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אלי י ח"כ  בכנסת  הרפורמות  ועדת  ו"ר 
כהן, ביקש לקבל הבהרות על זהות חברי 
הביטוח  על  למפקחת  המייעצת  המועצה 
החוק  בהצעת  דיון  בעקבות  זאת  ופעילותה. 
והחיסכון  הביטוח  ההון,  שוק  אגף  את  להפוך 

באוצר לרשות עצמאית. 
המועצה  את  לבטל  גם  מוצע  החוק  בהצעת 
נציגי  גם  חברים  שבה  לממונה,  המייעצת 
בתחומים  למפקחת  לייעץ  ושאמורה  הלשכה 
נשיא  מ"מ  טען  בדיון  הענף.  של  השונים 
הועדה,  חברי  בפני  צפריר,  אורי  הלשכה, 
האיזון  לביטול  יוביל  המועצה  ביטול  כי 
אף  וזאת  הפיקוח  רשות  פעילות  על  והבקרה 
מעבר לביטול הפיקוח הפרלמנטרי של ועדת 
תמכו  בדיון  הביטוח  חברות  נציגי  הכספים. 
בעמדת הלשכה וציינו שהם שותפים לחששות 

שהעלה בדיון מ"מ נשיא הלשכה.

מעדיף להתנהל בלעדי המועצה
בביטול  שתומכת  המפקחת,  טענה  לעומתם 
משום  מיותרת  היא  כי  המייעצת,  המועצה 
תחומים  באלו  ברורות  הגדרות  אין  שממילא 
אינה  שזו  צפריר,  השיב  כך  על  לייעץ.  עליה 
לוועדת  תציע  הלשכה  וכי  לביטולה  עילה 
הרפורמות הצעות לגבי התחומים בהן המועצה 

תהיה מוסמכת לייעץ בהן.
לפני ישיבת הוועדה, שהתקיימה לפני שבוע, 
יו"ר  אל  אברמוביץ  אריה  הלשכה,  נשיא  פנה 
במהלך  "מדובר  כי  והתריע  כהן,  ח"כ  הוועדה 
פיקוח  כל  להסיר  ותכליתו  עיקרו  אשר  נוסף 
הביטוח,  על  הפיקוח  פעולות  על  והשגחה 
מתוך מטרה להותיר את הרשות ללא כל גורם 
נראית, לשיטתה של הלשכה,  זו  ומגמה  מאזן, 
כלוקה בחוסר סבירות קיצונית ומשכך הלשכה 
סבורה כי אין מקום להיעתר לבקשה זו", כותב 

אברמוביץ.
על פי חוק הפיקוח, המועצה המייעצת אמורה 

אמורים  אשר  חברים,  מ־15  מורכבת  להיות 
לא  היא  ואולם  הביטוח,  על  למפקח  לייעץ 
התכנסה שנים רבות ולכן טוען האוצר כי היא 
יש לבטלה. "במועצה מיוצגים מבטחים, סוכני 

במכתבו.  אברמוביץ  קובע  ומבוטחים",  ביטוח 
המייעצת  במועצה  הנוכחים  חשיבות  "מפאת 
בשוק  השחקנים  קשת  כל  את  מרכיבים  אשר 

באופן   1996 בשנת  הפיקוח  חוק  תוקן  הביטוח 
יהיו 3 נציגים במועצה  אשר קבע, כי ללשכה 
בשוק  המעורה  גורם  שמהווה  כמי  המייעצת, 
הביטוח והיכול לתרום מראייתם הרחבה לטובת 
הענף כגורם מייעץ לפיקוח. הטענה כי אין מקום 
לבטלה,  ויש  המייעצת  המועצה  של  לקיומה 
הואיל והיא אינה מתכנסת שנים ארוכות, אינה 
אם  כי  המועצה,  של  תפקודה  מחוסר  נובעת 
נובעת מעצם העובדה שהפיקוח כלל לא פועל 
לכנס אותה ומעדיף להתנהל בלעדיה. עם כל 
הכבוד, נראה כי שיקולי הפיקוח נובעים מהרצון 
העז להסיר כל צורך בדיווח או התייעצות מצד 

הפיקוח עם גורמי השוק הרלוונטיים".
המועצה  תבוטל  שאם  עוד,  הציע  אברמוביץ 
חלופי  סעיף  האוצר  של  החוק  בהצעת  יוכנס 
הלשכה,  עם  להתייעץ  יידרש  הפיקוח  לפיו 
על מנת לקבל את עמדת סוכני הביטוח לפני 

פרסום הוראות וחוזרים.

בעקבות   התערבות הלשכה

ועדת הרפורמות בודקת את ביטול 
המועצה המייעצת לממונה

במסגרת ההצעה להקמת רשות פיקוח עצמאית מוצע גם ביטול המועצה 
המייעצת ‰ אברמוביץ: "מדובר במהלך שתכליתו להסיר כל פיקוח והשגחה על 

פעולות הפיקוח על הביטוח" ‰ חברות הביטוח תומכות בעמדת הלשכה

רונית מורגנשטרן

הפרדת  הרשות

"מפאת חשיבות הנוכחים במועצה 
המייעצת אשר מרכיבים את כל 
קשת השחקנים בשוק הביטוח 
תוקן חוק הפיקוח בשנת 1996 

 באופן אשר קבע, כי ללשכה יהיו 
3 נציגים במועצה המייעצת"

כהן. ביקש 
לקבל הבהרות

אברמוביץ. 
מתריע מפני 

ביטול המועצה 
המייעצת
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חדשות  הביטוח

www.guideline.co.il  072-2514488 .לפרטים נוספים  טל
סוכנות הביטוח שלך בידיים טובות!  

• טיפול בקבצי פרודוקציה

• ממשק מעסיקים – העברת קבצי XML, טיפול בריג'קטים משוב ובקרה

• טיפול בלקוחות -  פניות, מסמכים, בירורים ועוד

• תיעוד הטיפול ומסמכים במערכת ניהול לקוח

• עבודה מול כל חברות הביטוח והיצרנים – הפקות, תביעות וגבייה

• טיפול בפדיונות / סיומי עבודה / קבלת בעלות

לסוכני ביטוח

בעקבות ביקורת בחברות 
הביטוח מפרסם האוצר 

הקלות למבוטחים
הביקורות מצאו כי החברות דוחות תביעות של מבוטחים 

לאחר ביצוע   הערכות לא משקפות ‰ בין היתר קבעה 
המפקחת הנחיות חדשות בנושא אי שליטה בסוגרים

רונית מורגנשטרן

וחסכון ה ביטוח  ההון,  שוק  על  ממונה 
במשרד האוצר, דורית סלינגר, מגדירה 
בהוראות חדשות לחברות ביטוח, כיצד 
עליהן לפעול אל מול מבוטחים המגישים תביעה 
בכל תחומי הפעילות, בדגש על ביטוחי סיעוד.  

בעקבות  באה  החדשות  ההוראות  קביעת 
ציבור  ופניות  ביטוח  בחברות  שבוצעו  ביקורות 
שהתקבלו באגף הפיקוח באוצר. הביקורות מצאו 
לאחר  מבוטחים  של  תביעות  דוחות  חברות  כי 
נאמנה  משקפות  שאינן  תפקוד  הערכות  ביצוע 
את מצב המבוטח. בנוסף, נמצא כי מכתבי הדחייה 
לא הציגו נימוקים מפורטים כנדרש ובכך פגעו 

ביכולת של המבוטח לממש את זכויותיו.
בנושאי ביטוח סיעוד קובעת הממונה כי מבוטח 
שבשל היענות נמוכה של השלפוחית שמתבטאת 
למשל בתכיפות במתן שתן, ובשל קושי בניידות 
כזכאי  יוכר  סוגריו,  על  לשלוט  מסוגל  אינו 
דחתה  בכך   .ADLה־ פעולות  במסגרת  לנקודה 
שקושי  הביטוח,  חברות  טענת  את  המפקחת 
בניידות המביא לאי שליטה בסוגרים, אינו נובע 

מחוסר שליטה בסוגרים.
או  שיווי משקל  מחוסר  מבוטח שסובל  בנוסף, 
שסובל מחוסר יציבות הגורמים לנפילות חוזרות 

ונשנות, ייחשב כמי שאינו מסוגל להתנייד.
אי  בגלל  תביעה  דחיית  על  ההגבלה  בנושא 
גילוי קבעה המפקחת הוראות נוספות המתייחסות 

לתביעות בכל סוגי הביטוח ומגבילות את חברות 
הביטוח בדחיית תביעה עקב טענות של אי גילוי 

מצד המבוטחים.
מפורטות  דחייה  הודעות  בנושא  כן,  כמו 
משלוח  בחובת  החברות  את  מחייבת  המפקחת 
דחיית  בעת  ומפורטות  מנומקות  דחייה  הודעות 
המסמכים,  למכלול  התייחסות  תוך  תביעה, 

לחוות דעת ולממצאי חקירה.

מפרטת  המפקחת  לחקירות  הנוגע  בכל 
בהוראותיה לעניין שימוש בחקירות לצורך בירור 
ויישוב תביעה )איסור התחזות מצד חוקר, איסור 
התניית שכר טרחה בתוצאות החקירה, חובת גילוי 

ממצאי החקירה בפני התובע(.
בחירה  זכות  מתן  על  המפקחת  הורתה  בנוסף 
למבוטח או צד ג' לשלוח ולקבל הודעות מחברת 
הדואר.  באמצעות  רק  ולא  דרך,  בכל  הביטוח 
הביטוח  חברת  חובת  כי  המפקחת  קובעת  עוד 
לברר תביעה גם במקרה שיש למבוטח חוב כלפי 

חברות הביטוח.

 מבוטח שסובל מחוסר שיווי 
משקל או שסובל מחוסר יציבות 
הגורמים לנפילות חוזרות ונשנות, 
ייחשב כמי שאינו מסוגל להתנייד.

הלשכה 
מוודאת עמידת 
כל ספקי כתבי 
השירות בחוזר 

המפקחת

חוזר ב של  לתוקף  כניסתו  עקבות 
ב־30.6.2016,  השירות  כתבי 
שלחה לשכת סוכני ביטוח השבוע 
המשווקים  השירות,  ספקי  לכל  מכתב 
מכתב  שירות,  כתבי  סוכנים  באמצעות 
עמידתם  על  אישור  לקבל  מהם  המבקש 
בחוזר. במכתב צוין כי חוזר כתבי השירות 
של  מכירה  לצורך  מוגדרים  תנאים  קבע 
ללא  ביטוח,  סוכן  ידי  על  שירות  כתבי 

מעורבות של חברת ביטוח. 
אישור  הועבר  השבוע 
קבוצת  של  עו"ד  מטעם 
קופל, לפיו היא עומדת בכל 

שהפיקוח  ״כיוון  החוזר.  תנאי 
אינו יכול בעצם לפקח על ספקי השירות, 
לוודא  הוא הטיל על הסוכנים את החובה 
כי הם פועלים מול ספקי שירות העומדים 

בתנאי החוזר. 
על  לתמונה  הלשכה  נכנסת  כאן  בדיוק 
את  להם  ולהציג  לסוכנים  לסייע  מנת 
החוזר״.  בתנאי  עומדות  אשר  החברות 
אריאל  כללי  לביטוח  הועדה  יו"ר  אמר 
מונין. ״אנו מצפים לשיתוף פעולה של כל 
ספקי השירות הרואים בסוכנים כמפיצים 

העיקריים״.

רונית מורגנשטרן

אריאל מונין
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הביטוח  הסיעודי



פוליסת הסיעוד האחידה לחברי קופות 
החולים – לא רק מה שחשבתם

פוליסות הסיעוד הקבוצתיות לחברי קופות החולים, נחשבות במשך 
שנים כרובד בסיסי ראשוני מוגבל, אך כדאי, בעיקר בשל עלותן הנמוכה 

 השינויים הצפויים בפוליסות אלה עלולים להפוך אותן לכדאיות 
הרבה פחות ולהעמיד בסימן שאלה את עתידן בטווח הארוך

גבי נקבלי

 מקום השהיה 
של המבוטח

 תגמול ביטוח חודשי 
למבוטח השוהה 

בבית )פיצוי(

תגמול ביטוח לודשי 
למבוטח השוהה 

במוסד )שיפוי(

 גיל הצטרפות לראשונה לביטוח 
סיעודי קבוצתי לחברי קופת חולים

עד גיל 49

5,000 ש"ח

10,000 ש"ח

50 עד 59

4,500 ש"ח

6,500 ש"ח

60 ומעלה

3,500 ש"ח

4,500 ש"ח

סכומי הכיסוי בפוליסה האחידה:

*סכומי השיפוי במוסד המופיעים בטבלה, הינם הסכומים המירביים, ולא יעלו על שיעור של 80% מסך 
ההוצאה ששילם המבוטח

הביטוח ע ההון,  שוק  אגף  הנחיות  פי  ל 
לתוקפה  ב־1.7.16  נכנסה  והחיסכון 
פוליסת הסיעוד האחידה לחברי קופות 
מעבר  בעת  כי  הינה  הרפורמה  מטרת  החולים. 
לביטוח  להצטרף  החבר  יוכל  חולים,  קופות  בין 
הצהרת  ללא  הקולטת,  הקופה  של  הסיעודי 
בריאות וחיתום ותוך שמירה על זכויותיו ובתוך 
כך גם ניסיון לסיים את המשבר המחריף בביטוחי 
פתרון  ולספק  המתמשכת  הסאגה  ואת  הסיעוד 
ומעלה   60 בני  הקבוצתיים  הביטוחים  לנפלטי 

שהסתיימו או עומדים בפני סיום.
לביטוח  ברצף  שההצטרפות  למרות  זאת,  עם 
היוותה  החדשה,  החולים  קופת  לחברי  הסיעודי 
את הטיעון המרכזי לביצוע הרפורמה, שבועיים 
את  לדחות  הפיקוח  בחר  לתוקף,  כניסתה  לפני 
 .2017 ינואר  לתחילת  עד  זה  סעיף  של  יישומו 
בכך הוא מותיר רבים שעברו לאחרונה או שיעברו 
בחודשים האחרונים לקופת חולים אחרת, כשהם 
חשופים ועלולים להימצא במצב בו לא יתקבלו 
לביטוח הסיעודי בקופה הקולטת או שיהיו זכאים 

לזכויות מופחתות. 
הנוגע  בכל  הפוליסות,  בתנאי  שינויים  לצד 
להיקפי ותקופת הכיסוי והחריגים המוגדרים בה, 
לא  יחולו  אלה  ששינויים  לכך  ערים  להיות  יש 
רק על מצטרפים חדשים לביטוח, אלא ישנו את 
מצבם ואת הכיסוי לו זכאים למעלה מ־4 מיליון 
מבוטחים קיימים המבוטחים בפוליסות אלה שנים 

רבות.

התייקרות משמעותית
לצד תנאי הפוליסה האחידה, כפי שנקבעו על 
השפעה  גורמי  ישנם  הביטוח,  על  הפיקוח  ידי 
בתחום,  הביטוחי  בסיכון  הגידול  ובהם  נוספים 
מכרזים לבחירת מבטחים חדשים והנחיות הפיקוח 
להביא  )שעשויות  תביעות  לישוב  הנוגע  בכל 
שנדחו  ובמקרים  יותר  רבות  תביעות  לאישור 
להתייקרות  להביא  עלולים  אלה  כל  כה(.  עד 
עשרות  לכדי  עד  ותגיע  שייתכן  משמעותית 
אחוזים בתעריפי פוליסות אלה בשנים הקרובות. 
הינן  החולים  קופות  לחברי  הסיעוד  פוליסות 
פוליסות קבוצתיות מסחריות, בהן קופת החולים 
ומתופעלות  מנוהלות  והן  הפוליסה,  בעלת  היא 
כי  הינה  הדבר  משמעות  ביטוח.  חברות  ידי  על 

חברת  לבין  החולים  קופת  בין  בהסכם  מדובר 
לרבות  הפוליסה,  תנאי  מוגדרים  ובו  ביטוח 
התעריפים וכי אין וודאות לגבי הכיסוי העתידי, 
הפוליסה  של  הגדול  יתרונה  והמחיר.  התנאים 
אותה  יחסית,  הנמוכה,  בפרמיה  הינו  הקבוצתית 
בכך  הם  חסרונותיה  לשלם.  המבוטחים  נדרשו 
שהפרמיה משתנה, היא אינה צוברת ערכי סילוק 
ובעיקר בכך שמדובר בהסכם מוגבל בזמן, אשר 
ניתן לשנות את תנאיו והפרמיות הנגבות בגינו 
באופן חד צדדי ע”י בעל הפוליסה והמבטח ואין 
בו  הכיסוי  על  להשפיע  יכולת  כל  למבוטחים 
הם מבוטחים במסגרתן. לעובדות אלה משמעות 
גדולה באשר ליכולת להסתמך על ביטוחים אלה 
לטווח ארוך, כפי שראוי להתייחס ביטוח סיעודי.

על  תהיה  בפוליסה  סיעוד  לגמלת  הזכאות 
של  מצב  או  לפחות,   ,ADL’s ב־3  עמידה  בסיס 
“תשישות נפש”. למרות הזהות בתנאי הפוליסה, 
ידי  על  תיקבענה  והן  שונות  תהיינה  הפרמיות 
כבר  כך,  בתוך  החולים.  וקופת  הביטוח  חברת 
לחברי  הסיעוד  פוליסת  תעריפי  כי  פורסם 
כללית, יעודכנו בשתי פעימות – הראשונה החל 

מיום 01.08.2016 והשנייה החל מיום 1.2.2017.
שינויים  חלים  הכיסוי,  ותקופת  סכומי  לצד 
נוספים בפוליסות, אשר פוגעים באיכות הכיסוי 
אל מול הקיים כיום בחלק מהפוליסות. הפוליסות 

תאונות  עקב  שייגרמו  ביטוח  מקרי  יכסו  לא 
הניידות  הגדרת  עבודה.  תאונות  או  דרכים 
בפוליסה )כמו שאר הגדרות מקרה הביטוח( תהיה 
מותאמת להגדרות המינימום שמחייב הפיקוח על 
ייחשב  לא  גלגלים  לכיסא  שריתוק  כך  הביטוח, 
תנאי מספיק להכרה במבוטח כמי שאינו מסוגל 
 60 תהיה  ההמתנה  תקופת  עצמו.  בכוחות  לנוע 
יום וחיילים בשירות חובה ייפלטו מהביטוח ולא 
יהיו מכוסים. בתום השירות יוכלו להצטרף חזרה 
לביטוח, אולם יידרשו לעבור חיתום מחדש. לצד 

זאת, בוטל גיל הכניסה המקסימלי להצטרפות. 

אין פתרון
עבור רוב המבוטחים, מציעה הפוליסה האחידה 
סכומי כיסוי מצטברים גבוהים מאלה להם הם היו 
חברי  עבור  הכיסוי  למעט  וזאת  כה,  עד  זכאים 
כללית שהצטרפו לביטוח בגיל צעיר וחברי מכבי 
כיום  הקיימים  ההבדלים  בשל  במוסד שנפגעים. 
בין הפוליסות בקבוצות הגיל לבין אלה המוגדרות 
בפוליסה האחידה, קיים בלבול רב באשר לזכויות 

מבוטחים קיימים בגילאים שונים. 
בנוסף, בפוליסת הסיעוד לחברי מכבי, בוטל רובד 
ומעלה   60 בני  מבוטחים  כסף”.  “סיעודי  הכיסוי 

בפוליסות סיעוד קבוצתיות אשר הסתיימו 
להסתיים  עתידות  או   2011 מינואר  החל 
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מידע מפורט נוסף ניתן למצוא באתר 
www.ofekzahav.com :אופק זהב

הביטוח  הסיעודי

 קבוצתי סיעוד  בביטוח  מבוטחים  ושאינם 
לחברי קופ”ח, יהיו זכאים להצטרף לפוליסת 
הסיעוד לחברי קופת החולים בה הם רשומים, ללא 
בחינה של מצב רפואי קודם וזאת תוך 120 ימים 
הביטוח  תקופת  תום  ממועד  או  התחילה  ממועד 

הקבוצתי, המאוחר מביניהם. 
פתרון  כל  זו  ב”בשורה”  אין  הצער,  למרבה 
למרביתם וזאת על רקע שלוש בעיות עיקריות 
– הראשונה היא סכומי הכיסוי הנמוכים להם הם 
הצטרפותם  השפעת  היא  השנייה  זכאים,  יהיו 
על המחירים שישלמו כלל המבוטחים הקיימים 
זה  שפתרון  היא  מכולן  והחמורה  והשלישית 
הביטוחים  לנפלטי  אמיתי  מענה  כל  נותן  אינו 

מבוטחים  כבר  הגדול  רובם  שכן  הקבוצתיים, 
בביטוחי הסיעוד לחברי קופה”ח. לאלה, למרבה 
הצער, לא יתאפשר לרכוש רובד נוסף בביטוחי 
ולו  לפצות  היה  שיכול  קופ”ח,  לחברי  הסיעוד 
שהיה  הקבוצתי  הכיסוי  אובדן  על  חלקי  באופן 

ברשותם. 
ראוי לציין כי מזה זמן אנו פועלים עם הלשכה 
לקידום פתרון ראוי, חברתי והגון יותר שגיבשנו 
הנמצאים  המבוגרים,  המבוטחים  קבוצת  עבור 
הסיעוד  תחום  ביותר.  והגבוה  המיידי  בסיכון 
דרמטיים  שינויים  האחרונות  בשנים  עובר 
לצד  הנוכחית,  הרפורמה  פניו.  את  המשנים 
לבצע  כולנו  את  מחייבות  הנוספות,  התמורות 

תכנון סיעודי אישי מקצועי, נכון ומקיף ולוודא 
הכרחית  הגנה  הלקוחות  וברשות  ברשותנו  כי 
בדמות כיסוי סיעודי פרטי, הצובר ערכי סילוק 
ויפה  החיים,  לכל  ומובטחים  ידועים  ושתנאיו 

שעה אחת קודם.

הכותב הינו יועץ לשכת סוכני ביטוח לענייני 
בריאות וסיעוד 

סכומי הביטוח למבוטחים קיימים

כללית

מכבי סיעודי - זהב

מכבי סיעודי - כסף

מאוחדת

לאומית

גיל לזכאות עפ״י התקנות גיל הצטרפות לראשונה לפוליסה הקיימתקופ"ח

כיסוי פוליסה אחידה 

שיפוי במוסדפיצוי בבית 

64-60

50 ומעלה

60 ומעלה

50-65

60-64

59

49

59

49

59

4,500

5,500

4,500

5,500

4,500

6,500

10,000

6,500

10,000

6,500

http://www.insurance.org.il/
http://www.insurance.org.il/
http://www.ofekzahav.com
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חדשות  הביטוח

בתחילת ה הודיעה  ביטוח  ראל 
סוכני  לשכת  לראשי  השבוע 
ביטוח כי היא תיקנה את טופס 
הצירוף לביטוח בריאות והיא מתקנת גם 
את טפסי הצירוף לביטוח חיים. התיקון 
הוא בעקבות פנייה של הלשכה לחברת 

הראל.
נשיא  מ"מ  צפריר,  אורי  לדברי 
הראל,  מול  בנושא  שטיפל  הלשכה, 
הצירוף  בטופסי  סעיף  בתיקון  מדובר 
רשמה  היא  בו  ביטוח  הראל  חברת  של 
את הסוכן כשלוח המבוטח, ולא כשלוח 
בחוק   33 לסעיף  בניגוד  "וזאת  החברה, 
חוזי הביטוח לעניין כריתת חוזה ביטוח, 
המבטחת",  שלוח  הוא  שהסוכן  הקובע 
אמר צפריר. "רק הלקוח יכול לבחור על 
הסוכן  את  למנות  אם  דעתו  שיקול  פי 

חוזה  לחוק   33 סעיף  כי  לציין,  יש  לשלוחו". 
של  שלוחה  הוא  הביטוח  שסוכן  קובע  הביטוח 
חברת הביטוח, וככזה כל טעות שלו כמוה כטעות 

של חברת הביטוח, מה שפועל לטובתו 
ולטובת המבוטח. 

מול  זה  בנושא  צפריר  טיפל  בעבר 
תיקנו  והן  ומנורה,  איילון  החברות 
מול  במהרה.  בהתאם  הטפסים  את 

והלשכה  הנושא התעכב,  חברת הראל 
הוצפה בפניות רבות של סוכני ביטוח 
להגיש  מהלשכה  שדרשו  החברה  של 
הביטוח.  על  למפקחת  תלונה  בעניין 
של  בנושא  הטיפול  בעקבות  כאמור, 
על  הראל  הורתה  הלשכה,  נשיא  מ"מ 

תיקון הטפסים.

 "רק הלקוח יכול 
לבחור על פי שיקול 
דעתו אם למנות את 

הסוכן לשלוחו"

בעקבות פניית הלשכה – הראל 
תיקנה את טופס הצירוף לביטוח 

רונית מורגנשטרן

צפריר. טיפל מול הלשכה

33345 | פוינטר | סטריפ | גודל: 200/126 | תאריך: 13.6.16

יותר שקט ללקוחות שלך
סוכן יקר, 

מעתה ניתן לרכוש שירותי דרך וגרירה למשאיות 
עד למשקל 15 טון. את השירות ניתן לרכוש דרך 
חברות הביטוח: מנורה, מגדל, כלל, הראל, ביטוח 

חקלאי, הכשרה, שומרה, פניקס ושלמה ביטוח.
לפרטים נוספים פנה לחתמ/ת בחברת הביטוח.

לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822
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חדשות  ההלשכה

חדש בהראל
המערכת הדיגיטלית ל"עסק בקליק"

מהיום במכלול שלי

b1
3
6
2
7
/1

4
9
2
6

פרטים במחוזות

“המפקחת מעדיפה את הביטוחים הישירים”
בכנס מחוז חיפה והצפון תקף יו״ר המחוז, מיכה אדוני, את התנהלות המפקחת שלטענתו מנסה 
לייתר את סוכני הביטוח ‰ רוזנפלד: “מנכ"ל המסלקה בחר לצאת במתקפה כנגד ראשי הלשכה"

מערכת ביטוח ופיננסים

השתתפו כ הצפון  מרחבי  סוכנים   150
בכנס מחוזי שנערך בבית גבריאל שעל 
שפת הכנרת, בשותפות של איילון חברה 
בין היתר חברים מהנהגת  לביטוח. לכנס הגיעו 
קובי  ורדי,  אריק  וביניהם  ביטוח  סוכני  לשכת 
ורדי, מקסים דרעי, ומנכ"ל הלשכה, רענן שמחי.
המועצה  ראש  גרינבאום,  עידן  השתתף  בכנס 
המשתתפים  את  שבירך  הירדן,  עמק  האזורית 
את  לעשות  בחרה  שהלשכה  מכך  סיפוק  והביע 

הכנס בעמק הירדן. 
יו"ר מחוז חיפה והצפון, מיכה אדוני, פתח את 
תרומתה  את  נס  על  והעלה  ברכה  בדברי  הכנס 
בנושאים  הביטוח  סוכני  לציבור  הלשכה  של 
הניהול  דמי  הפרדת  כמו  האחרונה  מהתקופה 
בביטוח  המלחמה  מקצועיים,  כנסים  מהעמלה, 

הישיר ועוד. 

דורשים שירות זמין
המפקחת  מדיניות  את  אדוני  תקף  מכן  לאחר 
"המפקחת  כי  ואמר  סלינגר  דורית  הביטוח,  על 
החליטה לייתר את סוכני הביטוח כאשר רוממות 
הביטוחים  את  מעדיפה  והיא  בגרונה  התחרות 
להסדרה,  זקוק  הביטוח  ענף  נכון,  הישירים. 
הנוכחית",  המפקחת  שנוהגת  כפי  לא  אולם 
כנגד  הוגשו  שלה  הקדנציה  "מתחילת  קבע. 
האם  הזה.  כדבר  היה  לא  בג"צים,   23 הפיקוח 
טלפנים,  פארם,  סופר  הרכב,  שיבואני  תקין  זה 
נסיעות  וסוכני  בנקאים  החולים,  קופות  עובדי 
ימכרו ביטוח ללא רשיון? היעלה על הדעת שלא 
נמכרות כמעט פוליסות בריאות חדשות, אחידות 
מעלליה  בגלל  וזאת   – המסלקה  בגלל  ופנסיות 

של המפקחת?”.

הנדסיים  עסקים  תחום  אחראית  מצא,  אורנה 
ביטוח  בתחום  לסוכנים  ידע  הוסיפה  באיילון, 
עבודות קבלניות. עופר בן נון הרצה על ביטוח 
עדי  עו"ד  בישראל;  הנדסי(  מכני  )ציוד  צ.מ.ה 
בן אברהם, היועץ המשפטי של הלשכה, הרצה 
מולה.  להתמודד  וכיצד  הרגולציה  דרישות  על 
אריאל מונין, יו"ר הוועדה לביטוח כללי, הסביר 
את  וציין  הרגולציה מהלכה למעשה  יישום  על 
הם  כאשר  הביטוח  סוכני  על  המוטלים  החובות 
עובדים מול ספקי שירות. אליעוז רבין הרצה על 
פיתוח  מנהלת  מלאך,  קרן   .2030 הביטוח  סוכן 
עסקי בלשכה הסבירה על פרוייקט סוכן ממ"ש 

וקראה לסוכנים צעירים להצטרף ללשכה.

על  סיפר  צפריר,  אורי  הלשכה,  נשיא  מ"מ 
העבודה שעושה הנהגת הלשכה למען הסוכנים, 
עבודתם  העושים  הלשכה  שפעילי  כך  ועל 
בהתנדבות ומצפים לקבל רק דבר אחד - תודה 

והערכה.
ליאור רוזנפלד, יו"ר סניף חיפה התייחס לנושא 
לתת  מהמסלקה  דורשים  "אנו  ואמר,  המסלקה 
שירות זמין ומדויק. אנו לא מקבלים שירות כזה. 
מנכ"ל המסלקה בחר לצאת במתקפה כנגד ראשי 
הלשכה במקום לתקן את מה שצריך בבית שלו", 
להרצאה  הסוכנים  זכו  לקינוח  רוזנפלד.  תקף 
מרתקת של כתב ערוץ 2, העיתונאי אוהד חמו 

בנושא "ישראל והפלסטינים - לאן".

רוזנפלד )מימין(, חמו ואדוני
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משקיעים  בגז

כספי עמיתי הראל ביטוח יושקעו 
במאגר הגז הטבעי “תמר”

רונית מורגנשטרן

רוכשת ק ופיננסים  ביטוח  הראל  בוצת 
הגז  במאגר  אנרג'י  נובל  מאחזקות   3%
מיליון  כ־369  תמורת  "תמר"  הטבעי 
בגין  נובל  תקבולי  יופחתו  זה  מסכום  דולר. 
הסגירה  למועד  ועד  ב־1.1.2016  החל  המאגר, 
בגין  תשלומיה  בניכוי  העסקה,  של  הסופי 
סכום  ריבית.  בהתאמות  זו  בתקופה  המאגר 

ההפחתה הסופי עדיין אינו ידוע.
הראל  עמיתי  מכספי  מתבצעת  הרכישה 
קרן  עם  יחד  הראל,  של   הנוסטרו  וכספי 
פרייבט  קרן  תש"י(,  )קרן  לישראל  תשתיות 
יו"ר  מחזיק  בה  בתשתיות,  להשקעה  אקוויטי 
)40%(. בשאר מחזיקים  יאיר המבורגר  הראל, 
ירון  הקרן  ומנכ"ל   )40%( רוה  יהודה  עו"ד 

קסטנבאום )20%(.
מקבוצת הראל ביטוח נמסר כי מאגר הגז תמר 
הינו נכס שמניב תזרים שוטף ומשמעותי מיום 
לטובת  נאותה  תשואה  להניב  וצפוי  הרכישה, 
מקבוצת  הפנסיה  וקרנות  הגמל  קופות  עמיתי 
ותש"י  להראל  ניתנה  העסקה,  במסגרת  הראל. 

האופציה לרכוש 1% נוסף מהחזקות נובל במאגר 
"תמר" באותם תנאים. נובל אנרג'י היא השותפה 
המפעילה המחזיקה ב־36% ממאגר "תמר". נובל 
מימוש  במסגרת  במאגר,  מאחזקותיה  מוכרת 
המתווה להגברת התחרות במשק הגז, בו נקבע כי 
תמכור 11% מאחזקותיה. יתר האחזקות ב"תמר" 
קידוחים  דלק   )28.75%(  2 נגב  ישראמקו  הן:  
ודור   )15.625%( נפט  חיפושי  )15.625%(, אבנר 

גז )4%(.

השקעה בתשתיות מתאימה
עוד נמסר מקבוצת הראל, כי השקעתה במאגר 
ומהותי  מרכזי  תשתית  פרויקט  שהוא  "תמר", 
מאסטרטגיית  חלק  מהווה  ישראל,  במדינת 
ההשקעות של הראל בנכסי תשתיות; ההשקעה 
בהן  נוספים  מניבים  לפרויקטים  מצטרפת 
קלה  הרכבת   ,6 כביש  דוגמת  הראל  השקיעה 
בירושלים, כביש 431, מתקן ההתפלה בפלמחים 
ועוד. תחום ההשקעות בתשתיות מוגדר בקבוצת 
האסטרטגיים,  ההשקעה  מתחומי  כאחד  הראל 

בשנים  ומבטיח  פנסיוני  לחסכון  המתאים 
הקרובות תשואה עודפת ברמת סיכון נמוכה.

עסקת הרכישה בוצעה לאחר תהליך ארוך של 
למעלה  שנמשכו  נאותות,  ובדיקות  ומתן  משא 
העסקה,  ובניתוח  ומתן  במשא  וחצי.  משנה 
השתתפו בנוסף לצוותים של חטיבת ההשקעות 
תשתיות  קרן  של  ההשקעות  וצוות  הראל,  של 
החשבון  רואי  ממשרד  צוותים  גם  לישראל, 
החשבון  רואי  פירמת  של  הפיננסי  והייעוץ 
KMPG, וכן עורכי הדין שירי שחם ונעם מאיר 

ומשרד עורכי הדין יגאל ארנון.
העסקה,  של  המשפטי  המבנה  כי  נמסר,  עוד 
שהחזקות  והעובדה  במאגר,  הישירה  ההחזקה 
על,  בתמלוגי  מחויבות  אינן  במאגר  נובל 
כבר  משמעותיים  תזרימים  קבלת  מאפשרים 
בשנים הראשונות, מקטינים את סיכון העסקה 
והופכים אותה להערכת הראל להשקעה עדיפה 

ביחס לאלטרנטיבות השקעה אחרות במאגר. 
מתלים  תנאים  להתקיימות  כפופה  העסקה 

ובהם קבלת אישורים רגולטורים.
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חדשות  הביטוח

פוליסה קבוצתית ייחודית לביטוח חיים 
לחברי לשכת סוכני ביטוח

הזכאים להצטרף :

אשר  הזוג  ובני/ות  בישראל  הביטוח  סוכני  לשכת  עובדי  ו/או  חברי  א. 
ושגילם  ל-31.03.2016  נכון  הקבוצתי  הביטוח  בהסדר  כלולים  היו 

בתחילת הביטוח עומד בתנאי הגיל המירבי.

חברי ו/או עובדי לשכת סוכני הביטוח בישראל ובני/ות הזוג שהצטרפו  ב. 
אינו  הביטוח  בתחילת  וגילם  הביטוח  תחילת  מועד  לאחר  לביטוח 
עולה על הגיל המרבי להצטרפות שמילאו טופס הצטרפות והצהרת 

בריאות והחברה הסכימה לקבלם לביטוח.

ילדי חברי ו/או עובדי לשכת סוכני הביטוח בישראל שגילם הוא מעל  ג. 
גיל 20 , שמילאו טופס הצטרפות והצהרת בריאות והחברה הסכימה 

לקבלם לביטוח.

הכיסוי הביטוחי:

ביטוח למקרה פטירה מכל סיבה שהיא, למעט התאבדות בשנת הביטוח 
הראשונה.

יחידה  ו/או בשנה הראשונה לרכישת  זה חל על מצטרפים חדשים  סייג 
נוספת. מוטבים של מבוטח קיים שהוסיף יחידת ביטוח, יקבלו את סכום 

הביטוח על פי יחידת ביטוח אחת.

בקרות מקרה הביטוח ולבירור זכויותייך על פי הפוליסה יש לפנות למחלקת תביעות באגף
tviotkol@ayalon-ins.co.il טל' 1700-700-649 או במייל

שעות המענה הטלפוני 08:00-16:00

בס"ד, סיון תשע"ו, יולי 2016

תקופת הביטוח:

ועד   01.04.2016 מ-  החל  שנים   3 של  לתקופה  נערכת  הפוליסה 
.31.03.2019

סכומי הביטוח והפרמיות החודשיות )בש"ח ליחידת ביטוח 1(

גיל 
מינימאלי

גיל 
מקסימאלי

סכום ביטוח
פרמיה 
חודשית

             20             35500,000        23.00

             36             45500,000        41.00

             46             55500,000       115.00

             56             65350,000       207.00

             66             75150,000       265.00

• מספר היחידות שניתן לרכוש : 2	
• את 	 מחייבת   01.04.2016 מ-  קיימת  לפוליסה  שתתווסף  יחידה  כל 

המבוטח בהליך חיתומי.
• סכום הביטוח והפרמיה יתעדכנו , בעת מעבר המבוטח מקבוצת גיל 	

אחת לאחרת.
• הפרמיות וסכומי הביטוח יהיו צמודים למדד הידוע ביום 01.04.2016.	
• הפרמיה תשלום במלואה על ידי המבוטחים , באמצעות הוראת קבע 	

אישית
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שאלה  משפטית

fo
to

lia
ם: 

לו
צי

התביעה נדחתה בשל קרבה משפחתית
בתאונת דרכים פגע כלי רכב במשאית שנהג בה אחיו ‰ כיצד 

הקרבה ביניהם והקשר של האחים המעורבים לחברה הקבלנית 
המבוטחת, מחזקים את ההחרגה לזכות התחלוף שבחוק?

עו"ד ג'ון גבע

נדונה ב בחיפה  השלום  משפט  בית 
ביטוח  סוכנות  סקוריטס  של  תביעתה 
בע"מ, כנגד ח'אלד חסן ומנורה מבטחים 
 ,2016 באפריל  ניתן  הדין  פסק  בע"מ.  ביטוח 

בהיעדר הצדדים, מפי השופט אהרון שדה. 
וליד  נהג  שומרון,  בקרני   2013 שנת  במהלך 
דמוי  מעמיס  תחבורה  )כלי  בשופל  חוסאם 
במהלך  במשאית.  נהג  חסן  ואחיו  טרקטור( 

נסיעתו לאחור, פגע חסן בשופל והסב לו נזק. 
במועד  השופל  את  ביטחה  אשר  התובעת 
)אשר  הקבלנית  לחברה  שילמה  התאונה, 
בבעלותה היה השופל( בגין הנזקים שנגרמו לו 
כפי שנקבעו בחוות דעת שמאי מטעמה. החברה 
חסן  של  אביהם  של  בבעלותו  הינה  הקבלנית 
וחוסאם אשר נהגו ברכבים המעורבים בתאונה.  

בתשלום  ונשאה  מאחר  כי  טענה  התובעת 
בתביעת  לפנות  זכות  לה  יש  ביטוח,  תגמולי 
וכנגד  חסן,  שהינו  המזיק,  הגורם  כנגד  שיבוב 
מנורה.  שהינה  במשאית,  השימוש  מבטחת 
התובעת תבעה סכום של 118,010 שקל המהווה 

לטענתה את סך ההוצאות שנגרמו לה. 
הביטוח  חוזה  לחוק   62 לסעיף  הפנתה  מנורה 
לזכות  החריג  את  והדגישה  תשמ"א־1981 
התחלוף, לפיו זכות התחלוף לא תחול אם מקרה 
הביטוח נגרם שלא בכוונה בידי אדם שמבוטח 

סביר לא היה תובע ממנו פיצוי או שיפוי, מחמת 
כי  מנורה,  טענה  לכך  בהתאם  משפחה.  קרבת 
לפי חריג זה, נשללת זכות התחלוף מהתובעת 
כנגדה מאחר ומקרה הביטוח אירע שלא בכוונה 
על ידי חסן שהינו אחיו של נהג השופל ולכן לא 

היה תובע אותו כלל. 
הביטוח  פוליסת  כי  בתגובה,  טענה  התובעת 
שהוציאה מנורה מכסה את חבותו של חסן כלפי 

כל אדם, ומכאן היא חבה בקשר לנזקיה.

אין מקום לדיון
התובעת  של  טענותיה  את  בחן  המשפט  בית 
ועיין בפוליסה שהונפקה על ידי מנורה. התברר 

כלפי  חבות  המחריג  סעיף  בפוליסה  קיים  כי 
לרכוש  שנגרם  "נזק  אירע  כאשר  שלישי  צד 
הנמצא בבעלותו ו\או בחזקתו ו\או בפיקוחו ו\או 

בשליטתו ו\או בהשגחתו של המבוטח".
בית המשפט הסיק מסעיף זה, כי ישנה החרגה 
לרכוש  שנגרם  לנזק  ביחס  וברורה  מפורשת 

עוד  זה.  במקרה  הקבלנית  החברה  שבבעלות 
הקבלנית  לחברה  ידוע  היה  הסעיף  כי  הודגש, 
המבוטחת, הוסבר לה והיה מוסכם עליה. בהתאם 
לכך ניתן לקבוע כי אין לקבל את טענת התובעת 
לפיה פוליסת הביטוח שהוציאה מנורה מכסה נזק 
הינו  הנפגע  הרכוש  בהם  בנסיבות  לצד שלישי 
הוראות  הקבלנית.  החברה  בהחזקת  או  בבעלות 
הפוליסה מחריגות באופן חד משמעי פיצוי עבור 
נזק שנגרם לשופל ולכן אין כיסוי ביטוחי לחברה 

הקבלנית מצד מנורה לנזק שנגרם לו. 
בחוק  המוזכר  החריג  כי  ציין  המשפט  בית 
לפיו "זכות התחלוף לא תחול אם מקרה הביטוח 
תובע  היה  לא  סביר  אדם שמבוטח  בידי  נגרם 

משפחה,  קרבת  מחמת  שיפוי,  או  פיצוי  ממנו 
עם  שאירע  המקרה  כגון  למקרים  בדיוק  נועד 
שהדברים  שככל  נראה  והמשאית".  השופל 
לב  )בתשומת  משפחתית  קרבה  ליחסי  נוגעים 
הנהגים  של  אביהם  הוא  החברה  שבעל  לכך 
המעורבים(, אין באמת מקום לדון בשאלה האם 
השני משום  את  אחד  תובעים  היו  האחים  שני 
הנהגים  ושני  קבלנית  חברה  הינה  שהמבוטחת 
הקבלנית  שהחברה  ספק  אין  עובדיה.  הם 
המבוטחת לא הייתה תובעת את אחד מעובדיה, 
לאור היות חסן בנו של בעל החברה ואחיו של 

הנהג השני.
קרבת המשפחה והקשר של האחים המעורבים 
לחברה הקבלנית המבוטחת מחזקים את ההחרגה 
גם  שמדובר  לכך  לב  תשומת  מתוך  שבחוק 
בנהגים שהם אחים וגם ביחסי עובד מעביד מול 
התאונה  כאשר  המבוטחת,  הקבלנית  החברה 

אירעה באתר עבודה ובמסגרת העבודה. 
וההיגיון  החיים  ניסיון  כי  הדגיש  המשפט  בית 
הבריא מביאים למסקנה שתביעה כזו לא הייתה 
מוגשת על ידי "מבוטח סביר" ודי בכך כדי לקבוע 
שהנסיבות והעובדות שהוכחו )בתשומת לב לחריג 
לדחיית  מובילות  מנורה(,  שהנפיקה  שבפוליסה 

תביעת התחלוף כנגד מנורה וכנגד חסן גם יחד.
אם  ידוע  לא  אלו  שורות  כתיבת  למועד  *עד 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי. 

הכותב הוא היועץ השפטי של מחוז ת"א והמרכז 
בלשכת סוכני ביטוח

 לפי בית המשפט, אין באמת מקום לדון בשאלה האם 
 שני האחים היו תובעים אחד את השני משום שהמבוטחת 

הינה חברה קבלנית ושני הנהגים הם עובדיה

התובעת תבעה סכום של 118,000 שקל

אירועי הלשכה
 סניף חיפה יערוך ב-19/7 מפגש בוקר מקצועי, בין השעות 8:30-12:30, בשיתוף פוינטר. 

Open Wide אירועים ואווירה, רמת ישי

http://www.nevo.co.il/law/71902
http://www.nevo.co.il/law/71902
http://www.nevo.co.il/law/71902/62
http://www.nevo.co.il/law/71902/62
http://www.nevo.co.il/law/71902
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לבטח  כראוי

למה המצב הנוכחי בחברות הביטוח 
מחייב את המבוטחים לעבוד עם סוכן?

בזמן שאגף שוק ההון מנסה לחולל מהפכה בשוק ומציף את עולם הביטוח 
בחוזרים והוראות חדשים, חברות הביטוח משקיעות מאמצים ליישום ההוראות 

– ולא לטיפול במבוטחים ‰ ממי יקבל החוסך הבודד מידע מקצועי? 
עו"ד ירון טבצ'ניק

זה כשני עשורים אגף שוק ההון מ
לחולל  מנסה  האוצר  במשרד 
כי  ומבקש  ממש,  של  מהפכה 
מבוטחים יבוטחו וירכשו תוכניות פנסיה 
)מחברות  היצרן  דרך  ישירות  וביטוח 
יוזלו  ובכך  הפנסיה(  ומקרנות  הביטוח 
את שיעור דמי הניהול שיופה לחיסכון.

אגף  הוציא  המהפכה  יישום  לצורך 
הוראות,  של  רבות  עשרות  ההון  שוק 
טיוטות, חוזרים, תקנות, חקיקה ושינויי 
כך  החולפת.  בשנה  בעיקר  חקיקה 
השנה  של  יוני  חודש  באמצע  למשל 
הפיקוח  חוק  תזכיר  התפרסם  שעברה 
הוצע  כאשר  פיננסים,  שירותים  על 

שהופקדו  בכספים  שונות  הגדרות  לשנות 
של  ב־23   .2008 שנת  לאחר  תגמולים  לרכיב 
ההנמקה  מסמך  חוזר  התפרסם  החודש,  אותו 
ולפיו, בעל רישיון נדרש לתת ללקוח מסמכים 
באופן ממוחשב  ומנומקים להמלצתו,  מפורטים 
שיכנס לתוקף בשנת 2017. ב־24, התפרסם חוזר 
ולפיו, חוסך עצמאי יכול לנהל את כספו בניהול 

אישי בתנאים מסוימים.
חוק   - בכנסת  חוק  עבר   ,2015 בנובמבר 
2015־2016,  לשנים  הכלכלית  ההתייעלות 
המספק  הגורם  בין  הפרדה  נקבעה  ובמסגרתו 
שירותי תפעול למעסיק, לבין הגורם הנותן תת 
שירותי השיווק – הסוכן. במסגרת החוק, תוקן 

החברות מתמקדות ברגולציה המכבידה

fo
to

lia
ם: 

לו
צי

פיננסים  שירותים  על  הפיקוח  לחוק   20 סעיף 
ונקבע שכל עובד רשאי לבחור בכל זמן שיחפוץ 
את סוכן הביטוח שלו או את הגוף שיתפעל את 

התוכניות הפנסיוניות. 
בנוגע  טיוטה  התפרסמה   ,2016 באפריל 
להעברת כספים בין קופות גמל, המסדירה את 
הליך העברת הכספים בין החברות בלוח זמנים 
קצוב. כמו כן פורסמה טיוטה לתקנות הפיקוח 
חוב,  באגרות  השקעה  של  השינויים  אודות 
בהתאם לתקציב המדינה בתוכניות פנסיוניות 
שונות. בימים אלו ממש, אלפי חוסכים מקבלים 
תואם  השקעה  לאפיקי  "מעבר  בדבר  הודעות 
האם  להחליט  המבוטחים  מתבקשים  בו  גיל", 

לשנות את מסלול ההשקעה למודל תלוי 
גיל. 

דרוש סוכן ביטוח
לעשרות  אחדות  דוגמאות  רק  אלו 
האוצר  במשרד  ההון  שוק  שאגף  שינויים 
בישראל,  הפנסיה  במערך  לעשות  מבקש 
ועוד לא דיברנו על חוזר שיווק פוליסות 
הכוללות מקדמי קצבה המגלמים הבטחת 
תוחלת חיים; על תיקון 190 היכול להעניק 
הלוואות  שונות;  לאוכלוסיות  מס  הטבות 
הביטוח;  בנקאיות שמעניקות חברות  חוץ 
תיקון 12 ותיקון 16 שמבטל את תיקון 12.

המקצועיים  השינויים  לאור  האם 
ליצור  החוסכים  באפשרות  יש  הלכת  ומרחיקי 
ללא  טווח  ארוך  ביטוחי  או  פנסיוני  מערך 
ביטוח?  סוכן  או  פנסיוני  מיועץ  מקצועי  סיוע 

התשובה נכון להיום היא לא.
מבקש  האוצר  במשרד  ההון  שוק  שאגף  כמו 
לבצע שינויים בחברות הביטוח ובקרנות הפנסיה, 
בתהליך  שינויים  עוברים  החוסכים  גם  כך 
שינויים  המשפחתי,  התא  התפתחות  כמו  טבעי 
השינויים  ויורשים.  החוסך  של  המשפטי  במצב 
פנסיונית  היערכות  ודורשים  מהותיים  הם 
וארגון מחדש במערך חיסכון ארוך הטווח בתא 
המשפחתי. שינויים אלו מביאים לא אחת לבצע 
ההשקעה  במסלולי  שינויים  כספים,  "ניוד" 

בתוכנית חיסכון ושינויים במסלול הביטוחי.
הביטוח  חברות  אחת,  לא  שנוצר,  במצב 
רבים  משאבים  משקיעות  הפנסיה,  וקרנות 
פתרונות  אחר  בחיפוש  אנושי  חומר  ומקצות 
גם  הן  כך  הרגולטור.  בהוראות  עמידה  לצורך 
מזניחות את החובה בהקצאת משאבים להעמקת 
הידע של סוכני הביטוח ובאנשי המקצוע בתוך 

החברות המשווקים את התוכניות עצמן.
לקבל  אפשרות  הבודד  לחוסך  שאין  דומה 
יועץ  או  ביטוח  לסוכן  זולת  מקצועי  מידע 
אף  חמור  הדבר  ומיומן.  אמין  מקצועי  פנסיוני 
יותר בקרב ארגונים ומעסיקים גדולים הנוהגים 
לבטח או לקבל ייעוץ גורף לכלל העובדים ללא 

התחשבות במצב המשפטי של העובד הבודד.

הכותב הוא בעל משרד עורכי דין ויועץ לענייני  
פנסיה

שביעות רצון הסוכנים: כלל ביטוח במקום השלישי

רצון ב שביעות  בסקר  כי  עולה  סאפיו,  הסקרים  חברת  של  מחודשת  בדיקה  עקבות 
הסוכנים מחברות הביטוח בתחום הבריאות 2016, נפלה טעות חישוב בדירוג הסופי 

והמשוקלל של חברות הביטוח.
הביטוח  חברות  את  הסופית  בהערכה  לנטען תחילה:  ובניגוד  המחודשת  הבדיקה  פי  על 
עולה כי כלל ביטוח היא החברה המדורגת במקום השלישי עם ציון 6.9, ולא במקום החמישי 

עם ציון 6.1.
כלל ביטוח ואיילון זכו בציון זהה, אך מאחר ואת איילון דירגו מספר 
מבחינה  יותר  תקף  ביטוח  כלל  של  הציון  סוכנים,  של  יחסית  קטן 

סטטיסטית ולכן היא מדורגת במקום השלישי.
להלן הדירוג המעודכן המלא: מנורה במקום הראשון עם ציון 7.6,  הראל במקום השני 
עם ציון 7.5, כלל במקום השלישי עם ציון 6.9, איילון במקום הרביעי עם ציון 6.9, הפניקס 

במקום החמישי עם ציון 6.6, מגדל במקום השישי עם ציון 6.1.
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בשביל  החברה

אות הנשיא למיכל ויריב וינצר 
ולמתנדבי עמותת "גיבורים קטנים"

העמותה שפועלת עבור ילדי חינוך מיוחד נבחרה מתוך 2,000 עמותות מועמדות ‰ 
“בזכות אותם מתנדבים בעלי לב רחב זוכים אלפי ילדים להרגיש שייכים ואהובים״

מערכת ביטוח ופיננסים

קהילה, י וקשרי  לפעילות  הוועדה  ו”ר 
וינצר,  יריב  ד”ר  ובעלה,  וינצר  מיכל 
קיבלו את אות הנשיא למתנדב לשנת 
תשע”ו לתנועת גיבורים קטנים, אותה הם 
שהגיעה  מהמלצה  התחיל  “הכל  הקימו. 
לבית הנשיא מירדנה שפיר, מזכירת מחוז 
מספרת  ביטוח”,  סוכני  לשכת  של  הצפון 
ירדנה  של  להמלצתה  “במקביל  וינצר. 
נוספות ממנהלת בית ספר  הגיעו המלצות 
בתי  ומנהלות  בטבריה  מאמצים  שאנחנו 

ספר נוספים שהצטרפו”.
מועמדות  שהיו  עמותות   2,000 מתוך 

לאות הנשיא, נבחרו 12, בהן “גיבורים קטנים” 
שמבוססת כולה על פעילות התנדבותית ללא 
הסובלים  המיוחד  החינוך  ילדי  בקרב  שכר 
העמותה  קיבלה  האות  את  שכלית.  ממוגבלות 
על קידום ההבנה והסובלנות לילדים המוגבלים 

“שמחנו  ובחברה.  בקהילה  ושילובם  בשכלם, 
והתרגשנו מאוד להתארח בבית הנשיא, ראובן 
קרוב  פעילותנו  על  האות  את  ולקבל  ריבלין, 
שפעילות  “בכדי  וינצר.  אומר  שנה”,  ל־16 
ותגדל  שנים  הרבה  כך  כל  תצליח  התנועה 
מתנדבים  הרבה  צריכים  אנחנו  לשנה,  משנה 

ואכן במרוצות השנים הצלחנו לרתום אלפי 
מתנדבים מכל הארץ, וכן פועלים בעמותה 
כולם   – פעילים  בהתנדבות מלאה עשרות 

מתוך מטרה אחת והיא הנתינה”.
וינצר מספרת כי בין המתנדבים והפעילים 
ביטוח.  וסוכנות  סוכני  עשרות  גם  ישנם 
“בזכות אותם מתנדבים בעלי לב רחב זוכים 
אלפי ילדים להרגיש שייכים, אהובים וחלק 
היא  הישראלית”,  מהחברה  נפרד  בלתי 
עלתה  הטקס  במהלך  כי  ומוסיפה  אומרת 
קטנים”  “גיבורים  ילדי  להקת  גם  לבמה 
מגבלותם  “למרות  הנשיא.  לכבוד  ששרה 
ומצבם הם שרו בגאווה ובשמחה, והצליחו לרגש 
“הנשיא  מתארת.  היא  באולם”,  הקהל  כל  את 
ריבלין שר איתם ורעייתו הגברת נחמה ריבלין 
לבמה  עלתה  ההופעה  ובסיום  התאפקה,  לא 

לחבק את הילדים”. 

מיכל ויריב וינצר יחד עם הנשיא ריבלין

הדרך הקלה לעבודה יעילה
פתרונות טכנולוגיים מתקדמים בתחום הביטוח, 

הפנסיה והפיננסים

www.sms2010.co.il 077-5492686 :אלי הורוביץ 19, בית גל, רחובות 7608802 | לפרטים

הדרך הקלה לעבודה יעילה
פתרונות טכנולוגיים מתקדמים בתחום הביטוח, 

הפנסיה והפיננסים

www.sms2010.co.il 077-5492686 :אלי הורוביץ 19, בית גל, רחובות 7608802 | לפרטים
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לפני  סיום

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

דרושים

לסוכנות ביטוח בפתח תקוה העובדת בכל רחבי 
הארץ דרושים סוכני ביטוח לקוחות פנסיונים  
בעלי/ות רישיון משווק מורשה. עבודה בצמוד 

למתאמת פגישות ומנהלת לקוח. שכר +בונוסים 
גבוהים, רכב/טלפון סלולרי/ מחשב, דיסקרטיות 

מובטחת. דרישות חובה: רישיון סוכן מורשה 
/ משווק, רישיון נהיגה, הבנת והכרת מוצרי 

הביטוח הפנסיוני, יתרון לבעלי/ות ידע בתחום 
הפרט )בריאות/ סיעוד/ חיים(, יכולות מכירה 

גבוהות, עמידה ביעדי מכירה יכולת עבודה 
בצוות אך גם עצמאות ויכולת ניהול עצמאי. 

 igalm@misgav.co.il :לשליחת קו”ח
המשרה פונה לנשים וגברים. פניות מתאימות 

תענינה.

לסוכנות הסדרים מובילה בתחומה, העוסקת 
בכל תחומי הביטוח דרושים נציגי מכירות 

תותחים העבודה מול לקוחות קיימים 
וחדשים. הכשרה תינתן על חשבון החברה. 

מתאים לסטודנטים במקצועות הביטוח 
אפשרות להתמחות ולעתודה ניהולית 

למצטיינים שעות גמישות - 6 שעות רצופות, 
אפשרות לפיתוח קריירה מרתקת בעולם 
הביטוח. שכר+בונוסים גבוהים. לשליחת 

קו"ח: igalm@misgav.co.il המשרה פונה 
לנשים וגברים. פניות מתאימות תענינה.

לסוכנות הסדרים מובילה בתחומה היושבת 
בפתח תקווה, דרוש/ה חתם/ת רכבים ודירות 

לטיפול בחידושים והפניות לביטוחי רכב דירה. 
דרישות התפקיד: הכרת תהליכי החידוש 

מול חברת הביטוח. הכרת ממשק עבודה מול 
החברות הגדולות, יכולת מתן שרות ללקוחות 
החברה והגדלת התיק הביטוחי ללקוח. ניסיון 

בתחום חובה. מיידי, דיסקרטיות מובטחת. 
 igalm@misgav.co.il:לשליחת קו"ח

המשרה פונה לנשים וגברים. פניות מתאימות 
תענינה.

לתנופת הפיתוח של קבוצת קמפוליסה 
 במשרדים הראשיים בטבריה, דרושים/ות: 

1. חתמים/ים בתחום הביטוח האלמנטארי – 
פרט. התפקיד הינו משמעותי ומציע אתגרים 

 מגוונים הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית.
2. רפרנט/ית ביטוח חיים. מענה וטיפול בלקוחות 
החברה וסוכניה. קשר ישיר מול  חברות הביטוח, 

קליטת הצעות, מעקב, טיפול שוטף, שינויים, 
 פדיונות, גבייה. לשליחת קו"ח:

shirel@campolisa.co.il טל: 1-599-555-777

לסוכנות ביטוח דינמית באזור חיפה דרוש/ה 
חתמ/ת רכב ודירות לניהול תיקי לקוחות 
אלמנטרי על כל מרכיביו למשרה מלאה. 

דרישות התפקיד: ניסיון מוכח בתחום 
והכרת מערכות הביטוח השונות. יחסי אנוש 
טובים, מוסר עבודה גבוה, בעל/ת ראש גדול 

 ושירותיות. לפרטים 04-8532257
orgad.tzg@gmail.com 

חיפוש עבודה 

מעוניין במשרה חלקית באזור המרכז, לסיוע 
במשרד ביטוח בתחומים: חיים, פנסיה, 

תביעות, עסקים, שירות לקוחות וכד'. מחזיק 
ברישיון סוכן ביטוח בכל הענפים. ליצירת 

drusim@gmail.com :קשר

שכירות משנה 

לסוכנות ביטוח פנסיונית היושבת בבורסה 
ברמת גן מתפנה חדר + שרותי משרד מלאים 

עבור סוכן ביטוח חיים תנאים מעולים. לפרטים: 
050-5293836

להשכרה במשרד סוכנות לביטוח בפתח תקווה 
 OPEN + בקריית מטלון, אזור מרכזי, חדר

SPACE. אפשרות לשירותי משרד + טלפונים. 
לפרטים: שיר 039239292, שלוחה 1

להשכרה משרד ברחוב פייבל בתל אביב. 74 
מ״ר מחולק ל-5 חדרים, כולל פינת קבלה, 

מטבח, שירותים, מחסן, מרכזיה, פינת מחשוב, 
ארון תקשורת וריהוט. חניה באזור. לפרטים: אטי 

0544522961

לסוכנות ביטוח פעילה, המעוניינת לשכור 
שולחן במשרדה, במחיר מסובסד, המשרד 

כולל - ריהוט, מחשב, אינטרנט, טלפון, שירותים, 
ומטבחון, המחיר כולל את המיסים הדרושים. 

הרעיון שיתוף פעולה עסקי עם סוכן המעוניין 

בהתקדמות בענף. עדיפות לסוכן חיים לטובת 
שת"פ. לפרטים אלמוג כהן 050-9880807 

shivukalmog@gmail.com

להשכרה משרד/חדר גדול, מואר, אפשרות 
למרוהט במתחם איכותי הכולל מטבח, 

שירותים, ניקיון, אינטרנט ,מערכת הקלטת 
שיחות, ועוד. המחיר פיקס כולל את כל 

המיסים, דמי ניהול, מים, חשמל, ארנונה, 
ניקיון יומי ועוד אפשרות לשכירות חודש 
בחודשו וללא התחייבות. המשרד ממוקם 

בא-ת החדש של ראשון לציון, ליד קניון 
הזהב / סינמה סיטי.גישה לתחבורה ציבורית, 

חניה חופשית. עדיפות לסוכן אלמנטארי 
לטובת שת"פ. לפרטים: שלמה 052-2944888 

shlomo@ks-ins.co.il

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

אפיקים פיננסים – רכישת תיקי ביטוח 
בתנאים שאסור לגלות. אפשרות לליווי 
מתמשך ואו השתלבות בסוכנות קיימת. 

לפגישה דיסקרטית וללא התחייבות צור קשר 
או השאר פרטים: גבי או יניב: 0522759119 

gabina@smile.net.il

בי פור יו מעוניין לרכוש תיקי ביטוח אלמנטרי 
וחיים בתנאים גמישים. כולל שירותי משרד 

מלאים. סודיות מובטחת. ליצירת קשר: 
Michaele@b4-u.co.il  0528741331

דהרי סוכנות לביטוח בע"מ מעוניינים בקניית 
תיקי ביטוח במגוון אפשרויות, קניה    מתמשכת 

)קניה ופרישה בשלבים (, קבלת ניהול תיקי 
ביטוח, צירוף סוכנים ל"בית-סוכן". בכל ענפי 

הביטוח – סודיות מובטחת. לפרטים מוטי דהרי 
 dahar@017.net.il 053-7490000

יום כיף ל־120 ילדים בחינוך המיוחד 
של באר שבע ביוזמת הלשכה 

במהלך ההתנדבות  יפעילו הסוכנים את הילדים בתחנות שונות ‰ מספר המקומות מוגבל

מערכת ביטוח ופיננסים

בלשכה, ה קהילה  לקשרי  וועדה 
בראשות מיכל וינצר, יוזמת בשבוע 
הבא )12 ביולי( יום כיף עבור 120 
המיוחד  החינוך  במסגרת  הלומדים  ילדים 

בבאר שבע.
איתוראן,  חברת  בשיתוף  היא  הפעילות 
שעובדיה וסוכני ביטוח יפעילו את תחנות 
גם  שותפים  לפעילות  לילדים.  ההפעלה 
יו"ר מחוז הדרום בלשכה, יפת בקשי, ויו"ר 

הועדה לסוכנים צעירים, דביר רפ.
נפעיל  הפעילות  "במהלך  וינצר  לדברי 

הפרויקט  ולטובת  מגוונות  בתחנות  הילדים  את 
טוב.  ורצון  ענק  חיוך  עם  למתנדבים  נזדקק 
זוכה  הקודם  כל  לכן  מוגבל,  המקומות  מספר 

בחוויית נתינה ותרומה למען הקהילה. מי שהיה 
העוצמה  את  מבין  הקודמים  בפרויקטים  איתנו 

שבנתינה", היא מדגישה.

בבאר  רימונים  בביה"ס  יתקיים  האירוע 
שבע החל מהשעה 8:00 בבוקר. בין התחנות 
איפור,  תחנת  יהיו  הכיף  ביום  שיופעלו 
 – אתגרים  מסלול  כן,  וכמו  ולק.  קעקועים 
ספסל,  על  זחילה  סולם,  על  טיפוס  הכולל 
דילוג בחישוק ועוד. בנוסף תתקיים פעילות 
יצירה בגואש וציוד נלווה ליצירה והפעלת 

תחנת דוכן פלאפל.
לאחר התחנות יחליפו הילדים בגדים וייהנו 
מפעילות חוץ הכוללת מתנפחים, מתקני מים, 
ועוד,  מתוק  דוכן  גפן,  צמר  פופקורן,  ברד, 
איתוראן  ואנשי  הסוכנים  מיוחד.  משי  ייהנו  ואף 
ייהנו מארוחת צהריים משותפת במסעדה. באירוע 

תשתתף גם ח״כ נורית קורן. 

לשכת סוכני ביטוח 
משתתפת בצערה של 
 משפחת בללי במותו 

 של חבר הלשכה 
 שמעון בללי 

ז"ל
שלא תדעו עוד צער

מתנדבות הלשכה בפעילות קודמת של הוועדה
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