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העיתון של ענף הביטוח

הישג חסר תקדים ללשכה: 
השבוע נחצה רף 4,000 החברים בלשכה!

ועוצמה:  תאוצה  וצוברת  ממשיכה  הלשכה 
השבוע נחצה רף 4,000 החברים בלשכה! 
 2,784 2007 מנתה הלשכה  כזכור, בסוף 
זינק  המספר  כאמור,  כיום,  בלבד.  חברים 
בנטרול  נטו,  גידול   - כ-44%  של  בשיעור 
ככל  כי  יצוין  עוד  וכו’.  מהענף  פורשים 
בישראל  מקצועי-עסקי  ארגון  אין  הידוע 
השנים  לאורך  מציג  אשר  הלשכה,  כמו 
מצטרפים  של  חיובית  מגמה  האחרונות 
מתחייב  ולא  עצמאי  בסיס  על  חדשים 
אודי  אחר.  או  סטאטוטורי  מעמד  מתוקף 
בסיפוק  הגיב  הלשכה,  נשיא   ,CLU כץ 

הבחירות  במצע  נזכר  “אני  ואמר:  לנתונים 
שלי לפני הקדנציה הראשונה שלי בתפקיד. 
את מספר  להגדיל  מרכזי  כיעד  אז  הצבתי 
כוחה.  את  להעצים  ובכך  בלשכה  החברים 
חזקים!  יותר  חברים,  יותר  היה:  המסר 
החדשים  החברים  של  המאסיבי  הגידול 
הוא העדות הטובה ביותר להבנה הקיימת 
סוכן  לכל  המקצועי  הבית  היא  שהלשכה 
כיום  היא  והלשכה  הארץ  ברחבי  וסוכנת 
ותרומה  השפעה  עוצמה,  בעל  חזק,  ארגון 
של  ומרכזיותם  פעילותם  להמשך  מכרעת 
כבוד  תעודת  “זוהי  כץ,  לדברי  הסוכנים”. 

עבורנו, כלל סוכני הביטוח, ואמשיך עד סיום 
תפקידי בסוף השנה להרחיב עוד יותר את 
מעגל החברים בלשכה. ככל שנהיה גדולים 
יובטח!”.  עתידנו  כך   - יותר  וחזקים  יותר 
מוטי קינן, מנכ”ל הלשכה, בירך גם הוא על 
ההישג יוצא הדופן. בפנייתו לעובדי הלשכה 
לגידולה  התורמים  לכל  הכבוד  “כל  כתב: 
והתעצמותה של הלשכה. זהו הישג מעורר 
 - יותר  גם בראיה רחבה  והשראה  הערכה 
פנסיה  הביטוח,  בענף  העוסקים  כל  בקרב 
ופיננסים. עלינו להמשיך במלאכה החשובה 
ולא לשקוט על השמרים. עוד רבה הדרך”. 

עכשיו זה רשמי:
“פסגות” רכש את פעילות ביטוח החיים של שירביט 

ב-12.5 מיליון ₪
ההשקעות  בית  לעובדה:  הפך  הצפוי 
בדש,  חגי  המנכ”ל  בראשות  “פסגות”, 
חברת  של  החיים  ביטוח  פעילות  את  רכש 
בכ-12.5  מוערך  העסקה  היקף  “שירביט”. 
מיליון ₪. הפעילות הנרכשת תנוהל על ידי 
אריק יוגב, מי שהיה עד לאחרונה המשנה 
וערוצי  הלקוחות  חטיבת  וראש  למנכ”ל 
אהוד  “פסגות”,  יו”ר  ב”מגדל”.  ההפצה 
שפירא, מסר עם החתימה על ההסכם: “אנו 
הביטוח  לתחום  פסגות  כניסת  כי  סבורים 
תהווה את אחד ממנועי הצמיחה של פסגות 
בשנים הקרובות. עסקה זו היא עדות נוספת 
ההשקעות  בית  של  הפיננסית  לאיתנות 
למהלכים  המניות  בעלי  שרוכשים  ולאמון 

ודירקטוריון  ההנהלה  מובילים  אותם 
החברה”. לדברי מנכ”ל “פסגות”, חגי בדש, 
“עבורנו בפסגות, כבית ההשקעות הראשון 
ביטוח,  חברת  להקים  שבחר  בישראל 
המתבצע  נוסף  אסטרטגי  במהלך  מדובר 
החברה.  של  העסקיות  לתוכניות  בהתאם 
שאנו  השנייה  המשמעותית  הרכישה  זוהי 
עסקת  השלמת  לאחר  השנה,  מבצעים 
מבט תעודות סל. היתרון לגודל של פסגות, 
תפעול  ההשקעות,  ניהול  היבטי  בכל 
מגוון  ולהציע  להמשיך  לנו  יאפשר  ושירות, 
והפיננסי  מוצרים מובילים בתחום הפנסיוני 
היועצים  העסקיים,  ולשותפינו  ללקוחותינו 
ולייצר ערך עבורם  וסוכני הביטוח,  בבנקים 

ספיר,  גיל  מנגד,  המניות”.  בעלי  ועבור 
שמחים  “אנו  כי  ציין  “שירביט”,  מנכ”ל 
פעילות  למכירת  ההסכם  על  ומברכים 
ביטוח החיים שלנו לפסגות. מדובר במהלך 
הליבה  בתחומי  להתמקד  לנו  שיאפשר 
נוספות  פעילויות  ולפתח  שלנו  הביטוחיים 
שיתרמו לאטרקטיביות שלנו בפני לקוחותינו 
ושותפינו. זהו הליך שתואם את האינטרסים 
של שני הצדדים ואין לי ספק כי הנהלת פסגות 
החדשה  הביטוחית  הפעילות  את  תוביל 
להישגים גדולים. אני מאחל להם בהצלחה”. 
יצוין כי עסקת הרכישה תלווה על פי הערכות 
ביטוח  מפעילות  בכירים  או  בכיר  בקליטת 

החיים של “שירביט” ב”פסגות”. 
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הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון והמפקח על הבנקים 
סיכמו להקדים מועדי פרסום דוחות כספיים 

וחסכון  ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה 
שריג,  עודד  פרופ’  האוצר,  במשרד 
דוד  ישראל,  בבנק  הבנקים  על  והמפקח 
וחברות  בנקים  כי  לאחרונה  סיכמו  זקן, 
הכספיים  דוחותיהם  את  יפרסמו  ביטוח 
השנתיים, חודשיים מסוף השנה )עד סוף 
חודש פברואר( ולא אחרי שלושה חודשים, 
במקביל,  כיום.  מחייבות  שההוראות  כפי 
כספיים  דוחות  של  הדיווח  מועד  יקוצר 
ולא  הרבעון  מסוף  ימים  ל-45  רבעוניים 
כפי שההוראות מחייבות  חודשיים אחריו, 

האוצר,  במשרד  גורמים  לדברי  כיום. 
לציבור  תאפשר  הפרסום  מועדי  הקדמת 
על  יותר  מהיר  באופן  עדכני  מידע  לקבל 
של  הפעילות  ותוצאות  הכספי  המצב 
הגופים. עוד מציינים באוצר כי בכך תגבר 
השקיפות ותשתפר יכולת קבלת החלטות 
של ציבור המשקיעים. במקביל, ממשיכים 
הגילוי  לשיפור  לפעול  המפקחים  שני 
לציבור ביתר ההיבטים, לרבות באמצעות 
בחינה נמשכת של שלמות דרישות המידע, 
כמות המידע הנדרש, איכותו, הרלבנטיות 

נמסר  האוצר  בהודעת  הצגתו.  ואופן  שלו 
גופים  תחייב  הפרסום  מועדי  “הקדמת  כי 
את  לייעל  מבקרים  חשבון  ורואי  פיננסיים 
לכן  כספיים.  דוחות  לפרסום  היערכותם 
פני  על  הדרגתי,  באופן  יתבצע  השינוי 
מספר שנים. המהלך נולד על רקע צעדים 
בארה”ב  לדוגמה,  בעולם.  שננקטו  דומים 
לציבור  לפרסם  נדרשים  גדולים  תאגידים 
את דוחותיהם הכספיים השנתיים עד תום 
חודשיים מתום השנה אליה מתייחס הדוח 

השנתי”.

חום יולי-אוגוסט - נוחות המזגן מול החום בחוץ
מאת: יובל ארנון, סגן יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני

של  בפגישה  נוכח  הייתי  ימים  מספר  לפני 
להצגת  סוכן  עם  ביטוח  מחברת  מפקח 
הבריאות  בתחום  ביטוח  מוצרי  מספר 
והסיעוד. תוך כדי הצגת החומר שאל הסוכן 
אם ניתן למכור את המוצרים דרך הטלפון. 
לא  שזה  הייתה  תגובתו  בשלילה  כשנענה 
קצר  תחקור  לאחר  מסתבר  אותו.  מעניין 
כי הסוכן כבר זמן רב אינו מסתובב בשטח 
בטלפון  למכור  אפשר  ואם  לקוחותיו  אצל 
לא  אזי  לא  ואם  זאת  עושה  מסוים  מוצר 
עושה מאום. כיוון שאותו סוכן עובד באזור 
לאור  גדולה  גיאוגרפית  פריסה  עם  הצפון 
שעלתה  הטענות  אחת  לקוחותיו,  פיזור 
על  חבל  ללקוחות...  להגיע  טעם  “אין  כי 
הזמן והדלק...” - ופה, לדעתי, נעוצה אחת 
הסכנות הגדולות לעתידו של סוכן זה ולצערי 
שונות  מסיבות  אשר  ואחרים,  טובים  לעוד 
עם  ונפגשים  לשטח  יוצאים  אינם  ומשונות 
לקוחותיהם, אלא מסתפקים בדיוור או שיחת 
הוא  הלקוח  בו  בעידן  חיים  אנו  ודי.  טלפון 
המשאב החשוב ביותר של הסוכן. לא הרכב 
שלו, לא המשרד שלו וגם לא המחשב שלו. 
המשאב החשוב ביותר לכל סוכן הוא הלקוח 
עיניים טורפים  ולאותו משאב לוטשים  שלו 
בוחל באמצעים  לא  גם  רבים, אשר חלקם 

היום  הפרמטרים  אחד  אחרים.  או  כאלו 
יותר מתמיד לשערך שווי עסק ואיתנות היא 
בדיקת מידת הנאמנות של הלקוחות: ככל 
שהלקוח חוזר ורוכש מאותו יצרן ולאורך זמן 
רב הוא מוגדר כלקוח טוב, וככל שיש רבים 
כאלו המשמעות היא שתיק הסוכן במקרה 
מחיר  יש  ולזה  זמן  לאורך  יציב  הינו  שלנו 
ומשמעות חשובה ביותר. הלקוח של היום 
רוצים  כולם  רבים.  לטורפים  כאמור  חשוף 
כל  נחשף  עצמו  הלקוח  מבשרו.  “לטעום” 
הכתובה  במדיה  וגירויים,  לאיתותים  הזמן 
או הדיגיטלית, בפניות של יועצים מהבנק או 
דרך מקום עבודתו וכו’. הדבר היחידי שיכול 
לעמוד כחוצץ בינו ובין שאר הטורפים היא 
לא  הקיים.  לסוכן  ונאמנותו  הערכתו  מידת 
אלא  ליום ההולדת,  ברכה  ולא  נמוך  מחיר 
את  שם  שהוא  ומבוססת  אמיתית  אמונה 
הוגן  מקצועי,  אדם  בידי  לו,  והיקר  מבטחו 
ואשר יודע לתת שרות. סדר היום בעבודת 
סוכן הביטוח עובר שינוי: במקום להתחפר 
לצאת  הסוכן  חייב  ומזגן,  מחשב  מאחורי 
לשטח, להגיע למפעלים שמבטח, להיפגש 
עם הבעלים, אבל גם עם העובדים, להגיע 
ולא  שלהם  בעסק  אותם  ולבקר  לעצמאים 
בבית  שרות  פגישות  לקבוע  בחידוש,  רק 

הלקוח או לחילופין במשרדו. בסופו של יום 
המכנה המשותף לכל פעולות אלו זה מגע 
עם הלקוח, מגע יזום ע”י הסוכן, מגע מתוכנן 
ומקצועי, מגע אשר נעשו לפניו שיעורי בית 
וברור לאן רוצים להגיע. לא להשאיר כלום 
סיכוי  יש  זו  בצורה  רק  לאלתור.  או  לספק 
ביותר  והיעילה  הנכונה  בצורה  להגן  לסוכן 
על הטריטוריה שלו מפני טורפים ובטח לא 
במכירה דרך הטלפון או חלוקת לוח שנה. 
נקודה נוספת שהיום למעשה מחייבת סוכן 
על  ההחתמה  היא  לקוחותיו  עם  להיפגש 
ישיבה  מחייבת  אשר  ב1,  כוח  ייפוי  טופס 
פרונטאלית עם הלקוח. אז אם כבר נפגשים 
לבדיקת  זאת  לנצל  לא  למה  אז  וחייבים, 
דרך  נדרש?  אם  מוצרים  והשלמת  צרכים 
בילה  סוכן חזר השבוע לשטח,  אותו  אגב, 
יום שלם בצפון, בחום, אבל חזר עם סיפוק 
הגעתו  את  מאוד  העריכו  לקוחות  אדיר: 
אליהם, רכשו ממנו מוצרים חדשים, עדכנו 
תהליך  של  ובסופו  השתנו  אשר  פרטים 
שהרעיפו  החום  עם  המזגן  קור  הוחלף 
הלקוחות. הסוכן סיכם ואמר כי זה רק עושה 
שנים  כמה  אותו  ומחזיר  עוד  של  חשק  לו 
אחורה מבחינת הסיפוק שהיה לו בעבודה. 

נקודה למחשבה.
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הסתיים הקורס המשותף בדיני ביטוח ללשכה ולפקולטה 
למשפטים - אוניברסיטת בר-אילן

הלשכה, בשיתוף עם הפקולטה למשפטים 
בן  קורס  קיימה  בר-אילן,  באוניברסיטת 
הידע  את  להרחיב  שנועד  חודשים,   4
הביטוח  סוכן  של  והמשפטי  המקצועי 
אלמנטרי,  ביטוח  ובהם  שונים  בנושאים 
משתתפי  כ-40  ועוד.  בריאות  פנסיוני, 
בהנחיית המרכזת האקדמית של  הקורס, 
זכו לתמהיל  עו”ד רחל לויתן,  הפקולטה, 
ידי מיטב  ניתנו על  עשיר של תכנים אשר 

והפרקטיקה  האקדמיה  מתחום  המומחים 
היום- בחיי  השונים  בנושאים  העוסקים   -
יום. את שביעות הרצון והתועלת שהפיקו 
עמנואל  לבטא  היטיב  הקורס  משתתפי 
ישראלי CLU, שאמר: זהו הקורס המפרה 
במהלך  השתתפתי  שבו  ביותר  והמועיל 
במשפט  נחתם  הקורס  סיום  שנה”.   25
מבוים ובפסק דין של כבוד השופטת דליה 
סוכני  חשופים  להם  בסיכונים  שדן  גנות, 

נשאו  למסיימים  ברכה  דברי  הביטוח. 
מקום  וממלא  בר-אילן  אוניברסיטת  נציגי 
ציין  רוני שטרן, אשר  נשיא הלשכה,  וסגן 
הלשכה  רואה  בה  החשיבות  את  בדבריו 
בקרב  המקצועי  הידע  ובקידום  בחיזוק 
חבריה, סוכני הביטוח. עוד ציין כי הלשכה 
עם  הפעולה  שיתוף  את  ותקדם  תמשיך 
האוניברסיטה - הרחבת והגדלת הקורסים 

האקדמאיים בנושאי ביטוח. 

מגן מהיר
תוך שבוע: למעלה מ-100 פוליסות ‘מגן לעתיד’ של 

‘הכשרה’ נמכרו 
‘מגן לעתיד’ של ‘הכשרה’ אכן מסתמן כדבר 
ממאה  למעלה  כי  נמסר  מהחברה  הבא: 
פוליסות של ‘מגן לעתיד’- הבשורה החדשה 
בתוך  נמכרו  הפנסיוני,  החיסכון  בתחום 
הדרך  פורץ  המוצר  כזכור,  משבוע.  פחות 
ביטוחי  בין יתרונות  משלב  ‘הכשרה’  של 
ומעניק ערך  מנהלים ויתרונות קרן פנסיה, 
ביטחון   - מוסף משמעותי לתא המשפחתי 
השקת  את  ליוותה  החברה  לעתיד.  מקיף 
שיווקיות,  פעולות  של  בשורה  לעתיד’  ‘מגן 
בשבוע  מיוחד  סוכנים  כנס  עריכת  לרבות 
אודותיו.  ופירטה  הציגה  שבו  שעבר, 
בעקבות הצלחת המוצר מתכוונת ‘הכשרה’ 
לפתח אותו כמוצר “stand alone”, שיימכר 

בסדרת  החיסכון  לתוכנית  נלווה  כמוצר 
למתחרה  אותה  ויהפוך  אינווסט”  “בסט 
אטרקטיבית מול קופות הגמל. לדברי שמעון 
מירון, משנה למנכ”ל וראש אגף ביטוח חיים 
עינינו  לנגד  “שמנו  ב”הכשרה”,  ופיננסים 
ביותר  הטוב  המנהלים  ביטוח  את  ליצור 
בענף, כאשר ביטוח המנהלים נותן יתרונות 
רבים, ביניהם דמי ניהול אטרקטיביים ללא 
פגיעה בעמלת הסוכן. מטרה נוספת הייתה 
ולהעניק  לדאוג למשפחה לכל אורך הדרך 
כי  הוסיף  מירון  אמיתי”.  כלכלי  ביטחון  לה 
“בימים של אי יציבות כלכלית, כאשר אירוע 
משפחה  למוטט  יכול  מוות  או  תאונה  כמו 
לנעלי  נכנסים  אנחנו  כלכלית,  מבחינה 

הכנסה  לרמת  ודואגים  העיקרי  המפרנס 
של המשפחה עד גיל הפרישה, וגם לאחר-

שאף  הלוואי  הפנסיה.  תקופת  במשך  מכן 
אחד לא יזדקק לכך, אבל אם חלילה כן, יש 
מעתה מי שידאג כלכלית למשפחת הנפטר 
באותה  לחיות  להמשיך  יוכלו  כי  ויבטיח 
מירון  ציין  עוד  הורגלו”.  אליה  חיים  רמת 
“רובד זה של שחרור הפקדות כתוצאה  כי 
אמיתית  מהפיכה  מהווה  פטירה,  ממקרה 
בעולם הביטוח, ומציב את הכשרה כחברה 
הראשונה בענף שמעניק ביטחון כפול לתא 
לכל  פיננסי  ביטחון  כלומר,   - המשפחתי 
אורך הדרך עד גיל פרישה, וגם לאחר-מכן 

בתקופת הפנסיה”. 

אריק פרץ עוזב את “פסגות”
אריק פרץ עוזב את “פסגות” לאחר כשנתיים 
וחצי שבהן כיהן כסמנכ”ל בכיר והאחראי על 
הפיתוח העסקי. פרץ גויס לתפקיד בשנת 
2011 על ידי רונן טוב, לשעבר מנכ”ל בית 
ההשקעות הגדול בישראל, כשלפני כן עבד 
במשרד  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  באגף 
האוצר. בתפקידו האחרון באגף כיהן במשך 
אגף  על  לממונה  בכיר  כסגן  שנים  ארבע 
שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר. 
לאחר   ,2010 במהלך  מהאוצר  פרש  הוא 
להחליף  המובילים  המועמדים  בין  שהיה 

פרישתו  ענתבי.  ידין  דאז,  הממונה  את 
רונן טוב  מ”פסגות” מגיעה כשברקע צפוי 
להצטרף לתפקידי המשנה למנכ”ל “מיטב-
“מיטב-דש  של  פעיל  יו”ר  השקעות”,  דש 
ופנסיה” וראש סוכנות ביטוח שמקים  גמל 
בית ההשקעות. ברקע קיים נתון משמעותי 
שוק  אגף  על  הממונה  של  פרישתו  נוסף: 
ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, פרופ’ 
השנה.  אוגוסט  חודש  בסוף  שריג,  עודד 
גם המשנה לממונה, רו”ח לי דגן, תסיים 

בשבועות הקרובים את תפקידה. 

גיורא פלונסקר 
חוזר ל”איילון”

בעקבות פרישתו של עודד צסרקס, סמנכ”ל 
ב”איילון”,  כללי  ביטוח  אגף  ומנהל  בכיר 
ממנו  לתפקיד,  פלונסקר  גיורא  ישוב 
איש  הינו  פלונסקר   .2009 בתחילת  פרש 
בתחום  עשיר  רקורד  בעל  מוערך,  ביטוח 
האלמנטאר. עם פרישתו מ”איילון” הצטרף 
עסקי  לפיתוח  כסמנכ”ל  ישראל”  ל”מארש 
כעת,  גדולים.  עסקים  ביטוח  על  והאחראי 
סמנכ”ל  לתפקיד  פלונסקר  יחזור  כאמור, 

ומנהל אגף ביטוח כללי של “איילון”. 
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אושר לקריאה שנייה ושלישית: זכאים לגמלת סיעוד יוכלו 
להמשיך לבחור בגמלה כספית או בשירותים בפועל

 ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת 
שנייה  לקריאה  אחד  פה  השבוע  אישרה 
מסעיפים  המורכבת  חוק  הצעת  ושלישית 
ההסדרים.  מחוק  הוועדה  ידי  על  שפוצלו 
לפי הצעת החוק שאושרה ובניגוד לסעיפים 
המקוריים שביקשה הממשלה לאשר בחוק 
בקבלת  הזכאים  את  )לחייב  ההסדרים 
הזכאים  קשישים  בלבד(,  כספית  גמלה 
לביטוח  המוסד  מטעם  סיעוד”  ל”שעות 
לאומי ומעסיקים מטפל צמוד יוכלו להמשיך 
ולבחור האם לקבל גמלה כספית או לחילופין 
הבחירה תתבצע  )“בעין”(.  בפועל  שירותים 
היתר  לקבלת  הבקשה  הגשת  במעמד 
יוכל הזכאי  נתון  להעסקת מטפל. בכל רגע 
תיכנס  ובקשתו  מסלול,  ולשנות  להתחרט 
לתוקף כעבור חודש. זאת באמצעות המשך 

קיום “פיילוט” אותו חוקקו יו”ר הוועדה ח”כ 
חיים כץ וח”כ שלי יחימוביץ’. הפיילוט יורחב 
לכלל אזורי הארץ, במקום תשעה אזורים כפי 

שנהוג כיום, ויימשך עד ינואר 2015. 
לדרישתו של יו”ר הוועדה ח”כ כץ, על מנת 
לוודא כי לנגד עיניו של הזכאי יעמדו מכלול 
יקבע  הרווחה  שר  הרלוונטיים,  השיקולים 
תקנות באישור ועדת העבודה והרווחה של 
האפשרויות  כוללות  מה  שיפרטו  הכנסת, 
העומדות בפני הזכאי, מהן הזכויות שעומדות 
ועוד.  הרשויות  מטעם  פיקוח  הסדרי  לו, 
שיעקוב  מחקר  לקיים  כץ  ח”כ  דרש  בנוסף 
יובאו  ושתוצאותיו  התכנית  הפעלת  אחר 
הכנסת  של  והרווחה  העבודה  ועדת  בפני 
בתום תקופת הפיילוט, על מנת שתדע לקבל 
החלטות לאחר סיומו. עד לאישור התקנות, 

שהיה  כפי  האזורים  בתשעת  הניסוי  יימשך 
עיני  “לנגד  בדיון:  אמר  כץ  ח”כ  כה.  עד 
עומדת טובתם של הנזקקים בלבד. עליהם 
להיות מיודעים באופן מלא לגבי משמעויות 
הבחירה שלהם, ויש לאפשר להם להתחרט 
בקלות. כל זכאי ומשפחתו יעשו לעצמם את 
מחברי  טוב  פחות  לא  יודעים  הם  החשבון, 
הכנסת ומחברות הסיעוד”. ח”כ אורלי לוי-

לגבי  “ההקלה  ומסרה:  הגיבה  אבקסיס 
חברות  בין  תחרות  תיצור  השינוי  אפשרות 
פנה  מנגד  המטופל”.  של  לטובתו  הסיעוד, 
הישראלית  האגודה  יו”ר  בריק,  יצחק 
“מדוע  וטען:  הוועדה  לחברי  לגרונטולוגיה, 
אתם ממהרים? יש לדון בנושא עם גורמים 
ולא  מעמיק  באופן  וחברתיים  מקצועיים 

להיחפז. זה הרה גורל”. 

כלל השיקה פיילוט ל”פרויקט 007” המיועד לסוכנים 
מובחרים בביטוח כללי

השקת  על  השבוע  הודיעה  “כלל ביטוח” 
 ”007 “פרויקט   - חדש  לפרויקט  פיילוט 
מובחרים  לסוכנים  לאפשר  נועד  אשר   -
להרחיב  כללי  בביטוח  של החברה 
סיכון,  למוצרי  שלהם  המוצרים  סל  את 
ושיווק  מכירה  כלי  שהם מקבלים  תוך 
מרכז  במרחב  יתקיים  הפיילוט  חדשניים. 
המכירות  פורום  במסגרת  החברה,  של 
והפיתוח שהוקם בסניף הסוכנים במרחב. 
לדברי ניר סטילוגלו, מנהל סניף סוכנויות 

“בתקופה  ביטוח”,  ב”כלל  מרכז  במרחב 
אנו מזהים  זו של סביבה עסקית משתנה 
הזדמנות עסקית חדשה שתאפשר לסוכני 
את  להרחיב  בביטוח כללי  שהתמחו  כלל 

המכירות שלהם למוצרי סיכונים.
הסוכנים שישתתפו בפיילוט נבחרו בקפידה 
של  ושיווקיות  מקצועיות  מהרצאות  וייהנו 
אחד ממחוללי  בתחום.  המומחים  מיטב 
של  המעורבות  הוא  בפרויקט  ההצלחה 
פעיל  חלק  שייקחו  הסוכן  משרד  עובדי 

בהכשרה”. עוד מסר סטילוגלו כי “הפרויקט 
נבחרים  סוכנים  כולל  והמאתגר  החדש 
ולחזק  ההכנסות  את  להגדיל  המעוניינים 
את הקשר עם לקוחות המשרד, זאת תוך 
מוצרי  והטמעת  חדשניים  שיווק  כלי  מתן 

סיכונים בתהליך העבודה השוטפת”. 
יעקב  במעמד  נערכה  הפיילוט  השקת 
“כלל  למנכ”ל  המשנה  זכריה,  )צ’יקו( 
ביטוח” וראש מערך העסקים של הקבוצה 
ושלומי תמן, מנהל מרחב מרכז בקבוצה. 

“שגריר-פוינטר” חנכה מרכז שירות לוגיסטי חדש בירושלים
חברת “שגריר-פוינטר” חנכה לאחרונה מרכז 
כ-4  של  בהשקעה  בירושלים,  חדש  שירות 
מיליון ₪. מדובר במרכז הכולל מוסך פחחות 
וצבע, שהינו הרביעי של החברה. עוד כולל 
המרכז, הממוקם בשכונת “תלפיות” ומשתרע 
על פני שטח של 1,200 מ”ר, מרכז להתקנות 
מרכז  “פוינטר”,  של  ומיגון  איתור  מערכות 
להשכרת רכב המשרת את מבוטחי חברות 
תפעול  מרכז  חלופי,  רכב  לקבלת  הביטוח 
צנרת  תיקוני  )שירות  “ש.כ.ל”  חברת  של 
ירושלים  אזור  לתושבי  לבית(  ואינסטלציה 

“שגריר”.  של  וגרירה  דרך  שירותי  ומרכז 
שנרכשה  המוסכים  לרשת  מצטרף  הוא 
בעבר תמורת 12 מיליון ₪ משמעון ברזילי, 
ורעננה,  אשדוד  בחולון,  כבר  פרוסה  אשר 
ויעניק שירות כולל של טיפולים ותיקונים של 
לחברות  הרכבים,  סוגי  לכל  וצבע  פחחות 
קראוס,  מיכה  רכב.  ובעלי  רכב  ציי  ביטוח, 
באירוע  ציין  “שגריר-פוינטר”,  קבוצת  מנכ”ל 
הפתיחה, שנערך ב-30.7.13 במעמד סוכני 
ביטוח, אנשי ביטוח וגורמים מתחום הרכב, 
נוסף שמשלב מספר  “זהו מרכז לוגיסטי  כי 

רב של שירותים שהקבוצה מספקת - תחת 
מוניטין  לשגריר-פוינטר  אחת.  גג  קורת 
ואמינות רבה בתחום השירותים לרכב מזה 
כיעד להמשיך בשנת  לנו  ושמנו  כ-30 שנה 
2014 בפריסה ארצית ולהרחיב את הרשת 
בתחום  וגדולה  ארצית  לרשת  שתהפוך  כך 
תאונות  אלפי  במאות  מטפלת  אשר  זה, 
בשנה”. יצוין כי מבין משתתפי האירוע נמנו 
רוני שטרן, ממלא מקום וסגן נשיא הלשכה, 
של  ירושלים  מחוז  מנהלת  כהן,  ואפרת 

חברת “שומרה”.

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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משרד האוצר פרסם מכרז לביטוח רכבם של עובדי 
המדינה לשנת ;2014 היקף המכרז - 235 מש”ח

פרסם  האוצר  במשרד  הכללי  החשב  אגף 
המדינה  עובדי  של  רכבם  לביטוח  מכרז 
הרכב  ביטוח  במכרז  מדובר   .2014 לשנת 
לפי  ישראל.  במדינת  הגדול  הקולקטיבי 
תנאי המכרז, המציעים ידרשו לסל שירותים 
שירות  ולרמת  מורחב  ביטוחיים  וכיסויים 
ולכן  שירות  על  דגש  ניתן  במכרז  גבוהה. 
הוקם מוקד טלפוני לבירור וטיפול בתלונות 
בזמן  הזוכות  הביטוח  חברות  מול  עובדים 
ייבחר  ההצעות  בדיקת  במסגרת  אמת. 
ביותר  הזול  הסל  את  שיעניק  התמהיל 

תוך  המדינה,  עבור  השונים  הרכב  לדגמי 
בהם  הרכבים  בהתפלגות  התחשבות 

מחזיקים העובדים. 
ביטוח  חברות  שלוש  עד  במכרז תבחרנה 
חברה  כל  כאשר  השירותים,  לאספקת 
שונים.  רכב  ליצרני  ביטוח  שירותי  תספק 
 ,2013 בשנת  הקודם,  המכרז  במסגרת 
הופקו פוליסות ביטוח לכ-55,000 כלי רכב, 
בהשתתפות  רכבים  כ-26,000  מתוכם 

המדינה. 
סך ההיקף הכספי של ההתקשרות הסתכם 

ב-235 מיליון ש”ח. מהאוצר מציינים כי גופים 
המכרז  ותעריפי  תנאי  את  מאמצים  רבים 
מהווה  והוא  הזוכות  הביטוח  חברות  מול 
מרדכי  נוספים.  קולקטיבים  למכרזים  עוגן 
ויו”ר  הכללית  לחשבת  בכיר  סגן  אלישע, 
מאמצים  “נעשים  באוצר:  המכרזים  ועדת 
ושיפור  הכיסויים  איכות  להעלאת  רבים 
השירות לעובדים תוך שמירה על תעריפים 
אטרקטיביים. מדובר במכרז מורכב המחייב 
התבססות על משתנים אקטואריים והפעלת 

מערך תפעולי תומך”.  

“הראל” חויבה על ידי בית משפט לפצות נפגעת בתאונת 
דרכים בסכום של כחצי מיליון ₪

בימ”ש השלום בת”א דן באחרונה בתביעה לפי 
חוק הפלת”ד בגין נזק גוף שנגרם לתובעת. 
מדובר  הנזק.  להערכת  נגעה  המחלוקת 
באחות ראשית במחלקה פסיכיאטרית בבית 
החולים שיבא, שנפגעה בתאונת דרכים. לפי 
חוות-דעת של שני מומחים שמונו בידי בית 
המשפט, לא נותרה לתובעת נכות נוירולוגית 
צמיתה, אך נגרמה לה נכות זמנית בשיעור 
זמנית  ונכות  חודשים   3 למשך   100% של 
בשיעור של 50% למשך 3 חודשים נוספים. 
פסיכיאטרית  נכות  לתובעת  נקבעה  כן  כמו 
בשיעור 20%. מדובר היה בסוגיה יוצאת דופן 
הקושי  לעובדת  השאר  בין  התייחסה  אשר 
בהשגת טיפול פסיכיאטרי בישראל במסגרת 
הרפואה הציבורית. הקושי גדול יותר כאשר 

הנזקק לטיפול זה הוא איש צוות רפואי העובד 
גדול  חולים  בבית  פסיכיאטרית  במחלקה 
היה  הרגיל  במקרה  מגוריו.  באזור  הנמצא 
על התובעת לקבל את הטיפול בבית חולים 
אפשרי  אינו  הדבר  אולם  עובדת,  היא  שבו 
והתובעת לא מצאה חלופה אחרת לטיפול, 
רפואי שלא  ניתן לטפל בה במרכז  לא  שכן 
שבה  “הראל”,  מגוריה.  מקום  בקרב  נמצא 
הייתה מבוטחת התובעת, הציגה שלל טענות 
כנגד טענות התובעת, לרבות: על התובעת 
חלופי  מקום  למציאת  יותר  להתאמץ  היה 
במסגרת הרפואה הציבורית; חברת הביטוח 
לא חייבת לממן טיפול רפואי פרטי שכן הוא 
ניתן במסגרת “סל הבריאות”; התובעת לא 
שאלו  אף  )על  מעבודה  היעדרויות  הוכיחה 

יותר(  מאוחר  כי  אם  במסמכים,  הוכחו 
הפסד  לתובעת  נגרם  לא  שבפועל  ומכאן 
כספי עקב פציעתה; לא הוכחה הזדקקותה 
ולא  מאחר  ג’.  צד  לעזרת  התובעת  של 
ניתן במסגרת “סל  קיבלה כל טיפול שאינו 
נפרד;  פיצוי  למתן  הצדקה  אין  הבריאות”, 
עוזרים  היו  המשפחה  שבני  מצופה  היה 
במציאת   - מצוקה  בשעת  לתובעת  יותר 
משפטית  השאלה  נאותה.  טיפול  חלופת 
בנוגע  הייתה  כזכור,  הפרק,  על  שעמדתה 
הנזק  להערכת  ביחס  “הראל”  לאחריות 
בימ”ש  שופט  דבר:  סוף  לתובעת.  שנגרם 
מטענות  השתכנע  לא  בשן  ירון  השלום 
“הראל” ובפסיקתו חייב את החברה לשלם 

לתובעת סכום כולל של כחצי מיליון ₪. 

רוצים ללמוד ביטוח? 
בואו למכללה המובילה בתחום!

המכללה לפיננסים וביטוח מבית לשכת סוכני ביטוח

www.hamichlala-bf.org.il :לפרטים נוספים: טל' 03-6395820 או בקרו באתר המכללה
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שבירת הצום המסורתית “פטור רמדאן”
מאת: אריה אברמוביץ, יו"ר מחוז חיפה והצפון

ביום שלישי עם רדת החשיכה הגעתי לפאתי 
כפר מנדא להשתתפות באירוע “פטור רמדאן” 
אליו הוזמנתי בכבוד כיו”ר הלשכה בצפון ע”י 
הסוכנות “עאלם” ובעליה נואף עאלם. כמות 
ואף  זוגם  ובנות  סוכנים  אורחים.  של  גדולה 
את  קידמו  הביטוח,  בסוכנות  ועובדות  עובדי 

ערוכים  שולחנות  ליד  מסובים  כשהם  פני, 
לאחר  המלך.  כיד  ומטעמים  טעם,  בטוב 
ארוחת שבירת הצום עברנו לאולם הרצאות 

שם ראינו מצגת על הסוכנות והישגיה.
כנציג הלשכה הוזמנתי לשאת ברכה ובהמשך 
לברכת “רמדאן קרים”. קראתי לסוכני המגזר 

להצטרף ללשכה הן כחברים ואף כפעילים, 
המיוחדות  בבעיות  לטפל  נוכל  שביחד  כדי 
בשירים  הסתיים  הערב  במגזר.  הקיימות 

מיוחדים ובהגרלת פרסים למשתתפים.
לסיום זכו האורחים בשי, ואני אישית זכיתי 

בחוויה מיוחדת שמומלצת לכולם.

פעילות בסניפים 
ובמחוזות

יום עיון מחוז תל אביב
תאריך 7.8.13 

משעה 08:30 עד 14:00
מלון לאונרדו סיטי טאואר ר"ג 

יום עיון מחוז השפלה
תאריך 6.8.13

משעה: 8:30 עד 14:00
אולמי מון סטון ראשון לציון

טיול מחוז ירושלים 
לחיפה וצפונותיה

תאריך 6.8.13
משעה: 07:00 עד 18:00

למשפחת הרשקוביץ משתתפים 
בצערכם במות חבר הלשכה 

הרשקוביץ סמי ז"ל
שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני ביטוח בישראל

לחברינו מהמגזר

שלוחה ברכת חג שמח 
לרגל חג עיד-אל-פיטר

            אשר יחול בין התאריכים
07-10/08/2013

לשכת סוכני ביטוח בישראל

לשכת סוכני ביטוח בפייסבוק.
www.facebook.com/lishka4u

חברי לשכה, בואו הצטרפו לפייסבוק הלשכה 
והקליקו אהבתי

פורטל חדש לצרכנות ותרבות פנאי לחברי הלשכה
    הלשכה בשיתוף חברת ישראכרט פתחה פורטל צרכנות ותרבות פנאי לחברי הלשכה 

הכולל עולם של הטבות בתחומים שונים ובהם תיירות ונופש, עיצוב הבית, מרכזים רפואיים, מסעדות בתי קפה, 
אופנה וסטייל, תרבות ובידור, ספורט, תכשיטים, ילדים ומשפחה, למשרד ולבית ועוד...

הפורטל בשלבי הרצה ראשוניים ונשמח לקבל הערותיכם הארותיכם לקראת גיבושו הסופי של הפורטל.

הכניסה לפורטל הצרכנות תעשה באמצעות אתר הלשכה www.insurance.org.il באייקון צרכנות ותרבות הפנאי.
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שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
*סוכנות ביטוח באיזור פתח תקוה. מעוניינת 

ברכישת תיקי ביטוח קטנים ובינוניים.
שיחות דיסקרטיות לחלוטין. 

טלפון 050-6350150. רונן. 

*סוכנות ביטוח הפועלת בכל רחבי הארץ 
מציעה לך שיתוף פעולה למכירת ביטוחי 
בריאות ופרט על תיק לקוחות הסוכנות.

אנו נעניק לך שרותי משרד, 
טיפול בתביעות ובנוסף הפניות ותגמול 

נדיב ומפרגן.
dubi@sf-ins.co.il :לפרטים

***סוכן ביטוח חיים מאיזור המרכז
מעוניין בשת"פ עם סוכן אלמנטרי בלבד

youda27@walla.com :לפרטים

***גשר מיזוגים, רכישות ושיתופי פעולה 
בניית תכנית אסטרטגית למי שאין 

דור המשך
dani@gsr.co.il    www.gsr.co.il

***סוכן ביטוח ותיק מעוניין להכניס שותף 
)50%( לתיק ביטוח אלמנטרי רווחי 
ואיכותי ביותר )רוב הפוליסות בתיק: 
דירות, עסקים וחבויות, ומיעוטן כלי 

רכב(.טלפון: 050-4520900

***סוכנות ביטוח ייחודית מגייסת שותפים 
נוספים לפרטים: רועי 03-9319082

***סוכן ביטוח חיים בלבד מאיזור המרכז 
מעוניין בשת"פ עם סוכן אלמנטרי בלבד
להגדלת הפוטנציאל. לפרטים: לאילן 

ilant13@walla.com במייל

***סוכנות ביטוח גדולה וותיקה, הפועלת 
באמצעות 7 סניפים בכל הארץ, מחפשת 

 סוכני ביטוח כללי לשיתוף פעולה. 
4x6lm@walla.co.il נא לפנות במייל

***סוכנות ביטוח גדולה ואיכותית מאזור 
מרכז הארץ העוסקת בתחומי ביטוח 

פרט וסיכונים. מעוניינת לרכוש תיקי פרט 
איכותיים בתנאים טובים

 050-5286707

*** "אפיקי הון" סוכנות לביטוח מחיפה, 
מעוניינת ברכישה או במיזוג של תיקי 

ביטוח, בכל הענפים, מאזור חיפה והצפון. 
לפגישת הכרות ללא כל התחייבות
ובדיסקרטיות מוחלטת נא לפנות 

ל - צ'וקי 050-6501909 
Chuky@afikeyhon.co.il או למייל

***סוכן ביטוח מקצוען מאחת הסוכנויות 
הגדולות בארץ מעוניין לרכוש תיק ביטוח 
איכותי באזור ירושלים ו/או באזור המרכז 

גבי 052-6222944

מודעות דרושים
*למשרד סוכנת ביטוח בכ"ס דרושה פקידה 

לאלמנטרי ידע וניסיון במכירות יתרון.
שעות העבודה 09.00-14.00,

5 ימים בשבוע.
נא לפנות לאורנה טל. 052-3895807.

*פקידה וותיקה בתחום תביעות רכב 
כמו כן מתמחה בתביעות צד ג

למעוניינים לפנות 0504066345 מלכה 
malca204@013.net :מייל

*לסוכנות גדולה ומשפחתית בפתח תקוה 
דרוש/ה פקיד/ה 

לתפקיד תביעות / ביטוחי חיים
משרה מלאה. תנאים טובים למתאים/ה. 
עבודה לטווח ארוך. דרישות: ניסיון קודם 

בתחום תביעות / ביטוחי חיים - חובה
eden-moti@012.net.il :לשליחת קו"ח

**סוכנות ביטוח גדולה בצמיחה בפ"ת 
מעוניינת לקלוט רפרנט\ית איכותיים 

בביטוח חיים.
דרישות התפקיד: ניסיון מוכח בתפעול ב. 
חיים / פיננסים. עדיפות לניסיון בסוכנות 

ביטוח גדולה.
ראש גדול ויכולת עבודה בצוות.

אנו מציעים סביבת עבודה ייחודית עם 
צוות מנוסה תנאי שכר טובים במשרדים 

חדישים וסביבה תומכת .
לפנות בקורות חיים למייל:
adis@expert-fs.co.il

***לסוכנות ביטוח מובילה ברחובות 
בתחום ביטוחי פרט וסיכונים דרושים 

א.מנהל/ת לקוחות , ניתן לשלב התמחות 
בביטוח פנסיוני.

ב.מנהל/ת אדמניסטרטיבית.
קורות חיים למייל

office@magen-ins.co.il 
טלפון 0774180060 פקס 0774180061

***לסוכנות ביטוח באשקלון דרוש/ה 
סוכן/ת בעל\ת רישיון בביטוח חיים.

שכר בסיס + בונוסים קו"ח להעביר ל: 
levor-leon@bezeqint.net

***למשרדנו בכפר סבא פקידת ביטוח 
אלמנטרי שעות גמישות

נא לפנות לדודו 052-3256205

***לסוכנות ביטוח גדול וותיקה בתל אביב 
דרוש איש ביטוח בעל רישיון סוכן לתפעול 

מכירות ושיווק 
תיק קיים אפשרות גם למתמחה פנסיוני 

shaulb8@walla.com קו"ח במייל

***דרוש\ה פקיד\ת למשרד ביטוח 
במתחם הבורסה ברמת גן, ניסיון בתחום 
האלמנטרי והפנסיוני, עבודה מול חברות 

הביטוח, תודעת שירות גבוהה מאוד, 
היקף המשרה כ- 6 שעות יומיות.

 להתקשר לשגיא - 0544749950 
kilzis@bezeqint.net - מייל

***לסוכנות גדולה בירושלים 
דרושה פקידת ביטוח חיים עם נסיון 

נא להעביר קורות חיים למייל 
job84155@gmail.com

***למשרד ביטוח ותיק בנס ציונה
דרש / ה עובד/ת במחלקת תביעות בעלת 

ניסיון בתחום האלמנטארי.
משרה מלאה

להתקשר לישראל - 0544260833
israel@di-ins.co.il

***קולן סוכנות לביטוח ברמת השרון,
מחפשת פקידה אלמנטארית לאווירה 

משפחתית ושעות גמישות 
לפנות לדני קסלמן 050-5333048

***דרוש לקבוצת קמפוליסה במשרדיה 
הראשיים בצפון: *מפקח/ת*

בתחום החיים, בריאות ופיננסים.
דרישות התפקיד: ניסיון של שנתיים 

בתחום, בוגר/ת קורס מפקחים,
מגורים באזור הצפון.

רישיון מורשה בביטוח חיים - יתרון.
 Mazkirut@campolisa.co.il :קו"ח אל

פקס:04-6723365

השכרת משרדים
***השכרת משרד-להשכרה בסוכנות 
ביטוח ברחובות עמדת עבודה מלאה 
הכוללת חיבור לאנטרנט , טלפון קווי, 
פקס, בעלות של 800 שח, ניתן לשלב 

שירותי תפעול ו/או קבלת לידים.
משה 0522-903913.

***להשכרה במשרדינו חדר לסוכן 
כולל: שירות מלא

חיבור לכל מערכות הביטוח, חניה 
לפרטים: חיים לוי 054-4511401 

***להשכרה 12 חדרי משרד מפוארים 
 במרכז העיר 1250 ש"ח לחדר

ללא דמי ניהול

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

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


