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"אמירות הפיקוח 
בעד הגברת

"הפיקוח על הביטוח – לפחות לפי ההכרזות, דוגל בהגברת 
התחרות והפחתת הריכוזיות בענף, אבל בפועל, אנחנו לא 

רואים שהאמירות מגובות במעשים, שירחיבו את האפשרויות 
ליותר יצרנים בתחום, ולחיזוק מעמד הסוכנים שהם מחוללי 

התחרות האמיתיים", כך אומר מ"מ נשיא הלשכה אורי צפריר.
לדברי צפריר, הריכוזיות בענף, בעיקר בתחום הפנסיוני, 

מתבטא בכך ש-5 חברות שולטות בלמעלה מ-90% מהשוק 
הפנסיוני.

הדבר, לדבריו, גורם ל-2 תופעות עיקריות: "הראשונה היא 
שהחברות הקטנות לא מצליחות לזכות בנתח משמעותי 

מהשוק ולהגדיל את חלקן. הן לא יכולות להרשות לעצמן 
לקחת סיכונים, מה שהגדולות עושות. חברה גדולה יכולה 
לקבל החלטה אסטרטגית להכנס במחירי הפסד לתחום 
מסויים ובמקרה הגרוע, גם אם תפסיד במהלך החדירה, 

הפגיעה תהיה מינורית. אבל חברות קטנות לא יכולות 
להרשות לעצמן להפסיד ולכן הן לא יכולות לחדור במחירים 

אטרקטיביים".

התופעה השניה, מפרט צפריר, היא שכ-70% מהחסכון 
הפנסיוני, גם משווק באמצעות החברות באופן ישיר, או 
באמצעות סוכנויות הסדר שבבעלותן. מכאן יוצא, שיש 

ריכוזיות כפולה ומשולשת!!
מה הנזקים שנגרמים לצרכן בשל הריכוזיות?

"הריכוזיות גורמת לאי תחרות. אמנם אסור לתאם מחירים, 
יש את חוק ההגבלים העסקיים, אבל כשיש רק 5-6 שחקנים, 
קל לאחד להסתכל על האחרים ולהתאים את עצמו. היחידים 
שמחוללים כיום תחרות אלה סוכני הביטוח – 5,000 סוכנים 
שנאבקים אחד בשני על פרנסה. כלומר, ללא סוכני ביטוח, 

כשלוחצים על החברות להוריד מחיר, המחירים היו עולים עוד 
יותר, הן בתחום הפנסיוני והן בתחום האלמנטרי".

לדברי צפריר, "נושא הריכוזיות הוא אחד הנושאים החשובים 
שיקבעו את פניו של הענף בשנים הבאות. הנושא נדון כיום 

גם במסגרת הוועדה שהקים ראש הממשלה לעניין הריכוזיות. 
אנחנו הגשנו נייר עמדה, באמצעות לה"ב המייצגת את 
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העסקים העצמאיים".
תופעה נוספת שנגרמת בשל הריכוזיות היא הביטוחים 

הקולקטיביים הישירים, שמבצעות חברות הביטוח הגדולות, 
המנצלות את כוחן, כדי לחתום על הסכמים עם קבוצות 

גדולות, כמו עובדי מדינה וחברות גדולות.
צפריר מסביר שמי שמשלם את מחיר הביטוחים הקולקטיביים 

הוא הלקוח הרגיל : "מה שקורה – החברות נותנות תנאים 
טובים ומוכנות לקחת סיכון, אבל זה גורם למעשה לסבסוד 
צולב. הרי אתה אמור לשלם לפי הסיכון שלך, אבל הלקוח 
הקולקטיבי לא משלם לפי הסיכון שלו ולמעשה מי שנושא 

בנטל הנוסף זה הלקוח הרגיל. כי כשהחברות מפסידות 
בביטוח הקולקטיבי, הן מעמיסות את ההפסד על הצרכן 

הרגיל, וכך הן מפצות את עצמן על ההפסדים שנגרמו להן".
לדברי צפריר, הריכוזיות אחראית גם לרעה החולה של הנחה 

על חשבון עמלה – שבולטת במיוחד בביטוח הרכב המקיף: 
"החברות הגדולות מאפשרות את זה וגם החברות הקטנות 

סיגלו לעצמן את אותה הנחה, שבאה על חשבון הסוכן. 
הלשכה שמה לה למטרה להדביר את התופעה".

גם אתרי השוואת מחירי ביטוח שהפכו לפופולריים בתקופה 
האחרונה מסייעים לריכוזיות, טוען צפריר ומסביר: "בבריטניה, 

נדמה לי, אסרו על חברות הביטוח להתקשר עם גופים 
להשוואת מחירים. זאת מכיוון שזה כלי שלטווח הקצר כביכול 

מסייע לצרכן למצוא מחיר מוזל, בביטוחים הלא מורכבים, 
אבל לאורך זמן, זה חוזר כבומרנג, כי זה נותן דווקא ליצרנים 
כלי מצויין להשוואה ביניהם, להעלאת המחירים ללא תיאום 

ולשיווק מוצרים עם רמת כיסויים קטנה מזו שהיתה בתחילת 
הדרך".

צפריר ישתתף בכנס אלמנטר שמתקיים בעוד שבועיים 
באילת ויטול חלק במושב שיעסוק בריכוזיות בענף הביטוח 

והשפעתה על הצרכן. את המושב ינחה ד"ר טל מופקדי, 
וישתתפו בו גם אורי אומיד, מנכ"ל שלמה חברה לביטוח, ח"כ 
יעקב מרגי, חבר ועדת העבודה הרווחה והבריאות, וד"ר שלומי 

פריזט, לשעבר מ"מ הממונה על ההגבלים העסקיים.

 היחידים שמחוללים כיום תחרות –
הם סוכני הביטוח

המשך מעמוד 1

אורי צפריר. הריכוזיות 
אחראית גם לרעה החולה 
של הנחה על חשבון עמלה
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ח"כ איציק שמולי שנבחר על רקע המחאה החברתית, הוא חבר 
בועדת הכלכלה וככזה, מעורב לא פעם בעניינים הקשורים לענף 

הביטוח ולמעמדם של הסוכנים. בראיון ל"ביטוח 
ופיננסים" שמולי, מבהיר כי למרות הביטוחים הישירים, 

הוא ממשיך להיעזר בסוכן ביטוח: "ברור שאנחנו 
נמצאים במקום שבו יש יותר ויותר שרותים בכל 

מיני תחומים, שאנשים יכולים לרכוש. אני עצמי כן 
נעזר בסוכן ביטוח, אני חושב שזה דבר חשוב מאוד, 
כי הרצון לחסוך כמה פרוטות בהווה, אבל להפסיד 

הרבה מאוד בגלל שכאדם מן הישוב, אינך מתמצא, זה 
חוסר אחריות. זה בסדר שיש את הדבר הזה שנקרא 

ביטוח ישיר וסוכני הביטוח צריכים לחשוב היטב איך הם נערכים 
ומנצלים את היתרונות היחסיים ונאבקים על מטה לחמם ושרידות 

המקצוע".
שמולי, המשמש כיו"ר שדולת הגמלאים בכנסת, מלא בביקורת 

נגד הפיקוח על הביטוח, בכל ההתנהלות סביב הביטוחים 
הסיעודיים הקולקטיביים, זאת על רקע טיוטת תקנות שהוצגה 

בימים האחרונים על ידי המפקחת על הביטוח דורית סלינגר.
מה הביקורת שלך סביב נושא הביטוחים הסיעודיים?

"זו הונאת הביטוח הכי גדולה שנעשתה במדינת ישראל ומה 
שמצער שזה בחסות המדינה. אנשים קנו ביטוח וקיוו שזה ישרת 
אותם בזקנה, אבל התברר להם שקנו משהו זמני. כל זה בידיעת 
הרגולטור, שבמקרה הטוב טעה ובמקרה הרע התרשל בתפקידו 

וגרוע מכך. הייתי מצפה שהמדינה תפרוש רשת בטחון ותיקח 
אחריות לפחות על המבוטחים המבוגרים, ששילמו עשרות אלפי 

שקלים ולעתים יותר ויום אחד פשוט קיבלו מכתב מחברות 
הביטוח שאין יותר ביטוח סיעודי והם קיבלו את זה בתדהמה 

ובהפתעה.
"גם מה שפרסמה המפקחת על הביטוח – נראה שהיא למדה 

מהשר שלה. התוכנית לא אפויה, הפרטים לא סגורים, עדיין לא 

יודעים מה גובה הפרמיות שאנשים שנזרקו מהקולקטיב יצטרכו 
לשלם וגם לא יודעים מה הם אמורים לעשות בתקופת המעבר. 

היא אמרה שתאריך היעד הוא יוני 2015 ועוד תקופת 
הכשרה של 9 חודשים וכמה אנשים ימותו עד אז? 

חבל שהאגף שאחראי לרשלנות ולפשע הזה, כשהגיע 
למקום שצריך לתקן, הוא מוסיף חטא על פשע".

שמולי עוסק גם בנושא הפנסיה והוא מצביע על מספר 
גורמים למשבר הפנסיה המתהווה: "משבר הפנסיה 

בישראל נובע מכמה גורמים. קודם כל, כאשר יש ירידה 
בהכנסות של האזרחים, בגלל שוק תעסוקה נצלני ודל 
בהזדמנויות שמספק שכר עלוב וחצאי משרות, הכנסה 

פנויה זו כמעט פנטזיה וכשזה המצב, מה אנחנו תמהים שאנשים 
לא מצליחים לחסוך לפנסיה? יש גם את המרכיב של חינוך פיננסי 
שצריך להרחיב בארץ. יש גם את ראיית המאקרו – אני תומך בכך 
שקרנות הפנסיה חייבות להשקיע לפחות חלק מהכספים שלהם, 

שהם בסך הכל הכספים של כולנו, גם בהקמה של תשתיות 
פיסיות ואנושיות, שיובילו גם הן בסופו של דבר צמיחה".

שמולי ישתתף בעוד שבועיים בכנס אלמנטר באילת, במושב 
שיעסוק בתקציב 2015. עמדתו נגד התקציב המתגבש, נחרצת: 

"אני חושב שכשבונים תקציב יש 2 שאלות שאמורות לעמוד מולנו: 
מחוללי צמיחה ואיך מגדירים אותם, ואיך סוגרים פערים חברתיים. 
נושא זה רלבנטי בעיקר בישראל, כשאנחנו עומדים על סף מיתון.
"כל מי שעקב אחרי התקציב, כיפופי הידיים ומאבקי האגו, מבין 

שזו לא היתה הדרך שבה צריך לבנות את התקציב. כששר האוצר 
אומר שזה תקציב טוב, זו אמירה שאין מאחוריה כלום, אלא אם 

אתה התנחלות, מערכת בטחון, או אחת מ-4 חברות הענק שיקבלו 
7.5 מיליארד שקל בהטבות מס. אבל אם אתה סתם זוג צעיר, או 
סתם פועל בערד, או אחד מהילדים שמתחת לקו העוני, אין כאן 
שום בשורה. זה תקציב מחפיר, שבסך הכל יתן לקואליציה עוד 

כמה חודשים של חמצן פוליטי, אבל הם בדרך לשום מקום".

ח"כ שמולי: לוותר על סוכן מקצועי 
בשביל כמה פרוטות זה חוסר אחריות

מהיום ניתן לצפות בסטטוס
בקשה למימוש זכויות )תביעות(
של לקוחותיכם בביטוח בריאות

ובביטוח נסיעות לחו"ל

On-line מערכת מימוש זכויות
מידע בקלות, שירות בקלות
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על הביטוח הסיעודי: מחדל של הפיקוח, שלא השכילו לתקן
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ישיבת הוועד המנהל של לשכת סוכני ביטוח אישרה השבוע 
את הקמת מועדון הטבות ייחודי לחברי הלשכה. המועדון יושק 
בכנס אלמנטר של הלשכה באילת ויציע לחברי הלשכה שלל 

הטבות והנחות במגוון תחומים.
עוזי ארגמן, יו"ר ועדת רווחה, מספר כי 

"הקמת המועדון יוצאת אל הפועל אחרי מו"מ 
ארוך ותקופה ארוכה. למעשה מאז שנכנסתי 

לתפקיד, היו פניות של סוכנים רבים והבחנתי 
בצורך להקים את מועדון ההטבות, כאחד 

הדברים החשובים לסוכנים, שיאפשר להם 
להוזיל מחירים בתחומים שונים: הנחות בדלק, 

בציוד משרדי, בנסיעות, אטרקציות וכל מה 
שאפשר להוזיל לסוכנים בחיי היום יום". 

לדבריו, מתקיימים כיום מגעים מתקדמים כדי 
לתת לחברי המועדון, מיד עם השקתו, הנחות 

משמעותיות במחירי התדלוק ובציוד משרדי.
ארגמן מספר כי "נפגשנו עם מספר רב של גופים. כל גוף 

רצה לתת הנחות ולפרסם את זה בנפרד ואז חשבנו שיהיה 
אי סדר גדול ולכן קיבלנו את ההחלטה, להקים את המועדון 

שלנו, מועדון ייחודי לנו הסוכנים".
ארגמן מספר שהתקיימו דיונים מול כמה גופים גדולים 

שמתמחים בהקמת מועדונים, "אך בזכות סיוע וייעוץ של 
חברת ישרכארט, במיוחד עידית בית הלחמי, שמלווים אותנו – 
יש כיום כ-2,000 סוכנים שמשתמשים בכרטיס של ישרכארט, 

הקורפורייט, הגענו להסדר עם חברת סטייל 
שמנהלת בין היתר את האתר של ישרכארט, 

את האתר של אזרחים ותיקים שהם 820 אלף 
גולשים".

ארגמן מציין שכבר כיום, סוכנים מקבלים 
הטבות באמצעות כרטיס הקורופורייט, אבל 

הוא מסביר, "אין כאן הטבות ייחודיות לנו, 
כלשכה, אלא מועדון כללי. אנחנו רצינו מועדון 
שאנחנו נוכל לקבוע את התכנים ואת ההטבות 

המתאימות לנו".
ארגמן מספר שאחד הדברים שנתן את הדחיפה 

החזקה ביותר לקידום המועדון, היה פרויקט 
לוחות השנה. "בזכות ההצלחה הענקית שלו – 

מכירה של רבע מיליון לוחות, הרבה מעבר למצופה, ראינו כמה 
שהסוכנים נרתמים לנושא, את הסולידריות ואיזה כוח קניה 

יכול להיות לנו".
לאחר קבלת ההחלטה, הנושא הובא לדיון מקיף ואושר בועדת 

הרווחה והשבוע כאמור אושר הנושא בישיבת הועד המנהל, 
כאשר ישראל חסון, מנהל סטייל, הוזמן להציג את התוכנית 

שהתקבלה ברוב קולות גדול.
במסגרת השקת המועדון, מספר ארגמן, "נעמיד בכנס 

אלמנטר דוכן שלנו עם פלייארים וסטנדים. כל חבר לשכה יהיה 
באופן אוטומטי חבר מועדון. החברות אינה כרוכה בתשלום. מי 

שירצה, יוכל כמובן לבקש שלא להיות חלק מהמועדון, אבל 
איני רואה סיבה שלא ליהנות מההטבות שהוא מציע".

כל חבר מועדון יקבל כרטיס ייחודי של מועדון ההטבות, 
שיהיה גם כרטיס נטען עם פס מגנטי, שיאפשר לבצע רכישות 

וקניות ברשתות ובתי עסק. בהמשך, מאמין ארגמן, זה יהיה 
כרטיס אשראי לכל דבר.

בשלב הראשון, החברות במועדון תהיה תקפה גם לכל קרוב 
משפחה מדרגה ראשונה – בני זוג וילדים. בהמשך, אומר 

ארגמן, נאפשר לצרף גם את כל העובדים של הסוכנים 
והסוכנויות – גם כאלה שאינם סוכני ביטוח, גם כדי לתת להם 

ערך וגם כדי להגדיל את המועדון ואת הכח הצרכני שלו".
ארגמן אומר עוד כי הכוונה היא להגיע לכל תחומי החיים 
– החל מקניות לבית, דרך הנחות שונות לאטרקציות ועד 
הטבות ברכישת נדל"ן, רכב, נסיעות לחו"ל, השתלמויות 

שיהיו מוכרות גם לצרכי מס ועוד.

 לשכת סוכני ביטוח משיקה
מועדון הטבות ייחודי לחברי הלשכה

Scanned by CamScanner

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו
של חבר הלשכה דני גל
במות אביו יצחק גל ז"ל

לשכת סוכני הביטוח אבלה על לכתו של
חבר הלשכה יעקב ליבל ז"ל

ומשתתפת בצערה של המשפחה

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו
של חבר הלשכה נועם הירשקורן
במות אביו אברהם הירשקורן ז"ל

לשכת סוכני הביטוח אבלה על לכתו של
חבר הלשכה חיים אנגל ז"ל

ומשתתפת בצערה של המשפחה
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בכירי ענף הביטוח ושוק ההון –
בכנס הביטוח האלמנטרי באילת

פונים לסוכנים הצעירים

למעלה מ-1,500 סוכני ביטוח, בכירים בענף הביטוח ושוק ההון 
וחברי כנסת, ירדו ב-10 לנובמבר לאילת, לטובת השתתפות 
בכנס אלמנטר 2014 – הכנס השנתי ה-28 של לשכת סוכני 

ביטוח, העוסק בביטוח אלמנטרי. 
הכנס שיימשך עד יום חמישי 

)13.10(, יפתח תחת המסר: "ברגע 
האמת, סוכן ביטוח!".

בין המשתתפים בכנס – שר 
הבטחון משה בוגי יעלון ירצה 

על אתגרי מדינת ישראל, במזרח 
התיכון המשתנה, ציפי לבני, שרת 

המשפטים, עופר אליהו, יו"ר איגוד 
חברות הביטוח בישראל ומנכ"ל 

מגדל, דורית סלינגר, הממונה על 
שוק ההון, ביטוח וחסכון ואריה 
אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני 

ביטוח בישראל. אריאל מונין, יו“ר 
הועדה לביטוח כללי בלשכה, יציג 

את ממצאי סקר שביעות הרצון 
חברות הביטוח לשנת 2014.

בכנס יעלו לדיון כמה מהנושאים 
הבוערים בתחום. את המושב 

בנושא הריכוזיות בענף הביטוח 
והשפעתה על הצרכן ינחה ד"ר טל 
מופקדי, וישתתפו בו אורי צפריר, 

סגן ומ"מ נשיא הלשכה, אורי 
אומיד, מנכ"ל שלמה חברה לביטוח, ח"כ יעקב מרגי, חבר ועדת 

העבודה הרווחה והבריאות, וד"ר שלומי פריזט, לשעבר מ"מ 
הממונה על ההגבלים העסקיים.

 את המושב בנושא "תקציב המדינה לשנת 2015 לאן" – ינחה 
הפרשן הכלכלי יהודה שרוני וישתתפו בו חברי הכנסת מיכל 

בירן, בועז טופורובסקי ושמעון סולומון – שלושתם חברי ועדת 
הכספים וכן ח"כ איציק שמולי – חבר ועדת הכלכלה, העיתונאי 

נחמיה שטרסלר, וראש אגף התקציבים לשעבר אודי ניסן.
רו"ח הילה בן חיים, סגנית בכירה 
לממונה על שוק ההון, תציג את 

פעילות משרד האוצר בנושא חוזר 
העמילות.

 הכנס ישים השנה דגש על נושא 
השירות והטיפול בלקוחות. אסף 

מיכאלי, ראש תחום אלמנטר 
באגף שוק ההון במשרד האוצר, 
ירצה על מדדי השירות והטיפול 

בתביעות שהציג באחרונה משרד 
האוצר. טלי בר לב-ציון תרצה 

על המיקוד בשירות ויצירת ערך 
בעולם משתנה.

עוד נושא בוער הוא שילוב צעירים 
בענף ובכנס יוקדש רב שיח 

לפרויקט המנטורים שמפעילה 
הלשכה - סוכנים ותיקים לשירות 

הצעירים.
בכנס יעלו עוד מספר נושאים 

שנמצאים כיום במוקד העניין של 
סוכני הביטוח המתמחים בתחום 
האלמנטר כמו: מיגונים בדירות, 

תביעות נזקי מים, עמלות 
ורווחיות בביטוחי חובה.

לצד התוכן המקצועי, המשתתפים גם ייהנו מהופעות של 
מיטב אמני ישראל ואנשי תקשורת ובהם ליאור סושרד, 

מוש בן ארי, קובי אפללו, פבלו רוזנברג, גיל חובב, גיל ריבה 
ועומרי אסנהיים.

כאשר יפתח כנס אלמנטר ב-10 בנובמבר באילת, ויותר מכך, 
כאשר יסתיים בהצלחה 3 ימים מאוחר יותר, ינשמו חברי 

ועדת האירועים בלשכה לרווחה. הכנס, כמו כנסים גדולים 
אחרים שמארגנת הלשכה, הוא תוצאה של 

עבודת הכנה של חודשים.
אריק ורדי, יו"ר ועדת סניפים, מחוזות, גיוס 
חברים ואירועים, מספר כי ההכנות לכנסים 

כוללות בין היתר השתתפות מוקדמת 
בכנסי מרצים. ״שכן, אם רוצים להביא 

מרצים ברמה, חייבים לסגור את הדברים 
מראש. בנוסף, אין אמן ואין מרצה שלא 

שמענו, לפני שסיכמנו על הבאתו״.
מבחינת מספר המשתתפים, כנס אלמנטר 

הוא הצלחה גדולה, עוד לפני שנפתח. 
לדברי ורדי "הפעם עמדתי על כך שנוכל 

לפתוח את ההרשמה כמה שיותר מוקדם, 3 חודשים מראש. 
חודש לפני פתחת הכנס, לא נותרו מקומות. סך הכל ישתתפו 

בכנס 1,550 איש – סוכנים וגורמים אחרים בענף".
בלשכת סוכני ביטוח עושים מהלכים רבים כדי למשוך את 
הסוכנים הצעירים. ורדי מספר כי גם תכנון הכנס התחשב 

בנושא, בתכנים ובהופעות. בין היתר מציין ורדי את הופעתו 
של מוש בן ארי וגם את ערב הסייסטה הלטיני – שיתרחש 

בערב השני של הכנס.
הטיפול בכנסים נעשה באמצעות תת 

הועדה לאירועים, שבראשה עומד ג'קי 
אמסלם. ורדי מבקש להדגיש שכל 

חברי ועדת הסניפים והמחוזות מעורבים 
ומסייעים.

ורדי מספר שבועדה כבר מביטים קדימה 
לכיוון האירועים והכנסים הבאים: "הכנס 

הבא – ב-15 בדצמבר – הוא יום עיון 
פיננסי, שיהיה בהבימה וכבר עובדים עליו 
במרץ, כאשר נושא הארגון כבר סגור. גם 
פה זה חלק משינוי פאזה – ימי העיון יהיו 
מקצועיים לגמרי ויהיו במקומות מרכזיים, 
כך שיהיה פתוח ליותר משתתפים, שכן אנו רואים בכנסים 

ובהשתלמויות כלי חיוני לסוכן".
הכנס הגדול הבא, עליו כבר החלו לעבוד בועדת האירועים, 

יהיה הכנס בנושא ביטוח פנסיוני וביטוח חיים,שיתקיים בחודש 
במרץ באילת.

ציפי ליבני

עופר אליהודורית סלינגר

משה בוגי יעלון
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הסדר החדש בסיעודי: הרעת תנאי המבוטחים

הביטוח בקופות יתייקר משמעותית, על חברות 
הביטוח מוטלת האחריות לספוג את ההפרש

ביום א' פרסמה המפקחת על הביטוח, דורית סלינגר, הודעה 
לעיתונות עם בשורה מרעישה: בתנור משרד האוצר מתבשלת 

טיוטת תקנות שתביא ל"סדר חדש בביטוח הסיעודי". בצהרי אותו 
היום פנינו למשרד האוצר וביקשנו את טיוטת התקנות. עדיין לא 
לחלוקה, ענו בחשד. מאוחר יותר, בדרך לא דרך, הצלחנו לשים 

יד על הטיוטה והבנו למה רצו להסתירה. אין בה 
כל חדש. רק הרעת תנאי המבוטחים. נערי האוצר 
חושבים כנראה שכולנו מטומטמים ותחת מילים 

מפוצצות לא נבחין שהם עומדים לפגוע בנו.
שורש הרע הוא בחוזר שהוציא המפקח על הביטוח 

הקודם, עודד שריג, שאסר על חברות הביטוח 
לחדש פוליסות קבוצתיות סיעודיות )למעט פוליסות 

קבוצתיות של קופות החולים(.
הנימוק לאיסור היה שמדובר בפוליסות מפסידות. 

ייאמר מיד כי אין לנימוק זה כל בסיס משום 
שחברות הביטוח גובות בתחום הסיעוד לפחות 

3 מיליארד שקל בשנה ומחזירות למבוטחים 23% בלבד בתחום 
ביטוח סיעודי פרט ו- 58% בלבד בתחום ביטוח סיעודי קבוצתי. 

כלומר חברות הביטוח מרוויחות למעלה ממיליארד וחצי שקל בשנה 
מביטוחים סיעודיים.

עולה החשש הכבד כי למעשה כל מטרת החוזר של המפקח על 
הביטוח הקודם )כיום מועמד למנכ"ל מגדל(, הייתה להביא לכך 

שלמבוטחים לא תהיה ברירה, אלא לרכוש ביטוחי סיעוד פרטיים 
יקרים יותר )לעיתים פי ששה ועשרה( כדי להותיר בידי חברות 

הביטוח רווח גדול יותר.
לפיכך, מה שהיה מצופה מהמפקחת על הביטוח הנוכחית, נציגת 

"הפוליטיקה החדשה" זה פשוט לבטל את האיסור של המפקח 
הקודם ובא לציון גואל. במקום זאת, היא מחמירה את מצב 

המבוטחים על ידי פתרון שרק יעשיר את חברות הביטוח. היא כופה 
על המבוטחים פוליסות אחידות שמבטלות למעשה את התחרותיות. 
התקנות החדשות יוצרות מוצר אחיד גרוע יותר ורווח גדול יותר בידי 

חברות הביטוח.
כך למשל, בפוליסה הקבוצתית של קופת חולים לאומית, יש זכות 

לתגמולי סיעוד למשך כל תקופת הסיעוד. המפקחת על הביטוח לא 
קובעת שזו תהיה תקופת התשלום בכל הפוליסות האחידות אלא 

מגבילה את תקופת התשלום לחמש שנים בלבד.

כך יש פוליסות הקובעות שהתשלום למבוטח יכלול את תקופת 
ההמתנה. המפקחת קובעת כי לא יהיה תשלום עבור תקופת 

ההמתנה וכך הלאה. בכל "תנאי הביטוח האחידים", היא מחילה את 
התנאים הגרועים יותר.

המפקחת כותבת: "ההבדלים בין התכניות מקשים על המבוטחים 
להשוות בין תכניות אלו ועלולים לפגוע ביכולתו של 

אדם לבחור את התכנית המתאימה עבורו".
אולם החוכמה הנדרשת מהמפקח, היא לגרום לכך 
שחברות הביטוח יתחרו ביניהן, על מתן הביטוחים 

הטובים ביותר.
המפקחת כותבת: "ההבדלים גורמים לקופות 

החולים למקד את התחרות ביניהן בנושא הביטוח 
הסיעודי, על חשבון התחרות בשירותים בסיסיים 

שהקופה מחויבת לספק למבוטחיה לפי חוק".
האמת היא: שאין שום קשר בין השירותים הבסיסיים 

שהקופה מספקת לבין הביטוחים הסיעודיים שכן 
הביטוחים הסיעודיים ניתנים על ידי חברות הביטוח ולא על ידי 

קופות החולים.
וזה החמור: התקנות החדשות )על פי הטיוטה( נמנעות מלקבוע את 

דמי הביטוח שיידרשו מהמבוטחים במעבר מהביטוחים הקולקטיביים 
שנאסרו לביטוחים הקולקטיביים של קופות החולים. בעצם בעייתם 

של מבוטחים אלה לא נפתרה. הרי הרעש קם כאשר חברות הביטוח, 
במעבר מהביטוחים הקולקטיביים שנאסרו אל הביטוחים הפרטיים, 
דרשו לעתים פרמיות שהן פי עשר מהפרמיות בפוליסות המקוריות.

ולבסוף אנו נתקלים בפתיחת פתח לאפליה קשה. המפקחת 
כותבת כי: "תשקול לאשר לקבוצות מסוימות... להמשיך לערוך 

ביטוח קבוצתי עבור המבוטחים הקיימים כיום". כלומר, יהיו קבוצות 
מיוחסות שיוכלו לרכוש ביטוחים קבוצתיים במחירים מוזלים 

ולעומת זאת, קבוצות אחרות ייאלצו לעבור לביטוחי קופות החולים, 
במחירים גבוהים יותר ועם כיסויים גרועים יותר.

בקיצור, אין בהודעת המפקחת על הביטוח ובטיוטת התקנות 
שום ישועה לאזרח הקטן שמבקש להבטיח את כבודו לעת 

זיקנה וסיעוד. רק רווחים גבוהים יותר לטייקוני הביטוח. כמה 
עצוב. במקום לבטל איסור שכל כולו נועד להעשיר את תאגידי 

הביטוח, מוכרים לנו תקנות שייטיבו בדרך אחרת עם יקירי 
משרד האוצר.

פוליסת סיעוד אחידה, מטרתה להקל על האזרח לעבור מקופת 
חולים אחת לשנייה, מבלי לאבד את הזכויות בכיסוי הסיעודי. 
לא כך הוא הדבר, כאשר הפוליסה האחידה נחותה מזו שרוב 

המבוטחים שילמו עבורה כל חייהם.
גם ההנחיה לתעריף גבוה ב-50% ותשעת חודשי המתנה, למי 

שמצטרפים כעת לפוליסת הסיעוד האחידה של קופות החולים, 
איננה הוגנת ומפלה לרעה את פליטי הפוליסות הקולקטיביות.

נראה כי החלטת המפקחת תייקר באופן משמעותי את הביטוח 
בקופות החולים. על חברות הביטוח מוטלת האחריות לספוג את 

ההפרש. בכל התקופה בה גבו חברות הביטוח פרמיות בביטוח 
הסיעודי, הן דאגו להרוויח כסף מהמבוטחים והיו הראשונות לא 

להאריך את הביטוחים הקבוצתיים, החל משנת 2012.
בכך גרמו החברות לכך שאלפי מבוטחים נותרו ללא ביטוח. 

בלשכת סוכני ביטוח לא ניתן יד למהלך הזה. נמשיך לשמור על 
זכויות המבוטחים ונאבק למען פתרון טוב וצודק יותר עבורם.

דרישתנו היא שכל המבוטחים שנפלטו מהביטוחים הסיעודיים, 
כולל אלו שיש להם ביטוח במסגרת קופת חולים, יוכלו לרכוש 

עוד יחידות ביטוח בקופה, בתנאים שהיו זכאים להם לפני 
שנפלטו.

כמו כן, אנו דורשים שלא לבטל את הביטוחים הקבוצתיים 
הסיעודים הקיימים ולהשאיר אותם על כנם. כל מתווה שבו 

לחברת הביטוח לא תהיה אחריות והשתתפות בעלות - נדון 
לכישלון. המתווה העתידי צריך לכלול סבסוד של חברות 

הביטוח, על חשבון הכסף שגבו במהלך כל השנים. אנו מוכנים 
להידברות מעמיקה עם האוצר על מנת למצוא נוסחא הוגנת 

לכל הצדדים, כאשר גם סוכני הביטוח יתרמו את חלקם.

מאת רו"ח חיים קליר
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לאחרונה אנו נתקלים בתלונות של הולכי רגל שנפגעו, או 
כמעט נפגעו, מרוכבי אופניים חשמליים, הנוסעים במהירות 

גבוהה. רבים מאיתנו, ציבור סוכני הביטוח, 
נשאלים לעיתים תכופות האם ניתן לבטח את 
השימוש באופניים החשמליים, הן לעניין נזקי 

גוף והן לעניין נזקי רכוש לרוכב ולצד ג'.
מי מאיתנו לא רואה את הפוטנציאל הביטוחי 

הגלום באופניים החשמליים? רכיבה על אופניים 
חשמליים הפכה לתופעה של ממש ברחבי 

המדינה והדרישה להם גדלה. לישראל נכנסו 
כמויות אדירות של אופניים, קורקינטים או 

כל תצורה אחרת של כלים חשמליים, מסוגים 
שונים, הספקים שונים, ביבוא מסודר או פיראטי, מבלי 

שלמישהו יש שליטה על כך.
לאחרונה פנו למשרד עורכי הדין של כותב שורות אלה, 

לא מעט נפגעי גוף, כתוצאה 
משימוש באופניים חשמליים. 
נפגעי גוף שרכבו על אופניים 

חשמליים שהיו מעורבים בתאונה 
עם רכב מנועי, מכוסים במסגרת 

חוק הפלת"ד )חוק פיצויים 
לנפגעי תאונות דרכים( וניתן 

לתבוע את תעודת החובה של 
הרכב המעורב בתאונה ללא כל 
קשר למי אשם בתאונה. במידה 

ולרכב המעורב בתאונה אין 
ביטוח ניתן לתבוע את "קרנית" 

)חברה ממשלתית שמשלמת 
פיצויים לנפגעי תאונות דרכים, 

במקרה שאין ביטוח חובה(. במקרה בו אירעה התאונה 
במסגרת העבודה ניתן לתבוע את ביטוח לאומי.

אך מה קורה במקרה בו לא מעורב רכב מנועי? מקרה בו 
נפגע רוכב האופניים או צד ג'? במקרה כזה מדובר בתביעה 
נזיקית רגילה, שבה צריך להוכיח מי האשם לקרות התאונה. 
נכון להיום אין פיתרון ביטוחי לסוגיית ביטוח נזקים הנגרמים 
כתוצאה משימוש באופניים חשמליים, למעט ביטוח תאונות 

אישיות במקרים מסוימים.
ביולי 2014, ועדת הכלכלה של הכנסת אישרה תקנות 

המסדירות את השימוש באופניים חשמליים. גם לאחר אישור 
התקנות, הדעות חלוקות ויש הטוענים שיש לאסור את 

השימוש באופניים החשמליים. אחרים מברכים על ההחלטה 
שתתרום להפחתת זיהום האוויר והלחץ בכבישים.

לפי התקנות, רכיבה על אופניים חשמליים, תהיה אסורה 
לשימוש מתחת לגיל 14 ובמדרכות, אך מותרת מגיל 14 עד 

16 בשבילי אופניים מסומנים ומגיל 16 ומעלה בכביש. כמו 
כן, האופניים החשמליים יסומנו במדבקה כ"אופניים עם מנוע 
זר", יופיע הדגם, שם היצרן, כתובת היצרן, ארץ ייצור, כתובת 

יבואן, הספק מנוע 250W, מהירות מירבית של 25 קמ"ש 
וכן ציון על איסור שימוש מתחת לגיל 14. מנוע האופניים 

החשמליים יפסיק את פעולתו כאשר מהירות האופניים עולה 
על 25 קמ"ש. באופניים החשמליים יותקנו אביזרי בטיחות 

הכוללים בין השאר צופר או פעמון, פנסים ומחזירי אור.
אך האם האופטימיות מוקדמת מדי? שכן קיימות לא מעט 

בעיות: על פי תקנות התעבורה, אופניים חשמליים אינם 
חייבים ברישוי ורישום ואין חובת רישיון נהיגה בהם. בשונה 
מכל כלי רכב אחר כגון: מכונית, משאית או טרקטור, אשר 

חוסים תחת חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, את 

האופניים החשמליים אין חובה ואין אפשרות כיום לבטח 
בחברת ביטוח.

קיימת סכנה, כאמור, במצב שבו הולך רגל 
ייפגע מאופניים חשמליים כצד ג' וייגרמו לו 

נזקי גוף או רכוש, לא יהיה לו ממי לקבל 
פיצוי, כמו גם לרוכב עצמו. חברות הביטוח לא 

מעוניינות לקחת אחריות על אופניים חשמליים 
ולבטחם, מאחר שהן לא יודעות לכמת את 
הסיכון. חברות הביטוח טוענות כי למדינה, 

למשטרה ולרשויות, אין דרך לפקח על אותם 
אופניים חשמליים שנכנסים לגבולות המדינה, 

אין מספר רישוי, אין מעקב נפח מנוע או 
עוצמת מהירות, לא נחקקו עדיין חוקים פטרנליסטים בנושא 
)לדוגמא חוק המחייב חבישת קסדה( לא ברור איזו הכשרה 

יש לרוכב ומה גילו והאכיפה תהיה כמעט בלתי אפשרית.
על פי הפוליסה התקנית לדירה, 
אופניים שאינם חשמליים והינם 

בבעלות/ בחזקת/ באחריות 
המבוטח או בני משפחתו, 
נחשבים כחלק מ"תכולה" 

לעומת אופניים חשמליים אשר 
לא נחשבים כחלק "מתכולה". 
דהיינו, באירוע ביטוחי למשל 

של גניבה, האופניים החשמליים 
לא מכוסים בפוליסה ולא יינתן 
בעבורם פיצוי לעומת האופניים 
הלא חשמליים. במצב בו נגרמו 

נזקים לצד ג' כתוצאה מאופניים 
קיים כיסוי אצל רוב המבטחים, 

אך מוחרג הכיסוי לשימוש באופניים חשמליים.
לסיכום, לדעתי נורתה יריית הפתיחה להסדרת נושא 
האופניים החשמליים. אומנם מדובר בסנונית ראשונה 

שעוסקת בהסדרת השימוש באופניים חשמליים אך להערכתי, 
היא תוביל בהמשך לחקיקות נוספות למרות שהדרך עדיין 

ארוכה.

מי מכסה נפגעי אופניים חשמליים
מאת עו"ד גיל עמיר, חבר הועדה לביטוח כללי
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 שלילת פיצויי פיטורים
ופיצוי חלף הודעה מוקדמת לעובד שסרח

בעקבות החקיקה והפסיקה מהתקופה האחרונה, הקובעים 
אחריות אישית למנהלים ובעלי מניות לחובות עסק לעובדיו, 
נושא התשלומים לעובדים בשוטף ובעת פיטורים הפך נושא 

מרכזי יותר מבעבר. כמשרד המייצג עסקים בכל תחומי 
פעילותם, לרבות מול עובדים, אנו נשאלים שוב 

ושוב שאלות בנושא.
נושא שעלה לאחרונה היה מה דינו של עובד 

בתפקיד ניהולי, המבצע עבירות משמעת 
בתקופת עבודתו ומפוטר בשל כך. האם רשאי 

המעביד בנסיבות אלה שלא לשלם פיצויי 
פיטורים ותשלום חלף הודעה מוקדמת?
חוק פיצויי פיטורים, תשכ"ג-1963 וחוק 
הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות, 

תשס"א-2001, קובעים כי בית הדין לעבודה 
רשאי לקבוע שפיטוריו של עובד היו בנסיבות 

המצדיקות פיטורים ללא פיצויים, או בפיצויים חלקיים 
ובנסיבות אלה לא יחולו ההוראות המחייבות במתן הודעה 
מוקדמת. בתי הדין לעבודה קבעו, כי פיטורי עובד מהווים 

עונש בפני עצמו, בין אם שולמו פיצויי פיטורים ובין אם לאו. 
אשר על כן, שלילת פיצויי פיטורים ושלילת הודעה מוקדמת 

ייעשו במקרים קיצוניים ביותר ובית הדין לעבודה הוא שיקבע 
האם המעביד הפעיל את הסנקציה באופן מידתי. כך, בית הדין 

ייקח בחשבון את מכלול נסיבות יחסי העבודה ולא רק את 
מעשי העובד, אשר מהווים, לטענת המעביד, עילה לשלילת 

פיצויי הפיטורים.
בבחינת מכלול נסיבות יחסי העבודה, יש לשקול שיקולים 

כגון: טיב תפקידו של העובד, חומרת המעשים, הנזק למעביד, 
תדירות ביצוע המעשים החמורים, תקופת ההעסקה והשפעת 

המעשים על עובדים אחרים ויחסי העבודה במקום העבודה. 
עוד ייבחנו, למשל, עוצמת הפגיעה הצפויה בעובד ומשפחתו 

כתוצאה משלילת פיצויי הפיטורים וכן נסיבות אישיות של 
העובד.

לאחרונה נדון עניינו של עובד, אשר ביצע 
שלוש עבירות משמעת על פני שלוש שנים, 
כאשר לאחר האחרונה הוזהר, הוחלט לפטרו 
לאלתר, תוך שלילת פיצויי פיטורים והודעה 

מוקדמת. בית הדין קבע, כי אין קשר בין חריגות 
המשמעת לבין פיטורי העובד וכי אין בהפרות 

משמעת קודמות, בסיס לשלילת פיצויי פיטורים 
או הודעה מוקדמת.

במקום בו מדובר בסנקציה של פיטורים, ללא 
פיצויים וללא הודעה מוקדמת, יש לבחון האם 

המדובר בהפרות משמעת חמורות, אשר בעטיין 
קיבל העובד התראות וכן האם במהלך תקופת האזהרה, 

לאחר מתן ההתראה, בוצעו הפרות משמעת חמורות דומות. 
במידה ולא יימצא קשר בין חריגות המשמעת לבין פיטורי 

העובד, הרי שלא יהא בסיס לשלילת זכויותיו.
לאור האמור, לפני קבלת החלטה על פיטורי עובד ובוודאי 

לפני קבלת החלטה על שלילת פיצויי פיטורים והודעה 
מוקדמת, חשוב להיוועץ בעורך דין המתמחה בתחום וכן לנהוג 

באופן ראוי, אשר עולה בקנה אחד עם הדין והפסיקה. לעניין 
זה רצוי ביותר כי העסק יהיה מלווה באופן שוטף בייעוץ 

משפטי בנושא דיני עבודה.

הכותבת הינה עורכת דין במשרד אפיק ושות' ועוסקת בעיקר 
בתחום דיני עבודה וליטיגציה

מאת עו"ד שירה זקן פורת

בית משפט השלום בבאר שבע, באמצעות סגן הנשיא, 
השופט עידו רזין, פסק כי חברת מנורה מבטחים תפצה 

מבוטח במלוא הנזק על תאונת דרכים, למרות שבעת 
התרחשות התאונה, נהג הרכב נהג ללא רישיון בתוקף, בשל 

הגבלה שהוטלה עליו לפי חוק ההוצאה לפועל.
השופט ציטט פסק דין שניתן בבית המשפט העליון – גם הוא 

נגד חברת מנורה )פסק הדין מכונה "הלכת ספיאשוילי"( שקובע 
כי מי שנהג ללא רישיון, חשוף לעונשים על פי חוקי התעבורה, 

אבל מבחינת חוק הפיצויים, הוא זכאי לפיצויי על הנזק.
השופט קיבל את עמדת התובע, שיוצג על ידי עו"ד עאמר 

אלעתיקה, כי הזכאות לפיצויים אינה נשללת מכוח סעיף 3 
)7( לחוק הפיצויים, במקרים של הפרת תנאים או הגבלות 

אחרות שאינם מתייחסים למאפיינים פיזיים של הרכב. 
השופט כתב בפסק הדין כי מי שנהג ברכב כשהוא מחזיק 
ברישיון לסוג הרכב בו נהג, אולם הרישיון פקע מחמת אי 
תשלום אגרה או שהוטלה עליו הגבלה לפי חוק ההוצאה 

לפועל )המכנה המשותף לכולם שמדובר בהגבלה טכנית ולא 
מהותית(, הרי שחוק הפיצויים אינו שולל את זכאותו לפיצויים 

בגין נזקי גוף.
התאונה התרחשה באוגוסט 2010, אך התביעה הוגשה 

בפברואר 2013, זאת מכיוון, שעל פי טענת התובע, רק אז 
סוכן הביטוח הודיע לתובע "באופן סופי" שהתביעה נדחתה 

ע"י חברת הביטוח.
השופט קיבל את חוות הדעת השמאית שהגיש התובע ופסק 
כי חברת מנורה מבטחים תשלם 71,147 שקלים – שהם נזק 

של 41.56% משווי הרכב, זאת בתוספת ריבית והצמדה וכן 
שכר טרחה של 14,000 שקל.

עו"ד ציון בראל, היועץ המשפטי לסוכני מחוז הדרום של 
הלשכה, אומר כי "זהו פסק הדין התואם את ההלכה הנוהגת 

בבית המשפט בישראל, ונדון אף בבתי משפט אחרים, וכך 
צריך לנהוג. שכן, מדובר ברישיון שאי אפשר לעסוק בו מחמת 
היטל - או מגבלה טכנית אחרת, ולא משהו מהותי, כמו נהיגה 

 מסוכנת. זה לא שכושר הנהיגה של הנהג נפגע".
לדבריו, "טוב היה לו חברת הביטוח לא היתה נדרשת לפסק 

דין בעניין, שאך העמיד עניין שלא היה ברור והפך אותו לודאי 
מבחינת כללי המשחק בין חברות הביטוח למבוטח".

פסק דין: חברת הביטוח מחוייבת 
בתשלום על תאונה, גם אם הנהג בשלילה
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 סוכני הביטוח, התאימו עצמכם
לדור הסמארטפון

הטבע האנושי להיזכר בדברים נוסטלגיים ולהביט אל העבר 
באור חיובי )מוגזם(, היא תופעה מקסימה בעיני. אבל מנגד, 

התופעה הזאת הפכה בשנים האחרונות למעין "רקוויאם 
לחלום" של סוכני הביטוח. לעיתים נדמה לי 

שרוב השחקנים בענף הזה פשוט שכחו שמדובר 
בענף עסקי ממגזר השירותים לצרכן, וכמו כל 

תחום בענף השירותים, גם הענף שלנו דוהר 
קדימה ולא תמיד עוצר "להעיף מבט לאחור".
ב 20 השנים האחרונות גילינו את האינטרנט 

ולא, כבר אף אחד לא מחכה להגיע הביתה כדי 
לגלוש במחשב. אנחנו גם לא נשלם "זמן אוויר" 

על שיחות מהסלולארי, שב- 5 השנים האחרונות 
נקרא בכלל "סמארטפון".

אבל משום מה אנחנו עדיין מצפים, שבתחום 
הביטוח הזמן יעמוד מלכת. מאז כניסתי לענף ב2007, צברתי 

סיפורי הלל רבים על אגדות בדמות הביטוחים המעורבים, 
הקולקטיבים השמנים והטוויסטינג האינסופי לפוליסות העדיף. 

כל אלה הם חלק ממנת הנוסטלגיה היומית שאני סופג.
לרוב הסיפורים הללו, אשר מגיעים מה"מנטורים" של הענף, 

מסתיימים בקביעה המתסכלת ש"הענף מת". שכן, רף 
ההישרדות לסוכן הצעיר בימינו הוא גבוה במיוחד. זאת, לאור 

ריבוי ההוצאות ביחס למיעוט ההכנסות, בנוגע למכירת פוליסה 
בודדת. מכאן, הענף אינו מצטייר כאטרקטיבי, ביחס ל"עולם 

הישן".
תמיד הפליא אותי איך זה שגם בסוכנויות הגדולות, שמהוות 

בית ספר לגידול סוכנים, מלמדים תמיד את אותן השיטות 
לבניית תיק עצמאי, תוך התמקדות במספר פעולות מסוים, 

אשר אמור להניב תחשיב כזה או אחר של הכנסות. זאת, 
בהתעלם מהעובדה שחוץ מהמנטרה הנלמדת, כל הענף 

השתנה – העמלות, התוכניות, הרגולציה, ההשקעה בשימור 
הלקוח )שחשוף היום מכל עבר(, הזמן שאנו נדרשים להשקיע 
טרם הפגישה וגם מורכבות הפגישה עם הלקוח בעת מכירת 

מוצר חדש או שינויים במוצר קיים )שדרוג(.
אך מעל לכל אלו, המשתנה הגדול ביותר בענף הם הלקוחות. 
כיום הלקוח שממול פחות סבלני, חשוף למידע רב יותר, רובם 
אקדמיים ומצפים לשקיפות מלאה, תוך קבלת 

הסבר פשוט על תחומים מורכבים ואף מסובכים.
סוכנים צעירים, בעידן הסמארטפון, אי אפשר 

לבנות תיק ביטוח עם טלפון חוגה!!!
כמו בכל תחום בימינו, יש בשוק הביטוח הרבה 

שחקנים ומי שלא יודע לבדל את עצמו מהכלל, 
מוצא עצמו מדשדש בביצה עד ייאוש. לכן, 

בדומה לתחומים מקצועיים שאליהם אנו שואפים 
להידמות בתפיסה הציבורית, דוגמת רופאים, 

עו"ד ויועצים מקצועיים מתחומים שונים, עלינו 
לחפש את היתרונות שלנו בעולם החדש והמהיר 

בו אנו חיים: כיום, רוב בעלי הרישיון הצעירים הינם אקדמאים 
ובעלי השכלה רחבה מכפי שנדרש בעבר בתחום. לרוב בעלי 

הרישיון החדשים יש יכולות בתחומים המשיקים לעולם הביטוח 
הקלאסי )רבים באים מרקע של השקעות, מיסוי וחשבונאות, 

משפטים, ניהול סיכונים, כלכלה, משכנתאות ועוד(.
טוב יעשה כל בעל רישיון צעיר אם יפנים כי עתידו לא נמצא 

בהכרח רק במכירת מוצרים וכי כדאי לו למצוא את תחום 
ההתמחות האישית שלו בענף הרחב הזה, הנקרא "ביטוח 

ופיננסים". זאת, עד לרמה שאף תיתן בידיו את היכולת 
לתמחר את שעות העבודה שלו, ממש כמו שמלמדים בכל 

קורס בסיסי להקמת עסק. רק בענף שלנו השיעור הזה 
נמחק מהסילבוס. כך, יוכל כל בעל רישיון להיהפך מעוד 

"סוכן מכירות )ביטוח(", לבעל מקצוע מומחה המתמחר את 
תחום מומחיותו ומתפרנס ממנה, תוך שיש ביכולתו של בעל 

המקצוע גם למכור פיתרונות בדמות מוצרים, כגון "פוליסות", 
"קופות" ו"קרנות" וגם לתת הכוונה מקצועית בתחום ספציפי, 

שבו יש לו רקע רחב מהממוצע. כך יוכל לשרוד ואף לשגשג 
מבחינה עסקית.

מאת יוסי ורסנו, חבר הועדה לביטוח פנסיוני

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
למסירה סוכנות ביטוח בעל מוניטין 25 שנה 
באזור מודיעין )מודיעין עילית( במגזר הדתי 
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 תיקים מכל סוג, סודיות מובטחת –

דין – 054-3971771

סוכנות בי פור יו מעוניינת ברכישת תיק. 
אפשרות לליווי. כולל משרדים. אזור המרכז. 
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