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לתחומים חסרים בישראל
לשכת סוכני הביטוח בודקת אפשרות לשיתוף פעולה עם חברת ביטוח 

בריטית, במטרה לייבא ארצה כיסויים חסרים או יקרים. 
בתקופה האחרונה צומצם שוק הביטוח הישראלי בתחום הביטוחים 

האלמנטריים, דוגמת ביטוחים חקלאיים, אחריות מקצועית, ביטוח נגד 
רעידות אדמה וביטוח תאונות אישיות, וחברות הביטוח סגרו מחלקות 

שלמות. כך למשל, חברת הביטוח כלל סגרה את מחלקת האחריות 
המקצועית וחקלאות. 

אי לכך נוצר צורך למצוא מקורות נוספים לכיסויים שיהיו זולים יותר 
ללקוחות ורווחיים יותר לסוכנים, מאחר שהשוק נהפך לריכוזי, התחרות 

הצטמצמה ומחיר הביטוחים האלה עלה בהתאם.
בשבוע שעבר השתתף נשיא הלשכה אריה אברמוביץ בכנס של לשכת 
סוכני הביטוח בבריטניה, שבו נכחו סוכני ביטוח בריטים, חברות ביטוח 

ואף נציגי לשכות ממדינות אחרות. באי הכנס דנו בביטוח אלמנטרי, 
בשינויי רגולציה ובקשיים במשק האנגלי והאירופי. 

לדבריו, "במסגרת הכנס נפגשתי עם סוכני ביטוח, ברוקרים ונציגי חברות 
ביטוח ובדקנו את האפשרות של שיתוף פעולה עם חברת ביטוח בריטית 
להבאת כיסויים לסוכני הביטוח, כולל מציאת כיסויים לביטוחים חסרים 

בארץ".  

הלשכה בודקת אפשרות 
לייבא מחו"ל כיסויי ביטוח
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נבחרו ארבעה משרדי עו"ד שיעניקו 
שירותי ייעוץ משפטי לחברי הלשכה

לשכת סוכני הביטוח סגרה השבוע עם ארבעה משרדי 
עורכי דין שייעצו משפטית לסוכנים במחוזות. הכוונה היא 

הנגשת המשרדים לסוכנים בשטח, הענקת כלים משפטיים 
טריטוריאליים קרובים לסוכנים וזמינות גבוהה יותר של כל 

אחד מהמשרדים לציבור הסוכנים. משרדי עורכי הדין יפעלו 
על פי המתווה, שסוכם בין הלשכה לבין עורכי הדין. 

לדברי נשיא הלכה אריה אברמוביץ, "במסגרת התחייבותי 
לשיפור השירות לסוכן בתוכנית 100 ימים, הקמנו מערכת 

ייעוץ משפטי לסוכנים בכל אזור, שתהיה חינמית ונגישה לכל 
סוכן".

לצורך מתן הייעוץ המשפטי לחברי הלשכה מונו ארבעה 
משרדי עורכי דין על פי הפריסה הגיאוגרפית הבאה:

הייעוץ יינתן בטלפון, במייל ובפגישה אישית במשרדי עו"ד והן 
במשרדי הלשכה לפי הצורך.

הייעוץ יינתן במסגרת הזמן של שני ימי עסקים, אלא אם 
נקבעה פגישה.

מה כולל הייעוץ? 
ייעוץ בחוזים מול חברות הביטוח – יינתן בחינם.

ייעוץ בקניית/ מכירת תיקים – יינתן בחינם. 
ייעוץ בהכנת משרד הסוכן לאסיפה של הפיקוח – יינתן בחינם. 

ייעוץ בבעיות של לקוחות בתחום הביטוח – יינתן בחינם.
א. ייצוג סוכנים בהסכמים מול חברות הביטוח – יינתן במחיר 

מיוחד לחברי לשכה. 
ב. הכנת הסכמים וייצוג סוכנים בקניית/מכירת תיקי ביטוח – 

יינתן במחיר מיוחד לחברי לשכה. 
ג. טיפול בהכנה משרד הסוכן לאכיפה של הפיקוח במשרד 

הסוכן – יינתן במחיר מיוחד לחברי לשכה. 
ד. ייצוג לקוחות/סוכנים בבתי משפט – יינתן במחיר מיוחד 

לחברי לשכה.
ה. הקמת תאגידי ביטוח לסוכני ביטוח חברי לשכה – במחיר 

מיוחד לחברי לשכה. 

השתתפות בימי עיון מכל סוג שהוא למתן הרצאות וייעוצים ללא חיוב.

מתווה למתן שירות עו"ד

מחוז תל אביב והמרכז: משרד עו"ד ג'ון גבע 

מחוז ירושלים: משרד עו"ד שושי את שבח

מחוז חיפה והצפון: משרד עו"ד קן - דרור את הראל

המשרד הוקם לפני כ-25 שנה ומתמחה בתחום 
הביטוח על כל היבטיו - ליטיגציה, ייעוץ, מסחרי 
ועוד. ג'ון גבע שימש כיועץ המשפטי של לשכת 

סוכני ביטוח מ-1992 ועד 2014. כיום משמש כיועץ 
 המשפטי לחברי הלשכה.

כתובת: מגדל נצבא, רח' יצחק שדה 17 תל אביב,
טל' 03-6252444, פקס 03-6252443

הפנייה למשרד עו"ד ג'ון גבע תיעשה ישירות לעו"ד גבע, במייל 
johngeva@gs-law.co.il

המשרד הוקם לפני 17 שנה ומתמחה 
בתביעות ביטוח – אובדן כושר, סיעוד, 

בריאות וחיים, תביעות מול ביטוח 
לאומי- אובדן כושר עבודה ותביעות 
נכות, תאונות עבודה, תביעות נזיקין, 

פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, תאונות 
תלמידים, רשלנות רפואית ותביעות 

מול משרד הביטחון. 

כתובת: רח' קרית המדע 11, הר חוצבים, ירושלים,
טל' 072-2200600, פקס 077-5250218

הפניה למשרד עורכי דין שושי את שבח תיעשה ישירות לאנשי 
הקשר הבאים:

barak@law4u.co.il ברק לייבוביץ - טל' 054-6142221, מייל
sharon@law4u.co.il עו"ד שושי שרון - טל' 054-2626226, מייל

גב' שמרית וקנין - טל' 054-2088273
עינב בזז - רפרנטית מיוחדת שתרכז ותטפל בכל פניות הסוכנים 

einav@law4u.co.il טל' 054-2088271, מייל -

המשרד הוקם לפני 8 שנים ומתמחה 
בתחום דיני הביטוח, נזיקין, תאונות 

דרכים, דיני עבודה, תביעות הסדר מול 
המוסד לביטוח לאומי, גבייה, צוואות 

וירושות.

שד' המגינים 39/41 חיפה,כתובת: 
טל' 04-9112112, פקס 04-9112113

הפנייה למשרד עורכי דין קן דרור-הראל תיעשה ישירות לעו"ד 
ניצן הראל - טל' 052-5065599,

nitzan@kdh-law.co.il מייל

מחוז באר שבע והדרום: משרד עו"ד הדד-בראל

המשרד מתמחה בכלל ענפי הביטוח, לרבות נזקי 
גוף, ביטוחי חיים, תאונות אישיות, אובדן כושר 

עבודה וייעוץ לסוכני ביטוח. 

כתובת: בית המושבים רח' בן צבי 11, באר שבע,
טל' 072-2510446, פקס 072-2510447

הפניה למשרד עורכי דין הדד–בראל תיעשה ישירות לעו"ד ציון 
בראל, טל' - 072-2510446 או למזל, מנהלת המשרד.

עו"ד ג'ון גבע

עו"ד ציון בראל

עו"ד ניצן הראל

עו"ד שרון שושי

עו"ד ליאור קן דרור

עו"ד דניאל שבח
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mailto:barak@law4u.co.il
mailto:sharon@law4u.co.il
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הפיקוח על הביטוח: אין לקזז יתרת אגרת רישוי 
במקרי ביטוח אובדן גמור בתביעות מקיף וצד ג'

בהכרעה שפירסמה סגנית המפקחת על הביטוח, עו"ד 
ליאורה הירשהורן, נקבע כי קיזוז יתרת אגרת רישוי ממועד 
מקרה הביטוח ועד לתום תקופת רישוי הרכב במקרי ביטוח 
של אובדן גמור בענף ביטוח רכב מנועי – רכוש )עצמי וצד 

שלישי( – הינו אסור, נעשה שלא כדין ובניגוד לחוזה הביטוח 
שבין הצדדים.

הכרעה זו ניתנה בעקבות תלונות שהוגשו ליחידה לפניות 
הציבור שבמשרד המפקח על הביטוח, נגד שלוש חברות 

ביטוח: שומרה, מגדל ושלמה, שנהגו לקזז מתגמולי הביטוח 
המשולמים במקרים של אובדן גמור של הרכב המבוטח לפי 
הפוליסה את יתרת אגרת הרישוי של הרכב, ממועד מקרה 

הביטוח של אובדן גמור ועד לתום תקופת הרישוי של הרכב. 
פניות אלו נמצאו מוצדקות והפיקוח קבע כאמור, כי חברות 

הביטוח לא היו רשאיות לקזז את יתרת אגרת הרישוי.
הפיקוח קבע כי מאחר שרק שלוש החברות האלה נהגו כך, 

ושאר החברות המהוות את רוב שוק הביטוח בענף ביטוח 
רכב רכוש אינן נוהגות לבצע את הקיזוז, ואף שלוש החברות 

האלה נהגו שלא לקזז אגרת רישוי עד למחצית השנייה 
של 2010, הרי שבשוק ביטוח רכב רכוש השתרש נוהג לפיו 

חברות הביטוח לא קיזזו אגרת רישוי מסכום תגמולי הביטוח 
שהגיעו למבוטחים. בשינוי הנוהג הנ"ל, מבלי שהיה שינוי 
ממשי שהצדיק זאת, כשרוב החברות בתחום הביטוח אינן 

נוהגות כך, יש משום הפרת סעיף 39 לחוק החוזים, הקובע כי 
"בקיום של חיוב הנוגע מחוזה יש לנהוג בדרך מקובלת ובתום 

לב, והוא הדין לגבי השימוש בזכות הנובעת מחוזה".
הפיקוח קבע כי קיזוז אגרת הרישוי פוגע באחידות תנאי 

הפוליסה התקנית לביטוח רכב רכוש והוראותיה, שקובעות 
שיש לשלם את תגמולי הביטוח תוך 30 ימים ממועד הגשת 

התביעה וכן עם הוראות סעיף 27 לחוק חוזה הביטוח הקובע 
כי תגמולי הביטוח ישולמו תוך 30 ימים מהיום שהיו בידי 

המבטח המידע והמסמכים הדרושים לבירור חבותו. הפיקוח 
הגיע למסקנה כי בקיזוז האמור, החברות מפרות את חוזה 

הביטוח ואינן משפות את המבוטח במלוא הסכום שמגיע 
לו ובתקופת הזמן שהפוליסה התקנית קצבה להן לתשלום 

הזכויות כאמור.
הפיקוח דחה את טענות חברות הביטוח, מצא כי הפניות 

מוצדקות, קבע כי החברות לא היו רשאיות לקזז את יתרת 
אגרת הרישוי והורה להן לחדול לאלתר מביצוע הקיזוז בכל 

התביעות שתלויות ועומדות ואלה שיוגשו בעתיד ולהשיב 
בתוך 30 יום ממועד ההכרעה את הסכום שקוזז בגין אגרת 

רישוי מתגמולי הביטוח שהיו צריכים לשלם, כולל הפרשי 
הצמדה וריבית כדין, וכן קבע כי תוך חמישה חודשים עליהן 

להשיב לכל התובעים שקיבלו תגמולי ביטוח בחסר את סכום 
ההשבה.

מהרו להזמין את לוחות השנה המדהימים והייחודיים 
של לשכת סוכני ביטוח בישראל

עם תמונות המעוצבות בקפידה ובטוב טעם

הלוחות מודפסים באיכות ובסטנדרטים הגבוהים ביותר

 הזמינו מהר לפני שיגמר

לפרטים ולטופס הזמנה לחץ כאן

אין לדעת מה צופן 

 העתיד
ביטוח חיים עושים 

אצל סוכן מורשה, תמיד!
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מאת עו"ד מיכאלה ייגר – מנהלת המחלקה המשפטית בלשכה

יום עיון בנושא בריאות וסיעוד יתקיים 
בסימן השינויים הצפויים במערכת הבריאות

ב-23 ביוני בין השעות 08:30 - 13:30 יתקיים יום עיון ארצי 
של לשכת סוכני הביטוח, שנושאו "הסוכן בקדמת 

הבריאות – רפואה ציבורית מול רפואה פרטית ומה 
שביניהם".

בין הדוברים בכנס יהיו מנהלת מחלקת ביטוח 
בריאות במשרד המפקח על הביטוח שרונה פלדמן, 

אבי ומרילה שייתן את סיפורו של מבוטח, מנכ"ל 
פספורטכארט אלון קצף שירצה על החזרת ביטוח 
הנסיעות לחו"ל לסוכן הביטוח ומנכ"ל בית החולים 
הדסה עין כרם אביגדור קפלן שיסקור את הרפואה 

הציבורית מול הפרטית.

כמו כן, יוצגו ביום העיון תוצאות סקר שביעות רצון חברי 
הלשכה מחברות הביטוח בתחום הבריאות והסיעוד 

על ידי יו"ר ועדת בריאות וסיעוד יואל זיו. 
לדברי זיו, שאחראי לארגונו של יום העיון, "לאור כל 
השינויים הצפויים במערכת הבריאות וההסדרה של 
המפקח בתחום ביטוחי הנסיעות לחו"ל הולך להיות 

מעניין".
את יום העיון ינחה קובי אריאלי והוא ייחתם 

בהרצאה של פרופ' יורם יובל. האירוע יתקיים 
ב"אבניו", בקריית שדה התעופה. אנא שריינו את 

התאריך.

http://http://listmanager.co.il/fb/fb/userFiles/2762/hazmanatluhot.pdf
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חברת הסטארט אפ הישראלית Aqua-Rimat משיקה 
לראשונה בישראל מערכת טכנולוגית מתקדמת לבקרה 

 ,alliGATER ,ולמניעת דליפות ונזקי מים. המערכת החדשה
ייעודית בשלב ראשון לבתי עסק, למשרדים ולמוסדות, והיא 

הוטמעה בהצלחה בבתי עסק שונים בישראל, במסגרת 
תקופת ההשקה הרכה. החל מהשבוע זמינה מערכת 

ה-alliGATER לשוק העסקי והמוסדי, הכולל מאות אלפי 
משרדים, בנייני משרדים, שירותים ציבוריים, בתי ספר, 

אוניברסיטאות, פארקים, מחסנים, בתי נופש, מבני ציבור ובתי 
מלון.

המערכת סוגרת את ברז המים כשהמבנה לא מאויש. פתיחת 
וסגירת ברז המים תתאפשר אוטומטית באמצעות חיבור המערכת 

לאפשרויות פיקוד מגוונות, דוגמת חיישני נוכחות, מערכת 
אזעקה, מפסק פשוט, טיימר מקומי, או מערכת ניהול מבנים.

נזקי מים נגרמים לרוב כתוצאה מהצפות, ברזים שנשכחים 
פתוחים וכאלה שהחיישנים בהם לא תקינים. במקביל, קיים 

אובדן מים משמעותי ב"דליפות כרוניות", שאותו מורידה 
המערכת למינימום, ובכך חוסכת כסף בשוטף, ומחזירה את 

ההשקעה בה.
על פי נתוני חברות הביטוח בישראל, מדי שנה נאמדת עלות 

נזקי המים ב–300,000,000 שקל. בממוצע, גדל סכום זה 
ב-14%, כתוצאה מהתיישנות המבנים. עד עתה לא היתה דרך 

למנוע את נזקי המים, דבר שהוביל לעלויות תיקון גבוהות, 
הפסד ימי עבודה ואובדן מידע שלרוב לא מכוסים על ידי 

חברות הביטוח. המערכת מזכה ב-2.5 נקודות בתקן בנייה 
ירוקה, ומספקת ראש שקט גם לקבלנים וליזמים, מכיוון שהיא 

מונעת נזקי מים משמעותיים בשנת הבדק.
לדברי מנכ"ל Aqua-Rimat אלון גל, שעד לא מכבר שימש 

כנספח טכנולוגיה ולוגיסטיקה של צה"ל בוושינגטון, "מערכת 
ה-alliGATER מהווה יריית פתיחה לשינוי האופן שבו מנוהלים 
מים בנקודות הקצה. אנו מתכוונים להעניק לצרכן ראש שקט 

מנזקי מים ווחיסכון מהוצאות מים מיותרות, וחיסכון משמעותי 
לחברות הביטוח, שיתורגם גם הוא להפחתה בפרמיות 

שמשלם הצרכן".

חדשות הביטוח
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חברת AQUA-RIMAT פיתחה מערכת טכנולוגית 
לבקרה ולמניעת דליפות ונזקי מים

חדש בלשכה
הסדר עם ויזה כאל לסליקת כרטיסי אשראי באמצעות 

אפליקציה ייעודית וקורא כרטיסים המתחבר 
לסמארטפונים ולטאבלטים.

ההצטרפות בתנאים מיוחדים לחברי לשכה.
להצטרפות יש להתקשר ל2501*

לשכת סוכני הביטוח
מאחלת לחבריה ולכל בית ישראל
חג שבועות שמח

יום עיון של מחוז השפלה יתקיים ביום חמישי 12/6/14
בין השעות 8:30-14:00 באולמי אורו, ליד הכניסה למושב 

גאליה, בשיתוף יונט ושגריר פוינטר

סיור העשרה נוסף של סניף השרון
יתקיים ביום חמישי 5/6 בין השעות 17:45-21:30

במתחם שרונה 

טיול של סניף פ"ת יתקיים ביום שלישי 17/6/14
בין השעות 8:00-18:00

בשיתוף, שומרה חברה לביטוח

מפגש בוקר של מחוז ירושלים יתקיים ביום שלישי 10/6/14 
בין השעות 8:00-11:30 במלון מצודת דוד

בשיתוף קבוצת רימונים
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 10 רעיונות שישנו את
מציאות הפרישה בישראל

אבי, זיכרונו לברכה, היה אומר לי שמי שעסוק בלהרים אבנים 
תמיד ימצא לכלוך, וזו בהחלט לא חוכמה לזהות את הטעויות 

של אחרים ולהאיר את האור על הכישלונות של אחרים. 
החוכמה בחיים היא לזהות את כישלונות ולעזור לתקן אותם. 

למצוא דרכים להתגבר על המכשולים בדרך אל עולם יותר 
טוב.

לצורך כך ולקראת הכנס של "ועידת ישראל לתכנון פרישה" 
התבקשתי להכין עשרה רעיונות שישנו את מציאות הפרישה 
בישראל. עבורי הבעיה העיקרית לא היתה לחשוב על עשרה 
דברים, אלא להגביל את עצמי לעשרה. בעזרת פרופ' ישראל 

)איסי( דורון, ראש החוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה, 
הכנתי את הרשימה ואת ההצעות שלנו לעיונכם.

לדאוג לחינוך הציבור ולוודא שהוא מבין שאין רשות . 1
ממשלתית או גוף ציבורי שדואג להם בפרישה ועליהם 

לבנות לעצמם זרם הכנסות ממקורות שונים, שיבטיח להם 
את הביטחון בפרישה. המציאות של עם ישראל בנושא זה 

היא עגומה. הישראלים חושבים שאם המחוקק מחייב אותם 
להפריש לפרישה – הוא גם אחראי לכך שהפנסיה יספיק 

להם. זה מחייב מסע פרסום ארצי לעידוד חיסכון והתנהלות 
כלכלית יעילה ואפקטיבית, במטרה לחיות את החיים שעליהם 

אנו חולמים.
הממשלה צריכה לעודד מעסיקים להעסיק עובדים . 2

מבוגרים, כדי שיישארו במעגל העבודה. כשביסמרק המציא 
את הפרישה לפני יותר מ-100 שנה, תוחלת החיים היתה 43. 
כיום תוחלת החיים שלנו מתקרבת ל-85. ההנחה שבגיל 65 
אנחנו כבר זקנים חייבת להתעדכן - יש לזנוח את התפישה, 

 לפיה אנשים לא רוצים או לא יכולים לעבוד מעל לגיל זה.
המציאות שונה לחלוטין, ההנחה של ביסמרק היתה שעבודה 
היא בעיקר "עבודת כפיים", ולכן הוא הניח שחייבים להוציא 
אנשים לפרישה בגיל 65. מה גם שבני 65 של אז דמו לבני 

75 או אפילו 80 של היום. העבודה העיקרית של מחר היא ידע 
וניסיון ואין צורך יותר ב"עבודת כפיים". עובדים בני 65 הם 

עדיין בריאים, צלולים מצויים בשיא הידע, היצירתיות והניסיון 
ויכולים לתרום רבות לחברות מסחריות ולמשק כולו.

הבנה שפנסיה היא בסך הכל פלטפורמה לצבירת נכסים . 3
ומשיכת הכנסה בגיל פרישה בתוספת של כיסוי ביטוחי 

לאובדן כושר נכות ושאירים. צריך לפשט את הפלטפורמות 
ולייצר פלטפורמה אחת בלבד שבה אדם צובר נכסים עם 

אפשרות לרכוש במחירי עלות ובכך ליצור מצב שבו התחרות 
תהיה על ניהול יעיל ועל הביטוחים המשלימים.

ההכרה בחשיבות התחרות והיצירתיות. קיים הכרח . 4
לפתוח את שוק תוכניות המשיכה לתחרות וליצור בו מרחב 

אפשרויות ליצירתיות ופתרונות שיינתנו לבחירת הציבור 
הרחב. ביטול חוק ההמרה לקצבה בבריטניה צריך לשמש דגל 

אדום בשבילנו. המרדף אחרי מקדם הקצבה שקיבל עידוד 
ותמיכה מהרגולטור יוצר שוק מוגבל ביותר ולא פותח בפני 

הציבור אפשרויות אחרות. מקומות אחרים, כמו עולם הנדל"ן 
וההשקעות האלטרנטיביות, מככבים כמכשיר פנסיוני, ללא 

התנודתיות של מסחר בשווקים משניים.
הצורך בהפרדה בין התגמול של אנשי המקצוע ליצרנים . 5

בתחום הפיננסי–פנסיוני. הבעיה של השיטה כיום היא שהיא 
לא מעודדת מקצועיות או ייעוץ ערכי. דמי הניהול כיום 

בעצם כוללים שלושה מרכיבים: תפעול, שיווק וייעוץ וניהול 
השקעות. בשאר עולם כבר מפרידים בין השלושה. אמנות 

המכירות היא המיומנות לגרום לאדם להתחייב למוצר פיננסי 

 או פנסיוני.
במציאות של צו ההרחבה של פנסיית החובה אין צורך 

לכאורה במיומנות ה"מכירה", אבל בהחלט יש צורך באנשי 
מקצוע טובים, מלומדים ומיומנים שילוו את האדם לפרישה 

וייצגו אותו בלבד במבוך החוקים, המסים, וניהול נכסים, בדרך 
 להגשמת חלום הפרישה בכבוד.

גם עמלת ההפצה של הבנקים כיועצים אובייקטיבים שווה 
בחינה מחדש. עמלת ההפצה מעודדת בינוניות במקרה הטוב, 

מכיוון שנקבע מחיר אחיד לייעוץ )0.25%(, כך שהבנק יקבל 
סכום זה במקרה של ייעוץ טוב או ייעוץ בינוני. כגוף כלכלי, 

הבנק גם ישאף להיות הכי יעיל שאפשר ולהעניק ללקוח את 
המינימום האפשרי שיאפשר לו לקבל את העמלה.

זה הזמן לבחון אפשרות לאפשר לציבור להשקיע באופן . 6
ישיר במכשירים אלטרנטיבים לשוק המניות והאג"ח בשוק 

ההון. דוגמה לאלטרנטיבה כזו נמצאת בהשקעות כמו נדל"ן, 
מכשירי נדל"ן, מימון, חומרי גלם ואמנות. במציאות של היום 

פקידי האוצר גוזרים על הציבור כולו לנהל את כספם אצל 
מספר מועט של מנהלי השקעות שהאינטרס שלהם אינו 

 מתיישב עם האינטרס של הלקוח.
במציאות זו כל הציבור, ובעיקר הציבור המבוגר, לא יוכל 

לשקם את עצמו במקרה של מפולת בשוק. לכן, צריך לאפשר 
לציבור להשקיע במכשירים חלופיים ואף לשקול הנפקת 

אגרות חוב של המדינה לאנשים מבוגרים, במטרה לאפשר 
לפחות להם יציבות בשלב זה של החיים.

חובה לבטל אפשרות של משיכה של פיצויים לפני . 7
פרישה ולעודד לא למשוך קרנות השתלמות באמצעות 

הטבות במס. הציבור חייב להבין שלהפריש יחד עם מעבידו 
20% מהשכר במשך 35 שנה ברציפות ולקוות שיהיה לו 

מספיק כסף למשוך 100% מהשכר לעוד 35 שנה זה פשוט 
לא ריאלי. לפיכך, חייבים ליצור מעטפת לפיה חייב לא 

לאפשר למשוך חסכונות המיועדים לטווחי זמן בינוניים )כמו 
קרנות השתלמות(, אלא יש לעודד ולתגמל לחסוך יותר 

לטווחים ארוכים ולקראת פרישה.
יש לפתוח את שוק החיסכון לתחרות חופשית באמצעות . 8

הרחבת החוק לניהול אישי IRA.  החוק לניהול אישי לא מקבל 
מספיק זרקורים והוא מוגבל בעיקר להשקעה בשוק המניות 
והאג"ח. צריך לפתוח אותו בכלל לכל צבירה פנסיונית ולכל 

מכשיר כלכלי, כפי שזה קורה היום בעולם.
הדרישה למקצועיות ולמיומנות מקצועית בתחום התכנון . 9

הפיננסי והפנסיוני. יש מקום לדרישה להעלות את הרמה 
המקצועית של כל איש מקצוע שפועל בתחום הפרישה 

באמצעות דרישה להכשרה ברמת מינימום ובידול של אנשי 
מקצוע טובים, שהציבור יוכל להבחין בין אנשים מקצועיים ובין 

אילו שלא דאגו להיות מעודכנים.
הקניית ידע בתחום ההכנה לפרישה ולאריכות ימים . 10

כעניין שבחובה. יש מקום לחייב הענקת קורס חובה לכל 
אזרחי מדינת ישראל, במסגרת מקומות עבודה או איגודים 

מקצועיים, בנושא הפרישה ומשמעויותיה הכלכליות, 
החברתיות, המשפחתיות והאישיות. יש לחשוף את האנשים 

ולוודא שהם מבינים היטב את הסיכונים שהם נחשפים אליהם 
כשהם ניצבים בפני האחריות לדאוג לגורלם לקראת פרישתם 

 מהעבודה.
לא די לשאול את הלקוח לאיזה סיכון הוא רוצה להיחשף. 

הוא מבין מבין דברים פשוטים יותר ואף לקוח לא רוצה 

מאת דן דוברי, יו"ר איגוד המתכננים הפיננסים

המשך בעמוד 7
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להיחשף לסיכון ולהמר על החיים שלו. הוא נחשף לסיכון רק 
כשאין ברירה ומוטב שיבין היטב את הסיכונים שיש להתכונן 
אליהם. סיכוני השקעה )תנודתיות, סוגי נכסים, נזילות, סוג 

נהול, סיכוני צד ג' לדוגמה( אריכות ימים, סיעוד, בריאות, 
סיכונים פוליטיים, סיכונים מנהלתיים ועוד. פרופ' דן גלאי 

מהאוניברסיטה העברית אמר לי פעם "אין אפשרות לבטל 
 סיכונים, אך יש כלים רבים לנהל ולגדר אותם".

לעם ישראל מגיע יותר
המעבר מעולם של זכויות )שבו האזרח קיבל זכות להכנסה 
חודשית לכל החיים בתמורה לרצף של עבודה( לעולם של 

צבירה )עולם שבו האזרח צובר נכסים ואחראי לגורלו לבדו( 
לא היתה פעולה של חזון על ידי המדינה, אלא פעולה של 

בריחה מאחריות כלפי כל הציבור בישראל )וגם בעולם(, מתוך 
הכרה שאין לה אפשרות לממן את הפרישה של עם ישראל. 

אך לעם ישראל, ללא ידע כלים וחוקים שמגנים עליו, יש 
פחות אפשרות מאשר למדינה להגן על עצמו.

הגיע הזמן לשים את הפרישה על הבמה המרכזית של 
מדינת ישראל ולהתחיל בתהליך של בנייה של מתודות 

עבודה שיעמידו לרשות כל האזרחים כלים וידע שיהיה להם 
את הסיכוי הגדול ביותר לחיות חיים של כבוד בתקופה של 

אריכות ימים ואי ודאות.
אחד המנהלים של הבנקים המרכזיים באירופה אמר בהרצאה 

שלו: "אנו חייבים לבחור ומהר – אבולוציה )שבה נשנה את 
השוק ונתאים אותו למציאות החדשה(, או רבולוציה )שבה 

המערכת תקרוס ונבנה אותה מחדש(.
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סוכני מחוז ירושלים טיילו בבייג'ינג וגילו 
דברים חדשים על ענף הביטוח בישראל

כ-20 סוכנים ממחוז ירושלים טסו באחרונה לטיול בן שמונה 
ימים לבייג'ינג שנועד לגיבוש ולהיכרות בין הסוכנים. לדברי 

יו"ר מחוז ירושלים שמואל אשורי, שאירגן את הטיול, "המיוחד 
בטיול היה שכל סוכן הביא עמו את המקצועיות והמומחיות 

שלו:  מומחה לפנסיה, סוכן שמבין בעמלות, ביטוחי משכנתא. 
כל אחד היה אחראי על תוכן מסוים שהוא מבין בו".

"זה היה טיול שעיקרו היה מפגש ואינטראקציה בין הסוכנים", 
מספר שמואל אברהמי שהשתתף בטיול. "המטרה היתה 
לשמוע זה את זה וליצור גיבוש חברתי, ומבחינה זו היתה 

הצלחה כי בילינו יחד שעות רבות ודיברנו על ביטוח. נחשפתי 
בטיול לדברים רבים. אני סוכן כבר 25 שנה ומגיע לכל 

הכנסים של הלשכה, אך להבדיל מהכנסים שבהם רצים 
מהרצאה להרצאה ומאירוע כזה לאירוע אחר פה בילינו שעות 

רבות ביחד ודיברנו על ביטוח.

הטיול הצריך נסיעות רבות וארוכות שהיוו הזדמנות לשבת 
ולדבר. "זו יוזמה ברוכה של המחוז", מציין אברהמי. "אני חבר 

לשכה שנים רבות ומעולם לא הייתי בכזה אירוע. בחיים לא 
יצאתי עם סוכן אחר לטיולים. ביום-יום אין לנו זמן לשבת 
ולדבר, והטיול שימש כאתנחתא והזדמנות לדון בהיבטים 

מקצועיים ועסקיים. בתחילה תמהתי על היוזמה הזו, כי לא 
נתקלתי בעבר בעידוד ההיבט החברתי. ואולם מהר מאוד 

התחברתי אליה והיא מצאה חן בעיני".
לטיול הגיעו מגוון של סוכנים, שעובדים עם חברות שונות. 

"דיברנו על גזל העמלות של חברות הביטוח, על התנהלותן 
שדוחקת אותנו החוצה, העלינו רעיונות למכור יותר טוב, 

לאיזו חברה יש מוצר טוב יותר בכל תחום. אני למשל עובד 
עם בעיקר הראל. הגיע סוכן וסיפר שבמגדל הוא הצליח 

להעביר משהו שבהראל לא. ערכנו גם השוואות בין חברות 
מבחינת תעריפים. מעבר למפגש חברתי, היה נחמד לראות 

איך אנשים עובדים, מה הקונסטלציה של העסק שלהם. אפילו 

נקבעו שיתופי פעולה בין סוכנים שלכל אחד תחום התמחות 
שונה".

לדברי אודי שנלר, סוכן ביטוח כבר 31 שנה וחבר לשכה ותיק, 
"היכרנו אנשים וסוכנויות חדשים, דיברנו על ראיית עסקים. 
הטיול היה מוצלח ובמיוחד ההיבט החברתי שבו. כל הכבוד 
לאשורי על שאירגן את הטיול. מטבע הדברים, כשנמצאים 

אנשים בתוך אוטובוס אז מדברים, במיוחד כשכולם עוסקים 
באותו התחום.

"נחשפתי אישית לדברים הקשורים לאלמנטרי, שבו אני לא 
עוסק. שאלו אותי על מיסוי ועל היבטים שונים בנושא ביטוחי 

חיים. סוכן אחר דיבר על השירות ומהירות התגובה של חברות 
הביטוח בביטוחי בריאות. דיברנו על ביטוחי נסיעות - פספורט 

קארד לעומת הראל – ואם זה פוגע בנו כסוכנים. דיברנו גם 
על אי הכדאיות במכירת פנסיה בודדת. אם אני נוסע עד 

ללקוח כדי למכור לו פנסיה, כנראה שגם לאחר שנה העמלה 
לא תכסה לי את הדלק, אז עם כל הפיתוי לעסוק בכך זה לא 

משתלם לנו".
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 הסוכן הוותיק והסוכן הצעיר
משלבים ידיים להצלחה

ירשתי את העסק מאבי, רפי הורנצ'יק ז"ל, ביוני 1996 לאחר 
פטירתו ממחלת הסרטן. אני חי ונושם את עולם הביטוח כ-18 
שנה, מאז שהייתי בן 17.5, אז הוגדרתי כסוכן הביטוח הצעיר 

ביותר בארץ. האנרגיות והביטחון של בן 
ממשיך שנכנס לעסק פעיל הן עצומות, מכיוון 
שמהצד השני ממתינים לו לקוחות שסומכים 

על הסוכנות, שנבנתה בקשרים אישיים על ידי 
הסוכן במשך שנים. 

כניסה של דם צעיר תתרום בוודאות לעסק, 
ותאפשר שיווק מוצרים ביטוחיים ופנסיוניים 

נוספים, שיתופי פעולה עסקיים, הכנסת 
מוצרים טכנולוגיים חדשים ועוד, שסביר 

להניח שסוכן ותיק שעסוק וטרוד בשוטף 
היום-יומי לא מסוגל להתפנות באופן מלא 

וגורף כדי להיכנס לנישות אלו. 
מנגד, ייהנה הסוכן החדש מניסיונו העשיר 

והמקצועי של הסוכן הוותיק: הוא יוכל להתפנות ללמידה של 
מכירות ושיווק בלבד, ולהשאיר את ניהול הסוכנות לפחות 

בשנים הראשונות לסוכן הוותיק. זה לא מחייב ואף לא רצוי 
שסוכן ותיק שאין לו דור המשך ברמת קשר דם ייאלץ להיפרד 

ממפעל חייו. הצעד הנכון הוא לצרף סוכן צעיר שאינו בן 
משפחה, ולבנות שותפות עסקית ששני הצדדים יוכלו ליהנות 

ממנה.
אחריות גדולה מאוד קיימת על כתפיהם של הסוכן הצעיר 

והוותיק מרגע שחברו לעבוד יחדיו, מכיוון שמטרתם היא 

להצליח ולגדול מעבר לקיים. מומלץ לקחת ייעוץ ארגוני ו/ או 
מאמן עסקי לתקופה שמוגדרת מראש לצורך בניית תהליכים 
פנים ארגוניים ונוהלי עבודה ברורים, שיסייעו להצלחת שיתוף 

הפעולה.
סוכן צעיר שיידע באופן ממוקד לשווק 

מוצרים רווחים שטובים לו וללקוחותיו, ללא 
כל השפעה מחברת ביטוח ו/ או גוף פיננסי 
כלשהו, יצליח לבנות לעצמו עסק משגשג 

וביטחון עתידי למשפחתו, וכן להרוויח לקוח 
לשנים רבות.

שינויים רבים קרו, קורים, ועוד יקרו בעתיד 
בענף הביטוח ובעולם שבו אנו חיים, לכן 
שילוב כוחות הוא הקלף המנצח, בתנאי 

שייבנה עם יסודות חזקים וטובים. בנוסף, 
חשוב מאוד להיערך מראש ובזמן סביר לפני 

כל שינוי מהותי. לצאת מהקופסה זו אינה 
המלצה, אלא חובה לצורך הגעה ליעדנו ללא כל הפרעות 

ורעשי רקע מיותרים. 
כראש צוות בוועדה לסוכנים צעירים בלשכה בראשות דביר 

רפ, אנו פועלים מול ראשי הסניפים לקבלת המלצות על 
סוכנים ותיקים שיהיו מעוניינים לשמש כמנטורים לסוכני 

לשכה חדשים וללוות אותם מקצועית ועסקית.
סוכנים צעירים, חפשו כבר היום הזדמנויות עסקיות מול 
משרדים ותיקים ובטוח אני ששילובים אלו יעשו רק טוב, 

מתוך הבנה ששילוב ידיים משותפות תמיד יוביל להצלחה.

מאת ליאור הורנצ'יק, מנכ"ל ובעלים של יושרה סוכנות לביטוח בע"מ וחבר הוועדה לסוכנים צעירים

לחבר הלשכה בדוס ברוך משתתפים בצערך
במות אחיך רבי אברהם בדוס ז״ל

שלא תדע עוד צער

לחבר הלשכה צבי קידר, משתתפים בצערך
במות אמך שרה קיטרו ז"ל

שלא תדע עוד צער
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לחברת הלשכה ללי ספיר, משתתפים בצערך
במות אמך ז"ל

שלא תדעי עוד צער

זה הזמן להצטרף!
מהפכת ביטוחי הסיעוד

הכשרה מובילה את

חפשו אותנו גם ב-
לפרטים: 03-7962681
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כמה קיבלו משפחות הנספים במטוס 
המלזי וכמה יעלו נזקי הטורנדו בארה"ב?

ביטוח חיים 
מבטחי ביטוח החיים במלזיה שילמו פיצויים בסך כ-4.3 

מיליון דולר לקרובי משפחותיהם של הנוסעים בחברת מלזיה 
איירליינס שהיו בטיסת MH370, שנעלמה ב-8 במרץ עם 239 

נוסעים ואנשי צוות על סיפונה. החיפוש אחר המטוס הנעדר 
נשאר ונמשך.

נשיא איגוד חברות ביטוח בחיים של מלזיה, מר' וינסנט סיפר 
כי התשלומים ניתנו למשפחות בשבועות האחרונים בתהליך 
תביעות מזורז. הסך הכולל של 184 פוליסות הונפקו על ידי 

חברות ביטוח חיים במלזיה, עם חשיפה כוללת של5.5  מיליון 
דולר. 

נזקי טבע 
כצפוי, האמריקאים חשו את עונת הטורנדו בעוצמה ובמלוא 
הכוח בסוף השבוע האחרון, כתוצאה ממערכת סערה חזקה 

בארה"ב. המערכת הולידה כמה סופות טורנדו שפגעו 
במדינות במרכז ובדרום וגרמו לנזק רב.

אחת מסופות טורנדו המדווחות הגדולות ביותר נחתה מצפון 
לליטל רוק, ארקנסו, והותירה אחריה נתיב של 80 ק"מ של 

הרס בעקבותיה ו-16 מקרי מוות. לפחות אדם אחד נהרג 
בסופת טורנדו נפרדת שפקדה את העיירה הקטנה קוופאו 

באוקלהומה.
טורנדו EF-3 גם נחת במזרח צפון קרוליינה ביום שישי. זה 
אמנם מוקדם מדי להעריך את ההפסדים מפעילות טורנדו, 
אך הנזקים באזורים שנפגעו רבים, כך שהם צפויים להיות 

חמורים.
הסדרה האחרונה של האירועים הקשורים לסערה הגיעה זמן 

קצר לאחר ש-2014 הוכרזה כאחת השנים האיטיות ביותר 
עבור סופות טורנדו, ללא מקרי מוות וללא סופות טורנדו 

בעוצמות מעל הממוצע.

ביטוח אחריות המוצר 
אדם בבריטניה קיבל פיצויים של יותר מ-10,500 ליש"ט, 

לאחר שנפגע בתאונה שבה היו מעורבים אופניים פגומים. הוא 
רכש את האופניים בחנות והשתמש בהם לנסיעה למרחקים 

קצרים עד התאונה. הוא נסע במורד גבעה במהירות של כ-30 
קמ"ש. הוא שמע רעש של דפיקות מכיוון הגלגל הקדמי של 

האופניים וגם הרגיש רטט. לפתע הגלגל נעצר, והוא נזרק 
מעל הכידון.

כתוצאה מהתאונה, הוא סבל משבר בכתף ומצווארון ימני 
שבור. תביעה נפתחה כנגד החנות והיצרן של האופניים. שני 
הנאשמים הכחישו אחריות. הוויכוח העיקרי בין הצדדים היה 

אם משהו קרה למתיחה של הגלגל על האופניים בשעת 
הייצור במפעל, או בשירות של החנות לאחר שרכש את 

האופניים ואם החישורים היו רופפים או הדוקים מדי, והם 
אלה שגרמו לגלגל להיעצר. התיאוריה שהגלגל נפגם בחנות 

נתמכה על ידי עדות המומחה, והתביעה המשיכה במשפט נגד 
החנות, שמכרה לו את האופניים ונאלצה לשלם פיצויים.

מאת יוסי מנור, יו"ר MDRT ישראל
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מהו אובדן להלכה לעומת אובדן למעשה ומתי 
חברת ביטוח חייבת לפצות במלוא השווי

בבית משפט השלום בבאר שבע נדונה באחרונה תביעתו של 
ויקטור איון, שיוצג על ידי עוה"ד ענת בירון מרקוביץ ואח', כנגד 

מנורה מבטחים חברה לביטוח בע''מ, שיוצגה על ידי  עוה''ד 
יפי אורנשטיין ממשרד ע. יוליש ואח', סוכן הביטוח וסוכנות 

הביטוח, שיוצגו על ידי עו''ד דן הדר ואח' וטוביה קופר שמאים 
בע''מ והלב''ץ בועז שמאי רכב, שיוצגו גם הם על ידי עוה''ד 

יפי אורנשטיין ממשרד ע. יוליש ואח'. פסק 
הדין ניתן במרץ 2014, בהיעדר הצדדים, מפי 

השופט אור אדם.
עובדות המקרה: מדובר בביטוח רכב. בית 
המשפט דחה תביעה לפיצוי בשל נזקים 

כספיים שנגרמו לתובע עקב שינוי סטטוס כלי 
הרכב לאחר תאונת דרכים, העברתו לתיקון 

ותיקון לא ראוי.
בית המשפט דחה את התביעה ופסק כי 

במקרה של "אובדן גמור" מחויבת המבטחת 
לפצות את המבוטח לפי מלוא ערך הרכב, 

ואילו במקרה של "אובדן גמור להלכה" רשאית היא לעשות 
כן. בניגוד ל"אובדן מוחלט", "אובדן להלכה" הוא עניין גמיש, 
הנתון לשיקול דעת המבטחת. במקרה דנן, לא היה כל פגם 

בפעילות המבטחת או השמאי ולא ניתן לחייב את הסוכן בפיצוי, 
משהתובע לא הוכיח כי ההחלטה על תיקון כלי הרכב במקום 

הגדרתו כ"אובדן להלכה" היתה החלטה בלעדית של הסוכן ללא 
בקשה שלו.

התובע הגיש תביעה לפיצוי, כנגד חברת ביטוח, סוכן הביטוח 
והשמאים. התובע טען שההחלטה לתקן את כלי הרכב היתה 

מוטעית, והשמאי מטעמו קבע כי הנזק לכלי הרכב עמד על 46% 
המצדיקים אובדן להלכה, ואילו לפי חוות הדעת של המומחה 

מטעם בית המשפט נקבע כי ניתן להכריז על כלי הרכב כאובדן 
להלכה ולא כאובדן מוחלט וירידת הערך של הרכב כתוצאה 

מהתאונה נאמדה ב-27% מערך הרכב.
המומחה מטעמו של התובע טען, בין היתר, כי לעתים חברות 
ביטוח מנסות לשכנע להוריד את אחוזי הנזק כדי שכלי הרכב 

לא יועבר לאובדן. העדה מטעם הנתבעת, מנורה, טענה בין היתר 
כי לפי חוות דעתו של השמאי הראשון מטעמה, לא התקבלה 

העדות לכך שכלי הרכב הוא אובדן להלכה ולאחר מכן סטטוס 
הרכב שונה לתיקון. עוד היא הסבירה שכאשר כלי רכב מוגדר 
כ"אובדן מוחלט", אי אפשר להעלותו על הכביש, לעומת זאת, 

"אובדן להלכה" היא הגדרה הנתונה להכרעת חברת הביטוח, אם 
כדאי לה לתקן את כלי הרכב, כשמדובר בנזק בסביבות 50%.

בסיכום הביניים נקבע כי לאור סעיף 6 לתוספת לתקנות 
הפיקוח על עסקי ביטוח, "אובדן גמור" הוא נזק ישיר בשיעור 

של 60% ומעלה משווי כלי הרכב, ואילו "אובדן גמור להלכה" 
הוא נזק ישיר בשיעור של לפחות 50% משווי כלי הרכב. במקרה 
של אובדן גמור מחויבת המבטחת לפצות את המבוטח לפי מלוא 
ערך כלי הרכב, ואילו במקרה של "אובדן גמור להלכה", רשאית 

היא לפעול על פי שיקוליה. במקרה דנן, לא היתה מחלוקת 
בין הצדדים כי עבור חברת הביטוח, מנורה, בנסיבות התיקון 

הקונקרטי, היה כדאי לה יותר להכריז על כלי 
הרכב כ"אובדן להלכה" מאשר לתקנו.

עילת התביעה המרכזית היתה כי על אף 
שכלי הרכב אמור היה להיות מוכרז כאובדן 
להלכה, החליטו הסוכן או מנורה על תיקונו, 
באופן שגרם נזק ממון לתובע. השופט קבע 

כי למנורה לא היה חלק בדבר ואין לה כל 
אינטרס כלכלי לעשות כן. כפי שהעידה 

העדה מטעמה של מנורה, הגיע דיווח ראשוני 
מהשמאי הראשון בדבר כוונה לקבוע אובדן 

להלכה. לאחר מכן הגיעה בקשת הסוכן, בשם 
המבוטח התובע, לתקן את כלי הרכב, ומנורה הסכימה לכך, 
אף שהדבר אינו כדאי כלכלית. משכך, אין מקום לחייב את 

מנורה בגין ההחלטה לתקן את כלי הרכב. עוד נאמר כי בניגוד 
להכרזה על "אובדן מוחלט", ההכרזה על "אובדן להלכה" היא 
רשות של המבטחת לפיצוי במקום תיקון. קל וחומר כשמדובר 
בנזק של פחות מ-50% המצוין בתקנות. כלומר, מנורה היתה 

רשאית להחליט על התיקון, גם אם היה התובע עומד על קביעה 
כ"אובדן להלכה", מה שלא עשה. בנוסף, משקבע המומחה 
מטעמו של התובע על נזק בשיעור של 46%, הרי שמנורה 

סברה שהיא פועלת לטובת המבוטח, ולכן נקבע כי לא היה פגם 
בפעילותה של מנורה ולכן יש לדחות את התביעה כנגדה.
בדיון בשאלת אחריותו של הסוכן היתה מחלוקת בשאלה 

העובדתית, אם התובע הרים את הנטל להוכיח שהוא לא ביקש 
מהסוכן לתקן את כלי הרכב. נקבע שאין כל ראיה מוצקה, פרט 

לעדותו של התובע, לכך שמאחורי גבו הוחלט על תיקון כלי 
הרכב במקום הגדרתו כאובדן להלכה, ולכן נקבע שהיה סביר 

להניח שהתובע ביקש לתקן את כלי הרכב. הודגש כי עדותו של 
התובע אינה שקרית, אך מדובר ב"קצר תקשורתי" בין התובע 

לסוכן.
לסיכום נפסק שיש לדחות את התביעה וייתכן שראוי היה 

להסביר טוב יותר לתובע את משמעות החלטתו. התובע לא 
הוכיח שהיתה החלטה בלעדית של הסוכן ללא בקשה שלו, ולכן 

לא ניתן היה לחייב את הסוכן בפיצוי התובע ומשכך התביעה 
נדחתה. התובע חויב בתשלום של שכר טרחה לנתבעים בסך 

10,000 שקל.

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

או שאתה מחכה שילדיך או בני משפחתך ידאגו לך במקרה הצורך???

האם כבר הצטרפת לתוכנית 
ביטוח הסיעוד הכי זולה בארץ 

באמצעות לשכת סוכני ביטוח? 

סוכן יקר, 

lisov@insurance.org.il  03-6396676 .לפרטים:  טל

http://www.nevo.co.il/law/4659
http://www.nevo.co.il/law/4659/1T6
http://www.nevo.co.il/law/4659/1T6
http://www.nevo.co.il/law/4659
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שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
אם ברצונך להעניק למבטחיך שירות מיוחד, 
נגיש ומהיר בביטוחי חובה בלבד: לאופנועים, 
טרקטורונים, רכבי השכרה, ביטוחים לתקופות 

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

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

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

פקס: 02-6255888

שיתופי פעולה בהתאמה אישית לפי בחירתך:
סוכנות ביטוח ותיקה במרכז מציעה לך סוכן 

הביטוח עם תיק ,
שרותי משרד \ אפשרות למיקום \ או תפעול או 

רכישה: חלקית \ מלאה.
להתקשרות: נייד – 052-2534669

uri@eini.co.il או מייל

לסוכנות ביטוח ותיקה בכפר סבא
דרושה חתמת רכב בכירה, אחראית ויסודית 

בעלת נסיון של 3 שנים לפחות בעבודה מסוג זה 
בסוכנות ביטוח או במשרד סוכן ביטוח.

תנאים טובים לעובדת המתאימה.
נא לשלוח קורות חיים

iostash@yahoo.com למייל
 050-7844477איציק

לסוכנות ביטוח חיים ופיננסים, במרכז, דרוש/ה 
פקיד/ת ביטוח חיים עם ידע וניסיון מקצועי, 

למשרה חלקית.
דרישות: ידע וניסיון בביטוח חיים, פנסיה וגמל - 

חובה. יחסי אנוש מעולים - חובה.
תנאים טובים למתאימים/ות !
נא לשלוח קורות חיים למייל:

lavy_o@zahav.net.il או לפקס: 03-6031817

סוכן אלמנטרי
מעוניין בשת"פ אסטרטגי להגדלת הכנסות?

תתקשר או שלח מייל ואצור איתך קשר
 tamirgdn@gmail.com תמיר

יניב בן עמי סוכנות לביטוח 
מחפש פקידה אלמנטרי עם נסיון 

חובה בבורסה בר"ג ל- 6 שעות ביום 
לפרטים יניב 0505626998 
 yaniv@ba-ins.co.il מיל

מנהל סוכנות ביטוח ותיק בעל ידע מקיף וניסיון 
רב שנים באלמנטרי+ חיים, מנהלים, פנסיה, 

בריאות שמכר את תיק הביטוח מציע מועמדות 
לסוכנות המחפשת מנהל מקצועי בשטח הביטוח 

האלמנטרי ו/ או החיים והפנסיה?
נייד 050-8772288

לסוכנות ביטוח בפ"ת דרושה פקידת אלמנטרי 
במשרה מלאה, ניסיון הכרחי. אבי 050-5212621

לסוכנות ביטוח באיזור פ"ת 
דרוש סוכן מכירות טלפוניות

בתחום ביטוחי בריאות וריסקים
עם נסיון של שנתיים לפחות, וידע במכירות חובה!

תנאים מצויינים למתאימים 
liran@yeadim-bit.co.il קורות חיים למייל

דרושה פקידה לחצי משרה בראשל"צ
דרוש ניסיון קודם בתחומים - פנסיוני, ריסקים, 

בריאות וסיעוד 
המלצות - חובה 

לשלוח קורות חיים לפקס: 03-9678569 
elihorev@gmail.com :או למייל

מחפש חתמת חיים\ ואלמנטארי-מקומך איתי.
מעוניין לרכוש תיק מאיזור המרכז ואו ירושלים.

מקום העבודה. איזור תעשייה צפוני לוד.
ע'י כביש 1.

michaele@b4-u.co.il סודיות מובטחת

השכרה ושכירות משנה
סוכנות ביטוח

בכרמיאל  מציעה חדר מרווח
לסוכן כשוכר משנה .

054-5401900

סוכנות ביטוח בינונית מעוניינת לחלוק משרדים 
במגדל בשטח של כ- 300 מ"ר
עם סוכנות נוספת החל מחודש

יולי אוגוסט 2014
באיזור קרית אריה פ"ת שמוליק 054-4946290

במשרדי יחידת סוכנים קיימת באזור הבורסה 
ברמת גן מתפנה חדר לסוכן ביטוח פנסיוני עם 

אפשרות לשרותי משרד 
09-7738381

בבעלות לשכת סוכני הביטוח מצוי נכס המיועד 
להשכרה החל מ 01/09/14.

מדובר בדירה ברח' דוד פינסקי 3 חיפה במיקום 
מצויין על ציר מוריה )משרדי הלשכה לשעבר 

בחיפה(. הנכס מתאים למשרד סוכן ביטוח/
רו"ח/עו"ד/תיווך ו/או לקליניקות שונות 

והוא ממוקם בקומת קרקע. בכוונתו להשכירו 
לטווח ארוך.סוכנים המעוניינים לראות את הנכס 

מוזמנים לפנות לחבר וועד סניף חיפה 
איציק זילברמן – 050-8648060,

לירדנה שפיר – 04-8405495 מזכירת המחוז
או אליי – 0523-489431. 

לשכת סוכני ביטוח בישראל

מ"מ נשיא לשכת סוכני הביטוח, אורי צפריר,  עומד לרשותכם אישית
במוקד החירום לתלונות נגד השיווק הישיר

בסלולארי האישי:  054-4498585, פקס 04-8682050
moked.liska@gmail.com מייל

https://www.facebook.com/lishka4u :בעמוד הפייסבוק

נמאס לכם מהשיווק הישיר של חברות הביטוח?
דברו איתנו!

יו"ר שדולת הבריאות בכנסת: כל אזרח רשאי 
להחליט בכמה ביטוחי בריאות הוא רוצה להחזיק

שדולת הבריאות בכנסת, בראשות ח"כ אילן גילאון )מרצ( 
וח"כ שולי מועלם )הבית היהודי(, ערכה אתמול דיון 

ברפורמות הצפויות במערכת הבריאות, בהשתתפות שרת 
הבריאות יעל גרמן ושורה של ח"כים נוספים, בהם רובי 

ריבלין, אלי ישי ודב חנין.
בדיון נכחו מטעם לשכת סוכני הביטוח יו"ר ועדת הבריאות 

יואל זיו, וחברי הוועדה ורדה לבקוביץ וישי ברקלי. שרת 
הבריאות אמרה שמה שפורסם בעיתונות הוא נכון, אך 

עדיין לא התקבלו כל החלטות, ואף אחד לא יודע מה יהיו 
ההחלטות הסופיות.

רוב הדוברים ציינו כי הבראת מערכת הבריאות הציבורית 
תיעשה רק על ידי הוספת תקציבים. בדיון נכחה נציגות 

מכובדת של נשים חולות סרטן השד, שבין השאר סיפרו כי 
מי שהחזיקה בביטוח פרטי היתה יכולה לקבל תרופות שאינה 

בסל הבריאות ועל ידי כך חייה ניצלו.
גילאון ציין כי כל אזרח רשאי להחליט איזה ביטוח לקנות 
ובכמה ביטוחים הוא רוצה להחזיק. בלטו בהיעדרם נציגי 
חברות הביטוח. חברי ועדת הבריאות של הלשכה סיכמו 

עם מועלם להיפגש בקרוב לצורך הבעת עמדת מקצועית 
ומפורטת של לשכת סוכני הביטוח.

mailto:tamirgdn@gmail.com
mailto:liran@yeadim-bit.co.il
mailto:elihorev@gmail.com
mailto:michaele@b4-u.co.il

