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מחדל הביטוח הסיעודי הקולקטיבי מגיע לכנסת

"הביטוח הסיעודי הקולקטיבי הכניס 
את חברות הביטוח לקשיים"

ליצמן מבטיח חוק סיעוד ממלכתי החל מה־1 בינואר 2017 ‰ ארגוני הבריאות מכינים תביעה 
ייצוגית גם נגד ועדי העובדים: "הם אחראים למחדל לא פחות מחברות הביטוח" 

רונית מורגנשטרן 

המחדל  הסיעודי?  ?

בנושא " שלהן  הקשיים  עם  להתמודד  כדי 
עוד  יקצצו  הביטוח  חברות  הסיעודי  הביטוח 
בעמלות הסוכנים בתחום זה" - כך מעריך אבי 
ל"ביטוח  בריאיון  בסיעוד,  להגנה  מומחה  רייטן, 

ופיננסים".
לדברי רייטן, למרות הסערה הציבורית בנושא, 
חברות הביטוח שומרות לאחרונה על פרופיל נמוך 
שהביטוח  "כיוון  הסיעודי,  לביטוח  הקשור  בכל 
הסיעודי הקולקטיבי הכניס אותן לקשיים, כשאגף 
את  להגדיל  הביטוח  חברות  את  חייב  ההון  שוק 
רובן   - התוצאה  זה.  ביטוח  בגין  שלהן  הרזרבות 
קולקטיביים,  סיעודיים  ביטוחים  מחדשות  אינן 
המפקחת  להוראת  בשנה  הדחייה  למרות 
מוזלות  חדשות  פוליסות  מציעות  ולא  בנושא 

כאלטרנטיבה".

סיעוד ממלכתי בתוך שנה
בכנסת,  הגמלאים  שדולת  התכנסה  אתמול 
הציוני(.  )המחנה  שי  נחמן  הכנסת  חבר  בראשות 
ושר  ליצמן  יעקב  הבריאות  שר  השתתפו  בכנס 
הרווחה חיים כץ, יו"ר האופוזיציה בוז'י הרצוג ו־11 
חברי כנסת נוספים. לכנס הגיעו עשרות גמלאים, 

וכן ארגוני גמלאים, מומחים לסיעוד ועוד.
הגמלאים  קראו  בה  הסוערת,  הישיבה  בסיום 
הבריאות  שר  הבטיח  ממלכתית,  חקירה  לוועדת 
ליצמן כי "ב־1 בינואר 2017 חוק הביטוח הסיעודי 
ההסכמים  של  לסיכומים  בהתאם  לתוקף  ייכנס 
הקואליציוניים. אני עומד בפני תיקונים אחרונים 
עם מנהל אגף התקציבים באוצר והשר. אני יכול 
עד  אשקוט  ולא  אניח  שלא  נדר,  בלי  להבטיח, 
פי  על  ייכנס".  והוא   - לתוקף  ייכנס  שהביטוח 
המדינה  תתקצב  ליצמן',  'מתווה  המכונה  החוק, 
ממלכתי,  בריאות  בחוק  כמו  בסיסי,  סיעוד  סל 
כפי  ב־0.5%.  הבריאות  מס  בהעלאת  ימומן  והוא 
שכבר פורסם, משרד הבריאות מתנגד למתווה של 
לביטוח  מעבר  המציעה  סלינגר,  דורית  המפקחת 
המשלים הסיעודי של קופות החולים לכ־100 אלף 
הביטוח  וחברות  60 שנפלטו,  גיל  מעל  מבוטחים 

אינן מוכנות לבטח אותם בשל גילם.
רבים מהנוכחים בישיבה טענו כי יש צורך בפתרון 
מיידי, ואי אפשר לחכות שנה לפתרון. יש לציין כי 
מסקר שהזמינה הסתדרות הגמלאים עולה כי 81% 
 79% וכי  ליצמן,  שמציע  בחוק  תומכים  מהציבור 
כדי  הבריאות  מס  בהעלאת  תומכים  מהנשאלים 

לממן אותו. 

ייצוגיות נגד ועדי העובדים 
נגד  מתגבשות  ייצוגיות  תביעות   5 "לפחות 
האפשרות  את  בוחנים  גם  ואנחנו  הביטוח,  חברות 
לתבוע את ועדי העובדים בחברות הגדולות, שהם 
בדיוק  במחדל  אשמים  והם  הפוליסה,  בעלי  היו 
יו"ר  גיסין,  מידד  מסר  כך   - הביטוח"  חברות  כמו 
גג  ארגון  המהווה  ישראל(  בריאות  )צרכני  צב"י 
גיסין,  לדברי  בישראל.  חולים  ארגוני  עשרות  של 
שדולת הגמלאים בחיפה כבר מתייעצת עם עורכי 

דין לגבי הגשת תביעה ייצוגית נגד חברות הביטוח 
אפשרות  בודקים  "אנחנו  שקלים.  מיליוני  במאות 
חוקית לצרף כנתבעים גם את ועדי העובדים, שהם, 
ויועצי הביטוח שלהם, אשמים במחדל כמו החברות 
הביטוח  מחברת  קיבלו  העובדים  ועדי  והרגולטור. 
כתוב  היה  שבה  לידיהם,  הקבוצתית  הפוליסה  את 
שהפוליסה מסתיימת לאחר תקופה מסוימת. הם לא 
העובדים שהחברות רשאיות לא לחדש  עדכנו את 
סיעודי.  ביטוח  בלי  אותם  ולהשאיר  הפוליסה  את 
ואכן, בשנתיים האחרונות כ־1.2 מיליון מהם נזרקו 
לאחר   - פתרונות  בלי  הקולקטיביים  מהביטוחים 
שהרוויחו  הביטוח  לחברות  שנים  עשרות  ששילמו 
ל"ביטוח  גיסין  אמר  חשבונם",  על  מיליארדים 

ופיננסים".
להצליח  הסיכוי  כי  מעריך  רייטן  אבי  ואולם, 
נמוך,  הוא  הביטוח  חברות  נגד  ייצוגית  בתביעה 
ידעו בפוליסות שהוציאו  משום שחברות הביטוח 
לארגונים שקנו מהם את הביטוחים הקולקטיביים, 
שמדובר בפוליסה מוגבלת בזמן. "חברות הביטוח 
כיסו את עצמן", אומר רייטן, "האשמים העיקריים 
הם ועדי העובדים וגם היועצים הביטוחיים שלהם, 
מועד  את  קטנות,  באותיות  ולא  לקרוא,  שיכלו 
תום תקופת הביטוח – זה מופיע בשורה השלישית 

בתחילת הפוליסה".  

ליצמן: "אני עומד בפני תיקונים 
אחרונים עם מנהל אגף התקציבים 
באוצר והשר. אני יכול להבטיח, בלי 

נדר, שלא אניח ולא אשקוט עד 
שהביטוח ייכנס לתוקף - והוא ייכנס"

ישיבת שדולת הגימלאים. "1.2 מיליון מבוטחים נפלטו"
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רפורמה  בהמתנה?  ?

אוצר הודיע על דחיית הוזלת הביטוח ה
 –  2017 בינואר  ל־1  לרכב  החובה 
זהו  כי  מעריכים  הביטוח  ובענף 
שיפורים"  ל"מקצה  בדרך  ראשון  צעד  רק 
הרפורמה,  הביטוח.  חברות  לטובת  ברפורמה, 
שהייתה אמורה להיכנס לתוקף ב־2016, תחייב 
מה־1  שהחל  ה"פול",  תאגיד  את  רק  זה  בשלב 
בהתאם  מוזלים  חדשים  ביטוחים  ימכור  במרץ 
של  מלחצים  נובעת  הדחייה  האוצר.  להוראות 
חברות הביטוח, שטענו כי יידרש להם זמן ארוך 
האוצר,  שר  הכריזו  עליה  לרפורמה,  להתארגן 
דורית  הביטוח,  על  והמפקחת  כחלון,  משה 

סלינגר. 
בענף ביטוח הרכב מעריכים כי במהלך השנה 
ינסו  הרפורמה,  ביישום  הדחייה  בשל  שהרוויחו 
החברות למתן אותה לטובתן. החברות טענו בפני 
האוצר כי הוזלת התעריפים תגרום להם להפסדי 
ביציבות  לפגוע  עלולה  והיא  גדולים,  הכנסות 
הביטוח,  חברות  איגוד  החברות הקטנות. מנכ"ל 
מאיר שביט, אף הזהיר מפני ייקור ביטוח הרכוש 
ברכב )ביטוח מקיף(,  בניסיון של חברות הביטוח 

לפצות עצמן על הוזלת הביטוח החובה.

הנחות של עד 50%
היו  החובה  ביטוח  מבוטחי  הרפורמה,  על־פי 
עד  של  משמעותיות  מהנחות  ליהנות  אמורים 
ייקבעו  ההנחות  השנתי.  הביטוח  ממחיר   50%
בהתאם לרמת הסיכון של הנהג, והתקנת מתקני 
בטיחות ברכב ומערכות התראה כגון מוביל איי 

ואייווקס.
במסיבת העיתונאים עם הכרזת הרפורמה אמר 
ניצול  נועדו למנוע  "הפעולות שלנו  כי  כחלון 
אזרחים  מחייבת  ישראל  מדינת  הציבור.  של 
לוודא  עלינו  ולכן  חובה  רכב  ביטוח  לרכוש 
שוק  טוב.  ושירות  הוגן  מחיר  יקבל  שהציבור 
הביטוח מגלגל 5 מיליארד שקלים בשנה, כאשר 

הרווח של החברות הוא 20%".
היה  אמור  ראשון  בשלב  הרפורמה,  פי  על 
ביטוח  תעריפי  את   50% עד  להוזיל  ה"פול" 
חברות  ה"פול".  מבוטחי  אלף  לכ־850  החובה 
הביטוח היו אמורות להתיישר בהתאם, ולשווק 
במחירים  חובה  ביטוח  פוליסות  החופשי  בשוק 

של עד 90% ממחירי ה"פול" )תעריפים הזולים 
ב־10% לפחות מאלה של ה"פול"(. ה"פול", שהוא 
מאגר מבוטחים בבעלות חברות הביטוח, כולל 
אינן  הרגילות  הביטוח  שחברות  נהגים  בעיקר 
מוכנות לבטח אותם, כלי תחבורה ציבורית, כלי 
מהווים  ה"פול"  מבוטחי  וכד'.  דו־גלגליים  רכב 
חובה,  בביטוח  המבוטחים  מכלל  משליש  פחות 
אותם  בשוק,  המקסימום  מחירי  הם  ומחיריו 

קובעת הממשלה. יש לציין, כי חברות הביטוח 
יוכלו להציע תעריפים זולים גם לפני 2017, אך 

יהיו מחויבות בכך רק ב־1 בינואר 2017. 

"לא ירידה דרסטית" 
לביטוח  הוועדה  יו"ר  מונין,  אריאל  לדברי 
אלמנטרי בלשכה: "במשך שנים רבות היה ענף 
החובה הגורם המרכזי לרווח של חברות הביטוח. 
והוריד  העיוות,  את  לתקן  החליט  האוצר 

קביעת  באמצעות  החובה,  מחירי  את  דרמטית 
תעריף 'פול' חדש, שיאפשר גם הוזלת המחירים 
למבוטחים רגילים", הוא אומר, "אבל יש לזכור 
האוצר אמור מתוקף תפקידו  דבר  שבסופו של 
כי  נראה  הביטוח.  חברות  יציבות  על  גם  להגן 
הירידות  כי  מסמן  השבוע  שהוציא  התיקון 
והתעריף החדש,  יהיו פחות דרמטיות משצפה, 
שייצא כבר במהלך שנה זו, אמנם יהיה זול יותר 

שבישר  כפי  דרסטית  ברמה  לא  אך  מהקיים, 
עליה".

כתוצאה  ספק שבעתיד,  "אין  כי  מוסיף  מונין 
משיפור התשתיות במדינה, שיפור הטכנולוגיה 
חדשות,  טכנולוגיות  והכנסת  ברכבים  הקיימת 
צפויה ירידה בכמות הנפגעים ובכך גם בתעריפי 
החובה. הענף נמצא בטלטלה, וכמו בכל טלטלה, 
בסופה צפוי הענף להגיע לנקודת האיזון הנכונה 

גם לחברות וגם לציבור המבוטחים".

סדקים ראשונים ברפורמה להוזלת ביטוח 
החובה: האוצר דוחה היישום ל־2017 

 חברות הביטוח צפויות לנצל את הדחייה כדי לנסות למתן את הרפורמה ‰ 
מונין: "בשל לחצי החברות - ההוזלה לא תהיה דרסטית כפי שהאוצר בישר"

רונית מורגנשטרן

סלינגר וכחלון. "הציבור יקבל שירות טוב ומחיר הוגן"

אריאל מונין: "התיקון שהוציא השבוע האוצר מסמן 
כי הירידות יהיו פחות דרמטיות משצפה, והתעריף 

החדש, שייצא כבר במהלך שנה זו, אמנם יהיה זול יותר 
מהקיים, אך לא ברמה דרסטית כפי שבישר עליה"
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חדשות  הביטוח?  ?

והחיסכון א הביטוח  ההון,  שוק  גף 
לשפר  שנועדה  טיוטה  פרסם  באוצר 
את השירות שמקבלים מבוטחי ביטוח 
על  פורסמה  הטיוטה  מים.  נזקי  בגין  דירה 
איכות  על  מבוטחים  מצד  רבות  תלונות  רקע 
השירות בתחום, וגם תלונות מצד נותני שירות 
שנקראים, למשל, לתיקון קטן ונדרשים לבצע 

שלל תיקונים בבית המבוטח.
על פי הטיוטה, תורחב רשימת נותני השירות 
של  שבהסדר(  )שרברבים  המים  נזקי  בתחום 
פרטיים.  שרברבים  גם  ותכלול  הביטוח,  חברת 
מ־15,  יפחת  לא  מחוז  בכל  השרברבים  מספר 
נותני  במניין  תיחשב  שרברבים  חברת  כאשר 

השירות כשרברב אחד.

פיצוי על איחור 
לתאם  תחויב  הביטוח  חברת  הטיוטה,  פי  על 
זמן  פרק  תוך  שבהסדר  שרברב  להגעת  מועד 
שלא יעלה על 24 שעות מזמן פניית המבוטח. 
לקוח שלא נקבע לו מועד בתוך פרק זמן של 24 

שעות יקבל פיצוי בסך 300 שקלים.
ההגעה  למועד  מעבר  ההמתנה  זמן  בנוסף, 
עלה  ההמתנה  זמן  אם  שעתיים.  על  יעלה  לא 
יקבל  שעות,  משלוש  יותר  לא  אך  שעתיים 
זמן  אם  שקלים.   300 של  בסך  פיצוי  המבוטח 
ההמתנה עלה על שלוש שעות, המבוטח יפוצה 

ב־600 שקלים. 
בסיום מתן השירות על ידי שרברב שבהסדר, 

קובעת הטיוטה, יערכו חברות הביטוח בירור עם 
המבוטח לגבי שביעות רצונו מהשירות שקיבל, 
גם אם הנזק לא תוקן. הבירור יכלול התייחסות 
התיקון,  ואיכות  השירות  מתן  למהירות 
שייקבע  הציון   .5 עד  מ־1  דירוג  באמצעות 
הציונים  כממוצע  יחושב  שבהסדר  לשרברב 
שניתנו לו על ידי המבוטחים, ויפורסם על ידי 

חברת הביטוח ברשימת השרברבים שבהסדר.

הלשכה מברכת
הביטוח  חברות  להערות  הועברה  הטיוטה 

יו"ר  מונין,  אריאל  ביטוח.  סוכני  ולשכת 
הוועדה לביטוח כללי בלשכת סוכני ביטוח, 
מסר כי "לאורך השנתיים האחרונות לשכת 
סוכני ביטוח חזרה והתריעה כי רמת השרות 
בנזקי המים כפי שהיא, אינה יכולה להימשך. 
"אנו מברכים על כך שמשרד האוצר הרים 
את הכפפה ופרסם טיוטה שמציעה אבני דרך 
אנו  להגיב.  הביטוח  ענף  יידרש  שעליהם 
לשיפור  יביא  שיוצג  פתרון  כל  כי  בטוחים 
רמת השרות לה זוכים המבוטחים ובכך נצא 

לדרך חדשה".

עקבות תלונות רבות שהגיעו ללשכה ב
חברות  מול  ג'  צד  תביעות  בנושא 
לביטוח  הוועדה  החליטה  הליסינג, 
זה  לנושא  לתת  מונין,  אריאל  בראשות  כללי 
קדימות בפעילותה בשנה החולפת – והפעילות 

מתחילה לשאת פרי. 
שבחן  מצומצם  צוות  "הקמנו  מונין,  לדברי 
החברות  עיני  את  להאיר  וניסה  התלונות  את 
השונות לגבי המורכבות בטיפול, ואת הסחבת 
שנוצרת ופוגעת בלקוח ובסוכן הביטוח. פנינו 

לכל חברות הליסינג, ויש לזכור כי אלה אינן 
חברות ביטוח, והטיפול בתביעות מורכב יותר, 
של  תביעות  ישוב  לחוזר  כפוף  שאינו  משום  

האוצר".
שיתוף  נוצר  הוועדה  פעילות  בעקבות 
פעולה עם שלמה סיקסט. "לאחר מגעים עם 
החברה בשנה החולפת החליטה שלמה סיקסט 
לאמץ כמה רעיונות שהעלנו כדי לשפר את 
למחלקת  החברה  בין  והתקשרות  השירות 
סיקסט  שלמה  היתר,  בין  ג'.  צדי  התביעות 

סוכנים  "דסק  הסוכנים  לרשות  מעמידה 
אלקטרוני", שיאפשר לכל סוכן להפנות את 
באמצעים  ספציפית  תביעה  בטיפול  תלונתו 
מצידה  ושלמה  כפתור,  בלחיצת  נוחים, 
תבדוק ותנסה לקדם את הטיפול. אנו כולנו 
תקווה, כי חברות נוספות בשוק ישתפו עימנו 

פעולה", סיכם מונין.
רונית מורגנשטרן

לדבר הסוכנים האלקטרוני

ביטוח הדירות החדש? יותר שרברבים, פיצוי 
כספי ללקוח – וציונים לאנשי המקצוע

על רקע ריבוי התלונות על איכות השירות, מפרסם האוצר טיוטה לשיפור השירות 
בביטוחי הדירות ‰ לשכת סוכני ביטוח מברכת: "המצב לא יכול להימשך ככה" 

רונית מורגנשטרן

שיתוף פעולה עם שלמה סיקסט בנושא תביעות צד ג'

פיצוי של 600 שקלים ללקוח במקרה של איחורים

http://www.sochen-ins.co.il/43947221-85f2-47c4-90fc-c89a70df3d9f
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מחליפים  תפקידים?  ?

במחוז ב סוכם  עליה  הרוטציה  מסגרת 
חיפה והצפון ובמחוז תל אביב והמרכז, 
אדוני,  מיכה  פברואר  בתחילת  יחליף 
ליאור  את  עמקים,  גליל  טבריה  סניף  יו"ר 
והצפון.  חיפה  מחוז  יו"ר  בתפקיד  רוזנפלד 
רוזנפלד ימשיך לכהן כיו"ר סניף חיפה, הסניף 
הגדול במחוז, בשנתיים הבאות. במחוז תל אביב 
והמרכז החליפה בתחילת השנה נוגה עקל, יו"ר 
סניף רמת־גן־גבעתיים, את עמוס גואטה, שכיהן 
כיו"ר המחוז בשנתיים האחרונות, וימשיך לכהן 

כיו"ר סניף חולון־בת־ים.
מסר   ,1980 משנת  לשכה  חבר  אדוני,  מיכה 
טובה  "הרוטציה  כי  לתפקיד  כניסתו  לקראת 
מביאה  שהיא  משום  ארגון,  לכל  וחשובה 
ולפעמים   - חדשות  תובנות  רענן,  רוח  משב 
גודל  את  מבין  אני  ושונה.  אחרת  חשיבה  גם 
בימים  בפרט  כתפי,  על  המוטלת  האחריות 
עם  ומתמודד  טלטלה  עובר  הביטוח  ענף  בהם 
רגולציה כבדה. אני רואה  חשיבות בקשר טוב 
והוגן עם חברות הביטוח ומנהליהן, ומאמין גדול 

בהדברות וביצירת אמון הדדי", אמר. 
ביטוחים  במכירות  ייאבק  כי  מוסיף  אדוני 
ביטוח  ובסוכני  ידי חברות הביטוח  ישירים על 
לקולקטיבים  התנגדותו  פעולה.  שמשתפים 
הענף.  של  החולה  הרעה  הם  לדעתו   - נחרצת 
הסוכן  בהתמקצעות  להתרכז  גם  מתכוון  אדוני 

בטכנולוגיה מתקדמת.

"תנופה ליעד הבא"
רוזנפלד  אמר  התפקיד  את  עזיבתו  לקראת 
של  חודשים  ושלושה  שנתיים  מסיים  "אני  כי 
עשייה בלתי פוסקת. קיימנו עשרות כנסים, ימי 
עיון, מפגשי בוקר ופעילויות הדרכה. לראשונה 
בלשכה הובלנו בכמות החברים ובכמות הסוכנים 
החדשים, לרבות הצעירים. קיימנו גם פעילויות 

רבות מאד למען הקהילה בצפון". 
לדבריו, "בחודשיים האחרונים קיבלתי עשרות 
בי שלא לקיים את  פניות של סוכנים שהפצירו 
הסכם הרוטציה, על מנת לשמור על המחוז. אך 
זוהי לא דרכי.  חונכתי על ערכים, לרבות קיום 
המחוז,  למען  בתפקידו  למיכה  אסייע  הסכמים. 
ואני מאחל למיכה ולכולנו הצלחה. לפעמים צריך 

לקחת צעד אחורה כדי לקבל תנופה ליעד הבא".
גם אדוני מלא תשבחות לקודמו, "שהשקיע את 
כל כולו, ובהתנדבות, למען הסוכנים". לדבריו, 
"אני אוהב לעשות את הדברים בשיתוף פעולה 
אני   שמחליט.  הוא  אני  ובסוף   - ובהתייעצות 
ליאור".  עם  ביחד  זאת  בהחלט מתכוון לעשות 
מינון  את  דרסטי  באופן  להוריד  יש  לדעתו, 
הכנסים, שלא אחת מכבידים על הסוכנים, אך 
מצד שני הוא קורא לסוכנים המדירים רגליהם 
להראות  הלשכה,  לכנסי  "להגיע  מהכנסים 
חדשים  פרצופים  לראות  רוצה  אני  מחויבות. 

בכנסים, שיהיו מקצועיים ומעניינים", אמר. 

"בית חם לסוכנים"
נוגה עקל, יו"ר מחוז תל אביב והמרכז הטרייה, 
רבות  ופעילה   ,1996 משנת  ביטוח  סוכנת  היא 
עם  האחרונות.  בשנים  והלשכה  המחוז  בפעילות 
לפני  "עוד  כי  עקל  אומרת  לתפקיד,  כניסתה 
שונה  פעילות  תוכנית  גיבשתי  לתפקיד  כניסתי 
לתת  היא  מטרתי  הבאות.  לשנתיים  ומגוונת 

והעשרה,  לימוד  תוכניות  כלים,  המחוז  לסוכני 
שתובא  בעיה  לכל  קשבת  ואוזן  הכוונה  יעוץ, 

בפני".
עקל מדגישה כי "לשכת סוכני ביטוח הינה בית 
חם לסוכניה, ויחד עם הצוות המיומן והמקצועי 
בהן  המטרות,  להשגת  ונתקדם  נקדם  בלשכה 
הסוכנים  וגיבוש  במחוז  החברים  מספר  הגדלת 
שבה  מסגרת  אצור  ביניהם.  פעולה  ושיתופי 
יוכלו הסוכנים לפנות אלי עם בקשות ורעיונות 

לקידום פעילויות שונות", היא אומרת. 
היו"ר היוצא, עמוס גואטה, מסכם את תקופתו, 
כיו"ר  תפקידי  במסגרת  האחרונות,  "בשנתיים 
לקדם  הזדמנות  ראיתי  בלשכה,  הגדול  המחוז 
סוכני  עבור  מקצועית  חשיבות  בעלי  נושאים 
נושאים,  של  ארוכה  בשורה  עסקנו  הביטוח. 
הלשכה,  של  הפרישה  מיזם  השקת  ביניהם 
שיתופי  וגם  שונים,  בנושאים  עומק  סדנאות 
לנוגה  מאחל  אני  לקהילה.  תרומה  של  פעולה 
להמשיך  כדי  הכל  ואעשה  בתפקידה,  הצלחה 

ולתרום מניסיוני לטובת המחוז". 

 רוטציה במחוזות חיפה ותל אביב: 
 "נמשיך בפעילות למען סוכני הביטוח"

 מיכה אדוני יחליף את ליאור רוזנפלד במחוז חיפה והצפון ‰ נוגה עקל החליפה את עמוס גואטה 
במחוז תל אביב והמרכז 

רונית מורגנשטרן

מיכה אדוני: "הרוטציה טובה 
וחשובה לכל ארגון, משום 

שהיא מביאה משב רוח רענן, 
תובנות חדשות - ולפעמים גם 

חשיבה אחרת ושונה"

נוגה עקל: "עוד לפני כניסתי 
לתפקיד גיבשתי תוכנית פעילות 
שונה ומגוונת. מטרתי היא לתת 

לסוכני המחוז כלים, יעוץ, הכוונה 
ואוזן קשבת לכל בעיה"
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מידע  שימושי

הביג דאטה משנה את עולם הביטוח
 מילת הבאז שמשפיעה על כל תחומי חיינו מגיעה גם לתחומי הביטוח, והאפשרויות אין סופיות: 

 דיוק של הערכות סיכונים, פרמיות הוגנות יותר ואפילו איתור הונאות ‰ אך יש גם לא מעט 
סוגיות אתיות שצריך לפתור

 Forbes ,ברנרד מאר

עיקרון ת לפי  פועלת  הביטוח  עשיית 
פוליסות  רוכשים  הלקוחות  הסיכון. 
על בסיס הערכות של הדברים הרעים 
והסוכנים מציעים להם  שעשויים לקרות להם, 
את  שיכסו  העלויות  הערכת  בסיס  על  כיסוי 

התביעות. 
תועיל  הסיכונים  את  ויותר  יותר  לדייק  דרך 
ה"ביג  היא  היום  הבאז  ומילת   – הצדדים  לכל 
ההולכת  לכמות  מתייחס  המונח  דאטה". 
דיגיטלי,  מידע  ואחסון  יצירה  של  וגדלה 
שמפותחות  המתקדמות  הפרוצדורות  ושל 
מודלים  הזה.  במידע  סדר  לעשות  לסייע  כדי 
יכול  מה  ולהבין  לאמוד  מסייעים  סטטיסטיים 
להתרחש בעתיד - ותעשיית הביטוח מבינה את 

הפוטנציאל האדיר שלהם. 
דאטה  הביג  של  החשובים  מהשימושים  אחד 
הביטוח  חברות  התמחור.  מדיניות  קביעת  היא 
שיוותר  כך  הפרמיות  את  לתמחר  חייבות 
בצורה  גם  אך   – הסיכון  את  המכסה  רווח  להן 
רבים  מבטחים  וכך,  הלקוח.  לתקציב  שתתאים 
על  שמבוססות  חבילות  כיום  מציעים  בארה"ב 
פרטני  מידע  מועבר  באמצעותה  טלמטריה, 
והרגליו של הנהג,  למערכת על צורת הנהיגה 
ונבנה לו פרופיל אישי ומדויק מאוד. באמצעות 
השוואה של פרופיל זה עם מידע על אלפי נהגים 
אחרים, יכול המבטח לבצע הערכה מדויקת של 
או  בתאונה  מעורב  להיות  הלקוח  של  הסיכון 

שרכבו ייגנב. 
ביטוח  לעולם  בדרכה  נמצאת  דומה  מהפכה 
של  הגדלה  השכיחות  בשל  והחיים,  הבריאות 
אפל,  של  השעון  כמו  לבישה,  טכנולוגיה 
ומספק  המבוטח  של  החיים  אורח  אחר  שעוקב 
הערכה של סגנון החיים ורמות הפעילות שלו. 
חלק מהמבוטחים בארה"ב כבר מציעים לא רק 
פרמיה המבוססת על הרגלים אלה, אלא אפילו 
פרמיה "גמישה", שמחירה יורד בהתאם לשיפור 

בהרגלי הלקוח. 

בעיות אתיות
בשני המקרים המתוארים ישנן דאגות אתיות 
סוגיית הפרטיות. טלמטריה  ובראשן  מהותיות, 
בהם  הכבישים  כל  ניטור  דרך  פועלת  בנהיגה 
הנהג נוסע, וכל כביש כזה מקבל ציון עם שיעור 
הסכנה על בסיס מספר התאונות שדווחו בו. זה 
לא אומר שחברת הביטוח צריכה לשמור מידע 

זאת  על כל נסיעה של הנהג – אפשר לעשות 
גם בדרכים אנונימיות עם נתוני GPS מוצפנים 
או נתונים שמצביעים רק על השיעור הכבישים 
המסוכנים בנסיעותיו של הלקוח, מבלי להצביע 

על הדרכים הספציפיות בהן נסע. 
לבעיות  הפוטנציאל  הבריאות,  בתעשיית 
יסכימו  האנשים  רוב  יותר.  מורכבות  אתיקה 
לא  חיים  בסגנון  שבוחרים  שאנשים  שהגיוני 
המדע  אך  יותר.  ישלמו   - עישון  כמו   - בריא 
מגנטיקה,  יותר  מושפעת  שבריאותנו  הראה 
כך שעדיף שאלו שנולדו עם גנים "בעייתיים" 
ישלמו יותר. אבל האם זה הוגן? טכנולוגיית ביג 
דאטה כמו פרופילים גנטיים וניתוחי התנהגות, 
שנגרמת  מחלה  בין  הבחנה  לשרטט  מאפשרת 
מבחירות שגויות, לבין מצב בריאותי שמושפע 
סף  שומרי  שיהיו  חשוב  גנטיים.  מגורמים 
ושהביטוח  מתבצעת  הזאת  שההבחנה  שיוודאו 
דרך  ייפתר  שבוודאי  מצב  וזהו   - הוגן  יהיה 

רגולציה ולא על ידי כוחות השוק בלבד.
בהונאות  יעילותו  את  הוכיח  אף  דאטה  ביג 
ביטוח, דרך השוואה בין פרופילים של תביעות 
עבר שהוכח כי נעשו במרמה. כך אפשר לבצע 
חקירה מעמיקה יותר על תביעות חשודות ועל 
האדם שמאחוריהן, ואף לבחון את רשת האנשים 

או  החברתיות  הרשתות  דרך  אליו  שמקושרת 
דמוגרפי.  מידע  של  אחרים  פתוחים  מקורות 
אפשר אף יהיה לבדוק גורמים אחרים שמעורבים 

בתביעה, כמו מוסכים. 

שימושי גם בשיווק
שימוש שלישי חשוב של ביג דאטה בתעשיית 
של  יותר  מעמיקה  הבנה  שיווק.  הוא  הביטוח 
להציע  הביטוח  לחברות  לגרום  יכולה  הלקוח 
מוצרים ושירותים שיתאימו לצרכים שלנו באופן 
פרופיל  ניתוח  ידי  על  מושג  הדבר  יותר.  יעיל 
הלקוח דרך מידע מהרשתות החברתיות, המיילים 
אישיות  שיווק  אסטרטגיות  ליצור  כדי  וכדומה, 
עבור כל לקוח. החברה אף יכולה לאסוף מידע על 
שלה,  באתר  המבוטח  של  והפעולות  ההתנהגות 
והשתתפותו  העזרה  בקטגוריית  הזמן  אורך  כמו 

בפורומים, כדי לבנות לו פרופיל ייחודי. 
להביא  שיכול  כלי  ספק  ללא  הוא  דאטה  ביג 
כמו  הביטוח,  לתעשיית  עצום  חיובי  שינוי 
שירות טוב יותר, מחירים מדויקים יותר וירידה 
על  רבים  דיונים  יהיו  עוד  ההונאות.  בנזקי 
היתרונות והבעיות ככל שהטכנולוגיה תתקדם 
להראות  נלהבת  התעשייה  כולל,  במבט  אך   –

שאין מה לפחד מהביג דאטה. 

השעון יעקוב אחר הפעילות הגופנית ואורח החיים - ושיפור יביא להוזלת הפרמיההשעון יעקוב אחר הפעילות הגופנית ואורח החיים - ושיפור יביא להוזלת הפרמיה
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דור  חדש

08 . 03 . 2016

"לא אטרקטיבי": התדמית הבעייתית 
של ענף הביטוח בעיני דור המילניום 

מחקר בארה"ב בדק מה חושבים צעירים על עולם הביטוח, מדוע הם מתרחקים ממנו – ואיך בכל זאת ניתן 
להפוך את התחום לאטרקטיבי יותר עבורם ‰ המחקר אמריקני – אבל התוצאות צריכות לעניין גם אותנו 

Forbes ,לריסה פאו

מבעיית ת  סובלת  הביטוח  תעשיית 
הצעיר.  הדור  בקרב  תדמית 
קבוצת  שערכה  חדש  מחקר  לפי 
חוסר  מבטאים  צעירים  בארה"ב,  הארטפורד 

עניין גורף בעבודה כסוכנים ושמאים.
כי 73%  נראה  הוא דבר חשוב,  למרות שכסף 
בתעשיית  לעבוד  מעוניינים  אינם  מהצעירים, 
הביטוח. ממצא מעניין נוסף העלה כי 78% נשים 
משעמם.  התחום  כי  הודו  גברים   68% לעומת 
גם אם ביטוח היה דבר מלהיב, 51% מהעובדים 
הצעירים אומרים כי לסוכנים איכפת רק מכסף 
שאינה  תעשייה  על  מדובר  כי  סוברים  ו־31% 

מתקדמת.
העבודה'  כוח  'מומחית  פולק,  לינדזי 
"זו אחריות משותפת.  כי  מהארטפורד אומרת 
בתפיסה  לטפל  ההזדמנות  את  יש  לחברות 
כמו  שלהן,  המדיניות  את  ולעדכן  המוטעית 
בעבודה.  גמישים  זמנים  ולוחות  תמריצים 
ומאידך, בני דור המילניום יכולים להרחיב את 
פוסלים  שהם  לפני  שלהם,  הקריירה  חיפושי 

מגזר שלם בשוק כמו ביטוח". 

הגשמה עצמית 
על  כי  אומרים  המילניום  דור  מבני   50%
לעזור  יכולות  הן  כיצד  להראות  חברות 
לאנשים או לתרום לקהילה. 46% ציינו כי הם 
מעוניינים בהזדמנויות תעסוקה מגוונות. "לכל 
דיגיטל.  קריאייטיב  מחלקת  יש  ביטוח  חברת 
מכירים",  לא  אולי  שצעירים  הזדמנות  זו 
ביותר  המשפיעים  הגורמים  אך  פולק.  אומרת 
הם  הצעירים,  לדעת  עבודה  מקום  בחירת  שדורגו על  מהמעסיק,  ועצמאות  עצמית  הגשמה 

בהתאמה.  הסקר  מעוני  ו־53%   ,77% ידי  על 
נוסף שסומן כמשפיע על בחירת  גורם מרכזי 
מקום העבודה הוא הטבות כלכליות המתחרות 

בתחומים אחרים. 
המילניום  דור  בני  צעירים  המחקר,  לפי 
של  מספרם  זאת,  ולמרות  מיזמות,  נלהבים 
אלה העוסקים בכך עדיין נמוך מאוד, לפי דוח 
 .Amway 2015 של הגלובלי לשנת  היזמות 
ביותר  הגדול  הפחד  את  מראה  זו  גיל  קבוצת 
מכישלון )70%( בהשוואה לקבוצת הגיל 35־49, 

שמספריה נמוכים יותר )61%(.

 הגורמים המשפיעים ביותר 
על בחירת מקום עבודה בקרב 
צעירים הם הגשמה עצמית 

ועצמאות המעסיק. גורם מרכזי 
נוסף שסומן כמשפיע על בחירת 

מקום העבודה הוא הטבות כלכליות 
המתחרות בתחומים אחרים

דור המיליונים מחפש הגשמה עצמית ועצמאות 
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בכל  הזדמנות?  ?

תפסיקו להתלונן - ולכו למכור
במקום להתלונן על הרגולציה, ושאר צרות – כדאי שתפנימו: כל אירוע הוא הזדמנות למכירה

ליאור רוזנפלד

ציבורי ל לשיח  עדים  אנו  אחרונה 
מתמשך בקבוצות הוואטסאפ ובפורומים 
שבו  הביטוח,  סוכני  של  בפייסבוק 
  - מכירה  מעכבי  גורמים  מיני  כל  "מואשמים" 
הישירים,  הביטוחים  הביטוח,  חברות  הרגולטור, 

המסלקה, התקשורת ועוד ועוד. 
השיח כשלעצמו חשוב, והדיון הציבורי מפרה 
ומועיל, אך לעיתים נדמה שחלקנו רק מחפשים 
סיבות למה לא למכור, במקום לראות את חצי 
המונחות  ההזדמנויות  שלל  ואת  המלאה,  הכוס 

לפתחינו - ויש רבות כאלו.
זמן מצוין לקדם  שינויים רגולטורים צפויים? 
ידי הפחדות, אבל בהחלט על  מכירות, לא על 
הצפויים  השינויים  על  והסבר  יזומה  פנייה  ידי 

למכירות  עדים  אנחנו  והרי  האוזל.   הזמן  ושעון 
כאלו בכל תחום כמעט, אז למה לא בביטוח?

בחדשות מדברים ובהרחבה על סכנת הביטוחים 
שהרי  לטובתנו,  זה  את  נמנף  הקולקטיביים? 
אנחנו מוכרים מוצרים פרטיים הרבה יותר טובים. 
לו  שקיים  הביטוחים  תיק  את  למבוטח  נבדוק 
הרי  טיפול.   דמי  נדרוש  השונים?  בקולקטיבים 

המבוטח בקולקטיב לא יימצא שם אוזן קשבת ואיש 
אירוע  כל   – ממשיך  וזה  עימו.  להתייעץ  מקצוע 
הוא הזדמנות. צפי למזג אוויר סוער? בדיוק הזמן 
להתקשר לכל המבוטחים שלנו שאין בידם פוליסת 
סערה,  לנזקי  מתאים  כיסוי  להם  ולהציע  דירה 
סופה ופגעי מזג אוויר. דובר בחדשות על שריפה 
גדולה חלילה? אחת ההזדמנויות הגדולות להוכחת 
סוכן אישי  וללא  ביטוח מתאים  כי ללא  צדקתנו, 

ואם מדובר בבניין  היה נשאר הניזוק חסר כל. 
לאתר  גם  המתאים  הזמן  זה    - דיירים  מרובה 
ללא  לצאת  לו  לתת  ולא  הבית  ועד  יו"ר  את 
ביטוח "בתים משותפים". התחילה עונת נסיעות 
הסקי? מי אם לא אנחנו נציע למבוטח את ביטוח 
אתגרי,  ספורט  כולל  ביותר,  המכסה  הנסיעות 
אקסטרים וכו'? ואם הוא נוסע והבית נשאר ריק 

- נמכור לו על הדרך ביטוח לתכולת הבית.
כל ההזדמנויות הללו - ויש עוד רבות אחרות 
ביטוח  מוצרי  של  נכונה  למכירה  פתח  הם   -
מוכרים  איננו  להם.  זקוק  שהמבוטח  איכותיים, 
כיסויי "אוויר" ואנחנו לא סתם דוחפים כיסויים 
מן  שהאדם  מוצרים  מוכרים  בהחלט  אנחנו   -

היישוב יזדקק להם בעת צרה.
יקרו  למכור?  הזדמנויות  ננצל  לא  אם  יקרה  ומה 
שלושה דברים בוודאות - לא נתפרנס, גורם אחר 
ימכור למבוטחים שלנו ונהיה חשופים לטענותיהם 
"למה לא הצעת לנו?", כי כלל ידוע הוא שבדיעבד 
ולאחר הנזק כולם חכמים. אז לכו למכור נכון והרבה.
הכותב הוא, יו"ר מחוז חיפה והצפון בלשכת סוכני 

ביטוח
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1 בינואר 2016

חידוש חברות MDRT ל־2016 

The Premier Association of
Financial Professionals R

.yossi@manor.co.il

התנאים לחברות בשנת 2016 על בסיס עמלות/
 פרמיות 2015 הינם בהתאם לאחד מהסעיפים

הבאים:

 מינימום עמלות ששולמו לסוכן הביטוח בפועל בשנת
2015 בסך 308,000 ₪ לא כולל פרסים ומע"מ.

 מינימום פרמיה שנמכרה ע"י הסוכן במהלך שנת 2015
בסך 616,000 ש"ח.

מינימום הכנסות משכר טרחה בסך 529,000 ש"ח.

  לדרגת C.O.T הסכום מוכפל פי 3 ולדרגת T.O.T הסכום
מוכפל פי 6.

 החברות במועדון ה־MDRT כפופה לחברות בלשכת סוכני
ביטוח בישראל.

 לעזרה בחידוש חברות באמצעות האינטרנט, החברים מתבקשים
 לפנות במייל ליו"ר מועדון TDRT בישראל, במייל

מועד האחרון לחידוש חברות הינו 28.2.2016

 על חבר חדש המבקש להצטרף למועדון יוקרתי זה, להעביר ליו"ר
 המועדון מספר פרטים אישיים )באנגלית(: כתובת, טלפון סלולרי,

תאריך לידה, כתובת משרד וכתובת מייל, תואר )במידה וקיים(.

.

עונת הסקי? הזדמנות 
לביטוח נסיעות – וגם 
לביטוח תכולה, לבית 

שנשאר ריק בזמן החופשה
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מידע על תיק הלקוח שלך בהראל ■
פירוט הפוליסות והכיסויים בביטוחי אלמנטרי פרט ועסקי ■
אפשרות לצרף מסמכים סרוקים לתיק הפוליסה ■
גישה קלה ומהירה לתיק הלקוח ■
ממשק אינטרנטי ידידותי וקל לתפעול ■

חדש במכלול שלי -
תמונת לקוח אלמנטרי

תמונת לקוח אלמנטרי
עבורך, לשירות לקוחותיך.
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שינוי  גישה

לדבר ח חייבות  לא  ביטוח  ברות 
כל העת על אסונות. הן יכולות 
חלומות.  על  למשל...  לדבר 
הביטוח  חברת  של  האסטרטגיה  זו 
אותה  שהובילה   ,I.F.A האמריקאית 

להצלחה גדולה בשנים האחרונות. 
היא  החברה  את  שמלווה   הסיסמה 
 "Go get your dream, we’ll 
"protect it. היא אומרת ללקוחות שלה 
נדאג  כבר  אנחנו  ביחד.  נחלום  "בוא 

שהחלום שלכם לא ייהרס". 
מה זה אומר? הנה דוגמה: יש לכם כהורים 
באוניברסיטה  ילמד  שילדכם  חלום 
להגן  לנו  תנו  גבוהה?  השכלה  וירכוש 

לכם על החלום הזה.... "טופ קידס" היא בדיוק 
וכו'.  חלומכם"  את  להגשים  שנועדה  הפוליסה 
יש לך חלום לפתוח עסק לתיקון מחשבים? בוא 
שהחלום  כדי  לעשות  צריך  מה  ביחד  נחשוב 
יתגשם ואיך נגן על החלום הזה. מה נחוץ כדי 

לשמור עליו, גם אם יקלע לצרה.
הרעיון הוא, שכדאי להתחיל לדבר עם הלקוחות 
בשפה שונה מזו שדברנו איתם עד היום. מסתבר 
)באופן לא מפתיע(, שאנשים אוהבים לדבר יותר 
על חלומות ורצונות ופחות על אסונות ובעיות. 
המלצתי החמה לכל העוסקים במלאכה החשובה 
למצוא  היא  ללקוחותיהם,  הגנות  בניית  של 
הלקוח  עם  לדבר  ודרכו  פוליסה  לכל  "חלום" 

בפגישת המכירה או בפגישת השירות.
כשזוג פונה לבנק לקחת משכנתא, הוא למעשה 
לרכישת  החלום  להגשמת  "פרטנר"  מחפש 
דירה. מסתבר, שלא בהכרח מסלול הריבית הוא 
זה שקובע היכן לוקחים משכנתא, אלא בעיקר 
ללכת  ונכונות  החלום,  עם  ההזדהות  תחושת 
לקראת הגשמתו. זה בדיוק ההבדל בין השאלה 
"כמה כסף תרצה שיהיה לך כשתפרוש....", לבין 
השאלה "בוא נחשוב ביחד, איך היית מדמיין את 
תרצה  איך  לטייל?  תרצה  לאן  שלך?  הפרישה 

לדאוג לבריאותך? מה תרצה לתת לנכדים?".
חיובית  בגישה  להשתמש  יותר  הרבה  קל 
כאשר מדובר במוצרי חיסכון, אך בהחלט ניתן 

במוצרי  מדובר  כאשר  גם  אותה  ליישם 
סיכון. קחו לדוגמה ביטוח למחלות קשות: 
לרכוש  לקוח  לשכנע  מנסה  סוכן  כאשר 
צריכה  "המחלה  המסר?  מה  כזה,  ביטוח 
מציע  הסוכן  אם  זאת,  תחת  ביטוח?". 
ללקוח המשך שמירה על רמת החיים בזמן 
מחלה  עם  להתמודדות  קרן  או  המחלה 
תקופה  לעבור  למשפחה  קשה, שתאפשר 

זו ברווחה כלכלית - זהו מסר חיובי.
אם  סיעודי.  ביטוח  של  במקרה  גם  כך 
שתהיה  למקרה  ביטוח  "קנה  הוא  המסר 
פעולות  וכך  כך  לך  יוכרו  ואז  סיעודי, 
כ־100%", אז אין כל תחושה חיובית אצל 
"בוא  הוא  המסר  אם  לחילופין,  הלקוח. 
רכוש ממני ביטוח שיאפשר לך לטפל בעצמך, 
ללא צורך בטובות של אף אחד, אם תהיה סעודי", 
או "כך תוכל להמשיך לשמור על הרכוש שלך", 

אז ההבטחה והמסר יוצרים תחושה חיובית.
אחד הביטויים בו אנו אוהבים להשתמש, "רק 
הכי  בצורה  המסר  את  מתמצת  בשמחות...", 
ברורה. האנשים אוהבים לדבר על שמחות ולא 
על דברים שליליים - אז למה בביטוח לדבר 
לתפישה  לעבור  הזמן  הגיע  השלילי?  על  רק 
שמודדת את הסוכן לפי יכולתו לעזור ללקוח 

להגשים חלום. ההבדל הוא ענק.
הכותב הוא יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכת 

סוכני ביטוח

בואו נדבר על חלומות
שיחה בין סוכן ביטוח ולקוח לא חייבת לנוע סביב אסונות 

יובל ארנון
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חדשות  הלשכה

אשי לשכת סוכני ביטוח השתתפו בטקס ר
חלוקת המלגות לספורטאים צעירים של 
איל"ן במסגרת הקרן לעידוד ספורטאים 
הישראלי  לאיגוד  מסייעת  הלשכה  איל"ן.  של 

לילדים נפגעים באמצעות גיוס תרומות.
השבוע  בתחילת  שהתקיים  הטקס  לפני 
בקריית חיים שבחיפה, נערך סיור בבית קסלר 
אנשים  עבור  שיקומית  מסגרת  המהווה   -
לדרך  לצאת  המעוניינים  פיזיות  נכויות  עם 
שיקומי,  יום  מרכז   - מרים  ובבית   - עצמאית 

תעסוקתי וחברתי וכן במרכז הספורט. 
בסיור ובטקס נכחו: רו"ח אהוד רצאבי, יו"ר 
הנהלת איל"ן; שמעון צוריאלי, מנכ"ל איל"ן; 
ביטוח  סוכני  לשכת  נשיא  אריה אברמוביץ, 
אבי מוסלר, מנכ"ל אמות השקעות  בישראל; 
יו"ר מחוז  ליאור רוזנפלד,  וחבר איל"ן ותיק; 
חיפה והצפון של לשכת סוכני ביטוח בישראל; 
איל"ן  הספורט של  ועדת  יו"ר  סווירי,  שאול 
ביטוח  סוכני  לשכת  חבר  אסרף,  ודורוד 

בישראל. 
הישגים  ולאיל"ן  אולימפית,  שנה  זו  השנה 

באולימפיאדה.  נכים  בספורט  משמעותיים 
במרכז הספורט איל"ן חיפה מתאמנת הנבחרת 
פראלימפית  בשחייה  ישראל  של  הלאומית 
שגם  מהם,  שניים  ישראל.  שחייני  מיטב  עם 
במחנה  עת  באותה  נכחו  מלגה,  קיבלו  הם 
ההכנה  במסגרת  וינגייט  במכון  אימונים 

בריו.  בספטמבר  הפראלימפיים  למשחקים 
במרכז הספורט של איל"ן בחיפה שמים דגש 
על שני מסלולים עיקריים: פעילות שיקומית 
התמקדו  השנה  בטקס  ספורטיבית.  ופעילות 
במסלול התחרותי וחילקו מלגות לספורטאים 

הצעירים שבדרך.

לשכת סוכני ביטוח השתתפה בטקס 
מלגות לספורטאים צעירים של איל"ן

אורי ששון יזם קורס שיווק באינטרנט 
לסוכני ראשל"צ - והיוזמה תהפוך 
לאחד הקורסים במכללת הלשכה

סוכנים ל  10 סיימו  כשבוע  פני 
לציון  ראשון  מסניף  ביטוח  ועובדי 
השיווק  בתחום  מסוגו  ראשון  קורס 
יו"ר  ששון,  אורי  יזם  הקורס  את  באינטרנט. 
בראשל"צ  שהתקיים  בכנס  ראשל"צ.  סניף 
המאמן  התארח  האחרון  נובמבר  בחודש 
על  הסוכנים  בפני  והרצה  אוחנה,  רז  העסקי 
צינורות השיווק באינטרנט: "אוחנה ריתק את 
הסוכנים, ובעקבות ההתעניינות בנושא יצרנו 
שיתוף פעולה עם אוחנה שבנה עבור הסוכנים 
בן  הוא  מפגש  כשכל  מפגשים,   6 בן  קורס 
חצי יום", מספר ששון ומוסיף כי "רוב סוכני 
השיווק  באמצעי  היום  גם  פועלים  הביטוח 
אין  לרובם  ימימה.  מימים  מכירים  הם  אותם 
מתפעלים  שהם  העסק,  של  אינטרנט  אתר 

ומנהלים. לרובם גם אין עמוד פייסבוק עסקי, 
דרכו יוכלו לייצר תקשורת שוטפת ומפרה עם 
הסוכנים  למדו  בקורס  נוסף.  וקהל  מבוטחים 
האינטרנטי  השיווק  סודות  את  מעמיק  באופן 
מגבולות  שיוצאים  לשיווק  נוספים  וסודות 

משרדו של הסוכן".
לדברי ששון, הקורס סובסד בחלקו בידי לשכת 
שילמו  אליו  שנרשמו  והסוכנים  ביטוח,  סוכני 
תשלום מופחת. "הקורס הראשון היווה פיילוט, 
ויש כבר המעוניינים  ומאחר שהיה כה מוצלח 
להעביר  הלשכה  החליטה  נוספים,  בקורסים 
וביטוח. הקורס  את הקורס למכללה לפיננסים 
שיתוף  יימשך  עימו  אוחנה,  רז  ידי  על  יועבר 

הפעולה שהחל בראשון לציון", סיכם ששון.
רונית מורגנשטרן

אריה אברמוביץ בטקס חלוקת המלגות לספורטאים צעירים של איל"ן



11 | 14 בינואר 2016 

לפני  סיום

לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il :המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת 2015, מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל

דרושים

מעוניין במשרה חלקית באזור ראשל"צ, נסיון 
עשיר בכל ענפי הביטוח סוכן/ת לאחר מכירת 

 התיק האישי. נא לפנות
drusim@gmail.com 

מעוניין לקלוט וליווי עד לרכישה של תיק סוכן. 
חיים ואלמנטארי. כולל משרד ותפעול סודיות 

 מובטחת. מיכאל. 
Michaele@b4-u.co.il נייד 0528741331

משרה חלקית באזור ראשל"צ, נסיון 
עשיר בכל ענפי הביטוח סוכן/ת לאחר 

מכירת התיק האישי. נא לפנות 
drusim@gmail.com

לסוכנות ביטוח בחיפה דרושה 
פקידה חתמת באלמנטרי

עם נסיון בהפקת פוליסות, הצעות 
מחיר וניהול שוטף של המשרד.

משרה מלאה, תנאים טובים למועמדות.
אזור חיפה והקריות

את קורות החיים וכל מידע רלוונטי בנוגע 
 למודעה יש להעביר לגדי במייל:
zvigadi.orgad@gmail.com

לסוכנות ביטוח מובילה באזור 
השפלה דרוש בעל רישיון פנסיוני 

לעבודה מעניינת ומאתגרת
jennyl@dorot-ins.co.il קורות חיים למייל

דרושה עובדת עם נסיון בביטוח חיים / מנהלים 
/ בריאות בפתח תקוה אפשרי חצי משרה
ilan@ungar-ins.co.il :קורות חיים למייל

ביטוח  בסוכנות  מפוארים  חדרים  להשכרה 
ומאובזרים-  מרוהטים  החדרים  שמש.  בבית 

כסא, שולחן, חשמל, אינטרנט ומים
לא כולל טלפון וארנונה.

לפרטים: מוני,0505619777 ובמייל
moni@argus-finance.com

לסוכנות ביטוח ותיקה דרוש/ה חתמת באלמנטרי 
עים נסיון משרה מלאה בחיפה אור־גד סוכנות 

 לביטוח להפנות קורות חיים למייל 
zvigadi.orgad@gmail.com

משרה  לחצי  אלמנטרי  ביטוח  פקידת  דרושה 
)שעות גמישות(, עם נסיון בעבודה מול חברות 
ביטוח ולקוחות. לסוכן ביטוח ברמת גן. קו"ח נא 

לשלוח לפקס: 03-7521556.”
ביטוח  רפרנטית  דרושה  בפ"ת  ביטוח  למשרד 
שנים   3 של  ניסיון  עם  ופנסיה  ובריאות  חיים 
שיווק   , ותביעות  שינויים  בהפקה  ידע  לפחות 

יתרון בונוסים גבוהים למתאימים 
lliran@yeadim-bit.co.il קו"ח למייל

ובניית  פיננסי  בתכנון  המתמחה  לחברה 
אמיד  עסקי  לקהל  ייחודיים  ביטוח  פתרונות 
המשרה  טלפוניות.  מכירות  מומחה/ית  נדרש 
תפעולית  בעבודה  משולבת  להיות  יכולה 
מביתו  להתבצע  אמור  המשרה  ביצוע  חלקית. 
מלאה  תפעולית  תמיכה  עם  המועמד  של 
מטעם החברה. קיימת אופציה למשרה חלקית 
גבוהות+  עמלות   + גבוה  בסיס  שכר  מלאה.  או 

אפשרויות קידום למתאים / מתאימה .
דרישות התפקיד:

• יכולת מוכחת במכירות טלפוניות
• ידע בתחום הביטוח / הפיננסיים – יתרון

בפרט  מחשובית,  בסביבה  גבוהה  שליטה   •
בסביבת אקסל - חובה

• יחסי אנוש מצוינים
•יכולת ניהול שיחה עם רקע עסקי

חוסן נפשי – חובה.
ilan@ivry.co.il

לסוכנות ביטוח ותיקה דרוש/ה חתמת 
באלמנטרי עם ניסיון. משרה מלאה  בחיפה

אור - גד סוכנות לביטוח. להפנות קורות חיים
zvigadi.orgad@gmail.com למייל

לסוכנות ביטוח בפתח תקוה, דרוש/ה חתם/ת 
עסקים, בעלת ניסיון של 5 שנים לפחות. חובה 
ידע מקצועי מוכח בתחומי DO, הנדסי, קבלנים 

עסקים גדולים וכד' תנאים טובים למתאימים.
jobs@avivit.co.il :קורות חיים למייל

לסוכנות ביטוח בראשון לציון דרוש/ה פקיד/ה
ביטוח אלמנטרי וחיים למשרה חלקית קורות 

Haimedri22@012.net.il .חיים למייל

לסוכנות ביטוח בראשון לציון דרוש/ה מנהח"ש 
למשרה  וחיים  אלמנטרי  בביטוח  ידע  עם 

חלקית קורות חיים למייל.
Haimedri22@012.net.il

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח 

מעוניין לקלוט וליווי עד לרכישה של תיק 
סוכן. חיים ואלמנטארי. כולל משרד ותפעול 

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

 למעוניינים לרכוש תיקי ביטוח פרטים :  
dani@gsr.co.il גשר מיזוגים, רכישות והשקעות

גשר מיזוגים, רכישות והשקעות
סוכנות לביטוח ותיקה ומנוסה, מעוניינת בניהול 

תיקי ביטוח )אלמנטרי וחיים( + אפשרות להמשך 
תעסוקה במשרד. תנאים מצויינים. סודיות 

itsik@newafikim.co.il :מובטחת. לפרטים

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

הפוליסות בתיק: דירות, עסקים וחבויות, ומיעוטן 

כלי רכב(. טלפון: 4520900 - 050                

סוכנות "מרום לגיל הזהב בע"מ" רוכשת תיקי 
ביטוח מסוכנים המעוניינים לפרוש. תהליך 

הפרישה והרכישה מותאמים לצרכי הסוכן. נא 
לפנות לנורית בטלפון: 2366666 - 073

למכירה תיק ביטוח איכותי בת"א. גשר מיזוגים, 
dani@gsr.co.il  :רכישות והשקעות. לפרטים

שכירות משנה

,לסוכן  בר"ג  הבורסה  באזור  יוקרתי  משרד 
וחיסכון המעוניין בשרותי  חיים בריאות  ביטוח 
הביטוח  תחומי  בכל  ורחבים  כוללים  משרד 

הפנסיוני ניתן לקבל
בסכום סמלי ובעבודה משותפת –אטרקטיבי 

09-7738381

בסוכנות ביטוח בפתח תקווה משרד/ים לסוכן 
שכלולות  הנלווה  הציוד  כל  עם  מרוהט/ים, 
ביטוח,  לחברות  חיבור  רשת,  )תשתית  במחיר 
, חדר ישיבות, חשמל, ארנונה,  הקלטת שיחות, 

מים, ניקיון, חדר ישיבות מאובזר ועוד(.
ziv@avivit.co.il :לפרטים: מ

להשכרה 2 חדרי משרד מפוארים 
בסוכנות ביטוח ותיקה וגדולה בירושלים 

במרכז העיר ,כולל שירותי משרד .
 לפרטים: יעקב טל 0507396364  

yaakov@av-y.co.il

להשכרה חדרי משרדים בסוכנות 
ביטוח בפתח תקווה. החדרים מרוהטים 
ומאובזרים- כסא, שולחן, טלפון. המחיר 

פיקס – כולל חשמל, ארנונה ומים. 
לפרטים: מאיר, 2248252- 052 ובמייל 

meir@ofir-insurance.co.il

אירועי הלשכה כנס עדיף בסימן השינויים 
הרגולטוריים של 2016

לדרך מ לאחרונה  הוציא  האוצר  שרד 
את מהפכת כתבי השירות, המגדילה 
הסוכן  של  המכירה  יכולת  את 
הבודד. יחד עם רפורמות נוספות המתוכננות 
המים  נזקי  חוזר  דוגמת  הקרובים,  בחודשים 
מסתמנת   2016 חובה,  רכב  ביטוחי  והוזלת 
ומגלמת  הביטוח  לסוכני  משמעותית  כשנה 
בחובה אפשרויות רבות להתפתחות מקצועית 

וכלכלית. 
תחת  ייערך  עדיף  של  ה־10  השנתי  הכנס 
הכותרת "מגמות ופסיקה 2016", ויתקיים ב־2 
בפברואר באווניו, קרית שדה התעופה. לכנס 
נציגי  הרגולציה,  הביטוח,  ענף  בכירי  יגיעו 
ובחו"ל  בארץ  הגדולות  השירותים  חברות 
מפת  את  לשרטט  כדי  מומחים,  ומשפטנים 
השינויים ולהסביר כיצד הם ישפיעו על הענף 

ועל המשק כולו.
פאנל מיוחד יעסוק ברגולציה ובהפצה בענף 
שבין  היחסים  על  הפיקוח  בהשפעת  ויתמקד 
מדדי  דוגמת  נושאים  סביב  ליצרן,  הסוכן 
התביעות  ניהול  השירות,  כתבי  השירות, 

בעולם הדיגיטלי ועוד. 
יו"ר  מונין,  אריאל  גם  ישתתף  זה  בפאנל 

הוועדה לביטוח כללי בלשכה.
השפעת  בנושא  יעסוק  נוסף  מרכזי  פאנל 
גם  ישתתף  ובו  הביטוח,  סוכן  על  הדיגיטציה 
ליאור רוזנפלד, יו"ר מחוז חיפה והצפון בלשכה.

בכנס ייערך ראיון 'אחד על אחד' עם שלמה 
תנחה  הכנס  את  יונט.  ומנכ"ל  בעלים  אייזיק, 
עו"ד ריטה בעל־טכסא, סמנכ"ל בכיר, מארש 
מגן  והענקת  הוקרה  טקס  וייערך  ישראל, 

ליעקב אלחדיף, מנכ"ל הפול היוצא.

לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il :המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת 2015, מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל

דרושים

מעוניין במשרה חלקית באזור ראשל"צ, נסיון 
עשיר בכל ענפי הביטוח סוכן/ת לאחר מכירת 

 התיק האישי. נא לפנות
drusim@gmail.com 

מעוניין לקלוט וליווי עד לרכישה של תיק סוכן. 
חיים ואלמנטארי. כולל משרד ותפעול סודיות 

 מובטחת. מיכאל. 
Michaele@b4-u.co.il נייד 0528741331

משרה חלקית באזור ראשל"צ, נסיון 
עשיר בכל ענפי הביטוח סוכן/ת לאחר 

מכירת התיק האישי. נא לפנות 
drusim@gmail.com

לסוכנות ביטוח בחיפה דרושה 
פקידה חתמת באלמנטרי

עם נסיון בהפקת פוליסות, הצעות 
מחיר וניהול שוטף של המשרד.

משרה מלאה, תנאים טובים למועמדות.
אזור חיפה והקריות

את קורות החיים וכל מידע רלוונטי בנוגע 
 למודעה יש להעביר לגדי במייל:
zvigadi.orgad@gmail.com

לסוכנות ביטוח מובילה באזור 
השפלה דרוש בעל רישיון פנסיוני 

לעבודה מעניינת ומאתגרת
jennyl@dorot-ins.co.il קורות חיים למייל

דרושה עובדת עם נסיון בביטוח חיים / מנהלים 
/ בריאות בפתח תקוה אפשרי חצי משרה
ilan@ungar-ins.co.il :קורות חיים למייל

ביטוח  בסוכנות  מפוארים  חדרים  להשכרה 
ומאובזרים-  מרוהטים  החדרים  שמש.  בבית 

כסא, שולחן, חשמל, אינטרנט ומים
לא כולל טלפון וארנונה.

לפרטים: מוני,0505619777 ובמייל
moni@argus-finance.com

לסוכנות ביטוח ותיקה דרוש/ה חתמת באלמנטרי 
עים נסיון משרה מלאה בחיפה אור־גד סוכנות 

 לביטוח להפנות קורות חיים למייל 
zvigadi.orgad@gmail.com

משרה  לחצי  אלמנטרי  ביטוח  פקידת  דרושה 
)שעות גמישות(, עם נסיון בעבודה מול חברות 
ביטוח ולקוחות. לסוכן ביטוח ברמת גן. קו"ח נא 

לשלוח לפקס: 03-7521556.”
ביטוח  רפרנטית  דרושה  בפ"ת  ביטוח  למשרד 
שנים   3 של  ניסיון  עם  ופנסיה  ובריאות  חיים 
שיווק   , ותביעות  שינויים  בהפקה  ידע  לפחות 

יתרון בונוסים גבוהים למתאימים 
lliran@yeadim-bit.co.il קו"ח למייל

ובניית  פיננסי  בתכנון  המתמחה  לחברה 
אמיד  עסקי  לקהל  ייחודיים  ביטוח  פתרונות 
המשרה  טלפוניות.  מכירות  מומחה/ית  נדרש 
תפעולית  בעבודה  משולבת  להיות  יכולה 
מביתו  להתבצע  אמור  המשרה  ביצוע  חלקית. 
מלאה  תפעולית  תמיכה  עם  המועמד  של 
מטעם החברה. קיימת אופציה למשרה חלקית 
גבוהות+  עמלות   + גבוה  בסיס  שכר  מלאה.  או 

אפשרויות קידום למתאים / מתאימה .
דרישות התפקיד:

• יכולת מוכחת במכירות טלפוניות
• ידע בתחום הביטוח / הפיננסיים – יתרון

בפרט  מחשובית,  בסביבה  גבוהה  שליטה   •
בסביבת אקסל - חובה

• יחסי אנוש מצוינים
•יכולת ניהול שיחה עם רקע עסקי

חוסן נפשי – חובה.
ilan@ivry.co.il

לסוכנות ביטוח ותיקה דרוש/ה חתמת 
באלמנטרי עם ניסיון. משרה מלאה  בחיפה

אור - גד סוכנות לביטוח. להפנות קורות חיים
zvigadi.orgad@gmail.com למייל

לסוכנות ביטוח בפתח תקוה, דרוש/ה חתם/ת 
עסקים, בעלת ניסיון של 5 שנים לפחות. חובה 
ידע מקצועי מוכח בתחומי DO, הנדסי, קבלנים 

עסקים גדולים וכד' תנאים טובים למתאימים.
jobs@avivit.co.il :קורות חיים למייל

לסוכנות ביטוח בראשון לציון דרוש/ה פקיד/ה
ביטוח אלמנטרי וחיים למשרה חלקית קורות 

Haimedri22@012.net.il .חיים למייל

לסוכנות ביטוח בראשון לציון דרוש/ה מנהח"ש 
למשרה  וחיים  אלמנטרי  בביטוח  ידע  עם 

חלקית קורות חיים למייל.
Haimedri22@012.net.il

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח 

מעוניין לקלוט וליווי עד לרכישה של תיק 
סוכן. חיים ואלמנטארי. כולל משרד ותפעול 

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

 למעוניינים לרכוש תיקי ביטוח פרטים :  
dani@gsr.co.il גשר מיזוגים, רכישות והשקעות

גשר מיזוגים, רכישות והשקעות
סוכנות לביטוח ותיקה ומנוסה, מעוניינת בניהול 

תיקי ביטוח )אלמנטרי וחיים( + אפשרות להמשך 
תעסוקה במשרד. תנאים מצויינים. סודיות 

itsik@newafikim.co.il :מובטחת. לפרטים

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

הפוליסות בתיק: דירות, עסקים וחבויות, ומיעוטן 

כלי רכב(. טלפון: 4520900 - 050                

סוכנות "מרום לגיל הזהב בע"מ" רוכשת תיקי 
ביטוח מסוכנים המעוניינים לפרוש. תהליך 

הפרישה והרכישה מותאמים לצרכי הסוכן. נא 
לפנות לנורית בטלפון: 2366666 - 073

למכירה תיק ביטוח איכותי בת"א. גשר מיזוגים, 
dani@gsr.co.il  :רכישות והשקעות. לפרטים

שכירות משנה

,לסוכן  בר"ג  הבורסה  באזור  יוקרתי  משרד 
וחיסכון המעוניין בשרותי  חיים בריאות  ביטוח 
הביטוח  תחומי  בכל  ורחבים  כוללים  משרד 

הפנסיוני ניתן לקבל
בסכום סמלי ובעבודה משותפת –אטרקטיבי 

09-7738381

בסוכנות ביטוח בפתח תקווה משרד/ים לסוכן 
שכלולות  הנלווה  הציוד  כל  עם  מרוהט/ים, 
ביטוח,  לחברות  חיבור  רשת,  )תשתית  במחיר 
, חדר ישיבות, חשמל, ארנונה,  הקלטת שיחות, 

מים, ניקיון, חדר ישיבות מאובזר ועוד(.
ziv@avivit.co.il :לפרטים: מ

להשכרה 2 חדרי משרד מפוארים 
בסוכנות ביטוח ותיקה וגדולה בירושלים 

במרכז העיר ,כולל שירותי משרד .
 לפרטים: יעקב טל 0507396364  

yaakov@av-y.co.il

להשכרה חדרי משרדים בסוכנות 
ביטוח בפתח תקווה. החדרים מרוהטים 
ומאובזרים- כסא, שולחן, טלפון. המחיר 

פיקס – כולל חשמל, ארנונה ומים. 
לפרטים: מאיר, 2248252- 052 ובמייל 

meir@ofir-insurance.co.il

כנס של סניף נתניה על 
הסוגיות הבוערות בביטוחי 

הבריאות והסיעוד יערך ביום 
שלישי, ה־19 בינואר. מרכז 

הדיור המוגן ”פרוטיאה בכפר“, 
ליד בני דרור

מפגש בוקר מחוז חיפה 
והצפון ביום חמישי, 21.1, 

בין השעות 8:30־11:00. קפה 
מנדרין, יהושוע חנקין 14, קניון 

העמקים, עפולה. בשיתוף זברה 
שירותי דרך 

אירועי הלשכה
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