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משבר הדיור
“כמי שניהל מחלקת תביעות,
אין לי ספק שסוכני הביטוח מייצגים
נאמנה את המבוטח”
יו”ר עמידר בראיון על משבר הדיור ,התפקיד של עמידר
בפתרון והצורך לבטח את הנכס הכי יקר לנו

“יש חשיבה עמוקה מאחורי
ההחלטה של שר האוצר משה
כחלון להעלות את מס הרכישה
למשקיעים” ,אומר יו”ר מועצת
המנהלים של עמידר עו”ד יצחק
לקס“ .בימים אלה דירות רבות
נרכשות על ידי משקיעים בישראל.
אני יכול להבין שבעת הזאת,
כשהריבית אפסית ,מחפשים
אלטרנטיבות להשקעה ,ונדל”ן הוא
בהחלט השקעה טובה כי הוא מניב
תשואה והשבחה של הנכס עצמו
נהרו
לאורך השנים ,לכן המשקיעים
יצחק לקס
להשקיע בדירות .המשמעות היא
הגדלת ביקוש מול קיטון בהיצע ,שנובע גם מהעובדה שהצורך השנתי של
תושבי ישראל בדיור  50 -אלף יחידות דיור  -לא נבנה.
“מה גם שלפני פחות מעשור היה ניסיון להעביר את האוכלוסיה לפריפריה
ולכן הוקצו פחות מגרשים לאזור המרכז ,מה שהוביל למשבר דיור
ולמחסור של  120אלף דירות .תוסיפו לכך את המשקיעים ונוצר היצע
נמוך ועלייה תלולה במחירי הדירות .כשבאים ומגבילים ברמה מסוימת את
כדאיות ההשקעה ,הציפייה היא שאותם משקיעים פחות יימשכו להיכנס
להשקעה הזו ,מה שאמור להקטין את הביקוש ולהגדיל את ההיצע”.
לקס ששימש ב 2002-2005-כמנהל מחלקת התביעות במנורה מציין כי
לצד מחירי הדיור שמרקיעים שחקים ,ישנן גם עלויות הולכות וגדלות בכל
מה שקשור לביטוח“ .המלצתי בעניין ,גם לאור ניסיוני וגם לאור הנזקים
ולנוכח העלויות ,היא שביטוח מבנה הוא חובה .לא זאת בלבד ,אלא שאנחנו
נמצאים על קו השבר הסורי-אפריקאי וסטטיסטית אחת ל 100-שנה
מתרחשת רעידת אדמה ,לכן ראוי להוסיף את הכיסוי לרעידות אדמה.
הנזקים שבהם טיפלתי במנורה היו קשורים בעיקר ברטיבות ובנזילות
שגרמו נזק ,או סדקים שנוצרו כתוצאה מעבודות שמתבצעות בסמוך לבניין.
“כמי שניהל את מחלקת התביעות ,אני חושב שסוכני הביטוח הם אלה
שמייצגים נאמנה את המבוטח .בתקופתי ,דלתי היתה פתוחה בפני
הסוכנים וביקשתי ליצור קשר בלתי אמצעי עמם ,מתוך הבנה שברגע
שאתה מצוי באינטראקציה ישירה עם הסוכן ,אתה מבין את המצב טוב
יותר ,אתה נותן לו גם את הפרספקטיבה שלך וקל יותר להגיע להסכמות.
חלק גדול מהתביעות שטיפלתי בהן ,הסתיימו בבית .היתה ירידה
משמעותית בתביעות שיצאו לבתי משפט ,וכך גם שילמנו מהר יותר ללא
גרירת התביעה .הקשר הבלתי האמצעי חשוב :אני ממליץ להיפגש עם
הסוכן ולהסביר היטב גם את הצד שלנו כמסלקים .זה מאפשר סילוק
מהיר של התביעה ,והעלאת שביעות הרצון בקרב הסוכנים והמבוטחים”.

איך משתלבת עמידר בפתרונות למשבר הדיור הקיים?
“בשנה האחרונה שינתה עמידר את פניה לחלוטין מבחינת הרכב
הדירקטוריון :הורכב דירקטוריון חדש לגמרי מהמגזר העסקי ,אנשים
שרוצים לראות את עמידר כחברה עם דיור ציבורי טוב יותר ממצבו כרגע.
גם צוות ההנהלה מורכב מאנשים שהגיעו מהעולם העסקי ,והיו מוכנים
לעזוב משכורות עתק ולבוא לעמידר ,נוכח האתגר הלאומי בתחום הדיור
בשנים הקרובות.
“אחת ההחלטות הראשונות שקיבל הדירקטוריון החדש הוא לטפל בכל
דירה קיימת .לא תהיה דירה שלא ראויה למגורי אדם .הקצינו סכום של
 80מיליון שקל שנועד לשיפוצים לדירות עמידר ,והוצאנו לדרך תוכנית
תלת שנתית שבה נשפץ כל דירה .בנוסף ,כדירקטוריון בעל מודעות
חברתית עמוקה החלטנו להוביל את האמירה שהדיור הציבורי הוא לא רק
דירות ,לכן ייעדנו סכום של  20מיליון שקל להעמקת קשרי הקהילה ומתן
פעילויות רווחה לדיירים המוחלשים ביותר ,בהן הקמת מרכז קהילתי,
תוכנית הצעירים של עמידר ,שבשיתוף שירות התעסוקה ,מעניקה
לצעירים הכשרה כדי שיוכלו לעבוד יחד עם הקבלנים שלנו ,מלגות
לסטודנטים ,שנדרשים בתמורה להיות מעורבים בקהילה ,ופעילות ספורט
לילדים בשיתוף גופים נוספים .השאיפה שלנו היא לחבור לגופים אחרים
כדי להכפיל את סכום ההשקעה”.
עמידר החלה לפעול גם בזירת ההתחדשות העירונית“ .אנחנו הפלטפורמה
האידיאלית להתחדשות עירונית .יש לנו קרקע שניתן לבנות עליה בקלות
רבה ,ובמבנים שבהם יש רוב שוכרים אנחנו לא צריכים להשיג חתימות
של רוב הדיירים כדי להתחיל פרויקטים של תמ”א  38או פינוי בינוי .בימים
האלה אנחנו נמצאים בתהליכים מתקדמים של היתרים לפרויקטים
כאלה .הדירות שנוספות מהפרויקטים האלה מתווספות לדיור בכללותו.
אנחנו מייעדים אותן לזוגות צעירים ולדיור בר השגה ,אך ורק לאוכלוסיה
שמתקשה לקנות דירות .נוכל למכור אותן במחירים נמוכים משמעותית”.
איך תגדילו את מלאי הדירות המיועדות לדיור ציבורי שברשותכם?
“ראשית ,אנו רוכשים דירות לדיור הציבורי .עד עתה רכשנו  100דירות
חדשות ,תוך שברשימת ההמתנה נמצאות  2,500משפחות .אנחנו
משקיעים גם בבניית דיור מוגן ,מכיוון שהתברר שב 42%-מדירות עמידר
מתגורר אדם אחד בלבד .אלה אנשים שהתחילו כמשפחה גדולה –
הילדים עזבו ,בן הזוג הלך לעולמו והם נותרו בודדים בדירת  4-5חדרים.
המטרה שלנו היא להציע לאותם דיירים לעבור לבתי הזהב ,שיימצאו קרוב
לאזור שבו הם נמצאים .כך ,אני מגדיל את מלאי הדיור הציבורי ,או מקצה
את הדירות לפרויקט פינוי בינוי שיגדיל את המלאי .הרווחים ממכירת
הדירות מיועדים לרכישת דירות נוספות לדיור ציבורי .בסך הכל אנחנו
אמורים להוסיף כ 10,000-יחידות דיור כללי בעשור הקרוב לאוכלוסיה
שצריכה את הדירות האלה”.
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חדשות הביטוח
התאחדות חברות הביטוח פנתה
לביהמ”ש נגד קביעת המפקחת שיש
להפריד דמי ניהול מתגמול הסוכן

הלשכה“ :תפקידן של חברות הביטוח הוא לשרת את ציבור החוסכים נאמנה ,ולא לעשוק אותו”
התאחדות חברות הביטוח הגישה השבוע לבית המשפט המחוזי בתל אביב
“המרצת פתיחה” נגד קביעתה של הממונה על שוק ההון באוצר דורית
סלינגר כי הגופים המוסדיים פועלים שלא בהתאם להוראותיה ביחס
להסכמי התגמול שלהם עם סוכני הביטוח .לטענת ההתאחדות ,מדובר
ב”פרשנות שגויה”.
ההתאחדות מתנגדת לנייר עמדה שהוציאה סלינגר בינואר בנושא
“תשלום גוף מוסדי לבעל רישיון” .העמדה הגדירה את התגמול שמשלמים
המוסדיים שמנהלים את החיסכון הפנסיוני של הציבור לסוכני הביטוח
כתגמול בעייתי ,שאינו עומד בהנחיות הרגולציה.
בשל ההשלכות הצפויות של נייר העמדה ,שקורא לשינוי מהותי באופן
ההתקשרות של כלל הגופים המוסדיים עם סוכני הביטוח בתחומי החיסכון
הפנסיוני ,הגישה ההתאחדות “המרצת פתיחה” ,שבה היא מבקשת מבית
המשפט להכריע לגבי פרשנות המפקחת על הביטוח ולהעניק לה סעד
הצהרתי שיקבע כי “תגמול הנגזר מדמי הניהול כשלעצמו אינו אסור על פי
דין” ,וכי “אין ולא היה בעצם התקשרותם של הגופים המוסדיים בהסכמים,
שכוללים תגמול הנגזר מדמי הניהול ,משום הפרה של חובה כלשהי על ידי
הגופים המוסדיים”.
המפקחת טוענת כי לא שינתה את הוראות הרגולציה הקיימת ,אלא
פירשה את ההוראות ,לפיהן יש לנתק את הקשר בין גובה העמלה לסוכן
הביטוח לגובה דמי הניהול שהלקוח משלם ,וזאת במטרה לנטרל את ניגוד

האינטרסים בין הסוכן ללקוח בכל הקשור לדמי הניהול בחיסכון הפנסיוני.
התאחדות חברות ביטוח טוענת מנגד כי מדובר ב”פרשנות שגויה ,ומבלי
שקיימת הוראת חוק התומכת בעמדתה”.
לטענת ההתאחדות ,הזיקה בין דמי הניהול לעמלות הסוכנים היא
פרקטיקה שנהוגה שנים רבות ,ואילו “הממונה ,בנייר עמדה קצר ולקוני,
דורשת מחברות הביטוח המסחריות לפעול כמוסדות ללא כוונות רווח ,וזה
דבר העומד בניגוד למושכלות יסוד”.
מהלשכה נמסר בתגובה כי “חברות הביטוח שותות את כספי המבוטחים
ללא מפריע כבר יותר מדי זמן .עובדתית הן גורפות כיום את מרב הרווחים
מהפרמיות המצטברות בפנסיות של אזרחי ישראל ,ונהנות ממצב אידיאלי
עבורן .מצד אחד הן משווקות פוליסות קולקטיביות בדמי ניהול אפסיים,
ומנגד הן מאלצות את סוכן הביטוח לשווק לחוסכים פוליסות בדמי ניהול
גבוהים .כך ,חברות הביטוח מפצות את עצמן על דמי הניהול הנמוכים
שנגבו בקולקטיב ,ומשמרות את המצב העגום ,שהנפגע העיקרי ממנו הוא
האזרח הקטן.
“תפקידן של חברות הביטוח הוא לשרת את ציבור החוסכים נאמנה ,ולא
לעשוק אותו .לצערנו ,חברות הביטוח חוטאות לתפקידן ,וממשיכות לאחוז
בקרנות המזבח .החברות עושות את כל שביכולתן כדי להיאבק בהחלטת
הרגולטור ,במטרה להימנע מלהיטיב עם ציבור המבוטחים”.

למעלה מאלף סוכנים ויועצים ישתתפו
בוועידת עדיף לחיזוק הידע המקצועי
למעלה מ 1,000-סוכנים ויועצים צפויים להשתתף בוועידת עדיף לחיזוק
הידע המקצועי שתתקיים ביום ד’ הקרוב ,ה 1-ביולי ,במסלול האקדמי
המכללה למינהל ,ראשון לציון ,מ .11:00-תוכנית הוועידה ,הנערכת
בשיתוף המכללה למינהל ,כוללת כ 50-מרצים שיעבירו עשרות הרצאות,
סדנאות ,מקצועיות ומפגשים אישיים.
את המליאה המרכזית יפתח עופר נוריאל ,עורך ראשי ,עדיף וישתתפו
בה :אריה אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני הביטוח; ח”כ הרב יצחק כהן,
סגן שר האוצר ,האחראי על אגף שוק ההון ודורית סלינגר ,הממונה על
שוק ההון ,שתציג את הרפורמות שמוביל האגף בראשותה .את המליאה
תחתום הרצאת אורח של ד”ר חיים שפירא מהמכללה למינהל.
הוועידה תיפתח בכוורת מומחים ,שתאפשר מפגשי “אחד על אחד” עם
אנשי מקצוע מהשורה הראשונה בתחומים שונים ,דוגמת תביעות ביטוח,
רגולציה ,תכנון פרישה ,שיווק ישיר ועוד .במקביל יתקיים בוועידה מושב
מקצועי בנושא מיסוי ופרישה ,בהובלת  WEובשיתוף לשכת יועצי המס
(ליועצי מס בלבד) .לאחר מכן ישתתפו מאות הסוכנים והיועצים בסדנאות
העשרת ידע במגוון נושאים ,בהם כלים לעבודת הסוכן באמצעות
המסלקה ,שמירת קשר עם הלקוחות ,שיפור התפקוד התפעולי ,תיקון
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 ,190תכנון פרישה ועוד.
בהמשך יעברו המשתתפים למסלולי ההרצאות שיתקיימו בו זמנית בשש
כיתות .בחלק זה יתקיימו שלושה רבי שיח מרכזיים .המושב הראשון יעסוק
ב”אפקט הדמוגרפיה ,הרגולציה ,שוק ההון והשפעתם על הפרישה” .מושב
נוסף יעסוק ברגולציה בערוצי הפצה ,ומושב אחר יעסוק בנושא“ :סוכן
דיגיטלי וחדשנות טכנולוגית”.
בין המרצים :יובל ארנון ,יו”ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכת סוכני
“דבר פשוט” ,ייעוץ ניהולי; מומחה לשיווק;
הביטוח; אליעוז רבין ,מנכ”ל ּ
בני שיזף ,משנה למנכ”ל בהפניקס; גילעד אלטשולר ,בעלים ומנכ”ל
משותף ,אלטשולר שחם; שמוליק מיוני ,סמנכ”ל ,מנהל הפצה ושימור
חיסכון ופיננסים ,מגדל; חגי בנימין ,מנהל צוות פנסיה ,אגף שוק ההון;
אלון קצף ,מנכ”ל קבוצת דיווידשילד; דורון גינת ,משנה למנכ”ל ומנהל
החטיבה לחיסכון ארוך טווח ,הראל; דני קהל ,סמנכ”ל בכיר ,מנהל אגף
חיסכון ארוך טווח ומנכ”ל איילון פנסיה וגמל; רו”ח הראל שרעבי ,מנהל
מחלקת הפנסיה ,אגף שוק ההון; רונן טוב ,משנה למנכ”ל מיטב דש ויו”ר
חברת הגמל והפנסיה; גיל ארזי ,מנכ”ל כלל ביט מערכות; עמיר טל,
מנכ”ל המסלקה הפנסיונית.

www.insurance.org.il

3

בריאות
איך מטפלים בלשון
קשורה (פרנולקטומי)?

מה
שלום
הבריאות
שלך?

כיצד ניתן לאבחן ועל ידי מי ניתן לאבחן? והיכן נמצא
הכיסוי בפוליסה לתינוקות ולבוגרים?
ורדה לבקוביץ ,סגנית יו"ר ועדת ביטוחי בריאות וסיעוד
הלשון היא איבר פנימי שנמצא בחלל הפה ותפקידו
לאתר את הטעם .הלשון משמשת כבולם נוסף לאזור
הפה בעת חבטה .לעתים היא מונעת שבר של שיניים .כמו
כן ,הלשון מניעה את המזון בפה ,משמשת ליצירת צלילים
ולדיבור ,בעזרתה ניתן להגות מלים.
מה זה פרנולקטומי /לשון קשורה?
לשון קשורה היא תופעה שכיחה שמאובחנת לעתים לאחר
הלידה .זהו מצב מולד שבו החלק התחתון של הלשון
קשור בצורה לא תקינה לרצפת חלל הפה .כאשר בודקים
תינוק מיד לאחר לידתו ,אחת הבדיקות היא בחלל הפה.
קיימים שני מצבים:

באלו מצבים מתקבלת ההחלטה לבצע ניתוק?
תינוקות  -בעת האבחנה ,כבר בגיל כמה ימים ,חותכים
את הקרום על ידי רופא .הפעולה אורכת שניות ספורות.
ישנם רופאים שמשתמשים במשחה או בטיפות לאלחש
את המקום .הכאב נסבל ,אין דימום רב .תוצאת הניתוק
היא מיידית :התינוק יכול לינוק ולהרגיש את החלב
שהתקשה לקבלו טרם הניתוק.
מבוגרים – הניתוק מומלץ רק כשמוכחות בעיות או
הפרעות בתפקוד.
האם יש כיסוי בפוליסה?

1.1בעת הרמת הלשון כלפי מעלה מתגלה קרום עדין
ושקוף בצבע ורוד ,שנמתח בין חלקה התחתון של
הלשון לבין רצפת הפה (מצב פשוט).
2.2קרום עבה בצבע לבן מחבר את הלשון לכל אורכה
התחתון לרצפת הפה (מצב מסובך יותר).
אילו בעיות נוצרות בשל לשון קשורה?
•הנקה  -התינוק לא מצליח לינוק את החלב והאמא
סובלת מכאבים סביב הפטמה.
•הפרעות בדיבור  -בעיה בדיבור ובהגייה של הברות
ואותיות שהלשון מייצרת.
•בעיות שינים וחניכיים – תפקיד הלשון הוא בין השאר
לנקות את חלל הפה משאריות מזון .כשהלשון קשורה
נוצרים גירוי ודלקת של החניכיים ולעתים ריח לא נעים
מהפה.
לשון קשורה אצל האוכלוסיה המבוגרות מתגלה לעתים
נדירות בעקבות דלקת חריפה בחלל הפה .בתהליך
ההחלמה נוצר אזור עם הצטלקות ,שגורם ללשון להיקשר,
לכן יש לבצע את תהליך הניתוק .הניתוק מבוצע בניתוח

טיפ טיפת
בריאות

על ידי רופא אף אוזן וגרון ,בעזרת הרדמה מקומית.

כאשר מבטחים תינוק בפוליסת בריאות מומלץ לצרף את
דו”ח האפגר ,שמהווה הצהרת בריאות מלאה מיד לאחר
לידתו ,בנוסף לטופס ההצעה .בחלק מהדו”חות מופיעה
האבחנה ,ולכן בתנאי הקבלה יצטרך המבוטח לחתום על
ההחרגה של לשון קשורה בכיסויים המתאימים .במידה
והבעיה תתגלה מאוחר יותר ,הרי שקיים חריג בפוליסה
למומים מולדים .התוצאה היא שאין כיסוי בפוליסה במצבים
שבהם האבחון נעשה מאוחר יותר עקב בעיה תפקודית.

ורדה לבקוביץ

האישור להתערבות
כירורגית במקרה של
לשון קשורה יינתן
לפי שיקול מחלקת
התביעות ,היות
שקיימת בעיה פעילה

במצב כזה יש לצרף מסמך תולדות מחלה כדי להוכיח
מתי התגלתה הבעיה ,היות שפרנולקטומי מוגדרת לרוב
כבעיה מולדת .האישור להתערבות כירורגית יינתן לפי
שיקול מחלקת התביעות ,היות שקיימת בעיה פעילה.
בדרך כלל ניתן אישור.
הכיסויים ללשון קשורה קיימים בפרקים הבאים :הניתוק
מופיע תחת פרק ניתוחים; ייעוץ של רופא אף אוזן וגרון
ורופא שיניים בפרק האמבולטורי ,כתבי שירות; יועצת
הנקה  -כתב שירות; קלינאית תקשורת  -כתבי שירות.
בכפוף לזכאות המבוטח ולתנאי הפוליסה.

הכיסוי ליועצת הנקה נמצא בכתב השירות של האמא ולא של התינוק .הכיסוי קיים בכתבי
השירות או בקולקטיבים שונים ,בכפוף לתנאים .כאשר יש בעיה עם ההנקה והתינוק אינו אוכל
ולעתים יורד במשקל ,קיימת סיבה לבדיקה על ידי רופא ילדים ,טיפת חלב או יועצת הנקה.
יועצת הנקה בדרך כלל יודעת לזהות לשון קשורה ,אם בטעות לא אובחנה הבעיה לאחר הלידה.
הפתרון של הניתוק מרגיע את האם ,קל וחומר את התינוק הרעב.

ביום חמישי ,25.6 ,תתקיים אזכרה
לסגן נשיא וממלא מקום נשיא הלשכה לשעבר ,חזי מנדלאוי ז"ל.
האזכרה תיערך בשעה  19:30ברחוב נדין גורדימר  7בראשון לציון.
העלייה לבית העלמין תתקיים ביום א' ,28.6 ,בבית העלמין החדש (גורדון) בראשל"צ בשעה .17:30
מנדלאוי שימש סוכן ביטוח כמשך  40שנה ,ונמנה על מקימי לשכת סוכני הביטוח .החל משנות ה ,70-כיהן חזי בהתנדבות בשורה ארוכה
של תפקידים בכירים בלשכת סוכני הביטוח ,ביניהם סגן נשיא ,יו"ר המועצה הארצית ,יו"ר ועדת מחוזות וסניפים ,יו"ר סניף תל-אביב,
וחבר בוועדות מקצועיות שונות בלשכה.
במרץ  2012קיבל אות מגן הזהב של לשכת סוכני ביטוח על מפעל חיים בכנס ביטוח חיים ופנסיה של הלשכה באילת.
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המודל הצ'יליאני
המודל הפנסיוני הצפון קוריאני
בעקבות כוונות האוצר לאחד את תקנוני קרנות הפנסיה
אשר סייפר ,יו”ר המכללה לפיננסים וביטוח
באחרונה התבשרנו שמשרד האוצר מתכנן להוציא לדרך
רפורמה נוספת בשוק הפנסיוני ,תוך שחלק משמעותי
ממנה מוקדש להסדרת התקנונים של קרנות הפנסיה,
ואולי גם של פוליסות הביטוח.
המטרה המרכזית של הרפורמה היא להחיל אחידות
מוחלטת על תקנונים של קרנות הפנסיה ושל פוליסות
הביטוח .סביר להניח שפקידי האוצר לא קיימו דיון מסודר
עם גורמים מקצועיים בשוק (הרי מזה שנים רבות הם
אינם מקיימים את החוק ,המחייב אותם לנהל מועצה
מייעצת לענף הביטוח) ,והוציאו הודעה זו כדי לממש
מטרה אבסורדית מרכזית :מוצרים זולים בכל מחיר.
קידום רפורמה זו תגרום לדיכוי של התחרות ותגרום לכך
שמנהלי קרנות הפנסיה לא ישכללו את המוצרים שלהם,
ולא יתאימו אותם לצרכים של העמיתים או המבוטחים
בהתאם להתפתחויות השוק והכלכלה.
הרפורמה המתוכננת מתווספת לרפורמה אחרת,
יצירה נוספת של הפיקוח על הביטוח :חיוב הגופים
המנהלים כספי פנסיה לפתח מודל חדש עבור העמיתים
או המבוטחים המתקרבים למועד הפרישה“ :המודל
הצ’יליאני” .רק מי שאינו בקיא או למד את התפתחויות
של השווקים הפיננסים במהלך ההיסטוריה ולאורך זמן,
או מי שאינו מסוגל לפתח מכשירים פיננסיים חדשים
ומשוכללים ,יכול היה לקדם מסלול השקעה כושל זה.
מסלול זה יוביל דורות של גמלאים להפסדים כלכליים
משמעותיים ולעוני.
לא מובן למה פקידי האוצר קידמו מודל המתבסס
על “אסכולת פרידמן” מיושנת ,שרק משטר דיקטטורי
כמשטרו של פינוצ’ה מצ’ילה (שרדף את המתנגדים
רדיפות אכזריות) יכול היה לכונן .להזכירכם ,המודל
הצ’יליאני תוכנן במהלך שנות ה 70-והופעל בתחילת
שנות ה .80-לא מובן איך הצעירים של היום ,שהם
הפנסיונרים של מחר ,ייהנו ממסלול ברירת המחדל “נטול
הסיכונים” ,שיתממש בין  80ל 100-שנה לאחר שתוכנן.

היום ,ערב דיונים על שינויים מהותיים ,חייבים לבער את
“המודל הצפון קוריאני” מתוכניות האוצר .יש לאפשר
איתור של חשבונות רדומים וקטנים המפוזרים בקופות
גמל ובקרנות הפנסיה ואיחודם בחשבונות שיבטיחו
לעמית ריכוז כל המשאבים לטובת עתידו .אבל אסור
לאפשר מוצרים אחידים וזהים ,המזכירים את “המדים”
או “התלבושת האחידה” במשטרים אפלים .טוב לתת
לעובד לבחור בצורה חופשית את החיסכון הפנסיוני שלו,
אבל במקביל אסור לבטל את יכולת המעסיק לנצל את
היתרון הגודל ולבחון חיסכון אופטימלי עבור עובדיו.
כל ניסיון למציאת פתרון לבעיית “הגמלאים לעתיד” ,על
ידי יצירת מוצרים משונים ופגומים ,נדון מראש לכישלון.
הבעיה אינה מתמקדת בהוזלת דמי הניהול (המביאים
לזילות המוצר הפנסיוני ולפגיעה ברמת השירות ובעזרה
לנזקקים) ,אלא בבחינה מקיפה ואמיצה של מכלול
הבעיות ,הנובעות בין היתר מהתארכות תוחלת החיים,
הירידה הזמנית של ריבית ,וריבוי תביעות עקב אובדן
כושר השתכרות.

אשר סייפר

כל ניסיון למציאת
פתרון לבעיית
”הגמלאים לעתיד“,
על ידי יצירת
מוצרים משונים
ופגומים ,נדון מראש
לכישלון

הדרך היא בראש ובראשונה קבלת החלטה של המדינה
שהיא לוקחת אחריות על אזרחיה ,במיוחד אלה שתרמו
עשרות שנות עבודה ,על ידי הגדלת הקצבאות של הביטוח
הלאומי ,הקטנת הטבות המס המפליגות מהם נהנים
בעלי ההכנסות הגבוהות ,הגדלת ההפרשות המיועדת
לתגמולים ,והנפקת איגרות חוב ייעודיות ,שהצבירה שלהן
תופנה לקרן מיוחדת שנועדה לפיתוח תשתיות לאומיות
ודיור להשכרה.
אנו רוצים לחיות בחברה צודקת ,עם כלכלה חופשית
וליברלית ,המתפתחת תחת מודלים מתקדמים
המאפשרים תחרות חופשית לטובת כלל האזרחים ,ולא
בכלכלה המאמצת תוכניות כושלות מלפני מאה שנה,
או שמפתחת רעיונות אוויליים שבמקום להיטיב עם
החוסכים לאורך שנים ,רק פוגעים בסיכוי לקבל פנסיה
מכובדת בזמן פרישה או מצוקה.

לראשונה :קורס סטטיסטיקה
ומימון בשלוחת המכללה בבאר שבע
עם פתיחת הסמסטר החדש בשבוע הבא ייערכו תשעה קורסים של המכללה ברחבי הארץ

תשעה קורסים של מכללת פיננסים וביטוח של הלשכה בנושא
סטטיסטיקה ומימון ייפתחו בשבוע הבא בשלוחות המכללה ברחבי הארץ,
בהן שלוחת באר שבע שנפתחה בסוף דצמבר .לדברי מנהל המכללה
איליה ליכטרמן“ ,בשבוע הבא אנחנו פותחים סמסטר חדש ,ובקורסים
שייפתחו במסגרתו ילמדו כ 350-סטודנטים .זו הפעם הראשונה שבה
נפתח קורס סטטיסטיקה ומימון בבאר שבע”.
ב 2014-למדו יותר מ 1,700-סטודנטים במכללה“ .ישנן שש בחינות שעורך
הפיקוח על הביטוח לקבלת רישיון ביטוח” ,מסביר ליכטרמן“ .הסטודנטים
לומדים בשלבים לכל בחינה ,במשך כשנה וחצי עד שנתיים .למכללה יש
סניפים בתל אביב ,בחיפה ובירושלים ,תוך שהסניף בבאר שבע הוא הטרי
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מביניהם .כעת אנחנו מתחילים לפתוח בו קורסים נוספים בהדרגה” מסכם
ליכטרמן.
ב 24-בדצמבר נפתח לראשונה קורס ביסודות הביטוח בשלוחה בבאר
שבע ,שאליו נרשמו כ 13-סטודנטים ,ובכך החלה השלוחה לפעול.
השלוחה הוקמה לאור יוזמתם של נשיא הלשכה אריה אברמוביץ ושל יו”ר
מחוז הדרום יפת בקשי ,לאחר שהבחינו בירידה משמעותית בכמות סוכני
הביטוח באזור הדרום“ .בכך הלשכה ,באמצעות המכללה ,ממלאת תפקיד
ציבורי בסיוע לתושבי הדרום .למעשה סוכני ביטוח נדרשים בכל מקום
בארץ“ ,ציין יו"ר המכללה אשר סייפר כשנפתחה השלוחה.

www.insurance.org.il
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התאמת ביטוח עסקי
התמקצעות בביטוחי עסקים -
עכשיו יותר מתמיד
בניגוד לפוליסות התקניות של רכב ודירה ,עסקים אינם דומים זה לזה
אריאל מונין ,יו”ר הוועדה לביטוח כללי
האסון הטרגי בגן האירועים שב ומזכיר לנו עד כמה
הציבור ובעלי העסקים זקוקים לנו הסוכנים כאנשי
מקצוע .בניגוד לפוליסות התקניות של רכב ודירה ,עסקים
אינם דומים זה לזה ,ולכן לא יכולה להיות פוליסה אחידה
(לפחות בעסקים מורכבים מעבר למשרד).
הדבר מחייב אותנו הסוכנים ,להבין בראש ובראשונה כי
לכל עסק יש את הסיכון שלו  -וזה המקצוע שלנו.
באחרונה נסוב השיח על ערכו של סוכן הביטוח למבוטח
 בעולם העסקי התשובה היא חד משמעית :עלינולהתמקצע בביטוחים עסקיים .הביטוחים העסקיים הם
המגרש הייחודי שלנו הסוכנים ,שבו אנו יכולים להביא את
מומחיותנו כמנהלי סיכונים אל תוך בית העסק.

עבודה

קרנות

פניה ביטוח

חיכונ

ביטוח

רכב
חיימביטוח
דירה

חיימ

ביטוח ריק
נכויות

ביטוחנכויות

בריאות

גמל

חיימ

חיימ

פניה

רכוש

ביטוח

נכויות

דירה
ביטוח

ריק

דירה

גמל

תאונות

תאונות

פניה

חיימ

ביטוח

עבודה

קרנות גמל

דירה

ריק
רכוש

בפוליסה מקצועית ,כמה מאתנו הסוכנים היו באחרונה
פיזית בבית העסק? לפעמים האוזן לא תוכל לגלות
בשיחת הטלפון דברים שהעין רואה .מבט אחד מהיר
בבית העסק יציף את כל הסיכונים ,שלהם נדרש להתאים
את הביטוח.
בואו נצא יותר לשטח ,נלמד על העסק ,נשאל את
השאלות הנכונות ,נצביע על הסכנות ,ובכך נבצע התאמה
טובה ומקצועית לפוליסה העסקית של המבוטח.

אריאל מונין

מבט אחד מהיר
בבית העסק יציף
את כל הסיכונים,
שלהם נדרש
להתאים את
הביטוח

תודה לכם ,סוכני הראל,
על השותפות להישג.
לפי מדד השירות לשנת  2014שפורסם על ידי משרד האוצר:

הראל במקום הראשון בשירות ללקוח
(מבין חמש חברות הביטוח הגדולות)
■
■
■
■
■
■
■
■
■

ביטוחי בריאות (ניתוחים ,השתלות ,תרופות ומחלות קשות)
ביטוחי תאונות אישיות ונכויות
ביטוחי ריסק חיים וביטוחי אובדן כושר עבודה
חיים משולב חיסכון
קופות גמל
קרנות פנסיה
ביטוחי רכב רכוש
ביטוחי רכב חובה
ביטוחי דירה

b6923/10159

רכב עבודה

ביטוח

ביטוח

רכוש
תאונות

קופות גמל

אובדנ רכושנכויות
דירה
דירה
ביטוח
חיכונ
רכב
חיימ

נכון שרוב בעלי העסקים רואים ברכישת פוליסת ביטוח
כנטל כלכלי ,אבל עלינו להיות שם בבית העסק ,לבחון
אותו ולהסביר לבעל העסק שמעל הכל התפקיד שלנו
הוא לעזור לו לנהל ולגדר את הסיכון.

הראל ,בשביל השקט הנפשי שלך.
 25ביוני 2015
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מסמך ההנמקה
מסמך ההנמקה החדש טוב לסוכן
המסמך כולל מספר שינויים ושיפורים לטובת סוכני הביטוח ,כמו פטור ממילוי
מסמך הנמקה מלא בחלק מהפעולות
יובל ארנון ,יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני
מסמך ההנמקה החדש ,שפורסם השבוע ויחול מיולי
 ,2016מגלם בתוכו כמה שינויים וחידושים שאותם אנו
צריכים להכיר.
בדיונים הארוכים שהתקיימו (מדובר בשלוש טיוטות)
הביעה הלשכה את עמדתה כי הדעת ,ואף הפרקטיקה,
אינה סובלת כי על כל פעולה הקשורה לחיסכון הפנסיוני
ייאלץ בעל הרישיון למלא מסמך הנמקה מלא כנהוג היום.
ואכן ,במסמך ההנמקה החדש חולקו הפעולות השונות
לשלושה סוגי מסמכים שונים:
מסמך הנמקה מלא – מסמך שחובה למלא אותו בקרות
שישה מצבים :פגישת ייעוץ או שיווק בנושא כדאיות
החיסכון הפנסיוני ,משיכת כספים מעל  50אלף שקל
שלא כדין ,מפגש הנוגע לפרישה לקצבה ,במקרה שבו
הלקוח ביקש מבעל הרישיון לערוך לו מסמך הנמקה,
במקרה שבו לא מולא בעבר ללקוח מסמך הנמקה,
וכאשר נודע לבעל הרישיון במהלך פגישת השיווק על
שינוי במצבו המשפחתי של הלקוח.
מסמך הנמקה ממוקד – במסמך זה ימולאו אך ורק
הפרטים של המוצרים שאליהם מתייחסת ההמלצה של
בעל הרישיון .מדובר בשלושה מצבים ,בהם משיכת כספים
שלא כדין עד  50אלף שקל ,הליך של שיווק או ייעוץ בנוגע
לקרן השתלמות ,ושינויים במוצר קיים ,כמו מעבר בין
מסלולים.
סיכום שיחה – יתבצע בעת קרות שבעה מצבים ,כמו
העלאת שיעור ההפקדה ,שימור הקשור לביטול החלטה
להעברת כספים ממוצר פנסיוני אחד לשני ,הפחתת דמי
ניהול ,משיכת כספים כדין ,צירוף לריסק זמני ,טיפול
בכספי פיצויים ,לאור עזיבת מקום העבודה של הלקוח,
וביטול החלטה למשיכת כספים ממוצר פנסיוני.
בסופו של תהליך ,מתוך  16פעולות שהיו מחייבות עד
היום מילוי מסמך הנמקה מלא ,המצב החדש מחייב
מסמך מלא רק בשש פעולות ,ואילו בשאר המקרים
מסמך ממוקד ,או סיכום שיחה בלבד.
הרגולטור גם התייחס לראשונה להחלטת מעביד לביצוע
הגדלת ההפקדות הפנסיוניות לעובד שמחייב פתיחת

מוצר פנסיוני חדש ,ופתר את בעל הרישיון במקרה זה
מחובת מילוי מסמך הנמקה.
שימוש במסלקה הפנסיונית – במסמך ההנמקה החדש
מחויב בעל הרישיון ,כאשר יש חובה למסמך הנמקה מלא
בלבד ,לבצע פנייה למסלקה (“פישינג”) לפני מילוי מסמך
ההנמקה ,ולמעשה בזאת להביא לידי ביטוי את סעיף 12
לחוק הייעוץ הפנסיוני ,המחייב את בעל הרישיון להתאים
ללקוח את המוצר המתאים ביותר לצורכיו.
חשוב לציין כי נקבעו שלושה מצבים ,שבהם לא יהיה חיוב
בגין פנייה למסלקה במסגרת שאלון א׳  -פישינג ,כגון
משוב כי ללקוח אין מעל ל 100-אלף שקל כספי צבירה,
או כאשר אין ברשותו מעל לשלושה מוצרים פנסיונים.
במקרים אלו יתבצע זיכוי אוטומטי ולא יתבצע חיוב.
מקרה נוסף ,הנבחן בימים אלה ,הינו פישינג המבוסס על
נתונים שנותן הלקוח .במידה שלא יתקבלו מהמסלקה
נתונים נוספים ,לא יתבצע חיוב.
במסגרת חובות הגילוי של בעל הרישיון ללקוח ,חלה עליו
חובה לציין בפני הלקוח אם המוצר שעליו הוא ממליץ נמצא
כרגע במסגרת מבצע קידום מכירות אצל גוף מוסדי שאת
מוצרו הוא מציע ,מהות התגמול והתנאים לקבלתו .בקביעת
מדרג חברות הביטוח שאתם עובד הסוכן אין כל שינוי.
במסגרת חובות הגוף המוסדי ,תחול חובה על גוף זה
להעביר כל שנה לבעל הרישיון מידע אודות התגמול שלו
הוא זכאי בעבור שיווק כל המוצרים של אותו גוף בתחום
הפנסיוני ,ריסק ואובדן כושר עבודה .חובת הגוף המוסדי
להעביר זאת לכל בעל רישיון עד ל 15-באפריל בכל שנה.
הנתונים ללקוח יוצגו בשתי טבלאות :אחת המרכזת את
המוצרים הפנסיונים ,ואילו השנייה את מוצרי הביטוח
שנמכרו אגב ההמלצה על כדאיות החיסכון.
מסמך ההנמקה החדש יכנס לתוקף ביולי  ,2016ואילו
החובה לפנות למסלקה בעת עריכת מסמך הנמקה מלא
תיכנס לתוקף בנובמבר .2015
הוועדה הפנסיונית תלמד את מסמך ההנמקה החדש,
וחברי הוועדה יעבירו הסבר מורחב על משמעות המסמך
במהלך הכנסים הקרובים במחוזות ובסניפים.

חדש בסדרת

יובל ארנון

על הגוף המוסדי
להעביר כל שנה
לבעל הרישיון מידע
אודות התגמול שלו
הוא זכאי בעבור
שיווק כל המוצרים
של אותו גוף בתחום
הפנסיוני ,ריסק
ואובדן כושר עבודה

:
הכשרה חברה לביטוח בע"מ

מסלולים בניהול ילין לפידות נפתחו להשקעה!
בסט אינווסט
ילין לפידות מניות

בסט אינווסט
ילין לפידות אג“ח ממשלת ישראל

פרטים נוספים אצל מפקחי הפיננסים
 25ביוני 2015

בסט אינווסט
ילין לפידות כללי
* בכפוף לתנאי החברה והמסלול
www.insurance.org.il
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חדשות הביטוח
נדחתה הצעת חוק שנועדה להכליל את
חברות הביטוח והבנקים בחוק להגנת הצרכן
יוזמת החוק“ :יש לנו הרגשה שהיה מי שבחש מאחורי הקלעים ומנע מההצעה לעבור”

ועדת השרים לענייני חקיקה דחתה
השבוע הצעת חוק שביקשה להכפיף
את הבנקים וחברות הביטוח לחוק
הגנת הצרכן.
כיום נתונים הבנקים וחברות הביטוח
לפיקוח נפרד ,כך שאם למשל בנק
מפרסם מודעה פרסומית שמטעה
את הצרכן  -הוא אינו יכול להביא
לכך שתוטל סנקציה על הבנק ,אלא
אם נגרם לו נזק מוכח .אותו הדין
לגבי המתנה טלפונית ממושכת:
משה כחלון
התיקון לחוק שקובע עד שלוש דקות
המתנה לא תקף בבנקים ובחברות הביטוח.
את הצעת החוק יזמה הח”כית סבטלובה קסניה (המחנה הציוני) ,ועליה

 25ביוני 2015

היו חתומים בין היתר גם הח”כים יואל רזבוזוב (יש עתיד) ,עאידה תומא
סלימאן (הרשימה המשותפת) ,נורית קורן (ליכוד) ואורי מקלב (יהדות
התורה).
“מעניין לראות שאלה שהבטיחו הבטחות לפני הבחירות דוחים הצעה כל
כך אלמנטרית ומשאירים את הגופים הכי חזקים בשוק מעל לחוק” ,אמרה
סבטלובה בתגובה להחלטה .היא ציינה כי חומרי הצעת החוק הועברו לשר
האוצר משה כחלון ,אך הוא טרם השמיע את דברו.
לדבריה“ ,ההצעה הזו אמורה להשתלב בתוכנית של הרפורמה בבנקים
ובהגבלות על המונופולים .אין הסבר לוגי לדחיית ההצעה ,כשכולנו יודעים
שיש הפרות רבות ,ויש תקדימים מהשבועות האחרונים ,במיוחד כשכל
סיעות הבית תמכו בהצעה .ההרגשה שלנו היא שהיה מי שבחש מאחורי
הקלעים ומנע מההצעה לעבור ,ועל כן הגשנו בקשה לשקיפות ההצבעה,
ונגיע עם זה עד לבג”ץ בכדי להבין מי התנגד לה”.
לאור ההתנגדות ,הצעת החוק תעלה להצבעה שניה בעוד חצי שנה.

www.insurance.org.il
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אירועי הלשכה
“סוכנים הם אנשי מכירות
בהווייתם ,אבל לפעמים יש צורך
להגביר את המוטיבציה”

אירועי
הלשכה

עשרות סוכנים הגיעו לסדנת מכירות ושיווק שערך סניף תל אביב

למעלה מ 80-סוכנים הגיעו השבוע לסדנה מיוחדת
שערך סניף תל אביב לחבריו .הסדנה ,שהועברה על ידי
המנטור העסקי ניר דובדבני תחת הכותרת “ 10המפתחות
להצלחה בשיווק ובמכירות” ,נערכה בחוות העסקים
שבמושב מגשימים.

פרופיל ,לפתח חוסר מוטיבציה .לכן מדי פעם כדאי לעורר
מחדש את הנושא הזה ,להחזיר את רעב המכירות לאדם.

לדברי יו”ר סניף תל אביב אורי עיני“ ,היתה נוכחות יפה
מאוד .הסוכנים היו קשובים מאוד ורשמו סיכומים .הסדנה
היתה אמורה להימשך ארבע שעות ,אבל היא התארכה
לחמש שעות וחצי .התגובות של הסוכנים היו נהדרות,
ואפשר לומר שהסדנה הצליחה מעל ומעבר”.
דובדבני מדרג בסדנה את המפתחות השונים שפותחים
את הדרך להצלחה במכירות ובשיווק .בין היתר ,הוא
מתייחס לשיטות שיווק ,שימוש במדיה ,דברים שחשוב
להגיד ודברים שאסור ,מוטיבציה ,פסיכולוגיה ויכולות
אישיות של כל אחד ואחד.
לדברי עיני“ ,דובדבני הסביר כי במכירות כל אחד עובד על
פי השיטה שמתאימה לו .הוא נתן טיפים להצגת הסוכן,
להקשבה לצורכי הלקוח ולהצגת פתרון עבורו .אמנם
סוכני הביטוח הם אנשי מכירות בהווייתם ,ולכל אחד יש
את השיטה שלו ,אבל לבני אדם יש נטייה לשקוע ,להוריד

“דובדבני בנה תסריט שיטתי ,שבעזרתו אנשים יכולים
להגביר את המכירות .הוא גם ציין כי יש לעורר את הצורך
 לא להתחרות על המחיר אלא על השירות שאתה מציע.למשל ,במקרה של התחרות מול הישירים :אם אנחנו
פותרים את הבעיה במחיר ,כל השוק יתכווץ .במקום
תחרות על המחיר ,אנחנו צריכים להבליט את היתרונות
שלנו והשירות שאנחנו מציעים ,לעומת הישירים”.

13/07/15
מחוז ירושלים יקיים יום עיון ביום שני ,ה ,13.7-בין השעות  ,9:00-13:00במתחם האירועים ארטימיסיה ברחוב
התעשייה  ,10ירושלים ,בשיתוף "קופל-גרופ".

 25ביוני 2015
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לקראת כנס הבריאות
אפוסתרפיה :השיטה שמייתרת ניתוחים

מפתח המערכת השיקומית ד”ר אבי אלבז יסביר על השיטה המהפכנית בכנס הבריאות של הלשכה

“במעקב אחר מדגם מייצג של חולים
שהופנו לניתוח ,אך טופלו באפוסתרפיה
במקום ,מצאנו כי כעבור חמש שנים רק
 15%מהם אכן עשו את הניתוח” ,מסביר
ד”ר אבי אלבז ,רופא וחוקר תחום שיקום
מפרקי וביומכניקה ,שירצה בכנס הבריאות
של הלשכה שיתקיים בשבוע הבא85%“ .
מהחולים דיווחו על שביעות רצון גבוהה
מאוד מהטיפול ,ולא הזדקקו לניתוח בסופו.
כיום כל הקהילה האורתופדית עובדת אתנו,
במטרה לצמצם את כמות הניתוחים”.

תומכת מבחינת הניטור והשיקוף של מצבו”.
השימוש במערכת נעשה בין שעה לשעתיים ביום ,תוך כדי הפעילות היום-
יומית של המטופל .המערכת עצמה היא זוג נעליים ייעודיות שמותאמות
למטופל על פי משקל ,גובה ,שיווי משקל וכדומה .החולה נועל אותן
ועושה מה שהוא רגיל לעשות מדי יום ,אם בבית או בעבודה .לדברי אלבז,
“המערכת מותאמת גם לפעילות גופנית ולהחלמה מפציעות של פעילות
גופנית .זו מערכת צעירה ומרעננת שמחזירה אנשים כמה שנים לאחור.
השיטה הזו מכוסה על ידי שב”נים של כל קופות החולים ,משרד הביטחון,
וכמובן ביטוחי הבריאות הפרטיים.
ד"ר אבי אלבז

אפוסתרפיה היא שיטת טיפול שיקומית
שפותחה על ידי אלבז ועמיתו ד”ר עמית מור ,בעיקר לסובלים מבעיות
ברכיים וגב .מדובר במערכת טיפול אישית שהמטופל לוקח אליו הביתה,
והוא יכול להתאמן בה מתי שנוח לו“ .בישראל בלבד מטופלים בשיטה
למעלה מ 40-אלף איש ,תחת מעקב במרכזי שיקום .האבחון והמעקב
נעשים על ידי פיזיותרפיסטים ,שמתאימים לכל מטופל את המתודה
שתאפשר לו לתפקד יותר.
“פרט למעקבים חודשיים ,הטיפול עצמו מתרחש בסביבת החולה ,והוא
לא מצריך היעדרות מהעבודה .באופן הזה אנחנו גם מעצימים את החולה,
שמים אותו ואת היכולת שלו לעזור לעצמו במרכז ,ומייצרים עבורו סביבה

“חבילת הטיפול כוללת הערכה של פיזיותרפיסט כולל בדיקת מעבדה
והתאמה של המערכת לחולה ,תוך שנערכת ביקורת ראשונה כעבור
כחודש ,ואז עורכים שינויים בהתאם לצרכים .למשל ,אפשר להוריד או
להעלות את רמת האתגר של החולה”.
אלבז מציין כי מלבד ביטול ניתוחי ברכיים וגב ,או דחייתם לזמן משמעותי,
השיטה הצליחה להוריד את מספר החלפות מפרקי ירך“ .אנחנו עובדים
עם אוכלוסיה מאוד הטרוגנית ,עד לגילאים מאוד מבוגרים .המערכת
מתאימה את עצמה ליכולות החולה ,ומאפשרת לו לתפקד הרבה יותר
טוב .מדובר בשינוי מהותי של התפישה השיקומית”.

כנס הבריאות “ביטוח בריאות מונע אי ודאות” יתקיים ב 29.6-החל
מהשעה  ,8:00בתיאטרון הבימה בתל אביב.

איילון הדריכה סוכניה בתחום ביטוח כללי
אברמוביץ" :הגבלת העמלה לביטוח חיים במשכנתא לא תוריד את המחיר למבוטח"

איילון חברה לביטוח קיימה השבוע הדרכה
מקצועית לסוכניה ,בתחום ביטוח כללי,
בהשתתפות כ 300-סוכנים .יום ההדרכה
הוא חלק מפעילויות פיתוח והדרכות
הסוכנים השנתיות ,הכוללות פיתוח והעמקת
הידע המקצועי של סוכני החברה .ההדרכה
כללה תכנים מקצועיים רבים והצגת כלים
חדשניים לסוכני החברה.
אמיל וינשל ,מנכ”ל איילון חברה לביטוח,
נשא דברי פתיחה בפני הסוכנים וסקר
את פעילות החברה ברבדים השונים ,ואת
חשיבות המשך הידוק הקשר ההדדי; אריה
אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני הביטוח ,נשא
אף הוא דברים בפני הסוכנים.

לכנסת ,מכיוון שאנחנו לא יכולים לשקוט על השמרים ולאפשר למעל 100
אלף רוכבי אופניים חשמליים להמשיך ולהסתובב ללא כיסוי ביטוחי ,להם
או להולך הרגל.
“המשמעות של הגדרת אופניים חשמליים כרכב מנועי היא חיוב רוכבי כלי
הרכב לבטח בפוליסת ביטוח חובה .מטרתנו היא להגן על רוכבי האופניים
החשמליים מפני נזקי גוף אפשריים ,ולשמור על ביטחונם של אזרחי
ישראל .ענף הביטוח הוא מנהל הסיכונים של משקי הבית בישראל .כיום
אופניים חשמליים יוצרים סיכון חדש ,שעמו אנחנו צריכים להתמודד.
המציאות משתנה ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו אליה”.
אמיל וינשל

בדבריו ,ציין אברמוביץ כי הלשכה מתנגדת להתערבות המפקחת בנושאים
מסחריים שבין משווק ליצרן“ .הגבלת העמלה לביטוח חיים במשכנתא לא
תוריד את המחיר למבוטח ,אלא רק תגדיל את הנתח של חברות הביטוח:
הפרמיה תישאר על כנה ,הסוכן ירוויח פחות והלקוח לא ירוויח מכך דבר.
זה בטח לא מה שיוזיל את מחירי הדיור בישראל .אני ממליץ לשר האוצר
לחפש את מקור ההורדה במקום אחר .מדובר בצעד רע העומד בניגוד
לכללי התחרות של כלכלה חופשית ,ובוודאי שלא יתרום לפתרון יוקר
הדיור בישראל”.
כמו כן ,הזכיר אברמוביץ את סוגיית האופניים החשמליים“ .לאחר שפנינו
לחברות ביטוח בעניין ולא קיבלנו מענה ,אנחנו מובילים מהלך בכנסת כדי
למצוא פתרון לוואקום הביטוחי הקיים בנושא האופניים החשמליים .פנינו
 25ביוני 2015

בתוך כך אברמוביץ בירך על סניף איילון הצפוי להיפתח בבאר שבע.
“חשוב מאוד לפתח את הפריפריה והדרום .גם אנחנו פתחנו סניף של
המכללה בבאר שבע".
עוד הרצו בפני הסוכנים :ניצן צעיר הרים ,סמנכ”ל בכיר ומנהל אגף ביטוחי
פרט בקרה ופיקוח ,הציג את פוליסת הדירה החדשה ,נושאים רגולטוריים
בהיבטי שירות ,וכן פתרונות טכנולוגיים חדשים; גיורא פלונסקר ,סמנכ”ל
בכיר ,ראש אגף ביטוח כללי עסקי ,הציג בפני הסוכנים את כניסתה של
איילון לפעילות חדשה בתחום ערבויות ביצוע וחוק מכר בשילוב עבודות
קבלניות; מלי בנפשי ,חתמת עסקים ראשית ,הציגה את פוליסת בית
העסק המשופרת של החברה.
מאיילון נמסר כי היא מקיימת לאורך השנה מגוון פעילויות מקצועיות
לקידום סוכני החברה ולהעשרתם המקצועית ,לרבות הדרכות מקצועיות.
החברה השיקה בימים אלו מהלך נוסף בתחום ,בשיתוף הלשכה,
שבמסגרתו תיפתח סדנה מקצועית ייחודית לפיתוח סוכני ביטוח צעירים
לטובת קידום הידע המקצועי בענף.
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לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2015מתבקשים לפנות בכתב
באמצעות כתובת המייל // luah@mil-media.co.il :הפרסום מוגבל ל 3-שבועות
דרושים
לסוכנות ביטוח בת"א מרכז ,דרושה מזכירה לחצי
משרה ,חשוב מאוד ידע בבטוח אלמנטרי וטיפול
בתביעות אלמנטרי .תנאים טובים  054-7858835או
office@ninve-ins.co.il
פקידה לחצי מישרה בפתח תקוה ,ידע ונסיון בביטוח
חיים  ,מנהלים  ,פנסיה  ,בריאות  ,פדיונות וכו' .קורות
חיים אפשר לשלוח למייל  .ilan@ungar-ins.co.ilאו
טלפון 0505236616
לסוכנות חיתום גדולה באשדוד דרוש/ה חתם/ת
אלמנטרי פרט מנוסה למשרה מלאה .יתרון לבעל/ת
ניסיון בטיפול בתביעות .המשרה בסביבת עבודה
נעימה ותנאים מעולים למתאים/ה .למשלוח קו"ח
במיילyuval@sofferd.com :
לסוכנות ביטוח במרכז העיר ירושלים דרוש/ה
פקיד/ה לטיפול בביטוחי רכב ותביעות רכב ובריאות
במשרה מלאה .נסיון בתחום – יתרון.
קו"ח למיילshmolik@hayot-ins.co.il :
לסוכנות באיזור תל אביב מתאם/ת פגישות,
אפשרות לסטאג' ,לפרטים מירב ג'והן
 ,052-3229588מיילmeiravjohan@gmail.com :
דרושה רפרנטית ביטוח חיים-מנהלת משרד ,ניסיון
– הכרחי ,מיקום  -צפון יפו ,תנאים טובים למתאימה
ofer@honbit.co.il 050-4040024
בחולון דרוש/ה פקיד/ה לחצי משרה עם ניסיון רב
בביטוח כללי ובייחוד ברכב .טיפול בכל תחומי
העיסוק .אין הגבלת גיל .רמה אישית טובה הכרחית.
קו"ח למייל skashro1@gmail.com :אפשרי גם
לבעל/ת רישיון
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לסוכנות ביטוח בהר חוצבים בירושלים דרוש/ה
פקיד/ת חידושים רכב ודירה למשרה מלאה.
ניסיון בתחום חובה .קורות חיים למייל
m6233429@gmail.com

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

סוכנות ביטוח ותיקה ואמינה מאיזור רחובות מעוניינת
בניהול תיקי ביטוח אלמנטרי וחיים ,באיזור ירושלים,
מרכז ,דרום והשפלה .תמורה הולמת למעוניינים,
אפשרות לשת״פ ,איציק  054-2240454 -מייל:
afik54@gmail.com
סוכנים צעירים מוזמנים להצטרף למיזםמצליח:
סוכנות ביטוח בה כולנו שותפים!! כולנו נהנים
מהסכמים הוגנים ומיתרון הגודל באופן שווה!!.לפרטים:
אריק  0505274660רועי 0524512005
סוכנות ביטוח גדולה מת"א רמת גן חולון והצפון
מעוניינת לרכוש תיקים איכותיים ובכל גודל ובכל
סוג בתנאים מעולים ,סודיות מובטחת .לאבי-
0505234664
סוכנות ביטוח גדולה מרמת-גן מעוניינת לרכוש
תיקים מכל סוג  ,סודיות מובטחת – דין –
0543971771
מעוניין לרכוש תיק ביטוח אלמנטארי\חיים .ניתנת
אפשרות הכוללת משרד ושירותי משרד מלאים .אזור
תעשיה חדש .לודmichaele@b4-u. 0528741331 .
 co.ilסודיות מובטחתמעוניין/ת לפרוש ואין לך דור
המשך? אנחנו מציעים ומבטיחים לשמור על הכנסתך
לכל החיים! תהיה שותף למיזם מצליח מ!2010-
"עובדה" כולנו שותפים eric@vardi-ins.com
סוכן ביטוח ותיק מעוניין להכניס שותף ( )50%לתיק
ביטוח אלמנטרי רווחי ואיכותי ביותר (רוב הפוליסות
בתיק :דירות ,עסקים וחבויות ,ומיעוטן כלי רכב) .טלפון:
050-4520900

בסוכנות לביטוח גדולה ,להשכרה  2חדרים גדולים
עם חלונות ,עמדת מזכירות .בגודל של כ 45-מ"ר.
אפשרות חיבור למרכזיה טלפונית ,חניה ,מעלית.
המחיר כולל :חשמל ,דמי ניהול וארנונה .כניסה – מיידי.
לפרטים :שי .shay@eshkol4u.co.il 054-3131919

השכרה ושכירות משנה
להשכרה חדרים בסוכנות ביטוח בכפר סבא .בבית
הפעמון ,המחיר כולל חשמל ארנונה חשמל ואחזקה.
לפרטים :שלומי 054-4590024
shlomy@sureinsure.co.il
סוכני ביטוח ברחובות יש לנו פתרונות פרישה עבורך.
לשת"פ ו/או מכירה ו/או העסקה ,מתמשכת או קצרה.
אנו מציעים עסקה הוגנת בטוחה ומשתלמת לפרישה
מותאמת .יש לנו ניסיון רב והמלצות מעסקאות
מוצלחות קודמות .מוטי דהרי  053-749-0000מייל:
dahar@017.net.il
בכניסה לחיפה – איזור התעשיה טירה בניין תבור
 120מ"ר ,משרדים מפוארים ,קומה  3פינתי .כניסה –
 1.7.15מחיר  + ₪ 4500מע"מ
להשכרה מוקד טלפוני בסוכנות ביטוח בפ"ת .המוקד
מרוהט ומאובזר בכסאות,שולחנות,טלפונים .המקום
בנוי כ open spaceוכולל עמדת אחמ"ש וחדר מנהל.
המחיר פיקס – כולל חשמל,ארנונה,מים .לפרטים –
מאיר meir@ofir-insurance.co.il 052-2248252
להשכרה חדרים בסוכנות ביטוח בפ"ת .המשרד
ממוקם באזור מרכזי ונוח לגישה .המחיר פיקס וכולל
הכל .יש אפשרות לכניסה בנפרד .חניה חופשית
ברחוב ללא תשלום .לפרטים – מאיר 052-2248252
meir@ofir-insurance.co.il

www.insurance.org.il
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