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ביטוח
ופיננסים

האוצר פרסם תקנות לפוליסה אחידה בביטוחים סיעודיים 

 לבקוביץ: "תקנות האוצר אינן 
פתרון – זו אחיזת עיניים"

 הפוליסה האחידה ב־300 שקלים לחודש אמורה לפתור את הבעיה 
של מבוטחים מבוגרים שנותרו ללא כיסוי סיעודי 

רונית מורגנשטרן

על מ והממונה  האוצר  שרד 
פרסמו  סלינגר  דורית  הביטוח 
הכוללת  בהסדרה  נוסף  שלב 
בתקנות  מדובר  הסיעודי.  הביטוח  של 
סיעודי  ביטוח  של  אחידה  לפוליסה 
החולים,  קופות  לחברי  קבוצתי 
מבוטחים  של  חופשי  מעבר  שתאפשר 
בין קופות החולים ללא פגיעה בכיסוי 
הסיעודי שלהם. התקנות ייכנסו לתוקף 
סלינגר,  לדברי   .2016 בפברואר  ב־1 
שקופות  לכך  תביא  האחידה  הפוליסה 
השירות  בשיפור  יתמקדו  החולים 

למבוטח.
מהאוצר נמסר כי מבוטחים מבוגרים 
עקב  ביטוחי  מענה  ללא  שנותרו 
את  לחדש  שלא  החברות  החלטת 
הביטוח הסיעודי של הקולקטיב שלהם, 

יוכלו להצטרף לפוליסות הסיעוד הקבוצתיות 
של קופות החולים במחיר שלא יעלה על 300 
שקלים לחודש, ללא חיתום רפואי. עוד נמסר 
מהאוצר, כי "החלטת חברות הביטוח לבטל את 
ביטוחי הקולקטיב מותירה מבוטחים מבוגרים 
זו  עובדה  נגיש.  במחיר  סיעודי  כיסוי  ללא 
סיעודי  בביטוח  הקיים  הכשל  את  ממחישה 
במתכונת קבוצתית הנוכחית, שאותו מבקשת 
הממונה לתקן, וכן את הדחיפות שבמתן כיסוי 

ביטוחי לאותם מבוטחים".
אחידות  פוליסות  "קביעת  סלינגר,  לדברי 
בסיעוד היא נדבך חשוב באסטרטגיה של אגף 
שקופים  הוגנים,  מוצרים  להבטחת  ההון  שוק 
וברי השוואה. הפוליסה האחידה בסיעוד תאפשר 
גם מתן פתרון הולם למבוגרים בביטוחי סיעוד 

קבוצתיים".

תנאי הפוליסה
בריאות  ועדת  יו"ר  סגנית  לבקוביץ,  ורדה 
וסיעוד בלשכת סוכני ביטוח בישראל, אמרה 

את  "להציג  כי  ופיננסים"  ל"ביטוח  בתגובה 
זה כפתרון למבוטחים הקבוצתיים – זו אחיזת 
ביטוח  קרן מקפת, שהיה להם  עובדי  עיניים. 
בוקר  גילו  הקרן  במסגרת  קבוצתי  סיעודי 
רוב  ביטוחי.  כיסוי  ללא  נותרו  שהם  אחד 
העובדים הם עמיתי קופת החולים ומבוטחים 
הם  חולים;  קופת  באמצעות  סיעודי  בביטוח 
לא יוכלו לרכוש ביטוח נוסף בקופת החולים 
שהפוליסה  כך  שבוטלו.  הפוליסות  כנגד 
קופת  לעמית  מתאימה  לא  בסיעוד  האחידה 
היכן  אז  חולים שיש ברשותו כבר מנה אחת, 
הפתרון?" שואלת לבקוביץ' ומוסיפה: "5,000 
לא  הם  הסיעודי  בכיסוי  שמובטחים  השקלים 
תמיד 5,000 שקלים. הם מחולקים לפי תנאי 
הפוליסה )אם יש עובד זר או אין עובד זר, אם 
בבית או במוסד( וגם תקופת ההמתנה ארוכה 
לקבלת  ערבות  אין  פרטית.  מפוליסה  יותר 
הסכום ברגע הקובע. בנוסף, ככל שמתבגרים, 
הסכום יורד - בדיוק הפוך ממה שצריך להיות. 
לא  החולים,  קופות  של  הפיצוי  "סכומי 

בבית,  סיעודי  חולה  להחזיק  מספיקים 
היה  קודם  אם  לכן  במוסד,  וחומר  קל 
הקבוצתי  הסיעודי  הביטוח  למבוטחי 
כלכלי  ביטחון  שהיווה  נוסף,  כיסוי 
מה־31  החל  בוטל.  הוא   - המחר  ליום 
בדצמבר רבים מאזרחי ישראל יישארו 
אינו  שכאמור  אחד,  כיסוי  עם  רק 

מספיק".
תגובת האוצר לטענות אלה מחזקות 
ההצטרפות  "אפשרות  החשש.  את 
הקופות  של  לביטוחים  מהקולקטיבים 
כל  ללא  שנותרו  למבוטחים  ניתנת 
מהנתונים  סיעודי.  ביטוחי  מענה 
אלף  בכמאה  מדובר  לידינו  שנמסרו 
ביטוח  כבר  לו  שיש  מי  מבוטחים. 
ביטוח",  כפל  לקבל  יכול  אינו  בקופה 

נמסר ממשרד האוצר.

רגע האמת
סיעודי",  בביטוח  אין כפל  "למען הסר ספק 
מבהירה לבקוביץ, "ניתן לרכוש כמה פוליסות 
עד התקרה המותרת של הכיסוי ובכמה חברות 
ביטוח,  מבין  שאינו  הציבור,  במקביל.  ביטוח 
עתידו  לגבי  רציונלית  החלטה  לקבל  אמור 
וזאת הוא עושה עם סוכן הביטוח אשר מסביר 
ואיך לדאוג  לו מה רמת הסיכונים העתידיים 
ליום המחר. הבטחת האוצר למוצרים הוגנים, 
הוכיחו  לא  זה  במקרה  השוואה  וברי  שקופים 
את עצמם. בביטוח סיעודי קולקטיבי משלמים 
שברגע  בטוח  לא  אבל  יחסית,  נמוכה  פרמיה 
יתבעו,  שלמות  מבוטחים  כששכבות  האמת, 
הם יקבלו את הכיסוי המובטח, כי אין מספיק 
חברות  מול  הפרטיות  הפוליסות  עתודות. 
הביטוח הן חוזה משפטי, וחלק מהכסף המשולם 
בידי המבוטח מצטבר לקרן, כך שגם אם הוא 
מבטל את הביטוח, יש לו ערכי סילוק שזה כסף 

שיינתן לו אם חלילה יהפוך לסיעודי".

לבקוביץ
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מפברואר 2016: פוליסות אחידות לניתוחים 
פרטיים; יואל זיו: החלטה פופוליסטית 

ד"ר פרישמן: "זו החלטה מקוממת ומדאיגה. התקנות יחזירו אותנו לימי הרפואה השחורה"

חברות ה יוכלו   2016 מפברואר  חל 
בריאות  ביטוחי  לשווק  הביטוח 
בביטוח  )גם  בלבד  אחידה  בפוליסה 
ניתוחים  לכיסוי  הקשור  בכל  קולקטיבי(, 
שגובשו  בנושא,  חדשות  תקנות  פרטיים. 
ההון,  שוק  על  הממונה  סלינגר,  דורית  בידי 
ידי  על  השבוע  פורסמו  והחיסכון,  הביטוח 
בתקנות  וסלינגר.  כחלון  משה  האוצר  שר 
החדשות אין התייחסות להמלצות ועדת גרמן 
תשלום  והגבלת  עצמית  השתתפות  לגבי 
מוטלות  לא  הדרישות  שתי  מנתח.  לרופא 
אמורות  הן  אך  הביטוח,  חברות  על  בינתיים 
הסדרה  שתהיה  לאחר  בעתיד,  להיכנס 
בנושאים אלה בביטוחים המשלימים בקופות 
פוליסה  לגבי  החדשות  ההוראות  החולים. 
אחידה מתייחסות לחברות הביטוח הפרטיות 
קופות  שמוכרות  הקבוצתיים  לביטוחים  ולא 
המשלימים  הביטוחים  במסגרת  החולים 

)שב"ן(.

4 כיסויים
הביטוח  בחברות  יפגעו  החדשות  התקנות 
שהן  שב"ן",  "פוליסות משלימות  במכירת  גם 
פוליסות ביטוח בריאות המציעות כיסוי מעבר 
אם  כלומר,   – החולים  קופות  של  לביטוח 
החולים,  קופת  הביטוח המשלים של  במסגרת 
על  אלף שקלים   500 כיסוי של  היה  למבוטח 
הציעו  הפרטיות  הביטוח  חברות  השתלות, 

הראשון  מהשקל  החל  כיסוי  למבוטח 
שמעבר לסכום זה ועד 1 מיליון שקל, 

למשל.
המרכיב  הוא  המדובר  הכיסוי 
העיקרי והיקר ביותר של פוליסות 
המאפשר  הבריאות,  ביטוחי 
רופא  מנתח,  לבחור  למבוטח 

חולים.  ובית  שנייה  דעת  לחוות 
על פי הודעת האוצר, "כיום פוליסות 

הניתוחים בחברות ביטוח אינן אחידות, 
בין  להשוות  אפשרות  אין  ולמבוטחים 

שחברות  יוצא  כך  השונים.  המוצרים  מחירי 
הביטוח אינן מתחרות על המחיר הנמוך אלא 
באמצעות  המוצר  בבידול  מאמץ  מרכזות 
שאינם  שונים,  שיווקיים  כיסויים  הבלטת 
מוסיפים ערך ביטוחי ממשי". במילים אחרות 

רכישת  להתנות  יוכלו  לא  הביטוח  חברות   -
פוליסת ניתוחים ברכישת כיסוי ביטוחי אחר 

או שירות נוסף כלשהו.
על פי התקנות החדשות, הפוליסות האחידות 
יכללו 4 כיסויים מרכזיים: עד 4 התייעצויות 
עם רופא מומחה בכל שנת ביטוח, עלות שכר 
מנתח, הוצאות ניתוח בבית חולים פרטי, כולל 
הוצאות אשפוז עד 30 יום, וכיסוי כל העלויות 
הנלוות. בנוסף הפוליסות יכסו 

טיפולים מחליפי ניתוח.
לא  יש  האחידה  "בפוליסה 
לפגוע  שיכולות  מגבלות  מעט 
בעיקר  המבוטחים,  בציבור 
של  היציבות  חוסר  בשל 
הפוליסה", אומר יואל זיו, יו"ר 
בלשכת  וסיעוד  בריאות  ועדת 
או  "תוספות  הביטוח.  סוכני 
להשפיע  עלולים  בפוליסה  שינויים 
לנגד  רואים  הביטוח  סוכני  לרעה. 
לכן,  והמבוטחים.  הלקוחות  טובת  את  עיניהם 
אמרנו שנכון יהיה שהפוליסה לא תהיה היחידה 
שהוא  תהליך  לעשות  מיהר  האוצר  שנמכרת. 
מצרים  ואנחנו   - ממעשי  פופוליסטי  יותר 
יכולה  אינה  היא  אבל  מקום,  לה  יש  כך.  על 

לכל  מתאימה  שאיננה  מאחר  היחידה,  להיות 
המבוטחים".

הבריאות  בתחום  הצפויים  לשינויים  באשר 
אלה  כי  זיו,  אמר  ההסדרים  חוק  במסגרת 
יכבידו על המערכת הציבורית. "מבלי להפנות 
ייווצר  הציבורית,  הרפואה  לשיפור  תקציבים 
קודם  "חייבים  ציין.  הוא  מיותר",  עומס  עליה 
ואז   - העומסים  את  ולהקטין  כספים  להזרים 

להתחיל להצר את המערכת הפרטית".

"נחזור לרפואה השחורה"
בתגובה אמר ד"ר אודי פרישמן, יועץ לשכת 
סוכני הביטוח לנושא ביטוחי בריאות וסיעוד, 
להיות  צריך  והציבור  מקוממת,  החלטה  "זו 
מודאג ממנה. כשבאה המדינה ומחליטה עבורך 
כמו  זה  קוטג',  רק  או  אחיד,  לחם  רק  לקנות 
לחיות בברית המועצות של פעם. אני גם לא 
מבין את הלוגיקה של מחשבון ההשוואה – טוב 
שיהיה מכנה משותף וטוב להשוות, אבל למנוע 
וטובים  יותר  רחבים  מוצרים  לקנות  מהציבור 
נחזור  האחידה  הבריאות  פוליסת  עם  יותר? 
יוותרו על  לימי הרפואה השחורה; אנשים לא 
רפואה טובה, ומי שיש לו את הכסף ימצא את 

הרופא שהוא רוצה וישלם לו גם בשחור".

סלינגר

"חברות הביטוח מבליטות כיסויים שיווקיים שאינם מוסיפים ערך ממשי"



רפורמה  בפנסיה
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חוק ההסדרים: סוכני הביטוח הפנסיוני יוכלו 
לקבל תגמול מהלקוח או מהמוסדיים

הסוכנים לא יוכלו לקבל תשלום משני הצדדים, ונאסר עליהם לקבל תגמול 
או טובות הנאה אחרות מהמוסדיים, מעבר לעמלת הפצה • הצעת האוצר 

להפצה דיגיטלית ב"מסלול עוקף סוכן" לא נכללת בחוק  

רונית מורגנשטרן

יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני 
בלשכת סוכני הביטוח, אומר בתגובה לטיוטת 

חוק ההסדרים כי בכל הסעיפים שכלולים 
בפרק שכותרתו "הפחתת עלויות ניהול המוצר 

הפנסיוני" אין אף לא סעיף אחד שעשוי 
להפחית את עלות החיסכון הפנסיוני, וכי 

הצעד היחיד שיכול לגרום להפחתת 
דמי הניהול הוא הפרדת תגמול סוכני 

הביטוח מדמי הניהול.
 לדברי ארנון, הפטור שניתן לחברות 

הביטוח מלבצע הליך שיווק פנסיוני 
הוא אבסורד. "אין כל סיבה שלא 

לקיים הליך שיווק גם כשהלקוח אינו 
מעוניין לפעול באמצעות סוכן ביטוח". ארנון 

ציין כי נושא זה נמצא במו"מ מתקדם מול 
משרד האוצר, ועשוי לצאת מחוק ההסדרים.
ביחס לאיסור על מתן טובות הנאה לסוכן 

הפנסיוני, והבחירה שכל סוכן יצטרך לעשות 
– אם לקבל תשלום מהלקוח או עמלת הפצה 

- אמר ארנון כי "הלשכה מתנגדת למהלך, וכי 
מדובר בניסיון להעביר תחת המכ"מ שינוי 

של חוק הייעוץ הפנסיוני משנת 2006 אשר 
הגדיר במפורש את מעמד הסוכן הפנסיוני, 

חובותיו וכיצד עליו לעבוד". ארנון הוסיף ואמר 
כי אוכלוסיות רבות, בעיקר חלשות, ייפגעו 

מהמהלך – "כיצד עובדי ניקיון בשכר 
מינימום ישלמו לסוכן על מנת לקבל 

שירותי פנסיה?", תהה. "חברות 
הביטוח ינצלו הזדמנות זו וישלחו את 

הסוכנים לקבלת תגמול מול הלקוח 
במקום מהם, כך שהמרוויחות הגדולות 
יהיו חברות הביטוח". בנוסף טוען ארנון 

כי האיסור על סוכני הביטוח לתת שירותי 
תפעול פנסיוניים תפגע קשות במעסיקים 

הקטנים והבינוניים. 
"אין באף אחד מהסעיפים הפחתה בעלות 

החיסכון הפנסיוני", מסכם ארנון, "מדובר 
בכותרת מטעה".

ארנון: אין בחוק כל הוזלה של החיסכון הפנסיוני  

כחלון. בלי מסלול 
עוקף סוכן

יובל ארנון

פנסיוני,  לחיסכון  לקוחות  גיוס  תמורת  הנאה 
צפוי להיענש במאסר של עד שנתיים או קנס 

כספי גבוה.

התאמה מקסימלית 
יוכל להיות  ביטוח פנסיוני לא  סוכן  בנוסף, 
את  לשווק  מחויב  והוא  מוסדי,  גוף  של  עובד 
כל מוצרי החיסכון הפנסיוני כדי להתאים ככל 
הניתן את הביטוח ללקוח. הסוכן גם לא יקבל 
עמלה אם לקוח שלו יצר קשר ישיר עם חברת 

הביטוח לרכישת החיסכון.
משמעותי,  תיקון  כולל  החדש  החוק 
ההסדרים  ניהול  סוכנויות  על  ייאסר  לפיו 
קבוצות  בשליטת  שרובן   - הפנסיוניים 
הביטוח - לתת שירותי תפעול ושיווק לאותו 
לעובדיהם  לתת  יחויבו  המעסיקים  מעסיק. 
החיסכון  את  יקנו  ממנו  הסוכן  בבחירת  חופש 
הפנסיוני, והם לא יורשו להכתיב לו את הסוכן. 

החיסכון ס בתחום  הביטוח  וכני 
שינוי  לעבור  עומדים  הפנסיוני 
למעמדם  הקשור  בכל  מטלטל 
מטיוטת  עולה  כך   - תגמולם  ואופן  בשוק 
2015־2016,  תקציב  שלצד  ההסדרים  חוק 
שהגיש שר האוצר משה כחלון, ואושר השבוע 

בממשלה. 
הסוכנים  יוכלו  ההסדרים,  חוק  פי  על 
באחת  רק  מתוגמלים  להיות  הפנסיונים 
ישירות  תשלומים  לקבל  דרכים:  משתי 
המוסדי/ מהגוף  הפצה  עמלת  או   – מהלקוח 
היועצים  שמקבלים  זו  כמו  ההשקעות,  בית 
הפנסיוניים. הסוכנים לא יורשו לקבל תגמול 
יוכלו  ולא  המוסדיים,  מהגופים  נוסף  עקיף 
ליהנות מהכנסה גם מהמוסדיים וגם מהלקוח. 
הניהול  דמי  את  להפחית  באוצר  מקווים  בכך 
הפצת  בשוק  עניינים  ניגודי  את  ולצמצם 
סוכני  מתוגמלים  כיום  הפנסיוניים.  המוצרים 
אחד  מסוכן  שונה  שגובהן  בעמלות,  הביטוח 
לאחר, ובנוסף הם מתוגמלים בהטבות שונות, 
ענישה  תכלול  החקיקה  לחו"ל.  טיסות  כמו 
בהוראות  סוכן  של  עמידה  אי  בגין  מחמירה 
טובת  שקיבל  פנסיוני  ביטוח  וסוכן   - אלה 

עובדיהם  את  להפנות  נוהגים  רבים  מעסיקים 
ואף  בקביעות,  עובדים  הם  עמו  ביטוח  לסוכן 

מציעים לו הטבות תמורת הפנייה.
הפנסיה  בעניין  האוצר  יוזמת  זאת,  עם 
ההסדרים.  בחוק  כלולה  אינה  הדיגיטלית 
שהיה  ביטוח",  סוכני  עוקף  ב"מסלול  מדובר 
ישירים  דיגיטליים  הפצה  ערוצי  לייצר  אמור 
אקטיבי  ניהול  )ללא  פאסיבי  בניהול  לפנסיה 
של מנהל השקעות(, ללא עמלות הפצה ובדמי 
לשכת  הלקוחות.  לכלל  וזהים  נמוכים  ניהול 
אריה  הלשכה  נשיא  ובראשה  הביטוח,  סוכני 
אברמוביץ, התנגדו בתוקף ליוזמה זו. בעקבות 
שקבע  לממשלה,  המשפטי  היועץ  התערבות 
שאין לקדם את הנושא במסגרת תקציב 2015־ 
2016, היא לא נכללת כאמור בחוק ההסדרים 
ההסדרים  בחוק  נכללת  לא  כן,  כמו  החדש. 
לחוסכים  מחדל  ברירת  קרן  ליצור  ההצעה 

לפנסיה שלא בוחרים היכן לחסוך.



למה להמתין זמן רב 
לתור עם רופא מומחה?

רופא מומחה בקליק
שירות חדש בהפניקס

ייעוץ אונליין של רופאים מומחים לרבות מנהלי מחלקות
הדרך המהירה והנוחה לקבל ייעוץ מרופא מומחה.

שנה חינם* למצטרפים חדשים 
לחבילת ביטוח בריאות"קו הכסף"

מבצע השקה מיוחד:

במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס.

לפרטים נוספים פנה לסוכן הפניקס
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6  |  6 באוגוסט 2015

שינויים בחוק ההסדרים - לטובת 
סוכני הביטוח והענף כולו

אריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני הביטוח

שבוע החולף זכתה לשכת סוכני הביטוח ב
ב־3 הישגים משמעותיים - ניוד פוליסות 
הדיגיטלית  הפנסיה  הוצאת  מנהלים,  ביטוחי 
של  וקריאה  ההסדרים,  לחוק  מחוץ  הישירה 
ועדת הכספים למפקחת על הביטוח להאיץ את 
הפרדת עמלת הסוכנים מדמי הניהול. מדובר 
בהישגים משמעותיים מאוד לנו סוכני הביטוח, 

ושינויים אלו גם יטיבו עם הענף כולו.
נענתה  המפקחת  כאשר  עצום  להישג  זכינו 
ביטוחי  פוליסות  ניוד  את  והתירה  לבקשתנו 
למבוטחים  מאפשרות  ההוראות  המנהלים. 
בפוליסות ביטוח מנהלים עם מקדמים מובטחים 
לעבור בין חברות הביטוח, תוך הבטחת יכולת 
אפשרות  למבוטחים.  בהתחייבויות  העמידה 
לפעול  שיוכל  הלקוח,  מצב  את  תשפר  הניוד 

להשגת דמי ניהול מופחתים. 
בשבועות האחרונים אנו מנהלים הידברות 
האוצר  וצמרת  הפיקוח  אגף  עם  מתקדמת 
בנוגע לרפורמות בחוק ההסדרים. שני דברים 

וטובת  הצרכן  טובת  עינינו:  לנגד  עומדים 
הסוכן – שלשניהם אותו אינטרס. כבר זכינו 
בהישגים ונעשו שינויים משמעותיים בחוק, 
הישירה  הדיגיטלית  הפנסיה  הוצאת  כמו 
ובלימת מסלול עוקף סוכני ביטוח. עדיין לא 
ישנם  ובחוק ההסדרים  הושלמו כל המגעים 

סעיפים פוגעניים - ואנו לא נשלים עמם.
אם לא נצליח להגיע להסכמות עם הממשלה, 
הוכיח  כבר  שם  בכנסת,  השינויים  על  נאבק 
בוועדת  רואים  אנו  שלנו.  הלובי  עצמו  את 
נפעיל  שנידרש  וככל  אוהדת,  זירה  הכספים 
את העוצמה הפוליטית שלנו. זהו מאבק ארוך 

וסבוך, ואני מאמין כי נעמוד באתגר.
 

הפרדת דמי הניהול 
דיון  הכספים  ועדת  ערכה  שלישי  ביום 
מעמלת  הניהול  דמי  הפרדת  בנושא  מיוחד 
הסוכנים בשוק הפנסיוני, במהלכו דרשו חברי 

הוועדה מהמפקחת להאיץ את הפרדת עמלת 
הסוכנים מדמי הניהול. 

חברי  של  בתמיכה  ראש  להקל  לנו  אל 
הוועדה. המערכת הפוליטית תומכת בהפרדת 
של  אפו  זיעת  הסוכן.  מעמלות  הניהול  דמי 
ביטוי בתגמול  לידי  סוכן הביטוח אינה באה 
מחברות הביטוח, והיקף עבודתו עבור חברת 
הביטוח ולמען המבוטח אינו מגולם בתשלום. 
הביטוח  לסוכן  מגיע  להיפסק.  חייב  זה  מצב 
יתפרנס  שהוא  אסור  אבל  בכבוד,  להתפרנס 

כתוצאה מעמלות של דמי ניהול.
חדש,  תגמול  מודל  בבניית  תומכים  אנו 
הביטוח  סוכני  השתכרות  דרך  את  שישנה 
דמי  ניתוק  לפנסיה.  החוסכים  עם  וייטיב 
להסיר  לנו  יאפשר  מעמלותינו  הניהול 
והתפישה  העין  מראית  את  ולתמיד  אחת 
אינטרסים  כבעלי  כנגדנו,  התקשורתית 
לנו להתרכז  ויאפשר  נוגדים לטובת הלקוח, 

בידע המקצועי לטובת הלקוח.

די פעם מתגלעים סכסוכים בין סוכני מ
יחסים  רקע  על  כלל  בדרך  הביטוח, 
מסחריים בתוך שותפויות או בין שותפויות. 
רוב המקרים הללו מתבררים בבית־המשפט, 
מבית  חזרה  מועברים  מהתיקים  חלק  ואולם 
לשכת  של  הארצי  בית־הדין  אל  המשפט 

סוכני הביטוח. 
"מעמדו של בית הדין הארצי הוא כמעמדו 
המשפטי של בורר חיצוני, וכל פסיקה שלו 
מחוזי,"  משפט  בבית  רק  לערעור  ניתנת 
הארצי  בית־הדין  יו"ר  ארליך,  אלי  מסביר 
ארבע  כבר  בתפקידו  המכהן  הלשכה,  של 
לטובת  הוקם  בית־הדין  לדבריו,  קדנציות. 
לבין  ביטוח  סוכני  בין  סכסוכים  פתרון 
מבוטחים  בתלונות  לדון  כדי  וגם  עצמם 
קבועים  חברים  תשעה  ביטוח.  סוכני  כלפי 
יו"ר.  להם  ובנוסף  הדין  בבית  מכהנים 

להרכבים  אד־הוק  חברים  משובצים  מתוכם 
ויו"ר  חברים  שלושה   – ביה"ד  של  שונים 
ויו"ר בערעור או  בתיק קטן, שבעה חברים 

בתיק גדול. 
סוכני  הם  הארצי  בית־הדין  חברי  "כל 
חברי  וכמובן  ומנוסים,  ותיקים  ביטוח 
לשכה. הם נבחרים לשמש בהרכבים השונים 
ארליך.  אומר  שלהם",  להתמחויות  בהתאם 
"במקרים רבים בתי המשפט מחזירים תיקים 
במשפט  להעיד  אותי  שמזמינים  או  אלינו 
הדין  בית  שמוציא  הדין  פסק  מומחה.  כעד 
של הלשכה הוא תמיד מנומק – שהצדק גם 
הסוכנים  לצערי,  ייעשה.  רק  ולא  ייראה, 
הדין,  בית  בשירותי  להשתמש  מרבים  לא 
אני  לכן,  כסף.  להם  עולה  לא  שזה  למרות 
ולהשתמש  לנצל  הביטוח  לסוכני  קורא 
וזאת  חינם,  הניתנים  בית־הדין  בשירותי 

חיצונית  בוררות  על  כסף  לבזבז  במקום 
שגובה 1,000 שקל לשעה".

ארליך מספר על תקדים שאירע לאחרונה, 
נגד  מבוטחת  של  תלונה  בעקבות  וזאת 
סוכן ביטוח. הסוכן מבוטח בביטוח אחריות 
בחברת  הלשכה,  במסגרת  מקצועית, 
"איילון". "החברה פנתה אלי, הביעה חשש 
מבוררות וביקשה הליך של גישור", מתאר 
ופעיל  מוסמך  מגשר  שאני  "מאחר  ארליך. 
של  להליך  הסכמתי  בית־הדין,  יו"ר  וגם 
גישור, תוך קבלת ההסכמה של המתלוננת 
אלינו  איילון  של  הפנייה  הביטוח.  וסוכן 
בית־הדין  של  למעמדו  גושפנקא  מתן  היא 
הארצי של לשכת סוכני הביטוח כגוף הוגן, 
אובייקטיבי ומקצועי. התיק יתברר בתקופה 

הקרובה בהליך של גישור, כאמור". 
רונית מורגנשטרן

אלי ארליך, יו"ר בית־הדין הארצי של הלשכה, קורא לסוכני הביטוח להשתמש בשירותי בית־הדין

"למה לשלם 1,000 שקל לשעה 
כשאפשר לפתור סכסוכים בחינם?"
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הממשלה ב שהגישה  ההסדרים  חוק 
ישנו  2015־2016,  תקציב  לקראת 
תחום  הסדרת  על  המדבר  שלם  פרק 
בריאות  לשירותי  ותוכניות  הבריאות  ביטוחי 
נוספים. הפרק מאמץ למעשה, מילה במילה, חלק 
מהמלצות תת הוועדה לענייני ביטוחי הבריאות, 

בראשותו של שלומי פריזט. 
ומשרד  ישראל  בנק  של  הניתוחים  בכל 
הגידול  כי  בבירור  לראות  ניתן  הבריאות, 
לגידול  ומעבר  מעל  הוא  הבריאות  בביטוחי 
הכללי בביטוחים: כך, לדוגמה, ניתן לראות כי 
בשנת 2012 היה שיעור הגידול הכללי בביטוחים 

הגידול  ששיעור  בעוד   ,17.8% המסחריים 
על  עמד  המסחריים  הבריאות  בביטוחי 

המשלימים  הבריאות  וביטוחי   121.3%
גדלו ב־114.2%.

ההוצאה  את  מנתחים  כאשר 
הפרטית של משקי הבית, רואים כי 
ועל  בכלל,  בריאות  על  ההוצאה 
עלתה  בפרט,  הבריאות  ביטוחי 
אם  ביותר:  המשמעותית  בצורה 
בשנת 1997 הוציאו משקי הבית 
על  שלהם  מההוצאה   0.4% רק 
 2012 בשנת  בריאות,  ביטוחי 
עלה  זה  ששיעור  רואים  אנו 

ל־־1.9% )פי 5( מכלל ההוצאה. גם 
לאחרונה, בניתוח של הלמ"ס לשנת 

2013, התברר כי ההוצאה על ביטוחי 
בריאות עלתה באחוז הגבוה ביותר מכל 

שאר ההוצאות של משקי הבית הפרטיים.
בניתוח ההוצאות במערכת הבריאות ניתן 

והן  השב"נים  הן  הבריאות,  ביטוחי  כי  לראות 
הקסמים  למעגל  הגורמים  אחד  הם  המסחריים, 
מעגל  בישראל.  הבריאות  מערכת  נמצאת  בהם 
ופחות  פחות  משקיעה  שהמדינה  לכך  המביא 
מוציאים  הציבור,   – ואנחנו  הבריאות,  במערכת 

יותר ויותר על הבריאות שלנו.
אם בשנת 1987 ההוצאה הציבורית עמדה על 
שב־2014,  הרי  כ־30%,  על  והפרטית  כ־70% 
ואילו  כ־60%  על  עמדה  הציבורית  ההוצאה 
עלתה  הבריאות  על  שלנו  הפרטית  ההוצאה 
פלא  אין  כ־40%.  על  ועומדת  מ־30%  בלמעלה 
שיחד עם צמצום ההשקעה הציבורית במערכת 
הכלכלית  והמערכת  הציבור  מצא  הבריאות, 
הציבור  של  הדרישה  על  לענות  הדרכים  את 

ביטוחי  ומיטבי.  מהיר  רפואי  מענה  לקבל 
רכש  הציבור  גבוה,  להילוך  נכנסו  הבריאות 
אותם וכולם, לכאורה, נהנו: קופות החולים נהנו 
מכך שכל שימוש בביטוח פרטי חסך להם טופס 
נוספת,  מתגמלת  מעבודה  נהנו  הרופאים   ,17
גבוהה,  מהכנסה  נהנו  הפרטיים  החולים  בתי 
הביטוחים פרחו והפכו לאבן השואבת של חברות 
ביותר  הגבוהה  התשואה  את  והביאו  הביטוח 
מכך  הרוויח  הציבור  וגם  הביטוחית,  במערכת 

המקצרת  פרטית  ממערכת  ליהנות  יכול  שהוא 
את זמני ההמתנה ונותנת יחס אישי. 

שמפסיד,  מי  רע?  מה  אז  טוב,  הכל  לכאורה 
הוא האזרח, שמשלם כל חייו דמי ביטוח בריאות 
ממלכתיים ומיסים, אך בבוא העת לא יכול לקבל 
את השירות עבורו שילם. אך המפסידה הגדולה 
היא מערכת הבריאות הציבורית, ולטווח ארוך כל 
הציבור: ככל שהקופות והביטוחים נהנים מהמצב, 
הם מפתים באגרסיביות את הציבור לרכוש עוד 
משכנעים  ומכופלים,  כפולים  ביטוחים,  ועוד 

ומפחידים אותנו - ואנחנו רוכשים ביטוחים מבלי 
לדעת מה יש בהם וכמה הם עולים לנו.  

גם משתמשים  אנחנו  ביטוחים  לנו  ככל שיש 
הציבורית,  במערכת  להשתמש  במקום  בהם, 
בתור.  נעמוד  גם  אך  בחינם  הכל  נקבל  שם 
יותר לפרטי, עוזבים הרופאים  וככל שמסיטים 
את בית החולים הציבורי ועוברים לפרטי, כדי 
לבצע את הניתוח עליו שילמו החולים לביטוח, 
הביטוח. ככל  וחברות  הקופות  דחפו להם  אותו 
נוצרים  הפרטית,  למערכת  רופאים  שעוזבים 
תורים בבתי החולים הציבוריים, וככל שנוצרים 
כדי  ביטוחים  יותר  רוכש  הציבור  תורים, 
להימנע מהתורים, וחוזר חלילה. הציבור אינו 
החולים  בבתי  הראוי  המענה  את  מקבל 
הציבוריים, ומבין שעליו לקנות ביטוחי 
מה  את  לקבל  כדי  פרטיים  בריאות 

שמגיע לו ללא תמורה. 
למעשה  מטילה  הזו  המגמה 
הציבור,  על  הבריאות  עלות  את 
באמצעות הביטוחים, ומורידה את 
שמצמצמת  מהמדינה,  האחריות 
תוך  לבריאות.  התקציבים   את 
כדי ההליך המואץ הזה, המערכת 
הציבורית נחלשת ואנו רואים איך 
בריאות:  מערכות  שתי  נוצרות 
ועשירה.  חזקה  פרטית,  אחת, 
וחלשה.  ענייה  ציבורית,  והאחרת, 
שביטוחי  לכך  יביא  המגמה  המשך 
לשגשג,  ימשיכו  הפרטיים  הבריאות 
הפרמיות יעלו – ואז פחות אזרחים יוכלו 
הבריאות  ופערי  לעצמם,  אותן  להרשות 

בחברה יעמיקו.
בכולנו  וחלשה תפגע  ענייה  ציבורית  מערכת 
במקרי  המיון,  בחדרי  ראשוני  טיפול  בקבלת 
טראומה, תאונות, התקפי לב ומלחמות – טיפולים 
הניתנים רק במערכת הציבורית. שם מכשירים 
המחקרים  את  עורכים  שם  המתמחים,  את 

החדשניים, שם צוברים ניסיון ומיומנות.
הבריאות  בביטוחי  ברפורמה  דחוף  צורך  יש 
את  תפחית  הפרטית,  ההוצאה  את  שתצמצם 
משאבים  תוסיף  הפרטית,  ברפואה  השימוש 
האמון  ואת  הרופאים  את  ותחזיר  ציבוריים 
למערכת הציבורית, הנמצאת היום במדרון מסוכן.

הכותבת היא שרת הבריאות לשעבר

מעגל הקסמים של מערכת הבריאות
 חברות הביטוח דוחפות עוד ועוד ביטוחי בריאות לציבור, שמשלם על ביטוחים

מיותרים הפוגעים במערכת הבריאות הציבורית. את המחיר משלם הציבור כולו
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ם יש לכם לקוחות שמתגוררים בתוואי א
כדאי  הקלה,  הרכבת  של  העבודות 
הדירה  ביטוח  את  לשפר  להם  שתציעו 
שלהם לביטוח "כל הסיכונים". הדיירים המתגוררים 
הרכבת  של  החפירות  לתוואי  הסמוכים  בבניינים 
הקלה בתל־אביב וברמת־גן עלולים למצוא עצמם 
ניזוקים, לא רק בגלל רחובות חסומים ורעש בלתי 
המקדחים  של  שהוויברציות  חשש,  קיים  פוסק; 
בקירות,  לסדקים  ייגרמו  הגדולים,  והפטישים 
תקשורת  מים,  ביוב,  כמו  לתשתיות  ולנזקים 

וחשמל - ויש המזהירים גם מפני שקיעת מבנים.
לביטוח  הוועדה  חבר  ויגודסקי,  דותם  לדברי 
אלמנטרי בלשכת סוכני הביטוח, בפוליסת ביטוח 
כאלה.  נזקים  לכיסוי  מענה  אין  טיפוסית  מבנה 
ל־90%  יש  אותה  הסטנדרטית,  המבנה  "פוליסת 
מהבתים, כוללת סיכונים כמו נזקי אש, נזקי מים או 
פיצוץ", מפרט ויגודסקי ומוסיף: "הפוליסות האלו 
מוויברציה  להיגרם  שיכולים  נזקים  מכסות  אינן 

עקב עבודות מחוץ או בסמוך למבנה". 
"כל  מסוג  דירה  פוליסת  ויגודסקי,  לדברי 

מענה  נותנת  כן  והיא  יותר,  רחבה  הסיכונים" 
לסוגיה זו. "בפוליסות התקניות החדשות של חלק 
המבנה  פרק  את  להרחיב  יש אפשרות  מהחברות 
ל'כל הסיכונים'. אני ממליץ לכל מי שגר בסמוך 
לתוואי החפירות להתייעץ עם סוכן ביטוח, לוודא 
אפשרות  לו  יש  ואם  כוללת  שלו  הפוליסה  מה 
לרכוש או להרחיב לפוליסה מסוג 'כל הסיכונים'". 
הביטוח  קיים חשש שחברות  כי  מוסיף  ויגודסקי 
במהלך  שיסתיים  דירה  ביטוח  חידוש  על  יקשו 
העבודות אם יהיו תביעות ביטוחיות באותו אזור.

מתגוררים ליד הרכבת הקלה? זה 
הזמן לשדרג את ביטוח הדירה

עבודות הרכבת. להתייעץ עם סוכן ביטוח

מחירים מוזלים ותחרותיים ביחס למחירי השוק. ■
כיסויים והרחבות ייחודיים המותאמים ספציפית לסוגי העסקים הנכללים בסדרה. ■
מסלול סילוק תביעות מהיר – לתביעות עד 75,000 ₪. ■
מסלול תמרוץ ייחודי לסוכנים שיעמדו ביעדים מיוחדים. ■
הצעת מחיר בקליק. ■

עסק בקליק
אלסדרת מוצרי ה"פרימיום" של הראל

הר
דיו

טו
ס

b1
02

93
/1

03
33

עופר אליהו פורש 
מתפקידו כיו"ר איגוד 

חברות הביטוח
מנכ"ל חברת הביטוח מגדל, עופר אליהו, פורש 
מתפקידו כיו"ר איגוד חברות הביטוח - תפקיד 
עופר  יפרוש  כן  שנים.  כחמש  משמש  הוא  בו 
כיו"ר התאחדות החברות לביטוח  גם מתפקידו 

חיים, תפקיד אליו נכנס בתחילת השנה.
בהודעה  הבוקר  פרישתו  על  הודיע  אליהו 
חברות  מנכ"לי  לכל  האלקטרוני  בדואר 
כנראה  להתבצע  מתוכננת  פרישתו  הביטוח. 
בסוף אוקטובר, ועדיין לא ברור מי יחליף אותו. 
חברת  כמנכ"ל  משמש   )57( אליהו  עופר 
מגדל, וההערכה בענף הביטוח היא, שהפרישה 
להתמקד  רצונו  רקע  על  באה  מהאיגוד 
הגדולה  הביטוח  חברת  שהיא  מגדל,  בניהול 
מנכ"ל  לתפקיד  מונה  אליהו  עופר  בישראל. 
שלמה  אביו,  בשליטת  הנמצאת  מגדל, 
הוא  כהן.  יונל  במקום   ,2013 בדצמבר  אליהו, 
בתקופה  הביטוח  חברות  איגוד  כיו"ר  שימש 
ושינויים  גוברת  רגולציה  תהפוכות,  רבת 
משמעותיים בענף הביטוח והחיסכון הפנסיוני.
רונית מורגנשטרן



מקצוע   נדרש

שת"פ עם עיריית ב"ש לקידום 
המכללה לפיננסים וביטוח

רונית מורגנשטרן

אריה אברמוביץ, נ  שיא לשכת סוכני הביטוח 
באר  מחוז  ויו"ר  שמחי  רענן  הלשכה  מנכ"ל 
בתחילת  נפגשו  בקשי,  יפת  והדרום  שבע 
רוביק  שבע  באר  עיריית  ראש  עם  השבוע 
אבטובי.  אבישג  העירייה,  ומנכ"לית  דנילוביץ', 
החדשה  השלוחה  קידום  הייתה  הפגישה  מטרת 
של  ופיננסים  לביטוח  המכללה  של  שבע  בבאר 

לשכת סוכני הביטוח.
לדברי בקשי, הפגישה היתה חמה ולבבית, גם על 
רקע שיתוף הפעולה של הלשכה עם העירייה בכל 
הקשור לתרומה לקהילה. "אשתקד השקענו במרכז 
'יעל' לקהילה האתיופית בשיקום ושיפוץ המרכז", 
העירייה  בשיתוף  עבדנו  יומיים  "במשך  סיפר, 
למקום  המרכז  את  והפכנו  איתוראן,  ובמימון 
לתפארת. הבטחנו לראש העיר שנדאג גם למרכז 

לנערות חרדיות".
רקע  על  נעשתה  שבע  בבאר  המכללה  הקמת 

בדרום,  ביטוח  בסוכני  ניכר  ההבנה שקיים מחסור 
וכדי להקנות מקצוע נדרש לתושבי הדרום שרוצים 
צמיחה  האחרונות  בשנים  עובר  הדרום  אזור  בכך. 
ופיננסים  בביטוח  מקצוע  באנשי  והצורך  אדירה, 

הולך וגובר.  
את מקצוע  כיום 25 תלמידים  לומדים  במכללה 
לימודי  סיימו  תלמידים  ו־17  והפיננסים,  המימון 
הביטוח  חברות  גם  בקשי,  לדברי  הביטוח.  יסודות 
בדרום,  שטמון  ובפוטנציאל  בצורך  מכירות 
מאמצת  "איילון  באזור.  ביטוח  סוכני  ובהכשרת 
הראל מספקת  לימוד.  עזרי  ומספקת  השלוחה  את 
וסטודנטים  סוכנים  הזמינה  כלל-ביטוח  מלגות. 

מהמכללה לימי כיף", סיפר בקשי.
הפעולה  שיתוף  את  להעמיק  ביקשנו  "בפגישה 
שבע  בבאר  בשלוחה  הלימודים  את  לקדם  כדי 
באוניברסיטת בן גוריון ובמכללות אקדמיות בבאר 
שבע", אמר נשיא הלשכה, אריה אברמוביץ. בקשי 

מסביר כי "אנחנו רוצים סיוע מהעירייה בקשר עם 
אותם מוסדות, כדי להחדיר בהם את נושא הביטוח 
לומדים  שממילא  בסטודנטים  מדובר  והפיננסים. 
כלכלה  מימון,  כמו  המקצוע,  מיסודות  ניכר  חלק 
יועץ  או  דין,  עורך  חשבון,  רואה  סטטיסטיקה.  או 
השקעות שילמדו גם ביטוח ופיננסים יוכלו לשדרג 
יותר  רחבים  פתרונות  ולתת  שלהם  היכולות  את 
ללקוחותיהם. הסיוע שאנחנו מבקשים הוא בשיווק 
והפצה - לא במימון. הבטחנו לראש העיר לדאוג 
אם   – הסטודנטים  של  לסטאז'  עבודה  למקומות 
סוכנויות  או  ביטוח  חברות  ביטוח,  בסוכנויות  זה 

הסדר".
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מימין: אברמוביץ, דנילוביץ' ובקשי
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יום כיף לבני נוער בסיכון
 הוועדה לפעילות וקשרי קהילה תקיים ב־25 באוגוסט יום כיף לבני נוער

  בסיכון מפנימיות בירושלים. בני הנוער יבלו הפעם את היום בנמל תל אביב.
 לדברי מיכל וינצר, יו"ר הוועדה, במהלך האירוע – שנערך במימון איתוראן

 ובהשתתפות סוכני ביטוח רבים - יחולקו בני הנוער לקבוצת בנים וקבוצת
 בנות. קבוצת הבנים תעבור סדנת הגנה עצמית, אותה ידריך הג'ודוקא

 והמדליסט האולימפי אריק זאבי. קבוצת הבנות תעבור סדנת "סטיילינג" ובה
הדרכות באופנה ובאיפור, שיינתנו בידי מובילים בתחום.

 "את יום הכיף נקנח בארוחת צהריים משותפת", מספרת וינצר, ומוסיפה כי
 "הכל נעשה בהתנדבות, ואני בטוחה שגם הפעם, כמו בפעילויות הקודמות

שלנו, זו תהיה חוויה מרגשת עבור הילדים, וגם עבורנו הסוכנים".
 הוועדה לפעילות וקשרי קהילה של לשכת סוכני הביטוח נוסדה על מנת

 להעניק הזדמנות לכל סוכן ליטול חלק בקידום הקהילה בכל רחבי הארץ.
 בין מטרותיה שיפור חיי הקהילה ומתן מענה לצרכים; חיזוק תדמית הסוכן

 והיכרות הקהילה עם סוכנים פעילים בשטח; יצירת הזדמנות לכל סוכן
להתנדב, וחינוך בני נוער וחשיפתם למקצוע שנקרא  'סוכן ביטוח'.

מפגש סניפי ראשל”צ ונס־ציונה/רחובות 
 105 סוכנים השתתפו במפגש הדו־סניפי של ראשון לציון ונס־ציונה/רחובות

 שהתקיים השבוע באולם “רוז” בפארק המדע רחובות. את המפגש ארגנו
אורי ששון, יו”ר סניף ראשון לציון, ואודי הוד, יו”ר סניף נס־ציונה/רחובות.
 “רצינו להביא את השורה הראשונה של המרצים, שיתנו כלים יישומיים
 בתחום ביטוחי הבריאות והסיעוד,” מספר הוד. בכנס, שהתקיים בחסות

 חברת איילון, השתתפו גם יושבי ראש מחוזות ת"א, הדרום, ירושלים, השרון
ואשדוד ובכירים בלשכה.

 פנינית ויינשטיין, סגנית ראש אגף בריאות באיילון, סיפרה במפגש על
 יתרונות פוליסת הסיעוד של איילון, ועל שיתוף הפעולה הפורה שלה

 עם סוכני הביטוח. ד”ר אורי
 פרישמן, יועץ הלשכה בתחום
 הבריאות והסיעוד, הדגיש את
 הצורך המיידי לשווק פוליסות

 סיעוד פרטיות כדי להגן על
 המבוטחים והסביר על חשיבות
 החיתום הרפואי. עוד השתתפו

 עורך הדין אלמוג רפאל, מומחה
  לתחום הסיעוד, אבי רייטן,

 יועץ ומומחה לביטוחי סיעוד,
 סרג’ יוניאן ואמנון הירשפלד. את ההרצאות סיכמה וקינחה שוש כהן גנון,

 סגנית נשיא לשכת סוכני הביטוח.
  הסוכן עזריאל טלמור ציין: "האירוע שקיימו סניפי ראשון לציון ורחובות

 היה מעורר השראה, ורכשתי כלים משמעותיים מאוד בתחום הביטוח
 הסיעודי". אורי ששון ריגש את הנוכחים בסיפור אישי על אירוע סיעודי

  שחווה עם משפחתו, שמסקנתו הייתה – השליחות של סוכן הביטוח
 למכור כמה שיותר פוליסות ביטוח סיעוד.

 46 סוכני ביטוח בתחום הרכב מסניף אשדוד/אשקלון נאספו
 למפגש בוקר מקצועי ומעשיר שאירגנה ג'ינה פלד, יו"ר הסניף, בבית

 הקפה מונטיפיורי באשדוד. "ההשתתפות היתה מעבר למצופה,
 וכמוה התנדבות המרצים", אמרה פלד. לדבריה, ההרצאה המרגשת

 ביותר הייתה של אורי צחי, מרצה בכיר לתעבורה, שהרצה על נהיגה
 מתקדמת ועדכון בתקנות תעבורה: "אורי העביר את המסרים שלו

 לגבי זהירות בדרכים עם המון חוש הומור – העיקר להציל נפש
 בישראל. בסוף הרצאתו הוא שיתף אותנו בכך שהוא חולה סרטן

 וסובל מכאבים בבטנו, אך זה לא הפריע לו לבוא ולהרצות לנו. זה
 ריגש מאוד את הסוכנים", אמרה פלד. "ההרצאה

 של עודד יערי, מנהל ביטוח כללי בסוכנות
 "אליפים", היתה ממוקדת והביאה תובנות חדשות

 על איך הסוכן יכול להרוויח שכר על עמלו
 בפוליסות מסלול. דודי עמית, יו"ר תת־ועדה

 לפיננסים בלשכה, הביא ראייה חדשה על איך
 למכור תוכנית חיסכון ולהרוויח בתקופה שבבנקים

 התשואות אפסיות. רו"ח רמי מימון, יועץ הלשכה לענייני מיסוי,
 הדריך את הסוכנים כיצד לרשום את הפרסים, המענקים והמבצעים

 של חברות הביטוח לסוכן, כדי להימנע מחקירות מס הכנסה. שוש
 כהן גנון, סגנית נשיא הלשכה, הסבירה והרגיעה את הסוכנים,
 שהלשכה ונשיאה עובדים ימים כלילות על סוגיות המטרידות

 בימים אלה את סוכני הביטוח. היא ציינה את הישגי הלשכה בניוד
 ביטוחי מנהלים, וסיפרה שאריה אברמוביץ ואחרים בלשכה נמצאים

 כל יום כמעט בכנסת כדי להשפיע בנושא הפרדת העמלה מדמי
 הניהול בביטוח פנסיוני ובנושאים אחרים". פלד הודתה ליושבי ראש

המחוזות והסניפים מהלשכה שכיבדו את המפגש בנוכחותם.

מפגש בוקר של סניף אשדוד/אשקלון

מיכל וינצר )שלישית מימין( ומתנדבי הלשכה בפעילות קודמת 

ג'ינה פלד

אודי הוד



קידום   דיגיטלי
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חכמים בנייד 
 סדרת המאמרים שיעזרו לכם להביא עוד לקוחות, 

 ולשמר את הקיימים. והפעם - הסמארטפון בשירות 
השיווק. כתבה שלישית בסדרה

בלה עברון

חיזוק נוסף ללובי הפוליטי 
של הלשכה

בהמשך למגמה לחזק את הלובי 
הפוליטי של לשכת סוכני הביטוח, נפגשו 

ביום רביעי נשיא הלשכה אריה אברמוביץ, 
מ"מ הנשיא אורי צפריר ויו"ר מחוז חיפה 

והצפון ליאור רוזנפלד עם ח"כ נאוה בוקר.
בוקר, החברה בוועדות הכספים 

והכלכלה של הכנסת, ביקשה ללמוד 
מראשי הלשכה על בעיות ענף הביטוח 

והרגולציה - וקיבלה סקירה מקיפה 
בנושא. נשיא הלשכה הציג את מוכנות 

הסוכנים להירתם להיערכות לשעת חירום. 
הצדדים סיכמו להמשיך ולשתף פעולה 

למען עתיד הענף, תוך דגש על המשך מתן 
שירות מקצועי של סוכני הביטוח לציבור 

המבוטחים. קודם לכן נפגשו בכנסת נשיא 
הלשכה וממלא מקומו עם חברי ועדת 
הכספים, במטרה להמשיך ולחזק את 

הלובי הפוליטי של הלשכה.

 תל־אביב: מפגש 
בוקר מקצועי

סניף תל אביב יקיים ב־11 באוגוסט 
מפגש בוקר מקצועי ב"קפה קפיש" 

שבמרכז "נא לגעת" בנמל יפו בין השעות 
12:30־08:45. המפגש בשיתוף "שגריר 

שירותי דרך".

טבריה הגליל והעמקים: יום 
עיון ברימונים־גלי כנרת

סניף טבריה הגליל והעמקים יארח ביום 
חמישי, ב־13 באוגוסט, את מחוז הצפון 

ליום עיון שייערך במלון "רימונים־גלי 
כנרת" ברחוב אליעזר קפלן 1, טבריה. יום 

העיון יתקיים בין השעות 13:30־08:30 
בשיתוף "הכשרה חברה לביטוח". 

חיפה והצפון: מפגש 
לרכישת כלים ניהוליים

מחוז חיפה והצפון יערוך מפגש בוקר 
ב־18 באוגוסט בנושא "רכישת כלים 

ניהוליים" בקיבוץ אלונים. המפגש יתקיים 
 בין השעות 11.00־09.00 בשיתוף

"קבוצת רימונים".
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האחרונות ה בשנים  הפך  החכם  טלפון 
אנחנו  בחיינו.  חשוב  מאוד  לאמצעי 
אבל  "טלפון",  לזה  קוראים  עדיין 
אצל  תמיד  שנמצא  קטן  במחשב  מדובר  למעשה 
אנחנו  הטלפון  באמצעות  מאיתנו.  אחד  כל 
מצלמים  בסרטונים,  צופים  גולשים,  מתכתבים, 
ומעלים סטטוסים לפייסבוק  - וכמובן גם פותחים 

את המיילים שלנו ומשתמשים בו גם כיומן.
כסוכני ביטוח ובעלי עסק, יש באפשרותנו לנצל 

החכם,  הטלפון  של  הרבות  היכולות  את 
לשמור על קשר עם הלקוחות ולהעביר להם 
את המסרים שלנו. הסלולר הוא פלטפורמה 
ואולם  מאוד,  מהר  שמתפתחת  שיווקית 
בתחילת  ממש  נמצא  הסלולרי  השיווק 
דרכו. לכן, מי שישכיל להשתמש ביתרונות 
איך  אז  משמעותי.  יתרון  לו  יהיה  הסלולר, 

עושים את זה? 
להתאים האתר לסלולר - בשנה האחרונה 
שלא  שאתר  אתרים,  לבעלי  גוגל  הודיעה 
החיפוש.  ברשת  יקודם  לא  לסלולר,  יותאם 
לדאוג  חייב  אתר  לו  שיש  סוכן  כל  לכן, 
שמי  מנת  על  בהקדם,  לסלולר  להתאמתו 
למצוא  יוכל  באינטרנט  ומחפש  שגולש 
לגלישה  שמותאם  אתר  אומר  זה  מה  אותו. 
סלולרית? המסך של הטלפון הסלולרי קטן, 
ולכן יש צורך להתאים את הכפתורים באתר 
שיהיו גדולים ולחיצים ושהמידע יהיה ברור, 
אליך  לחייג  יהיה  ושאפשר  ולעניין  קצר 

בקלות.
מהר,  יעלה  הסלולרי  חשוב מאוד שהאתר 
הסלולר  באמצעות  שגולשים  אנשים  כי 
רוצים את המידע מהר, בקלות, כאן ועכשיו.

כאשר יש כפתור "צלצל אלי" באתר הסלולרי, 
התקשורת הרבה יותר מהירה וקלה. 

קוד QR - כששולחים ללקוחות מכתבים בדיוור 
או  במקומונים  מודעות  מפרסמים  בדואר,  ישיר 
להכניס  כדאי   - בפרוספקטים  פרסום  עושים 
בפרסום ברקוד דו ממדי שנקרא QR קוד. זו דרך 
מצוינת לקבלת מידע אישי ומעודכן מלקוחותיך. 
הברקוד  את  סורק  המכתב  את  שמקבל  הלקוח 
והוא מועבר מייד לדף  באמצעות הטלפון הנייד, 
שמאפשר  טופס  ובו  סלולרית  לגלישה  שמותאם 
לו לעדכן פרטים אישיים שחשובים לכם לצורך 
  QR באמצעות  לשלוח  גם  ניתן  מכירות.  הגדלת 
כפתור  שבו  סלולרי,  נחיתה  לדף  האנשים  את 

לחיץ להתקשרות מיידית איתך. 
ש95%  מראים  מחקרים   - לעדכונים   SMS
מרגע  דקות   3 בתוך  נקראות   SMS מההודעות 
סמסים  אלפי  לשלוח  ניתן  כיום  שליחתם. 
זול  ביותר,  זהו כלי פשוט  בלחיצת כפתור אחת. 
ללקוח.  מידע  העברת  שמאפשר  ואינטואיטיבי, 
חדש  מוצר  על  שיווקי  מידע  להיות  יכול  זה 
השליחה  לחג.  או  הולדת  ליום  ברכה  ואפילו 
מרגיש  הלקוח  אך  אוטומטי,  באופן  מתבצעת 

שהוא מקבל יחס אישי. SMS הוא כלי דו כיווני, 
וכך ניתן לשלוח ולקבל תשובה מיידית מלקוחות 
להם  לשלוח  ניתן  להתקשר  במקום  מעוניינים. 
ומי  חדש,  שירות  על  הסבר  עם   SMS הודעת 
שמעוניין יוכל לענות לכם ב־SMS ותחזרו אליו - 
חוסך לכם המון זמן. ניתן להשתמש ב־SMS לצורך 
התראות  לפגישות,  פולואפ  לפגישות,  תזכורות 
לשינויים בפוליסה וכדומה. ניתן גם להשתמש ב־

SMS לשליחת קישור לדף נחיתה סלולרי, בדומה 
.QRלשימוש שעושים ב־

"תנופה  של  ובעלים  מנכ"לית  היא  הכותבת 
באינטרנט  עסקים  לשיווק  מומחית   עסקית", 

bella@bella.co.il

לנצל את היכולות של הסמארטפון
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                       דרושיםםםםםםםםםם                             

במתחם  ובריאות  חיים  ביטוח  לסוכנות 
עובדת  דרושה  גן  ברמת  הבורסה 
הפקידה  יציאת  עקב  זמנית  לעבודה 
ומס'  העבודה  שעות  לידה.  לחופשת 
כלל  עם  לעבודה  עדיפות  גמיש.  הימים 
    03-6005060 לפרטים:  ובריאות.   חיים 

                   mamashi@zahav.net.il

הצטרפו אלינו לחממת סוכני ביטוח חיים 

של ביג גיא ביטוח, בית חם והוגן, תמיכה 
נא  למעוניינים  מובטחים.  צמיחה  ומנוע 

לפנות ל-052-2492453                      

נתב״ג  באזור  מובילה  ביטוח  לסוכנות 
בתחום  מקצועי/ת  פקיד/ה  דרוש/ה 
קשר  ליצירת  טלפון   האלמנטרי. 

   Nave@dolfin-ins.co.il 050-6996801

רפרנט/ דרוש/ה  בחולון  ביטוח  לסוכנות 
בקהל  לטיפול  ופנסיה,  חיים  ביטוח  ית 

שנים  שלוש  של  ניסיון  חובה  הלקוחות. 
ופנסיה.  חיים  בביטוחי  וטיפול  בהפקה 
עדיפות לבעל/ת רישיון פנסיוני. קורות חיים 
                yuval@seiffer-ins.co.il יש לשלוח למייל

תחום  מנהלת  ברעננה,  למשרד 
למשרה  גמל  פנסיה,  חיים,  ביטוח 
במייל  חיים  קורות  חובה.  נסיון  מלאה. 

yossiperelman1@gmail.com
טלפון 0544701994 - יוסי                     

סוכנות ביטוח שעוסקת בתחום הפנסיוני 
קולטת סוכן ביטוח בתחילת דרכו לעבודה 
שוק  בפלח  והדרום  שבע  באר  באזור 
גבוהה  להגיע להכנסה  יחודי. התחייבות 
יש לשלוח למייל   תוך שנה. קורות חיים 

                yacobid@zahav.net.il
 

          שת"פ ורכישות תיקי ביטוח          

סוכנות ביטוח מהמרכז מציעה לסוכנים 
המעוניינים לפרוש מהענף לחשב מסלול 
רכישת  מעולים,  בתנאים  שת"פ  מחדש: 
פעילות  להמשך  ואפשרות  מיזוג  התיק, 
בסוכנות. הצעות הולמות ותנאים מעולים, 
איציק  לפרטים:  ומקצועיות.   אמינות 
054-2240454, סודיות מובטחת.                                             

מוזמנים  ודינאמים  צעירים  סוכנים 
סוכנות  מצליח.  למיזם  להצטרף 
שותפים!!!  באמת  כולנו  בה  ביטוח 
יתרון  הוגנים,  מהסכמים  נהנים  כולנו 
רועי  לפרטים:  שווה!!!  ובאופן   הגודל 
052-4512005, יוסי 054-4701994                           

מעוניינת  ודינאמית  צעירה  סוכנות 
אל  לפנות  לפרטים  ביטוח.  תיקי  לרכוש 

דני - 054-9008038                       

             השכרה ושכירות משנה             

דרושים שוכרים למשרדים בבית לשכות 
המסחר ת"א, רח' החשמונאים 84: משרד 
 – והשני  מ"ר,   200 של  בשטח  אחד 
לפנות  ניתן  לפרטים  מ"ר.   20 של   בשטח 

                                        052-3648475

ביטוח  בסוכנות  טלפוני  מוקד  להשכרה 
בפ"ת. המוקד מרוהט ומאובזר בכיסאות, 
 openכ־ בנוי  טלפונים.המקום  שולחנות, 
space וכולל עמדת אחמ"ש וחדר מנהל. 
המחיר פיקס – כולל חשמל, ארנונה, מים. 

לפרטים – מאיר 052-2528422
                meir@ofir-insurance.co.il

office@rbmedia.co.il ליצירת קשר

 לשכת סוכני ביטוח בישראל משתתפת
 בצערו של ירון יערי חבר הלשכה,

בפטירתו של אחיו

יהונתן )ג'וני( רובין ז"ל
שלא תדע עוד צער

בשבוע שעבר נרצחה שירה בנקי בת 
ה־16, שצעדה עם חברים במצעד הגאווה 
בירושלים. שירה נדקרה למוות בידי רוצח 

קנאי חרדי. למחרת נשרף למוות עלי דוואשה 
ומשפחתו נפצעה באורח קשה, לאחר 

שעל פי החשד מחבלים יהודיים השליכו 
בקבוק תבערה לתוך ביתו שבכפר דומא.

בעקבות שני האירועים הקשים פרסם נשיא 
הלשכה, אריה אברמוביץ, פוסט בעמוד הפייסבוק 

שלו ובו הוא כותב: "שירה בנקי בירושלים ועלי 
דוואבשה בדומא, שנרצחו על לא עוול בכפם, 

הם קורבנות של טרור אלים ומסוכן שאין עליו 
מחילה. חברה ללא סובלנות, ללא קבלת האחר, 

ללא דין וסדר – אין לה זכות קיום. על כולנו 
להתאחד במאמץ משותף להשבת השפיות 

והשיח התרבותי, ומיגור האלמנטים האלימים 
שמאיימים על המשך קיומנו פה. אני רוצה 

להביע את תנחומי למשפחות השכולות ולאחל 
החלמה מהירה לפצועים... די לאלימות!"

שירה בנקי ז"ל הייתה אחייניתו של סוכן הביטוח 
מיכאל )מיקי( נוימן, פעיל לשעבר בלשכה. נוימן 

פרסם בעמוד הפייסבוק שלו את ההספד לזכרה 

של שירה שנאמר על ידי אחותו וגיסו בהלוויה:
"על לוח השעם בחדר של שירה יש סדר. שתי 

תמונות עם אימא, שתיים עם אבא, שתי תמונות 
של כל ארבעת הילדים ושתי תמונות 

של שירה עם כל אחד מאחיה.. 
שאף אחד לא ייעלב ושאף 

אחד לא יחוש שמקומו 
בלבה הענקי של שירה 

פחות מזה של מישהו אחר.
"היו לנו ארבעה ילדים 

מקסימים, נבונים, נהדרים, 
טובים ובעיקר חברים טובים 

זה של זה. נשארנו עם שלושה 
ועם כאב וגעגוע מזעזעים שכל 

הורה מעדיף למות ולא לחוש.
"היתה לנו ילדה שהמזל, הגנים 

והחינוך חננו אותה בכמויות אדירות של 
אינטליגנציה וחשוב מכך בכמויות לא פחותות 

של אינטליגנציה רגשית. ילדה כזו לא גדלה 
בוואקום ולא גדלה ככה רק בזכות הוריה. זו 

ילדה שהייתה מוקפת בדודות, דודים, בני 
דודים, קרובי משפחה, סבא וסבתא, חברים 

של אבא ואימא, מורות ומורים - שכולם תרמו 
לה ולגידולה וכולם כואבים את הירצחה.

"שיר- שירונת הנבונה, היפה, הנעימה, הסקרנית, 
המוזיקלית, הילדה שגם את גיל ההתבגרות 

עברה בחן ועלתה ופרחה כמו פרח 
מקסים, כשהשנה האחרונה הייתה 
שיא של הכול. שיא של הצלחה 
בלימודים, של תזזית חברתית, 
של התעניינות בריאה בבנים, 

שיא של קשרים עם אחיה 
ואחיותיה ושיא של נחת להוריה... 

"וכל התום, היופי, האושר והטוב 
הזה נפלו על מזבח השנאה, הרשעות, 

האכזריות, הרשלנות והטיפשות. תמיד 
דאגנו שמא ילדתנו תיפגע כיוון שמישהו 

יראה בנשיותה חפץ, ולא העלינו על דעתנו 
ששירה תירצח כסמל. מוות מיותר של נערה 

צעירה, חפה מרוע ומלאה בכוונות ומעשים טובים. 
מוות שמסב צער ויגון עמוקים ללא תכלית 

וללא תועלת. עכשיו נלך הביתה ונתחיל לבנות 
משפחה חדשה - נלמד לחיות בחמישה במקום 

בשישה. ננסה לשנוא פחות ולאהוב יותר".

אברמוביץ: "די לאלימות"

שירה בנקי ז"ל

קורבנות   הטרור

mailto:Nave@dolfin-ins.co.il

