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שכת סוכני הביטוח תקיים כנס חירום ל
בתל  התערוכה  בגני  באוקטובר  ב־11 
בחוק  הביטוח  סוגיות  בנושא  אביב 
נציגים  כנסת,  חברי  ישתתפו  בכנס  ההסדרים. 
מארגוני מעסיקים - כמו לשכת המסחר, לה"ב 
הלשכה.  בכירי  וכן   - התעשיינים  והתאחדות 

הזמנה נשלחה לכל סוכני הביטוח.
לביטוח  הוועדה  יו"ר  ארנון,  יובל  לדברי 
לאחר  מתקיים  הנרחב  הכנס  בלשכה,  פנסיוני 
נועד  והוא  הלשכה,  במחוזות  כנסים  מספר 
הלשכה  מאבק  מהות  את  לסוכנים  להסביר 
הרבה  "יש  הנוכחית.  במתכונתה  החוק  בהצעת 
אינפורמציה שגויה ופרשנות לקויה בתקשורת, 
יוסברו  לסוכנים  הסוכנים.  ניזונים  ממנה 
לשנות.  הלשכה  רוצה  אותם  השונים  הסעיפים 
של  מאוד  גדולה  להשתתפות  מקווים  אנחנו 
ציבור הסוכנים כדי שזה יהיה מפגן עוצמתי עם 

הד תקשורתי אפקטיבי", אמר ארנון.

"אחד הקרבות המשמעותיים"
אריה  הלשכה  נשיא  פרסם  הכנס  לקראת 
"אנו  כי  כתב  ובה  לסוכנים,  איגרת  אברמוביץ, 
ביותר  המשמעותיים  הקרבות  באחד  נמצאים 
שידע ענף הביטוח בשנים האחרונות. אגף הפיקוח 
מנסה להעביר חוק הסדרים אשר כולו עננה אחת 
לרפורמות,  מתנגדים  לא  הביטוח  סוכני  גדולה. 
חשוב  צד.  באותו  נמצאים  והצרכנים  הסוכנים 
אנו  אותם  הדברים  מהם  ואחת  אחד  כל  שידע 

דורשים".
"היא  אברמוביץ,  כתב  דרישתנו",  "בראש 
המפקחת  ועל  הפיקוח  אגף  על  שקיפות  החלת 

על הביטוח, כפי שחלה על כל אחד בענף". 
"לאחר שהסתיים בהצלחה מאבקנו באמצעות 
אמר  ופוליטית",  מקצועית  ופעילות  הידברות 
השיווק  את  להוציא  "והצלחנו  אברמוביץ, 
ההסדרים,  לחוק  מחוץ  אל  הישיר  הדיגיטלי 

עומדים לפנינו ארבעת הנושאים הבאים: 
 פיצול עבודת הסוכן בין תפעול ושיווק  - 
אנו דורשים מהפיקוח להציג נייר עמדה שיענה 
על כל השאלות הרבות שנותרו ללא מענה. מהי 

להחיל  מבקש  האוצר  האם  לתפעול?  ההגדרה 
סעיף זה על כל סוגי העסקים או רק על עסקים 

קטנים ובינוניים?
החוק  כיום   - הפליליות  הסנקציות  ביטול   
אשר  סוכנים  על  כספי  קנס  להטיל  מאפשר 
הענישה  קו  זהו  הרגולציה.  בדרישות  לא עמדו 
המידתי שראוי להימשך. כוונת הפיקוח להרחיב 
את הענישה לעונש מאסר אינה מקובלת עלינו 

ולא נאפשר את אישורה. 
לסוכן  מותר  מה  על  ברורים  כללים  החלת   
 - מהמבוטח  ומה  הביטוח  מחברת  לגבות 
הפנסיוני  הסוכן  כי  דורשת  ביטוח  סוכני  לשכת 
מהלקוחות  ישירות  תגמול  לקבל  רשאי  יהיה 
בגין פעולות שלא קיבל בעבורם תגמול מהגוף 

המוסדי.
 ביטול הפטור לחברות הביטוח מהליך ייעוץ 
פנסיוני - גם כאשר לקוח מבקש לרכוש מוצר 
פנסיוני מחברת הביטוח באופן ישיר, מחובת הגוף 
בעבורו את המסלול המתאים  המוסדי להתאים 
עם  ביטוח  סוכן  שעושה  כפי  למידותיו,  ביותר 
לקוחותיו. לחברות הביטוח יש אחריות מקצועית 
עומד  וכן  לקוחותיהן,  של  הפיננסי  עתידם  על 
לרשותן כוח אדם מקצועי, גם אם הלקוח רוכש 
ביטוח  סוכני  ללשכת  ישיר.  באופן  המוצר  את 
אל  מבוטחים  של  ישירה  לפניה  התנגדות  אין 

היצרנים, אך אנו דורשים גילוי נאות של היצרן 
אל המבוטח". 

או  פשוטה  לא  מערכה  בפני  ניצבים  "אנו 
קצרה", סיכם אברמוביץ, "אך אני מאמין שנוכל 
לנצח. לשם כך אנו זקוקים לכל אחד ואחת מכם. 
ונקיים  הסברה,  כנסי  נכנס  הקרובים  בשבועות 
מפגן עוצמה בין כותלי הכנסת עם חזרתה מפגרה. 
מי שרוצה רפורמות צריך להיות מוכן לשקיפות, 
יכול לעשות  לא  בענף  לחולל שינוי  מי שרוצה 
זאת באמצעות הסתרה, אני בטוח שנביא בשורה 

לציבור הצרכנים, המעסיקים וסוכני הביטוח".

פגישות אינטנסיביות מוצלחות
סוכני  לשכת  נציגי  קיימו  המאבק  במסגרת 
חברי  עם  רבות  אינטנסיביות  פגישות  הביטוח 
סלינגר.  דורית  שמינתה  הצוות  ואנשי  כנסת 
יחלו  סוכות(  לאחר  )מייד  הכנסת  פגרת  בתום 
ההסדרים.  חוק  על  הכספים  בוועדת  הדיונים 
החוק  בהצעת  הביטוח  סוגיות  לגבי  הדיונים 
יתקיימו כנראה במחצית אוקטובר, בהשתתפות 
בכירי הלשכה. החוק עצמו אמור לעבור בקריאה 
הקרוב.  נובמבר  חודש  במהלך  ושלישית  שנייה 
והפגישות  המאבק  מתוצאות  מרוצים  בלשכה 
את  לשנות  שיצליחו  ובטוחים  כה  עד  שערכו 

הסעיפים בחוק עליהם היא נאבקת.

"נביא בשורה לציבור, למעסיקים ולסוכנים"
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 המקצוע סוכן ביטוח, 
אך מה מהות העיסוק?

צעד ראשון וחשוב בשינוי תפישת הציבור לגבי סוכני הביטוח הוא שינוי הטרמינולוגיה. 
תפסיקו להבהיל את הלקוחות עם מילים כמו פוליסה, ריסק או מדד – ודברו על המהות

יובל ארנון

יש ל  משתמשים  אנו  שבה  שפה 
התפישות  על  גדולה  השפעה 
 – תחום  בכל  נכון  זה  שלנו. 
וזה נכון גם בתחום עיסוקנו. אם נאמץ 
ביום יום טרמינולוגיה שונה למוצרים 
שלנו  העיסוק  גם  משווקים,  שאנו 
בעיני  ומוערך  ברור  יותר  הרבה  יהיה 

הציבור.
אפשר להביא מספר דוגמאות מבעלי 
הגדרת  בין  ליחס  נוספים  מקצוע 
המקצוע למהות העיסוק. מהות העיסוק 
מאנשים  מניעה  היא  דין  עורך  של 
להיקלע למצבים קשים על־ידי ניסוח 
נכון של חוזים, והעמדת הידע המקצועי 

טוב,  עו"ד  דחוף  כשצריך  אנשים.  אותם  לרשות 
לא מדברים על אגרות בית משפט או שכר שעה 
לקוחו  את  לחלץ  יכולתו  על  אלא  ניהול(,  )דמי 

ממצב קשה או למנוע מראש כניסה למצב זה.
ועזרה  טיפול  הוא  אורטופד  העיסוק של  מהות 
ומניעת  אורטופדיות  מבעיות  הסובלים  לאנשים 
דחוף  כשצריך  בעתיד.  דומים  מקרים  הישנות 
עלות שעת  על  מדברים  לא  ומקצוען,  אורטופד 
יכולתו לעזור  ניהול(, אלא על  )דמי  ייעוץ שלו 
ולפתור בעיה כואבת במהירות, ולהחזיר למטופל 

את איכות חייו ויכולתו לתפקד.
אז מה הוא מהות העיסוק של סוכן הביטוח? 

שונה  טרמינולוגיה  לתת  בניסיון  נתחיל 
למוצרים אותם אנו משווקים. ואולי לשנות אצל 
חלק מהסוכנים הרגל מגונה של שימוש בשמות 
מצב:  תיאורי  או  תוכניות  בשמות  מקצועיים, 
סיעודי". בשמות  "ביטוח  "מחלה קשה",  "מוות", 
אלו אין כל מסר ללקוח. הנה מספר הצעות שלי 

לטרמינולוגיה שונה.
לחיות  למשפחה  שתאפשר  תוכנית   - ריסק 
בכבוד תוך שמירה על רמת החיים . שם מומלץ 

– למרות הכל ממשיכים.
החיים  איכות  על  לשמירה  תוכנית   – סיעוד 
שם  סיעודי.  מצב  של  במקרה  האישי  והכבוד 

מומלץ – את הכבוד שלך איש לא ייקח.
אובדן כושר עבודה – תוכנית לשמירת רמת 
יכולת  אי  של  מצב  בזמן  המשפחה  של  החיים 
לעבוד. שם מומלץ – ממשיכים לעבוד בשבילך.

בריאות – תוכנית המאפשרת לך להחליט אצל 
שם  צרה.  ובריאותך בשעת  חייך  את  מי תפקיד 

מומלץ – ההחלטה שלך היא הבריאות שלך.
מחלה קשה/ השתלות – תוכנית המאפשרת לך 
שמירה  תוך  בתרומות  צורך  ללא  בעצמך  לטפל 
קל  לגוף,  קשה   – מומלץ  שם  חייך.  איכות  על 

לכיס.
את  לפנק  לך  שתאפשר  תוכנית   – פנסיה 
מפסיקים   – מומלץ  שם  עצמך.  ואת  הנכדים 

לעבוד ומגשימים חלומות.
היקרים  נכסיך  על  שתשמור  תוכנית   – דירה 
בעת צרה תוך מינימום עוגמת נפש. שם מומלץ 

- רכוש מוגן – נפש שלווה.
לא  שדבר  שתדאג  תוכנית   – לחו"ל  נסיעות 
ללא  לחו"ל   - מומלץ  שם  חופשתך.  על  יעיב 

דאגות מיותרות.
להתאים  יכול  אחד  וכל  בלבד,  דוגמאות  אלו 
את המסר כראות עיניו. אבל המסר שלי הוא אל 
תציגו ללקוח מצב או שם מקצועי  - תסבירו לו 
מה יוצא לו מרכישת התוכנית וכיצד היא תואיל 

לו בעתיד.
נחזור לשאלה - המקצוע הוא סוכן ביטוח. אבל 

זה  ביטוח  סוכן  העיסוק?  מהות  מהו 
מבוקר  מפוקח  כחוק,  מורשה  מקצוע, 
התמחות,  רב,  ידע  הדורש  ערב,  ועד 
לטכנולוגיה,  גישה  בחומר,  שליטה 
לימוד,  החיים,  כל  לאורך  השתלמויות 
הקשבה,  יכולת  מעולים,  אנוש  יחסי 
עצמית,  משמעת  שיטתיות,  סדר, 

סבלנות,משימתיות ועוד ועוד. 
סוכן הביטוח עוסק במניעה מכניסה 
ויצירת  ליווי  תוך  קשים,  למצבים 
מהות  זוהי  השנים.  לאורך  אישי  קשר 
עבודתו של סוכן ביטוח מקצוען. סוכן 
המקרים  את  למנוע  יכול  לא  ביטוח 
אותם עלול לפגוש אדם על ציר חייו, 
אך הוא יכול למנוע מהלקוח להיכנס למצב חומרי 
תוך  משפחתו  ושל  שלו  סבלו  על  ולהקל  קשה, 

שמירה על כבודו ואיכות חייו. 
שאר  כל  עסקינן,  שבמניעה  מבינים  וכשאנו 
הדברים מתגמדים. ואם כתוצאה מפעולת מניעה 
החיים  רמת  על  לשמור  הסוכן  הצליח  מקצועית 
של אלמנה ויתומים, מה היא בכלל המשמעות של 
דמי ניהול, פרמיה או מדד. כשסוכן ביטוח מורשה 
את  ובודק  קבוע,  בסיס  על  לקוחותיו  עם  נפגש 
ההגנות אשר ימנעו בעתיד מלקוחותיו התרסקות 
כלכלית ופגיעה בכבודם, לפעולה כזו אין תחליף, 

אין מתחרים. וגם לא יהיו.
היא  מוקדמת  שמניעה  מפנימים  כבר  אנשים 
כך   – עתידיות  בעיות  על  להתגברות  המפתח 
ברפואה ובריאות וכך בהתחממות האקלים. המונח 
אנו  ושם  האנשים,  לרוב  וברור  ידוע  "מניעה" 
להיות. במקום לדבר על פגישת שרות,  צריכים 
קיימות.  הגנות  הערכת  פגישת  על  לדבר  יש 

במקום לדבר על מצב, יש לדבר על מניעה. 
מוצרים  לרכישת  לדיגיטציה,  שמכוון  בעולם 
לחוסר  האינטרנט,  דרך  לכאורה  פשוטים 
היחיד  הסיכוי   - הביניים"  "איש  של  בנחיצותו 
שלנו לשרוד תלוי לא מעט באימוץ טרמינולוגיה 
שונה למהות העיסוק שלנו. סוכן ביטוח פנסיוני זה 
שם המקצוע שניתן לנו, ואת זה לא ניתן לשנות. 
ואם  בידנו,  היא  העיסוק שלנו  מהות  הגדרת  אך 
רק  מעמדנו  ללקוחותינו  נכון  להעבירה  נצליח 
יתחזק, עבודתנו תהיה מובטחת - והסיפוק מעצם 

העבודה והשליחות בה רק יתעצמו.
הכותב הוא יו"ר הועדה לביטוח פנסיוני

אפשר להביא מספר דוגמאות 
למהות העיסוק של בעלי מקצוע 

שונים כמו עורך דין, אורתופד 
או אינסטלטור. אם נאמץ 

טרמינולוגיה שונה למוצרים 
 שאנו משווקים, גם העיסוק 
שלנו יהיה הרבה יותר ברור

אפשר להביא מספר דוגמאות 
למהות העיסוק של בעלי מקצוע 

שונים כמו עורך דין, אורתופד 
או אינסטלטור. אם נאמץ 

טרמינולוגיה שונה למוצרים 
 שאנו משווקים, גם העיסוק 
שלנו יהיה הרבה יותר ברור
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רפורמה או מהפכה? 
מבול החוזרים, הטיוטות, ההוראות והוועדות בתחום ביטוחי 

הבריאות זה לא "רפורמה". הרגולטור משנה את התחום באופן 
דרסטי – והתוצאות עלולות להיות בלתי הפיכות

יואל זיו

בעשרות ב מוצפים  אנו  האחרונה  שנה 
בעיקר  וחוזרים,  טיוטות  של  רבות 
מצד הרגולציה במשרד האוצר, ועדת 
גרמן, תתי ועדות בתוך הוועדה - והכל תחת 
ביטוחי  בענף  "רפורמה  של  הגדולה  הכותרת 

הבריאות".
המילה  מוגדרת  כיצד  נראה  בואו  ראשית, 
רפורמה ומה משמעותה. "רפורמה הינה תהליך 
שינוי שיטתי, איטי והדרגתי של סדר חברתי 
ישן". זו ההגדרה. לצד זה, התפתיתי גם לבחון 
את משמעות המילה "מהפכה" - "שינוי יסודי, 

מיידי ורדיקלי".

חיזוק מערכת הבריאות
ידי  על  רפורמה  לעשות  ניתן  לא  ובכן, 
לחוזרים,  וטיוטות  חוזרים  עשרות  הוצאת 
שמשנות את ענף ביטוחי הבריאות מן הקצה 
ולנהל  לפקח  ניתן  לא  הזה  במצב  הקצה.  אל 
אותם  לאכוף  ניתן  לא  החוזרים,  הוראות  את 

ניתן להוביל מהלך אחרי  והגרוע מכל - לא 
מהלך, לבדוק האם הראשון הצליח, ולהמשיך 
במהלך השני או לחילופין לתקן. אם לוקחים 
בחשבון שלצד עשרות החוזרים בענף ביטוחי 
בשאר  רבות  עשרות  עוד  קיימים  הבריאות 
הענפים, אזי זאת אינה רפורמה - סתם עשייה 

לצורך מטרות אחרות, חלקן פופוליסטיות.

האם זאת מהפכה? מטרת ועדת גרמן הייתה 
הבריאות  מערכת  את  מחזקים  איך  לבחון 
ראויה  טובה,  מטרה  ספק  ללא  הציבורית. 
הרפואה  שמערכת  מאוד  חשוב  ונחוצה. 
זמינה  מקצועית,  יעילה,  תהיה  הציבורית 
של  לבעייתיות  מודעים  כולנו  ואיכותית. 

זמני  ביורוקרטיה,   - הציבורית  המערכת 
חלק  של  זמינות  חוסר  ארוכים,  המתנה 
מהשירותים בפריפריה, שב"ן על כל בעיותיו 

ועוד תחלואים. 
במערכת  אמון  נותן  לא  שהציבור  מכיוון 
הוא  בזמינותה,  ובמיוחד  הבריאות הציבורית, 
 - נאלץ  המילה  את  מדגיש  ואני   - נאלץ 

לרכוש לעצמו פוליסה פרטית, שבעת הצורך 
באופן  הרפואיים  השירותים  את  לו  תיתן 
משלמים  אנו  נכון,  גבוהה.  ובאיכות  מיידי 
אך  כסף,  מעט  לא  הפרטיים  הביטוחים  עבור 
ואת  צרה,  לעת  מוגנים  להיות  רוצים  אנו 

דרך  לקבל  ניתן  שלא  כנראה  כרגע  זה 

כיוון שהציבור לא נותן אמון במערכת הבריאות הציבורית, ובמיוחד                        
בזמינותה, הוא נאלץ לרכוש לעצמו פוליסה פרטית, שבעת הצורך 

תיתן לו את השירותים הרפואיים באופן מיידי ובאיכות גבוהה
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מערכת הרפואה הציבורית. 

פגיעה בפוליסות
מפתיע שוועדת גרמן מצאה שעל ידי פגיעה 
היא  והחלשתן,  הפרטיות  הבריאות  בפוליסות 
תחזק את המערכת הציבורית. הרי ברור לכל 
בר דעת שאם המערכת הציבורית הייתה עונה 
לרכוש  נאלץ  הציבור  שבגינן  הבעיות  על 
פוליסה פרטית, הציבור היה חוסך לעצמו את 
הכסף ומוותר על הפוליסה הפרטית. אף אחד 
במקום  אז  לריק.  כספו  את  לבזבז  שש  אינו 
הציבורית,  המערכת  את  מחזקים  איך  לבחון 
איך  תקציבים,  יותר  אליה  מזרימים  איך 
רוכשים יותר ציוד, יותר מכשירי הדמיה, איך 
מכשירים אנשי מקצוע, איך מקלים על העומס 
בבתי החולים, איך מגדילים את מספר המיטות 
בבתי החולים וכו' - הדבר החשוב בהמלצותיה 
של ועדת גרמן היה דווקא המלחמה בפוליסות 

הבריאות הפרטיות.
גרמן  יעל  בישראל,  הציבור  של  למזלו 
אינה  והוועדה  עוד,  הבריאות  שרת  אינה 
רלוונטית. כך לפחות חשבנו, והפתיע אותנו 
הבריאות,  ביטוחי  בענף  הרגולטור  שדווקא 
הפרטיים  הביטוחים  על  אחראי  ששנים  זה 
בחשיבותם  מכיר  תפקידו  ומתוקף  בישראל 

ממשיך  דווקא   - נחיצותן  את  להאריך  ויודע 
את מהפכת גרמן, תחת הכותרת של רפורמה.
יש  שינויים.  לעשות  צורך  שיש  ספק  אין 
מעודכנות  תהיינה  שהפוליסות  לכך  לדאוג 
לענף  שנכנסות  החדישות  בטכנולוגיות 
של  בשקיפות  צורך  יש  והניתוחים.  הבריאות 
לאפשר  ויש  בפוליסה,  הביטוחיים  הכיסויים 
למי שאינו רוצה בכיסוי ביטוחי מסוים לבטלו 
ללא ביטול הפוליסה כולה. יש צורך בהגדרות 
הקבלה  בעת  פשוטות  ובשאלות  שקופות 
לביטוח והגדרות מדויקות ולא מבלבלות של 

תביעה  שבעת  צורך  יש  המכוסות.  המחלות 
יש  במהירות.  ויטופל  מכוסה  יהיה  הכל 
בעת  המבוטח  מול  ולהתחכם  להפסיק  צורך 
בביטוחים  וגם  הבריאות  בביטוחי  גם  תביעה, 

הסיעודיים. 
על  המפקח  משרד  להודות,  חייבים  אכן, 
מוביל שינוי מהותי  האלו,  הביטוח, בתחומים 

ועל כך יש לברך, בתקווה שתמצא גם הדרך 
הרגולטור  לצערי,  אך  השינויים.  את  לאכוף 
לא  ודרקונית,  דרסטית  למהפכה  מוביל  גם 
בלתי  להיות  עלולות  שתוצאותיה  רפורמה, 

הפיכות. 
החל  דמוקרטית,  שבמדינה  ייתכן  איך 
מפברואר 2016, לא תהיה תחרות על המהות. 
לעצמו  לבחור  יוכל  לא  שהציבור  ייתכן  איך 
את מה שהוא חושב שהוא הטוב ביותר עבורו. 
רק  תימכר  ישראל,  שבמדינת  ייתכן  איך 
פוליסת בריאות אחידה ויחידה - לתינוק שאך 

אותם  לכולם  האם  ה־60.  ולבן   30 לבן  נולד, 
על  תחרות  תהיה  שלא  ייתכן  איך  צרכים? 
הכיסויים הביטוחיים בפוליסה, זו הרי המהות. 
איך ייתכן שאדם שיגיע למסקנה שהוא זקוק 
לכיסויים נוספים, לא יוכל לרכוש לעצמו, כי 

המדינה החליטה שזה לא טוב עבורו.
בפוליסה האחידה יש הרבה חורים. שום דבר 
אינו בטוח. הלקוח אינו בטוח בכיסויי הפוליסה 
בעתיד, אינו בטוח במחיר העתידי, ואינו בטוח 
בכלל שתהיה לו פוליסה. אולי יום אחד ימצא 
הביטוח  חברת  כי  הפוליסה  ללא  עצמו  את 
ביטלה אותה ללא ידיעתו. בפוליסה שהפרמיה 
קבוצות  פי  על  שנתיים  כל  להשתנות  יכולה 
צעיר  לבחור  שמבטיח  מנגנון  כל  אין  גיל, 
שנכנס לפוליסה בפרמיה נמוכה שיוכל להחזיק 
אותה גם בגיל מבוגר. מי יודע מה יהיה מחירה 
כשהוא יזדקק לה. מבחינה מסחרית, אולי טוב 
בין  יהיה  לא  מבוגר  שאדם  הביטוח  לחברת 

מבוטחיה אחרי הרבה שנים ששילם פרמיה. 
את  מחייב  ל־20%,  מעל  בפרמיה,  שינוי  כל 
הסכמת המבוטח. מבלי שניתנה הסכמה כזאת, 
הפוליסה  את  לבטל  הביטוח  חברת  רשאית 
בתום תהליך של שליחת מכתב וכו'. אדם שלא 
הגיעה אליו הודעת חברת הביטוח וממילא לא 
ללא  במפתיע  עצמו  ימצא  הסכמתו,  את  נתן 

פוליסה. זאת רפורמה?

ניסיון עשיר
אני חושב שעוד לא מאוחר מדי. טוב יעשה 
הפוליסה  של  היישום  את  יעצור  אם  הפיקוח 
מוקדמים  מקצועיים  לדיונים  וייכנס  האחידה 
עם כל השחקנים בענף, סוכני הביטוח, חברות 
ניסיון  להם  יש  רפואיים.  וגורמים  הביטוח 
עשיר, כל אחד בתחומו, ובסופו של דבר ניתן 
אמיתית,  רפורמה  עם  לציבור  לצאת  יהיה 
ציבור  לטובת  ובאכיפתו,  הרגולטור  בהובלת 

המבוטחים.
בחיפזון  שייעשה  אסור  דרסטי,  כה  שינוי 
לו  שניתנה  מי  רק  לפיה  גישה  מתוך  רב,  כה 
הסמכות השלטונית לכך הוא היחיד שיודע מה 

טוב לציבור והוא היחיד להחליט על כך.

הכותב הוא יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד 



למזלו של הציבור בישראל, יעל גרמן  אינה שרת הבריאות 
עוד והוועדה אינה רלוונטית. כך לפחות חשבנו, והפתיע  
אותנו שדווקא הרגולטור בענף ביטוחי הבריאות, דווקא 

ממשיך את מהפכת גרמן תחת הכותרת של רפורמה

יעל גרמן

סוכן ביטוח נכבד,
לאור השינויים הצפויים בשנה הקרובה אשר ישפיעו על כולנו, אנו מציעים לך 

אפשרות להקטין עלויות ולייעל את עבודתך.
במסגרת זו באפשרותך לקבל משרדים מרווחים וייצוגיים הכוללים תשתיות 

ומשאבים במספר מסלולים.
למידע נוסף ויצירת קשר
סופי דרומי - מנהלת מכירות פרט
054-7725850  
sofi@orlan.co.il  
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הביטוח שעשה את ההבדל במסע 
להצלת חייה של עמית קדוש

יובל קדוש, אביה של הילדה שחלתה בסרטן וריגשה מדינה שלימה, מספר 
כיצד ביטוחי הבריאות שלו היו חלק ממסלול הריפוי של בתו

יובל קדוש

עצמנו ר את  מוצאים  אנו  הזמן  וב 
הדוהר  הזמן  נגד  מטורף  במרוץ 
כדי להספיק עוד ועוד. הרי בכנות, 
מי לא שואף להשיג יותר בחייו? עד שיום 
את  שמטלטל  אחד  אירוע  קורה!  זה  אחד 
אותנו  שזורק  אירוע  לקצה,  מקצה  חיינו 
עד  שעשינו  מה  כל  חדשה.  למציאות 
לאותה נקודת זמן והיה מרכז חיינו, הופך 

להיות משני.
ועל  עלי  נפלו   2008 באוקטובר  ב־6 
משפחתי השמיים. קיבלנו בשורה נוראית 
ששינתה את חיינו לחלוטין: עמית שלנו, 
הנסיכה הקסומה, שרק ימים ספורים קודם 
א",  כיתה  "שלום  כיתתה  בני  עם  שרה 

חולה בלוקמיה.
ממשפחה נורמטיבית ותוססת הפכנו למשפחה 
שמבלה את ימיה בבית החולים. מסדרונות בית 
השהיה  השני.  לביתנו  הפכו  שניידר  החולים 
ארוכה  לשגרה  במהרה  הפכה  החולים  בבית 

ומייגעת של טיפולים ולילות של חוסר שינה.
"השתלת מח עצם היא הפתרון היחיד להחלמתה 
של עמית", בישרו לנו הרופאים אחרי כמעט חצי 
שנה של טיפולים כימותרפיים קשים. החיפושים 
לתרומה מתאימה בכל המאגרים בארץ ובעולם 
עלו בתוהו, מה שהוביל אותנו ביחד עם עמותת 
לאיתור  היקף  רחב  ארצי  למבצע  מציון"  "עזר 

תרומת מח עצם עבור עמית.
לא  שנאספו  הדגימות  אלפי  עשרות  מכל 
לעמית,  שהתאימה  אחת  דגימה  אפילו  נמצאה 
הסטטיסטיקה  מול  אך  והידרדר.  הלך  שמצבה 
עד  נשקוט  שלא  החלטנו  העגומה  הרפואית 
היה  במסענו  הבא  היעד  תירפא.  שעמית 
לים. מעבר  הרחק  פתרונות  של  נואש   חיפוש 

תקווה בארה"ב
האפשריות  האופציות  כל  את  שסרקנו  לאחר 
התברר לנו שבצפון קרולינה נמצא מרכז רפואי 
עמית  את  לקבל  שמוכן  בעולם,  מהגדולים 
האופציה  זו  הייתה  חדשנית.  והשתלה  לטיפול 
המכשול  אך  לרשותנו,  שעמדה  ביותר  הטובה 
אותו  דולר,  מיליון  חצי  של  סכום  היה  הגדול 

ביקש בית החולים האמריקאי כמקדמה.
שעמית  מההודעה  בלבד  ימים  ארבעה  תוך 
התקבלה לטיפול, וכאשר אנו בין ייאוש ותקווה, 

אותנו  הובילו  הביטוח  חברות  בארה"ב.  נחתנו 
היישר אל התחנה הבאה במסענו - בית החולים 
האוניברסיטאי של מכללת דיוק וכל זאת בזכות 
 20 בגיל  רכשתי  אותה  פרטית  בריאות  פוליסת 
עבורי  שנרכשה  נוספת,  פוליסה  בשילוב  וקצת 

ועבור משפחתי במקום עבודתי.
ב־4  לסיומה  הגיעה  קשה  מלחמה  של  שנה 
עמית  של  לחדרה  נכנס  אז   ,2009 באוגוסט 
ובריאים.  חדשים  לחיים  הבטחה  ובו  אחד  מזרק 
עמית  נאבקה  החולים  בית  של  הבידוד  בחדר 
בתרופות ובתופעות הלוואי הקשות של הטיפול. 

סיבוכים רפואיים קשים איימו להכריע 
אותה, אך היא נלחמה ונאבקה ולבסוף, 
אחרי כמעט שנה וחצי, הגיע הרגע בו 
בישר לנו הרופא המטפל שאנו יכולים 
בחיינו. ולהמשיך  לישראל   לחזור 

סכומים שקשה לדמיין
בארץ, עם ההתאוששות וההתאקלמות 
המיוחלת  החזרה  סף  ועל  המחודשת 
הייתה  שלי  הבאה  המשימה  לשגרה, 

להסדיר את ענייני הביטוח. 
התחלתי  בארה"ב  שהותנו  בתקופת  רק 
האמיתיים  ובמשמעות  בערך  להכיר 
והאשפוז,  הטיפולים  עלות  מימון  של 
הנלוות  ההוצאות  עם  יחד  שהסתכמה 

בסכום דמיוני מבחינתנו. 
את  רומם  הביטוח  חברות  עם  ההסכם 
רוחנו. הרי איש לא מאמין שתנחת עליו אי 
פעם פצצה נוראית, שתחייב אותו בהוצאות 
"לי  אומרים  כולם  גדולות.  כה  כלכליות 
להאמין  נוטים  אף  ורובנו  יקרה"  לא  זה 
בזמן  זאת  לראות  התקשיתי  אני  גם  בכך. 
ראיתי  טרפו  על  המסתער  וכאריה  אמת, 
עמית.  של  הבראתה  את  רק  עיניי  מול 
יכול  אני  לאחור,  מפוכחת  בהסתכלות  רק 
להודות בפה מלא, שלולא אותה פוליסת ביטוח 
תהליך  לעבור  כנראה  נאלצים  היינו  שרכשנו, 
ארוך ומייגע בהרבה מזה שעברנו, לנסות לגייס 
בכלל  ואולי  נוסף  ענק  בקמפיין  ציבור  כספי 
להשלים, בלית ברירה, עם כך שלא נוכל להגיע 
לארה"ב ולעבור שם את ההשתלה מצילת החיים.

עיסוקי  כל  את  עזבתי  ארצה  חזרתנו  מאז 
והציבורי  התקשורתי  ההד  את  לנצל  והחלטתי 
סביב המקרה האישי שלנו לטובת הכלל. במשך 
כארבע שנים הובלתי מיזמים להגדלת מאגר מח 
עמותת  מטעם   ובעולם,  בארץ  הלאומי  העצם 
"עזר מציון". כחלק משליחות שלקחתי על עצמי 
הבריאות  ביטוחי  נושא  את  לקדם  פועל  אני 
אפילו  תהיה  שלא  כדי  הכל  ולעשות  הפרטיים 
משפחה אחת בישראל ללא ביטוח בריאות פרטי.

הגעתי למסקנה עיקרית אחת בעקבות הניסיון 
והן  שלנו  האישי  בסיפור  הן  שצברתי  הרב 
פקודה,  ביום  ליוויתי:  אותם  המקרים  בעשרות 
ההבדל בין מי שיש לו ביטוח נוסף למי שאין לו, 

הוא הבדל של שמיים וארץ. 

בחודש מאי האחרון התפרסם 
ספרו של יובל קדוש "תאי האב 

- המסע להצלתה של עמית" 
וכבר למעלה מ־3,000 עותקים 

של הספר נמכרו בחודש הראשון 
להוצאתו. בימים אלו מתורגם 

הספר לאנגלית ומתעתד לצאת 
לאור בארה"ב בחודשים הקרובים.

יובל ועמית קדוש

"הגעתי למסקנה עיקרית אחת 
בעקבות הניסיון הרב שצברתי: 

ביום פקודה, ההבדל בין מי שיש 
לו ביטוח נוסף למי שאין לו - הוא 

הבדל של שמיים וארץ"
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ומנם עוד לא חלף עשור מאז שהתחלתי א
אבל  הפנסיוני,  בתחום  פעילותי  את 
משבר  בוגרי  בין  להיות  זכיתי  כבר 
2008 – משבר שהוגדר בזמנו כגדול ביותר מאז 
1929. במשבר ההוא למדנו לא מעט על השפעתו 
של שוק ההון על העולם הפנסיוני, וכמובן על 
התנהגותו של ציבור החוסכים בישראל בעיתות 

טלטלות ומשברים בשווקים. 
העברת  של  מגמה  חלה  האחרון  בעשור 
החוסך,  לידי  הפנסיוני  החיסכון  על  האחריות 
בעוד לאחרון חסרים כלים איכותיים שיתמחו בו 
בקבלת החלטות לגבי עתידו הפנסיוני. בשנים 
האחרונות נראה שהדיון על החיסכון הפנסיוני 
דמי  שבין  בטווח  ומסתכם  יותר",  "פשוט  הפך 
המזדמנת  התשואה  על  הכותרת  לבין  הניהול 

שהשיגה קופה כזו או אחרת.
בחודש  חווים  שאנו  הנוראים"  "הימים  ברוח 
תשרי הנוכחי בשווקים, תפקידנו כאנשי מקצוע, 
אותו  לטובת  אמיתית  אלטרנטיבה  לייצר  הוא 
פלח בציבור שמעוניין לקבל שכלול פרמטרים 
ציר  גבי  על  כלשהו  שינוי  ביצוע  לפני  יסודי, 
שאת  יודעים  אנחנו  מקצוע  כאנשי  הפנסיה. 
ייראה  היום  שייעשו  השינויים  של  ההשפעות 
שאז  להיות  ויכול   - השנים  במרוצת  רק  חוסך 
כבר יהיה מאוחר מדי והמצב לא יהיה בר תיקון.   
להתייחס  תמיד  שחשוב  נקודות  כמה  ישנן 
אליהן לפני עריכת שינוי בתוכנית הפנסיונית, 
גם כשהשווקים יורדים והלקוחות לוחצים לבצע 

שינויים:
מובטחת,  תשואה   – הפנסיוני  המוצר  סוג 
מקדם  ביטחון,  רשת  תשואה,  מבטיחות  אג"ח 
פנסיוניות  תוכניות  מעט  בלא   - מובטח  קצבה 
מרכיבים  ישנם  החוסכים  בידי  כיום  שנמצאות 
או  כזו  ברמה  קצבה  או  תשואה  הבטחת  של 
שפדיון,  ובטח  תוכנית,  החלפת  כל  אחרת. 

עלולים לפגוע במרכיבים אלו.
אדם  כל  כמעט   – החוסך  של  האישי  מצבו 
פי  על  ולפעול  לקבוצה  להשתייך  מנסה 
ה"נורמה". אך בעולם הפנסיוני, חשוב להתנתק 
לקבוצות,  השתייכות  של  האנושית  מהתכונה 
לפי  האישי  מצבו  את  לבחון  חוסך  כל  ועל 
החיסכון  סך  תעסוקתי,  ואופק  ותק  שכר,  רמת 
החוסך  של  גילו  וכמובן    - הקיים  הפנסיוני 

אלו  כל  לצבירה.  לו  שנותרו  החיסכון  ושנות 
ישפיעו בבואנו לבחון את האפשרויות לשינוי.

מיסוי – לעיתים החלק הכי חשוב בכל השקעה 
הוא היבט המס. המיסוי הפנסיוני מורכב מרבדים 
כדין  תגמולים  כספי  דין  אין  רבות.  והתניות 
תוכנית  תחילת  ששנת  וכמובן  פיצויים,  כספי 
החיסכון וסוג התוכנית ישפיעו באופן קריטי על 
הנטו שיתקבל. כך שלא בטוח ש"יציאה מהשוק" 

היא באמת פעולה שקולה.
כיסויים ביטוחיים הכלולים במוצר הפנסיוני – 
לא פעם החוסכים נוהגים להשוות בין ההפקדות 
לתיק ההשקעות, או חיסכון טהור לבין ההפקדות 
לכל  מעבר  המנהלים.  ביטוח  או  הפנסיה  לקרן 
ההיבטים שכבר צוינו כאן, חשוב לזכור כי שתי 
בתוכן  כוללות  רק,  ולא  האחרונות,  התוכניות 
קריטי  רובד  מהוות  שלעיתים  ביטוח  מרכיבי 
לביטחונם הכלכלי של החוסך ומשפחתו. מכאן 
אל  אלו  רבדים  לבחון  יש  שינוי  כל  שלפני 
למצוא  מנת  על  החוסך  של  הרפואי  מצבו  מול 
חלופה הולמת גם למרכיבים אלו בעת החלפת 

התוכנית הפנסיונית.
יחס הרובד הפנסיוני של החוסך מסך הנכסים 
חוק אצבע הקובע את  אין באמת   – שברשותו 
שקל,  אג"ח,  במניות,  להציב  שיש  הנכסים  סך 

מט"ח, צמודי מדד ואפילו נגזרים. בכל תמהיל 
חיסכון יש לבחון את הקצאת מסלולי ההשקעה 
לעיתים  הפרט.  של  הפיננסיים  הנכסים  בכלל 
יש לשקלל בחישוב נכסים נוספים. מכאן שרק 
מלוא  את  ומשקלל  המשכלל  פרטני  ייעוץ 
נכסי הפרט יכול להתאים את מבנה ההשקעות 

הפנסיוניות של החוסך.
"Money Never Sleeps” – מבדיקה בגמל 
הממוצע  מעל  שהפסידו  קופות   5 דווקא  נט, 
נכון  עומדות   )17.86%  - על  )שעמד  ב־2008 
לאוגוסט 2015 על תשואה עודפת מצטברת של 
בין 5% ל־18% ביחס לממוצע המצטבר של כל 
הקופות בתעשייה. כל מי שחווה את שוק ההון 
"לתזמן"  ניתן  באמת  שלא  יודע  שנים,  לאורך 
ההון  שוק  זמן.  לאורך  באופן שיטתי  השוק  את 
לעולם לא עוצר, והמשפט האלמותי של גורדון 
גקו, שהוטבע לפני קרוב ל 30 שנה בסרט "וול 

סטריט", מייצג נאמנה את התנהגות השווקים.
אז לפני שהמון החוסכים הישראלי סוחף אתכם 
שהחיסכון  להם  תזכירו  התורנית,  בפאניקה 
הפנסיוני לא מטופל על ידי הכותרות בתקשורת 
סוכני  ידי  על  אלא   - הרוח  מצב  פי   על  ולא 

הביטוח.   
     הכותב הוא חבר הוועדה לביטוח פנסיוני

 הימים הנוראים בשווקים: 
זמן לחשבון נפש פנסיוני

 הירידות החדות בשווקים שוב מעוררות פאניקה בקרב הציבור – אבל על אנשי המקצוע 
לפעול בשיקול דעת גם בימים קשים

 יוסי ורסנו

שוק ההון לעולם לא עוצר. גורדון גקו בסרט "וול סטריט"
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למה כל כך קשה לתבוע את חברות הליסינג?
 חברות הליסינג משתמשות בכוחן כדי למנוע מאזרחים את זכויותיהם. לציבור נמאס –

 והגיע הזמן שהמצב ישתנה

אריאל מונין

בתלונות ה דרמטית  עליה  חלה  שנה 
כנגד  הביטוח  סוכני  בלשכת  שהתקבלו 
התנהלות לא הוגנת של חברות הליסינג 
מול  נגמרת  הבלתי  הסחבת  המבוטחים.  לציבור 
חברות הליסינג מוכרת לכל סוכן העוזר למבוטח 
לתבוע את החברות. כל סוכן מכיר גם את התופעה 
ידי  על  שנפגע  ומספר  מבוטח  מתקשר  שכאשר 
צד ג', השאלה הראשונה, לאחר ששאלנו לשלומו, 
היא ״איפה הפוגע מבוטח?״. אם התשובה היא כי 
נושמים  אנחנו  הביטוח,  מחברות  באחת  מדובר 
לרווחה, הרי חברות הביטוח כפופות לחוזר יישוב 
התביעות שהוציא משרד האוצר, וחברות הביטוח, 
התביעה  את  לנהל  החוזר, מקפידות  פורסם  מאז 
בזמנים  עמידה  על  הקפדה  תוך  מסודרת  בצורה 
בזמנים  והן  התביעה  על התקדמות  בדיווח  הן   -

לסילוק הוגן של התביעה.
נכון, ההתהלות מולן עדיין לא מושלמת, אבל 
הולך  בשיפור  האחרונות  בשנים  להבחין  ניתן 
ומתמיד, שיפור שלדעתנו יישמר בעיקר בזכות 
ומפרסם  שמודד  האוצר,  שהכניס  השירות  מדד 

את נתונים על ניהול התביעות של החברות. 

הבעיה עם הליסינג 
חברות הליסינג הן חברות פרטיות, שמפוקחות 
על ידי משרד התחבורה ולא על ידי האוצר – אחת 

ולבטח  כמבטח,  להתנהג  להן  שאפשרו  הסיבות 
בעצמן את צי הרכבים. כחברה מנהלת התאפשר 
עצמאי.  באופן  הסיכונים  ניהול  את  לבצע  לה 
הרוצות  הליסינג  חברות  חויבו  מהתקנות  באחת 
לנהל את הסיכון בעצמן, לקחת עליהן את חובות 
הקשור  בכל  כמבטח  ולהתנהג  הביטוח  חברות 
לסילוק תביעות צד ג'. הבעיה שלנו, ובעיקר של 
נאכפת. משרד  אינה  זו  היא שתקנה  המבוטחים, 

עצמו  שהוא  תקנות  אוכף  אינו  התחבורה 
והסוכנים  המבוטחים  את  ומשאיר  קבע, 
שפועלות  כלכליות  מערכות  מול 
מבחינתן לפי החוק - חוק הנזיקין, שלא 

מגביל אותן להתנהלות כזו או אחרת. 
חלק מחברות הליסינג מעדיפות לצערי 

  - העניין  של  הצר  הצד  את  רק  לראות 
לשלם  צריכות  שהן  תביעות  יש  מבחינתן 
הביטוח  יש כספים שחברות  אך  לנפגעים, 

ידי  )על  להן  לשלם  אמורות 
מבוטחים שפגעו בכלי הרכב 
של הליסינג(; מבחינתן, אם 
מסרבלות  הביטוח  חברות 
את  עליהן  מקשות  או 

הכנסה  זו  התשלומים, 
שנמנעת מהן - וכך גם גב' 
כהן מחדרה לא מקבלת את 

מאזן  מעין  לה.  לשלם  נדרשות  הן  כאשר  כספה 
כוחות לא הגיוני. 

לציבור נמאס
חברות הליסינג חייבות להבין כי לציבור נמאס, 
ויש ביכולתן לשנות, ליצור מנגנון נכון יותר מול 
המבוטחים ומנגנון לעזור לסוכן לקדם באופן הגון 
סוכנים  עם  פעולה  שיתוף  תוך   – התביעה  את 
ג׳,  להכנסת התיקון של הנפגע להסדר צד 

בהגינות, שקיפות ובעיקר יעילות.
החוק  להתעורר.  הכנסת  על  גם 
רישיון  חוק  שעברה,  בקדנציה  שמוסמס 
חברות הליסינג וההשכרה, עדיין תקוע. 
למצב  ולהגיע  להתקדם  חייב  החוק 
בכוחן  משתמשות  לא  הליסינג  שחברות 

מול האזרח שנפגע מרכב בבעלותן.  
כ־10% מכלי הרכב בארץ כיום 
עם  ליסינג.  חברות  רכבי  הם 
העלייה ברמת החיים והשינוי 
בהרגלי הצריכה נתון זה רק 
 - ולעלות  להמשיך  צפוי 
ואיתו גם הצרות של האזרח 
הפשוט מול החברה הגדולה. 

הכותב הוא יו"ר ועדת ביטוח 
כללי

b8
3
8
1
/1

0
8
9
1

מידע על תיק הלקוח שלך בהראל ■
פירוט הפוליסות והכיסויים בביטוחי אלמנטרי פרט ועסקי ■
אפשרות לצרף מסמכים סרוקים לתיק הפוליסה ■
גישה קלה ומהירה לתיק הלקוח ■
ממשק אינטרנטי ידידותי וקל לתפעול ■

חדש במכלול שלי -
תמונת לקוח אלמנטרי

תמונת לקוח אלמנטרי
עבורך, לשירות לקוחותיך.

ליסינג
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חדשות  הלשכה

מפגש ייעוץ פרישה
ב־13 באוקטובר יתקיים במשרדי לשכת 
סוכני ביטוח בחיפה מפגש עם רון קשת 

בנושא ייעוץ פרישה לגיל השלישי. 
המפגש יחל בשעה 16:00.

כנס מחוזי בשרון
ב־21 באוקטובר יקיים מחוז השרון כנס 

מחוזי בהשתתפות מרצים מרתקים 
מחדשות ערוץ 2 ו־10 ובשיתוף "איילון 

חברה לביטוח". האירוע יתקיים בין 
השעות 9:00־14:00 באולם הכנסים 
והאירועים "הטירה" שבקיבוץ געש.

כנס בריאות
ב־22 באוקטובר יתקיים במחוז חיפה 

 והצפון כנס בריאות. הכנס יתקיים 
 בין השעות 9:00־14:00 במלון 

לאונרדו חיפה.

לכנס ל נרשמו  כבר  איש  מ־1,100  מעלה 
אלמנטר 2015 שיתקיים בין התאריכים 9-12 
החגים.  ללפני  נכונים  הנתונים  באילת.  בנובמבר 
יותר  של  לבואם  מצפים  הביטוח  סוכני  בלשכת 
הביטוח  בנושאי  שיעסוק  לכנס  איש  מ־1,500 

הכללי, והם יתארחו בבתי המלון דן אילת 
)בו גם יתקיימו רוב אירועי הכנס(, הרודס, 
רויאל  ביץ',  רויאל  הילטון מלכת שבא, 
גארדן ולראשונה גם בשלמה המלך, הזול 
מקומות  יותר  אין   - לידיעתכם  יותר. 

וברויאל  ביץ',  וברויאל  אילת  בדן  לינה 
גארדן נותרו מקומות בודדים. 

הרצאות מקצועיות
באולם  הרודס  במלון  שיתקיים  הפתיחה  בערב 
מענף  בכירים  גם  דברים  יישאו  "הפביליון" 
מקצועיות,  הרצאות  יתקיימו  בכנס  הביטוח. 
תוכניות  וכמובן  העשרה,  הרצאות  פאנלים, 

בידור ומוסיקה, כמיטב המסורת של כנסי העבר. 
הפאנלים יעסקו בין השאר בניהול נכון של העסק 
וכן על היחסים שבין חברות הביטוח לסוכנים בעת 
הגשת תביעה עבור המבוטח. בין השאר ירצה גם 

הסופר והעיתונאי שי גולדן.
לראות  ניתן  לכנס  ההרשמה  על  פרטים 
ההרשמה  הביטוח.  סוכני  לשכת  באתר 
פתוחה לחברי הלשכה ששילמו דמי חבר, 
ולעובדי  הבכירים  משרדיהם  לעובדי 

חברות הביטוח.
ועדת  יו"ר  ורדי,  )קיקה(  אריק  לדברי 
יתקיים  הפעם  הכנס  ואירועים,  כנסים 
"אנחנו  בעבר:  חמישה  לעומת  מלון  בתי  בשישה 
יבואו;  והחדשים  הצעירים  הסוכנים  שגם  רוצים 
המלך,  שלמה  מלון  את  השנה  הוספנו  כך  לשם 
ואפשרנו גם לינה של שלושה בחדר, כדי להוזיל 

עלויות".
רונית מורגנשטרן

כנס אלמנטר 2015: למעלה 
מ־1,100 איש כבר נרשמו 

אירועי הלשכה

אריק ורדי
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 ליצירת קשר 
 shivuk@insurance.org.il 	במייל:		

050-7116554 או	בנייד:	

       בין התאריכים 12-9 בנובמבר יתקיים כנס   
        האלמנטרי השנתי של 

      לשכת סוכני ביטוח באילת
               בהשתתפות של למעלה מ-1500 משתתפים.

 למידע עבור אפשרויות הפרסום, והשכרת עמדה מכובדת במתחם 
המציגים בכנס, נא לפנות לשי שמש, מנהל השיווק של הלשכה.

אפשרויות פרסום לכנס אלמנטר

נופש, הרצאות וגיבוש בסמינר כפר בלום
השוער הלאומי לשעבר לירן שטראובר, קרנית גולדווסר, הקאוצ'ר הבכיר ליאור אטיאס 

והסטייליסטית יהודית שטרן - אלה הם רק חלק מהמרצים שנטלו חלק בסמינר כפר בלום לסוכני 
מחוז חיפה והצפון ומשפחותיהם. הסמינר 
התקיים בסוף השבוע שלאחר ראש השנה 

במלון "פסטורל" כפר בלום, ושילב הרצאות 
מקצועיות לצד הרצאות מוטיבציה והנעה. 

עשרות מכתבי תודה שקיבל ליאור רוזנפלד, 
יו"ר מחוז חיפה והצפון, מעידים על הצלחת 

הסמינר. 
"אנחנו מקיימים בשנתיים האחרונות 

סמינרים בני יומיים במתכונת שלא הייתה 
נהוגה בלשכה בעבר", מספר רוזנפלד, 

"הסוכנים מקבלים מנה מרוכזת של הרצאות, 
שמסייעות להם להצליח בעבודתם, לצד 

נופש עם בני הזוג והמשפחות. בכפר בלום 
שילבנו מספר הרצאות הנעה, שעסקו בין היתר מאיך להתלבש נכון 

ועד איך להמציא את עצמך בכל יום מחדש. לכל אלו יש להוסיף גם מטרה לא פחות חשובה - 
והיא גיבוש הסוכנים. המחמאות הרבות מוכיחות לנו כי זה 'מיזם מנצח'. אשתקד קיים מחוז הצפון 

יומיים מרוכזים במלון פלאז'ה נצרת במתכונת דומה שזכה כבר אז להצלחה גדולה".

שינוי שיעורי 
 ההפרשה 

לקופות גמל 
החל מתאריך 1 ביולי 

2015 מבוצע שינוי 
בהפרשות לעובדים 

בשירות המדינה ואצל 
מעסיקים אחרים, אשר 

לגביהם חל ההסכם 
הקיבוצי שנחתם בתאריך 

3/3/1999 בדבר מעבר 
מפנסיה תקציבית 

לפנסיה צוברת.
לחצו לקישור להנחיות 

החדשות 
יובל ארנון

לירן שטרואבר מקבל מגן הוקרה מליאור רוזנפלד  צילום יצחק גולן

http://www.handesaim.org.il/GemelWeb/TifseyKupa/90_2015%D7%A9%D7%9B%D7%A8_%D7%95%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%99%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94.doc
http://www.handesaim.org.il/GemelWeb/TifseyKupa/90_2015%D7%A9%D7%9B%D7%A8_%D7%95%D7%94%D7%A1%D7%9B%D7%9E%D7%99%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94.doc


11  |  1 באוקטובר 2015

לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il :המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת 2015, מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל

דרושים

פקיד/ת  דרוש/ה  בתל-אביב  ביטוח  לסוכנות 
ביטוח  רישיון  חובה.  ניסון  ובריאות.  חיים  ביטוח 
יתרון. שעות עבודה מ-8:30 עד 17:00. קורות חיים 

ניתן לשלוח למייל 
inbal@sechel.biz

לסוכנות ביטוח מובילה בתחום הבריאות 
דרושים/ות אנשי/ות טלמרקטינג או שטח 

נמרצים ובעלי יכולת מכירה מוכחת .
* העבודה כפרילנסרים

* עמלות מכירה גבוהות מאוד למתאימים 
קורות חיים ניתן לשלוח   0503230003

                         lital@newcom.co.il

סוכן ביטוח ותיק מעוניין להכניס שותף )50%( 
לתיק ביטוח אלמנטרי רווחי ואיכותי ביותר )רוב 

הפוליסות בתיק: דירות, עסקים וחבויות, ומיעוטן 
כלי רכב(. טלפון: 050-4520900

למשרד ביטוח בפ"ת דרוש/ה פקיד/ה לעבודה 
זמנית של כחצי שנה. בעל ידע בהפקת דירות ורכב. 

 ניסיון חובה. משרה חלקית או מליאה.
office@oliver-ins.co.il

לסוכנות ביטוח מובילה באשדוד דרוש\ה בעל\ת 
רישיון פנסיוני לעבודה משרדית בשכר קבוע. קורות 

jennyl@dorot-ins.co.il  :חיים למייל

לסוכנות ביטוח ברעננה דרוש/ה פקיד/ת ביטוח 
אלמנטרי למשרה מלאה. ניסיון הפקה ושירות לקוח 

 חובה. קורות חיים למייל
 efrat@liadins.co.il :

לסוכנות ביטוח חיים ובריאות במתחם הבורסה 
ברמת גן דרושה עובדת לעבודה זמנית עקב יציאת 

הפקידה לחופשת לידה. שעות העבודה ומס' הימים 
גמיש. עדיפות לעבודה עם כלל חיים ובריאות. 

 לפרטים: 03-6005060
mamashi@zahav.net.il :למייל

הצטרפו אלינו לחממת סוכני ביטוח חיים של ביג 
גיא ביטוח, בית חם והוגן, תמיכה ומנוע צמיחה 

 מובטחים. למעוניינים 
נא לפנות לטלפון: 052-2492453 

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

 ליצירת קשר
 Nave@dolfin-ins.co.il | 050-6996801

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח 

סוכן ביטוח ותיק מעוניין להכניס שותף )50%( 
לתיק ביטוח אלמנטרי רווחי ואיכותי ביותר )רוב 

הפוליסות בתיק: דירות, עסקים וחבויות, ומיעוטן 
כלי רכב(. טלפון: 050-4520900                 

יש לך רישיון בביטוח ימי? אינך מוכר מוצרי ביטוח 
בענף זה? סוכנות לביטוח מקצוענית מציעה לך 

incox68@gmail.com :שת"פ. נא לפנות במייל

 סוכנות "מרום לגיל הזהב בע"מ" 
רוכשת תיקי ביטוח מסוכנים המעוניינים לפרוש. 

 תהליך הפרישה והרכישה מותאמים לצרכי הסוכן. 
נא לפנות לנורית בטלפון: 073-2366666

 למכירה תיק ביטוח איכותי בת"א.
  גשר מיזוגים, רכישות והשקעות. 

dani@gsr.co.il :לפרטים

סוכנות ביטוח מהמרכז מציעה לסוכנים המעוניינים 
לפרוש מהענף לחשב מסלול מחדש: שת"פ 

בתנאים מעולים, רכישת התיק, מיזוג ואפשרות 
להמשך פעילות בסוכנות. הצעות הולמות ותנאים 
מעולים, אמינות ומקצועיות. לפרטים: איציק: -054

2240454, סודיות מובטחת. 

שכירות משנה

ביטוח  בסוכנות  משרדים  חדרי  להשכרה 
ומאובזרים  מרוהטים  החדרים  תקווה.  בפתח 
 – פיקס  המחיר  טלפון.  שולחן,  כסא,   -

מאיר, לפרטים:  ומים.  ארנונה  חשמל,   כולל 
052-2248252 ובמייל 

meir@ofir-insurance.co.il

להשכרה משרד המותאם לסוכן בטוח
חדר מנהל + 3 עמדות ברחוב הסיבים קריית 

מטלון משרד חדש ומפואר כולל מטבח גדול 
 ושרותים לפרטים לפנות ליגאל בטלפון: 

054-2992299

לרכוש  מעוניינת  המרכז  מאיזור  בטוח  סוכנות 
תיקי בטוח חיים ואלמנטרי.

הסוכנות קיימת 26 שנה ויש בה דור המשך.
הסוכנות עובדת עם כל חברות הבטוח.

סודיות מובטחת. נא ליצור קשר למייל: 
ron@peri-israel.co.il

מעונינים לרכוש תיקי ביטוח חיים עם אפשרות 
שילוב עבודה בהמשך ניהול התיק . סודיות 

 מובטחת . לפנות אל:שרגא לידור 
”shragalidor@gmail.com

להשכרה מוקד טלפוני בסוכנות ביטוח בפ"ת. 
המוקד מרוהט ומאובזר בכיסאות, שולחנות, 

טלפונים. המקום בנוי כ-open space וכולל עמדת 
אחמ"ש וחדר מנהל. המחיר פיקס - כולל חשמל, 

 ארנונה, מים. לפרטים מאיר: 052-2528422
meir@ofir-insurance.co.il :ובמייל

office@rbmedia.co.il ליצירת קשר לפני  סיום

  לחברתנו
רחל שרעבי
 משתתפים בצערך
בפטירתה של אמך

 

 שרה ושדי 
ז"ל

שלא תדעו עוד צער

  לחבר הלשכה
 שלמה טרגר
 משתתפים בצערך
בפטירתו של אביך

 

ישראל טרגר
ז"ל 

שלא תדעו עוד צער

  לחבר הלשכה
זהר נאור

 משתתפים בצערך
בפטירתו של אביך

 

 חלי נאור
ז"ל

שלא תדעו עוד צער

mailto:meir@ofir-insurance.co.il

