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 עמוד 8
גיליון מס' 575 … 24 במארס 2016

ביטוח
ופיננסים
 inf.org.il

כשהטרור בעולם משתולל

על רקע הפיגועים בחו"ל ובהמשך למאבק בהחלטת המפקחת, דורש נשיא לשכת סוכני ביטוח כי 
סלינגר תחזור בה מהחלטתה לאפשר מכירת פוליסות ע"י סוכני נסיעות: "מפרים את החוק"

אברמוביץ: “למנוע פגיעה בציבור הטסים שירכוש 
חלילה את פוליסת הביטוח שלא מידי בעל רישיון”

אשר סייפר, יו"ר המכללה 
לפיננסים וביטוח נגד כוונת האוצר 

ליצור תקנונים אחידים לקרנות 
הפנסיה ופוליסות הביטוח

ככה פוגעים בתחרות

 עמוד 4

 ”טוב שחברות הביטוח מראות 
 שיש להן מחויבות כלפי 

המבוטחים מעבר לנייר הפוליסה”
בעקבות הפיגועים באיסטנבול ובבריסל ציין יו"ר הוועדה לביטוחי בריאות, יואל זיו את התנהלותה 

של חברת PassportCard ששלחה מטוס להחזרת הנפגעים מאיסטנבול: “זה לא מובן מאליו" 
‰ חברות הביטוח האריכו ב־48 שעות את הכיסוי הביטוחי לישראלים שנתקעו בבלגיה   

 עמוד 7

 עמוד 2

… מרגולציה 
ועד פרישה

כמעט 300 סוכנים 
וסוכנות השתתפו 
השבוע במפגשים 

המקצועיים של 
הלשכה | עמוד 10־11

… ממשיכים במסורת
28 סטודנטים של 

המכללה לפיננסים 
וביטוח קיבלו 

בטקס חגיגי מלגות 
בסך 150 אלף שקל ‰ 

יאיר המבורגר: "מאמין 
שהעתיד ורוד" | עמוד 12

 עמוד 5

“מזלזלת בחברי הכנסת”

חברי ועדת הכספים נגד סלינגר: תוקפים את 
פרסום החוזר בנושא קרן ברירת מחדל

דיון דחוף על התנהלות המפקחת יתקיים ביום ג' ‰ ח"כ גפני: 
“יש כללים לעימות בין הוועדה למשרד האוצר"

לשכת סוכני ביטוח 

מאחלת לכל חבריה

 חג פורים שמח
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טרור  בעולם

"אנשים מבוהלים ורוצים לחזור": חברות 
הביטוח נרתמות בעקבות הפיגועים בחו"ל

 מספר חברות ביטוח ישראליות העניקו הארכה אוטומטית של הפוליסה לישראלים באזורי הפיגועים באירופה 
 אילו זכויות עומדות לנפגעי טרור בחו"ל ומדוע פוליסת הבריאות האחידה החדשה תרע את מצבם 

רונית מורגנשטרן 

שבוע האחרון הכה הטרור של דאעש שוב ב
באירופה - באיסטנבול בטורקיה ובבריסל 
בבלגיה. בין הנפגעים בפיגוע בטורקיה היו 
ישראלים רבים, בהם שלושה הרוגים. לאחר הפיגוע 
שלשום  הפיגועים  לאחר  שאת  וביתר  בטורקיה 
לסוכני  ישראלים  של  פניות  גל  החל  בבריסל, 
וחברות הביטוח, שחלקם לא יכלו לחזור לארץ, אך 
גם  היו  פג.  שלהם  הנסיעות  ביטוח  פוליסת  תוקף 
כאלו שנפצעו ורצו לדעת אם הטיפולים הרפואיים 
שקיבלו בטורקיה מכוסים על ידי הפוליסה שרכשו. 
הביטוח  חברת  הגדילה  בטורקיה  בפיגוע 
על  מטוס  כששלחה  לעשות   PassportCard
ישראליים   ונוסעים  נפגעים  לפינוי  חשבונה 

מאיסטנבול.
בעקבות הפיגועים בבלגיה מסר יואל אמיר, מנכ"ל 
PassportCard, כי "נוצר לחץ של אלפי טלפונים 
במוקד השיחות שלנו מצד מבוטחים הנמצאים בבלגיה 
לגבי  בדוק  מידע  לארגן  מנסים  אנו  בסביבותיה.  או 
פצועים ואנשים שזקוקים לחילוץ, מנסים להגיע לכל 
האנשים ולברר את מצבם גם בבלגיה וגם במדינות 
ורוצים  מבוהלים  מאד  אנשים  באירופה.  נוספות 
לחזור. הענקנו הארכה אוטומטית של הביטוח ל־48 
לשוב  שאמורים  לקוחותינו  לכל  הקרובות,  השעות 
מאירופה היום או מחר ונתקעו שם מכל סיבה שהיא". 
גם מגדל והפניקס הודיעו כי הן מאריכות אוטומטית 

את הביטוח של מבוטחיהן בחו”ל ב־48 שעות.

ההיבט הביטוחי
לנפגעי  התגמולים  חוק  מכסה  מ־2007  החל 
כל  בחו"ל,  השוהים  ישראלים  גם  איבה  פעולות 
עוד היו אזרחים ישראליים עד שנה לפני האירוע. 
ממנה  המדינה  את  גם  לתבוע  ניתן  כי  לציין,  יש 
הגיעו המפגעים. כך למשל, ארה"ב עיקלה כספים 
של איראן לטובת כ־1,600 נפגעים בפיגוע בלבנון 
אבל  אמריקנים.  נחתים  עשרות  נהרגו  בו  ב־1983, 
הביטוח  מכסה  כיצד  ביטוחי;  היבט  גם  לכך  יש 
בעת  לחו"ל  בנסיעות  ישראלים  שרוכשים  הפרטי 
יו"ר  זיו,  יואל  עם  שוחחנו  כך  על  מטרור?  פגיעה 

הוועדה לביטוחי בריאות בלשכת סוכני ביטוח.
לדברי זיו, “ביטוח נסיעות לחו”ל מכסה כל אירוע 
בגינו המבוטח זקוק לאשפוז, כולל טרור. אין היום 
לכן,  נסיעות.  ביטוח  בלי  לחו”ל  שיוצא  ישראלי 

הטיפולים  על  להחזר  יזכו  בטורקיה  שטופלו  מי 
את  לשבח  לציין  חייב  אני  החולים.  בבתי  שקיבלו 
חברת PassportCard ששלחה מיד מטוס להחזרת 
נפגעים ישראלים לארץ; זה לא מובן מאליו. כשיש 
לישראלים  מתמלאים,  החולים  בתי  בחו”ל,  פיגוע 
לא  הם  לעיתים,  שפה  קשיי  בגלל  לתקשר  קשה 
במדינה  מקבלים  שהם  הרפואי  בטיפול  בוטחים 
זרה. לכן, כשהחברה הוציאה מטוס יחד עם צוותים 
תחושה  לישראלים  נתן  זה  מד”א,  של  רפואיים 
שדואגים להם ויש להם בית. זה קורה לא פעם כשיש 
נפגעים בחו”ל – כך קרה למשל גם ברעידת האדמה 

הקטלנית בנפאל”. 
כמו   - הביטוח  שחברות  “טוב  כי  מוסיף  זיו 
PassportCard, מגדל, הפניקס וכנראה גם אחרות 
- מראות שיש להן מחויבות כלפי המבוטחים שלהן 
הודיעו שהן  הפוליסה. החברות האלה  לנייר  מעבר 
ב־48  הפוליסות  תוקף  את  אוטומטית  מאריכות 
נתקעו  רבים  שישראלים  מפני  חשוב,  זה  שעות. 
חזרה  לטוס  יכולת  מבלי  בחו”ל,  הפיגועים  לאחר 

לישראל, והחברות נתנו להם מענה ביטוחי מיידי”.
בתחילת פברואר נכנסה לתוקף פוליסת הבריאות 
ניתוחים  כוללת  לא  כבר  אשר  החדשה,  האחידה 

בזמנו.  כך  על  התריע  זיו  מטרור.  פגיעה  עקב 
הביטוח  על  המפקחת  החליטה  האחידה  “בפוליסה 
ועקב  פיריון  בתחום  וייעוצים  ניתוחים  להחריג 
פעילות טרור”, הוא מתאר. “אמרנו למפקחת, שגם 
וטיפול רפואי  אם המדינה אחראית לפינוי הנפגע 
לניתוחים  פעם  לא  זקוק  הוא  שבהמשך  הרי  בו, 
לא  היא  אחרים.  וטיפולים  פלסטיקה  משלימים, 
בפוליסת  מכוסים  לא  כבר  אלה  וכל  השתכנעה, 

הניתוחים האחידה”. 

מכתב הזדהות
יוסי  שלח  בבריסל  הקשים  הפיגועים  בעקבות 
מנור, יו"ר MDRT ישראל מכתב הזדהות לעמיתיו 
בישראל,  הביטוח  סוכני  לשכת  בשם  באירופה 
)הפדרציה   Biparב־ ועמיתים  "חברים  כתב:  שבו 
האירופית לסוכני ביטוח. ר.מ.(. אני מקווה שכולם 
בסדר. בשם לשכת סוכני הביטוח בישראל, אני רוצה 
בפיגועים  הקורבנות  למשפחות  תנחומים  להביע 
כמי  לפצועים.  מהירה  החלמה  ולאחל  בבריסל 
שמכירים היטב אירועי טרור אשר אינו מבחין בין 
נתגבר  יחד  חזקים!  היו   – אומרים  אנחנו  המדינות, 

על הטרור העולמי".

“אמרנו למפקחת, שגם אם המדינה אחראית לפינוי הנפגע וטיפול רפואי בו, הרי 
שבהמשך הוא זקוק לא פעם לניתוחים משלימים, פלסטיקה וטיפולים אחרים. 

היא לא השתכנעה, וכל אלה כבר לא מכוסים בפוליסת הניתוחים האחידה”

מימין: יואל אמיר, יוסי מנור, יואל זיו
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חקיקה  בכנסת  

בניגוד לעמדת הממשלה: ההצעה להפחתת 
דמי הניהול עברה בקריאה טרומית

לפני כשבועיים דחתה ועדת השרים לענייני חקיקה את ההצעה להפחתת דמי הניהול כשברקע 
התנגדות משרד האוצר ‰ כעת רוב של 42 חברי כנסת הכריעה לטובתה בקריאה טרומית

רונית מורגנשטרן 

דמי ה את  ב־50%  להפחית  החוק  צעת 
הניהול בקרנות הפנסיה שהגישו ח"כ 
מהמחנה  לב  בר  ועמר  בירן  מיכל 
במליאת  טרומית  בקריאה  עברה  הציוני, 
סוכני  ידי לשכת  על  בהצעה שנתמכת  הכנסת. 
ביטוח תמכו 42 חברי כנסת מול 39 שהתנגדו. 
מדובר בהישג עבור שני חברי הכנסת שהצעתם 
לפני  כאשר  הממשלה,  לעמדת  בניגוד  עברה 
לענייני  השרים  ועדת  אותה  דחתה  כשבועיים 

חקיקה בגלל התנגדות משרד האוצר.
בקרנות  כיום  הנגבים  המרביים  הניהול  דמי 
ו־0.5%  מההפרשות,   6% על  עומדים  הפנסיה 
ובר  בירן  של  החוק  הצעת  שנצבר.  מהסכום 
במחצית  הניהול  דמי  את  לחתוך  מבקשת  לב 
 3% על  יעמדו  המרביים  הניהול  שדמי  כך 

מההפרשות ו־0.25% מהסכום הנצבר.
חברי הכנסת בירן ובר לב טוענים כי התחרות 
בשוק אמנם הובילה להורדת דמי הניהול לחלק 
ולעובדים  גבוה  שכר  שמשתכרים  מהחוסכים 
אך  שלהם,  הרב  המיקוח  כוח  בשל  המאורגנים 
העובדים החלשים והלא מאוגדים נשארים בחוץ. 
ואינם  נמוכות  שמשכורותיהם  רבים  "עובדים 

מאורגנים נאלצים לשלם דמי ניהול מקסימליים 
שלאורך מהלך חיים יכולים להגיע עד לכשליש 
את  הח"כים  מנמקים  הפנסיוני",  מהחיסכון 
את  להפחית  מבקשת  החוק  "הצעת  הצעתם. 
דמי הניהול המרביים שניתן לגבות מהחוסכים 

משמעותית  להגדיל  וכך  הפנסיה,  בקרנות 
עתידם  להבטחת  לחוסכים  שיוותר  הסכום  את 
לב  ובר  בירן  מתייחסים  בדבריהם  הכלכלי". 
את  שמשלמים  העובדים  אלף  ל־750  למעל 

מלוא דמי הניהול לחברת הביטוח.

ההצעה להפיכת אגף שוק ההון לרשות 
עצמאית אושרה בקריאה ראשונה

36 חברי כנסת תמכו בהקמת רשות פיננסית עצמאית במליאת הכנסת בתחילת השבוע 
‰ “נדיר במחוזותינו לוותר על סמכות, אבל זה מה שאנחנו עושים בהצעה זו”

רונית מורגנשטרן 

)ב'( מ השבוע  אישרה  הכנסת  ליאת 
החוק  הצעת  את  ראשונה  בקריאה 
ביטוח  ההון,  שוק  אגף  להפיכת 
סגן  שמקדם  בהצעה  עצמאית.  לרשות  וחיסכון 
כנסת,  חברי   36 תמכו  כהן,  יצחק  האוצר,  שר 
לעומת 7 שהתנגדו. ההערכה היא שהצעה תידון 
בוועדת הכספים, אך ועדת הכנסת טרם קבעה 
זאת סופית. "נדיר במחוזותינו לוותר על סמכות 
לטריטוריה אבל זה מה שאנחנו עושים בהצעה 
הזו", אמר סגן שר האוצר לאחר אישור ההצעה. 
עצמאותה  חשיבות  על  בעבר,  שפורסם  כפי 

בין  ארגונים  עמדו  פיננסית  פיקוח  רשות  של 
המטבע  וקרן   OECDה־ ביניהם  לאומיים, 
החשיבות  את  שהדגישו  לאומית  הבין 
שישמור  בישראל,  עצמאי  רגולטור  ביצירת 
"החשיבות  והחוסכים.  המבוטחים  ציבור  על 
המיוחסת למרכיב העצמאות של רשות פיקוח 
פיננסית, באה לידי ביטוי ביתר שאת, בכללים 
ובסטנדרטים של ארגונים בין לאומיים שלהם 
באותם  חברותה  במסגרת  מחויבת  ישראל 
ארגונים", נכתב בדברי ההסבר להצעה. "זאת 
בין השאר, כדי לוודא שישראל ראויה להשתלב 

בלי  השונים,  העולמיים  הכלכליים  בגופים 
בכלכלות  הפועלים  פיננסיים  גופים  לסכן 

אחרות".
בין המתנגדים להצעה הייתה ח"כ מיכל בירן 
במעמד  שהרפורמה  שטענה  הציוני(  )המחנה 
על  זאת  עובדיו,  עם  לדבר  בלי  נעשית  האגף 
בירן  ח"כ  ישירות.  עליהם  שהיא משפיעה  אף 
ביקשה גם מענה לשאלה שמעסיקה רבים מאז 
החדשה  הרשות  האם   – והיא  הסוגיה  עלתה 
תקטין  שמא  או  הפיקוח,  את  תגדיל  באמת 

אותו?
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בירן ובר לב. הצעת החוק שלהם מבקשת לחתוך את דמי הניהול במחצית
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ממשיכים  להילחם

אברמוביץ: "חרף כל הוראות החוק בחרתם להוציא טיוטת חוזר הקובעת 
כי היא תאפשר לסוכני הנסיעות להמשיך ולהפר את החוק. האם 

התנהלות שאינה חוקית תקבל אישור רשמי?"

אברמוביץ נאבק על ביטוחי הנסיעות: 
"מפרים את החוק תחת גושפנקא"

נשיא לשכת סוכני ביטוח טוען שההחלטה של סלינגר, על פיה יתאפשר 
  שיווק של ביטוח נסיעות על ידי סוכני נסיעות, היא הפרה של החוק

"הלשכה לא תהסס לפעול בכל האמצעים העומדים לרשותה"

רונית מורגנשטרן

אריה נ ביטוח,  סוכני  לשכת  שיא 
אברמוביץ, ממשיך במאבק נגד האישור 
העקרוני שנתנה המפקחת, דורית סלינגר, 
לסוכני הנסיעות לפני כחודש להמשיך ולמכור 
שעבר  בשבוע  שפורסם  כפי  נסיעות.  ביטוחי 
ב"ביטוח ופיננסים", אברמוביץ פנה בשם הלשכה 
לממשלה  המשפטי  וליועץ  המדינה  למבקר 
של  מהלכיה  את  ולסכל  להתערב  בבקשה 

סלינגר בנושא זה.
לשכת סוכני ביטוח ובראשה אברמוביץ רואה 
בשינוי החד בעמדתה של סלינגר מהלך מסוכן 
לציבור. "המקור הנורמטיבי לאיסור על מכירת 
ביטוח בכלל וביטוח נסיעות לחו"ל בפרט אינו 
כותב  לעיל",  פורסמו  אשר  מהחוזרים  נובע 
מהמחוקק  נובע  "הוא  לסלינגר.  אברמוביץ 
כי  כאמור  משמעי  וחד  מפורש  באופן  שקבע 
כל תיווך לביטוח אסור על ידי מי שאינו בעל 
מכירת  כן,  על  יתר  הפיקוח.  חוק  לפי  רישיון 
ביטוח שלא באמצעות בעל רישיון הינה עבירה 
פלילית כה חמורה עד שהמסתכן בהפרתה צפוי 
ממושכות  מאסר  לתקופות  בחשיפה  להימצא 

כמפורט בסעיף 104 לחוק".

אישור להפר את החוק
בניגוד  מגיע  סלינגר  פרסמה  אותו  החוזר 
החליטה  אז   2014 מנובמבר  לעמדתה  מוחלט 
המפקחת לאסור, החל מה־1 בינואר 2016, על 
לנוסעים  ישיר  באופן  למכור  נסיעות  סוכני 
במוצר  שמדובר  בטענה  לחו"ל  נסיעות  ביטוח 
מורכב שצריך להימכר רק בידי משווק ביטוח 

בעל רישיון מתאים. בתגובה עתרה התאחדות 
סלינגר  טענה  גם  אז  לבג"צ.  הנסיעות  סוכני 
בפני בג"צ כי מכירת ביטוח נסיעות לחו"ל אינה 
עניין טכני וכי "הפעולות של סוכני הנסיעות 

מהוות ללא כל ספק תיווך אסור בביטוח". 
כל  וחרף  הללו  האמירות  כל  חרף  "והנה 
חוזר  טיוטת  להוציא  בחרתם  החוק  הוראות 
הנסיעות  לסוכני  תאפשר  היא  כי  הקובעת 
להמשיך ולהפר את החוק וכעת תחת גושפנקא 

לסלינגר  אברמוביץ  כותב  מטעמכם",  חוקית 
מאז  שעשתה  הפרסה  לפניית  מתייחס  כשהוא 
שטענה את הדברים בפני בג"צ. "האם התבלבלו 
היוצרות, התנהלות שאינה חוקית תקבל אישור 

רשמי?”.

הפליה לטובה
גורמת  המפקחת  מדיניות  אברמוביץ  לדברי 
אפליה לטובת סוכני הנסיעות. "אם נפתח את 
מה  מפוקחים,  שאינם  לגורמים  הביטוח  שוק 
ביטול הרישוי ליתר הענפים? מדוע  מונע את 
לרישוי,  כלל  ידרשו  לא  הנסיעות  סוכני  זה 
אגרה  לתשלום  שנתי,  לדיווח  קבלה,  למבחני 
ועוד בניגוד לסוכני הביטוח?”, שואל אברמוביץ 
שמזהיר גם כי, “לשכת סוכני ביטוח לא תהסס 
העומדים לרשותה, על  בכל האמצעים  לפעול 
לטובת  האמורה  ההפליה  את  למנוע  דין,  פי 
בבעלי  הפגיעה  את  למנוע  הנסיעות,  סוכני 
הרישיון ומעל הכול את הפגיעה בציבור הטסים 
הביטוח  פוליסת  את  חלילה,  שירכוש,  לחו"ל 

שלו, שלא מידי בעל רישיון".

אברמוביץ וסלינגר "הפעולות של סוכני הנסיעות מהוות ללא כל ספק תיווך אסור בביטוח"
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הכנסת  סוערת

דיון דחוף בוועדת הכספים על התנהלות 
סלינגר: "המפקחת מזלזלת בחברי הכנסת"

ועדת הכספים יזמה דיון לאחר שלמרות בקשתה להמתין עם כניסתה של קרן ברירת המחדל - 
פרסמה המפקחת חוזר סופי בנושא בשבוע שעבר  בדיון האחרון בכנסת בנושא סלינגר לא נכחה

רונית מורגנשטרן

הח"כים דורשים לדחות את חוזר כתבי השירות

הקרוב ו שלישי  ביום  תתכנס  הכספים  עדת 
בנושא התנהלות המפקחת על  לדיון מהיר 
דורית סלינגר מול הוועדה בנושא  הביטוח 
מהיר  לדיון  בבקשה  מחדל.  ברירת  פנסיה  קרן 
הוועדה  יו"ר  בקשת  למרות  כי  יוזמיה,  טענו 
משה גפני וחברי הוועדה, להמתין עם כניסתה 
דיון  קיום  עד  לתוקף  המחדל  ברירת  קרן  של 
סופי  חוזר  המפקחת  פרסמה  בנושא,  מעמיק 

בנושא בשבוע שעבר.
)ליכוד(  זוהר  מיקי  יזם ח"כ  את הדיון המהיר 
מרגלית  אראל  הכנסת  חברי  הצטרפו  ולבקשה 
אחמד  )מרצ(,  גלאון  זהבה  הציוני(,  )המחנה 
לוי־אבקסיס  אורלי  )הרשימה המשותפת(  טיבי 
)ש"ס(. "אותה קרן  )ישראל ביתנו( ויעקב מרגי 
הכנסת  ידי  על  ההסדרים  לחוק  מחוץ  שהוצאה 
כעת  עוברת  מעמיק,  דיון  נדרש  כי  בטענה 
עוקפת  ובדרך  מעמיק  דיון  שום  ללא  במחטף 
כנסת על ידי חוזר שהמפקחת מוציאה", טוענים 

חברי הכנסת.

פגיעה בתפקיד הרשות המחוקקת
ח"כ זוהר סובר כי התנהגותה של המפקחת על 
המחוקקת,  הרשות  של  בתפקידה  פוגעת  הביטוח 

בנושאים  מעמיקים  דיונים  לקיים  שתפקידה 
"מדובר בשרשרת אירועים שמצביעים  מהותיים. 
על כך שהמפקחת מזלזלת בחברי הכנסת ובוועדת 
הכספים, תוך אי הקשבה, הסכמה ואף התעלמות 

מוחלטת", הוא אומר.

כחודש,  לפני  שנערך  בנושא,  האחרון  בדיון 
שדורית  העובדה  את  הכספים  ועדת  חברי  ביקרו 
סלינגר לא נכחה בו, ובסיומו הודיע יו"ר הוועדה 
ובו  בנושא,  דיון  בקרוב  יתקיים  כי  גפני,  משה 
תידרש סלינגר להשתתף. הוא הדגיש, כי עמדתה 
הנושא  היא שיש להסדיר את  הכספים  ועדת  של 
מוכנה  לא  סלינגר  דורית  "אם  חקיקה.  באמצעות 
לדחות - שתודיע לי, כי יש כללים לעימות בין 

הוועדה לבין משרד האוצר".

השבוע ד ב'  ביום  התקיים  סוער  יון 
בוועדת העבודה והבריאות בנושא כתבי 
הדיון  את  הבריאות.  בביטוחי  השירות 
יזמו חברי הכנסת איציק שמולי, אוסאמה סעדי 
ונורית קורן, שטענו כי הרפורמה בכתבי השירות 
שאמורה להיכנס לתוקף ב־30 ביוני 2016 עלולה 

לפגוע במבוטחי ביטוחי הבריאות הפרטיים. 
כי  נכתב  הדחוף  הדיון  לבקשת  ההסבר  בדברי 
"בחוזר נקבע, בין היתר, כי לא יותר חידוש כתבי 
שירות ששווקו עם סעיף התחדשות אוטומטי אגב 
רכישת פוליסת בריאות אותה רכש אזרח. סעיף 
כמעיין  הביטוח  מחברות  חלק  ידי  על  הוסף  זה 
גמישות  שיאפשר  באופן  החברות  עבור  ביטוח 
את  יפסיק  השירות  וספק  במידה  גם  תפעולית 

פעילותו".
למעשה  רטרואקטיבית  "הוראה  כי  נכתב  עוד 
זו, גודעת באחת את זכותם הבסיסית של כל מי 
שרכשו כתב שירות במסגרת פוליסת הבריאות, 
בידיעה  רכשו  אותו  מהשירות  וליהנות  להמשיך 
חיי  אורך  לכל  ממנו  ליהנות  יוכלו  כי  ברורה 
הפוליסה. נוצר מצב אבסורדי במסגרתו מבוטחים 
ושילמו  שירות  כתבי  הכולל  ביטוח  שרכשו 
בכתב  להשתמש  כעת  יוכלו  לא  בזמן,  בעבורו 
השירות. עוד נוצר מצב שבו אפשרי ששני אנשים 
יובחנו ביניהם רק בגלל שרכשו בחברות  דומים 

יו"ר  מקום  ממלאת  פלוסקוב,  טלי  ח"כ  שונות". 
על  מהפיקוח  דרשה  הדיון,  את  שניהלה  הוועדה 
הביטוח ומחברות הביטוח לחזור לשולחן הדיונים. 

מדברים אל הקיר
חיים  ביטוח  תחום  וראש  סמנכ"ל  דורפמן,  רפי 
אמר  הביטוח,  חברות  באיגוד  טווח  ארוך  וחיסכון 
לשכנע  הצלחנו  ולא  האוצר  עם  "ישבנו  בתגובה, 
הצעות  אותן  על  שוב  נשב  שאם  אומר  מי  אותו. 
מדברים  שאנחנו  מרגישים  אנחנו  יקשיב?  מישהו 
הטיעונים  את  מגבים  שאנחנו  למרות  הקיר  אל 

בסטטיסטיקות".

תמורת  נמכרים  מדובר  בהם  השירות  כתבי 
8־20 שקל לחודש למבוטח מחוץ לפוליסת ביטוח 
דיאטה  כמו  מניעה  בשירותי  מדובר  הבריאות. 
וגמילה מעישון, טיפולים פסיכולוגיים, טיפולי 
ושיקום.  אלטרנטיבית  רפואה  בדיקות,  פיריון, 
כל אלה ייפסקו מה־1 ביולי על פי הוראתה של 
המפקחת על הביטוח דורית סלינגר, שטענה כי 

כתבי השירות מכילים שירותים לא חיוניים כמו 
גמילה מעישון.

פתרון מימוני
ח”כ שמולי טען בדיון כי אפשר להוציא מכתבי 
השירות שירותים לא חיוניים, “אבל למה לשפוך 
את התינוק עם המים?”. "המפקחת נתפסת לנושא 
של גמילה מעישון, כי לא היה שימוש בשירות הזה", 
הוסיף יואל זיו, יו"ר ועדת הבריאות בלשכת סוכני 
ביטוח. "אז תוציאו את זה מכתב השירות, אבל למה 
לבטל הכל? בפוליסת הניתוחים החדשה כל נושא 
הפיריון לא נמצא. כאשר שאלנו את המפקחת למה 
שניתן  אמרה  היא  הפיריון,  טיפולי  את  הוציאה 
מחברת  שיירכש  נספח  דרך  הפתרון  את  להשיג 
המחיר  בריאות,  הצהרת  צריך  שאז  אלא  הביטוח; 
יקר הרבה יותר והנה היא נתנה עוד מתנה לחברות 

הביטוח. זה נוגד את האינטרסים של הציבור".
היתרון הבולט של כתבי השירות הוא שאין צורך 
בהצהרת בריאות וכל אחד יכול להתקבל אליהם. 
"כיום במסגרת כתב השירות שרכשתי אני מקבל 
של  השיקום  טיפולי  לטובת  בחודש  שקל   4,000
לאחר  שיקום  שעוברת  לילדה  אב  סיפר  בתי”, 
פגיעה מחיידק טורף. “ביולי כבר לא תהיה לי את 

התמיכה הזאת”.
רונית מורגנשטרן

מיקי זוהר

 רפי דורפמן: "ישבנו עם 
האוצר ולא הצלחנו לשכנע אותו. 
מי אומר שאם נשב שוב על אותן 

הצעות מישהו יקשיב?

"הקרן שהוצאה מחוץ לחוק 
ההסדרים על ידי הכנסת, עוברת 

כעת במחטף ובדרך עוקפת כנסת"
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פותרים  בעיות

משולחנה של ועדת האתיקה
ועדת האתיקה פתרה לאחרונה שתי תלונות נגד שני סוכני ביטוח לשביעות רצון כל הצדדים

בעל 1 שהיה  המבוטח,  סיפר  הראשון  במקרה 
לפני  העביר  שהוא  הסלולרי,  בתחום  עסק 
נמכר  )העסק  בנו  שם  על  העסק  את  וחצי  כשנה 
פיגר  שהבן  הסתבר,  אחרת(.  לחברה  מכן  לאחר 
בתשלומי ביטוחי המנהלים של העובדים, אך לא 
היה מודע לכך, משום שהודה כי לא פתח מכתבים 
שהגיעו אליו מחברת הפניקס, שהייתה המבטחת.

כשנה וחצי מאז העביר המבוטח את העסק לבנו, 
הדורש  חיצונית  דין  מעורכת  מכתב  קיבל  הוא 
ממנו לסגור את החוב כלפי חברת הביטוח ולשלם 
שכר טירחת עו"ד. לדבריו, הוא הגיע להסכם עם 

הפניקס ושילם על הפיגורים 4,200 שקלים. 
דורש: שסוכן הביטוח יכסה את החוב

הוא  אתו  הביטוח  סוכן  מדוע  לוועדה:  טענתו 
עובד שנים רבות לא פנה אליו כשהחלו הפיגורים 
בתשלומים ולא התריע בפניו על החוב המצטבר? 
את  יכסה  הביטוח  שסוכן  מהוועדה,  דרש  הוא 

הסכום ששילם לחברת הפניקס.
שקלים  אלף  של  הנחה  להעניק  מוכן  הסוכן: 

בביטוח חדש
הסוכן טען מנגד, שהוא כן התריע ואף פנה לרואה 
החשבון של החברה, וכי יש לו מסמכים המעידים 

על כך. לדבריו, התקשורת הייתה לקויה. עוד 
הוא טען, כי היה בחו"ל כשהמבוטח פנה 

אליו, וכי הבן נושא באחריות, מאחר 
שנשלחו  המכתבים  את  פתח  שלא 
אליו מחברת הפניקס. עם זאת, אמר 
למבוטח  להעניק  מוכן  שהוא  הסוכן 

חידוש  בעת  שקלים  אלף  של  הנחה 
אחד הביטוחים אצלו.

החלטת הוועדה: הסוכן ישלם אלף שקלים 
למבוטח

הודיעה  ביניהם,  התייעצו  הוועדה  לאחר שחברי 
יו"ר הוועדה חוה פרידמן למבוטח: "מדובר פה על 
היא  מזה  מחצית  שקל;  אלפים  ארבעת  של  סכום 
באחריות הבן שלך, שלא פתח מכתבים. לכן, אנחנו 

מחליטים שהסוכן ישלם לך אלף שקל )לא כהנחה 
על רכישת ביטוח. ר.מ.(". לדברי פרידמן, המבוטח 
"אתם  לוועדה:  והחמיא  הודה  למחרת  התקשר 

מקצוענים, ישרים. זכיתי לטיפול הוגן," אמר.

במקרה השני בו דנה הוועדה, מדובר במבוטח 2
שרכבו ניזוק בתאונת דרכים. לדבריו, בעל 
הרכב השני הודה בהתחלה כי הוא אשם בתאונה, 
ג'  צד  ביטוח  היה  למבוטח  מהודאתו.  בו  חזר  אך 
הנזק  בהוצאות  לשאת  צריך  היה  ולכן  בלבד, 

שמסתכם בכ־10,000 שקל.
הטענה: גישה עוינת של הסוכן

להיעזר  כשניסה  המבוטח,  לטענת 
שש  עובד  הוא  אתו  הביטוח,  בסוכן 
לו  המתין  ואף  עוין  ביחס  נתקל  שנים, 
זמן רב. לטענתו, הסוכן התייחס באופן 
דומה גם לאמו שביקשה להתערב בנושא. 
לדבריו, הסוכן אמנם דאג לו לעורך דין, אך 
לטענתו, מחודש ספטמבר עד היום עורך הדין 
לא עשה דבר משום שלא הצליח להשיג את 

סוכן הביטוח במיילים ובפקסים. 
הסוכן: המבוטח התנהג לא יפה

שמשום  למבוטח  הסביר  הוא  הסוכן,  לטענת 
בתאונה,  באשמתו  להודות  מוכן  אינו  ג'  שצד 

הדבר צריך להתברר בבית משפט והוא אף דאג לו 
לעורכת דין שלא דרשה שכר טירחה, אך ביקשה 
תשלום עבור אגרה לפתיחת התיק. בתגובה, הוא 
צרח עליה שהיא לא עושה דבר. "הוא התנהג גם 

אלי לא יפה ולכן ניתקתי מגע". 
הסוכן  של  התנצלות  מכתב  הוועדה:  החלטת 

ללקוח
וועדת  פסקה  בנדון,  להחליט  שהתכנסה  לאחר 
האתיקה כי למרות התנצלות הסוכן בעל פה, על 
התנצלות  מכתב  שבועיים,  בתוך  להוציא  הסוכן 

בכתב ללקוח ולאמו.
פרידמן:  חוה  הוועדה  יו"ר  מדגישה  לסיכום, 
"אנו חברי ועדת האתיקה, עושים כל שלאל ידנו 
בתשומת  לוועדה  המוגשת  תלונה  לכל  להקשיב 
לב, למצוא פתרון יצירתי, פיתרון שיהיה מקובל, 

מידתי והוגן כלפי שני הצדדים.
דרך  על  מחלוקות  לפתור  היא  הוועדה  כוונת 
החיוב, ולסיים מחלוקת בחיוך ככל הניתן, ולהחזיר 

את האמון בסוכן הביטוח".

 לפנייה לוועדת האתיקה והגשת תלונה 
 יש לפנות בכתב בכתובת המייל - 
michaelaj@insurance.org.il

"כוונת הוועדה היא לפתור מחלוקות על דרך החיוב"

ליווי מקצועי 
 לכל אורך 
הדרך עד 

לקבלת ההחזר 
הכספי

בדיקה 
מקצועית 

 ואמינה מול 
כל חברות 

הביטוח!

בדיקת רטרו 
וריטיינר 
חודשית

כי אם תשתוק ולא תבדוק, לא תוכל לצחוק... בדרך אל הבנק! דרך מוצא
בקרת תגמול לסוכני ביטוח

 שושנת העמקים 41 צורן ת.ד. 1565 טל. 054-4231093 | 
hagit2265@gmail.com :פקס. 09-8320917 | דוא"ל

סוכן, מתי 

לאחרונה 

בדקת את 

עמלותיך?

חוה פרידמן

mailto:michaelaj%40insurance.org.il?subject=
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בלי  תחרות     

שיאות הכנסת אישרה לאחרונה קיום דיון נ
הגוף  הכספים,  ועדת  חברי  לבקשת  דחוף 
הנעשה  על  הבקרה  על  האמון  המחוקק 
באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר. 
למרות הביקורת החריפה, משרד האוצר ממשיך 
בתכנית לרפורמה נוספת בשוק הפנסיוני: הפיכת 
קשה  פגיעה  תוך  אחידים  לתקנונים  התקנונים 

בעמיתים המבוטחים.
אחידות מוחלטת לתקנונים של קרנות הפנסיה 
או של פוליסות הביטוח תגרום לדיכוי התחרות, 
למנהלי קרנות הפנסיה לא יהיה תמריץ לשכלל 
את מוצריהם או להתאימם לצרכים של העמיתים 
המבוטחים, בהתאם להתפתחויות השוק והכלכלה.

נועדה למימוש  למעשה, הרפורמה של האוצר 
מטרה אבסורדית מרכזית והיא לאפשר השוואת 
תמריץ  איזה  תנאי.  בכל  זולים  ומוצרים  מחיר 
את  לשפר  פנסיה  קרן  המנהלת  לחברה  יהיה 
תקנון הקרן, כאשר היא מראש יודעת שלמתחרים 

צריכים להיות אותם התקנונים?

בולמים את התחרות
בצורה  בחנו  לא  ההחלטות  שמקבלי  נראה 
זה,  למהלך  שיש  ההשלכות  כל  את  מספקת 
הקיימת  התחרות  את  מוחלטת  בצורה  שיבלום 

לשיפור המוצרים הפנסיונים.
לרפורמה  מתווספת  המתוכננת  הרפורמה 
הביטוח,  על  הפיקוח  של  יצירה  היא  גם  אחרת, 
הפנסיה  כספי  את  המנהלים  הגופים  חיוב  והיא 
לפתוח מודל חדש עבור העמיתים או המבוטחים 
המתקרבים למועד הפרישה: "המודל הצ'יליאני".

רק מי שאינו בקיא בהתפתחויות של השווקים 
שחסר  מי  או  ההיסטוריה,  במהלך  הפיננסים 
חדשים  פיננסיים  מכשירים  לפיתוח  הכלים  את 
ומשוכללים, יכול היה לקדם מסלול השקעה כזה.

חברי הכנסת הבינו שאסור לאפשר שיווק של 

תלבושות  המזכירים  וזהים,  אחידים  מוצרים 
אחידות במשטרים אפלים כגון צפון קוריאה.

לגבי ההפליה בדמי הניהול, לא צריך להוציא 

לפועל מכרזים מסורבלים או לבטל את יכולתו 
את  לנצל  העובדים  ארגון  של  או  המעביד  של 
)הבודדים  אלה  לגבי  הפתרון  שלהם.  היתרונות 
לא  ניהול  דמי  המשלמים  מאורגנים(  הלא  או 

סבירים, נמצא בהליך של חקיקה שימנע הפליה.
הבעיה של עתיד הפנסיה לדורות הבאים אינה 
טמונה רק בדמי הניהול גבוהים שאגב נחשבים 
במכלול  אלא  מחקרים,  לפי  לנמוכים  בישראל 
שיעור  החיים,  תוחלת  התארכות  גורמים:  של 
כושר  אבדן  עקב  תביעות  ריבוי  נמוכה,  ריבית 

יכולת של המדינה לממן את  השתכרות, העדר 
הסבסוד שניתן על ידי אג"ח צמוד מדד.

תקנונים אחידים או אוטופיה של ביטול מוחלט 

תשובה  יתנו  ולא  יתרמו  לא  הניהול  דמי  של 
לדורות הבאים. הממשלה צריכה לקחת אחראיות 
והקצבאות  ההפרשות  את  להגדיל  אזרחיה,  על 
המיועדות  ההפרשות  הלאומי,  הביטוח  של 

לתגמולים, לחסום את האפשרות לפדיון מוקדם 
משוכלל  מנגנון  למצוא  הפיטורין,  פיצוי  של 
מדינה  בערבות  ייעודיות  חוב  אגרות  להנפקת 
לפיתוח  למשל  תופנה  שלהן  הצבירה  כאשר 

תשתיות לאומיות ודיור להשכרה.
כלכלה  עם  צודקת,  בחברה  לחיות  רוצים  אנו 
מודלים  תחת  המתפתחת  וליברלית,  חופשית 
לטובת  חופשית  תחרות  המאפשרים  מתקדמים, 
מדיניות כלכלית  היא  האזרחים. המציאות  כלל 
ומפתחת  וארכאיות,  כושלות  תכניות  המאמצת 
לאורך  החוסכים  עם  להיטיב  שבמקום  רעיונות 
מכובדת  לפנסיה  בסיכוייהם  פוגעת  רק  השנים, 

לאחר הפרישה או בעתות מצוקה.

הכותב הוא יו"ר המכללה לפיננסים וביטוח של 
לשכת סוכני ביטוח

התקנון האחיד יבלום את התחרות
משרד האוצר רוצה להפוך את התקנונים של קרנות הפנסיה ופוליסות 

הביטוח לאחידים – במטרה לאפשר השוואת מחירים בכל תנאי  למרות 
הכוונות, נראה שהרפורמה תדכא את התחרות ותפגע במבוטחים

אשר סייפר

 הרפורמה המתוכננת מתווספת לרפורמה אחרת, גם היא יצירה 
של הפיקוח על הביטוח, והיא חיוב הגופים המנהלים את כספי 

הפנסיה לפתוח מודל חדש עבור העמיתים או המבוטחים 
המתקרבים למועד הפרישה: "המודל הצ'יליאני"

לא צריך להוציא לפועל מכרזים מסורבלים או לבטל את יכולתו של 
המעביד או של ארגון העובדים לנצל את היתרונות שלהם. הפתרון 

לגבי אלה )הבודדים או הלא מאורגנים( המשלמים דמי ניהול לא 
סבירים, נמצא בהליך של חקיקה שימנע הפליה
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אחידות מוחלטת לתקנונים תגרום לדיכוי התחרות
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מכירה  נכונה

לפי הכנסות או לפי רווח:

איך מתמחרים רכישת תיק ביטוח?
רכישת תיק ביטוח היא הזדמנות כלכלית לסוכני ביטוח שרוצים לגדול 

דני פינקלשטין 

ביטוח ה תיק  שרכישת  מלמד  ניסיון 
והרחבת  חזקה  צמיחה  מאפשרת 
הרוכש.  לסוכן  משמעותית  פעילות 
הרכישה מושתתת על הטמעת מנגנוני מכירה 
ושירות במשרדי הסוכן הרוכש ובכך מאפשרת 
והעלאת  פוליסה  ליחידת  עלויות  הקטנת 
ההתמחות של העובדים במשרד. כל זאת מקבל 
שנרקמת  הכימיה  דרך  להצלחה,  האצה  מקדם 

בין הסוכן המוכר לסוכן הרוכש.
רכישות  המקרים  ברוב  תומחרו  היום,  עד 
תיקי ביטוח על פי מקדם הכנסות, אשר לקח 
תשלומים  ופריסת  התאמה  מנגנוני  בחשבון 
הסוכן  ידי  על  הביטוח  תיק  ליווי  לאורך 
מכפיל  מודל  לפי  העסקה  תמחור  המוכר. 
ההכנסות, כמעט ולא התחשב ברווחיות התיק, 
טבלאות העמלה של הסוכן המוכר ושל הסוכן 
העמלה,  חשבון  על  בהנחות  שימוש  הרוכש, 
עלויות עובדים, תחרות ושינויים רגולטורים. 
שאלת  את  מעלות  אלו  התייחסות  נקודות 
על  מלמדת  השונות  הביטוח.  בתיקי  השונות 
תיקי  שישנם  בעוד  מאוד:  גדולים  פערים 
ביטוח בהם כמעט ואין רווח, ישנם תיקי ביטוח 

בהם הרווחיות ליחידת ביטוח גדולה. 
יחד  הביטוח,  בענף  השחקנים  מצד  התחרות 
תנועת  יוצרים  הרגולטורים,  השינויים  עם 
שיעור  את  מקטינה  אחד  מצד  אשר  מלקחיים 
ומצד שני מגדילה את ההוצאות פר  העמלות, 
יחידת ייצור ביטוח. מגמה זו, אשר קיימת כבר 

כיום,  רואים  לא  אנו  סופה  ואת  שנים  מספר 
תיקי  רווחיות  על  מחודשת  חשיבה  יוצרת 
הביטוח ואופן חישוב כדאיות העסקה ברכישתם.

מודל אחר
רק  ולא  הרווחיות  בדיקת  של  זו  מגמה 
ההכנסות, מובילה לבדיקת העסקה לפי מנגנון 
של מכפיל רווח. מודל זה הינו המודל המקובל 
ברכישה של עסקים, שהרי כל רוכש שואל את 
עצמו בזמן כניסתו לעסקה, על זמן ההחזר של 
מאפשרת  בעסקה,  זה  מודל  בדיקת  ההשקעה. 

הרוכש  הסוכן  בה  עסקית  לתוכנית  להיצמד 
את  שיראה  עד  ההשקעה  זמן  את  ויחשב  יידע 

הכסף. 
תיק  ורווחיות  ביטוח  ייצור  יחידת  רווחיות 
ביטוח נמדדות באופן חשבונאי, כאשר כל צד 
פקטורים  לבחון  לו,  כדאי  ואף  יכול  לעסקה 
הרווחיות.  את  מקטינים  או  מגדילים  אשר 
הסוכן  של  יותר  טובים  הסכמים  לדוגמא, 
הרווחיות,  יחסי  את  משפרים  אשר  הרוכש 
לאחר קניית התיק, או נושאים רבים נוספים, 

בין  שונים  וחישובים  תמריצים  מהווים  אשר 
כוללת  ביטוח  תיק  רווחיות  למוכרים.  קונים 
סוכן הביטוח המוכר כמייצר  ניכוי עלות  את 
זו  מעלות  להתעלמות  מקום  ואין  הכנסות, 
בבדיקת שווי תיק ביטוח. כפי שנדרש לקחת 
גם  כך  המוכר,  הסוכן  עלות  את  בחשבון 
העסקה מושפעת מהעלות האלטרנטיבית של 

הסוכן הרוכש.
כלכלית  הזדמנות  הינה  ביטוח  תיקי  רכישת 
משמעותית לסוכני ביטוח, אשר רוצים לגדול. 
עסקאות אלו, אשר נראה כי הן יתגברו במהלך 
לסוכן  מקפצה  להוות  יכולות  הבאות,  השנים 

איש  של  מפוקחת  ראייה  דורשות  הן  הרוכש. 
תיק  של  הרווחיות  את  בוחן  אשר  עסקים, 
של  עתידי  ובניתוח  בהווה  בעבר,  הביטוח 
זו  מגמה  הרווח.  מרכיבי  באפיון  הפרמטרים 
תוביל  הרווחיות  ובחינת  עסקית  חשיבה  של 
לשני  ומוצלחות  רווחיות  איתנות,  לעסקאות 

הצדדים.

דני פינקלשטין הוא מנכ”ל קבוצת גשר - מומחים 
למיזוגים ורכישות בענף סוכני הביטוח

התחרות מצד השחקנים בענף הביטוח, יחד עם השינויים הרגולטורים, 
יוצרים תנועת מלקחיים אשר מצד אחד מקטינה את שיעור העמלות, 

ומצד שני מגדילה את ההוצאות פר יחידת ייצור ביטוח

מרכזי שירות
רחוב הנפח 8, ת.ד. 1715, א.ת. חולון, 5811701
קבוצת שגריר שירותי רכב בע״מ

* בהתאם לתנאי כתב השירות.
* מותנה ברכישת הכיסוי לפנסים ומראות צד.

שגריר דואגת לך לאורך כל הדרך עם שירות "פנסים ומראות":
• החלפה של פנס קדמי/אחורי, מראה צד חיצונית בחדש במקרה שבר • כל הפנסים והמראות 

שיוחלפו הם בעלי תו תקן • השירות ניתן ללא הגבלה של מספר הפניות בגין נזק בתקופת 
המנוי • את השירות ניתן לרכוש באמצעות החברות: כלל ומגדל

כיסוי מקיף למנויים בשגריר
שירות כיסוי לפנסים ומראות צד ברכב

מעצבן אבל פחות

poi_0005 | שגריר פוינטר| 62/200 | תאריך : 1/3/13    
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הלשכה מול המפקחת: גם בכנס מחוז השרון
מפגש מקצועי של מחוז השרון נערך השבוע ועסק ברגולציה של משרד 

האוצר  נשיא הלשכה סקר את פעילות הלשכה מול המפקחת 

רונית מורגנשטרן

 מחוז השפלה אירח את סניף חולון 
בת־ים למפגש בנושא כס השיפוט 

נכחו ב בו  )ב'(  השבוע  שנערך  מפגש 
בראשות  השרון  מחוז  סוכני  כ־120 
דניאל קלסמן, ניהל נשיא הלשכה שיח 
רבות.  בשאלות  אליו  שפנו  הסוכנים  עם  ער 
ביטוח  סוכני  לשכת  נשיא  אברמוביץ  אריה 
סקר את פעילות הלשכה בהקשר המפקחת ואת 

הבג"צים שהגישה ותגיש.  
"הרגולציה  בנושא  שעסק  המקצועי  המפגש 
של משרד האוצר" התקיים במכללה לפיננסים 
אביב  בתל  ביטוח  סוכני  לשכת  של  וביטוח 
"שגריר"  קבוצת  עם  פעולה  בשיתוף  ואורגן 
שלה.  החדשים  המוצרים  על  סיפרו  שנציגיה 
אברהם,  בן  עדי  הלשכה,  של  המשפטי  היועץ 
להתנהלותם  הקשור  בכל  הסוכנים  את  הנחה 
את  הדגיש  הוא  לביטוח.  הצירוף  חוזר  לאור 
חברת  עם  להתייעץ  והמליץ  התיעוד  חובת 

הביטוח לפני שמבטיחים משהו ללקוח.

כשהחיים נותנים לימונים
במסגרת זו נערך גם רב שיח בנושא הרגולציה 
של האוצר ובו השתתף גם יו"ר MDRT ישראל, 
יוסי מנור שסיפר על הרגולציה בעולם המערבי 
מקבלים  ולא  כמעט  הסוכנים  שם  כי  וגילה 

עמלות מהחברות אלא מהלקוחות בלבד.
יו"ר  גם  מנור  של  לצידו  השתתפו  בפאנל 
מונין,  אריאל  בלשכה,  כללי  לביטוח  הוועדה 
תת  ויו"ר  ארגמן,  גדי  הבריאות,  ועדת  חבר 
הפאנל  את  עמית.  דודי  לפיננסים,  הוועדה 

וחבריו  אנגלמן  יוסי  נתניה,  סניף  יו"ר  הנחה 
הסוכן  לתועלת  הרגולציה  בהפיכת  התמקדו 
שלו,  הפעילות  והרחבת  הזדמנויות  במציאת 
מה שכונה על ידי המנחה "להפוך את הלימון 

ללימונדה".

השפלה ל מחוז  כנס 
הוד,  אודי  בראשות 
הרגולציה  בנושא  שעסק 
״כס  הכותרת  תחת  והפרישה 
הגיעו  הפרישה״  ומיזם  השיפוט 
למעלה מ־80 סוכנים, שהם כמעט 
שנרשמה  מהכמות  שניים  פי 
מראש. הכנס שנערך ביום שלישי 
חולון־ סניף  עם  בשיתוף  התקיים 

בת ים, שבראשות עמוס גואטה.
של  האחרונים  החוזרים  את 
עו"ד  סקר  הביטוח  על  המפקחת 
טומשין  ליאור  ועו"ד  גבע  ג'ון 
העשיר את הנוכחים בכל הקשור 

לאומי  לביטוח  המוסד  והתנהלות  להגדרות 
וסיעוד.  עבודה  כושר  אבדן  כמו  בנושאים 

של  הפרישה  מרכז  מיזם  גם  הוצג  במפגש 
לשכת סוכני ביטוח, אותו הציג רון קשת.

המחוז  פעילות  את  סקר  הוד 
מקצועית  סדנה  לקיים  והבטיח 
ומרכז  הלאומי  הביטוח  בנושאי 
במפגש.  שנידונו  הפרישה 
וסניפים  מחוזות  של  "שילובים 
שונים במסגרת הלשכה יש בהם 
מוסף  וערך  עוצמה  לתת  כדי 
אזורים  שמחברת  לפעילות 
חולון־ סניף  יו"ר  אמר  רבים", 
בת ים, עמוס גואטה כאשר הודה 
לציון,  ראשון  סניף  וליו"ר  להוד 
טועה  איני  "אם  ששון.  אורי 
ניסיון  ראשוני,  בניסיון  מדובר 
עם  פוטנציאל  בתוכו  שאוצר 
מחוזות  עבור  גם  ומעניין  חדש  חשיבה  כיוון 

וסניפים אחרים". 

מימין: יוסי אנגלמן, דני קסלמן ומולי זליג

מימין: עמוס גואטה, אודי הוד ואורי ששון
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 הסוכנים הצעירים משתלמים בחידושים 
של ביטוחי הבריאות

בין הנושאים שנחשפו אליהם הסוכנים הצעירים ביום עיון שנערך בתחילת השבוע עמדה 
הרפורמה בפוליסות האחידות  גם סוגיית חוזר צירוף לביטוח נידונה בכנס

התקיים י צעירים  לסוכנים  מקצועי  עיון  ום 
הכנס  סוכנים.  כ־40  ובו השתתפו  )א’(  השבוע 
צעירים  לסוכנים  הוועדה  ידי  על  שאורגן 
בשיתוף פעולה עם הוועדה לביטוחי בריאות בלשכה 

התקיים במכללה לפיננסים וביטוח בתל אביב.
הבריאות,  בביטוח  האחידות  הפוליסות  רפורמת 
כמו גם שינויים אחרים בענף, מעסיקים את כלל 
הענף ויו”ר הוועדה לביטוח בריאות בלשכה, יואל 
הצעירים.  הסוכנים  עבור  הנושא  את  סקר  זיו, 
בן  אושרת  ביטוח,  בכלל  ארצי  מכירות  סמנכ”ל 
משה, על פוליסת הבריאות החדשה של כלל. את 
לביטוח  צירוף  וחוזר  תביעות  יישוב  חוזר  סוגיות 
סקר היועץ המשפטי של הלשכה, עדי בן אברהם. 

ארגונית  יועצת  לחמי,  איה  גם  דיברו  בכנס 
בעולם  דופן  יוצא  אישי  מיצוב  על  שהרצתה 
מומחה  שהוא  שטרנברג  עודד  ועו”ד  והביטוח 
וסוגיות  מעניינים  מקרים  הציג  נזיקין  לתביעות 
המקצועית  אחריותו  על  ודיבר  בריאות  בתביעות 

של הסוכן. 

הציג  צעירים,  לסוכנים  הוועדה  יו"ר  דביר רפ, 
והבטיח  הוועדה  פעילות  את  הסוכנים  בפני 
הצעירים.  הסוכנים  לטובת  נוספות  פעילויות 
ביום  שהשתתפו  ממי  נהדרים  פידבקים  "קיבלנו 
העיון. אמרתי את זה לסוכנים, ואני חוזר ומדגיש 
זאת שוב; יש חשיבות רבה בהשתתפות הסוכנים 
הצעירים בפעילויות הוועדה ובפעילויות הלשכה 
ללמידה,  עבורם  מצוינות  הזדמנויות  אלו  בכלל. 
התמקצעות, היכרות עם בכירי הלשכה וגם גיבוש 

חברתי," אמר דביר.
רונית מורגנשטרן

לא הרגולציה, הסוכנים הם שומרי הסף של הענף כולו

בשיתוף ב חיפה  סניף  של  בוקר  מפגש 
ובהשתתפות  השקעות  בית  אנליסט 
כ־90 סוכני ביטוח שהתקיים במלון "סי 
לייף ספא" בנהריה אמר יו"ר סניף חיפה, ליאור 
רוזנפלד: “מההגנה שלנו על הסוכנים נהנים כל 
חברי  שאינם  אלו  גם  בישראל,  הביטוח  סוכני 
לשכה, אבל לא רק הם - גם ציבור המבוטחים. 
המבוטחים  של  האמיתיים  הסף  שומרי  אנחנו 
הטוב  הפתרון  את  למבוטח  שניתן  אלו  אנחנו 
ביותר גם אם לא הייתה רגולציה כל כך מסיבית. 
תשלומי  לאלפי  דאג  כאן  מהיושבים  אחד  כל 
אנחנו  משולמות.  היו  לא  סוכן  שללא  תביעות 
כי  ונדמה  גבול  יש  דבר  לכל  אבל  פיקוח  בעד 

משהו חצה אותו".

טענות על חוזר צירוף לקוח
צירוף  כי טופס  וסוער טענו הסוכנים  בדיון ער 
לקוח מסורבל ומסובך ואינו ישים במקרים רבים. 
בכל  הלשכה   הנהגת  את  גיבו  הסניף  סוכני 
בכל  המרובה  העשייה  את  ושבחו  פעילותיה 

המישורים.
עו"ד עדי בן אברהם היועץ המשפטי ללשכה 
סקר את הנחיות הרגולציה החדשות בדגש על 

חוזר צירוף לקוח וחובת התיעוד. עמית מילרוט, 
בטיפים  הסוכנים  את  שתפה  ארגונית,  יועצת 
ודני קורוגודסקי סקרו  צביקה קידר  מכירתיים; 
את פעילות הוועדות הפנסיונית והאלמנטארית.

קרא  באנליסט  השקעות  סמנכ"ל  רוקח  נועם 
לסוכנים לתת דגש על ערוץ פרנסה נוסף והוא 
פיננסים  מוכרים  סוכנים  "יותר  הפיננסים. 

ומתפרנסים מהתחום", הדגיש.

לדברי רוזנפלד, סניף חיפה בלשכה נוהג לקיים 
מפגש בוקר חודשי עם הקפדה להגיע בכל פעם 
התקיימו   2016 מתחילת  בצפון.  אחר  ליישוב 
מפגשים בעפולה, קרית ביאליק ונהריה. רוזנפלד 

"חשוב לנו להגיע לכל סוכנת וסוכן. פגשנו
הלשכה.  בכנסי  שנים  היו  שלא  סוכנים  היום 
עצם העובדה שאנו מגיעים לכל סוכן נותנת להם 

את התחושה שהלשכה הגיעה אליהם הביתה". 

אירועי הלשכה
מחוז תל אביב יקיים ב־6.4 יום עיון 
והרמת כוסית לחג הפסח בין השעות 

12:00־16:15, בשיתוף איתוראן. "מרכז פרס 
לשלום", חניה ללא עלות באזור המתחם

רוזנפלד במפגש בוקר בסניף חיפה

יו"ר הוועדה הבטיח 
פעילויות נוספות לטובת 

הסוכנים הצעירים
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ניצולי השואה 
חגגו פורים עם 
סוכני הביטוח 

בירושלים
פעילות משותפת לניצולי 

שואה של הוועדה לפעילות 
וקשרי קהילה, מחוז ירושלים 

והמועדון החברתי "קפה 
אירופה" נערכה לכבוד 

פורים  "באנו לחגוג ולשמח 
את ניצולי השואה"

60 ניצולי שואה מאזור ירושלים כ
עם  יחד  הפורים  חג  את  חגגו 
היה  האירוע  הביטוח.  סוכני 
לפעילות  הוועדה  של  משותפת  פעילות 
ביטוח,  סוכני  לשכת  של  קהילה  וקשרי 
מחוז ירושלים והמועדון החברתי לניצולי 
אביה  שמנהלת  אירופה"  "קפה  שואה 

פרידלך. 

אשורי,  שמואל  ירושלים,  מחוז  "יו"ר 
רעייתו אפרת ואנוכי, באנו לחגוג ולשמח 
נוימן,  טליה  סיפרה  השואה",  ניצולי  את 
קהילה.  וקשרי  לפעילות  הוועדה  חברה 
"במהלך המסיבה הרקדנו את המשתתפים 
'ד'ר  להקה  שניגנה  ג'אז  מוזיקת  לצלילי 
שי,  להם  חילקנו  האירוע  ובתום  ג'אז', 

מתנת לשכת סוכני ביטוח בישראל".
החיוכים של דור הסבים והסבתות שלנו, 
והמגבלות,  הכאבים  למרות  הגוף,  הנעת 
ובעיקר שמיעת הסיפורים שלהם – מילאו 
את חלל האולם ובמיוחד מילאו את הלב 
נשיקת  "קיבלתי  המשתתפים.  כל  של 
תודה על ערב מרגש משבתאי מרקוביץ, 
ניצול שואה בן 92", הוסיפה נוימן. “הוא 
את  בפנינו  ולספר  לבוא  נכונות  הביע 
שנבחר  פורום  בכל  המרתק  חייו  סיפור 
והחלטנו שנזמן את מר מרקוביץ למפגש 

סוכנות וסוכנים".

שמואל אשורי

יאיר המבורגר

עוזי ארגמן

6 דירקטורים נבחרו לחברת המועדונים 
שמחזיקה בנכסי לשכת סוכני ביטוח

"מ נשיא לשכת סוכני ביטוח, אורי מ
צפריר, הביא לאישור הועד המנהל 
דירקטורים  שישה  של  מינויים  את 
בנכסי  שמחזיקה  המועדונים  לחברת 
הדירקטורים  ביטוח.  סוכני  לשכת 
שנבחרו הם יו"ר המועצה הארצית זאב 

ומחוזות  סניפים  ועדת  יו"ר  פרלשטיין, 
אריק ורדי, יו"ר ליסוב סוכנות לביטוח 
וקשרי  פעילות  ועדת  יו"ר  אלי שטרק, 
נתניה  סניף  יו"ר  וינצר,  מיכל  קהילה 
יוסי אנגלמן, ויו"ר ועדת צעירים דביר 

רפ.

"אתם הפנים החדשות"
מלגות בסך 150 אלף שקל חולקו השבוע לסטודנטים של 

המכללה לפיננסים וביטוח  יאיר המבורגר: "הפלוס הגדול 
של הדור הצעיר הוא שהם לא פונקו כמו הדור הוותיק"

אלף מ  150 בסך  לגות 
אתמול  חולקו  שקלים 
סטודנטים  ל־28  )ד'( 
וביטוח  לפיננסים  המכללה  של 
ביטוח,  סוכני  לשכת  ידי  על 
ויו"ר הראל יאיר המבורגר. טקס 
השנה  זו  נערך  המלגות  הענקת 
פועלים  הביטוח  “סוכני  ה־6. 
לאורך  ומהותיים  רבים  בתחומים 
לסטודנטים  אמרה  האדם",  חיי 
יו”ר ועדת פעילות וקשרי קהילה, 
מיכל וינצר, שהנחתה את הטקס. 
הינקות,  מרגע  שם  נמצאים  "אנו 
יש  כאשר  ההתבגרות,  בצמתי 
צורך בסיוע לאורך השנים וכמובן 
של  השתלבות  ובסיעוד.  בזיקנה 
לתת  הצמאים  צעירים  סוכנים 
שירות ללקוח, ולהרחיב את מעגל 
הסוכנים  של  מעבודתם  הנהנים 
הפנים  אתם  מנשוא.  חשובה   -

החזות,  אתם  ביטוח.  סוכני  לשכת  של  החדשות 
התדמית, העתיד".

דור לא מפונק
יו"ר הראל שדיבר על עבודתו  את הטקס פתח 
שהקימו  להורים  "כבן  הצעיר.  הדור  של  הקשה 
סוכנות ביטוח שהפכה לאחר מכן לחברת ביטוח, 
וכאחד שלא שכח מאיפה התחיל, אני מאוד נרגש 
להיות כאן היום", אמר. "הפלוס הגדול של הדור 
 - הוותיק  הדור  כמו  פונקו  לא  שהם  הוא  הצעיר 
פחות,  קצת  אולי  מרוויחים  מאוד,  קשה  עובדים 
אופטימי  אני  מרשימות.  תוצאות  מביאים  אבל 
בענף  במדינה,  מאוד  גדול  ומאמין  תקנה,  חסר 
אולי צריך להנמיך מעט  ומקצוע הסוכן.  הביטוח 
אני  אך  שנושב,  הפופוליזם  גל  לאור  הראש  את 

מאמין שהעתיד ורוד".
אברמוביץ,  אריה  ביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא 
הענקת  טקס  את  שיזם  אנגלר  לאלי  הודה 

שהמשיך  ארגמן  ולעוזי  המלגות 
אותו ומנהל את המיזם כיום. "שיתוף 
הפעולה של הלשכה עם הראל עוסק 
במלגות, בפוליסת ביטוחי הבריאות, 
לנו  וצפויים  השיניים,  בפוליסת 
עוד מיזמים משותפים רבים ביחד", 
אמר. "אנו פועלים במטרה להצעיר 
את הענף ואת הלשכה. במסגרת זאת 
המסר  עם  עלינו  האחרון  בקמפיין 
חוצות  בשלטי  לביטוח'  'הטובים 
אלו  בימים  ועובדים  הארץ,  ברחבי 
על פרויקט סוכן הביטוח 2030 למען 

דור העתיד". 
לביקורת אליה חשופים בימים אלו 
סוכני הביטוח והלשכה התייחס יו"ר 
ארגמן שהדגיש  עוזי  הרווחה,  ועדת 
חדש  דם  הכנסת  של  החשיבות  את 
וטכנולוגי לתחום שיוכל להוביל את 

השינוי.
אמר:  סיבוני  מישל  הראל  מנכ"ל 
לסוכן  לנצח.  יחזיקו  באנשים  שנוגעים  "מקצועות 
לפיננסים  המכללה  ויו"ר  תחליף",  אין  הביטוח 
סטודנטים   2,000" אמר:  סייפר,  אשר  וביטוח, 
וביטוח  לפיננסים  במכללה  שנה  מידי  מוכשרים 
בקורסים והכשרות שונות. ברור היום יותר מתמיד 

- אין עתיד לענף הביטוח ללא סוכן ביטוח".
של  בתה  עקל,  שרי  בירכה  הסטודנטים  בשם 
היותי  "מאז  עקל.  נוגה  והמרכז  ת"א  מחוז  יו"ר 
ילדה אני זוכרת שהייתי מגיעה למשרד של אמא 
בחופשים ומשנה לשנה מצאתי את עצמי מגיעה 
במקצוע  התאהבתי  לבקר.  רק  ולא  לעזור  גם 
וידעתי שיום יבוא ואהיה סוכנת ביטוח כמו אמא 

שלי שעבורי היא המורה הטובה ביותר"
בטוחים  הסטודנטים  "אנו  שרי:  ציינה  עוד 
בהצלחתנו ויודעים שנעשה את עבודתנו נאמנה 
תוך תקווה ומטרה להעביר את השרביט גם לדור 

ההמשך שלנו".
רונית מוגרנשטרן
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לפני  סיום

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

דרושים

דרושה פקידה לעבודה בחצי משרה או במשרה 
מלאה במשרד ביטוח ופיננסים בבני ברק ליד 

משרדי בסר . ניתן לפנות ליצחק - 0544433244

חתם/ת עסקים ברמה גבוהה, שליטה בהנדסי, 
וניסיון מוכח, למשרה מלאה בפתח תקוה. 

למתאימים יוצעו תנאים טובים ואופק קידום. 
jobs@avivit.co.il :קורות חיים למייל

דרוש/ה פקיד/ה ביטוח חיים עם ניסיון וידע 
בעבודה מול חברות הביטוח והלקוחות. נא להעביר 

bootsi@pitronot-bit.co.il-קורות חיים ל

למשרד ביטוח בחולון דרוש/ה פקיד/ה ביטוח 
אלמנטרי , לטיפול בקהל הלקוחות. חובה ניסיון של 

שלוש שנים בהפקה וטיפול בביטוחי רכב ודירה. 
טיפול בחידושי רכב, דירה ועסקים טיפול בתביעות 

ומתן הצעות ללקוחות ולעסקים חדשים. דרישות 
חובה ניסיון בהפקה ובטיפול בביטוחי רכב ודירה 
יכולת עבודה תחת לחץ נא להעביר קורות חיים 

yuval@seiffer-ins.co.il למייל

דרוש/ה סוכן/ת ביטוח בתחום ביטוח חיים לעבודה 
במשרד ביטוח ותיק ומנוסה. תנאים טובים 

למתאימים /ת המשרה ברחובות לפרטים: פאני - 
fany@newafikim.co.il 054-6080300

דרוש/ה עובד/ת מקצועי/ת למשרה מלאה 
בירושלים במרכז העיר, ידע וניסיון בביטוח 

אלמנטרי פרט ומחשוב יתרון. תנאים מעולים 
 למתאים/מה. ניתן לשלוח קו”ח למייל 

shmolik@hayot-ins.co.il

דרוש עובד מקצועי למשרה מלאה/חלקית 
ברחובות. ידע וניסיון בביטוח אלמנטרי פרט 

ומחשוב. תנאים מעולים למתאים. ניתן לשלוח קו”ח 
atidbat@gmail.com למיל

דרוש פקיד/ה למשרה חלקית בראשון לציון. ידע 
בביטוח רכב ורצוי דירות, ידע במחשוב ובעבודות 

 משרדיות. ניתן לשלוח קורות חיים 
Yossi@zilbi.co.i

סוכנות ביטוח “עתיד-ניהול פנסיוני לעצמאים” 
מגייסת לשורותיה סוכנים. אנחנו מחפשים סוכן/ת 

ביטוח עצמאית עם חשיבה לטווח רחוק, ראש גדול, 
יחסי אנוש מעולים ובעל/ת רצון לבנות תיק פנסיוני 

ולייצר הכנסה פאסיבית. אנחנו מציעים עתודה 
ניהולית ואפשרויות קידום לניהול צוות סוכנים 

איתור לידים בצורה עצמאית + קבלת לידים חמים 
מהסוכנות. רישיון פנסיוני חובה! ניסיון במכירות 

 חובה. לתאום ראיון ניתן לפנות 
: litgid10@gmail.com

דרוש/ה פקיד/ה עם ניסיון בביטוח אלמנטרי 
בעיקר, תנאים טובים למתאים/ה המשרה 

 ברחובות לפרטים: פאני  054-6080300 
 fany@newafikim.co.il 

שכירות משנה 

להשכרה משרד- חדר עצמאי ועמדת מזכירה בתוך 
משרד ביטוח בפתח תקווה ניתן לפנות למאיר- 

0522248252

להשכרה חדר במשרד ביטוח ופיננסים בבני 
ברק צמוד למשרדי בסר. ניתן לפנות יצחק- 

 0544433244

להשכרה משרד  86 ממ"ר ברחוב הגיבורים 53 פינת 
הרברט סמואל בחדרה  ב- 2000 ₪. 04-6377399   

  0775377140

להשכרה משרד איכותי ומסודר בראשון לציון 
במרכז העיר רחוב הרצל בבניין משרדים מחודש, 
חניה צמודה לסוכן, במשרד קיימות עד 3 עמדות 

עבודה כולל ציוד משרד מלא ותשתיות רשת, 
אזעקה, מצלמות ועוד. רק לבוא ולשבת לעבוד. 
לפרטים: אורי 052-2496104, אפשרות כניסה 

מידית

משרד יוקרתי באזור הבורסה בר”ג, לסוכן ביטוח 
חיים בריאות וחיסכון המעוניין בשרותי משרד 

כוללים ורחבים בכל תחומי הביטוח הפנסיוני. ניתן 
לקבל בסכום סמלי ובעבודה משותפת – אטרקטיבי 

09-7738381

בסוכנות ביטוח בפתח תקוה משרד/ים לסוכן 
מרוהט/ים, עם כל הציוד הנלווה: תשתית רשת, 

חיבור לחברות ביטוח, הקלטת שיחות, חדר ישיבות, 
חשמל, ארנונה, מים, ניקיון, ועוד). לפרטים: מ: 

ziv@avivit.co.il

בסוכנות ביטוח בפתח תקווה משרד/ים לסוכן 
מרוהט/ים, עםכל הציוד הנלווה שכלולות במחיר 

)תשתית רשת, חיבור לחברות ביטוח, הקלטת 
שיחות, , חדר ישיבות, חשמל, ארנונה, מים, ניקיון, 

 חדר ישיבות מאובזר ועוד(. לפרטים:
ziv@avivit.co.il

להשכרה משרד מפואר 21 מטרים, במרכז חדרה 
סמוך לפיאצה ולמשרדים להשכרה. טלפון: גיני 

04-6343536 אילנה 052-2260788

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח 

למעוניינים בהשקעה בתיקי ביטוח. לפרטים 
dani@gsr.co.il גשר מיזוגים, רכישות והשקעות  

מעוניין לרכוש תיקי ביטוח חיים. לפרטים- אביחי : 
050-9114142

למשרד לביטוח ותיק מאוד, דרוש תיק ביטוח 
)חיים/אלמנטרי( לניהול בתנאים מעולים אפשרות 

להעסקה על התיק, אפשרות לשילוב מכירה וניהול. 
סודיות מובטחת. פרטים: פאני - 054-6080300 

fany@newafikim.co.il

סוכנות ביטוח מובילה רוכשת במכפיל שוק גבוה 
תיקי אלמנטרי ופנסיוני באופן מלא או חלקי. 
 תנאים מעולים קורות חיים ניתן לשלוח לשי

shay@klauzner.co.il 052-8033305 

מעוניין לקלוט וללוות עד לרכישה של תיק סוכן. 
חיים ואלמנטארי. כולל משרד ותפעול סודיות 

 מובטחת. מיכאל. נייד 052-8741331-
michaele@b4-u.co.il

לשכת סוכני הביטוח 
 משתתפת בצערו של 

חבר הלשכה ישראל כנר 
 במות אימו 

יוכבד ז"ל
שלא תדעו עוד צער

כבכל שנה אימצה חברת שגריר את מאושפזי מחלקת הילדים ושימחה אותם 
בפורים. הילדים נהנו ממשלוחי מנות שנתרמו בין היתר על ידי ילדי גן בחולון

אימצה כ השנה  גם  המסורת  מיטב 
הילדים  מחלקת  את  שגריר  חברת 
שבחולון.  וולפסון  החולים  בית  של 
והגרירה  הדרך  שירותי  חברת  עובדי  עשרות 
הגדולה בישראל, בהם גם מנהל המכירות יובל 
מלאים  מנות  משלוחי  וחילקו  תרמו  שיבר, 
בממתקים ומשחקים להפגת המתח של הילדים 
החולים  בבית  השהייה  בזמן  ומשפחותיהם 

שיכולה להימשך גם תקופה ארוכה.  
חלק מהממתקים עבור משלוחי המנות נאספו 
גם הפתעות  והעביר  מגן אופק בחולון שנרתם 
 – קון  טלי  בנוסף,  לילדים.  קופסה  ומשחקי 
ליצנית במקצועה הידועה כ"טלי מבולבלי" יחד 
עם בובת מיניון ענקית התנדבו להופיע בחינם 
למען הילדים הצחיקו ושימחו אותם גם ברגעים 

הצחיקו את הילדים גם ברגעים הקשים שלהםהקשים שלהם.

משנכנס אדר: שגריר התנדבה 
במחלקת הילדים בוולפסון
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