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ואלה עשר המכות אשר נחתו על הסוכנים בשנים האחרונות:
1. הגברת הרגולציה: אורות הניאון במשרדי המפקח לא כבים 
בערבים, נראה כי יושבים וחושבים מה הלאה. אילו עוד מכות 
ננחית על ענף הביטוח. כמות החוזרים, תכיפותם, ולעתים אף 
אי יכולת מימושם יצרו עבודה תוך כדי אי ודאות מתמדת בכל 

הענפים.
ולשנה הבאה? נאחל שהאוצר ייתן זמן למערכת להתארגן מול 

עשרות החוזרים, ויתחיל להקשיב סוף סוף לשטח. 
2. העיתונאים: הכתבות בעיתונים היומיים, ובעיקר באלה 
הכלכליים, לא משאירות ספק לכך שיש כאן רצון עז של 
מערכת משומנת להביא את השינוי שלדעתם נכון. ואולם 

לעתים נדמה כי הם תוקפים את החולייה הלא נכונה בשרשרת 
הפנסיה והביטוחים בכלל.

ולשנה הבאה? נאחל שהעיתונאים יפנימו שיש כאן ציבור 
הגון המפרנס עשרות אלפי בתי אב ישראל, ומשרת מיליוני 

לקוחות, 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע, באופן מקצועי, 
בענף משתנה המאופיין בחוסר ודאות - ויבינו שאנחנו לא 

"הרעים" בסיפור.

ביד חזקה ובזרוע נטויה – 
נגבר על המכות שניחתות

<< ישיבת המועצה 
הארצית: חברים חדשים 
ללשכה, לקראת מאבק 

על ביטוחי הנסיעות
עמוד 3

<< בעקבות פניית 
הלשכה: איילון 

תפתח מחוז בדרום
עמוד 4

<< שר האוצר מבקש 
לשים סוף לחגיגות 

שכר הבכירים
עמוד 7

על הסוכנים

המשך בעמוד 2
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3. דמי הניהול: הענף משתנה, המודלים 
מתחלפים, המרווחים מצטמצמים, עם 

ישראל רוצה שירות מעולה ובמחיר 
הנמוך ביותר שאפשר לקבל.

ולשנה הבאה? נאחל שהסוכן ינתח 
ויבין את הרכב העסק שלו, ינהל את 

ההכנסות וההוצאות וישקיע במקומות 
הנכונים עבורו, ולא רק לחברות 

הביטוח.
4. תדמית סוכן הביטוח: הציבור 

התרגל לא לחבב את סוכני ביטוח, 
מלבד הסוכן האישי שלו. חברות 

הביטוח נהנות מכך שאנחנו סמוכים 
על שולחנן, והתדמית שלנו נשחקה.

ולשנה הבאה? נאחל כי הסוכנים יראו 
בלשכה את הבית היחידי שבאמת 

עוזר להם, ואת חברות הביטוח 
כשותפות עסקיות. הסוכנים יפנימו כי עליהם להרים את 

הראש ולהסתכל בגאווה על מקצועם, ויבינו שהלקוח צריך 
לשלם על שירות, וגם לא תמיד צריך להחזיק מבוטחים עתירי 

שירות באפס עמלה.
5. ביטוח ישיר: ביטוח ישיר מפמפם מעל מסכי הטלוויזיה 

השכם וערב כי סוכני הביטוח מיותרים. 
הקמפיין שלהם מתמקד בשנאה, 

בהכפשה ובזלזול בציבור הגון.
ולשנה הבאה? האהבה חזקה משנאה, 

והיא תנצח. אנחנו משרתים ציבור 
באהבה, ומסתכלים על הלקוח בגובה 

העיניים, ועומדים לשירותו בכל עת 
ומכל הלב. בסופו של דבר המבוטח 

יעדיף קשר אישי על פני טלפן אנונימי.
6. השיווק הישיר של חברות 

הביטוח: יש מי מחברות ביטוח 
המסתכלות אך ורק על המאזנים, 

ומשנה לשנה עוברות לנהל את 
החברה דרך החור שבגרוש.

ולשנה הבאה? הן יבינו שאנחנו 
השותפים העסקיים הנאמנים שלהן, שבעבודה קשה הבאנו 

להן את ההון שהן כל כך גאות בו, ויבינו שצבא השכירים שהן 
מגייסות עולה להן יותר ובסופו של דבר נאמן להן פחות מאתנו.

7. סירובי תביעות: אנו מגיעים למשרד מדי יום ביומו 
ויודעים שגם היום תגיע תלונה של 

לקוח לא מרוצה שקיבל סירוב, ונחזור 
אל מוקד חברות הביטוח בדמעות.

ולשנה הבאה? נאחל שחברות הביטוח 
יצליחו למצב את עצמם כנותני שירות 

מעולים, שיודעים לפתור את הבעיות 
באדיבות ובמקצועיות.

8. השירות של חברות הביטוח: משנה 
לשנה מראה הסקר שאנחנו פחות 

ופחות מרוצים משירות חברות הביטוח, 
ומרגישים את הלחץ על המחוזות מהמטה 

המאיים.
ולשנה הבאה? נאחל שבעלי הבית של 

חברות הביטוח יראו את העסק ככזה שרץ 
למרחקים ארוכים, ולכן עדיף פחות מנהלים 

ויותר עובדים מקצועיים, שיוכלו להעניק 
תמורה מלאה לפרמיה.

9. תחרות פרועה: אנחנו כסוכנים לא רק נאלצים להתמודד 
מול הישירים, והשיווק הישיר של חברות הביטוח, אלא 

להתמודד גם עם תחרות בינינו. תחרות היא טובה, מבורכת 
ומייעלת תהליכים. אך היא גם מזיקה, אם היא נעשית מתוך 

גאווה ושנאה.
ולשנה הבאה? נאחל שכאשר סוכן בודק 
פוליסה של סוכן אחר, הוא לא יגיד שיש 
לעמיתו "חXא של פוליסה", אלא שיגיד 
ללקוח שיש לו סוכן טוב, אבל הוא חושב 

שהוא יוכל להיות טוב יותר.
10. איפה דור ההמשך: מן הידוע הוא שממוצע 
הגילים רק עולה בכל שנה, אך יש ניצני פריחה 

מחודשת.
ולשנה הבאה? נאחל שסוף סוף נשמע את 

ההודעה הדרמטית, לפיה הממוצע הצעיר עצמו 
 בשנה.

מכות מצרים היו חזקות וקשות, אך בסופו 
של דבר הם הביאו לכך שדברים קרו וזזו. אנו 

בטוחים שהמכות שנחתו עלינו, רק יביאו אותנו 
למקום מקצועי יותר, לחוקי משחק הוגנים יותר 

של כל השחקנים, מכיוון שאנחנו נמשיך לפעול מאהבה. 
והאהבה תנצח

חכם - זה שבודק עמלות ומרחיב את מקורות הכנסותיו – מה 
הוא אומר? "בדקו ללא הרף את העמלות מול חברות הביטוח, 

ודאגו להרחיב הכנסותיכם באמצעות שיווק סל מוצרים 
בתחום הפיננסים, הפנסיוני, בריאות וביטוחי רכוש. ואל 

תשכחו לגבות תמורה עבור שירותיכם כמובן". 
 

רשע - זה שלוקח לקוחות לחבריו למקצוע – מה הוא אומר? 
"אני מגיע ללוקח של סוכן אחר ובמקום לפרגן לו, משמיצו 

ומנסה להוציא את העסק ואת הלקוח מידיו".

זה שאינו יודע לשאול - זה שלא בודק הסכמים עם חברות 
הביטוח – מה הוא אומר? "אני לא בודק, אני מאמין לכל 

מלה שנאמרת לי מצד חברות הביטוח - ובסוף מתפלא על 
עמלותיי הנמוכות".

תם -  זה שמאמין שהשירות לסוכנים ולמבוטחים ישתפר – 
מה הוא אומר? "חברות הביטוח יבינו בקרוב כי יש להשקיע 

בשירות ויתקנו דרכיהן. צריך רק להמתין בסבלנות".

כנגד ארבעה סוכנים דיברה הלשכה

בשל חופשת החג,
 גיליון ביטוח ופיננסים הבא

יופץ בעוד שבועיים, ה-24 באפריל
חג שמח

מערכת ביטוח ופיננסים
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ישיבת המועצה הארצית: חברים חדשים 
ללשכה, לקראת מאבק על ביטוחי הנסיעות

מתחילת השנה הצליחה לשכת סוכני הביטוח לצרף לשורותיה 
108 חברים חדשים, כך נמסר במהלך ישיבת המועצה הארצית 

שהתקיימה בשני. נשיא הלשכה אריה אברמוביץ אמר כי הלשכה 
תמשיך במאמציה להגדיל את מספר הסוכנים החברים בלשכה.
הישיבה נפתחה בפרידה חגיגית ובהענקת שי לבעלי תפקידים 

שסיימו את תפקידיהם, בהם יו"ר המועצה הארצית היוצאת מיכל 
שילה, יו"ר בית הדין הארצי צביקה אמיתי, יו"ר ליסוב החברה 
הכלכלית איציק צרפתי, יו"ר ליסוב סוכנות לביטוח רפי גורדון 

וחבר המועצה הארצית ויו"ר MDRT רמי מסחרי.
יו"ר המועצה הארצית זאב פרלשטיין, בישיבתו הראשונה כיו"ר, 

אמר בדברי הפתיחה כי אחד הנושאים החשובים כיום הם המעמד 
החדש של סוכן הביטוח: "לא נישלט יותר על ידי החברות. אין 

חסויות, אין פרוטקשן - יש רק שיתופי פעולה". 
פרלשטיין הציג גם את הסוכנת הוותיקה רבקה גרבר, שמונתה 

לממלאת מקומו.
אברמוביץ סיכם את הכנס באילת, ואמר כי "מהתגובות שקיבלנו, 

היה כנס יוצא מהכלל, גם מבחינת התכנים והארגון". הוא ביקש 
להודות פעם נוספת לכל מי שטרחו שעות רבות והקדישו ישיבות 

וחשיבה ליצור את הכנס ובמיוחד למארגני הכנס - יו"ר ועדת 
מחוזות וסניפים אריק ורדי, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני יובל 

ארנון ומנכ"ל הלשכה מוטי קינן.
ורדי מסר למועצה כי בכנס היו כ-1,500 משתתפים. ארנון הוסיף 
כי "העובדה שבעת שירת התקווה, ביום ה' ב-12:00, האולם היה 

מפוצץ, מלמדת שאנשים לא עזבו ולא הלכו לים: הם באו כדי 
ללמוד ולקבל תובנות וידע מקצועי". ורדי וארנון איחלו הצלחה 

ליו"ר הוועדה לביטוח אלמנטרי אריאל מונין, שמארגן את הכנס 
הגדול הבא, בנושא ביטוח אלמנטרי, שיתקיים בנובמבר.

יו"ר ועדת בריאות וסיעוד יואל זיו הרחיב בנושא ביטוח הנסיעות 
לחו"ל. הוא הסביר כי "מדובר בנושא מאוד פרוץ. יש גנב שגונב, 
ושוטר עומד ולא עושה כלום. כיום זה שוק ענק. רק העמלות הן 
בהיקף של 20-30 מיליון דולר בשנה והשוק נשלט כמעט כולו 

על ידי חברות הנסיעות וקופות חולים שלא מורשות על פי החוק 
לשווק ביטוחים, אך בפועל מוכרות 80-90% מהפוליסות"

זיו הזכיר כי קיים חוזר של הפיקוח על הביטוח בנושא זה, אך אין 
אכיפה. הוא סיפר כי נעשתה פנייה למפקחת, כדי לדרוש טיפול, 

שכן "ראשית זה מנוגד  לחוק, כי רק סוכן רשאי למכור. ושנית 
– מטעים כאן את הציבור. יש כאלה שנוסעים לחו"ל, אבל לא 

מכוסים, למשל בהחמרת מצב רפואי קיים, או משפחה שנוסעת 
לנופשון, הילד נפגע בנפילה מבננה, אבל הפוליסה לא מכסה 

ספורט אתגרי".
זיו הבהיר כי "הבטיחו לנו בפיקוח לפני כחודשיים שתכנס 

הסדרה בנושא תוך חודשיים. יוצא לי לדבר עם חברות שעובדות 
ישירות ללא סוכן בתחום זה – שירביט והראל. גם הן מחכות 

להסדרה, כי זה לא נוח להם מבחינה חוקית. המפקחת יודעת טוב 
מאוד שאם לא תענה ומיד, תהיה צפויה לבג"ץ גם חיצוניים וגם 

של הלשכה. לא נחכה עוד הרבה זמן".
במהלך הישיבה הוצגה עו"ד נירית אבטליון ממשרד ראב"ד, 

מגריזו,  בנקל – מהמשרדים המובילים בארץ בנושאי רגולציה 
והגבלים עסקיים, שנבחר לשמש כמשרד המייעץ ללשכה, 

במסגרת הרפורמה בלשכה. הרפורמה נועדה להפריד בין  ייעוץ 
משפטי לחברי הלשכה, לבין ייעוץ למוסדות הלשכה. בימים אלה 
נבחרים גם היועצים המשפטיים שיעניקו שירותים לסוכנים חברי 
הלשכה במחוזות חיפה והצפון, ת"א והמרכז, ירושלים ובאר שבע.
נשיא הלשכה ציין עוד כי בימים אלה מתנהל דיאלוג מול הפיקוח 

על הביטוח בנושא חוזר החידושים שיצא לאחרונה. אברמוביץ 
ציין כי התקיימו פגישות בנושא והלשכה צריכה להעביר לפיקוח 

את התייחסותה לנושא הרגיש. 
עוד ביקש אברמוביץ לשבח את ראשי הסניפים והמחוזות על 

פעילותם. "אני מתרשם מהפעילות הענפה בסניפים ובמחוזות 
ואתם ראויים לשבח על כך. החודש יש פעילויות בסניפים על 

בסיס יום-יומי כמעט". 

הרמת כוסית בישיבת המועצה הארצית. צילום: ראובן רפ

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר דורית סלינגר 
פירסמה היום טיוטת חוזר, לפי ייאסר על קופות החולים וסוכני 
הנסיעות לבצע מכירה ישירה של ביטוחי נסיעות לחו"ל. שיווק 

פוליסות אלה יתבצע באמצעות חברות הביטוח או סוכנות 
הביטוח בלבד.

בנובמבר 2011 הוציא המפקח על הביטוח דאז עודד שריג 
הוציא חוזר למנהלי חברות הביטוח, לפיו ביטוחי הנסיעות לא 

ישווקו על ידי סוכני נסיעות וקופות חולים, אלא רק על ידי 
סוכני ביטוח.

באוצר טענו אז כי מכירת ביטוחי נסיעות על ידי נציגי סוכנות 
נסיעות או קופות החולים יכולה להטעות את הלקוחות לחשוב 

שמי שמוכר להם את הביטוח מבין את צורכיהם הביטוחיים ויכול 
לייעץ להם בנושא, בעוד שלמעשה מדובר במתווך בלבד.

ב-2010 אף הוגשו כמה תביעות ייצוגיות נגד חברות הביטוח 
וקופות החולים, בטענה כי אלה עוברות על החוק במכירתן 

ביטוחי נסיעות לחו"ל מבלי שיהיה לנציגיהן רישיון לתיווך 
בביטוח. התובעים דרשו להחזיר את דמי התיווך שנלקחו מהם 

בקופות החולים עבור ביטוח הנסיעות.
ואולם שנתיים וחצי מאז החוזר עדיין לא נאכף. לפני שבועיים 
שלחה לשכת סוכני הביטוח, באמצעות משרד עוה"ד ראב"ד 

מגריזו בנקל ושות', מכתב לסלינגר ובו הזכירה את החוק 
שמאפשר רק לבעל רישיון לעסוק בביטוח למכור ביטוחים ואת 

חוזר האוצר מ-2011. 
מהלשכה נמסר בתגובה: "לשכת סוכני הביטוח שמחה 

שהממונה על שוק ההון נעתרה לבקשתנו להוצאת חוזר 
המסדיר את דרכי שיווק מוצרי ביטוח נסיעות לחו"ל. הלשכה 

מבהירה כי הגורמים היחידים המוסמכים למכור מוצרי ביטוח הם 
אלה שנקבעו לפי חוק - קרי סוכני הביטוח. כל ניסיון לאפשר 
לגורמים שאינם מקצועיים ואינם מוסמכים ויכולים לגרום נזק 

לציבור לשווק פוליסות הינו פסול ומהווה עבירה על החוק".

סלינגר הודיעה כי תאסור על קופות החולים וסוכני 
נסיעות למכור ביטוחי נסיעות לחו"ל
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בעקבות פניית הלשכה: איילון תפתח מחוז בדרום
בהרמת כוסית של מחוז דרום שנערכה ביום שני בשיתוף איילון 

חברה לביטוח, הודיע נשיא החברה לוי רחמני לראש עיריית 
באר שבע רוביק דנילוביץ', שנכח אף הוא באירוע, על פתיחת 

מחוז דרום בבאר שבע. 
לאחר פניית נשיא הלשכה אריה אברמוביץ למנכ"ל איילון 

אמיל וינשל, החליטה החברה להרחיב את פעילותה ולפתוח 
מחוז דרום בבאר שבע. 

מאיילון נמסר כי בעת שנשא דברים ראש העירייה והציע 
לרחמני להקים סניף של איילון באזור הדרום, ענה רחמני 

שאיילון לא תקים סניף, כי אם מחוז שלם בבאר שבע, לטובת 
הרחבת הפעילות והמשך מתן שירות לסוכנים מהאזור. 

"רחמני קשר בדבריו את העובדה שאיילון הגיעה למקום 
הראשון בסקר שביעות הרצון של הסוכנים שפורסם באילת 
והיא מעוניינת להמשיך לתת שירות טוב לכל הסוכנים. הוא 
הרים את הכפפה מתוך ראייה אסטרטגית לפתח את אזור 

הדרום, וגם מתוך ראייה עסקית להגדיל את הפעילות באזור", 
מציינים בחברה.

איילון תפעל בדרום לצד חברת כלל, היחידה שפועלת בדרום 
בימים אלה. מגדל החזיקה בצוות מצומצם בבאר שבע, אך הוא 

נסגר באחרונה.
ממגדל נמסר בתגובה: "מגדל ממשיכה לשרת את כל סוכני 

הביטוח בכל המרחבים בלי יוצא מן הכלל ואין כל כוונה לפגוע 
ברמת השירות אלא רק לשפר ולייעל אותו. ביטול הצוות הוא 

שינוי פנימי בנוהל העבודה ואין ולא תהיה לו כל השלכה על 
רמת השירות לסוכני הדרום".

כ-170 איש הגיעו להרמת הכוסית, שהתקיימה בפארק 
המדע בבאר שבע. לדברי יו"ר מחוז הדרום יפת בקשי, "איילון 
איפשרה לערוך אירוע ברמה גבוהה, שהחל בקוקטייל והמשיך 

לנשיאת דברים באולם ולהכרזתו של רחמני. פרט לראש 
עיריית באר שבע, הגיעו ראשי המועצות באזור הגיעו ומכובדים 

נוספים, לכן גם סוכנים רבים הגיעו אלינו להרמת כוסית".
בקשי הפתיע וריגש את דנילוביץ', וינשל ורחמני בסיפורים 
אישיים שמצא אודותם. "סיפרתי, למשל, על רוביק שכבר 

בבית הספר התגלה כמנהיג: כיו"ר מועצת התלמידים הוא 
השבית את בית הספר כדי שישימו שערים לכדורגל. לרחמני 
מלאו 83 והוא עומד לקבל תואר ד"ר של כבוד מאוניברסיטת 

בר אילן. סיפרתי שהוא דור שני בעולם הביטוח ושהוא מוכן 
להסתובב ברחבי הארץ בשביל פוליסה. כבן להורים רופאים 

היה ברור שאמיל ילמד רפואה, אך הוא הלך ללמוד ראיית 
חשבון ומשפטים, וכבר בגיל 41 התמנה למנכ"ל חברת איילון". 

דנילוביץ' הביע את הערכתו לסוכנים וציין שאין תחליף לחום 
האנושי ולקשר הישיר. לדברי בקשי, "זכינו לתשואות על 

פעילותנו בקהילה. לפי המיילים וההודעות שאני מקבל, אין 
ספק שהרמת הכוסית הזו ריגשה סוכנים רבים. סוכנויות מאוד 

מעריכות את האירוע. זה מחמם את הלב לשמוע פרגונים 
ועושה חשק להרים את הרף יותר עד כמה שניתן. גם רחמני 

הרים טלפון ואמר שהיה ערב מרגש ומעניין, וציין שהם שותפים 
אמיתיים של הלשכה. זה היה מצעד פרגון לסוכני הדרום".

מנכ"ל איילון אמיל וינשל

לחברת הלשכה ברכה בן-דוד משתתפים בצערך
במות אביך ז"ל

שלא תדעי עוד צער

לחבר הלשכה יצחק רוזמן משתתפים בצערך
במות אימך ז"ל

שלא תדע עוד צער

מתי בפעם האחרונה בדקת היכן 
הלקוח שלך נמצא על ציר הפנסיה?

הגיע הזמן לעשות זאת!
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האתגרים העומדים מול סוכן ביטוח חדש
תחום הביטוח הוא תחום רחב, שדורש ידע רב, מקצועיות 
ושירות בכלל ובמגזר הערבי בפרט, שם קיים קושי נוסף 

של החדרת המודעות לאנשים לצורך ברכישת ביטוח פרטי. 
מאחר שיש לי את ההשכלה והניסיון שתרמו להפיכתי לאיש 

מקצוע מוצלח בתחום הגמל ושוק ההון בבתי ההשקעות 
בתפקידים שונים כשכיר, עלתה בי המחשבה להקים סוכנות 

ביטוח ופיננסים עצמאית, כדי שאוכל להכניס אנרגיה ודם 
חדש לתחום הביטוח והפיננסים, מקצועיות ורמת שירות 
גבוהה. ואכן, בתחילת 2013 מימשתי את חזוני והקמתי 

סוכנות ביטוח שמתמקדת במגזר הערבי.
קשיים רבים נערמים בפני סוכני הביטוח בכלל וחדשים 

בפרט. הם מתחילים בבחינות של רשות ניירות ערך ומשרד 
האוצר, שרמת הקושי שלהן עולה משנה לשנה, ובמציאת 

התמחות. בנוסף, לאחר הוצאת הרישיון יש ללמוד את 
המקצוע באופן מעשי, ולהמשיך להתמודד עם רגולציה קשה 

בענף. לעסק חדש ודווקא בתחום הביטוח והפיננסים, שמחייב 
את הסוכן להיות תמיד מעודכן בחוקים ובתקנות, עדיף להיות 

תחת בתי סוכן שנותנים את ההכשרה והליווי הנדרשים. 
בנוסף, כדאי להיות חברים בלשכת סוכני ביטוח, שתמיד 

מעדכנת את האתר שלה ומעלה מידע חדש, עורכת כנסים 
שעוזרים לסוכנים חדשים כמוני, וגם מסייעת מול חברת 

הביטוח במידת הצורך.
הרגולטור מוציא תקנות וחוקים חדשים אודות מוצרי הפנסיה 
בקצב מטורף יחסית לשינויים בעולם, מה שמחייב את הסוכן 
לעקוב אחר השינויים וללמוד אותם. לפעמים האוצר מחוקק 
חוק לפני שנתן את הדרך או הכלים להכנסת אותם שינויים 
לפוליסה קיימת )למשל, פנסיה חובה ב-2014 עם הפקדת 

פיצויים 8.33(. 
למרות כל השינויים ועל אף שיש צורך בתפעול רב באותם 
מוצרים פנסיונים, התגמול עבור הסוכן הוא נמוך מאוד, עד 

שלא משתלם לו מבחינה כלכלית לעבוד עם אותם מוצרים. 
מצב זה הביא סוכני ביטוח רבים לא להתעסק בפנסיות, אלא 
להתמקד בביטוח פרט או אלמנטרי. כמובן שזה לא נותן את 

הפתרון הטוב עבור הלקוח, שמצפה מהסוכן שלו לתת לו את 
כל המידע הנחוץ, גם לגבי הכנה לגיל הפרישה ולפנסיה.

הבעיה הזו קיימת אצל כל הסוכנים, אבל אצל סוכן חדש 
היא מורגשת יותר מאחר שבדרך כלל יש לו בעיית תזרים 

מזומנים, כמו בכל עסק חדש, גם לסוכן מתחיל אתגרים 

כספיים למימון העסק עד בניית תיק ביטוחי ראוי בשלוש 
השנים הראשונות. קושי בתזרים המזומנים מביא סוכנים 

חדשים רבים לחשוב שוב ושוב אם העסק הזה כדאי, כשיש 
הוצאות ואין עדיין הכנסות. לכן רק אותם סוכנים שאוזרים 

אומץ ומשמעת עצמית ימשיכו בדרכם כעצמאים. כל השאר 
ימצאו עצמם כשכירים בחברות הביטוח או שיפרשו בכלל 

מהתחום.
בשביל שאותם סוכנים שכן החליטו להיות עצמאים ישרדו 

בעסק שלהם, ולא יימנו על שני השלישים מהעסקים 
החדשים שנסגרים כל שנה )לפי הלשכה המרכזית 

לסטטיסטיקה(, עליהם לעשות מהלכים שיחזקו אותם 
מבחינה מקצועית, ויהפכו את העסק שלהם לכזה שיביא 

בסופו של דבר גם לשגשוג כלכלי. 
סוכן צריך לכתוב תוכנית עסקית מפורטת )אפשר להיעזר 
באיש מקצוע(, שכוללת יעדים )יומיים, חודשיים, שנתיים(, 

ולבדוק אם עמד באותם היעדים שהציב לעצמו. עליו ללמוד 
כל הזמן דברים חדשים )תקנות, חוקים, פוליסות(, מאחר 

שידע שווה כוח. 
כדי לנצל את הזמן בצורה יעילה, עליו להטיל סמכויות על 

שאר הצוות במשרד, להיות שירותי כלפי העובדים והלקוחות 
ולדבר עם האחרונים בגובה עיניים. הוא צריך לבדוק את 

התיק הביטוחי של לקוחותיו באופן מקצועי, ולא למכור להם 
סתם עוד ביטוח או לבטל פוליסות ותיקות קיימות שביטולן 

יכול להזיק מאוד ללקוח. על הסוכן לראות בעבודתו שליחות 
ואחריות, ולהתמקצע בנישה של ביטוחים. הוא נדרש להשקיע 

במערכות מידע )כמו מערכת CRM(, בשיווק ובפרסום )כמו 
הקמת אתר אינטרנט(, ליזום ולהתקשר ללקוחות ולהציע 
להם שירות, וכמובן שעליו להפגין כבוד לעמיתים למקצוע.

סוכן ביטוח הוא מקצוע חשוב מאוד, מאחר שעל כתפיו 
מוטלת אחריות שילוחית ללקוח ולמשפחתו. תפקיד סוכן 
הביטוח לא פחות חשוב מרואה החשבון, שבלעדיו הלקוח 
לא יכול להגיש את הדו"חות הכספיים לרשות המסים, או 

מעו"ד, שקשה לגשת לבית משפט בלעדיו. לכן סוכן ביטוח 
טוב משקיע את כל המשאבים שעומדים לרשותו לטובת 

לקוחותיו.
אני מקווה שאנחנו, סוכני הביטוח ולשכת סוכני הביטוח, נוכל 

לעשות הכל כדי להעביר את חשיבות המקצוע לצעירים, 
ובכך לגרום להם לרצות ללמוד ולהיכנס לעולם הביטוח.

אגבריה מוחמד רשיד, חבר ועדת הצעירים בלשכת סוכני הביטוח

לשכת סוכני ביטוח
מאחלת לכל חברי הלשכה ופעילי ענף הביטוח חגי פסח ופסחא שמחים!

הלשכה סגורה בין המועדים 14-21 
באפריל. נשוב לעבודה ב-22 באפריל.
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 שר האוצר מבקש לשים סוף
לחגיגות שכר הבכירים

משרד האוצר מציע להגביל את ההוצאות המוכרות למס בגין 
חבילת השכר של מנהליהם הבכירים במוסדות פיננסיים, בחברות 

ביטוח, בקופות גמל, בבנקים ובגופים המנהלים כספי ציבור.
שר האוצר יאיר לפיד ביקש ממנכ"לית משרד אוצר יעל 
אנדורן, יחד עם החשבת הכללית מיכל עבאדי-בויאנג'ו, 

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית סלינגר, והיועץ 
המשפטי במשרד האוצר יואל בריס, לבחון את נושא שכר 

הבכירים במשק.
לאחר דיונים רבים בנושא, הציעו בכירי המשרד להגביל 

במוסדות פיננסים ובגופים המנהלים כספי ציבור, את 
ההוצאות המוכרות למס בגין חבילת השכר של מנהליהם 
הבכירים, כך שההוצאות בגין שכר של מנהל )שכר קבוע, 

משתנה ומרכיבים הוניים לשכר( מעבר לסכום של 3.5 מיליון 
שקל בשנה, לא יוכרו לצורכי מס. הסכום של 3.5 מיליון 

שקל נקבע על ידי חישוב של רמות השכר הממוצעות בשנים 
האחרונות בגופים המנהלים כספי ציבור.

מעבר לסכום זה, תצטרך מועצת המנהלים של החברה לקבל 
אישור מאסיפת בעלי המניות על ידי רוב מיוחד של בעלי 

מניות שאינם בעלי שליטה. 
הרציונל העומד מאחורי ההצעה הוא שמוסדות אלה, המנהלים 

כספי ציבור, הם בעלי השפעה מכרעת על המשק הישראלי, 
הן בהיבט של הוצאות משקי הבית )עמלות בבנקים, דמי 

ניהול( והן בהיבט של קביעת סטנדרטים לעניין שכר הבכירים 
במשק. ההצעה נשענת, בין היתר, על הגידול שחל בשנים 

האחרונות בעלויות שכר הבכירים בגופים אלו. לפיכך, מצופה 
מגופים אלו לעמוד באמות מידה גבוהות של ממשל תאגידי 

לרבות לעניין מדיניות השכר שלהם.
על פי ההצעה, חריגה מהשכר המוכר למס תאושר על ידי 

האסיפה הכללית )ברוב של בעלי המניות שאינם בעלי 
השליטה(, תוך בחינת מכלול ההשלכות על הגוף הפיננסי. 

ממשרד האוצר נמסר כי "נמשיך לבחון את התגמול במוסדות 
אלו ובחברות הציבוריות ואת הצורך לנקוט בצעדים נוספים 

כדי להשתית סטנדרטים נאותים של מדיניות תגמול". 
בבנק ישראל לא היו שותפים למהלך של לפיד והאוצר, שכן 

הם סבורים כי הרגולציה המגבילה את גובה הבונוס עד לגובה 
המשכורת סיפקה תוצאות והביאה לירידה של כ-35% בהיקף 

חבילות השכר במערכת הבנקאית.

הרעיון להגביל את היקף השכר שיוכר לצורכי מס עלה 
בכנסת הקודמת בהצעת חוק שהגיש במהלך ח"כ שי חרמש 

מקדימה, ובה הוצע להגביל את השכר שיוכר לצורכי מס ל-3 
מיליון שקל בשנה, אך הצעתו נדחתה על ידי ועדת השרים 

לענייני חקיקה.
העיקרון שלפיו רק אסיפת בעלי המניות תאשר שכר גבוה 
במיוחד כבר מגולם במידה רבה בתיקון 20 לחוק החברות, 

שנכנס לתוקף בסוף 2012, וקובע כי חברות הנסחרות 
בבורסה יציגו מדיניות שקופה לתגמול בכיריהן ויביאו אותה 

לאישור אסיפת בעלי המניות.
בכיר באחת מחברות הביטוח אמר ל-TheMarker כי הוא 

לא מבין את הצעד של האוצר. "למנהלים רבים יש הסכמים 
חתומים לשנים הקרובות. יש מנהלים שחזרו לענף נוכח 
תנאים משופרים שהוצעו להם, אז מה יעשו? יבטלו להם 
את החוזים? שינוי חוזה זו עילה רצינית לתביעה, ובוודאי 

כשהשינוי הוא שלא בצדק.
"בארה"ב עשו דבר חכם: הגבילו את השכר למיליון דולר 

בשנה, אבל בתמריצים לא פגעו. כלומר, האמריקאים יודעים 
להחדיר מוטיבציה במנהלים שלהם. לעומת זאת, אצלנו 

המגבלה יכולה לפגוע במוטיבציה. מנהל לא מתמודד רק עם 
ניהול מורכב של החברה, אלא יש כאן אחריות אישית, עם 
מורכבות של ממשל תאגידי, ועוד מצפים מהמנהל להגיע 

להישגים, כאשר כל התמריצים שלו נפגעים. איזה מוטיבציה 
זה משאיר להשביח את החברה?

"חוסר המוטיבציה שעלול להיווצר עשוי להקרין מטה גם 
לשאר העובדים. בעידן של שוק הון לא יציב, עם ריבית 

אפסית, חברות הביטוח שלא רוצות להסתמך רק על רווחיות 
משוק ההון, חייבות לחזור למקורות הרווח המסורתיים שלהם 

- הביטוח. זהו תחום תחרותי מאוד, וקשה מאוד לייצר בו 
רווחים. קשה מאוד לשפר את התוצאות החיתומיות בתחום 

הביטוח. המהלך של האוצר לא יעבור. יהיו כאן עזיבות, דווקא 
של המנהלים הטובים".

 סניף חיפה פעילות משפחות - חוה"מ פסח תשע"ד
 צעדת האביב ה-17, לזכר נופלי הדישון

17 באפריל 2014 בשעה 10:00

נשיא לשכת סוכני הביטוח אריה אברמוביץ פגש השבוע את 
שר האוצר יאיר לפיד בכנס של להב - לשכת ארגוני העצמאים 

והעסקים הקטנים.
אברמוביץ הציג בפני שר האוצר את הבעייתיות הקיימת בעודף 

הרגולציה וההתערבות הגסה בהסדר הכספי שבין הסוכנים 
לחברות הביטוח.

לפיד אישר ואמר שגם לטעמו ישנה עודף רגולציה בישראל והדגיש 
כי הוא עובד בשיתוף עם משרד ראש הממשלה לטיפול בעניין.

 שר האוצר לנשיא הלשכה:
נטפל בעודף הרגולציה בענף הביטוח

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4318401,00.html
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4318401,00.html
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המשך בעמוד 9

המחוזי: זכות החזרה של קרנית כלפי 
החייבים – בחינת עיקרון "יחד ולחוד"

בבית משפט המחוזי בתל אביב נדון ערעורם של נתי יעקבי 
וגיא יעקבי, שיוצגו על ידי עו"ד מוסקונה, כנגד יעקב סיטבון, 

שיוצג על ידי עו"ד קריטנשטיין, וכנגד קרנית - קרן לפיצוי 
נפגעי תאונות דרכים, שיוצגה על ידי עו"ד דביר. פסק הדין 

ניתן בנובמבר 2013 מפי סגן הנשיאה השופט 
שנלר, השופטת לבהר-שרון והשופט ד"ר ורדי.

עובדות המקרה: ב-31.5.05 פגע אופנוע, שהיה 
נהוג על ידי סיטבון, במוסטפא גאנם. סיטבון נהג 

באופנוע ללא רישיון נהיגה מתאים וללא ביטוח 
חובה. האופנוע נרכש על ידי גיא, שעסק בקנייה, 

בשיפוץ ובמכירה של אופנועים מסוגים שונים. 
גיא רשם את הבעלות על האופנוע על שם אחיו 

נתי, נכה בשיעור 100% ואינו מסוגל לרכוב 
על אופנוע. סיטבון היה חברו הקרוב של גיא, 

שהתגורר בדירתו של גיא שנסע לטיול בחו"ל, 
כדי לשמור על הדירה ועל כלבו של גיא. גיא השאיר בדירתו 

את מפתחות ומסמכי האופנוע.
בשל פגיעתו הגיש מוסטפא את תביעתו לפיצויים כנגד 

קרנית, וקרנית מצדה הגישה הודעות צד ג' כנגד סיטבון שנהג 
באופנוע, כנגד נתי שהיה בעליו הרשום של האופנוע וכנגד 

גיא שהיה מחזיקו בפועל של האופנוע, וזאת בטענה שהתירו 
את השימוש באופנוע ללא רישיון וללא ביטוח. נתי וגיא הגישו 
מצדם הודעת צד ד' כנגד סיטבון בטענה שעליו לשפותם בכל 
סכום, במידה שיחויבו לשלם לקרנית. בתביעתו של מוסטפא 

כנגד קרנית הושג הסכם פשרה, והמחלוקת בין הצדדים 
נותרה בנוגע לתביעת החזרה של קרנית כנגד הצדדים 

השלישיים, תוך שסיטבון הודה בחבותו לשפות את קרנית על 
הוצאותיה.

המחלוקת בבית משפט שלום התמצתה למעשה בשאלת 
חבותם של גיא ונתי, תוך שסיטבון טען כי גיא התיר לו 

במפורש לעשות שימוש באופנוע ולנהוג בו. מנגד, טען גיא 
שלפני נסיעתו לחו"ל הוא נעל את האופנוע בסלון ביתו כדי 

שאיש לא ינהג בו, וכאשר נודע לו במהלך שהותו בחו"ל 
שסיטבון עושה שימוש באופנוע, הוא יצר עמו קשר ואסר עליו 
לעשות בו שימוש. נתי טען כי הוא אינו הבעלים של האופנוע, 

למרות רישום הבעלות על שמו, אלא אחיו גיא ושהוא ידע 
שגיא אסר לעשות שימוש באופנוע בזמן שהותו בחו"ל. בית 

משפט השלום קבע כי גיא התיר לסיטבון לרכוב על האופנוע 
ומעולם לא אסר זאת עליו, על אף שידע שאין לו רישיון נהיגה 

תקף ושאין לאופנוע ביטוח. עוד קבע בית משפט שלום כי 
האופנוע נרכש על ידי גיא ומכספו, אך נרשם על שם נתי 

לצורך מכירת האופנוע בזמן שהותו בחו"ל, ונתי מוכר כנכה 
100%, אינו מסוגל לרכב על אופנוע ואין בידו רישיון נהיגה על 

אופנוע. עוד קבע בית משפט השלום כי לא הוכח שנתי היה 
מודע לכך שסיטבון לא מחזיק ברישיון נהיגה מתאים לאופנוע 

וכן לא הוכח שנתי היה מודע לכך שהאופנוע אינו מבוטח. 
לסיכום פסק בית משפט שלום כי על-פי סעיף 9)א( לחוק 

הפלת"ד, קרנית זכאית לשיפוי מסיטבון שרכב על האופנוע 
ללא רישיון וללא ביטוח, וכן זכאית לשיפוי מגיא המחזיק 
של האופנוע ובעליו בפועל, משהתיר לסיטבון לרכוב על 

האופנוע, אף שידע שלסיטבון אין רישיון והאופנוע לא 
מבוטח. לגבי נתי, קבע בית משפט קמא כי טענתו של נתי 
כי לא היה לו כל קשר לאופנוע וכי בעליו בפועל היה גיא, 
אינה יכולה לשחררו מאחריות בנסיבות שבהן הוא הסכים 

לרישומו כבעלים במשרד הרישוי, ידע כי סיטבון עושה שימוש 
באופנוע ולא טרח אפילו לברר קיומו של ביטוח ולמנוע 

את השימוש באופנוע בהיעדרו, התנהלות המבססת קיומו 
של אשם בהתנהלותו של נתי, שהיה עליו לדעת על היעדר 

הביטוח, אך הוא עצם את עיניו. באשר לחלוקת 
החבות בין הנהג, המחזיק והבעלים, בית משפט 

קמא קבע כי מידת אשמתם המוסרית של 
כל אחד מהחייבים שונה, תוך שהאשם הגבוה 
והמשמעותי ביותר מוטל על סיטבון ב- 55%, 

בדרגה השנייה, גיא ב-35% ובדרגה השלישית, 
נתי ב-10%.

על פסק דין זה הגישו נתי וגיא ערעור לבית 
המשפט המחוזי.

לטענת המערערים, שגה בית משפט השלום 
בהטילו עליהם אחריות ובחיובם לשפות את 

קרנית. לחלופין, טוענים המערערים, כי שגה בימ"ש השלום 
באופן חלוקת האחריות בינם לבין סיטבון. עוד טוענים 

המערערים כי שגה בימ"ש השלום משלא קבע כי סיטבון הוא 
האחראי הבלעדי לתאונה, לאחר שהודה האחרון שהתנהגותו 
היתה "הפקרות של ממש", משעשה שימוש באופנוע לצורכיו 

האישיים ועל דעת עצמו. לטענתם, אשמתו של סיטבון היא 
הסיבה המכרעת לנזק, באופן המנתק את הקשר הסיבתי 

בין מעשיו ורשלנותו הנטענת של גיא, לבין אירוע הנזק. כן 
טוענים המערערים כי שגה בימ"ש השלום משלא נתן משקל 

לעובדה, שגיא שהה בחו"ל במועד התאונה ולא היתה לו 
שליטה בדברים. לסיכום, טוענים המערערים כי שגה בית 

משפט השלום משקבע שחיובם כלפי קרנית הוא ביחד ולחוד, 
וכי היה על בית משפט קמא לפסוק שכל אחד מהחייבים 

יישא כלפי קרנית כשיעור חלקו באחריות בלבד.
מנגד, טוען סיטבון בעיקרי טיעוניו כי פסק דינו של השלום 

מוצדק ומבוסס על קביעות עובדתיות, ומשכך יש לדחות 
את הערעור. לטענת סיטבון, צדק בימ"ש השלום משהטיל 

אחריות על נתי, שהוא הבעלים הרשום של האופנוע ומחובתו 
היה לבטח את האופנוע. כן טוען סיטבון כי צדק בימ"ש 

השלום בקביעתו, לפיה נתי עצם את עיניו בכך שהרכיבה על 
האופנוע הן על ידי סיטבון והן על ידי גיא היתה ללא רישיון 

וללא ביטוח. עוד טוען סיטבון כי המערערים נמנעו מלזמן 
לעדות מי מחבריהם שיתמכו בטענתם, לפיה הם אסרו 

עליו בהוראת גיא לעשות שימוש באופנוע ושצדק בימ"ש 
השלום משפירש זאת לחובתם. כן טוען סיטבון כי גם אם 
היו המערערים אוסרים עליו לנהוג באופנוע, משלא מנעו 

זאת ממנו ואיפשרו לו לעשות שימוש באופנוע, הרי שחזקה 
שהשלימו עם נהיגתו באופנוע. לסיכום, טוען סיטבון כי אין 

להתערב בחלוקת האחריות בין החייבים כפי שנקבעה על ידי 
בית משפט השלום.

קרנית מצדה טוענת כי צדק בימ"ש השלום בקביעותיו ושלא 
נפלו בפסק הדין כל פגם או טעות, ולכן דין הערעור להידחות. 

לטענת קרנית, הערעור הוא כנגד קביעותיו העובדתיות 
של בימ"ש השלום, שהתבססו על הראיות והתרשמותו 

הישירה מהעדויות שבפניו ואין להתערב בקביעות מבוססות 
אלה, בהתאם לכלל שאין ערכאת הערעור נוהגת להתערב 
בקביעות מסוג זה. מוסיפה קרנית וקובעת כי צדק בימ"ש 
השלום באופן חלוקת האחריות בין החייבים, משהטיל את 

עיקר האחריות על הנהג, את חלקה על 

מאת: עו"ד ג'ון גבע, היועץ המשפטי של חברי הלשכה
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גיא - המחזיק של האופנוע ובמקצתה על נתי, שהיה אדיש 
לנעשה באופנוע שהוא עצמו רשם על שמו, תוך שבכל מקרה 

הואיל והאחריות של כולם כלפיה היא ביחד ולחוד, אין זה 
מעניינה אופן חלוקת האחריות בין החייבים. לסיכום, טוענת 

קרנית כי דין טענת המערערים, לפיה ניתן וראוי היה לחייבם 
כלפי קרנית בנפרד, ולא ביחד ולחוד, להידחות, הן מהטעם 
שטענה זו מהווה הרחבת חזית אסורה, והן מהטעם שעל פי 

סעיף 9)ב( לחוק הפלת"ד אחריותם של החייבים כלפי קרנית 
היא ביחד ולחוד.

בית המשפט המחוזי קבע כי "רק לעתים רחוקות תתערב 
ערכאת הערעור בממצאים עובדתיים שנקבעו על ידי הערכאה 

הדיונית, ששמעה את העדויות והתרשמה התרשמות ישירה 
ובלתי אמצעית ממהימנותם של העדים. התערבות מסוג זה 
יוחדה למקרים חריגים ויוצאי דופן בהם הגרסה העובדתית 

שאומצה על ידי הערכאה הדיונית אינה מתקבלת על הדעת, 
או שהיא תוצאה של התעלמות מראיות שהוצגו בפניה".

בית המשפט המחוזי הסביר כי עיון בקביעותיו העובדתיות 
של בימ"ש השלום באשר למעורבותם ואשמתם של כל אחד 
מהמעורבים בתאונה, מצדיק התערבות במסקנתו של בימ"ש 

השלום באופן שהאחריות המוטלת על סיטבון תהיה גבוהה 

יותר ותעמוד על שיעור של 90%, שכן סיטבון הוא שנהג 
באופנוע בעת התאונה וזאת ללא ביטוח וללא רישיון, והוא 
שגרם לתאונה המצערת, שבה נפצע הולך רגל וכן סיטבון 

בעצמו. 
לדברי בית המשפט: "אף שבית משפט קמא קבע בפסק 

דינו כי 'האשם הגבוה והמשמעותי ביותר מוטל על סיטבון 
שנהג על האופנוע ללא רישיון וללא ביטוח', אך בפועל 

מידת אשמתו של סיטבון לא באה לידי ביטוי ולא תאמה את 
קביעתו הנ"ל של בית משפט קמא בדבר שיעור אחריותו, 
ובשל כך מצאתי לנכון להתערב באופן חלוקת החבות בין 
הצדדים, התערבות התואמת לטעמי, את האשם המוסרי 
שדבק בכל אחד מהמעורבים, כך שעיקר האחריות תהיה 

מוטלת על סיטבון בשיעור של 85%. אחריותו של גיא תעמוד 
על 10% ואילו אחריותו של נתי תעמוד על 5%".  

לסיכום, בית המשפט המחוזי קבע כי דין הערעור להתקבל 
בחלקו, באשר לחלוקת החבות בין המערערים לבין סיטבון, 
בינם לבין עצמם בלבד, כך שחבותו של סיטבון תעמוד על 

85%. חבותו של גיא תעמוד על 10%, ואחריותו של נתי 
תעמוד על 5%. שאר הטענות דינן להידחות. לא נקבע צו 

להוצאות.

המשך מעמוד 8

בשנים האחרונות מתחזקת התופעה של לקוחות עסקיים, 
כמו גם פרטיים, שרוצים לשדרג את החלל המשרדי במהירות 

ובמינימום כסף, מבלי לשבור קירות, להזיז נקודות חשמל 
או להיכנס לעבודה עם הרבה לכלוך ואבק. הטרנד החם 

בשנים האחרונות המייצג מגמה זו הוא הדבקת בריקים או 
לבני סיליקט על קירות פנים ויצירת מראה של קיר לבנים. 

חול המועד פסח – תקופה שבה משרדים רבים אינם פתוחים 
לקהל - הוא הזדמנות אידיאלית לפרויקט כזה.

הבריק או לבני סיליקט מיוצרים על ידי יציקה בחום גבוה 
באמצעות אפייה בתנור בתבניות שונות. הם מגיעים במגוון 

טקסטורות וגדלים: קיימים בריקים במראה קלאסי או במראה 
עתיק, אך גם לבני סיליקט מפירוקים של בניינים ישנים. 
המידות הנפוצות הם מלבנים בגודל של 22/8 , 20/5.5, 

או 23/6 ס"מ.
אחד היתרונות העיקריים של הבריקים או לבני סיליקט הוא 

מהירות העבודה. הקמת קיר במשרד בגודל של 10 מ"ר 
)קיר ברוחב של כ-3.5 מטרים( עשויה להמשך יומיים עד 

שלושה לכל היותר, כולל הכנה – צביעה של הקיר וכדומה. 
הקיר הגמור משנה את כל מראה המשרד. אפשר לחפות את 

המשרד כולו, אבל גם הסתפקות בהדגשת שטח, כמו פינת 
עבודה, קיר שעליו מונחת פלזמה בחדר ישיבות, עושה את 

העבודה.
מכיוון שרוב הבריקים הם בעובי של ס״מ, הדבקה מהירה 

ופשוטה לא גוזלת מקום גם בחלל קטן. אפשר גם לשנות את 
המראה באמצעות בחירת המרווחים בין בריק לבריק: החל 

מחיפוי ללא מרווחים כלל ועד חיפוי ברווח של 1 או 1.5 מ"מ, 
תוך שאת המרווחים ממללאים בחומר מילוי קוחלה, שעשוי 

ממלט לבן וחול ים, ומשלימים את הגימור. אפשר כמובן 
לבחור את הצבע הרצוי לקוחלה.

עבודה קצרה ומהירה מעין זו עשויה לעלות 400-500 שקל 
למ"ר כולל הבריק והעבודה עצמה. כלומר, עלות לקיר של 

10 מ"ר, תהיה לרוב בין 4,000 ל-5,000 שקל, זול יותר מכל 
שיפוץ.

הכותב הוא הבעלים של חברת אבן סיב המייבאת בריקים 
www.sivstone.co.il .ולבני סיליקט

 בריקים במשרד:
מה שקיר אחד יכול לעשות

מאת ערן סיב

http://www.sivstone.co.il/


"הפניקס לכולם" 
        שירות לצד ג'

הפניקס חברה לביטוח בע"מ

סוכן/ת נכבד/ה,
 חדש! במקרה ורכב המבוטח באמצעותך נפגע ע"י רכב צד ג', 

תוכל לבדוק באתר הפניקס האם הרכב מבוטח בפניקס.
יתרונות "הפניקס לכולם" שירות לצד ג':

• תיקון של הרכב המבוטח באמצעותך ל"רשת מוסכים שבאחריות" בחינם!	
• 3 שנות אחריות על תיקון הרכב ב"מוסך באחריות"	
• מוקד שירות "מהרגע הראשון" זמין 24 שעות ביממה בטלפון 5070*	

*אישור להסדר צד ג' כפוף לקיום כיסוי ביטוחי וחבות מצד מבוטח הפניקס.
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 כ-100 סוכנים הגיעו לכנס של סניף
תל אביב שהתקיים בסינמה סיטי

125 סוכנים הגיעו ליום עיון של מחוז 
השרון שנערך בנתניה

כ-90 סוכנים הגיעו לארוחת ערב במלון 
ליאונרדו בוטיק ברחובות

בשני בערב נערך כנס של סניף תל אביב בסינמה סיטי 
בצומת גלילות. כ-100 סוכנים הגיעו לכנס שהחל ב-16:00 

כדי לא להפסיד יום עבודה.
לדברי יו"ר הסניף אורי עיני, "לאחר דברי פתיחה שלי, ערכנו 
התרמות לנזקקים לקראת חג הפסח. חלק מהסוכנים תרמו 

במקום וחלק לקחו עמם מעטפה כדי לשלוח תרומות בדואר. 
כל הכספים נאספים לעמותה שרוכשת מצרכים לארוחת חג".

עוד סיכמו הנוכחים בכנס על סיוע מועדון לנוער בסיכון 

שנמצא בדרום תל אביב. "הוחלט שנשפץ, נסייע ונשקיע 
במועדון", אומר עיני. בכנס התקיים גם בינינו לבין עצמנו עם 

נשיא הלשכה אריה אברמוביץ, כמו גם הרצאת אורח של 
קובי אריאלי - על הקו המקשר בין חילונים לחרדים והשילוב 

ביניהם.
הכנס הסתיים בצפייה בסרט המבול. הסוכנים שהגיעו קיבלו 
שי לחג: כוס יין מכסף. "בתקווה שיעשו בזה שימוש", אומר 

עיני, "שלכל אחד יהיה את המזל שלו בחג ובכלל".

ליום העיון שנערך בשלישי במלון רמדה בנתניה הגיעו כ-125 
סוכנים. באירוע נכחו גם אנשי חברת שומרה וחברת שלמה 

SIXT, שנתנו חסות ליום העיון, כמו גם חברי המועצה הארצית 
וחברי הוועד המנהל של הלשכה.

יו"ר מחוז השרון דניאל קסלמן הציג את פעילויות של הלשכה 
ואת התוכנית הרב שנתית של המחוז. "הצגתי את שלושת 

יושבי הראש של סניף חדרה, נתניה ופתח תקוה ואת משנתם. 
גם הצגתי את עצמי, וסיפרתי על פועלי בלשכה עד כה. זו 

הקדנציה השנייה שלי כיו"ר מחוז השרון".
היום נפתח בהרצאה של עורך דין ישראל זר אביב, חבר 

הלשכה, שדיבר על תביעות כנגד סוכני ביטוח. בהמשך עלה 

יו"ר ועדת ביטוח בריאות וסיעוד יואל זיו וסיפר על תוכניות 
בריאות ל-2014. גם שחר אביבי הרצה על המסלקה. 

סמנכ"ל ביטוח פרט בשומרה אייל טולדנו סיפר לסוכנים על 
תוכניות חדשות בחברה וסמנכ"לית שיווק ומכירות בשלמה 
SIXT סיגל רביב סיפרה כיצד יכולים סוכנים להרוויח מחוץ 

לפוליסה. כתב חדשות ערוץ 2 עמית סגל הגיע אף הוא לדבר 
וסיפר על מאחורי הקלעים של פרשות אהוד אולמרט, סילבן 

שלום ומשה כחלון. 
יום העיון הסתיים בבינינו לבין עצמנו עם נשיא הלשכה אריה 

אברמוביץ, וארוחת צהריים שכללה הרמת כוסית לרגל חג 
הפסח.

כ-90 סוכני מחוז השפלה ומנהלים הגיעו לארוחת ערב 
חגיגית ועשירה שהתקיימה במלון ליאונרדו בוטיק ברחובות 

לרגל חג הפסח. במהלך הערב נהנו הסוכנים מזמר אמריקאי 
שהופיע עבורם.

לדברי יו"ר סניף רחובות/ נס ציונה אודי הוד, שהיה הסניף 
המארח, היתה אווירה טובה, ארוחת ערב מצוינת והסוכנים 

נהנו מאוד. "פתחנו בברכות לסוכנים ובהרמת כוסית, הדגשנו 
כי הלשכה פועלת למען הסוכנים ואת החשיבות בהשתתפות 

בימי עיון, בכנסים ובפעילויות של הלשכה. היה חשוב לנו 

לציין כי הערב מומן רק על ידי הלשכה, ולא בשיתוף עם 
חברת ביטוח, וזה התקבל בתשואות רמות".

גם יו"ר מחוז השפלה אורי ששון ויו"ר סניף אשדוד/ אשקלון 
ג'ינה פלד נכחו ודיברו באירוע ובסופו קיבלו הסוכנים מתנה לחג: 

בקבוק מעוטר עם הקדשה של הלשכה. לדברי הוד, "זו היתה 
הרמת כוסית נהדרת. אנשים לא רצו ללכת הביתה. הם נהנו 

מאוד ובאו להודות לי בסוף האירוע. הסוכנים הגיעו כדי להתגבש 
ולראות שאנחנו שם בשבילם, והדגשנו שנמשיך במסורת של 

דאגה לסוכנים, וציינו כי כוחנו טמון באחדותנו בלשכה". 

כ-300 סוכנים הגיעו להרמת כוסית לפסח ולארוחת צהריים 
חגיגית שהתקיימה היום במרכז האירועים והכנסים ד'אור בצומת 

קריית אתא. האירוע נערך בשיתוף עם חברות איילון, מנורה, 
ביטוח חקלאי, שומרה וכלל, והוזמנו אליו גם מנהלי מחוזות של 

חברות הביטוח. גם חברי הוועד המנהל הגיעו להרמת הכוסית
לדברי יו"ר מחוז הצפון ליאור רוזנפלד, "היה לי חשוב לבוא 

ולומר למנהלי המחוזות שאנחנו זקוקים לשתף פעולה ולראות 

בנו כשותפים לדרך". נשיא לשכת סוכני הביטוח אריה אברמוביץ 
דיבר ב"בינינו לבין עצמנו" על השיווק הישיר של חברות הביטוח 

וטיוטת המפקחת בנושא החידושים.
גם ח"כית רינה פרנקל )יש עתיד(, הפעילה בשדולה למען הצפון 

והפריפריה, הגיעה לאירוע וציינה את חשיבות סוכני הביטוח 
לכלכלת הצפון וליצירת מקורות הכנסה באזור. המאמנת גלית 

צוק הרצתה על החשיבות של שילוב שמחה בעסקים.

כ-300 סוכנים הגיעו להרמת כוסית שנערכה במחוז הצפון
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שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
לסוכנות בטוח ברמת גן , דרוש/ה פקיד/ה 

למשרה מלאה בבטוח חיים.
התפקיד מחייב יכולת עבודה בצוות, יכולת 

עבודה בלחץ וראש גדול ופתוח ללימוד.
המלצות - חובה !!!

תנאים מצויינים למתאימים/ות.
  peri1@zahav.net.il - נא לשלוח קורות חיים ל

או לפקס 03-5608711.

סוכנות ביטוח גדולה מת"א מעוניינת לרכוש 
תיקים איכותיים ובכל גודל ובכל סוג בתנאים 
מעולים, סודיות מובטחת. לאבי-050-5234664

סוכנות ביטוח גדולה מרמת-גן מעוניינת לרכוש 
 תיקים מכל סוג , סודיות מובטחת –

דין – 054-3971771

לסוכנות ביטוח בגוש דן המתמחה בחיים 
ופנסיה, מחפשים מומחה/ית בביטוח כללי.

*תנאים מצויינים למתאים/ה
shoshiamit@gmail.com: קו"ח

מחפשת פקידת תביעות עם ידע של 3 שנים 
בביטוח למשרד חלקית של 4-5 שעות )גמיש( 
–סוכנות ביטוח רעננה בנוסף ידע בתוכנות של 

חברות ביטוח.
050-8477552 בשעות אחה"צ

לסוכנות ביטוח  במרכז תל אביב דרוש סוכן/ת 
ביטוח רכוש עם ניסיון של שנתיים לפחות, 

לפיתוח תיק ביטוח הרכוש מייל לקורות חיים 
dudi@amitim-ins.co.il:

לסוכנות ביטוח גדולה וותיקה בפריסה ארצית, 
דרושים אנשי מכירות ופקידות ביטוח.

עבודה מאתגרת ומעניינת.
קורות חיים ניתן לשלוח ל:

smadar.superbit@gmail.com

לסוכנות ביטוח בירושלים, דרושה פקידה עם 
ניסיון בענף ביטוח הרכב למשרה בין השעות:

9.00 - 15.30. נא לשלוח קורות חיים 
למייל: ybittan@gmail.com טלפון נייד: 

054-9456939סוכנות ביטוח מהגדולות בארץ 
הממוקמת בכמה סניפים מעוניינת לרכוש 

תיקים איכותיים ובכל גודל ובכל סוג בתנאים 
מעולים, סודיות מובטחת. לאבי- 050-5234664

3 שנות ניסיון בחברת ביטוח  בתחום החיים 
מחפשת עבודה אצל סוכן ביטוח באזור גוש דן.  

נמרצת ומסורה ובעלת קשרים עם לקוחות. 
ליצירת קשר: מלכי 052-6764441

סוכן  ביטוח  מהצפון  מעוניין  לרכוש  תיק  
ביטוח  איכותי

בתחום  חיים  ו/או  אלמנטרי.
נייד -  052-3987609 מוטי 

a1a@zahav.net.il

עקב פרישה דרוש סוכן ביטוח למיזם משותף 
על תיק ביטוח פנסיוני גדול רצוי צעיר עצמאי 

מאזור הצפון עם ידע רחב ויכולת מוכחת
amirinsu456@gmail.com :קו"ח למיל

השכרה ושכירות משנה
במשרדי יחידת סוכנים קיימת באזור הבורסה 
ברמת גן מתפנה חדר לסוכן ביטוח פנסיוני עם 

אפשרות לשרותי משרד 
09-7738381

בבעלות לשכת סוכני הביטוח מצוי נכס המיועד 
להשכרה החל מ 01/09/14.

מדובר בדירה ברח' דוד פינסקי 3 חיפה במיקום 
מצויין על ציר מוריה )משרדי הלשכה לשעבר 

בחיפה(. הנכס מתאים למשרד סוכן ביטוח/
רו"ח/עו"ד/תיווך ו/או לקליניקות שונות 

והוא ממוקם בקומת קרקע. בכוונתו להשכירו 
לטווח ארוך.סוכנים המעוניינים לראות את הנכס 

מוזמנים לפנות לחבר וועד סניף חיפה 
איציק זילברמן – 050-8648060,

לירדנה שפיר – 04-8405495 מזכירת המחוז
או אליי – 0523-489431. 

להשכרה חדר  ברח' יצחק שדה 34 ת"א
צמוד למשרד קיים. אפשרות לשיתוף פעולה 

טל: 050-7614476 דודי

או שאתה מחכה שילדיך או בני משפחתך ידאגו לך במקרה הצורך???

האם כבר הצטרפת לתוכנית 
ביטוח הבריאות הכי זולה בארץ 

באמצעות לשכת סוכני ביטוח? 

סוכן יקר, 

lisov@insurance.org.il  03-6396676 .לפרטים:  טל

 בוטל חוזר ההתיישנות בפוליסה
הכוללת נכות

הממונה על שוק ההון, ביטוח 
וחיסכון במשרד האוצר דורית 

סלינגר הודיעה בשלישי על ביטול 
חוזר ההתיישנות בחוזה ביטוח 

הכולל כיסוי ביטוחי לנכות, בשל 
תיקון לחוק חוזה הביטוח המתיר 
להאריך את תקופת ההתיישנות, 

בניגוד להוראות החוזר.
ב-8 במרץ אישרה הכנסת תיקון 

לחוק חוזה הביטוח המתיר להאריך 
את תקופת ההתיישנות. במסגרת 
התיקון נקבעה כי אם היתה עילת 

תביעת נכות שנגרמה למבוטח 
ממחלה או מתונה, יש למנות 

את תקופת ההתיישנות מהיום שקמה 
למבוטח הזכות לתבוע את תגמולי 

הביטוח לפי תנאי חוזה הביטוח. התיקון 
משנה את ההלכה, לפיה נמנתה תקופת 
ההתיישנות ממועד המחלה או התאונה.

"משכך", קובעת סלינגר, "מתייתר 
הצורך בחוזר הביטוח שעניינו 'התיישנות 
בחוזה ביטוח הכולל כיסוי ביטוחי לנכות', 

שמטרתו היתה לקבוע הוראות המסדירות 
טיפול בבקשות להארכת תקופת 

ההתיישנות בתביעות נכון, וכן לקבוע 
הוראות לעניין גילוי שעל מבטח לתת 
בעניין זה. לאור האמור, החוזר מבוטל 

בזאת ולא ייכנס לתוקף".
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