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<< יואל זיו: כל עוד לא יוזרם 
תקציב ממשלתי, הציבור ימשיך 

לרכוש פוליסת בריאות פרטית
עמוד 5

<< המכללה לביטוח השיקה 
אתר תרגול עבור מבחני 

המפקח על הביטוח
עמוד 9

חברת מנורה מובילה 
בשירות בתחום זה

סקר לשכת סוכני הביטוח: חברות 
הביטוח מציגות רמת שירות בינונית 

ומטה בביטוחי בריאות וסיעוד;

המשך בעמוד 2

לשכת סוכני הביטוח ערכה בתחילת יוני סקר שירות מקיף, שבוצע 
על ידי מכון "דיאלוג", וכלל 700 סוכני ביטוח. הסקר ביקש לדרג 

את חברות הביטוח על פי שביעות רצון הסוכנים העובדים עמם 
בתחום הבריאות והסיעוד. בניגוד לסקרים קודמים, בסקר הנוכחי 

העריכו סוכני הביטוח את שביעות רצונם מהחברה העיקרית 
שעמה הם עובדים בלבד.

למדדי השירות חשיבות רבה מבחינה צרכנית, מהיותו של סוכן 
הביטוח החוליה המחברת בין החברה ללקוח, ומכאן - ביטוי רמת 

השירות של החברות ללקוחות. בין מרכיבי השירות שנמדדו בסקר: 
משך זמן הטיפול בתביעות; זמינות עובדי החברה; טיפול החברה 
בחיתום הרפואי בקבלה לביטוח; נכונות החברה לתשלום לפנים 

משורת הדין; עדכון החברה בנושאי בריאות; שקיפות החישוב של 
העמלות בחברה והיכולת להגיע לפגישה עם המנהלים בחברה 

בזמן סביר.
מהסקר עולה כי חברות הביטוח מציגות רמת שירות בינונית-
נמוכה בבריאות וסיעוד. בלטה לחיוב שביעות הרצון מעדכון 

החברות בנושאי בריאות )7.8( ובלטה לשלילה שביעות הרצון 
משקיפות החישוב של העמלות )6.1(. חברת מנורה נמצאה בסקר 

כנותנת השירות הטוב ביותר )7.5( לסוכנים בביטוחי בריאות 
וסיעוד, וכפועל יוצא – ללקוחותיהם. מנגד, כלל דורגה במקום 

האחרון )6.4(.

מדד להערכת הסוכנים 
את החברות

*חברות הכשרה ביטוח ואיילון לא נכללו בניתוח,
בשל מספר משיבים קטן מדי. 
*דירוג מ-1 עד 10
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מנורה נמצאה כחברה המובילה בשביעות רצון הסוכנים מעדכון 
החברה בנושאי בריאות )8.2(, מדדי תפקוד מפקח הרכישה 

)7.9(, טיפול בחיתום הרפואי )7.7(, היכולת להגיע לפגישה עם 

מנהלים בחברה בזמן סביר )8(, זמינות )7.9(, נכונות לתשלום 
לפנים משורת הדין )6.9( ושקיפות החישוב של העמלות )6.5(.
כלל דורגה אחרונה במדדי שביעות רצון הסוכנים בשבעה מתוך 

תשעה פרמטרים: עדכון בנושאי בריאות )7.2(, תפקוד מפקח 
הרכישה )7.5(, טיפול בחיתום הרפואי בקבלה לביטוח )6.6(, 
תוכנית ההדרכה השנתית של החברה )6.7(, היכולת להגיע 

לפגישה עם מנהלים בחברה בזמן סביר )6.7(, נכונות החברה 
לתשלום לפנים משורת הדין )5.4( ושקיפות חישוב העמלות )5.8(.
מגדל דורגה אחרונה במדד משך הזמן בטיפול בתביעות )6.3( 

וזמינות עובדי החברה )6.3(.
הסקר בדק גם את התפלגות הסוכנים בעבודתם עם חברות 

הביטוח בבריאות ובסיעוד. מהממצאים עולה כי הראל היא 
חברת הביטוח שעמה עובדים הכי הרבה סוכני ביטוח בתחום 

כחברה עיקרית )30.3%(. אחריה מדורגות מגדל )21.3%(, כלל 
ביטוח )17.3%(, הפניקס )16.7%(, מנורה מבטחים )11.6%(, 

איילון )2.4%( והכשרה )0.4%(.
הראל רשמה השנה ירידה בכמות הסוכנים שעובדים עמה 

כחברה העיקרית: 30.3% ב-2014 לעומת 33% ב-2013. כלל 
המשיכה במגמת הירידה בשנים האחרונות – 17.3% ב-2014 

לעומת 19% ב-2013 ו-23% ב-2012.  מנגד, מגדל התחזקה - 
21.3% ב-2014, לעומת 19% ב-2013.

כ-75% מהסוכנים ציינו כי יש בעיה כלשהי בחברת הביטוח 
העיקרית שעמה הם עובדים, תוך שכרבע מהסוכנים טענו 

שמדובר בטיפול בתביעות, וכרבע מהסוכנים טענו שמדובר 
במהירות השירות המוענק על ידי החברות. נתונים בולטים 

נוספים: רבים מהסוכנים לא מרוצים מההוגנות כלפי מבוטחים 
בהראל )19%(, רבים  לא מרוצים ממהירות השירות בכלל 

)38%( ובמגדל )34%(, ורבים לא מרוצים מהטיפול בתביעות 
באיילון )41%( ובמגדל )35%(.

44% מהסוכנים ציינו את הראל כחברה המובילה לדעתם 
במכירות ישירות. הפניקס )11%( זכתה גם כן לשיעורים דו-
ספרתיים. כשליש מהסוכנים )29%( ציינו את הראל כחברה 

שגרמה להם את הנזק הרב ביותר בפעילותה הישירה בביטוחי 
בריאות וסיעוד. 27% השיבו כי כולן גרמו נזק במידה דומה.

75% מסוכני הביטוח ציינו שהם משווקים ביטוח נסיעות לחו"ל, 
תוך שיותר משליש עושים זאת עם פספורטכארד )38%( 

וכרבע )27%( עם הראל. יותר ממחצית )55%( מהסוכנים שלא 
משווקים ביטוח נסיעות לחו"ל נימקו זאת באי-היכרות עם 

החומר, וכ-40% נימקו זאת בכך שלא משתלם להם.

שלושת הנושאים שהכי מטרידים כיום את סוכני הבריאות הם 
הרפורמה שמתגבשת בביטוחי הבריאות )34%(, השיווק הישיר 

של חברות הביטוח )31%(, והטיפול בתביעות ושירות )16%(.
הסקר כלל התייחסות להיבטי השירות גם ברמת מחוזות/

מרחבי הפעילות בכל חברה. במחוז צפון זכתה הראל, מגדל 
הובילה במחוז ירושלים, הפניקס קיבלה קולות רבים באשכול 

מרכז ובסניף ירושלים, כלל ביטוח – מחוז מרכז ומנורה – מחוז 
דרום.

לדברי נשיא לשכת סוכני ביטוח בישראל אריה אברמוביץ, 
"רמת השירות בענף מצביעה על האתגר העצום שעומד בפני 

הסוכנים בפעילותם לטובת המבוטחים, כמו גם חיוניות הסוכנים 
כמי שדואגים וניצבים בכל תנאי וזמן לצד המבוטחים. אסור לנו 

להתפשר על איכות השירות בכלל ובתחום בעל משמעויות 
קריטיות - כמו הצלת חיים, הארכת חיים והקלה על סבלם 

של מבוטחים - בפרט. רק חברת ביטוח שתיתן מענה לאתגרי 
השירות של המחר, תוכל להמשיך ולצמוח.

"היום ברור לכל כי ברגע האמת יש צורך בסוכן ביטוח מקצועי 
לשירות המבוטח במטרה למצות את זכויותיו. סוכן שבקיא בכל 
הליכי התביעה, שמייצג את המבוטח מהרגע הראשון מול חברת 

הביטוח, מונע סחבת, דואג להשגת האישורים המתאימים, 
ומקדם את התהליכים הרפואיים".

המשך מעמוד 1

הנושא הכי מטריד עבור 
סוכני הבריאות

הרפורמה 
המתגבשת בביטוחי 

הבריאות – 
34%

שיווק ישיר של 
חברות הביטוח –

31% 

טיפול חברות הביטוח 
בתביעות ושירות –

16% 

תדמית סוכן
 הביטוח – 

11%

מסרב/ 
לא יודע –

8% 

שקיפות החישוב של 
העמלות בחברה
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למעלה מ-1,000 סוכנים הגיעו ליום 
העיון "הסוכן בקדמת הבריאות"

כ-1,000 סוכני ביטוח הגיעו ליום עיון בנושא "רפואה ציבורית 
מול רפואה פרטית ומה שביניהן", שנערך ביום שני במתחם 

האירועים אבניו שבקריית שדה התעופה. הכנס, בהנחייתו 
של קובי אריאלי, עמד בסימן ועדת גרמן, השינויים הצפויים 
במערכת הבריאות הציבורית והשפעתם על סוכני הביטוח. 

יו"ר ועדת סיעוד ובריאות יואל זיו הביע תרעומת על כך 
שסוכני הביטוח לא לקחו חלק בוועדה, ואמר כי הדרך 

היחידה לרפא את מערכת הבריאות הציבורית היא להגדיל 
את התקציב שמופנה אליה. עו"ד שמיר קמינסקי דיבר על 

הבעייתיות בוועדת גרמן, ואמר כי העצה הטובה ביותר שהוא 
יכול לתת כרגע לסוכני הביטוח היא למכור כמה שיותר 

ביטוחי בריאות, רצוי לצעירים.
פרופ' אביגדור קפלן, שהיה בעבר יו"ר כלל עסקי ביטוח ועד 

לא מזמן ניהל את המרכז הרפואי הדסה, סקר את הבעיות 
העיקריות שעמן מתמודדת מערכת הבריאות הציבורית. 
הוא טען כי לא יהיה מנוס מלהכניס שר"פ לבתי החולים 

הציבוריים, בכפוף לכך שהדבר לא יפגע ברפואה הציבורית.
נשיא הלשכה אריה אברמוביץ הדגיש בנאומו את ההישג 
האחרון של הלשכה: החלטתה של המפקחת על הביטוח 

באוצר כי ביטוחי נסיעות יימכרו רק על ידי בעל רישיון 
ביטוח – כלומר סוכני ביטוח וחברות הביטוח בלבד. מנכ"ל 

פספורטכארד אלון קצף התייחס גם הוא לביטוחי הנסיעות, 
ואמר כי נוכח העלייה המתמדת במספר הנוסעים לחו"ל, 

התחום נמצא בפריחה ולסוכני הביטוח יש פוטנציאל להגיע 
ל-50% מהשוק.

קצף אמר עוד כי כעת האוצר, בעידודה של הלשכה, מפרסם 
את התקנה שמאפשרת מסירה של לידים ותשלום עבור 

לידים למי שאינו סוכן. "כששומעים את זה אנחנו מתכווצים 
– מדוע מכניסים עוד גורמים לשרשרת הערך? אבל בשוק 

הבריטי זה עזר לסוכני הביטוח: אחרי ההוראה הזו, הביטוחים 
הישירים כמעט חוסלו. התברר להם שמשתלם יותר לקנות 

לידים".
זיו הציג בכנס את סקר הלשכה, שנערך בקרב 700 סוכני 
ביטוח, וממנו עולה כי חברות הביטוח מציגות רמת שירות 

בינונית-נמוכה בבריאות וסיעוד. לסיום האזינו המשתתפים 
להרצאה מפיו של פרופ' יורם יובל, שהעניק להם כמה עצות 

שיהפכו את חייהם למאושרים יותר.
בתום הכנס התקיימה ישיבת האסיפה הכללית של הלשכה. 

נשיא הלשכה אריה אברמוביץ סקר את הישגי פעילות 
הלשכה בחצי שנה האחרונה. אברמוביץ ציין את הרפורמה 
במערך המשפטי-רגולטורי של הלשכה, הכולל את שכירת 

משרד ראב"ד-מגריזו-בנקל כיועץ המשפטי ללשכה, ומינוי 
יועצים משפטים למחוזות ולסניפים. בנוסף, ציין אברמוביץ 

את הקמת מוקד התלונות בשיווק הישיר בראשות מ"מ 
הנשיא אורי צפריר ואת ההישג המשמעותי מול חברת הראל 

שהצהירה כי לא תשווק באופן ישיר ללקוחות סוכניה.
כמו כן, סקר אברמוביץ את הפעילות התקשורתית הענפה 
של הלשכה, מהסופה ועד לקמפיין נגד ביטוח ישיר שזכה 

לתהודה תקשורתית רבה. "בשלבים הבאים, נעמיק בקמפיין 
שיציג את תדמיתו החיובית של סוכן הביטוח וחשיבותו לצרכן 
הישראלי, כדי למתג את סוכן הביטוח כאוטוריטה המקצועית 

הגבוהה ביותר בענף הביטוח והפיננסים", אמר.
לסיכום ציין אברמוביץ את הדגש ששמה הלשכה בשיפור 

השירות לסוכן. "נערכים יותר ימי עיון בסניפים הקטנים 
והמרוחקים שמביא לידי ביטוי את הקשר שבין הלשכה 

לסוכנים בשטח וצורכיהם. הנהלת הלשכה ואנוכי מגיעים 
בקביעות לכל הסניפים, לרבות למרוחקים שבהם, לשם 

היכרות אישית עם הסוכנים והיוודעות מקרוב לבעיותיהם, 
הצעותיהם ושאלותיהם, במגמה לסייע לכולם ולפעול ככל 

שניתן לקידום פתרונות ונושאים שונים".
כמו כן, אמר נשיא הלשכה כי השנה לראשונה קיבלו ראשי 

הסניפים והמחוזות תקציביים ייעודיים לפעילות סניפית 
ומחוזית, והוקם האתר החברתי של הלשכה לשירות הסוכנים, 

במטרה לשפר את נגישות שירותי הלשכה.

נתאים לך בול באזור!
משרדים להשכרה באזור התעשייה של אזור

שטחי השכרה גמישים לפי מידתך  #
שיפוץ המשרד והתאמתו לצרכיך  #

חניה זולה וזמינה  #
ארנונה נמוכה מאוד  #

לתאום סיור בבניין
ולקבלת הצעת מחיר אטרקטיבית צלצל: 4542*
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אברמוביץ בנאומו בכנס: "הסתיימו הימים 
שבהם אגף הפיקוח יכול היה לפגוע 

בסוכנים באמצעות חוזרים חד צדדיים"
הרשו לי להודות ליו"ר הוועדה לבריאות וסיעוד יואל זיו, ליו"ר 
הוועדה לאירועים ולסניפים אריק ורדי ולמנכ"ל הלשכה מוטי 

קינן, על ארגון נהדר של הכנס.
אך טבעי הוא שבכנס בריאות וסיעוד רוב הנושאים שידונו 

בהם יעסקו בנושא הבריאות, במיוחד כשאנחנו נמצאים 
בעיצומם של דיוני ועדת גרמן, 

שנכון לרגע זה קיימת אי 
בהירות בקשר למסקנותיה.
ולכן בחרתי לדבר על נושא 

שהוא בעיניי לא פחות חשוב 
לנו, סוכני הביטוח, ואני מתכוון 

לביטוח נסיעות לחו"ל.
לאחר מאמצים ולחצים מרובים 
שהפעלנו, הפיקוח הוציא חוזר 

הקובע מפורשות שהביטוח 
יימכר רק על ידי בעל רישיון 

ביטוח – קרי סוכני ביטוח 
וחברות הביטוח בלבד. קביעה 

זו פותחת בפנינו אופציה 
נהדרת להיכנס לנישה שעד 

עתה מעט מאוד סוכנים 
פעלו בה, כפי שתראו בסקר 
שיוצג בהמשך היום, והיתה 

מנת חלקם של סוכני נסיעות 
וגורמים נוספים.

פעילות ענפה מצדנו בתחום 
ביטוח הנסיעות לחו"ל תגרום 

מצד אחד למבוטחים לקבל 
את המוצר בצורה המקצועית 
והטובה ביותר, ומצד שני לנו 

כסוכנים להכנסה נוספת – 
מדובר על פרמיה של מעל 400 

מיליון שקל.
הישג נוסף, שהוא לטעמי בגדר תחילתה של פריצת דרך 

משמעותית בענף הביטוח, הינו ההסכמה שאליה הגענו עם 
חברת הראל – על הפסקת השיווק הישיר ללקוחות הסוכנים 

שלה.
המהלך לא היה פשוט בכלל והוא הגיע לאחר שורה של 
פגישות ופעילות רצופה של הלשכה. זה המקום להודות 

לחברי וסגני, אורי צפריר, על פעילותו בנושא.
מדובר בצעד מאוד משמעותי במאזן הכוחות הקיים בין חברות 

הביטוח לנו הסוכנים. במהלך הזה הפגינה הראל לויאליות, 
שיתוף פעולה, והבנה שללא הסוכנים אין מקצוע, אך לא 

פחות מכך: זהו מהלך שמצביע על אומץ - אומץ לב עסקי, 
ואומץ לב ציבורי. אנו יודעים עד כמה החשיפה ללקוחות 

הסוכנים מאיימת עלינו – היעד שלנו הוא להפסיק זאת.
לא מדובר במהלך פשוט, זוהי מערכה שתימשך לאורך זמן. 

אני רוצה שתדעו שהשיווק הישיר מדיר שינה מעיניי. כל יום, 
כל שעה, וכל דקה שבהם אני מכהן בתפקיד יוקדשו לעניין 

הזה.
לשותפים בחברות הביטוח 

אני אומר: הרימו את הכפפה, 
נצלו את ההזדמנות – אין לכם 
שותפים טובים יותר. אין לכם 

אנשי מקצוע טובים יותר מלבד 
הסוכנים.

את הנושא הזה, כמו שורת 
נושאים נוספים, הנחנו על 
שולחנה של המפקחת על 
הביטוח דורית סלינגר. אם 

נצטרך, נביא זאת גם לשולחנו 
של המחוקק. בחודשים 

האחרונים עשתה הלשכה 
צעדים משמעותיים בבניית 

הלובי הפוליטי שלה.
חברים, הסתיימו הימים שבהם 

אגף הפיקוח יכול היה לפגוע 
בסוכנים באמצעות חוזרים חד 
צדדיים, ולעתים אף בחקיקה, 

ללא מענה הולם.
הימים האלה הסתיימו.

כל מי שינסה לפגוע בנו בזירת 
הכנסת והממשלה, ייתקל בלובי 
פוליטי חזק וממוקד מטרה. כבר 

בימים הקרובים אנו עומדים 
להגיש הצעת חוק בנושא הניוד, 

לטובת כלל המבוטחים.
כולנו נחשפנו בימים האחרונים 

להמשך הקמפיין האלים והרדוד של ביטוח ישיר. הלשכה 
מכינה בימים אלה מענה תקיף שייצא לאור בשבועות 

הקרובים. כמובן שלא נבזבז את המיליונים של הלקוחות שלנו 
על פרסומות בטלוויזיה, אך כמו בקמפיין הקודם הלשכה תיתן 
מאבק חד וברור – כך שכל אחד מהלקוחות ומהמכרים שלכם 
יידע שסוכני הביטוח הם האוטוריטה המקצועית בענף, ומדוע 

ברגע האמת בוחרים רק בסוכן ביטוח.
לסיום, אני שמח שרבים מכם מחזקים אותנו על הפעילות 
שהלשכה עושה. אני יודע שזה עדיין לא מספיק. חשוב לי 

שתדעו – אנחנו עובדים בשבילכם, פועלים למענכם נמרצות, 
ואני מרגיש מחויב לשירות הזה. אני מרגיש מחויב לשליחות 

הזאת בתקווה שנמשיך לראות את השינוי.

לחבר הלשכה איציק צרפתי, משתתפים בצערך
במות אמך מרגלית צרפתי ז"ל

שלא תדע עוד צער

לחברת הלשכה מירה פרחי, משתתפים בצערך
במות אביך יהודה פרחי ז"ל

שלא תדעי עוד צער
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יואל זיו: כל עוד לא יוזרם תקציב ממשלתי, 
הציבור ימשיך לרכוש פוליסת בריאות פרטית

השנה נחשפנו לאין ספור נושאים בתחומים הרלוונטיים, חלקם 
מעל דפי העיתונות ובחלקם לקחנו חלק פעיל מאד והובלנו 

ועיצבנו מדיניות, כמו פוליסות הנסיעות לחו"ל, פוליסות לילדים 
עם מוגבלויות, מתווה מתאים בפוליסות הסיעוד, פוליסות 

לעובדים זרים ואפילו בוועדת הכנסת שדנה ביישום חוק הגנטיקה, 
בחיינו היום-יומיים בכלל ובפוליסות הבריאות בפרט.

אנחנו חשופים וערים לוויכוח הציבורי המתנהל בכלי התקשורת 
בעניין ועדת גרמן, המלצותיה ויישומן.

החטא הראשון של הקמת ועדת גרמן הוא בעצם היעדרותם של 
סוכני הביטוח מחברות בוועדה  ומהשתתפותם בדיוניה האם סביר 

בעיני שרת הבריאות כי דעתם ועמדתם של מאות אלפי בעלי 
פוליסות בריאות פרטיות במדינת ישראל, שדנים בגורלם, לא 

תישמע בוועדה? בעיניי זה נשמע הזוי, אך במציאות הישראלית 
כנראה שהכל אפשרי. 

מעניין שאחד הנושאים שנחשפו הוא המלצת תת הוועדה 
בראשותו של ד"ר שלומי פריזט להפסיק את שיווקן של פוליסות 

הבריאות הפרטיות, המסחריות, במתכונתן הנוכחית ולמעשה 
לרוקן אותן מתוכן בתואנות שונות, החל בכפל ביטוח שהאזרח 

אינו זקוק לו וכלה בטענה שזה הצעד שיבריא את הרפואה 
הציבורית. 

אני מניח שחברי הוועדה יודעים, ואם לא זה 
הזמן לגלות להם, שבסקר שנערך על ידי מכון 

ברוקדייל בקרב מחזיקי פוליסות בריאות פרטיות, 
התשובה לשאלה מדוע הם מחזיקים בפוליסה 

פרטית בנוסף לשב"ן היתה כי הם חוששים 
לעתידם. אותם מאות האלפים, קרוב ל-40% , 

חוששים שאם בעתיד יזדקקו לשירותים רפואיים 
לא יקבלו אותם בצורה נאותה וזמינה במערכת 
הציבורית. אז מה עושים בוועדה? מצפצפים על 
החששות שלהם ומחליטים שהכי טוב בשבילם 

זה לא לאפשר להם רכישה של ביטחון לעתידם, מכיוון שזה מה 
"שאנחנו בוועדה חושבים שהכי טוב בשבילך האזרח".

הדרך היחידה לרפא את שירותי הרפואה הציבורית במדינת ישראל 
היא באמצעות הגדלת התקציב הציבורי, הממשלתי, בעוגת 

ההוצאות לבריאות. 
כל עוד לא יוזרם תקציב ממשלתי לטובת שיפור ניכר בשירותי 

הרפואה הציבורית, הציבור ימשיך לרכוש פוליסת בריאות פרטית 
כי הוא חושש. 

אחד הנושאים החשובים שהלשכה טיפלה בו השנה היה ההסדרה 
בשוק ביטוחי הנסיעות לחו"ל. למרות החוזר שהוציא פרופ' עודד 
שריג, המפקח על הביטוח הקודם שבא להסדיר את שוק ביטוחי 
הנסיעות לחו"ל, לא נעשה דבר בתחום מהלך השנים האחרונות, 

ולמעשה השוק הזה פרוץ ביותר, ללא פיקוח, ללא שמירה על 
תקנות הפיקוח ולמעשה על החוק, וכל אחד שנפשו חפצה בכך 

יכול למכור פוליסת נסיעות לחו"ל מבלי שהוכשר לכך ומבלי 
שיש לו רישיון. אנו רואים את קופות החולים מוכרות פוליסות 

ללקוחותיהן באצטלה לכאורה ובנתינת תחושה כי מי שיקנה דרכן  
קונה לעצמו פוליסה המתאימה למצב בריאותו, הרי הוא קונה 

בקופת חולים שלמעשה מכירה את התיק הרפואי שלו, או חברות 
וסוכנויות נסיעות שמוכרות ביטוחי נסיעות לחו"ל ללקוחותיהן 

באצטלה שהן מוכרות את הפוליסה המתאימה ללקוח, מכיוון שהן 
יודעות לכאורה את מטרת הנסיעה שלו לחו"ל, ואת אופי הפעילות 

שלו בחו"ל וכך מתקבלת התחושה שזאת בדיוק הפוליסה 
המתאימה ביותר. 

כמובן שזאת אשליה אחת גדולה. אנשים שרוכשים פוליסות דרך 
הגופים האלו ,שאינם מורשים לכך ואינם מבינים ומכירים את תנאי 

הפוליסה, יוצאים לא פעם לחו"ל ללא כיסוי מתאים. יש חולים 
ללא רכישת הכיסוי מתאים למצב הרפואי שלהם שלמעשה מרוקן 
לחלוטין מתוכן את הכיסוי הביטוחי שרכשו, או נוסעים שמבצעים 

פעילות ספורטיבית, ימית או כל פעילות אתגרית אחרת ואינם 
יודעים בכלל שאין כיסוי ביטוחי לפעילותם. אני חייב להגיד בצער 

רב שחלק מחברות הביטוח נתנו ונותנות יד לכך: הן משלמות 
עמלות עתק לגופים האלו ועל ידי כך שותפות פעילות לעבירה על 

תקנות הפיקוח ולמעשה לעבירה על החוק.
אנחנו בלשכה לא יכולנו לעבור על סדר היום. פנינו ונפגשנו כמה 

פעמים עם האנשים הרלוונטיים במשרד המפקחת על הביטוח, 
ניסינו להסביר, הבאנו חוות דעת משפטיות ונאלצנו אף לאיים 

בפנייה לבג"צ אם הנושא לא יוסדר במהרה ובאופן חוקי.
אני שמח שלקראת ערב פסח יצאו ממשרד המפקחת על הביטוח 

שתי טיוטות חוזר הבאות להסדיר את מה שנעשה בשוק הזה. 
אחת מתייחסת לפוליסות הקולקטיביות ואחת לפוליסות שאינן 
קבוצתיות. בשתיהן מצהירה המפקחת באופן הברור ביותר כי מי 

שרשאי למכור פוליסת נסיעות לחו"ל הינו רק גוף מפוקח, דהיינו 
חברות וסוכני הביטוח. על כל האחרים נאסר באופן מוחלט למכור 

לציבור פוליסה נסיעות לחו"ל.
קופות החולים יוכלו להציע ללקוחותיה פוליסה 

קבוצתית, בכפוף לתקנות ביטוח בריאות קבוצתי 
מיולי 2010, בכפוף לכל ההפרדה שדיברנו עליה 

פה וללא תגמול מכל סוג שהוא. האם מישהו 
רואה את קופות החולים מוציאות משאבים 

וכספים רק כדי שהלקוחות שלהם יקבלו ביטוח 
נסיעות לחו"ל, מבלי שהן ירוויחו מכך? אני בספק. 

אני תקווה שבסופו של דבר השיווק והמכירה 
יעברו לסוכני הביטוח.

לגבי מעורבותם של הגופים האחרים, שלא 
במסגרת הפוליסה הקבוצתית, כמו חברות 

וסוכנויות נסיעות, הטיוטה מאפשרת להם להיות מתוגמלים בגין 
העברת הליד אל סוכן הביטוח. זאת הפעם הראשונה שלסוכני 

הביטוח אין מתחרים שאינם מורשים למכור ביטוח נסיעות לחו"ל, 
כמו חברות וסוכני נסיעות. 

ביקשנו מהמפקחת אכיפה מוגברת ועיצומים גבוהים על מפרי 
החוזר. אנו בלשכת הביטוח נגביר את האכיפה ונביא לידיעת 

המפקחת כל מקרה של הפרת ההסדרה.
אני קורא מעל במה זאת לכל חברות הביטוח, תנו לנו - סוכני 
הביטוח - לשווק ולמכור את הפוליסות. אל תעקפו אותנו ואל 

תעשו את זה באופן ישיר מעל ראשינו. אנחנו השותפים העסקיים 
שלכם שמביאים לכם לקוחות מכל התחומים, תחום ביטוחי 

הבריאות והסיעוד, האלמנטרי והפנסיוני ואנחנו יודעים גם להביא 
לכם את פוליסות הנסיעות לחו"ל.

השנה פעלנו בוועדת הבריאות, חבריי ואני, בתחומים נוספים. 
אחד התחומים המרכזיים שלו אנחנו מקדישים הרבה זמן ומחשבה 
הינו קידום מכירת פוליסות בריאות, ובמיוחד סיעוד, לילדים בעלי 
מוגבלויות. אנו עדים לתופעה כמעט גורפת, בכל חברות הביטוח, 

של דחיית קבלתם של ילדים אלה לביטוחים הסיעודיים. 
אנו, כסוכני ביטוח, לא מבקשים לקבל ילדים סעודיים לביטוח 

הסיעודי, אך העובדות מלמדות כי אפשר לקבל לביטוח סיעודי 
קרוב ל-20% מהילדים האוטיסטים, לעומת כ-2-3% שמתקבלים 

אצלנו. אנו מאמינים שהדבר נובע מחוסר ידע של סוכני הביטוח 
והחתמים בחברות הביטוח לבצע חיתום רפואי לילדים האלו 

ולהתמודד עם הבעיות המורכבות. אנו שמחים על כך שחברת כלל 
הרימה את הכפפה ומשתפת פעולה עם לשכת סוכני הביטוח, כדי 

לקדם את הנושא הכאוב.
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אנחנו חיים בתקופת פאסט פוד, פאסט תרבות ופאסט 
רוחניות – יאללה זריז, אין זמן – רק חיים את מרוץ החיים!

אנחנו עובדים, מתקדמים, מפתחים קריירה – ההכנסה עולה, 
אנחנו חוסכים, מפרישים כסף לקופת גמל וקרן מנהלים – 

העתיד נראה בטוח, כל החישובים בוצעו ואנחנו יודעים – בגיל 
הפנסיה מובטחים, לנו ולילדינו, חיים מסודרים ונוחים.

הנחת הבסיס שלנו היא שהחיים מתנהלים בהתאם לתכנון 
ולצערנו זה לא תמיד כך.

היום אנחנו צעירים ובריאים, מה כבר יכול לקרות? לצערי 
יכול.. תאונה או מחלה עלולות למנוע מאיתנו לעבוד 

ולהתפרנס, מקרה מוות ישאיר את יקירינו ללא מקור הכנסה!
כמובן שאף אחד מאיתנו לא מתכנן ללכת לעולמו בטרם עת, 

אך זה, לצערי, קורה וכדאי לזכור – המטרה הבסיסית של ביטוח 
החיים הינו הגנה מפני סיכון או מקרה מוות בעיתוי לא נכון – מי 

שנפטר בגיל צעיר עלול להשאיר משפחה ללא פרנסה!
ברצוני להשיב פה על 2 טענות נפוצות למה לא לעשות 

ביטוח חיים:
* אבי, מנהל בכיר בחברת הי-טק, בשנות 30 לחייו, סיפר 

לי: "את הקריירה הניהולית שלי התחלתי בגיל מאוד צעיר, 
התקדמתי מאוד מהר בסולם הדרגות וכבר משנות ה-20 

המוקדמות סומנתי כ"מטרה" אצל סוכני הביטוח. תמיד 
סירבתי להצעות לעשות ביטוח חיים או אובדן כושר עבודה, 

למרות שידעתי שבשלב מסוים כן אעשה את זה. מה היה 
השיקול? פשוט מאוד - כל עוד אין לי משפחה וילדים, לא 

מפחיד אותי ללכת לעולמי - אין לי למי לדאוג. תכננתי 
לעשות את הביטוחים הנדרשים כשייוולד לי הילד הראשון. 

עכשיו אני נשוי ונולד לי בן. הפעם פניתי מיוזמתי לסוכנת 
ביטוח ומה גיליתי - בשנים האחרונות התחילו לי בעיות עם 

לחץ דם, עלתה קצת רמת הסוכר וגם עליתי במשקל בצורה 
די משמעותית. לא משהו רציני אך מסתבר שהפרמיה שאני 

צריך לשלם עכשיו גדולה בהרבה מזאת שהייתי משלם, אילו 
הייתי מתחיל את הביטוח לפני מספר שנים.

* נועם, עו"ד ובעל תואר שני במנהל עסקים, הראה לי חישוב 
לפיו, אם יפקיד את אותם הסכומים באג"ח ממשלתית, יצטבר 

לו עד גיל הפנסיה סכום גדול יותר מהתגמול בגין הפעלת 
הביטוח. מה יש להגיד על זה.. נועם מומחה, החישובים שלו 
נכונים, רק הראיה שלו אינה נכונה במקרה זה: המטרה של 

הביטוחים האלה היא דווקא לתת מענה למקרים שבהם 
המבוטח אינו מגיע לגיל הפנסיה - מוות בטרם עת או מחלה, 

שמונעת ממנו לפרנס את משפחתו.
כמעט כל אחד מאיתנו מבטח את הרכב שלו ביטוח צד ג' או 
ביטוח מקיף. למה? מי מכם מתכנן תאונה? מי רוצה שהרכב 
שלו ייגנב? אף אחד! פשוט אנחנו יודעים שזה עלול לקרות. 

רק תחשבו - אנחנו לא מוכנים להמר כשמדובר על רכב 
ובאותו זמן רבים מאיתנו מהמרים כל יום, כשמדובר על עתיד 

משפחתנו!
תזכרו - פוליסת ביטוח חיים )ריסק( מבטיחה בסיס כלכלי 

לך ולמשפחה כאשר חס וחלילה קורה אסון. אז למה לקחת 
סיכון?

מי ייקח אחריות כלכלית על המשפחה? רק אתם! האחריות 
הבלעדית היא שלכם, בידכם לקבוע איך עתיד המשפחה 

ייראה.

"הגורמים המשפיעים כיום על מדיניות הבריאות בישראל, הם 
אגף התקציבים באוצר, אגף שוק ההון באוצר ומשרד הבריאות. 

רק אחד מהם – אגף שוק ההון - מבין משהו בביטוח. לכן, 
אנחנו שומעים אותם לפעמים יוצאים במתקפה על הביטוחים 

הפרטיים, ללא הבנה מינימלית בנושא", כך אמר אביגדור קפלן, 
מנכ"ל בית חולים הדסה היוצא, ביום עיון של לשכת סוכני 

הביטוח בנושא רפואה ציבורית מול רפואה פרטית ומה שביניהן.
בין הגורמים שמגדילים את הביקוש לרפואה הפרטית ציין קפלן 

את ההתדרדרות ברפואה הציבורית, את העובדה שהציבור 
דורש יותר תמורת כספו, את הביורוקרטיה המייגעת בקופות 

החולים וגם את העובדה שבמערכת הציבורית אי אפשר לבחור 
מנתח.

להערכת קפלן, "לא יהיה מנוס מלהכניס שר"פ לבתי החולים 
הציבוריים. יש לעשות זאת בכפוף לכמה תנאי יסוד: למשל, 

ניתוחים פרטיים במערכת הציבורית, לא יבואו על חשבון 
השירות הציבורי. כך, המדינה הסכימה שבבית החולים החדש 

באשדוד יוקצו 25% לפעילות השר"פ. גם בהסדר ההבראה 
שנעשה כעת בהדסה הכירה המדינה בשר"פ, תוך דרישה 

צודקת לתיקון ליקויים".
קפלן ביקר את משרד הבריאות. לדבריו, בכל בעיה שבה נתקל 
המשרד, "מיד מאשימים את הביטוחים הפרטיים וטוענים שהם 

שורש כל רע. אין קשקוש גדול מזה. ביטוחים אלה קיימים 
בגלל צורך ואי אפשר לבטל אותם. הרגולציה צריכה לעשות 

סדר בכללי המשחק. יש דברים שצריך לתקן, אבל בתבונה, לא 
לשפוך את התינוק עם המים בתהליך".

עוד טען קפלן כי "יש פיגור שנמשך כבר שנים בעדכון של סל 
השירותים הבסיסי ברפואה הציבורית. ההיצע של הרפואה 

הציבורית גדל בקצב קטן. לדוגמה, מקימים כעת בית חולים 
ציבורי אחד באשדוד, לאחר שנים שהמקסימום שנעשה היה 

הרחבה של בתי חולים קיימים ואפילו יש בתי חולים שנסגרו, 
כמו ביקור חולים בירושלים. כלומר, יש פיגור בקצב הקמת 

התשתיות הציבוריות. במקום להקים בתי חולים חדשים, 
העבירו משאבים רבים לפיתוח שירותי בריאות בקהילה והקימו 

מרפאות כירורגיות קטנות לניתוחים קטנים ופשוטים".
קפלן אף יצא נגד מבנה מערכת הבריאות הציבורית וטען כי 

"קיים ניגוד עניינים מובנה בין משרד הבריאות כרגולטור, לבין 
היותו הבעלים של בתי החולים הממשלתיים. אני מקווה שניגוד 

זה ייעלם. עיוות נוסף היא בעלות ציבורית על בתי חולים 
פרטיים, למשל, אסותא שבבעלות מכבי, או המדיקל סנטר 
בהרצליה בבעלות הכללית. אני סבור כי גוף נתמך, כקופת 
חולים, לא צריך להחזיק בבעלותו מערכת פרטית, הפועלת 

למען מיקסום הרווח ולא לתועלת הציבור".

ביטוח חיים – risk, איזה סכום דרוש לך 
כדי לדאוג ליקירך?

אביגדור קפלן: אגף התקציבים ומשרד הבריאות 
תוקפים הביטוחים הפרטיים – ללא הבנה מינימלית

מאת מירב ג'והן, יו"ר צוות בוועדה לסוכנים צעירים
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מתי כבר יספרו לציבור את האמת על הפנסיה שלו?
החל ב-1995, אז יצאו לדרכן קרנות הפנסיה החדשות, לאחר 

שהקרנות הוותיקות נסגרו לאור בעיות אקטואריות, התחיל 
להיות ברור לכל כי השיטה הצוברת בתוספת ריבית נמוכה 
ותוחלת חיים שהולכת וגדלה נדונה לכישלון.  למעשה, היא 
מוכרת לחוסך חלום, שממנו יקיץ רק כשיגיע לגיל הפרישה.

לאור זאת, כדאי לנו להסתכל באור שונה על צו ההרחבה 
בנושא פנסיית חובה שיצא לדרכו ב-2008. הכוונה בצו היתה 

להזרים מאות אלפי מבוטחים חדשים לקרנות הפנסיה, כדי 
שהפקדותיהם השוטפות יממנו למעשה את 
קצבאות הפורשים לעתיד. אבל, מתברר כי 

גם אותו צו ההרחבה, שפעימתו האחרונה 
בוצעה השנה, לא יעזור למאות אלפי חוסכים 

לכשייצאו לגמלאות.
הריבית היורדת, בכל העולם וגם בישראל, 

גורמת לכך שאותו צו שהיה אמור לתת 
ביטחון למעל מיליון אנשים במשק הוא 

למעשה אחיזת עיניים והטעייה גדולה, אך 
איש אינו פוצה פה ומתריע.

המפקח הקודם על הביטוח פרופ׳ עודד שריג 
ניסה לקבוע כללי משחק חדשים לאותם 

חוסכים בקרנות הפנסיה, שיהיו מבוססים על ריבית ריאלית 
ואמיתית ולא ריבית וירטואלית, אך חיש קל הצליחו כמה 

פוליטיקאים ממולחים לגנוז את הרעיון לבצע חישוב אמיתי 
ונכון של הפנסיה לחוסכים.

האבסורד הגדול  עוד יותר הוא שכל בעל רישיון בתחום 
הפנסיוני, שמצרף חוסך חדש לקרן פנסיה, נדרש למלא ניירת 

רבה ומורכבת – החל במסמך הכולל "הנמקה וגילוי נאות" 
שמכיל השוואות, תחזיות וסימולציות, וכלה במסמכים נוספים 

שאין להם אח ורע בכל התנהלות של בעל מקצוע חופשי 
במדינת ישראל, וכנראה גם שברוב מדינות העולם.

למעשה, החוסך המצטרף לקרן, קיבל את הייעוץ וההכוונה 
הטובים ביותר, אך רק דבר אחד לא נאמר לו – לכל 

הסימולציות שמצביעות על גובה הגמלה העתידית אין כל 
ערך או בסיס אקטוארי, וכל מספר שייכתב על בסיס ריבית 

תחשיבית קיימת של 4%, הוא בגדר מכירת אשליה אחת 
גדולה. מדוע הרגולטור בחר להכין נייר כה מורכב ומסובך, 

שאיש מהחוסכים אינו מבינו, ובזה יצא ידי חובתו כלפי 
גב׳ כהן מחדרה ששמחה ובטוחה שאכן תפרוש עם פנסיה 

מכובדת, אך היא אינה יודעת שכנראה תצטרך להזדקק 
לילדיה, ואולי אף לרשויות הרווחה כדי לשרוד את שנות 

הפנסיה הארוכות.
המפקחת על שוק ההון החיסכון והביטוח 

במשרד האוצר דורית סלינגר הכריזה 
באחרונה כי אכן יש לטפל בנושא, 

כדי למנוע את המצב שבו מסבסדים 
הלקוחות הקיימים את הפורשים לפנסיה. 

אך נשאלת השאלה מדוע זה לא נאמר 
לחוסכים לפנסיה מ-2008? היכן היו פקידי 

האוצר והפוליטיקאים  )פרט ליו"ר ועדת 
העבודה והרווחה חיים כץ שזיהה את גודל 

הקטסטרופה(, שהסתתרו מאחורי צו 
ההרחבה שהביא אותנו אל עברי פי פחת.
העיתונות הכלכלית כולה עוסקת בנושא אחד ומרכזי - דמי 
הניהול כמפתח להצלת הפנסיה לאזרחים. הגיע זמן להרים 

את המסך ולומר באופן חד משמעי: במדינת ישראל אין באמת 
חיסכון לפנסיה, משום שכל החישובים שגויים ובנויים על 

תחזיות מטעות, אך לצערי עדיין לא נמצא המבוגר האחראי 
שיצעק כי המלך הוא עירום.

קיים צורך דחוף בהקמת ועדה ממלכתית, בהשתתפות 
לשכת סוכני הביטוח, כלכלנים, אקטוארים  ונציגים נוספים 

מהתחום, כדי למצוא פתרון הולם לבעיית הפנסיה בישראל, 
בעיקר למען עתיד ילדינו ונכדינו. הדור שלנו כבר הפסיד את 

המערכה, אסור לנו להפסיד את הדורות הבאים.
פורסם לראשונה ב"גלובס", 23.6.

מאת יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני

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*

סניף אשדוד/ אשקלון,
בשיתוף סטארט שירותי דרך ואיתוראן,

יערכו הפלגה מיוחדת בשילוב הרצאות מקצועיות
ביום שני, ה-7 ביולי, ב-18:30.

מספר המקומות מוגבל; יש להירשם מראש 

כנס מחוז חיפה והצפון
למכירות, ניהול, מוטיבציה ומצוינות

יתקיים ב 9-10/7 במלון פלאז'ה נצרת בשיתוף
הפניקס חברת לביטוח-אשכול צפון,

סמארט גרופ-סוכנות לביטוח, ופל סרוויס-שרות פל.
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נחתם הסכם בין ישראל לארצות הברית 
לאיתור מעלימי מס

המכללה לביטוח של הלשכה השיקה אתר תרגול 
עבור הלומדים למבחני המפקח על הביטוח

 משרד האוצר גיבש הסכם עם משרד האוצר האמריקאי 
 Foreign Accounts Tax Compliance( FATCA ליישום הוראות

Act(, לשיפור אכיפת המס.
ההסכם מסדיר העברת מידע לרשויות המס בארה"ב, 
באמצעות רשות המסים בישראל, שתקבל את המידע 

מהגופים הפיננסיים בישראל. המידע שיימסר יכלול פרטים 
אודות חשבונות פיננסיים המוחזקים בישראל בידי אזרחי 

ארה"ב, בעלי גרין קארד, תושבי ארה"ב או בידי ישות 
משפטית שיש בה לאמריקאים החזקה מהותית. עוד סוכם כי 
בהמשך תהיה אפשרות שרשות המס האמריקאית תדווח על 

הכנסות בחשבונות של ישראלים בארה"ב.
בהתאם להוראות ה-FATCA, על כל גוף פיננסי מחוץ לארה"ב 

להתקשר בהסכם מיוחד עם רשות המסים האמריקאית, 
לפיו יתחייב לבצע בדיקה לבעלי חשבונות המוחזקים אצלו. 
המידע יועבר לרשויות המס האמריקאיות אחת לשנה. כמו 

כן, יתחייב הגוף הפיננסי להעביר מידע על מספרם של 
חשבונות שבעליהם סירבו לשתף פעולה ועל סך ערכם. גוף 
פיננסי שלא יציית להוראות החוק יהיה כפוף לסנקציה של 
ניכוי במקור בשיעור של 30% מכל תשלום ממקור הכנסה 

אמריקאי. אי ציות להוראות ה-FATCA על ידי גופים פיננסיים 
בישראל, עלול להסב להם ולמשק הישראלי נזק כלכלי כבד.
בנוסף, יכלול ההסכם הוראות לשמירת המידע ואבטחתו, וכן 
הוראות שיגבילו את השימוש שיוכלו רשויות המס בארה"ב 

לעשות בו. ההסכם המלא יפורסם לאחר החתימה.
חתימה על ההסכם מקנה הקלות, בהן פטור מדיווח לגופים 
שונים או לחשבונות בעלי מאפיינים המעידים כי קיים סיכון 

נמוך מאוד להעלמת מס באמצעותם. יישום ההסכם עלול 
להביא לידיעת רשויות המס בארה"ב מידע על קיומם של 

נכסים פיננסיים של תושבי ישראל, שהם אמריקאים, שייתכן 
שעד היום רשויות המס האמריקאיות לא היו מודעות לקיומם, 

ואף עלול להביא לנקיטת הליכים משפטיים בארה"ב כנגד 
תושבי ישראל, בהתאם לדין האמריקאי.

28 מדינות כבר חתמו על הסכם ה-FATCA, בהן בריטניה, 
קנדה, דנמרק, מקסיקו, אירלנד, נורווגיה, ספרד, גרמניה, 

צרפת, הולנד, שווייץ, יפן, איטליה והונגריה.
הגופים הפיננסיים נדרשים להיערך לשם העברת המידע 

שייאסף באמצעות רשות המסים.
איך זה קשור אלינו בכלל?

בין הגופים הפיננסים המחויבים במסגרת הסכם זה הם גם 
חברות הביטוח שמחויבות בדיווח בהתאם להנחיות ההסכם 

כשמדובר במוצרים פיננסיים, כמו "קשת", "מגוון", "טופ 
פיננס", חסכונות לילדים ועוד. חברות הביטוח יוציאו הנחיות 

בנושא, כולל שינוי ב"טופסולוגיה" המיועדת למוצרים אלו, 
וכל אחד מתבקש לעקוב אחר ההנחיות שתוציא חברת 

הביטוח לגבי מוצריה וטפסיה. במידה שתצא הנחיה מסודרת 
מטעם הפיקוח נעביר גם אותה בהמשך.

המכללה לפיננסים וביטוח על שם שלמה רחמני ז"ל, של 
לשכת סוכני הביטוח העלתה לפני כשבוע אתר תרגול, 

המיועד לסטודנטים שמתכוננים לבחינות של המפקח על 
הביטוח. האתר מכיל שאלות ומבחנים בתחומים הבאים: 

יסודות ודיני ביטוח, ביטוח פנסיוני, ביטוח 
רכוש וביטוח תאונות.

המשתמשים באתר יוכלו לתרגל 
בשני אופנים: תרגול המכיל כ-700-

600 שאלות, תשובות והסברים בכל 
הנושאים, ללא הגבלת זמן; וסימולציות 
של הבחינות, הכוללות ציון ופיקוח על 

זמן הבחינה. בכל מקצוע יעמדו לרשות 
הסטודנטים 12 בחינות, ובסיום כל מבחן 

יקבל המשתמש ציון, רשימת שאלות 
שלא נענו נכון והסברים.

תלמידי המכללה יקבלו גישה חופשית 
לאתר במקצוע הרלוונטי ללימודיהם, ללא תוספת תשלום. 

ואולם הגישה לאתר מוגבלת ותינתן רק עד לתאריך הבחינה. 
סטודנטים שלא לומדים במכללה יוכלו לרכוש מנוי לאתר.
לדברי מנהל המכללה לפיננסים וביטוח איליה ליכטרמן, 

"הסטודנטים של היום כבר לא זוכרים את עצמם ללא 
אינטרנט. הם רגילים לעשות שלל דברים באמצעות הרשת 

וזה בהחלט כלי נוח לתרגול. כיום הספרים לבדם אינם 
מספיקים. האתר נגיש, נותן תשובות והסברים, בעל נפח 

גדול יותר של מידע, מכין את הלומדים טוב יותר וגורם להם 
להרגיש יותר ביטחון.

"האתר מעלה את המכללה לליגה אחרת. יש אתרים נוספים 
שמספקים חומרי תרגול למבחן, אבל אין מה להשוות מבחינת 

האיכות. מצאנו שבאתרים האחרים 20% 
מהחומר הוא לא נכון והסטודנטים לא 
מקבלים הכנה טובה למבחן. בתחומי 
יסודות הביטוח וביטוח פנסיוני האתר 

שלנו הוא הטוב ביותר מבין המתחרים, 
גם בכמות השאלות וגם באיכותן, 

וכרגע ברכוש ובתאונות אנחנו בכלל 
מונופוליסטים. בקרוב נכניס לאתר גם 

תרגול בתחום הביטוח הימי".
האתר מכיל יותר מ-3,000 שאלות, 

תשובות והסברים. "האתר הושק לפני 
כשבוע לאחר עבודה קשה שנמשכה 

שנה וחצי, ועד כה לא קיבלנו תלונות, רק שבחים. אני מקווה 
שבעתיד האתר ישמש בסיס להעלאת הרצאות ולמענה 

של מרצים אונליין. ישנן דרכים רבות שבהן נוכל לשדרג את 
האתר".

 www.tirgul-BF.org.il אפשר להתרשם מהאתר בכתובת
באמצעות ביצוע תרגילים ובחינות לדוגמה, ללא תשלום, בכל 

מקצוע ומקצוע.

מאת יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני
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שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

סוכנות ביטוח גדולה מת"א מעוניינת לרכוש 
תיקים איכותיים ובכל גודל ובכל סוג בתנאים 
מעולים, סודיות מובטחת. לאבי-050-5234664

סוכנות ביטוח גדולה מרמת-גן מעוניינת לרכוש 
תיקים מכל סוג , סודיות מובטחת –

דין – 0543971771

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 

h@zeev-b.com :פקס: 02-6255888 מייל

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

דרושים
למשרד ביטוח ותיק בחולון
לתגבור צוות צעיר ודינמי

דרוש/ה מתמחה או סוכן/ת צעיר/ה
)עדיפות לביטוח אלמנטרי(

המעוניין לשלב עבודה פקידותית, עבודת שטח 
ושיווק. אפשרות להתפתח בסביבת עבודה 

מקצועית וידידותית
yuval@seiffer-ins.co.il קו"ח לשלוח לידי

דרוש/ה עובד/ת בתחום האלמנטר כולל ניסיון 
בטיפול בתביעות

למשרה מלאה במשרד לסוכנות ביטוח
בקרית גת.

בעלת אוריינטציה שיווקית. ניסיון חובה.
נא לשלוח קורות חיים

gina_p1@netvision.net.il -ל

לחברת ביטוח דרושים אנשי מכירות פרילנס 
למכירת פוליסות ביטוח.

אצלנו תקבלו שירותי בק-אופיס
ומודל תגמול ייחודי.
יעל 073-2168315

למשרד ביטוח דרושה פקידה עם ותק לרכב 
ודירות מאזור הקריות. נא להעביר קורות חיים 

לפקס 04-6902587 טלפון 052-4349090

לסוכנות ביטוח ותיקה דרושה רפרנטית לשרות 
לקוחות בביטוח מנהלים ופנסיה

במשרה מלאה בתל אביב
נא לשלוח קורות חיים 

haybit@haybit.co.il-למייל
או לפקס-08-6326760

למשרד ביטוח ותיק בגוש דן
דרוש/ה פקיד/ה בעל/ת יכולת לטפל בתיק 

ביטוח אלמנטרי
הכרת הנושא ויכולת שיווקית חשובה

אפשרות לשעות עבודה גמישות
פרטים בטלפון 052-2218973

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
 050-7844477 איציק

השכרה ושכירות משנה
משרדים להשכרה בבניין שומרה,

ברחוב יפו 145 א', קומה 11 בחיפה.
המשרדים מרוהטים ומיועדים לסוכני ביטוח.

לפרטים: יעל מוסצ'י, טל. 04-8130313
פקס. 03-9251681

להשכרה משרד 2 חדרים
בבניין כלל רח' יפו ירושלים

המשרד משופץ כחדש, כניסה מידית
לפרטים 050-6305450

מתפנה חדר במשרד בת"א, ברח' אלנבי.
אפשרות לשירותי משרד ו\או שיתוף פעולה.

לפרטים: 054-3117755

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

ליאור רוזנפלד לקראת כנס נצרת:
"נספק לסוכנים כלים להצלחה"

ב-9-10 ביולי ייערך לראשונה בלשכה כנס בן יומיים של מחוז 
חיפה והצפון בנושא מכירות, ניהול, מוטיבציה ומצוינות במלון 

פלאזה נצרת.
לקראת הכנס אומר יו"ר מחוז חיפה 

והצפון ליאור רוזנפלד כי מטרת 
הכנס היא לספק לסוכנים כלים 

להצלחה.
"הכנס הזה ממוקד סוכנים וכולו 
מוקדש למתן טיפים להתנהלות 

נכונה של הסוכן, ניהול זמן הסוכן 
וניהול צוות המשרד והמכירות. 

הכנס יספק לסוכנים כלים וטיפים 
גם בנושא מכירות ונראות ברשתות 

החברתיות והקמת דף פייסבוק 
עסקי. כמו כן, כפרומו לקורס 

מגשרים שבכוונתנו לפתוח בחיפה 
נארח עו"ד ומאמנת  שיציגו לסוכן אפשרות נוספת להגדלת 

ההכנסות".
רוזנפלד, שמקדם מזה זמן רב את נושא גביית שכר הטרחה 

על ידי הסוכנים, מתכוון לתת גם לנושא הזה ביטוי בכנס. 
"אנו נארח את סוכן הביטוח רון קשת שיעניק מניסיונו טיפים 

לגביית שכר טרחה כסוכן גובה, גם היועצים המשפטיים ייתנו 
לנו טיפים לגבייה".

לדבריו, הכנס יתקיים במשך יומיים 
בשל ריבוי הסוגיות והתחומים. 

"הנושאים רבים וכמות המרצים שיש 
בכוונתי להביא לסוכני הצפון רבה 

ומגוונת. גם יומיים לא יספיקו להקיף 
את כל קשת הנושאים. כמו כן, רצינו 
לשלב כנס מקצועי עם בילוי ומנוחה 

לסוכנים".
בנוסף להרצאות יכלול הכנס גם 

דוכני מציגים עם הפתעות לסוכנים, 
בילוי בכל מתקני המלון, ערב ברביקיו 

על שפת הבריכה, ערב  גיבוש 
לסוכנים עם הופעה והקרנת חצי 

גמר המונדיאל על מסך ענק. כמו כן, 
סוכנים שיבקשו יקבלו סיור מודרך בן שעתיים בנצרת.

לדברי רוזנפלד, "בכנס נקיים לראשונה גם פאנל פתוח עם 
כל ראשי הלשכה. הכנס הוא בעצם תמצית ההבטחה שלנו 
מלפני הבחירות, הכוללת שילוב של העצמת מקצוע הסוכן 

עם פעילות פנאי ושיפור הידע המקצועי".


