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ביטוח החובה יוזל
אגף הביטוח מציע קריטריונים חדשים להוזלת 
הביטוח, ביניהם קילומטרז' נמוך וקורס נהיגה 

‰ בקרוב: הפקה דיגיטלית של פוליסות - 
"יקל על המבוטחים ויגביר התחרות"

… סוכני ביטוח שוקלים 
ייצוגית נגד כלל

מאות סוכנים מתלוננים 
על גביית כספים ללא 

הסבר ואי תשלום 
עמלות – ושוקלים 

תביעה | עמוד 6

… "תמיד בעד הסוכנים"
מיקי קופל מסביר 

למה הוא מוכן 
לעבוד רק עם 

הסוכנים | עמוד 12 

"פצצה מתקתקת"
השר חיים כץ טוען בראיון מיוחד ל"ביטוח ופיננסים" כי הצעת 

האוצר רק מרעה את מצב המבוטחים, ומבטיח: "אטיל את כל 
כובד משקלי לביטול רוע הגזירה" ‰ ויש לו גם מסר לשר 

האוצר: "כחלון מצהיר שהוא איש חברתי, אני מקווה 
שאוכל לשכנע אותו בפגמים הקיימים בתוכנית"

נוכלים, עד שיוכח אחרת 
גישתן החשדנית של חברות הביטוח גורמת עוול נוראי למבוטחיהן ‰ הרגולציה צריכה 

להיות תקיפה הרבה יותר, הציבור חכם יותר – וחברות הביטוח אנושיות יותר
אליי  התקשר  הגדולות  הביטוח  מחברות  באחת  שעובד  מכר 
יציבו  בנו. רק אם העיתונאים  "תיכנסו  ובפיו בקשה.  מזמן  לא 
מול הקודקודים שלנו מראה, הם אולי יבינו שאי אפשר להמשיך 
לא  רק  לא  היא  המבוטחים  מול  הדורסנית  שההתנהלות  ככה. 
מוסרית, אלא גם גורמת נזק לחברה. לנו הם לא מקשיבים, אולי 

אם זה יבוא מבחוץ משהו יזוז".
בסדר',  'יהיה  למערכת  קשה.  שזה  לא  משתדלים.  אנחנו  אז 
על  תלונות  של  קבוע  זרם  מגיע  בגל"צ,  שותף  אני  שלהגשתה 
התנהלותן של חברות הביטוח. הפונים לא סתם כועסים: הם טעונים 

ורותחים, הבטן המלאה שלהם מאיימת בכל רגע להתפוצץ. 

טור מיוחד של העיתונאי אביב לביא ל"ביטוח ופיננסים" ‰ המאמר המלא בעמוד 10

במכתב חריף ליו"ר הועדה משה גפני דורש נשיא לשכת 
סוכני ביטוח:"אל תהיו חותמת גומי"; "הצעת הפיקוח 

לחוק ההסדרים היא אוסף של הודעות לעיתונות; 
"יש תחושה של הסתרה, ואולי רצון לקדם אינטרסים 

אחרים שאינם בהכרח לטובת ציבור החוסכים"

שר העבודה והרווחה תוקף את הצעת האוצר לפתרון המשבר בביטוחים הסיעודיים

 עמוד 2־3

 עמוד 4־5

הקרב על חוק ההסדרים: אברמוביץ תוקף את סלינגר במכתב חריף לוועדת הכספים

 עמוד 9

"מעולם לא הוגש חוק הסדרים באופן כל כך לא 
מקצועי, לא מעמיק וגדוש בסימני שאלה רבים; 

הניהול של סלינגר הוא פרטאץ"

גם חברי ועדת הכספים מתנגדים לרפורמות של סלינגר | עמוד 3 
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ביטוח
ופיננסים

אברמוביץ במכתב חריף ליו"ר וועדת הכספים

"אל תהיו חותמת גומי להצעה מבולבלת 
ולא מקצועית של אגף הפיקוח"

הקרב על חוק ההסדרים מגיע לועדת הכספים • נשיא לשכת סוכני הביטוח: "רפורמת הפיקוח 
בנושא הביטוח הפנסיוני הוא מסמך החלטות שגובש בקלות ראש ובאופן לא מקצועי". אברמוביץ: 

"משיחות עם חברי הכנסת אני מעריך שחוק ההסדרים במתכונת הזו לא יאושר"

רונית מורגנשטרן

בתחום "  הסדרים  חוק  הוגש  לא  "מעולם 
לא  מקצועי,  לא  כך  כל  באופן  הפנסיוני 
הניהול  שאלה.  בסימני  וגדוש  מעמיק 
אריה  תוקף  כך   - פרטאץ'".  הוא  סלינגר  של 
אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני הביטוח, במכתב 
משה גפני,  חריף ליו"ר וועדת הכספים בכנסת 
והחיסכון  הביטוח  ההון,  שוק  אגף  הצעת  את 

שבמסגרת חוק ההסדרים.
של  התכנסותה  לקראת  לגפני  נשלח  המכתב 
ההסדרים,  חוק  את  לאשר  כדי  הכספים  ועדת 
אברמוביץ  הפנסיוני.  בביטוח  הרפורמה  ובתוכו 
וטוען  הרפורמה  את  לאשר  שלא  מגפני  מבקש 
במכתבו כי "לצערי, נדמה כי חוק ההסדרים הוא 
בליל של הודעות לעיתונות מטעם המפקחת על 
את  מכבד  אשר  מסמך  שאינו  ובוודאי  הביטוח, 
רפורמת  מהתרשמותנו,  נבחריה.  את  או  הכנסת, 
מסמך  הוא  הפנסיוני  הביטוח  בנושא  הפיקוח 
החלטות שגובש בקלות ראש ובאופן לא מקצועי. 
בשל חוק ההסדרים, ענף הביטוח בישראל מתנהל 

בתקופה האחרונה באי ודאות מוחלט". 

"לרגולטור אין תשובות"
"לצערי,  כי  במכתבו  עוד  טוען  אברמוביץ 
שהושקעו  השעות  ועשרות  ניסיונותינו  למרות 
הפיקוח  באגף  הגורמים המקצועיים  בדיונים עם 
על הביטוח, שאלותינו הרבות לא קיבלו מענה. 
"אין טעם לנהל משא ומתן שהצד השני מתנהל 
סלינגר  של  הדרישה  שקיפות.  וחוסר  בערפל 
לשקיפות מכל הענף - בגדר המלצה בלבד בעבור 
הפיקוח". התרשמותנו היא כי אי הוודאות השורר 
רב, מאחר שגם לרגולטור  זמן  עוד  ימשך  בענף 
במשרד האוצר אין תשובות לשאלות המהותיות 
שהעלנו. כך למשל: כיצד עסק קטן יוכל להפריד 
כיצד  השיווק?  לבין  התפעול  תחום  ניהול  בין 
הלכה  לפועל  יצאו  הביטוח  על  הפיקוח  הוראות 
למעשה? מה ההבדל בין שיווק לבין שירות? במה 

ואיך יוזל החיסכון הפנסיוני? מדוע תהיה אפליה 
בין סוגי לקוחות? ועוד שאלות נוספות". 

הפיקוח  לאגף  הגישה  ביטוח  סוכני  "לשכת 
על  אלטרנטיביות  הצעות  של  מפורטות  שורות 
מנת להיטיב עם ציבור המבוטחים, ולייעל את ענף 
"בין ההצעות  ומפרט:  הביטוח", כותב אברמוביץ 
– הפרדת תגמול הסוכן מדמי הניהול, שיחד עם 
זכות בחירת הסוכן המוקנית לעובד, הייתה פותרת 
להוזלה  גורמת  ואף  שהועלו,  הבעיות  כל  את 
לצערנו,  הפנסיוני.  החיסכון  בעלות  אמיתית 
נקיות, לא  בידיים  הדיונים  למרות הגעתנו לכל 
היא  שקיבלנו  והתחושה  תשובות  לקבל  זכינו 
של הסתרה, ואולי רצון לקדם אינטרסים אחרים 

שאינם בהכרח לטובת ציבור החוסכים. 
"אנו מפצירים בוועדת הכספים - אל תאפשרו 
הפנסיוני  בביטוח  הרפורמה  החלת  אישור  את 
מבלי שאגף הפיקוח על הביטוח יגיש נייר עמדה 
ביטוי.  לידי  תבוא  הרפורמה  כיצד  פירוט  ובו 
על  תשפיע  הפנסיוני  בביטוח  האוצר  רפורמת 
חייהם של כל אזרחי ישראל, על אחת כמה וכמה 
חשובה התעקשותנו שוועדת הכספים תקבל את 
מלוא פרטי הרפורמה. אנו מצרים על כך שהפיקוח 
באוצר מסרב להגיש לחברי הכנסת ולכל הנוגעים 
בדבר נייר עמדה שיסביר את היתכנות הרפורמה. 
"ועדת הכספים אינה חותמת הגומי של משרד 
האוצר", מסיים אברמוביץ, "על כן, התנהלותה 

היא  סלינגר,  דורית  הביטוח,  על  המפקחת  של 
ובמעמד  הכנסת  בחברי  זלזול  מאשר  אחר  לא 
בראשה  שהוועדה  בטוחים  אנו  הכספים.  ועדת 
אתה עומד לא תאפשר זאת". לדברי אברמוביץ, 
שחוק  מעריך  אני  הכנסת  חברי  עם  "משיחות 

ההסדרים במתכונת הזו לא יאושר"

הפתעה במגזר העסקי
ההסדרים.  לחוק  מתנגד  העסקי  המגזר  גם 
כותב  נתניהו,  בנימין  הממשלה  לראש  במכתב 
שרגא ברוש, יו"ר לשכת הארגונים הכלכליים 
"אישור  כי  התעשיינים,  התאחדות  ונשיא 
תקציב המדינה והתוכנית הכלכלית במתכונתם 
הנוכחית התקבל בהפתעה גמורה במגזר העסקי. 
רגולטורית  הכבדה  התקציב  כולל  היתר,  בין 
התערבות   המס,  לדיווחי  הקשור  בכל  נוספת 
יוצאת דופן בהתנהלות העסקית באמצעות חיוב 
אלמנט  הוספת  עסקי,  יעוץ  הליכיי  חשיפתת 
של חוסר ודאות בשל הארכת התקופה לבדיקת  
מעביד  עובד  ביחסי  נוספת  התערבות  שומה, 
הטלת  לעובדים,  מענקים  למתן  הקשור  בכל 
מס מוניציפלי חדש, ביטול תמריצי התייעלות 
אנרגטית אשר הביאו לחסכון כספי ניכר במגזר 
ההפרשות  מערך  של  דרמטי  שינוי  העסקי, 
הפנסיוניות, אשר עלול לסרבל ולהטיל אחריות 

נוספת על המעסיקים ועוד".

"התנהלותה של 
המפקחת על 

הביטוח, דורית 
סלינגר, היא לא 

אחר מאשר זלזול 
בחברי הכנסת 
ובמעמד ועדת 

הכספים"
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 חברי ועדת הכספים נגד סלינגר: 
"האוצר מוליך שולל את חברי הכנסת"

התנגדות הח"כים חברי ועדת הכספים לרפורמות שמציעה המפקחת סלינגר חוצה מפלגות • 
ח"כ בירן: "הצעדים אינם מגובשים עד הסוף, ואינם נוגעים בשורש האמיתי של הבעיות"

שכת סוכני הביטוח אינה לבד במאבקה ל
נגד תוכנית המפקחת, דורית סלינגר. 

הרפורמות המתוכננות זוכות לביקורת 
גם  וביניהם  כנסת,  חברי  מצד  ולהתנגדויות 
שאמורה  הכנסת,  של  הכספים  בוועדת  חברים 

לאשר את חוק ההסדרים.
"הרפורמות בפנסיה המוצעות בחוק ההסדרים 
הזה",  ההסדרים  חוק  לכל  מצוינת  דוגמה  הן 
"מעט  בירן.  מיכל  ח"כ  הוועדה,  חברת  אומרת 
מדי צעדים, שאינם מגובשים עד הסוף לפרטים 
ואינם נוגעים בשורש האמיתי של הבעיות, לא 
אם  הצרכנים.  של  ולא  בתחום  העובדים  של 
שינוי  לשיווק,  התפעול  בין  ההפרדה  את  ניקח 
משמעותי שכזה צריך שיהיה ברור ומובן לאנשי 
למנוע  כדי  ביותר,  הקטן  הפרט  עד  המקצוע 
פגיעה מיותרת בחוסכים ובסוכנים. אני מקבלת 
לייצר  שניתן  בטוחה  אך  בשינוי  הצורך  את 
ולהבדלים  לדקויות  יותר  רגישים  קריטריונים 
מקום  אותו  לבין  גדולות  וחברות  עסקים  שבין 

עבודה קטן המעסיק עשרה עובדים".
בוועדת  הוא  גם  החבר  חזן,  אורן  ח"כ  גם 
שום  "אין  סלינגר.  להצעות  מתנגד  הכספים 
בלמנוע  חברתי,  שלא  ובטח  כלכלי  לא  היגיון, 
מחברות ביטוח או מסוכנים פנסיונים לעבוד עם 
רחוק  "זה  אומר,  הוא  והמועסקים",  המעסיקים 
מכל הגיון בריא, זה יקשה על הגבייה וגם ימנע 

תחרות".
הכספים,  ועדת  וחבר  כנסת  כחבר  לי,  "עצוב 

שפעם אחר פעם אנחנו מגלים שרב הנסתר על 
הגלוי. משרד האוצר מוליך שולל את חברי הכנסת 

שאיננה  רק  שלא  בדרך  תזכירים,  באמצעות 
שקופה - אלא אף שחורה ובגבול הרמייה".

ח"כ אורן חזן: "עצוב לי 
שפעם אחר פעם אנחנו 
מגלים שהאוצר מוליך 
שולל את חברי הכנסת 

באמצעות תזכירים, 
בדרך הגובלת ברמייה" 

ח"כ מיכל בירן: "ההפרדה בין 
התפעול לשיווק היא שינוי 
משמעותי שצריך שיהיה 
ברור לאנשי המקצוע עד 

הפרט הקטן ביותר, כדי למנוע 
פגיעה בחוסכים ובסוכנים"
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שר העבודה והרווחה ל"ביטוח ופיננסים":

"מיליון מבוטחים בביטוח סיעודי קולקטיבי 
ללא מענה הם פצצה מתקתקת"

השר חיים כץ תוקף את הצעת האוצר לפתרון סוגיית הביטוח הסיעודי: "המבוטחים ששילמו 
כל חייהם מוצאים עצמם מול שוקת שבורה" • מצהיר: "אפעיל את כל כובד משקלי לביטול 

רוע הגזירה" • ח"כ איציק שמולי מאיים לפנות לבג"צ אם שר האוצר יחתום על הצעת סלינגר 

רונית מורגנשטרן

שר ב כץ,  חיים  פנה  שעבר  שבוע 
אל  חריף  במכתב  והרווחה,  העבודה 
והגדיר  כחלון,  משה  האוצר,  שר 
הסיעודי  הביטוח  לסוגיית  האוצר  פתרון  את 

הקולקטיבי כ"קיצוני ובלתי מידתי". 
הביטוחים  ביטול  כי  כץ  השר  טען  במכתבו 
יותר  וטובים  זולים  שהם  הקולקטיביים, 
המבוטחים  מצב  את  ירע  הפרט,  מביטוחי 
וכי  פרטיים,  לביטוחים  לעבור  שייאלצו 
הוא  הבעיה.  את  פותרת  אינה  האוצר  הצעת 
סל  לתוך  הסיעודי  הביטוח  את  להכניס  קרא 

סיעודיים  ביטוחים  להתיר  וכן  הבריאות, 
לפרמטרים  בכפוף  החיים  לכל  קבוצתיים 

מסוימים. 
"הבעיה העיקרית היא שהפתרון המוצע לא 
נותן מענה למיליון המבוטחים בביטוח סיעודי 
מיוחד  בראיון  כץ  השר  מסביר  קבוצתי", 
 2012 משנת  "למעשה,  ופיננסים",  ל"ביטוח 
ביטלו את הביטוחים הקולקטיביים ולא אפשרו 
לעשות חדשים. במקביל המשיכו להאריך את 
הביטוח הסיעודי הקבוצתי למבוטחים הקיימים. 
שילמו  שנים  עשרות  במשך  מכך,  כתוצאה 
הביטוח במסגרת  המבוטחים פרמיות לחברות 
הגיעו  כשהם  והיום,  הקולקטיביים,  ההסדרים 
הם  הזה,  לביטוח  להזדקק  עלולים  בו  לגיל 

מוצאים את עצמם בפני שוקת שבורה.
"ועוד יותר חמור", מוסיף כץ, "זה שהסיוע 
שאותם מיליון מבוטחים היו אמורים לקבל 
נאמד תחילה בכ־15 אלף שקלים בחודש - 
לכיסוי  מספיק  בהכרח  לא  כך  שגם  סכום 
עלויות הטיפול – וכעת לפי הצעת האוצר, 
מבוטח יקבל במקרה הטוב כ־4,000 שקלים. 
לחברת  המבוטח  שמשלם  הפרמיה  במקביל, 

הביטוח התייקרה במאות אחוזים".
אז מהן החלופות שאתה מציע?

"צריך להמשיך ולאפשר את הביטוח 
בהן  שיש  בחברות  הקולקטיבי 
אדם.  כוח  של  התחדשות 
צריך  אחרים,  גופים  לגבי 

שמעוניינות  הביטוח  חברות  עם  להתדיין 
השווה.  העמק  את  ולמצוא  לבטח,  להמשיך 
והקולקטיבי  יותר  יקר  הוא  יחיד  ביטוח 
ישנה  בכלל  הפרט.  ברמת  גם  יותר  משתלם 
תרד,  סיעודי  לביטוח  שהמוטיבציה  סכנה 
עצמם  את  לבטח  ישתלם  לא  לצעירים  שכן 
שבסוף  כך  יום,  היום  בטרדות  עסוקים  הם   -
בעיית התמיכה בסיעודיים תתגלגל לאחריות 
שהרובד  והיא  נוספת,  אופציה  ישנה  המדינה. 
מהביטוח  יגיע  הסיעודי  הביטוח  של  הבסיסי 
הממלכתי - המשמעות של זה היא העלאת מס 

הבריאות בכחצי אחוז".
עמדותיך  על  להיאבק  מתכוון  אתה  כיצד 

בתוך הממשלה?
משקלי  כובד  כל  את  להפעיל  מתכוון  "אני 

בכדי לשנות את הגזרה".
)הסתדרות  חיצוניים  גופים  איזה  עם 
אתה  הסיעודי?(  המיזם  קבוצת  הגימלאים, 

בקשר בנושא זה?
מבוטחים  מיליון  של  בשמם  מדבר  "אני 
פנו  הקולקטיבי.  בביטוח  מבוטחים  שהיו 
שמייצגים  גופים  וגם  בודדים  מבוטחים  אליי 

גמלאים".
של  בפתרון  שינויים  שיחולו  הסיכוי  מה 

האוצר כפי שהוא מוצג היום?
"שר האוצר מצהיר כי הוא איש חברתי, ואני 
מקווה שאוכל לשכנע אותו בפגמים הקיימים 

שהיא  החמורות  ובהשלכות  בתוכנית 

"שר האוצר מצהיר כי הוא איש חברתי, ואני מקווה 
שאוכל לשכנע אותו בפגמים הקיימים בתוכנית 
ובהשלכות החמורות שהיא נושאת עמה. מיליון 

מבוטחים ללא מענה הם כפצצה מתקתקת"

חיים כץ
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הם  מענה  ללא  מבוטחים  מיליון  עמה.  נושאת 
כפצצה מתקתקת".

"נשקול בג"צ" 
גם ח"כ איציק שמולי מתנגד בתוקף למתווה 
אף  ופיננסים"  "ביטוח  עם  ובשיחה  המוצע, 
מצהיר כי "אם יחתום שר האוצר משה כחלון על 
הצעת המפקחת על הביטוח, נפנה גם לאפיקים 
נגד  ייצוגיות  ותביעות  בג"צ  כמו  משפטיים 

חברות הביטוח". 
הצעת  את  נקדם  "במקביל  שמולי,  לדברי 
העבודה  בוועדת  ושנדונה  שיזמתי  החוק 
הביטוח  חברות  את  יחייבו  לפיה  והרווחה, 
מבוטחים  שהיו  למי  הקיים  הכיסוי  את  לתת 
שנה  למשך  קבוצתי  סיעודי  בביטוח  ידן  על 
נוספת, בלי לייקר אותו למעט הצמדה למדד. 
במבוטחים  פוגע  סלינגר  דורית  של  הפתרון 
ששילמו  על  אותם  שמענישים  הקולקטיביים, 
שיעבירו  או  תמורה,  יקבלו  ולא  רבות  שנים 
יותר  ישלמו  גם  - שם  החולים  אותם לקופות 

וגם יקבלו פחות".
וסיעוד,  בריאות  ביטוח  ועדת  יו"ר  זיו,  יואל 

 המשך מעמוד 2

 האוצר ידון ב"מתווה ינון" של דב ברומר 
לפתרון הביטוח הסיעודי

הישג לסוכן הביטוח, המומחה בביטוח סיעודי, דב ברומר, ולקבוצת "המיזם הסיעודי" 
שבראשותו: בשבוע הבא תתקיים באגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון באוצר פגישה במסגרתה 

תידון תוכנית הביטוח הסיעודי "מתווה ינון" שגיבש ברומר כפתרון לביטוח הסיעודי הקולקטיבי. 
ברומר כבר מנהל מגעים עם חברות ביטוח לשיווק התוכנית: "מאות סוכני ביטוח ייצאו נשכרים 

משיווק התוכנית, שהיא הפתרון האולטימטיבי לביטוח הסיעוד", אמר ברומר.
"מתווה ינון" )על שמו של בנו של ברומר, שנהרג בשירותו הצבאי( הוא 

תוכנית ביטוח סיעודי שבמרכזה פוליסות סיעוד מוזלות לכל החיים על 
בסיס מודולארי. הכוונה היא לאפשר לקנות כיסויים אמיתיים בלבד 

ולכל החיים בפרמיות הזולות עד 65% מהפוליסות הרגילות. החוזה יהיה 
לכל החיים, ללא אפשרות להתייקרות הפרמיה בעתיד.

בנוסף, על פי ההצעה, תוקם קרן תביעות בהיקף של כ־900 מיליון שקל 
לפיצוי המבוטחים המבוגרים במיוחד )מעל 70 או 75( שאין באפשרותם 

לקנות שום ביטוח סיעודי. המתווה מאפשר גם למבוטחים שנפלטו מהבטוח 
הסיעודי משנת 2011 לרכוש ביטוח ללא הצהרת בריאות ועל פי תנאי הקולקטיבים 

שלהם. כמו כן יוצע לכל חברי הקופות ולפורשי הקולקטיבים ביטוח סיעודי לכל החיים, מעבר 
ל־5 שנים שרובם רכשו בעבר.

לדברי ברומר, בנוסף למבוגרים בני ה־70 ומעלה שאין להם פתרון ביטוחי, במהלך 4 השנים 
האחרונות - מאז החלה הרפורמה בביטוח הסיעודי הקבוצתי - נפלטו מהביטוח הסיעודי כ־50 

אלף מבוטחים, ובתוכם מבוגרים מעל גיל 60, שלא יכלו לקנות ביטוח פרטי בשל התייקרות 
משמעותית של התעריפים. "חלק מהמבוטחים הפכו לסיעודיים והנטל נפל על כתפי 

המשפחות. אין פתרון קסם לרוב המבוטחים בסיעוד הקבוצתי", אומר ברומר, "הפתרונות שאני 
וחבריי למיזם מציעים ימזערו את הנזק ויאפשרו לעוד מבוטחים מבוגרים להישאר בביטוח 

סיעודי מוזל". 

הצעת הלשכה לפתרון תסבוכת הביטוח הסיעודי

קרן משותפת מכספי המדינה, קופות החולים וחברות הביטוח לצורך שיפוי ומתן 
פיצוי בגין נזקים גדולים, אם יהיו, לקופות החולים

 שיווק ביטוחים הסיעודיים ייעשה רק באמצעות סוכני הביטוח ולא על ידי החברות

חיוב חברות הביטוח להציע פוליסת ביטוח רזה וזולה לנפלטי הפוליסות 
הקבוצתיות המבוגרים

הקמת קרן סיוע מכספי המדינה וחברות הביטוח לתשלום גמלת סיעוד חודשית 
למבוטחים בני 75 ומעלה שנפלטו מהפוליסות הקבוצתיות

"ביטוח יחיד הוא יקר יותר 
והקולקטיבי משתלם יותר 

גם ברמת הפרט. ישנה סכנה 
שלצעירים לא ישתלם לבטח את 

עצמם, ובעיית התמיכה בסיעודיים 
תתגלגל לאחריות המדינה" 

דב ברומר

הכנסת  לחברי  הלשכה  של  עמדה  נייר  שלח 
בנושא.  פעילה  היא  שגם  בירן,  ומיכל  שמולי 
חדירה  להבטיח  מנת  על  העמדה,  נייר  פי  על 
מקסימאלית של ביטוחי הסיעוד לחברי קופות 
מבוטחי  שיותר  כמה  של  ומעבר  החולים, 

שיווק  לחייב  יש  אליהם,  קבוצתיות  פוליסות 
הנוסף(  והרובד  ראשוני  )רובד  אלה  ביטוחים 
באמצעות סוכני הביטוח - ולא ישירות על ידי 

חברות הביטוח.
משותפת  קרן  הקמת  הלשכה  מציעה  בנוסף 
מכספי המדינה, קופות החולים וחברות הביטוח 
גדולים  נזקים  בגין  פיצוי  ומתן  שיפוי  לצורך 
החולים,  לקופות  כאלה,  יהיו  אם  במיוחד, 
ואשר ייגרמו בשל הצטרפות נפלטי הפוליסות 
לחייב  גם  יש  הלשכה  הצעת  לפי  הקבוצתיות. 
דרך  בכל  או  בחקיקה  הביטוח,  חברות  את 

אחרת, ליצור פוליסת ביטוח בה יהיו מבוטחים 
המבוגרים.  הקבוצתיות  הפוליסות  נפלטי  כל 
ולשווק  ליצור  הביטוח  חברות  את  לחייב  יש 
וייעודיות  "רזות"  פרטיות  סיעוד  פוליסות 
נמוכים  יהיו  שמחיריהן  מבוגרים,  למבוטחים 

בעשרות אחוזים מאלה הקיימות כיום.
ממוקד  פתרון  להציע  יש  הלשכה,  לטענת 
ונכון יותר עבור בני 75 ומעלה )כ־42,000 איש 
לראשונה(.  ההנחיה  פרסום  למועד  נכון  בלבד 
המדינה  מכספי  סיוע  קרן  להקים  יש  כך  לשם 
גמלת  לתשלום  שתשמש  הביטוח,  וחברות 
סיעוד חודשית למבוטחים בני 75 ומעלה אשר 
נפלטו מהפוליסות הקבוצתיות, על פי הסכומים 
שהיו בפוליסות אלה, אם וכאשר ייקלעו למצב 

סיעודי. 
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גובר זרם התלונות נגד כלל ביטוח

סוכני ביטוח בוחנים 
תביעה ייצוגית נגד 
כלל: "גובה כספים 

ללא הסבר – ולא 
משלמת עמלות" 

סוכנות הביטוח קלאוזנר בחיפה, מתכוונת 
להגיש תביעה ייצוגית נגד החברה • היקף 

התביעה עשוי להגיע למאות מיליוני שקלים 
• שי קלאוזנר: "התנהלות כלל כוחנית 

ובריונית. בבדיקות שערכנו, רק באזור חיפה 
מדובר בחוב של 40 מיליון שקלים"

רונית מורגנשטרן

זרם ב התגבר  האחרונים  בשבועיים 
סוכני  ללשכת  סוכנים  של  הפניות 
הביטוח, על רקע התנהלות כלל־ביטוח 
משמעותיים  כלכליים  נזקים  להם  הגורמת 
מרכז  התלונות  את  עמלות.  בנושא  לטענתם 
קלאוזנר  הביטוח  סוכנות  בעלי  קלאוזנר,  שי 

מחיפה, שמסר כי מתגבשת קבוצה של סוכנים, 
להגיע  במטרה  לכלל  תפנה  הראשון  שבשלב 
תבחן  כלל,  לתשובת  בהתאם  מוסכם.  להסדר 
או  אזרחית  תביעה  הגשת  הסוכנים  קבוצת 
היא, שהתביעה  ההערכה  החברה.  נגד  ייצוגית 

יכולה להסתכם במאות מיליוני שקלים. 

התקבלו  ופיננסים",  ב"ביטוח  שפורסם  כפי 
מאות  הביטוח  סוכני  בלשכת  החולפת  בשנה 
כלל־ חברת  עם  העובדים  סוכנים  תלונות של 
חד־ באופן  אותם  חייבה  שלטענתם  ביטוח, 

צדדי בסכומים שונים - עד מיליוני שקלים כל 
אחד - וזאת ללא כל הודעה מוקדמת וללא כל 
החברה  עם  הסוכנים  של  בירור  לאחר  פירוט. 
הוסבר להם שמדובר בקיזוז בדיעבד של חובות 
יתר שקיבלו שנה קודם  בגין עמלות  הסוכנים 
לכן. ללשכה הגיעו מאות תלונות על התנהלות 
ופנסיה,  חיים  ביטוחי  נושאים:  בשלושה  כלל 

ביטוחי בריאות וביטוחי חו"ל. 

"התנהלות כוחנית ובריונית"
בגין  הם  הסוכנים  "תלונות  קלאוזנר,  לדברי 
חיובי עמלות ניהול עד 10 שנים רטרואקטיבית, 
ללא מתן דוחות מפורטים מצד כלל. מאחר שאין 
מיכונית,  ברמה  הנדרשים  הדוחות  כלל  בידי 
חיובי העמלות אינם ניתנים לבדיקה. פניות של 
באיום  נענו  מחשבונם  הגבייה  לבירור  סוכנים 
– עבודת החברה עם מי שיתבע אותה תיפסק. 
מדובר בהתנהלות כוחנית ובריונית מצד כלל.

עם  סוכנים  עשרות  שעשו  בבדיקות  בנוסף, 
מספר מומחים בתחום בדיקת עמלות, עלה 

כלל לא שילמה לסוכן עמלות על ביטוח חיים מ־2006
תגלית מפתיעה של סוכן ביטוח מהצפון, משקפת אולי יותר מכל את יחסה של כלל 

לסוכני הביטוח
לאחרונה נפטר מבוטח ממחלה, ואלמנתו פנתה אל הסוכן, כדי לבדוק את פדיון פוליסת הביטוח שלו. 

מספר סוכן הביטוח מחיפה: "התחלתי לרכז נתונים לטובת פגישתי עם האלמנה וטיפול בנושא, ובזמן 
שעברתי על כל הנתונים, גיליתי לתדהמתי שבפוליסה הנ"ל, שתחילתה בשנת 2006, לא שולמה לנו כל 

עמלה מכלל ביטוח, החברה המבטחת - לא עמלת הפקה ולא עמלות שוטפות. לעומת זאת, כלל הפחיתה 
ברוב חוצפתה מעמלותיי בטענות שונות".

במכתב לכלל ביטוח כתב הסוכן כי "באם במערכות שלכם אתם יודעים כל כך טוב כמה עמלה 
"עודפת" לטענתכם שילמתם, אתם לבטח יודעים כמה עמלה "בדין" לא שילמתם... אנא לקראת יום 

כיפור "תתמרקו" מחטאיכם ותשלמו עליהם בריבית דריבית ואלוהים יראה  דרכי רשעים כי נלוזות המה 
ולא ייתן להם מנוחה עד סוף הדורות".

סוכן הביטוח תובע מכלל לשלם לו את העמלות רטרואקטיבית מיום הוצאות הפוליסה כולל הצמדה 
וריבית, ובמקביל שוקל תביעה משפטית.

מכלל נמסר בתגובה "איננו מגיבים בסוגיות עסקיות בינינו לבין סוכנינו מעל דפי העיתון. אנו מזמינים 
את הסוכן האמור לפנות אלינו על מנת שנוכל לבדוק את המקרה".
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שכלל ביטוח חייבת לאותם סוכנים הרבה מאוד 
כפי  בודד,  לסוכן  שקלים  מיליוני  )עד  כסף 
שפורסם ב"בביטוח ופיננסים", ר.מ.(. גם סוכנים 
שפונים לכלל עם דוחות מקצועיים ומפורטים 
על העמלות שמגיעות להם, לא נענים על ידי 
כלל, שאומרת שתלונותיהם ייבדקו רק במהלך 

."2016

"מה זו ההפקרות הזאת?"
עשרות  בבנק  מהחשבון  לי  שלקחו  "לאחר 
אלפי שקלים בגין עמלות יתר כביכול, הכנתי 
לי  חייבת  שכלל  עמלות  של  רשימה  אני  גם 
מנפגעי  ביטוח,  סוכן  מספר  לי",  שילמה  ולא 
כלל, "לשם כך עשיתי בדיקה עם יועץ מומחה 
עשרות  לי  שעלתה  בדיקה  עמלות,  לחישובי 

לפני  לכלל  בדרישה  פניתי  שקלים.  אלפי 
שנה.  חצי  תארך  שהבדיקה  לי  אמרו  שנה, 
לפנות  לי  ואמרו  שוב,  פניתי  שנה  חצי  לאחר 
לחכות  לי  אמרו  שם  למרחב,  פניתי  למרחב. 
עוד חודשיים שלושה. חיכיתי חצי שנה ועכשיו 

אמרו לי שזה יתעכב עוד שנה. מה זו ההפקרות 
הזאת?".

נבדקים סכומי  בימים אלו  לדברי קלאוזנר, 
"רק  ללשכה.  שפנו  הסוכנים  של  החיובים 

מיליון  מ־40  בלמעלה  מדובר  חיפה  באזור 
שקל", הוא אומר, "הסוכנים, בתמיכת לשכת 
עם  להבנות  להגיע  רוצים  הביטוח,  סוכני 
אם  הצדדים.  בין  מספק  ולהסדר  ביטוח  כלל 
הגשת  נבחן  שבוע,  בתוך  להבנות  נגיע  לא 

תביעות, כולל ייצוגית". 
שונות  ביטוח  חברות  כי  עוד  מגלה  קלאוזנר 
הנפגעים  הביטוח  לסוכני  אלה  בימים  פונות 
לקוחותיהם,  עם  אותם  לקלוט  ומציעים  מכלל 
התנהלות  בגין  נזקיהם  את  לכסות  ובתמורה 

כלל באופן מרבי.
לתבוע  חוששים  ביטוח  שסוכני  יודע  "אני 
אומר קלאוזנר,  באופן פרטי",  ביטוח  את כלל 
אני  כקבוצה.  זה  את  עושים  אנחנו  "ולכן 
מהתנהלות  שנפגעו  הסוכנים  לכל  קורא 
במייל  אלינו  ולפנות  אלינו,  להצטרף   כלל 
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 "מאחר שאין בידי כלל 
 הדוחות הנדרשים, חיובי 

העמלות אינם ניתנים לבדיקה. 
פניות של סוכנים לבירור נענו 
באיום – עבודת החברה עם מי 

שיתבע אותה תיפסק"

עובדי ה של  לחץ 
הפניקס לביטול מכירת 
החברה, שבבעלות איש 
העסקים יצחק תשובה, לחברת 
פוסון הסינית נמשך: ועד עובדי 
הפניקס, בראשות אורנה ביטון, 
החל לבדוק בקרב חברות אחרות 
עבור  לפנסיה  לחיסכון  הצעות 

עובדי הפניקס. 
בדף  ביטון  שפרסמה  בהודעה 
עדכנה  העובדים,  של  הפייסבוק 
חששות  עקב  כי  הוועד,  יו"ר 
מהעובדים  גדול  חלק  שהביעו 
היא  שלהם  הפנסיה  עתיד  לגבי 
פוליסות  את  להעביר  שוקלת 

הפנסיה שלהם לחברה אחרת.
מספר  אלינו  פנו  "לאחרונה 

הפניקס  תימכר  שאם  חשש  והביעו  עובדים 
להיות  עלול  שלנו  הפנסיות  עתיד  לסינים, 
את  מכירים  "איננו  ביטון,  כתבה  בסכנה", 
את  ישקיעו  הם  היכן  יודעים  ואיננו  הסינים 
כספי הפנסיות שלנו. בנוסף, איננו יודעים מה 
בקרה  לאכוף  הישראלי  הרגולטור  של  יכולתו 
להוסיף  יש  אלה  לכל  הסינים.  על  אפקטיבית 
את המשבר בבורסות סין, מה שרק מגביר את 
החשש לעתיד הפנסיה שלנו. לאור פניות אלה 
גופים ישראליים מבוססים,  אנו פונים למספר 
של  הפנסיות  העברת  אפשרות  לברר  כדי 

בטוחים  שנרגיש  כדי  אליהם  הפניקס  עובדי 
יותר עם כספי הפנסיות שלנו". לדברי הוועד, 
אי  למעשה  מביע  הפניקס  עובדי  של  "המהלך 
אמון ברוכשת החדשה וביכולת תאגיד הפניקס 

להישען על פוסון ולשמור על יציבותו".

מאות עובדים הפגינו
מול  הפניקס  מעובדי  מאות  הפגינו  אתמול 
בניין הנהלת החברה בגבעתיים, בהובלת ביטון. 
על  ההנהלה  מול  המו"מ  כי  טוענים,  העובדים 
רב  זמן  נגרר  הקיבוצי  וההסכם  זכויותיהם 
שניתן  מה  כל  עושה  "ההנהלה  תוצאות.  ללא 

ומתן  המשא  את  לתקוע  כדי 
לקבוצת  החברה  את  ולהעביר 
לא  כדי  הסכם,  ללא  פוסון 
הסינים  של  במוטיבציה  לפגוע 
ועד  טוען  הרכישה",  את  לבצע 

העובדים.
אייל  שלח  להפגנה  בתגובה 
מכתב  הפניקס,  מנכ"ל  לפידות, 
לא  "מו"מ  כי  כתב  בו  לעובדים 
שביתות  באמצעות  מקיימים 
חציית  שהינן  אחרות  ובפעולות 
הקריאה  כמו  אדומים,  קווים 
הפנסיות  את  להעביר  לעובדים 
אנו  אחרות.  ביטוח  לחברות 
להמשיך  העובדים,  מכם  מצפים 
בעבודה ולהימנע מנקיטת צעדים 
להעמיק  עלולים  אשר  נוספים 
וסוכנינו". אגב,  את הפגיעה בציבור לקוחותינו 
ברכות  לחלק  החברה  הנהלת  את  שלח  לפידות 

שנה טובה לעובדים המפגינים.
"לפידות זורה חול בעיניי העובדים", אומרת 
ביטון, "הוא מדבר על קיום מו"מ, בעוד ההנהלה 
המו"מ  את  לתקוע  כדי  שאפשר  מה  כל  עושה 
לפידות  לסינים.  העלות  את  להוזיל  במטרה 
מגדיר  שהוא   בזמן  פשע  על  חטא  מוסיף 
זכויותינו  מימוש  את  אדומים'  קווים  כ'חציית 

כמו כל עובד בישראל".
רונית מורגנשטרן

עובדי הפניקס: "נעביר הפנסיות שלנו לחברות 
 מתחרות בגלל מכירת החברה לפוסון הסינית"

"אי אמון ברוכשת החדשה". הפגנת עובדי הפניקס

mailto:shay@klauzner.co.il
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במציאות כמו שלנו, תבדוק שיש לך הפניקס.
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

לתת יותר הגנה 
וביטחון למשפחה

" מרחיבה את ביטוח החיים עבורך! חבילת "ריסק 
ומגנה עלייך גם במקרה של מחלה קשה*

לפרטים נוספים פנה למנהל 
המכירות בהפניקס

ממשפחת מוצרי הפלוס של הפניקס

פלוסריסק

� הפרסום הינו תמצית בלבד וזכויות ותנאי ההצטרפות של המבוטח יהיו בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה ובכפוף לתנאי חיתום כמקובל בחברה � במקרה של גילוי מחלה קשה יוקדם תשלום 
של עד 30% מסכום ביטוח החיים. � החבילה כוללת: ריסק למקרה מוות צמוד למדד והרחבה מרפא לחיים � אין באמור לעיל בכדי להוות ייעוץ או המלצה או חוות דעת מכל סוג שהיא לרכישה 

או הצטרפות למוצר
* מרפא לחיים מכסה אחת מבין המחלות הבאות: סרטן, שבץ מוחי, טרשת נפוצה, התקף לב, ניתוחי מסתמי לב, ניתוחי מעקפי לב, ניתוח אבי העורקים וקרדיומיופטיה
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חוק ה החוקה,  לוועדת  המשותפת  וועדה 
בשבוע  תדון  הכספים  ולוועדת  ומשפט 
החדשים  המשתנים  באישור  הבא 
לקביעת פרמיית ביטוח החובה לרכב, שיאפשרו 

הוזלת הביטוח. 
ועדת  יו"ר  אל  ששלחה  לדיון  מקדים  במסמך 
הכספים משה גפני, כותבת המפקחת על הביטוח 
באוצר, דורית סלינגר, כי "מבחינה שערכנו, עולה 
כי יש לעדכן את המשתנים בהתאם להתפתחויות 
תתמרץ  חדשים  משתנים  הוספת  טכנולוגיות. 
התמריץ  את  ותגדיל  ובטוחה,  זהירה  נהיגה 

הכלכלי לרכישת כלי רכב בטוחים".
אחד המשתנים המעניינים מבחינת המבוטחים הוא 
"מספר  סלינגר,  לדברי  השנתי".  הנסועה  "היקף 
על  הרכב משפיע  כלי  נוסע  אותם  הקילומטרים 
הסיכון הביטוחי" – כלומר, מי שנוסע מעט יחסית 
ייהנה מהוזלה בביטוח החובה. משתנה נוסף הוא 
הנהיגה  מיומנות  לשיפור  שיביא  נהיגה  קורס 
הוא  משתנה  עוד  הביטוחי.  בסיכון  ולהפחתה 
הימצאות ברכב של מערכת ניטור נתוני נהיגה, 
על  בהתבסס  הנהיגה.  וסיכון  אופי  את  המנטרת 
מידע זה ניתן לקבוע דמי הביטוח תואמים לסיכון. 
ההמלצות מתייחסות גם לביטוח החובה של רכב 
ייהנו  אופנועים  רוכבי  כי  וקובעות  דו־גלגלי, 
במערכות  מצוידים  יהיו  אם  הביטוח  מהוזלת 

גלגלים  נעילת  למניעת  מערכת  כמו  בטיחות, 
עזר  מערכת  משולבת,  בלימה  מערכת   ,)ABS(
גם  אוטומטית.  ייצוב  ומערכת  חירום  לבלימת 
רוכבי אופנועים יהיו זכאים להנחה בגין ביצוע 

קורסי נהיגה והיקף נסועה נמוך.

ביטוח גם בסמארטפון
והמפקחת  כחלון  משה  האוצר  שר  כך,  ובתוך 
המאפשר  חוק  תזכיר  פרסמו  סלינגר  דורית 
רכישת ביטוח חובה דיגיטלי. החוק החדש מייתר 
את הצורך בתעודות ביטוח מודפסות, ואף מוצע 
באמצעים  גם  ביטוח  תעודת  לשוטר  להציג  בו 
דיגיטליים )טלפון סלולרי, מחשב נייד וכדומה(. 
התחרות  את  יגביר  החוק  כי  טוענים  באוצר 
ויפחית עלויות, ויקל על הציבור בהתנהלות מול 
שינויים  עריכת  או  ביטול  בעת  הביטוח  חברת 

בביטוח החובה.
בנימוקים לחוק נטען כי כיום מודפסות ונשלחות 

בדואר למעלה מ־3 מיליון תעודות ביטוח חובה 
בכל שנה, וכל ביטול או שינוי בביטוח מחייב 
החזרת התעודה, הדפסה ושליחת תעודה חדשה 

את  לעדכן  הציבור  על  שמקשה  מה  למבוטח, 
הביטוח או לבטלו. לדברי כחלון, "זהו צעד נוסף 
הנטל  ובהקלת  לאזרח  הרכב  ביטוח  בהנגשת 
בשוק  התחרות  בהגברת  נמשיך  הבירוקרטי. 

נוסף  נדבך  "זהו  כי  הוסיפה  סלינגר  הביטוח". 
לשוק  המעבר  הביטוח.  בשוק  התחרות  בהגברת 
רק  ולשלם  לרכוש  למבוטחים  יאפשר  דיגיטלי 

עבור הביטוח המתאים ביותר עבורם בכל עת".
אריאל מונין, יו"ר הוועדה לביטוח כללי בלשכת 
סוכני ביטוח, אמר  כי "ויתור על צורך בהפקת 
בשורה  הינה  מקורית  חובה  תעודת  והדפסת 
על  למבוטחים.  השירות  את  שתשפר  מצוינת, 
לייצר  האחריות  כעת  מוטלת  הביטוח  חברות 
מצד  הפוליסה  ביטול  למקרה  יעיל  מנגנון  גם 

המבוטחים".
רונית מורגנשטרן

הוזלת ביטוח החובה עובר לאישור ועדת הכספים: 
קילומטרז' נמוך וקורס נהיגה יוזילו את הפרמיה

בנוסף פרסם האוצר תזכיר חוק המאפשר רכישת ביטוח רכב והצגתו באמצעים דיגיטליים
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צפייה בכל שלבי ניהול ההצעה באונליין עד להפיכתה 
לפוליסה פעילה:

צפייה במסמכים שהתקבלו  ■
חוסרים בהצעה  ■
דרישות חיתום ואישור תנאים  ■
פרטי תפוקה ■

חדש במכלול שלי -
תמונת הצעות והפקות

תמונת הצעות והפקות החדשה
עבורך, לשירות לקוחותיך.

משה כחלון
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מחברות מ באחת  שעובד  כר 
הביטוח הגדולות התקשר אליי 
לא מזמן ובפיו בקשה. "תיכנסו 
מול  יציבו  העיתונאים  אם  רק  בנו. 
יבינו  אולי  הם  מראה,  הקודקודים שלנו 
ככה. שההתנהלות  להמשיך  אפשר  שאי 
רק  לא  היא  המבוטחים  מול  הדורסנית 
לא מוסרית, אלא גם גורמת נזק לחברה. 
לנו הם לא מקשיבים, אולי אם זה יבוא 

מבחוץ משהו יזוז".
קשה.  שזה  לא  משתדלים.  אנחנו  אז 
שלהגשתה  בסדר',  'יהיה  למערכת 
קבוע  זרם  מגיע  בגל"צ,  שותף  אני 
חברות  של  התנהלותן  על  תלונות  של 
הם  כועסים:  סתם  לא  הפונים  הביטוח. 

טעונים ורותחים. 

רגע האמת
נוגעים  ביותר  המקוממים  הסיפורים 
ברגעיו  האדם  את  שתופסת  לפוליסה 
אנשים  הסיעודי.  הביטוח   - קשים  הכי 
ומשוכנעים  שנים,  עשרות  משלמים 
את  תוכיח  ההשקעה  האמת  שברגע 
עצמה. במקום זה, במקרים רבים המשפחה 
נאלצת לטבוע בים של ניירות, בדיקות 
וחוות דעת - והכל כדי להוכיח שאבא בן 

ה־90 כבר לא מסוגל להתקלח לבד. 
אני מכיר גם את הטיעונים מהצד השני. נציגי 
עתירת  קרב  מורשת  שולפים  הביטוח  חברות 
איך  התחמן.  הישראלי  על  פיקנטיים  סיפורים 
הקשישה  של  תמונות  הביא  הפרטי  החוקר 
במבט  המשפט  בבית  ישבה  שבבוקר  הדמנטית, 
או  בקאנטרי.  טניס  משחקת  כשהיא  מזוגג, 
להרים  הצליח  לא  הרופא  שבבדיקת  הקשיש 
ידיים וללבוש חולצה, מטפס על סולם ומתקן את 
דוד השמש. לפי הגירסה הזו, חברות הביטוח הן 
בכלל הצד המותקף - גדודים של נוכלים מנסים 
לבזוז את הקופה, והן רק מנסות להגן על הציבור 

מפני ייקור הביטוח. 
כאלה  ויש  קל,  לא  קליינט  הוא  ישראל  עם 
'כל  ועד  מכאן  אבל  קופה.  לעשות  שמנסים 
לא  שזה  מפני  גם  המרחק.  רב  רמאים'  ישראל 
חוסר  החשדנות,   - הזו  הגישה  כי  וגם  נכון, 
כל  נוכל  הוא  שהמבוטח  היסוד  הנחת  האמון, 
עוד לא הוכח אחרת - גורמת עוול נוראי לרוב 

להיאבק  ההגונים.  המבוטחים  של  המוחלט 
בשרלטנים זה לגיטימי וחיוני; אבל לא פעם ולא 
התשה  מלחמת  מנהלת  הביטוח  חברת  פעמיים 
והזמן  הנפש  משאבי  שכל  ומשפחה  קשיש  מול 
שלהם מושקעים בהתמודדות עם משבר הזקנה 

והבריאות. 
הסכם  היא  ביטוח  פוליסת  ופורמאלית,  חוזית 
בין שני צדדים שווים. במציאות, מדובר במפגש 
בין גוליית לדוד. חברת הביטוח מגיעה למפגש 
הזה כשהיא מצוידת בסוללת עורכי דין, חשבון 
בוער  לא  דבר  שבעולם.  הזמן  ובכל  עמוק  בנק 

זקוקים  והמשפחה  הסיעודי  הקשיש  לה. 
עם  ההתמודדות  ועכשיו,  כאן  לסיוע 
עבורם  היא  הביטוחית  הביורוקרטיה 
בדיוק  יקר,  המשפטי  והסיוע  סיוט 
הביטוח  חברות  תופחות.  כשההוצאות 
יודעות לנצל את הפער הזה: הן גוררות 
את המבוטחים למאבק ממושך, שרק מי 
שיתמיד בו יזכה במימוש זכויותיו. רבים 
אבל  בקרב,  ומפסידים  בדרך  נושרים 
היא  האמיתית  המפסידה  הארוך  בטווח 
דווקא חברת הביטוח: המקרים האלה, גם 
האווירה  מייצרים את  הרוב,  לא  הם  אם 
הציבורית הרעילה ומפרנסים את האיבה 
החברות  כלפי  חשים  רבים  שישראלים 

הגדולות בענף.

רצון טוב
כשכללי המשחק כל כך לא שוויוניים, 
שיגן  רגולטור  של  התערבותו  נדרשת 
על הציבור והאינטרס הציבורי. משיחות 
אני  הביטוח  על  המפקחת  אנשי  עם 
מתרשם שיש שם הרבה רצון טוב, אבל 
הרבה פחות כלים, סמכויות והשפעה על 
בפניות  הטיפול  היומיומית.  המציאות 
מסוימים  ובמקרים  מסורבל,  הציבור 
 - שבהם  הכואבים  דווקא  לעיתים   -
מחלוקת  ש'בשל  בהודעה  מסתיים 
הסנקציות  להתערב'.  יכולת  לנו  אין  עובדתית 
שהתעמרו  חברות  נגד  שננקטות  הכספיות 
וכללי  אפקטיביות,  ולא  דלות  במבוטחים 
לדרוש  הביטוח  לחברות  מאפשרים  הרגולציה 
אין  רפואיות.  בדיקות  ועוד  עוד  מהמבוטחים 
סיבה שחוות דעת של מומחה מקופת החולים לא 
תספיק לקבוע שקשיש לא מסוגל להתקלח לבד.

ומחמירה  תקיפה  להיות  צריכה  הרגולציה 
אם  רק  יגיע  האמיתי  השינוי  אבל  יותר,  הרבה 
כל קודקודי המשולש ימלאו את חלקם: הציבור 
מעקב  באמצעות  )למשל  יותר  נבון  צרכן  יהיה 
אחרי טבלאות הציונים החדשות שהמפקחת על 
הביטוח התחילה לפרסם(, והחברות יזכרו שקצת 
אנושיות לא תזיק. הרי הצורך במימוש הביטוח 
הסיעודי הוא הגורל שמצפה לרובנו בסוף הדרך.   

הכותב הוא עיתונאי, ומגיש תוכנית "יהיה בסדר" 
בגל"צ

נוכלים, עד שיוכח אחרת 
 גישתן החשדנית של חברות הביטוח גורמת עוול למבוטחיהן • הרגולציה צריכה 

להיות תקיפה הרבה יותר, הציבור חכם יותר – וחברות הביטוח אנושיות יותר

אביב לביא

במקרים רבים המשפחה 
נאלצת לטבוע בים של ניירות, 
בדיקות וחוות דעת - והכל כדי 
להוכיח שאבא בן ה־90 כבר לא 

מסוגל להתקלח לבד

חוסר האמון גורר אווירה ציבורית רעילה, וחברות הביטוח נפגעות
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מה זה תאונת דרכים?
חברת הביטוח סרבה לשלם לפועל שנפל בזמן שהעמיס ציוד לרכב, בטענה 

שלא מדובר בתאונת דרכים כהגדרתה בחוק. בית המשפט חשב אחרת

עו"ד ג'ון גבע

נדונה ב בהרצליה  השלום  משפט  בית 
אבו־זרקה  עראפת  של  תביעתו 
ניקול  )"התובע"(, שיוצג על ידי עו"ד 
לביטוח  חברה  הפניקס  כנגד  וינגרטן,  הילה 
זהבה  עו"ד  ידי  על  שיוצגה  )"הנתבעת"(, 
 ,2015 באוגוסט  ניתן  הדין  פסק  פלושניק. 

בהיעדר הצדדים, מפי השופטת לימור רייך.
התובע, אבו־זרקה ערפאת, הינו פועל העוסק 
לקראת  נפגע  הימים  באחד  בניין.  בעבודות 
כ־1.5  של  מגובה  נפל  כאשר  עבודה,  יום  סוף 
טנדר  של  המטען  מתא  ירידה  במהלך  מטר 
ששימש אותו לעבודתו כפועל. לאחר התאונה 
האירוע  על  ודיווח  החולים  לבית  התובע  פונה 

למשטרת ישראל. 
לפרוק  סיים  שכאשר  בעדותו,  סיפר  התובע 
מהפגוש  החליק  הטנדר,  מארגז  הציוד  את 
מזמין  לביתו.  לנסוע  מנת  על  לרדת  כשרצה 
העבודה העיד שכשהגיע למקום הבחין בטנדר 
כשהוא עמוס בציוד, והתובע שוכב בצדו הימני 
מה  התובע  את  שכששאל  הטנדר.  ארגז  של 
אירע לו, ענה לו התובע כי עסק בהעמסת ציוד 
בסיום יום עבודתו ובעודו עומד על הארגז נפל 
על כף רגלו ונשאר שוכב על הארץ מאחר וחש 

בכאבים חזקים.

"גירסה הגיונית"
את  שביטחה  הנתבעת,  הביטוח  חברת 
קרות  נסיבות  את  הכחישה  בטנדר,  השימוש 
התאונה וטענה כי לא מדובר ב"תאונת דרכים" 
כמשמעה בחוק. לטענתה, התובע נפל מהטנדר 
היה  כאשר  סחורה,  והעמסת  פריקה  במהלך 
בתוך ארגז הטנדר ורגלו נתקלה באחד הקרשים 
הודה  אף  אלו  ובנסיבות  עליהם,  עומד  בעודו 
בשיחתו עם חוקר מטעמה. לטענתה, אין לקבל 
את גרסתו של התובע לפיה החל לרדת מהטנדר 
מאחר שבגרסאותיו המוקדמות לא טען לקיומה 
של תאונת דרכים אלא רק לאחר שפנה לעזרת 

עורך דינו.
לחוקר,  אלה  דברים  אמר  כי  הכחיש  התובע 
שביקש  בעת  הטנדר  מארגז  שהחליק  והדגיש 
לרדת ממנו לצורך נסיעה הביתה לאחר שסיים 

את הפריקה. האם מדובר בתאונת דרכים?
לפי ההגדרה בחוק הפיצויים לנפגעי תאונות 
"תאונת  )הפלת"ד(,  תשל"ה־1975  דרכים 

דרכים" היא "מאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף 
תחבורה".  למטרות  מנועי  ברכב  שימוש  עקב 
תאונה  אירעה  בו  במצב  בעבר  דנה  הפסיקה 
בעת  ברכב  שימוש  המהווה  פעולה  במהלך 
בא  כזה  אירוע  כי  ונקבע  טעינתו,  או  פריקתו 
כתאונת  וייחשב  מנועי",  ברכב  "שימוש  בגדר 
פי הגדרתה בחוק הפלת"ד, למרות  דרכים על 
מהגדרת  הוחרגו  והטעינה  הפריקה  שפעולות 
כי  הוסיפה  הפסיקה  מנועי".  ברכב  "שימוש 
ירידה  או  עלייה  של  בפעולה  המדובר  כאשר 
פריקה  מפעולת  אינטגרלי  חלק  שהיא  מרכב, 
"למטרות  של  הדרישה  מתקיימת  וטעינה, 

תחבורה".
בית המשפט בחן את הראיות וקיבל את גרסתו 
של התובע, מאחר ועדותו של התובע הותירה בו 
רושם אמין וגרסתו היתה הגיונית ולא נסתרה 

בחקירה נגדית.
שצורף  התיעוד  כי  הוסיף  המשפט,  בית 
התובע,  מטעם  הראשית  העדות  לתצהיר 

למשטרה  הודעה  טופס  מד"א,  דוח  שכלל 
את  כולם  מחזקים  לאומי,  לביטוח  והודעה 
גרסתו  את  הרפואי  לצוות  ומסר  מאחר  גרסתו 
באופן  שנחבל  לאחר  התאונה,  למועד  בסמוך 
אירוע  שלאחר  ממנו  לצפות  ניתן  ולא  קשה, 
כזה יתאר את האירוע לפרטי פרטים ובהתאם 
לכן,  דרכים".  "תאונת  להגדרה המשפטית של 
אין לנתבעת על מה להסתמך בטענתה מאחר 
בקפידה  יבחר  שהתובע  לצפות  היה  ניתן  ולא 
את אופן ניסוח האירוע. בית המשפט ציין בפסק 
דינו, כי יש לפסוק בהתאם לעיקרון לפיו כאשר 
להגדרת  משמעי  חד  פתרון  אין  ביהמ"ש  בפני 
האירוע, יועדף האירוע המקנה פיצוי וזאת לפי 
בית  הפלת"ד.  חוק  של  הסוציאלית  תכליתו 
לתובע  לשלם  הנתבעת  על  כי  פסק  המשפט 
השתכרות  הפסד  בגין  היתר  בין  נזקיו.  בגין 

לעתיד, הפסד פנסיה ונזק בעקבות כאב וסבל.
ת"א  היועץ המשפטי של חברי מחוז  הוא  הכותב 

והמרכז בלשכת סוכני ביטוח.

ביטוח   משפטי



 ליצירת קשר 
 shivuk@insurance.org.il 	במייל:		

050-7116554 או	בנייד:	

       בין התאריכים 12-9 בנובמבר יתקיים כנס   
        האלמנטרי השנתי של 

      לשכת סוכני ביטוח באילת
               בהשתתפות של למעלה מ-1500 משתתפים.

 למידע עבור אפשרויות הפרסום, והשכרת עמדה מכובדת במתחם 
המציגים בכנס, נא לפנות לשי שמש, מנהל השיווק של הלשכה.

אפשרויות פרסום לכנס אלמנטר
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נלחמים   על המקצוענלחמים   על המקצוע

 "אנחנו תמיד בעד סוכני הביטוח" 
מיקי קופל, מנכ"ל משותף ובעלים של קופל גרופ, מספר על שיתופי הפעולה 

הייחודים של החברה עם סוכני הביטוח: "הסוכנים הם השותפים העסקיים שלנו"

הביטוח כ סוכני  לשכת  נהנים  שנה   16
מקבוצת  דרך  שירותי  סטארט  וחברת 
מפרים  פעולה  משיתופי  גרופ  קופל 
ופוריים. הפעם לקחה סטארט את החסות, הכוללת 
הענתיקות/רכבי  תערוכת  על  ומימון,  ארגון 
אלמנטאר  כנס  במסגרת  שתתקיים  האספנות 

בנובמבר באילת.
דרך,  שירותי  מעניקה  דרך  שירותי  סטארט 
גרירה, רכב חליפי ושמשות בכל הארץ בפוליסות 
סוכני  ידי  על  משווקת  והיא  מקיף,  רכב  ביטוח 
הביטוח בישראל. בשיחה עם "ביטוח ופיננסים", 
מרחיב מיקי קופל, המנכ"ל המשותף והבעלים של 
של  הדופן  יוצא  הפעולה  שיתוף  על  גרופ  קופל 
חברתו עם סוכני הביטוח בכלל, ועם לשכת סוכני 

הביטוח בפרט.
למה אתם עובדים בלעדית עם סוכני הביטוח 

בביטוח רכב?
עם  רק  לעבוד  דגלינו  על  חרתנו  "אנחנו 

עד  אותנו  שהביאו  שלנו,  העסקיים  השותפים 
יש  בישראל.  הביטוח  סוכני  הם  ואלה  הלום, 
הגיעו  שכולם  לקוחות,  אלף  מ־250  למעלה  לנו 
אלינו מסוכני הביטוח – הם השותפים העסקיים 
שלנו. אני מקבל כל הזמן הצעות מחברות ביטוח  
ומחברות ליסינג כדי לעקוף את הסוכן, אבל אני 
להעניק  הוא  תפקדינו  הסף.  על  כולם  את  דוחה 
משלימים  כלים  פתרונות,  הביטוח  לסוכני 
שלהם  למבוטחים  שיביאו  איכותיים,  ומוצרים 
הכנסה  גם  ומאידך  מתקדמים,  שירות  פתרונות 

בעמלות לסוכנים".
הביטוח  סוכן  שמקצוע  האומרת  טענה  יש 

האלמנטארי יילך וייעלם.
כך. מדובר במקצוע מאוד  חושב  לא  "אני ממש 
לענות  יכול  לא  ישיר  שביטוח  ותובעני,  ייחודי 
ללקוח  יש  אירוע  בעת  שלו.  הלקוחות  צרכי  על 
של סוכן על מי לסמוך – הוא פונה לסוכן האישי 
שלו שמכיר אותו, שעושה עבורו את כל העבודה 

מול חברת הביטוח. זאת במקום לפנות לנציג של 
אתו  שמדברים  ישירה,  ביטוח  חברת  של  מחלקה 
גידול  הזמן  כל  יש  מזה,  חוץ  הראשונה.  בפעם 
בכמות כלי הרכב בישראל, כך שתמיד יהיה מספיק 
עבודה לכולם. עובדה, גם היום הרוב המכריע של 

ביטוחי הרכב נעשים אצל סוכני ביטוח".
עם  קיימתם  דופן  יוצאות  פעילויות  אילו 

הלשכה?
הלשכה  עם  פעולה  משתפים  הזמן  כל  אנחנו 
הוצאנו  בפסח  הסוכן.  מעמד  לביסוס  בקשר 
אצל  רק  קונים  "ביטוח  שלטים:  עם  אוטובוסים 
בכדורגל  ת"א  מכבי  במשחקי  ביטוח".  סוכן 
בבלומפילד יש לנו פרסום של: "אני לא מסתכן 
נותנים  אנחנו  סוכן".  אצל  רק  קונים  ביטוח   –
כנסים  על  וגם  טלוויזיה  בתכניות  חסויות 
ואירועים של הלשכה סוכני הביטוח. אנחנו תמיד 

נהיה בעד סוכן הביטוח”.
רונית מורגנשטרן



מנור לעיתון MDRT אירופה: "תאמינו בעצמכם"

ל־י רואיין  ישראל   MDRT יו"ר  מנור,  וסי 
של  המקוון  העלון   ,EUROPE CONNECT
סוכני  אלף  לכ־13  המגיע  אירופה,   MDRT
ביטוח חיים המשתייכים למועדון ה"מיליון דולר 
פרמיה בשנה" באירופה. בעיתון האלקטרוני נכתב 
כי "שוחחנו עם יוסי מנור, מהוד השרון, חבר ב־

MDRT מזה 24 שנים ואדריאן פ. בייקר, מתכנן 
פיננסי מבריסטול, אנגליה, וחבר ב־MDRT מזה 

33 שנים". 
כיצד תתארו את העסק שלכם? 

העסק  לתיאור  ביותר  המתאים  "הביטוי  מנור: 
מוכן  תמיד  שאני  משום  'רב־תכליתי',  הוא  שלי 

לטפל  כדי  שלי  הנוחות  מאזור  לצאת 
ביכולתך  הזה,  במקצוע  בלקוחותיי. 
אנשים  של  וחלומות  מטרות  להגשים 

רבים".
כבר  הזה  בעסק  עובד  "אני  בייקר: 

מהשנה  לקוחות  לי  יש  ועדיין  שנים,   33
בכל  לטפל  משתדל  אני  שלי.  הראשונה 

לו  ולהעניק  הפיננסי  לעולמם  הקשור  פרט 
תשומת לב באופן קבוע". 

האם תוכל לשתף את יתר חברי MDRT במשהו 
שקשור לעסק שלך?

מנור: "תאמינו בעצמכם, כי הפתרון האולטימטיבי 

נמצא בביטחון הפנימי שלכם. תאהבו את 
עצמכם ומצאו את הערך העצמי שלכם. 
להתמודד  כדי  רב  אומץ  דרוש  לכולנו 
עם עולם בלתי צפוי. חשוב למצוא איזון, 
את  להעריך  וללמוד  והגיון,  הרמוניה 

היופי והשמחה סביבנו. אז ההצלחה תגיע".
בייקר: "לדעתי, עד שהלקוח שלך לא יודע 
יודע.  מה אתה  לו  לא אכפת  ממנו,  לך  שאכפת 
זאת אמירה שמסכמת את עיקר העניין. זה מקצוע 
מעולה לעסוק בו אם אכפת לנו מהלקוחות שלנו. 
המקצוע העניק לי עסק וחיים יוצאים מן הכלל".
רונית מורגנשטרן

יוסי מנור

ישראל  על המפה

http://collegeinsurance.webydo.com/
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האוצר עושה סדר
הוראות הפיקוח החדשות על צירוף לקוחות מסדירות את דרך 

ההתנהלות הנכונה מול לקוח  האוצר מבקש ליישר קו ולוודא שהציבור 
מקבל מידע בצורה ברורה ושקופה – אך יש גם סכנה בעודף מידע 

אריאל מונין, יו"ר הוועדה לביטוח כללי

חודש שעבר הוציא משרד ב
המפקחת על הביטוח את 
המקיפים  החוזרים  אחד 
האחרונות  בשנים  שהוצאו  ביותר 
- חוזר צירוף לביטוח. חוזר זה בא 
ענף  להתנהלות  הוראות  לקבוע 
מבוטח  צירוף  בעת  כולו  הביטוח 
האם  שונות.  ביטוח  לתוכניות 
הענף היה צריך לחכות לחוזר זה 

ולא ידע להתנהל לפני כן?
נכון שכריתת חוזה הביטוח הוא 
שלב מהותי בקשר בין מבטח, סוכן 
אזרחי  כי  גם  ברור  אך  ומבוטח, 
וירכשו  רוכשים  רכשו,  המדינה 
ורוב  פוליסות בכל שנה,  מיליוני 
הפוליסות  של  המוחלט  רובן 
הוצאו באופן נאות - גם ללא חוזר 
האוצר  אבל  שכזה.  ונרחב  עדכני 
שהציבור  ולוודא  קו,  ליישר  רצה 
את  ושקופה  ברורה  בצורה  מקבל 
רוכש  כשהוא  המרכזיים  הנתונים 
תוכנית ביטוח, וכוונה זו מבורכת. 

להיות  עלולה  שיצא  כפי  החוזר  מורכבות 
בעוכריו, בשל הקושי לעמוד בו. עם זאת, עלינו 
לנסות  מנת  על  החוזר  את  ולקרוא  להעמיק 
האחריות  בשטח.  ליישמו  ניתן  כיצד  להבין 
את  האוצר  בפני  ולהציף  להמשיך  היא  שלנו 
ליישם  קושי  קיים  כי  וניווכח  במידה  הדברים, 

את כל הוראות החוזר.
הענף  כי  לוודא  באים  החוזר  עיקרי 
בירור  תוך  נכונים,  מכירה  תהליכי  מבצע 
לצרכיו,  הפוליסה  והתאמת  המבוטח  צרכי 
והעברת  המבוטח  מול  השקיפות  הגברת 
לומר  אפשר  העם,  בשפת  רלוונטי.  מידע 
מבין  המכירה  שבעת  לוודא  מבקש  שהחוזר 
לו,  מוכרים  מה  מבין  לו,  שמוכרים  הלקוח 
התוכנית. של  המרכזיים  לתנאים   ומודע 
ענפי  בתוכו  מאגד  שהוא  כיוון  מורכב  החוזר 
ביטוח רבים ושונים מהותית )אלמנטר, כולל רכב 
דירה ומקיף לבתי עסק, ביטוח בריאות וביטוח 
חיים(. אין דין מכירת פוליסה תקנית לרכב -  

מוצר תקני ובסיסי קצר טווח - להתאמת ביטוח 
שנים  המבוטח  את  שילווה  מורכב,  בריאות 
יותר  יהיה  ברצונו שהענף  צודק  האוצר  רבות. 
דווקא  יביא  לא  החוזר  האם  אך  ושקוף,  ברור 
לעודף מידע למבוטח, שמרוב מידע יעדיף כלל 

לא ללמוד את הנושא?

כך פונים ללקוח
עם  טובה  בצורה  להתמודד  מצליח  כן  החוזר 
של  לפתחה  שהתגלגל  הלוהט  האדמה  תפוח 
המפקחת - ריבוי תלונות בנושא מכירה לקויה 
האחרונות  בשנים  שצצו  הטלפוניים  במוקדים 
כפטריות אחר הגשם. סעיף 4 לחוזר, שכותרתו 
שיחות  את  מסדיר  יזום",  באופן  ביטוח  "שיווק 
המכירה היזומות שקיבלו עשרות אלפי אזרחים 
רישיון  ללא  המוחלט  )רובם  מכירה  ממוקדני 
סוכן, וללא מקצועיות מספקת(. לצערנו, שיחות 
ולא מקצועית  מכירה שבוצעו בצורה רשלנית 

גרמו נזק לתדמית הענף כולו.  
בישראל  בית  שכל  היה  שרצוי  ספק  אין 

על  יותר  גדולה  אחריות  ייקח 
התנהלותו בנושאי הביטוח שהוא 
שאותו  פיננסי,  חינוך  רוכש. 
המדינה רוצה לקדם, חייב ללכת 
במשותף עם חינוך לניהול סיכוני 
בית  שכל  רצוי  היה  המשפחה. 
תקופה  מדי  יישב  בישראל  אב 
בפגישה מקצועית עם סוכן ביטוח 
נכון  בתכנון  עימו  וידון  מקצועי 
של ניהול הסיכונים המשפחתיים. 
ובימינו  מצוי,  ויש  רצוי  יש  אך 
שמח  פשטות,  המחפש  הציבור, 
וכן  המכירה  תהליכי  את  לפשט 
באמצעים  גם  להשתמש  שמח 
טלפון  שיחות  או  טכנולוגים, 
המוצרים.  בכל  עסקאות  לביצוע 
זו.  ממציאות  להתעלם  אפשר  אי 
שביקש  האוצר  עשה  טוב  ולכן, 

להסדיר פניה יזומה ללקוח. 
החוזר,  לשאר  בניגוד  כי  נציין 
לשיווק  הנוגעות  ההוראות  דווקא 
לקרוא  סוכן  כל  על  מורכבות.  אינן  היזום 
שכבר  לחוזר,   4 סעיף  הוראות  את  ולהפנים 
מוקד  פי הסעיף,  בתוקף החל מה־15.8.15. על 
חייב  ללקוחות,  יזומה  פניה  המבצע  מכירות 
להזדהות בפני הלקוח ולציין בשם מי הוא פונה, 
מה תפקידו ולציין כי מטרת השיחה היא מכירת 
נתונים(.  טיוב  או  הטבה  )ולא  ביטוח  מוצר 
להמשך  אישורו  לתת  הלקוח  על  כן,  כמו 
יינתן  או  גלוי,  מטלפון  יעשה  השיווק  השיחה, 
מספר ללקוח אשר יאפשר לו לחזור לנציגים. 
תואמת.  ובשפה  בגיר  מול  יעשה  השיווק 
והמבוטח  במידה  כי  קובע  שהחוזר  לציין  יש 
להמתין  יש  המכירה,  בהמשך  מעוניין  אינו 
שנית.  אליו  לפנות  יהיה  שניתן  עד  שנה  חצי 
המקצועיות  לחובת  בסתירה  עומד  זה  סעיף 
נוספת.  מחשבה  לו  להקדיש  ויש  הסוכן,   של 
את  היטב  ללמוד  הסוכנים  לכל  קוראים  אנו 
הוראות אלו, ואם בחרו בדרך של פניה טלפונית 
בצורה  זאת  לעשות  יש   – למבוטחים  יזומה 

נכונה ומקצועית. 

הסדרה של שיחות ממוקדי מכירות טלפוניים
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office@rbmedia.co.il ליצירת קשר
אירועי  הלשכה

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

 6.9 - מחוז חיפה והצפון יערוך מפגש שולחן עגול לסוכני מגדל 
חברי לשכה, בין השעות 13:00-16:00 במשרדי מחוז הצפון של מגדל, 

בן גוריון 6 חיפה.

 6.9  – מחוז ירושלים יקיים יום עיון, ובסיומו הרמת 
כוסית לחברי המחוז לכבוד ראש השנה. מלון לאונרדו 
ירושלים, רחוב סנט ג'ורג' 9 בין השעות 13:00–09:00, 

בשיתוף קופל גרופ.

 7.9 – מחוז השרון יקיים מפגש מיוחד ובסיומו 
הרמת כוסית לכבוד ראש השנה במתחם הכנסים 
ספייס בכפר סבא. רחוב עתיר ידע 16 קומה 6, בין 

השעות 19:00–15:00.

 9.9 – מחוז חיפה והצפון יקיים הרמת כוסית במרפסת 
מלון "גארדן" חיפה בהשתתפות חברות הביטוח והנהגת 

לשכת סוכני הביטוח, ובסיום ייערך קוקטייל ערב . האירוע 
ייערך בין השעות 21.30–18.30.

 10.9 – מחוז השפלה יקיים מפגש מיוחד 

ובסיומו הרמת כוסית לכבוד ראש השנה, בהיכל התרבות רחובות. 
רחוב יעקב 48, בין השעות 20:00–15:00. האירוע בשיתוף איילון חברה 

לביטוח.

 18.9 - מחוז חיפה והצפון יקיים סמינר סוף שבוע לסוכנים ובני/
בנות זוגם במלון "פסטורל", כפר בלום. ההרשמה תסתיים ב-5.9.

דרושים

לסוכנות ביטוח מובילה בתחום הבריאות 
דרושים/ות אנשי/ות טלמרקטינג או שטח 

נמרצים ובעלי יכולת מכירה מוכחת .
* העבודה כפרילנסרים

* עמלות מכירה גבוהות מאוד למתאימים 
קורות חיים ניתן לשלוח   0503230003

                         lital@newcom.co.il

סוכן ביטוח ותיק מעוניין להכניס שותף )50%( 
לתיק ביטוח אלמנטרי רווחי ואיכותי ביותר )רוב 

הפוליסות בתיק: דירות, עסקים וחבויות, ומיעוטן 
כלי רכב(. טלפון: 050-4520900

למשרד ביטוח בפ"ת דרוש/ה פקיד/ה לעבודה 
זמנית של כחצי שנה. בעל ידע בהפקת דירות ורכב. 

 ניסיון חובה. משרה חלקית או מליאה.
office@oliver-ins.co.il

לסוכנות ביטוח מובילה באשדוד דרוש\ה בעל\ת 
רישיון פנסיוני לעבודה משרדית בשכר קבוע. קורות 

jennyl@dorot-ins.co.il  :חיים למייל

לסוכנות ביטוח ברעננה דרוש/ה פקיד/ת ביטוח 
אלמנטרי למשרה מלאה. ניסיון הפקה ושירות לקוח 

 efrat@liadins.co.il :חובה. קורות חיים למייל

לסוכנות ביטוח חיים ובריאות במתחם הבורסה 
ברמת גן דרושה עובדת לעבודה זמנית עקב יציאת 

הפקידה לחופשת לידה. שעות העבודה ומס' הימים 
 גמיש. עדיפות לעבודה עם כלל חיים ובריאות. 

 לפרטים: 03-6005060
mamashi@zahav.net.il :למייל

הצטרפו אלינו לחממת סוכני ביטוח חיים של ביג 
גיא ביטוח, בית חם והוגן, תמיכה ומנוע צמיחה 

 מובטחים. למעוניינים 
נא לפנות לטלפון: 052-2492453 

לסוכנות ביטוח מובילה באזור נתב״ג דרוש/ה 
 פקיד/ה מקצועי/ת 

 בתחום האלמנטרי. טלפון ליצירת קשר
 Nave@dolfin-ins.co.il | 050-6996801

 לסוכנות ביטוח בחולון דרוש/ה 
רפרנט/ית ביטוח חיים ופנסיה, לטיפול בקהל 

הלקוחות. חובה ניסיון של שלוש שנים בהפקה 
וטיפול בביטוחי חיים ופנסיה. עדיפות לבעל/ת 

 רישיון פנסיוני. 
 קורות חיים יש לשלוח 

yuval@seiffer-ins.co.il :למייל

למשרד ברעננה, מנהלת תחום ביטוח חיים, פנסיה, 
 גמל למשרה מלאה. 

 נסיון חובה. קורות חיים 
 yossiperelman1@gmail.com :במייל 

בטלפון: 054-4701994, יוסי

סוכנות ביטוח שעוסקת בתחום הפנסיוני קולטת 
סוכן ביטוח בתחילת דרכו לעבודה באזור באר שבע 
והדרום בפלח שוק יחודי. התחייבות להגיע להכנסה 

גבוהה תוך שנה. קורות חיים יש לשלוח למייל: 
 yacobid@zahav.net.il

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח 

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                 

יש לך רישיון בביטוח ימי? אינך מוכר מוצרי ביטוח 
בענף זה? סוכנות לביטוח מקצוענית מציעה לך 

incox68@gmail.com :שת"פ. נא לפנות במייל

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

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

 למכירה תיק ביטוח איכותי בת"א.
  גשר מיזוגים, רכישות והשקעות. 

dani@gsr.co.il :לפרטים

סוכנות ביטוח מהמרכז מציעה לסוכנים המעוניינים 
לפרוש מהענף לחשב מסלול מחדש: שת"פ 

בתנאים מעולים, רכישת התיק, מיזוג ואפשרות 
להמשך פעילות בסוכנות. הצעות הולמות ותנאים 

 מעולים, אמינות ומקצועיות. לפרטים: 
איציק: 054-2240454, סודיות מובטחת. 

סוכנים צעירים ודינאמים מוזמנים להצטרף למיזם 
מצליח. סוכנות ביטוח בה כולנו באמת שותפים!!!  

 כולנו נהנים מהסכמים הוגנים, 

 יתרון הגודל ובאופן שווה!!! 
 לפרטים: רועי 052-4512005, 

יוסי 054-4701994

השכרה ושכירות משנה

לרכוש  מעוניינת  המרכז  מאיזור  בטוח  סוכנות 
תיקי בטוח חיים ואלמנטרי.

הסוכנות קיימת 26 שנה ויש בה דור המשך.
הסוכנות עובדת עם כל חברות הבטוח.

סודיות מובטחת. נא ליצור קשר למייל: 
ron@peri-israel.co.il

מעונינים לרכוש תיקי ביטוח חיים עם אפשרות 
שילוב עבודה בהמשך ניהול התיק . סודיות 

 מובטחת . לפנות אל:שרגא לידור 
”shragalidor@gmail.com

דרושים שוכרים למשרדים בבית לשכות המסחר 
ת"א, רח' החשמונאים 84: משרד אחד בשטח של 

200 מ"ר,  והשני - בשטח של 20 מ"ר. לפרטים ניתן 
לפנות: 052-3648475 

להשכרה מוקד טלפוני בסוכנות ביטוח בפ"ת. 
המוקד מרוהט ומאובזר בכיסאות, שולחנות, 

 טלפונים. המקום בנוי 
כ-open space וכולל עמדת אחמ"ש וחדר מנהל. 

 המחיר פיקס - כולל חשמל, ארנונה, מים. 
 לפרטים מאיר: 052-2528422

meir@ofir-insurance.co.il :ובמייל

 לשכת סוכני הביטוח משתתפת בצערו
של חבר הלשכה
דורון אופיר
בפטירתו של אביו

אריה אופיר ז"ל
שלא תדע עוד צער
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