוני/חיים  ושלא רוצה למכור את תיק    
הביטוח -מודל שת"פ מעניין לתפעול התיק על 

ידי סוכנות ביטוח ותיקה ומקצועית שתשמר, 
תתפעל ותגדיל הכנסותיך 050-5293836

 סוכן ביטוח צעיר מעוניין לקנות תיק אלמנטרי /
ביטוח חיים פתוח לשותפות כולל ישיבה אצלי. 

itay@edry-ins.co.il 0507888741 : לפרטים איתי

סוכן ביטוח פנסיוני מקצוען ובעל ידע רב מאזור 
המרכז מעוניין בשיתוף פעולה עם סוכן/סוכנות 

אלמנטרי ו/או חיים למכירות ללקוחות קיימים 
Int_101@walla.co.il :שלהם. ניתן לפנות למייל

סוכנות ביטוח באשדוד מעוניינת ברכישת 
 תיקים באזור השפלה והדרום .  

alexg@dorot-ins.co.il

סוכנות פרוגרס בקרית אריה מעוניינת בשיתוף 
פעולה עם סוכנים ותיקים. לפרוגרס מוקד 

מקצועי עם ניסיון והצלחה יחס המרה מטורף! 
ניתן לפנות לשרגא לידור 054-6655736 או 

shragalidor@gmail.com למייל

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

מתפקידו ש התפטר  גליל  מעון 
בחברת  ומכירות  שיווק  כסמנכ”ל 
בתפקיד  שנה   12 לאחר  “שגריר” 
ו־33 שנים בשגריר בכלל. הודעה לבורסה על 
פרישת גליל תצא בתחילת השבוע. גליל נמצא 

בחברת שגריר מאז שנוסדה בשנת 1984.
בתשובה לשאלה מדוע התפטר, אמר גליל כי 
ואני מנסה למצוא  “מיציתי את עצמי בשגריר 
תהיה  בפועל  פרישתו  לדבריו,  חדש”.  אתגר 
בעוד שלושה חודשים, וזאת כדי לאפשר למצוא 

לו מחליף וכדי לתת די זמן לחפיפה.
ומכירות  שיווק  כסמנכ”ל  תפקידו  במסגרת 
על  היתר  בין  אחראי  גליל  היה  בשגריר 
ועל  הביטוח  חברות  עם  החברה  התקשרויות 
הביטוח.  לסוכני  שגריר  של  פתרונות  מתן 

גליל היה מקורב מאוד ללשכת סוכני ביטוח: 
“יצרתי במשך השנים קשר טוב עם הלשכה עם 
בעלי התפקידים בה, ועם סוכני ביטוח בכלל. 
הקשרים הטובים האלה אפשרו לי להוביל את 
שגריר לגיוס כמויות גדולות של מנויים. על 
הדוחות הכספיים של שגריר לרבעון הראשון 

של 2017, היו לה כ־1.1 מיליון מנויים”.
בישראל  המובילה  החברה  היא  שגריר 
והגדולה  רכב,  לכלי  וגרירה  דרך  בשירותי 
בין החברות המספקות שירותים אלה במסגרת 

ביטוחי הרכב.
“אני שמח שתרמתי לגידול העצום של שגריר 
שיווק  כסמנכ”ל  כיהנתי  בהם  השנים  במשך 
ולגדול”,  להמשיך  לחברה  ומאחל  ומכירות 

הוסיף גליל.

שמעון גליל התפטר מתפקידו 
כסמנכ”ל שיווק ומכירות בשגריר

לאחר 33 שנים בשגריר, הודיע שמעון גליל על התפטרותו ‰ “מיציתי 
את עצמי בשגריר ואני מנסה למצוא אתגר חדש"

רונית מורגנשטרן

שמעון גליל

בלעדי
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