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אמש ב הכריז  ודרמטי,  צמוד  מאבק  תום 
לשכת  של   2017 הבחירות  ועדת  יו"ר 
סוכני ביטוח, עו"ד איתן הברמן, כי סו"ב 
לשכת  של  החדשה  נשיאה  הוא  רוזנפלד  ליאור 
סוכני ביטוח. סו"ב רוזנפלד יחליף את סו"ב אריה 
אברמוביץ, שכיהן כנשיא הלשכה בארבע השנים 
בצהריים  היום  נערך  החילופין  טקס  האחרונות. 

במשרדי הלשכה בתל אביב.
לחברי  הנבחר  הנשיא  היום  שפרסם  באיגרת 

הלשכה הוא כותב:
"סוכנות וסוכנים יקרים,

והתמיכה  המנדט  על  הערכה  ומלא  נרגש  "אני 
הוכרזתי  עת  אמש,  הסוכנים  מכם  קיבלתי  אותה 

כנשיא הלשכה לארבע השנים הקרובות.
"אני שב ומדגיש, כפי שציינתי מעל לכל במה 
בנאום  שנאמתי  וכפי  הבחירות  תקופת  במהלך 
הניצחון, אנחנו לשכה אחת מאוחדת, אני הנשיא 
של כולכם ובטוח שיחדיו נדע להוביל את הלשכה 

לדרך הטובה ביותר למען כולנו.
ודלתנו  הבחירות  תקופת  את  אמש  "סיימנו 
פתוחה בפני כל הרוצה לסייע ללשכה, אין מחנות, 

אין קבוצות. יש לשכה אחת ונשיא אחד.
בעשייה  כולנו  וביחד  בפנינו,  רבים  "אתגרים 
אליהם  שנצלול  לפני  אך  להם.  נוכל  משותפת 
אני רוצה להודות לנשיא היוצא אריה אברמוביץ 
על ארבע שנים של עשיה והרתמות למען סוכני 

הביטוח. 
למען  עשיה  המשך  ובעיקר  הצלחה  לו  "נאחל 
בכניסתי  אותי  גם  ישמש  העצום  הידע  הלשכה, 

לתפקיד הנשיא.
"תודה על האמון ובטוח כי נעשה ונצליח, מתוך 

חדווה וגאווה למען עתידנו כסוכני ביטוח".

ההפרש עמד על 103 קולות 
סו"ב רוזנפלד גבר על המתחרה מולו סו"ב אורי 
נשיא  כמ"מ  האחרונה  בקדנציה  שכיהן  צפריר, 
הקולות  ספירת  בתום  קולות.  ב־103  הלשכה, 
לרוזנפלד  הצביעו   1,208 כי  נמצא  הכשרים 
 52.2% על  מדובר  באחוזים  לצפריר.  ו־1,105 
מימשו  הכל  בסך  לצפריר.  ו־47.8%  לרוזנפלד 
את זכות הבחירה 2,352 סוכנים וסוכנות )52.2% 
מכלל חברי הלשכה, בדומה לבחירות הקודמות(, 

סו"ב ליאור רוזנפלד הוא נשיאה החדש 
של לשכת סוכני ביטוח בישראל

סו"ב רוזנפלד יחליף בתפקיד את סו"ב אריה אברמוביץ, אשר מסיים בימים אלה קדנציה 
בת ארבע שנים כנשיא הלשכה • רוזנפלד: "אין מחנות - אנחנו לשכה אחת"

רונית מורגנשטרן

בחירות  2017

39 בחרו ב"פתק לבן".
ליאור רוזנפלד )50(, תושב הקריות, חי בזוגיות 
עם רנית ואב לשניים. הוא בוגר בהצטיינות תואר 
ראשון בכלכלה באוניברסיטת חיפה. רוזנפלד הוא 
דור שני בענף הביטוח, וסוכן ביטוח משנת 1989. 
מכהן כמנכ״ל סוכנות הביטוח רוזנפלד צבי וליאור 
החוגגת בימים אלה 50 שנה. בשנתיים האחרונות 
כיהן כיו"ר סניף חיפה בלשכה ושנתיים לפני כן 
כיו"ר מחוז חיפה והצפון )החילופין לאחר שנתיים 
היו בעקבות הסכם רוטציה עם סו"ב מיכה אדוני(.

לפרץ  הביאה  רוזנפלד  של  זכייתו  על  ההודעה 
של שמחה וקריאות בשמו מצד מחנה התומכים בו. 

התקדמות מטאורית בלשכה
נשיא  לתפקיד  עד  רוזנפלד  של  התקדמותו 
ללשכה  הצטרף  הוא  מטאורית;  היא  הלשכה 

של  מצדו  פנייה  בעקבות  שנים,  שבע  לפני  רק 
אברמוביץ, כחבר ועד בסניף חיפה. לאחר שלוש 
שנים נבחר לתפקיד יו"ר מחוז חיפה והצפון. היום, 

כאמור, הוא נשיא הלשכה.
"יגעת  רוזנפלד:  אמר  שלו  הניצחון  בנאום 
מכבד  אני  אחת.  לשכה  אנחנו  תאמין.  ומצאת 
ומחבק את כל סוכני הלשכה. גם במחנה השני 
יש אנשים טובים, וכל מי שיוכל לתרום לטובת 
הנהגה  נבנה  ביחד  פתוחה.  דלתנו   – הלשכה 

אחת.
"אני מודה לאריה אברמוביץ על ארבע השנים 
בהן הוביל את הלשכה. למדתי ממך המון. נשתמש 

בניסיון שלך.
הבחירות,  במסע  אותי  שליוו  למי  מודה  "אני 
שאני קורא להם – נבחרת החלומות, שפעלו מתוך 

רצון, לב אמיתי ואמונה".

רוזנפלד. "דלתנו פתוחה בפני כל הרוצה לסייע ללשכה"

סו"ב רוזנפלד: 
אנחנו לשכה 

אחת מאוחדת, 
אני הנשיא של 

כולכם ובטוח 
שיחדיו נדע 
להוביל את 

הלשכה לדרך 
הטובה ביותר 

למען כולנו
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היוצא ה הלשכה  מנשיא  השרביט  עברת 
הלשכה  לנשיא  אברמוביץ,  אריה  סו"ב 
החדש סו"ב ליאור רוזנפלד, התקיימה היום 

במשרדי הלשכה בתל אביב.
לאחר הרמת כוסית ולחיצות הידיים, אמר רוזנפלד: 
״קודם כל אני רוצה להתחיל בברכות לעובדי הלשכה 
שנים,  ארבע  במשך  מסורה  עבודה  ועשו  שעושים 
ובייחוד במערכת הבחירות הנוכחית תוך הקפדה על 

ריחוק מהנושא הפוליטי. 
"המשימה הראשונה שלנו היא אחדות. אתמול בערב 
הודעתי כבר שאנחנו לשכה אחת. כל נבחרי הלשכה, 
אין לנו מחנות יותר ולא יהיו מחנות יותר. כל עובדי 
הלשכה יקבלו את הסיוע כי אין לנו לשכה ספייר", 

הדגיש רוזנפלד.
ובראשונה  בראש  נפעל  "אנחנו  כי  הוסיף  הוא 
לשיפור מעמד הסוכן, נפעל לכך יחד עם חברי כנסת 
יחד איתנו בכל  ויהיו שם  לנו  רוצים לסייע  שמאוד 
הפעילות למען עתיד סוכן הביטוח. אם צריך גם נפעל 
לחקיקה בנושא בעזרתם של חברי הכנסת, הכל למען 
הסוכנים. היחסים שלנו עם חברות הביטוח הם יחסים 
שמכאן והלאה צריכים להיות אחרים - נחדש איתם 
מערכת  את  לחדש  חשוב  הדיאלוג.  ואת  הקשר  את 
הסיוע של חברות הביטוח ללשכת סוכני ביטוח. אסור 

לנו לוותר עליו ואנחנו נקבל אותו מהם".

ואמר:  היוצא  הנשיא  אל  רוזנפלד  פנה  מכן  לאחר 
בשמי  לך  להודות  רוצה  אני   - היקר  חברי  "אריה, 
ובשם 4,500 חברי הלשכה. הענקת מזמנך ארבע שנים 
בהן עבדת קשה למען הסוכנים, לעיתים גם על חשבון 
הזמן הפרטי. תודה גדולה לך על כך ובהצלחה בהמשך 

הדרך.
"חבריי הנבחרים, אנחנו מהיום נתחיל לפעול ביחד. 
למען  ביחד  שיפעלו  וטובים  ראויים  אנשים  נבחרו 
ברכות  הבוקר  קיבלתי  אחת.  כלשכה  הביטוח  סוכני 
הערכתי  ומאוד  בלשכה  הדעות  קשת  מכל  מחברים 
זאת. אני רוצה להודות לחברי הלשכה היוצאת שעבדו 
ראויים  כולם  הקודמים  הנבחרים  הסוכנים.  למען 
להערכה על עצם זה שהם באים להשקיע מזמנם למען 
הסוכנים. גם הנבחרים החדשים הם אנשים שישקיעו 

ויפעלו, ואני מראש מודה לכם על עשייה זאת.
ללשכה  לעזור  שיוכל  שמאמין  טוב  אדם  בן  "כל 
מוזמן אליה, אני מוכן לשמוע הכל וביחד נרוץ מכאן 

לדרך חדשה וטובה. נעבוד ביחד ונצליח ביחד".

"אני גאה בך מאוד"
הנשיא היוצא סו"ב אריה אברמוביץ אמר: "ברכות 
טוב  בוקר  רוזנפלד.  ליאור  הלשכה  לנשיא  חמות 
ובוועדות.  בסניפים  במחוזות,  החדשים  לנבחרים 
עשיתם ניצחון גדול. מגיע לכם שאפו. ניצחון פוליטי 
הוא טעם מתוק שיישאר עמכם כל החיים, זה ניצחון 
שלא שוכחים. ליאור, דע לך שלמרות שלא תמכתי 
דרך מרשימה. רתמת  מאוד. עשית  בך  גאה  אני  בך 
ומגיע  גדולה  קבוצה  השראה  מעוררת  בדרך  אחריך 

לך כל הכבוד על כך. 
"הכנתי עבורך תיק חפיפה מסודר וביקשתי שייקבעו 
לנו סדרת פגישות. בכל עזרה שתצטרך ובכל עת ראה 
בי שותף מלא. נבחרות ונבחרים, אתם מקבלים היום 
לשכה חזקה, עם צוות עובדים מסור עם אמון הסוכנים 

לו זכיתם אמש ומכאן השמיים הם הגבול.
"לסיום, אני רוצה שוב להודות על הזכות שניתנה 
לי להוביל את הבית הזה בארבע השנים האחרונות. 
אני אוהב את הלשכה הזאת והיא תישאר נצורה בלבי 

לעד".

בחירות  2017

 רוזנפלד: "נחדש את מערכת היחסים 
עם חברות הביטוח"

רוזנפלד ואברמוביץ החלו בתהליך חפיפה
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 סו"ב יפת בקשי – 
יו"ר מחוז הדרום

למען  בפעילותי  "אמשיך 
חברתית  מבחינה  הן  המחוז 
אמשיך  מקצועית;  מבחינה  והן 
לייצג ולעזור לסוכנים בפתרון ובשאלות שיועלו. 
אחולל שינוי יסודי בדרום, אדאג להגדלת המחוז 
ידי צירוף סניפים ששייכים לדרום ולהגדיל  על 
הנציגות בהתאם במועצה, כמו גם לשתף סוכנים 

מהדרום בוועדות השונות.
כפי  ונציגות  הדרכות  עיון,  ימי  יקבלו  "בדרום 
שקיימים היום במחוז צפון ובמחוז תל אביב. אדאג 
ובאמצעותה  שבע  בבאר  למכללה  שלוחה  לקיום 

הכשרת סוכנים בדרום".

 סו"ב ג'ינה פלד – 
יו"ר מחוז השפלה

הוא  בעיני  חשוב  הכי  "הדבר 
 - התחלתי  אשר  בדרך  להמשיך 
במחוז,  מקצועיים  כנסים  קיום 
מרצים  של  הבאתם  הקולות,  למגוון  במה  נתינת 
לסוכנים.  מרשים  וייצוג  הביטוח  בשוק  מובילים 
רבות  להם  תסייע  הסוכנים  של  הידע  העשרת 
שירות  ולתת  הלקוחות  דרישות  עם  להתמודד 
מתוך  יגיע  הסוכנים  של  המוסף  הערך  בהתאם. 
הסדנאות המקצועיות, ולכן חשוב לי מאוד להעמיק 

אותן וכל הזמן להקנות לסוכנים עוד ועוד ידע". 

 סו"ב מיכה אדוני – 
יו"ר מחוז חיפה והצפון

"אפעל לשמור על מחוז הצפון 
מודל  המהווה  מוביל  כמחוז 
את  להגדיל  ואפעל  לחיקוי, 
מספר החברים. אעשה מאמץ שמקסימום סוכנים 
יגיעו לכנסים, ייחשפו לתכנים המקצועיים שהם 
צו השעה ויהיו שותפים לפעילות הענפה והחשובה 

אותה מעניקה הלשכה לחבריה".

סו"ב נוגה עקל – 
יו"ר מחוז תל אביב

ולחבר  לאחד  לי  "חשוב 
נהרסו  שלצערי  הקצוות  בין 
האחרונה.  הבחירות  במערכת 
לדאוג  ואמשיך  כולו  המחוז  של  יו"ר  אהיה 
תמכו.  במי  משנה  לא  והסוכנים,  הסוכנות  לכלל 
דבר  מכל  יותר  חשוב  עתידנו  של  האינטרס 
אחר. בכל קבלת ההחלטות בתור יו"ר המחוז אני 
 - הראשונה  השכבה  שכבות:  ארבע  לפניי  רואה 
אלכס  סוכנות וסוכני הביטוח, השכבה השנייה - 
ועודד מאליפים שהם עבורי מורי הדרך, השכבה 
ביטוח  כסוכנת  היומיומית  עבודתי   - השלישית 
הדור  שהיא  שרי  בתי   - הרביעית  והשכבה 

הממשיך במשרדי".

סו"ב דני קסלמן –
יו"ר מחוז השרון

שאעשה  דברים  שני  "ישנם 
הוא  הראשון   - המחוז  לטובת 
פרויקט  של  והעמקה  המשך 
סוכנים  בין  ולחבר  לפעול  אמשיך  הסניורים. 
בשילובים  יותר  שנתמיד  ככל  וצעירים.  ותיקים 
הדבר  הענף.  עתיד  את  ונבטיח  נחזק  כך  אלו 
השני הינו קיום ימי עיון לסוכני המחוז על מנת 
להעשיר את הידע המקצועי שלהם וקיום פגישות 
בכך  שרצו  וסוכנת  סוכן  כל  עם  עיניים  בארבע 
בפתירת  להם  לסייע  מנת  על  לשבועיים  אחת 

בעיותיהם הפרטניות".

סו"ב שמואל אשורי –
 יו"ר מחוז ירושלים

אשאף  אליו  המרכזי  "הדבר 
של  שלוחה  הקמת  הוא  ואפעל 
וביטוח  לפיננסים  המכללה 
בירושלים לטובת הדור השני של הסוכנים במחוז. 
המקצועיים  בתכנים  הכנסים  את  להעשיר  אנסה 
הטובים ביותר, ואפעל לגיבוש חברתי של סוכני 
ופעילויות  טיולים  מפגשים,  באמצעות  המחוז 

מהנות משותפות נוספות".

בחירות  2017

הנבחרים לראשי המחוזות
 ברשימת הנבחרים לראשי המחוזות לא היה שינוי – כל מי שכיהנו בקדנציה הקודמת כיו"ר המחוז 

שלהם - נבחרו )למעט ירושלים, שם לא הייתה התמודדות( לקדנציה נוספת • מה הם הבטיחו לכם?

רונית מורגנשטרן

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ

www.menoramivt.co.il   * 2000    03-7107788    03-7107777    6100802 ,אלנבי 115, תל-אביב

fix חבילת ריסק
ביטוח למקרה מוות ללא שינוי במחיר הכניסה ל – 15 שנה!*

Fix ü במחיר – ללא התייקרות עקב גיל ב – 15 שנים הראשונות.
Fix ü בתעריף – מבוסס על תעריף ריסק 5 הזול משמעותית מתעריף ריסק קבוע.

Fix ü לתכנון – המחיר הקבוע עוזר לתכנן את ההוצאות ללא הפתעות.

בעולם של אי-וודאות אנו מתחייבים 
לשמור לך על מחיר הביטוח

רוצים פרטים נוספים? פנה למפקח הרכישה שלך במנורה מבטחים ביטוח

* למעט הצמדה למדד המחירים לצרכן בהתאם לתנאי הפוליסה
  כל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגה. ט.ל.ח 

  מנורה מבטחים ביטוח בע”מ
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בחירות  2017

הנבחרים לנציגי סניפים למועצה הארצית
סניף באר שבע

יו"ר הסניף: סו"ב גבי מלכה
חבר ועד הסניף: סו"ב משה קבלסי

סניף ירושלים
יו"ר הסניף: סו"ב עוזי ארגמן

חברי ועד הסניף: סו"ב טליה נוימן, סו"ב עופר 
גולדיס  חיים  סו"ב  עופר,  יובל  סו"ב  חורש, 

וסו"ב זכריה יהודה

סניף אשדוד - אשקלון
יו"ר הסניף: סו"ב אריק ורדי

חבר ועד הסניף: סו"ב אבי שבי

סניף רחובות – נס ציונה
יו"ר הסניף: סו"ב מוטי דהרי

חבר ועד הסניף: סו"ב אודי הוד

סניף ראשל"צ
יו"ר הסניף: סו"ב משה לבהר

חברי ועד הסניף: סו"ב איגור מורי, סו"ב רחל 
כבודי וסו"ב שוש סלהוב

סניף חולון – בת ים
יו"ר הסניף: סו"ב אשר סייפר

חברי ועד הסניף: סו"ב עמוס גואטה וסו"ב גיא 
לוי עזר

סניף תל אביב
יו"ר הסניף: סו"ב מיכל וינצר

חברי ועד הסניף: סו"ב מיכל שילה, סו"ב שוש 
כהן גנון, סו"ב מירה פרחי, סו"ב מירב ג'והן, 
ישראל  עמי ונד, סו"ב  אלי ארליך, סו"ב  סו"ב 
זיו  יואל  סו"ב  רוטברג,  מאיר  סו"ב   גרטי, 

וסו"ב תמיר יפת

סניף רמת גן - גבעתיים
יו"ר הסניף: סו"ב זהבה פורת

וינרב  פרידמן  חוה  סו"ב  הסניף:  ועד  חברי 
וסו"ב אודי אביטל

סניף בני ברק
יו"ר הסניף: סו"ב חיים אורגל

סניף פתח תקווה
יו"ר הסניף: סו"ב נאווה ויקלמן

חברי ועד הסניף: סו"ב ליאור הורנצ'יק, סו"ב 
מולי  וסו"ב  צרפתי  יעקב  סו"ב  דן,   איילת 

זליג

סניף השרון
יו"ר הסניף: סו"ב משה בן פורת

סו"ב  גרבר,  מור  סו"ב  הסניף:  ועד   חברי 
ניר קסלמן, סו"ב רבקה גרבר וסו"ב עדי בר 

און

סניף נתניה
יו"ר הסניף: סו"ב יוסי אנגלמן

חברי ועד הסניף: סו"ב שי שדה וסו"ב יורם פנש

סניף חדרה
יו"ר הסניף: סו"ב דביר רפ

חבר ועד הסניף: סו"ב רות דרורי

סניף חיפה
יו"ר הסניף: סו"ב יובל ארנון

ג'קי  סו"ב  לוין,  אניה  סו"ב  הסניף:  ועד  חברי 
רגב,  אילן  סו"ב  דרעי,  מקסים  סו"ב  אמסלם, 
סו"ב יעקב שחר, סו"ב שי ליברזון, סו"ב יצחק 
זילברמן, סו"ב אלי שטרק, סו"ב דותן ויגודצקי, 

סו"ב עלי טריף וסו"ב רמי כהן

סניף טבריה 
יו"ר הסניף: סו"ב מוחמד חטיב

חברי ועד הסניף: סו"ב אתי רובין וסו"ב קובי ורדי

ראשי וחברי הוועדות שנבחרו 
במסגרת הבחירות למוסדות הלשכה

יו"ר ועדת האתיקה – סו"ב ד"ר יעקב ביתן
חברי הוועדה: סו"ב אלי ארליך, סו"ב אתי גבע, סו"ב אבי קנול, סו"ב שמשון כהן, 

סו"ב יולי לוין, סו"ב צביקה גופר וסו"ב אורי פרלשטיין.

יו"ר בית הדין – סו"ב עו"ד ישראל אליוביץ 
חברי הוועדה: סו"ב שי מנור, סו"ב רונית ליאור, סו"ב ישראל זר אביב, סו"ב עו"ד 

אלי איש שלום, סו"ב ירון פל וסו"ב בועז מועלם.

ועדת ביקורת: יו"ר הוועדה: סו"ב ראובן רפ                                                                     

 גבי מלכה 
יו"ר סניף באר שבע

 מיכל וינצר 
יו"ר סניף ת"א

 דביר רפ 
יו"ר סניף חדרה

 עוזי ארגמן 
יו"ר סניף ירושלים

 זהבה פורת 
יו"ר סניף גבעתיים

 יובל ארנון 
יו"ר סניף חיפה

 אריק ורדי 
יו"ר סניף אשדוד אשקלון

 חיים אורגל 
יו"ר סניף בני ברק

 מוחמד חטיב 
יו"ר סניף טבריה

 מוטי דהרי 
יו"ר סניף רחובות נס ציונה

 נאווה ויקלמן 
יו"ר סניף פ"ת

 יעקב ביתן 
יו"ר ועדת האתיקה

 משה לבהר 
יו"ר סניף ראשל"צ

 משה בן פורת 
יו"ר סניף השרון

 ישראל אליוביץ 
יו"ר בית הדין

 אשר סייפר 
יו"ר סניף חולון - בת ים

 יוסי אנגלמן 
יו"ר סניף נתניה

 ראובן רפ 
יו"ר ועדת ביקורת
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בחירות  2017

יום הבחירות 2017

מיכל שילה, ליאור הורנציק ורחל כבודי

משפחת רוזנפלד: האחיות אסנת נמני ושגית להב, האמא ציפי וליאור רוזנפלד

מזכירת ועדת הבחירות אנה קריימן ויו"ר ועדת הבחירות איתן הברמן ברגע ההכרזה

ליאור רוזנפלד ובת זוגו רנית נגר

ממתינים לתוצאות ההצבעה

הנבחרת של רוזנפלד

הרגעים המרגשים, המותחים והמשמחים
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חדשות  הביטוח

שרי האוצר והבריאות הכריזו על תוכנית סיעוד 
לאומית חדשה שתמומן מתקציב המדינה

 קצבת הסיעוד מהביטוח הלאומי תעלה ל־5,000 שקל • זכאות לאשפוז סיעודי תיגזר מהכנסת 
החולה ולא מהכנסת ילדיו • סו"ב אברמוביץ: "פוספסה הזדמנות ל'ביטוח סיעודי ממלכתי' אמיתי"

רונית מורגנשטרן

כחלון, ש משה  האוצר  ר 
יעקב  הבריאות  שר 
ההסתדרות  יו"ר  ליצמן, 
האוצר  שר  וסגן  ניסנקורן,  אבי 
עיתונאים  מסיבת  כינסו  כהן,  יצחק 
בהולה ביום שני בערב בה הציגו את 
החדשה".  הלאומית  הסיעוד  "תוכנית 
ב"ביטוח  מדובר  לא  כי  להדגיש  יש 
יש  כבר  ולכן  ממלכתי",  סיעודי 
גם הממונה על רשות  ביקורת עליה. 
דורית  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק 

סלינגר, נכחה במסיבת העיתונאים.
קיבלה  התוכנית  כחלון,  לדברי 
הממשלה  ראש  של  הדרך  ברכת  את 
למתווים  בניגוד  נתניהו.  בנימין 

התוכנית  ליצמן,  השר  של  כולל  בעבר,  שהוצגו 
דמי  מהעלאת  ולא  המדינה  מתקציב  תמומן 
הביטוח הלאומי, שהאוצר מתנגד לה - כיום כחלק 
מהרזרבה התקציבית ובעתיד גם מתקציבי משרד 
הבריאות, הרווחה והביטוח הלאומי. מדובר בעלות 
ובטווח הארוך  של מיליארד שקל בשנה הקרובה 
– 1.5־2 מיליארד שקל בשנה כשתגיע ליישומה 

המלא.
במסגרת  תאושר  התוכנית  כחלון,  השר  לדברי 
הצפויות  הכלכלית  והתוכנית  התקציב  אישור 
מהשנה  החל  בהדרגה  ותיושם   ,2018 בינואר 
הבאה. הצפי הוא שהיא תיושם מה־1 במרץ 2018. 
ביטוחי הסיעוד הקולקטיביים הקיימים יבוטלו ב־1 
רשות  של  הפתרון  הוצג  לגביהם   .2018 בינואר 
שוק ההון, לפיו מבוטחי הביטוחים הקולקטיביים 
מעל גיל 60 יוכלו להצטרף לביטוח קופת חולים 
ללא תקופת אכשרה וללא חיתום. גם ההסתדרות 
שותפה לפתרון זה, שיביא לתשלום פרמיה גבוהה 
במאות אחוזים ממה ששילמו מבוטחי הקולקטיבים 
בכמיליון  מדובר  האחרונות.  השנים  בעשרות 
סיעוד  לביטוחי  חייהם  כל  ששילמו  מבוטחים, 
בפתרונות  להסתפק  יצטרכו  ועתה  קבוצתיים, 

יקרים יותר.
במסגרת  מאושרת  להיות  אמורה  התוכנית 
בחודש  הממשלה  לאישור  שיובא   ,2019 תקציב 

ינואר 2018. 
עיקרי התוכנית החדשה: 

תעלה  הלאומי  הביטוח  של  הסיעוד  קצבת   
שקל.  ל־5,000  כיום,  שקל  מ־3,500  בהדרגה 
עד  לפועל  תצא  המהלך  של  הראשונה  הפעימה 

שקל  ל־4,000  הקצבה  תעלה  אז   ,2018 במרץ   1
בחודש.

תוספת של עד 40% שעות לטיפול סיעודי בבית 
חולים למטופל במצב סיעודי קשה )מ־22 ל־30(.

הרחבת מדרגות הסיעוד לשש במקום שלוש, כך 
שקצבת הסיעוד לקשישים ברמה תפקודית גבוהה 

תהיה כ־1,000 שקל בחודש.
באמצעות  בביתם  לקשישים  בריאות  טיפולי 
קופות החולים על ידי רופאים ואחיות תוך שימוש 

בטכנולוגיות.
קופות  ידי  על  בקהילה  שיקום  מערך  הקמת 

החולים.
אחד  ומבחן  אחיד  טופס   – הבירוקרטיה  צמצום 

לכל קשיש סיעודי.
בניית מערך שירותים חברתיים בקהילה לטובת 
הקשישים שיגביר את מעורבותם בקהילה וישפר 

את רמת חייהם.
לחולה   )Case Manager( טיפול  מתאם 
הסיעודי ומשפחתו – גורם מקצועי שיסייע למיצוי 
הזכויות של הקשיש ובניית תכנית טיפול אישית 
ומותאמת עבורו; כתובת אחת לכל צרכי הקשיש.

של  הכנסתם   – סיעודי  לאשפוז  הכנסה  מבחן 
תהיה  לא  הסיעודי  באשפוז  המאושפזים  ילדי 

קריטריון, אלא הכנסתו של החולה בלבד. 
לחיזוק  והמטפלים  המטפלות  שכר  העלאת   

ועידוד התעסוקה בענף. 
שיניים  טיפולי  הכנסת  גם  כוללת  התוכנית 
שיניים  שטיפולי  כך  הבריאות,  לסל  לקשישים 
טיפולים  למעט   - בחינם  יינתנו   75 גיל  מעל 

מורכבים.

"שנים של הזנחה פושעת"
אמר  העיתונאים  מסיבת  בפתח 
הביטוח  "משבר  כחלון:  האוצר  שר 
הכי  האתגרים  אחד  הוא  הסיעודי 
אוצר.  כשר  בהם  שנתקלתי  גדולים 
כמו משברים אחרים שטיפלנו בהם, גם 
למשבר הזה אנחנו מגיעים אחרי שנים 
עינינו  מול  פושעת.  הזנחה  של  רבות 
עמדה הבטחה אחת – לא להשאיר אף 
סיעודי.  כיסוי  ללא  אזרח  ואף  קשיש 
התוכנית  שנותנת  המענה  בדיוק  זה 
מדובר  היום.  כאן  מציגים  שאנחנו 
בתוכנית סיעוד ממלכתית בהיקף של 

למעלה ממיליארד שקל".
לדבריו, "התוכנית מעבירה לאזרחים מסר ברור 
ולוקחת  לכיס  עמוק  היד  את  מכניסה  המדינה   –
אחריות על האזרחים שלה. יש לנו כלכלה חזקה, 
אינסוף  האחרונים שמעתי  בחודשים  מאוד.  חזקה 
דיונים על 'מה לעשות עם פירות הצמיחה'. ואני 
אומר לכם - הדבר הטוב ביותר והנכון ביותר הוא 
שלנו.  בקשישים  היום  הזה  הכסף  את  להשקיע 
ממלכתית  ביטחון  רשת  מעניקה  הזאת  התכנית 

להורים שלנו, לילדים שלנו ולחלשים בחברה". 
שר הבריאות ליצמן הודה לראש הממשלה ולשר 
לאומית  סיעוד  לתוכנית  הירתמותם  על  האוצר 
בין  הקואליציוני  ההסכם  נחתם  מאז  עמד  עליה 
"מדובר  כי  ואמר  התורה,  יהדות  לבין  הליכוד 
לקשישים,  חברתי  לתיקון  היסטורית  בהזדמנות 
שיהיו  ישראל  אזרחי  לכלל  ובעצם  לסיעודיים 
ציבוריים  סיעוד  שירותי  של  רחב  לכיסוי  זכאים 
ממלכתיים. אני מברך את ראש הממשלה נתניהו 
חברתית  מהפיכה  זוהי  והגיבוי.  התמיכה  על 
ובהתמדה  בנחרצות  מקדמים  שאנו  היסטורית 
מערכתי  באופן  לשנות  במטרה  השנים  לאורך 
ובני  הסיעודיים  לטובת  הסיעוד  תחום  את 

משפחותיהם".
"אנחנו  כי  אמר  ניסנקורן  ההסתדרות  יו"ר 
מהלך  כאן  משלימים  ואנו  בשורה  של  בערב 
הסיעוד.  בתחום  המדינה  של  פניה  את  שמשנה 
מדינת ישראל שינתה את פניה מבחינת הטיפול 
באנשים סיעודיים. המשמעות של ביטוח סיעודי 
ממלכתי היא התגייסות לטובת האדם הסיעודי, 
בכיסוי  העלייה  לצד  בקהילה.  וגם  בביתו  גם 
צמצום  כאן  יש  סיעודיים,  לאנשים  הכספי 



סגן השר כהן, השר ליצמן, השר כחלון וניסנקורן במסיבת העיתונאים
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חדשות  הביטוח  

משמעותי של הבירוקרטיה, הפחתת הנטל הקשה 
השירותים  סל  הרחבת  המשפחות,  על  שמוטל 
הכי  הדברים  ואחד  בבית,  הסיעודי  לחולה 
חשובים – שינוי מבחן הכניסה למוסד סיעודי כך 
שלא יושתת על הכנסות הילדים אלא על הכנסת 
החולה, מה שיאפשר להרבה יותר חולים להיות 
זכאים לאשפוז במוסד. יש כאן שינוי אמיתי של 

המציאות הישראלית".
בתגובה  מסרה  סלינגר,  ההון,  שוק  על  הממונה 
כי: "רשות שוק ההון מברכת על מציאת הפתרון 
לסוגיה חשובה לכל אזרחי מדינת ישראל. הפתרון 
ראויה  סיעודית  הגנה  אזרח  לכל  מבטיח  שגובש 
הסיעודי  הביטוח  את  להנגיש  במטרה  והוגנת. 
בקופות החולים, אנו נבנה ממשק דיגיטלי פשוט 
צירוף  מבטיח  המהלך  בנוסף,  לשימוש.  ונוח 
אוטומטי של ילדי ישראל לכיסוי הרחב שמעניק 

הביטוח בקופות החולים".

משבר הקולקטיביים
סוכני  לשכת  נשיא  אברמוביץ,  אריה  סו"ב 
ביטוח הגיב על התוכנית ואמר: "פוספסה הזדמנות 
אמיתית לביטוח סיעוד ממלכתי אמיתי. התוכנית 
לאומית,  סיעוד  תוכנית  אינה  הערב  שהוצגה 
ממלכתי.  סיעוד  ביטוח  מהווה  שאיננה  ובוודאי 
מדובר בצעד חשוב שישפר את מצבם של קשישים 
סיעודיים המצויים ברמות התלות הגבוהות ובמצב 
לתת  בכדי  בו  אין  אולם  נמוך,  סוציו־אקונומי 
מענה מספק מלא עבורם ועבור כלל האוכלוסייה 
ומחריפה. גם בהכרזה  לבעיה הסיעודית ההולכת 
על כך שנפלטי הביטוחים הקבוצתיים שגילם 60 
קופות  ביטוחי  במסגרת  מבוטחים  ואינם  ומעלה 
אין  חיתום,  ללא  אליהם  להצטרף  יוכלו  החולים 
בשורה, שכן מדובר בזכאות שקיימת כבר בהתאם 
לאלה  פתרון  ואין  הביטוח,  על  הפיקוח  להנחיית 

שכבר מבוטחים במסגרתם".
התוכנית,  בגיבוש  שסייע  שמולי,  איציק  ח"כ 
ואף הגיש הצעת חוק לביטוח סיעוד ממלכתי, אמר 
לא  הטובים,  מהדברים  שחלק  אף  "על  בתגובה: 
וגם עתה, בעיקר  מדובר במודל סיעוד ממלכתי, 
בשל הכיסוי הלא מספק ביחס להוצאות האדירות, 
לשרוד  יצליח  לא  מסחרי  ביטוח  יחזיק  שלא  מי 
לנפגעי  ממש  של  פתרון  אין  כן,  כמו  כלכלית. 
מהפוליסות  שנזרקים  קבוצתי  הסיעודי  הביטוח 

ונותרים ללא מענה. ניקח את המרכיבים החיוביים 
בהצעה ונפעל בשבועות הקרובים בשיתוף פעולה 

כדי להרחיבה".
"אני  כי  הוסיף  כץ  חיים  והרווחה  העבודה  שר 
סוף  סוף  החליט  האוצר  שמשרד  כך  על  מברך 
לקדם תוכניות עבודה של הביטוח הלאומי משנת 
לקשישים  הסיעוד  שעות  את  ולהעלות   2011
וזה  מספק  בפתרון  מדובר  לא  לצערי  סיעודיים. 
מענה  עם  ממלכתי  סיעודי  ביטוח  מלהיות  רחוק 

של  המשבר  נפתר  שלא  ודאי  ומשמעותי.  כולל 
שנים  במשך  ששילמו  אזרחים  ממיליון  למעלה 
וייוותרו בינואר 2018 ללא ביטוח  ממיטב כספם 
למבחני  מתייחס  לא  המוצע  המתווה  סיעודי. 
לעבור  שחייבים  הסיעוד  בחוק  שקיימים  הכנסה 
טובה  התחלה  נקודת  זו  משמעותית.  רפורמה 
מאוד והתקווה היא שבהליך החקיקה עליו מופקד 
השינויים  את  לעשות  נצליח  הלאומי  הביטוח 

המתבקשים לטובת ביטוח סיעודי ממלכתי".

עיקרי התוכנית:
 קצבת הסיעוד תעלה מ־3,500 שקל ל־5,000 שקל

 הפעימה הראשונה של המהלך תצא לפועל עד 1 במרץ 2018

 תוספת של עד 40% שעות לטיפול סיעודי למטופל במצב סיעודי קשה

 צמצום הבירוקרטיה – טופס אחיד ומבחן אחד לכל קשיש סיעודי

 מתאם טיפול לחולה הסיעודי ומשפחתו - כתובת אחת לכל צרכי הקשיש

 הקמת מערך שיקום בקהילה על ידי קופות החולים

 בניית מערך שירותים חברתיים בקהילה לטובת הקשישים

 העלאת שכר המטפלות והמטפלים לחיזוק ועידוד התעסוקה בענף

מענקית
)מחלות קשות(

בקליק

תמונת
לקוח

ריסק 
בקליק

תמונת
עמלות

עסק
בקליק

תמונת 
מעסיק

דירה
בקליק

תאונות 
אישיות 
בקליק

אתר
הלקוחות

החדש

תמונת
סוכן

בעלי
מקצוע
בקליק

b1
73

96
/1

81
43

דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
המכלול שלי
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 תכנית הסיעוד הלאומית – בשורה 
בעירבון מוגבל

גבי נקבלי

שהיא ת כפי  הלאומית,  הסיעוד  כנית 
בהחלט  היא  מעצביה,  ידי  על  נקראת 
בשורה מבורכת שתשפר את מצבם של 
המצויים  אלה  ובעיקר  רבים,  סיעודיים  קשישים 
ברמות התפקוד הנמוכות ובני השכבות החלשות 
ממלכתי  סיעוד  ביטוח  אינה  היא  אבל  בחברה, 
הסיעודית,  לבעיה  מספק  פתרון  מהווה  ואינה 

וחבל. 
המרחיבים  חשובים  מרכיבים  בתכנית  יש 

הסיעודי  הטיפול  שירותי  את  ומשפרים 
קשה  אולם  המדינה,  ידי  על  הניתנים 
להתנתק מהתחושה שהכותרות וההצהרות 
יו"ר  עם  יחד  והבריאות  האוצר  שרי  של 
לטעת  בכדי  בעיקר  נועדו  ההסתדרות, 
יותר  מרשים  הישג  של  תחושה  בציבור 
אופייה  מבחינת  התכנית  שמבטיחה  ממה 
של  בהחמצה  מדובר  זו,  מבחינה  והיקפה. 
ביטוח  יצירת  שאפשרה  נדירה  הזדמנות 
שהיה  קיימא  ובר  אמיתי  ממלכתי  סיעוד 
מציב את ישראל בעמדה טובה הרבה יותר 
בכל הנוגע לטיפול בקשישים ובסיעודיים. 
האווירה הציבורית והעיסוק הרחב בנושא 
הסיעוד  ביטוחי  משבר  לצד  הסיעוד, 
יצרו  רתיחה,  לנקודת  שהגיע  הקבוצתיים 
עבור שר האוצר ויו"ר ההסתדרות הזדמנות 

לבצע מהלך מבני עמוק שהיה משנה את האופן בו 
היה  ושיכול  הכאובה  הסיעודית  הבעיה  מטופלת 
להיות מהלך חברתי דרמטי לצמצום פערים ולהבטיח 
להתמודדות  והמדינה  האוכלוסיה  היערכות  את 
נכונה עם ההיבטים הטיפוליים והכספיים הכרוכים 
בבעיה לעשורים ולדורות הבאים. במקום זאת, הם 
בחרו בפתרון מצומצם הרבה יותר ובכך למעשה רק 
הבעיה  עם  הנמנעת  ההתמודדות  את  לעתיד  דחו 

המתרחבת והמחריפה. 
במידה רבה, נראה כי יותר מכל חיפשו שלושת 
המנהיגים להיחלץ מהמצוקה והמלכוד אליהם הם 
ומנסה כבר שנים  נקלעו. שר הבריאות שמבטיח 
ויו"ר  האוצר  ושר  ממלכתי  סיעוד  חוק  ליישם 
ההסתדרות שנתפסים כמי שנמנים על האחראים 
והבינו שלא  הקבוצתיים  הסיעוד  ביטוחי  למשבר 
איחוד  נוספת.  לתקופה  להאריכם  יהיה  ניתן 
הכוחות הנוכחי נראה כניסיון ליצור חזית אחידה 
ותמיכה זה בזה ובאופן שיקל במעט את תדמיתם 
שינוי  כמחוללי  ולהצטייר  לנסות  להם  ויאפשר 

חברתי.  
חוק הסיעוד של הביטוח הלאומי מהווה כיום את 
מקבלים  במסגרתו  הבסיסי  האוניברסלי  הכיסוי 
שירות כ־170 אלף קשישים. מדובר בשיעור נכבד 
העובדה  לצד  אולם  הסיעודיים,  הקשישים  מסך 
שסף הזכאות הנמוך יחסית, מאפשר לשיעור גבוה 
שהיקף  הרי  אלה,  משירותים  להינות  מהנזקקים 

אמיתי  מענה  נותן  ואינו  נמוך  הוא  השירותים 
ומספק לבעיה. ישנן שלוש רמות סיוע על פי מידת 
מהקשישים  ממחצית  למעלה  הקשיש.  התלות של 
סיעוד  לגמלת  כזכאים  הנמצאים  הסיעודיים 
הנמוכה  הסיוע  ברמת  מוכרים  הלאומי  מהביטוח 
ביותר המקנה פחות מ־10 שעות טיפול בשבוע. רק 
כרבע מהקשישים הסיעודיים זכאים לסיוע על פי 

הרמה הגבוהה ומקבלים 18־22 שעות שבועיות. 
גם  הזכאות  שיעור  נגזר  סוציאלי,  חוק  בהיותו 

עם  רבים  קשישים  מותיר  אשר  הכנסות,  ממבחן 
עזרה פחותה בהרבה או לללא סיוע כלל. על פי 
השוטפות  שהכנסותיו  קשיש  ההכנסות,  מבחני 
עולות על השכר הממוצע במשק )כיום כ־10,000 
שקלים(, זכאי רק למחצית מהזכויות. כלומר, מי 
רמת  הזולת,  לעזרת  רבה  במידה  כזקוק  שנמצא 
לסיוע,  זכאות  המעניקה  ביותר  הנמוכה  התפקוד 
וברמה  שבועיות  שעות  מ־5  פחות  בפועל  יקבל 
הגבוהה ביותר 9־11 שעות. מי שהכנסותיו גבוהות 
לסיוע  זכאי  אינו  הממוצע,  מהשכר   1.5 מפי 
כלשהו, ללא קשר לחומרת מצבו הרפואי־תפקודי. 
מוצאים  רבים  שקשישים  היא  הדברים  משמעות 
את עצמם ללא סיוע וללא יכולת לממן את הטיפול 
להוציא  נדרשות  רבות  ומשפחות  היקר,  הסיעודי 
את  ליקירם  להבטיח  בכדי  שקלים  אלפי  מאות 
הטיפול, תוך שהן מסתכנות בערעור יציבותו של 
התא המשפחתי כולו ולעיתים אף בקריסה כלכלית. 
במסגרת התכנית החדשה יורחבו מעגל הזכאים 
לגמלת סיעוד והיקפי הגמלה. כך לדוגמה, יגדל 
הגבוהה  התלות  ברמת  שנמצא  למי  הסיוע  היקף 
העסקת  בעת  שעות   22 )או  שעות  מ־18  ביותר 
מטפל ישראלי( כיום ל־30 שעות שבועיות, שהן 
שמעסיק  מי  עבור  שקלים  לכ־5,000  ערך  שוות 
מטפל צמוד ומקבל את הגמלה בכסף.  גם קשישים 
ברמות התפקוד הגבוהות יותר יזכו לשיפור בהיקף 
שעות הטיפול, אולם זה יהיה מצומצם  הרבה יותר 

כחלק  לצורך.  מספק  מענה  נותן  שאינו  ובאופן 
נוספות  זכאות  כוונה להגדיר רמות  מכך, קיימת 
כשבתוך כך גם קשישים שסף תפקודם גבוה יותר 
סיעוד  גמלת  יקבלו  לסיוע,  כיום  זכאים  ואינם 

חודשית בגובה 1,000 שקלים. 
הדחיפות  ולתחושת  למשבר  העיקרי  הגורם 
הקבוצתיים,  הסיעוד  ביטוחי  הינו  שנוצרה 
שמרביתם אמורים להגיע לידי סיום בסוף השנה 
בהם  המבוטחים  מיליון  דווקא  אולם  הנוכחית, 
זוכים  שאינם  רק  לא  לפתרון,  שציפו 
למענה כלשהו במסגרת התכנית, אלא שזו 
אף מחזקת במידה רבה את ההנה שביטוחים 
אלה הגיעו אל קיצם. ההכרזה שאלה מבין 
נפלטי הבטוחים הקבוצתיים בני 60 ומעלה 
לחברי  הסיעוד  לביטוחי  להצטרף  יוכלו 
קופות החולים, אינה בשורה חדשה. מדובר 
במחזור זכאות שקיימת כבר למעלה שנה, 

וזאת על פי הנחיית רשות שוק ההון.
למרבה ההפתעה, ייתכן ושר האוצר ויו"ר 
דווקא  משמעותי  לסיוע  יזכו  ההסתדרות 
מכיוונה של הממונה על שוק ההון, שהיתה 
כשהתעקשה,  לפינה  אותם  שדחקה  מי 
של  נוספת  הארכה  לאפשר  שלא  ובצדק, 
התכנון,  פי  על  הקבוצתיים.  הביטוחים 
אמורה להתפרסם בקרוב רפורמה במסגרתה 
לביטוחי  ילדים  של  אוטומטי  צירוף  מהלך  יוחל 
למעשה,  בכך,  החולים.  קופות  לחברי  הסיעוד 
תונח אבן הפינה ליצירת ביטוח סיעוד אוניברסלי 

לדורות הבאים.
הגם שקיימות שאלות רבות בנוגע לאופן מימוש 
הרעיון, ובראשן כיצד ניתן יהיה לאכוף ולהבטיח 
שאלה ממשיכים להחזיק בביטוח גם כשהם נדרשים 
שנים  שלאורך  ובוודאי  עבורו  ולשלם  להתחיל 
חשוב  בצעד  בהחלט  מדובר  מבוגרים,  ובגילאים 
להשתמש  ונכון  שכדאי  הבנה  גם  המעיד  ונכון 
כתשתית  החולים  קופות  של  הסיעוד  בביטוחי 
ורובד ראשוני לפתרון. התכנית הנוכחית היא ציד 

חיובי, אולם לא ניתן להסתפק בה. 
תוחלת החיים המתארכת והשינויים הדמוגרפיים 
הצפויים, מחייבים היערכות אמיתית להתמודדות 
מנקיטת  מנוס  ואין  האוכלוסיה  הזדקנות  עם 
טווח  ארוכת  לאומית  תכנית  וגיבוש  צעדים 
אוניברסלי  סיעוד  ביטוח  החלת  גם  שתכלול 
ושתשנה מן היסוד את תפישת השירות והמדיניות 
של הטיפול הסיעודי בישראל. כל דחייה, משמעה 
החמרת המצב והעמקת הבעיה באופן שיהיה קשה 
ויקר יותר לטפל בה בעתיד. עד שהתחום יוסדר 
וכל אלה יקרו, ימשיכו ביטוחי הסיעוד הפרטיים 

להוות הגנה סיעודית הכרחית לכל אדם. 

הכותב הינו יועץ לשכת סוכני ביטוח לבריאות וסיעוד sh
ut

te
rs

to
ck

ם: 
לו

צי

התוכנית המוצעת אינה עוזרת למיליון מבוטחים שחיכו לפתרון
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יוחנן דנינו, הודיע כי יפרוש י ו"ר מגדל 
חוזה  בתום  וזאת  הבא,  בחודש  מתפקידו 
אליהו,  עופר  גם  במגדל.  שנתיים  בן 
ובנו של בעל השליטה )69%(  מנכ"ל החברה 
מתפקידו  פרישה  על  הודיע  אליהו,  שלמה 
על  הקרובים.  בחודשים  לעזוב  צפוי  והוא 
עבאדי־ מיכל  לבורסה,  החברה  דיווחי  פי 

במשרד  לשעבר  הכללית  החשבת  בויאנג'ו, 
האוצר, מועמדת להחליף את אליהו בתפקיד 
ימונה  הדיווח, שלמה אליהו  פי  המנכ"ל. על 

אליהו  עופר  אם  ידוע  לא  עדיין  היו"ר.  לתפקיד 
יפנה  או  מגדל  בקבוצת  אחר  בתפקיד  ימשיך 
יו"ר  יהיה   )81( אליהו  שלמה  פרטיים.  לעסקים 
רחמני,  לוי  אחרי  ביותר  המבוגר  הביטוח  קבוצת 

יו"ר קבוצת איילון, בן ה־86. 
השינויים בצמרת מגדל נעשים על רקע טיוטת 
הממונה  סלינגר,  דורית  של   2016 מינואר  חוזר 
כהונה  נאסרה  בו  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק  על 

בתפקיד ביצועי בחברת ביטוח של מי שהוא קרוב 
למנוע  כדי  זאת  בחברה.  דירקטור  של  משפחה 
על  יפקחו  דירקטוריון  יו"ר  או  שדירקטור  מצב 
סלינגר  שלו.  משפחה  קרובי  שהם  תפקיד,  בעל 
דירקטוריון.  כיו"ר  לכהן  שליטה  לבעל  התירה 
עם  שנה.  בעוד  לתוקף  להיכנס  אמור  החוזר 
פרישת דנינו, ביקש שלמה אליהו לחזור לתפקיד 
שוק  רשות  תקנות  לאור  אך  מגדל,  קבוצת  יו"ר 

ההון, הדבר יתאפשר רק אם בנו עופר אליהו, 
יפרוש מתפקיד המנכ"ל.

בתחילת  מגדל  למנכ"ל  מונה  אליהו  עופר 
ניהל  כשקודם  כהן,  יונל  של  במקומו   ,2014
את אגף הביטוח הכללי בחברה. אליהו הצעיר 
הביטוח,  חברות  איגוד  כיו"ר  גם  שימש 
חילוקי  רקע  על   2016 בנובמבר  והתפטר 
שלא  האחרות  החברות  מנכ"לי  עם  דעות 
האיגוד  מטעם  בג"צ  הגשת  על  עמו  הסכימו 
נגד סלינגר על רקע המגבלות שהטילה על 

חלוקת דיבידנדים.
בשנים  ישראל  משטרת  מפכ"ל  שהיה  דנינו, 
2011־2015, פורש מתפקיד יו"ר מגדל בתום חוזה 
הוא  לפחות.  חודשים   24 לכהונה של  התחייב  בו 
אם  החוזה,  פי  2015. על  מונה לתפקיד בדצמבר 
יהיה  הזו,  ההתמדה"  "תקופת  את  ישלים  וכאשר 
זכאי לתשלום דמי ניהול בהיקף של 1.12 מיליון 

שקל – כמחצית מעלות שכרו השנתית.

חדשות  הביטוח

דרמה בצמרת מגדל: היו"ר יוחנן דנינו 
והמנכ"ל עופר אליהו פורשים

מיכל עבאדי צפויה להתמנות לתפקיד המנכ"ל ושלמה אליהו יתמנה ליו"ר • הרקע לפרישות נובע 
מחוזר של הממונה בו נאסר לכהן בתפקיד ביצועי בחברה בה קרוב משפחה מכהן כדירקטור

רונית מורגנשטרן

בהסדר 
עם:

מטפלים ומלווים בתביעות צד ג'
הסדרים עם רוב חברות הביטוח

רכב חלופי מהיום הראשון 

מפתח תמורת מפתח
איסוף והחזרת הרכב מבית הלקוח

מוסכי הסדר של מספר חברות השכרה

מרכזי השירות של שגריר - הכתובת שלך לטיפול בנזקי פחחות וצבע 

יוחנן דנינו, עופר אליהו
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על ב סוכנים  מצד  רבות  תלונות  עקבות 
אלטשולר  חברת  עם  בעבודה  כשלים 
שחם, פנתה לשכת סוכני ביטוח לחברה, 
השתתפו  בפגישה  הצדדים.  בין  פגישה  ונקבעה 
הוועדה  יו"ר  ארנון,  יובל  סו"ב  הלשכה  מצד 
חבר  ורסנו,  יוסי  וסו"ב  היוצא,  פנסיוני  לביטוח 
הוועדה ויו"ר תת הוועדה לפיננסים היוצא. נציגי 
מחלקת  מנהל  גולן,  רונן  היו  במפגש  אלטשולר 
מכירות סוכנים וסוכנויות, ועדי גולד, סמנכ"לית 

שירות לקוחות גמל, פנסיה וביטוח.
הטענות המרכזיות שהעלו סוכנים חברי הלשכה 
היו: חוסר זמינות של מוקד הסוכנים וזמני המתנה 
ארוכים מאוד; עיכובים בשליפת דוחות מעסיקים, 
המקוונת  המערכת  עקב  ויתרות,  מס  אישורי 
הפקות  בסיום  עיכוב  מעודכנת;  תמיד  שאינה 
היעדר  כספים;  בניוד  סחבת  קופות;  ופתיחת 
מערכת  מיכון,  בעיות  בשטח;  מפקחים  עם  קשר 
היעדר  ידידותית;  ולא  מעודכנת  לא  ממוחשבת 
התגמול;  שיטת  שינוי  לאחר  הסוכן  עם  הסכמים 
לא  שאלטשולר  משום  לקוחות  בשימור  בעיה 
מקצה הלוואות לעמיתים ואלה מתניידים לגופים 

המעניקים הלוואות.
ובו  מכתב  בלשכה  התקבל  הפגישה  בעקבות 

ההסכמות:

"להלן מספר פעולות אשר אנו נוקטים במטרה 
לשפר את הממשקים עם הסוכנים:

 שיקוף הנתונים- אנו עובדים על דוח יומי חדש 
נתונים  ולאפשר לסוכן לראות  יוכל לשקף  אשר 

רלוונטיים.
עד סוף השנה צפויים לעלות לאתר מספר דוחות 
- הכנה ל־161, מוטבים, נזילות או רבדים - כך 
שהסוכן יוכל להוציא דוחות אלו באופן אוטומטי 

וללא צורך בפניה לחברה.
או  שנתיים  דוחות  לשלוף  יכול  סוכן  כיום 
לעלות  צפויים  שלו.  האישי  באזור  רבעוניים 
סטטוס  את  המשקפים  נוספים  דוחות  לאתר 

הכספים ופעילות הסוכן.

 נגייס כוח אדם ונרחיב את כמות העובדים על 
מנת לקצר את זמן המענה הן בטלפון והן במייל.

"אנו שואפים לסיים את כל הרשום מעלה בפרקי 
לסוכננו  לאפשר  מנת  על  ביותר  הקצרים  הזמן 
לקבל את מירב המידע והאינפורמציה הנדרשים 

עבורם לצורך הטיפול בלקוחותיהם.
אנו  וטכנולוגית,  דיגיטלית  מהתפתחות  "כחלק 
באמצעים  דוחות  לקבל  ללקוחותינו  מאפשרים 
דיגיטליים. תחום זה ילך ויתפתח וצפויים שינויים 
מוקד  את  להרחיב  בכוונתנו  בנוסף,  נוספים. 

השרות, ולהרחיב את מספר נציגי המענה.
חזרה  החברה  מספטמבר  החל   - הלוואות  מתן 

להעניק ללקוחותיה הלוואות.
הוראות קבע - חל שיפור בממשק מול הבנקים 
בכל הקשור לגבייה באמצעות הוראות קבע, וכיום 

כמות גדולה של חיובים יורדים בצורה שוטפת.
"אנו סמוכים ובטוחים כי כל הצעדים בהם אנו 
בפרק  יובילו  משאב,  באף  לחסוך  מבלי  נוקטים 
זמן לא ארוך למצב בו אנו נחזור להוביל, לא רק 
בתשואות, אלא גם בשירות ובתפעול בדיוק כפי 
שיתוף  על  שמחים  אנו  רחוק.  הלא  בעבר  שהיה 
הפעולה ונשמח לעמוד לרשותכם", נכתב בסיכום 
גמל  שחם  אלטשולר  חברת  ידי  על  הפגישה 

ופנסיה.

ביטוח ל סוכני  של  רבות  פניות  אור 
שירות  ומתן  בתפעול  להתמחות  הרוצים 
הפנסיונית  במסלקה  הוחלט  למעסיקים, 
עלות,  ללא  זה,  בנושא  יום  חצי  של  הכשרות  על 

לטובת הסוכנים.
המסלקה פנתה אל סוכני הביטוח לפני כשבועיים 
להפתעת  בנושא.  להשתלמות  להירשם  בהצעה 
סוכנים,  כ־250  להכשרה  נרשמו  המסלקה  הנהלת 
מספר  על  הוחלט  לכן  לציפיותיה.  ומעבר  מעל 
הכשרות של חצי יום. ההכשרה הראשונה התקיימה 
דצמבר  במהלך  יתקיימו  נוספות  ושתיים  השבוע 

הקרוב.
יינתנו  בהכשרות  כי  נמסר,  הפנסיונית  מהמסלקה 

לטובת  המסלקה  שמציעה  כלים  הביטוח  לסוכני 
והנוחה  הטובה  הדרך  שהיא  למעסיקים,  שירות 

ביותר לטובת עניין זה. 
בדבר  מידע  לקבל  הסוכנים  יכולים  היתר,  בין 
יתרות הפיצויים הצבורות של המעסיק ביחס לכלל 
העובדים וביחס לכל עובד באופן פרטני, בכל מוצר 
פנסיוני; דיווח רשימות מעסיקים )העברת רשימות 
מאפשרת  זו  פעולה   - כספים(  להפקדת  נלוות 
דיווח  קבצי  העברת  למייצגיהם  או  למעסיקים 
באופן  החוק:  לדרישות  בהתאם  חודשיות  הפרשות 
הבקרה  תהליכי  לרבות  אחיד,  בממשק  מאובטח, 

הנדרשים. 
ומכילות  המסלקה  באמצעות  מועברות  הרשימות 

החוסכים  בין  הסכום  חלוקת  אופן  לגבי  הנחיות 
השונים והמוצרים השונים. כך מתאפשרת העברת 
בין מעביר הכסף לגוף המוסדי. מעסיק או  המידע 
מייצג הפועל בשמו יכול לבחור לבצע את הדיווח 
בלבד או לבצע את הדיווח יחד עם תהליך סליקת 

הכספים בפועל והעברתם לגופים המוסדיים.
חסכונות  המנהלים  הגופים  מכל  פנסיוני  מידע 
בהעברת  מחויבים  והם  ישראל  במדינת  פנסיה 
כל  רשימת  את  מכיל  המתקבל  המידע  המידע. 
ואלו  הפעילים  לחוסך,  שיש  הפנסיונים  המוצרים 
בכל  הנתונים  מלוא  פירוט  תוך  פעילים,  שאינם 
דמי  חודשיות,  הפקדות  צבורים,  סכומים  מוצר: 

ניהול, כיסויים ביטוחיים ועוד.

חדשות  הביטוח

בעקבות פגישה עם נציגי הלשכה: אלטשולר 
שחם משפרת ממשקים עם הסוכנים

תלונות מצד סוכנים על כשלים בעבודה מול אלטשולר הביאו לפגישה בין בית ההשקעות • בין 
הבעיות שהעלו הסוכנים: זמינות נמוכה, עיכוב בשליפת דוחות ובעיות בשימור לקוחות

רונית מורגנשטרן

המסלקה הפנסיונית מכשירה בחינם סוכני 
ביטוח בתפעול ומתן שירות למעסיקים

רונית מורגנשטרן

אלטשולר שחם: ננקוט בפעולות לשיפור הממשקים
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 הכירו את עובדי לשכת סוכני ביטוח שפועלים מאחורי הקלעים ודואגים לתפקוד השוטף של הלשכה ‰ 
והשבוע: מרים מזרחי, מזכירה ויועצת לימודים של המכללה לפיננסים וביטוח

מצב משפחתי: רווקה
ותק בלשכה: כשנה

ותק במקצוע: כ־7 שנים 
השכלה: ביטוח – קורס בן שנתיים לחתמים 

ומסלקי תביעות במסגרת המכללה
תארי את התפקיד שלך במכללה.

"בתחילת כל יום אני מוודאת כי כל 
האמצעים הטכניים והאביזרים הנדרשים 

לכל קורס באותו יום, פועלים כראוי, וחומר 
הלימוד מוכן עבור המרצה. בנוסף, אני 

יוצרת קשר עם מתעניינים שפנו אלינו 
בעבר ומייעצת להם, וכמובן מבצעת את 

הרשמתם לקורסים.
"פונים חדשים מקבלים ממני יעוץ מלא, 
ואני בונה עבורם מסלול לימודים שלם. 
כמו כן, מבצעת ניהול שוטף של עבודה 

משרדית ומכינה ערכות לימוד עבור 
קורסים חדשים".

מה את אוהבת בעבודה שלך?
"אני בעלת ניסיון רב בתחום הביטוח, 

ושמחה לתרום מניסיוני לדור הבא של 
העוסקים בביטוח, ובונה להם את מסגרת 

הלימודים היעילה ביותר עבורם".

האם העבודה בלשכת סוכני ביטוח תרמה 
או שינתה את דעתך על סוכני הביטוח?

"למרות ניסיוני הרב בביטוח, במהלך 
עבודתי בלשכה למדתי להכיר את המקצוע 

סוכן הביטוח לעומק - הן מבחינת עמדת 
סוכן הביטוח מול המבוטחים והן מול 

חברות הביטוח. מדובר במקצוע שדורש 
אמינות, יחסי אנוש ומקצועית רבה על מנת 

לפתור בעיות ולטפל בכל מקרה ביטוחי 
לגופו".

מהו המקום הבילוי האהוב עלייך?
"אני מאוד אוהבת לטייל ברחבי הארץ 

ובחו''ל, לראות נופים, לצאת לבתי קפה 
ולקולנוע.

מה את עושה בדרך כלל בסופי שבוע?
"בסופי השבוע אני אוהבת בדרך כלל להיות 

עם המשפחה, ובעיקר עם האחיינית שלי 
מיה, לנוח ולצאת עם חברים וחברות".

"בונה את מסגרת הלימוד היעילה ביותר לסטודנטים"

הכר את עובד הלשכה    

ירושלים כ מחוז  וסוכנות  סוכנים  ־150 
מקצועי  עיון  ליום  הגיעו  בלשכה 
ב"מרכז  שעבר  חמישי  ביום  שהתקיים 

מורשת בגין" בירושלים.
החברות  עם  פעולה  בשיתוף  התקיים  הכנס 

מנורה מבטחים, שגריר וקופל גרופ.
בפתח הכנס סקר יו"ר המחוז שמואל אשורי את 
פעילות המחוז בארבע שנות הקדנציה האחרונות. 
יו"ר  לתפקיד  נוספים  מתמודדים  שאין  מכיוון 
גם  בתפקיד  לכהן  ימשיך  אשורי  סו"ב  המחוז, 
על  סיפר  הוא  ולכן  הבאה,  הקדנציה  במהלך 

התוכניות לשנים הבאות.
והדרכה  שיווק  מנהלת  ערוסי,  איילת  עו"ד 
בנושא  הנוכחים  את  עדכנה  מבטחים,  במנורה 

ביטוח תרופות מיוחדות.
אביב  תל  למחוז  משפטי  יועץ  גבע,  ג'ון  עו"ד 
בלשכה, דיבר על תקדימים בבית המשפט העליון 
במה  התמקדות  תוך  וחיים,  אלמנטרי  בביטוח 

שקרוי "האותיות הקטנות בפוליסה".
בריאות  לענייני  הלשכה  יועץ  נקבלי,  גבי 
והבריאות  הסיעוד  פוליסות  על  דיבר  וסיעוד, 

בשוק וכיצד יש לנווט בהן בחוכמה.
אריה  סו"ב  הלשכה  נשיא  קיים  הכנס  בסיום 
וקיבל  הכנס  באי  עם  חופשית  שיחה  אברמוביץ, 

נפרד  אשורי  סו"ב  הוקרה.  מגן  אשורי  מסו"ב 
במילים חמות מסו"ב אברמוביץ והודה לו על ארבע 
שנים של נתינה ותרומה רבה ללשכת סוכני ביטוח.

יום עיון מקצועי ופרידה מנשיא 
הלשכה במחוז ירושלים

רונית מורגנשטרן

מזרחי. "מקצוע סוכן הביטוח דורש אמינות ומקצועית"

סו"ב אשורי וסו"ב אברמוביץ
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בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו 
 והשבוע: איציק ממן, סוכן עצמאי בתלפיות פתרונות פיננסיים, במשרד בחולון

גיל: 40   
מצב משפחתי: נשוי + 2

 השכלה: תואר ראשון בפילוסופיה מאוניברסיטת 
בן גוריון

ותק בביטוח: כשנה
רישיון: חיים ובקרוב אלמנטרי

איך הגעת לתחום הביטוח?
“התחלתי לעבוד כסוכן עצמאי בינואר 2017. מחזיק 

ברישיון חיים ועובד כרגע על הרישיון האלמנטרי 
שלי. קודם לכן, התמחתי במדנס סוכנות לביטוח, 

מה שהיה בית ספר מצוין, ולאחר מכן החלטתי 
לצאת לדרך עצמאית. נכנסתי לתחום בגלל אשתי 
שעובדת בו כמעט 17 שנים. לפני שנכנסתי לעולם 
הביטוח עסקתי שנים רבות בשיווק וניהול מכירות.

מה אתה אוהב במקצוע?
"אני אוהב את המקצוע כי הוא מגוון מאוד ומאתגר 

מאוד. אתה צריך לשלוט במגוון תחומים שלא תמיד 
חופפים בניהם, ולבסוף לעשות אינטגרציה ביניהם 
כדי לתת כיסוי כולל ואיכותי ללקוח שעומד מולך. 
בנוסף, אני מאוד אוהב את המפגש הבלתי אמצעי 

עם הלקוחות. מזדמן לי כל יום להכיר אנשים 
חדשים ומרתקים ואני שמח שיש לי מה לתרום 

לרווחתם האישית והמשפחתית".
איפה אתה רואה את עצמך בעוד 10 שנים?

“בעוד 10 שנים אני מאחל לעצמי לנהל סוכנות 
קטנה ומקצועית שתהיה דיגיטלית לחלוטין ותיתן 

ערך מוסף ללקוח, של שקיפות לגבי המוצרים שלו, 
יעילות תפעולית לגבי כל המוצרים שלו וכן שתדע 

לתת לו מידע באופן אקטיבי על מוצרים חדשים 

שרלוונטיים לו ולמשפחתו".
איך אתה רואה את מקצוע סוכן הביטוח בעתיד?

"באם נמשיך את הרעיון של התשובה הקודמת אני 
רואה הזדמנויות גדולות לסוכנים בעתיד. לטעמי 

האישי, לא יהיה צורך בעתיד בסוכנים שיימכרו 
פוליסות, בגלל ההתפתחות הדיגיטלית המהירה. ולכן, 

בעתיד הערך מוסף של הסוכן יהיה בייעוץ מקצועי 
שהוא ייתן ללקוח, בראיה הוליסטית של צרכיו 

ורצונותיו של הלקוח, ובליווי הלקוח לכל אורך חייו, הן 
בתחום הפיננסי והן בתחום הסיכונים. אני בטוח שיהיו 

בעתיד פלטפורמות דיגיטליות שיקלו לכולם על 
החיים ולכן סוכן הביטוח יימדד בראש ובראשונה על 

המקצועיות שלו ועל השירות שהוא נותן".
מה אתה יכול להמליץ לסוכנים צעירים?

"סוכן צעיר שרק נכנס לעולם הביטוח צריך 
לבוא עם ענווה גדולה ועם מוטיבציה ענקית. לא 

לפחד אף פעם לשאול שאלות, לא לפחד לעשות 
טעויות ולנסות ליצור כמה שיותר קשרים אמתיים 

עם אנשים מהענף הזה. עם זאת, צריך לדעת 
שאם צולחים את כל הקשיים בהתחלה, הדברים 

מתייצבים להם ואז מגיעות בעיות גדולות יותר, אך 
גם אתן אפשר להתמודד".

"סוכן צעיר צריך לבוא עם ענווה 
גדולה ומוטיבציה ענקית" סוכן צעיר

‰ office@rbmedia.co.il מעוניינים להופיע במדור? שלחו פרטים למייל ‰

  ממן. "שמח שיש לי מה לתרום ללקוחות"

"זיו פתרונות חכמים נ פרצה תקרת האיכות: 
הראשונה  הביטוח  סוכנות  היא  בביטוח" 
הציבור.  אמון  תו  את  שקיבלה   בישראל 
ועדת  יו"ר  זיו,  יואל  סו"ב  שבבעלות  הסוכנות, 
ביטוח,  סוכני  בלשכת  היוצא  והסיעוד  הבריאות 
נחשבת לסוכנות הביטוח המובילה בתחום ביטוחי 
אשר  בישראל  והיחידה  הראשונה  היא  הנסיעות. 
זכתה לקבל את התו המעיד על מחויבות להגינות 

ושקיפות מול המבוטחים.
לדברי רונן רגב כביר, מנכ"ל אמון הציבור: "אנו 
ובהחלטה  גאים בעוד עסק שבחר להצטרף אלינו, 
אמיצה בחר להנחיל ולהשריש בארגונו נהלי עבודה 
במרכז.  הצרכן  את  ולשים  והגינות  שקיפות  של 
יתרה מכך אנו רואים בסוכנות 'זיו פתרונות חכמים 
בביטוח' פורצת דרך בענף הביטוח ושמחים לראות 
בה שותפה שלנו בשינוי התפיסה שבשמה הארגון 
שלנו פועל. אנו קוראים לסוכנויות ביטוח נוספות 

הוגנות  קידום  למען  אלינו  להצטרף 
בעסקים".

הסוכנות  ומנהל  מייסד  זיו,  סו"ב 
אמר כי "אנו גאים לקבל את ההכרה 
עבודתנו,  נהלי  באיכות  החשובה 
הביקורת  את  לחיקנו  מאמצים 

הציבור  אמון  ארגון  של  השוטפת 
והוגן  הגון  באופן  לפעול  ומתחייבים 

קורא לכל  "אני  זיו:  הוסיף  עוד  למען מבוטחינו". 
סוכני הביטוח לעשות את המאמץ הנדרש על מנת 
לשמור על רמה גבוהה של הוגנות ואמון, ולהצטרף 

לרשימה המובחרת של העסקים המחזיקים בתו".
"תו  את  קיבלה  בביטוח"  חכמים  פתרונות  "זיו 
אמון הציבור" בתום תהליך ארוך של בחינת נהלי 
העבודה. משמעות התו היא כי הסוכנות שומרת על 

מספר עקרונות וביניהם:
אמת והגינות בפרסום, שמירה על פרטיות וכיבוד 

החוק, הגינות בקיום ועריכת חוזים, גילוי 
למוצר  ואחריות  מידע,  ושקיפות  נאות 

ושירות נאות.
הוא ארגון חברתי,  ארגון אמון הציבור 
שהוקם במטרה לקדם הגינות בהתנהלותם 
בישראל  ציבוריים  ומוסדות  עסקים  של 
רק  מגוונים.  מקצועיים  כלים  באמצעות 
עסקים אשר על פניו נמצאו על ידי אמון 
רשאים  הארגון,  בכללי  שעומדים  כמי  הציבור 

להגיש את מועמדותם לקבלת התו.
כדאי  מי  עם  לצרכנים  מסמן  הציבור  אמון  תו 
כלפי  העסק  של  הצהרה  והוא  עסקים  לעשות 
האמינות  ההגינות,  לכללי  מחויב  הוא  כי  הציבור 
הוא  וכי  הציבור,  אמון  ארגון  שקבע  והשקיפות 
נתון להליך בקרה של הארגון. לקוחות אשר טיפול 
לפנות  רשאים  רצונם  לשביעות  אינו  בהם  העסק 

למוקד התלונות של אמון הציבור.

"זיו פתרונות חכמים בביטוח" – הראשונה 
בישראל שזכתה לקבל את "תו אמון הציבור"

בתום תהליך ארוך שבחן את נהלי העבודה, קיבלה הסוכנות את התו שמהווה הצהרה כי 
מדובר בעסק המחויב לכללי הגינות, אמינות ושקיפות של ארגון אמון הציבור

רונית מורגנשטרן

סו"ב זיו. "קורא לכל 
הסוכנים לשמור על רמה 
גבוהה של הוגנות ואמון"
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לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il :המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל

דרושים

“לסוכנות ביטוח באשדוד דרוש/ה עוזר/ת 
מקצועי/ת, מנהל/ת תיק לקוחות עם אוריינטציה 

 PART TIME OR לשיווק וניסיון בתחום הביטוח
FULL TIME שפות יתרון-סודיות מובטחת -ק"ח ל: 

"ASHBIT22@WALLA.CO.IL
דרוש/ה מנהל/ת תיק לקוחות באלמנטרי עם 

אוריינטציה בשיווק וניסיון מוכח לסוכנות ביטוח  
ותיקה בראשון לציון מייל: toli@toli.co.il נייד- 

0544363697
דרוש/ה מנהל/ת תיק לקוחות באלמנטרי עם 

אוריינטציה בשיווק וניסיון מוכח לסוכנות ביטוח  
ותיקה בראשון לציון מייל toli@toli.co.il נייד- 

 0544363697
לסוכנות ביטוח גדולה ברחובות דרושה חתמת 

רכב ודירות לחצי משרה לשעות אחר הצהריים 
בין השעות 13:30 ל- 17:30, 5 ימים בשבוע. נדרשת 
בקיאות במערכות המחשוב של פניקס והראל.ניתן 

לפנות במייל: omri@milchan-ins .co.il וטלפון: 
052-8454558 ,052-8454534

לסוכנות ביטוח בצפת דרוש/הרפרנט/ית ביטוח 
חיים שרות לקוחות, גבייה, טיפול בפדיונות 

ושינויים, טיפול בתביעות ביטוח חיים ובריאות 
יציאה לבנקים ולדואר, העבודה מתבצעת בצפת, 

שעות עבודה 08:00-16:00 ידע וניסיון בתחום  
ביטוח חיים והפנסיה-חובה, שליטה טובה 

ביישומי אופיס בדגש על שליטה מוחלטת ב־
silyael@gmail.com :קו”ח לשלוח ל EXCEL
לסוכנות ביטוח ותיקה בפתח תקוה דרוש/ה 

מנהל/ת תיקי לקוחות בביטוח חיים בעל/ת ניסיון 
 ורישיון. תנאים מצוינים למתאימים!

Hadar@avivit.co.il :קו"ח לשלוח ל 

סוכן ביטוח בירושלים, מחפש עוזרת מקצועית 
עם ניסיון בתחום ביטוח החיים קו"ח לשלוח ל: 

nechamab@shaham.co.il
לסוכנות ביטוח בפ"ת דרוש רפרנט/ית ביטוח 

טיפול שוטף מול לקוחות קיימים ולקוחות 
חדשים, העברת הצעות מחיר והפקת פוליסות 

ביטוח, עריכת שינויים ועדכונים בפוליסות 
קיימות, משרה מלאה/חלקית תנאים טובים 

 gilsh08@gmail.com למתאימים קו"ח למייל
לסוכנות ביטוח באשדוד דרוש/ה חתם/ת רכב,  
דירה, עסקים, עם ניסיון בעבודה בחברת ביטוח 
או סוכנות ביטוח לפחות שנתיים תנאים טובים 

tzachi@alfa-l.co.il :למתאימים לתפקיד מייל

 שכירות משנה

להשכרה בבניין משרדים מפואר אפרידר ביזנס 
סנטר באזור. קומה 11, 70 מ"ר מעוצב ומוכן 

לכניסה מיידית. כולל מטבח בתוך היחידה. 70 
שקל למ"ר.

להשכרה משרד באזור במגדלי אפרידר החדשים 
בקומה 13 הגבוהה צמוד למשרד ביטוח ותיק 

בתחום האלמנטר והחיים. המשרד בסיגנון 
וויוורק זכוכית שקופה המפרידה בין המשרדים.

לפרטים 0505285161 מאיר
להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח פנסיוני 
באזור הבורסה ברמת גן ,כולל כל התשתיות 

התפעוליות הנדרשות מתאים גם למתמחה או 
לסוכן פנסיוני הנמצא בראשית דרכו והזקוק 

לתמיכה/הדרכה מקיפה 050-5293836 
להשכרה משרד כולל ריהוט בתוך משרד ביטוח 
פעיל וותיק מאד בבנין יוניטרייד באשדוד- ניתן 
לשלב עם שרותי משרד ושת”פ . 050-8366429 

 rinat.maroml@gmail.com /רינת
סוכנות ביטוח באזור ר"ג מציעה חדר בסוכנות 

ללא עלות 0505238954 
2 משרדים בגודל 17 מטר ברוטו כל משרד בבניין 

וי-טאוור המפואר. עלות שכירות לחודש 3,600 
₪ ברוטו ,תשלום חודשי. התשלום כולל: ארנונה, 

חשמל, דמי ניהול, אינטרנט, מרכזיה טלפונית, 
ניקיון. וריהוט חלקי)במידה וצריך(. לפניות 

0544353580- הואלי או 03-7521521 .

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
בי. פור יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז, מעוניין 

לרכוש תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי. כולל 
מודלים גמישים ארוכי טווח, כולל משרדים. 

Michaele@b4-u.co.il 0528741331 סודיות 
מובטחת.

מעוניין לרכוש תיק ביטוח אלמנטרי באזור 
המרכז/השרון/השפלה. טל. 052-8711273, 

09-7920138, חיים.

"מרכז המומחים לביטוח ופיננסים – מעוניינים 
לרכוש תיקי ביטוח איכותיים מכל הארץ - 

 במחירים אטרקטיביים אריה אופיר – 
050-5212457 אדיר דיין – 054-2024440" 

מעוניין לרכוש תיק ביטוח באזור המרכז, השפלה 
או השרון.להתקשר אל חיים: 09-7920138 

052-8711273

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה תדהר 

סאטובי, במות אחותו

 דקלה סאטובי ז"ל 
יהי זכרה ברוך

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של חבר הלשכה משה 

קטורזה, במות אביו

 פליקס קטורזה ז"ל 
יהי זכרו ברוך

חדשות  הביטוח

זכויות ל צבירת  סוגיית  על  נעמוד  להלן 
בעבודה בזמן חופשת הלידה:

אורך חופשת לידה
שבועות,   26 הוא  הלידה  חופשת  משך  ככלל, 
לביטוח  המוסד  מאת  לידה  דמי  תשלום  ואולם 
עשר  חמישה  של  תקופה  בגין  רק  מבוצע  לאומי 
שבועות )האמור הינו בכפוף לתנאי הזכאות בחוק(. 
עובדת אשר עבדה לפי יציאתה לחופשת לידה 
פחות מ־12 חודשים אצל אותו מעסיק או באותו 
חמישה  של  לידה  לחופשת  זכאית  עבודה  מקום 

עשר שבועות.

דמי הבראה 
בהתאם להוראות סעיף 6)ה( לצו ההרחבה בעניין 
הזכאות  תקופת  "לקביעת  ש  הרי  ההבראה,  דמי 
לענין תשלום דמי הבראה תובא בחשבון תקופת 
להביא  יש  לפיכך  החוק",  עפ"י  הלידה  חופשת 
בחשבון את תקופת חופשת הלידה לצורך הזכאות 

לתשלום דמי הבראה.

חופשה שנתית 
תקופת  שנתית,  חופשה  חוק  להוראות  בהתאם 

החופשה השנתית הינה נגזרת מכמות ימי העבודה 
בפועל אותם ביצע העובד בשנה הרלבנטית.

כיום  הרווחת  לגישה  בהתאם  אלו,  בנסיבות 
ימי  צבירת  בעת  הלידה,  חופשת  ימי  נמנים  לא 

החופשה השנתיים.

דמי מחלה 
מספר  מפרטת  מחלה  דמי  לתקנות   4 תקנה 
בחישוב  בחשבון  נלקחים  אשר  בעבודה  הפסקות 
תקופת הזכאות לדמי מחלה, כולל תקופת חופשת 

לידה עפ"י חוק עבודת נשים.
לאור האמור, נראה כי חופשת הלידה צוברת ימי 

מחלה.

הפרשות סוציאליות
אשר  והתקנות  נשים  עבודת  לחוק  בהתאם 
לידה שעבדה  בחופשת  עובדת  מכוחו,  הותקנו 
לפחות  עבודה(  מקום  באותו  )או  המעסיק  אצל 
לפני תחילת ההריון, זכאית להמשך  6 חודשים 

ביצוע ההפרשה לקופת גמל על־ידי המעביד. 
ינכה  המעביד  כדלקמן:  הינו  התשלום  מנגנון 
בעד  בהפרשות  העובדת  של  חלקה  את  מראש 
מתוך  הלידה,  חופשת  הראשונים של  החודשיים 

הלידה,  לחופשת  היציאה  שלפני  האחרון  השכר 
בעבור  העובדת  של  חלקה  את  בעצמו  וישלם 
יתרת חופשת הלידה כמקדמה על חשבון השכר. 
חלק  אותו  בגין  רק  הינן  כאמור  הפרשות 
העובדת  זכאית  בו  הלידה  חופשת  מתקופת 

לדמי לידה.

פיצויי פיטורים 
בהתאם לחוק פיצויי פיטורין ותקנותיו, התקופה 
בגינה זכאית העובדת לתשלום דמי לידה מהמוסד 
מלא  באופן  המזכה  תקופה  הינה  לאומי  לביטוח 

בפיצויי פיטורים.
לדמי  זכאית  אינה  העובדת  בגינה  התקופה 
לידה, הינה למעשה חופשה ללא תשלום, ותקופה 
יום   14 על  העולה  תשלום  ללא  חופשה  של 
קביעת  לעניין  במניין  תובא  לא  עבודה,  לשנת 
שיעור פיצויי הפיטורים )קרי יש להביא בחשבון 
כל  על  בתשלום  שלא  לידה  חופשת  שבועיים 

שנת עבודה(.
לפיצויי  העובדת  לזכאות  בכפוף  הינו  האמור 

פיטורין ע"פ חוק. 

הכותב הוא יועץ הלשכה לביטוחי בריאות וסיעוד

זכויות נשים עובדות – צבירת זכויות בזמן חופשת הלידה
דוד בכור
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