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בעקבות כנס אלמנטר -
מאות סוכני ביטוח
הצטרפו למערכת
המרקטפרו
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דיון סוער בנושא החברות המתפעלות

ח”כ משה גפני:
“יש בעיה אמיתית
שצריך להתגבר
עליה ,ואם בסוף
לא נצליח ,אמליץ
לחזור לעולם הישן”

יו"ר ועדת הכספים קרא לרשות שוק ההון
להגיע להסכמות עם הלשכה “ אנחנו
רוצים פיתרון שיועיל לכולם – תגיעו
למתווה מוסכם ואנחנו נאשר אותו"
עמודים 3-2

מאבק הלשכה
השתלם

רשות שוק ההון תדחה בשנה
את יישום ממשק המעסיקים
לעסקים הקטנים  העברת
הכספים
הפנסיוניים לקופות
הגמל תחל
בפברואר 2019
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נלחמים במשבר
הסיעוד
בנק ישראל קורא להקים ועדה
ציבורית שתילחם במשבר
הביטוח הסיעודי  ההסתדרות
הכריזה על
סכסוך עבודה
כללי במשק
עמוד 5

חברי הוועד
המנהל נפרדים
סו"ב ג'קי אמסלם:
“היום אני אוכל את
הכובע – התוצאה שהגענו
לעצמאות כלכלית
מוכיחה שמגיע
כל הכבוד"
| עמודים 9-8

מסכמים את
כנס אלמנטר

מנכ"ל הלשכה" :הכנס
הרווחי בתולדות הלשכה"
 ההכנסות עמדו על
יותר מ־ 1.6מיליון שקל
| עמוד 7

מה שהיה
הוא שיהיה

עו"ד ג'ון גבע בסקירה
על חוזר שירות סוכנים
ויועצים ללקוחות
| עמודים 11

חדשות הביטוח

יו"ר ועדת הכספים" :בלי סוכני ביטוח אנחנו
פוגעים באחד השירותים החשובים ביותר למבוטח,
שלא יכול להתמודד לבד מול חברות הביטוח"
ח"כ משה גפני החמיא לסו"ב אריה אברמוביץ המסיים את תפקידו כנשיא
הלשכה" :היינו מעדיפים שתמשיך בתפקידך כי לא נסתדר בלעדיך"
רונית מורגנשטרן

י

ו"ר ועדת הכספים בכנסת ח"כ משה גפני
(יהדות התורה) נותן הזדמנות נוספת
לרשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,להגיע
להסכמות עם לשכת סוכני ביטוח בנושא החברות
המתפעלות בתחום הפנסיה לעובדים .בתום דיון
סוער שהתקיים ביום שני בוועדה ,אמר ח"כ גפני
כי "יש בעיה אמיתית שצריך להתגבר עליה ואם
בסוף לא נצליח ,אמליץ לחזור לעולם הישן".
ח"כ גפני קרא לנציגי רשות שוק ההון להיפגש
עם סוכני הביטוח על מנת לדון בתלונות
ובליקויים שנתגלו" .אנחנו רוצים פתרון שיועיל
לחוסכים ,למעסיקים וגם לסוכני הביטוח .אני
קורא לצדדים שלא להתבצר בעמדותיהם .תגיעו
למתווה מוסכם ואנחנו נאשר אותו" ,אמר .לדיון
בוועדת הכספים קדמה בבוקר פגישה של ראשי
הלשכה ,בהם גם סו"ב אורי צפריר ,מ"מ נשיא
הלשכה ,סו"ב יובל ארנון ,יו"ר ראש הוועדה
הפנסיונית ,וח"כ מיקי מכלוף זוהר (ליכוד),
עם הראל שרעבי ,סגן בכיר לממונה ,אך היא
הסתיימה ללא תוצאות.
בפתיחת הדיון דיבר ח"כ גפני על החשיבות של
סוכני הביטוח" :אנחנו מחזקים אותם .אנחנו בעד
שימשיכו לפעול וירוויחו ,כי בלי סוכני ביטוח,
אנחנו פוגעים באחד השירותים החשובים
ביותר למבוטח ,שלא יכול
להתמודד לבד מול חברות
הביטוח".
בכנס אלמנטר האחרון
באילת הבטיח ח"כ גפני,
שאם לא יהיו הסכמות
בנושא בין הרשות ללשכה,
הוא יקדם הצעת חוק לביטול
הסעיף בחוק ההסדרים
("ייעוץ פנסיוני ושיווק
פנסיוני" והפרדת סוכן
מתפעל מסוכן משווק).
הצעת החוק לביטול
הסעיף הוגשה בידי ח"כ

ח"כ
משה גפני

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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דיון בוועדת הכספים בנושא הפרדת תפעול משיווק

זוהר ,וח"כ דוד ביטן (ליכוד) ,יו"ר הקואליציה,
שהודיע כי יקדם אותה בוועדת השרים לענייני
חקיקה.

לא מסתפקים בשיווק
לפני שהעניק את רשות הדיבור בדיון הוועדה
לנשיא לשכת סוכני ביטוח אריה אברמוביץ,
אמר ח"כ גפני" :ועדת הכספים מברכת אותך
לקראת סיום תפקידך .אנחנו לא אוהבים את זה.
עשית עבודה נאמנה לטובת סוכני הביטוח .היינו
מעדיפים שתישאר .אל תעזוב אותנו ,כי אנחנו
לא מסתדרים בלעדיך".
אברמוביץ הודה לגפני ואמר לעצם הדיון:
"קמו מתפעלים כפטריות אחר הגשם שעושים
מה שהם רוצים ,גובים כמה שהם רוצים ללא
רגולציה עליהם ,ויוצרים כאוס עצום .רשומות
הולכות לאיבוד וכספים בהיקף מאות מיליוני
שקלים לא משויכים לחוסכים .דמי הניהול ירדו
בשנתיים האחרונות ,כי הייתה הפרדה בין דמי

הניהול לעמלת הסוכן .קמו קרנות ברירת המחדל
והעובד יכול לבחור את קרן הפנסיה שלו ואת
סוכן הביטוח שלו .סוכני הביטוח פועלים תחת
חוק ורגולציה ,שלא כמו החברות המתפעלות ,ואם
עלינו להסתפק בשיווק ,כשאת העמלה מחזירים
לעובד ,אז למה שסוכני הביטוח יעסקו בכך
בכלל? .ניסינו לשבת עם הראל שרעבי ,שהסכים
סוף סוף לשבת אתנו ועם ח"כ זוהר ,אבל אין לו
תשובות ואין לו פתרונות".
סו"ב צפריר טען גם הוא כי בעת חקיקת חוק
ההסדרים הייתה הצדקה כלשהי להבחין בין סוכן
משווק למתפעל" :מאז חלו השינויים הבאים:
חוקק החוק המנתק את הקשר בין תיגמול הסוכן
לדמי הניהול; הוקמו קרנות ברירת מחדל;
המעסיק מחויב במכרז כאשר הוא ולא העובד
מחליט באיזו קרן פנסיה יבוטחו עובדיו .זאת
ועוד ,בשל החוק נמנעים הסוכנים מלפעול בתחום
הפנסיוני ,כי התיגמול שואף לאפס ואינו
מכסה את ההוצאות ,שלא לדבר על הפרנסה.
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מי שנפגעים מכך הם שניים :המבוטח,
שאינו זוכה לשירות הולם ,והמעסיק הקטן,
שאינו יכול לעמוד בתשלום שהמתפעלים שאינם
סוכנים דורשים מהם היות שאינם מפוקחים".

המתפעלים לא בהכרח
אובייקטיבים
רכז הקואליציה בוועדת הכספים ומי שיזם את
הדיון ,ח"כ זוהר ,אמר בדיון" :ביקשנו את הדיון
הזה לאור מצוקה אמיתית בעיקר של העובדים,
שצריכים לקבל שירות בעבור הכספים שהם
חוסכים ,ובפועל מקבלים שירות מגוף שאינו
בהכרח אובייקטיבי.
"המעסיק משלם את שכר הטרחה לאותם
'מתפעלים' ,והחוסך מקבל שירות ממישהו ששכר
הטרחה בגין ניהול כספי החיסכון שלו ,משולם
על ידי המעסיק .הבעיה היא עם מעסיקים קטנים,
שנאלצים לספוג תשלום בגין פעולת התיווך הזו,
בין אותם מתפעלים שפועלים להעברת הכספים
מהמעסיקים לחברות הביטוח .פעמים רבות
מדובר בסכומים לא פרופורציונאליים לגודלם
של המעסיקים וכמות העובדים שיש להם .כך
נוצר מצב בו גם המעסיקים הקטנים וגם העובדים
נפגעים .יתרה מכך ,העובדים אולי כבר לא יקבלו
שירות ישירות מסוכן ביטוח ,אך יקבלו שירות
ממתפעל שהוא לא בהכרח אובייקטיבי ,והשירות

מולו עלול להציף בעיות כספיות שלא נרשמו
בחברות הביטוח לזכות המבוטחים".
נשיא לשכת יועצי המס ,ירון גינדי ,טען בדיון
כי "הבעיה היא שהעסקים הקטנים אמורים גם הם,
בדיוק כמו המעסיקים הגדולים ,לשלם לאותם
גופים 'מתפעלים' ,מאות שקלים בחודש ,כי הם
עצמם לא יכולים לעשות זאת".

"בלי הסוכנים כל העבודה עליי"
בדיון השתתפה בעלת מרפאת שיניים טל ברג
מכרמיאל ,שסיפרה על ההתמודדות הקשה שלה
בעקבות הרפורמה" :עד לפני שנתיים תשלום
השכר היה פשוט ,באמצעות רואה חשבון שמשלם
את השכר וסוכן ביטוח שדואג לפנסיה של ארבע
העובדות שלי .ואז אסרו עלינו לפעול באמצעות
סוכני ביטוח ואנחנו צריכים לעשות בעצמינו
העברה לחברות הגדולות .אחרי כל העברה
אנחנו אמורים לשלוח הודעה למייל מיוחד של
חברות הביטוח ולעדכן שביצענו את ההעברה.
"עבודה פשוטה הפכה למורכבת וארוכה .אם
הכסף לא עבר צריך לטלפן ולחכות למענה .אף
חברת ביטוח לא שולחת אישור שההעברה נקלטה,
כספים עוברים ,אין רישום ולא ברור אם התשלום
מגיע ליעדו או לא.
"חברות הביטוח פתחו פורטלים מורכבים ולא
ברור אם הם פועלים .במצב כזה ,חברת הביטוח

באירוע בלתי צפוי
יש הוצאות בלתי צפויות

שולחת מתווך שרוצה עוד מאוד שקלים מדי חודש.
אני מעבירה למתווך ,ומשלמת עמלה של כמה
מאות שקלים .המתווך הוא עוד מוקדן שירות לא
מקצועי ,אין לו שום גישה למידע וזמן ההמתנה
למענה אצלו ארוך .אני מנהלת עסק קטן וכל
העבודה עליי".
נשיא להב עו"ד רועי כהן אמר" :לא ניתן יד למצב
בו שוב רפורמה חשובה ככל שתהיה משיתה בסופו
של דבר את המחיר על בעלי העסקים הקטנים
ומטילה עליהם רגולציה ,עלויות ואחריות כבדה
ואף פלילית ,בעידן בו כולם מדברים על הצורך
להקל על ציבור זה ובפועל יוצא שמקשים עליו.
בעלי העסקים הקטנים לא נועדו לשמש גם כסוכני
ביטוח ,לשם כך קיימים סוכני ביטוח ,ועל הממונה
על הביטוח להסדיר את הסוגיה באופן מידי".
שרעבי ,סגן הממונה ,אמר" :המוטיבציה המרכזית
מאחורי הרפורמה הייתה להוזיל את דמי הניהול
לחוסכים .אני שמח שיש קונצנזוס שמי שחשוב
כאן זה העובדים ,שהם בראש סדר העדיפויות",
אמר והוסיף כי "ראינו שהשירות למעסיקים לא
טוב ,אך אי אפשר לכפור בצורך בתהליך".
מנכ"ל משותף 'חילן פנסיה' ,רם כהן" :אנחנו חברה
מתווכת ועד היום סלקנו בסך הכל כ־ 15מיליארד
שקל עבור כ־ 300אלף עובדים ,וב־ 99.4%מהמקרים
הסליקה הייתה תקינה והכספים נקלטו בחסכונות
העובדים .אין כאוס אלא יש סדר ושקיפות מלאה".

פוליסת שווה לעתיד משלים  -פוליסת נכות מוחלטת
ותמידית ,חדשה ומשודרגת מבית מנורה מבטחים ביטוח
לפרטים אנא פנה למפקח/ת שלך במנורה מבטחים

התנאים המחייבים הינם התנאים הכלליים של הפוליסה.
מנורה מבטחים ביטוח בע"מ | www.menoramivt.co.il
 2 | 3נובמבר 2017

חדשות הביטוח

בעקבות מאבק הלשכה  -רשות שוק ההון דוחה
בשנה את יישום ממשק המעסיקים לעסקים קטנים
המעסיקים יחויבו להעביר מידע מקוון וכספים פנסיוניים של עובדיהם
לקופת גמל החל מפברואר  ,2019במקום מפברואר 2018

רונית מורגנשטרן

ר

שות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,הודיעה
השבוע ביום שני על שינוי מועד כניסתה
לתוקף של רפורמת ממשק התשלומים
לגבי מעסיקים קטנים .בישראל כ 235-אלף
מעסיקים קטנים (עד  20עובדים) ,ולהם כמיליון
עובדים.
בהתאם להודעת הרשות ,מעסיקים קטנים
יחויבו להעביר מידע מקוון וכספים פנסיוניים
של עובדיהם לקופת גמל בהתאם להוראות ממשק
תשלומים החל מפברואר  ,2019במקום מפברואר
 .2018הארכת תקופת ההיערכות למעסיקים
קטנים נועדה לאפשר להם להשלים את
היערכותם לממשק המשופר ולהתנסות בו .ממשק
תשלומים מסדיר את האופן שבו מעסיק מפקיד
כספים למוצרי החיסכון הפנסיוני של עובדיו ,ואת
המידע שעליו להעביר אגב אותה הפקדה .מטרת
הממשק היא להבטיח שמירה על רישום תקין
של הזכויות הפנסיוניות של העובדים ולצמצם

אפשרות לטעויות בתהליך הפקדת הכספים.

הלשכה דרשה דחיה
ההודעה מתייחסת למעסיקים שלהם עד 50
עובדים .מאז נכנסה הרפורמה בממשק המעסיקים,
בתחילת ( 2016אז חויבו בו המעסיקים הגדולים),
נאבקה הלשכה לטובת המעסיקים
הקטנים .הממשק הוחל ב־ 2017גם על
מעסיקים בינוניים (50־ 100עובדים),
ובפברואר  2018היה אמור לחול
גם על הקטנים .בחודש שעבר פנה
סו"ב יובל ארנון ,יו"ר הוועדה
לביטוח פנסיוני בלשכה ,אל
הראל שרעבי ,סגן בכיר לממונה
על הרשות ,בדרישה" :לדחות את
הפעימה הקרובה בנושא ממשק
המעסיקים .הכאוס הולך וגובר".
לטענת הלשכה ,נכון להיום

כספים בהיקף של מאות מיליוני שקלים אינם
משויכים כראוי לציבור החוסכים לאור שתי
הפעימות הקודמות" .התרענו מפני כאוס זה עוד
קודם לכניסת הפעימה הראשונה ,במפגשים רבים
עם הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון ,דורית
סלינגר ,בדיונים איתך ,וגם בישיבות בוועדת
הכספים" ,כתב ארנון לשרעבי והוסיף כי "כניסת
הפעימה השלישית בתחילת  2018רק תעצים את
הכאוס ,בפרט כאשר מדובר במעסיקים קטנים
אשר רובם מנותקים מהטכנולוגיה הבסיסית
הנדרשת לעמידה בתנאי הממשק .יש לדחות
את הפעימה השלישית עד שנת  ,2019כדי
לאפשר לכל היצרנים והשחקנים בשוק
הפנסיוני ליישר קו כראוי וכנדרש ,ורק
לאחר מכן להגיע לפעימה השלישית".
כאמור ,הרשות נענתה לבקשת
הלשכה ודחתה את היישום למעסיקים
סלינגר הקטנים בשנה.

20%
30,000
120,000
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הכשרה חברה לביטוח בע״מ

31/12/2017
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לקראת תקציב  :2019בנק ישראל קורא
להקמת ועדה ציבורית למשבר הסיעוד
 60%מתושבי ישראל מחזיקים בפוליסת סיעוד פרטית כלשהי ,רובם קבוצתיים של קופות
החולים  ההוצאה הציבורית בישראל על סיעוד – כמחצית מההוצאה במדינות ה־OECD
רונית מורגנשטרן

"

ההוצאה הלאומית של סיעוד בישראל בשנת
 2015נאמדה ב־ 14.2מיליארד שקל ,כ־1.2%
תוצר ,כ־ 7.5מיליארד שקל הוצאה ציבורית
והשאר הוצאה פרטית (לא כולל את ערך הזמן
של בני משפחה מטפלים) .ההוצאה הציבורית על
סיעוד בישראל הסתכמה ב־ 0.7%תוצר  -נמוכה
מהממוצע בקרב מדינות ה־ OECDהעומד על 1.3%
תוצר ,גם כאשר לוקחים בחשבון את ההבדלים
הדמוגרפיים באוכלוסייה .עם זאת ,בהתחשב
בשונות הרבה הקיימת בין מדינות ה־OECD
בהוצאה הציבורית על סיעוד ,ההוצאה בישראל
אינה נמוכה באופן חריג .הזדקנות האוכלוסייה,
העלייה ברמת החיים והירידה בזמינות של בני
משפחה לשמש כמטפלים ,צפויים לפעול להגדלת
חלקה של ההוצאה על סיעוד בתוצר בעשורים
הקרובים".
כך עולה מטיוטת דו"ח בנושא "הביטוח הסיעודי
בישראל" שפרסם השבוע בנק ישראל .הטיוטה
נכתבה בידי חטיבת המחקר של בנק ישראל והיא
עדיין בשלבי גיבוש .מטרת המסמך היא להוות
תשתית לדיון הממשלה בשאלה כיצד יש לעצב
את מערכת הסיעוד בישראל.
חטיבת המחקר טוענת כי "נכון יהיה להקים
צוות עבודה בין־משרדי או ועדה ציבורית ,שיכינו
המלצת מדיניות משותפת לממשלה".
עוד עולה מהטיוטה ,כי בשנת  2015החזיקו
כ־ 60%מתושבי ישראל בפוליסת ביטוח סיעוד

"דרישות ההכשרה של כוח אדם נמוכות"

פרטית כלשהי ,לעומת 5%־ 15%במדינות אירופה.
 48%מהאוכלוסייה החזיקו בפוליסת ביטוח
סיעודי קבוצתי של קופות החולים הנתונות
לרגולציה הדוקה .שיעור המבוטחים באוכלוסיות
הערבית והחרדית נמוך משמעותית מאשר בשאר
האוכלוסייה.

תת־ביטוח למצטרפים
בנק ישראל מזהיר כי מי שהצטרפו לביטוח
סיעודי במסגרת קופות החולים אחרי גיל ,49
זכאים לכיסוי ביטוחי חלקי ולכן מצויים בתת־
ביטוח" .בנוסף ,החיתום הרפואי מהווה חסם
לרכישת ביטוח סיעודי עבור האוכלוסייה הסובלת
ממצב רפואי כרוני .גם העובדה שהביטוח הפרטי
מממן בדרך כלל טיפול סיעודי לתקופה של

ההסתדרות הכריזה על סכסוך עבודה כללי במשק

צילוםshutterstock :

ההסתדרות הכריזה ביום שלישי השבוע על סכסוך עבודה כללי במשק בעקבות המשבר בביטוח
הסיעודי הקבוצתי .עם זאת ,יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן ,הודיע כי השביתה תימנע אם עד סוף
החודש יימצא פתרון .כפי שפורסם ,הממונה דורית סלינגר ,הנתמכת במבקר המדינה ,הודיעה נחרצות
כי ביטוחי הסיעוד הקבוצתיים לא יחודשו במתכונתם הקיימת ,קצרת הטווח.
בנאום שנשא בישיבת בית נבחרי ההסתדרות ,שאישרה את סכסוך העבודה ,אמר ניסנקורן" :במקום
שהמדינה תדאג לקשישים ,הקשישים כאן צריכים לדאוג לעצמם .מדינת ישראל מנשלת את עצמה
מחובתה לדאוג לאוכלוסייה זו .ב־ 1בינואר  ,2018כמיליון איש במדינת ישראל הולכים להתעורר חסרי
ביטוח אחרי שהביטוח פשוט יילקח מהם .הממשלה והאוצר ממשיכים בקו של 'הכול בסדר ,כשלא יהיה
ביטוח  -נציע אלטרנטיבה יקרה יותר ,או שייקחו או שלא' .במקום שישבו יומם וליל ויפתרו את הבעיה,
התשובה שלהם היא שהאזרחים יסתדרו לבד .זה משהו בלתי נתפס ולא
מתקבל על הדעת.
"יכול להיות שהפתרון הוא ביטוח סיעודי בהשתתפות המדינה ,או
ביטוח בהשתתפות המעסיקים .חייבים לייצר פתרון ,זו אחריות המדינה
כולה .לא נותרו ברירות אחרות ,אי אפשר לשבת בצד ולכן אנו מכריזים
היום על סכסוך העבודה .אני שמח שגם הסתדרות המורים וגם ארגון
המורים הצטרפו לסכסוך .נלך שלושתנו יחד בחזית משותפת".
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חמש שנים בלבד ,עלולה להביא לכך שקשישים
סיעודיים השוהים במצבם תקופה ארוכה (בעיקר
תשושי נפש) ייוותרו ללא יכולת מימון" ,נקבע
בטיוטה .כמו כן ,קובע המסמך ,כי עבור קבוצה
לא קטנה בקרב אוכלוסיית הקשישים ,ההוצאות
למימון טיפול סיעודי בקהילה גבוהות מאוד ביחס
ליכולתם לממנו .מדובר בקשישים שהכנסתם
נמוכה ,שלא רכשו ביטוח פרטי ושאין בידיהם
חסכונות.
על פי הערכת בנק ישראל ,מימון ציבורי של
ביטוח קבוצתי נוסח קופות החולים שיקנה פיצוי
של  3,000שקל לחודש בעת הפעלת ביטוח ,שהוא
מצומצם מהנהוג היום ,יסתכם בתוספת תקציב
ציבורי של  2.3מיליארד שקלים בשנה ,שהם כ־0.2%
תוצר ,במחירי  .2017אספקה לאוכלוסייה כולה של
ביטוח קבוצתי נוסח קופות החולים ,המקנה פיצוי
דומה לנוכחי ,תסתכם בתוספת תקציבית של 4.8
מיליארד שקלים (כ 0.4%-תוצר) .כל זאת בהשוואה
להוצאה הציבורית הנוכחית הכוללת על סיעוד,
המסתכמת ב 0.7%-תוצר.

סף נמוך
על פי המסמך ,שיעור הזכאים לביטוח הסיעוד
הציבורי בישראל הוא רחב בהשוואה בינלאומית,
מאחר שסף אי התפקוד לקבלת גמלת סיעוד נמוך.
בנוסף ,מבחני ההכנסה לגמלת הסיעוד מאפשרים
לקשישים עד העשירונים השמיני והתשיעי
ליהנות מהביטוח הציבורי .לעומת זאת ,הגמלה
לקשישים שמידת תלותם גבוהה והם נשארים
בקהילה ,מכסה שיעור נמוך יחסית מההוצאה
הנדרשת.
בנק ישראל מותח ביקורת על רמת כוח האדם
ומציין במסמך" :דרישות ההכשרה של כוח האדם
הסיעודי לטיפול בקהילה הן מהנמוכות במדינות
ה־ .OECDהפיקוח על מתן שירותי הסיעוד
בקהילה הוא חלקי ,וקיים פער ניכר בין כמות
שעות הטיפול המדווחות ובין הכמות בפועל.
השימוש בכוח המונופסוני של המדינה לקביעת
מחיר נמוך מדי לשירותי הסיעוד ,תורם למחסור
בעובדי סיעוד ולפגיעה באיכות הטיפול".
עוד קובע בנק ישראל ,כי החלופות המדיניות
לשיפור שירותי הסיעוד "מחייבות הגדלה של
ההוצאה הציבורית לשירותי הסיעוד ,בין אם
מדובר בהוצאה ישירה להרחבת השירותים ובין
אם מדובר בהוצאה לטובת מימון הרחבת הביטוחים
הפרטיים עבור האוכלוסיות החלשות".

חדשות הביטוח

מסמך בנק ישראל מעיד על ההכרח בביטוח
סיעוד בכלל ובביטוח ממלכתי בפרט
גבי נקבלי

ה

מסמך שפרסמה חטיבת המחקר בבנק
ישראל מהווה חיזוק נוסף לתובנה שעל
מדינת ישראל לקחת אחריות ,לפעול,
להיערך ולגבש תכנית אסטרטגית לאומית
להשלכות הקשורות בהתארכות תוחלת החיים
והזדקנות האוכלוסייה ,בכלל ,ובתחום הסיעוד,
בפרט .מדובר במסמך מקיף ורציני שמעיד ,בין
השאר ,על ההכרח הקיים בביטוח סיעוד.
בחירתו של בנק ישראל לעסוק בנושא מעידה
על חשיבותו ודחיפותו ועל הצורך בטיפול
והסדרה .יש במסמך בכדי להוות תשתית לדיון
בשאלה כיצד יש לעצב את מערכת הסיעוד
בישראל .המסמך מציג חלק מהכשלים הקיימים
בתחום ובעיקר את הצורך בהיערכות להזדקנות
האוכלוסייה ,את הגידול במספר הסיעודיים
בישראל ומתן הצעות ראויות לפתרון.
ההוצאה הציבורית לסיעוד נמוכה מהממוצע הנהוג
במרבית מדינות ה־ .OECDסך ההוצאה הלאומית
לסיעוד אמנם דומה לזו הקיימת במדינות OECD
אחרות ,אולם הדבר נובע מהוצאה פרטית גבוהה.
הבדל מהותי נוסף הוא שבעוד שבישראל לא
קיים ביטוח סיעוד ממלכתי ,במדינות אחרות
בהן שיעור ההוצאה דומה ,קיים ביטוח סיעוד
אוניברסלי .אחת המשמעויות העולות מכך היא
שההוצאה בישראל מנוהלת בצורה שאינה יעילה.
על אף שהרובד הקיים של שירותי הסיעוד,

ובראשם השירותים הניתנים באמצעות חוק
הסיעוד של הביטוח הלאומי ,זמינים ונותנים מענה
לשיעור גבוה מקרב הקשישים ,היקף הסיוע נמוך
ומותיר קשישים רבים ,ובעיקר כאלה הנמנים על
בני השכבות הנמוכות ,כשאין בידם את היכולת
לממן את השירותים הנדרשים .הדו"ח מצביע על
כשלים רבים נוספים הקיימים בתחום ובהם ,בין
היתר ,הפיקוח על איכות הטיפול הסיעודי ,איכות
השירות ,נגישות שירותי הסיעוד בקהילה ועוד.
לצד הבעיה הכספית ,מצביע הדו"ח גם על הסבך
הבירוקרטי מולו צריכות להתמודד המשפחות ,עקב
ריבוי הגורמים המטפלים וחוסר האחידות בהגדרות,
כעל חסם וכשל מהותיים שיש לטפל בהם.
נושא הסיעוד וההיבטים הכספיים הנובעים
מהבעיה הסיעודית מהווים קטסטרופה חברתית־
כלכלית .עלות הטיפול הסיעודי מגיעה לכדי
 10,000שקל בחודש ויותר .מדובר בהוצאה
מצטברת של מאות אלפי שקלים ,הנופלת כנטל
על הקשישים ובני משפחותיהם ועלולה להביא
לידי קריסה כלכלית של התא המשפחתי כולו.
בהתאם לממצאי הדו"ח ,מעריך בנק ישראל כי
אחד מכל חמישה קשישים יתקשה לממן קבלת
שירותי הסיעוד ,כשמרבית המתקשים הינם
קשישים שאינם מבוטחים בביטוח סיעוד פרטי .כמו
כן ,מציג המסמך חלופות אפשריות לטיפול ,שאחת
המרכזיות בהן היא החלת ביטוח סיעודי חובה

ושימוש ביטוחי קופות החולים כביטוח אוניברסלי.
ראוי שהדרג הפוליטי והממשלה ילמדו ויתייחסו
אליו ברצינות ובכובד ראש וישקלו את ההמלצה
להקמת ועדה ציבורית שתורכב מאנשי מקצוע
ונציגי משרדי הממשלה הרלוונטיים.
לצד זאת ,התבשרנו השבוע כי הוחלט להקים
ועדה פרלמנטרית בראשותה של ח"כ טלי
פלוסקוב ,שתבחן ותגבש תוכנית אב להיערכות
המדינה להזדקנות האוכלוסייה ,ולטיפול בנושא
הסיעוד .נקווה שמדובר בצעד ראשון בשינוי
התייחסותה ותפיסתה של המדינה באשר
לאחריותה ולצורך בנקיטת צעדים אמתיים
לפתרון הבעיה.
ההסתמכות על ביטוחי סיעוד בישראל אמנם
גבוהה יחסית ,אולם לצד  4מיליון מבוטחי
הביטוחים לחברי קופות החולים ,ולכ־700,000
בביטוחי סיעוד פרטיים ,יש כ 3.5-מיליון איש
שאין ברשותם כל הגנה סיעודית .סביר שחלקם
הגדול בני השכבות החלשות ,קשישים ,או
כאלה הסובלים מבעיות רפואיות .לאלה אמורים
להצטרף בקרוב עוד כמיליון איש שייפלטו
מביטוחי הסיעוד הקבוצתיים .מדובר בשיעור
גבוה מאד באוכלוסייה שנותר חשוף ללא פתרון.
הכותב הוא מנכ”ל “אופק זהב” ויועץ הלשכה
לענייני סיעוד

בתוך שבועיים :מאות סוכני ביטוח הצטרפו למרקטפרו
רונית מורגנשטרן

ש

בועיים בלבד עברו מאז הושקה
מערכת המרקטפרו בכנס האלמנטר
באילת ,ויותר מ־ 300סוכני ביטוח כבר
הצטרפו והחלו לבצע את ההתאמות ,המחשבתיות
והתפעוליות ,להשתמש בפלטפורמה הדיגיטלית
להפצת מוצרים ושירותים ,ובמקביל להפוך מסוכנים
המוכרים מוצרים המיועדים להעניק פיצוי בקרות
מקרה ביטוח לסוכנים המוכרים מוצרים שגם יסייעו
במניעת המקרה.
עבור מרבית סוכני הביטוח לא מדובר בשינוי
בתחומי העיסוק ,כיוון שחלק גדול מהמוצרים
והשירותים המשווקים באמצעות המרקטפרו עוסקים
בתחומים בהם מתמחים הסוכנים ,כלומר בהגנות
לרכב ,לדירה וכדומה ,וכן במוצרים שיעזרו בשיפור
איכות החיים של הלקוח.
על מנת להקל על השינוי ,ייערכו בימים הקרובים
סדנאות הדרכה על כל אחד מהמוצרים והשירות
המשווקים דרך הפלטפורמה הדיגיטלית .זאת
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במקביל לערכת שיווק ייעודית שתעזור לסוכנים
להגיע ללקוחותיהם בדרכים קלות ומגוונות.
מעדויות של סוכנים שכבר החלו להשתמש
במערכת עולה שביעות רצון גבוהה ,הן מקלות
השימוש בה והן מהיעילות שהיא מאפשרת בהגעה
ללקוחות הקצה ,מאחר וכל סוכן שיחתום על
הסכם להפצת מוצר או שירות ,יכול לשלוח לכל
לקוחותיו קישור ,תחת השם שלו ,והם יכולים בתורם
לרכוש את המוצר בהנחה מיוחדת הניתנת רק דרך
המרקטפרו.
לאחרונה הצטרפה למרקטפרו חברת medix at
 homeמעניקה שירותי הדמיה  -צילומי רנטגן
ובדיקות אולטרה-סאונד מתקדמים ,עד הלקוח ,בין
אם בביתו או בכל מקום אחר שיבחר.
בחברה מתחייבים כי בתוך  24שעות מרגע הקריאה,
יגיע טכנאי עד בית הלקוח כדי לערוך את ההדמיה,
בלי לנייד ולטלטל את החולה .התוצאות מועברות
באמצעות מכשור מתקדם לרדיולוג מומחה המפענח

אותן ,בדיוק כפי שנעשה בקופות החולים ,במהירות
רבה ותחת פיקוח ואישור של משרד הבריאות.
מבוטחים שירכשו את השירות באמצעות סוכן
ביטוח שהצטרף למרקטפרו ,יזכו להנחה בלעדית,
כאשר עצם ההחזקה בביטוח בריאות פרטי תזכה
את המבוטח בהשתתפות של חברת הביטוח בהיקף
שנע בין  50%ל־ 80%מהעלות .בנוסף ,סוכן הביטוח
שימכור את השירות דרך המרקטפרו יזכה לעמלה
בגין כל מכירה.

אירועי הלשכה
… מחוז תל אביב  -ב 14/11-בין השעות 9:00-14 :00
יערך יום עיון מחוזי ב-״קמילו בית לאירועים״ ,ג’ורג׳
וייז , 24תל אביב .יום העיון בשיתוף רימונים סוכנות
לביטוח ושלמה סיקסט.
… מחוז ירושלים  -ב 16/11-בין השעות 9:00-14 :00
יערך יום עיון מחוזי במרכז מורשת בגין בירושלים.
יום העיון בשיתוף קופל גרופ ומנורה מבטחים.

מסכמים תקופה

מנכ"ל הלשכה" :כנס אלמנטר האחרון
היה הרווחי ביותר בתולדות הלשכה"
לשכת סוכני ביטוח קיימה השבוע את ישיבת הוועד המנהל האחרונה לקדנציה זו  רענן
שמחי" :הכנס היה תוצר סופי של שיתוף פעולה הדוק .זה מוכיח שרק ביחד מנצחים"
רונית מורגנשטרן

ה

שבוע התקיימה ישיבת הוועד המנהל
האחרונה של לשכת סוכני ביטוח
בראשות נשיא הלשכה סו"ב אריה
אברמוביץ.
יו"ר ועדת הכספים ,סו"ב אבי ברוך הציג את
תקציב הלשכה ל־ ,2018שאושר פה אחד .התקציב
יהווה בסיס להנהגת הלשכה שתיכנס לתפקיד
לאחר הבחירות ואישור בעלי התפקידים במועצה
הארצית.
אברמוביץ הודה למנכ"ל הלשכה רענן שמחי,
יו"ר הוועדה לביטוח כללי ,סו"ב אריאל מונין,
וליו"ר הוועדה לאירועי כנסים ,סו"ב אריק ורדי,
על הפקת כנס אלמנטר  2017שזכה לשבחים רבים
בקרב הסוכנים.
שמחי אמר כי "הכנס מבחינתי היה תוצר
סופי של שיתוף פעולה הדוק .זו הוכחה לכל מה
שאני אומר תמיד  -רק ביחד מנצחים .עד היום
לא היה כנס שהכניס יותר כסף ללשכה מהכנס
הזה .ההכנסות מהכנס הזה עמדו על יותר מ־1.6
מיליון שקל ,ואנחנו צפויים להישאר עם רווח של
600־ 500אלף שקל".
יו"ר תת הוועדה לגיוס חברים סו"ב שי שדה
הוסיף" :אחי הצעיר הצטרף אלי בפעם ראשונה
לכנס ,והוא שאל בפליאה' :לא נחים פה?' לא .הוא

ישיבת הוועד האחרונה

חוזר השרברבים ולראות אם יש עיוותים כאלה
או אחרים".
יו"ר הוועדה הפנסיונית סו"ב יובל ארנון סקר
את פעילות הלשכה בסוגיית מתפעל־משווק

סו"ב ארנון הוסיף כי "יש לנו שבוע הבא
דיון ראשון בנושא של הסכם ברבים .מבחינת
הרגולציה זה לא אירוע של עסקה ולא של שיווק
פנסיוני ,ונאסר על גוף מוסדי לשלם עמלות
במקרים כאלה ,בטענה של טובת הנאה .עשינו על
זה עבודה יסודית מאוד .לקחנו חוות דעת משני
עורכי דין ,והכנו נייר ראשוני בנושא .הסיפא שלו
ברורה מאוד  -אנחנו נלך פה עד הסוף ,ואם צריך
נגיע לבג"ץ".

שנידונה השבוע בוועדת הכספים" :קודם כל,
אני רוצה להגיד לכם שהתרגשתי מהפתיח
של יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני בדיון;
ח"כ גפני הודה לאריה בפני כל הנוכחים ,על
כל הפעילות שלו .זה היה מאוד מרגש .מעבר
לכך ,התקיים דיון שלקחו בו חלק גם הפיקוח,
להב ,לשכת המסחר ,נציגי ההסתדרות ,וחברי
כנסת רבים שתמכו בעמדתנו .הדיון היה טעון,
ויהיה לנו עוד מפגש לבקשת גפני ,עם הראל
שרעבי בהשתתפות ח"כ מיקי זוהר ,בניסיון
להגיע לפשרה .לכולם ברור שהעסק לא עובד;
חוקק חוק לפני שנתיים שלא ניתן לאכוף אותו,
הוא לא עובד ומייצר נזקים ובלגן .אף אחד לא
רוצה לבטל את החוק ,אבל כולם יודעים שצריך
לעשות בו שינוי".

לא תהיה הפחתה באגרת הרישוי

ההכנסות מהכנס הזה עמדו על יותר מ־ 1.6מיליון שקל
רץ בין הרצאה להרצאה .באמת היה מדהים .מעבר
לכך ,ברצוני להמליץ שהכנס הבא יהיה מונגש
לכבדי שמיעה".

לא נכנענו ללחצים בנושא אכ"ע
נשיא הלשכה התייחס גם לסוגיית ביטוח אובדן
כושר עבודה" :מתחילת הדרך הייתה להנהגת
הלשכה דרך ואסטרטגיה בנושא .אני שמח
שצדקנו ,ולא נכנענו ללחצים שהופעלו עלינו
מכל הכיוונים .ממה שאנו רואים בימים אלו ,אין
פגיעה בעמלות הסוכנים בתחום".
סו"ב מונין עדכן כי הוועדה ממשיכה לטפל
בימים אלה בסוגיית ביטוחי רכבי הליסינג,
שנדונה בוועדת הכלכלה בכנסת .הוא הדגיש כי
"הוועדה האלמנטרית הבאה חייבת לעקוב אחרי
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סגן נשיא להב ,טוביה צוק עדכן כי" :אנחנו
עדיין מטפלים בסוגיית הפחתת אגרת הרישוי
לסוכני ביטוח .הרשות מסרבת להפחתה ,אך
מסכימה ברמה העקרונית לקדם השתלמויות
תקופתיות לסוכנים ,בתחומים מגוונים".
יו"ר ועדת טכנולוגיה ,סו"ב ראובן רפ הוסיף:
"בימים הקרובים יופץ לסוכנים נוסח הסכם שירות
לתחזוקת מערכות מחשב במשרד סוכן .הכנו מעין
הסכם אחיד ,במתכונת של פוליסה אחידה ,אותה
שלחנו לרשימה של ספקים שדורגו כטובים ביותר
על ידי הסוכנים .קיבלנו חוות דעת מעו"ד ג'ון
גבע ,על מנת לוודא שאנחנו לא עוברים על הגבל
עסקי בנושא .כרגע בין  13ל־ 15ספקים מכל
הארץ עומדים בתנאים".

מסכמים תקופה

בסימן סיום הקדנציה  -חברי הוועד
המנהל נפרדים ומסכמים
סו"ב אריה אברמוביץ" :עברנו  4שנים מאתגרות במיוחד .לא הייתי מצליח לעשות כל מה
שעשיתי אילולא הייתם לצדי"

רונית מורגנשטרן
בישיבת הוועד המנהל האחרונה של הלשכה
בקדנציה הנוכחית ,נפרדו חברי הוועד וסיכמו
את פעילותם:

סו"ב שי שדה ,יו"ר תת
הוועדה לגיוס חברים

"קודם כל ,באמת הדבר
היחיד שאני רוצה להגיד
זה  -תודה אריה .תודה
לך על האמון שנתת בי,
כי אני חבר ועד מנהל שלא חבר המועצה
הארצית ,וזה אומר שהחלטת להסתכן ולצרף
אותי .כשהצטרפתי ,הייתי בן  .29אין ספק
שלמדתי פה המון דברים בכל מיני רמות .אני
חייב להגיד שלפני שהתחברתי לוועד המנהל,
לפני שהפכתי להיות פעיל בלשכה ,הייתי
כמו המקטרגים בפייסבוק וצעקתי 'מה הלשכה
עושה?' .עד שהלשכה אתגרה אותי ואני חושב
שמי שלא נמצא בלשכה ולא מבין מה היא
עושה ,מפספס בענק .תודה רבה על האמון ועל
ההזדמנות".

סו"ב אריאל מונין ,יו"ר
הוועדה האלמנטרית

"היו לי ארבע שנים
מרתקות ומאתגרות .את רוב
המטרות אותן הצבנו לעצמנו
בוועדה – הצלחנו ליישם .אריה,
אני חייב להגיד שלא תמיד הסכמתי איתך ,לא
תמיד הבנתי למה עשית צעד כזה או אחר ,אבל
היום אני מבין הרבה צעדים כי כל הנקודות
התחברו".

סו"ב שוש כהן גנון,
סגנית נשיא הלשכה

"אני רוצה דווקא
להתחיל מזה שאתה אריה,
ואנחנו כולנו ,נפלנו ל־
ארבע שנים קשות ביותר ,הן
מבחינה רגולטורית ,והן מבחינת חברות ביטוח.
יחד עם זאת ,אני חושבת שגם אתה אריה וגם
צבר האנשים המיוחד שנמצא פה ,עשה מעל
ומעבר ,והכל בהתנדבות .זה לא מובן מאליו.
תודה לך ולכולם על כל העבודה שנעשתה
ונעשית .אני רוצה לגעת בעוד נקודה קטנה:
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זו פעם ראשונה שמונתה אישה לסגנית .אני
חושבת שמה שעשית אריה ,לא אליי אישית,
אלא בעצם המינוי עצמו ,עשה טוב ללשכה.
בקרוב יתקיימו הבחירות ואני מסתכלת
על קבוצת הנשים שרוצות להיכנס ,לתרום
ולעשות .שאפו גדול ויישר כוח".

סו"ב ראובן רפ ,יו"ר
הוועדה הטכנולוגית

"אני קצת אמביוולנטי
בסיום הקדנציה .אם אני
רוצה להגיד שהשגנו את
המטרות שלנו או לא .אני
יכול להגיד שרק גירדנו את קצה
קצהו של האפיק הטכנולוגי שצריך ללכת אליו
לדעתי .עצם שינוי השם מ'וועדה למחשוב'
ל'וועדה לטכנולוגיה'  -הביא אותנו לחשוב
אחרת  -על מה אנחנו צריכים באמת לעשות,
כלשכה ,ואיך אנחנו צריכים להסתכל .למרות
שהבאנו לחברי הלשכה מספר כלים לטובתם,
אני מרגיש שיש עוד המון מה לעשות .לא כל
חברי הלשכה עצמם עוד הבינו איפה אנחנו
נמצאים ,ושבלי טכנולוגיה המעודכנת להיום,
הם פשוט לא יהיו .אני מאוד מקווה שהוועדה
הבאה תוכל לעשות ולתרום לטובתנו".

סו"ב מיכל וינצר ,יו"ר
הוועדה לפעילות וקשרי
קהילה

"למדתי המון מכל אחד
ואחת מכם .אתם אנשים
מדהימים ,טובים ונדיבים.
אם מישהו היה יושב פה ומקשיב לישיבות
שמנוהלות אצלנו ,היה חושב שמרוויחים פה
המון כסף .לדעת שהכל נעשה בהתנדבות
מרגש אותי באופן אישי .אני חברת מועצה
כבר  10שנים ,ובתקופה האחרונה נעשה
תענוג להגיע לכאן ,גם בזכות יו"ר המועצה
זאב פרלשטיין ,וגם בזכות רענן שמחי שנתן
אווירה רעננה .תודה לכל אחד
ואחד מכם".

סו"ב יובל ארנון ,יו"ר
הוועדה הפנסיונית

"מה שמשמח אותי במיוחד

זה שכולנו התעלינו מעל הדעתנות האישית
ומעל האגו האישי כדי לקדם דברים ולפתור
אותם ,במיוחד בקדנציה בה כל כך הרבה
דברים הונחו על פתחנו .הבגרות של הוועד
המנהל הייתה לדעת לקחת נושאים מאתגרים,
לאו דווקא פופולאריים ,ולקדם אותם".

סו"ב אורי צפריר ,מ"מ
נשיא הלשכה

"יש לי ניסיון ארוך שנים
בהנהלות ובחברות ביטוח.
אני חושב שבוועד המנהל
הנוכחי יש אנשים מיוחדים
במינם שעשו עבודת קודש למען
הסוכנים בצניעות ,והכי חשוב  -וזה אני אומר
לאריה  -לא נבהלו מאנשים שמשכו לכל מיני
כוונים אחרים בחוץ .לפעמים הלכנו כולנו
נגד הרוח ,והאמנו בצדקת דרכנו .החוכמה
של מנהיגות היא לראות דברים קדימה ולא
להילחץ מכל גחמה .להנהגה הבאה ,לא משנה
מי יעמוד בראשה ,יהיה קשה מאוד למצוא
אנשים ברמה שנמצאים אתנו כאן היום".

סו"ב ג'קי אמסלם ,יו"ר תת
הוועדה לאירועים

"אריה ,אתה ממש אריה,
במהות .הוועד המנהל שהיה
לי ,וכבר עברתי שישה ועדי
מנהל ,היה הוועד המאתגר
ביותר .בתחילת הדרך היה לי וויכוח עם אריה
בנוגע לניתוק חברות הביטוח מהכנסים באילת.
היום כאשר שמעתי את התוצאות  -אני אוכל
את הכובע .התוצאה שמראה שהגענו לעצמאות
כלכלית ,מוכיחה שמגיע כל הכבוד".

סו"ב אריק ורדי ,יו"ר ועדת
כנסים ואירועים

"אריה חברי היקר ,במהלך
ארבע השנים האחרונות
נתת לי להגשים הרבה
חלומות ,והגשמנו הרבה
חלומות ביחד .גם בכנסים
באילת ,גם במיזם הפרישה שהרמנו ,המיזם
הבין־דורי ועוד הרבה דברים .תודה לך אריה.
אני מאחל את החבורה המיוחדת הזו של חברים



מסכמים תקופה

נאמנים ,לכל נשיא שייבחר".

סו"ב זאב פרלשטיין ,יו"ר
המועצה הארצית

"אני מתנדב הרבה מאוד
שנים בכל מיני דברים.
אבל באמת ,בכזאת חבורה
של אנשים שנותנים הכל -
חוכמה גדולה מאוד ,בינת חיים
ורצון לתת כפי שאתם נותנים  -טרם נתקלתי.
אני שמח אריה ,שעזרנו לך לסחוב את התרמיל
הכבד שלך ,והוא מאוד כבד .אם הייתי במקומך
אני לא חושב שהייתי יכול לעשות את מה שאתה
עשית .כולנו צריכים ללמוד ממך את הראייה
לטווח הארוך ,ההשקעה ,והתרומה האינסופית".

סו"ב טוביה צוק ,סגן נשיא
להב

"אריה חברי ,אתה קודם כל
מנהל גדול ,שמשקיע ,ויורד
לפרטים .הטבעת חותם
ענק בענף הביטוח .אני לא
מבין מתי הצלחת לחיות בכלל
במהלך הקדנציה ,היית זמין 24/7
עבורנו .הייתי שמח שבהרבה מאוד גופים במדינה
הזו היו יושבים אנשים כמוכם עם אותה רצינות,
נאמנות והשקעה לגבי המשימה .הייתה לנו פה

משימה מאוד גדולה וחשובה ,ועמדנו בה בכבוד
רב".

סו"ב אבי ברוך ,יו"ר
ועדת הכספים

"כל העשייה המדהימה
של הנבחרת המופלאה פה,
לא הייתה יוצאת לפועל בלי
עובדי הלשכה המסורים ,ובראשם
המנצח על התזמורת  -רענן .הדבר הראשון שעשה
למען העובדים ,הוא להפוך אותם מפקידים למנהלי
תחום .נתן לכל אחד מהם אחריות ,ובכך פתח את
הדלת ל'ראש גדול' של העובדים ואת התוצאות
ראינו מאז שרענן הגיע לפה".

רענן שמחי ,מנכ"ל הלשכה

"אני רוצה להגיד תודה
רבה לכולכם על הדרך שבה
קיבלתם אותי .באתי מעולם
תוכן אחר ,לא היה לי מושג
בביטוח ,ואתם תמיד נעניתם
לסייע לי בתחומים המקצועיים.
השתדלתי להשריש איזושהי דרך חדשה בקרב
העובדים ,בנהלים ובדרך ארץ ,בהסברת פנים.
אני מקווה שאנחנו בדרך הנכונה.
אריה חברי היקר ,נשיא הלשכה שהייתי צמוד
אליו יותר מאשר לאשתי – תודה רבה על שעות,

על שיחות אל תוך הלילה ,על התייעצויות .אתה
חבר ,אתה רע ושותף לדרך .קיבלתי נשיא ונשאר
לי חבר  -זה יותר חזק בעיניי .אתה מנטור שהרבה
יכולים ללמוד ממנו .בהתחלה אכלתי איתך הרבה
חצץ ולא ויתרת לי על כלום .החזרת אותי אלף
פעמים אחורה ולא הבנתי מה אתה עושה .היום
אני אומר לך תודה ,בריש גלי".

סו"ב אריה אברמוביץ ,נשיא
הלשכה

"תודה לכולם ,ריגשתם
אותי מאוד .עברנו ארבע
שנים מאוד מאתגרות .אני
חושב שלא יכולנו לצפות
לארבע שנים כאלה ,גם בדמיון
הכי פרוע שלנו .אבל אולי זהו טבעם של דברים.
כאשר יש אנשים טובים וחזקים ,אז היקום מאתגר
אותנו יותר .כנראה שזה השתלב בצורה מעניינת
ואולי טוב שאנחנו היינו במשמרת הזו .אני לא
יודע מי יהיה במשמרת הבאה ,אך מקווה שיוכלו
לעשות דברים אחרים ותהיה להם יותר עדנה .אני
לא הייתי מצליח לעשות כל מה שעשיתי אילולא
הייתם לצדי ,כל אחד בדרכו .אני חייב להודות שאם
הייתה ניתנת לי שוב הבחירה ,הייתי בוחר בכל
אחד מכם פעם אחר פעם .תודה על מה שעשיתם
למען ציבור סוכני הביטוח ולמען המבוטחים .אני
אוהב אתכם ,תודה רבה".

אפשר להיות

רגועים

עם כיסוי מקיף בשגריר הכולל שירות כיסוי לפנסים ומראות צד ברכב
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

לקבלת פרטים נוספים ,קו חם לסוכני ביטוח03-5578822 :

*בהתאם לתנאי כתב השירות  * .מותנה ברכישת הכיסוי לפנסים ומראות הצד
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חדשות הביטוח

רשות שוק ההון :סוכנים ויועצים יחויבו
להיפגש עם הלקוחות לפחות פעם בשנה
נשיא הלשכה" :החוזר יוצר אפליה חמורה בין סוגי מבוטחים ,ויש לחייב קבלת שירות עבור כולם"
רונית מורגנשטרן

ר

שות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון בראשות
דורית סלינגר ,פרסמה טיוטת חוזר ובה
הוראות לסוכנים ויועצים פנסיוניים
בנושא השירות שלהם ללקוחות.
על פי הטיוטה שפורסמה השבוע ועליה חתום
הראל שרעבי ,סגן בכיר לממונה" :בעל רישיון
ייזום פגישת שירות עם הלקוח בקשר למוצר
פנסיוני ,לפחות אחת לשנה ובכל פעם שהובא
לידיעתו על ידי הגוף המוסדי ,המעסיק או
הלקוח כי חל שינוי במצבו של הלקוח לרבות
לעניין שינוי בתנאי העסקתו ובכלל זה ,בכל אחד
מהמקרים הבאים :הצטרפות למקום עבודה חדש;
עזיבת מקום עבודה; גידול בשכר שכתוצאה
ממנו נדרשת ,בהתאם לתנאי הפוליסה ,העברת
הצהרת בריאות מחודשת; שינוי מבנה ההפרשות
בפוליסה בהתאם להסכם העבודה; שינויים
בתעריפי עלות כיסוי ביטוחי הדורשים התאמה.
בתגובה אמר סו"ב אריה אברמוביץ ,נשיא
לשכת סוכני הביטוח :״החוזר יוצר אפליה בין
סוגי מבוטחים .מבוטח סוג א׳ שיקבל שירות
ופגישות שירות מסוכני הביטוח ,ומבוטח סוג ב׳,
לרוב מאוכלוסיות מוחלשות ,שלא יקבל שירות
מחברות הביטוח .לדעתנו ,מדובר באפליה
חמורה ,ויש לחייב קבלת שירות לכל סוגי
המבוטחים".
סו"ב יובל ארנון ,יו"ר הוועדה הפנסיונית
בלשכת סוכני ביטוח הוסיף כי "גם בלשכה
מעבירים לסוכנים את המסר שעליהם לצאת
לפגישות שירות עם לקוחות קיימים .עם זאת,
לא תמיד ללקוח יש זמן ורצון להיפגש עם הסוכן
בפרק זמן כזה .לכן ,צריכים להיות בפיקוח קצת
יותר מציאותיים ולא לקבוע פרק זמן של פגישה

עסק
בקליק

תמונת
סוכן
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מחירון שירות ללקוחות

ארנון" .בפיקוח צריכים להיות קצת יותר מציאותיים"

פעם בשנה ,כי סוכן שיש לו  600לקוחות לא
בטוח יוכל להיפגש עם כולם בפרק זמן זה,
בעיקר כשזמינות הפגישה לא תמיד תלויה רק
בו .הרעיון נכון ,אבל צריך לבנות אותו יותר
נכון" ,מסביר ארנון.
"בנוסף ,עולות סתירות בין מסמך ההנמקה
לחלק מהדרישות שהועלו בטיוטת החוזר".
מחלוקת נוספת יוצרת הגדרת "בעל רישיון":
על פי הטיוטה מדובר על יועץ פנסיוני ,כהגדרתו
בחוק הייעוץ הפנסיוני ,וסוכן ביטוח ,כהגדרתו
בחוק הפיקוח על הביטוח .אין התייחסות
למשווקים הפנסיונים .לדברי ארנון" :החוזר יוצר
אפליה בין סוכנים ויועצים לבין משווקים .אם
יש ברשות הבנה כי ללקוח מגיעה פגישת ייעוץ
שנתית – הרי שיש גם לחייב משווקים פנסיוניים
מטעם היצרנים להיפגש עם הלקוחות .יתר על
כן ,ההגדרה יוצרת אפליה של לקוחות המשווקים

מענקית
(מחלות קשות)
בקליק
בעלי
מקצוע
בקליק

תאונות
אישיות
בקליק

דירה
בקליק

תמונת
מעסיק

ריסק
בקליק

תמונת
עמלות

תמונת
לקוח

הטיוטה מתייחסת גם לזכותו של בעל הרישיון
לגבות שכר טרחה מהלקוח ,ושומרת על ההפרדה
שעושה סעיף 19א' לחוק הייעוץ הפנסיוני
בין סוכני הביטוח ליועצים הפנסיונים ,כאשר
הראשונים לא יכולים לקבל תגמול הן מהלקוח
והן מהיצרן ,בעוד ליועצים עומדת זכות זו.
"לגבי ההוראה לפרסם מחירון אם הסוכן הולך
לכיוון של שכר טרחה מהמבוטח ,אין בכך בעיה.
כלשכה ,יש בעיה עם כל סעיף 19א' ואנחנו
כלשכה חושבים שצריך לשנות את הסעיף ,כך
שסוכן יקבל תגמול מהלקוח" ,מסביר ארנון.
לראשונה קובעת הרשות בטיוטה חובה על
בעל הרישיון לקבוע מחירון שירותים ללקוח
ולפרסמו .הטיוטה אף מחייבת את בעל הרישיון
לקבוע מחירון שירותים ואמנת שירות "תכלול,
לכל הפחות ,את זכויות לקוחותיו והתייחסות
לעקרונות הקבועים בחוזר זה ,לרבות זמני מענה
לפניות של לקוחות ,ויפרסם את אמנת השירות
שקבע במקום זמין ללקוחותיו ובאתר האינטרנט
שלו".
על כך ,אומר ארנון" :באשר לאמנת השירות,
לא מדובר בחובה חדשה .אמנת השירות נכללת
בחוזר השירות המקורי משנת  .2012האמנה הזו
נוסחה יחד עם לשכת סוכני הביטוח והיא תלויה
אצל כל סוכן במשרד מזה כמה שנים ,כלומר
מדובר בריענון הצורך באמנת שירות בין הסוכן
ללקוח בלבד".

המכלול שלי

דיגיטל עבורך ,לשנים של צמיחה

b17396/18143

אתר
הלקוחות
החדש

הפנסיוניים (דוגמת חברות ביטוח בשיווק ישיר.
ר.מ ,).שבעצם יהיו מנותקי קשר לעומת לקוחות
הסוכנים והיועצים" ,מדגיש ארנון.

חדשות הביטוח

אין חדש תחת השמש :מרבית סעיפי
טיוטת החוזר הופיעו כבר ב־2012
עו"ד ג'ון גבע

ב

יום  7.11.2017פרסמה הממונה על שוק
ההון ,ביטוח וחסכון טיוטת חוזר שירות
סוכנים ויועצים ללקוחות .הטיוטה
מגדירה נורמות שירות של בעל רישיון כלפי
לקוחות ,היא תיכנס לתוקף ב־ 1.6.2018ותחליף
את חוזר שירות ללקוחות סוכנים ויועצים מיום
 ,17.12.2012אשר נכנס לתוקפו ביום .1.1.2014
החוזר הקודם מ־ 2012פורסם לאחר מגעים
ממושכים של הלשכה עם הפיקוח על הביטוח,
בהם נאבקה הלשכה ,בין היתר ,בכוונת הפיקוח
להתייחס לעמלת הסוכן ,ואכן בחוזר אין כל זכר
למילה "עמלה" .עוד הוגדרה בחוזר הקודם רשת
בטחון לסוכן הביטוח בעניין עמידה בלוחות
זמנים לעניין מענה עם לקוחות ,ובעניינים
נוספים החוזר השלים את הוראות החוזר מ־2011
בדבר "שירות ללקוחות גופים מוסדיים" ,ובא
להבטיח מתן שירות נאות על ידי בעל רישיון
לאורך כל תקופת הקשר עם הלקוח.
בחוזר  2012נקבע ,כי בעל רישיון יקבע אמנת
שירות שתכלול את זכויות לקוחותיו והתייחסות
לעקרונות הקבועים בחוזר ,ויפרסם את אמנת
השירות שקבע במקום זמין ללקוחותיו ובאתר
האינטרנט שלו ,באם קיים.
בעקבות כך ,הכינה הלשכה בינואר  2013אמנת
שירות אשר התבססה על עיקרי החוזר ונשלחה
לכל חברי הלשכה ,וכן פורסמה באתר האינטרנט
של הלשכה .אמנה זו אשר נוסחה עם הלשכה
תלויה במשרדי כל חברי הלשכה ומיושמת בפועל
על ידיהם מזה כ־ 5שנים .בין לבין הוכנס בסוף
 2015תיקון לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים.
כך קובע חוק הייעוץ המתוקן בעניין תמריצים
ועמלות בקשר עם שיווק פנסיוני:
19א( .א) סוכן ביטוח פנסיוני או אדם אחר
מטעמו או בעבורו לא יקבל טובת הנאה במישרין
או בעקיפין בקשר עם שיווק פנסיוני או בקשר עם
ביצוע עסקה בעבור לקוח ,זולת אחד מאלה:
( )1שכר והחזר הוצאות המשולמים ישירות
מאת הלקוח; הממונה רשאי לקבוע הוראות
לעניין שכר והחזר הוצאות לפי פסקה זו;
( )2עמלת הפצה הנגבית ,לפי סעיף (32ה)()1
(ב) לחוק הפיקוח על קופות גמל ,מגוף מוסדי
שלו זיקה למוצר פנסיוני ,שבוצעה לגביו
עסקה בעבור הלקוח.
טיוטת החוזר החדשה מעגנת את כל העקרונות
המנויים בחוזר מ־ ,2012שעל בסיסו נבנתה כאמור
אמנת השירות של הלשכה ,וכמעט כל הסעיפים
בה זהים לסעיפים המופיעים בחוזר הקודם ,למעט
מספר שינויים שיצויינו להלן ואשר חלקם בא
בעקבות תיקון חוק הייעוץ ובמיוחד הפיסקה
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אמנת השירות ללקוחות שפורסמה כבר ב־2012

הנוגעת לסמכות הממונה לקבוע הוראות לעניין
שכר והוצאות שרשאי הסוכן הפנסיוני לגבות
מלקוחו בגין שיווק מוצר פנסיוני.
עיקרי השינוי בטיוטת החוזר החדשה :בסעיף
 8בטיוטת החוזר החדשה ,קובעת הממונה הוראות
לעניין שכר והחזר הוצאות לפי פסקה זו ,ויודגש
כי הסעיף בחוק הייעוץ מתייחס רק לסוכן ביטוח
פנסיוני ,הגובה מלקוח שכר או החזר הוצאות על
פי חוק הייעוץ ,ולא לשכר טרחה או החזר הוצאות
בגין פעולות אחרות שמבצע הסוכן (במוצרים
שאינם פנסיוניים אין מגבלה בחוק או בחוזרי
הפיקוח בכל הקשור לאפשרות הסוכן לגבות
מלקוחותיו).
על הסוכן הגובה מלקוח שכר או החזר הוצאות,
לפרסם באתר האינטרנט שלו ,ובכל פרסום
אחר מטעמו ,מחירון לעניין עלויות השירותים
שמוצעים על ידו .מחירון זה יוגש ללקוח טרם מתן
השירות .כמו כן רשאי הסוכן לגבות שכר והחזר
הוצאות ישירות מהלקוח בכפוף לקיום הסכם
בכתב בינו לבין הלקוח ובו פירוט של הסכומים
שבהם יחויב הלקוח ,דרך חישובם ואופן גבייתם.
שינוי נוסף מתייחס לסעיף (4ח) ,שבו מוטלת
חובה על הסוכן ליזום פגישת שירות עם הלקוח
בקשר למוצר פנסיוני ,לפחות אחת בשנה ,ובכל
פעם שהובא לידיעתו על ידי הגוף המוסדי,

המעסיק או הלקוח ,כי חל שינוי במצבו של
הלקוח לרבות לעניין שינוי בתנאי העסקתו
ובכלל זה ,בכל אחר מהמקרים הבאים:
 )1הצטרפות למקום עבודה חדש;  )2עזיבת
מקום עבודה;  )3גידול בשכר שכתוצאה מממנו
נדרשת ,בהתאם לתנאי הפוליסה ,העברת הצהרת
בריאות מחודשת;  )4שינוי מבנה ההפרשות
בפוליסה בהתאם להסכם העבודה;  )5שינויים
בתעריפי עלות כיסוי ביטוחי הדורשים התאמה.
פגישת השירות תתועד בדרך הניתנת לאחזור.
יודגש ,כי לא חל כל שינוי בלוחות הזמנים
המופיעים בטיוטת החוזר החדשה לעומת החוזר
הקודם ,למעט בסעיף (5ד) – לעניין מסירת
מסמכים בהתאם לסעיף (4ו) לחוזר " -בעל
רישיון ימסור כל מסמך הקשור ללקוח ,ונמצא
ברשותו על פי דין ,תוך זמן סביר ממועד דרישת
הלקוח ,לרבות לקוח לשעבר" – בחוזר הקודם
פרק הזמן היה שבעה ימי עסקים ואילו בטיוטת
החוזר החדשה פרק הזמן הוא שלושה ימי עסקים.
כמו כן ,נוספו בחוזר החדש שני מועדים
חדשים:
לעניין מסירת מידע כאמור בסעיף (4ז) לחוזר
– "בעל רישיון ימסור ללקוח שפנה אליו בעניין
תביעה ,מידע אודות זכויות הלקוח ,ויביא
לידיעתו את דרכי הפעולה העומדות בפניו בהליך
יישוב התביעה" – תוך שני ימי עסקים מקבלת
פניית לקוח.
לעניין ייזום פגישה עקב שינוי במצבו האישי
של הלקוח ,כאמור בסעיף (4ח) לחוזר – תוך שבעה
ימי עסקים.
בנוסף ,בסעיף (7ג) על אחראי שירות לקוחות
בתאגיד ,שהוא סוכן ,לקיים ישיבה ,אחת לשנה ,עם
מנכ"ל התאגיד או עם האחראי על ייעוץ פנסיוני
בתאגיד ,בה יוצגו עיקרי הדוח השנתי לפי סעיף
(7ב) לחוזר (דוח עמידת התאגיד בהוראות החוזר).
מדובר בטיוטת חוזר ,ששבה ומעגנת את
העקרונות המנויים באמנת השירות ללקוח
שפרסמה הלשכה לפני כ־ 5שנים בעקבות החוזר
מ־ ,2012ואשר אומצה זה מכבר על ידי חברי
הלשכה ,למעט מספר שינויים שצוינו לעיל.
מהלשכה נמסר ,כי היא תמסור את התייחסותה
המפורטת לטיוטת החוזר לפיקוח ותנהל עמו דיונים
בנושא ,כדי שבסופו של הדבר החוזר שייצא יהיה
מיטבי לטובת הלקוחות והסוכנים כאחד ,וישקף את
לוחות הזמנים הריאליים לפעילותו של הסוכן תוך
מתן דגש על שירות מיטבי ללקוח.
הכותב הוא היועץ המשפטי לחברי מחוז תל אביב
והמרכז בלשכת סוכני ביטוח

חדשות הביטוח

חברות הביטוח יוכלו להציע ביטוח ניתוחים
עם השתתפות עצמית בפרמיה מופחתת
על פי החוזר" :יש לאפשר לחברות הביטוח להציע למבוטחים ביטוח ניתוחים
עם השתתפות עצמית של  3,000שקל במקרה של ניתוח"
רונית מורגנשטרן

ה

ממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
דורית סלינגר ,פרסמה השבוע טיוטת
חוזר ובו ניתנת האפשרות לחברות
הביטוח להציע למבוטחים כיסוי לניתוחים הכולל
השתתפות עצמית לצד פרמיה מופחתת.
על פי הטיוטה "תיקון הוראות החוזר המאוחד
 השתתפות עצמית בביטוח ניתוחים"" :על מנתלאפשר למבוטח לרכוש ביטוח שיעניק לו כיסוי
לניתוחים יקרים אותם יתקשה לממן מכיסו ,לצד
תשלום של פרמיה חודשית מופחתת ,ולאפשר
לחברות הביטוח להציע למבוטחים ביטוח ניתוחים
עם השתתפות עצמית של  3,000שקל במקרה של
ניתוח" .הוספת השתתפות עצמית תוכל להיות
על בסיס פוליסה "מהשקל הראשון" או על בסיס
פוליסה "משלימה לשב"ן" ,ותאפשר למבוטחים,
שיהיו מעוניינים בכך ,לרכוש כיסוי ביטוחי
מצומצם יותר ולהוזיל את הפרמיה החודשית.

בדברי ההסבר לטיוטת החוזר נכתב ,כי "ביטוחי
ניתוחים מאפשרים למבוטח להתייעץ עם רופא
מומחה באשר לצורך בניתוח ולבצע ניתוח או
טיפול מחליף ניתוח אצל רופא מומחה ,על
פי בחירתו .ביטוחי הניתוחים כיום מכסים גם
ניתוחים נפוצים וזולים וגם ניתוחים מורכבים
ויקרים ,כאשר חלק משמעותי מהפרמיה אותה
משלם המבוטח הינו עבור מקרים שאינם בהכרח
בעלי השלכות כלכליות משמעותיות עבורו".
עוד מצוין בטיוטה ,כי במקרים רבים עלות
הניתוח לחברת הביטוח אצל נותן שירות שבהסדר
עמה ,נמוכה משמעותית מהעלות למטופל המבקש
לעבור את הניתוח באופן פרטי ולשלם עליו
מכיסו" .לכן מוצע לקבוע כי במקרה שבו עלות
הניתוח נמוכה מ 3,000-שקל ,על פי ההסדר שבין
חברת הביטוח עם נותן השירות ,תאפשר חברת
הביטוח למבוטח ,לעבור את הניתוח בתנאים

שנקבעו למבטח עם נותן השירות שבהסדר ובכך
הוא ייהנה מכוח המיקוח של חברת הביטוח וישלם
מחיר מופחת עבורו" ,קובעת סלינגר.
הטיוטה מציעה גם לאפשר למבוטח לעבור
מביטוח בלי השתתפות עצמית לביטוח עם
השתתפות עצמית ללא בחינה מחודשת של מצבו
הרפואי.
הרשות בוחנת בנוסף השתתפות עצמית בסך
 200שקל בגין התייעצות אגב ניתוח.
במכתב שנשלח לחברות הביטוח ,מתבקשות
החברות לשלוח קובץ אקסל הכולל תמחור
המוצר במודל בו קיימת השתתפות עצמית .את
התמחור יש להגיש לצד התמחור המאושר לביטוח
הניתוחים המשווק על ידי החברה כיום ,הן עבור
ביטוח ניתוחים "מהשקל הראשון" והן עבור ביטוח
ניתוחים "משלים שב"ן" .הרשות תקיים דיונים
בהערות החברות לטיוטה ב־ 22וב־ 27בנובמבר.

 100סוכני ביטוח השתתפו השבוע ביום
עיון בנושא "כלים מעשיים בפיננסים"
רונית מורגנשטרן

כ

מאה חברי לשכה הצביעו ברגליים
והתכנסו ביום שני בבוקר השבוע
במכללה לפיננסים וביטוח בתל אביב
למפגש של פרקטיקה מקצועית בתחום הפיננסים.
יום העיון נערך בשיתוף פעולה של תת הוועדה
לפיננסים ,ומנהל המכללה מר רונן דניאלי.
יוסי ורסנו ,יו"ר תת הוועדה לפיננסים ערך
סקירה לסיכום הפעילות המקצועית של תת
הוועדה בקדנציה הנוכחית ,ומנה את הכלים
שפיתחה הלשכה בתחומי הפיננסים  -מיזם
המשכנתאות ושת"פ השקעות בפלטפורמה
להלוואות חוץ בנקאיות טריא.
יאיר בן דוד ,מנהל מחלקת סוכנים ותאגידים
בטריא ,סקר את אפשרויות ההשקעה בהלוואות
חברתיות ,כשעד כה גויסו כ־ 45מיליון שקל
באמצעות שיתוף הפעולה עם חברי הלשכה.
יגאל הררי ,חבר תת הוועדה אשר ריכז את
התכנים ליום העיון ,סקר את "ארגז הכלים
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הפיננסיים" העומד לרשות חברי
אלו ,אנו מסייעים לחברי הלשכה,
הלשכה בטיפול בלקוחותיהם.
וגם לציבור הרחב לעשות שינוי
יעקב שיץ ,מנכ"ל "פרישה פלוס"
תפישה באשר למקומו המקצועי
ומנהל מרכז הפרישה בצפון של
של סוכן הביטוח לתחום הפיננסים.
ליסו"ב  ,נתן דגשים לניצול מקלטי
סוכן הביטוח יכול לבנות עתיד
מס על כספים פנסיוניים באמצעות
טוב יותר ללקוחותיו ולסייע להם
ורסנו
תיקון .190
להגשים שאיפות כלכליות בעזרת הכלים
אודי חברוני ,חבר תת הוועדה לפיננסים
המקצועיים העומדים לרשותו .בהשתלמות
ומנהל הון בכיר ,הציג טיפים לניהול פגישה שערכנו בחודש יולי בשנה שעברה נכחו רק
אפקטיבית עם לקוחות בתחום הפיננסים.
כמחצית מהנוכחים השנה ,וזה מעיד על החיבור
את היום חתמו אייל בילו ,מנכ"ל "מנטה יעוץ ההולך וגובר של סוכני הביטוח לתחום הפיננסי",
משכנתאות" ושחר כרמון ,מנכ"ל "פריים ייעוץ סיכם סו"ב ורסנו.
משכנתאות" ,שהציגו בפני הנוכחים את המרכז
שיתוף הפעולה עם טריא
לתכנון משכנתאות של לשכת סוכני ביטוח.
"בשנה וחצי של עבודה אינטנסיבית של תת
מיזם משכנתאות – הפעלת מרכז משכנתאות
בשת"פ עם הלשכה
הוועדה ,הצלחנו לנפק לחברי הלשכה כלים חדשים
בתחומי הפיננסים בדמות מרכז המשכנתאות
סיכום יום העיון ומצגות הנואמים
והשקעות בהלוואות חברתיות .אך מעבר לכל

חדשות הביטוח

יו"ר מחוז הדרום" :נהיה מאוחדים במטרה המרכזית
 שמירה על הלשכה כגוף הייצוגי היחיד שלנו”רונית מורגנשטרן

כ

  70סוכני וסוכנות מחוז הדרום שלהלשכה ,הגיעו לכנס הבחירות ויום העיון,
שהתקיים ביום חמישי שעבר בפארק
קרסו למדע בבאר שבע.
בפתח דבריו ,אמר סו”ב יפת בקשי כי “אנו
מקיימים היום את כנס המחוז האחרון בקדנציה
זו ,וברור מאליו שריח הבחירות נמצא באוויר.
אני מבקש מכולם שננהג בממלכתיות ובכבוד
הדדי .כולנו היינו ונישאר חברים ,ובעיקר נהיה
מאוחדים במטרה המרכזית  -שמירה על הלשכה
כגוף הייצוגי היחיד שלנו".
בקשי הודה לנשיא הלשכה סו"ב אריה
אברמוביץ ואמר כי "אריה מסיים ארבע שנים של
עשייה מאומצת .היינו חלוקים על הדרך וניהלנו
שיחות נוקבות ,אבל תמיד בכבוד ובהקשבה .בשם
סוכני ופעילי הלשכה אני רוצה להגיד לך תודה
רבה אריה .איך אמרת בכנס באילת? 'עכשיו אני
חוזר הביתה' .אני בטוח שהמשפחה שמחה על כך",
אמר בקשי .לאחר מכן העניק יו"ר מחוז הדרום
לנשיא אברמוביץ גביע הוקרה על ארבע שנים
של עשייה למען הסוכנים כנשיא לשכת סוכני
ביטוח בישראל.
בקשי סקר את פעילות המחוז בזמן הקדנציה

סו"ב בקשי מעניק לסו"ב אברמוביץ את גביע ההוקרה

שלו" :אני מדבר על פעילויות שנועדו
להעצים את הידע המקצועי שלנו ,את היכולות
והמיומנויות .החלק האחר של הפעילויות נועד
לגבש אותנו חברתית ולהעצים את כוחה של
הלשכה".

בכנס נשא דברים גם המתמודד על ראשות
המחוז מול בקשי ,סו”ב גבי מלכה.
הכנס נשא גם היבטים מקצועיים כשגבי נקבלי,
יועץ הלשכה לענייני סיעוד ,הרצה בנושא המשבר
בביטוח הסיעודי.

ידע מקצועי ,בחירות ופרידה מאברמוביץ
בכנס מחוז הצפון
רונית מורגנשטרן

מ

חוז חיפה והצפון ערך השבוע כנס אחרון
לקדנציה הנוכחית .בכנס המקצועי
השתתפו כ־ 120סוכנות וסוכנים.
עו"ד ליאת הר טוב ,מומחית בביטוח עסקים
הרצתה על תחום הסייבר ונתנה טיפים חשובים.
עו"ד ניצן הראל ממשרד עורכי הדין ניצן קן דרור,
המשמשים יועצים משפטיים של סוכני מחוז הצפון,
הבהיר את חוזר השרברבים ואת חוזר צירוף לקוח
לביטוח .משרד קן דרור קיבל תעודת הוקרה על
תרומתו לסוכני המחוז בארבע השנים האחרונות
ואף זכה לשבחים מיו"ר המחוז מיכה אדוני.
לכנס זה היו שותפים חברת איתוראן ,שהראתה
לסוכנים את החידושים הטכנולוגיים האחרונים,
ומטעמם נאמה מרגלית כוכב ,מנהלת קשרי סוכנים
בחברה ,ושלמה חברה לביטוח ,אשר מנהלה ,אורי
אומיד ,נתן הרצאה על המהפך שעברה החברה
בשנים האחרונות  -מהפסד לרווח ,תוך כדי חשיבה
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כנס מחוז חיפה והצפון

יצירתית מחוץ לקופסא.
יו"ר סניף חיפה סו"ב ליאור רוזנפלד ,סיכם את
הקדנציה והעלה על נס את הישגי המחוז .הוא הודה
לנשיא הלשכה אריה אברמוביץ ,לסו"ב אדוני יו"ר
המחוז ,ולחברים נוספים על תרומתם להצלחה.
סו"ב אדוני קרא לסוכנים להתעניין ולהתעדכן
בפעילויות הלשכה" :רק  20%מהסוכנים מגיעים

לכנסים ,רבים לא טורחים לפתוח את המייל של
עיתון הלשכה שיש בו הרבה תכנים מקצועיים.
יהיה בהחלט מקום לסוכן הביטוח  -ענף הביטוח
והצרכנים לא יוכלו להסתדר בלי סוכן ביטוח ,אבל
הוא יהיה חייב להשתנות".
שני המתמודדים לנשיאות סו"ב אורי צפריר
וסו"ב ליאור רוזנפלד ,נשאו דברים בפני הסוכנים,
כמו גם יו"ר המחוז אדוני וסו"ב ג'קי אמסלם,
המתמודד מולו.
נשיא הלשכה אברמוביץ היה אחרון הדוברים ,ויו"ר
המחוז שיבח אותו על פעילותו הרבה למען הסוכנים
בארבע השנים האחרונות " -באחת המשמרות הקשות
ביותר" .סו"ב אדוני אף ביקש ממנו לסייע ולתרום
מניסיונו להנהגה הבאה .אברמוביץ היה נרגש מאוד
כאשר סוכני מחוז חיפה והצפון העניקו לו מגן הוקרה
כאות הערכה על תרומתו ועשייתו המבורכת למען
סוכני הביטוח בישראל.

הכר את עובד הלשכה

“התלמידים במכללה לפיננסים וביטוח מרגישים בבית”
הכירו את עובדי לשכת סוכני ביטוח שפועלים מאחורי הקלעים ודואגים לתפקוד השוטף של הלשכה ‰
והשבוע :מירי גלילוב ,רכזת קורסים ומזכירת המכללה לפיננסים וביטוח

מצב משפחתי :רווקה
ותק במקצוע :שנתיים
תארי את התפקיד שלך.
"תפקידי הוא לרכז את כל ענפי הלימוד
במכללה לרבות כל מערך התשלומים,
תפעול ושיווק .אנו במכללה מתהדרים
ביחס אישי ועוטף ומחבק לתלמידים.
להבדיל ממכללות אחרות ,חשוב לנו מענה
אנושי .פועל ויוצא מכך הוא שהתלמידים
אכן מרגישים ‘בבית’  .במהלך כל שהותם
במכללה אני דואגת לענות ולטפל בכל
בעיה שמתעוררת”.
מה את אוהבת בעבודה שלך?
מירי :למרות שמדובר בעיקרון בעבודה
משרדית ,הרי שרובו ככולו של התפקיד
הינו אינטראקציה עם התלמידים והמרצים,
שזה מעניין אותי במיוחד.
יש משהו שאת לא אוהבת בעבודה שלך?

“אני לא אוהבת לראות תלמידים
שנכשלים בבחינות ההסמכה .למרות
המאמצים הרבים של הלימוד ,משרד
האוצר מערים קשיים על הנבחנים
במבחני הרישוי”.
האם העבודה בלשכת סוכני הביטוח תרמה
או שינתה את דעתך על סוכני ביטוח?
“אפשר לומר ,שהעבודה בלשכה האירה את
עיניי לגבי ערכו וחשיבותו של סוכן הביטוח,
הן לאור הקושי הרב בלימודים המסיביים,
והן לאור אינטראקציה נוספת שיש לי גם
עם הסוכנים הוותיקים”.
מהו הבילוי האהוב עלייך?
“אני בעיקר אוהבת לצאת לסרטים
ולמסעדות”.
מה את עושה בדרך כלל בסופי שבוע?
“אני משתדלת לנוח אחרי שבוע אינטנסיבי
ולצבור כוחות מחודשים”.

השדולה לקידום מוכנות המדינה להזדקנות
צירפה לשורותיה את נציגי הלשכה כיועצים
רונית מורגנשטרן

ג

בי נקבלי ,יועץ הלשכה לסיעוד ,וחברי
הלשכה סו"ב יואל זיו ,יו"ר הוועדה
לבריאות וסיעוד בלשכה ,וסגניתו סו"ב
ורדה לבקוביץ ,צורפו לצוות המוחות של השדולה
לקידום מוכנות המדינה להזדקנות האוכלוסייה.
השדולה שבראשות ח"כ יעקב פרי (יש עתיד) וח"כ
דודי אמסלם (ליכוד) ,קיימה השבוע את הדיון
הראשון שלה .לדיון הוזמנו נקבלי ולבקוביץ,
ובעקבותיו התבקשו להצטרף באופן קבוע לדיוני
השדולה בעתיד ,יחד עם חוקרים ועוסקים בישראל
בתחום הגריאטריה.
בדיון השתתף גם שר הבריאות יעקב ליצמן
ונציגת בנק ישראל שהציגה את דו"ח חטיבת
המחקר שלו בנושא הסיעוד בישראל .בין חברי
השדולה גם ח"כ טלי פלוסקוב ,יו"ר ועדת המשנה
לקשישים בכנסת.
לבקוביץ" :זה היה סיעור מוחות עם מיטב
האנשים שעוסקים בתחום הגריאטרי; הוצגו
מודלים ממדינות אחרות והיה דיון אינטליגנטי
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נקבלי ,פלוסקוב ולבקוביץ

ומעשיר .זו הפעם הראשונה שגבי ואני יצאנו
והרגשנו שיש אנשים שרוצים למצוא פתרון ולא
רק מדברים .מדינת ישראל מחויבת לאזרחיה
ולכבודם".
נקבלי" :היה דיון מעמיק ,רציני ומעורר תקווה
שנכחו בו שר הבריאות ולא מעט חברי כנסת.
שתי בשורות גדולות בעיניי הן הקמת השדולה

והמחויבות שזיהינו בדיון לקידום הנושא ,ויותר
מכך הבשורה על הקמת ועדה בראשות ח"כ
פלוסקוב שלקחה על עצמה לבנות תוכנית אב
לאומית להתמודדות עם הזדקנות האוכלוסייה.
הנוכחים היו קשובים מאד לדברינו ולתפיסת
עולמנו .יצאנו מעודדים .אולי בכל זאת עוד תהיה
פה היערכות אמיתית ותפיסה של כלכלת רווחה,
דאגה לחלשים ,חמלה ואחריות חברתית ומוסרית".
עוד הישג מעורר כבוד לסו"ב לבקוביץ :בשבוע
שעבר קיבלה תעודת הוקרה מעמותת "יד תמר",
עמותה למימוש זכויות לחולי סרטן ,על התנדבות
בעמותה .לדבריה ,פעילותה בעמותה היא גם
לזכר אמה  -קלרה אליה ז"ל ,שנפטרה ממחלת
הסרטן" :כ'מחבקת שטח' יחד עם אילנה מורחי
חברתי מעל  30שנים ,אני נהנית לראות את
האושר שקורן מפניו של החולה בתום הטיפול.
אני מודה ל'יד תמר' על האפשרות להתנדב ועל
תעודת ההוקרה שהוענקה לי בטקס מרגש" ,אמרה
לבקוביץ.

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

סוכן צעיר

"תנו כבוד לעצמכם ולמקצוע שבחרתם"

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו 

והשבוע :אילנית בוצר ,בעלת משרד א .ב .פתרונות פיננסיים הממוקם בקיבוץ שדה נחום
גיל39 :
מצב משפחתי :גרושה 4 +
השכלה :בעלת תעודת הנדסאי תעשיה וניהול ,תואר
ראשון בכלכלה ותואר  MAבייעוץ ופיתוח ארגוני
רישיון :פנסיוני וחיים משנת 2006
איך הגעת לתחום הביטוח?
"נכנסתי לתחום מיד לאחר שהשתחררתי מהצבא,
שם שירתתי ביחידת  8200מודיעין בצה"ל .התחלתי
לעבוד בקרן הגמלאות המרכזית והייתי חברת
ועד בקרן הפנסיה מיטבית עתודות בתקופה שבה
נמכרה לכלל .בכלל מוניתי למנהלת מוקד שרות
הלקוחות וניהלתי צוות של  15עובדים .לאחר
מכן עברתי לחברת פריזמה שם ניהלתי את אחת
ממחלקת התפעול.
"אז החלטתי שאני עוברת לתחום השיווק ומשם
עברתי לעסוק בניהול תיקי לקוחות עסקיים ושיווק
מוצרים פנסיוניים וביטוחיים ללקוחות של מגדל.
לאחר חמש שנים פתחתי את העסק שלי בקיבוץ.
תחום העיסוק שלי בעיקר הינו חיים ופנסיוני.
אני מאמינה בטיפול הוליסטי עבור הלקוח בכל
התחומים בהם אני עוסקת .עם כל ההתקדמות
הטכנולוגית והתחרות שקיימת היום ,הלקוח זקוק
למשהו שירכז עבורו את כל הנושאים המאוד
מורכבים וידאג לו ולמשפחתו לאורך כל הדרך.
לצורך תמיכה והתפתחות הצטרפתי לבית הסוכן

בוצר" .התפקיד שלנו הוא מה שניצור ממנו"

'תלפיות פתרונות פיננסים' ,תחת ניהולו המבריק של
ראובן טטואני .גם פה הייתה חשובה בחירה נכונה,
להצטרף לבית סוכן שבאמת נותן את כל מה שסוכן
צריך ,כך שיוכל להתפנות רק לעבודה שלו מול
הלקוחות".
איפה את רואה את עצמך בעוד  10שנים?
"האמת שאני תמיד רואה דברים מאוד בגדול,
ולכן אני רואה את עצמי בעסק שצומח בענק
ונותן שירותי פרימיום ללקוחות .סוכנות בולטת,
משוכללת ומקצועית מהמתחרים שלה באזור".
איך את רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?

"המקצוע משתנה וישתנה בוודאות .אי אפשר
לעצור את השינוי שקורה ,אלא לקחת אותו
למקומות שראויים להיות בו .הלקוחות תמיד
יזדקקו לאיש מקצוע ,שיתמוך ,ילווה ,יחדש ויעדכן.
הטכנולוגיה תתמוך בנו ותשכלל אותנו יותר מול
הלקוחות ,אך לא תחליף אותנו.
"אין ספק שאותו סוכן שירצה רק למכור ביטוחים
ולא לתת ערך מוסף ללקוחות ,כנראה שלא יישאר
בשוק הזה בעשור הבא".
איך את רואה את הענף היום?
"השוק היום מאבד את האנרגיה שלו בכך שכל סוכן
מסתובב 'לבדו' ומנסה להבין איך להתמודד עם
מה שקורה .התאחדות של קבוצות ושיתופי פעולה
יעצימו את השוק ואת הסוכנים .לצערי ,הסוכנים
הוותיקים לא נותנים לזה לקרות ולא עושים שיתופי
פעולה אמיתיים ,ובכך ממשיכים 'לאבד' אנרגיה
ובחלק מהמקרים לאבד גם את התיק שלהם".
איזה טיפים את יכולה לתת לסוכנים הצעירים?
"חובה שיהיה ניסיון ,אין כמו ניסוי ותהיה עצמית.
לא לפחד מכל מה שמספרים לך ,אלא להסתכל על
הדברים בעצמך וללמוד מהדרך שלך .לתת כבוד
לעצמך ולמקצוע שבחרת .התפקיד שלנו הוא מה
שאנחנו ניצור ממנו .אולי הדרך תהיה איטית יותר,
מטלטלת יותר ,אבל בסוף גם ניצור אהבה אמיתית
למה שאנחנו עושים".

סוגרים שנה במחוז השפלה
רונית מורגנשטרן

כ

 100סוכנים וסוכנות השתתפו ביום העיוןשקיים אתמול מחוז השפלה בגלובוס מקס
שבקניון סי מול באשדוד.
יום העיון ,שנערך בשיתוף פעולה עם חברת שלמה
סיקסט והראל חברה לביטוח ,היה גדוש בהרצאות
מקצועיות ,וגם אירח את המתמודדים בבחירות
הקרובות הן לנשיאות הלשכה והן לראשות המחוז.
את הכנס פתחה סו"ב ג'ינה פלד ,יו"ר מחוז
השפלה ,שסקרה את פעילות המחוז בקדנציה
האחרונה .לאחר מכן דיברו גם סו"ב אודי הוד ,יו"ר
סניף רחובות/נס ציונה ויו"ר המחוז הקודם ,וסו"ב
אורי ששון ,יו"ר סניף ראשון לציון.
כשעלו המועמדים ליו"ר המחוז – סו"ב פלד ,סו"ב
אבי שבי וסו"ב הוד ,הודיע האחרון כי הוא מסיר
את מועמדותו לתפקיד ומעניק את תמיכתו לפלד.
גם המועמדים לנשיאות הלשכה – סו"ב ליאור
רוזנפלד וסו"ב אורי צפריר ,הציגו את מצע
הבחירות שלהם בפני סוכני השפלה.
לנאומי המועמדים קדם יום עיון מקצועי ,שבו
סיגל רביב ,סמנכ"ל שיווק "שלמה סיקסט רשת
מוסכים ושירותי דרך" ,דיברה על האפשרויות
שעומדות בפני הסוכנים בכתבי השירות לרכב,
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המשתתפים בכנס מחוז השפלה

ועל האפשרות להכנסות נוספות לסוכן.
עו"ד ליטל ענבר ,חתמת ראשית ב"הראל חברה
לביטוח" ,הרצתה על ביטוח עסקי ועל סייבר.
מרינה לחין ,מאמנת לסגירת עסקאות ,נתנה
לסוכנים טיפים להגדלת רווחיות וסגירת עסקאות.
סו"ב אריאל מונין ,יו"ר הוועדה לביטוח כללי
בלשכה ,הרצה על "עדכונים על חוזר השרברבים
וחוזר כתבי השירות" ,בדגש על כתב שירות מוצרי

חשמל.
סו"ב אריה אברמוביץ ,נשיא הלשכה ,קיים
שיחה חופשית עם המשתתפים וענה על
שאלותיהם .לאחר מכן נפרדה פלד מאברמוביץ
בשם סוכני מחוז השפלה והודתה לו על "ארבע
שנים נפלאות בהן השקעת בעבודה בלתי נלאית
ובנתינה אינסופית ,למרות הקשיים המרובים
שאפיינו תקופה זו".

ביטוח בעולם

דוד ליפקין

"המערכת הישראלית מתקדמת
ממערכת הפנסיה האירופית"

ג

יל קריגר ,מנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה וגמל ,היה אחד המרצים
בכנס הבינלאומי  World Pension Summitשל השבועון
האמריקאי לענייני פנסיה  ,Pensions & Investmentsשהתקיים
בהאג ,בירת הולנד .הוא סקר את המהלכים שנעשו בארץ להגנת
החוסכים בקרנות הפנסיה מבחינת הרגולטור ומדיניות ההשקעות של
הקרנות.
במהלך הכנס ,הופתע קריגר לגלות שמערכות הפנסיה באירופה אינן
מסודרות כמו שצריך .הן לא ערוכות להתמודדות עם תוחלת החיים,
ומנוהלות ברובן בידי הממשלות או ארגונים ציבוריים.
אף מתברר כי שיעורי ההפרשה לקרנות הפנסיה הן נמוכים למדי.
עד כה הן בשיעור של כ־ ,3%ורק באחרונה מעלים את ההפרשות בשל
תוחלת החיים הגדולה יותר והצורך להתמודד עם מצב זה.

החברה הפסידה ברבעון השלישי  1.4מיליון יורו  צילומיםshutterstock :

הפסדים במיוניק רי כתוצאה
מסופות ההוריקן

מ

בטחת המשנה הגדולה מיוניק רי רשמה הפסד גדול כתוצאה
מסופות ההוריקן האחרונות בארה"ב ובים הקריבי .ההפסד של
החברה ברבעון השלישי הוא  1.4מיליארד יורו.
מיוניק רי צופה שהיקף התביעות של המבוטחים יסתכם ב־2.7
מיליארד יורו ,ואם לא יתקבלו תביעות נוספות מעבר לצפוי ,החברה
תסיים את השנה ברווח קטן .החברה אף מציינת כי יש לה רווח מספיק
כדי להתמודד עם המצב החדש.

מערכות הפנסיה באירופה מבולגנות

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

דרושים
דרוש/ה מנהל/ת תיק לקוחות באלמנטרי עם
אוריינטציה בשיווק וניסיון מוכח לסוכנות ביטוח
ותיקה בראשון לציון מייל  toli@toli.co.ilנייד-
0544363697
לסוכנות ביטוח גדולה ברחובות דרושה חתמת
רכב ודירות לחצי משרה לשעות אחר הצהריים
בין השעות  13:30ל 5 ,17:30 -ימים בשבוע .נדרשת
בקיאות במערכות המחשוב של פניקס והראל.ניתן
לפנות במייל omri@milchan-ins .co.il :וטלפון:
052-8454558 ,052-8454534
לסוכנות ביטוח בצפת דרוש/הרפרנט/ית ביטוח
חיים שרות לקוחות ,גבייה ,טיפול בפדיונות
ושינויים ,טיפול בתביעות ביטוח חיים ובריאות
יציאה לבנקים ולדואר ,העבודה מתבצעת בצפת,

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה
עמית ניסל ,במות אביו

אורי ניסל ז"ל
יהי זכרו ברוך
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שעות עבודה  08:00-16:00ידע וניסיון בתחום
ביטוח חיים והפנסיה-חובה ,שליטה טובה
ביישומי אופיס בדגש על שליטה מוחלטת ב־
 EXCELקו”ח לשלוח לsilyael@gmail.com :
לסוכנות ביטוח ותיקה בפתח תקוה דרוש/ה
מנהל/ת תיקי לקוחות בביטוח חיים בעל/ת ניסיון
ורישיון .תנאים מצוינים למתאימים!
קו"ח לשלוח לHadar@avivit.co.il :
סוכן ביטוח בירושלים ,מחפש עוזרת מקצועית
עם ניסיון בתחום ביטוח החיים קו"ח לשלוח ל:
nechamab@shaham.co.il

לסוכנות ביטוח בפ"ת דרוש רפרנט/ית ביטוח
טיפול שוטף מול לקוחות קיימים ולקוחות
חדשים ,העברת הצעות מחיר והפקת פוליסות
ביטוח ,עריכת שינויים ועדכונים בפוליסות
קיימות ,משרה מלאה/חלקית תנאים טובים
למתאימים קו"ח למייל gilsh08@gmail.com
לסוכנות ביטוח באשדוד דרוש/ה חתם/ת רכב,
דירה ,עסקים ,עם ניסיון בעבודה בחברת ביטוח
או סוכנות ביטוח לפחות שנתיים תנאים טובים
למתאימים לתפקיד מיילtzachi@alfa-l.co.il :
לסוכנות ביטוח ותיקה דרוש/ה מנהל/ת אגף
סוכנים בביטוח אלמנטרי ,לניהול צוות חתמים
ויכולות פיתוח ושיווק israelac@012.co.il

שכירות משנה
להשכרה בבניין משרדים מפואר אפרידר ביזנס
סנטר באזור .קומה  70 ,11מ"ר מעוצב ומוכן

לכניסה מיידית .כולל מטבח בתוך היחידה70 .
 ₪למ"ר.
להשכרה משרד באזור במגדלי אפרידר החדשים
בקומה  13הגבוהה צמוד למשרד ביטוח ותיק
בתחום האלמנטר והחיים .המשרד בסיגנון
וויוורק זכוכית שקופה המפרידה בין המשרדים.
לפרטים  0505285161מאיר
להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח פנסיוני
באזור הבורסה ברמת גן ,כולל כל התשתיות
התפעוליות הנדרשות מתאים גם למתמחה או
לסוכן פנסיוני הנמצא בראשית דרכו והזקוק
לתמיכה/הדרכה מקיפה 050-5293836
להשכרה משרד כולל ריהוט בתוך משרד ביטוח
פעיל וותיק מאד בבנין יוניטרייד באשדוד -ניתן
לשלב עם שרותי משרד ושת”פ 050-8366429 .
רינתrinat.maroml@gmail.com /
סוכנות ביטוח באזור ר"ג מציעה חדר בסוכנות
ללא עלות 0505238954
 2משרדים בגודל  17מטר ברוטו כל משרד בבניין
וי-טאוור המפואר .עלות שכירות לחודש 3,600
 ₪ברוטו ,תשלום חודשי .התשלום כולל :ארנונה,
חשמל ,דמי ניהול ,אינטרנט ,מרכזיה טלפונית,
ניקיון .וריהוט חלקי(במידה וצריך) .לפניות
 -0544353580הואלי או . 03-7521521
למסירה :משרד לביטוח בגודל  44מ"ר ,מרוהט,
ברחוב נורדאו  8בחיפה ,ב  18,000שקלים .דמי
שכירות  450ש"ח לחודש (שכירות מוגנת).
לפרטים נא לפנות לטלפון 0528780707
בפיינרמן סוכנות לביטוח -להשכרה משרד בגודל 7

מטר נטו עם כניסה נפרדת .התשלום כולל :ארנונה,
חשמל ,דמי ניהול ,אינטרנט ,ניקיון וריהוט .אפשרות
לשיתוף פעולה .לפניות  - 0528196304נטלי או
 - 0526604304יוסי

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
"מרכז המומחים לביטוח ופיננסים – מעוניינים
לרכוש תיקי ביטוח איכותיים מכל הארץ -
במחירים אטרקטיביים אריה אופיר –
 050-5212457אדיר דיין – "054-2024440
מעוניין לרכוש תיק ביטוח באזור המרכז ,השפלה
או השרון.להתקשר אל חיים09-7920138 :
052-8711273
סוכן ביטוח בפתח תקווה בעל רישיון בביטוח
כללי מעוניין לרכוש תיק ביטוח קטן/בינוני
איתמר רומנו 050-7332287
itamar.bituach@gmail.com
מעוניין לרכוש תיק ביטוח באזור המרכז ,השפלה
או השרון .להתקשר אל חיים,052-8711283 :
.09-7920138
בסוכנות לביטוח בראשון לציון מערב  3חדרים
להשכרה לכל מטרה (אפשר להשכיר גם חלק ).
המחיר פיקס = כולל כל המיסים  +שרותי ניקיון
 +מטבחון .ללא התחייבות לתקופה .אפשרות
להתחברות לכל המערכות  +מערכת הקלטה
ועמדות לטלמרקטיניג .המשרד ממוקם ליד
קניון הזהב  -סינמה סיטי בראשון לציון .גישה
לתחבורה ציבורית ,חניה חופשית .לפרטים –
שלמה 052-2944888

