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סוכן ביטוח 2030

לכנס פעילים, שנערך בשבוע שעבר בכפר המכביה ברמת גן, הגיעו 
כ-100 פעילי לשכה. במסגרת הכנס הסביר אליעוז רבין, מרכז הפרויקט 

סוכן הביטוח 2030, לפעילים מה נעשה עד עתה במסגרת הפרויקט, 
מהם האיומים העומדים בפני הסוכן, וכן נערכו דיונים בדבר הפתרונות 

האפשריים וכיצד על הלשכה להיערך לנושא, באמצעות קבוצות דיון.

לדברי נשיא הלשכה אריה אברמוביץ, “הכנס זכה להצלחה רבה 
ולהשתתפות מרשימה בקרב הפעילים, שנחשפו לפרויקט המהפכני 

‘סוכן ביטוח 2030’, שנועד להבטיח את שגשוג הסוכן גם בעתיד 
הרחוק והתאמתו לעידן הדיגיטלי. מדובר בכנס ראשון מסוגו שנערך 
למען פעילי הלשכה, ובו הוענקה לי ההזדמנות להודות לפעילים על 
עבודתם  ותרומתם הענפה למען סוכני הביטוח. כמו כן, ציינתי את 

הערכתי לעובדי הלשכה על תרומתם הרבה להצלחות ולהישגי הלשכה”.

לדברי רבין, “ההישג המרשים של הכנס היה עצם ההשתתפות של 100 
איש, שישבו, הקשיבו ואף שיתפו פעולה בדיונים, שעות ארוכות, וזה לא 

דבר של מה בכך. מבחינת הפרויקט, חשוב לנו שכמה שיותר סוכנים יהיו 
מעורבים בתהליך, כדי שהפתרונות יהיו חלק מההוויה שלהם. לכן אנו 

מקדישים זמן רב ומאמץ לחשיפת מידע ורעיונות לכמה שיותר סוכנים”.

במהלך הכנס חשף רבין את תוצאות הסקר שנערך בין הסוכנים, ובו דובר בין 
היתר על הגורמים שמאיימים על תחושת הקיום של הסוכן. “לטעמי, החלק 

המעניין יותר הוא זה ה’עתידני’. למעשה, עתידנים מדברים על מה שכבר 
קורה עכשיו ולא על מה שיקרה בעתיד. לחלק מהנושאים נחשפו הסוכנים 

לראשונה, כמו גם להשפעה של אותם הנושאים על עולם הסוכנים”.

רבין הזכיר לדוגמה את עולם הסינגולריטי, שנחשב לדבר הגדול הבא. 
“ביקשתי מהם לחשוב על המשמעות לסוכן ביטוח, שבעוד 15 שנה לא 
יבטח איש, אלא תערובת של איש ומכונה. איזה סוג של שירות וביטוח 

צריך לתת ליצור כזה? 

“דוגמה נוספת היא פרויקטים דוגמת סירי באייפון. אמזון כבר אימצו את 
השיטה וכשמצלצלים אליהם כיום מי שנותן שירות הוא רובוט, שיודע 

לענות על כל שאלה שאת שואלת עם מקורות ידע עצומים. בימים אלה 
מתגבש פרויקט של הרופא המושלם - תוכנה רובוטית שהיא הרופא 
האולטימטיבי: גם מאבחנת, גם נותנת פתרונות וגם מלווה לכל אורך 

תהליך ההחלמה. אם זה נכון לרופא, למה שזה לא יקרה גם לסוכן 
הביטוח? אתגרים לא פשוטים עומדים בפני הסוכן”.

לדבריו, סוכן הביטוח עוסק כיום בעיקר בתיווך בין הלקוח לחברות 
הביטוח. “הצורך בתיווך עולה בשל שלושה פערים: פער של מרחק, פער 

ידע ופער אמון - כששני צדדים לא סומכים זה על זה. ואולם כיום למרחק 
אין כל משמעות; פער הידע נפתר על ידי רובוטיקה, כפי שראינו בדוגמת 

הרופא; ופער של אמון נסגר על ידי שני גורמים: רגולציה, תקשורת 
ומודעות גורמות לכך שחברות חייבות להיות הוגנות, והלקוח יודע הרבה 

יותר כיום על הזכויות שלו”.

אם כך, מה יהיה תפקידו העתידי של מתווך שכל תפקידו נבנה על 
הפערים האלה? רבין נותן דוגמה נוספת: “המכונית הממוחשבת של גוגל 

כבר עובדת, ובקליפורניה אף הועברו חוקים מיוחדים לגוגל קאר. סוכן 
שרגיל לבטח רכב ימצא עצמו בעולם שבו אנשים לא קונים מכוניות, אלא 

נסיעות. אז מה יהיה תפקידו?”

רבין מסביר כי שינויים שקורים אל מול עינינו מאיימים על זכות הקיום של 
סוכן הביטוח. “חשבנו מה צריך להיות הכיוון של סוכן הביטוח, איזה צורך 
יכול הסוכן למלא? הפער האפשרי לתיווך הוא התפוצצות המידע ואובדן 

היכולת להכיל ולנתח. לכן על הסוכן לשמש כמורה נבוכים למשפחה: לתת 
דגשים למה צריך לשים לב, מה חשוב ומה כדאי לרכוש. כיום, כשמשפחה 
באה לבטח, היא עושה זאת לאחר שקיבלה החלטה. הסוכן נכנס לתמונה 

לאחר מעשה. מעט מאוד לקוחות מתייעצים עם הסוכן איזו מכונית לקנות 
למשל. אנחנו רואים את הסוכן העתידי יותר כיועץ. המשפחה תוכל למצוא 

מענה אצלו לתהיותיה ולשאלותיה.

“אספנו את סיכומי הדיונים וצריך לנתח אותם, אבל בעיני הדבר החשוב 
ביותר בתהליך הוא לא הפתרונות, אלא החשיפה לבעיות ולמגמות ולצורך 
להגיב למגמות. גם בשלבים הבאים, ככל שנגיע לתוכניות קונקרטיות יותר, 

הן ייבנו בחשיפה ובשיתוף של כמה שיותר סוכנים, כדי שהפתרונות יגיעו 
בסופו של דבר מהסוכנים, ולא ממישהו זר שנחת עליהם מבחוץ”.

לדברי יו”ר ועדת הטכנולוגיה ראובן רפ, “התרשמתי מאוד מהכנס. הוצגה 
בפנינו תמונה, שלא היכרנו לפני כן, של מצב הענף ומצב החברים, וגם 

בהמשך להרצאה של רבין התקיימו דיונים בקבוצות קטנות. בדיונים האלה 
ניסינו למצוא נקודות תורפה וכלים שיסייעו לפתור את בעיות הסוכן 

מנקודת המבט של כל אחד באופן אישי. הייתי בקבוצה שריכזה סגנית 
הנשיא שוש כהן, ובה דיברנו על כלים ואמצעים טכנולוגיים שהיה כדאי 
להשתמש בהם כבר היום, ואיך אנחנו רואים זאת בעתיד. התחושה שלי 

היתה שהלשכה אינה שוקטת על שמריה, אלא מחפשת כל דרך להצעיד 
את החברים קדימה ולהכין אותם לקראת העתיד. אנחנו בוחנים מה 

לעשות היום כדי שמחר לא נעמוד בפני שוקת שבורה”.

יו”ר ועדת האתיקה חוה פרידמן-וינרב מסכימה כי היה כנס מרשים 
ופורה, שבו עלו רעיונות יפים ונעשתה עבודה מקיפה מאוד. “השאלות 
שהפנו לקהל הסוכנים בהחלט הקיפו את עבודת הסוכן ואת הקשיים 

שבהם נתקל סוכן מדי יום, ויכולנו לראות על מה צריך לשים דגש, היכן 
הבידול שלנו, ובאילו נושאים להתעמק כדי שניתן שירות וטיפול טוב יותר 

למבוטחים ונעמוד בתחרות מול המתחרים. הסוכן צריך להיות מקצועי 
יותר בתחום הביטוח ובתחום המחשבים, מכיוון שזה דור העתיד וראינו 

זאת בכנס. קיבלנו הרבה טיפים וכיוונים. כל כבוד למי שאירגן אותו ולרבין 
על העבודה היפה שעשה”.

 כנס פעילים 2015:
 "על הסוכן לשמש 

כמורה נבוכים למשפחה"
כ-100 פעילי לשכה דנו בפתרונות אפשריים להצעדת סוכן הביטוח לעבר העתיד

אליעוז רבין מרצה בפני פעילי הלשכה
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בשבוע שעבר נערך טקס חלוקת מלגות ל-44 סטודנטים 
בני דור המשך, בכפר המכביה ברמת גן, בהשתתפות יו“ר 

הראל יאיר המבורגר, מנכ“ל הראל מישל סיבוני, נשיא 
הלשכה אריה אברמוביץ, יו"ר ליסוב אלי אנגלר ומנכ“ל 

הלשכה רענן שמחי. המבורגר בירך את הנוכחים, הביע את 
חשיבותו של דור העתיד בענף הביטוח, ואף התחייב בפני 

ראשי הלשכה כי יפעל להגדיל את סכומי המלגות שתעניק 
הראל בשנים הבאות.

לדברי יו”ר הוועדה לרווחת הסוכן עוזי ארגמן, “בכנס 
באילת הצגנו לראשונה את שמות הזוכים במלגות, 

וקיבלנו החלטה לערוך טקס, שבהם יקבלו הזוכים תעודה 
והמחאה. הטקס היה מכובד ומרשים, והיה מאוד מרגש 

לראות את הסטודנטים, חלקם באו בלוויית הוריהם”.

בטקס נשא דברים נציג הזוכים, קינן אמסלם, בנו של 
יו”ר תת הוועדה לאירועים, ג’קי אמסלם, שמשמש כסוכן 

ביטוח מזה 35 שנה. “נתבקשתי לשאת דברים בשם הזוכים 
במלגות דור ההמשך. המציאות החדשה בימינו מזמנת 

הזדמנויות רבות לסוכן. אנו ‘תור הזהב של סוכני הביטוח’. 
כיום רישיון סוכן ביטוח מאפשר לסוכנים נגישות לכספים 

רבים, שבעבר לא היתה קיימת אליהם גישה.

“כיום אנו, כסוכנים, מטפלים עבור הלקוח במגוון רחב יותר 
של מוצרים – וזאת מעצם קיומנו, ומאופי העבודה השיווקי 

והישיר שלנו, שבזכותו נהפכנו לנקודת גישה יעילה מאד 
ללקוח. מודל עסקי של עשרה נציגים ישירים לא יוכל 

להחליף לעולם סוכן ביטוח שיודע לתת את הפתרון 
האישי, הכולל והמתאים ביותר ללקוח, לעבוד עם יצרנים 

רבים ולהכיר מוצרים רבים. 

“על פי כל חוקי האווירודינמיקה, ואף בהדגמה במנהרת 
אוויר, הוכח שהדבורה אינה יכולה לעוף. הסיבה לכך היא 

שמשקלה, המבנה שלה וגודל גופה ביחס הכללי של אורך 
כנפיה אינם מאפשרים לה זאת, אך הדבורה אינה מודעת 

כלל וכלל לעובדות מדעיות אלו ועקשנית מאד בדעתה, 
ולכן היא עפה ואפילו מייצרת קצת דבש. כמו הדבורה, כך 
גם אנו, סוכני הביטוח. לא פעם קיצצו וקיצרו את כנפינו. 

אין ענף בישראל שעבר שינויים וזעזועים כה רבים, כפי 
שעבר ענף הביטוח. ואנו פה למרות הכל. דור ההמשך של 

סוכני הביטוח בישראל”.

אמסלם ציין כי לא קל לעבוד עם אבא. “כשהייתי צעיר 

יותר, הייתי נמהר יותר. הצעירים רוצים הכל כאן, מהר 
ועכשיו, ואילו אבא זהיר יותר. היו לנו ויכוחים לא מעטים. 

אבל אם פעם לקח לי שלושה ימים להתאושש מוויכוח, 
היום זה לוקח שלוש דקות. זה עובר מהר מאוד, מתוך 

ההבנה שזה לא משהו אישי אלא מקצועי. פעם הייתי נכנס 
לענייני רגש. היום ההיגיון עובד. מבחינה עסקית, יש בינינו 

לפעמים ויכוחים, אבל אבא שלי הוא עבורי המורה, הרב 
שלי, וכל החיים למדתי ממנו”.

אמסלם ביקש להודות לחברת הראל, ולעומד בראשה, 
יאיר המבורגר, “על שהעניקה לנו את המלגות וגילתה 

רצון טוב ואמונה רבה בנו, דור העתיד של סוכני הביטוח 
בישראל. אני בטוח שאמונה זו תוכיח את עצמה בעתיד 

לבוא, כאשר אנו, הדור הצעיר של סוכני הביטוח בישראל, 
נהיה אחראים לעתיד ענף הביטוח בישראל”.

השנה קיבלה הלשכה יותר מ-180 בקשות למלגות. "ועדה 
מטעם הלשכה בחנה את כל הבקשות על פי קריטריונים 

שנקבעו מראש”, מסביר ארגמן. “על אף שהצלחנו להעלות 
את סכום המלגות מהראל ל-150 אלף שקל, נאלצנו לדחות 

חלק מהבקשות, מכיוון שלא היה לנו מספיק תקציב”. 

כשנכנס לתפקידו כיו”ר ועדת הרווחה, לקח על עצמו 
ארגמן את נושא המלגות לדור המשך באופן אישי. 
“מבחינתי, אחד הדברים החשובים הוא טיפוח דור 

ההמשך. כיום, ממוצע גיל סוכני הביטוח הוא 50 פלוס, 
וחשוב לנו להכניס דם צעיר לענף. בנוסף, הוצאת רישיון 

ביטוח יותר מסובכת מבעבר. קבלת הרישיון כרוכה בשנים 
של לימודים, סטאז’ ומבחנים קשים של משרד האוצר. 

מכללת נתניה והמכללה לביטוח של הלשכה מכינות את 
הסוכנים למקצוע בצורה מקצועית. 

“מדובר בדור אחר שנולד לטכנולוגיה אחרת, והוא יעבוד 
בצורה שונה. אנחנו שמחים על כך שהצעירים נכנסים 

למשרדים של הוריהם ומקדמים בהם טכנולוגיה חדשה, 
מכיוון שלסוכנים שלא יטמיעו אותה יהיה קשה להתמודד 

עם כל השינויים בענף. לכן אנחנו מקדמים את נושא 
הסוכנים הצעירים ועושים הכל כדי לעודד צעירים נוספים 

להיכנס לתחום. קיומו של דור המשך חשוב מאוד גם 
להמבורגר. אני מודה לו מקרב לב על תמיכתו במלגות 
לאורך שנים ועל הרצינות שלו. הוא תמיד אומר שדור 

ההמשך זה הבייבי שלו, והוא בהחלט עושה כל מה 
שביכולתו כדי לקדם אותו”.

 טקס חלוקת מלגות לדור ההמשך: 
“אנו תור הזהב של סוכני הביטוח”

יאיר המבורגר: נפעל להגדלת סכומי המלגות בשנים הבאות

 אירועי
הלשכה

 סניף ראשון לציון וסניף רחובות/ נס ציונה יערכו יום עיון 
משותף, בשיתוף שומרה חברה לביטוח, ביום שלישי, ה-9.6, בין 

השעות 9:00-13:30, במתחם האירועים מפלים בראשון לציון

סניף פתח תקוה יערוך מפגש בוקר, בשיתוף קבוצת רימונים, ביום רביעי, ה-10.6, בין השעות 9:00-12:00, במסעדת 
אלפרדו, ברחוב אם המושבות 94 בפתח תקוה

מחוז תל אביב והמרכז, בשיתוף קופל גרופ, יערוך יום 
עיון ביום שלישי, ה-2.6, בין השעות 9:00-14:00, בכפר 

המכביה ברמת גן

מחוז חיפה והצפון יערוך יום עיון, בשיתוף טכנו טסט, 
קופל גרופ ואיילון חברה לביטוח, ביום שלישי, ה-9.6, בין 

השעות 8:30-13:30, במלון גארדן בחיפה

מחוז חיפה והצפון, בשיתוף רדיו חיפה, יקיים ב-01.06 
בין השעות 12:00-13:00, משדר התרמה לטובת רכישת 

ציוד מציל חיים למחלקת ילדים בבית החולים בני ציון

9/06/15

10/06/15

2/06/15

9/06/15

1/06/15

אירועי הלשכה

יאיר המבורגר בטקס חלוקת המלגות

עוזי ארגמן

קינן אמסלם, נציג הזוכים
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לשכת סוכני הביטוח יוצאת במיזם חדש ומהפכני עבור סוכני הביטוח 
ולקוחותיהם, לקראת פרישה לגמלאות. במסגרת המיזם, פותחת הלשכה 

מרכז פרישה, שיספק שירותי מידע ותכנון פרישה מקיף ומקצועי. השירות 
יינתן ללקוחותיהם של חברי הלשכה, שיבחרו להשתתף במיזם. 

תחום הביטוח הפנסיוני הוא תחום סבוך המורכב מפרמטרים רבים, כך 
למשל המיסוי, ניהול הכספים, הכוונה, ובין השאר אופן השימוש הנכון 
בסכומים ההוניים או בקצבאות. כאשר מבוטחים ותיקים נושקים לגיל 

הפרישה, הם מצפים לקבל את מלוא המידע וההכוונה המתאימים מגורם 
מקצועי, שעליו סומכים יותר מכל – סוכן הביטוח. עד היום היחידות 

שסיפקו את המענה לצורך זה הן חברות הביטוח, שברשותן מרכזי שירות 
ומידע לפורשים. 

לדברי נשיא הלשכה אריה אברמוביץ, “המיזם נולד לאחר שזיהינו את 
הצורך בהקמת מרכז שירות אובייקטיבי נטול אינטרסים, שלא יסתמך 

על חברת ביטוח אחת כפי שהיה עד היום. לתפקיד המנהל המקצועי של 
המיזם הייחודי בלשכה מונה רון קשת, מומחה פרישה, שעוסק בתכנון 
ובביצוע פרישה לגיל השלישי. הכנסות הפרויקט יתחלקו בין הסוכנים 

ללשכת סוכני הביטוח. בהזדמנות זו, אנו מבקשים להודות לחברי הלשכה 
אשר לקחו חלק בהובלת המיזם מתחילתו ואיפשרו את יישומו – אריק 

ורדי, יואל זיו ורון קשת”. 

יו”ר ועדת סניפים ומחוזות אריק ורדי מסביר כי “המיזם הזה מתוכנן כבר 
שנה וחצי, מאז שאברמוביץ נבחר. זיהינו איזשהו כשל בתחום: רוב סוכני 

ביטוח לא עוסקים בתכנוני פרישה, על אף שמדובר בשירות נחוץ לציבור. 
במקום שסוכני הביטוח ייקחו קורסים באופן עצמאי, חשבנו שנוכל לעזור 

ולתת את הפן המקצועי מטעם הלשכה בצורה אובייקטיבית. כך, כל 
סוכן יוכל להיכנס לנישה שלא ניצל עדיין. זה פותח אפיק חדש מבחינת 

הכנסות, ובנוסף אנחנו משרתים את הציבור. 

“חשוב לנו שהלקוחות ייהנו מתכנון פרישה נכון ואובייקטיבי, מכיוון 
שכיום מי שמעניק שירות מעין זה הן חברות הביטוח, והן יציעו תוכניות 

חיסכון משלהן אם יש צורך בניוד כספים. לקוח שיגיע לתכנון פרישה 
מטעם הלשכה יקבל שירות אובייקטיבי, שיפרוס בפניו כמה אפשרויות, 
והוא יחליט היכן לשים את התוספות לפנסיה בעצמו. הלקוח של הסוכן 
יקבל תכנון פרישה, ואנחנו נלווה את שניהם במשך כל התקופה. אנחנו 

מתחילים במחוז המרכז כפיילוט למיזם, ובהמשך נתרחב לשאר המחוזות. 
אני מקווה שיהיה צורך במתכנני פרישה נוספים, תחת ניהולו של קשת”.

לדברי קשת, “ללא גרם של פומפוזיות, מדובר במהפכה אמיתית. זה אחד 
הדברים הכי חשובים שלשכת סוכני הביטוח עשתה עבור הלקוחות וגם 

עבור הסוכנים, שיוכלו לשלוח את לקוחותיהם לקבל את השירות המקצועי 
והטוב ביותר שקיים. הלקוחות יגיעו לפגישה ראשונה, שבה נעבור עמם 

על הסוג הספציפי של תכנון הפרישה הנכון עבורם, ומשם נמשיך יחד 
בתהליך שאורך בין שלושה לשישה חודשים. זה ליווי צמוד אחד על אחד 

עם הלקוח, אבל זה יהיה מצוין אם הסוכן יצטרף לתהליך. בסופו של דבר, 
אנחנו מעבירים את הלקוחות ממצב של חוסר ודאות לרמה של ודאות - 

הם יודעים מה קורה אתם לאחר הפרישה. זה שירות נדרש ומבורך”. 

בשלב הראשון של המיזם, יינתן שירות מידע והכוונה לחברי הלשכה במחוז 
תל אביב והמרכז. בהמשך התהליך יתפרס המיזם ליתר חלקי הארץ. 

חברי הלשכה שמבקשים לקבל את השירות המוצע, מתבקשים ליצור קשר 
lisov@insurance.org.il ,03-6366508 :עם אריאל ארז

השקת המיזם והצגתו תתקים ביום העיון של מחוז תל אביב והמרכז, 
שייערך ב-2.6 בכפר המכביה ברמת גן

 לראשונה: הלשכה פותחת מרכז 
שיספק תכנון פרישה מקצועי ומקיף

אריק ורדי: “זיהינו שרוב הסוכנים לא עוסקים בתכנוני פרישה, על אף שמדובר בשירות נחוץ לציבור”

תכנון פרישה

יונל כהן, ששימש בעבר כמנכ”ל 
חברת הביטוח מגדל, רוכש מלוי 

יצחק רחמני, בעל השליטה 
בחברת הביטוח איילון, רבע 

מאחזקותיו בקבוצת הביטוח. על 
פי מתווה העסקה, ירכוש כהן 11% 

ממניות איילון בסכום של כ-48 
מיליון שקל ובמקביל יקבל אופציה 

לרכישת 11% נוספים מהחברה 
לפני סוף השנה בסכום זהה. בסך 

הכל יחזיק כהן ב-22% ממניות 
החברה תמורת 96 מיליון שקל. 

רחמני מחזיק כיום ב- 86.3% ממניות איילון.

בהודעה לבורסה שמסרה השבוע איילון נמסר כי בין הצדדים נחתם 
מזכר עקרונות לביצוע העסקה והם יחלו במשא ומתן לחתימת הסכם 
מחייב. ביצוע העסקה מחייב אישור של הממונה על שוק ההון במשרד 

האוצר דורית סלינגר ואישורים רגולטוריים נוספים.

קבוצת הביטוח והפיננסים איילון, שהינה השישית בגודלה בקרב החברות 
הפיננסיות בישראל, הוקמה על ידי רחמני בשלהי 1976, והתפתחה בגידול 

פנימי לכדי כ-8.5% מענף ביטוח כללי. לדברי רחמני, “אני שמח למצוא 
ביונל שותף מבטיח להגשמת השלב הבא, במהלך שעשיתי למיצובה 

ולהפיכתה של קבוצת איילון לגורם פעיל וחשוב בקרב הקבוצות המובילות 
בענף הביטוח והפיננסים. יחד נפעל ליצירת תחומי פעילות חדשים 

ומקורות הכנסה מגוונים לקבוצת איילון. יונל הוא מנהל ואיש ביטוח 
ופיננסים מהטובים ביותר שבענף, ואני משוכנע כי נסכם על השתלבותו 

בניהול ובהובלת קבוצת איילון, ונפעל יד ביד לשימור ופיתוח האיכותיות, 
המקצועיות, השירות למבוטחים וטיפוח העובדים של קבוצת איילון”.

כהן סלל דרכו בענף הביטוח כשותף במבטח-שמיר ומהמייסדים של קרן 
הפנסיה עתודות, ובהמשך כיו”ר מבטח-סיימון, יו”ר קרן הפנסיה מקפת 

ועד לצמרת הענף כמנכ”ל קבוצת הביטוח הגדולה בישראל - מגדל. 
לפני כחצי שנה רכש כהן כ-27% מבית ההשקעות תמיר-פישמן. כעת 

הוא מסמן את עתידו בקבוצת איילון, במטרה להצעיד במשותף עם 
משפחת רחמני את קבוצת איילון, בהתפתחות הקבוצה בתחומים חדשים 

ובתחומים שבהם יש לו מומחיות. 

“איילון הינה חברה מצוינת”, אומר כהן, “ואני בטוח שיחד עם משפחת 
רחמני וצוות ההנהלה נוכל להוביל את קבוצת איילון לצמיחה מהותית 

וגידול בכל הפעילות הענפה, תוך הרחבה וגיוון של התחומים בהם תפעל 
הקבוצה. אני מודה למר לוי רחמני, אשר לנו היכרות של מעל ל-25 שנה, 

על האמון בי להיות גם עמוד תווך לעתיד במפעל חייו, ועל הרצון לייצר 
שותפות אמיתית. אני מאמין שבאיילון עוד טמון פוטנציאל משמעותי 

שיבוא לידי ביטוי בשנים הקרובות”.

יונל כהן ירכוש כרבע מאחזקות רחמני באיילון

יונל כהן

mailto:lisov@insurance.org.il
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חפשו אותנו גם ב-הכשרה חברה לביטוח בע"מ

תכנית החיסכון הטובה ביותר בענף

אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר פירסם השבוע טיוטת חוזר 
המסדירה את התחרות בתחום כתבי השירות. החוזר החדש מגדיר את 
השירותים הנלווים, וקובע תנאים משופרים למכירת כתבי השירות. בין 

היתר, המבוטח יהיה רשאי לבטל את כתב השירות באופן מיידי וללא 
קנסות.

שוק כתבי השירות נאמד בכמיליארד שקל בשנה. כתב שירות הוא מסמך 
נלווה לפוליסת ביטוח, הנמכר על ידי חברות הביטוח ובאמצעות סוכני 

הביטוח. החוזר מצמצם את מגוון כתבי שירות המשווקים כיום, ומחייב כי 
המכירה תתבצע רק בעת רכישת פוליסת ביטוח. כמו כן, לא תותנה רכישת 

כתב שירות כחלק ממוצר הביטוח.

הוראות החוזר קובעות כי המבוטח יבחר את ספק השירות מתוך רשימה 
מוגדרת של לפחות שני ספקי שירות, וכי חברת הביטוח תהיה אחראית 

על טיב המוצר. עלות כתב השירות תוצג בנפרד ממחיר הפוליסה, במטרה 
להקל על המבוטח להשוות בין המוצרים ולבחור את המתאימים ביותר. 

בנוסף, החוזר קובע כמה תנאים לשיווק כתב שירות על ידי סוכן ביטוח: 
על הסוכן לוודא כי לספק השירות יכולת לעמוד בהתחייבויותיו, תנאי כתב 

השירות לא יפחתו מאלו המשווקים על ידי חברות ביטוח, ועלות כתב 
השירות תיגבה על בסיס חודשי.

הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר דורית סלינגר ציינה 
כי “החוזר מיועד להבטיח כי המבוטחים ירכשו רק את כתבי השירות 

הנדרשים להם, תוך הבטחת האחריות לשירותים אלו”.

מלשכת סוכני ביטוח נמסר כי “טיוטת החוזר להסדרת כתבי השירות 
תגביר את התחרותיות בשוק ואת השקיפות למבוטחים, הן בכתבי השירות 

שיציעו חברות הביטוח בצמוד לפוליסה, והן בכתבי השירות המשווקים 
מחוץ לפוליסה. האוצר, ובצדק, מאפשר לכוחות השוק להתחרות ביניהם 
ולא מחייב את רכישת כתבי השרות באמצעות חברות הביטוח, ובכפיפות 

לפוליסת ביטוח בלבד. הלשכה לומדת את פרטי הטיוטה ותגיש את 
הערותיה אל נציגי האוצר בהקדם”. 

טיוטת חוזר קובעת תנאים משופרים למכירת 
כתבי השירות שמציעות חברות הביטוח

הלשכה: “הטיוטה תגביר את התחרותיות בשוק ואת השקיפות למבוטחים”

מתוך טיוטת החוזר:

הוראות לגבי כתב שירות:מבחנים להנהגת כתב שירות:

קבלת השירות מכוח כתב שירות תחול בשל מקרה ביטוח המצוין 
בתוכנית הביטוח. האמור בסעיף זה לא יחול לגבי כתב שירות 

המעניק שירותי דרך לרכב.

כתב השירות אינו מעניק שירותי תחזוקה, שירות תקופתי או 
תיקון מוצרים. 

עלות כתב השירות )כולל השתתפות עצמית( נמוכה משווי השוק 
של השירות.

כתב השירות משווק בצמוד לתוכנית ביטוח ומתקיים קשר ישיר 
בין מאפייני השירות לבין תוכנית הביטוח.

לעניין כתב שירות המשווק בצמוד לתוכנית ביטוח בענף ביטוח 
מפני מחלות ואשפוז - כתב השירות מעניק שירות שיש בו ערך 

מוסף משמעותי, מעבר לשירות הניתן בסל הבריאות הציבורי או 
בשירותי הבריאות הנוספים.

 כתב השירות יכלול את פרטי ספק השירות ואופן ההתקשרות 
עמו באופן בולט וברור. 

חריגים בכתב השירות יצוינו באופן בולט וברור.

ביטול כתב שירות יהיה בהתאם לדין ולהוראות הרלוונטיות 
לתוכנית הביטוח, שאליה נלווה כתב השירות. מבלי לגרוע 

מהאמור, הודעת מבוטח על ביטול כתב שירות תיכנס לתוקף 
באופן מיידי, והוא יהיה זכאי להחזר הפרמיה ששילם באופן יחסי.

כתב השירות יכלול התחייבות של ספק השירות, לפיה השירות 
 הניתן על ידו יוענק על ידי גורמי מקצוע מתאימים ורלוונטיים 

לסוג השירות; תתקיים תקשורת יעילה וזמינה עם הלקוחות 
)לרבות פריסה גיאוגרפית נאותה, ככל שנדרשת(.

 כתב השירות לא יכלול תנאי שניתן היה לבררו בשלב רכישת 
כתב השירות.

חדשות הביטוח
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בעין משפטית

בית המשפט פסק באחרונה כי חברת הביטוח כלל תפצה קשיש בן 94, 
שתבע את כלל חברה לביטוח. זאת, לאחר שסירבה החברה לשלם לו 
תגמולי ביטוח מכוח פוליסה לביטוח סיעודי, בהחזר תגמולי הביטוח 

והפרמיות שנגבו ממנו, ובריבית כפולה בשל חוסר תום הלב של כלל. 
התובע מת ארבעה חודשים לאחר הגשת התביעה - כך שיורשיו נכנסו 

בנעליו כתובעים.

בפסק הדין הוסיף השופט יעקב שקד, מבית 
משפט השלום בהרצליה, כי “בתיק זה נחשפה 
תמונה כואבת ועגומה, אשר בה חברת ביטוח, 

שעליה חלה חובת תום לב מוגברת ופעילותה אינה 
רק מסחרית אלא בעלת גוון סוציאלי, מתנערת 

מחובותיה כלפי קשיש בן כמעט 100 שנה, דווקא 
בעת חולשתו, שבה הוא נזקק לה כל כך. כולנו 

כחברה מצווים בפסוק ‘מפני שיבה תקום והדרת 
פני זקן’ )ויקרא י”ט, ל”ב(. כולי תקווה כי חברות 

הביטוח יקפידו הקפדה יתרה, יפגינו זריזות רבה 
וכן רגישות הולמת, בטיפולן בתביעות סיעוד 

המגיעות לפתחן, שאם לא כן יאמר בית המשפט 
- עד כאן”.

התובע היה זכאי לתגמולי ביטוח בסך 5,000 שקל, לפי פוליסת הביטוח 
הסיעודי שבמסגרתה בוטח, אם ייקלע למצב סיעודי שבו הוא לא יוכל 
לבצע בכוחות עצמו חלק מהותי )לפחות 50% מהפעולה( של לפחות 

שלוש מתוך שש מפעולות היום-יום המנויות בפוליסה, או יסבול ממצב 
בריאות ירוד עקב “תשישות נפש”, כמוגדר בפוליסה.

התובע ובני משפחתו, שיוצגו על ידי עו”ד נועם דבוש, טענו כי באפריל 
2012 נהפך התובע לסיעודי, ובין היתר לא יכול היה לתפקד ונזקק לעזרה 

יום-יומית בכל הפעולות המוגדרות בפוליסה - לקום ולשכב, להתלבש 
ולהתפשט, להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על הסוגרים וללכת. נוסף על 
כך, הם טענו כי סבל מתשישות נפש, והיה זקוק להשגחה 24 שעות ביממה.

לעומת זאת, כלל ביטוח, שיוצגה על ידי עו”ד רוני חווצקי, חלקה על כך 
שאירע מקרה ביטוחי. היא טענה כי הקשיש מסוגל לבצע את הפעולות 
שציינו התובעים, כי בכל מקרה אין מדובר במצב שבו הוא אינו מסוגל 

לבצע לפחות שלוש מתוך שש הפעולות האמורות, וכי הוא אינו עונה על 
ההגדרה בפוליסה של “תשישות נפש”. 

לאחר שמיעת עדים ומומחים מטעם התביעה וההגנה ובדיקת הראיות, 
קבע השופט שקד כי “עלה בידי התובעים להוכיח את טענתם כי המנוח 

זכאי לכספים בהתאם לפוליסת הביטוח”. הוא ציין כי אינו מקבל את חוות 
הדעת והקביעות של המומחה מטעם חברת כלל ביטוח והשמיע דברי 

ביקורת רבים על קביעותיו.

בהתייחסו למשל לפעולות הרחצה קבע שקד כי “הקביעה של מומחה 
הנתבעת כי המנוח מסוגל לבצע את פעולות הרחצה באופן עצמאי היא 
קביעה מקוממת, לא ברורה על פניה, ואף מתחכמת. לא ברור גם כיצד 

קובע המומחה כי המנוח יכול להתרחץ, כאשר הוא עצמו קובע כי המנוח 
לא מסוגל לרחוץ את פלג גופו התחתון, וכאשר הוא רושם ‘זקוק לעזרה 

רבה’ בעניין זה, משמע שהמטפל או כל אדם אחר חייב לסייע בידו לעשות 
זאת, ולא יעלה על הדעת לקבוע כי המנוח מסוגל לבצע את הפעולה לגבי 
פלג גופו העליון בלבד, ודי בכך. קביעה מעין זו אף היא קביעה אבסורדית 
ובלתי מתקבלת על הדעת. שמא סבור מומחה הנתבעת כי די ברחצת פלג 

גוף עליון? למומחה הנתבעת הפתרונים”. 

שקד אף התייחס בפסק הדין לחוזר שפירסמה בינואר 2015 המפקחת 
דורית סלינגר, הנוגע לפרשנות שנותנות חלק מחברות הביטוח לפעולות 

היום-יום הנגזרות בפוליסת סיעוד. בחוזר נטען כי חברות מסוימות נוהגות 
לחלק את הפעולות לפעולות משנה, באמצעות הפרדה בין ביצוע הפעולה 

בפלג גוף עליון לתחתון, ימין או שמאל.

“בחוזר נקבע בין היתר כי ‘חלוקה לתת פעולות 
משנה ותחשיב דווקני על פיהן, עשויה לרוקן 
מתוכן את המבחן המהותי של יכולת ביצוע 

הפעולה”, כתב שקד בפסק הדין. “ככל שפעולה, 
מבחינה מהותית, אינה ניתנת לביצוע על ידי 

מבוטח, לא ייתכן כי ייקבע על ידי חברת הביטוח 
כי ניתן לבצע 50% ממנה’. דברים כדורבנות, 

ואין לבית המשפט אלא להצטרף לאמור לעיל, 
וזאת ללא קשר לשאלה אם יש לקבל את טענת 

הנתבעת בסיכומיה כי אין להנחיה זו מעמד 
מחייב”.

שקד סיכם ואמר כי “נקבע כממצא עובדתי שעלה בידי התובעים להוכיח 
חוסר יכולת מהותי )לפחות 50% מהפעולה( של המנוח לקום ולשכב, 

להתלבש ולהתפשט, להתרחץ, לשלוט על סוגרים וחוסר יכולת בניידות, 
חמש מתוך שש הפעולות הקבועות בפוליסה. די בקיום חוסר יכולת מהותי 

של שלוש מתוך שש הפעולות על מנת לזכות את המנוח בתגמולי הביטוח”. 

מעבר לתגמולי הביטוח, בסך 68 אלף שקל ופרמיות הביטוח שנגבו 
מהקשיש )2,360 שקל(, קבע שקד כי כלל ביטוח תשלם ריבית כפולה 

מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל. “לאחר שהומצאו לנתבעת כל 
המסמכים הרפואיים הרלוונטיים, דחתה הנתבעת את התביעה וקבעה 

במכתבה כי ‘לא קיים קושי בביצוע פעולה כלשהי מבין הפעולות המנויות 
בפוליסה’. אף לשיטת מומחה הנתבעת קיימת חוסר יכולת לבצע עצמאית 

שלוש מתוך שש הפעולות הקבועות בפוליסה. אמנם, לשיטת הנתבעת, 
טענה שאינה מקובלת עלי, קושי זה אינו בגדר ‘חוסר יכולת מהותי’, אך 

הקביעה הגורפת במכתב הדחייה כי אין קושי בביצוע אף אחת מהפעולות 
אינה מתיישבת גם עם קביעות מומחה הנתבעת עצמו. בנסיבות אלה, 

דחיית התביעה נעשתה שלא בתום לב. לפיכך, ראיתי לחייב את הנתבעת 
בריבית כפולה מזו הקבועה בדין”.

 מכלל חברה לביטוח נמסר: “אנו מנועים מלהתייחס להליך המשפטי, 
אך נדגיש כי החברה פעלה בהתאם לחוות דעת של מומחים בלתי תלויים 

שבחנו את מצבו של המבוטח עם פנייתו. החברה מכבדת את החלטת 
בית המשפט, תלמד את פסק הדין ובמידת הצורך גם תפיק את הלקחים 

הנדרשים”.

לדברי יו”ר הוועדה לביטוח בריאות וסיעוד יואל זיו, “חשוב מאד שחברות 
הביטוח יהיו צמודות להוראות המפקחת על הביטוח ולא יעשו דין לעצמן 

ויחלקו את הפעולות היום-יומיות לתתי פעולות, ועל ידי כך יוציאו את 
הכיסוי בפוליסה הסיעודית מהתוכן. כמו כן, ולא פחות חשוב, על חברות 

הביטוח להפעיל קצת הגיון בריא וקצת רגישות לגבי מקרים שבהם 
מדובר באנשים קשישים ששילמו עבור הביטוח הסיעודי ממיטב כספם 

ולאורך שנים, שנהפכים לתלויים באחרים, ולא ידקדקו עם מיטב היועצים 
המשפטיים שלהם כדי להתעלל באותו קשיש ולהימנע מתשלום. זה 

מותיר שם לא טוב על ענף הביטוח כולו".

 פסק דין:
כלל תפצה משפחת קשיש סיעודי לאחר 

שסירבה לשלם לו תגמולי ביטוח
השופט קבע כי חברת הביטוח תשלם למשפחת המבוטח ריבית כפולה, לאחר שנהגה בחוסר תום לב
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לבית המשפט המחוזי בירושלים הוגשה בשבוע שעבר תביעה ייצוגית נגד 
איי.די.איי חברה לביטוח על סך סכום משוער של 3.6 מיליון שקל, בגין 

משלוח דברי פרסומת בהודעות SMS לטלפונים סלולריים של מבוטחים 
שלא נתנו הסכמתם לכך, ובניגוד ל”חוק הספאם”.

התביעה מבקשת לכלול בתובענה הייצוגית “כל אדם שקיבל הודעות 
פרסומיות מהמשיבה בלא שנתן את הסכמתו המפורשת לכך ו/ או שנתן 

את הסכמתו, אך לא ניתנה לו האפשרות להסיר את עצמו מרשימת 
התפוצה בדרך הקבועה בחוק”. כמו כן, מבקשת התביעה להורות על פיצוי 

של 40 שקל, עבור כל הודעה פרסומית שנשלחה בלא הסכמה, וכן פיצוי של 
10 שקלים עבור בזבוז הזמן הכרוך בטיפול בהודעות ו/ או בפנייה למשיבה.

לטענת התביעה, ביטוח ישיר מנסה לעקוף את הוראות חוק הספאם 
באמצעות משלוח הודעות למספרי טלפון המצויים במאגרי המידע שלה, 

הכוללים בין השאר את לקוחותיה לשעבר, גם כשאלה החליטו שלא לחדש 
אצלה את פוליסת הביטוח. בהודעות ה-SMS ששולחת החברה היא 

מזמינה את אותם לקוחות לרכוש אצלה פוליסת ביטוח.

לטענת ביטוח ישיר, הודעות ה-SMS שהיא שולחת אינן פרסומות, 
אלא תזכורות למבוטחיה. “הנתבעת סבורה כי מסרונים אלה אינם אלא 

‘תזכורות שירותיות’, שנועדו לוודא כי המבוטח דואג לעצמו לכיסוי ביטוחי, 
לאור הסיכון באי רכישת הביטוח”, נכתב בתביעה, “ועל כן אינם נכללים, 

על פי פרשנותה, תחת הגדרת ‘פרסומת’ בחוק ואינם כפופים להוראותיו. 
משכך, לטענתה, רשאית היא לשלוח פרסומים אלה מבלי שקיבלה 

הסכמה מפורשת למשלוח דברי פרסומת מלקוחותיה, מבלי לאפשר 
הסרה מרשימת בתפוצה בדרך הקבועה בחוק, ומבלי לציין בהודעות את 

הפרטים הקבועים בו”.

לטענת התביעה, אין מדובר בהודעות שירותיות הנשלחות מתוך דאגה 

למצבו של הלקוח, אלא בפרסומות גרידא, שנועדו לעודד את מקבליהן 
לרכוש את שירותי ביטוח ישיר ולהוציא כספים, והן “דברי פרסומת”. 

ההודעות נשלחות לנמענים גם חודשים לאחר שהסתיימה תקופת 
הביטוח, גם אם נמענים אלה חידשו את פוליסת הביטוח בחברה אחרת, 

וגם אם הם סירבו מפורשות בפניה לחדש אצלה את פוליסת הביטוח.

המבקשת היא תושבת ירושלים שביטחה את מכוניתה בביטוח ישיר 
עד ל-31 בינואר. בתחילת 2015, סמוך למועד סיום הביטוח, ובהתאם 
להנחיות המפקחת על הביטוח, קיבלה התובעת מכתב בדואר לביתה, 

שכותרתו “חידוש ביטוח הרכב שלך לשנה נוספת”. בעקבות קבלת 
המכתב, פנתה המבקשת לביטוח ישיר ושוחחה עם נציגיה על חידוש 

פוליסה, אך לאחר ששקלה את ההצעה של ביטוח ישיר והצעת חברות 
ביטוח נוספות, ציינה התובעת בפני נציג של ביטוח ישיר כי בחרה שלא 

לחדש אצלם את הפוליסה.

למרות זאת, שבועות ארוכים לאחר שפגה פוליסת הביטוח, ועל אף 
שהנתבעת ידעה כי התובעת אינה מעוניינת בחידוש ביטוח הרכב אצלה, 

שלחה לה הנתבעת הודעות פרסומת המציינות כי ביטוח הרכב הסתיים זה 
מכבר ומזמינות את התובעת לקבל מהנתבעת הצעה לביטוח הרכב.

באף אחת מהודעות ה-SMS לא טרחה ביטוח ישיר לפרט את אופן 
משלוח הודעת סירוב, לצורך הסרה מרשימת התפוצה והנתבעת אף לא 
איפשרה זו בדרך הקבועה בחוק – משלוח הודעת SMS חוזרת למספר 

שממנו נשלחו ההודעות.

כשפנתה המבקשת לביטוח ישיר, והסבירה כי מדובר בהודעות פרסומת 
המנסות לעודד אותה לרכוש מוצר או שירות, מבלי שנתנה הסכמתה 

לכך, טענה ביטוח ישיר כי ההודעות לא נוגדות את “חוק הספאם”, מכיוון 
שמדובר ב”תזכורות שירותיות”, שאין לחברה רווח מהן.  

 ייצוגית נגד ביטוח ישיר: 
 שולחת הודעות פרסומיות 
ועוברת על “חוק הספאם”

 התובעים דורשים מאיי.די.איי סכום משוער של 3.6 מיליון שקל עבור 
לקוחות שקיבלו ממנה הודעות פרסומיות, מבלי שהסכימו לכך

בעין משפטית

 קבלו את 
 ההטבות 

המגיעות לכם
עשרות מבצעים חמים ממתינים לכם 

במועדון ההטבות של לשכת סוכני הביטוח
לקבלת ההטבות - לחצו כאן

המועדון - הינו בשיתוף חברת ישראכרט 

http://insurance.style.co.il/index.php
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בריאות

מה 
שלום 

הבריאות 
שלך?

מחליף ניתוח הוא כיסוי שמחליף את הפעולה הפולשנית 
בטיפולים רפואיים חדשניים, הניתנים באמצעות 

טכנולוגיה טיפולית ללא חדירה. היתרונות בטיפול 
מחליף ניתוח: מניעת סיבוכים ופגיעה ברקמות ובכלי 

דם; והחלמה בזמן קצר, היות שלא צריך להתמודד עם 
החלמה עקב ניתוח )כאבים, דימומים, ולעתים אף חיסכון 

בהפסד ימי עבודה(.

דוגמאות לטיפול מחליף ניתוח:
גניקולוגיה - הפלה באמצעות גלולה בתחילת ההיריון 

)אפשרי עד שבוע מסוים(.

כלי דם - הזרקת קצף לרגליים במקרה של בעיית אי 
ספיקה.

אורתופדיה - בעיות בגב תחתון ובירכיים נפתרות 
באמצעות טיפול אפוסתרפיה.

בכל חברות ביטוח מופיע הכיסוי תחת פרק שונה. אם 
מדובר בפוליסה ישנה, יש לבדוק אם קיים הכיסוי.

מומלץ לשדרג את הנספח כתוספת לפוליסה ישנה, 
בכפוף להצהרת בריאות, היות שיש שימוש רב לטיפול 

מחליף ניתוח לפני קבלת ההחלטה לעבור ניתוח פולשני, 
תלוי במצב הבריאותי ובהמלצת הרופא. חלק מפוליסות 

הכיסוי נמצאות תחת פרק הניתוחים. לכיסוי יש תקרה 
לסכום הביטוח, בכפוף לתנאי הפוליסה.

מכשיר אירפופר )www.earpopper.co.il( מיועד 
לטיפול בילדים ומבוגרים במקרים של נוזלים באוזניים 

וירידה ביכולת השמיעה. הוא מומלץ לניקוז נוזלים 
 .)UT  TUBE( מהאוזניים, ללא צורך בהתערבות בניתוח

מכשיר זה יכול לסייע בדחיית ניתוח כפתורים.

לדברי ד”ר להב יונתן, רופא אף אוזן וגרון ממרפאת ארם, 
“במצב שבו מנסים ההורים למצוא אלטרנטיבות לניתוח 

או רוצים לדחות ניתוח, משתמשים במכשיר זה. אין לו 
הנחיות מדויקות”.

מכשיר אירפופר לא נחשב למחליף ניתוח תחת הכיסוי 
מחליף ניתוח, היות שהוא מכשיר ולא טיפול. בפוליסת 
פרט אין לו כיסוי. עם זאת, בקולקטיבים רבים, אשר יש 

בהם כיסוי לאביזרים, ניתן לתבוע החזר כספי בכפוף 
לתנאי ההסכם.

שאלות למדור יש לשלוח לכתובת:

pitputip@vl-ins.com

 האם מכשיר אירפופר 
נחשב למחליף ניתוח?

ורדה לבקוביץ, סגנית יו"ר ועדת ביטוחי בריאות וסיעוד

רופא אף, אוזן גרון, מעבדת שינה 
וגורלו של רישיון הנהיגה

במידה שסובלים מתופעות של נחירה, 
הפסקות נשימה, קולות מפחידים של 

מחנק בלילה, או עייפות וישנוניות במשך 
היום, מומלץ לבוא לבדיקת אף אוזן וגרון, 

לערוך בירור מלא ולטפל בבעיה.

נהגים הסובלים מבעיה זו עלולים להירדם 
בזמן נהיגה או להיות לא מרוכזים 

בנהיגה, וכך לפספס מכוניות, הולכי רגל 

או מכשולים בדרך, שיש להיזהר מהם. 

כתוצאה מכך הם מעורבים בתאונות 

דרכים רבות ומסכנים את עצמם, את 

הנהגים והולכי הרגל האחרים ואת 

הנוסעים עמם.

חובתו של רופא, המאבחן חולה שסובל 

מדום נשימה, לדווח על כך למשרד 

הרישוי.

טיפ טיפת 
בריאות

ורדה לבקוביץ

מומלץ לשדרג את 
הנספח כתוספת 

לפוליסה ישנה, 
בכפוף להצהרת 

בריאות, היות שיש 
שימוש רב לטיפול 
מחליף ניתוח לפני 

קבלת ההחלטה 
לעבור ניתוח פולשני, 
תלוי במצב הבריאותי 

ובהמלצת הרופא

הכנס ייערך בין השעות 08:00-14:00  ב"הבימה" בת"א. מספר המקומות מוגבל

ב-29.6 יתקיים יום עיון בריאות תחת הכותרת

 "רפואה ציבורית ופרטית
בצל אי הוודאות"

 "רפואה ציבורית ופרטית
בצל אי הוודאות"

SAVE 
 THE 

DATE!

להרשמה לחצו כאן

http://www.earpopper.co.il
mailto:pitputip%40vl-ins.com?subject=
https://events.eventact.com/runreg2/personLogin.aspx?Company=501&Event=20483&returnurl=%2frunReg2%2freg%2fregwelcome.aspx%3fform%3d12641%26Company%3d501%26Event%3d20483%26lang%3dhe&lang=he
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ברגע האמת
רק סוכן ביטוח!

הרכבים   מבעלי  ש-90%  הסיבה  זו 
בוחרים בסוכן ביטוח אישי

בזמן תאונה או תקלה ברכב כשאתה באמת צריך את הביטוח רק 
סוכן ביטוח מקצועי ובעל ניסיון שמכיר אותך אישית יכול לבנות 
את  עבורך  ולנהל  שלך  לצרכים  מותאמת   ביטוחית  תכנית  לך 
כל המערך הבירוקרטי מול חברת הביטוח והסעיפים הביטוחיים 

שמשתנים כל תקופה מחדש.

מיקי קופל
מנכ”ל קופל גרופ
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עצות שיווק

שימו לב, שימו “לד”
כלים שיווקיים לפרסום משרד הסוכן בעלות נמוכה

ליאור רוזנפלד, יו”ר מחוז חיפה והצפון

אין סוכן ביטוח שלא מכיר את ההתלבטות התמידית של 
“כמות המשאבים הכספיים ואחרים שיש להשקיע, כדי 

לפרסם את העסק”.

סוכני הביטוח נעים על הסקאלה שבין לגדול ולהתפתח 
בהשקעה מינימלית על פי השיטה המסורתית והמוכחת 

– “מפה לאוזן”, ועד אלו שמשקיעים עשרות אלפי שקלים 
בשנה על פרסום בשילוט, במדיות השונות ובמוצרי 

פרסום שונים.

נכון ששיווק חיצוני הוא דבר נחוץ, המשמש כ”חמצן” 
לעסק שבו מטבע הדברים יש נשירה טבעית של לקוחות 
קיימים. כמו כן, נראות כלפי חוץ הינה דבר חשוב בשוק 
תחרותי, והנגזרת שלה היא הצטרפות לקוחות חדשים 

לעסק. אך קיימות כמה שיטות מוצלחות וזמינות לא פחות 
לפרסום למבוטחים הקיימים שלנו, שנמצאות “על הדרך”.

מענה קולי: כאשר מבוטח נמצא בזמן המתנה על הקו, 
מדוע שלא ישמע פרסום שלנו, כמו למשל סקירת סוגי 

הביטוח שבהם אנו עוסקים. הרי הוא ממילא נמצא 
בהמתנה, ולמספר השניות שבהן הוא נמצא במצב שבוי, 

כדאי לטפטף לו בעדינות מסרים שיווקיים שלנו.

הדבר נכון גם להמתנה במשרד: בעבר היה נהוג להשאיר 
בפינת ההמתנה חומר פרסומי, אך מה יותר קל מתליית 

מסך “לד” מול פינת ההמתנה במשרד ולשגר למבוטח 
מסרים שיווקיים, סרט תדמית, או מבצעים, בזמן שהוא 

ממתין לשירות ויושב מול המסך?

דיוור: שלחתם למבוטח צ’ק, פוליסה, אישור היעדר 
תביעות? למה שלא תכניסו למעטפה, שכבר מבוילת 

ומשולמת, פרוספקט פרסומי? מדוע לא להדפיס על גבי 
המעטפה במה עוסק המשרד שלנו?

עלות הביצוע של הכלים השיווקיים האלו נמוכה, אך 
תועלתם רבה.

שימו לב, שימו “לד”.

ליאור רוזנפלד

נראות כלפי חוץ 
הינה דבר חשוב 
בשוק תחרותי, 

והנגזרת שלה היא 
הצטרפות לקוחות 

חדשים לעסק

במקרה של קבלת סיוע רפואי בחו”ל, אתם מתקשרים ואנו משלמים.
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שיעור בפיננסים

שיעור 
בפיננסים

איך סוכן הביטוח יוכל להרוויח 
מעולם הפיננסים?

כ-780 מיליארד שקל מונחים כיום בפק”מים – חברי ועדת הפיננסים ישמחו 
להדריך אתכם כיצד לקחת חלק בעולם החיסכון הפיננסי

אודי אביטל, חבר בוועדת הפיננסים

בימים אלה מדברים רבות על פוליסות החיסכון, 
הניודים, וקופות הגמל וההשתלמות. ואולם רוב הסוכנים 
יושבים על הגדר ולא תופסים אומץ להיכנס לתחום של 
מכירות גמל, השתלמות, ניודים של פוליסות מסולקות, 
תוכניות חיסכון שמעניקות הטבות מס אדירות, והשגת 

ערך מוסף לסוכן בתכנון הפיננסי פנסיוני. 

נפתחות בפנינו הסוכנים - בעלי המקצוע היחידים 
-  אפשרויות הכנסה חדשות. כיום מונחים בפק”מים 779 

מיליארד שקל שמחכים לנו. בעולם שלנו אין ואקום - היכן 
שאנחנו לא נמצאים נכנסים אחרים, קרי חברות הביטוח, 

הישירים וכדומה, לכן יפה שעה אחת קודם. 

בכל בית אב בישראל יש בממוצע כ-40 אלף שקל 
בתוכניות חיסכון, לכל סוכן יש בממוצע 800-1,000 

לקוחות. דמיינו כמה הכנסה אתם יכולים להוסיף 
לעצמכם, ואיך אתם מגדילים את תיק הביטוח - יצירתיות 

היא שם המשחק. גם הטכנולוגיה עוזרת, וצריך ללמוד 

להשתמש בה.

יש לבצע שינוי בתפישה. עובדי המשרד צריכים להיות 
מקצוענים, שיידעו למכור. אנחנו צריכים לשדרג את 

העובדים שלנו. נכון, נצטרך גם לתגמל אותם, אבל 
התוצאה כדאית ורווחית.

אנו בוועדת הפיננסים נעשה הכל כדי להכניס אתכם 
לרוטינה. חברי הוועדה עומדים לרשותכם בכל עת. 

נעניק לכם ידע, נראה לכם את הכדאיות, ונמקצע אתכם 
באמצעות השתלמויות במכללה לפיננסים. סוכן הביטוח 

הוא האיש המרכזי לתכנון הפיננסי המשפחתי, הוא האיש 
שמגן בעת צרה, והיום גם בשמחות.

חיסכון פיננסי הוא החיסכון היעיל והטוב ביותר לכל אדם, 
גם לטווחים קצרים ובינוניים ולבטח לטווחים ארוכים. 

שליטה בנושא תמתג אתכם גבוה. לכן, בואו והרימו את 
הכפפה.

אודי אביטל

אנו בוועדת 
הפיננסים נעשה 
הכל כדי להכניס 
אתכם לרוטינה. 

חברי הוועדה 
עומדים לרשותכם 

בכל עת. נעניק לכם 
ידע, נראה לכם את 
הכדאיות, ונמקצע 
אתכם באמצעות 

השתלמויות 
במכללה לפיננסים

הוותיקים שבינינו בוודאי זוכרים את התוכניות הזפ”ק 
)זמן פירעון קבוע(. לכל חברה היה שם אחר: השכלה 

גבוהה, חיסכון בטוח ועוד. מכרנו אותן כלחמניות 
טריות. לעומת התוכניות של היום, התוכנית הזו היתה 
גרועה – היא כללה קנס יציאה, ובשנתיים הראשונות 

לא היו ערכי פדיון, רק ריסק.

כיום יש לנו את הפוליסות הפיננסיות – תוכנית 
החיסכון הטובה ביותר בשוק החיסכון לכל טווח 

שנרצה. למשל, לנולדים המקבלים מענק מביטוח 
לאומי )150 שקל בחודש לכל ילד(, תעניק התוכנית 

בריבית של 4%, סך הכל 64 אלף שקל בתום התקופה, 

דהיינו בהגיע הילד לגיל 21.

לבנקים אין מענה לפוליסה הזו ובסופו של דבר הם 
יתחילו למכור אותה – כפי שעשו כל בתי ההשקעות, 

פתחו סוכנויות ומוכרים יותר מאשר ניהול תיקים. 
לידיעתכם, הממוצע הרב שנתי של פוליסות החיסכון 

הוא 7% תשואה שנתית ממוצעת, אז חברים: הגיע 
הזמן להתחיל למכור. 

יש לנו מוצר מנצח בכל החברות שעמן אתם עובדים. 
את הכדאיות לכיסכם ידגימו לכם נציגי ועדת הפיננסים 

בכנסים.

טיפ לסוכן פיננסים: 
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שיטת השירות של מגדל

איגוד שמאי ביטוח יקיים כנס שידון 
בפוליסה התקנית החדשה לביטוח דירה

הכנס שיתקיים ביום שני הקרוב מיועד גם לסוכני הביטוח

איגוד שמאי ביטוח יקיים ביום שני הבא כנס בשפיים שמיועד לשמאי 
רכוש ולסוכני ביטוח. הכנס יעמיד במרכזו את השינויים בפוליסה התקנית 

החדשה לדירה שפירסם הפיקוח על הביטוח בינואר. 

בין החידושים המרכזיים בפוליסה החדשה: המבוטח יקבל את כספו בגין 
התקופה הנותרת כאשר הוא מבטל את הפוליסה; מבוטח הגר בשכירות 
יקבל כסף לשכירת דירה חלופית לתקופת השיפוץ למשך שנה, ולא חצי 

שנה כפי שהיה בפוליסה הקודמת; כיסוי נזקי צונאמי במסגרת ביטוח 
רעידת אדמה ולא במסגרת כיסוי שיטפון; כיסוי כלי נשק ברישיון במסגרת 
ביטוח התכולה; כיסוי נזק לגדרות ולשערים בעת סערה; כיסוי נזק שנגרם 
בשל התנגשות במבנה הדירה על ידי כלי רכב הנהוגים על ידי המבוטח או 

מי מבני משפחתו; הוספת כיסוי גניבה פשוטה לרכוש מחוץ לדירה.

בכנס ישתתפו יו”ר איגוד השמאים עו”ד דורון חבקין, יו”ר ענף רכוש 
באיגוד השמאים שעיה וינשטוק, מנהל צוות ביטוחי רכוש באגף 

שוק ההון, ביטוח וחיסכון שבמשרד האוצר אוהד מעודי, שידבר על 
החידושים שבפוליסה התקנית לביטוח דירה, יו”ר לשכת סוכני ביטוח 

אריה אברמוביץ, יו”ר הוועדה לביטוח כללי אריאל מונין, שידבר על 
הקשר המשולש שבין סוכן הביטוח, חברת הביטוח והשמאי, ועו”ד ארז 

שניאורסון, שידבר על נזקי רכוש מול נזקים הנובעים מאופן הטיפול של 
חברת ביטוח במקרה ביטוח.

בנוסף, יכלול הכנס יכלול הרצאות מקצועיות, בהן: קיבי אהרונוב, מהנדס 
הטקסטיל ומומחה הטקסטיל מספר אחת בארץ והיחיד שעוסק בהערכת 
נזקי טקסטיל, ידבר על התהליך של הערכות טקסטיל, ואמנון רם מחברת 

בלפור אקספרס, העוסקת בשיקום נזקי רכוש, ידבר על שיקום מבנים 
רטובים.

לדברי וינשטוק, “שמאי רכוש הוא אחד הגורמים המשמעותיים ביותר עבור 
המבוטח שרכושו ניזוק, מכיוון שהוא הסמכות המקצועית שאחראית על 

הערכת הנזקים שנגרמים לו. לכן, אני רואה חשיבות רבה בקיום כנס שבו 
יוכלו השמאים להיחשף לתכנים חדשים ועדכניים, במיוחד לאור הרפורמה 
החדשה. בנוסף, אני רואה חשיבות רבה במפגש הבלתי אמצעי שבין שמאי 

הרכוש,  אנשי חברות הביטוח וסוכני הביטוח, ככלי להעברת ידע מקצועי 
ומקווה שהכנס הזה יהיה ראשון מתוך מסורת ארוכה של כנסים מעין זה 

המיועדים להעשרת עולמו המקצועי של שמאי הרכוש”.

הכנס יתקיים ביום שני 4.5.15, ב-16:00 במרכז הכנסים בשפיים באולם 
ראשונים.

יש להירשם מראש במזכירות איגוד השמאים בטלפון: 03-5615516

igud@shamaeim.co.il :או במייל

  עם תמונות מעוצבות בקפידה ובטוב טעם.
הלוחות מודפסים באיכות ובסטנדרטים  

הגבוהים ביותר. 

הזמינו מהר לפני שיגמר

מהרו להזמין את לוחות השנה 
המדהימים והייחודיים של לשכת 

סוכני ביטוח בישראל

לפרטים ולטופס הזמנה לחץ כאן
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המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת 2015, מתבקשים לפנות בכתב 
באמצעות כתובת המייל: luah@mil-media.co.il // הפרסום מוגבל ל-3 שבועות

לוח הביטוח

דרושים
פקידה לחצי מישרה בפתח תקוה, ידע ונסיון בביטוח 

חיים , מנהלים , פנסיה , בריאות , פדיונות וכו'. קורות 
חיים אפשר לשלוח למייל ilan@ungar-ins.co.il. או 

טלפון 0505236616

לסוכנות חיתום גדולה באשדוד דרוש/ה חתם/ת 
אלמנטרי פרט מנוסה למשרה מלאה. יתרון לבעל/ת 

ניסיון בטיפול בתביעות. המשרה בסביבת עבודה 
נעימה ותנאים מעולים למתאים/ה. למשלוח קו"ח 

yuval@sofferd.com :במייל

לסוכנות ביטוח במרכז העיר ירושלים דרוש/ה 
פקיד/ה לטיפול בביטוחי רכב ותביעות רכב ובריאות 

במשרה מלאה. נסיון בתחום – יתרון.
shmolik@hayot-ins.co.il  :קו"ח למייל

לסוכנות באיזור תל אביב מתאם/ת פגישות, 
אפשרות לסטאג', לפרטים מירב ג'והן 

meiravjohan@gmail.com :052-3229588, מייל

דרושה רפרנטית ביטוח חיים-מנהלת משרד, ניסיון 
– הכרחי, מיקום - צפון יפו, תנאים טובים למתאימה 

ofer@honbit.co.il  050-4040024

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

לסוכנות ביטוח בהר חוצבים בירושלים דרוש/ה 
 פקיד/ת חידושים רכב ודירה למשרה מלאה. 

 ניסיון בתחום חובה. קורות חיים למייל
m6233429@gmail.com 

דרוש סוכן ביטוח עם רישיון בפנסיוני, למשרה מלאה 
בראשון לציון, לניהול מקצועי של מחלקה למכירה 

טלפונית. קורות חיים לפקס: 03-7622524
שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

סוכנות ביטוח גדולה מת"א רמת גן חולון והצפון 
מעוניינת לרכוש תיקים איכותיים ובכל גודל ובכל 

סוג בתנאים מעולים, סודיות מובטחת. לאבי-
0505234664

סוכנות ביטוח גדולה מרמת-גן מעוניינת לרכוש 
תיקים מכל סוג , סודיות מובטחת – דין – 

0543971771

מעוניין לרכוש תיק ביטוח אלמנטארי\חיים. ניתנת 
אפשרות הכוללת משרד ושירותי משרד מלאים. אזור 
michaele@b4-u.   0528741331 .תעשיה חדש. לוד

co.il סודיות מובטחתמעוניין/ת לפרוש ואין לך דור 
המשך? אנחנו מציעים ומבטיחים לשמור על הכנסתך 

לכל החיים! תהיה שותף למיזם מצליח מ-2010! 
eric@vardi-ins.com עובדה" כולנו שותפים"

סוכן ביטוח ותיק מעוניין להכניס שותף )50%( לתיק 
ביטוח אלמנטרי רווחי ואיכותי ביותר )רוב הפוליסות 

בתיק: דירות, עסקים וחבויות, ומיעוטן כלי רכב(. טלפון: 
050-4520900

בסוכנות לביטוח גדולה, להשכרה 2 חדרים גדולים 
עם חלונות, עמדת מזכירות. בגודל של כ-45 מ"ר. 
אפשרות חיבור למרכזיה טלפונית, חניה, מעלית. 

המחיר כולל: חשמל, דמי ניהול וארנונה. כניסה – מיידי. 
.shay@eshkol4u.co.il 054-3131919 לפרטים: שי

בסוכנות לביטוח גדולה, להשכרה 2 חדרים מרווחים 
עם חלון בגודל של כ- 35 מ"ר. אפשרות חיבור 

למרכזיה טלפונית, חניה, מעלית. המחיר כולל: חשמל, 
דמי ניהול וארנונה. כניסה - מיידי.  לפרטים: שי -054

.shay@eshkol4u.co.il 3131919
השכרה ושכירות משנה

בכניסה לחיפה – איזור התעשיה טירה בניין תבור 
120 מ"ר, משרדים מפוארים, קומה 3 פינתי. כניסה – 

1.7.15  מחיר 4500 ₪ + מע"מ

להשכרה מוקד טלפוני בסוכנות ביטוח בפ"ת. המוקד 
מרוהט ומאובזר בכסאות,שולחנות,טלפונים. המקום 

בנוי כopen space  וכולל עמדת אחמ"ש וחדר מנהל. 
המחיר פיקס – כולל חשמל,ארנונה,מים. לפרטים – 

   meir@ofir-insurance.co.il 052-2248252 מאיר

להשכרה חדרים בסוכנות ביטוח בפ"ת. המשרד 
ממוקם באזור מרכזי ונוח לגישה. המחיר פיקס וכולל 

הכל. יש אפשרות לכניסה בנפרד. חניה חופשית 
ברחוב ללא תשלום. לפרטים – מאיר 052-2248252  

meir@ofir-insurance.co.il

בסוכנות לביטוח גדולה, להשכרה  חדר גדול, מרווח 
ומואר  )יש 3 חדרים פנויים בגדלים שונים(.

המשרד  ממוקם  בא"ת  החדש של ראשון לציון, ליד 
קניון הזהב / סינמה סיטי. גישה לתחבורה ציבורית, 

חניה חופשית. מחיר השכירות " פיקס " כולל כל 
תשלומי המיסים, ארנונה, אחזקה, שרותי משרד, 

אינטרנט ועוד... אפשרות לשכירות חודשית וללא 
התחייבות ולחדר מרוהט. לפרטים – שלמה

shlomo@ks-ins.co.il . 052-2944888 

תשבץ )5(
מאוזן 2. חוקר משטרתי 6. יו”ר כלל ביטוח 7. אל במיתולוגיה הנורדית 

8. חביב על הגולשים בים 9. רכב פופולארי של חברת קיה 11. שאינו 
יבש 12. בדחן  13. משמש להכנת מים חמים 15. שם פרטי של מאמן 

כדורגל )מכבי פתח תקוה( 16. מימוש רווחים באמצעות מכירה 18. 
סופר, מחבר מלכוד 22 )ש”מ( 19. משמשת ליאכטות וגם לציפורניים 
21. מוקף כולו במים 22. עיר נמל במרכז הארץ 23. חברו המיליארדר 

של שר האוצר כחלון )ש”מ(

מאונך 1. סוכנות ביטוח פרטית גדולה 2. למרות שמה, חברת ביטוח 
זו לא מבטחת רק טרקטורים 3. יזם ישראלי שהקים אתרי הימורים 

בינלאומיים )ש”מ( 4. מכירה בחסר – שיטה הנהוגה בשוק ההון 5. סוג 
של קופה המשמשת לחסכון בלבד 8. גנב, וגם סלנג לקיוסק על גלגלים 
10. תדהמה, חוסר אמונה 14. מעביר הון המאפשר המשך פעילות 15. 

תרופה נפוצה לטיפול בהפרעות קשב וריכוז 17. עיר במרכז הארץ, 
אוחדה עם נוה מונסון 20. משמשת לאכילת מרק

פתרון תשבץ מגליון 532

נוצרמיוליג

יסורטתו

ולחנינושל

דהאיתפקמ

מלהלפוי

תודפרהפ

הטאימכג

יבשהליגמ

בורוזולרא

  tash@mil-media.co.il :פתרונות יש לשלוח למייל
 או לפקס: 153-9-9545519

בין הפותרים נכונה יוגרל תלוש על סך של 75 שקלים
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