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העיתון של ענף הביטוח

משרד האוצר פרסם מסמך להתייחסות ציבורית, 
המצביע על שינוי כיוון אפשרי: השקעת הרגולציה בכספי 

הפורשים ולא בכספי החוסכים!
פרסם  שאותו  ציבורית  להתייחסות  מסמך 
במשרד  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  אגף 
אפשרי  כיוון  שינוי  על  מצביע  האוצר, 
בפעילות האגף. מטרת המסמך להציג רקע 
והמשתתפים  הציבור  להתייחסות  וסוגיות 
לפעולות  כהכנה  הפנסיוני,  החיסכון  בשוק 
ומוצרים  שוק  לפיתוח  ההון  שוק  אגף 
כספי  של  המשיכה  לשלב  המתאימים 
כי  נטען  ההקדמה  בדברי  פנסיוני.  חיסכון 
“שוק החיסכון הפנסיוני בישראל עבר מספר 
שינויים בשנים האחרונות. עיקרי השינויים 
הפרישה.  עד  החיסכון  לשלב  נגעו  שנעשו 
שלב משיכת כספים צבורים לאחר פרישה 
לא קיבל התייחסות משמעותית בהסדרה. 
וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  אגף  לפיכך, 
צורך לפתח חלופות למשיכת  יש  בוחן אם 
כספי  פרישה.  לאחר  צבורים  חסכונות 
הכנסה  מקור  מהווים  הפנסיוני  החיסכון 
מרכזי לאחר הפרישה ולכן חשוב להתאים 
את אפשרויות המשיכה של הכספים לצרכי 
לזכות  שנצברו  כספים  לכאורה,  החוסך. 
אולם,  עת.  בכל  למשיכה  ניתנים  חוסך 
מס  תשלום  גוררת  כדין  שאיננה  משיכה 
גבוה. לכן, יש חשיבות להגדרת המשיכות 
המשיכה  אפשרויות  כיום,  המותרות. 
הקיימות של כספי חיסכון פנסיוני בפרישה, 
לגבי כספים שהופקדו בשנת 2008 ואילך, 
הן שתיים: קבלת קצבה חודשית לכל החיים, 
מקרן פנסיה או מחברת ביטוח, או משיכת 
לאחר  רק  האפשרית  חד-פעמי,  סכום 
אחרות,  במילים  מזערית.  קצבה  הבטחת 
מוצרי המשיכה הקיימים יוצרים שני רבדים 

קצבה  של  ראשון  רובד  הפנסיוני:  בחיסכון 
סכום  או  קצבה  של  שני  ורובד  מזערית 
בסך  השכבות  של  היחסי  גודלן  חד-פעמי. 
הפרישה.  במועד  רק  ידוע  הצבור  החיסכון 
לקצבה  שמעבר  הכספים  יעוד  בהתאם, 
הונית,  למשיכה  או  לקצבה  המזערית, 
נקבע רק בעת הפרישה. מיעוט אפשרויות 
עלול  פנסיוניים  חסכונות  של  המשיכה 
לגרום לכך שחוסך לא יוכל להתאים משיכת 
זה  נייר  בפרישה.  לצרכיו  שצבר  חסכונות 
נוספים,  משיכה  במוצרי  בצורך  דיון  פותח 
לחוסכים  ובחסרונותיהם,  ביתרונותיהם 
המתלווים  ובסיכונים  מוסדיים,  ולגופים 
להם”. בתוך כך מציג המסמך לדיון ציבורי 
את הצרכים הבאים: צרכים וסיכונים בחיסכון 
 - פרישה  בגיל  בהכנסה  צורך   - פנסיוני 
פנסיוני  חיסכון  עונה  עליו  המרכזי  הצורך 
הוא הצורך במקור הכנסה חלופי להכנסת 
עבודה, מהפרישה ועד יומו האחרון, כאשר 
משך תקופת זמן זו אינו ידוע מראש; צורך 
במקרים   - הפרישה  לאחר  הוני  בסכום 
סכום  נדרש  קשה,  במחלה  כגון  מסוימים, 
כסף גדול; צורך בהורשה - רצון חוסך לדאוג 
 ;)bequest( לאפשרויות הצריכה של שאריו
צורך לשנות קצבה - לעיתים מבוקש שינוי 
הפרישה,  בעת  מראש,  שנקבעה  בקצבה 
עקב שינויים בהכנסות אחרות או בהוצאות 
המסמך  מצביע  כך  בתוך  הפרישה.  לאחר 
 - חיים  סיכון תוחלת  על הסיכונים הבאים: 
סיכון שאריכות ימים תגרום לכך שמשאבים 
הכנסה  יספקו  לא  הפרישה  עד  שנצברו 
הפרישה.  שלאחר  התקופה  לכל  נאותה 

הפנסיונית;  במערכת  מרכזי  סיכון  זהו 
או  סיכון שניהול השקעות   - סיכון השקעה 
סביבה כלכלית יגרמו לתשואה נמוכה; סיכון 
אינפלציה - סיכון לשחיקת כוח הקנייה של 
אי- סיכון  אינפלציה;  עקב  פנסיוני  חיסכון 

- סיכון להחלטות חיסכון, השקעה  ההבנה 
או צריכה שגויות עקב מחסור בידע; סיכון 
חיסכון,  להחלטות  סיכון   - אי-רציונאליות 
הטיות  בשל  שגויות  צריכה  או  השקעה 
המסמך,  לשון  אלו,  סיכונים  התנהגותיות. 
לחוסכים  לסייע  מדיניות  קובעי  מחייבים 
בקבלת החלטות ויצירת מנגנוני הגנה מפני 
הרגולציה  כי  נכתב  עוד  שגויות.  החלטות 
מענה  במתן  עדיפויות  סדר  לבחון  צריכה 
הסיכונים  מפני  ובהגנה  הפרטים  לצרכי 
מוצרי  את  מפרט  אף  המסמך  השונים. 
המשיכה הקיימים לשוק החיסכון הפנסיוני, 
כאשר לכל המוצרים שהוזכרו ניתן להוסיף 
וביטוחי  השקעה  ביטוחי  כגון  ביטוחים, 
האוצר,  לדברי  היכולים,  חיים,  תוחלת 
לסייע בהגנה מפני הסיכונים בגיל הפרישה 
הפרטים.  לצרכי  יותר  מלא  מענה  ולאפשר 
אלו  משיכה  “מוצרי  כי  מבהירים  באוצר  
הוצגו בצורתם הבסיסית. כל אחד מהם יכול 
להופיע בשינויים מסוימים. מוצרי המשיכה 
ועונים על  מספקים הגנות מסיכונים שונים 
צרכים שונים. אין מוצר אחד העונה על כל 
כאשר  הסיכונים.  כל  מפני  ומגן  הצרכים 
פנסיונים,  כספים  משיכת  מערכת  מעצבים 
וגמישות  מסיכונים  הגנה  לאספקת  מעבר 
רצוי שהיא תהיה  חוסכים,  לצרכי  להתאים 

פשוטה וברורה”. 

לשכת סוכני ביטוח בישראל

הביטוח  ענף  ופעילי  הלשכה  חברי  לכל  מאחלת 

וכשר חג פסח שמח 
הלשכה תהיה סגורה בין המועדים 25.3 ועד 1.4
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למעלה מ-50 סוכנים השתתפו בפעילות יוצאת דופן 
ומרגשת במיוחד למען קהילת ילדי דימונה

למעלה מ-50 סוכני ביטוח, חברי לשכת סוכני 
“איתוראן”,  חברת  עובדי  עם  יחד  הביטוח, 
בראשות אורן שמלץ, סמנכ”ל שיווק ומכירות, 
פעילות  של  ליומיים  השבוע  בתחילת  יצאו 
התנדבותית לטובת קהילת הילדים בדימונה. 
לקהילה המתקיים  מדובר בפרויקט תרומה 
שני  ידי  על  ברציפות  החמישית  השנה  זו 
סוכני הביטוח  סייעו  הצדדים, כאשר הפעם 
בית  של  פניו  לחידוש  “איתוראן”  וחברת 
הספר “בן עטר” בדימונה, המשמש אכסניה 
לימודית לילדים ממשפחות מעוטות יכולת 
וקשות יום. במסגרת הפעילות ההתנדבותית, 

שהייתה הפעם יוצאת דופן בהיקפה, הונחה 
וכדורסל  כדורגל  מגרשי  לבניית  התשתית 
הכלים  לעבודת  במקביל  הספר.  בבית 
בעבודות  הסוכנים  עסקו  במקום  הכבדים 
גינון, שיפוץ גדרות, הסדרת שבילי הליכה, 
ספורטה,  אבי  סביבתי.  וטיפוח  צביעה 
סוכני  בלשכת  הקהילה  למען  הוועדה  יו”ר 
הביטוח: “באנו לחזק ויצאנו מחוזקים. היה 
כל  את  מאוד  שריגש  ייחודי,  פרויקט  זה 
משתתפיו. הפעילות בדימונה ביטאה פעם 
לקהילה  הסוכנים  בין  הזיקה  את  נוספת 
סיפוק  שאבנו  שרצקי  משפחת  עם  ויחד 

רב וחוויה מעשירה לנו ולילדים כאחד. אני 
רוצה גם לשבח את חבריי, סוכני הביטוח. 
את  עוזבים  מאליו שהסוכנים  ברור  לא  זה 
עיסוקם השוטף למשך יומיים, מדרימים עד 
למען  מלאה  בהתנדבות  ותורמים  לדימונה 
הדור הצעיר”. ספורטה ביקש להדגיש את 
שהשתתפו  לוועדה,  חבריו  של  מעורבותם 
רמי  אליפנט,  )אל-רום(  מנחם  בפעילות: 
שבת ובני חנונה, ככוח המניע את הפעילות 
הביטוח.  סוכני  ציבור  של  ההתנדבותית 
את  בנתינה  שרואה  מנצח,  צוות  “אנחנו 

דרכם של הסוכנים”, אמר ספורטה. 

למרגלית ולכל משפחת “איתוראן”
ליבי ל”כל משפחת  רציתי להודות מעומק 
לי  שנתתם  ההזדמנות  על  איתוראן” 
לקהילה  תרומה  בפרויקט  להשתתף 
בדימונה. אני אוהבת להתנדב ועושה זאת 
שנים רבות בעירי רעננה במסגרות שונות. 
עד עתה, למרות רצוני - לא יצא לי מסיבות 

שונות להשתתף בפרויקט זה. מאוד נהניתי 
הארגון  רב.  היה  הסיפוק  העשייה.  מעצם 
עד  בקפידה  מתוכנן  הכל  מושלם,  היה 
הייתה  האווירה  ביותר.  הקטנים  לפרטים 
וכמובן  חשובה  מאוד  המטרה  נעימה, 
התוצאה הייתה יוצאת מן הכלל. כל הכבוד 
לשכת  עם  והשיתוף  הברוכה  היוזמה  על 

מעצמנו  תורמים  כשאנו  הביטוח.  סוכני 
נתרמים  יוצאים  גם  אנו  מסוימת  בדרך 
ליטול חלק בפעילות  כבר  בעצמנו. מצפה 

הבאה... יישר כוח! חג שמח לכולם.
בברכה,

חיה ברטוב 
סוכנת ביטוח

חברינו היקרים ב”איתוראן”
למען  בפעילות  החמישית  הפעם  לנו  זו 
בה  החמישית  הפעם  לנו  זו  הקהילה. 
המיוחד  החיבור  על  גאווה  חווים  אנו 
החמישית  הפעם  לנו  זו  הזה.  והייחודי 
הבלתי  מהנתינה  נפעמים  אנו  בה 
עובדי  של  ההתנדבות  מרוח  פוסקת, 
איתוראן, מהמקצועיות, מהידע, מהפירגון 
הפעם  לנו  זו  כולכם.  של  ומהכישרון 
החמישית בה אנו נוכחים לדעת כי מילות 
שירו של בועז שרעבי “לתת את הנשמה 
חליפה  כמו  לכם  מתאימות  הלב”,  ואת 
לנו  זו  חתן.  של  לגופו  אומן  ידי  מעשי 
למשרד  שבים  אנו  בה  החמישית  הפעם 
למטלה  הבאה,  לפעם  ממתינים  וכבר 

למועדונית  למתנ”ס,  או  לביה”ס  הבאה, 
או לגן הילדים, לכיתה או לחדר הזקוקים 
למשחקי  לריהוט,  פורחת,  לגינה  לצבע, 
חצר... ובקיצור - להפיח בכל אלה “חיים 
חדשים” ולהבעיר בהם אור חדש. לקראת 
חג האביב שבפתח, כמו שנאמר בהגדה: 
הרי  מצרים,  ביציאת  לספר  המרבה  “וכל 
עלינו  חובה  כי  אומרים  אנו  משובח”,  זה 
חברת  עובדי  נפלאות  על  לכל  לספר 
בנו  האוחזת  ההתרגשות  ועל  איתוראן 
כל פעם מחדש למראה מבטו המשתאה 
ועל דמעה בזווית עיניו. על חיוך  ילד  של 
של נער שמזמן איבד את התקווה והאמון 
ופתאום,בזכותכם  חי.  הוא  בה  בסביבה 
את  לו  המאיר  חדש  עולם  לפניו  מתגלה 

נעשה  זאת  וכל  ורוד.  באור  והלילה  היום 
בצניעות המאפיינת את כולכם מהבעלים 
על  לכם  תודה  העובדים.  לאחרון  ועד 
העשייה  אש  ועל  הנתינה  ערכי  הקניית 
כל  אותנו  וסוחפת  בעצמותיכם  היוקדת 
הלא  מעשיכם  על  תודה  מחדש.  פעם 
מובנים מאליהם למען האדם,למען חברה 
טובה יותר,למען כולנו. תודה ענקית לכם 
חלק  להיות  בזכות  אותנו  ששיתפתם  על 
מכם חלק מהעשייה למען האחר. אוהבים 

את כולכם וחג שמח.
בברכה,
מרי בכר ואבי ברוך

ס.צ. אשכול הפיננסים,שביט-שירנים 
סוכנות לביטוח )2008( בע”מ

המשך הכתבה בעמ' הבא <<

“איתוראן” חושב נכון
כל  או  קודן  שבב,  מחייבת  מכוניתך  אם 
לקוח  שהינך  אפשר  אחר,  מזעיק  מתקן 
שלהם. לפני מספר שנים התארחנו באחד 
ממוקדיהם באזּור. 40 מחברינו ומבוטחינו 
חגגו במפגש המרתק. פרופ’ יהודה כהנא, 

מבעלי המניות יזם, ארגן וביצע. 
והן  בארץ  הן  רבות  זכויות  להם  יש  כיום 
בברזיל. אנו עדים לפועלם. יום יום. אבל.. 
שעות  לפני  עשייה.  וגם  חזון  גם  יש  כאן 
מספר הסתיים פרויקט משותף לאיתוראן 
שישי  או  חמישי  הביטוח.  סוכני  וללשכת 

ושפוף  כפוף  אני  הגב,  לי  כואב  במספר. 
עשייה,  וחדוות  מגאווה  נפוח  חזה  עם 
וורידים  כחולים  כתמים  בידיים,  יבלות 
תפוחים. אתם רואים אותי נושא ביומיום 
אדן רכבת באורך 2.60 מ’? עוֵדר, מגֵרף, 
מַרֵדד  אדניות, שותל פרחים,  גינות  יוצר 
יציקות רדימיקס למישטח כדורסל? נעלי 
המצופה  וסיימו  כלו  בלו,  שלי  הספורט 
מהן. הפעם בבית הספר בן-עטר בדימונה. 
פעמים(,  )שלוש  שמונה  קריית  כה  עד 
של  יומיים  ונצורות.  רבות  ועוד  אשקלון 
משהו אֵחר. יומיים של התלהבות ועשייה, 

מילה  זו  אין  עדיין  אם  ציונות  של  יומיים 
מגונה. אתה מקבל חולצת טי עם סמלילי 
כפפות  תואם,  מצחייה  כובע  איתוראן, 
וזהו...  נוף  תכנון  בניה,  חומרי  עבודה, 
מכאן אתה עובד, נושא טוריה, גורר עצי 
מַקֵּבַע  טּוף,  משטחי  ומַרֵדד  מַשֵטַח  יער, 
הספר  בית  חזות  מַצֵּבַע  ירקרק,  עץ  ֶדק 
כחול  בגווני  בדימונה  דתי  הממלכתי 
נורית,  וגמלים,  מדבר  מרקעי  עם  וחום 
ואן  בניקּוֵדי  מַצַּבַעת את הכתום  חברתנו 
כאנרג’ייזר  שפועל  מרעננה  ישראל  גוך, 
ממוקדּות  עם  סופיֹות,  אין  בטריות  עם 
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<< המשך הכתבה מעמ' קודם 

עשייה,  נחּושת  פנינה  עם  אינסופית, 
בניה  חומרי  בדֵבקות  וממלאה  גורפת 
חלקם  איתוראן,  מנהלי  נדרש,  חרך  לכל 
ויציאת  ו.. אתרעה  עם רקעים ביטחוניים 
 Real .אמת למניעת שוד משאית בנבטים
תכלית  הצגת  עלינו  עשו  לא  אם   Time
יישומית. אין זו פעם ראשונה שאני שם. 
קורע את הת.. וקורן מאושר. חוזר כפוף 
הפנים.  על  פסיכי  של  חיוך  עם  ושפּוף 
אפילו אם אני גונב פינה וחוזר לפני יציאת 
האוטובוס העומד לרשות פועלי השטח - 
שוקה,  נציגי  כאן  אין  לא,  הביטוח.  סוכני 
מוכשרת.  כהן.  שני  על  מת  אני  כי  אף 
בני הדודים היקרים שלי  אני מדמיין את 
מניו-יורק או מלונג איילנד עימנו באדמות 
חנוט  אדם  מגיע   .Forget It דימונה. 
רומזים.  בעיר,  החינוך  מאנשי  ומעונב, 
כן.  לעשות  לאחרים  אפשר  איך  וואלה 
לראש  דיכפין.  לכל  מחייך  ידיים,  לוחץ 
מקום  הוקצה  כהן,  מאיר  הקודם,  העיר 
יושבע לשמש  רביעי ב”יש עתיד” והערב 
מגיע  החדש  העיר  ראש  רווחה.  כשר 

ולוחץ ידיים כברויזור של גוגול, מודה לכל 
ו...אבי.  מונצח.  הכל  פועלו.  על  דיכפין 
נכה צה”ל, קטוע רגל, איש דימונה, שלא 
אּוַכל, בכל כישורי לתאר עשייתו. האדם 
תוך  נכות  עם  להיאבק  דוגמא  הינו  הזה 
אינסופיים.  ואמביציה  אדרנאלין  היווצר 
הוא נכה? יוק. האיש יורד מכסא הגלגלים, 
מודד, מקבע מסמרות, מסמן שטח, מנסר 
יוצק  מפעיל  הבוב-קאט,  מתאם  בדיסק, 
שעובר  לטרקטור  בזרועו  מצביע  הבטון, 
ברחוב על שם דוד בן-גוריון והלה מסובב 
רכבת  באדן  לתמוך  ובא  הכיכר הסמוכה 
לאדניות  חול  ולפזר אדמות  ולמלא  נוטה 
שיצרנו. מצדיע לו והוא בצניעות “תודה”. 
כ-400  מַמֵמן  הקוראים,  חבַרי  איתוראן, 
אלף ש”ח בכל בית ספר. עבודה, חומרים, 
TV. התוויות דרך  מערכי מחשב, אקרני 
והכפוף  הדואב  בגב  שלי.  בעיניים  וגינון. 
שלי. בחייאת. שאפו. כ- 50 סוכני ביטוח, 
עבודה  ימי  לשני  מצטרפים  ִמקצה,  מיֵדי 
קומה.  לזקיפת  פז  הזדמנות  מאומצת. 
יכול בלי  אני  ואני? איך  זכות.  לנו  ניתנת 

הממלכתי  הספר  הבית  מנהלת  לדובב? 
מבטאים  יששכר,  היקר  ואישה  דתי 
ראש  זכויות  מאזכרים  העיר,  התפתחות 
הרווחה,  על  לאשר  העובר  היוצא  עירם 
מדברים בפתיחות על דקויות, על ציפיות, 
לוקאל  באיזור.  כייפית  הכי  העיר  על 
הביטוח  סוכן  חיובי.  סופר  פטריוטיזם 
בהתלהבות  המתאר  שלומי,  המקומי, 
הפוטנציאל לפיתוח העיר וסביבתה. עתה 
מייחלים לפתיחת עיר הבה”דים ומתארים 
כי אין להשיג בעיר דירות בשכירות. הכל 
שכונת  דרך  גם  עובר  אני  בדרכי  מלא. 
המעפיל.  ברחוב  והוילות  הקוטג’ים 
יש  העשייה  לתהליך  סימונה.  של  עירה 
ערך, לצד ההתנדבות והדוגמא, חברתי, 
בלשכת  לחברי  יותר  קרובה  היכרות 
הבא.  למועד  ציפייה  תוך  הביטוח,  סוכני 
ככל הנראה פעם נוספת בקריית שמונה. 
לקריה,  מחויבות  יש  שירצקי  למשפחת 

הרבה מעבר לכדורגל.
חג פסח שמח, 
קובי חורין 

תוצאות “מגדל” ל-2012: רווח כולל של כ-405 מיליון 
ש”ח לעומת כ-46 מיליון ש”ח שנה קודמת

כי  עולה  ל-2012  תוצאותיה  פרסום  עם 
החולפת   בשנה  רשמה  “מגדל”  קבוצת 
לעומת   ,₪ מיליון  כ-405  של  כולל  רווח 
ברבעון  קודמת.  שנה  ש”ח  מיליון  כ-46 
רווח  2012 רשמה הקבוצה   הרביעי של 
כולל של כ-144 מיליון ש”ח, לעומת כ-66 
ב-2011.  המקביל  ברבעון  ש”ח  מיליון 
 ,2012 בשנת  “מגדל”  של  הנקי  הרווח 
בכ-227  הסתכם  השקעות,  רווחי  בניכוי 
ש”ח  מיליון  כ-297  לעומת  ש”ח,  מיליון 
השנה  של  הרביעי  ברבעון  אשתקד. 
רשמה הקבוצה רווח נקי של כ-131 מיליון 
ברבעון  ש”ח  מיליון  כ-14  לעומת  ש”ח, 
הפרמיות  סה”כ  קודמת.  שנה  המקביל 
 2012 בשנת  “מגדל”  של  הגמולים  ודמי 
הסתכמו בכ-15.6 מיליארד ש”ח, לעומת 
 -  2011 בשנת  ש”ח  מיליארד  כ-14.5 
התוצאות  פילוח  להלן  כ-8%.  של  גידול 

חיים  ביטוח  בעסקי  פעילות:  מגזרי  ע”פ 
פנסיה  חיים,  )ביטוח  טווח  ארוך  וחסכון 
וגמל( הרווח הכולל בשנת 2012 עמד על 
כ-143 מיליון  כ-216 מיליון ש”ח, לעומת 
חיים  ביטוח  בענף  קודמת;  שנה  ש”ח 
ש”ח,  מיליון  לכ-119  הגיע  הכולל  הרווח 
לעומת כ-56 מיליון ש”ח ב-2011; בביטוח 
בריאות רשמה הקבוצה גידול של כ-%13 
כ-692  לכדי  ברוטו  שהורווחו  בפרמיות 
ש”ח  מיליון  כ-615  לעומת   ,₪ מיליון 
בריאות  מביטוחי  הכולל  הרווח  ב-2011. 
כללי   מיליון ₪; בביטוח  הסתכם בכ-102 
 2012 בשנת  כולל  רווח  הקבוצה  השיגה 
הפסד  לעומת  ש”ח,  מיליון  כ-184  של 
ב-2011.  ש”ח  מיליון  כ-96  בסך  כולל 
זאת, בעיקר מעלייה בהכנסות מהשקעות 
העומדות כנגד העתודות כמו גם משיפור 
בתוצאות החיתומיות )ללא רווחי השקעה( 

רכוש  רכב  חובה,  רכב  בענפי  בעיקר 
ובענפי החבויות. הפרמיה ברוטו בביטוח 
 -  ₪ מיליארד  בכ-1.406  הסתכמה  כללי 
בתחום   ;2011 לעומת  כ-3%  של  קיטון 
הרווח  הסתכם  הפיננסיים  השירותים 
הכולל של “מגדל”  ב-2012 בכ-11 מיליון 
ב-2011,  ש”ח  מיליון  כ-20  לעומת  ש”ח 
מדמי  בהכנסות  מירידה  כתוצאה  בעיקר 
ניהול. בשורה התחתונה, היקף הפרמיות 
מביטוח  “מגדל”  על  ברוטו  שהורווחו 
ומביטוח כללי הגיע  חיים, ביטוח בריאות 
לעומת  ש”ח,  מיליארד  לכ-9.5  ב-2012 
כ-8.9 מיליארד ש”ח ב-2011 - גידול של 
כ-7%. סך הנכסים המנוהלים של הקבוצה 
פיננסים  ושירותים  גמל  פנסיה,  ביטוח,   -
כ-160  על    2012 דצמבר  בסוף  עמד   -
מיליארד ₪, לעומת כ-139 מיליארד ש”ח 

בסוף דצמבר 2011. 
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“כלל ביטוח” סיכמה את 2012 עם רווח כולל של כ-145 
מיליון ₪, לעומת הפסד כולל של כ-127 מיליון ₪ ב-2011

קבוצת “כלל ביטוח” מסכמת את 2012 - שנה 
שאותה הוביל המנכ”ל הקודם, שי טלמון - 
הקבוצה  רשמה  מחד,  מעורבים.  ברגשות 
לעומת   ,₪ מיליון  כ-145  של  כולל  רווח 
כ-127 מיליון ₪ ב-2011.  הפסד כולל של 
מאידך, בניכוי רווח ההשקעות בשוק ההון, 
2012 בהפסד של  סגרה “כלל ביטוח” את 
כ-57 מיליון ₪,  לעומת רווח של כ-17 מיליון 
שקל ב-2011. ברבעון הרביעי רשמה “כלל 
ביטוח” הפסד של כ-65 מיליון שקל, לעומת 
רווח של כ- 114מיליון שקל ברבעון המקביל 
הסתכם  ברבעון  הכולל  וההפסד  ב-2011, 
בכ-27 מיליון לעומת רווח כולל של כ-188 
קודם.  שנה  המקביל  ברבעון  שקל  מיליון 
מפילוחי תחומי הפעילות עולה כי בביטוחי 
כ-133  ב-2012  בריאות הרוויחה הקבוצה 
מיליון ₪, לעומת הפסד של כ-142 מיליון ₪ 
“כלל  הרוויחה  כללי  בביטוח   .2011 בשנת 

 ,₪ מיליון  כ-231  החולפת  בשנה  ביטוח” 
ב-2011.   ₪ מיליון  כ-97  של  רווח  לעומת 
“כלל  רשמה  הטווח  ארוך  החיסכון  בתחום 
ביטוח” ב-2012 הפסד של כ-19 מיליון ₪, 
לעומת רווח של כ-160 מיליון ₪ ב-2011. 
בתחום זה נבע עיקר ההפסד של הקבוצה 
מפעילות ביטוח החיים, שבו הפסידה “כלל 
וכן מהפסד של  כ- 116מיליון שקל  ביטוח” 
כ-5 מיליון שקל בפעילות הפנסיה. פעילות 
הגמל, לעומתן, הניבה ל”כלל ביטוח” רווח 
הפעילות  שקל.  מיליון   102 של  מרשים 
שאותה  פיננסים”,  “כלל  תחת  הפיננסית 
מכרה באחרונה הקבוצה ל”הראל”, הסבה 
מיליון  כ-46  של  הפסד  ב-2012  לקבוצה 
ביטוח”,  “כלל  מנכ”ל  כהן,  איזי  לדברי   .₪
“זו תקופה מאוד מאתגרת. החברה הייתה 
צריכה להתאים את עצמה למציאות חדשה 
וזה מה שעשינו. כלל היא חברה מצוינת עם 

פוטנציאל עצום - ועם ההיערכות וההתאמות 
משוכנע  אני  האחרונים,  שעשינו בחודשים 
שהיא תראה ביצועים מאוד יפים. אנו בדרך 
למימוש הפוטנציאל בחברה ולהצפת ערך”. 
בדצמבר  לתפקיד,  כניסתו  מאז  כי  יצוין 
הניהול  לחלוטין שדרת  האחרון, השתנתה 
עובדים  וכ-300  ביטוח  “כלל  של  הבכירה 
)!( פוטרו במשך שלושה חודשים, במסגרת 
העזיבה  כהן.  שהתווה  ההתאמות  מערך 
יואל  זו של  המשמעותית האחרונה הייתה 
של  הוותיק  הלוגיסטיקה  מנהל  אהרוני, 
אגמון,  לניס  בכפיפות  שעבד  הקבוצה, 
משאבי  חטיבת  וראש  למנכ”ל  המשנה 
כ-30  לאחר  לפרוש  נאלץ  אהרוני  האנוש. 
שנות עבודה בקבוצה. במקביל, קודם עופר 
ביטוח  ואקטואר  למנכ”ל  המשנה  ברדנט, 
של  הראשי  האקטואר  לתפקיד  החיים 

הקבוצה. 

 הראל סיימה את שנת 2012 ברווחי שיא:
רווח כולל של כ-703 מיליוני ₪ ורווח נקי של 448 מיליוני ₪

 2012 שנת  את  סיכמה  “הראל”  קבוצת 
והישגים עסקיים מרשימים  עם רווחי שיא 
החולפת  בשנה  רשמה  הקבוצה  ביותר. 
לעומת   ,₪ מיליון  כ-703  של  כולל  רווח 
בשנת  ש”ח  מיליוני  כ-45  של  כולל  רווח 
הרווח הכולל ברבעון הרביעי של   .2011
מיליוני ש”ח,  כ-210  על  2012 עמד  שנת 
לעומת רווח כולל של כ- 115 מיליוני ש”ח 
של  גידול   - ב-2011  המקביל  ברבעון 
83%. בתוך כך, הרווח הנקי של “הראל” 
 ,₪ מיליוני  לכ-448  הגיע   2012 בשנת 
 2011 בשנת  ש”ח  מיליוני  כ-218  לעומת 
- גידול של כ- 106%. הרווח הנקי ברבעון 

לכ-112  הסתכם   2012 שנת  של  הרביעי 
כ-75  של  נקי  רווח  לעומת  ש”ח,  מיליוני 
מיליוני ש”ח בתקופה המקבילה אשתקד - 
גידול של כ-50%. סך הפרמיות שהורווחו 
בשנת  הגמולים  ודמי  “הראל”  ידי  על 
לכ-13.9  והסתכמו  בכ-12%  עלו   2012
מיליארדי  כ-12.4  לעומת  ש”ח,  מיליארדי 
ש”ח בשנת 2011. סך הפרמיות שהורווחו 
ברבעון  הגמולים  ודמי  “הראל”  ידי  על 
לכ-3.9  הסתכמו   2012 שנת  של  הרביעי 
מיליארדי ₪, לעומת כ-3.4 מיליארדי ש”ח 
סיבוני,  מישל  אשתקד.  המקביל  ברבעון 
“פעילות הקבוצה  כי  “הראל”, מסר  מנכ”ל 

המשך  את  משקפות  ותוצאותיה  ב-2012 
בתחומים  הראל  של  האסטרטגי  המיקוד 
נכנסים  אנו  רווחית.  צמיחה  המאפשרים 
לתקופה חדשה מלאת שינויים משמעותיים 
הניהול  דמי  הורדת  כגון  הביטוח,  בשוק 
המקדם  וביטול  המנהלים  ובביטוח  בגמל 
החוזקות  מנהלים.  בביטוח  המובטח 
הבריאות,  בתחומי  הראל  של  הקיימות 
תשתית  עם  יחד  הפרט,  וביטוחי  הפנסיה 
השירות  וכן  והאיכותית,  הגדולה  הסוכנים 
המוקפד ללקוחות ולסוכנים, נותנות להראל 
נקודת זינוק שתאפשר לה התמודדות עם 

האתגרים הצפויים בשנים הבאות”. 

לכינוס ביטוח ופיננסים
MDRT שיתקיים באילת בתאריך 22.4-25.4.2013 | 21.4.2013 לחברי מועדון

ההרשמה בעיצומה!

www.insurance.org.il להרשמה לחברי הלשכה לחץ כאן <<

הזדרזו 
והרשמו!

2013 הכינוס ה-34ביטוח ופיננסים

חיים, פנסיה, פיננסים

נותרו מקומות רק במלונות הרודס פאלאס והילטון מלכת שבא. 
נסגרה ההרשמה למלונות רויאל ביץ, דן, רויאל גארדן, והמלך שלמה.



www.insurance.org.il 21 במרץ 2013 מתוך 12עמוד 5

“שומרה” מדווחת על תוצאות שיא ב-2012:
רווח כולל של כ-123 מיליון ₪ ורווח נקי של כ-79 מיליון ₪

מרשים  גידול  להציג  ממשיכה  “שומרה” 
בפרמיות ומסיימת את שנת 2012 עם גידול 
של כ-15.7% במחזור המכירות, אשר עמד 
 587 לעומת  ברוטו,   ₪ מיליון  כ-679  על 
מיליון ₪ בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח 
על  עמד   2012 בשנת  החברה  של  הכולל 
כ-123 מיליון ₪ והרווח נקי על כ-79 מיליון 
“שומרה”  השיגה  חובה  רכב  בתחום   .₪
 ,₪ מיליון  כ-91.9  של  כולל  רווח  ב-2012 
 ₪ מיליון  כ-24.5  של  כולל  רווח  לעומת 
בשנת 2011. דמי ביטוח ברוטו של החברה 
בשנה החולפת הסתכמו בכ-272 מיליון ₪ 
- גידול של כ-13.2% לעומת שנה קודמת. 

על  עמד  הכולל  הרווח  רכוש  רכב  בתחום 
של  כולל  רווח  לעומת   ,₪ מיליון  כ-10.8 
כ-1.6 מיליון ₪ בשנה קודמת. דמי הביטוח 
מיליון  בכ-325  הסתכמו  לתקופה  ברוטו 
₪ - גידול של כ-17%. ביתר ענפי הרכוש 
של  כולל  רווח  “שומרה”  השיגה  והחבויות 
של  כולל  רווח  לעומת   ,₪ מיליון  כ-4.2 
כ-3.1 מיליון ₪ בשנה קודמת. דמי הביטוח 
 -  ₪ מיליון  כ-82  של  לסך  הסתכמו  ברוטו 
קודמת.  שנה  לעומת  כ-19%  של  גידול 
בסוף  הסתכם  “שומרה”  של  העצמי  ההון 
ולחברה   ₪ מיליון  בכ-284   2012 דצמבר 
קיים עודף הון של כ-73 מיליון ₪ מעל ההון 

דן  המפקח.  תקנות  פי  על  הנדרש  העצמי 
הפעילות  “דו”ח  “שומרה”:  מנכ”ל  יצחקי, 
שלנו מעולה ומבטא שנה מצוינת לשומרה 
לעובדי  להודות  אני מבקש  בכל ההיבטים. 
המעולות  התוצאות  על  וסוכניה  החברה 
הוסיף  יצחקי  ב-2012”.  במשותף  שהושגו 
של  הראשון  שברבעון  צופה  הוא  כי  ואמר 
החיתומיות  בתוצאות  הרעה  תחול   2013
בתחילת  הארץ  את  שפקדה  הסופה  עקב 
ש”מגמת  יצחקי  צופה  כן  כמו  השנה. 
הצמיחה החזקה של שומרה תמשך בזכות 
הניתן  המעולה  והשירות  החברה  תעריפי 

על ידה  לסוכניה ולמבוטחיה”.  

איילון השיקה מוצרי ביטוח ייחודיים לענף מדעי החיים וקניין רוחני 
מוצרים  בפיתוח  ממשיכה  “איילון”  חברת 
החיים  מדעי  בתחום  והפעם  חדשניים 
והקניין הרוחני. במסגרת זו ערכה החברה 
השיקה  שבו  מיוחד,  כנס  השבוע  בתחילת 
בתחום.  ייחודיות  ביטוח  פוליסות  שתי 
מוצר,  לחבות  כיסוי  כוללת  אחת  פוליסה 
גם  כמו  ג’,  צד  ואחריות  מקצועית  אחריות 
כיסוי לניסויים קליניים, בין אם ספציפיים ובין 
גורמים  “פוליסה פתוחה”. לדברי  במסגרת 
מודולארית  בפוליסה  מדובר  בחברה, 
ורחבה, המותאמת לצרכי השוק הישראלי, 
בפריסה  מקומית  פוליסה  ללקוח  ותעניק 
עולמית רחבה. זאת בזכות הסדר בינלאומי 
הביטוח  קבוצת  עם  “איילון”  שעשתה 
“איילון”  מציעה  בכך   .Chubb הגלובלית 
ללקוחותיה פתרון מקומי כמעט בכל מדינה 
בעולם, בעוד שכיום הפתרון העיקרי בשוק 
מקומית  לפוליסה  הזקוק  ללקוח  בישראל, 
שלא  בלונדון,  כיסוי  הינו  קליניים,  לניסויים 
הצורך  לאור  ישראלי.  מבטח  באמצעות 
בהגנה  ואחרות  החיים  מדעי  חברות  אצל 

רוחני  קניין  הפרת  בגין  תביעות  מפני 
)כולל פטנטים(, פיתחה “איילון”, ביחד עם 
המבטחת Liberty Mutual, את המוצר השני 
- ביטוח ייחודי לשוק הישראלי המציע מגוון 
כיסויים בתחום זה. עודד צסרקס, סמנכ”ל 
בכנס  הציג  ומנהל אגף ביטוח כללי,  בכיר 
עו”ד עינת כהן,  החדשים.  המוצרים  את 
מנהלת מדור חיתום דירקטורים וחבויות, 
הרחיבה בנושא ביטוחי חבויות לתחום מדעי 
עו”ד ערן  בכנס  דברים  נשאו  עוד  החיים. 
ברקת, שותף במשרד “גילת ברקת ושות’”, 
אודות “פטנטים, שפעת והסיכונים הכרוכים 
אורח  מרצה  וכן  בליטיגציה של פטנטים”, 
ויישומו  רוחני  קניין  ביטוח  אודות  מחו”ל, 
כך  בתוך  בעולם המערבי.  שונות  במדינות 
זכתה “איילון” במכרז ביטוחי הרכב של ועד 
משפחותיהם.  ובני  החשמל  חברת  עובדי 
ועד  של  הרכב  כלי  ביטוחי  במכרז  הזכייה 
עם  לשנתיים,  הינה  החשמל  חברת  עובדי 
וכוללת  נוספות,  הארכות  למספר  אופציה 
ביטוח רכב רכוש וחובה של 10,000 רכבים 

- עובדי החברה, גמלאיה ובני משפחותיהם. 
כ-50  של  בפרמיה  נאמד  העסקה  היקף 
מיליוני שקלים לשנה. “איילון”, בשיתוף ועד 
חברת החשמל, בחרה בסוכנות “פוליסה”, 
רבות,  שנים  מזה  בעסקה  הסוכן  שהינה 
לעובדי  המעניק  הסוכן  ולהיות  להמשיך 
בתנאים  איכותי  שרות  החשמל  חברת 
אטרקטיביים. לדברי עו”ד ניצן צעיר הרים, 
סמנכ”ל בכיר, מנהל חטיבת המטה, “איילון 
מתכבדת להיות הגוף המבטח הנבחר של 
ובני  גמלאיה  החשמל,  חברת  עובדי  ועד 
הביטוח  סוכנות  באמצעות  משפחותיהם 
פוליסה. איילון שמה לה כיעד מרכזי הגדלת 
כמות  והגדלת  בכלל  הרכב  ביטוחי  תחום 
ציי הרכב והקולקטיבים המבוטחים בחברה 
את  ומחזקת  מצטרפת  זו  זכייה  בפרט. 
ביטוחי  בתחום  החברה  של  האסטרטגיה 
הפרט. אני בטוח שביחד עם סוכנות פוליסה 
ייהנו עובדי חברת חשמל ובני משפחותיהם 
מפוליסה רחבה בתנאים מועדפים ומשירות 

ברמה הגבוהה ביותר”.

אלכס קפלון מצטרף ל”איילון” כסמנכ”ל שיווק פנסיה וגמל
אלכס קפלון, לשעבר מנהל מערך המכירות 
לחברת  מצטרף  ביטוח”,  “כלל  קבוצת  של 
“איילון”. קפלון יכהן כסמנכ”ל שיווק פנסיה 
חיסכון  אגף  מנהל  קהל,  דני  תחת  וגמל, 
ומנכ”ל “איילון פנסיה וגמל”.  ארוך  לטווח 
קפלון, איש ביטוח מוערך ובעל קבלות רבות, 

הצטרף ל”כלל ביטוח” בתחילת 2004 כסגן 
מנהל מרחב ת”א. ב-2006 מונה לסמנכ”ל 
החטיבה  של  ארצי  מכירות  תחום  וראש 
לחיסכון ארוך טווח. ב-2009 מונה לתפקיד 
מנהל מערך המכירות של הקבוצה. במקביל 
“כלל  הבת  חברת  יו”ר דירקטוריון  שימש 

סוכנויות  את  המאגדת  סוכנויות”,  החזקות 
דרכו  את  הקבוצה.  שבבעלות  הביטוח 
ב”כלל ביטוח” סיים עם כניסתו של איזי כהן 
קפלון   .2012 בדצמבר  המנכ”ל,  לתפקיד 
ושותף  ביטוח, מנכ”ל  סוכן  היה בעברו אף 
בסוכנויות ביטוח וכן עבד בקבוצת “מגדל”. 

למוצרים/שירותים  הנוגע  בכל  הלשכה  מטעם  ופיננסים  ביטוח  בעיתון  המתפרסם  והחומר  המידע  לגבי  בעקיפין,  ו/או  במישרין  אחראית,  היא  ואין  עמדה  כל  מביעה  אינה  הלשכה 
המוצעים ע"י ספקים/גופים כלשהם. הלשכה אינה צד להתקשרות בין חבר הלשכה או מי מטעמו או מזמין כלשהו לבין מציע המוצר או השירות. אין לצלם להעתיק או להפיץ בדרך 

אחרת גליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל. 
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דרור גורדון, המשנה למנכ”ל 
וראש אגף ביטוח אלמנטרי 
בהכשרה, מסיים את דרכו 

בחברה
למנכ”ל  המשנה  גורדון,  דרור 
אלמנטרי  ביטוח  אגף  וראש 
רצונו  על  הודיע  ב”הכשרה”, 
 ,39 גורדון,  תפקידו.  את  לסיים 
לפני  ב”הכשרה”  דרכו  את  החל 
כ-9 שנים, כחתם ראשי בחברה. 
לפני כן שימש כסמנכ”ל בסוכנות 
הביטוח “סיני”, ראש צוות חיתום 
ועוזר מנהל מחוז בחברת “הדר”. 
וראש  לסמנכ”ל  מונה  ב-2010 
והחליף  אלמנטרי,  ביטוח  אגף 

בורנשטיין.  יעקב  את  בתפקיד 
ביוני 2012, עם מינויה של אתי 
אלישקוב, למנכ”לית “הכשרה”, 
למנכ”ל.  לתפקיד המשנה  קודם 
אלישקוב: “ברצוני להודות לדרור 

על תרומתו לחברה. 
תפקידים  של  שורה  מילא  דרור 
ביצע  כולם  ואת  בהכשרה, 
אנחנו  ביותר.  הטוב  הצד  על 
אשר  בכל  בהצלחה  לו  מאחלים 

יעשה”. 

סבב קידום בעלי 
תפקידים ב”הראל”

לתפקידי  בקבוצה  תפקידים  בעלי  מקדמת  “הראל” 
לעובדים  ששלח  באיגרת  בכירים.  וסמנכ”לים  סמנכ”לים 
פירט  הוא  סיבוני,  מישל  “הראל”,  מנכ”ל  שעבר  בשבוע 
ומנהל  סמנכ”ל  ארנון,  דיוויד  כך,  השינויים.  אודות 
ארוך  החיסכון  בחטיבת  הפנסיוניים  המשווקים  מערך 
אפרת,  אייל  גם  בכיר.  סמנכ”ל  לתפקיד  קודם  הטווח, 
לתפקיד  קודם  בחטיבה,  המחשוב  מערך  ומנהל  סמנכ”ל 
סגן מנהל מערך המשווקים  יניב חברוני,  בכיר.  סמנכ”ל 
דנה  לגבי  וכך הדבר  ימונה לתפקיד סמנכ”ל  הפנסיונים, 
לקוחות  תיקי  מחלקת  כמנהלת  המכהנת  אלדן-כסלו, 
בעלי  של  קידומם  הסבב  כולל  עוד  ופנסיה.  חיים  ביטוח 
תפקידים, בין השאר, בחטיבת ההשקעות, לרבות קידומו 
אמיר הסל, מנהל ההשקעות  עופר נרגסי, סגנו של  של 

הראשי בקבוצה, לתפקיד סמנכ”ל בכיר. 

מספחי אסון הכרמל:
“כלל ביטוח” תובעת מהמדינה 57 מיליון ₪ בגין נזקים 

שנגרמו למבוטחיה באסון
חברת “כלל ביטוח” הגישה באחרונה לבית 
המשפט המחוזי תביעה כנגד מדינת ישראל 
של  עיקרה   .₪ מיליון  כ-57  של  בגובה 
התביעה מתייחס לנזקים שנגרמו למבוטחי 
החברה באסון הכרמל, אשר נגרמו לטענת 
המדינה  של  רשלנותה  בגין  ביטוח”  “כלל 
התביעה,  בכתב  הכלולים  נוספים  וגורמים 
ביניהם: נציבות כבאות והצלה, רשות הטבע 
והגנים, איגודי ערים לשירותי כבאות והצלה 

חדרה וחיפה ורשויות מוניציפאליות באזור. 
להכריז  המדינה  על  היה  החברה  לטענת 
מצב  על  השריפה,  פרוץ  עם  מיידי,  באופן 
השריפה.  להתפשטות  להמתין  ולא  חירום 
 ,2010 בדצמבר  התרחש  כזכור,  האסון, 
והביא למותם של 44 איש ולנזק רב ברכוש. 
כי  המשפט  בית  בפני  טוענת  ביטוח”  “כלל 
כתוצאה מהמחדלים והרשלנות של המדינה 
)והגורמים הנוספים( נדרשה החברה לפצות 

את מבוטחיה עבור נזקים חמורים שנגרמו 
לבתיהם, עסקיהם ועוד, באזור מוכה האסון. 
בכתב התביעה נטען כי מדובר ב”נזקי ענק” 
וכי החברה זכאית “לבוא בנעליהם בתביעת 
מעשיהם  לנוכח  הנתבעים  נגד  שיבוב 
ומחדליהם הרשלניים שגרמו לנזקים בגינם 
הוגשה  התביעה  הביטוח”.  תגמולי  שולמו 
רחל  עו”ד  באמצעות  ביטוח”  “כלל  מטעם 

לויתן. 

הכשרה: רווח של 45 מיליון ₪ ב-2012
חברת “הכשרה” מסכמת את שנת 2012 
שקלים,  מיליון  כ-45  של  רווח  שורת  עם 
ש”ח  מיליון  כ-46.7  של  הפסד  לעומת 
החברה  רשמה  כך  בתוך  קודמת.  שנה 
הפרמיות  כל  בסך  כ-8.8%  של  גידול 
הפעילות  מגזרי  בכל  השנה  שהורווחו 
כללי, סך הפרמיות  של החברה. בביטוח 
ידי  על   2012 בשנת  ברוטו  שהורווחו 
 ,₪ מיליון  בכ-911.8  הסתכם  “הכשרה” 
בביטוח  ב-2011.  דומה  לסך  בהשוואה 
הפרמיות  סך  טווח,  ארוך  וחיסכון  חיים 
בשנת  “הכשרה”  ידי  על  ברוטו  שהורווחו 
ש”ח,  מיליון  בכ-487.6  הסתכם   2012
לעומת כ-394.7 מיליון ש”ח שנה קודמת 
הפרמיות  סך  כ-23.5%.  של  גידול   -
של  הרביעי  ברבעון  ברוטו  שהורווחו 
מיליון  כ-148.1  של  בסך  הסתכם   2012

מיליון  כ-103.5  של  לסך  בהשוואה  ש”ח 
גידול   - קודמת  שנה  המקביל  ברבעון   ₪
של 43.1%. בשנת 2012 רשמה החברה 
בעקבות  וזאת  בפרמיות  מהותי  גידול 
אסטרטגיה שננקטה על ידי החברה בדבר 
בשורה  החיים.  ביטוח  בתחום  צמיחה 
התחתונה, סך הפרמיות שהורווחו ברוטו 
ממגזרי  “הכשרה”  ידי  על   2012 בשנת 
מיליארד  בכ-1.396  הסתכם  פעילותה 
 ₪ מיליארד  לכ-1.283  בהשוואה  ש”ח, 
שהורווחו  הפרמיות  סך  קודמת.  שנה 
 2012 של שנת  הרביעי  ברבעון  ברוטו 
הסתכם בכ-376.9 מיליון ש”ח בהשוואה 
ברבעון  ש”ח  מיליון  כ-332.9  של  לסך 
המקביל שנה קודמת. הגידול נובע כאמור 
והפקדות  החיים  ביטוח  תיק  מהרחבת 
חד פעמיות בעיקר במוצר “בסט אינווסט 

מנהלים”. ההון העצמי של החברה לסוף 
דצמבר 2012 הסתכם ב-281 מיליון ש”ח 
לסוף  ש”ח  מיליון  לכ-267.9  בהשוואה 
החברה  של  העצמי  ההון   .2011 דצמבר 
גבוה בכ-39.8 מיליון ש”ח מההון העצמי 
הפיקוח  תקנות  לפי  הנדרש  המינימאלי 
על עסקי ביטוח. אתי אלישקוב, מנכ”לית 
“הכשרה”: “אנו ממשיכים בתנופת הגידול 
בצמיחה  ביטוי  לידי  באה  אשר  בחברה, 
הרווחיות,  ובשיפור  בפרמיות  עקבית 
אשר  החברה  מאסטרטגיית  כחלק 
ושירות.  מקצוענות  ברווחיות,  מתמקדת 
השנה  במהלך  באינטנסיביות  פעלנו 
שלנו  המבוטחים  תיק  לשיפור  האחרונה 
על  ותחרותיים  חדשים  מוצרים  ולפיתוח 
המשתנה  למציאות  עצמנו  להתאים  מנת 

בה פועלת החברה”.
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עכשיו זה רשמי: בתי ההשקעות “מיטב” ו”דש” השלימו את 
מיזוגם לבית השקעות אחד

הצפוי,  מיזוגם  על  מההכרזה  כשנה  לאחר 
ההשקעות  בתי  בין  המיזוג  השבוע  קיבל 
רשמית  רגולטורית  חותמת  ו”דש”  “מיטב” 
ויוצא לדרך במבנהו החדש. בית ההשקעות 
הממוזג יהפוך לבית ההשקעות השני בגודלו 
בישראל, אחרי “פסגות”, וינהל נכסים בהיקף 
בית  אחרי  מעט  שקל,  מיליארד   100 של 
נכסים  כיום  שמנהל  “פסגות”,  ההשקעות 
את  שקל.  מיליארד   140-130 של  בהיקף 

בית ההשקעות ינהל אילן רביב, שכיהן עד 
“המיזוג  רביב,  “מיטב”. לדברי  כמנכ”ל  כה 
בכל  ויציבה  מאוזנת  גדולה,  חברה  יוצר 
שוק  של  העיקריים  מתחומי הפעילות  אחד 
שיוצר  והסינרגיות  התפעולי  החיסכון  ההון. 
הממוזג  ההשקעות  יאפשרו לבית  המיזוג 
הלקוחות  לטובת  פעילויותיו  את  למקסם 
בתנאי  רווחיות נאותה  רמת  על  ולשמור 
השוק המשתנים. עובדי מיטב-דש, שחלקם 

ואת חלקם האחר זכיתי  עמי שנים  עובדים 
את  מרכיבים  האחרונים,  בחודשים  להכיר 
הצוות המקצועי והמסור ביותר, ואני משוכנע 
שהיתרון האנושי הזה יהיה מכפיל כוח לבית 
בית  יו”ר  סטפק,  צבי  הממוזג”.  ההשקעות 
“נפעל  כי  ואמר  הוסיף  הממוזג,  ההשקעות 
ליצור בית השקעות, שתהיה לו יותר יכולת 
סטנדרטים  קביעת  על  להשפיע  מבעבר 

חדשים של הגינות בניהול כספי ציבור”. 

מבחן עלות-תועלת ומה כדאי לעשות?
מאת: יובל ארנון, סגן יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני

מאמר זה הוא הקדמה למאמר מקיף בנושא 
אשר יפורסם בכנס ביטוח חיים 4/13 וזאת 
מינואר  החדשים  המוצרים  כניסת  לאור 
2013, ביטול המקדמים המובטחים, ירידה 
ושחיקה גדולה בדמי הניהול, ועוד “הטבות” 
שונות ומשונות, שבגינן עולה כיום השאלה 
במונחים של עלות/תועלת מה צריך לעשות 
סוכן הביטוח אם הוא רוצה לעמוד בתקנה 
המוצר  את  ללקוח  להציע  כלומר   ,12
הסוכן  רוצה  אם  ביותר;  הטוב  הפנסיוני 
רוצה  ואם  ארוך;  לטווח  שירות  לתת  גם 
כיום  כאשר  בכבוד.  להתפרנס  גם  הסוכן 
נמצאים על המדף המוצרים החדשים שלא 
ברור בדיוק מהם, ביטוח מנהלים או סתם 
חיסכון או סתם קופת גמל או סתם... ומול 
הפנסיה,  קרנות  נמצאות  האלה  מוצרים 
אשר יתרונן עימם בנושאים רבים, להוציא 
לוקחת  חברה  וכל  לשינוי,  הניתן  תקנון 
דמי  על  לכפר  ומנסה  החדש  המוצר  את 
תועלות  יצירת  ע”י  שבו  הגבוהים  הניהול 
או  ביטוחי  צורך  מקניית  הנובעות  שונות 
צבירות ועוד יצירתיות כזו או אחרת, כאשר 
חברה מובילה בשוק החיים מראש פוגעת 
בתגמול סוכן אם ימכור את המוצר החדש 
בפרמיה לבעלי משכורות נמוכות, ומעל כל 
זה - מרחפת עננת האכיפה ומסמך הנמקה 

כזו  במציאות  אז  הון...  הצהרת  המחליף 
לעמוד  כדי  הביטוח  סוכן  לנהוג  צריך  איך 
לתחילתו  הגיע  אולי  לעיל?  הנכתב  בכל 
מהחיסכון  להיפרד  יעדיפו  סוכנים  בו  עידן 
אחרים,  בתחומים  ולהתמקד  ארוך  לטווח 
חלקם עדיין בתוליים לגמרי? אולי המדינה 
אשר יצאה עם צו ההרחבה בנושא פנסיית 
ורק  הביטוח,  סוכני  של  ובעזרתם  החובה 
מבוטחים  כ-000,900  הוכנסו  בעזרתם 
המדינה  אולי  הפנסיה,  לקרנות  חדשים 
נוהגת על בסיס הפתגם “הכושי עשה את 
כהן,  יונל  מר  טען  מזמן  לא  הרי  שלו...”? 
מנכ”ל “מגדל”, שמבין עניין אחד או שניים 
חברות  אולי  לזה,  מעבר  ואף  בביטוח 
הביטוח צריכות לנהל רק את הכסף ואילו 
המדינה?  תעשה  והטיפול  המכירות  את 
המקדמים  עידן  הסתיים  אחד  מצד 
ואולי מתחיל עידן ההתנתקות  המובטחים 
מהחיסכון ארוך הטווח של סוכני הביטוח? 
הרגולטור  מייצר  תועלות  ואיזה  אולי... 
לאזרח הקטן שעד היום היה חרד וחושש 
מסודר  במקום  לעבוד  שלו  מהיכולת 
על  שומר  אשר  מעביד  אצל  פרישתו  עד 
גם  אזרח  אותו  היום  הפנסיוניות.  זכויותיו 
הרי  יקבל.  בכלל  פנסיה  איזו  וחושש  חרד 
מי  לזה,  ומעבר  לכלום...  הבטחה  לו  אין 

וידאג  כל שנות עבודתו  ילווה אותו לאורך 
כאשר  הסוציאליים  בתנאיו  ולטפל  לעדכן 
סביר להניח שחלק גדול מהסוכנים לא יהיו 
יותר במשחק של החיסכון לטווח הארוך? 
אז איזו מציאות ודאגה יצר המחוקק לגבי 
בחייו?  לאדם  שיש  ביותר  הגדול  הנכס 
חושב  מישהו  אם  רבות.  הן  הדילמות 
השונים  המוצרים  בין  והשוואה  שלימוד 
זה  פחות  או  יותר  משלמת  חברה  ואיזו 
מה שיפתור את כל אותן שאלות שהוצגו, 
חייבים  אנחנו  מטעה.  וגם  טועה  גם  הוא 
להסתכל על הכל ברמת המקרו ואיך ואיפה 
ויותר.  שנים   5 בעוד  להיות  רוצים  אנחנו 
מה יהיה הבסיס כוח שלנו מול הלקוחות, 
מי ישלם לנו עבור בסיס כוח זה, במה כדאי 
ועוד לא מעט שאלות,  ובמה לא...  לעסוק 
אם  אך  מספיק.  נשאלות  לא  לצערי  אשר 
, אולי נבחין כמו בסיפור  קצת נביט סביב 
על הילד בהולנד, אשר המשיך לשים את 
הצדדים  מכל  אך  החומה,  בחור  האצבע 
כאמור,  והציפו.  שטפו  פרצו  כבר  המים 
תפורסם  אשר  גדולה  לכתבה  מבוא  זה 
בנושא המוצרים החדשים ואיך אמור סוכן 
הביטוח לכלכל את צעדיו על בסיס התנאים 
החדשים, אשר משתנים הרבה יותר מהר 

מקצב תזוזת היבשות. 
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בג”צ הכריע: המדינה לא תסבסד בדיקות מי שפיר פרטיות
מאת: רוני לינדר-גנץ, עיתון “דה מרקר”, 18.3.2013

ומחזק  מאשרר  בג”צ  של  חדש  דין  פסק 
הבריאות  משרד  שמנהיג  ההפרדה  את 
לציבורית.  הפרטית  הבריאות  מערכת  בין 
אחד  פה  אתמול  דחה  בג”צ  שופטי  הרכב 
וההסתדרות  אסותא  של  עתירתן  את 
משרד  של  הנחייתו  כנגד  הרפואית 
מי  בדיקות  סבסוד  את  להפסיק  הבריאות 
שפיר לנשים שמבצעות אותן באופן פרטי. 
לבצע  אשה שתרצה  שכל  היא  המשמעות 
כדי בחירת  את הבדיקה באופן פרטי תוך 
הרופא המדקר, גם אם היא זכאית למימון 
לממן  תידרש   - המדינה  ידי  על  הבדיקה 
“מהשקל  מלא  באופן  מכיסה  הבדיקה  את 
את  תבצע  אם  זאת,  לעומת  הראשון”. 
 - הציבורית  הבריאות  במערכת  הבדיקה 
מי שפיר  בדיקת  בכלל.  לשלם  תידרש  לא 
היא אמצעי לאבחון מומים בעובר במהלך 
חוק  פי  על  דאון.  תסמונת  בהם  ההריון, 
גיל  מעל  נשים  ממלכתי,  בריאות  ביטוח 
35 וכאלה העומדות בקריטריונים רפואיים 
מסוימים זכאים לקבל את הבדיקה בסבסוד 
מלא של המדינה, כלומר בחינם. עם זאת, 
הבריאות  משרד  הנחיות  לפרסום  עד 
2011, נשים הזכאיות לסבסוד  בספטמבר 
המדקר  הרופא  את  לבחור  ורצו  הבדיקה 
היו יכולות לעשות זאת בבית חולים פרטי 
ונדרשו לשלם רק את שכר הרופא, כלומר 
מימון המדינה  להשלים את ההפרש שבין 
לבין  שקל(   2,400-1,500( הבדיקה  את 
התשלום שגבה מהן הרופא הפרטי. משרד 
הבריאות שינה זאת והורה להן לבחור בין 
המדינה,  ידי  על  הבדיקה  של  מלא  מימון 
ללא האפשרות לבחור רופא, לבין תשלום 
עבור  גם   - הראשון”  “מהשקל  מלא  פרטי 
הבדיקה וגם עבור הרופא. הרציונל שעמד 
מאחורי הנחיית משרד הבריאות היה חידוד 
הפרטית  הבריאות  מערכת  בין  ההפרדה 
הבריאות,  משרד  לטענת  לציבורית. 
לפיו  העיקרון  על  לשמור  נועדה  ההנחיה 
המדינה מממנת שירות של רפואה ציבורית 
ציבורי לבין  בין מימון  מבלי לאפשר עירוב 
רפואה  שירותי  לרכישת  פרטית  הוצאה 
פרטית. הנפגעים העיקריים מההחלטה היו 
בתי החולים הפרטיים והרופאים שההנחיה 
נגד  עתרו  הם  בהכנסותיהם.  פוגעת 
כי  הטענה  בהן  שונות  בטענות  ההחלטה 
זו פגיעה בנשים שזכאיות למימון הבדיקה 
המדקר,  הרופא  את  לבחור  רוצות  אך 
וכי  הרופאים,  של  העיסוק  בחופש  פגיעה 
הציבורית  המערכת  על  עומס  ייצור  הדבר 
שיוביל לעיכוב בביצוע הבדיקות. עוד טענו 

העותרים כי ההנחיה היא בין השאר תוצר 
הבריאות  משרד  של  העניינים  ניגוד  של 
לפרנסה.  “שלו”  החולים  לבתי  שדואג 
ונעם  עמית  יצחק  נאור,  מרים  השופטים 
את  ואשררו  העתירה  את  דחו  סולברג 
הרציונל  ואת  הבריאות  משרד  החלטת 
שעומד מאחוריה. “ככל שיש פגיעה בזכות 
בגרעין  אינה  שהפגיעה  הרי  המבוטחת, 
באופן  להיבדק  האפשרות  שהרי  הזכות, 
השופט  כותב  למבוטחת”,  עומדת  פרטי 
דינו, “הפגיעה היא אך  יצחק עמית בפסק 
המימון  רכיב  שווי  בגובה  הזכות,  בשולי 
הפגיעה  על  לטענה  באשר  הציבורי”. 
עמית  קבע  הרופאים,  העיסוק של  בחופש 
חופש  בגרעין  פוגעת  אינה  “ההנחיה  כי 
להמשיך  שיכולים  הרופאים,  של  העיסוק 
הציבורי  במסלול  הן  הבדיקות  את  לבצע 
“לרופאים  לדבריו,  הפרטי”.  במסלול  והן 
לא עומדת זכות קנויה לגבות תשלום עבור 
תוך  ציבורי,  במימון  ניתן  שחלקו  טיפול 
עירוב בין רפואה ציבורית לפרטית”. עמית 
ההוראה  כי  העותרים  לטענת  גם  התייחס 
פוגעת בשוויון בכך שהיא מפלה לרעה את 
“הנחיית  לדבריו,  הפרטיים.  החולים  בתי 
לספק  מאסותא  מונעת  אינה  המשיבים 
שיינתנו  לאלה  במקביל  פרטיים  שירותים 
לנשים שיבחרו במסלול הציבורי. ההנחיה 
כך  אלו,  במצבים  המימון  את  מגבילה  אך 
תשלום  לגבות  לאסותא  יתאפשר  שלא 
הציבורי.  במסלול  שבחרו  מנשים  נוסף 
בתי  בין  קו’  ‘מיישרת  ההנחיה  למעשה, 
החולים הציבוריים לבתי החולים הפרטיים 
דווקא מגשימה  כי בכך  ויכול הטוען לטעון 
ערכים של שוויון מהותי”. העותרים, אסותא 
והר”י, טענו לפגיעה בשוויון במישור נוסף. 
מציעים  הציבוריים  החולים  בתי  לטענתם, 
שירותים  “לשדרג”  ולמטופלות  למטופלים 
תשלום  תוספת  תמורת  שונים  רפואיים 
למשל  הציבורי,  המימון  לרכיב  המצטרפת 
מלונאות  פרטית,  אחות  כמו  בשירותים 
מיוחד  אביזר  שדרוג  אישית;  ומיילדות 
לנשים העוברות ניתוח שד; ניתוח בבלוטת 
שירותי  רובוט;  באמצעות  הערמונית 
החולים;  בבתי  פרטית  סיעודית  השגחה 
העותרים,  טענת  מכאן  גלגלים.  וכיסאות 
תשלום  תוספת  מאפשרים  המשיבים  כי 
מסוימים,  במקרים  הציבורי  לרכיב  מעבר 
מי  לבדיקות  רק  נוגעת  ההנחיה  בעוד 
זו.  טענה  גם  דחה  עמית  השופט  השפיר. 
שירותי  של  המכריע  הרוב  כי  חולק  “אין 
‘השובר’.  בשיטת  ולא  בעין  ניתן  הבריאות 

הדוגמאות  על  חולקים  אינם  המשיבים 
המדובר  כי  הוסבר  אך  העותרים  שהציגו 
היא  דנן  שההנחיה  היסטוריות”  ב”תאונות 
חלק ממהלך רחב שנועד לתקנן כדי ‘ליישר 
קו’ עם עקרונות חוק ביטוח בריאות.. מכל 
הכלל,  מן  יוצאים  שיש  העובדה  מקום, 
כדי  בכך  ואין  לכלל,  אותם  הופכת  לא 
לחסום דרכם של המשיבים לפעול לתיקון 
כי  הוסיף  סולברג  נעם  השופט  החריגים”. 
“חוק ביטוח בריאות ממלכתי נועד להבטיח 
פרטי  שירות  ולא מתן  ציבורי,  שירות  מתן 
הציבורי  המימון  התניית  ציבורי.  בסבסוד 
שירותי  בסל  שכלולה  שפיר,  מי  לבדיקת 
נוסף  גביית תשלום  על  באיסור  הבריאות, 
בגין שירותי רפואה משופרים פרטיים - כפי 
שנעשה בהנחייה הנ”ל - עולה בקנה אחד 
לומר  אין  לבטח  החוק.  של  עקרונותיו  עם 
כי דבק ּפסול חוקי או משפטי בהקפדה על 
מניעת עירוב התחומים בין המימון הציבורי 
שירותי  רכישת  לשם  פרטית  הוצאה  לבין 
רפואה נוספים, שאינם כלולים בסל שירותי 
הבריאות”. “זהו פסק דין חשוב ביותר, אולי 
אף היסטורי”, אומרת שלומית אבני, מנהלת 
מחלקת תושבים בעמותת רופאים לזכויות 
ברורה  עמדה  נקט  “בג”צ  לדבריה,  אדם. 
הספקה  עם  ציבורי  מימון  של  העירוב  נגד 
כי  אני מקווה  פרטית של שירותי בריאות. 
של  האחרונה  ההוראה  בצרוף  הדין  פסק 
הבריאות  משרד  של  המשפטית  היועצת 
בבתי  פרטי  מיילדות  שירות  על  לאסור 
חולים ממשלתיים יהוו מנוף לביטול עוולות 
רפואה  של  מהערבוב  שנוצרו  היסטוריות 
הציבורית  המערכת  במסגרת  פרטית 
במשך שנים ושמשרד הבריאות אפשר להן 
להתרחש. מאכזב שההסתדרות הרפואית 
הבריאות  משרד  של  ההנחיה  נגד  עתרה 
במערכת  שוויון  לשמר  נועדה  שבמהותה 
בתגובה:  נמסר  מאסותא  הבריאות”. 
נוהל משרד הבריאות  יישמה את  “אסותא 
שחיכינו  ומבלי  קבלתו  מרגע  כבר  במלואו 
שקיבלו  השירות  כן,  על  בג”צ.  להכרעת 
כרגיל.  ימשיך  עד כה המטופלות באסותא 
אנחנו מכבדים את החלטת בג”צ, אך יחד 
תפעל  כולה  המערכת  כי  מצפים  זאת  עם 
בהתאם לרוח הדברים, לא תאפשר עירוב 
ותאסור  וציבוריים,  פרטיים  שירותים  של 
שירותים פרטיים הנסמכים על מימון ציבורי 
שקיימים כיום במערכת הציבורית כמו לידה 
אחות  אשפוז,  במהלך  מלונית  פרטית, 
פרטית, שר”פ וכיוב’. בכוונתנו לעקוב אחר 
היישום של הכרעת בג”צ בכלל המערכת”. 
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רפואה מונעת - סגולה לאריכות חיים
אירועי  מספר  תאר  השרון  במחוז  בהרצאתו  פרישמן  אודי  ד"ר 
ובכך  למנוע  היה  שנתן  מוות  במוות,  שהסתיימו  קשים  בריאות 
כל המשתמע מכך, למשפחה, לקרובים  על  ואובדן  חיים  להאריך 

ולמקורבים. 
לדבריו של ד”ר פרישמן באירועים שתוארו על ידו, רפואה מונעת 
שבמקרה זה משמעותה היה קיום משטר של בדיקות שגרתיות, 
לו היו נערכות היה בתוצאתם לאתר מבעוד מועד בעיה אקוטית, 
לטפל באדם טיפול פשוט יחסי וכמובן למנוע את התפתחות המחלה 

לרמה של אל חזור.
תקופתיות,  רפואיות  בדיקות  ששגרת  משתמע  אחרות  במילים 

במפורש עשויות להאריך חיים.
רשימת  לנו  להמציא  פרישמן  ד”ר  את  בקשנו  ההרצאה  תום  עם 
בדיקות שגרתיות מומלצות כך שיוכל כל חבר/ת לשכה לממש כי 
בסופו של דבר כולנו נוהגים לומר “העיקר הבריאות” אבל צריך גם 

לעשות משהו כדי שהאמירה תהפוך למעשה.

להלן טבלת הבדיקות השגרתיות המומלצות:
הבדיקות מיועדות לאנשים בריאים. מי שאנו בריא קרוב לוודאי  1 .

מטופל ונמצא כבר עתה במעקב רפואי.
גבוהה  תדירותן  כמומלצות,  המופיעות  מהבדיקות  חלק  2 .

מהמקובל אך זה האני מאמין של ד”ר פרישמן.

רפואה מונעת
גיל +40מגיל 20 עד 39שם הבדיקה

פעם  בחצי בשנהפעם בשנהמדידת לחץ הדם

פעם אחת בכל בדיקת שומנים בדם
פעם שנההתקופה

פעם בשנהפעם בשלוש שניםבדיקת סוכר בדם

פעם אחת לפחות דם סמוי בצואה
עד גיל 30

פעם בשנה החל 
מגיל 50

כל שלוש שנים- קולונסקופיה

פעם אחת לפחות בדיקת לחץ תוך עיני
פעם בשנהעד גיל 30 

פעם בשנהפעם בשנהבדיקת שיניים
אחת לשנהאחת לשנהבדיקת עור )נקודות חן(

כדאי להיבדק החל בדיקת שד על ידי רופא
פעם בשנהמגיל 30

פעם בשנה פעם בשנה משטח צוואר הרחם
עד גיל 60

נשים בסיכון לפי ממוגרפיה )צילום שדיים(
ייעוץ אישי

נשים בסיכון לפי 
ייעוץ אישי

אחת ל- 5 שנים -צפיפות העצם
מגיל 50

פעם אחת בכל בדיקת לב במאמץ
אחת לשנההתקופה

פעם אחת בכל תפקודי ריאות )לא מעשן(
אחת לשלוש שניםהתקופה

PSA אחת לשנה מגיל 50-בדיקת ערמונית

בקיצור חברות וחברים במעשים פשוטים נתן להאריך חיים. 
אמרנו,  כבר  היום.  לעשות  שחשוב  מה  את  למחר  לדחות  לא 

“העיקר הבריאות”. 

בקיצור על בית הדין הארצי - של הלשכה
מאת: צביקה אמיתי - יו"ר בית הדין הארצי

ולשמש  לדון  הדין  בית  של  וסמכותו  תפקידו 
הכול  ומפשר  הבוררות(  חוק  פי  )על  כבורר 
בהרכב של 3 דיינים לפחות. )מתוך הרכב של 
11 שנבחרו בבחירות אישיות פעם ב 3 שנים 
משמש בעל מספר  בית הדין  יו”ר  - כאשר 

הקולות הגבוה ביותר.(
דן בית הדין הינם סכסוכים  הנושאים בהם 
הלשכה  בין  וסכסוכים  הלשכה  חברי  בין 
בעיסוק  שמקורם  לחברים  ומוסדותיה 
האתיקה  וכללי  ממון  עניני  המקצועי, 
בית  לדיוני  ההתיישנות  )תקופת  הקשורים. 

הדין הינה 4 שנים...(.
לנמק פסיקותיו אך הן  אינו מחויב  בית הדין 
חייבות להיות מוכרעות ע”י רוב הדיינים באותו 

הרכב.
גם סכסוכים בין מי שאינו חבר לשכה לחברים 
ניתנים לדיון ושפיטה, בהסכמת הצדדים - אך 

בתשלום של מי שאינו חבר.
לבית הדין הסמכות לפרש את תקנון והחלטות 
החלטות  על  )בערעורים  הלשכה.  מוסדות 
מוסדות הלשכה, ימונה הרכב של 5 לפחות(.

מוסדות  החלטות  על  לערעורים  הנוגע  בדיון 
בפרוטוקולים  להסתפק  ניתן  הלשכה 
הזמנת  ללא  גם  ולפסוק  כתובים  ובחומרים 

הצדדים. )ניתן לדחות את הערעור או לבטל 
החלטת המוסד הפוסק ולתת במקומה פסק 

דין/החלטה חדשה.(
ניתן לפסול דיין מלשמש בהרכב, זאת בנימוק 
שישכנע את אב בית הדין או בפסילה עצמית 

בשל הכירות או ניגוד עניינים.
להיות  או  עצמם  לייצג  רשאים  המתדיינים 

מיוצגים ע”י עו”ד.
לפני ובזמן הדיונים יוגשו מסמכי תביעה והגנה 
)ניתן לדון וליתן פסק דין - שלא בפניו, למתדיין 

שלא הופיע לדיון וזאת ללא סיבה מוצדקת.(
עונשים שבית הדין רשאי להטיל: 

הרחקה  אזהרה, נזיפה או נזיפה חמורה. 	 
חבר  הוצאת  תנאי.  על  הרחקה  או 
למפקח  המלצה  לצמיתות.  מהלשכה 

לשלול רישיונו של מורשע. 
תיק  ויתור  על  חיוב  כספי/קנס. 	  חיוב 
על   - הוצאות  חיוב/קנס/החזר  ביטוח. 
למטרה  תרומה  מוצדקת.  בלתי  תלונה 
טובה או קרן של הלשכה כאשר המתלונן 

הוא אחד ממוסדות הלשכה.
שם  בציון  פסה”ד,  פרסום  על  	 להורות 
הסוכן המורשע בדרך שימצא לנכון והכול 

לפי התקנון.

מחדש  לדון  בקשה  ע”י  בזכות  לערער  ניתן 
בהרכב גדול יותר. )אם לא יוגש ערעור בזכות, 

פסק הדין יהיה סופי ואין אחריו ולא כלום(.
לא  שאולי  חיוך(  עם  )חלקם  דברים   10

ידעתם על בית הדין...
בית  את  עזב  חברינו,  שלום  איש  אלי  1 .
ועדת הבחירות  יו”ר  ונבחר לשמש  הדין 

המרכזית. 
מילואים  קציני  של  רב  מספר  בהרכבו  2 .

וביניהם סא”ל ואל”מ.
ואין  גולד  חנה  היא  הדין  בית  מזכירת  3 .

מילים לשבח פעולתה.
בהם  ומוגש  בבקרים  בד”כ  הן  הישיבות  4 .

כיבוד קל ושתייה לכולם.
כי  מובהר  הצדדים  את  שמיצגים  לעו”ד  5 .

הם אורחי בית הדין ולא להיפך.
. אב בית הדין הקודם הוא אלי ארליך. 6

עו”ד ג’ון גבע. 7 משמש כמנחה מקצועי של 
בית הדין אך אינו יושב בדיונים.

בבית הדין מספר נשים. 8 .
לשכה  חברי  הינם  הדין  בית  חברי  כול  9 .

לפחות 5 שנים.
כול חברי בית הדין אינם משמשים בשום  10 .

תפקיד אחר בלשכה. 
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מסקר שביעות הרצון של חברי מחוז ירושלים בענף האלמנטרי לשנת 2012, עולה:
“שומרה”, בקרב החברות הבינוניות, היא החברה המצטיינת 

בשירות לסוכנים וללקוחותיהם
ביום העיון האחרון של מחוז ירושלים, אשר 
נערך ביום ד’ 6 בפברואר 2013 במלון “דן” 
ממלא  שטרן,  רוני  ידי  על  הוצג  ירושלים, 
שביעות  סקר  הלשכה,  נשיא  וסגן  מקום 
הרצון מחברות הביטוח בענף האלמנטארי 
של  הארצי  הסקר  בפילוח   ,2012 לשנת 
ירושלים  מחוז  לחברי  בהתייחס  הלשכה 
החברות  בקרב  כי  נמצא  מהסקר  בלבד. 
שבלטה  החברה  היא  “הראל”  הגדולות, 

הציונים  את  השיגה  כשהיא  והצטיינה 
קריטריונים  בארבעת  ביותר  הגבוהים 
הבאים: מקצועיות העובדים, הוגנות בטיפול 
וגמישות  מוצרים  חדשנות  בתביעות, 
חברות  בקרב  פרט.  בביטוח  החיתום 
“שומרה”,  זו  הייתה  הבינוניות  הביטוח 
הגבוהים  הרצון  שביעות  לציוני  שזכתה 
ביותר בתשעה מתוך עשרה הקריטריונים 
שנבדקו )!(: גמישות החיתום בביטוח פרט, 

השירות  עסק,  בביטוח  החיתום  גמישות 
חדשנות  החברה,  תעריפי  הטכנולוגי, 
יחס  בתביעות,  בטיפול  הוגנות  המוצרים, 
העובדים  מקצועיות  חברה-סוכן,  עובדי 
מחוז  שאת  “שומרה”,  לסוכנים.  והכשרות 
כהן,  אפרת  מנהלת  בירושלים  פעילותה 
הכוללת  הרצון  שביעות  לציון  הגיעה  אף 
הביטוח  חברות  כלל  מבין  ביותר  הגבוה 

שנסקרו - ציון של 8.6. 

ח”כ  ערך  שבו  ומיוחד,  חגיגי  במעמד 
הופעתו  את  עתיד(,  )יש  כהן  מאיר 
של  הרווחה  כשר  הראשונה  הפומבית 
ד’,  ביום  התכנסו  ישראל,  ממשלת 
סוכני  מ-100  למעלה   ,20.3.2013
הארצי  לכנס  והדרום  שבע  באר  מחוז 
השר  לחג.  כוסית  והרמת  המחוז  של 
דימונה,  עיריית  ראש  לשעבר  כהן, 
מהתחייבויותיו  התפנה  כי  יודגש  אשר 
נשיא  ביקור  סביב  המיניסטריאליות 
וראה  בישראל  אובמה,  ברק  ארה”ב, 
חשיבות לכבד את אירוע סוכני הביטוח 
זיקתו  את  בדבריו  הדגיש  בנוכחותו, 
סוכני הביטוח  פעילות  ושיבח את  לנגב 
באזור.  והעסקים  החיים  קידום  לטובת 
בהמשך, רוביק דנילוביץ, ראש עיריית 
כהן  השר  דברי  את  חיזק  שבע,  באר 
והרחיב על תוכניות הפיתוח העתידיות 
של באר שבע כ”בירת ההזדמנויות של 
המקצועית  הבשורה  לדבריו.  ישראל”, 
מנכ”ל  כהן,  איזי  של  מצדו  הגיעה 
מופתע  שהיה  סיפר  כהן  ביטוח”.  “כלל 
“כלל  כי  לתפקיד  כניסתו  עם  לגלות 
בבאר  עסקית  פעילות  מקיימת  ביטוח” 

מגדל”,  כמנכ”ל  בימיו  נזכר  כהן  שבע. 
חברות  נמנעו  תקופה  באותה  כאשר 
הפשיעה  גל  עקב  בעיר  לפעול  הביטוח 
בחינת  לאחר  לדבריו,  אותה.  שאפיין 
פעילות “כלל ביטוח” בשנים האחרונות 
בנגב, הוא הבין את הפוטנציאל העסקי 
הפעילות  כי  טען  כהן  בה.  הטמון  הרב 
אחד  כיום  היא  שבע  בבאר  הביטוחית 
ביותר  הרווחיים  הפעילות  ממוקדי 
בקרוב  להרחיב  ובכוונתו  הקבוצה  של 
פעילות זו ולהפוך את סניף “כלל ביטוח” 
עצמאי,  פעילות  למרחב  הנגב  בבירת 
שיעמוד בפני עצמו ויהווה חלק אינטגרלי 
ממרחבי הקבוצה. יפת בקשי, יו”ר מחוז 
הודה  הלשכה,  של  והדרום  שבע  באר 
שהגיעו  הרבים  המכובדים  לאורחים 
בעיר  הביטוח  סוכני  כי  וציין  לאירוע 
המוניציפאלי  הפיתוח  בחזית  עומדים 
וחברתית,  מקצועית  בשליחות  ונושאים 
אשר נועדה להבטיח את המשך צמיחת 
השתתפו  כן  שבע.  באר  מטרופולין 
בכנס: יוסף דלויה, נשיא לשכת המסחר 
צ’יקו  והנגב;  שבע  בבאר  והתעשייה 
ביטוח”  “כלל  למנכ”ל  המשנה  זכריה, 

וחברי הנהלה בכירים נוספים של “כלל 
רוני  בירך  הלשכה  מטעם  ביטוח”. 
שטרן, ממלא מקום וסגן נשיא הלשכה. 
שטרן: “ענף הביטוח ניצב בפני אתגרים 
באר  רבות,  מבחינות  זו.  בשנה  רבים 
שבע היא משל להפיכת אותם אתגרים 
להזדמנויות ולנמשל אחד - ככל שקשה 
יותר, כך ההישגים שנשיג מספקים יותר 
עלינו  יותר.  רבה  ותהודה  עוצמה  ובעל 
המקצועיות  במלוא  ולפעול  להמשיך 
כדי לתת את המענה הטוב  והנחישות, 
ועסק.  מעסיק  תושב,  כל  לצורכי  ביותר 
אני משוכנע שכל הגורמים המשתתפים 
בערב חגיגי זה מכירים בחשיבות סוכני 
לקהילה  לזיקתם  ומודעים  הביטוח 
ולמערך הכלכלי בעיר כאחד. בהזדמנות 
הסוכנים,  חבריי  ידי  את  מחזק  אני  זו, 
שתמיד,  ביטוח’,  ‘כלל  חברת  ידי  את 
בבאר  הציבור  לצד  עמדה  זמן,  בכל 
וסוכני  בכלל  הביטוח  ענף  יחד,  שבע. 
לצמיחת  ויתרמו  ימשיכו  בפרט  הביטוח 
כוסית  הרמת  שבע”.  באר  מטרופולין 
חגיגית חתמה את האירוע המרשים של 

מחוז באר שבע והדרום. 

איזי כהן, מנכ”ל “כלל ביטוח”, בכנס מחוז באר שבע והדרום של הלשכה: 
“בכוונת כלל ביטוח להרחיב את פעילותה בבאר שבע ולהפוך את סניף 

החברה המקומי למרחב פעילות עצמאי”

פעילות במחוזות ובסניפים

חול המועד  הצעדה תתקיים ביום ה’ 
פסח 28.3.2013 בנחל דישון. 

כינוס: בשעה 10:00 במושב דישון. 
ק”מ/  5 )בינוני  יציאה לכל המסלולים 

משפחות 3 ק”מ(: בשעה 11:00. 
בסיום הצעדה יתקיים טקס במושב 
דישון ומופע אמנותי של אודי ואביעד 
מופע בידור מוסיקלי וסוחף לכל   -

המשפחה.
אחראי על הצעדה מטעם המחוז: 
חיפה  סניף  חבר ועד  מקסים דרעי, 

וסגן יו”ר המועצה הארצית.

מחוז חיפה והצפון - צעדת האביב ה-16 לזכר נופלי דישון

המשך הכתבה בעמ' הבא <<
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לחו"ל טסים 
ואצל סוכן הביטוח מבטחים!

פעילות במחוזות ובסניפים

מפגש הבוקר של סניף השרון, שהתקיים 
“בורוכוב  בקפה   ,14.3.2013 ה’  ביום 
מ-45  למעלה  אליו  קיבץ  ברעננה,   ”88
בחסות  המפגש,  וסוכנים.  סוכנות   )!(
בדבריו  נפתח  פוינטר”,  “שגריר  חברת 
יו”ר מחוז וסניף השרון.  דני קסלמן,  של 
קסלמן חזר והדגיש כי למרות הרפורמות 
הסוכנים  בפני  עומדות  והשינויים 
הצלחה  חפץ  סוכן  וכי  רבות  הזדמנויות 
הסטנדרטים  את  לעצמו  לאמץ  חייב 
ובשירות.  במקצועיות  ביותר  הגבוהים 
לאחריו, ד”ר אודי פרישמן, יועץ הלשכה 
לסוגיות  התייחס  וסיעוד,  בבריאות 

בפני  וסקר  עבודה  לתאונות  הקשורות 
אם  בין  הפיצוי,  דרכי  את  המשתתפים 
וקיימת  )במידה  מחברת הביטוח פרטית 
לנפגע פוליסה לנכות מתאונה(, מפוליסת 
מעבידים  לחוות  המעסיק  של  הביטוח 
ומהמוסד לביטוח לאומי. פרישמן: “חשוב 
אינו  לאומי  לביטוח  המוסד  כי  לזכור 
‘מתנדב’ להכיר בפגיעות כתאונות עבודה 
להגדיל  רפואי עשויים  ליווי מקצועי  ולכן, 
משמעותית את הסיכוי שהמוסד לביטוח 
עבודה  כתאונת  בתאונה  יכיר  לאומי 
והנפגע יקבל את הפיצוי הכספי המגיע לו”. 
בהמשך היה זה רם אמית, יועץ מקצועי 

המשתתפים  בפני  סקר  אשר  ללשכה, 
העומדים  מקצועיים  נושאים  של  שורה 
הכוח  ייפוי  חוזר  לרבות  היום,  סדר  על 
שעמו התמודדה בהצלחה הלשכה, קורס 
מתכננים פיננסים שיזמה הלשכה ועתיד 
בית  עם  בשיתוף  מאי  בחודש  להיפתח 
הספר למינהל עסקים - אוניברסיטת ת”א 
וכן לעיקרי התוכנית האסטרטגית  )להב( 
לשנים הבאות. קסלמן  שגובשה בלשכה 
סיכם ואמר כי “זוהי תעודת כבוד ללשכה, 
מגיעים  כל-כך  רבים  וסוכנים  שסוכנות 
בידע  להעמיק  ומבקשים  בוקר  למפגש 
מקצועי ולקחת חלק בפעילות הסניפית”. 

מפגש בוקר סניף השרון - סיקור המפגש

9.4.2013 בחסות חברות "איתוראן" ו"סטארט". פרטים נוספים בהמשך

יום עיון מחוז ירושלים 

ג’  ביום  התקיים  אשר  חגיגי,  בטקס 
19.3.2013, במועדון “הבי.פי.” בחיפה, 
יו”ר  בראשות  והצפון  חיפה  מחוז  ציין 
כניסתו  את  אברמוביץ,  אריה  המחוז, 
בהשתתפות  האירוע,  הפסח.  חג  של 
מעל ל-180 חברי הלשכה, נערך בחסות 
חברת “כלל ביטוח”, ונפתח בדברי ברכה 
קליין.  רובי  בחברה,  המחוז  מנהל  של 
כך  לא שיער שכל  כי  כך  על  קליין העיד 
הרבה סוכנים יגיעו לאירוע זה והוא ישמח 
חיפה  מחוז  עם  פעולה  לשתף  וימשיך 

קליין  בירך  בנוסף  הלשכה.  של  והצפון 
“הראל”  חברת  של  המחוזות  מנהלי  את 
וחתם את  נכחו באירוע  ו”הכשרה” אשר 
כבוד  לנתינת  מהסוכנים  בבקשה  דבריו 
בריאה  לתחרות  כמפתח  לשני  אחד 
יו”ר  אברמוביץ,  אריה  הסוכן.  ותדמית 
המחוז, בירך את המשתתפים וסקר את 
פעילות הלשכה בצפון בתחומי הקהילה 
עם  הלשכה  לימודי  של  השילוב  ואת 
לצעירים  קריאה  תוך  האקדמי,  העולם 
המשיך  אברמוביץ  זה.  לענף  להיכנס 

ופירט בפני הסוכנים את פעילות הלשכה 
על  דעותיו  את  וכן  ישיר”  “ביטוח  כנגד 
נושא השיווק הישיר של חברות הביטוח, 
תוך שהוא קורא לחברות לעבוד אך ורק 
איציק  דרך סוכני הביטוח. סוכן הביטוח 
הדת  ברוח  לחג  ברכה  דברי  נשא  להב 
והיהדות. הרמת כוסית משותפת ואיחולים 
חמים לסוכנים ולבני משפחותיהם, חתמו 
חושים  אמן  שבמהלכו  האירוע,  את 
הדהים את קהל הנוכחים במופע מהמם 

ומהפנט. 

הרמת כוסית לחג הפסח - מחוז חיפה והצפון

<< המשך הכתבה מעמ' קודם 

לשכת סוכני ביטוח בישראל

לחבר הלשכה יצחק ברוך משתתפים 
בצערך במות אחיך שאול ברוך ז"ל

שלא תדע עוד צער

לחבר הלשכה שמעון גילור משתתפים 
בצערך במות אביך צבי בן רפאל גילור ז"ל

שלא תדע עוד צער

למשפחת כץ משתתפים בצערכם 
במות חבר הלשכה משה כץ ז"ל

שלא תדעו עוד צער
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שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
*סוכן ביטוח מקצוען מאחת הסוכנויות 

הגדולות בארץ מעוניין לרכוש תיק ביטוח 
איכותי באזור ירושלים ו/או באזור המרכז 

גבי 052-6222944

*סוכן ביטוח חיים בלבד, מחפש לרכוש 
תיקי ביטוח חיים קטנים עד בינוניים, ושת"פ 

מול סוכן אלמנטר למכירת ביטוח חיים
פרטים ליצירת קשר -

יובל מור 054-7179599
Mor-ins@012.net.il

***קלאוזנר סוכנות לביטוח )2007( בע"מ 
מעוניינת ברכישת תיקים ללא מנגנון 

התאמה, בכל הענפים ובכל רחבי הארץ.
לפרטים ניתן לפנות לשי 052-8033305 

 shay@klauzner.co.il או במייל

***סוכנות ביטוח גדולה מת"א מעוניינת 
לרכוש תיקים איכותיים, בכל גודל ובכל סוג 

בתנאים מעולים, סודיות מובטחת. 
לאבי-0505234664

***סוכנות ביטוח גדולה מרמת-גן מעוניינת 
לרכוש תיקים מכל סוג

סודיות מובטחת - דין - 0543971771

***לסוכני ביטוח פנסיוני:
הצטרף למיזם ״פרטנרס״. שרותי משרד 
והחשוב ביותר מאגר הפניות בלתי נדלה 

של לקוחות קיימים. המיזם מתמקד 
בביטוחי פרט.לפנות אל שרגא לידור 

0546655736

***סוכנות ביטוח גדולה ואיכותית מעוניינת 
בשת"פ )מלא ואו חלקי( בתיקי ביטוח 

נא לפנות לגל 058-5000900 
סודיות מובטחת

***לבית סוכנים בתל אביב מוזמנים 
להצטרף סוכנים שעוסקים באלמנטרי 
ובביטוחי בריאות וחיים אשר נמצאים 

בחמש שנים הראשונות בדרכם בביטוח.
משרדים ושירותי משרד יינתנו למתאימים.
לפרטים לפנות לנעמי 03-9239292 

שלוחה 101

***סוכנות לביטוח ותיקה העוסקת בכל 
תחומי הביטוח, הפנסיה והפיננסים

מעוניינת לרכוש תיק/י ביטוח 
)באופן חלק או מלא(, נא לפנות: 
 dudi@gamafinansim.co.il

050-538629 דודי 

***סוכנות לביטוח ותיקה העוסקת בכל 
תחומי הביטוח, הפנסיה והפיננסים
מעוניינת לספק לך בסיס להגדלת 
הכנסותיך על ידי שת"פ בכל אחד 

מהתחומים
נשמח לתאם פגישה לא מחייבת 

dudi@gamafinansim.co.il :במשרדך
050-538629 דודי 

***סוכנות ביטוח מהאיכותיות בשוק 
מחפשת סוכן ביטוח עם 2-3 שנות ותק 

לעבודה על תיק לקוחות קיים! 
העבודה על בסיס שותפות! 

dudi@amitim-ins.co.il מייל לקו"ח
052-6881144 דודי

מודעות דרושים
*לסוכנות ביטוח ותיקה באזור נתניה
דרושה פקידה בתחום האלמנטרי,

דוברת צרפתית. 
כתובת למשלוח קורות חיים:

gilad@as-ins.co.il

***פקיד/ה עם רישיון ביטוח חיים לעבודה 
בסוכנות ביטוח בפריסה ארצית.

דרישות: אין צורך בניסיון בביטוח!! 
חובה: דיבור והבנה עברית ורוסית. 

העבודה בהחלט יכולה להתאים לאנשים 
בגילאי +50. 

המבקשים משרה מלאה ואף חצי משרה.
סוכן/נת עם רישיון בביטוח חיים דובר/ת 
השפה הרוסית ועברית לעבודה בסוכנות 
ביטוח ארצית. העבודה בהחלט יכולה 

להתאים לאנשים בגילאי +50. המבקשים 
משרה מלאה ואף חצי משרה.

לפרטים: יוליה טיטלמן 
טל: 0737-956100 נייד: 0544-867879

***צפרירים - קבוצת ביטוח "צפונית" 
סוכנות לביטוח.

מרחיבה את פעילותה דרושים סוכני ביטוח 
מורשים בענף אלמנטרי / חיים, 

פנסיה ובריאות.
בדבר פרטים נא להתקשר לאלי שטרק 

טלפון - 050-5208202 
סודיות מובטחת.

***רונור סוכנות ביטוח בע"מ מעוניינת 
לרכוש ואו שת"פ בתיקי ביטוח חיים וכללי

לפרטים: דודי - טל. 0507614476
ronorjoe@smile.net.il מייל
או גבריאל - טל. 0522759119
gmail.com@7305550 מייל

***למשרד ביטוח גדול בפארק המדע 
ברחובות דרושה ל 1/2 משרה 

פקידה מנוסה בביטוחי חיים עם נסיון וידע 
תפעולי מערכות מגדל )חובה(, 

הראל והפניקס
נא לשלוח קורות חיים

hadas@financeshop.co.il

***דרוש/ה לסוכנות ביטוח בנס ציונה.
חתמת עסקים אלמנטרי למשרה מלאה 

בעלת ניסיון.
ישראל - 0544260833
Israel@di-ins.co.il

***לסוכנות ביטוח בתל אביב דרושה 
חתמת רכב ודירות שירותית ומקצועית 

 לטיפול בלקוחות. שעות העבודה
08:30 - 15:30 ללא ימי שישי.

קורות חיים יש להעביר ל:
gil@hish-ins.co.il

***למשרד סוכן ביטוח בתל אביב דרושה 
פקידה עם ידע מוכח באלמנטרי וידע

מינימלי בחיים למשרה חלקית 
 0544635717

***למשרד ברחובות דרושה פקידת ביטוח 
אלמנטרי עם נסיון למשרה מלאה.

bituachrechovot@gmail.com

***לסוכנות ביטוח מובילה בראשון לציון 
דרושים/ות סוכני ביטוח בעלי רישיון חיים

שכר בסיס + עמלות + רכב + נייד 
הכוונה ליווי מקצועי, ואפשרויות קידום.
ניסיון במכירות למגזר העסקי והפרטי
הופעה ייצוגית, יחסי אנוש מעולים. 

קורות חיים לפקס 03-9414114
shlomo@gotec.co.il - למייל

***לסוכנות ביטוח בקריות דרושה פקידת 
ביטוח עם ניסיון מוכח באלמנטרי.
נא לשלוח קורות חיים למייל: 
reuvenar@netvision.net.il

השכרת משרדים
**בית סוכן מאובזר לסוכנים באזור רחובות 

תשלום חודשי 1,900 ₪ לחודש
ניתן לקבל שירותי מזכירות ושירותי ביטוח 

בתשלום נוסף. לפרטים נא לפנות ל-
08-9460461 שלוחה 1

**לסוכן ביטוח 2 וחצי חדרים בבניין 
משרדים בקרית חיים מזרחית

חניה בשפע. בני 050-3280777

***משרד/שני משרדים
לסוכן ביטוח באזור קרית מטלון בפ"ת

עמית 050-7844326

לוח הביטוח
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת 2013, מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל:

lishka@insurance.org.il // הפרסום מוגבל ל- 3 שבועות 


