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להרוויח 90 אלף שקל ביום

 … פשרה יקרה
 בית המשפט העלה את 
סכום הפשרה בייצוגית 

נגד חברות הביטוח 
ל־365 מיליון שקלים

 | עמוד 4

"תפסיקו לפחד 
מחברות הביטוח"

אחד הספרים המדוברים בישראל בשנים האחרונות הוא 
קיצור תולדות האנושות שכתב פרופ' יובל נח הררי מהחוג 

להיסטוריה באוניברסיטה העברית בירושלים. בשפתו 
הקולחת מצליח נח הררי להעביר את הקוראים דרך 

המהפכות השונות שעברה האנושות בעשרות אלפי השנים 
האחרונות. כשאבולוציה היא מילת המפתח המקשרת בין 

התקופות. 
בשנים האחרונות אנחנו עדים 

למהפכה חדשה ודרמטית 
במיוחד, שאותה מקדמת 

הטכנולוגיה. רשת האינטרנט 
הפכה את היקף המידע והזמינות 

שלו לאינסופיים, ואיתם את 

האזרחים לצרכנים מתוחכמים הרבה יותר. המהפכה הזו 
כופה על העולם העסקי את הצורך ביציאה מן הקופסה 

ושינוי דרך החשיבה. 
מה שעובר על ענפים כמו העיתונות המודפסת, הוא 

במידה רבה מה שעובר על סוכני הביטוח, כאשר 
הטכנולוגיה משמשת ככלי בידי חברות "חדשניות" לנגח 

את הסוכנים ואת פועלם. בדומה 
לעיתונות המודפסת, שהמהפכה 

הטכנולוגית תפסה לא מוכנה, ניתן 
לומר כי גם סוכני הביטוח קפאו 

על השמרים - וגם הם מוצאים את 
עצמם כיום בפרשת דרכים שתקבע 

את עתידם. 

אבולוציה של סוכן ביטוח
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… למה חשמלי 
משלם יותר?

תעריפי ביטוח הרכב 
החשמלי בארה"ב 

יקרים יותר בכ־26% 
| עמוד 7

 עמוד 5

… בשביל הילדים
עשרות סוכני ביטוח 

עזבו את משרדיהם – 
ויצאו לשפץ פעוטון 

בקרית שמונה
| עמוד 11 

רועי ברגמן, עורך שוק ההון ב"ידיעות אחרונות", בטור מיוחד ל"ביטוח ופיננסים"

איך ראייה 
הוליסטית של 

המצב הפיננסי 
תחסוך 

לכם הרבה 
מאוד כסף

אריה אברמוביץ בכנס MDRT: "לא צריך לפחד 
לדרוש עמלות גבוהות מחברות הביטוח" ‰ יוסי 
מנור: חברות הביטוח נותנות לסוכנים תשובות 

לא מקצועיות - ונתבעות בתביעות ייצוגיות

מגיעים 
לאילת? 

3 שבועות לפני כנס 
אלמנטר 2015 אזלו 

כל הכרטיסים - יותר 
מ־1,700 סוכנים נרשמו



מעמד  הסוכן
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מנור: "האירועים הביטחוניים מערערים ומסיטים אותנו מהעשייה. קחו 
פסק זמן לעצמכם - תקדישו בכל יום גם לעצמכם ולא רק ללקוחות"

והלמן " איילון  להרגע  נכון 
על  אתנו  חתמו  אלדובי 
שעד  מעריך  אני  אמנה. 
חברה  עוד  יחתמו  באילת  הכנס 
השאלה  נשאלת  אבל  שתיים,  או 
אמר  כך  החברות?"  שאר  היכן   -
לשכת  נשיא  אברמוביץ,  אריה 
שקיים  עיון  ביום  הביטוח  סוכני 

שלשום ארגון MDRT ישראל.
לאמנת  התייחס  אברמוביץ 
השירות, עליה חתמו שתי החברות 
כאילו  תחושה  "יש  הלשכה.  עם 
הביטוח,  מחברות  פוחדים  אנו 
אנחנו  משהו,  שקורה  פעם  וכל 
מתוך  שפופים  לבוא  צריכים 
איזו  עמלות.  לנו  שיורידו  חשש 

נלך מתוך מחשבה  "אם  הוסיף.  הוא  זו?",  גישה 
שהחברות הולכות להרע לנו - זה יתגשם בסוף. 
הגיע הזמן לשנות ולחשוב מחוץ לקופסה. בתי 
מה,  אז  הביטוח.  סוכני  בזכות  צמחו  ההשקעות 
לא צריך אותנו? הם יכולים להסתדר בלעדינו? 
לא צריך לפחד. צריך לבוא למשא ומתן מתוך 
ולדרוש  שווים  אנו  מה  יודעים  שאנו  תחושה 
גבוהות,  עמלות  שמקבלים  כאלה  יש  עמלות. 
כי הם מגיעים בביטחון מלא למושא ומתן מול 

חברות הביטוח".

פרמיות של מיליון דולר בשנה
כ־140  תחתיו  מאגד  ישראל   MDRT ארגון 
וסיעוד,  בריאות  חיים,  בביטוח  בכירים  סוכנים 
דולר  מיליון  עולה על  שהיקף הפרמיות שלהם 
בשנה. ביום העיון שהתקיים במלון הרודס החדש 
ליד המרינה הרצליה, השתתפו 90 סוכנים, בהם 
80 חברי MDRT ישראל ועוד 10 סוכנים צעירים 

אשר הוזמנו לראשונה לאירוע של הארגון.
התייחס  ישראל,   MDRT יו"ר  מנור,  יוסי 
בתחילת דבריו למצב הביטחוני והמליץ לסוכנים: 
"האירועים הביטחוניים מערערים ומסיטים אותנו 

מהעשייה. קחו פסק זמן לעצמכם - תקדישו בכל 
יום גם לעצמכם ולא רק ללקוחות שלכם".

וטען,  הביטוח  חברות  את  הוא  גם  תקף  מנור 
לסוכני  מקצועיות  בלתי  תשובות  נותנות  הן  כי 
הביטוח, והתוצאה היא כמות גדולה של תביעות 

ייצוגיות המוגשות נגדן.

דורית  הביטוח,  על  המפקחת  את  גם  תקף  הוא 
של  הזכויות  נושא  את  בודקת  שאינה  סלינגר, 
הסוכנים מול חברות הביטוח, כמו שהיא מתייחסת 

לזכויות המבוטחים. 

סמינר מקצועי
ובו  מקצועי  סמינר  התקיים  העיון  יום  במרכז 
הרגולטוריים  השינויים  את  גבע  ג'ון  עו"ד  סקר 
שאלות  על  והשיב  בקרוב  לתוקף  שייכנסו 
מנורה  מנכ"ל  אסייג,  בן  יהודה  הסוכנים. 
פיננסים, סיפר לסוכנים איך הוא כאחד הגופים 
בתחום  לרפורמות  נערך  הגדולים,  הפנסיוניים 

הביטוח הפנסיוני.
מומחה  אלדור,  רפי  פרופסור 
לכלכלה וניהול סיכונים מהמרכז 
על  דיבר  הרצליה,  הבינתחומי 
באירועים  ושליטה  מוטיבציה 
כמי  עצמו  על  סיפר  הוא  בחיים. 
בכך  ומטפל  בפרקינסון  שחולה 

בהצלחה באמצעות ריקוד.
הלמן  מנכ"ל  ברדה,  איתי 
על  סיפר  השקעות,  בית  אלדובי 
"המודל השקוף" - מודל התגמול 
החדש של בית ההשקעות המפריד 

בין דמי הניהול לעמלה.
במיוחד  התאפיין  העיון  יום 
מחבריו:  כמה  של  בהרצאות 
 ,MDRT חברת  לבקוביץ',  ורדה 
הבריאות;  בפוליסת  השירות  כתבי  על  הסבירה 
ישראל פלג, חבר הארגון הציג רעיונות שיווקיים 

חדשניים.
בלשכה  הפנסיונית  הוועדה  יו"ר  ארנון,  יובל 
מעסיקים  ממשק  על  הסביר  הארגון,  וחבר 
והשימושים במסלקה הפנסיונית. הוא התייחס גם 

לחובת הדיווח של המעסיקים על ההפקדות החל 
הגופים  את  רואה  לא  "אני  ואמר:   2016 מינואר 

המוסדיים ערוכים לכך".
בנושא המסלקה תקף ארנון את דרישת התשלום 
כל   2016 בינואר  מ־1  "החל  מידע:  קבלת  על 
בקשה להורדת פרודוקציה שתעשה דרך מערכות 
דרך  לעבור  הסוכנים  יצטרכו  הביטוח,  חברות 
תעודת  כל  עבור  שקלים   0.5 ולשלם  המסלקה 
להשלים  מוכנה  לא  הביטוח  סוכני  לשכת  זהות. 
עם זה: על מה שמקבלים היום בחינם, מחר נצטרך 
לשלם על זה כסף. אי אפשר לעבור על זה לסדר 

היום," אמר יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני.

אברמוביץ: "איילון והלמן אלדובי חתמו 
אתנו על אמנה. היכן שאר החברות?" 

יוסי מנור, נשיא MDRT ישראל, בכנס הארגון: "חברות הביטוח נותנות 
תשובות בלתי מקצועיות לסוכנים – ונתבעות בתביעות ייצוגיות"

רונית מורגנשטרן

כנס MDRT שהתקיים השבוע 



משה כחלון

הקרב על  המקצוע
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בישראל א המדוברים  הספרים  חד 
בשנים האחרונות הוא קיצור תולדות 
פרופ' יובל נח הררי  האנושות שכתב 
העברית  באוניברסיטה  להיסטוריה  מהחוג 
הררי  נח  מצליח  הקולחת  בשפתו  בירושלים. 
השונות  המהפכות  דרך  הקוראים  את  להעביר 
השנים  אלפי  בעשרות  האנושות  שעברה 
המפתח  מילת  היא  כשאבולוציה  האחרונות, 

המקשרת בין התקופות. 
בשנים האחרונות אנחנו עדים למהפכה חדשה 
ודרמטית במיוחד, שאותה מקדמת הטכנולוגיה. 
רשת האינטרנט הפכה את היקף המידע והזמינות 
שלו לאינסופיים, ואיתם את האזרחים לצרכנים 
על  כופה  הזו  המהפכה  יותר.  הרבה  מתוחכמים 
הקופסה  מן  ביציאה  הצורך  את  העסקי  העולם 

ושינוי דרך החשיבה. 
הקרוב  העיתונות,  עולם  את  לדוגמה  ניקח 
והמיידיות  באינטרנט  המידע  זמינות  לליבי. 
ליין(  און  שמדווחות  )חדשות  הכתיב  שהוא 

פגעו בעיתונות המסורתית ובמיוחד בעיתונות 
המודפסת. הקפיצה הטכנולוגית הזו, שהתרחשה 
התקשורת  את  תפסה  ספורות,  שנים  בתוך 

המסורתית לא מוכנה. 
אם בעבר צרכני החדשות היו ממתינים לעיתון 
היום  אירועי  על  לקרוא  כדי  בבוקר  מחר  של 
ואף היו מוכנים לשלם על כך, הרי שכיום הכל 
ניתן לצריכה מיידית ובחינם. עוד לא הספקנו 
לעכל את הבשורה הזו ונכנסו לחיינו הרשתות 
הכוח  את  שנתנו  והסמארטפונים,  החברתיות 
באופן  החדשותי  הסיפור  את  לספק  אדם  לכל 

מיידי ומזווית הראייה שלו.

"ערך מוסף"
עדיין  מנסים  העולם  ברחבי  התקשורת  גופי 
למצוא את המודל הנכון שיאזן בין סיקור חדשותי 
מיידי לבין סיקור איכותי, כאשר מילות המפתח 
הן "יצירת ערך מוסף". בתקשורת מדובר בדיווח 
טובי  של  מעמיקה  בפרשנות  שמלווה  איכותי, 
ועדיין,  בלעדיות.  ידיעות  ובאספקת  המומחים 
טרם נמצאה הנוסחה שתאפשר חיבור אידיאלי 
בין הישן לחדש בדרך שתקטע את הירידה החדה 

ברווחיות של אותם גופים.
המודפסת  העיתונות  עולם  על  שעובר  מה 
הוא במידה רבה מה שעובר על סוכני הביטוח, 
כאשר הטכנולוגיה משמשת ככלי בידי חברות 
פועלם.  ואת  הסוכנים  את  לנגח  "חדשניות" 
שהמהפכה  המודפסת,  לעיתונות  בדומה 

כי  לומר  ניתן  מוכנה,  לא  תפסה  הטכנולוגית 
גם סוכני הביטוח קפאו על השמרים - וגם הם 
מוצאים את עצמם כיום בפרשת דרכים שתקבע 

את עתידם. 
לתוך הקלחת הזו נכנסת הרגולציה, שצוברת 
הרגולציה  במהותה,  האחרונות.  בשנים  תאוצה 
בצרכנים.  שפוגעים  שוק  כשלי  לפתור  נועדה 
חלקם של אותם כשלים הוא לעיתים תולדה של 

הרגולציה עצמה. 

בשוליים,  אותה  לשנות  היכולת  למעט 
ועל  בשטח  שקבועה  עובדה  היא  הרגולציה 
היא  כיצד  רק  לא  ולבחון  לנסות  הסוכנים 
משפיעה או פוגעת בהם, אלא כיצד הם יכולים 
טכנולוגיים  שינויים  אותם  ואת  אותה,  לנצל 
שציינו קודם, כדי לקדם את עצמם. כאן המקום 
את  שזיהתה  הביטוח  סוכני  ללשכת  להחמיא 
את  שתקדם  תוכנית  ומכינה  הטכנולוגי  האיום 

הסוכנים אל העשורים הבאים. 
אך זה לא מספיק. על כל סוכן להביט קדימה 
ולבחון היכן הוא רוצה להיות בשנים הבאות. סוכן 
הביטוח כמקצוע אינו הולך לחלוף מן העולם, אך 
נדרש  הוא  גם  בדומה לבעלי מקצועות אחרים, 
האפשרויות  אחת  אבולוציוני.  תהליך  לעבור 
לתחנה  הסוכן  הפיכת  של  היא  כזה  תהליך  של 
מרכזית אחת בחייו של כל אדם – אחד שייתן 
הביטוח, מרכב  ללקוח שלו את מכלול שירותי 
ועד בריאות, מסיעוד ועד לפנסיה, וכל זאת תוך 

ראייה הוליסטית של הלקוח. 
הנוגע  בכל  גדול  חיסרון  הישראלי  לצרכן 
לביטוח ופיננסים: היעדר חינוך פיננסי מתאים 
הביטוח  סוכני  אם  במערכה.  בודד  אותו  מותיר 
את  ללוות  הזו,  ההזדמנות  את  לקחת  ידעו 
בצורה  והפיננסים  הביטוח  בג'ונגל  הצרכנים 
מקצועית ואיכותית, צפוי להם עתיד שהוא לא 

פחות ממזהיר.  
הכותב הוא עורך שוק ההון ופיננסים, ידיעות 

אחרונות 

סוכן הביטוח צריך לעבור אבולוציה 
כמו במקצועות אחרים, מהפכת הטכנולוגיה לא מהווה רק 

סיכון לסוכני הביטוח – זו גם ההזדמנות שלהם

רועי ברגמן

בדומה לעיתונות המודפסת, 
שהמהפכה הטכנולוגית תפסה 

לא מוכנה, גם סוכני הביטוח קפאו 
על השמרים - וגם הם מוצאים 

את עצמם כיום בפרשת דרכים 
שתקבע את עתידם 

על כל סוכן להביט קדימה ולבחון 
היכן הוא רוצה להיות בשנים 

הבאות. סוכן הביטוח כמקצוע אינו 
הולך לחלוף מן העולם, אך הוא 
נדרש לעבור תהליך אבולוציוני

fo
to
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חדשות  הביטוח

השנה ש זוהי  מוקירים  ביטוח,  סוכני  לשכת  בשיתוף  עדיף,  בועון 
השנייה את פועלו של הסוכן העצמאי - ובוחרים את סוכן הביטוח 
של השנה. מגני ההוקרה יוענקו ל־6 סוכנים, חברי לשכת סוכני 

ביטוח - נציג אחד מכל מחוז של הלשכה. 
הבחירה תתבצע על פי שורה של פרמטרים ותעשה על ידי ועדה מקצועית, 
המורכבת מעורך עדיף, עופר נוריאל, נשיא לשכת סוכני ביטוח לשעבר, אודי 

כץ ונציג אקדמיה.
טקס ההוקרה לסוכני השנה הינו בחסות בית ההשקעות מיטב דש, והזוכים 
של  הדיונים  יום  במסגרת  חגיגי  בטקס  יוכרזו 
במרכז   ,2015 בדצמבר  ב־1  עדיף,  ועידת 

הכנסים אווניו בקריית שדה התעופה.
סוכן  לתואר  מועמדות  להגיש  ניתן 
ה־10.11.15  לתאריך  עד  השנה 
למייל   פנייה   באמצעות 
בטלפון  או   sochen@anet.co.il
יהיה  ניתן  במקביל,   .03-9076000
לשכת  בכנס  מועמדות  טפסי  למלא 
באילת,  שיתקיים  הביטוח  סוכני 
שתוצב  מיוחדת  בתיבה  ולהגישם 

במקום.
מערכת ביטוח ופיננסים

מי יהיה סוכן הביטוח 
של השנה?

מגני הוקרה ל־6 סוכני ביטוח חברי הלשכה יוגשו 
לסוכנים מצטיינים שייבחרו על ידי ועדה מקצועית

בראשות ב בת"א  המחוזי  המשפט  ית 
המליץ  גרוסקופף,  עופר  השופט 
מגדל,  הגדולות  הביטוח  לחברות 
פשרה  סכום  להעלות  והראל  מנורה  כלל, 
על סך 100 מיליון שקל ל־365 מיליון שקל 
נגדן.  ייצוגית  תביעה  למחוק  שיסכים  כדי 
השופט הודיע לחברות כי עמדתו הראשונית 
היא לא לאשר את הסדר הפשרה כפי שהוצג 
של  דעת  חוות  פי  על  כי  וגילה  בפניו, 
מאוד  טובים  התביעה  סיכויי  שמינה,  בודק 

למעלה  לתובעים  לשלם  עלולות  והחברות 
ממיליארד שקל, אם יפסידו בתביעה.

ובה  ב־2011,  הוגשה  המקורית  התביעה 
טוענים התובעים כי נגבו מהם במשך שנים 
וזאת  פוליסה",  "גורם  המכונים  ניהול  דמי 
מבלי שהתקבלה הסכמה מפורשת וספציפית 

של המבוטחים.
במסגרת הסדר פשרה בין החברות לנציגי 
התובעים הן היו אמורות להחזיר להם 100 
 – מגדל  הבאה:  החלוקה  לפי  שקל  מיליון 

44.5 מיליון שקל, כלל - 26.5 מיליון שקל, 
מנורה־מבטחים - 15 מיליון שקל והראל - 
14 מיליון שקל. בנוסף לסכום הזה התחייבו 
הייצוגיים  לתובעים  גמול  לשלם  החברות 
אנגל  ודניאל  יצחקי  אורלי  יצחקי,  איל   –
ועדי  גולדנברג  איל  עוה"ד  כוחם,  ובאי   -

קסטנבאום. 
הסדר הפשרה הוגש לבית המשפט לפני 4 
עמדת  התקבלה  טרם  השבוע.  ונדון  חדשים 

החברות על המלצת בית המשפט.

בית המשפט העלה את סכום 
הפשרה למחיקת ייצוגית נגד חברות 

הביטוח ל־365 מיליון שקל 
רונית מורגנשטרן

אריק יוגב - מנכ"ל איילון

ריק יוגב מונה למנכ"ל חברת הביטוח איילון. על פי הודעת א

החברה, יוגב ייכנס לתפקידו ב־1 בינואר 2016. הוא יחליף 

בתפקיד את אמיל וינשל שהודיע על רצונו לסיים את תפקידו 

כמנכ"ל החברה. המינוי כפוף לאישורה של הממונה על שוק ההון, 

הביטוח והחיסכון דורית סלינגר.

יוגב שימש עד לאחרונה כמנכ"ל פסגות ביטוח, גמל ופנסיה. 

הוא נחשב לאחד המנהלים המוערכים בתחום החיסכון ארוך 

הטווח בכלל והביטוח בפרט. לפני שהצטרף לפסגות, כיהן יוגב 

כמשנה למנכ"ל מגדל, מנהל חטיבת הלקוחות בקבוצה ויו"ר 

החברות הבנות. בעבר היה מנכ"ל סוכנות 

הביטוח הגדולה בישראל - מבטח 

סימון והקים את סוכנות הביטוח 

שגיא יוגב. לאחרונה רכש יונל כהן, 

לשעבר מנכ"ל מגדל, 11% ממניות 

איילון עם אופציה לרכוש 11% 

נוספים עד סוף השנה. כהן עשוי 

להחליף את לוי רחמני, בעל השליטה, 

בתפקיד יו"ר איילון, וכך 

ייווצר שוב שיתוף 

פעולה בין כהן 

ליוגב.

אריק יוגב

mailto:sochen%40anet.co.il?subject=
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כנס  אלמנטר 2015

אלמנטאר נ לכנס  ההרשמה  סגרה 
הביטוח,  סוכני  לשכת  של   2015
באילת.  בנובמבר  ב־9־12  שיתקיים 
ואירועים,  כנסים  ועדת  יו"ר  ורדי,  אריק 
מוקדם  ההרשמה  נסגרה  השנה  כי  ציין, 
לעומת  האירוע,  לפני  יום   20  – מהרגיל 
עברו.  בשנים  לפניו  בלבד  ספורים  ימים 
"נרשמו למעלה מ־1,700 משתתפים לכנס, 
מסר  הכללי",  הביטוח  בנושאי  שיעסוק 
דן אילת  יתארחו בבתי המלון  "הם  ורדי. 
הרודס,  הכנס(,  אירועי  רוב  יתקיימו  )בו 
רויאל  ביץ',  רויאל  שבא,  מלכת  הילטון 
המלך".  בשלמה  גם  ולראשונה  גארדן, 

רולס רויס מ־1927

תהיה  השנה  בכנס  האטרקציות  אחת 
ישנות  מכוניות  של  מרהיבה  תערוכה 
מאשדוד.  הרשקוביץ  רפי  האמן  רב  של 
מבתי  לאחד  מחוץ  תתקיים  התערוכה 
המלון של הכנס, ותכלול 10 מכוניות, בהן 
פליימות',  מרצדס,   ,1938 משנת  יגואר 

רולס רויס משנת 1927 ועוד.
יו"ר  ינון מגל,  ח"כ  הכנס:  בין משתתפי 
סלומינסקי,  ניסן  היהודי;  הבית  סיעת 
אסף מיכאלי,  ומשפט;  חוקה  הוועדה  יו"ר 

הפיקוח  באגף  כללי  ביטוח  תחום  מנהל 
לשכת  יו"ר  נווה,  אפי  עו"ד  הביטוח;  על 
עורכי הדין; ח"כ מיכל בירן, יו"ר השדולה 
יו"ר דלק  לפנסיה הוגנת; ד"ר אודי ניסן, 

ומנהל אגף התקציבים לשעבר.
הרודס  במלון  שיתקיים  הפתיחה  בערב 
באולם "הפביליון" יישאו דברים גם דורית 
ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה  סלינגר, 
וחיסכון ואריה אברמוביץ, נשיא הלשכה. 
בבוקר למחרת יתקיים, בין השאר, רב שיח 
"סוכן ביטוח בין הפטיש לסדן" – האחריות 
בין הסוכן לחברת הביטוח. בנוסף יתקיימו 
העשרה,  הרצאות  מקצועיות,  הרצאות 
כמיטב  ומוסיקה,  בידור  תוכניות  וכמובן 

המסורת של כנסי העבר.
יתקיים  הפעם  הכנס  ורדי,  לדברי 
בעבר.   חמישה  לעומת  מלון  בתי  בשישה 
הצעירים  הסוכנים  שגם  רוצים  "אנחנו 
השנה  הוספנו  כך  לשם  יבואו.  והחדשים 
את מלון שלמה המלך, ואפשרנו גם לינה 
עלויות".  להוזיל  כדי  בחדר,  שלושה  של 
למשל,   – אטרקציות  עוד  מבטיח  ורדי 
אמנים  כמנחה,  ארז  דודו  הסטנדאפיסט 
כמו יהודית רביץ ועברי לידר, אדיר מילר 
לשפר  פועלים  אנו  שנה  "מידי  ועוד. 

ולחדש", סיכם ורדי.

שלושה שבועות לפני 
האירוע: אזלו הכרטיסים 

לכנס אלמנטר באילת
מערכת "ביטוח ופיננסים"

סוכני הביטוח 
לוקחים אחריות

אריאל מונין, יו"ר הוועדה לביטוח כללי

שנה בחרנו להעמיד את ה
האחריות כנושא המרכזי של 

הכנס. אחריות היא מלה טעונה 
ברגשות רבים, המכילה היבטים 

רבים גם בכל הקשור לענף 
הביטוח שבו אנו פועלים. 

אחריות מלווה את כל מהות עבודתנו כסוכנים. 
עלינו הסוכנים מוטלת האחריות, עוד בזמן פגישת 

הלקוח, להבין את צורכיו, ולהתאים לו את המוצר 
הנכון עבורו. איננו מדברים רק על מחיר שכמובן 

נכון שיהיה הוגן, אלא בעיקר על הצרכים הביטוחיים 
של המבוטח עצמו. 

האחריות מלווה אותנו גם בעת תביעה לתגמולי 
ביטוח: המבוטח שרכש פוליסת ביטוח שם את 

ביטחונו כי בעת קרות מקרה הביטוח, אנחנו נהיה 
אלה שנדע לייצג אותו נאמנה מול חברות הביטוח... 
גם חובת חברת הביטוח היא ברורה. שירתנו אותם 

נאמנה שנים רבות, דאגנו למבוטחים ואנו, כאנשי 
המכירות שלהם, הבאנו להם את כל ההון הנצבר 
במרוצת השנים. אחריות חברת הביטוח היא לא 

לשכוח כי הסוכנים הם המנוע המרכזי בענף, ולהם 
זכויות עבר, הווה ועתיד.

אחריות רבה מוטלת על כתפי משרד המפקחת 
על הביטוח. על משרד האוצר, הרואה עצמו כשומר 

הציבור, לנקוט באחריות רבה ולוודא כי כל שינוי 
מתבקש אכן בסופו של דבר יצור ערך ללקוחות. 

יש לזכור כי הלקוחות הם פני החברה הישראלית 
בכללה, על מגזריה, על התנהלותה והתנהגותה. 

האחריות של האוצר היא לא לנסות לחנך את 
הציבור הישראלי להתנהגות אחרת, אלא לאפשר 

לשוק החופשי לפעול, לאפשר לאזרחים לבחור את 
רצונם.

אחריות אחרונה ולא בטוח אם חביבה, היא אחריות 
המוטלת על העיתונאים המסקרים את ענף הביטוח. 

לעתים, ונאמר זאת בזהירות, נזרקות אל הדפוס 
הכתוב או הדיגיטלי כותרות וכתבות שאינן מכסים 

כיאות את שלל ההיבטים של אותו נושא מסוקר. 
עיתונות חופשית היא לב הדמוקרטיה, וכתבות תחקיר 

כאלו ואחרות, טוב שנעשו בעבר וייעשו גם בעתיד, 
אך אל לאותו עיתונאי להטות את הכתבה, אם אכן 

מדובר בכתבה חדשותית או בסקירה ולא בטור דעה 
אישי. 

המאמר המלא יתפרסם במגזין מיוחד 
שיופץ בכנס אלמנטר 2015 באילת
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כוניות חשמליות הולכות ותופסות נתח מ
גדול יותר משוק הרכב העולמי בשנים 
האחרונות. הן חוסכות לבעליהן הרבה 
שהן  מסתבר  אך   – הדלק  בהוצאות  כסף  מאוד 

עשויות לעלות ביוקר בכל הנוגע לביטוח.
 NerdWallet חברת שרותי המידע האמריקאית
בדלק  המונעות  לגרסאות  ביטוח  פרמיות  בדקה 
בכל  כי  ומצאה  מכוניות,  אותן  של  ובחשמל 
החשמליות  לגרסאות  הביטוח  תעריפי  המקרים, 

היו גבוהים יותר.
NerdWallet חישבה את התעריפים הממוצעים 

לביטוח  מקליפורניה  לנהגים 
ארבעה דגמים שיש להם גרסאות 

דלק וחשמל: שברולט ספארק, 
סמארט  גולף,  פולקסווגן 
פורטו ופיאט 500. בבדיקה לא 

בארה"ב  פופולריות  חשמליות  מכוניות  כלולים 
ואין להן  כמו ניסאן ליף וטסלה מודל S, מאחר 

מכוניות תאומות המונעות בדלק.
ביטוח  של  המחיר  הצעות  כי  עולה  מהבדיקה 
מכוניות  עבור  יותר  גבוהים  היו  המכונית 
מ־16%  נעו  הפערים  בממוצע.  ב־21%  חשמליות 

)לפולקסווגן גולף( ועד ל־26% )פיאט 500(. 
שמכוניות  היא  לכך  המרכזיות  הסיבות  אחת 
חשמליות שוות יותר. מחיריהן הבסיסיים בארה"ב 
בממוצע  היו  שנבדקו  חשמליות  מכוניות  של 
המונעות  תאומותיהן  של  מאלו  יותר  כ־70% 
סמארט  כולל  )לא  בדלק 
פורטו, שהגרסה  החשמלית 
להחכרה  רק  זמינה  שלה 
שהמכונית  ככל  בארה"ב(. 
חברת  כך  יותר,  שווה 

הביטוח צריכה לשלם יותר אם המכונית נהרסת 
חשמליות  שמכוניות  למרות  בנוסף,  נגנבת.  או 
מכוניות  מאשר  יותר  מצומצם  שירות  מחייבות 
אותן  לתקן  יותר  ויעלה  ייתכן  בדלק,  המונעות 
לאחר תאונה בגלל הסוללה היקרה שלהן, והצורך 

להשתמש במכונאים שהוכשרו לכך במיוחד.
הטבות  מפצים  בביטוח  הגדולים  הפערים  על 
המס שניתנות בארה"ב לרוכשי רכב חשמלי, כמו 
יותר  הנמוכות  השוטפות  התחזוקה  עלויות  גם 

)וכמובן הוצאות הדלק(. 
קנייה  נוהגים,  מכונית  באיזו  משנה  לא 
השוואתית היא הדרך הטובה ביותר להוציא דיל 
טוב מחברת הביטוח. בארץ התחום עוד בראשיתו, 
 ,NerdWallet בדיקת  לפי  בקליפורניה,  אבל 
של  להבדלים  להגיע  יכולים  המחירים  הפרשי 

מאות דולרים בשנה. 

כשבוע א לפני  פרסם  מד"א  רגון 
לרכישת  הצעות  לקבלת  מכרז 
נכות  קבוצתית,  ביטוח  פוליסת 
כושר  אובדן  וביטוח  ותמידית  מוחלטת 
אדום.  דוד  מגן  לעובדי  קבוצתית  עבודה 
כי  נקבע  המכרז  של  הסף  תנאי  במסגרת 
"סוכן ביטוח אינו רשאי להיות מציע במכרז 
אורי  ביזמת  ביטוח,  סוכני  לשכת  זה". 
צפריר, מ"מ נשיא הלשכה, פנתה אל ארגון 
אבטליון  נירית  עו"ד  באמצעות  מד"א, 
ממשרד ראב"ד, מגריזי, בנקל ושות', עורכי 
לבטל  מד"א  נדרש  בפניה  ונוטריונים.  דין 
לאחר  ולפרסמו מחדש  המכרז  את  מיידית 

שינוי כדרישת הלשכה.

"פוגע בחופש העיסוק"
בפנייה למד"א טוענת עו"ד אבטליון כי התנאי 
הוא  במכרז  להשתתף  הביטוח  מסוכני  המונע 
"כשל מהותי, הגורם לפגיעה קשה מעל הנדרש 

ושלא לתכלית ראויה בעיקרון השיוויון ובחופש 
העיסוק של ציבור סוכני הביטוח, שרובם מאוגדים 
על ידי לשכת סוכני הביטוח, תוך הפליה פסולה 
התנאי  כי  בפניה,  נטען  עוד  בתחרות".  ופגיעה 
המדובר "נקבע ללא נימוק לגופו של עניין, תוך 
התעלמות גמורה מן היתרונות הטמונים בסוכני 
שלא  צמצום  תוך  גם  כמו  המקצועיים,  הביטוח 

לצורך וללא כל צדק את מספר ההצעות 
שייגשו למכרז".

פורסם  המכרז  כי  בפנייה  נקבע  בנוסף 
התשנ"ב  המכרזים  חובת  לחוק  בניגוד 
ברצותו  מד"א,  כמו  ארגון  לפיו   ,1992
להתקשר בחוזה לרכישת שירותים, חייב 
ב"מכרז פומבי הנותן לכל אדם הזדמנות 

שווה להשתתף בו".
התנאי  כי  טוענת  הביטוח  סוכני  לשכת 
המפלה את הסוכנים הוא גם בניגוד לחוק 
היתר,  בין  הקובע  העסקיים,  ההגבלים 
בני  בין  הנעשה  הסדר  הוא  כובל  שהסדר 
הצדדים  אחד  לפיו  עסקים  המנהלים  אדם 
או  למנוע  העלול  באופן  עצמו  את  מגביל  לפחות 
הצדדים  לבין  בינו  בעסקים  התחרות  את  להפחית 
אדם  לבין  בינו  או  מהם  חלק  או  להסדר  האחרים 

שאינו צד להסדר.
עד למועד סגירת הגיליון לא התקבלה תגובת 

מגן דוד אדום.  

למה ביטוח של רכב חשמלי עולה הרבה יותר?
תעריפי הביטוח של רכבים חשמליים בקליפורניה עושיים להיות עד 26% יקרים יותר מרכב רגיל 

שירות פורבס

 הלשכה דורשת ממד"א לשנות מכרז 
לפוליסת ביטוח קבוצתית לעובדי הארגון

 טוענת לאפליית סוכני הביטוח ולהסדר כובל המונע תחרות, משום שהמכרז 
אינו מתיר השתתפות סוכני ביטוח בו

רונית מורגנשטרן

fo
to

lia
ה, 

די
יפ

יק
: ו

ים
מ

לו
צי

התנאי "נקבע ללא נימוק לגופו של עניין". ניידת מד"א



AL הגנה מתאונה
ביטוח תאונות אישיות 

בפרמיה קבועה לכל החיים, 
גם לילדים!

היי טק 
ביטוח אחריות מקצועית

וחבות המוצר
לענף ההיי טק

ג’+
מסלול חדשני לביטוח צד 

שלישי לרכב פרטי 

ביטוח מערכות
פוטו וולטאיות

ביטוח למערך יצור אנרגיה 
סולארית ירוקה 

הכל בה למשרד
תכנית מודולרית לביטוח 

המשרד, על בסיס
כל הסיכונים

הכל בה לקניונית
תכנית לביטוח עסקים וחנויות 
בקניון, על בסיס כל הסיכונים 

צימרים
תכנית רחבה ומקיפה לביטוח 

צימרים

prestige אוטו
מסלול חיתום מהיר

לרכבי יוקרה

מבצר איילון 
תכנית ביטוח לבונה ולמשפץ 

הפרטי

מדעי החיים 
פוליסת חבויות לחברות מדעי 

החיים

B ביוטי
פוליסה ייחודית, לענפי 

הספרות ומכוני היופי

בס”ד, תשרי תשע”ו, אוקטובר 2015

איילון, הביטחון של סוכני הביטוח!

איילון,
המובילה בהשקת מוצרים חדשים בשנה שחלפה,  

מזמינה אותך להצטרף להצלחה!
הנך מוזמן להכיר את המוצרים שיסייעו, גם לך,

להגדיל את פעילותך העסקית בענף

deal אוטו
פוליסת רכב הכוללת חבילת 
כיסויים רחבה ללא תוספת 

תשלום

איילון מדיקל
ביטוח אחריות מקצועית 
לרופאים ולרופאי שיניים

ג’ בריבוע 
מסלול חדשני לביטוח צד 
שלישי + גניבה לרכב פרטי

פרא רפואי
אחריות מקצועית למקצועות

הפרא-רפואה

אחריות מקצועית
לסוכני ביטוח, מהנדסים, 

אדריכלים ועוד
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פוליסה ששולמה לאחר התאונה עדיין תקפה?
 בית המשפט דן בתביעתם של בני זוג שחשבו שהפוליסה שלהם שולמה, 

אך התברר שסוכן הביטוח שילם אותה רק לאחר התאונה

עו"ד ג'ון גבע

בתביעתם ב ברמלה  השלום  משפט  ית 
של בני זוג, שיוצגו על ידי עו"ד קובי 
לביטוח  חברה  שומרה  כנגד  שפירא, 
מנורה  זיו מנדלוביץ'(,  עו"ד  ידי  על  )שיוצגה 
וקרנית  קרינסקי(  עופר  )עו"ד  לביטוח  חברה 
קרן לפיצוי נפגעי תאונות דרכים )עו"ד אילן 
חגי(. פסק הדין ניתן באוגוסט 2015, בהיעדר 

הצדדים, מפי כבוד השופט דוד שוהם.
בתאונת  שנפגעו  זוג  בני  הינם  התובעים 
בו  ברכב  פגע  מאחור  שהגיע  כשרכב  דרכים, 
הונפקה  התאונה,  קרות  לפני  כחודשיים  נסעו. 
של  הביטוח  וסוכן  שומרה,  ידי  על  פוליסה 
מנורה  חובה.  ביטוח  תעודת  הדפיס  התובעים 
בשעת  הפוגע  הרכב  של  המבטחת  הייתה  

התאונה.

גרסת התובעים
לאחר התאונה פנה התובע לסוכן ועדכן אותו 
בנוגע להתרחשות התאונה. בעקבות כך הדפיס 
הסוכן את התעודה ושילם אותה באותו הערב, 
התובעים.  של  האשראי  כרטיס  באמצעות 
הפרמיה ששולמה על ידי התובעים כללה גם 

תשלום עבור יום התאונה.
שומרה הסכימה בתחילה לפצות את התובעים, 
אך כשגילתה שהתעודה שולמה לאחר התאונה, 
היו  כי  טענו  התובעים  מהכיסוי.  התנערה 
באמצעות  יחודש  החובה  ביטוח  כי  משוכנעים 
כרטיס האשראי שלהם, שפרטיו היו בידי הסוכן 
נסעו  התובעים  כי  עלה  מהראיות  שומרה.  של 
ברכב מתוך מחשבה לפיה קיים ביטוח, אך עם 
זאת, לפי דברי בית המשפט, ביטוח החובה לא 
נכרת לפני תשלום בפועל של דמי הביטוח – 

ואלה לא שולמו במועד התאונה. 
גרסת  את  לקבל  יש  כי  קבע  המשפט  בית 
התובעים לגבי חידוש הביטוח, מאחר והתרשם 
שהם לקוחות נאמנים של הסוכן ומספר כרטיס 
האשראי שלהם היה בידיו. עם זאת, נקבע כי 
באמצעות  ושלחה  לב  בתום  נהגה  שומרה  גם 
לפיו  לפרשנות,  שנתון  מכתב  הביטוח  סוכן 
התשלום ישולם במועדו על־ידי סוכן הביטוח. 
לכן יש צורך להוכיח כי התובעים הסתמכו על 

המצג באופן סביר ובתום לב.
בית המשפט ציין כי כאשר לא קיים ביטוח, 

ביטוח רק מכיוון  קיומו של  אין מקום לקבוע 
שחברת הביטוח טעתה בסוברה שתעודת ביטוח 
החובה שולמה לפני התאונה, ופסק כי הוצאת 
ותשלום  רטרואקטיבי  באופן  ביטוח  תעודת 
חריגה  מהווים  הביטוח  אירוע  קרות  לאחר 

מהרשאה, ואין בה בכדי לחייב את שומרה. 

את  שביטחה  מנורה  לחברת  פנו  התובעים 
הרכב הפוגע כדי שתפצה אותם בגין נזק הגוף 
הדרישה  את  דחתה  מנורה  אך  להם,  שנגרם 
בטענה שקיים עבורם ביטוח חובה אצל שומרה. 
תעודד  הפיצוי  שלילת  כי  ציין  המשפט  בית 
בעלי רכב לדאוג לקיומה של פוליסת ביטוח 
חובה בתוקף בעת נהיגתם. על התובעים היתה 
קיימת  כי  לנסיעה  צאתם  לפני  לוודא  חובה 

ברכב תעודת ביטוח חובה כדין. 
החובה  שומרה  חברת  על  מוטלת  האם  אך 

מצג,  ויצרה  מאחר  התובעים,  את  לפצות 
באמצעות סוכן הביטוח, לפיו תשולם תעודת 
חברת  על  החובה  מוטלת  האם  או  החובה? 

מנורה, שביטחה את הרכב הפוגע?
כאשר  הביטוח,  על  המפקח  הנחיות  פי  על 
כל  את  לפרט  יש  תובע,  של  תביעה  נדחית 
נימוקי הדחייה בהזדמנות הראשונה, והמבטחת 
יותר  מאוחר  במועד  להעלות  רשאית  אינה 
הייתה  יכולה  אותו  לדחייה,  נוסף  נימוק 

להעלות בהזדמנות הראשונה.
לעיין  היה  מהתובעים  שנדרש  מה  כל 
הפוליסה  אם  ולבדוק  החובה  ביטוח  בפוליסת 
מגלים  היו  זאת  עושים  היו  אילו  בתוקף. 
בקיומה  מותנה  שתוקפה  נאמר  שבתעודה 
ומכיוון שאין   – גביה  של חותמת תשלום על 

חותמת כזאת, היא חסרת תוקף. 
התביעות  את  דחה  המשפט  בית  כך,  מתוך 
ונהג  מאחר  כי  וקבע  וקרנית,  שומרה  נגד 
ואחריותו  חקוקה,  חובה  הפר  הפוגע  הרכב 
חברת  על  מלאה,  לתובעים  שנגרמו  לנזקים 
מנורה שבטחה את הרכב הפוגע לשאת במלוא 
נזקיהם של התובעים. בית המשפט קבע כי יש 
להטיל את החבות לפיצוי התובעים על מנורה, 
המבטחת של הרכב הפוגע, מבלי לייחס אשם 

תורם כלשהו לתובע.
אם  ידוע  לא  אלו  שורות  כתיבת  מועד  עד 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

 כל מה שנדרש מהתובעים 
היה לעיין בפוליסת ביטוח 

החובה, שם היו מגלים 
שבתעודה נאמר שתוקפה 
מותנה בקיומה של חותמת 

תשלום על גביה – ומכיוון שאין 
חותמת כזאת, היא חסרת תוקף
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הכותב הוא היועץ המשפטי של חברי מחוז ת"א 
והמרכז בלשכת סוכני ביטוח.
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חיסכון ענק ברגע 
לפעמים, גם כשכל אנשי המקצוע עושים את מלאכתם נאמנה, צריך 
מישהו שיסתכל על התמונה המלאה. זה יכול לחסוך לכם הרבה כסף

רון קשת

זוג ל נכנס למשרדנו  חודשים  פני מספר 
צנוע, באמצע שנות ה־60 לחיים, שהגיע 
היכרות  לאחר  פרישה.  תכנון  לצורך 
הם  מה  לוודא  היה  שלנו  הראשון  הצעד  קצרה, 
מה  כלומר,  המשפחה.  החיים של  ויעדי  מטרות 
היא רמת החיים שהם מצפים לה לאחר שיפרשו 

מעבודתם.
שמגיעים  הלקוחות  למרבית  שבדומה  מאחר 
ההוצאות  הן  מה  מושג  להם  היה  לא  אלינו, 
בנק  דפי  לראות  ביקשנו  שלהם,  החודשיות 
הסיפור  לנו  התגלה  כאן  אשראי.  וכרטיסי 
היינו  לא  שלהם  בניירת  היטב  בדקנו  שלולא 

מגיעים אליו. 
משפחתם  לקרובי  נמכר  הזוג  בני  של  העסק 
המצורף  ובהסכם  למפגש  שהגיעו  לפני  כשנה 
את  במקומם  לשלם  התחייבו  שהקונים  מצאנו 
המשכנתה בסך של כ־250,000 שקלים בריבית 
גבוהה, ובתשלום חודשי של כ־10,000 שקלים. 
יותר  מעט  היה  ההלוואה  של  הסיום  מועד 
ההסכם  פי  על  הזוג  שיקבלו  לשכר  משנתיים. 
אותו  גם  צורף  המכירה,  מיום  שנים   5 למשך 
המשכנתה.  לכיסוי  שקלים   10,000 של  סכום 

הסכום הזה צורף כאמור לשכר - ובהתאם לכך 
חויב ככל הכנסה – במס של 30%.  

בנוסף, בדפי הבנק גילינו גם הוצאה נוספת של 
המשכנתה.  ביטוח  בגין  לחודש,  שקלים  כ־750 
אבל הנתון האחרון שגילינו הפתיע אותנו יותר 
מכל: יתרה של 580 אלף שקל בחשבון פיקדון, 

שמשלם ריבית אפסית. 
החוטים,  את  מחברים  לא  שאם  הוא  המעניין 
כל  של  עצתם  את  אובייקטיבי  באופן  ובוחנים 

את  עשו  שכולם  מתברר  המקצוע,  מבעלי  אחד 
שיש  נמסר  החשבון  לרואה  נאמנה.  עבודתם 
אותה  חייב  והוא   - שקלים   10,000 של  הכנסה 
במס בהתאם. סוכן הביטוח התבקש לבצע ביטוח 
בבנק  ההשקעות  יועץ  כן.  ועשה   – משכנתה 
התבקש לבצע חסכון סולידי לדבריהם – אז הוא 

קנה להם פק"מ. 
חסר? חסר מישהו שיראה את התמונה  אז מה 
כולה – מישהו שינצח על התזמורת הזאת, איש 
ופה  הנגנים.  כל  את  שמכוון  הקטן  המקל  עם 

אנחנו נכנסים. אז מה עשינו? 
במקום להמשיך לשלם מס על 10,000 השקלים 
המשכנתה  את  כיסינו  מהקונים,  שמקבלים 
באמצעות כספי הפיקדון. היכן התועלת? מנענו 
למשך  בחודש  שקלים  כ־3,000  של  מס  תשלום 
כתוצאה  שקלים.   72,000  - החיסכון   . שנתיים 
מכך בוטלה גם פוליסת המשכנתא, וחסכנו עוד 

18,000 שקלים.
הכוללת,  התמונה  ראיית  באמצעות  רק  כך, 

השגנו חיסכון מיידי של 90,000 שקלים.
סוכני  בלשכת  הפרישה  מיזם  מנהל  הוא  הכותב 

ביטוח
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מידע על תיק הלקוח שלך בהראל ■
פירוט הפוליסות והכיסויים בביטוחי אלמנטרי פרט ועסקי ■
אפשרות לצרף מסמכים סרוקים לתיק הפוליסה ■
גישה קלה ומהירה לתיק הלקוח ■
ממשק אינטרנטי ידידותי וקל לתפעול ■

חדש במכלול שלי -
תמונת לקוח אלמנטרי

תמונת לקוח אלמנטרי
עבורך, לשירות לקוחותיך.
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הסוכנים החזירו את הצבע והחיים לגן הילדים

עשרות ב עזבו  שעבר  רביעי  יום 
את  המדינה  מרחבי  ביטוח  סוכני 
משרדיהם למשך יומיים, לשם פעילות 
בפרויקט, שבחסות  בקרית שמונה.  התנדבותית 
ובשיתוף לשכת סוכני הביטוח,  חברת איתוראן 
"כיף  לפעוטון  איתוראן  ועובדי  הסוכנים  הגיעו 
הפעוטון  את  לשפץ  כדי  שמונה,  בקרית  לי" 

ולהחזירו לפעילות לאחר תקופה שהיה סגור. 
לפעילות  הוועדה  יו"ר  וינצר,  מיכל  לדברי 
"הפרויקט  ביטוח,  סוכני  קהילה בלשכת  וקשרי 
הפעוטון,  של  המשחקים  אזור  בשיקום  התמקד 
חול  ארגז  הקמת  השעשועים,  מתקני  שיפוץ 
עצים,  שתילת  הילדים,  לרווחת  ופרגולה  חדש 
דשא ופרחים, וגם פינת ישיבה ציבורית מרהיבה 

ביופייה,  עם שולחנות וספסלים מעץ.  
"הסוכנים ועובדי  איתוראן עבדו מ־8:00 בבוקר 
ועד 17:00 בערב ושיתפו פעולה בכל התפקידים 
נגרות  עבודות  שתילה,  צביעה,   - האפשריים 
סוכני  לקהילת  שייכת  להיות  גאה  אני  ועוד. 
סוכנים איכפתיים בעלי  הביטוח חברי הלשכה, 
הקהילה  בשביל  הנשמה  את  שנותנים  ענק  לב 

בשביל החברה, כמו שהם עושים יומיום בשביל 
הלקוח".

הגיעו  הראשון  השיפוץ  יום  שלאחר  "בערב 
הסוכנים למלון כפר גלעדי, ולאחר התארגנות 
וניקוי שאריות הצבע מהעבודה הקשה, עלו על 
של  ההיסטוריה  בעקבות  לסיור  ויצאו  א'  מדי 
הקיבוץ", מספר מאור כהן, חבר הוועדה. לאחר 
הלשכה  נשיא  במעמד  ערב  ארוחת  סעדו  מכן 
אריה אברמוביץ ומנכ"ל הלשכה רענן שמחי. 

התקיים  העבודות,  כל  סיום  לאחר  "למחרת, 
טקס במעמד ראש עיריית קריית שמונה ניסים 
העבודה  על  הביטוח  סוכני  את  ששיבח  מלכה, 
וסגנית  וינצר  מיכל  הוועדה  יו"ר  וההירתמות. 

דברים  נשאו  כהן־גנון  שוש  הלשכה  נשיא 
שעיקרם חשיבותה של התרומה והבעת הערכה 
הפעולה  על שיתוף  איתוראן  ולחברת  לסוכנים 
 5 מעל  קבע  בדרך  שנמשכת  אלו,  בפרויקטים 

שנים".   
אמר  והצפון  חיפה  מחוז  יו"ר  רוזנפלד,  ליאור 
וסוכנים  סוכנות  ש־30  מאליו  מובן  לא  "זה  כי 
מכל הארץ יעזבו את משרדיהם ויגיעו לקריית 
שמונה ליומיים של עבודה פיזית קשה. מדובר 
אני  לקבל.  ולא  לתת  שבאו  ענקיות  בנשמות 
ענק  כאלה. שאפו  חברי לשכה  לנו  גאה שיש 
למיכל וינצר על ניהול של מיזם חשוב לקהילה 

וגם לנו כלשכה".

סוכן ביטוח ומגשר

החלו כ והצפון  חיפה  ממחוז  סוכנים  ־20 
להשתלם בקורס גישור בסופו יקבלו תעודת 
ליאור  וארגן  יזם  הקורס  את  מוסמך.  מגשר 

רוזנפלד, יו"ר מחוז חיפה והצפון.
את הקורס מדריכות עו"ד גלית צור והמאמנת 
העסקית דורית מילר, והוא משלב בתוכו טכניקות 
של אימון וגישור. הקורס בן 60 שעות, והוא יקנה 
למשתתפים כלים ומיומנות לגישור בכל תחומי 

החיים עם דגש על מחלוקות וסכסוכי ביטוח.

 כ־150 סוכני ביטוח ממחוז השרון, שבראשות דני 
קסלמן, הגיעו לכנס המחוז שהתקיים אתמול במרכז 
האירועים והכנסים "הטירה" שבקיבוץ געש בשיתוף 

"איילון חברה לביטוח".
באירוע ריתקו את הנוכחים בסיפוריהם שני כתבי 

הטלוויזיה – ניר דבורי, הכתב הצבאי של ערוץ 2, וברוך 
קרא, הכתב והפרשן המשפטי של ערוץ 10.

דני קהל, מנהל החיסכון לטווח ארוך באיילון, דיבר על 
השינויים הרגולטוריים. אבי אקהאוס, סגן יו"ר הוועדה 
לחיסכון פנסיוני בלשכה, תידרך את הסוכנים בנושא 

המסלקה.

אריה אברמוביץ, נשיא הלשכה, קיים שיחה פתוחה 
עם הסוכנים. "סוכן הביטוח הוא המקצוע של העתיד", 
הוא אמר לסוכנים. יוסי אנגלמן, יו"ר סניף נתניה: "היו 

פידבקים נהדרים. אני מעריץ את אריה אברמוביץ 
על הנחישות שהוא מגלה במאבק הלשכה ובעבודה 

האינסופית שלו בנושא".

 ב־23 בנובמבר, יתקיים בתל אביב כנס מחוזי 
בשיתוף "שומרה חברה לביטוח". האירוע יתקיים 

בין השעות 9:00־14:00 בכפר המכביה שברחוב פרץ 
ברנשטיין 7, רמת גן.

מקצוע העתיד בכנס מחוז השרון 

הוועדה לפעילות וקשרי קהילה בשיתוף מחוזות 
ת"א, ירושלים ואשדוד, מזמינה את חברי הלשכה 
לקחת חלק באירוע הגיוס לצה"ל של ילדי תנועת 
גיבורים קטנים - תנועה חברתית המבוססת כולה 

על פעילות התנדבותית ללא שכר, בקרב ילדי 
החינוך המיוחד הסובלים ממוגבלות שכלית. 

האירוע יתקיים ב־29.10.15, בין השעות 
08:00־13:30 בשטח אנדרטת חיל הלוגיסטיקה 

בחדיד )בסמוך לשוהם - כביש 444(. מיכל וינצר: 
"במסגרת ההפנינג, נעמיד דוכן של לשכת סוכני 

ביטוח בו נכבד את הילדים בשיפודי מתוקים, 
נקשט בקעקועים, נאפר ונסרק את הבנות לקראת 

הטקס".

גיבורים קטנים 

תורמים  לקהילה

מתנדבי הלשכה ועובדי איתוראן 
בגן בקריית שמונה
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לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il :המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת 2015, מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל

office@rbmedia.co.il ליצירת קשר לפני  סיום

גדעון ה של  צהריים  במפגש  התארח  גנץ  בני  לשעבר  רמטכ"ל 
המבורגר, נשיא לשכת המסחר ישראל־שוויץ וליכטנשטיין ונשיא 
המיוחד,  הצהריים  מפגש  במסגרת  ופיננסים.  ביטוח  הראל  קבוצת 

שנערך בשבוע שעבר במלון 
מפעילות  כחלק  בת"א  דן 
קשרי  להידוק  הלשכה 
הכלכלה והמסחר בין ישראל, 
נהנו  וליכטנשטיין,  שוויץ 
אורח  מהרצאת  המוזמנים 
של הרמטכ"ל לשעבר, בנושא 
האסטרטגיים  האתגרים 
של  והעתידיים  העכשוויים 
נכח  באירוע  ישראל.  מדינת 
בישראל,  שוויץ  שגריר  גם 

אנדרו באום. 
המבורגר ברך את הרמטכ"ל היוצא, הודה לו על הרצאתו המרתקת 

וציין כי "בסדרת מפגשים אלו אנו רואים סמל ומופת לקשרים 
הטובים ולשיתוף הפעולה שנוצר בין הגופים העסקיים בישראל 

ובין חברי לשכת המסחר ישראל־שווייץ וליכטנשטיין. מפגשים אלו, 

שכבר הפכו למסורת, מהווים פלטפורמה לפיתוח הקשרים העסקיים 
והכלכליים בין ישראל לשוויץ".

באירוע השתתפו בין השאר גם אריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני 
ביטוח, מיקי פדרמן, נשיא 

רשת מלונות דן ויו"ר אלביט; 
 ;UBP אבי וינברגר, נציג בנק

יעקב פיגנבוים, נציג UBS; דן 
פרופר, יו"ר אסם; אמנון דותן, 

יו"ר נשר; הרב פרופ' דניאל 
הרשקוביץ, נשיא אוניברסיטת 

בר־אילן; עו"ד חנינא ברנדס; 
דוד מילגרום, מנכ"ל ב.ס.ס.ח; 

דוד בלומברג, יו"ר ב.ס.ס.ח; עו"ד 
חיים סמט, סגן יו"ר מוזיאון 
תל־אביב; עו"ד ליפא מאיר; 

יאיר המבורגר, יו"ר קבוצת הראל ביטוח ופיננסים; מישל סיבוני ושמעון 
אלקבץ, מנכ"לים משותפים של קבוצת הראל; עידו דיסנצ'יק, יו"ר חבר 
הנאמנים של מכון ויצמן למדע; רמי נוסבאום, מנכ"ל אשטרום ובכירים 

נוספים מאנשי קהילת העסקים בישראל.

הרמטכ"ל לשעבר גנץ במפגש של לשכת המסחר ישראל־שוויץ

בני גנץ )מימין( ואנדרי באוםאריה אברמוביץ )מימין( וגדעון המבורגר

דרושים

אמצא עבורך את הסוכן/ת, עובד/ת הדרוש/ה, 
 אשאיר לך את הזמנתם לתחילת עבודה. 

בעלת ניסיון רב בגיוס כוח אדם
yaelwe@012.net.il יעל

לסוכנות ביטוח בתל-אביב, דרוש/ה פקיד/ת ביטוח 
חיים ובריאות. ניסון חובה. רישיון ביטוח יתרון. 

שעות עבודה מ 8:30 עד 17:00 קורות חיים ניתן 
inbal@sechel.biz לשלוח למייל

לסוכנות ביטוח ברמת גן דרוש/ה פקיד/ה ביטוח 
אלמנטרי למשרה חלקית. קורות חיים למייל 

gs.ins1948@gmail.com

לסוכנות ביטוח בתל-אביב דרוש/ה פקיד/ת ביטוח 
חיים ובריאות. ניסון חובה. רישיון ביטוח יתרון. 

שעות עבודה מ-8:30 עד 17:00. קורות חיים ניתן 
inbal@sechel.biz לשלוח למייל

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 

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

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 

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח 

סוכנות לביטוח ותיקה ומנוסה, מעוניינת בניהול 
תיקי ביטוח )אלמנטרי וחיים( + אפשרות להמשך 

תעסוקה במשרד. תנאים מצויינים. סודיות 
itsik@newafikim.co.il :מובטחת. לפרטים

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. 

שכירות משנה

בפתח  ביטוח  בסוכנות  משרדים  חדרי  להשכרה 
כסא,  ומאובזרים-  מרוהטים  החדרים  תקווה. 
שולחן, טלפון. המחיר פיקס – כולל חשמל, ארנונה 

ומים. לפרטים: מאיר, 052-2248252 ובמייל 
meir@ofir-insurance.co.il

להשכרה משרד המותאם לסוכן בטוח
חדר מנהל + 3 עמדות ברחוב הסיבים קריית 

מטלון משרד חדש ומפואר כולל מטבח גדול 
 ושרותים לפרטים לפנות ליגאל בטלפון: 

054-2992299

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

לשכת סוכני הביטוח משתתפת 
בצערו של איזי כהן במות אמו

סילביה כהן ז"ל
שלא תדעו עוד צער
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mailto:itsik@newafikim.co.il
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