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לסוכן מתחיל בענף
יוזמה של הוועדה לסוכנים צעירים:

תוכנית המנטורים תחבר בין סוכן ותיק

המשך בעמוד 2

הוועדה לסוכנים 
צעירים בלשכת סוכני 

ביטוח, שפועלת לקידום 
מעמדם ומקצועיותם 

של סוכנים צעירים 
חדשים, הקימה את תוכנית 

המנטורים, שנועדה לחבר בין 
סוכנים ותיקים ומנוסים לבין סוכנים 

מתחילים שזקוקים להכוונה ולסיוע. הסוכן הוותיק 
יהיה האדם שעמו יבקש הסוכן הצעיר לדבר ולהתייעץ 

בסוגיות שונות בעבודתו, וימצא אצלו אוזן קשבת.
מטרת התוכנית היא לאתר סוכני ביטוח צעירים 

בתחילת דרכם, עד גיל 46, ולחברם לסוכנים ותיקים 
בעלי ניסיון עשיר, מעל גיל 46. הסוכן הוותיק יתנדב 

לשמש כמדריך ומלווה של הסוכן הצעיר ואף יסייע לו 
בהשתלבותו בענף הביטוח, בהתמודדויות היום-יומיות 
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להעתיק או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל.

– טיפול בבעיות שונות, עבודה מול חברות הביטוח, בדיקת 
הסכמים, בדיקת תיק לקוח, הכנה לקראת מפגש עסקי גדול 

חוות דעת בסוגייה ביטוחית כזו או אחרת והעצמה אישית 
ורוחנית.

לדברי יו"ר הוועדה לסוכנים צעירים דביר רפ, "שמנו לנגד 
עינינו את השתלבותו של הסוכן הצעיר כמטרה עיקרית. 

תוכנית המנטורים מכוונת בעיקר לסוכנים צעירים שהם לא 
דור המשך. בעזרת המנטור, אם מחר-מחרתיים יש לסוכן 
הצעיר שאלה שקשורה בביטוח הוא יוכל להתייעץ אתו".

לדברי רפ, הרעיון לתוכנית התעורר בו בעקבות פנייתה של 
יעל כהן, חברת הוועדה שציינה את הצורך במנטורים. "יעל 
סיפרה כי היא נכנסה לענף הביטוח והתחילו להתעורר בה 

שאלות שסוכן ותיק היה יכול לסייע במענה עליהן, ואכן אף 

נעזרה במנטור שכזה. לאחר שהתרשמתי, החלטתי שזה דבר 
שארצה להכניס לתוכנית העבודה של הוועדה. המבוגרים רצו 

לסייע ולחנוך צעירים, והבנתי שיש בזה צורך.
"תוכנית המנטורים נותנת למעשה מעין אבא מלווה, או דמות 

מלווה מבוגרת, מקצועית, בעלת ניסיון, אובייקטיבית לחלוטין, 
עבור הסוכן. באמצעות הפרויקט יוכל סוכן צעיר בתחילת 
דרכו לקבל כלי שיקדם וישלב אותו בצורה מלאה בענף".

 לפרטים נוספים והרשמה:
 מירב ג'והן

 יו"ר צוות בוועדה לסוכנים צעירים
052-3229588

meiravjohan@gmail.com

המשך מעמוד 1

הסכם: מעסיקים יחויבו להעסיק גם בעלי 
מוגבלויות בהיקף של 3% מכוח האדם בחברה

ההסתדרות ולשכת התיאום של הארגונים הכלכליים חתמו בשבוע 
שעבר על הסכם לפיו כל המעסיק לפחות 100 עובדים יצטרך 

לקלוט עובדים עם מוגבלויות פיזיות או נפשיות בהיקף של 3% מכוח 
האדם בחברה. ההסכם הוא יוזמה משותפת של יו"ר ההסתדרות 

אבי ניסנקורן ושל נשיא לה"ב, לשכת ארגוני העצמאים, רו"ח אהוד 
רצאבי, המשמש גם כיו"ר איל"ן )איגוד ישראלי לילדים נפגעים(.

על פי ההסכם, בשנה הראשונה ייערכו המעסיקים לקליטת עובדים 
עם מוגבלויות, בשנה השנייה הם יקלטו עובדים עם מוגבלויות 

בהיקף של 2% מכוח האדם בחברה ובשנה השלישית – 3% מהיקף 
כוח האדם בחברה.

לדברי ניסנקורן, "בישראל חיים 800 אלף איש עם מוגבלויות 
וההסכם הזה נותן להם כבוד ומסייע להם להשתלב במעגל העבודה. 

ההסכם הזה  הוא מהפכה ביחסי העבודה ובחברה". ניסנקורן קרא 
לממשלה ללכת בעקבות המגזר העסקי ולקבוע גם היא ש-3% 

מהמועסקים במשרדיה ובחברות והתאגידים בשליטתה יהיו אנשים 
עם מוגבלויות.

רצאבי ציין כי "זה רגע היסטורי. כנציג ארגוני המעסיקים וכיו"ר 
עמותת איל"ן אני שמח שהגענו להסכם מחייב להעסקת בעלי 

מוגבלויות. משק המשלב אנשים בעלי מוגבלויות הוא אינטרס של 
כולם: של המדינה, של העובדים ושל המעסיקים.

"לפני כשנה וחצי החליטה בצעד אמיץ נשיאות הארגונים העסקיים 
ובראשה צביקה אורן ליזום הסכם קיבוצי מחייב עם ההסתדרות 

להעסקת בעלי מוגבלויות, למנות אותי כנציגם לדון עם ההסתדרות 
על עיקרי ההסכם ולהביאו לאישור. אני שמח שהיום אנו יכולים 

לברך על המוגמר, להביט בגאווה על הדרך שעשינו ולהודות על כך 
שהצלחנו באחת המשימות החשובות לחברה הישראלית. מדובר 

על הסכם בעל חשיבות מוסרית ציבורית וכלכלית רבה, שיש בו כי 

לעזור בשילובם של בעלי מוגבלויות בקהילה בהיותם גורם תורם 
שווה ערך לכלכלה, שיתרום לצמיחת התוצר השנתי בסכום של כ-5 

מיליארד שקל. כולי תקוה כי המגזר הציבורי, לאחר שהתווינו את 
הדרך, ילמד מאתנו וילך בעקבות המגזר העסקי.

"מדובר במהפכה שתפתח אלפי הזדמנויות חדשות בשוק התעסוקה 
עבור אנשים עם מוגבלות ותעניק להם הזדמנות שווה לשילוב אמיתי 

בחברה הישראלית. בעמותת איל"ן אנו נתקלים יום יום בסיפורים 
מרגשים של אנשים מוכשרים שלא משתלבים בשוק העבודה בשל 

מוגבלותם. לאחר הסכם זה נפתח בפניהם סוף סוף חלון הזדמנויות 
חדש. אנו מאמינים ששילוב אנשים עם מוגבלות בשוק התעסוקה 

יוביל לשילובם הנכון ביותר בחברה לרווחתם האישית ולמען היותנו 
חברה טובה יותר."

עוד ציין רצאבי כי מדובר בתרומה למשק ולכלכלה הישראלית 
שבאה לידי ביטוי, בין השאר, בהגדלת כוח הקנייה המצוי בידי 

המועסקים עם המוגבלות והעלאת התוצר המקומי במשק.
נשיא לשכת סוכני הביטוח אריה אברמוביץ שלח לרצאבי מכתב, 

שבו בירך על "המהלך החשוב שיזם, בשיתוף עם אורן ועם 
ניסנקורן, לשילוב תעסוקת אנשים בעלי מוגבלויות, שללא ספק 

מהווה תקדים של ממש ויוביל לשינוי משמעותי בחברה הישראלית. 
בשמי ובשם חברי לשכתי, אנו מביעים את תמיכתנו והערכתנו 

למהלך חשוב זה".
בתוך כך, השיקו ממשלת ישראל והשותפות הבין מגזרית לקידום 
תעסוקת אנשים עם מוגבלות בג’וינט ישראל את "עבודה נגישה", 
פורטל דרושים ייחודי לאנשים עם מוגבלויות. בלוח משרות ייחודי 

ונגיש ממתינות למעלה מ-500 משרות המיועדות לאנשים עם 
מוגבלויות. בנוסף, אפשר למצוא באתר כתבות, מידע רלוונטי 

וכלים המסייעים לאנשים עם מוגבלות במציאת עבודה.

לחבר הלשכה עוזי סרבי, משתתפים בצערך
במות אמך לואיזה סרבי ז"ל

שלא תדע עוד צער

לחברי הלשכה עוזי וגדי ארגמן, משתתפים בצערכם
במות אביכם משיח ארג'ואני ז"ל

שלא תדעו עוד צער
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הכירו את המוצר חדש שאושר לשיווק
על ידי סוכני הביטוח

המסלקה הפנסיונית ערכה תיקונים בכשלים 
בהעברת מידע; השבוע היא נפתחה לקהל הרחב

השבוע אישרה ועדת הכספים של הכנסת תקנות המאשרות 
שיווק של הקפ"מ, גם לאלה שאינם בעלי רישיון יועצי 

השקעות, ובכך בעצם נפתחה לסוכני הביטוח דלת הפצה 
נוספת של מוצרים פיננסים.

מה זה בעצם קפ"מ?
הקפ"מ הוא קרן פיקדונות ומלוות – 

קרן נאמנות סולידית מאוד שמתחרה 
בפיקדון הבנקאי. הקפ"מ המתוכנן יהיה 
מוצר פשוט, שיבטיח ריבית ידועה ויהיה 

אטרקטיבי לישראלי הממוצע.
יו"ר רשות ניירות ערך פרופ' שמואל 
האוזר אמר במהלך הדיון כי "מדובר 

במוצר שבא להיטיב עם הצרכנים. 
הוא מאפשר לקבל ריבית גבוהה גם 
למשקיע קטן. הוא מאפשר לו לקבל 

ריבית כמו משקיע גדול. בעצם, זה סוג 
של קרן כספית שמשקיעה בפיקדונות 

ובמק"מ לטווח קצר מאוד, שנהפכת 
לסוג של אלטרנטיבה לפיקדונות 

בנקאיים. לקוח קטן מקבל ריבית נמוכה 
בבנק, ואילו לקוח גדול מקבל ריבית 

גבוהה בהרבה. המכשיר הזה מאפשר לאותו לקוח קטן לקבל 
ריבית גבוהה כמו לקוח גדול. אדם שלא מגיע לבנק עם סכום 

כסף גבוה מקבל ריבית נמוכה מאוד. אנו מציעים כאן מוצר 
שבו גם אדם שאין לו כסף רב יוכל לקבל ריבית יותר טובה. 

השם 'קפ"מ' לא נבחר סתם, אלא בשל העובדה שהמוצר הזה 
מתחרה בפיקדונות הבנקאיים".

אמנם כיום יש סוג של קרן נאמנות סולידית, שנקראת 

"קרן כספית", שערוץ ההשקעה בה גדל ב-1,000% בחמש 
שנים האחרונות ועומד על 53 מיליארד שקל )מתוך 195 

מיליארד שקל המושקעים בענף הקרנות(, אך מנהל מחלקת 
ההשקעות ברשות  ניירות ערך דודו 
לביא הסביר מה השוני בין הקרנות 
הכספיות לפק"מ. "אמנם יש קרנות 

כספיות כיום, אבל בעולם המוצרים יש 
שני סוגי מוצרים: מוצרים מיועצים - 

אפשר להציע אותם ללקוח רק על פי 
חוק הייעוץ. יש מוצרים אחרים, דוגמת 
הפיקדון הבנקאי, שחוק הייעוץ לא חל 
עליהם, ואז כל אחד יכול להציע אותם. 

הרעיון שבבסיס ההצעה הזו הוא לקחת 
את המוצר הקיים - את הקרן הכספית, 

שחלות עליה הוראות חוק הייעוץ, 
להפוך אותה למוצר יותר שמרני, 

ולהחריג אותה מחוק הייעוץ".
בכך אפשר לראות את המשך המגמה 

בשוק, לפיה סל המוצרים שמשווק סוכן 
הביטוח הולך וגדל, וסוכן הביטוח נהפך 

לאיש הכספים והביטוח של הלקוח 
ומטפל בו לא רק בנושאים ביטוחים, אלא גם בנושאים כספיים 

ופיננסים.
אם עד היום סוכני הביטוח טיפלו בחסכונות פנסיונים לטווח 
ארוך )קופ"ג והשתלמות( וכן בחסכונות לא פנסיונים לטווח 
ארוך )פוליסות חסכון(, מהיום הם יוכלו לטפל גם בחסכונות 

ובפיקדונות לטווח קצר, וזאת עוד סיבה טובה להיכנס לתחום 
הפיננסים.

במסגרת טיוטה שהוציא הפיקוח בנושא המסלקה, וגם 
לאור פגישה של הוועדה לביטוח פנסיוני עם מנהל מחלקת 

המסלקה הפנסיונית בפיקוח ניר בן שמש, בוצעו כמה 
תיקונים לאור כשלים שנמצאו באופן שבו 

מידע מועבר דרך פורטל המסלקה:
מספר מזהה שניתן לקרנות פנסיה כלליות 

ומקיפות - בעיה זו נפתרה והמסלקה יודעת 
כיום לבצע בדיקה לגבי סוג הפנסיה ולפי זה 

לבדל מוצר אחד מהאחר.
בפוליסות של חברת מגדל מ-2004, ניתן 

אותו מספר מזהה לכל מסלול, דבר שגרם 
לדריסת מידע חיוני - המסלקה פתרה 

זאת ויודעת היום לזהות כל מסלול ומסלול 
ולהציגו בנפרד, ללא סכנה של דריסת חומר.

גם בקרנות ההשתלמות של המורים היתה 
בעיית זיהוי של קרנות שונות לאותו עמית - הבעיה נפתרה 

בשיתוף עם הקרנות עצמן.
חלק מהתיקונים אכן טופלו לאור הערות הוועדה לביטוח 

פנסיוני. חלקם, דוגמת הצגת תאריך אחרון של שליחת קובץ, 
יטופלו בהמשך.

בנוסף, חשוב להזכיר ולציין כי מה-30 ביוני יוכלו הלקוחות 
לפנות בעצמם למסלקה ולקבל נתונים 
בקובץ xml שיגיע אליהם ישירות, כרגע 

באופן חד פעמי, תוך שנשקלת האפשרות 
לקבלת חומר בצורה מתמשכת ללקוח עבור 
תשלום. לקראת אוגוסט יוכל הלקוח לבקש 
כי הקובץ יועבר במקביל גם לסוכן הביטוח 

שלו.
בתוך כך, השבוע נפתחה המסלקה לציבור 

הרחב. מעתה יוכלו החוסכים לקבל 
באמצעותה מידע על החסכונות ארוכי הטווח 
שלהם, המנוהלים בגופים המוסדיים השונים.

אנו קוראים לכל מי שעדיין לא התחבר 
למסלקה הפנסיונית לעשות זאת בהקדם האפשרי. אפשר 
להיעזר בראש הצוות בנושא זה מטעם הלשכה אבי קנול – 

 .050-2741462

מאת ארז גוטמן, יו"ר תת ועדה לפיננסים

מאת יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני



 (±µ≥∏

≤∞±¥ ≤∞±± ≥

 πÆ∂±•
(≤∞±¥ ±≤

 πÆ∂±•
µ±≥∑¥±∞±∑≠∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞≥π∏≠±µ≥∏≠∞∞∞

™

≥

בס“ד¨ תמוז תשע“ד¨ יולי ¥±∞≥

Æ≥∞•≠¥∞• קרנות השתלמות עם חשיפה מנייתית



3 ביולי 2014

ביטול השר"פ

5 www.insurance.org.il ביטוח ופיננסים

הרהורים נוגים בעקבות ועדת גרמן
"הנתון שמלמד על המגמה של מערכת הבריאות בישראל 
הוא ההוצאה הלאומית על בריאות כאחוז מהתמ"ג )תוצר 

מקומי גולמי(: בעוד שהממוצע במדינות ה-OECD הוא 9.3%, 
הרי שבישראל מדובר ב-7.3% בלבד. הנתון מראה שבישראל 

משקיעה הממשלה פחות כסף בבריאות תושביה לעומת 
שאר המדינות המפותחות. הנתון קשה עוד יותר 
כשמתברר ש-38.6% מההוצאה הלאומית מגיע 

מכסף פרטי, בעוד שבמדינות ה-OECD הנתון עומד 
על 27.9% בלבד. שיעור המימון הפרטי הגבוה אינו 
מפתיע, גם מכיוון שההוצאה הציבורית היא יחסית 
נמוכה, וגם מכיוון שכתוצאה מכך אחוז הישראלים 

שרוכשים ביטוח פרטי )ביטוח משלים של קופות 
החולים וביטוח של חברות ביטוח( הוא גבוה מאוד 

ועומד על 80.3%. רק בצרפת )95%( ובהולנד )88%( 
רוכשים יותר ביטוחי בריאות פרטיים. הממוצע 

במדינות ה-OECD הוא 34.3% בלבד" )ירון קלנר, 
.)ynet, 30.6.14

האם ועדת גרמן הצליחה להבין את הבעיות של מערכת 
הבריאות ולתת להן מענה ראוי?

ועדת גרמן לא טיפלה כלל בנושאים המהותיים שעל הפרק. 
יתר על כן, העיסוק התקשורתי במסקנות ועדת גרמן מסיט את 

תשומת לב הציבור מהבעיה העיקרית של מערכת הבריאות: 
ממשלות ישראל לדורותיהן אינן מתקצבות אותה על פי 

הסטנדרטים הנהוגים בעולם המערבי. נהפוך הוא: ממשלות 
ישראל לוקחות מס בריאות מהאזרחים, אך אינן מפנות את רוב 
הכסף לבריאות אלא משקיעות אותו בדברים אחרים לפי סדרי 

העדיפויות הפוליטיים שלהן.
הבעיות העיקריות של מערכת הבריאות ברורות לחלוטין: מחסור 
חמור בכוח אדם – רופאים, אחיות, טכנאים ובציוד, לא רק בבתי 

החולים אלא גם במרפאות קופות החולים. בשביל לראות את זה לא 
צריך ועדה. כלל לא ברור לי איך ביטול השר"פ יפתור בעיות אלו.

חשוב להבין כי מרבית המפגשים של אדם עם מערכת הבריאות 
הם בגין מחלות, טיפולים ובדיקות שכלל אינם קשורים לביטוחי 

הבריאות הפרטיים. רובם המוחלט של האשפוזים במדינת 
ישראל הם בגין מחלות ובדיקות ולא בגין ניתוחים, אלא שוועדת 

גרמן התייחסה בעיקר לנושא הניתוחים. הוועדה התעלמה 
לחלוטין מהעובדה שהשר"פ והביטוחים הפרטיים אינם עוסקים 

במחלות. אדם שחלה מופנה לטיפול בבית חולים בהתאם 
להמלצת רופא המשפחה או רופא מקצועי לקבלת טיפול ולשם 

מעקב רפואי, ושום שר"פ לא יפנה מקום במחלקה לזקנה 
ששוכבת במסדרון בבית החולים. השר"פ והביטוח הפרטי לא 

יעזרו במקרה של מחלות כמו דלקת ריאות, בעיות מעיים, 
מחלות גריאטריות וכדומה. 

במערכת הבריאות אין מספיק רופאים ואחיות, אין מספיק מיטות 

לאשפוז, אין די ציוד מתקדם לאבחון בעיות רפואיות. מחסור 
חמור זה אינו קשור לשר"פ ולביטוח בריאות פרטי. כשנתפס 
לי הגב ואני זקוק לפיזיותרפיה, לא יעזור לי שר"פ כשקופת 

החולים מואילה לתת לי תור בעוד חודש. אם בטיפת חלב מפנים 
את הנכד שלי לבדיקת שמיעה, לא ייתכן שקופת החולים לא 

תמצא לו תור פנוי גם לאחר שבעה חודשים. זה לא 
קשור לשר"פ. אם אזרח נזקק לשירותי חדר מיון 

ונאלץ "לבלות" בו חמש, שש ולעתים גם למעלה 
משמונה שעות, זה ממש לא קשור לשר"פ. זה 

קשור לזלזול עמוק ומתמשך של ממשלות ישראל 
באזרחים. 

חשוב להבין כי השר"פ לא נולד כגחמה ואפילו לא 
כמזימה של חברות הביטוח להתעשר על חשבון 
האזרחים האומללים. השר"פ נולד כמענה לצורך 

שיצרה מדיניות ההרעבה שנקטו ממשלות ישראל 
כלפי מערכת הבריאות ובמיוחד כלפי בתי החולים. 
איני יכול לשכוח את המצב הנורא שבו עמדנו אשתי ואני: היא 
סבלה מפריצת דיסק חמורה, שיתוק וכאבי תופת, והאורטופד 

של קופת החולים אמר שהיא חייבת לעבור ניתוח דחוף בעמוד 
השדרה. באותה נשימה הוא גם הוסיף שהתור לניתוח הזה הוא 
כחצי שנה. למזלנו, היה לה ביטוח פרטי ותוך שבוע היא היתה 

כבר אחרי ניתוח מוצלח אצל אחד ממומחי עמוד השדרה בארץ 
שניתח אותה בשר"פ של הדסה.

אז נכון, השר"פ בא במידה רבה על חשבון הציבור, שהרי 
מכספי הציבור נבנה בית החולים ונרכש ציוד יקר, כל עובדי בתי 

החולים ובהם צוותי הסיעוד, טכנאים, עובדי משק, מזון וניקיון 
הם של הציבור. בעולם אוטופי מערכת הבריאות הציבורית היתה 

נותנת שירותי בריאות לציבור הרחב בלו"ז המתאים למצבו 
של החולה ומטפלת בו ברמה הגבוהה ביותר שאפשר להשיג, 
אך אנו חיים במציאות שבה רבים מצורכי הציבור הופרטו: יש 

בתי ספר פרטיים וחצי פרטיים על חשבון המדינה, יש משטרה 
פרטית )חברות שמירה המאבטחות שכונות ויישובים מסוימים(, 

יש דואר פרטי, יש רופאים עצמאיים )שאינם עובדי מערכת 
ציבורית כלשהי( ועוד. השר"פ קיים עשרות שנים וביטולו – 

כמוהו כסגירת שערי האורווה לאחר שברחו הסוסים. יתר על כן 
– זהו לעג לרש. אילו באה שרת הבריאות הנכבדה, משקמת את 
מערכת הבריאות במשך שנה-שנתיים, מקצרת תורים ומשפרת 
ללא היכר את השירות, או אז היתה קמה לה הזכות לבטל את 

הפתרון הדחוק שמצאו אזרחי המדינה: את השר"פ.
ייתכן שבעתיד הפתרון למעדיפים שירות רפואי פרטי יהיה 
בהקמת בתי חולים פרטיים בבעלות חברות הביטוח, יזמים 

והציבור הרחב שיקנה את מניותיהם בבורסה. אך עד שיקומו 
בתי חולים כאלה ובעיקר עד שהשירות הרפואי הציבורי ישתפר, 

שיעזבו אותנו בשקט.

מאת טוביה צוק, ראש צוות תגובות

משרד באזור בהתאמה אישית
משרדים להשכרה באזור התעשייה של אזור

שטחי השכרה גמישים לפי מידתך  #
שיפוץ המשרד והתאמתו לצרכיך  #

חניה זולה וזמינה  #
ארנונה נמוכה מאוד  #

לתאום סיור בבניין
ולקבלת הצעת מחיר אטרקטיבית צלצל: 4542*



המחיר הינו לאדם בחדר זוגי בחישוב של 2+2 ילדים.
המחירים משתנים וכפופים לזמינות החדרים בעת ביצוע ההזמנה * ההטבה 

ניתנת בהזמנה טלפונית בטלפונים להזמנות המצויינים במודעה לעיל בלבד  
*אין כפל מבצעים והנחות * עד גמר המלאי * ט.ל.ח.

מחירים בלעדיים לחברי הסתדרות סוכני הביטוח

שבוע גרמניה ואוסטריה 
חבילות לזוגות ומשפחות של מונה סיטונאות 

גרמניה היער שחור

אוסטריה זאלצבורגלנד גן העדן של אירופה

שטוטגרט
יולי 

799 €

> מיום שלישי עד יום שלישי
> טיסות שכר של ארקיע

> שכירת רכב 7 ימים כולל ביטוח
> 7 לילות לינה במלון וארוחות בוקר

 

אוגוסט        
869 €

פרנקפורט

> טיסות סדירות של לופטהנזה
> שכירת רכב 7 ימים כולל ביטוח

> 6 לילות לינה במלון וארוחות בוקר
 

יוני | יולי | ספטמבר     € 799 

אוגוסט | אוקטובר       € 859 

וינה
יולי 

699 €

> טיסות סדירות של אוסטריאן
> שכירת רכב 7 ימים כולל ביטוח

> 6 לילות לינה במלון וארוחות בוקר
 

אוגוסט        
729 €

מינכן

> טיסות סדירות של לופטהנזה
> שכירת רכב 7 ימים כולל ביטוח

> 6 לילות לינה במלון וארוחות בוקר
 

יוני | יולי                       € 749 

אוגוסט | ספטמבר    € 760
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חברות הביטוח דחו ב-2013 למעלה 
משליש מתביעות הנוגעות לביטוח סיעודי

ב-2013 דחו חברות הביטוח למעלה משליש )34%( מתביעות 
הביטוח הסיעודי פרט, שהטיפול בהן הסתיים. כך עולה 
מנתונים שפירסם השבוע אגף שוק ההון באוצר. בשנה 

שעברה הוגשו כ-650 אלף תביעות ביטוח בתחומי ביטוח 
רכב, דירה ובריאות. בתחום הביטוח הסיעודי הוגשו 2,600 

תביעות, מהן אושרו רק 62%. בביטוח נסיעות לחו"ל הוגשו 
48 אלף תביעות, מהן אושרו 88%.

בביטוח נזקים רפואיים הוגשו כ-46 אלף תביעות, מהן אושרו 
73%. בתאונות אישיות ובנכויות אושרו 62% מהתביעות. 
בביטוח הוצאות רפואיות הוגשו 76 אלף תביעות: בתחום 

הניתוחים הפרטיים אושרו 84%, במחלות קשות – 67%, 
בהשתלות פרטיות – 53% ובתרופות רק 52%.

ב-2013 הוגשו 56 אלף תביעות בביטוח דירות. 74% 
מהתביעות על מבנה אושרו ובתכולה – 82%, 12% תביעות 

הנוגעות למבנה נדחו ו-7% בתכולה.
בתחום רכב החובה אושרו ב-2013 רק 3% מהתביעות. 85% 

מהתביעות נסגרו בפשרה, 10% בוטלו ורק 2% נדחו. קרוב 
ל-6,000 תביעות נסרו בבית המשפט. בתביעות נזק עצמי 
לרכב אושרו 95% מהתביעות ובתביעות צד שלישי אושרו 

74%, 7% נסגרו בפשרה והיתר בוטלו.

משרד האוצר פירסם לראשונה את מדד 
השירות של חברות הביטוח

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, פירסם 
השבוע לראשונה מדד שירות ייחודי שמתייחס לטיפול 

בתביעות של חברות הביטוח, שמאפשר למבוטח לבחור 
את חברת הביטוח המתאימה לו ביותר. המדד, שיפורסם 

אחת לשנה, מדרג את חברות הביטוח על בסיס שני 
נדבכים עיקריים: טיב השירות - ככל שחברה מאשרת 

יותר תביעות, ציונה גבוה יותר; ומהירות השירות - טיפול 
מהיר במבוטח מזכה בציון גבוה יותר.

מלשכת סוכני ביטוח נמסר כי היא מברכת את משרד 
האוצר על הוצאתו לפועל של מהלך שמטרתו להגדיל 

את השקיפות בענף הביטוח והשירות ללקוח. "עם זאת, 
האופן שבו בוצעה הבדיקה והפרמטרים שנבחנו בה 

היא בבחינת השמת מכשול בפני עיוור. המדד אינו נותן 
אינדיקציה לכמה פרמטרים קריטיים, בהם פרמטר של כמה 
תביעות שולמו במלואן, הסתיימו בפשרה או נדחו מתוך אלו 

שנסגרו; השינוי שחל בין סכום התביעה המבוקש על ידי הלקוח 
לעומת הסכום ששולם על ידי החברה; וגודלה של החברה ביחס 

לתביעות בהן טיפלה.
"כפי שידוע לכל בר דעת, מהירות השירות אינה מהווה פרמטר 

יחיד לשביעות רצון הלקוח, או לקבלת התמורה המתאימה 
לגובה הנזק. לשכת סוכני ביטוח מצפה ממשרד המפקח 

על הביטוח לפרסם, לטובת הציבור, נתונים מלאים שיכללו 
פרמטרים חשובים בשביעות רצון המבוטחים".

על פי המדד, ב-2013 הובילה AIG בתחום ביטוח רכב חובה, 
עם 84 נקודות, בעוד שמגדל הגיעה לתחתית הטבלה עם 60 
נקודות בלבד. בתחום ביטוח רכב רכוש הגיעה שלמה למקום 
הראשון עם 87 נקודות, בעוד ששירביט וביטוח חקלאי חלקו 
יחד את המקום האחרון עם 62 נקודות בלבד. AIG הגיעה גם 

למקום הראשון בביטוחי דירות, עם 86 נקודות, בעוד שמנורה 
סגרה את הטבלה עם 62 נקודות בלבד. בתחום ביטוח נזקים 

רפואיים הובילה שוב AIG עם 74 נקודות, בעוד שאיילון דורגה 
אחרונה, עם 55 נקודות בלבד. בתחום ביטוח סיעודי פרט 

הובילה מגדל עם 74 נקודות, בעוד שדקלה הגיעה למקום 
האחרון עם 31 נקודות בלבד.

משרד האוצר מסר כי שירות הוא מרכיב מרכזי בפעילותן של 

חברות הביטוח, יחד עם מחירי המוצרים, המשפיע באופן ישיר 
על תמורה הוגנת עבור מוצר הביטוח שאותו רכש מבוטח. 

מדד השירות יסייע ביצירת סביבה תחרותית, שצפויה להוביל 
לשיפור מתמשך בהתנהלות חברות הביטוח מול מבוטחיהן 

בהליך טיפול התביעות.
מדד השירות חושב על בסיס דיווחי חברות הביטוח שנמסרו 
לפי דרישת אגף שוק ההון. המדד מדרג את תחומי הביטוח 

השונים - רכב, דירה, סיעודי, תאונות אישיות וכדומה. אגף שוק 
ההון צפוי להעשיר בשנה הבאה את מדד השירות, כך שיכלול 

נתונים של סקרי שביעות רצון של לקוחות, וכן סקרי שירות 
סמויים הכוללים מדידת זמני מענה, נגישות באתרי האינטרנט 
ועוד. בנוסף, החברות נדרשות להציג באתרי האינטרנט שלהן 

מידע מפורט על פעילותן בטיפול בתביעות מה-30 ביוני.
שר האוצר, יאיר לפיד אמר כי "הצרכן הישראלי מקבל כלי שלא 

היה קיים עד היום, שבעזרתו יוכל לבחור את חברת הביטוח 
הכי נכונה עבורו. משרד האוצר ממשיך לפעול לשיפור השירות 

הניתן לציבור בשוק ההון הישראלי".
לדברי הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון דורית סלינגר, 

"המידע שפירסמנו מקדם את המטרות המרכזיות של האגף 
- קידום הוגנות בשוק הביטוח, הענקת כלים והגברת הידע 

הפיננסי של הציבור, למען השגת בטחון פיננסי. מדד השירות 
יסייע לציבור לפתח מודעות גבוהה יותר לצרכנות נבונה".

לשכת סוכני הביטוח מברכת על המהלך, אך "האופן שבו בוצעה הבדיקה והפרמטרים 
שנבחנו בה היא בבחינת השמת מכשול בפני עיוור״

מקור: אתר משרד האוצר
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עולם הפיננסים 2020 – מה מחכה לנו? 
אם היית אומר למישהו ב-2009-2008 שהעתיד הכלכלי הוא 

ורוד  - רוב אנשי המקצוע בתחום הפיננסי–פנסיוני לא היו שותפים 
לתחושה שלך.

גם אחרי ההתאוששות של 2012-2010 לרובם אין 
עדיין אמונה גדולה בעתיד. במחקר שפורסם על 
יד PwC – שנקרא A Brave New World - הכולל 
תחזיות ומגמות, הם טוענים ששווקים שמשתנים 

מייצרים הזדמנויות מהותיות רבות עבור ממשלות, 
 מוסדות פיננסים ואנשי מקצוע בתחום

הפיננסי-פנסיוני, מכיוון שהצרכים המשתנים של 
האזרחים מייצרים שוק עולמי עם הר של כסף 
שאמור לממן חיים ארוכים יותר מאשר אי פעם 

בהיסטוריה.
מה יהיה?

תעשיית ניהול הנכסים וחיסכון ארוך טווח נמצאת 
על הקצה של שינויים יסודיים שישנו לכולנו את העתיד.  אין ספק 

שעד 2020 הדרך שבה נפעל, הדרך שנעניק ייעוץ והפתרונות 
שנציע יהיו שונים באופן קיצוני ומשמעותי מהיום.

עד 2020 נכסים תחת ניהול יעברו את ה-100 טריליון דולר בניהול 
מוסדי

המשבר של 2008-2009 היה אירוע משמעותי שהשפיע על מאות 
מיליוני אנשים ברחבי העולם, אך שש שנים לאחר מכן, ולאחר 

שהאבק נשר, אנו עדים לעולם שונה עם נוף חדש.
ב-2004 היו בעולם 37 טריליון דולר נכסים תחת ניהול מתוך 121 
טריליון דולר נכסי ציבור. כיום, חצינו את גבול ה-70 טריליון מתוך 

כ-200 טריליון. ב-2020, לפי התחזית של מומחי PwC, יהיו יותר 
מ-100 טריליון דולר בניהול, מתוך סך נכסי הציבור שיגיעו למעל 

280 טריליון דולר.
המשמעות היא שבתקופה של 21 שנה נהיה עדים לגידול של נכסי 

ציבור ב-231% ונכסים תחת ניהול בחיסכון ארוך טווח גידול של 
מעל 270%. ב-2004 30.5% מנכסי הציבור היו חיסכון ארוך טווח, 
וב-2020 36% מנכסי הציבור יהיו בחיסכון ארוך טווח. מה שמניע 

את הגידול בצבירה הוא בעיקר כספי פרישה, אך גם כספי מדינות 
 )HNW )High net worth-ההמון עם כסף( ו( mass affluentולקוחות

ישפיעו.
עיקרי הדברים שיגדירו מחדש את כל תעשיית החיסכון ארוך טווח:

ניהול נכסים יתפוס במה מרכזית בעבודה של אנשי המקצוע בתחום 
הפיננסי-פנסיוני, אך יותאם באופן אישי ליעדי חיים של לקוחות על 
ידי מתכננים פיננסים אישיים מוסמכים ויצמח זן חדש של מתכננים 
בינלאומיים. כל אנשי המקצוע בתחום החיסכון הפנסיוני יהיו חייבים 

להתמקצע בתחום זה, ורגולטורים יהיו חייבים לוודא מי שמעניק 
ייעוץ והכוונה בתחום הפנסיוני יבין היטב בנושא הקצאת נכסים 

מותאם יעדי חיים.
כל עולם ההפצה יעבור הגדרה מחדש – לאנשי מקצוע יהיו כלים 

וידע בתחום הבינלאומי.

כל המודלים של דמי ניהול ישתנו )מעמלה לשכר טרחה(.
נכסים אלטרנטיביים, כמו השקעות בנדל"ן, יעלו על הבמה 

.)core investments( "המרכזית. ניהול פסיבי יהיה "השקעת המקור
תורת ניהול השקעות ונכסים תיכנס למאה ה-21 
ותהיה מבוססת בעיקרה על תורת פיזור סיכונים 
ולא על תורה של נכס חסר סיכון והשקעות לווין.

יחס הזקנים )מעבר לגיל 75(  בעולם יעלה 
מ11.7% ב-2010 ל25.4% ב-2030.

המשמעות של מציאות שבה אנשים חיים יותר 
היא שיהיה הרבה יותר כסף לניהול בעולם, אך 
המוסדיים חייבים להתעורר ולהבין שהזדמנות 
גדולה יותר מגיעה עם אחריות גדולה יותר. לא 

תיתכן מציאות שבה מדינות מעבירות את האחריות 
לעתיד האזרחים שלהם לשוק הפרטי ומנהלי 

המוסדות הפיננסים הפרטיים יהיו היחידים שייצאו 
לפרישה בכבוד.

אנו חייבים להחליט היום אם אנו מבינים את האחריות שיש לנו כלפי 
הציבור שמעניק בנו אמון. כל משתתפי התעשייה חייבים לעבוד יחד 
לייצר שוק הוגן והגיוני ולשים את הפוקוס על טובת הלקוח, ולא רק 

על טובת בעלי המניות.
הצורך בהשקעות מחוץ לבורסה יעלה באופן לא פרופורציונלי – אין 

אפשרות שנשלח את ההורים שלנו )ואת עצמנו בעתיד הקרוב( 
להשקיע בבורסה ולהיות חשופים לעולם המשוגע של היצע וביקוש. 

חייבים לייצר אלטרנטיבות יצירתיות, שיתחילו בחקיקה שתכריח 
את משתתפי השוק להיות יצירתיים.

מודלים של תגמול ערוצי הפצה יעברו מהפיכה
כיום רוב המודלים בעולם מערבבים בין תגמול של ערוץ השיווק 

והייעוץ המקצועי לבין התפעול וניהול ההשקעות. ב-2020 יפרידו 
רוב מדינות העולם בין תגמול אנשי המקצוע לבין תגמול המנהלים 

המוסדיים.
העולם לומד – מיד עם מעבר מעולם הזכויות )קרנות פנסיה 

מבטיחות זכויות( לעולם צבירה )שבו המדינה מחייבת אותנו לחסוך, 
אך לא אחראית לתוצאה( הרגולטורים היו חייבים לוודא שהכסף 

הרב שעובר לניהול פרטי ינוהל באופן שייטיב עם הלקוח ולכן 
חוקקו חוק שמחייב למכור לצרכן את "המוצר הטוב ביותר". אך 

התוצאה לא הביאה את התוצר הראוי מכיוון שהחוק התייחס למוצר 
ולא למשפחה. כיום רגולטורים ברחבי העולם הבינו שערוצי הפצה 

ויועצים נאמנים אך ורק למי שמשלם להם )זהו הטבע ושום חוק לא 
ישנה את המציאות( וחייבים לעסוק במשפחה )איך יוצאים לפרישה( 

ולא רק במוצר )איזה מוצר כדאי לרכוש(.
הסיבה לשינוי היא מאוד פשוטה ומובנת מאליה: מודל התגמול של 
ערוצי ההפצה חייב ליישר את האינטרסים שלו עם האינטרסים של 

הלקוח. כל ניסיון של הפועלים בשוק למנוע את האבולוציה של 
החקיקה יהיה חסר תוצאות ויפגע בציבור שאליו אנו נאמנים.

המעבר לניהול נכסים אלטרנטיביים

מאת דן דוברי, יו"ר איגוד המתכננים הפיננסים

2004200720122020מוצר
קרנות פנסיה גמל 

ונאמנות
16253765

15232547מתוכן ניהול אקטיבי
121218מתוכן ניהול פסיבי 

19293037ניהול תיקים 
18262628מתוכן ניהול אקטיבי
13412מתוכן ניהול פסיבי 

375963102סה"כ
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התפקיד שלנו בעתיד יהיה לייצר עבור הלקוחות שלנו תזרימי 
מזומנים ברי קיימא ממקורות שונים, שיוכלו להבטיח את עתידם 

ולא רק למכור להם מוצר פנסיוני.
חייבים להבין שקצבה של חברת ביטוח או קרן פנסיה )שבהחלט 

מהווה פתרון ראוי( לא מהווה פתרון שאפשר לבנות רק עליו. חייבים 
לייצר פתרונות אלטרנטיבים שיפזרו את החשיפה של הלקוח לסיכון 

ולחפש פתרונות יצירתיים לייצור מקורות הכנסה לפורשים, כמו 

השקעות בנכסים אלטרנטיביים.
מבין כל הנכסים האלטרנטיביים נדל"ן הוא האטרקטיבי ביותר והקל 

ביותר להבנה על ידי לקוחות, ולכן לקראת 2020 ייווצר שוק גדול 
ממדים של ציבור שרוכש נכסי נדל"ן כנכס פנסיוני.

בכל העולם, אנשי מקצוע שעוסקים בתכנון פיננסי ובתכנון פרישה 
מציעים ללקוחות לפזר סיכונים ולרכוש נכסים מניבים כמקור נוסף 

להכנסות.
כל יום בונים אנשי מקצוע יצירתיים מודלים חדשים שנשענים על 

נדל"ן כמקור לוודאות ללקוחות שלהם בעולם של תנודתיות קיצונית.
בשנים הבאות יהיו בתעשייה הפיננסית-פנסיונית סכומי כסף חסרי 

תקדים שיהוו הזדמנות עסקית יוצאת מן הכלל לפועלים בתחום.
ואולם כל הפועלים בתחום חייבים להבין שמדובר בכסף קדוש 

ושכל הזדמנות ענקית מגיעה עם אחריות ענקית. בעתיד הקרוב 

נצטרך לא רק להיות הגונים עם לקוחות ולהיות שקופים עם דמי 
ניהול ועלויות ניהול, אלא גם לייצר קהילה של אנשי מקצוע מיומנים 

ונאמנים, ששמים את טובת הלקוחות שלהם לנגד עיניהם, קהילה 
שמבינה את המשמעות של האחריות ש"נפלה" עליה לדאוג לגורלה 

בעצמה.
הפועלים בתעשייה ובעיקר הרגולטורים חייבים להבין את החשיבות 

של ניהול אישי מותאם ליעדי חיים של לקוחות ושניהול קולקטיבי 

מתאים רק בתקופת הצבירה הראשונית. ניהול לפי יעדי חיים הוא 
קריטי בבניית אמון עם הלקוח וייצור מציאות שללקוח יש סיכוי 

לחיות את החיים שעליהם הוא חולם.
בכל מקרה כל הפועלים בתחום חייבים להתאחד יחד ולמסור 

לציבור מסר חיובי של דאגה ואכפתיות, שאנו מבינים את האחריות 
שזכינו בה ושנעמוד באתגר העצום בכבוד וביושר.

אנו חייבים כולנו להבין את ההשלכות של השינויים שנוצרו, ונעשה 
כולנו את מה שצריך לעשות כדי להתאים את עצמנו לצרכי הציבור 

ולהזדמנות. התגובה לשינוי דורשת מאיתנו מחשבה רבה – איך 
להיות מוצלח ב-2020.

כשמדברים על העתיד העולם תמיד מתחלק לשלוש קבוצות של 
אנשים – אלה שנותנים לזה לקרות, אלה שגורמים לזה לקרות 

ואלה שמופתעים מכך שזה קרה.

2004200720122020נישת שוק 
HNW38505277

Mass Affluent425560101

הירשמו לסדנה שיווקית של הוועדה 
לסוכנים צעירים והמכללה לביטוח ופיננסים

הוועדה לסוכנים צעירים בלשכה והמכללה לביטוח ופיננסים 
מציעות תוכנית להכשרת סוכנים: מסלול מצוינות להצלחה 
שיווקית, מכירתית, ניהולית ועסקית, שתעביר גילי ראובני, 

מבכירי המאמנים העסקיים בישראל.
מטרות הסדנה הן שיפור מיומנויות המכירה והקניית 
מיומנויות נוספות, כולל תרגול; ניהול המשרד, כולל 
הקניית הרגלי כלים לשגרת עבודה; יצירת ייחודיות 

בענף ובעיני לקוחות; הכרת כלי המדיה השונים 
בזמנינו והשימוש בהם; מיתוג ויצירת תדמית; וניהול 

זמן.
לדברי יו"ר הוועדה לסוכנים צעירים דביר רפ, 

"חשבתי על סדנה שתוכל לעזור לכל סוכן ביטוח בנושא 

ניהול, שיווק ומדיה. כיום ישנם סוכנים שלא מודעים ליכולות 
שלהם לניהול זמן בצורה אפקטיבית ולהשתמש בכלי המדיה 

השונים, כמו אינטרנט רשתות חברתיות. גילי תלמד אותם 
להשתמש גם בכלים האלה לצורך חשיפה גדולה 

יותר".
רפ מדגיש כי ההרשמה פתוחה לכל סוכן ביטוח, 

חבר לשכה בעל רישיון, ולא רק לצעירים. "זהו 
קורס חשוב מאוד בשיווק, בניהול המשרד ובפרסומו 
ובהעצמת הסוכן ועלותו מאוד נמוכה ואטרקטיבית". 

הסדנה מתוכננת להיערך באוגוסט-ספטמבר, 
במהלכה יתקיימו עשרה מפגשים, כל מפגש באורך 

שלוש שעות, בעלות של כ-500 שקל.

סניף אשדוד/ אשקלון,
בשיתוף סטארט שירותי דרך ואיתוראן,

יערכו הפלגה מיוחדת בשילוב הרצאות מקצועיות
ביום שני, ה-7 ביולי, ב-18:30.

מספר המקומות מוגבל; יש להירשם מראש 

כנס מחוז חיפה והצפון
למכירות, ניהול, מוטיבציה ומצוינות

יתקיים ב 9-10/7 במלון פלאז'ה נצרת בשיתוף
הפניקס חברת לביטוח-אשכול צפון,

סמארט גרופ-סוכנות לביטוח, ופל סרוויס-שרות פל.

יום עיון של מחוז השפלה יתקיים במלון כנען ספא בצפת 

ב-11-12/07, בשיתוף איתוראן וקבוצת רימונים

יום עיון של סניף ת"א יתקיים ביום רביעי ה-16/7, 

ב-15:00-19:00, במסעדה האיטלקית דון ויטו, בכניסה 

לבסיס תל השומר
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בעין משפטית

המחוזי: כשחברת הביטוח טוענת לאירוע 
פריצה מבוים, נטל ההוכחה מוטל על כתפיה

בבית המשפט המחוזי בנצרת נדון באחרונה ערעורו של 
צ'רלי שלום סבח, שיוצג על ידי עו''ד ביטון, כנגד כלל חברה 

לביטוח בע''מ, שיוצגה על ידי עו''ד מיכלין. פסק הדין ניתן 
במאי 2014, בהיעדר הצדדים, מפי השופט יוסף סוהיל. מדובר 

בערעור על דחיית תביעת המערער לתשלום תגמולי ביטוח 
על פי פוליסה לביטוח דירה בגין מקרה פריצה.

עובדות המקרה: בין המערער לבין 
המשיבה נכרת חוזה לביטוח דירה, 
שהינה בבעלות המערער, אבל בנו 
של המערער גר בדירה זו. תחילה, 

דרש המערער תשלום לתגמולי 
הביטוח מהמבטחת והיא דחתה 

את דרישתו של המערער מכמה 
נימוקים. לאחר מכן הגיש המערער 

תביעה לבית משפט השלום 
לתשלום תגמולי ביטוח בהתאם 

לפוליסת הביטוח, בגין מקרה 
פריצה, שבמהלכו נגנב רכוש ונגרמו 

נזקי רכוש. 
בית המשפט השלום פסק שיש 
לדחות את התביעה, בין היתר, 
מכיוון שהתובע לא עמד בנטל 

ההוכחה המוטל לעניין עצם קרות מקרה הביטוח. בנוסף נקבע 
על ידי בית המשפט שגרסתו של המערער נשענה על עדותו 

היחידה של בנו של המערער, שהינו בעל אינטרס מובהק 
בתביעה, ושעדותו היתה בלתי מהימנה, רצופה סתירות 

והכילה מספר רב של אירועים אקראיים חסרי היגיון. כמו כן, 
קבע בית המשפט כי התובע נמנע מלזמן עדין חיוניים בתיק. 

לאור זאת, הוגש ערעור.
מצד אחד, כחלק מטענות המערער נטען בין היתר כי מקרה 

זה נופל לגדר החריגים לכלל שבו בית המשפט, במסגרת 
הערעור, יתערב בעניינים של קביעת עובדות מהותיות, 

שנקבעו על ידי בית המשפט בערכאה הקודמת על יסוד 
שמיעת עדים וקביעת מהימנות ומשקלם. מנגד, כחלק 

מטענות המשיבה, נטען בין היתר, כי בית המשפט בערכאה 
הקודמת נימק את סיבותיו לדחיית התביעה לתשלום תגמולי 

הביטוח, והעובדה שבית המשפט הגיע למסקנה שמדובר 
בתביעה שהוגשה בתרמית, הרי שאין לדון בזאת שוב. בנוסף, 

המשיבה טענה שלא קיימת זיקת ביטוח בין המערער לבין 
הרכוש המבוטח. 

בדיון בטענות הצדדים הכריע המחוזי כי בית המשפט בערכאה 
הקודמת שגה בהליך קביעת העובדות. ראשית, לגבי חוסר 

הסבירות כי בפרק זמן של חצי שעה הספיק בנו של המערער 
לבצע פעולות רבות, בהן להחנות את הרכב ליד ביתו, להבחין 

בפורצים, לרדוף אחריהם, לדווח למשטרה, להגיע חזרה 
לביתו וגם להגיע לתחנת המשטרה למסירת עדות. ואולם בית 

המשפט קבע שאפשרי בחצי שעה לעשות את כל הפעולות 
האלה. שנית, באשר לקביעת סתירה מהותית בכך שבנו של 
המערער, בהודעתו הראשונה במשטרה, לא הזכיר כלל את 
שמו של חברו כמי שהיה אתו באותו ערב ורדף איתו אחריו 
הפורצים, לעומת הודעתו השנייה בחקירה, שם הזכיר את 

חברו. אלא שבערעור זה, השופט סבר שהעובדה שחברו לא 
הגיע בערכאה הקודמת להעיד במשפט אינה מהווה סתירה 

לעדותו של בנו של המערער. שלישית, המסקנה שלפיה 
הגיע בית המשפט בערכאה הקודמת, באשר לסתירה העולה 

מעדותו של בנו של המערער, ביחס למספר החשודים, הרי 
שהיא שגויה והיא מבוססת על השוואה בין כמה גרסאות 

שמסר בנו של המערער בעניין זה. במהלך ערעור זה נראה 
שמדובר בטעות במסקנה, שכן מחומר החקירה עולה כי בנו 
של המערער העיד על כמה חשודים ולא על חשוד אחד, כפי 

שנקבע בערכאה הקודמת. 
עניין נוסף, שנדון בערעור זה היה 

שבערכאה הקודמת קבע בית 
המשפט שלא הוכח בפניו אירוע 
ביטוחי. לעומת זאת, בערעור זה 
נאמר שלאור תיאורו של שוטר 

שהגיע לאירוע אכן מדובר בפריצה, 
והיה על בית המשפט בערכאה 

הקודמת, להעביר את נטל ההוכחה 
למשיבה, חברת הביטוח. צוין 

שהפסיקה בעניין זה היא מפורשת, 
ומשהוכח אירוע ביטוחי פיזית, על 

ידי המבוטח, והמבטחת טוענת לכך 
שהמבוטח, או מי מטעמו, שותף 

למעשה פלילי הכרוך באירוע 
ביטוחי, מועבר אליה הנטל להוכיח 

טענה זו. במקרה דנן, שהוכח על ידי 
המבוטח כי התרחש אירוע ביטוחי פיזית, וברגע שהמבטחת 

טענה כי המבוטח או מי מטעמו השתתף או ביים את האירוע, 
מועבר אליה הנטל להוכיח טענתה, ומשהנטל לא הועבר 

אליה, היה מקום לערוך דיון חדש בעניין.
בית המשפט המחוזי קיבל את הערעור בחלקו ופסק כי 

בנסיבות העניין יש באופן הניתוח של בית המשפט בערכאה 
הקודמת כדי להטיל את נטל הוכחת ביום האירוע, הנטען 

על ידי המשיבה, על המערער )בניגוד לעמדת המחוזי כי יש 
להטיל הנטל על חברת הביטוח( ומשכך יש להחזיר את התיק 

למוטב אחר, בבית משפט השלום, לדיון מחדש בשאלה אם 
אירע מקרה ביטוח ואם היתה ידו של המבטח או מי מטעמו 

בפריצה, וכן בשאלות שלא הוכרעו בשל דחיית התביעה. 
נפסק שעל המשיבה לשלם למערער את הוצאות הערעור 

בסכום כולל של 15 אלף שקל. 
עד מועד כתיבת שורות אלו, לא ידוע אם הוגשה  בקשת 

רשות ערעור  לבית המשפט העליון על פסק הדין של בית 
המשפט המחוזי. 

מאת: עו"ד ג'ון גבע, היועץ המשפטי לחברי הלשכה

 דרושים סיפורים על תביעות שלא זוכות 

למענה, או עיכובים אחרים מצד חברות 

הביטוח.

late@mil-media.co.il :כיתבו לנו למייל 

למדור מעוכבים
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בוגרי המחלקה לקידום נוער ברמלה חגגו את 
סיום לימודיהם וזכו לשי לקראת גיוסם

עשרות סוכנים השתתפו בסיור לשומרון 
שערך סניף פתח תקוה

הסוכנים נעמי פוקס וידידיה רפאלי
נבחרו לכהן בוועדת התקנון

בחמישי שעבר התכנסו במתנ"ס רמלה בוגרי המחלקה 
לקידום נוער בעיר לחגוג את סיום לימודיהם כנגד כל 

הסיכויים. הנערים, הוריהם ועובדי המחלקה לא הצליחו 
להסתיר את דמעות ההתרגשות על שהגיעו עד הלום.

קידום נוער הוא פרויקט ארצי 
לנערים שבאו מבתים הרוסים, 

לעתים אף הידרדרו לפשיעה, נפלטו 
ממסגרות הלימודים והרחוב נהפך 

לביתם השני. חלקם אף ביקרו בבתי 
משפט פעם אחת או יותר. הפרויקט 

מעניק להם הזדמנות אחרונה 
לשיקום, להכנה לבגרות ואף פותח 

להם את שערי הצבא 
יו"ר ועדת הכספים אבי ברוך ורעייתו 

מרי בכר, חברת הוועדה לפעילות 
בקהילה בלשכת סוכני הביטוח שמו 

להם למטרה לגייס בכל סוף שנה 
גוף מסחרי שיתרום שי לבוגרים. 

 ,I.B.I השנה התגייס בית ההשקעות
בניהולו של עידו קוק ובתיווכה של 
קאדן באיו, מנהלת דסק הסוכנים, 

ופינק את 25 הבוגרים הנרגשים בשי 
שימושי במיוחד – סט של תיקים 

שישמש את הנערים בגיוסם לצה"ל.
לדברי ברוך, "אנו מאחלים לבני 

הנוער שדרכם החדשה אכן תאיר 
להם את החיים, לעובדי מחלקת הקידום העושים לילות 

כימים למען אותם נערות ונערים, שימשיכו במלאכה הסזיפית 
והקדושה להצלת נפשות, למרות כל המהמורות שבדרך, 
ורוצים להודות לאנשי I.B.I, על נדיבות רוחם ורוחב לבם".

ברוך ובכר מתנדבים במחלקת קיום הנוער ברמלה כבר 
ארבע שנים, מהיום שבתם החלה לעבוד כעובדת סוציאלית 
בעירייה. "אנשי המחלקה מסתובבים בלילות ומלקטים את 

הנוער שיושב על הברזלים ברחובות. הם מנסים לעזור, 
להסביר ולשכנע אותם להצטרף. 
מנסים לקחת אותם למסגרת של 

לימודים פעם בשבוע, העשרה במכון 
ויצמן, ומאפשרים להם מסגרת 
לימודית אלטרנטיבית, במקום 
המוסדות שפלטו אותם. בסופו 

של דבר הנערים מסיימים בגרות 
ומתגייסים". 

לדבריו, "לעיריות אין תקציבים 
כלל, אך העובדים מנסים ועושים 

עבודת קודש. את הנערים שהסתבכו 
כבר עם החוק מלווים לבתי משפט 

ומצהירים שהילד נמצא בטיפול 
אצלם כדי שלא ייכנס לכלא. כאן הם 

מקבלים מעטפת מקסימלית של 
חום ואהבה אין סופית. זה פרויקט 

מציל חיים, שתופס בזמן אנשים 
שיש פסע בינם לבין חיים כעבריינים 
ומחזיר אותם למוטב כדי שלא יבלו 

חייהם בכלא".
בכל שנה אנחנו מגייסים ברוך ובכר 

גוף שיממן את המתנות. "פנינו 
לכמה גורמים ו-I.B.I נענו. אני מקווה שנוכל להמשיך איתם 
גם בשנה הבאה. בימים אלה אנחנו מחפשים מימון לשיפוץ 
הבית של הפרויקט. אנחנו מקווים שזה יתאפשר באמצעות 

הוועדה לפעילות בקהילה". 

עשרות סוכנים השתתפו בסיור לשומרון שערך סניף פתח 
תקוה ב-17 ביוני, בשיתוף שומרה חברה לביטוח. יו"ר הסניף 
מולי זליג סיפר כי חשש שלא יגיעו סוכנים רבים בשל המצב 

הביטחוני, "אך לשמחתי מלאנו אוטובוס, וסוכנים רבים ביקשו 
שנארגן סיור נוסף לאחר ששמעו על הצלחתו. זכינו למדריך 

מצוין ומקצועי מאוד".

הסוכנת פרחה הירשפלד התרשמה מאוד ממסלול הטיול: 
"הסיור החל בתצפית בפדואל, המשיך לחדרה ועד אשקלון. 

התבשמנו ביקב טורא, והמשכנו להר כביר לצפות בעמק 
תרצה. העפלנו להר ברכה והר גריזים, תצפתנו לקבר יוסף 

והמשכנו לחוות גבעות עולם באיתמר. סיימנו במצפה שלושת 
הימים, מלאים בחוויות וברשמים".

באסיפה הכללית שהתקיימה ב-23 ביוני באבניו נערכה 
הצבעה לבחירת שני חברי ועדת תקנון שחסרו למניין הוועדה. 

הסוכנים ידידיה רפאלי ונעמי פוקס זכו במספר הקולות 
הגבוה ביותר והם יכהנו כחברים בוועדת תקנון.

הבחירות נערכו בפיקוחו של יו"ר ועדת ביקורת בלשכה, זאב 
לנגזם.

מלשכת סוכני ביטוח נמסר: "אנו מודים לכל החברים שהגישו 
את מועמדותם ומאחלים הצלחה לחברים החדשים בכהונתם".
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לוח הביטוח
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת 2014, מתבקשים לפנות בכתב
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שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
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 – 0543971771

אם ברצונך להעניק למבטחיך שירות מיוחד, 
נגיש ומהיר בביטוחי חובה בלבד: לאופנועים, 
טרקטורונים, רכבי השכרה, ביטוחים לתקופות 

קצרות ו/או כל כיסוי ביטוחי ל"לקוחות 
בעייתיים", שלא נעשה בחברת הביטוח שלך, אנו 
מתחייבים לספק ישירות למשרדך ו/או לכל יעד 
אחר, תוך 24 שעות, ביטוח חובה - לא משולם, 

בדואר אקספרס על חשבוננו.
נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ו/או בקשה

משרדי "הפול" ירושלים
054-6011160 ,02-6233666 

h@zeev-b.com :פקס: 02-6255888 מייל

דרושים
למשרד בחיפה דרושה פקידת ביטוח אלמנטרי 
. התפקיד כולל מגוון נושאי פרט ועסקי. משרה 
מלאה, 5 ימים בשבוע, הכרת תוכנות אופיס, 

הכרת תוכנות חברות הביטוח. דרוש אופי שיווקי. 
 miriamp33@gmail.com  :יש לפנות למייל

סוכנות איכותית בתל אביב מעוניינת לרכוש 
תיקי ביטוח של סוכנים.

באפשרות הסוכן להשתלב בסוכנות לאחר 
המכירה. צוות אמין ומקצועי ילווה את הרכישה 

ויעניק סביבת עבודה נוחה ותומכת לסוכן.
סודיות מובטחת.

נא ליצור קשר עם ישראל  073-2565656.

לסוכן ביטוח ברמת גן, דרושה עובדת עם נסיון 
בתחום האלמנטרי, לחצי משרה.

נא להעביר קו"ח לפקס: 03-7521556

השכרה ושכירות משנה
בסוכנות פורום )יד חרוצים 12, בניין קרסו, קומה 
1( 3 חדרים להשכרת משנה. גודל כל חדר 11 
מ"ר. סביבת עבודה נעימה, שקטה ובמשרדים 

חדישים בתל אביב.
עלות: 5,000 ₪ לשלושת החדרים. המחיר כולל 
חשמל, ארנונה, דמי ניהול וניקיון על בסיס יום 

יומי. )לא כולל מע"מ(.:
ניתן ליצור קשר עם יורם.

050-5746398 073-2565656

להשכרה משרד ביטוח פעיל+תפעול ביטוח תיק 
אלמנטרי פעיל, באזור זבוטינסקי ר"ג. לסוכני 
ביטוח/ סוכנויות ביטוח בעלי יכולת כלכלית. 

טלפון 052-2502053 . ישראל.

משרדים להשכרה בבניין שומרה,
ברחוב יפו 145 א', קומה 11 בחיפה.

המשרדים מרוהטים ומיועדים לסוכני ביטוח.
לפרטים: יעל מוסצ'י, טל. 04-8130313

פקס. 03-9251681

נפלאות ההתחדשות

ביום ד': הוועידה השנתית לחיזוק הידע המקצועי

בשלוש השנים האחרונות שבהן אני סוכנת ביטוח עצמאית, יצא 
ויוצא לי לשמוע רבות על "פעם": מהללים אותו, משבחים אותו, 

מתרפקים עליו בהנאה. ואני? אני מתבאסת ומחייכת באותה 
נשימה. למה? כי מצד אחד, ברור לי שלא אזכה להכיר אותו, אך 

מצד שני, אני זוכה לחיות ולנשום את המציאות הקיימת.
ישנם רגעים שבהם הסקרנות דופקת על דלת מחשבתי ואפרופו 

סקרנות, שהרגה את החתול, היא שוב התעוררה. 
לכן החלטתי "ללכת" אחורה בשנים ולהבין מה 

זה "פעם"? מה מצליח לגרום לכל כך הרבה 
אנשים לחייך חיוך אינסופי ברגע שנזכרים בו?
אז פעם המטבע הישראלי נקרא "לירה". בימי 

הלירה כבוד היה כבוד. האזרחים היו עניים 
ובכלל לא היו מודעים לכך. לא היה חשבון בנק 
ולכן גם לא היה מינוס. האושר היה אמיתי. כדי 

לחזק את ערך הכסף הוחלף שמו ב-4 ביוני 
1969 ל"שקל". מדוע בחרו השם זה? מתברר שעל פי המקורות 
אברהם קנה את מערת המכפלה ב- 400 שקל. השימוש בשמו 

החדש של המטבע הישראלי החל רק ב-22 בפברואר 1980.
פעם,  היינו מדברים לאט, בשקט ומעט. פעם,  בעולמנו הביטוחי,  
האדם נשאל כמה שאלות בתחום החיים וזכה להיות בעל רישיון. 

היינו בלעדיים. דהיינו, הגורם היחיד שתיווך בין חברות הביטוח 
לבין האזרחים. התגמול היה אחר. היחס היה שונה.

אומרים שהיה פה שמח לפני שנולדתי. אז אומרים. ההתרפקות 
הרגעית שלי בהבנת מי זה "פעם" גורמת לי להבין במהרה 

שהחזרה בזמן היא מקום בטוח לאדם, אך כלל לא מוגן "לבוא" 
לשם. בדיוק כמו מערת המכפלה.

הקדמה מחייבת שינויים ולאדם ניתן זמן הסתגלות/ היערכות 
מרגע ההכרזה על השינוי ועד לרגע הוצאתו לפועל. אני כותבת 

ומדמיינת את התפתחות האדם מרגע היוולדו. 
כל שלב התפתחותי מרחיק אותו מהנוחות 

המושלמת הראשונית ובאותה נשימה מקרב 
אותו לעצמו, ל"אני" שלו. בין ההתרחקות לבין 

הקרבה נמצאת גם השכחה.
הסביר זאת הכי טוב רבי נחמן מאומן. לטענתו, 

"השכחה היא היסוד להתחדשות. אילו זכר 
האדם כל מה שנעשה עמו, מעולם לא יכול היה 
להתחדש. החיים מזמנים עבורנו רגעים שראוי 
לנו לחיות אותם כמו שהם ומבלי שיהיו תלויים במה שהיה או 

עתיד להיות".
 Present היום הוא מתנה. לכן קוראים לזמן הווה באנגלית.

אנשים טובים, עבור חלקכם המציאות הקיימת לוחצת מיום ליום 
יותר ויותר. שחררו עניבות, פתחו כפתור והינכם מוזמנים ללונה 
פארק של החיים. החיים בשחור לבן קיבלו צבעוניות, בואו נהנה 

ממנה.

ביום רביעי הקרוב תתקיים בקמפוס המכללה למינהל בראשון 
לציון הוועידה ה-8 לחיזוק הידע המקצועי. הוועידה מתקיימת 

מטעם "עדיף" בשיתוף המסלול האקדמי המכללה למינהל.
הוועידה תיפתח ב"כוורת מומחים", לאחר מכן ייערכו 

במקביל סדנאות מקצועיות שיקנו למשתתפים כלים מעשיים 
לעבודתם, ואז יבחר כל משתתף אחד משישה מסלולים 

מקצועיים בתחומי ערוצי הפצה, המוצר הפנסיוני, שוק ההון, 
עתיד הפנסיה, רווחיות הסוכן ופסיקה ורגולציה. במסגרת 
כל מסלול יתקיימו הרצאות ורבי שיח, שיעניקו למשתתף 

אינפורמציה מקיפה אודות נושא המסלול בו בחר. את הוועידה 
תחתום המליאה המרכזית, בהשתתפות צמרת ענף הביטוח 

והפנסיה . 
בין המשתתפים: דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון ביטוח 
וחיסכון במשרד האוצר; אריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני 
הביטוח; יובל ארנון, יו"ר הועדה לביטוח פנסיוני; יוסי מנור, 

יו"ר  MDRT  ישראל; אהרון פוגל, לשעבר יו"ר מגדל; רונן טוב, 
משנה למנכ"ל מיטב דש; יונל כהן, לשעבר מנכ"ל מגדל; 

חגית בכור, מנהלת אגף ייעוץ ומחקר, בנק הפועלים.

מאת אורית קרונזון


