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כנס בריאות

סו"ב יואל זיו: "אף אחד לא 
רוצה להכניס את היד לכיס"

בראיון מיוחד לקראת כנס הבריאות השנתי מדבר יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד בלשכה 
על מצב הביטוח הסיעודי והמתווה שיזמה הלשכה כפתרון • זיו: "בנינו מתווה מאוד 

מקצועי עם אקטוארים מוכרים בעולם, אבל אף אחד לא הרים את הכפפה לצערי"

רונית מורגנשטרן

"
מאוד  בעייתי  הוא  בישראל  הסיעוד  נושא 
מעצם העובדה הבסיסית שעד היום, לצערי 
הרב, אין חוק סיעוד ממלכתי. יש אמנם שר 
נעשה  לא  לצערי  אך  כך,  על  שאחראי  בריאות 
מספיק בנושא הזה והוא אינו מבוקר". כך אומר 
והסיעוד  הבריאות  ועדת  יו"ר  זיו,  יואל  סו"ב 
במגזין  שיופיע  בריאיון  ביטוח,  סוכני  בלשכת 
"ביטוח ופיננסים" לקראת כנס הבריאות השנתי 
שיתקיים ב־3 ביולי בהיכל התרבות באיירפורט 

סיטי. 
"מי שסובל מזה בסופו של דבר זו האוכלוסייה 
החלשה. ההוצאה הכספית על טיפול סיעודי היא 
מאוד יקרה, ולכן גם הפוליסות מאוד יקרות, לא 
פוליסת  לקנות  יכול להרשות לעצמו  אחד  כל 
סיעוד פרטית", אומר זיו. "הפתרון צריך להיות 
ממלכתי. בנוסף, יצאה הוראה של הממונה על 
הקולקטיביים  הסיעודיים  הביטוחים  הפסקת 
למרות  ביטוח,  ללא  נותרו  איש  אלף  וכ־100 
ניסינו  שנים.  עשרות  במשך  פרמיות  ששילמו 
המבוטחים  לטובת  לפחות  לפעול  בלשכה 
המבוגרים יותר, שחברות הביטוח דורשות מהם 
פרמיות שאי אפשר לעמוד בהן בגלל גילם )מעל 
70(. בנינו מתווה מאוד מקצועי עם אקטוארים 
הצגנו  ים,  בועז  ד"ר  בראשות  בעולם,  מוכרים 
חברות  בפני  ההסתדרות,  בפני  המתווה  את 
ביטוח, בפני חברי כנסת ועוד גורמים, אבל אף 
אחד לא הרים את הכפפה לצערי. המשמעות של 
המתווה היא גם כספית, וכנראה שאף אחד לא 

רוצה להכניס את היד לכיס".

עליית מחירים
זיו צופה שחברות הביטוח ייקרו את הפרמיות 
הוא  הסיעודי  הביטוח  "תחום  הסיעודי.  בביטוח 
ולאף  הזמן  כל  עולה  החיים  תוחלת  סיכון.  רב 
אחד אין מושג עד מתי יחיה מי שגילו היום 20 
שנה. לכן, חברות הביטוח, אולי בצדק מבחינתן, 
רוצות להעלות את המחירים כדי לשמר רזרבות, 
ומצד שני, מי שמאוד חושש אפילו יוצא מהענף. 
ראינו את זה בארה"ב ואולי זה יקרה גם בארץ. 

את  מחזק  רק  וזה  יעלו,  שהמחירים  ספק  אין 
העובדה שצריך להיות פתרון ממלכתי".

בעידן  הבריאות  "העיקר  הכותרת  הכנס, תחת 
החדש", יעסוק בעיקר בפוליסת הבריאות האחידה 
“החלטנו שכנס  וחצי.  שפועלת בשוק כבר שנה 
והייחודיות  היתרונות  בנושא  יעסוק  הבריאות 

היחידה  הפוליסה  זו  כי  האחידה,  הפוליסה  של 
הביטוח  שסוכני  חשוב  "מאוד  זיו.  אומר  שיש", 
יכירו לעומק את ההבדלים בין השב"נים )שירותי 
והפוליסה  ר.מ.(  משלים.  נוספים/ביטוח  בריאות 

האחידה של הביטוח הפרטי".
בכנס ישתתפו בכירי מערכת הבריאות והביטוח 
זאב  פרופ’  ליצמן,  יעקב  הבריאות  שר  ובהם 
אנגל,  דני  ירושלים,  הדסה  מנכ”ל  רוטשטיין, 
אבוקסיס,  לוי  אורלי  ח”כ  סנטר,  מדיקל  מנכ”ל 
וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק  מרשות  יונש  יואב 
הבריאות  אגף  מנהלת  סרוודיו,  ניב  נאוה 
באיילון. את הכנס יפתח זיו ואחריו יישא דברים 

סו”ב אריה אברמוביץ, נשיא הלשכה.
על  שידבר  אופז  שי  עו”ד  ישתתפו  עוד 
סו”ב  ויישומה,  האחידה  הפוליסה  יתרונות 
וסיעוד  לבריאות  הלשכה  יועץ  נקבלי,  גבי 
בקופת  ביטוחים  אגף  ראש  כהן,  רינת  וד”ר 
חולים מאוחדת, שתשוחח בשיחת אחד על אחד 
השב”ן  שילוב  על  לבקוביץ,  ורדה  סו”ב  עם 
שינחה  הכנס,  במהלך  הבריאות.  במערכת 
העיתונאי קובי אריאלי, ייחשפו תוצאות סקר 
מהשירות  הביטוח  סוכני  של  הרצון  שביעות 

של חברות הביטוח בתחום ביטוחי הבריאות.

"תחום הביטוח הסיעודי הוא רב 
סיכון. תוחלת החיים עולה כל 
הזמן ולאף אחד אין מושג עד 

מתי יחיה מי שגילו היום 20 שנה"

שר הבריאות יעקב ליצמן, ח"כ אורלי לוי אבוקסיס וסו"ב יואל זיו: "תחום הביטוח הסיעודי הוא רב סיכון". 
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אלישקוב

חדשות  הביטוח        

אתי אלישקוב 
עוזבת את איילון

למרות רצונו של בעל השליטה לוי רחמני למנות 
את אלישקוב למנכ"לית החברה - הדירקטוריון 
הביע תמיכה בבעל התפקיד הנוכחי אריק יוגב

רונית מורגנשטרן

איילון ד במנכ”ל  מלא  אמון  הביע  ביטוח  איילון  חברת  ירקטוריון 
השליטה  בעל  של  רצונו  על  הגולל  את  וסתם  יוגב,  אריק  ביטוח 
אתי אלישקוב, מנכ”לית  לוי רחמני, למנות במקומו של יוגב את 
חודשים,   10 לפני  רחמני  ידי  על  גויסה  אלישקוב  לשעבר.  הישוב  הכשרת 
החברה.  כמנכ”לית  בהצלחה  כיהנה  שבה  ביטוח  מהכשרה  שפרשה  לאחר 
רחמני שכר את שירותיה של אלישקוב באמצעות חברה 
בבעלותה לתפקיד מנכ”ל איילון אחזקות, שמחזיקה 
באיילון ביטוח. רחמני הבטיח לאלישקוב להתמנות 

בהמשך לתפקיד מנכ”ל איילון ביטוח. 
רחמני היה משוכנע שבעקבות פרישתו של יו”ר 
לפני  לאחזקות  ושותפו  כהן  יונל  ביטוח  איילון 
של  אמונו  איש  יוגב,  גם  יפרוש  חודשים,  מספר 
כהן, שהביא אותו לאיילון יחד אתו ממגדל. למרות 
פרישתו של כהן נשאר יוגב בתפקידו כמנכ”ל והודיע 

כי אינו מתכוון לעזוב.
יוגב אף מבצר את מעמדו כמנכ”ל איילון ביטוח, כאשר ממש בימים אלה 
רוני ליכטנשטיין שני )37(, סמנכ”לית בפסגות  הביא רכש חדש לחברה – 
אשר תמונה לתפקיד סמנכ"ל, ראש אגף מטה, תכנון ומשאבי אנוש באיילון 
שניהל  אורנשטיין  יעקב  את   - בכירים  שני  בתפקיד  תחליף  היא  ביטוח. 
ואת  לגמלאות,  ופרש  איילון  של  אנוש  משאבי  אגף  את  האחרונות  בשנים 
נבו גל שניהל את אגף המטה והתכנון ועבר לנהל את הפיתוח העסקי בחברת 

"איסתא".
ל”ביטוח ופיננסים” נודע כי אלישקוב הודיעה לרחמני כי תפרוש מתפקידה 
באיילון בסוף יוני. אלישקוב, הנחשבת כוכב עולה בענף  אשר הוכיחה את 
הצלחתה בשיפור הדרמטי של תוצאות הכשרה תחת ניהולה, תישאר כנראה 

בענף הביטוח. נודע כי היא מנהלת מגעים להתמנות לתפקיד בכיר בענף.

 חוזר גופים מוסדיים 
נכנס לתוקפו ב־1 ביוני

כל מה שעליכם לדעת בנושא חוזר 
ההצטרפות לקרן פנסיה או קופת גמל 

שנכנס לתוקפו בתחילת החודש

סו”ב יובל ארנון

עוסק ב אשר  מוסדיים,  גופים  חוזר  לתוקפו  נכנס   2017 ביוני   1
בהצטרפות לקרן פנסיה או קופת גמל. החוזר למעשה מסדיר את 
כל ההליך תוך שמירה על זכויות המצטרף, ומאפשר לכל מצטרף 
לעשות זאת ישירות באמצעות פורטל של קרן הפנסיה, חברת הביטוח או 

בית ההשקעות.
מספר דגשים שחשוב להכיר בהליך החדש:

1. נקבע נוסח אחיד לגבי כל טפסי ההצטרפות של כלל הגופים השונים, 
ולמעשה כעת ניתן לצרף עמיתים רק באמצעות טפסים.

קרן הפנסיה או קופת הגמל תהיה חייבת לקבל טופס מלא, כאשר כל   .2
שדות החובה מלאים. ללא זה היא לא תוכל להמשיך בתהליך הצירוף ותהיה 
חייבת להודיע על החוסרים לעמית תוך 14 ימי עסקים מיום קבלת הטפסים.

3. קרן הפנסיה או קופת הגמל צריכה להוציא אישור לצירוף העמית.
יחויב המעסיק לחתום על התחייבות להעביר הפקדות  הצירוף  במועד   .4

בגין העמית המצורף או להעביר הפקדה ראשונה.
המעסיק  העביר  לא  ההצטרפות  ממועד  חודשים  שלושה  ותוך  במידה   .5
כספים בגין העמית המצורף, חייבת קופת הגמל או קרן הפנסיה ליידע את 

העמית על כך.
6. בסיום הליך ההצטרפות של העמית, חייבת קופת הגמל או קרן הפנסיה 
לשלוח אישור לעמית על סיום הליך הצטרפותו. האישור יכלול פירוט של 

כל הפרטים הקשורים להצטרפותו כמופיע בחוזר.
לגבי מינוי מוטבים, החוזר קובע כללים אחידים למינוי מוטבים בקרן   .7
בעל  של  האישור  כללי  ואת  אחידים,  טפסים  עם  הגמל  ובקופת  פנסיה 

הרישיון אשר בפניו נחתמו הטפסים וכי זיהה את העמית.
8. נקבעו כללים כיצד מבוצע עדכון פרטי העמית באפיקים השונים.

הכותב הוא יו”ר הוועדה הפנסיונית בלשכת סוכני ביטוח

בלעדי
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חדשות  הביטוח        

בג"צ דחה את ערעור סוכנות הביטוח בינה
  בית המשפט העליון דחה את הערעור של סוכנות הביטוח בינה וקבע כי רישיונה יישלל לשנתיים 

הממונה על שוק ההון שללה את רישיונה של הסוכנות לאחר שמצאה כי הסוכנות 
הטעתה את מבוטחיה ורכשה עבורם פוליסות ללא ידיעתם

רונית מורגנשטרן

ית המשפט העליון אישרר את החלטת ב
הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, 
לשנתיים  לשלול  סלינגר,  דורית 
בעקבות  "בינה",  הביטוח  סוכנות  רישיון  את 
בית  סוכנות הביטוח על החלטת  ערעורה של 

המשפט המחוזי שתמך בהחלטת הממונה.
עיצום  ולהטיל  הרישיון  את  לשלול  ההחלטה 
כספי נבעה מממצאי ביקורת חמורים, שהובילו 
של  לאלתר  להשבתה  תקדים  חסר  בצעד 
הפעילות הפסולה והטלת עיצומים משמעותיים 
ההון  שוק  רשות  של  בביקורת  הסוכנות.  על 
עסקאות  בתיאור  מטעה  הסוכנות  כי  התברר 
פוליסות  המבוטחים  עבור  רכשה  ואף  ביטוח 
ללא ידיעתם והסכמתם. רשות שוק ההון האזינה 
הסוכנות  שערכה  מכירה  שיחות  לעשרות 
בוצעה  רבות  בשיחות  כי  ומצאה  ללקוחותיה 
הטעייה חמורה של המבוטחים במטרה לשכנע 
אותם לרכוש פוליסות ביטוח. המוכרנים הונחו 
שיחה  תסריטי  באמצעות  פוליסות  למכור 

מובנים תוך הטעיית הלקוחות. 

שיטות מכירה פסולות
המבוטחים  הטעיית  ההון,  שוק  רשות  לטענת 
הסוואת  כמו  שונים  פעולה  בדפוסי  נעשתה 
מטרת השיחה מהלקוח, העברת נתונים מוטעים 
עבור  תשלום  אישור  דרישת  טשטוש  ללקוח, 

סכום  לגבי  הלקוח  הטעיית  החדש,  המוצר 
הפרמיה החודשית, הקראת הצהרת בריאות ללא 
תשובות  ממתן  והימנעות  הסבר  וללא  הקדמה 
ושיקפו  מטעות  נמצאו  השיחות  ישירות. 
התנהגות שאינה חוקית ואינה הולמת התנהגות 
של בעל רישיון, וגרמו לנזק של ממש ללקוחות 

ומבוטחים. 
סוכנות הביטוח בינה הוקמה בשנת 2002, על 

את  שהכפיל  משפחתי  כעסק  רוזנטל,  רם  ידי 
מכירותיו בשנים האחרונות. לטענת רשות שוק 
ההון, לא מן הנמנע כי הגורם לכך הוא השימוש 
באמצעות  פסולות  מכירה  בשיטות  המאסיבי 
המוקד הטלפוני. ביום בו החלה הביקורת מטעם 
רשות שוק ההון, העסיקה הסוכנות למעלה מ־50 
במיליוני  הסתכם  הכנסותיה  והיקף  עובדים 

שקלים.

fotolia :צילום אילוסטרציה  הטעייה חמורה של מבוטחים
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הביטוח הסיעודי יכלל 
בסל הבריאות הממלכתי

הכנסת קבעה כי אחריות המדינה בביטוח 
הסיעודי היא חיונית וכי המערכת לא 

יכולה להישען על ביטוחים פרטיים 

רונית מורגנשטרן

ליאת הכנסת החליטה ברוב של 24 חברי כנסת וללא מתנגדים מ
כך  הממלכתי.  הבריאות  מסל  חלק  יהיה  הסיעודי  הביטוח  כי 
עולה מהצעת הסיכום של דיון במליאה שעסק במצב הסיעוד 
בכנסת  שונות  מסיעות  הכנסת  חברי  של  הצעותיהם  בעקבות  במדינה 
אורי מקלב,  יעקב מרגי,  גרמן,  יעל  זנדברג,  תמר  חנין,  דב   - ובינהם 
הצעת  את  שהציג  חנין  ח"כ  פלוסקוב.  וטלי  פרץ  עמיר  קורן,  נורית 
הסיכום, הדגיש כי ההצעה היא מטעמם של כל סיעות 
תוקף  יש  הכנסת  של  להחלטה  כי  והוסיף  הבית 

משמעותי.
על פי הצעת הסיכום, הכנסת קובעת כי הזכות 
שהמדינה  בסיסית  זכות  הינה  בכבוד  להזדקן 
צריכה להבטיח את מימושה בפועל לכלל האזרחים 
בישראל. בהתאם לכך, אשפוז וטיפול סיעודי בעת 
בזכות לחיות  ומרכזיים  חיוניים  הצורך הם מרכיבים 
הכנסת  מביעה  זה  רקע  על  בכבוד.  ולהזדקן  בכבוד 
בישראל,  הסיעודי  והטיפול  האשפוז  בתחום  המתגלות  מהבעיות  דאגה 
ומודאגת מכך שמערך הסיעוד הקיים לא מאפשר טיפול ראוי ואף גורם 

לפגיעה בכבוד ובבריאות של המטופלים.
על פי ההצעה, מערכת שנשענת על ביטוחים פרטיים לא יכולה לספק 
מענה גם כיוון שהיא איננה כוללת את אלו שידם אינה משגת לרכוש 
גבוהות למבוטחים, כאשר  בעלויות  כרוכה  כיוון שהיא  וגם  כזה  ביטוח 
במקרים רבים הפתרונות הניתנים בה אינם מספקים. אחריות המדינה על 
מערך הסיעוד היא חיונית, זו הדרך להבטיח את יכולתם של הקשישים 
לקבל טיפול וסיעוד נדרשים ברמה נאותה ובאופן שוויוני מבלי להטיל 
נטל כבד על בני ובנות המשפחה. לסיכום, הכנסת קוראת לקדם רפורמה 
ואשפוז סיעודי כחלק  בזכות לטיפול  במערך הסיעוד, שבמרכזה הכרה 
הניתנים  השירותים  ומגוון  היקף  הגדלת  הממלכתי,  הבריאות  מסל 

והרחבת מערך הסיעוד בקהילה.

עובדי כלל ביטוח ישביתו את 
החברה מיום ראשון

הסתדרות הכללית הודיעה כי כ־4,000 עובדי קבוצת כלל ביטוח יפתחו בשביתה ה
כללית החל מיום ראשון הקרוב, ה־18 ביוני. על השביתה המתוכננת פורסם 

לראשונה בשבוע שעבר ב"ביטוח ופיננסים".
סכסוך העבודה בחברה הוכרז כבר בסוף 2016. לטענת ההסתדרות וועד העובדים, 

ההחלטה לשבות נובעת מחוסר ההתקדמות במשא ומתן להסכם קיבוצי חדש בחברה. 
במסגרת השביתה לא יינתנו שירותי החברה השונים, לרבות קבלות קהל וטיפול 

בפניות באמצעות מוקדי שירות הלקוחות. כמו כן, לא יינתן שירות למעסיקים, לא 
יישלחו דוחות, מכתבים ומסמכים אל הלקוחות ולא יבוצעו פעולות השקעה הקשורות 

לכספי העמיתים. סוכנים לא יוכלו להנפיק פוליסות של החברה ולא יתאפשרו 
פדיונות של כספי פנסיה.

יש לציין כי בחודש מרץ השנה קיימו העובדים שביתה ליום אחד, בעקבותיה הושג 
הסכם ביניים שהסדיר את שכר המינימום בחברה ואמור היה להחזיר את הצדדים 

להידברות מרתונית להסכם קיבוצי חדש ומלא, במקביל להסכמה לשקט תעשייתי 
בחברה. ואולם, מאז הסכם הביניים לא חלה שום התקדמות בנושאי הליבה וכמעט 
שלא התקיים משא ומתן בין הצדדים, למרות בקשות הוועד ונכונותו. מההסתדרות 

נמסר כי "עם תום תקופת השקט התעשייתי עליה הסכימו הצדדים, לא נותרה בפני 
נציגות העובדים ברירה אלא להשבית את החברה באופן מלא עד להסדרת הסכם 

קיבוצי חדש המשמר לכל הפחות את הישגי ההסכם הראשון ומיישם לקחים ופערים 
שעלו מיישומו עד כה".

תגובת כלל ביטוח: בחודשים האחרונים מקיימת הנהלת כלל ביטוח דיונים רצופים 
עם ועד עובדי החברה במטרה להגיע להסכמות לקראת חתימה על הסכם קיבוצי 

חדש. לצערנו ועד העובדים בחברה מנהל את הדיונים לקראת גיבוש ההסכם 
הקיבוצי החדש באופן אגרסיבי, תוך העלאת  דרישות שאינן  מציאותיות ובהתעלם 

מהגורמים העסקיים הסביבתיים המשתנים. הנהלת כלל ביטוח מצרה על כך ולא 
תוכל להיענות לדרישות אלה. זאת ועוד, במקום לנהל דיון מושכל ואחראי, בחר 
ועד העובדים להזיק לחברה, לסוכניה וללקוחותיה ולפתוח בשביתה כללית, תוך 

התעלמות מהנזק המצטבר והשפעתו על איכות השירות ללקוחות החברה.
צעד אגרסיבי זה תמוה בעיקר על רקע העובדות הבאות: בשנים האחרונות קיבלו 

עובדי כלל ביטוח, במסגרת ההסכם הקיבוצי שזה עתה מסתיים, תוספות שכר 
גבוהות, בונוסים משמעותיים ותקציבי רווחה בשווי של עשרות מיליוני שקלים. 
עלות השכר הממוצעת של עובד כלל ביטוח בהסכם הקיבוצי עומדת כיום על 

סך של  כ־16,000 שקל בחודש )שכר ברוטו ממוצע של כ־10,500 שקל בחודש(. 
זאת ועוד, במסגרת הסכמות שהושגו הגדילה החברה את שכר המינימום והוא 

עומד היום על כ־6,000 שקל בחודש. אנו קוראים לוועד העובדים לחדול מצעדים 
אגרסיביים מיותרים ולחזור אל שולחן הדיונים עוד היום, מתוך כוונה להגיע 
להסכמות ולחתימה על הסכם קיבוצי חדש, לטובת החברה, עובדיה, סוכניה 

ולקוחותיה.

ח"כ חנין
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 ח"כ גפני: "הרפורמות לא הועילו 
לאזרח הפשוט"

ביקורת חריפה של יו"ר ועדת הכספים נגד סלינגר בוועידת גלובס שהתקיימה השבוע  סלינגר: "אני 
מסכימה שיש להקל את העומס על השוק, אבל אם זה מתנגש עם טובת הציבור לא נעשה זאת"

רונית מורגנשטרן

"
בסופו של דבר אי אפשר להגיד שהרפורמות 
עם  תשבו  הפשוט.  לאזרח  הועילו  הללו 
האנשים, הרי בסופו של דבר סוכני הביטוח 
כך  הכלכלה",  את  שעושים  אלה  הם  והחברות 
אמר יו"ר ועדת הכספים בכנסת, ח"כ משה גפני,  
שוק  בוועידת  קורין־ליבר,  סטלה  לעיתונאית 
ההון של עיתון "גלובס" שהתקיימה ביום שלישי 

האחרון. 
חיסכון  על  נלחמה  לא  ההון  שוק  רשות  "איך 
המרכזיים  מהדברים  אחד  זה  בינוני?  לטווח 
שעולים כשמדברים על שוק הון והמשק. חיסכון 
הולכת  והצריכה  יש,  קצר  ולטווח  ארוך  לטווח 
לא  זה  הארוך  לטווח  אבל  נהנה  המשק  וגדלה. 
בסדר. אני מתחייב כאן שאם דורית סלינגר באה 
עם זה לוועדה, אני מעביר אותו עם הטבות המס".
של  היחידה  שהרפורמה  גפני  הזכיר  בדבריו 
הייתה  הכספים  ועדת  דרך  עברה  שלא  סלינגר 
לרשות  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  אגף  הפיכת 
עצמאית. "הרפורמה הגדולה ביותר שהיא עשתה 
לא הייתה אצלי, אלא בוועדת הרפורמות של אלי 
באוצר  יהיה  לא  ההון  שוק  שאגף  שקבעה  כהן, 
והוסיף כי "כשאני רואה  אלא רשות", אמר גפני 
בעיה.  שיש  מבין  אני  אחרת,  לוועדה  שמעבירים 
לא  הכספים  וועדת  הכול  קובעת  הרשות  מנהלת 
יכולה לדון בכך. אמרתי לאלי כהן 'תוקם רשות, 

הציבורית  העין  אבל בכל הפרטים שצריכים את 
זה  את  הכניסו  ואכן  הכספים',  בוועדת  יידונו 

לחוק".

להקל את עומס הרגולציה
ואמרה  בוועידה  היא  הופיעה אף  דורית סלינגר 
למראיין רון שטיין, כתב הביטוח של "גלובס", כי 
בעקבות השקת מדד האיכות של חברות הביטוח 
לפני שלוש שנים, "לראשונה הלקוח הוא במרכז 

אצל חלק מהחברות. חברות מסתכלות על המדד 
ומשנות את עצמן. מי שלא ישתפר, פשוט לא יהיה 

במשחק".
רגולציה  להפחתת  הממשלה  ליוזמת  בהתייחסה 
אמרה סלינגר כי "ברור לכולם שצריך להמשיך עם 
רגולציה שמטיבה עם הצרכן. אנחנו נמשיך לעשות 
הכול כדי להטיב עם הציבור, לפשט הליכים. אני 
מסכימה שיש להקל את העומס על השוק, אבל אם 

זה מתנגש עם טובת הציבור לא נעשה את זה". 

סלינגר וגפני: “כל הפרטים שצריכים את העין הציבורית יידונו בוועדת הכספים״
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השתתפות גדולה של סוכנים ביום 
העיון של מחוז תל אביב

רונית מורגנשטרן

שלשום כ הגיעו  וסוכנות  סוכנים   110
שהתקיים  אביב  תל  מחוז  של  העיון  ליום 
הכנס  את  סביון.  של  החדש  באודיטוריום 

ותכניו יזמה וארגנה סו"ב נוגה עקל, יו"ר המחוז.
סניף  יו"ר  גואטה  עמוס  סו"ב  פתח  הכנס  את 
בהיעדרה  העיון  יום  את  הנחה  שאף  ים,  בת  חולון 
גואטה  אישיות.  סיבות  בשל  העיון  מיום  עקל  של 
הצפה  של  בתקופה  הלשכה  חשיבות  על  דיבר 
ארוכה  תקופה  "כבר  כי  ואמר  הפיקוח  של  בחוזרים 
שהחוזרים הרבים שהפיקוח מנפיק לעיתים קרובות 
של  בפורומים  ערניים  ודיון  שיחה  לנושאי  הפכו 
הגעתם  ולכן  ובוואטסאפ,  בפייסבוק  הביטוח  סוכני 
בלשכה  השונות  הוועדות  וראשי  הלשכה  נשיא  של 
הזדמנות  היוותה  הסוכנים  עם  והבהרות  לשיחות 

לקבל תשובות לשאלות רבות שנשאלו".
בפני  הביא  אברמוביץ  אריה  סו"ב  הלשכה  נשיא 
חמות  הכי  ההתפתחויות  כל  של  תקציר  הנוכחים 

בענף הביטוח.

הוועדה  יו"ר  ארנון  יובל  סו"ב  עלה  אחריו 
הסוכנים  שאלות  על  שהשיב  ולאחר  הפנסיונית, 
בנושא התפעול המשיך במצגת מוטיבציה מעניינת 

בנושא מכירות ללקוחות.
האלמנטרית,  הוועדה  יו"ר  מונין  אריאל  סו"ב 
ובינהם  שלו  הוועדה  עסקה  שבהם  בנושאים  הרחיב 

חברות הליסינג, חוזר המים, תביעות צד ג' ועוד.
סו"ב יוסי ורסנו יו"ר תת הוועדה לפיננסים דיבר 
להתחבר  לסוכן  לעזור  שיכולים  חדשים  כלים  על 

למקורות הכנסה נוספים.  
ביטוח  תחום  מנהל  סמנכ"ל  שירצקי,  שחר 
התפקידים  של  מרתקת  מצגת  הציג  באיתוראן, 
כלי  לגניבת  והשיטות  הגנבים  בשרשרת  השונים 

רכב.
אריה סער, חתם ראשי פרט רכב ודירות בהראל, 
הציג שיטת הפקה חדשה ומהירה של ביטוחי דירות 

המסדרת פוליסה ב"קליק".
על  מעניינת  בשיחה  הכנס  את  סגר  קשת  רון 
פיננסי  ליווי  בגין  טרחה  שכר  לגביית  אפשרויות 

ובניית תיק.
גואטה חתם את הכנס ואמר “תודה לנוגה עקל יו"ר 
לכנס,  הכללי שקדם  הארגון  על  לשי שמש  המחוז, 
לחיים אורגל יו"ר סניף בני ברק ולאורי עייני יו"ר 

סניף תל אביב על העזרה ביום הכנס".

מותת "גן הילד" בחיפה קיימה לפני כחודש ע
על  לילדים  בית  עבור  התרמה  ערב  וחצי 
סוכנים,  עשרות  השתתפו  בערב  האוטיזם.  קשת 

במעמד ראש העיר חיפה, יונה יהב. 
חברים  ורסנו  יוסי  וסו"ב  מיכאלי  אורי  סו"ב 
את  שמפעילה  הילד"  "גן  עמותת  בהנהלת 
הבית, ותורמים לפעילות הגן במהלך כל השנה. 
בנוסף, בשבוע שעבר העניק מנהל “גן הילד”, 

של  חיפה  לסניף  הוקרה  מגן  הופל,  ישראל 
העמותה.

אמר  חיפה,  סניף  יו"ר  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב 
כי "סוכני הביטוח בצפון פותחים את הלב ואת 
הכיס במשך כל השנה, ונרתמים לבקשות שלנו 
לתרום למחלקת הילדים בבית החולים בני ציון, 
ובשנים  ל"וראייטי"  עגול",  "שולחן  לעמותת 
גאה  ואני  הילד",  "גן  לעמותת  גם  האחרונות 

בהם. הדבר לא נעלם גם מעיני ראש העיר שכבר 
אמר לי שאנחנו נמצאים בכל מקום".

כי  הוסיף  לפיננסים,  הוועדה  תת  יו"ר  ורסנו, 
"ידענו שאם נפנה לסוכני חיפה בראשות רוזנפלד 
התרמה  במבצעי  מתורגל  ליאור  נתאכזב,  לא 

למען הקהילה וגם הסוכנים לא מאכזבים".

רונית מורגנשטרן

מגן הוקרה לסניף חיפה מעמותת "גן הילד"

סו"ב גואטה, סו"ב חיים אורגל וסו"ב אורי עיני
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חדשות  הביטוח        

ועדת הכספים תקיים דיון נוסף 
בנושא חברות התפעול

 לשכת סוכני ביטוח פנתה בבקשה ליו"ר ועדת הכספים לקיים דיון נוסף בנושא חברות 
תפעול הפועלות ללא רגולציה בשוק הפנסיוני  השאלה המרכזית: האם פעולה בה 

סוכן מעביר צ'ק של העובד לחברת הביטוח נחשבת לפעולת תפעול?

רונית מורגנשטרן

משה י ח"כ  הכנסת,  של  הכספים  ועדת  ו"ר 
לשכת  לבקשת  נענה  התורה(,  )יהדות  גפני 
ביוני  ב־20  נוסף  דיון  ויקיים  ביטוח  סוכני 
התפעול  חברות  בנושא  הכספים,  בוועדת 
ועל  הפנסיוני  בשוק  רגולציה  ללא  הפועלות 
סוגיית ההפרדה בין סוכן משווק לסוכן מתפעל 

לפי חוק ההסדרים 2015.
ישיבה  הכספים  ועדת  קיימה  כחודש  לפני 
פרטיות  מתפעלות  חברות  כניסת  על  סוערת 
בוועדה הציג, נשיא הלשכה,  בשיווק פנסיוני. 
סו"ב אריה אברמוביץ את עמדת הלשכה ואמר 

בין היתר כי "המציאות הקיימת בעקבות 
נכנסו  לענף  כאוס.  של  היא  החוק 
חברות מתפעלות פרטיות כפטריות 
את  מחזירות  שלא  הגשם,  אחרי 
כשבחוק  המבוטח,  לעובד  הכסף 
הביטוח  סוכן  את  רק  מחייבים 
שום  ואין  הכסף,  את  להחזיר 
חברות  אותן  על  דומה  רגולציה 
יכול  מכולת  בעל  כל  פרטיות. 

שהיא  כמה  לגבות  שיכולה  תפעול  חברת  לפתוח 
רוצה אבל לא מחויבת להחזיר לעובד". אברמוביץ 
ביקש מחברי הוועדה להחזיר המצב לקדמותו כפי 
שהיה לפני החוק, ולחילופין לתקן בחוק ולהגדיר 
תפעול  שירותי  שמבצע  כמי  מתפעל 
באמצעות  המעסיק  עבור  וסליקה 

חשבון נאמנות.
בסיכום הדיון הורה יו"ר הוועדה, 
ההון,  שוק  לרשות  גפני  ח"כ 
בנושא  להגיע  וחיסכון,  ביטוח 
בתוך  הלשכה  עם  להסכמות  זה 
חוק  הצעת  יגיש  אחרת  חודש, 
פרטית בנושא. "יש מגמה 
הביטוח,  בסוכני  לפגוע 
גורם  הם  נגדה.  ואני 
בין  בקשר  משמעותי 
לחברות  הקטן  האזרח 
הביטוח. אני מזהה בחוק, 
ההסדרים  בחוק  שחוקק 
תקלה  שיש  האחרון, 

שפוגע  הזה  בחוק  לעסוק  צריכים  היינו  וכנראה 
חוק  במסגרת  ולא  ומעמיק  נפרד  בדיון  בסוכנים 
בסדר,  שהכל  טוענת  ההון  שוק  רשות  ההסדרים. 
רגולציה  עליהם  שאין  תפעול  גורמי  כניסת  אבל 
לא  התחרות  ואם  הביטוח,  בסוכני  פוגעת  לתחום 
יצטרפו  לא  שנים  חמש  בעוד  אז  הוגנת  תהיה 
והוסיף  גפני  אמר  הביטוח",  סוכן  למקצוע  יותר 
בסוכני  פגיעה  מזהים  לא  ההון  שוק  "ברשות  כי 
ולכן  בסוכנים,  פגיעה  מזהה  כן  אני  הביטוח. אבל 
אני דורש מהרשות להגיע עם לשכת סוכני הביטוח 
להסכמות בתוך חודש כדי שלא תהיה פגיעה בהם. 
אם בתוך חודש לא יהיה שינוי במצב, אכין בעצמי 
לעזור  בחקיקה  דרך  נמצא   – פרטית  חוק  הצעת 

להם".
ההבדל היחיד בעמדות שבין הלשכה לבין האוצר 
סוכן  בה  פעולה  האם   – ה"דוורות"  סוגיית  הוא 
נחשבת  הביטוח  לחברת  העובד  של  צ'ק  מעביר 
לפעולת תפעול? הלשכה ביחד עם עו"ד ג'ון גבע 
מאמינים כי לא מדובר בפעולת תפעול, אך הפיקוח 

חולק על כך.

הכירו את חברי ועדת הבחירות
הלשכה חוגגת 70 ליו"ר המועצה הארצית, סו"ב זאב פרלשטיין

המועצה ס יו”ר  פרלשטיין,  זאב  ו”ב 
הארצית, זכה היום )ה’( למחווה מרגשת 
לכבוד יום הולדתו ה־70. במהלך כינוס 
ישיבת המועצה הארצית הפתיעו את פרלשטיין 
בני משפחתו ובמקביל הנהלת הלשכה העניקה 
לו עוגת יום הולדת והציגה בפני המשתתפים 
סוכני  בלשכת  פעילותו  את  הסוקרת  מצגת 

ביטוח לאורך השנים.
באותה ישיבה אישרה המועצה הארצית את 
הוועדה  יו”ר  הבחירות: לתפקיד  ועדת  חברי 
נבחר עו”ד איתן הברמן, סמי אביחזר נבחר 
גיורא  מקומו,  וממלא  השרון  מחוז  לנציג 
באר  מחוז  לנציג  מונה  ברנדס  אריק  ארצי, 
חיון,  אלון  ממלא  מקומו  ואת  והדרום  שבע 
לתפקיד נציג מחוז שפלה מונה דב צור ואת 
מחוז  לנציג  פרלשטיין,  אורי  ממלא  מקומו 

ממלא  מקומו  ואת  קרן,  גיורא  נבחר  צפון 
יעקב  רמי דויד, לנציג מחוז ירושלים נבחר 
עמיתי  צביקה  ממלא  מקומו  ואת  פורשיין, 

עופר  נבחר  והמרכז  תל־אביב  מחוז  ולנציג 
צינורי וממלא מקומו, יובל סייפר.

סו"ב אברמוביץ

יה
גל

ל 
איי

ם: 
לו

צי

מחווה ליום הולדת 70 לסו"ב זאב פרלשטיין

מערכת ביטוח ופיננסים
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רגע  משפטי

משמעות החתימה על שטר 
סילוק והרף הגבוה בביטולו

האם לאחר חתימה על שטר סילוק המבוטח מנוע מלהעלות דרישות נוספות? 
בבית המשפט נידונה תביעה לפיה אדם שנפגע בתאונת עבודה טען כי חתם על 

“שטר סילוק סופי״ ללא ידיעתו והוטעה על ידי הסוכן וחברת הביטוח
  

עו"ד ג'ון גבע

נדונה ב בחיפה  השלום  משפט  בית 
תביעתו של סמיר חמזה כנגד מנורה 
סוכן  וכנגד  בע"מ  ביטוח  מבטחים 
הביטוח. פסק הדין ניתן במאי 2017, בהיעדר 
קלמפנר  מירב  השופטת  כבוד  מפי  הצדדים, 

נבון.
באחד הימים הגיע חמזה למשרדו של הסוכן 
הרכב  פוליסת  תשלום  את  להסדיר  במטרה 
שרכש. במעמד הסדרת התשלום החליט התובע 
גם לרכוש מהסוכן פוליסת ביטוח אובדן כושר 
עבודה ממנורה. שלושה ימים לאחר מכן הוא 
נפגע בתאונת עבודה, כאשר נפל מגובה רב. 
ואושפז  בגפיים  קשים  משברים  סבל  חמזה 
בעקבות  חולים.  בבית  שבועות  מספר  למשך 
כי  לו  הוסבר  ולשיטתו  לסוכן  פנה  הוא  זאת, 
ימי  רכיבים:  ארבעה  בגין  לפיצוי  זכאי  הוא 

אשפוז, שברים, נכות ומצב סיעודי.
מטעמה  חוקר  מנורה  שלחה  התאונה  לאחר 
לשם בחינת חבותה. החוקר בירר אודות נסיבות 
וזו  הואיל  הנפקתה,  ומועד  הפוליסה  עריכת 
חמזה  התאונה.  לאחר  רק  למנורה  נשלחה 
השתלשלות  את  החוקר  בפני  הציגו  והסוכן 
האירועים וזה לטענתם השתכנע כי הפוליסה 
שהסוכן  טען  חמזה  התאונה.  טרם  הונפקה 
הודיע לו כי אושר לו תשלום בסך של 74,000 
אך  האשפוז,  ימי  ובגין  השברים  בגין  שקל 
קמה,  טרם  וסיעוד  נכות  בגין  לפיצוי  זכאותו 
בנימוק שהנכות טרם התגבשה. הוא הגיע יחד 

מסמך  על  לחתום  הסוכן  למשרדי  אשתו  עם 
לשם קבלת פיצוי בגין השברים וימי האשפוז. 
כי  להפתעתו,  לו  התברר  יותר  מאוחר  בשלב 
"שטר  הינו  ואשתו  הוא  חתמו  עליו  המסמך 

סילוק סופי". 
חמזה העלה שלל טענות כנגד מנורה וכנגד 

הסוכן, וציין כי התגמולים הנוספים להם הוא 
בפוליסה  והסיעוד  הנכות  רכיבי  בגין  זכאי 
מנורה  שקל.   485,905 של  סך  על  נאמדים 
טענה להגנתה כי חמזה חתם על שטר סילוק 
סופי ומשכך יש לדחות את התביעה. עוד נטען 
הסילוק  שטר  לתנאי  מודע  היה  התובע  כי 

מענקית
)מחלות קשות(

בקליק

תמונת
לקוח

ריסק 
בקליק

תמונת
עמלות

עסק
בקליק

תמונת 
מעסיק

דירה
בקליק

תאונות 
אישיות 
בקליק

אתר
הלקוחות

החדש

תמונת
סוכן

בעלי
מקצוע
בקליק

b1
73

96
/1

81
43

דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
המכלול שלי



התובע טען כי הוא זכאי לתגמולים נוספים על סך 485,905 שקל
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רגע  משפטי

וחתימתו על המסמך מהווה חיזוק לכך. מנורה 
לאחר  הונפקה  למעשה  הפוליסה  כי  הוסיפה 
התאונה ולאור הסיכון שבהיעדר כיסוי ביטוחי 
הסכים התובע לחתום על שטר הסילוק, אשר 

נערך לבקשתו.

החוזר אינו במעמד של חוק
הסוכן טען כי כתב התביעה הוגש בחוסר תום 
לב תוך ניסיון התעשרות שלא כדין מצידו של 
שטר  שלחה  שמנורה  לאחר  לטענתו,  חמזה. 

סילוק הסוכן זימן את התובע למשרדו והסביר 
לו את משמעות המסמך. הסוכן הוסיף כי הוא 
אף ייעץ לתובע לפנות לעורך דין, אלא שזה 
בחר לחתום על שטר הסילוק במקום. בנוסף, 
נטען כי מנורה לא פעלה על פי הנחיות רשות 
היתר,  ובין  הואיל  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק 
לא פירטה את נימוקי הדחייה. נציין כי הסוכן 
בנעליו  נכנסו  ויורשיו  ההליך  באמצע  נפטר 

כנתבעים.
עליו  הסילוק  שטר  את  בחן  המשפט  בית 
הסילוק  שטר  כי  וציין  ואשתו  התובע  חתמו 
מנוסח באופן ברור ונסיבות חתימתו מפורטות 
בו. עוד צויין כי כאשר אדם חותם על מסמך 
בו  לאמור  ומסכים  מודע  שהוא  חזקה,  קמה 
עליו  חל  החזקה  את  לסתור  שברצונו  וככל 
בהליך  שנגבו  העדויות  פי  על  מוגבר.  נטל 
עלה כי לא הופעל כל לחץ על חמזה ואשתו 
בעניין החתימה על שטר הסילוק, והם למעשה 

הבינו היטב את משמעות חתימתם. זאת ועוד, 
חמזה  היה  הסילוק  שטר  על  החתימה  במועד 
ועל  הנזיקין  בתחום  דין  עורך  ידי  על  מיוצג 
כן חל קושי לקבל את הטענה שהוא לא קיבל 

ייעוץ משפטי בעניין.
לפיהן  טענותיו  את  דחה  המשפט  בית 
ועילות  כפיה  עושק,  הטעיה,  בטעות,  מדובר 
ביטול נוספות מתחום דיני החוזים. נקבע כי 
הסילוק  שטר  על  בחתימה  פגם  כל  נפל  לא 
לא  התובע  כי  נקבע  עוד  לבטלו.  מקום  ואין 
חייב  ואין הוא  הוכיח שהסוכן התרשל כלפיו 

לפצות אותו בגין כל נזק שנגרם לו כתוצאה 
מהתאונה. 

מנורה  האם  המשפט  בית  בחן  זה  בשלב 

פעלה בניגוד לנהלים החלים עליה, במסגרת 
בפניות  וטיפול  תביעות  ויישוב  "בירור  חוזר 
ציבור". צוין כי לבית המשפט יש שיקול דעת 
כאמור,  חוזר  של  הפרה  משמעות  לגבי  רחב 
אינו  החוזר  בנוסף,  לגופו.  ייבחן  מקרה  וכל 
על  יורה  לא  המשפט  ובית  חוק  של  במעמד 
הפרה  של  מקרה  בכל  הוראותיו  אכיפת 
אפוא  "ראוי  כי  הוסיף  המשפט  בית  כלשהי. 
מטעמי מדיניות משפטית, שלא לייחס לחוזרי 
קונקרטי שבין  המפקח מעמד מחייב בסכסוך 
הצדדים המתברר בערכאות, אף שלעמדתו יש 

רלוונטיות ובהחלט יכול שתאומץ לגופה". 
נקבע כי אף אם חמזה לא קיבל הודעת דחייה 
רשמית בהתאם לחוזר, הוא היה מודע לכוונה 
עוד  וזאת  תביעתו,  את  לדחות  מנורה  של 
במעמד חתימתו על שטר הסילוק. בהתאם לכך 
הוא קיבל החלטה מושכלת והחליט לחתום על 
שטר הסילוק במטרה לקבל את הפיצוי שהוצע 
התביעה  דחיית  על  הורה  המשפט  בית  לו. 

וחייב אותו בהוצאות מופחתות. 
עד למועד כתיבת שורות אלה לא ידוע אם 

הוגש ערעור לבית המשפט המחוזי.

הכותב הוא היועץ המשפטי לחברי מחוז תל 
אביב והמרכז בלשכת סוכני ביטוח

TOP קרן אור
פוליסת מחלות קשות במנורה בהיקף הביטוח הרחב ביותר!

 מספר מחלות מינימלי הגורמות לביטול הפוליסה
 אין הפחתת סכום ביטוח עד תום תקופת הביטוח

 ניתן לתבוע יותר מ 2 מקרי ביטוח במרבית המחלות
 תגמולי ביטוח נוספים )Carcinoma in Situ בשד, ביצוע ניתוח לטיפול בסרטן הערמונית

     עד לרמה של Gleason 6( בשיעור גבוה מהממוצע בשוק
 100% תגמולי ביטוח בגין סרטן שני )בחלוף תקופת האכשרה( 

www.menoramivt.co.il  | מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגה. 

… סניף חיפה יערוך מפגש בוקר ב־22.06 בין השעות 8:30־12:00, בשיתוף קופל גרופ. מלון 
גארדן, קדושי יאסי 2, חיפה. חניה ללא עלות במרכז הקונגרסים. ההשתתפות מותנת 

בהרשמה מראש דרך המייל שנשלח לחברי המחוז

… מחוז ירושלים יערוך יום עיון ב־28.6 בין השעות 8:30־14:00, בשיתוף איתוראן. סינמה 
סיטי, ירושלים. חניה ללא עלות באזור המתחם

… מחוז שפלה יערוך יום עיון ב־10.7 בין השעות 8:30־14:00, בשיתוף קבוצת שגריר. סינמה 
סיטי, ראשון לציון חניה ללא עלות באזור המתחם

"כאשר אדם חותם על מסמך קמה חזקה, שהוא מודע ומסכים לאמור 
בו וככל שברצונו לסתור את החזקה חל עליו נטל מוגבר. על פי העדויות 

שנגבו בהליך עלה כי לא הופעל כל לחץ על חמזה ואשתו בעניין החתימה 
על שטר הסילוק, והם למעשה הבינו היטב את משמעות חתימתם"

אירועי הלשכה
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חדשות  הביטוח
לשכת סוכני ביטוח בישראל

ב־1 ביולי תסתיים הזמנת לוחות 
השנה של הלשכה 

רונית מורגנשטרן

הלשכה ב סוכני  הזמינו  שעברה  שנה 
שנה,  לוחות  אלף  מ־250  למעלה 
שולחניים,  לוחות  קיר,  לוחות  בינהם 
יהיה  ניתן  השנה,  ראש  לקראת  ועוד.  יומנים 
להזמין את הלוחות עד ל־1 ביולי, כך שהלוחות 

יסופקו לסוכנים עד אמצע אוגוסט.
יו”ר ועדת הרווחה  עוזי ארגמן,  לדברי סו”ב 
בלשכת סוכני ביטוח, זו השנה הרביעית שבה 
סוכניה,  עבור  הלוחות  את  הלשכה  מפיקה 
שיכולים להשתמש לחלקם בין היתר ללקוחות 

שינוי  הונהג  השנה  לדבריו,  ולספקים. 
משמעותי באופן ההזמנה, ואפשר לבצע הזמנה 
ישירות  לשלם  באינטרנט,   קישור  באמצעות 
באמצעות כרטיס אשראי ולצרף קובץ של לוגו 

המשרד.
מחיר  הועלה  לא  בהם  שנים  שלוש  לאחר 
כ־5%.  של  התייקרות  חלה  השנה  הלוחות, 
מדגיש  מוצר”.  לכל  אגורות  בכמה  “מדובר 
ארגמן ומוסיף כי “הלוחות של חברות הביטוח 
עדיין יותר יקרים, ומוצרים שהן מציעות בזול 

פעם  אם  איכותיים.  ופחות  קטנים  יותר  הם 
היינו מזנבים בחברות הביטוח עם לוחות השנה 
לסוכנים, הרי שעכשיו חברות הביטוח מחזרות 
אחרי הסוכנים בניסיון למכור להם את הלוחות 
שלהם. השקענו מחשבה רבה בעיצוב הלוחות 
בלוחות  חודש  לכל  מעניינת  אמירה  והוספנו 
הקיר והשולחן. חשוב שחברי הלשכה יקנו את 
הפרסומי  המוצר  זהו  הלשכה.  של  השנה  לוח 
הכי זול לסוכן הביטוח, שיכול באמצעותו לחזק 

גם את המוניטין שלו וגם את של הלשכה".

לשכת סוכני ביטוח בישראל

לשכת סוכני ביטוח בישראל

לשכת סוכני ביטוח בישראל

להזמנות לחץ כאן:

המוצר הפרסומי הזול ביותר לסוכן
ב־1 ביולי תסתיים הזמנת לוחות השנה של הלשכה לשנת תשע"ח  מהרו והזמינו

רונית מורגנשטרן

הלשכה ב סוכני  הזמינו  שעברה  שנה 
שנה,  לוחות  אלף  מ־250  למעלה 
שולחניים,  לוחות  קיר,  לוחות  בינהם 
יהיה  ניתן  השנה,  ראש  לקראת  ועוד.  יומנים 
להזמין את הלוחות עד ל־1 ביולי, כך שהלוחות 

יסופקו לסוכנים עד אמצע אוגוסט.
יו”ר ועדת הרווחה  עוזי ארגמן,  לדברי סו”ב 
בלשכת סוכני ביטוח, זו השנה הרביעית שבה 
סוכניה,  עבור  הלוחות  את  הלשכה  מפיקה 
שיכולים להשתמש לחלקם בין היתר ללקוחות 

שינוי  הונהג  השנה  לדבריו,  ולספקים. 
משמעותי באופן ההזמנה, ואפשר לבצע הזמנה 
ישירות  לשלם  באינטרנט,   קישור  באמצעות 
באמצעות כרטיס אשראי ולצרף קובץ של לוגו 

המשרד.
מחיר  הועלה  לא  בהן  שנים  שלוש  לאחר 
כ־5%.  של  התייקרות  חלה  השנה  הלוחות, 
מדגיש  מוצר”.  לכל  אגורות  בכמה  “מדובר 
ארגמן ומוסיף כי “הלוחות של חברות הביטוח 
עדיין יותר יקרים, ומוצרים שהן מציעות בזול 

פעם  אם  איכותיים.  ופחות  קטנים  יותר  הם 
היינו מזנבים בחברות הביטוח עם לוחות השנה 
לסוכנים, הרי שעכשיו חברות הביטוח מחזרות 
אחרי הסוכנים בניסיון למכור להם את הלוחות 
שלהם. השקענו מחשבה רבה בעיצוב הלוחות 
בלוחות  חודש  לכל  מעניינת  אמירה  והוספנו 
הקיר והשולחן. חשוב שחברי הלשכה יקנו את 
הפרסומי  המוצר  זהו  הלשכה.  של  השנה  לוח 
הכי זול לסוכן הביטוח, שיכול באמצעותו לחזק 

גם את המוניטין שלו וגם את של הלשכה".

לשכת סוכני ביטוח בישראל

לשכת סוכני ביטוח בישראל

להזמנות לחץ כאן:

לשכת סוכני ביטוח בישראל

http://www.falik.co.il/agents.asp
http://www.falik.co.il/agents.asp
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כנס בריאות 2017
הבריאותהעיקר

בעידן החדש

https://events.eventact.com/runreg2/personLogin.aspx%3FCompany%3D501%26Event%3D28838%26returnurl%3D%252frunReg2%252freg%252fregwelcome.aspx%253fform%253d22734%2526Company%253d501%2526Event%253d28838%2526lang%253dhe%26lang%3Dhe
events.eventact.com/runreg2/personLogin.aspx
http://www.insurance.org.il/Article.aspx?Item=1172&ln=he
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בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו ‰והשבוע: 
סו"ב דני קורוגודסקי בעלי סוכנות "ידע סוכנות לביטוח 2015 בע"מ" בחיפה

גיל – 30
מצב משפחתי – נשוי+1

ותק במקצוע – סוכן ביטוח מ־2008, רישיונות לכל 
ענפי הביטוח פלוס CFP - מתכנן פיננסי מוסמך. 

בעל תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים
איך הגעת להיות סוכן ביטוח?

"גדלתי בבית שבו אמא שלי, סו"ב דיאנה 
קורוגודסקי, הייתה סוכנת ביטוח ונכנסתי לתחום 

בעקבותיה. אני בעצם דור ממשיך, והיום היא 
עובדת בסוכנות שלי כסוכנת שכירה.

"התחלתי לעבוד בתחום ממש אחרי הצבא, 
כשבחצי השנה הראשונה השלמתי הכנסה כמתווך 
נדל"ן, ויש לי גם רישיון לתיווך מאותה תקופה. מהר 
מאוד נשביתי ונשאבתי לתחום הביטוח כשהבנתי 

שאנו עוסקים בדיני נפשות, וכשראיתי כמה אנחנו 
בתפקידינו כסוכנים יכולים לעזור וממש להציל 

משפחות בישראל. כיום אני מתמחה בכל הקשור 
לביטוחי חיים , פנסיוני ופיננסי. אני משתדל לתת 

מענה כולל "ולעטוף" את הלקוח - כל המידע 
נמצא במקום אחד". 

מה אתה חושב על עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
“אני רואה את תפקיד סוכן הביטוח משתנה בשנים 

הקרובות. הסוכן יהפוך להיות מרכז ידע וייעוץ 

מקצועי ולא מוכרן או איש מכירות. לדעתי, התחום 
הופך ליותר ויותר מורכב, עם המון מקום ללמידה, 

למקצוענות ומקצועיות"
איזו המלצה אתה יכול לתת לסוכני ביטוח צעירים 

כמוך?
“ההמלצה הכי טובה שאני יכול לתת לסוכני ביטוח 

צעירים היא צאו לעצמאות, עשו לביתכם. אל 
תפחדו להעז ואל תפחדו לסמוך על עצמכם".

"אנו עוסקים בדיני נפשות" סוכן צעיר

‰ office@rbmedia.co.il מעוניינים להופיע במדור? שלחו פרטים למייל ‰

אפשר להיות 
רגועים

שגריר דואגת לך לאורך כל הדרך עם שירות ״פנסים ומראות צד ״
 החלפה של פנס קדמי/אחורי. מראת צד חיצונית בחדש במקרה שבר    כל הפנסים  ומראות  הצד שיוחלפו הם בעלי תו תקן   השירות 
ניתן ללא הגבלה של  מספר הפניות בגין נזק בתקופת המנוי   את השירות ניתן לרכוש באמצעות החברות:  איילון, כלל, מגדל ושומרה

*בהתאם לתנאי כתב השירות . * מותנה ברכישת הכיסוי לפנסים ומראות הצד
לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822

עם כיסוי מקיף בשגריר הכולל שירות כיסוי לפנסים ומראות צד ברכב

קורוגודסקי

לאריה ורונית 
אברמוביץ 

ברכות חמות 
לרגל נישואי 

הבן מושיקו עם 
בחירת ליבו מעיין 





14 | 15 ביוני 2017 

ביטוח  בעולם        דוד ליפקין
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 האינטרנט הוא שדה 
הקרב העתידי 

בטחת המשנה הבריטית POOL RE, העוסקת בביטוח נזקי מ
הקרב  שדה  יהיה  האינטרנט  כי  קובעת  בבריטניה,  טרור 
הטרור  שמתקפות  למרות  זאת  הקרובות.  בשנים  ביותר  הקשה 
שונים  באמצעים  משתמשים  שהטרוריסטים  מראות  האחרונות 

לביצוע הפיגועים, ולאו דווקא פועלים ממקום מסוים.
סטיב קוטס, מ־POOL RE, בדק את פיגועי הטרור שהתרחשו ב־30 
השנים האחרונות, ומצביע על השינוי שחל בצורת הביצוע, מזריקת 
לייצור  ועד  רימונים 
חומרי נפץ באמצעות 
באינטרנט.  הדרכה 
שעם  מוסיף  קוטס 
לטכנולוגיה  המעבר 
מתוחכמת, האינטרנט 
משמשים  והסייבר 

ככלי מלחמה.
ראש  באטלור,  אד 
קבוצות הטרור משפרות את  כי  הזהיר  סיכון בחברה,  ניתוחי  מדור 
השימוש בטכנולוגיות. בעבר היו לכוחות הביטחון הנלחמים בטרור 
יתרונות, ואילו עכשיו קבוצות הטרור משפרות את יכולת הביצוע על 
ידי שימוש במזל”טים, טילים ואמצעים אלקטרוניים, דבר שמכביד 
על איתורם. להערכתו, לא ניתן לחסל את קבוצות הטרור לחלוטין 

ודרושה היערכות מתמדת של גופי הביטחון במאבק מול הטרור.

fotolia :צילומי אילוסטרציה  דרושה היערכות מתמדת של גופי הביטחון

בריטניה: הדרכות לסוכני 
ביטוח לקראת פרישת

הפרישה, ב לגיל  מתקרבים  בבריטניה  רבים  ביטוח  וסוכני  רוקרים 
אבל לרובם אין ניסיון כיצד להיערך לפרישה ולממש את השקעתם.

מ־3,000  שרבים  מעריך  אביבה,  הביטוח  חברת  ממנהלי  בייל,  פיל 
מסוים  בשלב  יבקשו  ומעלה,   55 בגילאי  הביטוח  וסוכני  הברוקרים 
לפדות או לממש את השקעתם, אולם היות ואין להם ניסיון במכירת 

עסקי ביטוח, הם עלולים לעשות טעויות רבות בדרך. 
ייעוץ  שירות  להקים  אביבה  הביטוח  חברת  החליטה  כך  לשם 
לברוקרים וסוכני ביטוח בנושא מכירת סוכנויות הביטוח. בייל מסביר 
וסוכני  יסייעו לברוקרים  יועצים בלתי תלויים  כי במסגרת השירות, 
ביטוח  קבוצות  מפני  עליהם  ויגנו  סוכנויותיהם  את  למכור  ביטוח 
גדולות. “אנו מאמינים בסוכני ביטוח עצמאיים הממלאים תפקיד חיוני 

בחיי הקהילה”, מסכם בייל.

3,000 ברוקרים וסוכני ביטוח לפני פרישה
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דרושה היערכות מתמדת של גופי הביטחון
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חדשות  הביטוח

דרושים

לסוכנות ביטוח ותיקה בחיפה דרושה פקידת 
חיתום אלמנטרית, עם ידע מוכח ברכב ובדירות, 

ידע בענפים נוספים יתרון! יש לשלוח קורות 
office@menczel.co.il :חיים במייל בלבד

לסוכנות ביטוח ותיקה בחיפה דרושה רפרנטית 
ביטוח חיים, עם ידע מוכח, וניסיון בלבד! יש 

 לשלוח קורות חיים במייל בלבד: 
office@menczel.co.il

לסוכנות ביטוח, דרושה פקידה לחצי משרה 
ומעלה, עם ניסיון בתחום האלמנטרי ורצוי 
גם בתחום החיים, קו"ח יש לשלוח לפקס: 

03-7521556
למשרד ותיק בעיר אזור דרושה מזכירה 

אחראית עם נסיון בתחום האלמנטר עיסוק רכב 
ודירות עם נגיעה במוצרים נוספים. נא לשלוח 

meirbl@017.net.il קורות חיים לאיי מייל
לסוכנות ביטוח בחיפה דרוש/ה סוכן/ת ביטוח 

חיים, פנסיה ופיננסים ו/או אלמנטארי להגדלת 
תיק ביטוח קיים ופיתוח תיק חדש, למעוניין/ת, 

תינתן האפשרות לבניית תיק ביטוח עצמאי 
 dudi@gamafinansim.co.il :קורות חיים למייל

נייד : 050-5368629
לסוכנות ביטוח ברחובות דרוש סוכן/ת ביטוח 

בעל רשיון פנסיוני קיים או לקראת רשיון 
)אפשרות התמחות( תנאים מעולים למתאימים 

ציפורה 054-4351804

לסוכנות ביטוח מובילה בקניון עזריאלי 

במודיעין דרושה עובדת בתחום ביטוח חיים 

פנסיה ופיננסים לעבודה בסביבה מרתקת 

eyal@sos-ins.co.il ומעניינת. קורות חיים למייל

למשרד ביטוח אלמנטרי ברמת השרון עם וותק 
של למעלה מ־30 שנה דרוש סוכן ביטוח חיים 

לשיתוף פעולה מפרה והדדי, וישיבה משותפת 
 במשרד קיים. לפרטים דוד הראובני:

davidh2410@gmail.com :050-5359726 מייל

לסוכנות בטוח ותיקה בירושלים דרושה עובדת 
בתחום ביטוחי הרכב.. עדיפות לבעלת ניסיון , 
תנאים טובים למתאימים. קורות חיים למייל:  

roni5s@netvision.net.il
לסוכנות ביטוח ותיקה ברחובות דרוש סוכן / ת 

ביטוח בעל/ת  רשיון לפחות בתחום הפנסיוני 
צעיר/ ה ונמרץ/ ת, לניהול המשרד, תנאים 
טובים למתאים/הלהגשת מועמדות  במייל 

itsik@newafikim.co.il :בלבד
לסוכנות ביטוח בפתח תקווה  דרושה פקידת 

אלמנטרי עם ידע מוכח ברכב ודירות, ידע 
בענפים נוספים יתרון. ניתן לשלוח קורות חיים              

info.ins78@gmail.com
שכירות משנה 

בית חם לסוכן הביטוח, משרדים + שרותים שונים 
במתחם חלונות הסיטי בבניין ברוש במרכז 

העניינים של חיפה. אפשרות לרכישת תיק או 
שת"פ, לפרטים מילשטיין בע"מ  054-5270964

לב פתח תקווה - בבניין משרדים משרד מרוהט 
לגמרי 17 מ"ר כולל חדר ישיבות.המחיר הוא על 

בסיס יומי בסך של 175 ש"ח בהתאמה אישית 
לשוכר - וכולל מעמ ארנונה דמי ניהול חשמל 

מים אינטרנט ומדפסת/פקס תינתן אפשרות 
להשכיר על בסיס חודשי ב-2200

להשכרה –חדר סוכן מאובזר+ עמדת מזכירה 
+משרד מותאם למוקד טלפוני בתוך סוכנות 

ביטוח בפ"ת – המוקד מאובזר בשולחנות 
וכסאות וכולל עמדת מנהל משמרת וחדר 

צמוד למנהל המוקד . כמו כן אפשר להשכיר 
גם למשרדי סוכן כולל שירותי משרד. לפרטים 

לפנות למאיר 0522248252

להשכרה משרדים בצ'ק-פוסט בחיפה בתוך 
סוכנות חיתום ביטוח חיים ולאלמנטארי, 

אפשרות לתפעול פנסיוני/אלמנטארי לפרטים 
נוספים: שי: 052-8033305

להשכרה בשכירות משנה משרדים בצ'ק פוסט 
לסוכני ביטוח אפשרות לתפעול אלמנטארי/

חיים בכל החברות. חנייה בשפע, לפרטים 
נוספים: שי- 052-8033305

379 מ"ר משרדים מפוארים משלבים חדרים 
סגורים ואופן ספייס. שני חדרי ישיבות, חדר 

שרתים ארכיב ועוד קרית אריה פ"ת שני 
רכובות מתחנת הרכבת. לפרטים משה -054

moshe@etgarins.com 8101150 או

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות פרוגרס בקרית אריה מעוניינת בשיתוף 

פעולה עם סוכנים ותיקים. לפרוגרס מוקד 
מקצועי עם ניסיון והצלחה יחס המרה מטורף! 

ניתן לפנות לשרגא לידור 054-6655736 או 
shragalidor@gmail.com למייל

סוכן ביטוח פנסיוני מקצוען ובעל ידע רב מאזור 
המרכז מעוניין בשיתוף פעולה עם סוכן/סוכנות 

אלמנטרי ו/או חיים למכירות ללקוחות קיימים 

Int_101@walla.co.il :ניתן לפנות למייל

בי פור יו סוכנות לביטוח בע"מ מעוניין לרכוש 
תיקי ביטוח. חיים ואלמנטרי. פתוח לשותפות 

כולל משרדים. סודיות מובטחת. 052-8741331 
michaele@b4-u.co.il

סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש 
תיק ביטוח אלמנטארי ו/או חיים באופן מלא או 
חלקי, במגוון רחב של אפשרויות כולל אפשרות 

של העסקה לטווח ארוך. נייד: 050-5368629 
 dudi@gamafinansim.co.il

סוכנות ביטוח ותיקה המנהלות ע"י דור 
המשך מעוניינים לרכוש תיק ביטוח חיים או 

אלמנטרי באופן מלא או חלקי או שותפות נייד: 
nitai@kokia-ins.co.il 0505686868

בסוכנות לביטוח להשכרה כדייר משנה, בעלות 
חודשית וללא התחייבות חדר ניפרד, ו/או פינת 

עבודה “אופן ספייס“. המחיר פיקס = כולל כל 
המיסים + אפשרות למערכת הקלטת שיחות, 
ורבידי תוכנה. המשרד ממוקם בא-ת החדש 

של ראשון לציון, ליד קניון הזהב / סינמה 
סיטי. גישה לתחבורה ציבורית, חניה חופשית. 

 לפרטים – שלמה 052-2944888. 
shlomo@ks-ins.co.il

סוכנות ביטוח בצ'ק פוסט בחיפה פותחת דלת 
למיזמים משותפים עם סוכני ביטוח עצמאיים 

באלמנטארי/חיים לרבות שרותי תפעול 
פנסיוניים לעסקים לפרטים: שי- 052-8033305

שאול פסטרנק מעוניין לקנות תיק ביטוח 
אלמנטרי באזור תל־אביב - 050-5332148

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

חמש ס השבוע  חגגה  תיו־אורלן 
באירוע  מוצלחות  פעילות  שנות 
הסוכנות  ביפו.   15 בפורט  חגיגי 
הפרישה  תכנוני  הפנסיוני,  לחיסכון 
סתיו  פיני  שייסד  הפיננסים,  והמוצרים 
בו  באירוע  חגגה  אורלן,  קבוצת  בשותפות 
השתתפו בכירי הענף, ביניהם מנכ"ל מנורה 
עמוס  אסייג,   בן  יהודה  פנסיה,  מבטחים 
ממגדל  מילר  גד  מבטחים,  ממנורה  רוקח 
ואודי לקסר, מנהל מרחב מרכז מגדל וסוכני 

הבית. 
כי  בדבריו  ציין  פרץ,  יוסי  אורלן,  מנכ"ל 
סתיו־ הסוכנות,  של  הצעיר  גילה  למרות 

את  ומבססת  בפעילותה  חייל  עושה  אורלן 
בתחומי  ביותר  מקצועי  כגורם  מעמדה 
ושיווק  הפרישה  תכנוני  הפנסיוני,  החיסכון 
ונשקיע  "נמשיך  הפיננסים.  המוצרים 
ובכלים טכנולוגיים כדי להבטיח  בהדרכות 
את היתרון התחרותי של סוכני סתיו־אורלן 

על פני מתחריהם", הבטיח פרץ.
המנכ"ל ומבעלי הסוכנות, פיני סתיו, הדגיש 
הסוכנות  של  הראשונות  השנים  חמש  כי 
הרגולציה,  לנוכח שפע  מאוד  מאתגרות  היו 

צמצום מרווחי העמלות במוצרים הפנסיונים 
התדמיתית  הפגיעה  והמשך  והפיננסים, 
בסוכן הביטוח. סתיו־אורלן נמצאת בתחרות 
ומול  הישירים  המוכרנים  מול  פשוטה  לא 
בענף,  האחרות  הביטוח  וסוכנויות  קולגות 
"אני  יעדיה.  בכל  עמדה  היא  זאת  ולמרות 
את  מיצבה  שהסוכנות  בסיפוק  להכריז  יכול 
עצמה בענף הביטוח בהתאם לחזונה, כסוכנות 
פנסיונית מקצועית, איכותית והגונה לסוכניה 

ולמבוטחיה כאחד".
של  ביסוסה  לאחר  כעת,  כי  ציין  סתיו 
הסוכנות, היא פתוחה להרחיב את שורותיה 
נוספים  מקצועיים  ביטוח  לסוכני  ולאפשר 
בתחומי  במסגרתה,  ולהתמקצע  להצטרף 

הפנסיה ותכנוני פרישה ופיננסים.
לבעלים  באירוע  הודה  גם  הוא  בדבריו 
לוינסון,  וטל  חגי  אורלן,  של  הקודמים 
ויצרו את התנאים  שייסדו עמו את החברה 

שהיו חיוניים לשגשוגה.
במהלך האירוע העניקו סתיו ופרץ לסוכנים 
המייסדים ולמפקחים המסורים מגנים וגביעי 
נהנו  חגיגית  ערב  ארוחת  ולאחר  הוקרה, 
המשתתפים ממופע סטנד־אפ של יונתן ברק.

סתיו־אורלן חוגגת 5 שנות פעילות 
רונית מורגנשטרן

שנה שלישית ברציפות: 
הראל דורגה בדירוג 

השיא של ”מעלה” 
בוצת הראל ביטוח ופיננסים ממשיכה להוביל גם ק

בתחום האחריות התאגידית וזוכה זו השנה השלישית 
ברציפות בדירוג "פלטינה פלוס", הדירוג הגבוה ביותר 

בדירוג ארגון "מעלה", המדרג 128 חברות ישראליות בתחום 
האחריות התאגידית וכולל בתוכו את ביצועיהן בתחום זה 

בפרמטרים דוגמת מעורבות ותרומה לקהילה, סביבת עבודה, 
איכות סביבה, אתיקה וממשל תאגידי.

קבוצת הראל, אחת מקבוצות הביטוח והפיננסים הגדולות 
בישראל, מסרה כי פועלת לקידום תחום האחריות התאגידית, 

שבהראל הינו בבחינת המשך טבעי לתפיסת הניהול וערכי 
הקבוצה ומגיע עד לרמות הגבוהות ביותר הארגון. החזון 

בהראל, מבטא את ערכי הליבה המנחים את הקבוצה־ אמינות, 
שירות, לקוחות, הון אנושי, בית חם והובלה )אש להבה(. ערכים 
אלו הם בבחינת מצפן המכוון אותנו והם מגלמים את מטרתנו 

לייצר ערך בר־ קיימא ללקוחות, תוך מתן מענה איכותי 
ומקצועי לצרכיהם. דירקטוריון הראל תומך בהנהלת הקבוצה, 
הפועלת לקידום תחום האחריות התאגידית והטמעתו בליבת 

העשייה. בהראל הדגישו כי לאורך כ־ 80 שנות פעילותה, 
המחויבות לתחום האחריות התאגידית ולקידום הקהילה 

הפך לחלק בלתי נפרד מה־DNA הארגוני של הקבוצה והוא 
מוטמע בחזון הקבוצה ובערכיה.
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