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העיתון של ענף הביטוח

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. 

כנס האלמנטר ה-27 של הלשכה:
בצל סיום תקופה בלשכה ותחילת תקופה באגף שוק 

ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר
תחת המסר: “מקצועיות ושירות - המפתח 
התאריכים  בין  יתקיים  הסוכן!”  לפעילות 
של  ה-27  האלמנטר  כנס   4-7.11.13
סיום  יהווה  זה  כנס  באילת.  הלשכה 
הכנס  זה  יהיה  מחד,  תקופה:  ותחילת 
האחרון של אודי כץ CLU כנשיא הלשכה 
זה  יהיה  ומאידך,  האחרונות  השנים  בשש 
כממונה  סלינגר  דורית  של  הראשון  הכנס 
החדשה על אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
הלשכה  תיפרד  כך  בתוך  האוצר.  במשרד 
פרופ’ עודד שריג. מה  מהממונה הקודם, 
מרשים,  בערב  ייפתח  הוא  בכנס?  צפוי 
קובי  בין השאר, את דבריהם של  שיכלול, 
אלמנטרי  לביטוח  הוועדה  יו”ר  צרפתי, 
אגף  על  הממונה  סלינגר,  דורית  בלשכה; 
האוצר;  במשרד  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק 
הביטוח;  חברות  איגוד  יו”ר  אליהו,  עופר 
יום  את  הלשכה.  נשיא   ,CLU כץ  ואודי 
בנוכחותו  יכבד  הכנס  של  הראשון  הדיונים 
“מגדל”.  חברת  של  בעליה  אליהו,  שלמה 
הוועדה  יו”ר  צרפתי,  קובי  ע”י  יוצג  בנוסף 
לביטוח אלמנטרי, סקר שביעות הרצון של 
וכן  חברי הלשכה משירות חברות הביטוח 
נושא פרסים בחסות  חידון מקצועי  יתקיים 
המועמדים  שלושת  דבר  “איילון”.  חברת 

רוני  אברמוביץ,  אריה  הלשכה:  לנשיאות 
שטרן וקובי צרפתי, יחתום את יום דיונים 
חברי  גם  דברים  יישאו  שבמסגרתו  זה, 
ענר אדרי, אבי בן  הוועדה האלמנטארית: 
חורין ושלמה פלס. יום הדיונים השני יכלול 
מחלקת  מנהל  מיכאלי,  אסף  מפי  הרצאה 
אורח  הרצאת  הפיקוח;  באגף  כללי  ביטוח 
של ח”כ ניסן סלומינסקי, יו”ר ועדת הכספים 
יו”ר  אברמוביץ,  אריה  דברי  הכנסת;  של 
בביטוח  לסוגיות  בנוגע  והצפון  חיפה  מחוז 
תאונות אישיות; וכן את סיפורו של האלוף 
האולימפי נועם גרשוני - מהפציעה הקשה 
בטניס  העולמי  לטופ  וההגעה  לשיקום  ועד 
נכים. בפרק רב-השיח שיתקיים במהלך יום 
אייל בן סימון, משנה  ייקחו חלק:  הדיונים 
ומנהל תחום ביטוח כללי ומערך  למנכ”ל 
לונדון,  בתיה  עו”ד  ב”הפניקס”;  התביעות 
מבטחים”;  ב”מנורה  תביעות  אגף  מנהלת 
עו”ד אילנה סגיס, מנהלת מחלקת תביעות 
יוגב, משנה למנכ”ל  שגיא  ביטוח”;  ב”כלל 
וראש חטיבת מימוש זכויות וניהול תביעות 
וניצן צעיר הרים, סמנכ”ל בכיר  ב”הראל”; 
רב  את  ב”איילון”.  ומנהל חטיבת המטה 
השיח ינחה ממלא מקום וסגן נשיא הלשכה 
רוני שטרן. גם יום הדיונים השלישי והאחרון 

של הכנס צפוי להיות מרתק ובעל עניין רב. 
הוא יכלול הרצאות בנוגע לזכויות נפגעי גוף 
בתאונות דרכים )עו”ד עמיקם חרל”פ(, 
סוגיות באבטחת עסקים )ארז עזרא, מנכ”ל 
קורבנות הונאה  חברות הביטוח:   ,)G4S
או קוזאקים נגזלים? )עו”ד חיים קליר(, 
)גדעון  השוואה בין ביטוחי המשרדיות 
ארמן, יועץ מקצועי ללשכה( וחקירות ביטוח 
- מחפשים את האמת, לא “מחפשים” את 
המבוטח )רונן גורדון, מנכ”ל מוקד חקירות(. 
את הכנס עתיר התכנים והעניין ינחה איש 
הרדיו והטלוויזיה ג’קי לוי. בערבי התרבות 
יופיע הזמר רמי קלינשטיין, אשר יארח את 
פבלו רוזנברג ושמעון בוסקילה,  הזמרים 
חנה לסלאו עם מופע  ובערב השני תופיע 
נחה”.  לא  “לסלאו   - שלה  החדש  הבידור 
של  לקהילה”  “תרומה  פרויקט  יוצג  כן  כמו 
הלשכה בקריית שמונה, בשיתוף עם חברת 
“איתוראן”. את הפרויקט יציג אבי ספורטה, 
יו”ר הוועדה למען הקהילה בלשכה. בשעות 
זמנם  את  בשירה  ינעימו  הצהריים  אחר 
חברי  מקרב  זמרים  הכנס  משתתפי  של 
הלשכה: ג’קי אסמלם, דוד הראובני ויעקב 

גבאי. כנס מהנה ופורה לכולנו. 

פנסיית החובה תגדל ל-17.5% מינואר 2014
גידול נוסף בהפרשה של המעסיק והעובד 
יגיע  ההפרשה  שיעור  החובה:  לפנסיית 
הסדר  ל-17.5%.   2014 מינואר  החל 
פנסיית החובה הנוכחי, שנחתם בנובמבר 
 ,2008 בינואר  ב-1  לתוקף  ונכנס   2007
ההפרשה  גובה  היה  זו  משנה  כי  קובע 
 2.5% של  בשיעור  לעובדים  פנסיה  עבור 
שנה  בכל  ההסדר,  פי  על  העובד.  משכר 
באופן  לפנסיה,  ההפרשה  שיעור  עלה 
שב-2009 הסכום המופרש טיפס לשיעור 

הגיע  השיעור  ב-2010  מהשכר;   5% של 
ל-10%;  עלה  השיעור  ב-2011  ל-7.5%; 
וב- ל-12.5%;  עלה  השיעור  ב-2012 
 2014 מינואר  החל  ל-15%.  הגיע   2013
תועלה כאמור שוב ההפרשה לפנסיה לכדי 
17.5%. ההסדר קובע כי עובד חדש חייב 
לצבור תשעה חודשי עבודה לפחות באותו 
זכאי  שיהיה  כדי  אכשרה(  )תקופת  מקום 
לאחר  פנסיה.  זכויות  לטובת  להפרשה 
- ההפרשה תיעשה  תשעה חודשי עבודה 

העבודה  מיום  החל  רטרואקטיבי,  באופן 
הראשון. ב-1 בינואר 2014 יושווה למעשה 
העובדים  של  לפנסיה  ההפרשות  שיעור 
רוב  של  ההפרשות  לשיעור  החדשים 
העובדים במשק, המגיע ל-17.5% )לחברי 
החל  שהוקמו  החדשות,  הפנסיה  קרנות 
הפנסיה  שבקרנות  יצוין   .)1995 משנת 
הוותיקות )שנסגרו לקליטת חברים חדשים 
בסוף 1994(, שיעור ההפרשה גבוה יותר 

ומגיע ל-20.5%.
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רעידת אדמה? הציבור לא ממהר לרכוש ביטוח - 
אודי כץ, נשיא לשכת סוכני הביטוח: “אירועי השבועות 

האחרונות מזכירים שוב, שמהלך כזה אינו חכם”
24.10.13 ,YNET ,מאת: אליצפן רוזנברג

כ-40%  האוצר,  משרד  נתוני  פי  על 
מהנכסים הפרטיים אינם מבוטחים בביטוח 
בימים  כי  נודע   ynet-ל אדמה.  רעידות 
לחץ  הביטוח  חברות  מפעילות  האחרונים 
כבד על הסוכנים כדי למצות את ההזדמנות 
את  ולהגביר  לכותרות  עולה  הנושא  בה 
בימים  מכירת הפוליסות. במכתב ששלחה 
הביטוח  לסוכני  הראל  חברת  האחרונים 
שתמליצו  “כדאי  כי  היתר,  בין  נכתב, 
דירתם,  את  ביטחו  לא  שעדיין  למבוטחים 
כנגד  דירתם  את  ויבטחו  למחר  ידחו  שלא 
כיסוי רעידת אדמה”. מכתב דומה שלחה גם 

חברת הפניקס. בחברות דורשים מהסוכנים 
פוליסת  רכשו  שכבר  ללקוחות  לפנות  גם 
רעידת  ביטוח  על  ויתרו  אך  דירה  ביטוח 
אותם  ולשכנע  בה,  כלול  שהיה  האדמה 
לרכוש את הכיסוי מחדש. יש לציין כי הכיסוי 
מהווה  הדירה,  למבנה  אדמה  רעידת  בגין 
כ-30% עד 40% ממחיר פוליסת הביטוח. 
כוללת  ותכולה  מבנה  פוליסת  כל  “כיום, 
 ynet-ל אומר  אדמה”,  רעידות  נגד  ביטוח 
אודי כץ, נשיא לשכת סוכני הביטוח. “במידה 
שמבוטח מבקש להוזיל את מחיר הפוליסה 
רב  סיכון  ממרכיב  אותה  לייתר  ולמעשה 

משמעות כמו רעידת אדמה, הוא יוכל מחד 
אולם  בחודש  שקלים  עשרות  כמה  לחסוך 
שנזקיו  ביטוחי  לסיכון  עצמו  יחשוף  מאידך 
הכספיים עלולים להגיע לממדים עצומים”. 
האחרונות  השבועות  אירועי  כץ,  לדברי 
מזכירים שוב, שמהלך כזה אינו חכם. בתוך 
 ,24.10.13 שעבר,  חמישי  ביום  השתתף 
הכסף”  “צבע  בתוכנית  גם  הלשכה  נשיא 
בראיון  מדובר  ישראל.  קול  של  ב’  ברשת 
רדיופוני משותף שנערך עם אודי כץ וחבר 
הכנסת יצחק )בוז’י( הרצוג, בנוגע לסוגיות 

בביטוחים סיעודיים קולקטיביים. 

המפקחת הטילה קנס על סוכנות הביטוח “אלוני-אביבים” בגין 
אי דיווח על עמלות ששולמו לסוכני הביטוח של הסוכנות

המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר, הורתה 
על הטלת קנס בגובה של כ-45,000 ₪ כנגד 
הרשומה  “אלוני-אביבים”,  הביטוח  סוכנות 
אלון נדיב. הקנס  ונמצאת בבעלות  בנתניה 
דיווח על עמלות  הוטל על הסוכנות בגין אי 
ששולמו לסוכני הביטוח של הסוכנות במהלך 
המחייב  לחוק  בניגוד  זאת   .2012 שנת 
על  שנה  מידי  לדווח  הביטוח  סוכנויות  את 
הפועלים  לסוכנים  ששולמו  העמלות  היקף 

היא  אביבים”  “אלוני  הידוע,  ככל  במסגרתן. 
מ-1,000  למעלה  מבין  היחידה  הסוכנות 
סוכנויות ביטוח פעילות שלא דיווחה לפיקוח 
הביטוח  לסוכני  ששולמו  העמלות  היקף  על 
שלה במהלך 2012. עוד מתברר כי הפיקוח 
הן  ונשנות  חוזרות  בבקשות  לסוכנות  פנה 
אך  טלפונית  והן  רשום  דואר  באמצעות 
הסוכנות נמנעה מהעברת הנתונים. מהאוצר 
הביטוח  סוכנויות  נדרשות  לשנה  “אחת  כי 

ששולמו  העמלות  היקף  על  דיווח  להגיש 
לאפשר  היא  הדיווח  של  המטרה  לסוכנים. 
את  יקבל  שהצרכן  לוודא  מפקח  כגוף  לנו 
את  ולהבין  מהסוכן  ביותר  הטוב  השירות 
האינטרסים של הסוכן בשיווק מוצרים כאלה 
ואחרים. פנינו לסוכנות במשך מספר רב של 
פעמים וניסינו להשיג אותם טלפונית אך ללא 
הצלחה. על סוכני הביטוח להפנים שיש להם 

חובה למלא את הוראות החוק”. 

השדולה למען פנסיה הוגנת התכנסה השבוע לישיבת 
עבודה ראשונה בהשתתפות נציגי הלשכה

בראשות  הוגנת  פנסיה  למען  השדולה 
בר-לב  עמר  בירן,  מיכל  הכנסת  חברי 
התכנסה  )ליכוד(  וגילה גמליאל  )עבודה( 
רקע  על  מיוחד  לדיון  לראשונה  ב’  ביום 
המשבר במערכת הפנסיה בישראל. כידוע, 
לאחרונה,  שפורסמו  הלמ”ס  נתוני  על-פי 
ל-36% מאזרחי ישראל אין חיסכון לפנסיה 
ורמת הפנסיה של חלק ניכר מהאוכלוסייה, 
לאחר  בכבוד  חיים  לה  לספק  תוכל  לא 
העומדים  הכנסת  חברי  לדברי  הפרישה. 
בין  הדבר נובע  השדולה,  יוזמת  מאחורי 
הגוזלים  הגבוהים,  הניהול  מדמי  השאר 
ומתספורות  מהחסכונות,  אחוזים  עשרות 
בקרנות  להפסדים  שהביאו  הטייקונים 
אלו,  כל  ההון.  בשוק  ולתנודתיות  השונות 

בספק  מעמידים  הכנסת,  חברי  מוסיפים 
להזדקן  ישראל  אזרחי  של  יכולתם  את 
עסק בבעיות  השדולה  כינוס  בכבוד. 
ובדרכים  העכשוויות של מערכת הפנסיה, 
בחשיפת  וכן  ומקיף  כולל  פתרון  לגיבוש 
בנושא  שנערך  ממחקר  חדשים  נתונים 
על ידי מרכז המחקר והמידע של הכנסת. 
האופוזיציה  נמנו יו”ר  בכנס  הדוברים  בין 
ח”כ שלי יחימוביץ’, הממונה לשעבר על 
שוק ההון דורון שורר, פרופ’ יוסי זעירא, 
פרופ’ אביה ספיבק, פרופ’ שלמה יצחקי, 
ברברה  אבנימלך,  הכלכלנית מוריה 
כנסת מכל  וחברי  אדוה(  )מרכז  סבירסקי 
המחקר  מרכז  הפוליטית.  הקשת  רחבי 
עדכניים  נתונים  הציג  הכנסת  והמידע של 

הפנסיה  מערכת  מצב  על  דו”ח  מתוך 
- ביניהם השפעת דמי הניהול  הישראלית 
על החיסכון, התשואה הממוצעת באפיקים 
של  והחיסכון  הצבירה  גובה  השונים, 
נציגי  וכו’.  לפנסיה  יציאתם  עם  העובדים 
ומנכ”ל   CLU כץ  אודי  הנשיא  הלשכה, 
ואבי  עקיבא קליימן,  מוטי קינן,  הלשכה, 
אקהאוס. הביעו במהלך הכנס את נכונותם 
הביטוח  וסוכני  הלשכה  של  תנאי  ללא 
הפיננסי- החינוך  לקידום  ולסייע  להירתם 

הידע  כי  ציינו  השניים  בישראל.  הפנסיוני 
 - וניסיונם  מקצועיותם  הסוכנים,  של  הרב 
הינם נכסים ייחודיים שיש בהם כדי להוביל 
למחוזות  בישראל  הפנסיה  מערכת  את 
חדשים, לטובת כלל האוכלוסייה בישראל. 
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שערוריית הפנסיה התקציבית: עד 86 אלף שקל בחודש
מאת: חיים לוינסון, עיתון "דה מרקר", 30.10.2013

התקציבית נחשפת:  חגיגת הפנסיה 
על  מלמד   TheMarker-ל שהגיע  מסמך 
משלמת  שהמדינה  הפנסיה  סכומי  היקף 
לגמלאיה הבכירים  )למעט מערכת הביטחון 
התקציבית  הפנסיה  שיאן  ישראל (.  ובנק 
לממשלה  מהיועצים המשפטיים  אחד  הוא 
86,512 אלף  חודש  מדי  לשעבר, המקבל 
לפנסיה  להגיע  כדי  השוואה,  לשם  שקל. 
של 86 אלף שקל בחודש בשיטת הפנסיה 
שנה   40 במשך  להרוויח  צריך  הצוברת, 
הכל,  בסך  בשנה.  שקל  מיליון  כשני 
שקל  מיליון   68 השיאנים  מאה  מקבלים 
בשנה. העלות של 300 השיאנים היא 158 
התקציבית  הפנסיה  בשנה.  שקל  מיליון 
נהוג  שהיה  הישן  הפנסיוני  ההסדר  היא 
עובדי  כל  ב-2004.  כליל  והופסק  במשק 
המדינה שהחלו בעבודתם עד אז, מקבלים 
בעת יציאתם לגימלה מדי חודש עד 70% 
מהמשכורת האחרונה. עובדי מדינה רגילים 
צוברים 2% על כל שנת עבודה, אך עובדים 
למשל  משפטנים  יותר.  מקבלים  מיוחסים 
מקבלים 3% ושופטים מקבלים 7% על כל 
לעבודה.  הראשונות  השנים  מחמש  אחת 
הפנסיה  עובדי  רגילה,  לפנסיה  בניגוד 
התקציבית לא הפרישו כל חייהם לחיסכון, 
ולמעשה הפנסיה שהם מקבלים מהמדינה 
היא המשך תשלום המשכורת לאחר סיום 
התנפחות  אחר.  שם  עם  רק  עבודתם, 
הסדרי הפנסיה התקציבית היא אבן ריחיים 
על תקציב המדינה, שהולך וגדל כל הזמן. 
בשנת 2013 תוציא המדינה 20.1 מיליארד 
מערכת  תקציבית  )כולל  לפנסיה  שקל 
הביטחון (. ההתחייבות האקטוארית, כלומר 
הפנסיה,  עלות  של  הטווח  ארוך  החישוב 
אמור   2036 עד  מיליארד שקל.   572 הוא 
סכום הפנסיה לגדול מדי שנה, ואז יתחיל 
לרדת בשל הפסקת ההסדר. רק בסביבות 
2070 תפסיק המדינה לשלם פנסיה  שנת 
תקציבית. בניגוד לתקציב המדינה הרגיל, 

מכל  לחמוק  מצליחה  התקציבית  הפנסיה 
קיצוץ. בתקציב האחרון ניסו באוצר לצמצם 
את סמכותו של הרמטכ”ל להעניק אחוזים 
האוצר  שר  אך  קבע,  לאנשי  “מלאכותיים” 
קיצצה  המדינה  בעוד  היוזמה.  את  ביטל 
ילדים,  ובקצבאות  מדינה  עובדי  בשכר 
העלתה מע”מ ומס הכנסה, בבועת הפנסיה 
בניגוד  לגעת.  מעז  לא  איש  התקציבית 
לשכר הרגיל, עליו יש ממונה שמנפק מדי 
הפנסיה  חריגות,  על  ומפקח  נתונים  שנה 
באוצר.  הכללי  החשב  אצל  מטופלת 
אין  לממשלה,  המוגשת  התקציב  בהצעת 
לעשירונים,  חלוקה  כמו  נתונים  כמעט 
וכיו”ב. ב-2002 שילמה המדינה  ממוצעים 
פנסיה ל-68 אלף איש - עובדי מדינה ללא 
תפח  ב-2012  וחיילים.  סוהרים  שוטרים, 
ההערכות  לפי  אך  אלף,  ל-98  המספר 
ישנם עוד כ-50 אלף יוצאי מערכת הביטחון 
במערכת הפנסיה התקציבית, כך שכ-150 
אלף איש נהנים מ-20 מיליארד שקל. כעת 
שמשלמת  הסכומים  לראשונה  נחשפים 
התקציבית.  הפנסיה  לשיאני  המדינה 
כוללים  אינם  כאן  המתפרסמים  הנתונים 
ישראל.  ובנק  כאמור את מערכת הביטחון 
השבוע  צה”ל  לדובר  פנה   TheMarker
אך  המקבילים,  הנתונים  את  ממנו  וביקש 
מנתונים  אותם.  לתת  סירב  צה”ל  דובר 
עולה   TheMarker-ב בעבר  שפורסמו 
הביטחון  ממערכת  מהפורשים   60% כי 
פנסיה  יקבלו  האחרונות  השנים  בשלוש 
בשווי כולל של 8-4 מיליון שקל, כלומר פי 
10-5 מהפנסיה של שאר אזרחי המדינה. 
בשל הסדרי שכר ייחודיים במשק, התנפחו 
חלק מהפנסיות והגיעו לממדים דימיוניים. 
לממשלה  משפטי  יועץ  הוא  הפנסיה  שיאן 
מוקבלים  משפטיים  יועצים  לשעבר. 
העליון,  המשפט  בית  לשופטי  בשכרם 
ותוספת  גבוה  בסיס  משכר  נהנים  דהיינו 
שלהם  הפנסיה  בנוסף,  שנה.  כל  על  ותק 

לעלות  כלומר  פעילים”,  ל”שכר  מוצמדת 
דרגה  באותה  אנשים  שמקבלים  השכר 
מקבל  הפנסיה  ששיאן  יוצא  כך  כמוהם. 
לא פחות מ-86,500 שקל בחודש. במקום 
השני נמצא דיין. דיינים ורבנים ראשיים גם 
נהנים מפנסיות  ולכן  הם מוקבלי שופטים, 
שקל   83,512 מקבל  דיין  אותו  דשנות. 
בחודש. במקום השלישי ממוקמת אלמנת 
דיין. אחת השערוריות בהסכמי הפנסיה של 
השופטים והדיינים היא העובדה שהשארים 
פנסיה  תשלומי  אותם  את  בדיוק  מקבלים 
שקיבל השופט או דיין לפני מותו, בעוד כל 
מקבלים  הציבורי  בשירות  השארים  שאר 
מתפרנסת  האלמנה  מהפנסיה.   60%
לפנסיה  בנוסף  בחודש,  שקל  מ-78,704 
שלה  )ככל שיש כזו (. במקום הרביעי נמצא 
עוד יועץ משפטי לממשלה ובמקום החמישי 
המקומות   300 מתוך  דיין.  אלמנת  שוב 
מוחלט  רוב  יש  בפנסיה  הראשונים 
משנים  ומוקבליהם.  לשופטים   ) 83%( 
מחוז  פרקליטי  לממשלה,  המשפטי  ליועץ 
במשרד  מחלקות  ומנהלי  ואזרחי (   )פלילי 
מחוזי.  לשופטי  מוקבלים  המשפטים 
איש  בצמרת  למצוא  ניתן  שופטים,  מלבד 
 56,848 שמקבל  לשעבר,  הכנסת  משמר 
 16 מקום  את  לו  שנותן  מה  בחודש,  שקל 
ברשימה. אחד השרים נמצא במקום 20 עם 
הסכמי  בחודש.  שקל   55,963 של  פנסיה 
שנותנים  המדינה,  מבקר  במשרד  השכר 
משמעותית  גבוהים  סכומים  לעובדים 
משירות המדינה, באים לידי ביטוי בפנסיה: 
המדינה,  ביקורת  איש  נמצא   262 במקום 
עם 32 אלף שקל בחודש. מספר קטן של 
עובדים בשירות המדינה הצליחו להשתחל 
הבינוי  משרד  עובד  ה-300.  לרשימת 
גם  כמו   ,27,956 מקבל  לשעבר  והשיכון 
עובד משרד הרווחה לשעבר. יועץ משפטי 
בבית הנשיא יצא לפנסיה עם 29,453 שקל 

בחודש.

בתי ההשקעות מכוונים לחינוך פיננסי-פנסיוני: “פסגות” 
ו”אלטשולר שחם” משיקים מרכזי הדרכה לציבור הרחב

“פסגות”, בית ההשקעות הגדול בישראל, 
פיננסי  מידע  מרכז  באחרונה  השיק 
לעודד  המרכז  של  מטרתו  לציבור.  חדש 
הבית  משקי  בקרב  הפיננסי  החינוך  את 
בישראל והוא כולל מגוון מומחים ואמצעי 
הפונים  לטובת  פיננסי  מידע  של  הנגשה 
במסגרות  ישתתפו  אשר  לאלו  ו/או 
)אקדמיה  המרכז  של  השונות  ההעשרה 
צ’טים  מקצועיים,  מפגשים  דיגיטלית, 

מלווה  “פסגות”  של  המהלך  את  ועוד(. 
במקביל,  היקף.  רחב  תקשורתי  קמפיין 
שחם מקים  בית ההשקעות אלטשולר 
הכוונה  שירותי  לציבור  שתציע  פעילות 
עבודה  סיום  או  יציאה לפנסיה  לקראת 
בדגש על מימוש זכויות פנסיוניות והטבות 
המס החלות על הכספים שנצברו במהלך 
הטווח.  ארוך  החיסכון  באפיקי  השנים 
זכריה,  ומנהל מאיר  הקים  הפעילות  את 

סמנכ”ל  האחרונות  השנים  ב-6  ששימש 
ופנסיה”.  שחם גמל  ב”אלטשולר  פנסיה 
“אלטשולר  של  לפנסיה  ההכוונה  פעילות 
נתוני  ומיפוי  ריכוז  בנוסף,  תכלול,  שחם” 
החיסכון של הלקוח; בחינת התיק הפנסיוני 
והפיננסי של הלקוח ומיפוי סוגיות לטיפול 
והתייחסות בתכנון העתידי; הכנת תוכנית 
צרכים  מותאמת  הלקוח,  של  הפנסיה 

והעדפות, ועוד. 
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מהלך המאה  
עולה מדרגה... 	

פרטים בכנס אלמנטר 2013
של לשכת סוכני הביטוח באילת

מחזירים את המבוטחים לסוכנים!

הפניקס החלה בקיום תוכניות העשרה מקצועיות בביטוח 
כללי למנהלות משרדי הסוכנים

חודש  במהלך  החלה  “הפניקס”  חברת 
העשרה  תוכניות  של  בקיומן  אוקטובר 
מקצועיות למנהלות משרדי הסוכנים בתחום 
הביטוח הכללי. על פי גורמים בחברה מדובר 
בתוכניות ‘הנאה והנעה’,  המשלבות תכנים 
מקצועיים ופעילויות העשרה. עד כה קיימה 
החברה שתי השתלמויות בנושא, למנהלות 
החברה,  של  וצפון  אשכולות מרכז  סוכני 
ובמהלך נובמבר יתקיים כנס נוסף - למנהלות 
לשכות סוכני סניף ירושלים. בכנס הראשון, 
שהתקיים במתחם הסינימה סיטי בראשל”צ, 
סוכנים  משרדי  מנהלות  השתתפו כ-250 
הפעילים במסגרת אשכול דן, אשכול מרכז 

ואשכול תיכון. הכנס נפתח בדברי ברכה של 
אייל לפידות, מנכ”ל “הפניקס” ואורן אל-און, 
הלקוחות.  חטיבת  ומנהל  למנכ”ל  המשנה 
הכנס כלל הרצאות מקצועיות והופעת אורח 
של אמן החושים שימי אטיאס. בנוסף נערך 
במסגרת הכנס חידון מקצועי להכרת מוצרי 
הפותרות  מבין  שתיים  כאשר  “הפניקס”, 
בכנס  פינוק באילת.  בחבילת  זכו  נכונה 
השני, שהתקיים במתחם “יס פלנט” בחיפה, 
סוכני  משרדי  מנהלות  כ-100  השתתפו 
על  גם  דגש  הושם  במפגשים  צפון.  אשכול 
פורטל סוכני “הפניקס”, המשמש ככלי בידי 
סמנכ”ל  שטובי,  שמי  משרדו.  הסוכן וצוות 

הלקוחות,  המכירות בחטיבת  מטה  ומנהל 
הם  אלה  תקופתיים  “מפגשים  כי  אמר 
פלטפורמה מצוינת להעשרה ולהקניית כלים 
במפגשים  המשרדים.  למנהלות  מקצועיים 
להודות,  ההזדמנות  לנו  ניתנת  אף  אלו 
באופן בלתי אמצעי, לאותן מנהלות משרד, 
ומשרתות  נאמנה  מלאכתן  עושות  אשר 
לקוחותינו  את קהל  ובמקצועיות  במסירות 
לאורך כל הדרך”. יצוין כי על ארגון הכנסים 
שנערכו עד כה במסגרת תוכניות ההעשרה 
גולץ,  הייתה אחראית ליאת  “הפניקס”  של 
מנהלת מטה ביטוח כללי בחטיבת הלקוחות 

של “הפניקס”. 

הכינוס ה-27

2013

לשכת סוכני ביטוח בישראל

מאחלת לכל משתתפי 
כנס האלמנטר ה-27 באילת

כנס מוצלח, פורה ומהנה
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שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
*סוכנות ביטוח גדולה מת"א מעוניינת 
ברכישה של תיקים איכותיים בכל גודל 

ובכל סוג.בתנאים מיוחדים סודיות 
מבוטחת אילן 0507440580

*מעוניינים לרכוש תיק ביטוח אלמנטרי 
באזור המרכז בקומבינציית תשלום מזומן 
או שותפות על התיק פיני 0523688700 

****אם "התעיפת" מאלמנטרי אל תמכור 
את התיק. מוזמן לפנות אלי להעברת 

הניהול של התיק
)דיסקרטיות מובטחת( 
תמיר 0522502360

tamirgdn@gmail.com

****סוכן ביטוח ותיק מפתח תקווה מעוניין 
לרכוש תיקים של אלמנטר מאיזור המרכז.
נא לפנות לאלימלך 050-7493978 או 

elimelech40@walla.com מייל

****סוכן ביטוח מקצוען מאחת הסוכנויות 
הגדולות בארץ

מעוניין לרכוש תיק ביטוח איכותי באזור 
ירושלים ו/או באזור המרכז. 

גבי 052-6222944 
 

****לתכנן את המחר
תוכנית עסקית מותאמת

dani@gsr.co.il דני

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

בתנאים מעולים, סודיות מובטחת. 
לאבי - 0505234664 

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

סודיות מובטחת. 
דין - 0543971771

****בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני/משווק 
פנסיוני מאזור הצפון!

מעונין להיות עצמאי ולפתוח עסק משלך? 
זה אפשרי!

חברת יפעת שירותים פיננסים בונה לך 
קריירה בתחום הפנסיוני כעצמאי ומציעה לך:
מימון, משרדים, תיאום פגישות ליווי ועזרה 
בגיוס לקוחות. לתיאום פגישה צור קשר 

נייד אישי, ארז - 054-6225526
מייל erez@eg-fin.co.il. סודיות מובטחת!!!

****משרד לביטוח בעל מוניטין רב 25 שנה 
במגזר החרידי 

באזור מודיעין מבקש הצעות 
פקס 0774701701

****סוכן ביטוח מירושלים מעוניין ברכישת 
תיק ביטוח פרט איכותי 0508323330

****סוכנות ביטוח באיזור פתח תקוה. 
מעוניינת ברכישת תיקי ביטוח קטנים 

ובינוניים.
שיחות דיסקרטיות לחלוטין. 

טלפון 050-6350150. רונן. 

מודעות דרושים
***דרושים סוכני/ות ביטוח שכירים

לסוכנות ביטוח גדולה ומובילה בפריסה 
ארצית להרחבת תיקי הלקוחות של 

הסוכנות. תנאים מצוינים למתאימים: פגישות 
מתואמות עם לקוחות קיימים, הכשרות 
מקצועיות, שירותי משרד וליווי מקצועי 

ותפעולי מלא. דרישות: אוריינטציית שיווק 
ושירות גבוהה במיוחד, חריצות ונכונות 

לעבודה מאומצת, ראש גדול והופעה ייצוגית.
ליצירת קשר ופרטים נוספים - 

מרי - 052-6236623

***לסוכנות ביטוח בהתרחבות בכפר סבא,
דרוש/ה פקיד/ה לתפקיד ניהול תביעות 
ומזכירות, למשרה חלקית עם אפשרות 

הרחבה בעתיד.
שעות עבודה 9.00-14.00 

תנאים טובים למתאים/ה, עבודה לטווח ארוך
דרישות : ניסיון קודם בתביעות חובה,

רצוי יידע בחיים.
eran@bar-ins.co.il קו"ח למייל
לתיאום - 09-7665577 איתמר

****לסוכנות ביטוח באבן יהודה דרושה 
פקידת אלמנטרי בתחום הרכב כולל טיפול 

בתביעות. משרה מלאה. 
 Yoram@barzilay-ins.co.il -קו"ח ל

נייד 052-3372100 

****לסוכנות ביטוח ותיקה ברמת גן 
דרוש/ה פקיד/ה מקצועית בביטוח חיים ¾ 

משרה עם ניסיון של לפחות 5 שנים 
לעבודה בצוות.

נא לפנות בצירף קורות חיים לרוני במייל 
r_gdoron@netvision.net.il

****דרושה חתמת אלמנטרית, לסוכנות 
ביטוח ותיקה בחיפה, למשרה מלאה.

פניה וקורות חיים ניתן באמצעות 
e-mail: office@menczel.co.il או 

לטלפון 04-6640112 להדס בלבד!

****ליחידת סוכני ביטוח פנסיוני בר"ג 
דרושה פקידת ביטוח חיים פנסיוני לעבודה 

מול סוכנים ולקוחות נידרש ידע בביטוח 
חיים ותפעול מערכות מחשב בחברות 
ביטוח, משרה גמישה 050-6784103

****לסניף חיפה של שגיא יוגב סוכנות 
לביטוח בע"מ דרוש /ה רפרנט /ית תפעול 
בתחום הפנסיוני לרבות בריאות ופרט. 
יכולת מתן שירות לסוכנים, מעסיקים 

ומבוטחים, יכולת וניסיון טיפול בכספים 
ובקרות גביה. משרה מלאה לאיוש מיידי. 

תנאים טובים למתאימים.
yafits@sgy.co.il קו"ח יש להפנות ל

****לסוכנות ביטוח באיזור הצפון בעלת 
מאגר לקוחות גדול. נדרש/ת איש/ת 
מכירות למכירת מוצרי ריסק ובריאות.

תנאים טובים למתאימים. 
לפרטים: איתמר- 0522421368

****למשרד ביטוח גדול בעיר אשדוד 
דרושה פקידת ביטוח, עדיפות עם ניסיון, 

קו"ח לפקס 08-8666319

****סוכנות ביטוח מובילה מתרחבת 
ומחפשת עובדים לסניף חיפה. נדרש רקע 

בביטוח אלמנטארי - חיתום/תביעות.
לפרטים נוספים וקביעת ראיון -

ארז - 050-7500945
erez@ebit.co.il - קורות חיים למייל

****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.

השכרת משרדים
****להשכרה חדר בסוכנות ביטוח 

בצק פוסט חיפה
החדר כולל עמדת עבודה מלאה

ואפשרות לשרותי משרד )פקידה ועוד...(
אפי 054-2300702

****להשכרה בבת ים 
כניסה מיידית כ- 100 מ 

קומה ראשונה
מיקום מרכזי 

טלפון 050.5738224

****סוכן / סוכנת
בנטעים סוכנות לביטוח

התפנה מקום במשרדים עבורך
לפרטים נוספים

תמיר: 054-3300552
גדי: 052-5411261

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

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


