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הרפורמה בביטוח הסיעודי 
הקולקטיבי תידחה בשנה

הסיכום הושג בפגישה בין שר האוצר משה כחלון ויו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן. המדינה תישא 
בעלויות לגבי שנת 2016 ויוקם צוות משותף שייתן מענה לגבי השנים הבאות 

רונית מורגנשטרן

כחלון, ש משה  האוצר,  ר 
אבי  ההסתדרות  ויו"ר 
לדחות  סיכמו  ניסנקורן, 
המפקחת  שהציעה  המתווה  את  בשנה 
לביטול  סלינגר,  דורית  הביטוח,  על 
הקבוצתיים.  הסיעודיים  הביטוחים 
תישא  "המדינה  האוצר:  שר  לדברי 
בעלויות לגבי שנת 2016 ונקים צוות 
מענה  ייתן  יום   90 שתוך  משותף 

לשנים הבאות".
בין  שהושגה  הפשרה  במסגרת 
בשנת  גם  כי  כאמור  הוחלט  הצדדים, 
הסיעודי  בביטוח  המבוטחים   2016
הפוליסות  את  לחדש  יוכלו  עדיין 

בתנאים הקיימים. 
יואל זיו, יו"ר ועדת ביטוחי בריאות 
אמר  ביטוח  סוכני  בלשכת  וסיעוד 
תומכים  הביטוח  "סוכני  כי  בתגובה 
הקבוצתיים  הסיעוד  ביטוחי  בביטול 

לשנותם  יש  כי  וגורסים  הנוכחית  במתכונתם 
הביטוח  על  שהפיקוח  העובדה  משמעותי.  באופן 
קבוצתיות,  פוליסות  לשווק  שנים  במשך  אפשר 
מבלי לספק למאות אלפי המבוטחים פתרון אמיתי, 
בטחון  וללא  מעורפל  עתיד  בפני  אותם  העמיד 

כלכלי. 
על הפיקוח לחייב את חברות הביטוח לקחת חלק 
לעבור  למבוטחים  השאר,  בין  ולאפשר,  בפתרון 
בהדרגתיות לפוליסות פרטיות תוך מימוש זכות 

ההמשכיות ובפרמיה קבועה וסבירה.
החברות  את  לחייב  הממשלה  על  זו,  במסגרת 
פוליסות  נפלטי  אותם  לכל  ייחודי  פתרון  לייצר 
קבוצתיות בני 75 ומעלה, הנתונים במצב המסוכן 
ביותר. בתוך כך, לטעמנו יש להקים קרן משותפת 
האיזון  למימון  הביטוח  וחברות  המדינה  מכספי 
כי  מאמינים  אנו  זאת.  אוכלוסיה  של  האקטוארי 
למרות הנזק שנוצר למבוטחים, ניתן עדיין למצוא 
פתרונות ראויים וסוכני הביטוח מוכנים להירתם 
למאמץ השיווקי בכל הערוצים המוצעים ולוותר 
להבטיח  מנת  על  מהכנסתם  משמעותי  חלק  על 
לציבור המבוטחים בישראל ביטחון סיעודי הולם".

על סף אסון
הפגישה בין שר האוצר ויו”ר ההסתדרות התקיימה 
בוועדת  שני  ביום  שהתנהל  סוער  דיון  רקע  על 

הרווחה והבריאות של הכנסת. במהלך הדיון אמרה 
הממונה על הביטוח באוצר, דורית סלינגר, כי אין 
פתרונות קסם בנושא. “במסגרת הסמכויות שלנו, 
אותן  ולחייב  הביטוח  לבוא לחברות  יכולים  איננו 
לגבות  כמה  להן  להגיד  או  הביטוח  את  להאריך 
מהמבוטחים. הדין לא מאפשר להתערב בשיקולים 
היחידה  האפשרות  את  הצגנו  שלהן.  העסקיים 

שיכולה לדעתנו לתת מענה".
הוועדה,  ראש  יובש  קרא  הישיבה  במהלך  כבר 

ח”כ אלי אלאלוף )יש עתיד(, להאריך את הקפאת 
כמעט  "אנחנו  נוספתן.  בשנה  הביטוחים  ביטול 
פזיזה  בצורה  נעשה  הביטוח  ביטול  אסון.  סף  על 
על ידי אגף הביטוח ושוק ההון. אנשים מבוגרים 
הסיעודיים  לביטוחים  חייהם  כל  כספים  שילמו 
ולפתע פתאום הם מתבשרים שהכל 'כאלם פאדי'. 
ספורים  ימים  תוך  רדיקלית  החלטה  לקבל  יש 
חידוש  אי  את  הקרובה  לשנה  לפחות  ולהקפיא 
במקביל  הקולקטיביים.  הסיעודיים  הביטוחים 
בוועדה  וכאן  האוצר  במשרד  דיונים  יתקיימו 

לבחינת פתרונות חלופיים".

אלאלוף המליץ, כי יש לקדם במקביל 
יעקב  הבריאות  שר  של  היוזמה  את 
ליצמן, לחוקק חוק סיעוד ממלכתי, אך 
שנפלטו  למי  פתרון  למצוא  בינתיים 
מהביטוחים הקולקטיביים, שהפוליסות 
שלהם יבוטלו החל מה־1 בינואר 2016.

עדויות מרגשות
"כן  מעמותת  עזריה  רחל  הגמלאית 
לזקן" מיררה בבכי ואמרה כי "גם כך 
גמלאים נאלצים לחיות מ־3,000 שקל 
בחודש. מה יהיה עלינו עכשיו? כל יום 
מתים אנשים זקנים, אולי זה הפתרון 

אליו שואפים?".
הציוני(  )המחנה  שמולי  איציק  ח"כ 
על  דומעות  בעיניים  הוא  גם  סיפר 
עשרות  ששילמה  הסיעודית  סבתו 
שנים לביטוח סיעודי, אך ברגע האמת 
היתה  לה  התמיכה  את  קיבלה  לא 
זקוקה. "זאת הונאה בחסות המדינה. נכון שבאותיות 
הקטנות היה כתוב שהביטוח מוגבל למספר שנים, 
אבל איך תסבירו שמיליון ומאתיים אלף איש נפלו 
בזה? בלתי מתקבל על הדעת שחברות הביטוח לא 

יכניסו את היד לכיס", אמר. 
נחמן  ח"כ  למפלגה,  עמיתו  הוסיף  דבריו  על 
שי, כי יש להקים ועדת חקירה ממלכתית בנושא 
לוי־ אורלי  ח"כ  לקדמה.  כדי  לפעול  והבטיח 

אבקסיס )ישראל ביתנו( האשימה גם את הרגולציה 

במצב הנוכחי: "היתה כאן רשלנות פושעת. חברה 
אחרי חברה, בחוסר תום לב משווע, החלו לבטל את 
הביטוחים והרגולטור ישב בשקט כמשקיף מהצד".

אך מה שהוביל ככל הנראה להסכמה עם האוצר 
היו איומי השביתה שהשמיעו יו"ר ההסתדרות, אבי 
ליאוניד  ניסנקורן ויו"ר הסתדרות הרופאים, ד"ר 
אידלמן. ניסנקורן אמר במהלך הדיון כי המתווה 
החדש שמציע הפיקוח על הביטוח אינו פתרון טוב. 
"אגף שוק ההון נהג ברגל גסה ואינו נותן להאריך 
ביטוחים קיימים. גם תקופת האכשרה ארוכה, וכל 

האחריות מושתת על הסיעודיים עצמם".

יואל זיו: "סוכני הביטוח מוכנים להירתם למאמץ ולוותר על 
חלק משמעותי מהכנסתם על מנת להבטיח לציבור המבוטחים 

בישראל ביטחון סיעודי הולם" 

איציק שמולי בוועדה. עדות אישית מרגשת
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חדשות  הביטוח?  ?

שרות סוכנים הרחיבו את פעילותם ע
חלקם  לביטוח,  איילון  חברת  עם 
בחברה  הפעילות  את  הכפילו  אף 
היה  המגמה  שיא  אחרות.  חברות  חשבון  על 
בשלושת החדשים האחרונים, בעקבות חתימת 
איילון  חברת  בין  והזכויות  השירות  אמנת 

לבין לשכת סוכני ביטוח באוגוסט האחרון.
אחד הסוכנים הוא אשר רון, מנכ"ל סוכנות 
החיים  ביטוחי  בתחום  המתמחה  צמרות, 
ומעסיקה 25 סוכני ביטוח צעירים. רון סיפר 
בפעילות  התחיל  כי  ופיננסים",  ל"ביטוח 
מינורית עם חברת איילון לפני כשנה וחצי, 

ולאחרונה הגדיל אותה מאוד: "נכון להיום 50% 
מהתפוקה של הסוכנות היא באיילון. אני עובד 
הביטוח,  בענף  החברות  כל  עם  שנה   16 כבר 
שמקבלים  כמו  בשירות  נתקלתי  לא  ומעולם 
באיילון. היא נוהגת בדיוק כמו האמנה עליה היא 

חתמה עם הלשכה".

אנשים לשירות אנשים
מחברת איילון נמסר כי החברה חרטה על דגלה 
בהתאם  ופועלת  מרכזי  כערך  השירות  נושא  את 

אשר  אנשים",  לשירות  "אנשים  למוטו 
אמנת  של  "המהלך  החברה.  בלוגו  גם  טבוע 
הביטוח,  סוכני  השירות, בשיתוף עם לשכת 
מחזק ומדגיש את תפיסתנו כי הסוכן מהווה 
את מרכז העשייה וכי אנו ממשיכים ופועלים 

לחיזוק הקשר ההדדי והאמון.
נושא השקיפות וההגינות הינם בבסיס ערכי 
באמנת  ביטוי  לידי  הבאים  ערכים  החברה, 
זה  ערכי  היבט  כי  מאמינים  אנחנו  השירות. 
בין  החלטה  תומך  הינו  השירות  אמנת  של 
בחירתו  בעת  הסוכן,  של  שיקוליו  מרכיבי 

בחברה עמה ירצה לעבוד ולהתפתח".
עם  זה  משותף  מהלך  כי  באיילון  אומרים  עוד 
משותפת  ייחודית  לפעילות  מצטרף  הלשכה, 
נוספת שהחלה השנה - סיירת מקצועית ייחודית 
לפיתוח סוכנים צעירים, בשיתוף המכללה לביטוח 

ע"ש שלמה רחמני ז"ל. 

עשרות סוכנים הרחיבו הפעילות עם איילון ביטוח 
בעקבות האמנה עם לשכת סוכני הביטוח

אשר רון, מנכ״ל סוכנות צמרות: "מעולם לא ניתקלתי בשירות כמו שמקבלים באיילון"

רונית מורגנשטרן

 בעקבות בקשת הלשכה: כחלון וסלינגר מסירים 
חסמי ניוד בפוליסות ביטוח חיים

יאפשרו מכירת פוליסות ביטוח חיים הכוללות מקדמי קצבה המגלמים הבטחת תוחלת חיים

על ש והממונה  כחלון,  משה  האוצר,  ר 
דורית  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק 
סלינגר, פרסמו בתחילת השבוע הוראה 
המאפשרת שיווק פוליסות ביטוח חיים הכוללות 
חיים  תוחלת  הבטחת  המגלמים  קצבה,  מקדמי 
)ביטוחי מנהלים(. מטרת ההוראה היא להסיר את 
חסמי הניוד הקיימים בשוק ולחזק את כוח המיקוח 

של החוסכים בפוליסות ביטוח חיים.
בשונה מקרנות פנסיה רגילות, ביטוחי המנהלים 
מתבססים על מקדמים קבועים, המבטיחים לחוסך 
קצבה קבועה, ללא קשר להתארכות תוחלת החיים. 
ב־2013 הופסק שיווקן של פוליסות אלה בהוראת 
והמבוטחים  דאז,  עודד שריג, המפקח על הביטוח 
את  לאבד  חששם  בשל  שבויים"  "לקוחות  הפכו 
המקדם המובטח. מהאוצר נמסר כי "ההוראה החדשה 
תאפשר למבוטחים לנייד את החיסכון שברשותם 
המובטחים  המקדמים  על  מלאה  שמירה  תוך 

של  המיקוח  כוח  יגדל  בכך  הקיימת.  בפוליסה 
חוסכים בפוליסות אלו, שצפויים ליהנות משירות 
יכולת  ומהפחתה בדמי הניהול, תוך הבטחת  ראוי 
העמידה של חברת הביטוח בהתחייבות למבוטחים".
"אנחנו  כחלון:  אמר  ההוראה  פירסום  לאחר 
לכמיליון  בפנסיה  התחרות  בשורת  את  מביאים 
מצטרפת  החדשה  ההוראה  נוספים.  חוסכים  וחצי 
במסגרת  מובילים  שאנחנו  הצעדים  לשורת 
מחירים  להוזלת  תביא  והיא  בפנסיה  הרפורמה 

והגדלת החיסכון הפנסיוני של הציבור."
סלינגר אמרה כי "ההוראה תורמת לפיתוח התחרות 
ותאפשר ליותר מ־1.5 מיליון חוסכים בביטוח חיים 

להתנייד ולהפחית את דמי הניהול המשולמים".

"הריכוזיות תקטן”
ביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא  אברמוביץ,  אריה 
על  הממונה  "הודעת  ההחלטה:  בעקבות  אמר 

הביטוח, דורית סלינגר, היא הוכחה לכך שהתמדה 
ועבודה קשה בסופו של דבר משתלמים. פתיחת 
להיכנס  נוספות  לחברות  הזדמנות  תיתן  הניוד 
הגדולה  הריכוזיות  את  ותקטין  הפנסיוני  לענף 

והלא בריאה הקיימת כיום בתחום.
סוכני  לשכת  בהמלצת  הפיקוח,  החלטת  יישום 
הביטוח  סוכני  בפני  נוסף  שער  יפתח  ביטוח, 
בענף החיסכון הפנסיוני וירחיב את מעגל ציבור 
כמו  הסוכנים.  לשירותינו  שיזדקקו  המבוטחים 
להשיג  הסוכנים  לנו  מאפשר  החשוב  המהלך  כן, 
החיסכון  עבור  יותר  טובים  ותנאים  שירות 
הפנסיוני ללקוחותינו, להגדיל את כספי הפנסיה 

וללוותם לאורך ציר הפנסיה.
אני מבקש להודות לכל הצוות שנרתם והתגייס 
לביטוח  הוועדה  יו"ר  ארנון,  וליובל  לפרויקט, 

פנסיוני".
רונית מורגרשטרן

 עומדים מימין: שוש כהן, לוי רחמני, יונל כהן, 
אריה אברמוביץ, אורי צפריר, ואמיל ויינשל
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רפורמות  בביטוח

ומבלי ב להרגיש,  בלי  כמעט  בשקט,  שקט 
לה  מתגנבת  הראוי,  המשקל  לכך  שניתן 
ביותר  הדרמטיות  הרפורמות  אחת  אלינו 
מדובר  הפנסיוני.  בתחום  האחרונות  השנים  של 
בניסיון נוסף של האוצר לבטל את המעט שנשאר 
ממסקנות ועדת בכר, שחרטה על דגלה את נושא 
ענייניו  את  לנהל  בבואו  לפרט  החירות  מתן 

הפנסיוניים. 
לרפורמה,  נחשפו  הקוראים  שמרבית  מניח  אני 
בין שבכנסים או במידע מהחברות הביטוח, ולכן 

אציין רק את עיקריה.
שאדם  שככל  הטוענת  ההנחה  עומדת  בבסיסה 
כן  על  הסיכון.  רמת  את  להוריד  עליו  מתבגר, 
התבקשו הגופים המוסדיים לייצר ארבעה מודלים 
ויורדת  הולכת  סיכון  רמת  הכוללים  גיל,  תלויי 

בהתאם.
עקרונות  כמה  הרפורמה  כוללת  לכך  מעבר 

נוספים:
 עמיתים חדשים מצטרפים אוטומטית למסלול 

תלוי הגיל 
 העמיתים ידווחו על השינוי במדיניות השקעה 

במסלולים השונים 
 כל גוף קובע את תמהיל ההשקעות

כל גוף רשאי לפתוח עד 10 מסלולים מתמחים
החלפת  מינורי:  השינוי  קיימים  עמיתים  אצל 
מספר הקופה )חשוב לדעת כי תיווצר כאן כנראה 
בעיה עם נתונים היסטוריים בגין אובדן היסטוריה 

בגמל נט(

מעוניינים  שאינם  להחליט  יכולים  העמיתים 
במסלולים תלויי גיל ולשנות זאת

מבוטח או עמית חדש יצורף החל מ־2016 לאחד 
ממסלולי ברירת המחדל המתאים לגילו, אלא אם 

כן יבקש להצטרף למסלול השקעה אחר
ביטוחי  כלליות,  גמל  לקופות  רלוונטי  השינוי 

מנהלים, וקרנות פנסיה
המודל שהועתק מצ'ילה, שם נחל כישלון חרוץ, 
כספי  )חיסכון  החכ"מ  המודל  בישראל  נקרא 
הכול  היה  הזה  מותאם(. אך למרות שמו, במהלך 

חוץ מחוכמה.
בסיס אי ההבנה נובע ממספר היבטים, שהעיקרי 

בהם הוא פרשנות לא נכונה למקרה של התמוטטות 
או  העובד  של  הפרישה  למועד  בסמוך  בשווקים 

לאחר פרישתו.

הזדמנות פז
ההסתכלות על כלל כספי הלקוח כמקשה אחת היא 
הטעות בבסיס ההבנה של האוצר, מאחר שהסכומים 
להם  יזדקק  שהפורש  אלו  הם  בסיכון  שנמצאים 
את  הסכומים.  כלל  ולא  המשבר  תקופת  במהלך 

הסיכון הזה ניתן לגדר ביותר מדרך אחת. 
את  המלווים  ביטוח  כסוכני  לנו  שנבין,  חשוב 
המשפחות הללו לפרישה, תפקיד חשוב בהעברת 
המסר ובבדיקת השפעת המודל הזה על עתידם של 

לקוחותינו. 
יש לנו הזדמנות כעת, ולדעתי גם חובה, לעדכן 
הכספים  להשקעת  הנכון  המודל  הוא  מה  ולבדוק 
את  דרכנו  שמנהלים  מהלקוחות  אחד  כל  עבור 

הכספים הפנסיוניים.
סמיכות האירועים בין כניסתו לתוקף של המודל 
לנו  מעניק  במסלקה,  השימוש  וחובת  הצ'יליאני 
ללקוחותינו  לפנות  אמיתית  וסיבה  פז  הזדמנות 
נכסיהם  כלל  של  מקיפה  בדיקה  עבורם  ולבצע 
)שסביר להניח שחלקם אינו מנוהל על ידינו(. סוכן 
מיומן שיידע להסביר את המודל החדש והשפעתו 
תיק  את  להגדיל  יוכל  המשפחה,  נכסי  כלל  על 

הפיננסים שלו באופן ניכר.
הכותב הוא מנהל מרכז הפרישה של לשכת סוכני 

ביטוח

המודל הצ'יליאני – ההזדמנות לסוכן הביטוח
כך תוכלו לנצל את הרפורמה החדשה להגדלת תיק הפיננסים של לקוחותיכם

רון קשת

עוד ועוד תלונות על שיווק ישיר מצטברות נגד כלל 
 סוכני ביטוח: החברה מבצעת שיווק ללקוחותינו מעל ראשינו. בכלל טענים כי לא מדובר 

במכירה ישירה אלא בשירות לסוכנים

ללשכת מ המגיעות  התלונות  תרבות 
כלל  של  ישיר  שיווק  על  ביטוח  סוכני 
הקלטות  ופיננסים"  "ביטוח  בידי  ביטוח; 
של שיחות מכירה שבוצעו בידי נציגי כלל, מול 
לקוחות של סוכנים )שמותיהם שמורים במערכת(.
לפי עדותו של סוכן ביטוח ממחוז הצפון, אדם 
שלו  ללקוח  פנה  כלל  של  כנציג  עצמו  שהציג 
והפנסיה,  החיים  בביטוחי  הרחבות  לו  והציע 
הלקוחות  תיק  מתוך  בנתונים  משתמש  כשהוא 
של הסוכן בכלל ביטוח: "הם משתמשים בנתונים 
שלי  ללקוחות  להציע  כדי  אצלם  מחזיק  שאני 
קיים  שאני  בשיחה  מזכירים  לא  ואפילו  ביטוח, 

ושהלקוח הוא שלי".
סוכני  לשכת  נשיא  מ"מ  צפריר,  אורי  לדברי 
ביטוח, מדובר ב"התנהלות בלתי תקינה של כלל, 

שנמשכת למרות פניות הלשכה אליה".  

אין יד מכוונת?
"יותר ויותר תלונות נערמות אצלנו על שיווק 
ישיר של כלל", אומר ליאור רוזנפלד, יו"ר מחוז 
הצפון. "מבוטחים מקבלים פניות ישירות מנציגי 
כלל או מכאלו שמזדהים בשם כלל. מה שמדהים 
פוליסות  על  המידע  בכל  מחזיקים  שהם  הוא 
המבוטח בחיים ובבריאות, כך שקשה להאמין שאין 

אף  לאחרונה  הללו.  הפניות  מאחורי  מכוונת  יד 
שמענו כי בתחום הגמל פתחה החברה דסק לקבלת 

לקוחות בכל אחד מסניפיה", טוען רוזנפלד.
את  דוחים  “אנו  בתגובה:  נמסר  ביטוח  מכלל 
סוכני  לשכת  אל  שפנה  מהסוכן  העולה  הטענה 
הביטוח ומדגישים כי לא מדובר במכירה ישירה, 
"כלל  מוקד  באמצעות  שנעשתה  במכירה  אלא 
vision", שהינו שירות ייחודי אותו אנו מעניקים 
לסוכנינו )בשיתוף פעולה מלא עמם( ובאמצעותו 
השותף  הסוכן  של  המכירות  את  מגדילים  אנו 

למיזם, בתוך התיק שלו".
רונית מורגרשטרן
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חדשות  הביטוח
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מתלוננים ס רבים  ביטוח  וכני 
מול  שלהם  שהפעילות  כך  על 
שהפכה  הפנסיונית,  המסלקה 
לחובה מה־1 בדצמבר, נתקלת בקשיים עקב 

תפקודה הלקוי. 
מבקשים  שהם  מידע  הסוכנים,  לטענת 
מהמסלקה מגיע לאחר יותר משלושה ימים, 
בניגוד להתחייבות המסלקה, וחלק מהמידע 
שמגיע אינו מלא. עוד הם טוענים, כי מוקד 
השירות של המסלקה אינו נגיש וגם כאשר 
סוכנים משאירים הודעה במוקד, לא חוזרים 

אליהם.
יו”ר הוועדה הפנסיונית  לדברי יובל ארנון, 

בתפקוד  הכשלים  לאור  הביטוח,  סוכני  בלשכת 
בבקשה  הביטוח  על  לפיקוח  פנה  הוא  המסלקה, 
הביטוח  סוכני  חובת ההתקשרות של  לדחות את 
לעמוד  שתוכל  עד  הפנסיונית  המסלקה  עם 

כשלושה  מזה  שלנו  הפניות  “למרות  בעומס. 
שבועות, לא קיבלנו עדיין כל תשובה מהפיקוח 

על הביטוח”, אמר ארנון ל”ביטוח ופיננסים”.
"בסמוך  בתגובה:  נמסר  הפנסיונית  מהמסלקה 

פניות  נתקבלו  לנובמבר,  חודש  לתחילת 
אשר  ביטוח  סוכני  מקרב  להצטרפות  רבות 
יצרו  אלה  פניות  למסלקה.  הצטרפו  טרם 
עומסים על מוקד שירות הלקוחות והאטו את 
לאורך  החדשים.  למצטרפים  המענה  קבלת 
חודש נובמבר ואף בימים אלו, עדין מגיעות 
למסלקה עשרות בקשות הצטרפות ביום. אנו 
קליטתם  להשלמת  גבוה  בעדיפות  פועלים 
של אותם סוכנים. מבחינת תפקוד המסלקה, 
פועלת  היא  כי  בבירור  כיום  לומר  ניתן 
כסדרה, וחוסרים במענה )ככל שישנם( אינם 
מהותיים ומהווים אחוז זעום מהפעילות. נכון 
להיום מטפלת המסלקה בכ־3,000 עד 4,000 
בקשות מידע ביום והיקף המענה תוך שלושה ימי 
עסקים עומד על כ־99.9%. אנו פועלים על מנת 
לתת שירות, לכל הלקוחות, בסטנדרט אותו הם 

מורגלים לקבל מאתנו".

חיזוק ל שחקן  מוסיפה  ביטוח  סוכני  שכת 
אברהם  בן  עדי  עו"ד  לשורותיה:  חדש 
של  המשפטי  ליועץ  מונה  אשר   ,)42(
הלשכה. בן אברהם יחליף את עו"ד מיכאלה ייגר 
בנקל,  מגריזו,  ראב"ד,  הדין  עורכי  משרד  ואת 
שימשיך ללוות את הלשכה באירועים משימתיים. 
ייגר, אשר שימשה עד כה בשני תפקידים  עו"ד 
במקביל, כמנהלת המחלקה המשפטית וכאחראית 
ועדות, תתמקד מעתה בתפקיד אחראית הוועדות 
בלבד. בן אברהם, אשר יהיה חלק מצוות הלשכה, 

ישמש גם בתפקיד יועץ מקצועי.
עו"ד בן אברהם, הוא בעל תואר B.A. במשפטים 
במשפטים   .M.A ותואר  חיפה  מאוניברסיטת 
מסחרי,  משפט  בתחומי  אילן  בר  מאוניברסיטת 
חוזים,  ודיני  בדיני ההגבלים העסקיים,  התמחות 
ובעל ניסיון של למעלה מ־15 שנה בענף הביטוח. 
בין התמחויותיו כעורך דין עסק עו"ד בן אברהם 
בניהול תביעות בתחום ביטוח חיים, אובדן כושר 

עבודה, מחלות קשות, סיעוד ועוד. 

תפקיד בכיר בכלל
בתפקידו הקודם, שימש עו"ד בן אברהם כמנהל 
טווח,  ארוך  חסכון  בחטיבת  משפטי  יעוץ  תחום 
ביטוח, פנסיה וגמל, בכלל חברה לביטוח. במסגרת 
תפקידו היה אחראי תחום רגולציה בחברה וליווה 
האוצר.  מול משרד  חקיקה  תהליכי  שוטף  באופן 
קודם לכן, ייסד עו"ד בן אברהם את משרד עורכי 
במסגרתו  דין",  עורכי   – אברהם  בן  "גזית  הדין 
סייע לסוכנים ולמבוטחים בניהול הליכי תביעה 
שונים מול חברות הביטוח וקרנות הפנסיה. עו"ד 
איתור, שאישרה  ועדת  ידי  על  נבחר  אברהם  בן 

את מינויו בוועד המנהל בלשכת סוכני ביטוח.
בן אברהם מסר עם מינויו: "אני שמח להיות חלק 
מצוות הלשכה, בהתמודדות עם האתגרים הרבים 

הממתינים לסוכני הביטוח בשנים הקרובות". 
רונית מורגנשטרן

סוכני ביטוח מתלוננים: המסלקה 
הפנסיונית מתפקדת בצורה לקויה

לדברי הסוכנים, מוקד השירות אינו נגיש, והמידע חלקי. המסלקה: יש עומס עקב קליטת סוכנים שאיחרו להצטרף

רונית מורגנשטרן

יועץ משפטי חדש ללשכת סוכני 
ביטוח: עו”ד עדי בן אברהם

עו"ד עדי בן אברהם 
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סוגרים  שנה?  ?

לשכת סוכני הביטוח בישראל
ואיילון חברה לביטוח

באמנת שירות ייחודית, הממקמת 
את סוכן הביטוח במרכז העשייה!

איילון - אנשים לשרות אנשים

לראשונה בענף הביטוח!

כבוד הדדי, 
מקצוענות,

נגישות

הגינות, אחריות, זמינות
טווחנאמנות ארוכת רמת שירות

אנשים לשרות אנשים

בס”ד, כסלו תשע”ו, דצמבר 2015
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פנסייה  חובה?  ?

כשהממשלה מחליטה: חובה לפרוש בכבוד
שר האוצר הכריז כי במסגרת היעד לפיו כל גמלאי יגיע ל־100% משכרו ערב הפרישה, 

יקודמו בחקיקה מהירה סעיפים כמו חובת הפרשה לפנסיה כבר מהשירות הצבאי, 
הכרה בכל רכיבי השכר להפרשה וחובת הפרשה מהיום הראשון בעבודה ⋅ נשמע 

טוב מדי בכדי להיות אמיתי? ככה זה ייראה כשהממשלה תחליט לקחת אחריות

יובל ארנון

החלטה מ השבוע  קיבלה  ישראל  משלת 
חשובה אשר תאפשר לכל אזרח במדינה 

לפרוש בכבוד. 
)או  הפנסיה  בנושא  הגדולה  המצוקה  לאור 
הממשלה  החליטה  הפנסיה(,  בחוסר  נכון  יותר 
במטרה   ,2016 משנת  החל  פעולות  נקיטת  על 
להמשיך  לגמלאות  ביציאתו  אזרח  לכל  לאפשר 
ולשמור על רמת חיים מכובדת. ביחד עם קצבת 
הזקנה של ביטוח לאומי, כל גמלאי יוכל להגיע 

בקירוב ל־100% משכרו ערב הפרישה. 
וחשובה  גדולה  בבשורה  מדובר  כי  ספק  אין 
שלפניו  הצעיר,  לדור  ובמיוחד  ישראל,  לאזרחי 
עוד שנות עבודה וחיסכון רבות. שר האוצר כבר 
בחקיקה  להעביר  מתכננת  הממשלה  כי  הכריז 
מהירה צעדים שיתרמו ליעד שנקבע. ממקורות 
פנימיים באוצר עולה כי זו תכלול את הסעיפים 

הבאים:
חובה  שירות  במהלך  כבר  לפנסיה  ⋅הפרשה 

בצה"ל.
ייהנו  לא  שצעירים  כך  ייעודי  אג"ח  ⋅הקצעת 
מהבטחת אג"ח, לעומת מבוגרים שיקבלו הקצעה 

מוגברת. 
⋅כל גוף מוסדי יהיה חייב להציע לפורש, לפני 
ניהול לפנסיה על בסיס  יציאתו לגמלאות, דמי 

הממוצע בשוק בלבד.
תתאפשר,  לא  עבודה  בזמן  פיצויים  ⋅משיכת 
יפגע  לא  אשר  בלבד,  מסוים  לגובה  עד  אלא 

במעל 10% מהקצבה.
לנושא  והמעביד  העובד  של  ההפרשה  ⋅אחוזי 

תגמולים לא יפחתו מ־7% כל אחד.
⋅ כל חוסך יקבל מדי שנה עדכון בנוגע למצב 
הפנסיה שלו והצעה מהגוף המוסדי להגדיל את 
הפרשתו )במידה ויש בכך צורך(, על מנת לשמר 

את הפנסיה הרצויה לו.
⋅ כל חוסך יהיה מחויב בליווי של בעל רישיון 
פנסיוני לאורך כל שנות החיסכון; בהגיעו לגיל 
60 יקבל ייעוץ ראשוני לפרישה במטרה למקסם 

את גובה הפנסיה שלו.
ההפרשה  לצורך  יוכרו  השכר  רכיבי  כל   ⋅

לתנאים סוציאליים.
⋅עצמאים יחויבו להפריש לפנסיית חובה כתנאי 

להכרה מוגדלת במס על הוצאות אחרות בעסק.
⋅במעבר בין מקום עבודה אחד לשני, יחויב החוסך 

במציאות שלנו, הסיכוי שהפרישה תאפשר קיום בכבוד, רק הולך וקטן מיום ליום

fo
to

lia
ם: 

לו
צי

לתכנית  מלא  או  חלקי  באופן  להפריש  להמשיך 
הפנסיה שלו כתנאי לקבלת דמי אבטלה מהמדינה.

⋅חובת ההפרשה לעובד במקום חדש תהיה מהיום 
הראשון ולא כנהוג היום, כעבור חצי שנת המתנה 

)במידה שהוא לא מחזיק במוצר פנסיוני פעיל(.

תוך  ההוני,  החיסכון  והחזרת   3 תיקון  ⋅ ביטול 
יאפשרו  אשר  חכמים,  מוצרים  של  קו  פיתוח 
והבריאותי  לכל אזרח, בהתאם למצבו המשפחתי 
בפרישה, לקבל החלטה מהו המקור ממנו יקבל את 

הכספים הדרושים למחייתו.

לנטרל את הפצצה בהקדם
אם כל זה נשמע לכם טוב מדי כדי להיות אמיתי, 
כנראה שאתם צודקים. מדובר בתסריט בדיוני בלבד. 
הסיכוי כי פרישה בארצנו תהיה מכובדת ותאפשר 
קיום בכבוד, רק הולך וקטן מיום ליום. הן מהעובדים 

הקרובים לפרישה והן מאלו שעדיין רחוקים. 
המוקנית  זכות  היא  בישראל  בכבוד  פרישה 
לפלח קטן בלבד של עובדים, אשר חלקם מוגן 
ידי ועדים כוחניים וחלקם מקבל מהמדינה  על 
פנסיות נדיבות על חשבון הציבור. לעומת זאת, 

רוב העובדים במשק דינם נחרץ: פנסיה נמוכה, 
ירידה חדה ברמת החיים לאחר הפרישה, וחוסר 

יכולת לממש את החלומות שנדחו כל השנים.
אם ממשלת ישראל תתחיל להתייחס כבר היום 
הגדולה  המתקתקת  כפצצה  הפנסיה  לבעיית 
ביותר המאיימת על אזרחי ישראל, ותחל לנקוט 
הדור  כי  סיכוי  יש  לעיל,  פורטו  אשר  בצעדים 
יזכה לפרישה בכבוד, תוך  הצעיר במדינה עוד 

זקיפות קומה ושמירה על איכות החיים.
 הכותב הוא יו"ר הועדה לביטוח פנסיוני בלשכת 

סוכני הביטוח

פרישה בכבוד בישראל היא זכות המוקנית לפלח קטן בלבד של עובדים, 
אשר חלקם מוגן על ידי ועדים כוחניים וחלקם מקבל מהמדינה פנסיות 

נדיבות על חשבון הציבור
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חדשות  הביטוח?  ?

מכתב פתוח לפיקוח: תקנות ביטוחי 
הבריאות החדשות - סכנה למבוטחים 

בפיקוח על הביטוח רגילים לקבל מכתבי תלונות רבים מצד לקוחות, אך שוכחים שסוכני 
הביטוח לא פעם מסייעים ללקוחות לחסוך אלפי שקלים ואף מצילים את חייהם. 

עופר חורש, מאמן גדילה ביונט סוכנות לביטוח מסביר מדוע הפיקוח יהיה זה 
שיישא בתוצאות החמורות כאשר יופעלו תקנות ביטוחי בריאות החדשות

עופר חורש

פיקוח על הביטוח מסבירים, פעם אחר ב
שהם  והחוזרים  ההחלטות  את  פעם, 
מוציאים, בכמות האדירה של מכתבי 
התלונות שהם מקבלים ממבוטחים. אין ספק כי 
את התלונות צריך לבדוק, אבל נשאלת השאלה 
- האם גם בדקו לקוחות שהביטוח הציל אותם 
בוודאי  אלה  מאנשים  הרי  וכלכלית?  רפואית 

לא קיבלו מכתבי תלונה. 
שהיו  התשובות  היו  מה  לראות  היה  מעניין 
לקוחות  כמה  עם  נפגשים  היו  לו  מקבלים, 
שעברו ניתוח באופן פרטי, ובודקים איתם האם 
רכישת הביטוח היוותה עבורם צעד חשוב? או 
יקרה מאד  האם פגשו אנשים שעברו השתלה 
מכיוון  תרומות,  לגייס  נאלצו  ולא  בחו"ל, 
שחברת הביטוח מימנה והסדירה את ההשתלה 

מצילת החיים? 
ביטוח,  לסוכני  רבות  שחבים  האנשים  אלו 
אשר דאגו להם לכיסוי ביטוחי מתאים שהציל 
הפקידים   - האלה  האנשים  את  חייהם.  את 
היא  חובתם  בנוסף,  מכירים.  לא  בפיקוח 
האם  התלונות:  מרבית  מי  נגד  תחילה  לבדוק 
בעקבות  האם  חברות?  כנגד  או  סוכנים  כנגד 
פוליסות שנמכרו בפגישה ישירה מול סוכן, או 
מוכרים  ידי  על  טלפונית  שהתבצעו  מכירות 

לא מיומנים? האם במקרה של מכירה אישית או 
בהצטרפות קולקטיבית?

בראשות  פקידים  שאותם  היא,  נוספת  בעיה 
מול  ישבו  לא  מעולם  הביטוח,  על  המפקחת 
מנת  על  לעשות  צריך  מה  מבינים  ולא  לקוחות 

למכור ביטוח ולשמר את הפוליסה.
לתוקף  להיכנס  המתוכננים  השינויים  במסגרת 
החל מחודש פברואר 2016, ישנם מספר שינויים 
חלק  לדורות.  בכיה  ויהוו  שערורייה  בגדר  שהם 
מהשינויים המוצעים עניינים, מוצדקים וחשובים, 

אך השאלה היא באיזו דרך עושים אותם.

לא מבינים לקוחות
הבעיה העיקרית בתקנות החדשות נעוצה בחוסר 
מה  הלקוחות,  התנהגות  של  הבסיסית  ההבנה 
דווקא  ביטוחי  כיסוי  ללא  רבים  שעלול להשאיר 
ברגע האמת וכאשר הם בטוחים שיש להם ביטוח.

אחת  פוליסה  חידוש  כי  ההחלטה  למשל,  כך 
ביותר  המחיר  עליית  של  במקרה  לשנתיים 
מעשרה שקלים או 20% )הגבוה מבניהם(, תהיה אך 

חידוש  את  פוזיטיבית  יאשר  שהלקוח  לאחר  ורק 
הביטוח - מעידה על בורות מצד הפקידים בקשר 

להתנהגות המבוטחים.   
ביטוחים  שלושה  שרכש  לקוח  לדוגמה  ניקח 
באותה חברה: ניתוחים, השתלות, ותרופות מחוץ 
ביוני  התרופות,  בהגדרות  שינוי  בעקבות  לסל. 
ל־20%  במעל  חברה  באותה  המחיר  יעלה   2018
בעוד שבפוליסות הניתוחים וההשתלות לא יחלו 
את  פוזיטיבית  לאשר  מחויב  הלקוח  שינויים. 
הוא  אם  יקרה  מה  אך  התרופות,  פוליסת  חידוש 

יעבור דירה ולא יעדכן את הסוכן והחברה, או 
אם הוא לא אוהב לפתוח מכתבים, או שפשוט 
לא  רבים  לקוחות  כי  ברור  יגיע?  לא  הדואר 
יעבירו את האישור שלהם. אותו לקוח ימשיך 
של  הקבע  מהוראת  כסף  לו  שיורד  לראות 
מבוטח  להיות  ימשיך  כי  ביטוח,  חברת  אותה 
פוליסת  אך  וההשתלות,  הניתוחים  בפוליסות 

התרופות שלו תבוטל. 
כאשר המבוטח או אחד מבני משפחתו יחלה 
לסל  מחוץ  לתרופה  ויזדקק  קשה  במחלה 
יפנה  הוא  שקל,  אלף   20 של  חודשית  בעלות 
לסוכן הביטוח ואז יתברר לו שמזה שנתיים אין 
הלקוח  לסל.  מחוץ  תרופות  לכיסוי  ביטוח  לו 
יאשים את הסוכן וישלח מכתב תלונה למשרד 
יוצף  הפיקוח  באוצר.  הביטוח  על  המפקח 
בפניות של לקוחות הנמצאים במצב קשה, ללא 

כיסוי ביטוח.

המחירים יעלו
מי  אך  הפיקוח,  על  תיפול  כולה  האחריות 
שיצטרכו לטפל בבעיה ולא ימצאו לכך פתרון 
)כמו במקרה הביטוח הסיעודי הקולקטיבי(, יהיו 

הפקידים החדשים במשרד.
ב־2020, הפקידים שהיו שותפים להחלטה חסרת 
פיננסים  במוסדות  יעבדו  כבר  הזאת,  האחריות 
את  תנהל  כבר  הביטוח  על  והמפקחת  עצמאים. 

אחת מחברות הביטוח.
אך הבעיה לא נעצרת כאן. אי הבטחת עלות לכל 
החיים, תביא בעוד מספר שנים לעליית מחירים 
ללא  שוב  שיישארו  הקשישים,  ללקוחות  אדירה 

אפשרות לשלם וללא כיסוי.
מכל אלו עולה שבפיקוח חייבים לבצע חשיבה 
בימים  מקבלים  שהם  ההחלטות  על  מחודשת 
אלה, כדי שבספטמבר 2020 מחליפיהם בתפקיד 
לשאת  ויאלצו  שבורה  שוקת  בפני  יעמדו  לא 

בתוצאות.

אותם פקידים בראשות המפקחת על הביטוח מעולם לא ישבו מול לקוחות, 
ולא מבינים מה צריך לעשות על מנת למכור ביטוח ולשמר את הפוליסה

סלינגר. היא כבר לא תצטרך להתמודד עם ההשלכות ב־2020
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סוגרים  שנה?  ?

כל הפתרונות תחת מטריה אחת
משרד האוצר מחייב את המעסיקים, החל מינואר 2016, להעביר דיווחים בגין 
עובדיהם למוצרים הפנסיוניים שלהם באמצעים דיגטליים ובמבנה נתונים אחיד.

לפרטים נוספים והצטרפות:
פנה למנהל התיק של מנורה מבטחים או לסוכן הביטוח שלך

mmp@menoramivt.co.il

האמור אינו מהווה ייעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, 
המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.

לפורטל המעסיק של מנורה מבטחים פתרונות ייחודיים עבורך.

פורטל המעסיק של מנורה מבטחים, הפתרון שלך!
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מה היה  לנו

ראובן רפ

הלשכה מקדמת הסוכנים לעידן החדש
ביריד טכנולוגי שיתקיים בקרוב, יוצגו מוצרים חדשניים ושימושיים, שאת פיתוחם יזמה הוועדה לטכנולוגיה 

בראשות ראובן רפ: "כולנו מבינים שהטכנולוגיה המתקדמת היא לב לבו של העתיד במקצוע סוכן הביטוח"

רונית מורגנשטרן

קדנציה

מסכמים

21/
שמואל אשורי, יו”ר מחוז ירושלים מסכם חצי קדנציה: 

“גולת הכותרת – תכנון הקמת שלוחה 
של המכללה לביטוח בירושלים”

אנחנו ב המחוז,  של  הפעילות  מסגרת 
מקדמים יחד עם ראשי הלשכה, בתמיכתו 
אברמוביץ,  אריה  הנשיא  של  המלאה 
הקמת שלוחה של המכללה לביטוח בירושלים. צעד 
זה יגביר את המודעות לתחום בקרב אנשים רבים 
שיוכלו  מבנים  אלה  בימים  בוחנים  אנחנו  בעיר. 
וימי  לכנסים  כאולם  המכללה, לשמש  את  לשמש 
עיון לסוכני המחוז, וגם ישמשו בחלקם את משרד 

המחוז.

גיבוש והתמקצעות
ירושלים  למחוז  נוספו  הקדנציה  מחצית  עד 
אנחנו  אלה  בימים  ביטוח.  סוכני  מ־30  למעלה 
סוכני  בקרב  ספורט  קבוצות  להקמת  פועלים 
וריצה, ומתכוונים  המחוז בשני תחומים: כדורסל 

להתחרות עמן בליגה למקומות עבודה. 
סיורים  קיימנו  במחוז  הסוכנים  גיבוש  לטובת 
יהודה,  מחנה  בשוק  השונות,  בשכונות  בעיר: 
לטיולים  גם  יצאנו  בנוסף  ועוד.  העתיקה  בעיר 

משפחתיים ואף בילינו סוף שבוע משותף בטבריה, 
שכלל העשרה מקצועית. 

וכנסים  עיון  ימי  קיימנו  מקצועית  מבחינה 
שהתמקדו בעיקר בנושאים כמו הרפורמה בפנסיה, 
המסלקה הפנסיונית וביטוחי בריאות. תחום נוסף 

שנקדם הוא לימוד צרכי הגיל השלישי.
במהלך  חילקנו,  הקהילתית  הפעילות  במסגרת 
החורף הקשה של 2013, שמיכות לקשישים ניצולי 
שואה. בנוסף חילקנו שי לילדים מוגבלים ובעלי 

צרכים מיוחדים.
סוכן  של  לקיומו  ביותר  החשוב  הדבר  לסיכום, 
זו האחדות והשיתוף בין הסוכנים;  הביטוח בימינו 
ובין  בינינו  לסכסך  מצליחות  הביטוח  כשחברות 
של  כישלון  זה  ומשול”,  ה”הפרד  בשיטת  עצמינו 

הסוכנים.  

סוכני ה לשכת  של  לטכנולוגיה  וועדה 
ביטוח תקיים בחודשים הקרובים יריד בו 
יציגו ספקים מוצרים טכנולוגיים לסוכני 
הביטוח במחירים מוזלים. ראובן רפ, יו"ר הוועדה, 
מספר כי ביריד יוכלו הסוכנים להקשיב להרצאות 

מומחים בתחום הטכנולוגיה המתקדמת. 
בימים  הוועדה לטכנולוגיה  החידושים של  אחד 
לסוכני  ייעודיות  הקלטה  מערכות  הוא  אלו, 
"חוזר החידושים" של המפקחת  הביטוח, בעקבות 

על הביטוח שייכנס לתוקף ב־1 באפריל 2016.
על פי החוזר, חידוש פוליסה של לקוח קיים לא 
של  פוזיטיבי  אישור  התקבל  אם  אלא  תקף  יהיה 
הודעה  מסרון,  הבאים:  מהאמצעים  באחד  הלקוח 
במייל, חתימה מול הסוכן על הפוליסה, דואר רגיל 
והקלטת השיחה עם הלקוח, שבה הוא מאשר את 

חידוש הפוליסה ותנאיה. 
היו  הביטוח  סוכני  רבים,  במקרים  היום,  "עד 
חידוש  על  איתו  ומסכמים  ללקוח  מתקשרים 
הפוליסה, ואז הסוכן היה מתעד את השיחה בכתב 
"זה  ומדגיש:  רפ  מספר  הלקוח",  בתיק  ושומר 

צוות  הקמנו  לכן  יותר.  יתאפשר  לא 
שיעניק  פז,  אמיר  בראשות  בוועדה, 
פתרון תוך התאמה לצרכים השונים 

של משרדי הסוכנים".
הוועדה אף העמידה לטובת הסוכנים 

"שמיר  של  אלקטרוני  לדיוור  מערכת 
מערכות", במחיר מוזל, המשפרת את הקשר 

של הסוכן עם הלקוח – לטובת אישורי לקוח, 
חוזרים, עדכונים, ברכות ועוד. 

הסכם עם ויזה כאל 
עבור  התשלום  גביית  נושא  את  לקדם  כדי 
על  תשלומים  או  ללקוח,  מיוחדים  שירותים 
שירותים מהמסלקה הפנסיונית, למשל, התקשרה 
לשכת סוכני הביטוח עם ויזה כאל. על פי ההסדר, 
חברי הלשכה יוכלו לבצע סליקת כרטיסי אשראי 
הכרטיסים  וקורא  ייעודית  אפליקציה  באמצעות 
CAL POS, המתחבר לסמארטפונים ולטאבלטים, 
אתר  דרך  במשרד,  המחשב  באמצעות  גם  כמו 

האינטרנט של ויזה כאל לעסקים.

רפ,  מסביר  בהסכם",  “המטרה 
לגבייה  האפשרות  הנגשת  "הייתה 
והפיכת  זמין  טכנולוגי  באמצעי 
ככל  וקל  לפשוט  הגבייה  נושא 
חודשיות.  עלויות  כל  ללא  האפשר, 
דמי  לגבות  מעוניין  שיהיה  חבר  כל 
מהמסלקה  מידע  לקבל  או  הוצאות, 
הפנסיונית, יוכל לעשות זאת בעלות נמוכה 

וללא עמלת מינימום".
בנוסף לכך, הוועדה לטכנולוגיה יצרה קשר עם 
חברה שמקימה אתרים לסוכני ביטוח, ובנתה אתר 
ייחודי בו הסוכנים יכולים לבחור תבניות שונות 

לטובת בניית אתר משלהם. 
לדברי רפ, משימה נוספת וקרובה של הוועדה, 
היא יצירת קשר עם בתי תוכנה המשווקים תוכנות 
לניהול משרד, אשר יחליפו או יתווספו למערכות 

הקיימות של הסוכנים.
"כולנו מבינים שהטכנולוגיה המתקדמת היא לב 
לבו של העתיד במקצוע סוכן הביטוח", מסכם רפ. 
"ככל שניעזר בה כן ייטב לנו וגם ללקוחות שלנו". 

שמואל אשורי

http://public.inforu.co.il/insurance
http://infopage.inforu.co.il/index.php%3Fpage%3Dlanding%26id%3D26335%26token%3D3ff55afdf16fea13cf00f29dddc53948
http://www.eisrael.co.il/
http://www.eisrael.co.il/
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בס”ד, חשוון תשע”ה, נובמבר 2014

פוליסה ייחודית לביטוח המשרד
לחברי לשכת סוכני הביטוח בישראל

בתנאים אטרקטיביים במיוחד

לשרותך, איילון חברה לביטוח - אגף ביטוח כללי, שרית נהון:
sarit-n@ayalon-ins.co.il ,03-7569612 .טל 

התוכנית כוללת:
תכולה על בסיס כל הסיכונים כולל כיסוי לרעידת אדמה, נזקי טבע פריצה וגניבה.  #

מבנה על בסיס כל הסיכונים כולל כיסוי לרעידת אדמה, נזקי טבע, נזקי מים ופריצה.   #
חדש! אפשרות רכישת שרות תיקון נזקי מים מצנרת למבנה בהשתתפות עצמית נמוכה בסך 500 ₪ בלבד.  #

כיסויים נוספים ללא תוספת פרמיה:
שבר שמשות ומשטחי זכוכית  #  כספים  #  שחזור מסמכים ונתונים  #  אובדן דמי שכירות  #  ביטוח לחפצי אמנות  #

#  ביטוח תאונות אישיות
#  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -

פוליסת מטריה - כיסוי משלים עבור כלל המצטרפים לביטוח זה בגבולות אחריות של 20 מיליון ₪,  
למקרה ולשנה קלנדרית, בכפוף לרכישת רובד ראשון בגבול אחריות של 1 מיליון ₪.  

ביטוח חבות מעבידים -  #
גבולות אחריות בפוליסה: 20 מיליון ₪.   

פוליסת מטריה - כיסוי משלים עבור כלל המצטרפים לביטוח זה בגבולות אחריות של 40 מיליון ₪,  
למקרה ולשנה קלנדרית, בכפוף לרכישת הכיסוי הבסיסי.  

  #  כיסוי להגנה בהליכים פליליים  #  ועוד ...

פרמיית מינימום ברוטו למזומן לפוליסה: 1,000 ₪ | התנאים המחייבים הינם תנאי הפוליסה.

חדש!
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אירועי  הלשכה?  ?

 ברוח הזמן והשינויים שבפתח: 
כנס טבריה התקיים השבוע

בכנס מקצועי שהתקיים בתחילת השבוע במלון 
לאונרדו בטבריה, השתתפו כ־150 סוכנים

יו"ר ע מיכה אדוני,  היה אחראי  ל ארגון הכנס 
המועצה  וחבר  עמקים  גליל  טבריה  סניף 
יו"ר  ליאור רוזנפלד,  ונעשה בשיתוף עם  הארצית, 
מחוז חיפה והצפון וקובי ורדי, חבר המועצה הארצית.
מהם  )רבים  סוכנים,   150 הגיעו  כי  סיפר  אדוני 
מעולם לא השתתפו בכנסי הלשכה(, וכי הוא עסק 
ידי  על  המוכתבים  ובשינויים  בוערים  בתחומים 

הרגולציה.
לביטוח,  חברה  מגדל  עם  בשיתוף  נערך  הכנס 
ששלחה מספר נציגים בראשותו של שלומי מנור, 
טלי ברץ סקרה את  ומנהל מחוז הצפון.  סמנכ”ל 
על  הרצה  מיוני  ושמוליק  בריאות  ביטוח  נושא 
נושא הפנסיה, כאשר שתי ההרצאות ניתנו ברוח 
נקיבלי  גבי  בפתח.  העומדים  והשינויים  הזמן 
לסוכנים  חדשות  תובנות  סיפק  אופק  מחברת 

בהרצאה חשובה בנושא הביטוח הסיעודי.

כוח האחדות
ורשמו  הם  גם  הגיעו  הפנסיונית  נציגי המסלקה 

עופר  לשירותיה.  חדשים  סוכנים  מ־30  למעלה 
קרא  המסלקה  של  השיווק  סמנכ”ל  צרפתי, 
לסוכנים להצטרף ללשכה ולחזקה. הוא שיבח את 
נשיא הלשכה והנהגתה שעושש ימים כלילות למען 
ציבור הסוכנים מתוך נחישות ודבקות במטרה והכל 

בהתנדבות. 
לשכה  של  חשיבותה  את  הדגיש  רוזנפלד 
מקבלי  עם  שלה  הקשר  חשיבות  את  וציין  חזקה 

ההחלטות בכנסת.

שיא משתתפים בכנס מחוז השפלה
מרכז הפרישה הורחב למחוז 

יא במספר המשתתפים בכנס מקצועי ש
במחוז השפלה נרשם אתמול, כשליום 
 30% כמעט  הגיעו  המקצועי  העיון 

ממספר הסוכנים במחוז. 
את הכנס ארגן אודי הוד, יו”ר מחוז השפלה, והוא 
התקיים בשיתוף איתוראן, במלון ליאונרדו פלאזה 
באשדוד. לצדו של הוד עמלו גם ג’ינה פלד, יו”ר 
סניף  יו”ר  ששון,  ואורי  ואשקלון,  אשדוד  סניף 

ראשון לציון.
למידע  הצימאון  בגלל  סוכנים  כ־150  “הגיעו 
בסוגיות  לאחרונה  שנתקלים  הסוכנים,  בקרב 
הוד  אמר  השונים,”  הביטוח  בענפי  רבות  חדשות 
שפתח את הכנס בדברי ברכה לסוכנים והציג את 

תכני העבודה של מחוז השפלה לשנת 2016.
על  הסביר  הפנסיונית  מהמסלקה  צרפתי  עופר 
השימוש בה, יובל ארנון, יו”ר הוועדה הפנסיונית 
החיים  בביטוח  הרגולציה  בנושא  הסביר  בלשכה, 
התקפות  לגבי  פירט  גבע  ג’ון  עו”ד  והפנסיה, 
המשפטית של חוזרי המפקחת על הביטוח מהתקופה 
האחרונה. אריק ורדי, יו"ר מרכז הפרישה בלשכה, 

הכריז על פתיחת מרכז פרישה למחוז השפלה.

החידושים  על  סיפר  מאיתוראן  שרצקי  שחר 
כלי  של  והאיתור  המיגון  בנושא  הטכנולוגיים 

הרכב.
והמחוז  הלשכה  של  מיוחדות  הוקרה  תעודות 
 ,G4S שגריר,  איתוראן,  החברות  לנציגי  הוענקו 
יהב, על שיתוף הפעולה שלהם  ובנק  י.א. כספות 

עם סוכני המחוז ובכנסי המחוז.
“בסוף הכנס חילקנו לראשונה דפי משוב, ועכשיו 
נצטרך להפיק לקחים לגבי הכנסים הבאים. אנחנו 
יבואו 200  נשתפר כל הזמן בתקווה שבכנס הבא 

סוכנים,” סיכם הוד.

ידידים ערכה 
 כנס מעסיקים 

בנושא התמורות 
בביטוח הפנסיוני

סוכנות י פנסיוניים  הסדרים  דידים 
כנס  שעבר  בשבוע  ערכה  לביטוח, 
הפנסיוני  הביטוח  בנושא  מעסיקים 
החקיקה  רקע  על  בענף,  והשינויים 

שעברה לאחרונה בחוק ההסדרים.
את  לחשוף  כוונה  מתוך  נערך  הכנס 
בעולם  הצפויים  לשינויים  המעסיקים 
 .2016 במהלך  הטווח  ארוך  החיסכון 
חדשים  כלים  מספר  הציגה  ידידים 
שמטרתם  ותפעוליים(  )טכנולוגיים 
עם  בהתמודדות  המעסיקים  על  להקל 

שינויי הרגולציה.
שהועברו  שונות  הרצאות  כלל  הכנס 
מתחום  בכירים  גורמים  ידי  על 
של  התוכן  ומעולם  הפנסיוני  הביטוח 
המעסיקים. בין המרצים היו דורון גינת, 
החטיבה  וראש  הראל  למנכ"ל  משנה 
הרצה  אשר  טווח,  ארוך  לחיסכון 
הפנסיוני",  בביטוח  "שינויים  בנושא 
הרצה  אשר  ידידים  מנכ"ל  כספי,  ירון 
והתאמת  לרגולציה  "היערכות  בנושא 
ולעובדים"  למעסיקים  הפתרונות 
בנושא  הרצה  אשר  פוליאק  רועי  ועו"ד 
ההסדרים.  חוק  לאור  המעסיק  חובות 
כמו כן ניתנו הרצאות בנושא המסלקה 
לתוקף  שייכנסו  ורפורמות  הפנסיונית 

בשנת 2016. 
"מטרת הכנס היא להנגיש את השינויים 
הרבים הצפויים בתחום הביטוח הפנסיוני, 
נכבד  חלק  המהווים  למעסיקים,  במיוחד 
אמר  השינויים",  נערכים  בו  מהשוק 
חשיבות  מייחסים  בידידים  "אנו  כספי. 
ופועלים  הלקוחות  לשירות  עליונה 
לרבות  לקוחותינו,  רצון  להרחבת שביעות 
בלתי  בקשר  קשורים  אשר  המעסיקים 

ניתן להפרדה ללקוחותינו הפנסיוניים".
יו״ר מחוז חיפה והצפון,  ליאור רוזנפלד 
חזקה  לשכה  של  חשיבותה  את  הדגיש 
עם  שלה  הקשר  חשיבות  את  וציין 

מקבלי ההחלטות בכנסת.

 מימין: אורי ששון, ג'ינה פלד ואודי הוד

מיכה אדוני
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לפני  סיום

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

דרושים

לסוכנות ביטוח בפתח תקוה, דרוש/ה חתם/ת 
עסקים, בעלת ניסיון של 5 שנים לפחות. חובה 
ידע מקצועי מוכח בתחומי DO, הנדסי, קבלנים 

עסקים גדולים וכד' תנאים טובים למתאימים.
jobs@avivit.co.il :קורות חיים למייל

לסוכנות ביטוח בראשון לציון דרוש/ה פקיד/ה
ביטוח אלמנטרי וחיים למשרה חלקית קורות 

Haimedri22@012.net.il .חיים למייל

לסוכנות ביטוח בראשון לציון דרוש/ה מנהח"ש 
למשרה  וחיים  אלמנטרי  בביטוח  ידע  עם 

חלקית קורות חיים למייל.
Haimedri22@012.net.il

סוכנת  דרושה  בצפון  מצליח  ביטוח  למשרד 
ביטוח חיים בריאות ופנסיה או פקידת ביטוח 

עם רשיון לעבודה על התיק הקיים והגדלתו
ע"ב שכר ובונוסים קורות חיים למייל

yalon@nxtdrive.com

דרוש  השפלה  באזור  מובילה  ביטוח  לסוכנות 
בעל רישיון פנסיוני לעבודה מעניינת ומאתגרת

jennyl@dorot-ins.co.il קורות חיים למייל

חיפה  פוסט  צק  באזור  בצפון  ביטוח  לסוכנות 
דרוש/ה פקיד/ה לתחום האלמנטארי

למשרה חלקית או מלאה קורות חיים למייל
efi@btm.co.il

סוכנת  דרושה  בצפון  מצליח  ביטוח  למשרד 
ביטוח חיים בריאות ופנסיה או פקידת ביטוח 

עם רשיון לעבודה על התיק הקיים והגדלתו
ע"ב שכר ובונוסים קורות חיים למייל

yalon@nxtdrive.com

דרוש  השפלה  באזור  מובילה  ביטוח  לסוכנות 
בעל רישיון פנסיוני לעבודה מעניינת ומאתגרת

קורות חיים למייל
jennyl@dorot-ins.co.il

לסוכנות ביטוח ותיקה בבאר-שבע
ביטוח  הפנסיוני,  בתחום  פקיד/ה  דרוש/ה 
והשקעות. העבודה מול לקוחות, חברות ביטוח 
גבוהה.  וסודיות  שרות  תודעת  השקעות.  ובתי 

הופעה צנועה שליטה מעולה במחשב ואקסל.
יתרון לידע וניסיון בנקאי והנח"ש.
משרה לט'א עם הכשרה וקידום.

אפשרי משרה חלקית/גימלאי/ת.
קו"ח וממליצים למייל 

roze22@014.net.il פקס 15386414113

לסוכנות בטוח ופיננסים משפחתית בקדימה-
נסיון  רכז/ת בק-אופיס בעל/ת  צורן דרוש/ה 
אורינטציה  ופיננסים  חיים,פנסיה  בבטוח 
באופיס  מלאה  לטכנולוגיה,שליטה  גבוהה 
עם  הכרות   )power point; excel; word(
תוכנת crm יכולת בצוע משימות במקביל תוך 
שמירה על סדר וארגון משרה מלאה/אפשרות 
משפחתית  באוירה  עבודה  תנאי  לחלקית 

ועוטפת נא לשלוח קו"ח למייל
eti@yashir-bit.co.il 

פקיד/ת  דרוש/ה  יבנה  בגן  ביטוח  לסוכנות 
פקיד/ת  דרוש/ה  חיים   + אלמנטרי  ביטוח 
ביטוח אלמנטרי + חיים ניסיון קודם בסוכנות 
יבנה  בגן  חובהמגורים  שנים   3 ל  מעל  ביטוח 

והסביבה יתרון
b@bd2.co.il קו"ח לדוא"ל

 – בראשל"צ  רכב  בסוכנות  ביטוח   לעמדת 
משרה חלקית. הכרת תוכנות הפקה של חברות 

ביטוח, גביה, תביעות ומכירות.
לפנות לאורה – 050-2578030

אמצא עבורך את הסוכן/ת, עובד/ת הדרוש/ה, 
אשאיר לך את הזמנתם לתחילת עבודה. בעלת 

 ניסיון רב בגיוס כוח אדם יעל
yaelwe@012.net.il 

לסוכנות ביטוח בתל-אביב, דרוש/ה פקיד/ת 
ביטוח חיים ובריאות ניסון חובה רישיון ביטוח 

יתרון שעות עבודה מ 8:30 עד 17:00 קורות 
 חיים ניתן לשלוח למייל

inbal@sechel.biz 

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח 

 למעוניינים לרכוש תיקי ביטוח פרטים :  
dani@gsr.co.il גשר מיזוגים, רכישות והשקעות

גשר מיזוגים, רכישות והשקעות
סוכנות לביטוח ותיקה ומנוסה, מעוניינת בניהול 

תיקי ביטוח )אלמנטרי וחיים( + אפשרות להמשך 
תעסוקה במשרד. תנאים מצויינים. סודיות 

 מובטחת. לפרטים: 
itsik@newafikim.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: 4520900 - 050                

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

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

למכירה תיק ביטוח איכותי בת"א. גשר מיזוגים, 
dani@gsr.co.il  :רכישות והשקעות. לפרטים

שכירות משנה
בסוכנות ביטוח בפתח תקווה משרד/ים לסוכן 
שכלולות  הנלווה  הציוד  כל  עם  מרוהט/ים, 
ביטוח,  לחברות  חיבור  רשת,  )תשתית  במחיר 
, חדר ישיבות, חשמל, ארנונה,  הקלטת שיחות, 

מים, ניקיון, חדר ישיבות מאובזר ועוד(.
ziv@avivit.co.il :לפרטים: מ

להשכרה 2 חדרי משרד מפוארים 
בסוכנות ביטוח ותיקה וגדולה בירושלים 

במרכז העיר ,כולל שירותי משרד .
 לפרטים: יעקב  טל 0507396364   

yaakov@av-y.co.il

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

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

סוכנות בטוח מאיזור המרכז מעוניינת 
לרכוש 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, 
 open-שולחנות, טלפונים. המקום בנוי כ
space וכולל עמדת אחמ"ש וחדר מנהל. 
המחיר פיקס - כולל חשמל, ארנונה, מים. 

לפרטים מאיר: 2248252- 052 ובמייל 
meir@ofir-insurance.co.il

הפתאומי ש מותו  מאז  חלפה  נה 
תת־ יו"ר  ז"ל,  גוטמן  ארז  של 

בלשכת  לפיננסים  הוועדה 
סוכני הביטוח, והוא בן 39 בלבד. 
 15:00 בשעה  בדצמבר  ב־20 

העלמין  בבית  אזכרה  תיערך 
האזכרה  בתום  אלה.  בגבעת 
תפילה  ותתקיים  סרט  יוקרן 
הכנסת  בבית  נשמתו  לעילוי 

הביטוח  סוכני  ציבור  ביישוב. 
מוזמן לכבד את זכרו. 

בעולם  דרכו  את  החל  גוטמן  ארז 
הביטוח בשנת 2003. תחילה עבד כמשווק 
בסוכנות ביטוח, ולאחר כשנה הפך לסוכן 
הצליח  הנמרץ  גוטמן  עצמאי.  ביטוח 
לבעלים  בהמשך  והפך  העצמאית  בדרכו 

של שתי סוכנויות ביטוח. 
סוכני  בלשכת  לפעול  החל  ב־2011 
פנסיוני  לביטוח  בוועדה  תחילה  הביטוח, 
האסטרטגית.  בוועדה  מכן  ולאחר 
ליו"ר  מונה  הוא  מותו  לפני  שנה 
שהוקמה  לפיננסים,  הוועדה  תת 
לקדם  במטרה  לראשונה  אז 
בקרב  הפיננסים  תחום  את 
מותו  לפני  ממש  הביטוח.  סוכני 
הפתאומי הספיק לארגן ולנהל את 

כנס הפיננסים הראשון של הלשכה.
אריה  הביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא 
"ארז  כי  מותו,  לאחר  מסר  אברמוביץ, 
הלשכה,  בפעילות  משמעותי  עוגן  היה 
היה אדם רב פעלים בעל אישיות מיוחדת, 

ואין ספק שייחסר לכולנו".

שנה למותו של ארז גוטמן ז"ל

לשכת סוכני הביטוח 
 משתתפת בצערם 

של משפחת שרוני 
 בפטירתו של חבר הלשכה 

דוד שרוני ז"ל
שלא תדעו עוד צער

ארז גוטמן ז"ל
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