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העיתון של ענף הביטוח

בעקבות הסערה הפוקדת את ישראל:
הלשכה הקימה מוקד מידע לרשות הציבור הרחב 

בנוגע לזכויותיו הביטוחיות
ישראל  את  הפוקדת  הסערה  בעקבות 
הרבים  והנזקים  האחרונים  בימים 
הקימה  עסק,  ובתי  דירות  לרכבים, 
הציבור.  לרשות  מידע  מוקד  הלשכה 
בנוגע  לפונים  מידע  לספק  נועד  המוקד 
נזקי  בעקבות  הביטוחיות  לזכויותיהם 
המוקד  אנשי  עם  הקשה.  האוויר  מזג 
האלמנטרית  הוועדה  חברי  נמנים 
הוועדה),  (יו“ר  צרפתי  קובי  הבאים: 
נפתלי קלמי, אהוד שושני, גלעד נסים, 
פינקלשטין.  ודני  אדרי  ענר  סופר,  גיל 

לרשות  המוקד  להקמת  במקביל  כי  יצוין 
הוועדה  של  משולחנה  פורסם  הציבור 
הנחיות  מדריך  בלשכה  האלמנטארית 
מיוחד בנושא, הכולל התייחסות פרטנית 
נזקי  בגין  לציבור  המגיעים  לפיצויים 
הסופה ברכב, דירות ועסקים. כן התראיין 
קובי צרפתי ברשת ב‘ של ”קול ישראל“ 
”מבט“  המרכזית  החדשות  ובמהדורת 
קורא  שהוא  תוך  הראשון,  הערוץ  של 
לפנות  הסערה  בעקבות  שניזוק  לציבור 
האישי  הביטוח  ולסוכן  הלשכה  למוקד 

בעניין  הלשכה  של  פרסומים  והמקצועי. 
תקשורת  באמצעי  גם  ביטוי  קיבלו  זה 
הלשכה,  נשיא   ,CLU כץ  אודי  נוספים. 
לציבור  ”אנו ערוכים לתת מענה  כי  מסר 
הנדרשות  הסוגיות  בכל  לטפל  ומחויבים 
בהתאם  טבע,  נזקי  ביטוחי  במסגרת 

לתנאי פוליסות הביטוח שנרכשו“.
עם פתיחת המוקד בימים אלה, התקבלו 
פניות רבות מצד הציבור וסוכני הביטוח, 
אנשי המוקד, מספקים את המידע הנדרש 

לפונים. 

פרופ‘ עודד שריג: ”המסלקה הפנסיונית תחל לפעול באופן 
חלקי ב-28 ביוני השנה“

בהרצליה,  השבוע  שנערך  מיוחד  בכנס 
מחזון   - הפנסיונית  ”המסלקה  בסימן 
אגף  על  הממונה  הכריז  למציאות“, 
במשרד  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק 
כי המסלקה  פרופ‘ עודד שריג,  האוצר, 
הפנסיונית תחל לפעול באופן חלקי ב-28 
מכן  לאחר  שנה  לדבריו,  השנה.  ביוני 
תפעל המסלקה כבר באופן מלא. הממונה 
הפנסיונית  ”המסלקה  כי  בדבריו  ציין 
למשק  ביותר  רבה  חשיבות  בעלת  הינה 
שהיא  העובדה  לאור  בייחוד  הישראלי, 
החיסכון“.  עלויות  את  משמעותית  תוזיל 
עוד ציין שריג כי ”במצב הנוכחי לא ניתן 
ונגישה  נוחה  בצורה  עדכני  מידע  לקבל 

על מצב הפנסיה שלנו, דבר המקשה על 
שיווק הפנסיה ומהווה חסם לניוד כספים 
בין הגופים השונים. המסלקה תשנה מצב 
והחששות  הוודאות  חוסר  את  ותסיר  זה 
מנכ“לית  קורן,  שרון  החוסכים“.  בקרב 
ייעודית  חברה  שהינה   ,SWIFTNESS
הקמת  לצורך  טכנולוגיות“  ”נס  שהקימה 
שלא  ייחודי  פרויקט  ”זהו  המסלקה, 
מסרה  קורן  העולם“.  בכל  כמותו  נעשה 
בארבעה  תיעשה  המסלקה  הפעלת  כי 
שלבים עיקריים שיימשכו כ-32 חודשים. 
הפעלת  של  הראשון  השלב  במסגרת 
המחצית  במהלך  שיתבצע  המסלקה, 
 - המפיצים  יוכלו   ,2013 של  השנייה 

סוכנויות  פנסיוניים,  ויועצים  סוכנים 
- לקבל מידע על  ויועצים בבנקים  הסדר 
לקוחותיהם.  של  הפנסיוניים  החסכונות 
הוסיף  ישראל“,  ”נס  נשיא  קוטק,  אפי 
המסלקה  של  שונות  ”פעילויות  כי 
של  הפיתוח  ממרכז  יפעלו  הפנסיונית 
בין  אלו.  בימים  המוקם  שבע,  בבאר  נס 
שירות  מוקד  הנגב  מבירת  יפעלו  השאר 
הלקוחות של המסלקה, חלק ניכר מצוות 
המסלקה  של  התפעול  חטיבת  הפיתוח, 
בעתיד“.  שיתווספו  נוספות  ופעילויות 
לדבריו, העתקת חלק מהפעילויות לבאר-

שבע נועדה לסייע בפיתוח הנגב ובביסוס 
האזור כמרכז היי-טק.

זהירות° משטרת ישראל הציבה מצלמות חדשות בכבישי ישראל 

נועד לספק לנהג שירות הגנה  ¢הגנה משפטית בדרכים¢  כתב השירות 
כתב  את  שירכוש  לקוח   Æגוף ונזקי  נזקין  תעבורה  בתחומי  משפטית 
בתחום¨  המתמחה  מקצועי  דין  מעורך  משפטי  שירות  יקבל  השירות 

Æתמורת תשלום חודשי קבוע במחיר שווה לכל נפש

עו¢ד לכל נהג
ולכן הלקוח שלכם צריך∫
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שמעון מירון, המשנה למנכ“ל וראש אגף ביטוח חיים ופיננסים ב“הכשרה חברה לביטוח“: 
”חיזוק הפנסיה הוא דבר חשוב, אך יש לאפשר לציבור 

בחירה בין כמה חלופות“
כל  להאחדת  ברורה  במגמה  פועל  ”האוצר 
המוצרים הפנסיוניים השונים - גמל, פנסיה 
עם  אחיד  פנסיוני  מוצר  ויצירת   - ומנהלים 
דמי ניהול דומים, כאשר הבידול יהיה סביב 
התשואות והשירות בלבד“. כך אומר שמעון 
ביטוח  אגף  וראש  למנכ“ל  המשנה  מירון, 
חיים ופיננסים ב“הכשרה חברה לביטוח“, עם 
”זה מתחזק   .2013 פתיחת שנת הפעילות 
עוד יותר היום כאשר האוצר מחק את אחד 
המנהלים  ביטוחי  של  המהותיים  היתרונות 
חיים  - הבטחת תוחלת  קרנות הפנסיה  אל 
האוצר  אחרות,  במילים  הקצבה.  ומקדם 
אמר.  הפנסיה“,  לקרנות  הציבור  את  דוחף 
מירון אינו חולק על החזון הכללי המנחה את 
אזרח  שלכל  כך  הפנסיה  חיזוק  של  האוצר 
יהיה מינימום פנסיה לאחר פרישה, אך הוא 
ובעיקר את  ביצוע המהלכים  אופן  חולק על 
הדרך הגורפת שבה היא נעשית. ”האחדת 
המוצרים תפגע בחופש הבחירה של החוסך 
ותמנע היצע של פתרונות שונים ההכרחיים 
למאפייני  החיסכון  אפיק  את  להתאים  כדי 
החוסך הספציפיים. מותר לחוסך לשלם יותר 
בביטוח  מקובל  שהיה  כמו  וודאות  ולקבל 

שמרוויח  למי  מותר  חוזה.  שהם  מנהלים 
מעל השכר הממוצע לחסוך“. הוא גם מעריך 

יגרמו לכך שהמוצרים  שבסוף כוחות השוק 
האוצר  שגם  וצופה  הביטוחית  לזירה  יחזרו 
שלאחר  המוצרים  את  ”להנשים“  ינסה 
שייווכח שכל ההפקדות הולכות רק לקרנות 

אל  ”הכשרה“  להיערכות  בהקשר  הפנסיה. 
בתחילת  לתוקף  שנכנסה  הרפורמה  מול 

המנהלים  בביטוחי  לשינויים  בנוגע  השנה 
שוקדים  בהכשרה  ”אנחנו  כי  מירון  ציין 
ביטוח  דור חדש של מוצרי  פיתוח  היום על 
יתרונות  בין  שישלבו  יצירתיים,  פנסיוניים 
ואשר  פנסיה  קרן  ויתרונות  מנהלים  ביטוחי 
עם  לחוסכים  משמעותי  מוסף  ערך  יעניקו 
זמן קצוב“.  מקדם מובטח אך מוגדר לפרק 
על רקע הדברים מבקש מירון להדגיש את 
מחויבות החברה לסוכני הביטוח. ”אני מכיר 
ומודע לטענות השונות ואף המשונות בנוגע 
מבחינתנו,  הסוכנים.  חיוניות  או  לחשיבות 
סוכני הביטוח היו ויהיו ערוץ השיווק וההפצה 
הבלעדי של החברה. אנו עובדים עם סוכנים 
ונאמנים  מוטיבציה  חדורי  וצעירים,  ותיקים 
תחליף  אין  התחתונה,  בשורה  לחברה. 
מירון  הסוכנים“.  עמם  שמביאים  לערכים 
מציין בהקשר זה כי כדי להבטיח זרימת דם 
להבטיח  פועלת  ”הכשרה“  למערכת  חדש 
את טיפוחו של דור צעיר חדש בענף סוכני 
לשכת  עם  בשיתוף  השנה,  ותוביל  הביטוח 
סוכני הביטוח, שילובם של סטודנטים לביטוח 
הנמצאים בתחילת דרכם במשרדים ותיקים 

ותפעל להעצמתם.

מירון: "האחדת המוצרים תפגע בחופש 
הבחירה של החוסך ותמנע היצע של 

פתרונות שונים ההכרחיים כדי להתאים 
את אפיק החיסכון למאפייני החוסך 

הספציפיים"

עוד מדבריו: "אני מכיר ומודע 
לטענות השונות ואף המשונות 

בנוגע לחשיבות או חיוניות הסוכנים. 
בשורה התחתונה, אין תחליף לערכים 

שמביאים עמם הסוכנים"

אלי ארליך שרותי ביטוח בע"מ

סוכנות הביטוח המובילה בישראל בביטוחי נסיעות לחו"ל לגיל השלישי
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במסכת (בבא, בתרא, יב/א) נאמר: ”מיום 
מן  הנבואה  ניטלה  המקדש  בית  שחרב 
הנביאים וניתנה לחכמים“, ואילו בהמשך 
המסכת נאמר ”מיום שחרב בית המקדש 
ניטלה הנבואה מן הנביאים וניתנה לשוטים 
רבות  פרשנויות  יש  לנאמר  ולתינוקות“... 
אלא  בנבואה.  לעסוק  שלא  החלטתי  ולכן 
לשנים  צעדנו  את  נתכנן  איך  שני,  שמצד 
את  מכנה  אני  אין  זאת,  לאור  הבאות? 
כנבואה אלא הערכה  זה  הנכתב במאמר 
הביטוח  שוק  יראה  איך  צפי  או  בלבד, 
בשנים הבאות (5 שנים ומעלה) וכנגזרת 

מכך - פעילותו של הסוכן.

הרבה מאוד מוצרים - מעט עמלה
ההוליסטית  הגישה  היא  הנכונה  הגישה 
במרכז  הלקוח  את  מציב  הביטוח  סוכן   -
מוצרים:  שלל  של  מעטפת  ומסביבו 
מפיננסים ועד חסכון לילד, מביטוח דירה 
יהיו  המוצרים  רוב  וכו‘.  חו“ל  ביטוח  ועד 
בראיה  אך  נמוכה  עמלה  עם  מוצרים 
לסיפוק  מעבר  הוליסטית  גישה  כוללת, 
גם  מייצרת  הלקוח  לצרכי  נכונות  הגנות 
ארוכים,  לטווחים  רווח  יחידת  סוכן  לכל 
וזאת על בסיס צבירה של נפרעים ופחות 
פעמיות-עמלות  חד  עמלות  של  בסיס  על 

היקף או יעדים.

ביטוח כללי 
בניגוד למוצרי החיים/פנסיה אשר יושתתו 
יותר על עמלה נמוכה הפרוסה לאורך כל 
יהיה  הכללי  הביטוח  הרי  הפוליסה,  חיי 
המקור העיקרי לקבלת כספים חד פעמיים 
המזומנים  תזרים  את  למעשה  יהוו  אשר 
התקורות  לכיסוי  הסוכן  עבור  השוטף 
ושאר הוצאות. מעבר לזה, הביטוח הכללי 
יהווה עוגן של הכנסות ידועות מראש לכל 
המזומנים  תזרים  לתכנון  כבסיס  חודש 
רדיקלים  שינויים  צופה  איני  סוכן.  כל  של 

בשנים הקרובות בענף זה. 

מוצרי הבריאות
מוצרים  על  בעיקר  בעתיד  יתבססו 
חלק  זולים.  שרות  כתבי  משלימים, 
בביטוחי  כיום  הקיימים  מהיתרונות  גדול 
הבריאות הקלאסיים יעברו מהעולם ועיקר 
משלימים  ביטוחים  על  יהיה  המשחק 
קופות  שגם  להניח  סביר  למשלימים. 
הביטוחים  במערך  שינוי  יבצעו  החולים 
בתקופה  מתחילה  כבר  והמגמה  שלהם 

זו. קופות החולים, על בסיס ”כוח הקניה“ 
הגדול אשר ברשותם, יוכלו להשיג תמחור 
יותר זול למוצרים שונים בתחום הבריאות 
והסיעוד, והיצרנים יראו בהם אפיק הפצה 
זול יותר מסוכני הביטוח, כמובן על בסיס 

חוקי ומאושר מטעם הרגולציה.

מוצרי פנסיה וגמל
יושתתו  פנסיוני  לחיסכון  המכירות  עיקר 
על קרנות הפנסיה והגמל. קיימת סבירות 
לשינוי תיקון 3 ובעניין זה - לאפשר נושא 
של סכומים הוניים אשר יהפכו לקצבאות 
לפי רצון החוסך בעת פרישה, או לחילופין 
יישארו הוניים. קשה לי מאוד לראות את 
הבטחת  את  ומעמיקה  נכנסת  המדינה 
להוציא  מוצרים  לעוד  המיועדות  האג“ח 
של  שבסופו  סבירות  ישנה  אך  פנסיות, 
יום יבוצע יישור קו בין כל מוצרי החיסכון 
מובטח  אג“חי  בסיס  עם  ארוך  לטווח 
יתחרו  ההשקעות  ובתי  הביטוח  וחברות 
להבטיח  היכולת  על  עצמם  לבין  בינם 
לרובד  מעבר  שונות  לתקופות  תשואה 

הראשוני.

הורדת דמי הניהול
להיות  תמשיך  הניהול  בדמי  השחיקה 
ועדיין לא נאמרה המילה האחרונה, דבר 
ישירות  להתקשר  גדולים  גופים  שיביא 
בלבד  תפעול  שרותי  ולקבל  היצרנים  עם 
מגופים חיצוניים, מנהלי הסדרים לשעבר. 
אני לא פוסל כי בטווח הארוך רובד הפנסיה 
ביטוח  לידי  יועבר  הממוצע  השכר  על 
המשולמת  הזקנה  לקצבת  בנוסף  לאומי 
לא  הביטוח  לסוכני  כי  לכל  ברור  כיום. 
רווחיות)  או  (כדאיות  רנטביליות  תהיה 

למכור פנסיות ולתת שרות בגינן.

גביה עבור שירות
שירותים  בגין  כסף  גביית  של  המגמה 
מספקים  הביטוח  סוכני  אשר  שונים, 
הפעולות  לחמש  מעבר  ללקוחות 
הבסיסיות המופיעות בחוק חוזה הביטוח, 
תלך ותגבר, והצפי שלי כי נגיע למצב בו 
יגיעו  הסוכן  של  מהכנסותיו   -15%  20%
תמורת  ללקוחות  ייתן  אותם  משירותים 

תשלום.

תחום הגיל השלישי
זה  מאוד.  גדולה  תאוצה  יקבל  זה  תחום 
הגדולים.  הצמיחה  ממנופי  אחד  יהיה 

הפרישה  גיל  לפני  לאנשים  פתרונות 
אנונות  למיסוי,  הקשור  בכל  ולאחריו, 
רבים  בכספים  המטפלים  פתרונות  ושאר 
הביטוח  חברות  הציבור.  בידי  הנמצאים 
ישקיעו הרבה מאוד כסף לבניית תשתית 
יצטרכו  הביטוח  סוכני  וגם  זה  לתחום 
ברצונם  אם  התחום,  את  ולהכיר  ללמוד 
להמשיך לתת שירות ללקוחות מתבגרים 
ולא לאבד אותם לחברות או לבנקים. ככל 
וככל  ויתרחק  ילך  הפרישה  גיל  שנושא 
מפנסיה  קיום  של  לבעייתיות  שהמודעות 
כך  ותתגבר,  תעלה  רבות  שנים  לאורך 
לתכנון  הלקוחות  מצד  ביקוש  יותר  יהיה 

נכון של הפרישה ואחריה.

מתכננים פיננסים
תכנון  זו של  נישה  לאורך השנים הבאות 
פיננסי תתפתח וחלק מהסוכנים יאמץ כלים 
תכנונים  לביצוע  ומקצועיים  מתוחכמים 
מהשירות  כחלק  ללקוחותיו  פיננסים 
זו  לנישה  תשלום.  תמורת  במשרדים 
יותר מ-15% מסוכני  לא  יכנסו  להערכתי 

הביטוח הקיימים.

מסלקה פנסיונית
יום, תקום, או בשנת  מסלקה, בסופו של 
2013 או בשנת 2014. בתחילה כמסלקת 
דבר  כספים,  כמסלקת  מאוחר  ויותר  ידע 
כיום.  הקיימים  מהגופים  חלק  ייתר  אשר 
לשחקנים  תאפשר  הפנסיונית  המסלקה 
בנושא  להתרומם  הצליחו  לא  היום  שעד 
לדוגמא,  הבנקים,  כגון  הפנסיוני  הייעוץ 
חסמים  ללא  לתחום  בחזרה  להיכנס 
הקיימים כיום. הסוכנים מנגד יחויבו להיות 
ערוכים טכנולוגית כולל נושא של אבטחות 
מידע ועוד, כאשר השקיפות, אשר תהיה 
גדולה בין כל הגורמים בשוק, רק תגביר 
ובמיוחד  השירות  בנושא  התחרות  את 
במרווחים  וכמובן  הטכנולוגי...  בתחום 

קטנים ביותר.

שווק ישיר של היצרנים
שכירים  של  ישיר  שיווק  של  המגמה 
ותגבר  תלך  רק  היצרנים  אצל  העובדים 
ניצניה אנו רואים כבר היום. לצערי,  ואת 
של  בסופו  זאת.  למנוע  מאוד  קשה  יהיה 
יום, חברות הביטוח יחזיקו מספר זרועות 
ודרך  בנקים...  שכירים,  סוכנים,  הפצה, 
אלו תתבצע ההפצה של המוצרים  גופים 
שחלק  מצב  פוסל  לא  אני  השונים. 

13 נקודות על עתיד שוק הביטוח וסוכני הביטוח
מאת: יובל ארנון, חבר הוועד המנהל וסגן יו"ר הוועדה לביטוח חיים ופיננסים

המשך הכתבה בעמ' הבא >>
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עצמאי  של  מסטאטוס  יעברו  מהסוכנים 
בסיס  על  יצרן  אצל  שכיר  של  לסטאטוס 
תהיה  זו  לחילופין  או   ,TIED AGENT
 - בעתיד  הסוכנים  הכשרת  ממגמת  חלק 

מסלולים מובנים לשכירים אצל היצרנים.

התכנסות סוכנים למרכזי תפעול
לאור הקטנת דמי הניהול, הקטנת עמלות 
לטכנולוגיה  דרישה  נוספים,  במוצרים 
של  וגדלות  הולכות  עלויות  מתקדמת, 
ביקוש  יהיה  מקצועי,  אדם  וכוח  תקורות 
שירות  למרכזי  סוכנים  להתכנסות  מוגבר 
ותמיכה מקצועית בכל התחומים. התופעה 
מתחילה כבר היום, אך להערכתי רק תלך 
ותגבר לאורך השנים ואנו נראה אשכולות/

ילכו  אשר  תפעול,  סוכנים/מרכזי  בתי 
ויתעצמו ורובם אם לא כולם יהיו בשליטת 

היצרנים.

קיטון במס‘ הסוכנים העצמאים
הסוכנים,  של  היום  הממוצע  הגיל  לאור 
מבחינת  הן  חדש  דם  כניסת  חוסר  לאור 
תדמית  קשות,  בחינות  כגון  חסמים 
בתחילה  נמוך  מזומנים  תזרים  נמוכה, 
העצמאים  הסוכנים  מס‘  ויקטן  ילך  ועוד, 
שלי  הצפי  שנים   10 של  בטווחים  בענף. 
כי כמות הסוכנים העצמאים תקטן בקרוב 
הסוכנים  ממצבת  יותר  ואולי  ל-40% 
הקיימת כיום. כפי שציינתי זרועות ההפצה 
 - הפצה  צינורות  ל-3  יחולקו  בעתיד 

סוכנים עצמאים,סוכנים ומשווקים שכירים 
בנוגע  אלו הערכתי  כל  בסיס  על  ובנקים. 

לקיטון במספר הסוכנים העצמאיים. 

דיגיטציה
תחילתה  את  אשר  בעתיד,  העבודה 
בצורה  לא  עדיין  אמנם  היום,  רואים  אנו 
השנים  שינקפו  ככל  אך  משמעותית, 
תהליכי  בכל  השולטת  תהיה  הדיגיטציה 
העברה  דיגיטלית,  מחתימה   - העבודה 
ישירה לחברה, חיתום דיגיטלי במסלולים 
חלק  יבצעו  הלקוחות  ועוד.  ועוד  ירוקים 
דרך  להם  יתאפשרו  אשר  מפעולות  גדול 
היום  כבר  אשר  היצרנים,  של  פורטלים 
מספקים אינפורמציה רבה. על ציר הזמן, 
ובמיוחד אצל הלקוחות ”מהדור השלישי“, 
תתבצע  התקשורת  רוב  הצעירים, 
יעמידו  היצרנים  אשר  הטכנולוגיה  דרך 

לרשותם.

בהכרח  לא  אולי  ואחרות  אלו  נקודות 
”משמחות“ את קוראי מאמר זה, ובמיוחד 
את דור הסוכנים המבוגר יותר, אך מטרתו 
אינה לשמח או להעציב איש כי אם לתת 
נקודת מבט על צפי פרטי שלי כיצד יראה 
העתיד בשוק הביטוח ומה השלכותיו על 
הסוכן העובד היום, בין אם הוא צעיר או 
מבוגר. אין לי כל ספק כי הטמנת הראש 
בחול ולהסתפק במשפט שכל כך מאפיין 
 - בסדר“  ”יהיה  שבנו  הישראליות  את 

להכנת  בכלום  תסייע  ולא  פתרון,  אינה 
 5-10 של  בטווחים  לעתיד  הסוכנים 
שנים מהיום. יש בוודאי כמה גופים אשר 
וביצירת  במחשבה  חלק  לקחת  אמורים 
לשכת  ובראשונה  בראש  פתרונות, 
ובונה בימים  סוכני הביטוח, אשר עמלה 
הבאות.  לשנים  האסטרטגיה  את  אלו 
אינם  אשר  ביצרנים,  מדובר  מכן  לאחר 
משלהם,  ”אגואיסטים“  משיקולים  חפים 
כאחד  הסוכנים  את  צריכים  עדיין  אך 
אשר  הרגולציה,  וגם  ההפצה  מצינורות 
מאות  לייצר  האחרונות  בשנים  מטיבה 
מסמכים, תקנות, חוזרים בקצב מדהים, 
רגולציה אם  אותה  לטובת הלקוח,  והכל 
בעתיד  הביטוח  ששוק  רוצה  היא  אכן 
יהיה תחרותי, ותחרות בד“כ מטיבה עם 
הלקוח, מחויבת באותה מידה גם לציבור 
מחויבת  שהיא  כפי  בדיוק  הביטוח  סוכני 
צינורות  כאשר  וגם  הסופי.  ללקוח 
ויתרחבו,  יתעצמו  הנוספים  ההפצה 
בתהליך  הסוכן  של  חשיבותו  עדיין 
לדאוג  צריך  הרגולטור  ביותר.  חשובה 
לציבור זה שיקבל את הכלים המקצועיים 
לפעילותו  שהתמורה  מהיצרנים,  ביותר 
שמעמדו  בכבוד,  להתפרנס  לו  תאפשר 
המקצועי לא יפחת מנותני שירות אחרים 
שיתוף  ורק  הלבן...  הצווארון  במקצועות 
שמניתי  הגורמים  כל  בין  הדוק  פעולה 
הביטוח  סוכני  לתועלת  להיות  יוכל  לעיל 

לקראת העתיד.

>> המשך הכתבה מעמ' קודם 

כלל ביטוח מכרה את פעילות כלל פיננסים לקבוצת הראל
”כלל ביטוח“ חיסלה למעשה את פעילותה 
”כלל  חברת-הבת  את  ומכרה  הפיננסית 
פיננסים“ לקבוצת ”הראל“ תמורת כ-210 
מכירת  את  כוללת  העסקה   .₪ מיליון 
פעילות קרנות הנאמנות (כ-185 מיליון ₪) 
מיליון  (כ-25  ניהול התיקים  פעילות  ואת 
₪). ”כלל פיננסים“, הזרוע הפיננסית של 
ובתחילה  שנים  כ-10  לפני  נוסדה  כלל, 
נחשבה לסיפור הצלחה. עם זאת, בשנים 
האחרונות נקלעה חברת הבת למשברים 
בהתאם,  כבדים.  חובות  וצברה  רבים 
חלו בצמרת החברה שינויים פרסונאליים 
עוד  להזרים  נדרשה  האם  וחברת  רבים 
יציבות  על  לשמור  מנת  על  כספים  ועוד 

מנכ“ל  כהן,  איזי  הפיננסית.  הפעילות 
”כלל ביטוח“ ויו“ר ”כלל פיננסים“, הסביר 
ואמר כי ”ההחלטה על ביצוע העסקה הינה 
להתמקד  החברה  חלק מאסטרטגיית 
ופנסיה  ביטוח  הכוללת  הליבה  בפעילות 
ייעוד  תוך  עיקריים ומובילים,  כמוצרים 
כי  הוסיף  כהן  זו“.  לפעילות  ההון  עודפי 
”אנו עושים מאמצים רבים לשלב בקבוצת 
בהראל,  ייקלטו  שלא  העובדים  את  כלל 
להציע  או  לתפקידיהם  דומים  בתפקידים 
להם הכשרה מקצועית ושילוב בתפקידים 
ממשיכה  ”הראל“  מנגד,  אחרים“. 
רכישות  באמצעות  פעילותה  בהרחבת 
של פעילות המתחרות. אחרי שרכשה את 

פעילות ביטוח החיים מ“אליהו“, הרכישה 
את  מחזקת  הפיננסי,  בתחום  הנוכחית, 
מעמדה של ”הראל“ ומקרבת אותה מאוד 
חברת  בקרב  כיום  המוביל  למעמדה 
בתחום  ”הפניקס“  חברת  של  הביטוח 
של  הנאמנות  קרנות  מיזוג  עם  כך,  זה. 
לגוף  ”הראל“  תהפוך  פיננסים“,  ”כלל 
נאמנות,  קרנות  המנהל  בישראל  הגדול 
יו“ר   .₪ מיליארד  כ-30  של  נכסים  עם 
”הראל פיננסים“, שמעון אלקבץ, מסר כי 
פעילות איכותית  מזהים  אנו  זו  ”בעסקה 
היטב  המשתלבת  מקצועיים,  אנשים  עם 
הפיננסים  פעילות  של  העסקים  בליבת 

בהראל“. 

למוצרים/שירותים  הנוגע  בכל  הלשכה  מטעם  ופיננסים  ביטוח  בעיתון  המתפרסם  והחומר  המידע  לגבי  בעקיפין,  ו/או  במישרין  אחראית,  היא  ואין  עמדה  כל  מביעה  אינה  הלשכה 
המוצעים ע"י ספקים/גופים כלשהם. הלשכה אינה צד להתקשרות בין חבר הלשכה או מי מטעמו או מזמין כלשהו לבין מציע המוצר או השירות. אין לצלם להעתיק או להפיץ בדרך 

אחרת גליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל. 
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האם ”כלל ביטוח“ תימכר ל“כור“?
קבוצת ”אי.די.בי“ מסרה השבוע לבורסה כי 
זו ”בוחנת בחינה ראשונית של מהלך עסקי, 
החזקותיה  כל  או  חלק  יימכרו  במסגרתו 
האמור  המהלך  פרטי  לכור.  ביטוח  בכלל 
טרם גובשו וטרם נדונו בארגונים המוסמכים 
יהיה כפוף  של החברה או של כור. ביצועו 
רגולטוריים,  גופים  שונים של  לאישורים 
חוק  לפי  ואישורים  מממנים  גורמים 
ודאות בביצוע  כל  אין  זה  בשלב  החברות. 
המהלך“. יצוין כי ”כור“ הינה חלק מקבוצת 
דנקנר  נוחי  שבבעלות  פיתוח“,  ”איי.די.בי 
על  מדובר  שלה.  כ“חברה-נכדה“  ומוגדרת 
ההחזקות  מלוא  במכירת  הפרסומים  פי 
בתוספת  ביטוח“,  ”כלל  (55%) בחברת 
של  ביטוח“  ב“כלל  מוערך  שליטה  פרמיית 
כ-2 מיליארד שקל. הרקע למהלך, כך נדמה, 

קשור להסדרי החוב של הקונצרן שבבעלות 
דנקנר, כאשר הוא מבקש באמצעות מהלך 
קופת  בנזילות הכספיים של  זה להשתמש 
המזומנים  מצוקת  את  לפתור  כדי  ”כור“ 
איום  את  לדחות  ובכך  פיתוח“  ב“אי.די.בי 
3 שנים  הסדר החוב לבעלי האג“ח למשך 
סביב  ”אי.די.בי“  מצוקת  כי  יצוין  לפחות. 
תפסה  האג“חים  לבעלי  החובות  הסדר 
בשנה האחרונה כותרות רבות וספקולציות 
שונות בנוגע לאיתנותה של הקבוצה ויכולתו 
בתחילת  חובו.  את  לפרוע  דנקנר  של 
רבתית  סערה  פרצה   2012 ספטמבר 
שהביאה  באי.די.בי,  האג“ח  הסדר  סביב 
ד“ר יובל שטייניץ, לצאת  את שר האוצר, 
אף בהכרזה מיוחדת לפיה ”חשוב להרגיע 
את הרוחות. אגף שוק ההון עוקב תקופה 

הפנסיוני  החיסכון  אי.די.בי.  אחרי  ארוכה 
והוא  בטוח,  ישראל  מדינת  אזרחי  של 
חשוף לאי.די.בי בפחות מפרומיל. לכן, גם 
אם התרחיש הגרוע ביותר חלילה יתרחש 
לחשוש“.  ממה  הישראלי  לציבור  אין   -
ומסר  הוסיף  באוצר  בכיר  גורם  זאת,  עם 
לנוחי  לסייע  כוונה  שום  לאוצר  אין  כי  אז 
ו“אי.די.בי“ תיקלע להסדר  דנקנר במידה 
של  האג“ח  מחזיקי  קיימו  כך  בתוך  חוב. 
שבמהלכה  אסיפה,  אחזקות“  ”אי.די.בי 
נדרשו להצביע על גורל התשלום שצריכה 
 35 של  בהיקף  מיידית  לפרוע  החברה 
”עסק  הערת  בעקבות  זאת  מיליון שקל. 
של  השני  הרבעון  לדוחות  שצורפה  חי“ 
ביכולת  ספק  הטילה  זו  הערה  אי.די.בי. 

פירעון החוב העתידית של אי.די.בי. 

מינויים חדשים

שורה של מינויים חדשים בחטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה של ”מגדל“
אריק יוגב, המשנה למנכ“ל ”מגדל“ וראש 
חטיבת הלקוחות וערוצי ההפצה בקבוצה, 
של  חדשים  מינויים  של  שורה  על  הודיע 
בעלי תפקידים בכירים בחטיבה. במסגרת 
זו ימונה אילן סלה לתפקיד מנהל מכירות 
מרחב סוכנויות של מגדל, במקומו של גורי 
מנהל  לתפקיד  מכבר  לא  שקודם  יעקב, 
ל“מגדל“  הצטרף  סלה  סוכנויות.  מרחב 
מפקח,  בתפקידי  והתקדם   1999 בשנת 
מנהל מכירות בריאות וריסק במרחב מרכז 
ומנהל היחידה להכוונה פנסיונית. כמו כן 
ימונה ארז בן חיל למנהל היחידה להכוונה 

חיל  בן  סלה.  אילן  של  במקומו  פנסיונית 
תחילה   ,1999 משנת  ב“מגדל“  עובד 
כמנהל מכירות בריאות ולאחר מכן במגוון 
בריאות  מכירות  מנהל   - מכירות  תפקידי 
ופנסיה, מנהל מכירות פנסיה ארצי, מנהל 
חיים  מחלקת  ומנהל  מרחבי  מכירות 
הלקוחות  בחטיבת  נוסף  מינוי  חדשים. 
ב“מגדל“ כולל את יוסי אביב. אביב ימונה 
של  במקומו  צפון  מרחב  מכירות  למנהל 
רובי קליין שפרש מהחברה. הוא החל את 
ובתפקידיו   1999 בשנת  ב“מגדל“  דרכו 
האחרונים שימש כמפקח וכמנהל מכירות 

הפנסיה והפיננסים במרחב צפון. יוגב ציין 
גאה  הוא  כי  החדשים  למינויים  בהקשר 
להמשיך ולטפח את שדרת הניהול שצמחה 
מבית. ”כל הארבעה הם בוגרי אותו קורס 
בשנת  שהתקיים  החברה  של  מפקחים 
1999 ומאז ביצעו מגוון רב של תפקידים 
במגדל. גורי, אילן, ארז ויוסי מביאים עמם 
אחד  לכל  ואיכותי.  משמעותי  מוסף  ערך 
מהם היכרות מעמיקה עם החברה וערוצי 
ניהולי  ניסיון  רב,  מקצועי  ידע  ההפצה, 
וקשרים אישיים מצוינים עם ממשקי עבודה 

פנימיים וחיצוניים כאחד“, אמר יוגב. 

בכיר נוסף עובר מ“כלל ביטוח“ ל“הפניקס“
השירות  מנהלת  אסלן,  חני  מעבר  לאחר 
והדרום  ירושלים  מרחב  מנהלת  כן  ולפני 
”הפניקס“,  לחברת  ביטוח“,  ”כלל  של 
ועובר  אותה הדרך  עושה את  נוסף  בכיר 
שטובי,  שמי  זהו  הפעם  ל“הפניקס“. 

המכירות  מטה  ומנהל  לסמנכ“ל  שמונה 
בחטיבת הלקוחות של החברה. שטובי עבד 
שורה  ומילא  כעשור  במשך  ביטוח“  ב“כלל 
תל  במרחב  מפקח  ביניהם  תפקידים,  של 
אביב, מנהל מחלקת הדרכת הסוכנים של 

הכלכלית  הפעילות  אחראי על  החברה, 
החזקות  ב“כלל  העסקי  והפיתוח 
מנהל  האחרון,  ובתפקידו  סוכנויות“ 
היחידה לתכנון עסקי במערך המכירות של 

”כלל ביטוח“. 

www.gsr.co.il  |  dani@gsr.co.il  |  054-4884220
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מס הכנסה פנה בבקשה דחופה לפרק את סוכנות הביטוח 
”רב אור“ של אבנר קופל ו“הפניקס“

ממשיכות ונערמות הפרשיות בנוגע לסוכנות 
אבנר  העסקים  איש  של  ”רב-אור“  הביטוח 
בחודש  כזכור,  ”הפניקס“.  מקבוצת  קופל, 
אוקטובר נודע כי פרקליטות מחוז תל אביב 
(מיסוי וכלכלה) צפויה להעמיד לדין מנהלים 
העלמות  בגין  קופל  אבנר  ואת  מ“הפניקס“ 
מס של מיליוני שקלים, זיוף מסמכים ועבירות 
מרמה נוספות. תחילת הפרשה הייתה בסוף 
2010 עת חוקרי רשות המסים עצרו את קופל 
בחשד להתחמקות מתשלום מס בהיקף של 
הכנסות  על  אמת  דיווח  ואי  שקל  מיליון   7
שקיבל עבור סוכנות הביטוח ”רב אור“. לפי 
החשד זייף קופל מסמך, בו נכתב כי הסוכנות 
מתשלום  להתחמק  כדי  מפעילות,  חדלה 
למס הכנסה בגין הלוואות שהתקבלו מחברה 
כי  בית המשפט  קבע  מעצרו  לאחר  אחרת. 
קיים חשד סביר הקושר את קופל לחשדות 
למעצר-בית.  נשלח  והוא  לו  המיוחסים 
על-ידי  ב“הפניקס“  בכירים  זומנו  בהמשך 
רשות המסים לתת עדות בנוגע למעורבותה 
של החברה בפרשה. החשד לגבי ”הפניקס“, 
בכיריה ובכיריה לשעבר, הוא כי הם אפשרו 
ול“רב אור“ להשתמש בדרכי עורמה  לקופל 

מזויפת  זכות  המחאת  בפניהם  להציג  כדי 
ובכך למנוע ניכוי מס במקור. במקביל לפרשה 
זו פנה באחרונה מס הכנסה לבית המשפט 
המחוזי בבאר שבע בבקשה דחופה, במעמד 
”רב  לסוכנות  זמני  מפרק  למינוי  אחד,  צד 
שקל.  מיליון  כ-13  של  לחוב  בטענה  אור“, 
מוחזקות  הסוכנות  מניות  כי  נאמר  בבקשה 
איגוד  כיו“ר  גם  (המשמש  קופל  ידי  על 
ודוד נאור בחלקים שווים, כאשר  הכדורסל) 
שהינו  קופל  של  הינה  בחברה  השליטה 
בבקשה  נוספות.  חברות  במספר  בעלים 
נאמר עוד כי ”רב אור“ עסקה במתן שירותי 
והיא  עובדים,  לוועדי  קולקטיביים  ביטוח 
מקיימת קשר עסקי ענף עם חברת הביטוח 
הצורך  קיים  הכנסה  מס  לטענת  ”הפניקס“. 
לברר את הסתעפות הקשרים בין הצדדים, 
לרבות בין השותפים בסוכנות, בין החברות 
חברת  לבין  הסוכנות  ובין  קופל  שבבעלות 
”הפניקס“. זאת בעקבות חשד לכאורה לאי-
סדרים בהתנהלותה הכספית של ”רב אור“, 
מסים  מתשלום  להתחמקות  כאמור  שהביא 
כדין. במקביל מצא מס הכנסה כי ”רב אור“ 
כנגד  חובה  בעוד  נכסיה  מכל  כמעט  רוקנה 

מגיע  מסים  מתשלום  לכאורה  ההתחמקות 
חובותיה  כי  נאמר  בבקשה   .₪ מיליון  ל-13 
של ”רב אור“ נובעים מהסכמי שומה והסכמי 
ניכויים עליהם חתמה וכן מהשומות העצמיות 
2012- לשנים  בנוגע  זאת  וכל  שהגישה, 
2001. מחקירה שערך מס הכנסה עולה, כי 
בעוד הוא מנסה לשים ידו על הכספים שאותם 
חייבת לו ”רב אור“, כאשר במסגרת ניסיונות 
שלישיים  צדדים  אצל  עיקולים  הוטלו  אלה 
ובוטל לחברה אישור ניכוי מס במקור, פועלת 
הסוכנות להברחת נכסיה בכל דרך אפשרית, 
משימוש  אף  הסוכנות  בחלה  לא  כך  ולשם 
בשיטות פסולות. עוד מצוין על ידי מס הכנסה 
כי מדו“ח החברה לשנת 2010 עולה כי ”רב 
אור“ הפסיקה לדווח על פעילותה והכנסותיה. 
אשר על כן, במס הכנסה טוענים כי יש צורך 
בשל  אור“  ל“רב  זמני  מפרק  במינוי  דחוף 
והצורך  שנשארו  נכסיה  להברחת  החשש 
הדחוף לאתרם ולמנוע מצב שבו ייעשו בהם 
החברה,  בנושי  לפגוע  העלולות  פעולות 
לרבות כאמור מס הכנסה. אבנר קופל מסר 
בתגובה כי מדובר בפרשה ישנה וכי הוא ומס 

הכנסה מנסים להגיע להבנות בנושא. 

נדחה יישום חוזר המבנה 
האחיד להעברת מידע ונתונים 

בשוק החיסכון הפנסיוני

בתחילת נובמבר 2012 פרסם 
לחוזר  תיקון  הפיקוח  אגף 
להעברת  האחיד  המבנה 
החיסכון  בשוק  ונתונים  מידע 
נקבע  לחוזר  בתיקון  הפנסיוני. 
זה כי ייכנס לתוקף ב-1 בינואר 
הודיע  שהשבוע  אלא   .2013
הפיקוח כי עקב מספר טעויות 
טכניות שנמצאו הוחלט לדחות 
את יישום החוזר לאמצע חודש 
פרסום  טרם   .2013 פברואר 
פורסם  עת  לחוזר,  התיקון 
המבנה  חוזר  רשמי  באופן 
האחיד להעברת מידע ונתונים 

או  הפנסיוני,  החיסכון  בשוק 
הפרוטוקול  המקוצר:  בשמו 
ציין   ,(2010 (אוקטובר  האחיד 
ההון,  שוק  אגף  על  הממונה 
ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, 
פרופ‘ עודד שריג, כי ”רפורמת 
החיסכון  מוצרי  בין  הניוד 
הפנסיוני וכניסתם של הבנקים 
חידדו  הפנסיוני  הייעוץ  לתחום 
את הצורך להסדיר את תהליכי 
בין  והכספים  המידע  העברת 
הגורמים השונים בשוק החיסכון 
מתן  לצורך  לרבות  הפנסיוני, 
ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני“.

סיכום 2012 בגמל: 
קופות אלטשולר שחם בראש 

דירוג התשואות

פי  על  ב-2012.  הגדולות  הגמל  קופות  תשואות  תמונת  מתבהרת 
תמונה זו ניצבות קופות ”אלטשולר שחם“ בראש דירוג התשואות, עם 
תשואה מצטברת בין חודשים ינואר-דצמבר של קרוב ל-15% (גמל 
והשתלמות). אחריהן ניצבת קופת ”מיטב גמל“, עם תשואה מצטברת 
של כ-12% ב-12 החודשים האחרונים ו“הראל עצמה“, עם תשואה 
מצטברת דומה. עוד מנתוני הקופות ב-2012: ”מנורה מבט“ השיגה 
כ-11.3%,  גמל“  ”פסגות  כ-11.5%,  של  תשואה  החולפת  בשנה 
”כלל תמר“ (קופת הגמל השנייה בגודלה בישראל) כ-10.8%, ”דש 
השתלמות“ כ-10.7%... ובתחתית הדירוג, קרן ההשתלמות הגדולה 
בישראל, ”קהל“ של ”מגדל“, עם תשואה מצטברת בשנה החולפת 
קופות  מעמד  את  חיזקו   2012 דצמבר  חודש  נתוני  כ-8.7%.  של 
”אלטשולר שחם“, שהשיגו תשואה חיובית של למעלה מ-1%. גם 
חיוביות  תשואות  רשמו  אחת)  קופה  (למעט  הגדולות  הקופות  יתר 

בחודש האחרון של השנה, בשיעורים שבין 0.10% לבין 0.60%. 
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מגדל השיקה את סדרת התכניות החדשות של ביטוחי 
החיים לשנת 2013, המעודכנות לדרישות הרגולציה

שבוע  בסוף  ”מגדל“  שערכה  פנימי  בכנס 
שעבר, השיקה החברה את סדרת התכניות 
 2013 לשנת  חיים  לביטוחי  החדשות 
החדשות  הרגולציה  לדרישות  המותאמות 

והעדכניות. 
הפנסיוניים  המוצרים  הוצגו  הכנס  במהלך 
בתכניות לשכירים ועצמאיים שאותם מאפשרת 
האפשרויות:  באחת משתי  לשווק  ”מגדל“ 
מכירת התכנית בדמי ניהול מצבירה בשיעור 
שוטפות  ניהול מהפקדות  ודמי   1.05%
כאשר  מבצע  במסגרת  או   ,4% בשיעור 
לקוחות שירכשו סכום ביטוח למקרה פטירה 
ייהנו  בתכנית,  ומעלה  בסך של ₪500,000 
הנובעת  הצבירה  על  מופחתים  ניהול  מדמי 
 • כמפורט:  לפוליסה  השוטפות  מההפקדות 
מסכום צבירה שווה או גבוה מ- ₪150,000 
ירדו דמי הניהול ל-0.85% מצבירה • מסכום 
צבירה שווה או גבוה מ-₪350,000 ירדו דמי 
צבירה  מצבירה • מסכום  ל-0.75%  הניהול 
שווה או גבוה מ-₪750,000 ירדו דמי הניהול 

שווה  צבירה  מסכום  מצבירה •  ל-0.65% 
דמי הניהול  ירדו  מ-₪1,000,000  גבוה  או 
ל-0.50% מצבירה, כאשר בתקופה הראשונה 
לחיי הפוליסה (עד הגעה לסכום צבירה בסך 
של  בשיעור  ניהול  דמי  ₪150,000) יגבו 
השוטפות  מההפקדות  הניהול  דמי   .1.05%
ימשיכו להיות ללא שינוי בשיעור 4%. אריק 
חטיבת  ומנהל  ”מגדל“  למנכ“ל  משנה  יוגב, 
ציין כי החברה שוקדת גם בימים  הלקוחות, 
אלה על פיתוח תכניות ביטוח חדשות אשר 
ירחיבו את סל המוצרים האטרקטיביים אותם 
ניתן יהיה להציע ללקוחות. ”הלקוח של היום 
דורש את המוצר הטוב ביותר, את השירות 
האיכותי בזמינות גבוהה ובמחיר הוגן - ועלינו 
מוטל לספק זאת“ הדגיש יוגב. בתוך כך, צחי 
גפנוביץ, מנהל תחום ביטוח חיים ב“מגדל“, 
העביר הדרכה מקצועית למשתתפים בדגש 
על המאפיינים הבולטים המייחדים את מוצרי 
וביניהם:  שהותאמו לאחרונה  כפי  ”מגדל“, 
הוא  ההצטרפות  במועד  גילם  אשר  לקוחות 

ללא  בפוליסה שלהם,  יקבלו  ומעלה   60
קצבה  מקדמי  הכולל  נספח  נוסף,  תשלום 
החיים.  בתוחלת  שינויים  מפני  המובטחים 
את  כוללות  המשווקות  התכניות  כל  בנוסף, 
היורד שהושק לאחרונה,  הריסק  מסלול 
של  אוטומטית  התאמה  למבוטח  המאפשר 
במהלך  פטירה  של  במקרה  הביטוח  סכום 
תקופת הביטוח, וכן תשלום תגמולי הביטוח 
במקרה פטירה למוטבים בסכום חד פעמי או 
בתשלומים חודשיים, בכפוף לבחירת הלקוח. 
אלו  חדשות  תכניות  כי  מבהירים  ב“מגדל“ 
עבור  לפרישה“  ”מגדלור  לתכנית  מצטרפות 
כבר  ”מגדל“  השיקה  אשר  השלישי  הגיל 
בספטמבר 2012. תכנית זו כזכור הותאמה 
אף היא לתנאי השוק החדשים ומיועדת לבני 
60+ המפקידים כספים הוניים בהפקדה חד 
למבוטח גמישות  נותנת  התכנית  פעמית. 
פדיון,  זכויותיו:  למימוש  אפשרויות  במגוון 
במקרה  שתוקדם  וקצבה  נדחית  קצבה 

סיעוד. 

סוכני הביטוח, חברי הלשכה, נרתמים למהלך ה“חינוך הפיננסי“
מאת: רם אמית, ראש התחום המקצועי בלשכה

ביותר  חשובה  דרך  אבן  הוא  פיננסי  חינוך 
בהתנהלות הכלכלית, חברתית של האזרח.

להשקיע  חשוב  גיל  מאיזה  היא  השאלה 
החינוך  צרכני  הם  מי  או  פיננסי  בחינוך 
לה  המענה  זו,  ששאלה  כמה  עד  הפיננסי. 

פשוט, מסתבר שהוא מעט יותר מורכב.
גם  הרך.  בגיל  שיתחיל  ראוי  פיננסי  חינוך 
של  הרב  להיצע  נחשפים  שלוש  בני  ילדים 
מסגרות  על  להחליט  ההורה  ועל  ”פיתויים 
תקציב שישרתו את הילד ושהילד חייב להבין 

את פשר אותן מסגרות. 
על  על המפקח  כן, משרד האוצר התיל  אם 
שעסוקה  במשרדו  יחידה  להקים  הביטוח 

לחינוך  היקף  רחבת  תוכנית  הפעלת  יהיה 
פיננסי מהגיל הרך ועד לבתי הספר היסודיים, 
החטיבות, מתגייסים לצבא, לחיילים עם בא 
מועד סיום השירות הציבור המבוגרים, עובדים 

שכירים ועצמאיים והציבור לפני פרישה.
הפרויקט הענק הזה חוברים משרד החינוך, 
בתי  ומספר  הבנקאות,  בצהל,  כ“א  אגף 

השקעות.
הן  שהתנהלו  המפגשים  לכל  זומנו  נציגנו 
היה  שלנו  המסר  כאשר  בכנסת  והן  באוצר 
”תרומת לשכת סוכני ביטוח בישראל מוכנה 
להרים את כפפת ההוראה ולהעמיד מספר 
רב של מרצים לביצוע המשימה בכל ממשקי 

מלווה  יהיה  זה  שמהלך  כמובן  הביטוח“ 
במערכי שיעור נאותים. 

לברור  הלשכה  לחברי  פנינו  אלה  בימים 
להירתם  מוכנים  אכן  לשכה  חברי  וכמה  מי 

למהלך.
ותוך  מידי  באופן  היגיע  החברים  תגובת 
המוכנים  חברים  כ-100  נרשמו  שעות   24
פיננסי  לחינוך  מדריכים  ולשמש  להתנדב 

בתחום הביטוח.
נציין שכל התהליך הוא עדיין בהתהוות ואנו 
יכולים להשתלב בתהליך בקטעים מסוימים.

את  נעדכן  הקרובים  החודשים  במהלך 
החברים על התפתחות הפרויקט.

לאחר מספר שנים שלא קיימנו קורסי הכשרה לרישיון 
בביטוח ימי ובעקבות פניות של חברים אנו פותחים קורס 

ביטוח ימי
הקורס ייפתח בתאריך 21.01.2013 

לקבלת פרטים נוספים והרשמה נא לפנות אל המכללה לפיננסים וביטוח שליד לשכת סוכני ביטוח בישראל
 www.hamichlala-bf.org.il | Hamichlala-B.F@insurance.org.il ,03-6395811 טל. 03-6395820, פקס

לאחר מספר שנים שלא קיימנו קורסי הכשרה לרישיון לאחר מספר שנים שלא קיימנו קורסי הכשרה לרישיון 
בביטוח ימי ובעקבות פניות של חברים אנו פותחים קורס בביטוח ימי ובעקבות פניות של חברים אנו פותחים קורס בביטוח ימי ובעקבות פניות של חברים אנו פותחים קורס בביטוח ימי ובעקבות פניות של חברים אנו פותחים קורס בביטוח ימי ובעקבות פניות של חברים אנו פותחים קורס בביטוח ימי ובעקבות פניות של חברים אנו פותחים קורס בביטוח ימי ובעקבות פניות של חברים אנו פותחים קורס בביטוח ימי ובעקבות פניות של חברים אנו פותחים קורס בביטוח ימי ובעקבות פניות של חברים אנו פותחים קורס בביטוח ימי ובעקבות פניות של חברים אנו פותחים קורס בביטוח ימי ובעקבות פניות של חברים אנו פותחים קורס בביטוח ימי ובעקבות פניות של חברים אנו פותחים קורס 

אל תתפשרו
 על פחות 
מהטוב ביותר!
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מאת: דני פינקלשטין, חבר הוועדה האלמנטרית
פינת אור ירוק סיכום שנת 2012 בכבישים

בני   290 ישראל  בכבישי  נהרגו  ב-2012 
אדם, לעומת 382 בני אדם שנהרגו בתאונות 
למעשה,  של 25%.  ירידה  ב-2011,  דרכים 
השנה החולפת הייתה השנה הראשונה מזה 
בתאונות  ההרוגים  מספר  שבה  רבות  שנים 
דרכים ירד מתחת ל-300 בני אדם. מפילוח 
הערים עולה כי בתל אביב נפגעו הכי הרבה 
 ,2012 בשנת  דרכים  בתאונות  אדם  בני 
כאשר 1,537 בני אדם נפגעו בתאונות דרכים 
אדם  בני  ו-10  ינואר-אוקטובר  החודשים  בין 
אדם  בני   250,1 נפגעו  בירושלים  נהרגו. 
בתאונות דרכים (ינואר-אוקטובר) ו-7 בני אדם 
נהרגו. בחיפה נפגעו 565 בני אדם בתאונות 
דרכים (ינואר- אוקטובר) ו-4 בני אדם נהרגו. 
בתאונות  אדם  בני   565 נפגעו  שבע  בבאר 
דרכים (ינואר אוקטובר) ו-3 בני אדם נהרגו. 
בפתח תקווה נפגעו 555 בני אדם בתאונות 
דרכים (ינואר-אוקטובר) ו-3 בני אדם נהרגו. 
בראשון לציון נפגעו 541 בני אדם בתאונות 
דרכים (ינואר-אוקטובר) ו-2 בני אדם נהרגו. 
בתאונות  הרבה  הכי  שנפגעו  האוכלוסיות 
דרכים בשנה החולפת (הנתונים נכונים ל-23 
בדצמבר 2012): ילדים - ב-2012 נהרגו 33 
ילדים (0-14) בתאונות דרכים. מספר הילדים 
ההרוגים בשנת החולפת עלה ב-18%, כאשר 
 28 נהרגו   2011 בשנת  המקבילה  בתקופה 
צעירים   43 נהרגו  ב-2012   - צעירים  ילדים; 
(15-24) בתאונות דרכים; קשישים - ב-2012 
דרכים.  בתאונות   (+65) קשישים   37 נהרגו 
מכלל   10% מונה  הקשישים  אוכלוסיית 
כשני  כפול.  נפגעת בשיעור  אך  האוכלוסייה, 
נהרגו   (67%) ההרוגים  מהקשישים  שליש 
שבה   ,2011 שנת  לעומת  רגל“,  כ“הולכי 
שיעור הקשישים שנהרגו כ“הולכי הרגל“ היה 
95 בני  - ב-2012 נהרגו  ;49% מגזר ערבי 

ביחס  דרכים.  בתאונות  הערבי  במגזר  אדם 
לשנת 2011 מדובר בירידה של 25% ביחס 
ההרוגים, כאשר בשנה זו נהרגו 124 בני אדם 
המגזר  זמן.  תקופת  לאותה  ביחס  במגזר, 
בעוד  ההרוגים,  מכלל   33% מהווה  הערבי 
כך  בתוך  בכ-20%.  נאמד  באוכלוסיה  חלקו 
נמצא כי ההיפגעות ב“תאונות החצר“ בולטת 
במיוחד במגזר. שמואל אבואב, מנכ“ל עמותת 
”אור ירוק“, אמר כי ”המאבק בתאונות הדרכים 
מציל חיים, אך כדי להמשיך את מגמת הירידה 
בתאונות הדרכים, על הממשלה להשקיע ולא 

לקצץ בתקציבים המיועדים לאכיפה, תשתיות 
והכשרת  והצלה, אביזרי בטיחות  פינוי  דרך, 
נהגים. זו השנה הראשונה מזה שנים רבות, 
כמות  את  להוריד  מצליחה  ישראל  שמדינת 
ההרוגים מתחת ל-300 בני אדם. זהו הישג 
בלתי מבוטל של הצלת חיי אדם. אנו מחויבים 
להמשיך את מגמת הירידה. אנו רואים בשר 
בהשקעת  הייתה  שמדיניותו  התחבורה, 
בשנה  התשתית  לשיפור  מסיבית  תקציבים 
בתאונות  במאבק  פעיל  שותף  הנוכחית, 

הדרכים“. 

לראשונה מזה שנים - ירידה ב-2012 מתחת ל-300 
הרוגים בתאונות דרכים

להלן פילוח נתוני עמותת ”אור ירוק“ בנוגע להיפגעות קבוצות בשל תאונות דרכים 
במדינת ישראל בשנת 2012 (נהגים, נוסעים, הולכי רגל, רוכבי אופנועים/קטנועים 

ורוכבי אופניים. הנתונים נכונים ל-23 בדצמבר 2012):

פעילות במחוזות ובסניפים

מחוז חיפה והצפון

מחוז חיפה מקיים גם השנה את מסורת נטיעות 
טו בשבט. ביום ב' 21.1.13 יוצא טיול אוטובוס עם 

ג'יפים כרגיל לנטיעות בקדיתא. 
נא להירשם בסניף חיפה. 

אצל ירדנה בטלפון: 04-8405495 
snifh@bezeqint.net :או באמצעות כתובת מייל

לשכת סוכני ביטוח בישראל

ליעקב מלמד חבר הלשכה 
משתתפים בצערך 

במות אחותך מלכה וייס ז"ל

שלא תדע צער

למשפחת לרר משתתפים 
בצערכם במות חברת הלשכה 

טובה לרר ז"ל

שלא תדעו צער
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לוח הביטוח
הפרסום בלוח מיועד לסוכני הביטוח חברי הלשכה, ללא עלות.

lishka@insurance.org.il :את תוכן המודעה ניתן לשלוח למייל
שימו לב הפרסום מוגבל ל- 3 שבועות בלבד

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
***סוכנות ביטוח גדולה מעוניינת לרכוש תיקי 

ביטוח אלמנטרי, במרכז, בכל סדר גודל
 ran@c-g.co.il :לכתובת מייל

***דרושה סוכנות ביטוח למכירה
משקיע אסטרטגי מחפש לרכוש שליטה 

בסוכנות ביטוח בינונית שמתמחה בביטוחי 
רכב, לצורך החדרת מוצר פיננסי חדש 

אשר יגדיל את היקפי הפעילות. 
H@i106.co.il :לפרטים באמצעות המייל

***סוכנות ביטוח גדולה בירושלים מעוניינת 
ברכישת תיק ביטוח גשר מיזוגים ורכישות 

dani@gsr.co.il 054-4884220 דני

***סוכנות ביטוח מובילה מאזור חדרה, 
העוסקת בכול תחומי הביטוח, מעוניינת 
ברכישת תיקי ביטוח ו/או שיתופי פעולה 
עם סוכנויות מובילות באזור זכרון יעקב/ 

אור עקיבא/ פרדס חנה/ חדרה. 
קובי - 054-4663033

***סוכנות ביטוח ותיקה ובעלת מוניטין 
מהמרכז, העוסקת בכל ענפי הביטוח, 
מעוניינת ברכישת תיק ו/או במיזוג עם 
סוכנות איכותית לצורך צמיחה והעצמה.

Rvsy.ins@gmail.com
סודיות מובטחת

***שוקל למכור את תיק הביטוח?
עצור - ותבטיח לך הכנסה לכל החיים!!!

תנאים מעולים למתאימים, סודיות 
מובטחת. לפרטים - גבי נתן
טל' אישי: 0522759119
gabina@smile.net.il

***סוכן ביטוח ותיק ומנוסה אלמנטרי 
וחיים מעוניין בשיתוף פעולה עם סוכן 
ביטוח או סוכנות ביטוח מהוד השרון, 

סודיות מובטחת 
לפרטים: 052-3256205 
 razinsu@gmail.com או

***באשקלון סוכן מעל 6M כולל חובה 
מעוניין בהצעות איחוד ו/או שותפות 
אקטיבית והשתלבות למשרד אחד 

 montiuri@gmail.com
נייד: 052-2938563  

***סוכנות ביטוח גדולה מת"א מעוניינת 
לרכוש תיקים איכותיים ובכל גודל ובכל סוג 

בתנאים מעולים, סודיות מובטחת.
לאבי: 050-5234664

***דרושה מנהלת תיק אלמנטרי
 למשרד בגבעת שמואל 

דרישות התפקיד - תפעול מלא של 
תיק אלמנטרי כולל חידושים, 
הצעות מחיר גבייה והפקה 

קורות חיים למייל:
polisa4u@hotmail.com

***קלאוזנר סוכנות לביטוח (2007) בע"מ 
רוכשת תיקי ביטוח בכל הענפים בכל 

הארץ לרבות השארת משרד קיים כסניף, 
מכפילי רווח גבוהים ללא התאמה.

shay@klauzner.co.il ניתן לפנות למייל

מודעות דרושים
***לסוכנות ביטוח גדולה הנמצאת בדרום 

דרוש מנהל/ת שיווק ומוצר
 ran@c-g.co.il :לכתובת מייל

***לקלאוזנר סוכנות לביטוח (2007) בע"מ 
דרושה חתמ/ת עסקים ופרט למשרה 
מלאה ומאתגרת. ניסיון בחיתום - חובה

תנאים מצוינים למתאימים. 
shay@klauzner.co.il :לשליחת קו"ח

***סוכן ביטוח חיים וותיק, מחפש סוכן 
מתחיל באזור חיפה לעבודה משותפת.

טל במשרד: 048422994
נייד: 054-4817088

המשרד נמצא באזור הצ'ק פוסט חיפה.

***לסוכנות ביטוח ותיקה ומצליחה בשוהם, 
דרושה פקידה לתחום ביטוח החיים 

ואו האלמנטארי 
התפקיד כולל: מענה טלפוני, טיפול 

בתביעות, טיפול בהצעות מחיר, ניהול יומן 
וטיפול בלקוחות עסקיים. 

משרה מלאה עם אופציה למשרה חלקית, 
ללא ימי שישי. 

 nave@dolfin-ins.co.il

***לסוכנות ביטוח ותיקה בחיפה דרושה 
פקידה/מזכירה למשרה מלאה, 5 ימים 

בשבוע שעות עבודה 8:00-16:30. 
ידע בתביעות עם ניסיון מוכח!! 

הכנת הצעות מחיר לרכב, שליחת דואר, 
סריקת חומר. הכרות עם תוכנות חברות 

הביטוח, ידע ברבידי תוכנה - יתרון, 
מסירות, נאמנות, ראש גדול ויכולת עבודה 
בתנאי לחץ. קורות חיים נא לשלוח למייל: 

eyal@tzameret-ins.co.il

***לסוכנות ביטוח איכותית בתל אביב,
דרושה פקידת ביטוח חיים עם ניסיון מוכח 

ואורינטציה שיווקית.
קו"ח לפקס 03-6810703

 

***לסוכנות ביטוח איכותית בתל אביב,
דרושה פקידת ביטוח אלמנטרי עם ניסיון 

מוכח ואורינטציה שיווקית.
קו"ח לפקס 03-6810703

***לסוכנות ביטוח בבאר שבע, דרושה 
פקידת ביטוח אלמנטרי עם ניסיון מוכח!!

ziv@ikeshet.co.il:לפרטים

***לסוכנות ביטוח ותיקה מאד במרכז 
ת"א עם מוניטין מקצועי בתחום אלמנטרי 

ופנסיוני דרוש סוכן בעל רישיון לתחום 
השיווק ומכירות 

לדודו לבנון טלפון משרד 035664610 
פקס - 035660989

***למחלקת מכירות של סוכנות ביטוח 
מובילה ברחובות דרושים/ות 

כרישי מכירה טלפונית.
התפקיד כולל מכירת מוצרי ביטוח וקביעת 

פגישות עם לקוחות קיימים ופוטנציאלים
תנאים טובים, שכר הולם+בונוסים

קורות חיים מתאימים נא לשלוח למייל: 
 LIAT@FINANCESHOP.CO.IL

או לפקס 077-9359006 לקביעת פגישה

השכרת משרדים
***בירושלים, תלפיות, בבניין דקלי שלמה.

משרד מרוהט 10 מ"מ, מתאים לסוכן 
ביטוח/נדלן. כניסה פרטית, כולל אינטרנט.

קומה שניה + מעלית.
לפרטים נוספים:

אלי - 0507404095 

***להשכרה, בת"א, רח נחלת יצחק פינת 
עליית הנוער, משרד מפואר, 165 מ"ר עם 

8 חניות צמודות, פעיל כסוכנות ביטוח, 
מרוהט מלא עם רשת תיקשורת טלפונים 
ומיזוג אויר, מתאים לסוכן אחד גדול או 
לשלושה סוכנים עם מזכירות משותפת.

פינוי בינואר 2013
לפנות לאלי ארליך 050-6090880 

eli@erlich-insur.co.il או

***במשרדי כרמים סכנות לביטוח
ניתן להשכיר משרדים ו/או שיתוף פעולה 

במתחם הבורסה ברמת גן 
לפרטים-050-5441387"

***למכירה מכשיר SBOX חדש (הי'ה 
בשימוש כשנה), אפשרות המשך תשלום 

למשך 14 חודש
לפרטים: 052-3256205 דודו


