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הקורס יועבר ע"י מכללת אורין שפלטר בשיתוף ביה"ס להשתלמויות שבמכללה ירושלים.

מטרת הקורס היא הכשרת סטודנטיות לעבודה מקצועית בתחום ניהול משרד הביטוח בתפקידים מקצועיים 
בחברות וסוכנויות ביטוח ובמחלקות לביטוח של מוסדות וארגונים שונים. חוץ מידע רחב בתיאוריה ובהיבטים 

שונים ומגוונים של ביטוח פנסיוני וביטוח כללי, משתתפי הקורס יקבלו מיומנות בנושאים הקשורים לארגון 
וניהול משרד הביטוח, ניצול יעיל של זמן והתמודדות עם מצבי לחץ בעבודתם היומיומית. בסדנאות, תרגולים 

וסימולציות יושם דגש על הכנתם האפקטיבית של הסטודנטיות לעבודה מעשית. 

הקורס מיועד לציבור הרחב. בקורס יוכלו להשתתף גם עובדות חברות וסוכנויות ביטוח אשר מעוניינות 
בהתקדמותן המקצועית בעבודה וגם נשים שאין להן ידע ומיומנות הקודמים ושהם מעוניינות ברכישת 

מקצוע רב אתגרי זה.

על הקורס

סטודנטים שסיימו את לימודיהם בקורס ועמדו בהצלחה בבחינות גמר בהתאם לתכנית
 הלימודים של המכללה יהיו זכאים לתעודת גמר 

תפקידו של רפרנטית/מנהלת במשרד הביטוח הוא התפקיד המפתח  בכל הקשור לתפקודו היומיומי של 
המשרד. בעבודה שוטפת, בתנאי התחרות הקשה בשוק, ההבדל בין הצלחה לכישלון נמדד ביכולות האישיות 

של צוות העובדים המקצועיים, ביכולתה של העובדת להעניק ללקוחות שירות יעיל וזמין. מנהלת משרד 
אחראית על איכות ותקינות של שירות מקצועי ונושא על כתפיו את נטל העבודה היומיומי. על נושאי 

התפקיד להיות בעל ידע רחב ביסודות עבודת המשרד בתחומים שונים של הביטוח, בעל יכולת גבוהה 
לתקשורת בינאישית, לתפקוד יעיל בתנאי תחרות קשה, עומס ולחץ בעבודה. 

3.5רקע כללי



על המרצים

אסף כץ– מרצה בכיר, מכללת אורין שפלטר השכלה פיננסית.
יואב הנגבי - מרצה בכיר בביטוח פנסיוני, מנכ"ל "גבהים" סוכ' לביטוח בע"מ.

מאיר לייזרוביץ - יועץ לניהול סיכונים בביטוח כללי, לשעבר מנהל מחלקת תביעות בהסנה חב׳ לביטוח.

* הכשרה במחשוב תועבר ע"י "ג'ון ברייס - הדרכת מחשוב״.

נושאי הלימוד העיקריים

יסודות ודיני ביטוח 
תכניות בסיסיות בביטוח פנסיוני

ביטוח מנהלים
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המוסד לביטוח לאומי
ניהול משרד הביטוח

טיפול בתביעות
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דיני עבודה 

ביטוח רכב – רכוש
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ביטוחי בריאות והסיעוד
ביטוחי דירה

ביטוח נסיעות לחו״ל
ביטוחים הנדסיים

קרנות פנסיה
סדנאות מחשוב

סדנאות מקצועיות

מועד פתיחת הקורס
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פרטי הקורס

3.5 חודשים, כ- 120 שעות אקדמיות משך הקורס
26 מפגשים בימי א' ו-ד' בין השעות 17:00-21:00

דרישות קדם

אין דרישות קדם.

עזרה ממשית ומועילה בהשמה מקצועית



אורין שפלטר הינה קבוצת ההשכלה הפיננסית המובילה והגדולה בישראל. הקבוצה בעלת שנים רבות של ניסיון הדרכתי 
ומוניטין בתחום ההוראה הפיננסית, ובפרט בתחום ההכשרות המקצועיות למבחני הרשות לניירות ערך, משרד האוצר, משרד 

התמ״ת וקורסי העשרה במוסדות פיננסיים. צוות המרצים שלנו פועל בגופים הפיננסיים המובילים בארץ, כגון הבנקים 
המובילים, מוסדות אקדמיים וחוץ-אקדמיים, מכללות פרטיות, בתי השקעות וחברות ביטוח ופנסיה רבות.

מכללת אורין שפלטר מציעה מגוון קורסים והכשרות עם התמחות בעולם הביטוח. בין היתר קורסים כלליים בעולם הביטוח, 
קורס חתמים, קורס רפרנטים, ביטוח פנסיוני מתקדם, וכמו כן שותפה בהעברת קורסי מפקחים בחברות ביטוח שונות.

אנו באורין שפלטר מאמינים במוצר איכותי ועל כן שמים דגש רב על איכות ומקצועיות המרצים. מנהלי החברה הם גם המרצים 
המובילים במכללה ועל כן מחוברים למתרחש בכיתות ופועלים לשיפור מתמיד תוך הקפדה שבכל הקבוצות החומר המועבר 

אחיד וברמה הגבוהה ביותר. המרצים במכללה עוברים הכשרה ארוכה ומלאה ונבחנים לאורך הדרך על בסיס משובים 
ותוצאות הסטודנטים. 

אנו באורין שפלטר מציעים ליווי צמוד מתחילת הקורס ועד סופו, החל מהפגישה עם יועצת הלימודים בה מותאם לסטודנט 
מסלול הלימודים האופטימלי עבורו, ועד פרסום שחזורי הבחינות וההמלצות לערעורים. 

הארגון שם לו למטרה, מעבר להכשרה מקצועית והכנה לבחינות, להגדיל את המודעות הפיננסית של הציבור הישראלי תוך 
הקניית כלים לניהול נכון של ההון האישי, החיסכון הפנסיוני וההגנה הביטוחית, ובכך להביא לשיפור רמת החיים והגדלת הסכום 

הנצבר לעת זקנה. בתוקף היותו הגוף המוביל בתחום הכשרת עובדים בתחומים פיננסיים, הארגון רואה עצמו מחוייב לספק 
לעוסקים בתחום, כלים וידע לשימור והשבחת רמתם המקצועית.

קבוצת אורין שפלטר צועדת קדימה, עם חזון ברור וארוך טווח, עם חוזק פיננסי ובמטרה ברורה: לבנות עסקים מצליחים, 
מובילים, ויוצרי ערך למען המשקיעים, הלקוחות, העובדים והקהילה.

על המכללה

החזון של הקבוצה

מרצים מנוסים ומקצועיים בכל קורס.

מחלקת השמה עם משרות נחשקות מכל חברות הביטוח, בתי ההשקעות והבנקים המובילים במשק.

חומרי לימוד ברמה הגבוהה ביותר.

קורסי העשרה והכשרות בתחום שוק ההון.

יחס אישי וחם לאורך כל הדרך.

למה ללמוד באורין שפלטר?

מכללת אורין שפלטר
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