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העיתון של ענף הביטוח

אריה אברמוביץ, נשיא הלשכה, בישיבת הוועד המנהל:  

"אנו יוצאים לדרך חדשה שבסופה נהייה לשכה 
מובילה ולא לשכה מובלת"

בישיבת הוועד המנהל הראשונה בקדנציה החדשה הודיע אברמוביץ על הקמת מוקד לסוכן, שדרכו יוכלו חברי 
הלשכה להפנות תלונות בנוגע לפעילותם הישירה של חברות הביטוח • אורי צפריר, ממלא מקום וסגן נשיא 

הלשכה, יהיה אחראי על פעילותו של המוקד ומתן מענה לפונים

בכהונתו  הוועד המנהל הראשונה  ישיבת 
הלשכה,  נשיא  אברמוביץ,  אריה  של 
ישיבה   .23.1.14 ה’  יום  היום,  התקיימה 
חגיגית זו קיבצה את חברי הוועד המנהל 
“אנו  לפיה  הנשיא,  של  הכרזתו  תחת 
יוצאים לדרך חדשה שבסופה נהייה לשכה 
מובילה ולא מובלת”. בתוך כך הציג בפני 
את  קינן,  מוטי  הלשכה,  מנכ”ל  החברים 
הפעילות  ודרכי  עובדיה  הלשכה,  מבנה 
הנוכחית.  העבודה  בשנת  הצפויות 
חזון  את  אברמוביץ  סקר  זו  הצגה  בתום 
ביטוח  סוכני  “לשכת  כי  והדגיש  הלשכה 
בכלכלה  ועמוקה  שורשית  חזקה,  היא 
לוקח  אני  האלה  העוצמות  את  בישראל. 
אתגרים.  מלאת  ארוכה,  לקדנציה  מכאן 
להתאחד  הלשכה  חברי  לכל  קורא  אני 
העצמת  למען  פעולה  בשיתוף  ולפעול 
בנוגע  בסקירתו  הביטוח”.  וענף  הלשכה 
מאז  הלשכה  של  השוטפות  לפעילויות 
כניסתו לתפקיד, ציין הנשיא בין השאר את 
זכתה  לה  הרבה  התקשורתית  התהודה 
הלשכה בעקבות הסערה הקשה שפקדה 
את ישראל בחודש דצמבר, כמו גם פעולות 
והארכת  הקדמת  ביניהן:  נוספות  רבות 
הסכם ביטוח הבריאות הקולקטיבי לחברי 
הלשכה כבר עם סיום שנת 2013, עצירת 
ולסוהרים שפגע  מכרז הפנסיה לשוטרים 
ביכולתם של סוכני ביטוח עצמאיים לגשת 
מיטביים  טיפול בהסכמי התחברות  אליו, 
המסלקה  של  המפעילה  החברה  עם 
ואיוש  הוועדות  ראשי  מינוי  הפנסיונית; 
מוסדות הלשכה; קיומם של מפגשים עם 
המפקחת על הביטוח וחברי כנסת; ועוד. 
“מתוך  כי  הלשכה  נשיא  הודיע  כן  כמו 
הבנה כואבת שחברות הביטוח משחקות 
מחד  כאשר  כפול,  משחק  הסוכנים  עמנו 
הן משתפות עמנו פעולה ומאידך פועלות 
בנו  הפוגעים  ישירים  מקבילים  בערוצים 

קשות, נפתח בקרוב מוקד לסוכן, שדרכו 
יוכלו חברי הלשכה להפנות תלונות בנוגע 
הביטוח.  חברות  של  הישירה  לפעילותם 
ניתן יהיה לפנות למוקד באמצעות הטלפון, 
הדואר האלקטרוני או הפקס”. עוד הוסיף 
מקום  ממלא  צפריר,  אורי  כי  אברמוביץ 
על  אחראי  יהיה  הלשכה,  נשיא  וסגן 
פעילותו של המוקד ומתן המענה לפונים. 
לדבריו, “מחובתנו להגן על הסוכנים ולתת 
על  עוד  להבליג  נוכל  לא  חזק.  גב  להם 
הפגיעה בסוכנים ונפעל במלוא הנחישות 
להבטיח כי תופעה פסולה זו תיעלם מנוף 
להבטחתי,  בהמשך  בענף.  הפעילות 
המוקד לסוכנים ישתלב עם מדיניות דלת 
עבור  זמין  אהיה  שבוע  ומידי  פתוחה, 
אם  בין  נושא,  בכל  לפגישות  החברים 
וכדומה...  משפטי  אישי,  מקצועי,  כלכלי, 
יהססו  לא  החברים  כי  ואתעקש,  אבקש 

לפנות אליי בכל רעיון, שאלה או בקשה”. 
תגיע  “הלשכה  כי  וטען  סיכם  אברמוביץ 
הפועלת  יוזמת,  לשכה  ותהיה  סוכן  לכל 
מתוך מחויבות, מקצועיות ושקיפות מלאה 
לטובת כל סוכן באשר הוא”. ישיבת הוועד 
אריק  מפי  סקירה  בנוסף  כללה  המנהל 
ורדי, יו”ר סניפים, אירועים וגיוס חברים, 
לביטוח  הוועדה  יו”ר  סגן  אקהאוס,  ואבי 
לכנס  הלשכה  להיערכות  בנוגע  פנסיוני, 
 ,)2014 )מרץ  ה-35  ופיננסים  ביטוח 
הלשכה  של  הימים   100 תוכנית  הצגת 
של  המתוכננות  הפעולה  תוכניות  ותיאור 
דיון חופשי  הוועדות המקצועיות בלשכה. 
מנהל  ועד  ישיבת  חתם  החברים  של 
הגדיר  אותה  חדשה,  בקדנציה  ראשונה 
משב  על  שמבשרת  כ”ישיבה  אברמוביץ 
יוזמת  ומנהיגות  כוח  עוצמה,  של  רוח 

ומשפיעה”. 
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אריה אברמוביץ, נשיא הלשכה, בוועדת הכספים: 
“המיזוגים בשוק הביטוח הטו את מאזן הכוחות לטובת 

חברות הביטוח, ואני רואה בזה רעה חולה ביותר” 
עוד מדברי נשיא הלשכה בישיבת ועדת הכספים: "חברות הביטוח, שהן היצרניות של שוק הביטוח, הפכו את עורן ומשמשות 

במקביל הן כיצרניות והן כמשווקות. מחד פועלות מול סוכני הביטוח ומנגד מול הקהל הרחב באמצעות שיווק ישיר" 

השתתף  אברמוביץ,  הלשכה, אריה  נשיא 
הכנסת  של  הכספים  ועדת  בישיבת  השבוע 
לאברמוביץ  בנוסף  העסקי.  המגזר  יום  לציון 
אורי  הלשכה  מטעם  בישיבה  השתתפו 
הלשכה,  נשיא  וסגן  מקום  ממלא  צפריר, 
ומוטי קינן, מנכ”ל הלשכה. בתוך כך, העלה 
נשיא הלשכה בפני חברי הוועדה שני נושאים 
בענף  הריכוזיות   - הביטוח  לסוכני  אקוטיים 
“בעיית  לדבריו,  הרגולציה.  ועודף  הביטוח, 
הריכוזיות אשר פשטה על כלל המשק הפכה 
ענף  של  חלקו  למנת  האחרונות  בשנים 
הביטוח, שהפך לריכוזי מאוד. המיזוגים בשוק 

הביטוח הטו את מאזן הכוחות לטובת חברות 
ביותר.  חולה  רעה  בזה  רואה  ואני  הביטוח, 
שוק  של  היצרניות  שהן  הביטוח,  חברות 
הביטוח, הפכו את עורן ומשמשות במקביל הן 
כיצרניות והן כמשווקות. מחד פועלות מול סוכני 
באמצעות  הרחב  הקהל  מול  ומנגד  הביטוח 
שיווק ישיר. בכך, הן מגדילות את הרווח שלהן 
על גבם של הסוכנים ופוגעות בפרנסתם של 
מחלקות  משפחותיהם.  ובני  מעסיקים  אלפי 
השיווק הישיר מנגחות את הסוכנים באמצעות 
אך  הסוכנים,  ברשות  שאין  והנחות  הטבות 
לצרכנים.  השירות  באיכות  פוגעות  במקביל 

אנו דורשים חקיקה שתאפשר לענף הביטוח 
להמשיך להיות מאוזן - חברות ביטוח, סוכני 
שום  לנו  אין  הישיר.  הביטוח  ואפילו  ביטוח, 
מחבקים  אנחנו   - להיפך  תחרות,  עם  בעיה 
לבעיה  אברמוביץ  התייחס  כן  כמו  אותה”. 
הטמונה ברגולציה. “הרגולציה בתקופה 
האחרונה מתערבת בתנאים המסחריים שבין 
סוכני הביטוח לחברות הביטוח, ומנסה לקבוע 
לנו את העמלה - כמה אנחנו נרוויח. אין לזה 
אח ורע באף מגזר עסקי בישראל - זוהי רעה 
יטפל  המחוקקים  שבית  מקווה  ואני  חולה, 

בנושא הזה בכובד ראש”. 

בעקבות פיצוץ הגז בירושלים
אריאל מונין, יו”ר הוועדה לביטוח כללי בלשכה: “האירוע הקשה 

מזכיר עד כמה חשוב לרכוש ביטוח לדירה ולתכולתה”

גבה  אשר  השבוע,  בירושלים  הגז  פיצוץ 
למבנים  רב  הרס  גם  הסב  בנפש,  קורבנות 
הפיצוץ,  ניזוקו בעקבות  דירות  ולתכולה. 24 
כי  בטוח  לא  ועיקר  כלל  אשר  דירות  מתוכן 
ניתן יהיה לשקמן מחדש, בצד הצורך המיידי 
במציאת דיור חלופי לדיירים עד לבירור הנזקים 
כך  ובמהלך תקופת השיפוץ. בתוך  לעומקם 
לביטוח  הוועדה  יו”ר  מונין,  אריאל  התראיין 
כללי בלשכה, לתקשורת המקומית בירושלים 
כמה  עד  מזכיר  בירושלים  “המקרה  כי  וציין 
חשוב לרכוש ביטוח לדירה ולתכולתה. ביטוח 
כדוגמת  התפוצצות  של  נזקים  מכסה  שכזה 
לבעל  דירה  שכר  אובדן  כולל  שארע,  מה 
המגורים”.  לצורך  חילופית  דירה  או  הדירה 
עוד הבהיר מונין כי “מי שרכש כיסוי למבנה או 
התכולה או לשניהם גם יחד, יוכל לתבוע את 
הנזק מחברת הביטוח בה הוא מבוטח, אולם 
יש לזכור כי מי שלקח בזמנו משכנתא וביצע 
ביטוח באמצעות הבנק, מבוטח רק בביטוח 
ולא רכש  מבנה הדירה עצמה, כך שבמידה 
ביטוח  סוכן  באמצעות  הדירה  לתכולת  כיסוי 
לתכולה”.  הנזקים  בגין  פיצוי  יקבל  לא  הוא 
הוסיף  בלשכה  כללי  לביטוח  הוועדה  יו”ר 
והסביר כי “חברות הביטוח אשר ישלמו את 
לחזור  ינסו  הפוליסה,  תנאי  פי  על  הנזקים 
אל חברת הגז בטענה כי הפיצוץ נגרם עקב 
הנזקים  את  ממנה  לתבוע  וינסו  רשלנותה, 
כזה  שתהליך  כמובן  למבוטח.  שולמו  אשר 

משפט  בבתי  בהתדיינות  רבות  שנים  ייקח 
יזכה  הפוליסה,  בעל  עצמו,  שהמבוטח  אלא 
לתגמול מהיר בתוך מספר שבועות”. לדבריו, 
מבוטח  בישראל  הציבור  כל  לא  “לצערנו 

בביטוח דירה. אנשים נוטים לחשוב שמדובר 
בביטוח כנגד פריצות בלבד, בעוד שהחשיבה 
הנכונה היא שביטוח עושים קודם כל כדי להגן 
בפני כל קטסטרופה אפשרית, החל מפריצה 

ועד חלילה ההרס הרב בעקבות פיצוץ הגז. 
את  להחזיר  שכזה,  במקרה  נועד  הביטוח 
לו בהקדם  ולאפשר  המבוטח למצבו הקודם 
וכמה שיותר מהר לשוב לחייו הרגילים”. מונין 

לקחת  האזרחים  “על  והדגיש:  לציבור  פנה 
סוכן הביטוח  אחריות על רכושם, לפנות אל 
בביטוח  מבוטחים  שהם  ולוודא  האישי 

הנדרש”. 
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ח”כ אילן גילאון פנה למפקחת על הביטוח בבקשה להתערב 
בהתעמרות לכאורה של חברות הביטוח בילדים אוטיסטיים

אלי ארליך, יו"ר בית הדין הארצי של הלשכה, בראיון ל"דה מרקר": "אין אירוע ביטוחי שלא ניתן יהיה לשייך 
אותו לאוטיזם"

התפרסמה  השבוע 
כתבה ב”דה מרקר” 
להתנהלותן  בנוגע 
של חברות הביטוח 
ילדים  של  במקרים 
ת  ו י ו ל ב ג ו מ ם  ע
בעיית  על  בדגש 
בכתבה  האוטיזם. 
מעידים  שבהם  מקרים  מספר  מצוינים 
הורים לילדים אוטיסטיים על קשיים רבים 
ביטוחי  כיסוי  במתן  החברות  שמערימות 
המוחלט  סירובן  כדי  עד  נזקקים,  לילדים 
אלי ארליך,  ילדים.  לאותם  ביטוח  לעשות 
יו”ר בית הדין הארצי של הלשכה ומומחה 
בביטוחי סיעוד ובריאות, התראיין לכתבה 
בכתבה.  שצוינו  למקרים  והתייחס  זו 
ביטוח  פוליסת  להוציא  “אסור  לדבריו, 
סיעודי עם החרגות דרקוניות כפי שהוצגו, 
אין  ערך.  לחסר  הופך  הביטוח  אז  כי 
יהיה לשייך אותו  ניתן  אירוע ביטוחי שלא 
ילדים  רק  לא  כי  הוסיף  עוד  לאוטיזם”. 
חברות  ידי  על  לרעה  מופלים  אוטיסטים 
הילדים  אוכלוסיית  אלא מרבית   - הביטוח 
עם צרכים מיוחדים. ארליך ציין כי “מבחינת 

החברות, שרואות את מקרי הביטוח דרך 
הפריזמה הצרה של סיכון וחישוב הסיכון, 
כמסוכנת  הנתפשת  באוכלוסייה  מדובר 
יודעות להתמודד עם  - אך החברות  יותר 
סיכונים שכאלה, למשל על ידי הקמת פול 
כל  בין  הסיכון  נטל  חלוקת  כלומר  ביטוח, 
זאת,  עם  יחסי.  באופן  הביטוח  חברות 
על  הפיקוח  של  התערבות  שבלי  נראה 
הביטוח ושוק ההון, חברות הביטוח ימשיכו 
החלשה  האוכלוסייה  את  לרעה  להפלות 
ח”כ  פנה  זו  חשיפה  בעקבות  הזאת”. 
המפקחת  סלינגר,  לדורית  גילאון  אילן 
על הביטוח במשרד האוצר, ובפנייתו דרש 
ממנה להנהיג מנגנון פיקוח שימנע מחברות 
מוגבלויות.  עם  בילדים  להתעמר  הביטוח 
רבות  ומפניות  “מהכתבה  כי  כתב  גילאון 
כי  עולה  ממשפחות,  בלשכתי  שהתקבלו 
חברות הביטוח מסרבות לבטח ילדים עם 
בכלל.  מוגבלות  עם  וילדים  בפרט  אוטיזם 
רחב,  ספקטרום  על  נע  שאוטיזם  למרות 
את  לבטח  גורף  באופן  מסרבות  החברות 
הילדים, ואינן מתייחסות לרמה התפקודית 
של כל אחד ואחת מהפונים, כפי שמתחייב 
מהן לפעול. יתרה מזאת, במקרים שהללו 

המרוקנות  החרגות  מתבצעות  מבוטחים, 
כלל  קשורות  ואינן  תוכן  מכל  הביטוח  את 
כי  הוסיף  גילאון  ח”כ  הילד”.  למוגבלות 
“ממצבור של מקרים עולה כי במידה והילד 
טוענות  הביטוח  חברות  לסיעודי,  הופך 
או  באוטיזם  נעוצה  הסיבה  כי  רוב  פי  על 
אותה  שפוטר  מה  אחרת,  מוגבלות  בכל 
מופרכת,  בטענה  מדובר  מתשלומים. 
הארצי  הדין  בית  יו”ר  שאומר  כפי   - הרי 
 - ארליך  אלי  הביטוח,  סוכני  לשכת  של 
לשייך  יהיה  ניתן  שלא  ביטוחי  אירוע  ‘אין 
נאלצים  הללו,  במקרים  לאוטיזם’.  אותו 
משפטי  להליך  אחת  לא  לפנות  ההורים 
בכדי  גבוהות,  בהוצאות  המלווה  סבוך 
לממש את זכותם הביטוחית. אני סבור כי 
חברות  על  הפיקוח  הוראות  לרענון  פרט 
עליך  החולים,  וקופות  הפרטיות  הביטוח 
לפעול להנהגת מנגנון שימנע מגופים אלה 
לעשות דין לעצמם בנוגע לאוטיסטים בפרט 
ראוי  כן,  כמו  בכלל.  מוגבלות  עם  וילדים 
יפעל כערכאה  היה שהמפקח על הביטוח 
מה  ספציפיים,  למקרים  ויתייחס  אמיתית 
מהליכים  להימנע  למשפחות  שיאפשר 

משפטיים מיותרים”. 

שוקה בפסטיבל לגעת בחריימה? עובדי ביטוח ישיר 
נופשים בתאילנד!

חברת הביטוח למדה היטב מ”שוקה”, סוכן הביטוח ששמו מככב בפרסומות של 
ביטוח ישיר, ומטיסה בתחילת חודש פברואר את כל עובדיה לחופשה בתאילנד 

פורסם בעיתון "דה מרקר", אסא ששון, 19.1.2014

של  מיליון   9 הביטוח  לחברת  בפרסומת 
רביב  בידי  המנוהלת  ישיר  ביטוח  חברת 
סוכן  את  להשיג  הלקוחות  מתקשים  צולר, 
עם  נפגשים  הם  במקומו  שוקה.  הביטוח 
מזכירתו המגולמת בידי השחקנית שני כהן. 
המזכירה נאלצת להסביר בכול פעם מחדש 
ללקוחות המתוסכלים מדוע שוקה לא זמין, 
ששוקה  או  במאייחרופן”  בסקי  “שוקה 
ויאכטתו”  “אדם  ביריד  הוא  שכן  זמין  לא 

ומעילי  מדע  בתערוכת  שהוא  או  בניס 
לגעת  בפסטיבל  חוגג  או  באיסטנבול  עור 
בחריימה. הסלוגן של ביטוח ישיר הוא למה 
הביטוח  את  לעשות  אפשר  אם  סוכן  לממן 
העמלות  את  לחסוך  ובכך  ישיר  באופן 
הביטוח  חברת  כי  מתברר  הסוכן.  שמקבל 
בתחילת  ומטיסה  משוקה  היטב  למדה 
לחופשה.  עובדיה  כל  את  פברואר  חודש 
בהשראתו  הנראה  ככול  בחרה  החברה 

את  תאילנד.   - אקזוטי  ביעד  שוקה  של 
 2013 של  הראשונים  החודשים  תשעת 
מיליון שקל.   90 ברווח של  סיימה החברה 
אולם,  לחברה.  שיא  רווח  מהווה  זה  רווח 
למרות הרווחים, החופשה בתאילנד תעלה 
כמה  ובעוד  חופשה  ימי  לעובדים בחמישה 
כי  ציינו  בחברה  מקורבים  דולרים.  מאות 
מדובר עדיין בהטבה לעובדים שכן החברה 

הצליחה להשיג דיל לעובדיה.

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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נבחרי הלשכה

עמוס גואטה
 יו"ר מחוז ת"א-מרכז 

ויו"ר סניף חולון-בת ים

ים  חולון-בת  סניף  יו”ר  גואטה,  עמוס 
ממשיך  האחרונות,  השנים  בשלוש 
הסניף  כיו”ר  בתפקידו  זו  בקדנציה 
ת”א-מרכז,  מחוז  כיו”ר  יכהן  ובמקביל 
אשר מאגד בתוכו בנוסף את סניפי ת”א, רמת גן-גבעתיים ובני 
ברק. גואטה הבין מזמן את פוטנציאל העולם הטכנולוגי ותרומתו 
לפעילות סוכני הביטוח, ועומד מזה תקופה לא מבוטלת מאחורי 
חברי  סוכנים  מאות  חברים  שבו  בפייסבוק,  מאוד  פעיל  פורום 
לשכה. “במסגרת הפורום מתקיימים דיונים מקצועיים על בסיס 
כיום  שעומד  משמעותי  עבודה  כלי  היא  הטכנולוגיה  יומיומי. 
רבות  שנים  לפני  זו  מגמה  זיהיתי  ואני  הביטוח,  סוכן  לרשות 
והחלטתי לקדם באמצעותה את הדיאלוג השוטף בין החברים, 
כך, היה  ולקדם את שליחותנו”, הוא מסביר. בתוך  לעזור  כדי 
עבודה  דפוסי  שאימצו  הראשונים  הביטוח  סוכני  מבין  גואטה 
ממוחשבים, ועוד בתקופה שהפקס היה הגורם היחיד ששימש 
על  נמנה  הוא  וכו’,  מסמכים  ביטוח,  הצעות  טפסי  להעברת 
הביטוח  בחברות  הצוותים  את  ודחפו  שיזמו  הסוכנים  קבוצת 
הוא  מאז  האלקטרוני.  הדואר  באמצעות  מולם  לעבודה  לעבור 
בין אם בקרב  יכולותיו בתחום הטכנולוגי,  ומרחיב את  ממשיך 
הסוכנים ובין אם במינוף פעילותו כסוכן ביטוח, עם רקורד של 
עם  יחד  בחולון  משפחתית  סוכנות  המנהל  בענף,  שנים  כ-35 
אשתו חדווה, אף היא סוכנת ביטוח. יצוין כי פתיחותו הטכנולוגית 
שהוא  למה  דוגמה  ומהווה  הסוכנים  לכלל  השראה  משמשת 
ולמצות את  גבוהה להשתלב בעולם החדש  “מוטיבציה  מגדיר 
הפוטנציאל הטמון בו ברמה השיווקית, התדמיתית והמקצועית”. 
“חדווה  על  גואטה  מעיד  ביטוח  כסוכן  הרבות  שנותיו  למרות 
ואהבת המקצוע”, ומוסיף כי “חייבים להחזיר לנו, סוכני הביטוח, 
את הכבוד המקצועי. בפעולות נחושות אל מול האיומים הסובבים 
אותנו, בדגש על שלושה גורמים: הניסיונות הנלוזים של ביטוח 
לפגוע בתדמיתנו, תחבולות חברות הביטוח המסורתיות  ישיר 
והרגולציה המכבידה, נגיע ליעדנו. רק יחד נוכל להגן על עצמנו 
ואני סמוך ובטוח שבתקופתו של אריה אברמוביץ כנשיא הלשכה 
הדברים גם יקבלו ביטוי עוצמתי”. ממרום ניסיונו, גואטה משבח 
את פעילותם של סוכני הביטוח במציאות המאתגרת עמה הם 
מתמודדים ומסכם: “עם אריה אברמוביץ אני משוכנע כי נקבל גב 
חזק ונשיג הישגים משמעותיים שהם בראש ובראשונה לטובתנו 

ולטובת לקוחותינו”.  

ניתן לפנות אליי בדרכים הבאות: 
בסלולארי האישי שלי: 052-2589799

amosggg@nana10.co.il :בדואר אלקטרוני

מולי זליג
יו"ר סניף פתח-תקווה

מולי זליג, יו”ר סניף פתח-תקווה בארבע 
אותו  לתפקיד  נכנס  הבאות,  השנים 
מילא לראשונה עוד במהלך שנות ה-90, 
בתקופת כהונתו של נשיא הלשכה זאב 
לפניית  נענה  כי  מעיד  זליג  ז”ל.  וינר 
הכוללים  למאמצים  אלה  בימים  להירתם  לנכון  ומצא  הלשכה 
של הלשכה בשדרוג מעמד הסוכן, חיזוקו והעצמתו. אך לפני 
כן... את דרכו בענף החל בשנת 1972, בחברת “ציון” )שבה 
עבד  בה  “הפניקס”,  לחברת  המשיך  ומשם  אשתו(  את  הכיר 
הדרך  תחנת  סוכנויות.  במחלקת  צוות  כראש  שנים  כעשר 
 1989 ובשנת  ביטוח  בסוכנויות  כשכיר  הייתה  שלו  הבאה 
סוכנות עצמאית בפתח-תקווה. בהשוואה לשנים עברו,  פתח 
והיום  בחברות  בית  בן  היה  הביטוח  סוכן  “פעם  כי  זליג  טוען 
הוא בורג קטן במכונה פיננסית משומנת. בפירוש לא סופרים 
אותנו בחברות ואנחנו נמצאים במצב מאוד לא נעים מולן, גם 
ומציין  ממשיך  פתח-תקווה  סניף  יו”ר  באלמנטר”.  וגם  בחיים 
השוקה  קמפיין  כל  ואת  מרגיש  לא  אני  ישיר  ביטוח  “את  כי 
ולא נלחם נגדו. הרי בסופו של דבר,  הזה אני ממנף לטובתי 
הלקוחות מבינים טוב מאוד שאין תחליף למקצועיות ולשירות 
יש  הסוכנים  לנו  הישיר,  של  המוח  שטיפת  כל  עם  שלנו. 
יתרונות מוחלטים ואותם אנחנו צריכים להעצים”. לזליג ברור 
מהם עוגני הצמיחה של הסוכן והוא מפרט: “קודם כל, מדובר 
בצורך ללמוד ולהתמקצע כל הזמן. מעבר לכך, חשוב להכיר 
כל  ואז גם  ולהבטיח שירות מצוין ללקוחות  היטב את השטח 
כאמור,  רלוונטי”. מבחינתו,  ללא  יהפוך ממש  הישיר  הביטוח 
מדגיש:  והוא  הפנימיים  במאבקים  להתמקד  צריכה  הלשכה 
“המאבק שלנו הוא קודם כל בתוכנו, בתוך הבית שהיה פעם, 
הדעת  את  לתת  שיש  הדברים  אחד  החוצה.  כך  אחר  ורק 
לגביהם הוא ניסוח כללי אתיקה מחייבים בין הסוכנים עצמם 
ואם  זו התחרות האמיתית שלנו  הביטוח.  לבין חברות  ובינם 
לא נדע למצוא לכך פיתרון, נמשיך ונתגושש לשווא”. ומה לגבי 
הרגולציה? זליג מודה שבמיוחד לסוכנים כמוהו, עם ותק של 
חדשות  המשתנים  וההוראות  החוזרים  בענף,  שנים  עשרות 
למתן  “צריך  היומיומית.  בהתמודדות  מאוד  מקשים  לבקרים, 
את השינויים ולאפשר לנו התנהלות פחות מאוימת ומסורבלת, 

ויותר יעילה ומועילה”, דברי יו”ר סניף פתח-תקווה. 

ניתן לפנות אליי בדרכים הבאות: 
בסלולארי האישי שלי: 052-4200721
muli@zelig.co.il :בדואר אלקטרוני

ÁÂËÈ· ÈÎÂÒ ˙Î˘Ï ¯·Á ÁÂËÈ· ÔÎÂÒÏ ˜¯ ÂÙ

Ï‡¯˘È· ÁÂËÈ· ÈÎÂÒ ˙Î˘Ï
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סניף חיפה - מפגש בוקר 
בנושא: "אפשרויות תגמול נוספות לסוכן"

יום ג' 4 בפברואר 2014. "קפה קפה", רח' קרן 
היסוד 6, קריית ביאליק. בין השעות: 8:30-11:15

בשיתוף "עו"ד לכל נהג" - הגנה משפטית 
לנהג בדרכים

סניף השרון - מפגש בוקר
בנושא: "בינינו לבין עצמנו"

יום ג' 11 בפברואר 2014. בית קפה-מסעדה "בורוכוב 88", רעננה. 
בין השעות: 8:30-10:30. בשיתוף קבוצת "שגריר-פוינטר" 

)היכונו ליום עיון של סניף השרון, 4.3.14, מלון "דן אכדיה", בשיתוף 
)"SIXT חברת "שלמה ביטוח" מקבוצת "שלמה

פעילות בסניפים ובמחוזות

מפגש בוקר ראשון של 
סניף נתניה

כ-60 סוכנים השתתפו במפגש הבוקר הראשון 
במלון   21.1.14 ג’  ביום  נתניה  סניף  שערך 
“רמדה” בעיר. במפגש, שהיה למעשה הכינוס 
אנגלמן,  יוסי  בראשות  הסניף  של  הראשון 
סניפים,  יו”ר  ורדי,  אריק  בנוסף  השתתפו 
ומוטי שפירא,  בלשכה  וגיוס חברים  אירועים 
מנהל סניף נתניה של חברת “איילון”. אנגלמן 
באווירה  שהתנהל  מפגש  זה  “היה  כי  ציין 
חיובית מאוד ובמהלכו הוצגו תוכניות הלשכה 
בכלל והסניף בפרט לשנה הנוכחית. אין ספק 
לפעילות  מצוינת  מוצא  נקודת  זו  הייתה  כי 
מאתגרת ורבת משימות הנכונות לנו בהמשך”. 

פעילות מהנה של סניף חיפה בט”ו בשבט

כ-126 סוכנות וסוכני סניף חיפה ובני 
בנטיעות  חלק  נטלו  משפחותיהם 
בשיתוף  המסורתיות,  בשבט  ט”ו 
התקיים  האירוע  “שגריר”.  קבוצת 
בוקר  במפגש  והחל   16.1 ה’  ביום 
בציפורי.  הלאומי  בגן  מודרך  וסיור 
ט”ו  סדר  החברים  קיימו  בהמשך 
בשבט בניצוחו של חבר הוועד ג’קי 
זו השנה השישית  כי  יצוין  אמסלם. 
במסגרת  זה  סדר  מקיים  שאמסלם 
צהריים  ארוחת  הסניף.  פעילות 
ברכה  דברי  כללה  אשר  משותפת, 
מפי נשיא הלשכה אריה אברמוביץ 

ויו”ר הסניף ליאור רוזנפלד, חתמה 
הסניף  של  המהנה  הפעילות  את 

לחג האילנות. 

יום עיון מחוז ירושלים - מפגן של הוקרה ויציאה לדרך חדשה

את  אפיין  ועוצמה  משתתפים  רב  אירוע 
ירושלים,  מחוז  של  הראשון  העיון  יום 
אשר התקיים ביום ד’ 22.1.14 במלון “דן” 
בעיר, בשיתוף עם חברת “שלמה ביטוח” 
חברים  כ-120   .”SIXT “שלמה  מקבוצת 
שמואל  פתח  אותו  העיון  ביום  השתתפו 
המטרות  בהצבת  המחוז,  יו”ר  אשורי, 
לעתיד. “בכוונתנו, לפעול במסגרת המחוז 
לחזק את הסוכנים, ליצור לכידות ביניהם 
ובכך  הקהילה  למען  שאת  ביתר  ולפעול 
עוד  בציבור”.  מעמדנו  להעצמת  לתרום 
מרץ  חודש  במהלך  כבר  כי  אשורי  מסר 
בנושא:  לחברים,  נוסף  עיון  יום  מתוכנן 
ומכירה”.  שיווק   - ואינטרנט  “פייסבוק 
חיזק  אברמוביץ,  אריה  הלשכה,  נשיא 
הלשכה  כי  והדגיש  אשורי  של  דבריו  את 
הסוכנים  למען  לפעול  נחושה  בראשותו 
או  משפטית  כלכלית,  בידיהם  ולסייע 
את  אברמוביץ  שיתף  כך  בתוך  אישית. 
החברים ברשמיו מישיבת ועדת הכספים 
)ראו  קודם  יום  של הכנסת, בה השתתף 
הרחבה נוספת בכתבה נפרדת(. עוד מבין 
המרצים: עו”ד ג’ון גבע, היועץ המשפטי 

עו”ד  השירות”;  “אמנת  בנושא  ללשכה, 
צוואות   - “מוטבים  בנושא  ברמץ,  שלמה 

לתעבורה;  מורשה  צח,  אורי  וירושות”; 
ביטוח”;  “שלמה  מנכ”ל  אומיד,  אורי 
של  ומכירות  שיווק  סמנכ”ל  וסיגל רביב, 
מיום  ומרגש  נכבד  חלק   .”SIXT “שלמה 

המחוז  חברי  של  לפרידה  הוקדש  העיון 
ומאילן  הלשכה  נשיא   ,CLU כץ  מאודי 

שגב CLU, יו”ר המחוז היוצא. לכץ ושגב 
לאורך  פעילותם  על  הוקרה  מגני  הוענקו 
השנים וכן הוענק לאריה אברמוביץ, נשיא 

הלשכה, מגן להצלחה בהמשך דרכו. 
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“מגדל” משיקה תכנית שירות חדשה במרחב הצפון
תוכנית  באחרונה  השיקה  “מגדל”  קבוצת 
בכנס  הצפון.  במרחב  חדשה  שירות 
סוכנים, בהשתתפות כ-250 סוכנים, הציג 
ב”מגדל”,  הצפון  מרחב  מנהל  יעקב,  גורי 
התוכנית:  של  המרכזית  מטרתה  את 
שדרוג משמעותי בשירות לסוכנים. לדברי 
ולהגדיל את  יעקב, “בכוונת המרחב לרכז 
כמות הממשקים שיש לסוכן לממשק אחד 
כיום  והאלמנטר.  החיים  ביטוחי  בתחום 
הסוכן  נדרש  וכך  רבים,  ממשקים  קיימים 
לעבוד מול כ-6 נותני שירות שונים לטיפול 

להקים  בכוונתנו  כללי  בביטוח  נושא.  בכל 
צוות שיגיע למשרד הסוכן, ויטפל בו בצורה 
כי תוכנית  עוד הוסיף  פרטנית מקיפה”. 
אפריל  מחודש  החל  בהדרגה,  תיושם  זו 

השנה. 
בין לבין נסקרו בכנס הסוכנים של “מגדל” 
בצפון הישגי המרחב בשנה החולפת ואלו 
מוצרי  הוצגו  כן  כמו  ל-2014.  שהוגדרו 
הבריאות החדשים של הקבוצה לאור החלת 
וחידושים  האוצר  משרד  של  הרפורמות 
נועדו  אשר  “מגדל”,  מבית  טכנולוגיים 

הסוכנים  של  המכירה  יכולות  את  לשדרג 
המשתתפים  מבין  עבודתם.  את  ולייעל 
מילר,  גד  “מגדל”:  מטעם  בכנס  הנוספים 
תושיה,  שרונה  הארצי;  המכירות  מנהל 
ראש תחום פיתוח מוצרי בריאות; שמוליק 
מיוני, אחראי המכירות בתחום הפיננסיים 
והפרישה; דנה מאיר, סמנכ”ל דיגיטליזציה 
ותחום מחקר; ירון דואק, מנכ”ל ‘קלאב 50 
סוכנות לביטוח; שלמה פלג, מנהל תחום 
המכירות  מנהל  אביב,  ויוסי  כללי;  ביטוח 

המרחבי.

‘הכשרה’ מרחיבה את האפשרויות בביטוחי החיים - מוסיפה 
את פוליסות ‘מגן לעתיד’ כריידר לכל פוליסות ריסק 

שמעון מירון, משנה למנכ"ל וראש אגף ביטוח חיים ופיננסים: "השילוב הייחודי של ‘מגן לעתיד’, מבטיח את 
אותו פיתרון מקיף שאליו אנו חותרים לטובת ביטחון התא המשפחתי"

 ’ ה ר ש כ ה ת ‘ ר ב ח
ה ב י ח ר  מ

ת  ו י ו ר ש פ א ה ת  א
חיים  ביטוח  לבצע 
תשווק  זו  ובמסגרת 
‘מגן  תוכנית  את 
וקה  , ששו ד’ לעתי
עד כה רק בפוליסות 
ריסק.  פוליסת  לכל  כריידר  גם  מנהלים, 
לעתיד’ משלב  ‘מגן  כי  מציינים  ב”הכשרה” 
בין ביטוחי מנהלים לבין קרן פנסיה ומעניק 
 - המשפחתי  ערך מוסף משמעותי לתא 
ביטחון מקיף לעתיד. בין יתרונותיו: שמירה 

המשפחה  של  ההכנסה  ברמת  יציבות  על 
הפנסיה  על  שמירה  תוך  פטירה,  במקרה 
במקרה של  הפרישה;  בגיל  המשפחתית 
הזכויות יעברו לילדים;  פטירת המוטב, 
במקרה  הפנסיוני  החיסכון  כספי  שחרור 
של פטירה ולא רק במקרה של אובדן כושר 
עבודה; אבדן כושר עבודה רחב ובהתאמה 
ו-0.5%  מפרמיה   4% דמי ניהול  אישית; 
מצבירה; סכום הביטוח פטור ממס; 100% 
כאמור,  המשפחה.  הכנסות  על  הגנה 
פרט’  ו’שי  ריסק  ביטוח  הפקת  במסגרת 
של החברה ניתן יהיה להרחיב מעתה את 
מירון,  שמעון  לעתיד’.  ‘מגן  עם  הפוליסות 

חיים  ביטוח  אגף  וראש  למנכ”ל  המשנה 
לנגד  רואה  “הכשרה  כי  מסביר  ופיננסים, 
ושואפת  לקוחות הסוכנים  עיניה את טובת 
צורכי  על  העונה  מקיף,  פתרון  להם  לתת 
החלטנו  לכן,  זמן.  בכל  המשפחתי  התא 
על הרחבת האפשרויות במסגרת פוליסות 
הריסק שאנו משווקים ולצרף אליהן את ‘מגן 
לעתיד’. בכך, הכשרה מגבירה את היכולות 
נותנת  ובמקביל  הסוכנים  של  השיווקיות 
הסוכנים.  ללקוחות  וממשי  אמיתי  מענה 
מבטיח  לעתיד’  ‘מגן  של  הייחודי  השילוב 
חותרים  אנו  מקיף שאליו  פיתרון  אותו  את 

לטובת ביטחון התא המשפחתי”. 
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בית משפט: חברת AIG ביזתה את כבוד האדם
פורסם ב-YNET, מאת: עו"ד דוד מימון, 23.01.14

 AIG עם  להגיע  הצליחו  שלא  לאחר 
המבוטחים  אותה  תבעו  השווה,  לעמק 
לפיצוי  אביב  בתל  השלום  משפט  בבית 
להם.  שנגרמו  הנפש  ועוגמת  הנזקים  על 
בתביעה תיארה בעלת הדירה את הסבל 
של בני המשפחה, שגרים תחת צל הטחב 
היתר  בין  מלארח.  ומנועים  והרטיבות 
המטבח  שמצב  בכך  הקושי  על  סיפרה 
החלבי אינו בר שימוש. AIG טענה מצידה 
להחליט  רשאית  היא  לפוליסה  שבהתאם 
אותם  לתקן  או  הנזקים  על  לפצות  אם 
אפשרו  לא  התובעים  לטענתה,  בעצמה. 
בניגוד  הנזקים,  את  לתקן  “שחר”  לאנשי 
לתנאי הפוליסה ובחוסר תום לב. בתשובה 
לטענה זו השיבה בעלת הדירה כי היא זו 
היתר  בין  המקצוע.  אנשי  אחרי  שרדפה 
סיפרה שהם איחרו לפגישות שקבעה עמם, 
ניהלו איתה ויכוחים קולניים בקשר לעלות 
התיקון, והיה מקרה שבו איש מקצוע הגיע 

לאחר  כחודש  לדבריה,  עבודה.  כלי  ללא 
הגילוי הראשוני של הבעיה חדלו מלהגיע 

כלל לדירה.
התביעה  את  קיבל  ספיר  אלי  השופט 
וקבע ש-AIG פעלה בחוסר תום  במלואה 
הוסיף  הוא  חמורה.  ברשלנות  מובהק  לב 
מאודם  בכל  שרצו  לתובעים,  שהאמין 
אף  הם  ולראייה  כראוי,  יתבצע  שהתיקון 
הוא  ימים.  חודש  למשך  הדירה  את  פינו 
הזכיר שמדובר במשפחה בת שבע נפשות 
זה  חריגה  ברטיבות  מלאה  בדירה  שחיה 
פעלה  לא  הנתבעת  וחצי, שבהן  כשנתיים 
ומצד  הסבר,  כל  ללא  הנזקים  לתיקון 
הנזק.  עלות  את  להם  שילמה  לא  גם  שני 
התנהלותה חמורה עוד יותר, קבע השופט 
ספיר, על רקע העובדה שהייתה בידה חוות 
להראות  טרחה  לא  שאותה  שמאית  דעת 
תקווה  מתוך  הנראה  ככל  לתובעים, 
לתיקונים  להסכים  אותם  יביא  שהייאוש 

עצם  השופט,  פי  על  שהציעה.  הזולים 
לבצע  רשאית  הייתה  העובדה שהנתבעת 
כי  משמעותה  אין  בעצמה,  התיקונים  את 
היא רשאית להשאיר את הדירה “בתיקון” 
במשך שנים וללא כל צפי ליום שבו יסתיים. 
חובת התיקון, הוסיף השופט, אינה “מתת 
להסכים  חייבים  היו  לא  והתובעים  חסד” 
וכוחני,  ציני  “הנתבעת, באופן  לכל הצעה. 
לכך שהמבוטחים  להביא  ביקשה למעשה 
ייאותו לכל תיקון שיוצע להם, ובכך ביקשה 
חברת  מצוקתם.  את  לנצל  הנתבעת 
הביטוח טיפלה במבוטחים כאילו הם אינם 
כבוד  את  וביזתה  אנוש  למגורי  ראויים 
 AIG-האדם שלהם”, כתב השופט והורה ל

לשלם לתובעים 110,620 שקל. 
להחזר  החברה  את  חייב  גם  השופט 
הוצאות המשפט בפועל, בשכר טרחת עו”ד 
בהוצאות  וכן  מהפיצוי  אחוז   25 בשיעור 

נוספות של 50 אלף שקל.

עלויות ביטוח - נקודה למחשבה
מאת: טד בר, חבר לשכה

למעלה  במהלך 
שנות  משלושים 
בביטוחי  עיסוק 
ם  י י ח  , ת ו א י ר ב
נתקל  אני  וסיעוד 
 : ה ל א ש ב ת  ו ב ר
משלם  אני  “למה 
פרמיה כה גבוהה”. 
תשובתי לכל מבוטח שלי הפונה אלי עם 
שאלה זו הינה, “אני מאחל לך שתמשיך 
חייך”.  כל  הגבוהה  הפרמיה  על  לקטר 
במשרדי מטופלים כרגע 41 מקרי סיעוד 
מאלו  בריאות  בביטוחי  תביעות  ו-26 
או  הנ”ל  המשפט  נשמע  לא  התובעים 
דומיו, גם לא מאלו שמקרי ביטוח אירעו 
בסביבתם הקרובה ואולי אף לכאלו שלא 
היו מבוטחים והם נשאו בעיקר ההוצאה 
עוד  והנה  לדוגמא(.  סיעודיים  )הורים 
שנה  עשרים  “תראה,  ששמעתי:  משפט 
אחת  פעם  ואפילו  בריאות  ביטוח  לי  יש 
שקלים  אלפי  עשרות  זה  תבעתי,  לא 
פראייר”.  יצאתי  בקיצור  לטמיון  שירדו 
כלל  בדרך  מושמע  לא  זה  מסוג  משפט 
הרי  לרכב,  מקיף  בביטוח  כשמדובר 
ברור שצריך לבטח את הרכב, אין שאלה 
כלל, מגיע מועד החידוש - מחדשים. אך 

לא  לבטים,  יש  וסיעוד  בריאות  בביטוח 
המתאים.  למקום  הולך  שהכסף  ברור 
ההיגיון מאחורי ההתנהלות הזאת נחקר 
הינה  המסקנות  ואחת  רבים  במחקרים 
בעיות,  להדחיק,  נוטים  האדם  שבני 
עם  להתמודד  ויעדיפו  סכנות  פחדים, 
אך  בחייהם.  והתקווה  הביטחון  אזורי 
של  מישור  אינם  החיים  לעשות  מה 
ומורדות  עליות  בהם  ויש  ורוד  מרשמלו 
בריאותיים משמעותיים  ולעיתים מקרים 
זו  גישה  מאחורי  להתמודד.  יש  עימם 
חשובה  המכונית  כי  ההצהרה  גם  ישנה 
המכונית  את  שכן  מהגוף  יותר  הרבה 
ביטוח  אין  ואם  מחיר  בכל  נבטח  שלנו 
לגוף  בקשר  אך  הכביש,  על  נעלה  לא 
יש תמיד תחושה שביטוח תחלואי הגוף 
הוא מעמסה כספית מיותרת ומדובר הן 
על ביטוחי בריאות וסיעוד והן על ביטוחי 
נכות, חיים ואובדן כושר עבודה. מטיפול 
באלפי תביעות בימי חיי המקצועיים אני 
משתקמים  שאנשים  בוודאות  לומר  יכול 
או  רכב  מגניבת  מהר  יותר  הרבה 
מטוטאל לוס עקב תאונה מאשר מטוטאל 
גופם.  של  תאונה  או  מחלה  עקב  לוס 
חדש  גוף  ביום,  מוחלפת  חדשה  מכונית 
לאדם הינה בעיה בלתי פתירה ולעיתים 

שיקום הגוף כרוך בזמן ממושך וייסורים 
שאנחנו  להבין  חשוב  לכן  מרובים. 
ביטוח  סיכון.  גידור  על  כאן  מדברים 
צורך  יהיה  שאם  להבטיח  בה  בריאות 
בניתוח תהיה אפשרות בחירה של טובי 
המנתחים במועד הקצר ביותר האפשרי 
ואם יהיה צורך בתרופה שאינה בסל היא 
הביטוח.  חברת  ידי  על  במלואה  תכוסה 
עלויות  להבטיח שאת  בא  סיעודי  ביטוח 
הנקוב  הפיצוי  יכסה  המאמירות  הסיעוד 
לילדים  ביטוח  למעשה  וזהו  בפוליסה 
עליהם.  לנטל  ההורים  יפלו  שלא  כך 
לביטוחי  הגישה  את  מהיסוד  לשנות  יש 
ואובדני  סיעוד  בריאות,  ביטוחי  הגוף. 
מהותי  סיכון  לגדר  באים  עבודה  כושר 
בחיי כל אדם. הגוף הוא המכונה היקרה 
ולא  שברשותנו  ביותר  והמשוכללת 
המכונית. ואם זאת יש מידי פעם לבחון 
התאמת  ואת  המשולמים  הסכומים  את 
כל  של  העדכני  למצבו  הנרכש  הביטוח 
פרט או משפחה. ברור שהביטוח הרצוי 
ילדים שונה  זוג צעיר שלו שלושה  עבור 
ממצבו של זוג בגלאי +60 שגוזליו פרחו 
גם  יזיק  לא  תבעתם,  כבר  ואם  מהקן. 
להודות לאותו סוכן ביטוח ששכנע אתכם 

לבצע את הביטוח הזה. רק בריאות. 
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מדו”ח עמותת “אדי”: עלייה בתרומת איברים בישראל
 - “אדי”  של  ל-2013  השנתי  מהדו”ח 
העמותה לקידום ההשתלות בישראל, עולה 
שנקבע  למשפחות  פניות   143 מתוך  כי 
 80 התקבלו  נשימתי,  מוחי  ליקירן מוות 
 56% שהן   - איברים  לתרומת  הסכמות 
בשנת  איברים.  לתרומת  הבקשות  מכלל 
בתוך  כ-50%.  על  זה  עמד שיעור   2012
השנה  במהלך  כי  בעמותה  מציינים  כך 
האנשים  במספר  עלייה  נרשמה  החולפת 

על כרטיס העמותה  שחתמו  בישראל 
אלו  למעגל  נוספו  חותמים  אלף  כ-90   -
“אדי”  באמצעות  איברים  לתרום  המוכנים 
לתרום  המוכנים  אוכלוסיית  מונה  ובסה”כ 
ישראלים.  אלף  כ-787  העמותה  במסגרת 
ל-50%  קרוב  כי  ב”אדי”  מציינים  במקביל 
מהמושתלים קודמו בתור להשתלה בזכות 

חתימתם על הכרטיס מבעוד מועד. 
עוד מהנתונים שמציגה העמותה עולה נמצא 

במספר  גם  חדש  שיא  נרשם  ב-2013  כי 
אשר  חולים  ל-392  שהגיע  המושתלים, 
מהמת  איברים  חדשים בזכות  בחיים  זכו 
הביאה  בהשתלות  העלייה  חי.  מתורם  או 
להשתלה  הממתינים  ברשימת  לירידה  גם 
נוסף  הישג  אנשים ל-1,075.  מ-1,114 
נרשם בהשתלות קרנית, בזמן שבוצעו בשנה 
ממתינים  כיום  השתלות.   637 החולפת 

להשתלות קרנית כ-769 איש נוספים. 

סכסוך העבודה ב”מגדל” ממשיך ומסתבך:
בית הדין לעבודה קבע כי שלמה אליהו הפר צו שיפוטי; 

“מגדל” ערערה על ההחלטה
נתחיל מהסוף )בשלב זה(: “מגדל” ערערה 
בית הדין  על החלטת  השבוע  ד’  ביום 
האזורי לעבודה בתל אביב, לפיה חל איסור 
בקבוצה,  בעל השליטה  אליהו,  שלמה  על 
לפנות  הקבוצה,  הנהלת  חברי  על  גם  כמו 
בהסתדרות.  התארגנותם  בנושא  לעובדים 
לטענת באי כוחה של “מגדל”, אין אפשרות 
מייצג  כגורם  בהסתדרות  להכיר  כה  עד 
של עובדי הקבוצה וכי ישנן ראיות לכאורה 
ההסתדרות  ע”י  העובדים  החתמת  להליך 
להגשת  הרקע  ומטעה.  מזורז  באופן 
בית הדין  נוספת מצד  הערעור: התייחסות 
אגרת  בעקבות  והפעם,   - בת”א  לעבודה 
אליהו  באחרונה  ששלח  במספר  שנייה 
ואף פרסמה בעיתונות הכלכלית.  לעובדים 

המעשים  את  עשה  אכן  כי  הודה  אליהו 
זו  איגרת  פרסם  כי  וטען  לו  המיוחסים 
לאחר שההסתדרות הגישה בקשה לביזיון 
כי  יצוין  הדברים  רקע  על  המשפט.  בית 
מה-18  שיפוטי  צו  עמד  “מגדל”  בפני 
מכל  לחדול  עליה  לפיו   ,2013 בדצמבר 
להתארגנותם  המתייחסת  לעובדים  פנייה 
במסגרת ההסתדרות. השופט דורי ספיבק 
או  כזו  לפרשנות  ניתן  אינו  “הצו  כי  קבע 
המאפשרת  בדוחק,  לא  אפילו  אחרת, 
לעובדיה  לפנות  מטעמה  למי  או  למגדל 
בנוגע להתארגנות כפי שעשתה. על כן, אין 
משמעית,  החד  הברורה,  מהמסקנה  מנוס 
וארשה להוסיף שגם העצובה, לפיה מגדל 
ואליהו בחרו בחירה חסרת תום לב, מכוונת 

ולבזות את הצו השיפוטי...  להפר  ומודעת 
בזו הפעם בחרו מגדל באופן מחושב להפר 
גם  האם  משמעי.  וחד  מפורש  שיפוטי  צו 
בזו הפעם משוכנעים מגדל ואליהו שהחוק 
והוראות בית דין זה אינם מחייבים אותם? 
ואליהו  מגדל  סבורים  הפעם  בזו  גם  האם 
כלכלית  מבחינה  להם  ויעיל  להם  שכדאי 
העמוק,  לצערי  מפורש?  שיפוטי  צו  להפר 
דומני  זה,  מן הראיות שהוצגו בפני בהליך 
חיובית”.  הינה  אלה  לשאלות  שהתשובה 
עם זאת, השופט ספיבק בחר שלא להשית 
“מגדל”,  או  אליהו  על  שיפוטיות  סנקציות 
כגון קנס כספי או מאסר, וקבע כי כל הפרה 
קנס  אחריה  תגרור  הקבוצה  של  עתידית 

בסך 200 אלף ₪. 

למשפחת פרימו משתתפים 
בצערכם במות חבר הלשכה

פרימו ניסים ז"ל 
שלא תדעו עוד צער

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

חברי לשכה, בואו הצטרפו לפייסבוק הלשכה 
והקליקו אהבתי

שיתקיים בתאריך 24.3.2014-27.3.2014 | לחברי mdrt ב- 23.3.2014 

לכינוס ביטוח ופיננסים
הכנס השנתי של הסוכנים הפנסיונים חברי לשכת סוכני הביטוח בישראל

היכונו! ההרשמה לכינוס 
תיפתח בקרוב!
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שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
****מליניאק סוכנות לביטוח מעוניינת 

לרכוש תיקים בתחום האלמנטרי בכל גודל 
ובכל רחבי הארץ בתנאים מועדפים.

נייד: 0505330778 - צביקה
mytav@zahav.net.il :מייל

****סוכנות גדולה ומובילה בתחום 
האלמנטרי יושבת במרכז

מעוניינת לרכוש תיקים לפרטים 
0544240666

Tal@avital-insure.com

****סוכנות ביטוח גדולה וותיקה מאזור 
המרכז מעוניינת ברכישת תיקים 

אלמנטריים במחיר הוגן
לפרטים - אוהד 052-3541381

סודיות מובטחת

****סוכנות ביטוח עם יכולות וניסיון של 
השבחת עסק מעוניינת לרכוש 

תיק ביטוח חיים גדול כקטן
דני 054-9008038

 ****סוכנות ביטוח עם יכולות 
וניסיון של השבחת עסק

מעוניינת לרכוש תיק ביטוח חיים 
גדול כקטן דני 054-9008038

****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 
elimelech40@walla.com או 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 

מודעות דרושים
*לסוכנות משגב בראשל"צ דרוש/ה 
חתמ/ת רכבים דירות. הכרת עם 

 מערכות חברות ביטוח 
 ניסיון שנה בתחום חובה 

 limorh@misgav.co.il קו"ח

*לסוכנות ביטוח משגב בפתח תקווה 
דרוש/ה סוכנ/ת ביטוח למכירת מוצרי פרט 
- רישיון משווק ורישיון נהיגה חובה ניסיון 

של שנה בתחום מכירות מוצרי פרט
 limorh@misgav.co.il קו"ח

*לסוכנות ביטוח משגב בפתח תקווה 
דרוש/ה איש/ת מקצוע בתחום ביטוח חיים 
)פנסיוני( לטיפול בגביית כספי מבוטחים 

ניסיון בתחום חובה.
limorh@misgav.co.il קו"ח

****סוכנות ביטוח ותיקה בחיפה מחפשת 
 עובד/ת בתחום האלמנטארי 

למשרה מלאה
erez@ebit.co.il - קורות חיים למייל

ו/או לנייד - 0507500945

****למשרד סוכן ביטוח בפרדס חנה,
דרושה פקידת אלמנטרי למשרה מלאה 

ניסיון חובה!
amir@avni-ins.co.il קורות חיים למייל

****לסוכנות ביטוח בקריות
דרושה פקידה אלמנטרית רכב ודירות

משרה מלאה
ilanitb2@leslie-ins.co.il קו"ח

נייד: 0505-400264

****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

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

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

 ****דרושה פקידה באזור ראשל"צ 
בתחום האלמנטארי 

ניסיון בתביעות
טל: 03-9698848, 052-2582244

dorisl@misgav.co.il :קו"ח ניתן לשלוח

****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 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

השכרת משרדים
*במשרדנו בכפר סבא חדר לסוכן ביטוח 

ושרותי משרד בחיים ואלמנטרי
סודיות מובטחת 052-3256205

****להשכרה חדר משרדי, 12 מטר
בתוך משרד סוכנות לביטוח בכפ"ס 

לתקופה ממושכת. מרוהט, משופץ- חדש
כניסה החל מינואר 2014
מתאים לעבודה משרדית

לפרטים נוספים - 052-2507548

****חדרים להשכרה בסוכנות ביטוח 
הנמצאת ביד חרוצים 12, תל אביב )מגדלי 
קרסו(. ניתן להשכיר במשרדינו 1-3 חדרים.

לפרטים ניתן ליצור קשר עם ישראל
054-4451894

****בבניין הפניקס לשעבר המגינים 42 
חיפה כ-70 מ"ר לכניסה מידית.

אפשרות לשיתוף פעולה עם מנהל 
הסדרים פנסיוניים היושב באותה קומה
לפנות ליוסי אישית 0523220777

 ****להשכרה משרד 35 מ"ר ברוטו 
 מחולק 2 חדרים "בבית צרפתי" 

רחוב הרצל 91 ראשון לציון
לפרטים :יוסי 050-5240011


