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חוזר ביטוחי בריאות :הפוליסות
יעודכנו מדי שנתיים
יואל זיו :לא יעלה
על הדעת שניתן
לבטל פוליסה ללא
אישור המבוטח >>
עמוד 2

עיקרי חוזר עריכת תוכנית לביטוח בריאות פרט
אפשרות לעדכון פוליסת בריאות -
כולל ייקור  -אחת לשנתיים

*
*

*

עוד בעיתון
המפקחת
מבהירה :שינוי
דמי עמילות
רק על חוזים
חדשים
עמוד 8

ביטול פוליסה  -אם המבוטח
לא מאשר את העדכון
אין חובה לעדכן את
הסוכן בביטול הפוליסה

*

תחולה  -על פוליסות שישווקו
החל מ 1-בדצמבר 2015

ביעור חמץ :מהן התופעות
בענף שהיינו רוצים להפרד מהן
מהנחה על חשבון העמלות ועד הרגולציה >> עמוד 4

שוש כהן-גנון :סוכנות ביטוח הוא
מקצוע המתאים לאופי נשי
הנשים מהוות רק  20%מאוכלוסיית הסוכנים >> עמוד 5

המסלקה
הפנסיונית:
חובה לכל סוכן
בתחום
עמוד 9

תרומה
לקהילה:
הסוכנים
מתגייסים
לקראת פסח,
ובכל ימות
השנה
עמוד 10

חוזרי ביטוח בריאות

יואל זיו על חוזר המפקחת :לא יעלה על הדעת
שניתן לבטל פוליסה ללא אישור המבוטח
בחוזר העוסק בעדכון פוליסות בריאות אחת לשנתיים – אין חובה לעדכון הסוכן בתהליך הביטול
המפקחת על הביטוח דורית סלינגר ,הוציאה אתמול חוזר עריכת
תוכנית לביטוח בריאות פרט ,אשר עיקרו – אפשרות לעדכון
פוליסת הבריאות של המבוטח אחת לשנתיים ,כולל עדכון
השירותים ,והעלאת מחיר.
המפקחת קובעת כי מעת לעת עולה צורך בעדכון תנאי תוכניות
ביטוחי הבריאות ,מכיוון ששוק ביטוחי הבריאות הינו
שוק דינמי המתאפיין בשינויים דוגמת התפתחויות של
טכנולוגיות רפואיות ,שינויים בקצב אינפלציה רפואית,
שינויים ברמות תחלואה ושינויים בהיקף השירותים
הניתנים במערכת הבריאות הציבורית או בשירותי
הבריאות הנוספים של קופות החולים.
לכן ,היא קובעת בחוזר ,קיים צורך בשינוי :כיום
תכניות לביטוח בריאות מסוג פרט נערכות לטווח
ארוך ,כאשר תנאי התכנית שיהיו תקפים לאורך
תקופת הביטוח נקבעים במועד כריתת החוזה,
ובהתאם לכך נקבעים גם דמי הביטוח מראש ,ואילו
המציאות הדינמית מחייבת בחינה מחדש מעת לעת.
על פי החוזר ,חברת הביטוח רשאית לעדכן את הפוליסה ואת
המחיר אחת לשנתיים .לאחר העדכון ,אם יש שינוי בדמי הביטוח
יותר ,הגבוה מ 10-שקל או  ,20%הגבוה מביניהם ,עליה לפנות
למבוטח ולקבל את אישורו .אם לאחר  2פניות ,לא התקבל אישורו
של המבוטח לעדכון ,הפוליסה תתבטל.
שינויים בתנאי התוכנית ,או בדמי הביטוח ,ייעשו באופן אחיד לכלל
המבוטחים הקיימים בתוכנית ,למעט הבדלים הנובעים מהנחה או
תנאים כגיל ,מין ,מחלות קשות או סיכונים ביטוחיים ספציפיים.
מבוטחים קיימים יוכלו לבחור אם לעבור למסלול החדש .כל
הביטוחים לאחר מועד התחילה ,יהיו מחוייבים להיות במסלול
החדש.
בלשכת סוכני ביטוח מבקרים החוזר בניסוחו הנוכחי .לדברי יואל
זיו ,יו"ר ועדת בריאות וסיעוד ,יש בחוזר מספר דברים עקרוניים,
שעליהם הצביעו נציגי הלשכה ,אך בפיקוח בחרו להתעלם מחלקם.
לדבריו" ,לא יעלה על הדעת ,שתהיה אפשרות לחברת ביטוח,
לבטל פוליסה ללא הסכמתו של המבוטח .המבוטח הוא היחיד
שרשאי להחליט על ביטול הפוליסה".
זיו" :אני שואל מה קורה עם מבוטח שפונים אליו ,אין כל תגובה
והתקבלה תשובה מהדואר שהמכתבים לא הגיעו .ייתכן שהוא
נסע במסגרת רילוקיישן לחו'ל ואין איתו קשר .תשלומי הפוליסה
ממשיכים לרדת ,אבל לאחר העדכון ,הפוליסה תבוטל .רק כשיחזור
לארץ ויפנה לסוכן הביטוח לקבלת טיפול ,הוא יגלה שהפוליסה
בוטלה והוא חסר כיסוי .זה לא יעלה על הדעת".
זיו מספר שבמסגרת שיחות עם הפיקוח ,הוא הציע ,כנציג הלשכה,

לשכת סוכני ביטוח
מאחלת לסוכניה ולכל בית ישראל

חג פסח שמח

שבמקרה כזה ,אם אין אישור של הלקוח ,מכל סיבה שהיא" ,לא
לבטל את הפוליסה ,אלא להמשיך לקחת את התעריף המעודכן
ולתת לו אפשרות ,לתקופה של  12חודשים ,להגיד שאינו מעוניין
להמשיך ,לקבל החזר על עליית המחיר ולבטל מאותו הרגע".
"אגב" ,הוא מוסיף" ,ביקשנו שבהודעה למבוטח ,החברה תכתוב
שעדכון המחיר הוא באישור המפקחת על הביטוח ,גם
כדי להרגיע שהמחיר עלה לאחר בדיקה מסודרת ,וגם
כדי להכניס את הפיקוח למחוייבות ,אבל גם עניין זה
לא שולב בחוזר".
עניין נוסף חמור ,לדברי זיו ,הוא שאין חובה של
חברות הביטוח ליידע את סוכן הביטוח ,במידה
שהלקוח לא אותר והפוליסה על סף ביטוח .לדבריו,
"זו שגיאה .הרי הסוכן הוא נציג הלקוח וצריך להיות
מיודע בכל דבר ועניין .הוא גם בקשר טוב יותר עם
הלקוח ועשוי לסייע לאתר אותו ולא יעלה על הדעת
שהכל נעשה מעל ראשו של סוכן הביטוח".
עוד סעיף שלא נכנס לחוזר ,למרות פניית הלשכה,
הוא קביעת מנגנון שבו ,החל מגיל  ,65הפרמיה תהיה קבועה ,שכן
"אחרת ,דווקא מבוגרים ,שממילא הכנסתם ירדה עם פרישתם
מהעבודה ,ייאלצו לשלם יותר ,בשל צריכת שירותי רפואה מוגברים
בגילאים המבוגרים והם הסיכון הגדול ביותר".
יחד עם זאת מציין זיו ,כי התקבלה דרישת הלשכה ,ובנוסח החדש
ברור שאין אפשרות להרעה בתנאי הפוליסה למבוטח.
לצד הביקורת ,לשכת סוכני ביטוח מנהלת בימים אלו משא ומתן
מול הפיקוח ,במטרה לתקן את נוסח החוזר.

חוזר נוסף :אי תלות בין כיסויים בביטוח
בריאות

המפקחת על הביטוח דורית סלינגר פרסמה אתמול ( )1/4/15חוזר נוסף  -אי
תלות בין כיסויים בביטוח בריאות פרט .על פי החוזר ,ביטוחי הבריאות יחולקו
ל 4-תוכניות בסיס :ניתוחים בישראל ,השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל,
תרופות ומחלות קשות .לקוח יוכל לרכוש רק אחת מאותן חבילות ,ללא חובה
לרכוש ביטוח כולל.
בנוסף ,לקוח יוכל גם לבטל תוכנית בסיס אחת או יותר ,מתוך ביטוחים קיימים
ולהמשיך ליהנות מתוכניות הבסיס הנותרות באותן תנאים .הוראות חוזר זה
יחולו על פוליסות פרט בענף מחלות ואשפוז ובענף תאונות אישיות שישווקו
החל מיום  1בדצמבר .2015
יואל זיו ,יו"ר ועדת ביטוחי בריאות ,אומר כי במקרה זה יש לציין את עבודת
הפיקוח ,ש"יוצרת סדר בבלאגן .חוזר זה נועד לפתור את חוסר הבהירות הקיים
כיום אצל הלקוחות ,כאשר נוקבים במחיר פוליסה גלובלי ולא ברור למבוטח
כמה הוא משלם על כל דבר ומה עלותו של כל כיסוי בפוליסה" .לכן ,לדבריו,
זהו תיקון חיובי ,המקל על הלקוח ומקשה על חברות הביטוח מלמכור לציבור
המבוטחים מוצרים מיותרים.

לשכת סוכני ביטוח
מאחלת לסוכניה הנוצרים ולבני ביתם

חג פסחא שמח

שבועון לשכת סוכני הביטוח ,המסגר  18תל אביב ,03-6396676 ,מנכ"ל :רענן שמחי.
המערכת :עורך ראשי :לירן וייס ,שירי כהן גונן ,Shiri@pro-st.co.il עריכה וכתיבה :עדי הגין ,עריכה גרפית :ניר טוביס ,הפקה :הוצאת מיל .www.mil-media.co.il
לפניה למערכת ,adihagin@gmail.com :לפרסום במגזין :זיו– 050-5543991מיילziv@mil-media.co.il :
הלשכה אינה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית ,במישרין ו/או בעקיפין ,לגבי המידע והחומר המתפרסם בעיתון ביטוח ופיננסים מטעם הלשכה בכל הנוגע למוצרים/
שירותים 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 גיליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל.
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ביטוח שיניים קולקטיבי

אודי כץ על ביטוח השיניים הקולקטיבי:
כל מי שעיניו בראשו ,חייב להצטרף

"ביטוח השיניים הקולקטיבי שהשיגה הלשכה עבור
חבריה ,הוא ביטוח מעולה במחיר מוזל וכל סוכן
ביטוח שעיניו בראשו ,חייב להצטרף" ,כך קובע
אודי כץ ,לשעבר נשיא לשכת סוכני ביטוח .זה
ביטוח שיחסוך בשנים הקרובות לכל סוכן שיצטרף,
עשרות אלפי שקלים.
לדברי כץ ,ממוצע הגילאים של סוכני הביטוח
מבטיח שרובם יזדקקו בשנים הקרובות לטיפולים
יקרים שעולים עשרות אלפי שקלים – השתלות
וטיפולים נוספים .בעלות של  115שקל לחודש
לאדם ,לדבריו ,כל סוכן ביטוח שעיניו בראשו חייב

להצטרף.
כץ מעיד שהוא ורעייתו חברים מזה  12שנה
בביטוח שיניים קולקטיבי .לדבריו ,במהלך השנים,
הם קיבלו מהביטוח ערך של כ 100-אלף שקלים.
פוליסת השיניים הקולקטיבית הייחודית לסוכני
הביטוח ,הושגה לאחר משא ומתן ארוך עם חברת
הראל .קיום הפוליסה מותנה בכך שיירשמו לפחות
 1,500סוכנים ובני משפחותיהם לתוכנית.
להיוועצות ולהצטרפות לביטוח השיניים ,יש לפנות
לנציגי הראל בטלפון  ,03-9208127או למוקד
שירות לקוחות שיניים בטלפון03-7547222 :

הלקוח שבר את היד,
הסוכן דאג לניתוח בתוך  24שעות
לקוח של משרד אריק ואלון ורדי סוכנות
לביטוח שבר את היד ,כשנפל בביתו.
הלקוח הגיע לחדר מיון ,טופל וגובס ונשלח
לביתו.
כשחזר הביתה והכאבים לא חלפו ,הלך
למומחה שקבע שיש לנתחו.
אריק ורדי מספר כי "בפגישה אצל המומחה,
ביום ד' בערב ,נאמר ללקוח שמכיוון שיש לו
פוליסה פרטית של מנורה ,יוכלו לנתח אותו
ביום ו' בבוקר ,אם יוסדרו כל הפרוצדורות".
"הלקוח פנה אלינו ביום ד' בערב .אנחנו
במשרד טיפלנו בכל העניין במהלך יום ה',
והלקוח נותח ביום ו' בבוקר כפי שרצה,
מה שהיה לוקח שבועות ואולי חודשים דרך
קופות החולים" ,מסכם ורדי.

1/04/15
לכבוד אריק ואלון ורדי סוכנות לביטוח בע"מ
ברצוני להודות לכל צוות המשרד על השירות ,הטיפול והיחס
שקיבלתי ,בזכותכם רגעים קשים הפכו לקלים יותר.
מהירות הטיפול והיחס היו מהטובים שאפשר לקבל.
יישר כח ובברכה

קיבלתם מהלקוח מכתב תודה?
שלחו לנו את המכתב ונפרסם אותו
ב"ביטוח ופיננסים" (ללא שם הלקוח).

תודה רבה

מייל למשלוחthanks@mil-media.co.il :

תודה רבה
פרוייקט המנטורים בעיצומו
המנטורים והסוכנים הצעירים שנרשמו יקבלו את הציוות המתאים.
הוועדה לסוכנים צעירים קוראת לסוכנים וותיקים הרוצים לשמש
כמנטורים להירתם למשימה חשובה זו.
הוועדה מזמינה סוכנים צעירים הזקוקים לתמיכה ,הכוונה ,אוזן
מקצועית וקשובה ,ליצור קשר בהקדם.

בברכה ,דביר רפ ,יו"ר הוועדה לסוכנים צעירים.
לפרטים נוספים וליצירת קשר:
מירב ג'והן ,חברת הוועדה לסוכנים צעירים.

meiravjohan@gmail.com 052-3229588
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לקראת חג הפסח

ביעור חמץ בענף הביטוח

מהנחה על חשבון העמלה ,דרך רגולציה
מופרזת ועד לפגיעה במעמד הסוכן –
אילו דברים צריכים לעבור מעולם הביטוח

בחג הפסח נוהגים לבער את החמץ מכל פינות הבית .זו גם
הזדמנות מצויינת לבדוק עם עצמנו אילו דברים ותופעות יש
לבער ולהעביר מהעולם .נראה שבענף הביטוח הנושא בוער
במיוחד ,לפחות על פי התשובות שקיבלנו מסוכנים.

נגה עקל ,יו"ר סניף רמת גן/גבעתיים

יש לבער מן הענף את המכירות הישירות
של חברות הביטוח ,מעל לראשי הסוכנים.
דבר שני שיש לבער הוא עודף הרגולציה
בענף .במקרים רבים ,גם אם הכוונות
טובות ,עודף הרגולציה פוגע בציבור
הסוכנים ובציבור המבוטחים.

חיים אורגל ,יו"ר סניף בני ברק

מיכה אדוני ,יו"ר סניף טבריה

יש מספר אמירות שגויות שיש לבער.
בראש ובראשונה ,האמירה שסוכני
הביטוח מנפחים ונהנים מעמלת דמי
הניהול .זה משפט לא נכון לחלוטין .הלוואי
שהיינו מקבלים חלק מדמי הניהול .זה דימוי
שיקרי שמייצרים אותו עיתונאים מטעם.
משפט מוטעה נוסף הוא שניתן לנהל את הענף
הזה ללא סוכן ביטוח .סוכן ביטוח מקצועי הוא חיוני ולא ניתן
לקיים את הענף בלעדיו.

אורי צפריר ,מ"מ נשיא הלשכה

יש לבער מקרבנו הרעה החולה בדמות
הנחה על חשבון עמלתו של הסוכן
כמו כן לבער הקשר בין תיגמולו של
הסוכן בביטוח פנסיוני לדמי הניהול שגובה
היצרן מהמבוטח!!
שהחברות ייבערו מקירבן את המחשבה
והמעשה לשווק ישירות מעל ראשו של הסוכן!

ליאור רוזנפלד ,יו"ר מחוז חיפה והצפון

יש לבער מענף הביטוח את עודף
הרגולציה .אני מסכים כי רגולציה חייבת
להיות אבל לא בהיקפים כאלו .נראה כי
יש מישהו שרוצה לפרנס בכח את בית
הדפוס של משרד האוצר .כמו כן הייתי
מבער את רמת השירות הירודה של חברות
הביטוח ומזכיר להן כי פרנסתם באה מסוכני
הביטוח ,ולאלו הם מחוייבים לתת שרות ברמה הגבוהה ביותר,
ועם כח אדם איכותי.

אשר סייפר ,יו"ר המכללה לפיננסים וביטוח

יש לבער את הפגיעה במעמדו של סוכן
הביטוח .כל הגורמים המעורבים בניסיון
להרחיב את החינוך הפנסיוני וההבנה של
הציבור לגבי מוצרי ביטוח השונים ,צריכים
להבין שהגורם היחידי המסוגל להוביל
מגמה זו ,הינו ציבור סוכני הביטוח בישראל,
המונהג על ידי לשכת סוכני הביטוח בישראל.
כאשר התקשורת ,לעתים מדורבנת על ידי בעלי אינטרסים
ומתחרים שונים ,פוגעת בתדמית ובמעמד סוכן הביטוח ,היא
גורמת נזק לא רק לסוכני הביטוח ,אלא לציבור כולו.
בימים אלה ,של ערב חג ,אנו צריכים להתייחס למשפט חז"ל
"...כל המלבין פני חברו ברבים ,כאילו שופך דמים."..
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יוסי אנגלמן ,יו"ר סניף נתניה

יש דברים רבים שהיה חשוב לשנות .כך
למשל ,הלשכה צריכה להיות לא בת
 4,000חברים ,אלא עם  10,000חברים.
הסוכנים צריכים להתגייס .דבר שני
שמרגיז אותי – איך יכול להיות שהלשכה
מוציאה פוליסת שיניים קולקטיבית ולא
נרשמים מספיק חברים.
עוד תופעה שיש לבער היא שיווק של חברות הביטוח מאחורי
גבינו .צריך להחתים את החברות על אמנה ומי שלא תצטרף,
פשוט לא נעבוד מולה.
עוד דבר הוא הפרסומים של הביטוחים הישירים שעושים
לסוכנים עוול .אני מקווה שהמהלך המשפטי בימים אלה ,ייצור
שינוי דרמטי שבעקבותיו ,אי אפשר יהיה יותר לפרסם אותם.

הדבר שאותו יש לבער מהענף ,הוא
הביטוחים הקולקטיביים .לא יכול להיות
שסוכן מוכר פוליסת בריאות ב400-500-
שקל ,כאשר כדי להצטרף ,המבוטחים
צריכים לעבור בדיקה יסודית ,בעוד שיכול
אותו מבוטח להצטרף לקולקטיב – אפילו
אם אינו קשור אליו ,ואז גם משלם פחות וגם לא
מחוייב בהצהרת בריאות .זה לא הגיוני והמסר הוא שהחברות
לא רוצות סוכנים ,בכל מחיר.
יוסי מנור ,יו"ר MDRT
אחת התופעות הגדולות והבולטות ,היא
העניין שבכל יום ישנם שינויי חקיקה או
הוראות רגולטוריות .אין תופעה כזו בשום
מקום בעולם.
בתהליך הקיים לא מקשיבים ,אלא קובעים
משהו ,לא חשוב מה אומרים גורמים בתוך הענף.
אני חבר באיגוד לשכות הביטוח של אירופה .גם
באיחוד האירופי יש החלטות רגולטוריות ,אבל כל החלטה עוברת
תהליך של שימוע ציבורי ,לא רק של אנשי מקצוע.

בקשי יפת ,יו"ר מחוז דרום

אם יש דבר שיש לבער זו התופעה לפיה
הסוכנים עובדים בחינם .סוכן שלא מכבד
את עצמו ונותן הנחות על חשבון עמלה,
או מסכים למשפט הידוע של חתמים "זה
יפגע לך קצת בעמלה" ,הוא סוכן חלש
וחברות הביטוח יחלישו אותו עוד יותר ,בכך
שישלמו לו פחות ופחות.
זה סוכן מסוכן גם לחברת הביטוח ,כי הוא עלול להתפשר על
עסקים או מבוטחים בעייתיים.

אריאל מונין ,יו"ר הוועדה לביטוח אלמנטרי

יש לבער את התחושות הרעות של
הסוכנים .בשנים האחרונות הרבה רגשות
שליליים עלו במוחם ועל שפתותיהם של
סוכנים רבים .רגשות של תסכול ,כעס,
חשש ,הרגשת רדיפה מצד גורמים שונים
בענף ,בהם חברות הביטוח ,הרגולטורים,
העיתונאים ואנשי השיווק הישיר במדיות השונות.
האביב הוא הזמן לבער את כל התחושות השליליות ,להעלות
את התדר ,לזקוף קומה ולהסתכל לאמת בעיניים .הענף
משתנה ,אבל גם אנחנו משתנים .אנו הסוכנים מקצוענים,
בקיעים בהרבה תהליכים רחבים בחיי המבוטח ואנו הטובים
ביותר לתכנון סיכונים על חייו ורכושו.
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שוש כהן-גנון :סוכנות ביטוח
הוא מקצוע המתאים לאופי נשי

נשיא לשכת סוכני הביטוח" :חסרות נשים מובילות שמאיישות תפקידי ניהול בכירים"
"נשים מהוות פחות מ 20%-מסוכני הביטוח בישראל .מנהלות
רבות עובדות תחת תקרת זכוכית המונעת מהן מלהתקדם
למשרות בכירות" ,בדברים אלה פתחה סגנית נשיא לשכת
סוכני הביטוח בישראל ,שוש כהן-גנון ,את כנס הנשים
הראשון בענף הביטוח .הכנס אשר נערך על ידי לשכת סוכני
הביטוח התקיים ביום ה' האחרון בשפיים ,בסימן יום האישה
הבינלאומי.
כהן-גנון " :זהו כנס ראשון מסוגו בענף ואני גאה על כך.
לעיתים העיוותים המגדריים נעשים ללא ידיעתנו .כיום ,חוות
הנשים קשיים רבים יותר מגברים בדרך לפסגה במקומות
עבודתן .גם הציפיות במשק הבית ובגידול הילדים הינם
כמשקולת בדרכנו.
"הסוכנות מהוות דוגמא לסוכנות הצעירות שעמנו ולסוכנות
שבדרך .אני גאה במקצוע שבחרנו ובכל אחת מכן .אני קוראת
לנשים צעירות שלא לפחוד להיות עצמאיות ולפתח קשרים
עם עמיתותיהן למקצוע .זהו צעד בדרך לבניית תשתית
שתחזק כל אחת ואחת מאתנו" ,אמרה כהן-גנון.
בין המברכים בכנס היה אריה אברמוביץ ,נשיא הלשכה,
שהדגיש את חשיבות נוכחותן של נשים במשק הישראלי.
"לא חסרות נשים שמאיישות תפקידי ליבה בענף הביטוח ,אך
חסרות נשים מובילות שמאיישות תפקידי ניהול בכירים .נשים
הן כוח מוביל בתעשייה בכלכלה ובחברה כולה ,זוהי משימה
לאומית וחברתית לא פחות מהנושאים הבוערים שעל סדר
היום.

פאנל נשים במקצועות הביטוח ,בהנחיית אורלי וילנאי (מימין)

סוויד-פאר :מצפה מנשים להתמודד על משרות בכירות

מנכ"לית הרשות לקידום מעמד האישה במשרד ראש
הממשלה ,ורד סוויד-פאר ,ברכה על היוזמה לכנס .לדבריה,
"אני מצפה מכל אחת מכן כי תגיש קורות חיים למשרות
בכירות ציבוריות .אין בעיה למצוא נשים פורצות ומובילות
דרך בכל התחומים .אשמח לשמש כמנטורית בפורומי נשים.
עלינו לסייע קודם כל לעצמנו והאחת לשנייה".
את הפאנל בנושא "נשים במקצועות הביטוח כנתיב לקריירה
ולקידום כלכלי חברתי" ,הנחתה אורלי וילנאי ,שסיפרה כי
"רק השבוע נתקלתי בהודעת אס.אם.אס מקוממת ,המבקשת
לגייס מזכירות לקורס מעניין בתחום הביטוח .מדוע לא
מציעים את הקורס גם לגברים? אנו נמצאות עדיין במקום
בו עלינו לשכנע נשים וגברים כי יש מקום לנשים בעמדות
הגבוהות .עלינו למצוא את הדרך לחלוף על פני המכשולים".
מנכ"לית פלתורס סוכנויות ביטוח ,מורלי דורי ,תיארה את
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תמנע אל שרון .עוצמת האשה בראי השבט

הדרך הפתלתלה אל התפקיד הבכיר בו היא משמשת כיום.
לדבריה" ,לנשים יש רגישות שחסרה לגברים ויתרון משמעותי
בניהול".
מנכ"לית הראל גמל והשתלמויות ,חגית לוין ,אמרה בפאנל כי
כאישה תמיד הרגישה כשווה בין שווים" :ברוב הפגישות בהן
אני משתתפת ,משתתפים גברים וגם מרבית העסקות הינן
מול קליינטים גברים .מתפקידה של האישה לשדר את המסר
שהיא שווה בין שווים ושהיא מקצוענית .אישה שמעוניינת
לפתח קריירה ,צריכה לדעת שתידרש לעזרה מהסביבה
ולעשות זאת מבלי להתנצל ומבלי לפתח רגשות אשמה".
סמנכ"לית בכירה בחברת הפניקס ,חני אסלן ,סיפרה כי

"מעולם לא הרגשתי קיפוח כאישה .תמיד התחשבו ביכולות
המקצועיות שלי .אמנם התחלתי את דרכי כמזכירה אבל לא
נשארתי שם .הבעיה הינה בכך שנשים אינן מעיזות לחשוב
שהן מסוגלות ,לבקש או לחלום".
סוכנת הביטוח סמדר מנור שדה ,צעירת המשתתפות בפאנל,
אמרה כי באה ממשפחה של סוכני ביטוח וכך גם בעלה והוריו,
"אני בענף מאז שהשתחררתי מהצבא ולא חשבתי לעסוק
במשהו אחר .כיום אני זו שמטפלת יותר במשק הבית ובילדים
ובעלי הוא זה שפנוי יותר ללקוחות .זוהי החלטה שקיבלתי
מתוך בחירה".
מנהלת מרפא סוכנות לביטוח ,שרה שטיינמן ,מצאה את
עצמה מנהלת סוכנות של חמישה עשר עובדים ,לאחר
שבעלה שניהל עזב לטובת מישרה אחרת .לדבריה" ,כשבעלי
הקים את העסק ,הצטרפתי לסוכנות על תקן של עוזרת.
כיום מאחורי עשרים ושבע שנות ניהול ,ואני לא מרגישה כמי
שצריכה לנהל את האנשים .אני עובדת עם אנשים ואנו צוות
של עמיתים ,המגיעים למקום העבודה במטרות משותפות".
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ניאבק יחד לתיקון העיוות המגדרי בענף הביטוח
אין סיבה שנשים יהוו רק  20%מאוכלוסיית סוכני הביטוח
מאת שוש כהן-גנון ,סגנית נשיא לשכת סוכני ביטוח

יום האישה הבינלאומי צויין בחודש שעבר .ביום הזה אנו
נחשפים לכמות הולכת וגדלה של נשים ,שהצליחו לטפס
לצמרת ההיררכיה במשק הישראלי.
מנכ"ליות וסמנכ"ליות בכירות
רבות ,מהוות השראה לכל אישה .כל
מינוי חדש של אישה לתפקיד בכיר
מוכיח לנו שזה כן אפשרי ,ששאיפה
להצלחה מקצועית לא עומדת
בסתירה לאהבה למשפחה ,ושהישגים
מקצועיים כן יכולים להתמשש ,לצד
גידול ילדים וניהול משק בית.
ענף הבנקאות הוא דוגמה ומופת
להצלחתן של נשים לא רק להשתלב
במשק ,אלא גם לעשות בו חיל .כך
למשל הנגידה הראשונה בישראל,
קרנית פלוג ותחתיה נשים רבות,
שמאיישות תפקידי ניהול בכירים .עם
זאת ,דווקא בענף הביטוח והפיננסים
נשים נתקעות בתחתית הפירמידה,
ועובדות תחת תקרת זכוכית עבה.
הענף אומנם גדוש בנשים מוכשרות
ונמרצות  -על פי הערכות נשים
מאיישות כ 80%-מהמשרות בחברות
שוש כהן-גנון
הביטוח בישראל ,אך ההנהלה הבכירה
ממשיכה להתנהל תחת הגמוניה גברית.
גם תחום סוכנות הביטוח לוקה בחסר בתחום המגדרי .למרות
שהתחום תפור במיוחד למידותיהן של נשים ,הן מהוות רק
 20%מהסוכנים .סוכנת ביטוח הוא אחד מהמקצועות שהכי
מתאימים לאופי נשי (לפחות להגדרה המקובלת של נשיות)
ולצרכי מרבית הנשים בישראל ,אשר מנהלות במקביל
לקריירה גם חיי משפחה.
מי מאתנו האימהות לא התמודדה עם הדילמה בין הרצון
לגדל את הילדים ולקבל אותם כשהם חוזרים מבתי הספר,
לבין השאיפה לנהל קריירה מצליחה ולהתפרנס בכבוד .סוכן
ביטוח מנהל לעצמו את זמני הפגישות ואת סדר יומו וכך יכול
להחליט מתי יעבוד מהבית ומתי מהמשרד.
אך לא רק תנאי המשרה על הכף אלא גם המהות .סוכנות
ביטוח הוא מקצוע סוציאלי בהווייתו שמותאם לאופי הנשי,
שמאופיין לרוב באמפתיה ,ורגישות בינאישית .נשים עושות
חיל בתחום הזה .הן מלוות את לקוחותיהן ומלוות אותם

מקרוב ,כאילו האירוע המטופל נוגע להן באופן אישי.
ולמרות זאת ,נשים מהוות קומץ זעום מציבור סוכני הביטוח.
אני מאמינה כי הסיבה לכך היא הפחד
מעצמאות .הפחד משתק את רובנו
ומונע מאיתנו מלהתקדם .כדי להיות
עצמאית ,את צריכה להרים את עצמך
כל יום .כדי להצליח כסוכנת ביטוח
עצמאית ,יש להשקיע בתחילת הדרך
כספים שלא תמיד יש בנמצא – רק
המחשבה על כך מפחידה ,כשאת
יודעת שהמשכורת החודשית אינה
עובדה מוגמרת.
בשבוע שעבר עשינו את הצעד
הראשון לשינוי הגזירה בענף הביטוח.
התכנסנו ,כ 300-נשים ,בכירות
ברגולציה ,מנהלות בכירות בחברות
הביטוח ,סוכנות ביטוח ופקידות.
חברנו יחדיו בכנס הארצי הראשון
לנשים בענף הביטוח ,להעצמה נשית,
ולהתחזקות הדדית.
תחת הסברה שהשלם חזק מסך
חלקיו ,אנחנו פועלות על מנת לחזק
האחת את השנייה ולהביא את
השינוי בעצמנו .אנו מקימות פורומים
משותפים למתן ייעוץ מקצועי ותמיכה מורלית ,מושבים
והרצאות שיחזקו את התמקצעותנו ויחשפו אותנו לתחומים
חדשים בענף.
אנו מציפות בעיות אשר נוגעות לנו כנשים בענף הביטוח
ובמסגרת דיונים משותפים מעלות פתרונות אפשריים .ענף
הביטוח יכול להיות חממה נהדרת להצלחתן של נשים במשק,
והשבוע יצאה לדרכה הסנונית הראשונה לשרשרת ארוכה של
צעדים להשגת המטרה.

לשכת סוכני ביטוח אבלה על מותו
של חבר הלשכה סלמון צבי ז"ל
ומשתתפת בצער המשפחה

לשכת סוכני ביטוח אבלה על מותו
של חבר הלשכה פזי דן ז"ל
ומשתתפת בצער המשפחה
 2באפריל 2015
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כן ,יש לכם עוד סיבה לחייך

חדש! פוליסת ביטוח שיניים קבוצתית ייחודית לסוכני הביטוח
עיקרי התוכנית:

מתן חופש הבחירה בידי המבוטח לערוך את טיפולי השיניים אצל כל רופא ו/או מרפאה על פי בחירת המטופל.
(רופא בהסדר /רופא שאינו בהסדר)
למעלה מ 900-מוקדים בפריסה ארצית ,ביניהם מרפאות שיניים ,מרפאות שיניים רב-תחומיות ,רופאי שיניים,
מכוני צילום ,וכן רופאים מומחים בתחום הפריודונטיה (מחלות חניכיים) ,בכירורגיית פה ולסת וכן רופאים
"מורשים" בתחום יישור שיניים ,אשר מקבלים תשלום מהמבטח על פי מחירון מוסכם.
דמי הביטוח החודשיים (נכון ל ,1.2.2015-על פי מדד דצמבר )2014
חבר לשכת סוכני הביטוח ₪ 115 -
בן/ת זוג ו/או ילד בוגר (מעל גיל  23שנים) ₪ 115 -
ילד (בגיל ₪ 40 - )4-23
ילד שלישי ואילך (במניין הילדים הקטינים)  -חינם
תקופת הפוליסה תחל ב 1.4.2015-ותסתיים ביום 31.3.2021
הפוליסה תכנס לתוקף רק אם יצטרפו מינימום  1,500מבוטחים (לא כולל ילדים)

להיוועצות והצטרפות לביטוח השיניים תוכלו לפנות לנציגי הראל בימים א' – ה' בין השעות 8:00-15:00
בטלפון 03-9208127 :וכן ניתן לפנות למוקד שירות לקוחות שיניים טל' 03-7547222

רגולציה

המפקחת מבהירה :שינוי דמי עמילות –
לא יחול על חוזים שנחתמו עד 18/1/15

אברמוביץ :קורא לסוכנים שלא לחתום על הסכמים חדשים שסותרים את הוראות הפיקוח
ב 18-בינואר  2015פרסמה המפקחת על הביטוח דורית
סלינגר עמדה ,לפיה יש לפעול באופן מידי לתיקון חוזים
בהם דמי העמילות הם נגזרת של דמי הניהול .השבוע יצאה
המפקחת בהבהרה ועל פיה העמדה אינה מתייחסת לחוזים
שכבר נחתמו לפני פרסום העמדה.
במסגרת ההבהרה נכתב כי "בהתחשב ,בין השאר,
בהיקפה של הפרקטיקה הקיימת והצורך בשינוי
מערך החוזים הקיים ,אציין כי אין בכוונתי
להפעיל את סמכויות האכיפה הנתונות לי
בכל הקשור לפעולת הגופים המוסדיים
וסוכני הביטוח הפנסיוני ביחס ללקוחות
שצורפו לגופים המוסדיים לפני
פרסום העמדה ואף בתקופה הסמוכה
שלאחריה לפי מערך החוזים שהיה
קיים במועד פרסומה".
בעמדה ,שפורסמה כאמור בינואר
השנה ,קבעה המפקחת כי תשלום
דמי עמילות לבעל רישיון שנגזר מדמי
הניהול שגובה הגוף המוסדי מהלקוח,
כלומר ככל שדמי הניהול גבוהים
יותר ,דמי העמילות שמשולמים
לבעל הרישיון יהיו גבוהים יותר,
הוא פסול ,ואינו עולה בקנה אחד
עם החובות המוטלות על חברות
מנהלות של גופים מוסדיים ועל
בעלי רישיונות .לכן ,נקבע ,על
הגופים המוסדיים וסוכני הביטוח
הפנסיוני לפעול באופן מידי,
לשם תיקון החוזים שמסדירים

את תשלום דמי העמילות באופן שעולה בקנה אחד עם
הוראות הדין ,ומובן שלא ניתן לחתום על הסכמים חדשים
באופן שמנוגד להוראות האמורות.
המפקחת כותבת השבוע עוד כי "עם זאת ,אין באמור כדי
לשנות את עמדתנו לפיה חברה מנהלת רשאית לקבוע
דמי ניהול דיפרנציאליים וזאת עד לגובה התקרה המרבית
הקבועה בדין".
אריה אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני הביטוח מסר
בתגובה" :בעמדתה ,המפקחת מטילה אחריות על
הגופים המוסדיים ולראשונה גם על סוכני הביטוח
הפנסיוני לפעול באופן מיידי לתיקון ההסכמים עם
חברות הביטוח .אני קורא לסוכנים שלא לחתום
על הסכמים חדשים שסותרים את הוראות
הפיקוח .מיד בתום החג נעדכן באפשרויות
הפעולה".
חיים אילוביץ' ,המשנה למנכ"ל יונט ,מסר
בתגובה להבהרה כי "המהלך של סלינגר
יעשה למראית עין צדק עם הסוכנים,
שעל פניו נראה כאילו הם הקובעים את
דמי הניהול בשוק על מנת להרוויח
יותר כסף .זאת בעוד בפועל ,כמות
ההכנסות מדמי הניהול שמגיעה לידי
הסוכנים היא מזערית ביחס לכסף
שנשאר בידי החברות .הפרדת
הקשר בין דמי הניהול לתגמול
תיצור מערכת תגמול הוגנת
לסוכן ,אשר תאפשר לו לשרת את
הלקוחות בצורה אופטימלית כפי
שסוכני הביטוח מבקשים לעשות".

סרטון על תרומה לקהילה בקריית שמונה –
בעמוד  MDRTהעולמי
במסגרת יוזמות הוועדה לפעילות וקשרי קהילה ,בשיתוף
פעולה עם ה MDRT-וחברת איתוראן ,התייצבו בספטמבר
האחרון עשרות סוכנים ,חברי לשכה ,חברי  MDRTועובדי
איתוראן ליומיים של עבודה מפרכת ,כדי לבנות קפיטריה
עבור תלמידי בית הספר ברנקו וייס בקריית שמונה.
בעקבות הפעילות ,מספר יוסי מנור ,יו"ר  MDRTישראל,
הכינו בארגון סרטון מושקע שהציג את הפרויקט ואת
הפעילות הקהילתית שנעשתה על ידי המעורבים .הסרטון
תורגם לאנגלית ,נשלח ל MDRT -ארצות הברית ושם העלו
אותו לעמוד הפייסבוק של הארגון העולמי.
לדברי מנור" ,לא תמיד מפרגנים לסניפים אחרים ,בייחוד
לישראל .אבל שם זה מגיע לאלפי צופים מכל העולם
שנחשפים לעמוד .זה האדרת שם ישראל לכל דבר" .לדבריו,
הוא מקבל תגובות ומחמאות רבות מחברי הארגון על הסרטון.
לצפיה בסרטון  -לחצו כאן
 2באפריל 2015
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המסלקה הפנסיונית

עם המסלקה – אל העתיד

סוכן ביטוח בתחום הפנסיוני ,יתקשה מאוד לשרוד ללא חיבור למסלקה
מאת יובל ארנון ,יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני

המסלקה הפנסיונית מתקדמת ומשתדרגת מידי יום .מה
שהחל כרעיון הזוי ,שרבים לא האמינו שירקום עור וגידים,
אכן לובש צורה ומתקדם בצעדי ענק ,ממסלקת מידע ועד
למסלקה פיננסית בקרוב.
סוכן ביטוח אשר עוסק בתחום הפנסיוני ולא יהיה מחובר
למסלקה ,ככל הנראה יתקשה לשרוד ולתפקד .לקוחותיו יפנו
לקבלת שירות מסוכן אחר ,וסביר להניח שגם בסופו של יום
יעזבו אותו לאנחות.
המסלקה הפנסיונית אינה רק טכנולוגיה
מתקדמת .בעיני סוכנים רבים ,המסלקה
הפנסיונית הינה עדיין חסם פסיכולוגי ,מעין
"אויב" שיש לגנותו ,להימנע ממנו ולהדחיקו
לקרן זווית.
ומדוע?
כולנו שמרנים בני שמרנים ,וככל שנתבגר
תכונה זו יותר ויותר מתעצמת .אך מה
לשמרנות בהקשר למסלקה? האם זו רק
הטכנולוגיה שמהווה מכשול? כנראה שגם
הפסיכולוגיה עובדת שעות נוספות.

המסלקה פתוחה – גם ללקוח

כולנו התרגלנו לשלוט על המידע אשר ברשותנו .התרגלנו
שהפוליסות נעשות אצלנו ,המידע נמצא אצלנו ,בשליטתנו
הכמעט בלעדית .אם לקוח רוצה לדעת את מצבו ,אז שיפנה
אלינו  -נאסוף לו את הנתונים ,כל אחד בשיטותיו ,ואנחנו נציג
לו את המידע האישי ,הדיסקרטי והחסוי .הכדור בידיים שלנו.
והנה מגיעה המסלקה ומוציאה שליטה זו מתחומנו .כעת גם
הלקוח יכול להיכנס בכוחות עצמו ולקבל תמורת תשלום
את כל החומר האישי למייל הפרטי שלו ,ללא כל אישור או
התערבות שלנו .הוא גם יכול לחתום על ייפוי כח לסוכן אחר,
אשר נקלע בדרכו ,ואותו סוכן ,בזמן קצר ביותר ,יודע פתאום
את כל ההיסטוריה של הלקוח שלנו ,את תשלומיו ,מבנה
הפוליסות שעשינו ומה לא.
זה ממש מקומם .איך יכול להיות שאני ,שעבדתי כל כך קשה,
ואני ,שנותן שירות לאורך שנים ,מאבד לפתע את השליטה
על המידע הכי רגיש על הלקוח שלי?
ומה פתאום שגוף כזה ,או אחר ,יקבל מידע זה ועוד ייתן
המלצות ללקוח לשיפור דברים שאני עשיתי? זה לא רק
מקומם ,זה אפילו מעליב .אז אני פגוע ,ולא רוצה לשמוע
מהמסלקה הזאת .ובכלל נמאס לי.

המחאה החברתית לא עוסקת רק במחיר הקוטג' ,היא עוסקת
בכל הקשור לשקיפות ,להבאת המידע לציבור בצורה הברורה
והאמיתית ביותר .המסלקה היא חלק משינויים שכולנו חווים,
אולם ללא יכולת להישאר אדישים אליהם.

הכללים משתנים

השנה החלה המסלקה להפעיל שירות חדש ,העברת ייפוי כח
מסוג ב/1ב 2דרכה ,כאשר תוך שלושה ימי
עסקים חייב הגוף המוסדי להחזיר תגובה
על אישור הבקשה או דחייתה ,תוך ציון
הסיבה לכך .אין יותר הסברים של פקידה
כזו או אחרת" ,כן הגיע ,לא הגיע" .תוך 13
ימי עסקים כל נתוני הלקוח אצלך במערכת
ואתה יכול לגשת לעבודה.
החל מסוף שנה זו או מתחילת שנת ,2016
כל סוכן יהיה מחויב לעשות שימוש במסלקה
לצורך "פישינג" לפני מילוי מסמך הנמקה
(במצבים מסוימים יהיה פטור מזה) .ללא
פעולה זו מסמך ההנמקה לא יהיה מושלם,
על כל ההשלכות הנלוות לכך.
כך שכיום אין לאף סוכן פנסיוני את הפריווילגיה שלא
להתחבר למסלקה .כללי המשחק השתנו ,וכדאי להפנים
זאת .השימוש במסלקה הוא המפתח לנתינת שירות מקצועי
ללקוחות ,להכרת תיק הביטוח של לקוח חדש ,לביצוע
פגישות שירות ,שדרוגים ,התאמות  ,ומה לא?
הלשכה מאריכה בימים אלו את ההסכם עם המסלקה עד
לסוף ספטמבר  .2015כל סוכן חבר לשכה יכול ליהנות
מהנחה של כ 35%-מהמחיר המלא .גם בנושא עלות העברת
ייפוי הכח באמצעות המסלקה יקבלו חברי הלשכה הוזלה,
אשר תפורסם בקרוב .במקביל ,תמשיך הלשכה בהדרכה
ובהסברה בנושא במסגרת ימי עיון במחוזות ובסניפים.
מוקד השירות של המסלקה זמין בימי א'-ו'
בטל' 07-68020400
ניתן להסתייע גם באבי קנול ,חבר הוועדה הפנסיונית,
בנייד 050-2741462

לשחק באותו מגרש

שמרנות זו תכונה טובה ,אך לפעמים הופכת להיות כמו
משכנתא  -לנטל לא קטן.
אפרים קישון כתב פעם על משחק כדורגל של נבחרת
ישראל נגד נבחרת זרה .במחצית הראשונה הוא סבל קשות
כי הנבחרת הזרה דרסה את הנבחרת שלנו ,ולכן החליט כי
במחצית השנייה הוא יתמקד על הנבחרת הזרה ,על הצד
השני במגרש ,וידמיין שזו הנבחרת שלנו .אז הוא ממש נהנה
מכל רגע.
זה בדיוק מה שצריך לעשות כיום כל סוכן ביטוח פנסיוני חפץ
חיים .קח את יתרונות המסלקה ,היכולת לשבת עם לקוח
ותוך שלושה ימי עסקים לחזור אליו עם תיק מקצועי ומקיף.
לבצע התאמות,שדרוגים ,החתמה על ייפוי כח  -למה שלא
אצלך ,אם יאשר זאת הלקוח  -והשמים הם הגבול.
 2באפריל 2015
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לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו של
חבר הלשכה אילן אונגר
במות אביו יצחק אונגר ז"ל

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו של
חבר הלשכה שמעון רוזנפלד
במות אחותו רבקה תמיר ז"ל

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו של
חבר הלשכה רוני בליש
במות אביו קלוד (פליקס) בליש ז"ל
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תרומה לקהילה

עשרות סוכנים יצאו לחלק חבילות שי לנזקקים
חלוקת החבילות בוצעו במחוזות השונים ,בכל רחבי הארץ

במסגרת פעילות ועדת פעילות וקשרי קהילה בלשכה ,יצאו
השבוע עשרות רבות סוכנים ,מהמחוזות והסניפים השונים
בלשכה ,לחלק חבילות שי לפסח בבתי אבות ובבתי חולים.
כל מחוז בחר במוסדות המועדפים עליו.
מיכל וינצר ,יו"ר הוועדה מספרת כי היה מרגש לראות את
ההיענות הרבה .בנוסף ,היא ביקשה להודות לחברת שומרה,
שהשתתפה במימון החבילות – בשיעור של  .50%בגיליון זה
תמונות מהחלוקה במחוזות צפון ,ירושלים והדרום .בשבוע
הבא יוצגו תמונות מפעילויות החלוקה במחוזות הנוספים.

נציגי המחוז,
דרום:
ת בקשי מספר כי כ20-ט קדוש ומיקי
מחוז מחוז דרום יפ
מלכה  ,בריגי
מנהל
לוועד גבי
ר שבע".
"בשיתוף עם חברי לים לבריאות הנפש בבאעים מאמצים
חו
קי
גל ,הגיעו לבית ההרבה פעמים אנשים מש הובים .אנחנו,
מכובדים או א
כי "
בקשי מספר כדי להרגיש
ערים ונערות
מצעים רבים
לנ
חג
ל
בסה"כ שי
נרגשות.
וא
כמעט ללא מאמץ -לים ,זכינו לכבוד ולתודותהרעיפו עלינו,
חו
פרגון הרב ש
ששוהים בבית ה המחמאות וה
נבוכים מ
ם .לסיום ,הוא
הרגשנוהיינו בעננים".
ם סיור במקו
פשוט
עבור
וזמה הברוכה.
בקשי סיפר כי נערךל וינצר על הי
להודות למיכ
ביקש

סניף בחרו
י ,מספר כי חברי ה בית חולים
לים:
ר
מחוז ירושרושלים שמואל אשו קו חבילות באלי"ן – – לחיילים
בהר הרצל
היתר ,חול
יו"ר מחוז י
נפש
בין
עים,
במספר מקומות .שיקום לילדים נפג מוסד לטיפול בחולי המקומות,
רכז
פיאות .בכל
–
אורטופדי ומ מקום ,בכפר השוודי חולי סרטן
ב
ניק לילדים
ת לפידות,
המשרתים חם – המע
רתי שלומי
רון מנ
ם.
חו
ד המחוז".
ובזכקבלו חברי המחוז ב ברצוני להודות לחב וכן לכל וע
הת
ר כי "מכאן
ר בחלוקה
ם כדי לעזו
ס
אשורי ממ בוקר מוקד
שהגיעה ב

חלוק

ת חבילות לח
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תרומה לקהילה
והצפון:
מחוז חיפה חיפה הצפון בחרו בתרומה
מחוז
סוכניהילד"  -עמותה לילדים עם
ל"גן
כים מיוחדים בחיפה .החברים
צר
קום ביום ג' והעניקו לילדים
ביקרו במ
שי.
חבילות חוז ליאור רוזנפלד הבטיח
יו"ר המ המקום ,כי הלשכה תמשיך
הל
למנ לעמותה.הילדים הנמצאים
לסייע שונות על קשת האוטיזים
רמות
בהתרגשו וקיבלו את הסוכנים
בהתלהבות ובאהבה.
רוזנפלד" ,בכוונתנו להמשיך
ברי
לד ייע לעמותה החשובה הזאת
ולס שה עבודת קודש ומתפקדת
שעו
רבים במקום בו המדינה לא
רים
מק
ב
מענה .לשכת סוכני הביטוח
נותנת שה' רק לביתה ותורמת וגם
לא 'עו זה למען הקהילה .יו"ר ועדת
רה
במק קהילה בלשכה מיכל וינצר,
קשרי
חום הזה עבודה מבורכת".
עושה בת

זאב לנגזם" :לאורך השנים הקהילה נתנה
לנו והיום אנחנו מנסים להחזיר לקהילה"

במשך  14השנים האחרונות ,יו"ר ועדת ביקורת של לשכת סוכני
ביטוח ,זאב לנגזם ורעייתו איטה ,פעילים בעמותת "עושים מכל
הלב" ,שהוקמה על ידי תנועת חב"ד ,ומסייעים לחלק מדי שבוע
סל מזון ל 500-עד  600משפחות .בתקופות החגים ,מספר
לנגזם ,מתרחבת החלוקה ל 2,300-עד  2,500סלי מזון ,בכפוף
להיקף התרומות ,שכן עלות כל סל נעה בסביבות  270שקל.
לנגזם מספר כי "התקציב מגיע מאנשים טובים .במשך תקופה
מסוימת ,אילן בן דב היה תורם עיקרי .העמותה הוקמה בראשון
לציון וכיום ,יש  13מרכזי חלוקת מזון – מדימונה ואופקים בדרום
וצפונה".
לנגזם אומר כי הוא ורעייתו פעילים בעמותה ,כחלק מקבוצה של
אנשים שתומכים ,בהם גם כדורסלן העבר מוטי ארואסטי.

ב

תמונות :חלו

העמותה הוקמה במטרה לתת סיוע למשפחות נזקקות ולילדים
במצוקה .כיום ,היא מחזיקה גם מרפאות שיניים לילדים עד גיל
 12ובית תמחוי ביבנה.
הזוג לנגזם פעיל על בסיס קבוע גם בעמותה נוספת – ניצוצי
הזוהר .מדובר במרכז טיפולי לבעלי נכויות קלות .המרכז הוקם
ברמלה ,בעזרת ראש העירייה יואל לביא .לנגזם ,שסייע לחבר
בין העמותה לראש העירייה ,מספר כי הם קיבלו מבנה ,ששופץ
בעלות של  3מיליון שקלים – הכל מתרומות .כיום יש במקום
בריכה טיפולית ,חדר פיזיוטרפיה ,מועדון ,הקרנת סרטים ,חוגים,
חדר מחשבים ועוד.
"לאורך השנים הקהילה נתנה לנו והיום אנחנו מנסים להחזיר
לקהילה" ,מסכם לנגזם.

קת מזון
בעמותת "עו
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הרמת כוסית

עובדי וחברי הלשכה ציינו
את חג הפסח בהרמות כוסית

בשבוע האחרון נערכו במשרדי הלשכה ובמחוזות השונים ,במסגרת הכנסים שהתקיימו,
טקסי הרמת כוסית חגיגית לקראת חג הפסח

הר

מת כוסית במסגרת כנס מ

חוז השרון ,שנערך ב
שיתוף פוינטר ומוקד מיקוד

חוז ירושלים

מת כוסית מ

הר

ה

רמת כוסית בכנ

ס מחוז השפלה

הרמת כוסית ב

משרדי הלשכה
הרמת
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חדשות הלשכה

יונה יהב בכנס הלשכה" :סוכני הביטוח
הם מובילי דעת קהל חשוב"

אריה אברמוביץ :נמשיך לשתף פעולה עם רשויות מקומיות ,לטובת ציבור המבוטחים
מחוז חיפה והצפון של לשכת סוכני ביטוח ערך ביום א' כנס
בהשתתפות בכירי חברות ביטוח ,בכירי הלשכה וסוכנים.
במהלך הכנס נשיא לשכת סוכני הביטוח ,אריה אברמוביץ,
ויו"ר מחוז חיפה והצפון ,ליאור רוזנפלד חילקו מגן הוקרה
לראש עיריית חיפה ,יונה יהב ,על פועלו למען ענף הביטוח.
ראש העיר יהב שיבח את שיתוף הפעולה ארוך השנים בין
עיריית חיפה ולשכת סוכני ביטוח" :ציבור הסוכנים הנם מובילי
דעת קהל משמעותיים לענף הביטוח .ציבור המבוטחים
מכיר ומעריך את ניסיונכם ,מקצועיותכם ואת המסירות
ללקוחותיכם".
העירייה והלשכה פועלות יחדיו בתחומים שונים ,כך למשל,
סוכני ביטוח ,נציגי הלשכה ,נוהגים להתארח במוסדות חינוך
בחיפה ולהעביר לתלמידי כיתות י"א ו-י"ב שיעורים על ענף
הביטוח ,חשיבות החיסכון לפנסיה וכו'.
אות הוקרה נוסף הוענק לנשיא לשכת סוכני ביטוח לשעבר,
אברהם רייף ,על תרומתו לענף ולציבור הסוכנים" .רייף מציין
 52שנה בענף הביטוח והוא נשיא הלשכה הראשון שמוצאו
בחיפה" ,אמר רוזנפלד.
בהמשך נערך פאנל על הנושאים הבוערים בענף ,בהשתתפות
ראשי לשכת סוכני ביטוח :נשיא הלשכה ,אריה אברמוביץ;
סגנית הנשיא ,שוש כהן-גנון; מ"מ הנשיא ,אורי צפריר; יו"ר
הוועדה לביטוח פנסיוני ,יובל ארנון; יו"ר הוועדה לביטוח
בריאות וסיעוד ,יואל זיו; יו"ר ועדת טכנולוגיה ,ראובן רפ; יו"ר
ועדת הרווחה ,עוזי ארגמן ויו"ר ליסוב ,אלי שטרק .בפאנל
קיבלו האורחים סקירה מקיפה על פעילות הלשכה ,ועל
תוכניות עתידיות לשנה הקרובה בענף הביטוח.
עוד השתתפו מנכ"ל ביטוח חקלאי ,אריה הרמן; משנה

מימין לשמאל :אלי שטרק ,יובל ארנון ,יואל זיו ,אורי צפריר ,שוש כהן-גנון ,עוזי
ארגמן וראובן רפ

למנכ"ל שירביט ,מנשה קורט; משנה למנכ"ל שלמה ביטוח,
טובי שמלצר ומנהלי מחוזות הצפון של חברות הביטוח.
נשיא הלשכה ,אברמוביץ ,אמר" :כנס מחוז חיפה והצפון
ממחיש את עוצמתה של לשכת סוכני הביטוח .נמשיך להנגיש
את פעילויות הלשכה לציבור הסוכנים ,לפעול מול הרגולציה
בכדי לחזק את מעמד הסוכן ולשתף פעולה עם הרשויות
המקומיות כדי להטיב את פעילותנו למען ציבור המבוטחים
בישראל".

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2015מתבקשים לפנות בכתב
באמצעות כתובת המייל // luah@mil-media.co.il :הפרסום מוגבל ל 3-שבועות
שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

באשקלון  -משרד אלמנטר ותיק ברישוי מלא
עם בן ממשיך בלימודי רישוי ,מחפש שותף רצוי
דומה לאיחוד ויכולת טיפול ברגולציות החוק
ושילוב כ"א מקצועי לעבודה במשרד בכול
הנושאים .אפשרי גם שיתוף עם סוכנות גדולה
היכולה לספק כ"א ולקבוע כסניף משנה.
montiuri@gmail.com 052-2938563
סוכנות ביטוח גדולה מת"א רמת גן חולון והצפון
מעוניינת לרכוש תיקים איכותיים ובכל גודל
ובכל סוג בתנאים מעולים ,סודיות מובטחת.
לאבי050-5234664 -
סוכנות ביטוח גדולה מרמת-גן מעוניינת לרכוש
תיקים מכל סוג ,סודיות מובטחת
דין – 054-3971771
למכירה תיק באיזור חולון.
דני .dani@gsr.co.il 054-4884220
גשר מיזוגים ,רכישות והשקעות בביטוח
סוכן ביטוח ותיק מציע למעוניינים לפרוש
מהענף :ניהול תיק הביטוח ותשלום שוטף הולם
למעוניינים מאיזור שפלה ,מרכז וירושלים.
נא ליצור קשר עם איציק .054-2240454
סודיות מובטחת
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דרושים

סוכנות ביטוח בקרית מוצקין מחפשת פקידה,
למשרה מלאה ,בעלת ידע בהפקת פוליסות
בביטוח רכב ודירה ואוריינטציה שירותית.
לטל' במשרד.04-8400406 :
למשלוח קו"ח במיילgoren54@netvision.net.il :
בחולון דרוש/ה פקיד/ה לחצי משרה
עם ניסיון רב בביטוח כללי ובייחוד ברכב.
טיפול בכל תחומי העיסוק .אין הגבלת גיל.
רמה אישית טובה הכרחית.
קו"ח למייל.skashro1@gmail.com :
אפשרי גם לבעל/ת רישיון.
קולטים סוכנים צעירים בעלי רשיון ומעניקים
להם כלים מעשיים להצלחה .קורות חיים
יש לשלוח לgefengt@gmail.com :
לפרטים  052-2502360תמיר
במרכז כפר סבא פקיד/ה תביעות אלמנטרי
נמרצ/ת ,ניסיון של שנתיים לפחות בתחום.
תנאים טובים למתאימים ,אפשרות לשלושת
רבעי משרה/משרה מלאה.
קו"ח לreuvenr@rozin-group.co.il -
מתחייבים לסודיות מוחלטת
באשקלון  -פקידת אלמנטר עם ניסיון מוכח
לחידושים וחדשים רכב ודירה ,כולל ניסיון
בטיפול תביעות.
montiuri@gmail.com 052-2938563

ביטוח ופיננסים

לסוכנות ביטוח בתל אביב דרוש/ה נציג/ה
לתיאום פגישות ,מכירה טלפונית ושירות
לקוחות .אפשרות לחצי משרה .שעות עבודה
גמישות .יתרון לבעלי ניסיון .אפשרות לקבלת
סטאג' פנסיוני.
ארז erez@gimla.info 052-3439180
לסוכנות ביטוח בפ"ת דרושה פקידת
חידושים רכב ודירה למשרה מלאה.
ניסיון בתחום חובה וידע מסחרי.
קורות חיים למייל liran@yeadim-bit.co.il
מתכנני פרישה בעלי הסמכה ונסיון לשת"פ או
כפרילנס .לפנות לאיציק054-2240454 :

השכרה ושכירות משנה

משרדים להשכרה בבית אל על במרכז ת"א,
 30מ"ר  2חדרים ₪ 2000 ,לחודש.
דין 054-3971771
בסוכנות ביטוח מפוארת בבנין בית נח
ברמת גן 3 ,חדרים פנויים 2 ,חדרים כל אחד
בגודל של כ 12-מ"ר וחדר גדול ומרווח בגודל
כ 25-מ"ר .ניתן להשכיר את כולם או חלקם.
לפרטים :יניב 054-4581930 -
בבית אל על בת"א 30 ,מ"ר 2 ,חדרים ,מרכז
ת"א ₪ 2,200 .לחודש .דין 0543971771
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