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ניסן סלומינסקי: "צריך לשנות את 
דרך התגמול של סוכן הביטוח"

יו"ר ועדת החוקה בכנסת, בריאיון מיוחד לביטוח ופיננסים: “עודף הרגולציה שובר את השוק 
העסקי" ‰ על השיווק הישיר: "המבוטח צריך להבין שסוכן הביטוח הוא הכתובת שלו"
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את " מקבלים  הביטוח  שסוכני  העובדה 
עמלתם מחברות הביטוח, ובביטוח פנסיוני 
הם מקבלים עמלה גבוהה יותר ככל שיביאו 
מהמבוטח דמי ניהול גבוהים יותר, יוצרת ניגוד 
לתקן  הזמן  שהגיע  גדול  עיוות  זהו  אינטרסים. 
סוכן  של  התגמול  דרך  את  לשנות  צריך  אותו, 

הביטוח”.
היהודי(,  )הבית  סלומינסקי  ניסן  ח”כ  אומר  כך 
בריאיון  בכנסת,  ומשפט  חוק  חוקה,  ועדת  יו”ר 
סלומינסקי  ח”כ  אומר  עוד  ופיננסים”.  ל”ביטוח 
צריכה  לסוכן  התגמול  “מערכת  זה,  בנושא 
להיות מערכת אחרת, שתשחרר את סוכן הביטוח 
מנאמנות לחברת ביטוח ספציפית, ובכלל לחברות 
הביטוח. כיום סוכן הביטוח שרוצה להרוויח יותר, 
עלול לעשות זאת על חשבון המבוטח, וגם אם לא, 
הרי שלמראית עין, זה יכול להתפרש כך. על זה 
נבנה תשדיר הפרסומת של ביטוח ישיר, ובגלל זה 
בין היתר נפגעת תדמיתו של סוכן הביטוח. בסופו 
של יום, המבוטח, שלא קיבל את הפיצוי המגיע לו 
מחברת הביטוח, בא בטענות לסוכן הביטוח. כיום, 
חברות הביטוח מסתתרות מאחורי הסוכן, וזה פועל 

נגדו מבחינה תדמיתית”.
אמנם ישנם ניסיונות לפרק את נוסחת התגמול 
הקיימת, לפחות בהפרדה בין דמי ניהול לעמלה, 
אבל אלו לא כל כך עובדים בשל התנגדות חברות 
הביטוח. לדברי סלומינסקי, “אנחנו כמחוקקים לא 
יכולים ליזום חקיקה בנושא. אבל אם יביאו בפנינו 

הצעה הגיונית והוגנת, בהחלט נדון בה”.
מי צריך להביא את ההצעה?

“לשכת סוכני ביטוח, או איזושהי ועדה שתייצג 
את המבוטח, הסוכן וחברות הביטוח, צריכה להביא 
בפני ועדת החוקה הצעה, ואז נוכל לדון בה בכנסת 

ולקדם אותה”.
ועדת  אישרה  חדשים  כשלושה  לפני  כזכור, 
הכספים את הצעת החוק שהובילה הלשכה בכנסת, 
לסוכן.  ההפצה  מעמלת  הניהול  דמי  להפרדת 
השרים  בוועדת  השנה  בתחילת  אושרה  ההצעה 
הביטוח  על  המפקחת  לדעת  גם  חקיקה.  לענייני 
שלה,  עמדה  בנייר  שקבעה  כפי  סלינגר,  דורית 

תגמול לסוכן הנגזר מדמי הניהול מנוגד לדין.
אריה אברמוביץ, נשיא הלשכה, הדגיש בעבר: 

זו של המבוטח.  "מטרת סוכן הביטוח חופפת את 
מודל תגמול  הביטוח לגבש  אנו מצפים מחברות 
למעט  לקריאה,  נענו  לא  הביטוח  חברות  חדש". 
בו  מודל  שפיתח  אלדובי  הלמן  ההשקעות  בית 
התאחדות  הסוכן.  מעמלת  מופרדים  הניהול  דמי 
החברות לביטוח אף עתרה לבג”צ נגד הצעת החוק, 
אך עתירתה נדחתה. במושב החורף הקרוב הצעת 

החוק צפויה לעבור בקריאה שנייה ושלישית.

לאחד כוחות
ראשונה  לקריאה  אישרתם  החוקה  בוועדת 
יום  ל־30  הביטוח  חברות  את  להגביל  הצעה 

במתן פיצוי על תביעת ביטוח. איפה זה עומד?
חברות  למבוטחים.  שנעשה  בעוול  “מדובר 
את  לדחות  תירוצים  הזמן  כל  ממציאות  הביטוח 
ואפילו  מסמכים  ועוד  עוד  דורשות  הפיצוי,  מתן 
לא תמיד משלמות. לצערי, אני סבור שגם אם זה 
יוגבל ל־30 יום, הרי שביום ה־28 ידרשו מהמבוטח 
מונופול  זה חלק מהבעייתיות של   – מסמך חדש 

הביטוח”.
יש ביקורת על רגולציית יתר במדינה, במיוחד 
בענף הביטוח. גם אתה השמעת ביקורת כזאת. 

מה המשמעות שלה מבחינת סוכן הביטוח?
“יש כיום 96 רגולטורים בישראל. כל אחד מבין 
שמבחינת התפקיד שלו הוא אמור להוציא חוזרים, 
תקנות והוראות, ולא פעם הם חופפים או משנים 
רגולציה של רגולטור אחר מתחום משיק. זה שובר 

את השוק העסקי”.
“כיו”ר ועדת הכספים בכנסת הקודמת, עמלתי 
שמואל  ערך,  ניירות  רשות  יו”ר  עם  יחד  רבות 
בישראל  שהבורסה  הבעיה  את  לפתור  האוזר, 
לא מצליחה להתרומם. אחת מהסיבות העיקריות 
היא הרגולציה. יחד עם האוזר, הורדנו 20 תקנות 

רגולטוריות שהכבידו על ההשקעה בבורסה”.
מצד שני, מוסיף ח”כ סלומינסקי, “גם לא צריכה 
על  לשמור  צריכה  הרגולציה  הפקרות.  להיות 
זאת  לעשות  צריך  הפיקוח  ואולם,  הקטן.  האזרח 

בצורה מקדמת ולא חוסמת”.
כמו  הקטנים,  העסקים  גופי  את  לאחד  “הצעתי 
החשבון,  רואי  ולשכת  להב  ביטוח,  סוכני  לשכת 
מההסתדרות,  מפחדים  כולם  גדול.  אחד  לגוף 
ביום  שיכולים  הגדולים  הוועדים  בגלל  בעיקר 
כוח  להם  יש  החשמל,  שאלטר  את  להוריד  אחד 
ההסתדרות  של  הכוח  מאוחדים.  שהם  משום  רב 
והוועדים הגדולים מביא לכך, שיש חקיקה גדולה 
לטובת העובד, שאמנם היא מבורכת, אבל בדרך 
הקטנים.  המעסיקים  חשבון  על  באה  היא  כלל 
לשכת סוכני ביטוח, במיוחד עם ההנהגה הנוכחית 
שלה, מראה רוח לחימה ומשיגה דברים, אבל אם 
הייתה  הייתה שותפה,  היא  גדול שבו  ארגון  היה 

משיגה יותר”.   
לא  פוגע  הביטוח  חברות  של  הישיר  השיווק 

פעם במבוטחים. למה בכנסת לא עוסקים בכך?
“לאחרונה יש נטייה של חברות הביטוח, לוותר 
ואז  מבוטח־סוכן־מבטח,  במשולש  הסוכן  על 

להעניק הנחות למבוטח.
החברות  את  לחסום  יכול  לא  אני  “כמחוקק, 
מבין, שאמנם  לא  המבוטח  ואולם,  ישיר.  משיווק 
לחברת  פחות  אולי  ישלם  הוא  העסקה  בחתימת 
אותה,  לתבוע  וצריך  בעיה  כשיש  אבל  הביטוח, 
סוכן  אותו.  ויתישו  לפקיד  מפקיד  אותו  יעבירו 
הביטוח הוא הכתובת של המבוטח. לסוכן יש את 

הקשרים בחברת הביטוח, שלמבוטח אין”.

סלומינסקי. “סוכן הביטוח הוא הכתובת של המבוטח"
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סיכום  שנה

האגרסיבית ל המלחמה  מרות 
בקמפיין  ישיר  ביטוח  שניהלה 
"שוקה" נגד סוכני הביטוח, ועל 
חלק  של  האגרסיבי  הישיר  השיווק  אף 
 – הסוכנים  ללקוחות  הביטוח  מחברות 
הרישיון  בעלי  הביטוח  סוכני  מספר 
 12,672 היו  ב־2015  לגדול..  ממשיך 
לעומת  יחיד,  רישיון  בעלי  סוכנים 
12,427 ב־2014 )גידול של 2%( ו־12,311 
על  המפקחת  מדו"ח  עולה  כך  ב־2013. 

הביטוח לשנת 2015 שפורסם השבוע.
בעלי   11,298 היו  הפנסיוני  בתחום 
רישיונות בשנה שעברה; 8,887 סוכנים 
לעומת 8,668 ב־2014; 1,489 משווקים 
)עובדי גוף מוסדי( לעומת 1,406 בשנה 
פנסיונים  יועצים  ו־922  הקודמת; 

לעומת 1,012 ב־2014.  
גידול  היה  הביטוח הכללי  גם בתחום 
ב־2015  כ־6,270  הסוכנים:  במספר 

לעומת 6,195 בשנה הקודמת.
סך כל העמלות ששולמו בשנת 2015 
מיליארד  כ־7.8  הוא  הביטוח,  לסוכני 
שקל  מיליארד  כ־7.3  לעומת  שקל, 
סוכני   .6% של  גידול   –  2014 בשנת 

הביטוח בתחומי ביטוח החיים וביטוח כללי, נהנו 
העמלות  היקף  העמלות.  של  העיקרי  מהחלק 
והיקף  שקל  מיליארד  כ־2.3  היה  חיים  בביטוח 
העמלות בביטוח כללי היה 2.4 מיליארד שקל. 
הביטוח  סוכני  קיבלו  והגמל  הפנסיה  בתחום 
עמלות בהיקף של 1.2 מיליארד שקל, ובתחום 

ביטוחי הבריאות – 1.8 מיליארד שקל.

מעמלות  מרוויחים  היחידים  מהסוכנים   46%
בין   21% בשנה;  שקל  אלף   250 עד  של  בסך 
250 ל־500 אלף שקל; 18% בין חצי מיליון ל־1 
ממיליון  יותר  מרוויחים  ו־14%  שקל;  מיליון 

שקל בשנה מעמלות.
בתחום הביטוח הכללי, חברת הפניקס מובילה 
 - מהפרמיה  ביותר  הגבוה  העמלה  שיעור  עם 
19.8%. מגדל במקום השני עם עמלה של 18.7%, 

והראל במקום השלישי עם 17.5%. במקום 
 .4.28% עם  דקלה  חברת  נמצאת  האחרון 
ל־14.82%  ב־2015  גדל  העמלות  ממוצע 
מעיד  זה  דבר  ב־2014.   14.73% לעומת 
על כך שלמרות הגדלת חלקן של חברות 
ללקוחות  גם  ישיר,  בשיווק  הביטוח 
לעבוד  מעדיפות  עדיין  החברות  הסוכנים, 

עם סוכני הביטוח.
נתון נוסף שמוכיח את העניין במקצוע, 
למבחני  הניגשים  במספר  הגידול  הוא 
 3,556 לעומת  ב־2015,   3,876  – הרישוי 

ב־2014. מדובר בגידול בשיעור 8.2%. 
הכשרה  שילמה  החיים  ביטוח  בתחום 
ביטוח את העמלה הגבוהה ביותר - 19.7% 
חברת  נמצאת  השני  במקום  מהפרמיה. 
 16.7% של  בשיעור  עמלה  עם  איילון 
עם  השלישי  במקום  הראל  מהפרמיה; 
כ־12.9%; ובמקום האחרון נמצאת דקלה עם 
0.18%. בין החברות הגדולות – מגדל עם 
עמלה בשיעור של 7.4% מהפרמיה. בולטת 
משלמות  הקטנות  שהחברות  העובדה 
שמשלמות  מאלה  בהרבה  גבוהות  פרמיות 
את  להגדיל  מנסות  שהן  משום  הגדולות, 

חלקן בשוק זה.
יועצי הפנסיה בבנקים  על פי דו"ח המפקחת, 
אינם מהווים תחרות לסוכנים. בשנת 2015 פעלו 
אלף  לכ־39  שייעצו  פנסיוניים,  יועצים   386
כ־20  של  נמוך  נכסים  בהיקף  חדשים  לקוחות 
מיליארד שקל בלבד. יש לציין, שהיקף החיסכון 
גמל  קופות  פנסיה,  )קרנות  בישראל  הפנסיוני 

וביטוחי מנהלים( מסתכם בטריליון שקל.

פורסם דוח המפקחת לשנת 2015

 למרות השיווק הישיר: גידול של 2% 
במספר סוכני הביטוח

הפניקס משלמת את שיעור העמלה הגבוה ביותר לסוכן בביטוח כללי, הכשרה מובילה 
בביטוחי החיים  גידול של 6% בהיקף העמלות לסוכני הביטוח ב־2015

רונית מורגנשטרן

שיעור העמלות מהפרמיה לשנת 2015
ביטוח חייםביטוח כלליחברת הביטוח

19.8%8.3%הפניקס

18.6%7.4%מגדל

17.5%12.9%הראל

17.5%12.4%קבוצת מנורה

15.1%11.8%קבוצת כלל

14.9%16.9%איילון

־13.4%ש.שלמה

13.2%19.7%הכשרה

־10.9%שירביט

־10.1%ביטוח חקלאי

AIG
דקלה

4.7%

4.28%

1.13%

0.18%

14.82%9.97%סה”כ

*קבוצת כלל כוללת את כלל אשראי, כלל בריאות וכלל ביטוח. קבוצת 
מנורה כוללת את מנורה ושומרה

אנליסט  מסלול לתוך מוזג 560 מ.ה כללי, השתלמות אנליסט ההשקעה מסלול 1.1.16 ביום .₪ מיליון 500 מעל של בשווי נכסים המנהלות הכללי במסלול ההשתלמות קרנות כלל . מבין 31.08.16 לתאריך נכון האוצר. משרד של נט הגמל באתר הנתונים פי על
בקופות "מסלולי השקעה הוממנה ללהור בהתאם 61.1.1 מיום החל תקנונית תה . מדיניועקשה 000-2690-06500000000000-064088115 כללי השתלמות אנליסט פנסיוני מוצר קידוד תומלתשללי, הכ אנליסט נקרא הממוזג . המסלול 269 מ.ה ב', כללי השתלמות
על עודפת תשואה ההשקעותהל שיג מנהל של יכולתו את המשקף מדד יתנשינו ה אלפא מדד (2) תעביד שתושגנה תשואות על להצביע כדי בעבר שהושגו תשואות על במידע אין יויהול. ימד ניכנ ברוטו-לפני נומינליות תשואות (1) 51.9.61 מיום הגמל"

מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות. לחברה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה. אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק השקעות וכן אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק פנסיוני. 

 sochnim@analyst.co.il :דסק הסוכנים שלנו ישמח לעמוד לרשותך - טל': 03-7147168 | דוא"ל

אנליסט השתלמות כללי
מהמובילות בתשואות לשנה ולשלוש שנים*

תשואה 12 חודשים אחרונים )1(
)9/15 - 8/16( 

תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות )1(
)9/11 - 8/16( 

4.97%7.02%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות )1(

)9/13 - 8/16( 

מדד אלפא 5 שנים אחרונות )2(
)9/11 - 8/16( 

6.22%1.92%

*על פי הנתונים באתר הגמל נט של משרד האוצר. נכון לתאריך 31.08.16. מבין כלל קרנות ההשתלמות במסלול הכללי המנהלות נכסים בשווי של מעל 500 מיליון ₪. ביום 1.1.16 מסלול ההשקעה אנליסט השתלמות כללי, מ.ה 560 מוזג לתוך מסלול אנליסט 
השתלמות כללי ב', מ.ה 962 . המסלול הממוזג נקרא אנליסט השתלמות כללי, קידוד מוצר פנסיוני אנליסט השתלמות כללי 511880460-00000000000560-0962-000. מדיניות השקעה תקנונית החל מיום 1.1.16 בהתאם להוראות חוזר הממונה "מסלולי השקעה 

בקופות הגמל" מיום 16.9.15. (1) תשואות נומינליות ברוטו-לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. (2) מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה 
עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות. לחברה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה. אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק השקעות וכן אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק פנסיוני.
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המפקחת ה בראשות  הביטוח  על  פיקוח 
דורית סלינגר, פירסם בשנה החולפת 
חוזרים,  חוזרים, טיוטות  )תשע”ו( 174 
אם  ועוד.  עמדה  ניירות  המפקחת,  הוראות 
לוקחים את מספר ימי העבודה )5 בשבוע(, ולא 
בפרסום  שמדובר  הרי  חגים,  חופשות  כוללים 
שערכה  מבדיקה  עולה  כך  בממוצע.  ליום  אחד 

מערכת “ביטוח ופיננסים”.
נגד  רבה  ביקורת  נמתחה  החולפת  בשנה 
סלינגר על קצב שליחת החוזרים והטיוטות מצד 
הפיקוח, כאשר כל פרסום כזה משנה מצב קיים 
בשוק הביטוח והפנסיה ודורש היערכות חדשה. 
סוכני  הביטוח,  חברות  מצד  נשמעה  הביקורת 

הביטוח וגם מחברי הכנסת.
לפי תחומי  פרסומי המפקחת  את  כשמפלחים 

ענף הביטוח, עולה שהנושא שהעסיק 
הביטוח,  על  הפיקוח  יותר מכל את 
 34 ופנסיה:  חיים  ביטוחי  היה 
פורסמו  וכדומה,  טיוטות  חוזרים, 
בנושאים אלה. במקום השני נמצא 
והבריאות  הסיעוד  ביטוחי  תחום 

עם 21 חוזרים, וביטוח כללי במקום 
השלישי עם 12 חוזרים. אגב, לסוכני 
סלינגר  שלחה  וליועצים,  הביטוח 
טיוטות  חוזרים,   20 האחרונה  בשנה 

והוראות.

מנה אחת מרוכזת
הביטוח  על  המפקחת  נקטה  האחרון  באוגוסט 
החוזרים  את  לפזר  במקום  חדשה:  במדיניות 

רוכזו  הם  החודש,  פני  על  וההוראות 
ב־31  כך,  בסופו.  אחת  במנה 
לאוגוסט קיבלו אנשי ענף הביטוח 
לא פחות מ־16 חוזרים ביום אחד, 
והיום )יום העבודה האחרון בחודש 
פחות  לא  פרסמה  היא  ספטמבר( 

מ־20 חוזרים וטיוטות.  
התקבלה  לא  הביטוח  על  מהפיקוח 
במדיניות  מדובר  אכן  אם  תשובה, 
ואולם,  החוזרים.  בהפצת  חדשה 
לנו,  מסרו  הביטוח  בענף  בכירים  מקורות 
אכן  כי  עלה  הפיקוח,  פקידי  עם  שבשיחות 
או  החודש  לסוף  החוזרים  את  לרכז  הוחלט 
השנה”,  בראש  לקרוא  מה  לנו  “יהיה  תחילתו. 

התבדח אחד הבכירים בענף.

שנה טובה מהרגולציה? הפיקוח 
מוציא פרסום חדש בכל יום

בשנה החולפת פירסמה סלינגר 174 חוזרים, טיוטות וניירות עמדה בתחום הביטוח - 
חוזר לכל יום עבודה בממוצע ‰ מספר החוזרים הגדול ביותר - בביטוחי חיים ופנסיה

מערכת ביטוח ופיננסים

סלינגר. קיבלה ביקורת 
על קצב שליחת החוזרים

בשירותי דרך אין בערך – רק 
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המגזר העסקי נמצא בעשור האחרון במגמת "
שחיקה בלתי פוסקת, בעיקר מצד ממשלת 
ישראל וכנסת ישראל. 140 תיקוני חקיקה 
השנים  בעשר  התקבלו  עבודה  בדיני  ראשית 
פוסקת  בלתי  הכבדה  על  ומדובר  האחרונות, 
לין,  אוריאל  אומר  כך  העסקים”.  מגזר  על 
ל”ביטוח  בריאיון  המסחר,  לשכות  איגוד  נשיא 

ופיננסים”.
זכויות  על  מדברים  לא  החקיקות  בכל  לדבריו, 
המעסיק ועל דרישות מהעובדים, אלא על דרישות 
מהמעסיקים בלבד. “בנוסף ל־140 תיקוני חקיקה 
חוקים חדשים בתחום הגנת   5 היו  ביחסי עבודה, 
הסביבה, שמטילים עומס רב על המעסיקים, מבלי 
החייבות  המוניציפאליות  הרשויות  את  לערב 

בשמירה על הסביבה”. 
חדשים,  חוקים   6 היו  הצרכן  הגנת  “בתחום 
שהאחרון בהם, שקיים רק בישראל, הוא זכותו של 
צרכן להחזיר מוצר או לבטל שירות, על אף שרכש 

אותו לאחר שבחן אותו בקפידה”.
בתמיכת  בכנסת,  נטייה  שיש  לין,  טוען  עוד 
העסקי  המגזר  פעילות  את  להפוך  הממשלה, 
עבירות  של  הגדרות   200 “נוספו  לפלילית. 
פליליות בחוקי העבודה, 745 הגדרות של עבירות 
פליליות בחוקי הגנת הסביבה, ו־60 בחוקי הגנת 
הצרכן. מכסים את המגזר העסקי בשמיכה צפופה 
המס  נטל  גם  פלילית.  עבירה  מפני  זהירות  של 
הוכבד והצורך בדיווחים מקוונים, בנוסף לדוחות 
ביטוח  הכנסה,  מס  מע”מ,  כמו  לגופים  הרגילים, 

לאומי ואגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון”.
לעומס  נכנס  לא  אפילו  “אני  מדגיש,  לין 
החלטת  האחרונות.  בשנים  לנו  שהיה  הרגולטורי 

הושגה.  לא  הרגולציה  את  לצמצם  הממשלה 
חברת  כמו  הממשלה,  שבבעלות  המונופולים 
ואין  הזמן  כל  המחירים  את  מעלים  רק  חשמל, 

אצלם התייעלות”.
לסיכום הוא אומר, “לקראת השנה הבאה - אני 
ורצינית  מצפה שתהיה מנהיגות כלכלית אמיצה 
העסקי.  המגזר  של  השחיקה  מגמת  את  שתעצור 
מהמדינה  סיוע  ולא  תקציבים  צריכים  לא  אנחנו 
– רק להפסיק להכביד על המגזר העסקי בחקיקה 

ורגולציה”. 

“הגיע הזמן שתהיה מנהיגות כלכלית אמיצה 
שתעצור את שחיקת המגזר העסקי”

 אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, לביטוח ופיננסים: “לא צריכים תקציבים, 
רק להפסיק להכביד על המגזר ברגולציה"

רונית מורגנשטרן

אוריאל לין

"יש נטייה בכנסת, 
בתמיכת הממשלה, 
להפוך את פעילות 

המגזר העסקי לפלילית"
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השנים ה כאחת  תיזכר  האחרונה  שנה 
המהפכניות בתחום ביטוחי הבריאות. 
את המהפכות יזמה הממונה על אגף 
האוצר,  במשרד  והחיסכון  הביטוח  ההון,  שוק 
דורית סלינגר. ד”ר נאוה ניב סרודיו, מנהלת 
אגף הבריאות בחברת איילון ביטוח, מספרת 
בריאיון מיוחד על האתגרים שיצרו החלטות 

אלו ומה צפוי בשנה הבאה. 
אחד המהלכים הבולטים של הממונה בשנה 
האחרונה היה הנהגת הפוליסה האחידה בתחום 
הביטוח  חברות  הבריאות.  בביטוחי  הניתוחים 
ניסו להילחם בה, אך ללא הצלחה. “בהתחלה 
וסוכני  הביטוח  חברות  הציבור,   – בלגן  היה 
הביטוח היו בהלם”, מתארת ניב סרודיו. “אבל 
והשתחררנו  לתלם  כולנו  נכנסנו  לאט  לאט 
מההלם. בחודשיים האחרונים כבר יש מכירות 
יפות של הפוליסות האחידות. כמובן שהציבור 
רוכש, לצד הפוליסות האחידות, את התוספות 
טיפולים  בחו”ל,  וניתוחים  השתלות  של 

אמבולטוריים ומחלות קשות”.
השירות  כתבי  ביטול  עם  מסתדרים  ואיך 

בתחום הבריאות?
אבל  רופא.  ביקור  כמו  בוטל,  שבוטל  “מה 
המשלימה  הרפואה  בתחום  השירות  כתבי  את 
בתחום  השירות  כתבי  דבר.  בסופו של  השאירו 
הבריאות הם לא קריטיים. מה שכן היה משמעותי 
)רופאים  ההסדרים  חוק  היה  לכאוס  והוסיף 
לפיו  השנה,  ביולי  ב־1  לתוקף  בהסדר(, שנכנס 
בייעוץ  או  במנתחים,  להשתמש  למבוטח  מותר 
בלבד,  ההסדר  ברשימת  הרשומים  מרופאים, 

שירותי  על  גם  חל  זה  החזר.  יקבלו  לא  אחרת 
קופות  של  ר.מ.(  משלימים.  )ביטוחים  השב”ן 
אנחנו  ביטוח.  חברות  מספקות  אותם  החולים 
באיילון לא חויבנו ברשימת רופאים בהסדר, כי 
אנחנו חברה קטנה. אבל בשוק נוצר בלגן גדול, 

והיו הרבה מבוטחים שנפלו בין הכיסאות”.
לקופות  שקל  מיליון   800 הבטיחו  “בנוסף, 
תורים  קיצור  לטובת  החולים  ובתי  החולים 

עבר,  לא  עדיין  הכסף  וניתוחים;  לבדיקות 
ובינתיים התורים ארוכים יותר מתמיד”.

מה את מאחלת למערכת הבריאות לשנה 
הבאה?

לטובת  משאבים  יותר  תקצה  “שהמדינה 
במערכת  תפגע  ושלא  הציבורית,  המערכת 
מביאה  הפרטית  הרפואה  הפרטית.  הבריאות 
הכי  המחלקות  הציבורית.  הרפואה  לקידום 
הציבורית  במערכת  טובות  והכי  מקצועיות 
מתחרות  הן  כי  הכירורגיות,  המחלקות  הן 
המיון  חדרי  נראים  איך  הפרטית.  ברפואה 
זוועה.  החולים?  בבתי  הפנימיות  והמחלקות 
ציוד מיושן, אין פרטיות, מגעיל. למה זה כך? 
כי בתחומים אלה מערכת הבריאות הציבורית 
היא מונופול, אם הייתה להם תחרות בתחומים 
הרבה  נראים  היו  שהם  מאמינה  אני  האלה, 

יותר טוב.
ומחלקות  מיון  חדרי  להקים  ירצה  מי 

פנימיות ברפואה פרטית?
בזה  תעסוק  לא  הפרטית  שהרפואה  “ברור 
שאני  הנקודה  אבל  רווחי.  מספיק  לא  זה  כי 
מנסה להדגיש היא, שהיכן שיש תחרות, כמו 
הרפואה  גם  הפרטית,  הרפואה  מול  בכירורגיה, 

הציבורית פורחת בו”.
חוזרים   174 של  מטחים  לכם  היו  השנה 
וטיוטות מהמפקחת. מה צפוי בשנה הקרובה 

מהכיוון שלה?
“לדעתי, לפחות בתחום ביטוחי הבריאות, היא 
שתהיה  מאמינה  אני  המהפכות.  את  מיצתה  די 

לנו שנה שקטה בתחום הזה מהכיוון שלה”. 

 "בשנה האחרונה נוצר בלגן 
בתחום הבריאות" 

ד״ר נאוה ניב־סרודיו, מנהלת אגף הבריאות באיילון בריאיון מיוחד לראש השנה: 
“לפחות בתחום ביטוחי הבריאות, הממונה די מיצתה את המהפכות״

רונית מורגנשטרן

ד״ר ניב־סרודיו. מאחלת שהמדינה לא תפגע במערכת הבריאות הפרטית

אנליסט  מסלול לתוך מוזג 560 מ.ה כללי, השתלמות אנליסט ההשקעה מסלול 1.1.16 ביום .₪ מיליון 500 מעל של בשווי נכסים המנהלות הכללי במסלול ההשתלמות קרנות כלל . מבין 31.08.16 לתאריך נכון האוצר. משרד של נט הגמל באתר הנתונים פי על
בקופות "מסלולי השקעה הוממנה ללהור בהתאם 61.1.1 מיום החל תקנונית תה . מדיניועקשה 000-2690-06500000000000-064088115 כללי השתלמות אנליסט פנסיוני מוצר קידוד תומלתשללי, הכ אנליסט נקרא הממוזג . המסלול 269 מ.ה ב', כללי השתלמות
על עודפת תשואה ההשקעותהל שיג מנהל של יכולתו את המשקף מדד יתנשינו ה אלפא מדד (2) תעביד שתושגנה תשואות על להצביע כדי בעבר שהושגו תשואות על במידע אין יויהול. ימד ניכנ ברוטו-לפני נומינליות תשואות (1) 51.9.61 מיום הגמל"

מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות. לחברה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה. אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק השקעות וכן אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק פנסיוני. 

 sochnim@analyst.co.il :דסק הסוכנים שלנו ישמח לעמוד לרשותך - טל': 03-7147168 | דוא"ל

אנליסט השתלמות כללי
מהמובילות בתשואות לשנה ולשלוש שנים*

תשואה 12 חודשים אחרונים )1(
)9/15 - 8/16( 

תשואה ממוצעת 5 שנים אחרונות )1(
)9/11 - 8/16( 

4.97%7.02%
תשואה ממוצעת 3 שנים אחרונות )1(

)9/13 - 8/16( 

מדד אלפא 5 שנים אחרונות )2(
)9/11 - 8/16( 

6.22%1.92%

*על פי הנתונים באתר הגמל נט של משרד האוצר. נכון לתאריך 31.08.16. מבין כלל קרנות ההשתלמות במסלול הכללי המנהלות נכסים בשווי של מעל 500 מיליון ₪. ביום 1.1.16 מסלול ההשקעה אנליסט השתלמות כללי, מ.ה 560 מוזג לתוך מסלול אנליסט 
השתלמות כללי ב', מ.ה 962 . המסלול הממוזג נקרא אנליסט השתלמות כללי, קידוד מוצר פנסיוני אנליסט השתלמות כללי 511880460-00000000000560-0962-000. מדיניות השקעה תקנונית החל מיום 1.1.16 בהתאם להוראות חוזר הממונה "מסלולי השקעה 

בקופות הגמל" מיום 16.9.15. (1) תשואות נומינליות ברוטו-לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. (2) מדד אלפא שנתי הינו מדד המשקף את יכולתו של מנהל ההשקעות להשיג תשואה 
עודפת על מדדי השוק באמצעות בחירת נכסים סלקטיבית או תזמון חשיפות. לחברה זיקה למוצרים המנוהלים והמשווקים על ידה. אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק השקעות וכן אין לראות באמור משום ייעוץ או שיווק פנסיוני.
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סיכום  שנה

"לא היה ולא יהיה תחליף לשירות 
המקצועי והאישי של סוכן הביטוח"

ניצן צעיר־הרים, מנהל הביטוח הכללי בחברת מגדל, בריאיון: "נראה שלרפורמות לא יהיה סוף בקרוב"

רונית מורגנשטרן

הביטוח " בתחום  חשוב  שחקן  היא  מגדל 
עם  פרט,  בביטוחי  ובפרט  בכלל  האלמנטרי 
האחרונות  בשנים  בפעילות  גידול  שיעור 
של למעלה מ־40%. לצד נתון זה, בסקר האחרון 
הסוכנים  כוונת  בלטה  ביטוח,  סוכני  לשכת  של 
להרחיב את הפעילות עם מגדל בביטוח אלמנטרי 
עובדי  של  הרכב  במכרז  הזכייה  הקרובה.  בשנה 
מגדל,  של  הצמיחה  במדיניות  תומכת  המדינה 
ויש בה כדי למנף פעילות בקולקטיבים נוספים 
סוכנים, בצד הרחבה משמעותית של  באמצעות 
זה". כך אומר  כלל הפעילות המשותפת בתחום 
בחברת  הכללי  הביטוח  מנהל  צעיר־הרים,  ניצן 
מגדל, בריאיון ל"ביטוח ופיננסים" לקראת השנה 

החדשה.
לדברי צעיר־הרים, השנה החולפת הייתה "שנה 
הצירוף  חוזר  עם  השאר  בין  רגולציה,  עתירת 
לפנינו  השירות.  כתבי  וחוזר  ביטוח  לתוכניות 
עומדות עוד מספר רפורמות משמעותיות, לרבות 
דמי   ,2017 מינואר  החל  חובה  ברכב  הרפורמה 
ההשבה של קרנית וחוזר נזקי המים בענף ביטוח 
הדירות. השנה הבאה, אם כן, תהיה שנה מאתגרת 
לא פחות. יחד עם זאת, אני משוכנע כי בתבונה 
את  לעבור  נוכל  הסוכנים,  עם  פעולה  ובשיתוף 
הרפורמות בתחום האלמנטרי במינימום זעזועים 

מיותרים".
את  יישמו  הביטוח  חברות  לדעתך  האם 
הרפורמות של ההנחות לפי משתנים בביטוח 

חובה?
"עדיין קשה ומוקדם להעריך, אבל סביר להניח 
שחלק מהמשתנים ברכב חובה ייושמו החל מה־1 
הצפויים,  בתעריפים  השינויים   .2017 לינואר 
חדשים,  במשתנים  שימוש  כאמור  כוללים  אשר 
בשלב  לייצר,  צפויים  ההשבה,  דמי  עם  ביחד 

מבוטחים".  ובקרב  בשוק  שקט  חוסר  הראשון, 
צעיר־הרים מתייחס גם לנושא דמי ההשבה על 
סופי.  באופן  עדיין  הוסדר  לא  אשר  קרנית,  ידי 
בקרוב.  יפורסם  בנושא  סופי  שחוזר  מניח  "אני 
המודל שיעמוד בבסיס חישוב דמי ההשבה, קריטי 
ליצירת ההבנה של הציבור לאופן ההחזר. המודל 
צריך להיות פשוט, כזה שימנע אפשרות לביצוע 
יחסוך  זה  ולצד  ואחרות  כאלה  מניפולציות 

מהמבוטח הפרטי דילמות מיותרות".
מה משקלו של סוכן הביטוח בחיתום בביטוח 

אלמנטרי? 
"מגדל היא חברה של סוכנים. ברור לנו שלסוכן 
מענפים  החל  החיתום,  בתהליך  גדול  משקל 
ועד לענפים  ענפי הפרט  כמו  יחסית,  'פשוטים' 
'מורכבים' יותר, כמו ענפי העסקים. לראיה, אנו 
מסוים  סוכן  של  תיק  איך  רבים  במקרים  רואים 
בענף מסוים הוא רווחי לאורך זמן, בעוד שתיק 

לגמרי.  אחרות  תוצאות  מציג  אחר  סוכן  של 
בנוסף, חשוב להבין ולהפנים כי למרות השינויים 
הרבים בשוק, לא היה ולא יהיה תחליף לשירות 
ולערכים  הביטוח  סוכן  של  והאישי  המקצועי 
מגדל משקיעה  ללקוח.  מעניק  הייחודיים שהוא 
בהתאם בפיתוח כלים רבים, במטרה לייעל את 
נעמיד  הקרובה  השנה  במהלך  הסוכן.  עבודת 
לרשות הסוכנים כלים מתקדמים נוספים ונרחיב 
הקשורה  העסקית  הפעילות  של  ה'מעטפת'  את 

בתחום ביטוח כללי".
למה ביטוח הרכב בישראל יקר כל כך לעומת 

ארה"ב, למשל?
העסקיות  והתוצאות  שהפרמיה  "נראה 
גבוהה.  תביעה  עלות  של  תוצאה  הן  השליליות 
עלות התביעה הגבוהה הנה פועל יוצא, בין היתר, 
ותקנות  השמאים  חוזר  כמו  רגולציה,  עודף  של 
שונות שהתקין משרד התחבורה. מדובר בסוגיה 
ברור  המזלג:  קצה  על  רק  אולי  אבל  נרחבת, 
למשל, כי מי שבוחר את השמאי ברוב המקרים 
בעוד  למוסך  'מחויב'  השמאי  לכן  המוסך.  הוא 
שהיכולת של מבטח לבקר את השומה של שמאי 
לנוכח  אפשרית  ובלתי  כמעט   - מרשימה  חוץ 
הרגולציה הקיימת. מעבר לכך, קיים כשל בשוק 
חלקי החילוף לרכב. יבואן החלק קובע את מחיר 
הברוטו לצרכן לא  הסופי. מחיר  הברוטו לצרכן 
אין עליו תחרות  ובעצם  משתנה ממוסך למוסך 
מתנהלים  והמוסך  המפיץ  היבואן,  אמיתית. 
ביניהם בדרך של חלוקת אחוזים ממחיר הברוטו". 
בנושאים  לטפל  מקום  יש  צעיר־הרים,  לדעת 
לתקן  מקום  יש  “בהחלט  הרכב.  בביטוח  נוספים 
את חוזר השמאים, לטפל בנושא תביעות צד ג' 
של חברות ליסינג ועוד. נראה שלרפורמות לא 

יהיה סוף בקרוב"

info@idan.biz | www.tamir-finances.co.il | 09-9563006
חברת קומישן בק  בע”מ. חברת בת מבית תמיר חישובים פיננסים בע”מ

‰ בדיקת עמלות חודשית )היקף + נפרעים( וקבלת דוח עדכני חודש בחודשו
‰ בדיקת עמלות חודשית באמצעות תוכנה ייחודית שפותחה על ידי החברה

‰ ניסיון של 15 שנה בענף
‰ מעל ל־1000 לקוחות סוכני ביטוח
‰ הבדיקה הינה לכל חברות הביטוח

הסוף “לטעויות" חברות הביטוח! 

צעיר־הרים
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חדשות  הלשכה
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כנס  אילת

הכלים שאנחנו מכירים משנים עברו וכלים שנכיר בשנים הקרובות "
- הם יקבעו את ההישרדות הכלכלית שלנו. אלה כלים שיסייעו לנו 

לשרת את הלקוחות שלנו, להיות חרוצים יותר ולהרוויח יותר”.
כך פתח עודד יערי, מנהל ביטוח כללי ב”אליפים סוכנות לביטוח”, 
את הרצאתו על “המודל החכם לחיבור לקוחות כבר כאן”, בכנס אלמנטר 

2016 שהתקיים בשבוע שעבר באילת.
לדבריו, הסוכן צריך לשים לב לעולמות שונים הסובבים אותו.

“עולם התביעות הוא עולם לא פשוט – מי לא מכיר את הרדיפה אחרי 
את  יערי  שאל  הסדר?”  מוסכי  עם  הסדרים,  עם  לעבוד  ברכב,  ג’  צדי 
זה הנכס האמיתי שלנו,  והוסיף: “עולם הידע והמידע –  הסוכנים באולם 
משם תבוא הישועה. חברות הביטוח לא יהיו שם בשבילנו, ולכן כל הכבוד 
ללשכת סוכני הביטוח, שלקחה על עצמה את קידום הידע והלמידה של 

סוכן הביטוח והציבה אותו כאחד היעדים המרכזיים שלה”. 
שמתפתח  עולם  הוא  והתקשורת,  הטכנולוגיה  “עולם  יערי,  ציין  עוד 
בזמן  השינויים  את  ולתפוס  לאתר  צריכים  ואנחנו  דופן,  יוצאי  בקצבים 

ולרכוב על גב ההצלחה. הבעיה שחלק גדול מאיתנו נבהלים מהטכנולוגיה”.
לטענת יערי, “מהלכי הביטוח המוצלחים בשנים האחרונות שהיוו פריצת 
דרך – פספורט קארד, Wobi, שהשיגו את כולם בחשיבה שלהם, הצליחו 
המסלקה  גם  ואחר.  חדשני  למשהו  אותם  והפכו  קיימים  מודלים  לשכלל 
הפנסיונית היא נכס חשוב לנו – כשהיא תתחיל לעבוד כמו שצריך, היא 
תהיה כלי עבודה מעולה. זה עולה לנו קצת כסף, אבל יביא לנו הרבה יותר 

כסף בשימוש בו”.
“כל אחד מאיתנו יכול לזהות טכנולוגיה או אפליקציה שיכולה להתאים 
כדי לתת שירות יותר טוב ללקוח שלו, לשמור עליו ולהביא עוד לקוחות”.

יקרה  ולהבין מה  איפה שזורם הכסף, ללמוד  ”עלינו להסתובב  לדבריו, 
פה בעוד שנה, בעוד 5 או עשר שנים, כי לאן שיזרום הכסף, לשם יזרמו 

החיים שלנו”.
הוא הוסיף, “לא נשלה את עצמנו, אנחנו עובדים כמו פקידים עם שעות 
שעות   24 ללקוח  זמינים  להיות  צריכים  אנחנו  אבל  מסודרות.  עבודה 
ביממה, שבעה ימים בשבוע. אם לקוח מתקשר בעשר בלילה, לא לחשוב 

עליו כעל לקוח מציק, אלא כעל הזדמנות”.
כדי  ושל מקצועיות  מוצרים  ידע של  חבילה של  לייצר  חייבים  “אנחנו 
לנו  ולשם כך מסייעת  הזדמנויות, לחזק את הקשר עם הלקוחות,  לזהות 

הטכנולוגיה”.
לסיכום אמר יערי: “הכלים וגלגלי השיניים מסתובבים, והם יטחנו אותנו 
להמציא  יכול  מאיתנו  אחד  כל  הנכון.  לכיוון  אותם  לסובב  נדע  לא  אם 
בכלים  תשתמשו  הביטוח,  בעולם  דרך  פריצת  שיהווה  הבא  המהלך  את 
הטכנולוגיים ותשמרו על המיומנות הבינאישית – אלה המפתחות להצלחה 

הכלכלית שלנו”.
רונית מורגנשטרן

עודד יערי: “אם תדעו לאן 
זורם הכסף במשק – לשם 

יזרמו החיים שלכם”

טל סנדרוני: כך תגייסו 
את האינטרנט והמדיה 

החברתית לטובתכם

הזדמנות " היא  בו  שפורחת  החברתית  והמדיה  הדיגיטלי  העידן 
עבור כל גוף עסקי, כמו סוכן הביטוח, כדי להגיע ליותר לקוחות 
דבר,  של  ובסופו  קיימים  לקוחות  לשמר  כדי  פוטנציאליים, 
טל סנדרוני, מבעלי חברת  למכור יותר ולהרוויח יותר". כך טוען 
"מיתוג מדיה חברתית" העוסקת במדיה חברתית, פרסום באינטרנט 

ויחסי ציבור דיגיטליים.
הסביר  בכנס אלמנטר 2016 שהתקיים בשבוע שעבר,  בהרצאתו 
האינטרנט  את  לגייס  אפשר  כיצד  הביטוח  סוכני  לקהל  סנדרוני 

והמדיה החברתית לטובתם, ואיך לעשות זאת נכון. 
סנדרוני הסביר, “אנחנו צריכים לשנות את התפישה שלנו לגבי 
הלוגו. הוא צריך לספר את סיפור החברה. לכן, שם החברה הוא קריטי, 

מחובר  להיות  חייב  והוא 
עוסקים  אתם  בו  לתחום 
צריך  השם  כלומר,   –
להיות גנרי, כדי שבחיפוש 
הוא  בגוגל  גולש  שעושה 
והמילה  מהר,  אתכם  ימצא 
להימצא  חייבת  ‘ביטוח’ 
אף  בשם החברה”. סנדרוני 
משנת  לפיו  מחקר,  הציג 
יותר  מחפשים   2009
המילים  צמד  את  ויותר 
המחקר  לביטוח’.  ‘סוכנות 
יש  מ־2010  כי  מצא  אף 
עליה בחיפוש צמד המילים 
וישנה גם  'ביטוח בריאות', 

עליה בביטוח פנסיוני.
סנדרוני ממליץ להשתמש 
בזירות מדיה חברתית, כדי 
ישירות  ולשווק  להגיע 
מעוניינים,  בו  לציבור 

ולהשתמש בפייסבוק וגוגל יחד. "צריך לנצל את שניהם באופן שהם 
ישיקו ויניעו אחד את השני".

העסקי  העמוד  בין  מתבלבלים  רבים  "בפייסבוק,  מוסיף,  הוא 
לפרופיל האישי, לכל איש עסקים צריך להיות את שניהם. העמוד 
הקשור  ועסקי  מקצועי  מידע  יופיע  ושם  החברה,  של  הוא  העסקי 
שמכם  את  יישא  האישי  הפרופיל  פועלת.  היא  בו  ולתחום  אליה 

הפרטי, והוא פונה לקהל החברים שלכם".
"בכל פעם שאתם מעלים סטאטוס לעמוד העסקי, תשתפו אותו 
לפרופיל האישי שלכם )זה לא עובד הפוך(. כך תרוויחו עוד מאות 

אנשים שנחשפים לרעיונות העסקיים שלכם, ללא תשלום".
סוכן  לכל  נסייע  הלשכה,  עם  שלנו  הפעולה  שיתוף  "במסגרת 
להקים עמוד פייסבוק עסקי, נעזור בתחזוקה שוטפת שלו ובהגעה 
זאת, תעזרו גם לקדם  ללקוחות שלו. אם כל סוכני הביטוח יעשו 
את הלשכה שעוזרת לכם להתקדם. תעשו שיתוף לעמוד הלשכה, 

תשתפו כתבות עליה”, הוא מסכם.
סנדרוני מזמין את כל הסוכנים לפנות אליו בנושאים אלו בכתובת: 

  tal@smo-il.com
רונית מורגנשטרן

סנדרוני

יערי

mailto:tal@smo-il.com
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"עתיד מבטיח 
למקצוע הסוכן"

אריה אברמוביץ, נשיא 
לשכת סוכני ביטוח

ימים " בפתחינו.  עומדת  חדשה  שנה 
להביט  פז  הזדמנות  מהווים  אלו 
שאנו  מה  כל  על  בגאווה  לאחור 
סוכני הביטוח השגנו בעמל רב, ולהפיק 
לקחים על מנת לשאוף להיות טובים אף 
יותר בעתיד. השנה החולפת הייתה רווית 
מאבקים ציבוריים, אתגרים משמעותיים, 
והישגים רבים שמחלקם אנו נהנים כעת, 

ובחלקם נחזה רק בעוד שנים קדימה.
אנו צופים למקצוע הסוכן עתיד מבטיח. 
בזכות פועלנו הרב מידי שנה מתווספים 
עוד ועוד סוכנים צעירים לענף הביטוח. 
כי  להבנה  הסוכנים  מצד  ההיענות  לצד 
החלים  לשינויים  עצמנו  להתאים  עלינו 
בענף, אלו מעוררים בי גאווה והשתאות. 
צעירים  רבים,  בסוכנים  חוזים  אנו 
את  ללמוד  שמבקשים  כאחד,  וותיקים 
מנת  על  המניעתי  הסוכן  של  תמורותיו 
להפוך לסוכן שאינו רק מגן על המבוטח 
גם  אלא  הביטוחי,  המקרה  קרות  לאחר 
מגן עליו על מנת למנוע את האסון. אין 
לי ספק כי בעתיד לא יהיה עסק ומשפחה 
באופן  אותם  שילווה  ביטוח  סוכן  ללא 
העתיד  חייהם.  תחנות  כל  לאורך  אישי 

הזה כבר כאן."

הוועדה הפנסיונית עסקה רבות השנה "
החוזרים  הטיוטות,  בכל  בטיפול 
המדרש  מבית  יצאו  אשר  והתקנות 
של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, 
בנוסף,  נתפסת.  ולא  אדירה  היא  והכמות 
הוועדה טיפלה בכל הקשור בחוק ההסדרים 
את  להנגיש  היא  הוועדה  מטרת   .2015

ביותר  הקלה  בצורה  השינויים  כל 
הלשכה,  לחברי  ביותר  והברורה 

בכנסים,  הרצאות  ידי  על 
מאמרים בעיתון הלשכה ועוד.
טיפלה  הוועדה  לכך,  מעבר 
עבודה  צוותי  באמצעות 
שרות  כשלי  כגון  בנושאים 

השתתפו  חבריה  היצרנים. 
הקשור  בכל  בפיקוח  בדיונים 

לטיוטת אובדן כושר העבודה והשמיעו את 
בנושאים  והמלצותיהם  המקצועית  דעתם 
הכנסת  בוועדות  הופיעו  ואף  נוספים, 

השונות.
הביטוח  כנס  בבניית  עסקה  הוועדה 
הפנסיוני שהתקיים באילת בחודש מרץ על 
נקבע  ובנוסף  המקצועיים,  ומסריו  תכניו 
לפיננסים,  הוועדה  לתת  חדש  יום  סדר 

לאחר השינויים בעומד בראשה.

בפעילות  הוא  הגדולים  ההישגים  אחד 
אריה  הלשכה  נשיא  עם  משותפת 
צפריר.  אורי  הנשיא  ומ"מ  אברמוביץ 
הצלחנו לבטל את חובת ההחתמה על ייפוי 
הכוח ללקוחות קיימים, לבטל את הסנקציה 
להחשכת המסכים מיולי 2017 במקרה של 
אי חתימה ולמצוא פתרון לזיהוי לקוח ללא 
פישינג,  ביצוע  לצורך  אשראי  כרטיס 

גם לסוכנים אשר אינם תאגיד.
בשנה הקרובה נמשיך בהטמעת 
בתחומים  החדשים  החוזרים 
מעסיקים,  ממשק  כגון  השונים, 
בנוסף,  ועוד.  מתפעל  סוכן 
אילו  בימים  בוחנת  הוועדה 
למוצר  מקצועיות  אלטרנטיבות 
קידום  לשווקן,  ניתן  וכיצד  הפנסיה 
מעמד הסוכן אצל לקוחותיו ועוד, וכמובן 
גם בהכנת הכנס הבא בתחילת שנת 2017. 
הטמעת  על  גדול  דגש  תשים  הוועדה 
פגישות שרות אצל הסוכנים כחלק מסדר 
הסוכן  בין  הקשר  את  לחזק  במטרה  היום, 
תקופתית  בדיקה  לבצע  ללקוחותיו, 
למערך ההגנות שלו ולהמליץ לו על דרכי 

מניעה בתחומים שונים."
יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני

בכירי הלשכה מסכמים את תשע"ו

"נמשיך להנגיש את חוזרי 
הממונה לסוכנים"

להערכות " נהדר  זמן  הוא  השנה  ראש 
לטובה,   עלינו  הבאה  החדשה  לשנה 

לתקוות,  חדשות,  להתחלות  זמן 
מאחלת  אני  ומשאלות.  חלומות 
לכל אחד ואחת שיהיו משאלותינו 

למציאות נפלאה! 
סוכנות  לגבינו,  המפתח  משפט 

וסוכני הביטוח, הוא "לחשב מסלול 
מחדש".

נמלא  כל מדף שהתרוקן במשרדינו  על 
עמוד  את  נהווה  חדשים,  נוספים  בשניים 
התווך - המשענת המרכזית של המשפחות 

בישראל בכל התחומים הכלכליים. חסכון, 
ומניעתם,  סיכונים  משכנתא,  פנסיה, 
תכנון וניהול תקציב משפחתי. זה 
שלנו  והמקצועי  הטבעי  המקום 

- ניהול כלכלת המשפחה.
אנחנו  אם  יבוא  לא  "שינוי 
אחר.  זמן  או  אחר  לאדם  נחכה 
אנחנו  לו.  האדם שחיכינו  אנחנו 
)ברק  מחפשים"  שאנחנו  השינוי 

אובמה(.

שנה טובה."
שוש כהן־גנון, סגנית נשיא הלשכה

"לחשב מסלול מחדש"
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ערכנו פעילויות רבות ומגוונות במחוז הדרום בקיץ האחרון."
בתחילת יולי 2016 עשינו יום כיף לילדים בבית הספר 
רימונים לחינוך מיוחד, בו השתתפה גם חברת הכנסת 
נורית קורן, שמשמשת כסגנית יו"ר הכנסת וראש השדולה 
למען זכויות אנשים עם מוגבלויות. במסגרת האירוע הקימו 

סוכני הדרום, יחד עם חברי הוועדה למען הקהילה בראשות 
מיכל וינצר ובשיתוף חברת איתוראן, מסלולי אתגרים ופעילויות 

יצירה והפעילו דוכני אוכל, כל זאת לשמחתם והנאתם של הילדים.
באירוע נוסף בחודש יולי, הוזמנו בפעם הראשונה חברי לשכה ממחוז 
ירושלים וחברו למחוז דרום ליום פעילות, שכלל יום כיף ויום עיון בים 
מדברת  חברים,   120 מעל  המלח,  לים  שהגיעו  הסוכנים  כמות  המלח. 
בעד עצמה. הסוכנים נהנו מרמה מקצועית גבוהה ביום העיון, ממתקני 
המלון ומאירוח ברמה גבוהה. לאור ההנאה והסיפוק הרב, סוכם שנמשיך 

בשיתופי פעולה בין המחוזות.
בחודש אוגוסט ערכנו, כמדי שנה, כנס מנהלות משרד שבו מנהלות 

המשרד קיבלו הרצאות מקצועיות ועדכונים רלוונטיים לתקופה."
יפת בקשי, יו"ר מחוז באר שבע והדרום

 "להמשיך בשיתוף הפעולה 
בין המחוזות"

על שולחן הוועדה לביטוח 
כללי בשנה הקרובה

בשנה הקרובה ננסה לסיים את כל הטיפול בחוזר החדש הצפוי "
לצאת בנוגע לנזקי המים, שהיווה שינוי למה שהיה עד כה.

בנוסף, ננסה לקדם משמעותית את ההסדרה החוקית באכיפת 
משרד התחבורה על חברות הליסינג בכל ההתנהלות בתביעות צד 
ג'. חברות אשר יבחרו לבטח בעצמן, יתאימו את ההתנהלות בהתאם 
לחוזר ישוב התביעות שהושת על חברות הביטוח, ויבטיחו 

רמה נאותה בטיפול בתביעות.
הביטוח,  מסורבי  נושא  בכל  לטפל  גם  נידרש  השנה 
ההתנהלות  כי  לוודא  מנת  על  התאונות  ריבוי  ובעיית 
של החברות הוגנת כלפי הלקוחות עצמם, והחיתום אשר 

נעשה הינו מקצועי וענייני.
הטופסולוגיה  הוא  להסדיר,  הוועדה  שברצון  נוסף  נושא 
בעת  להנפיק  נדרשים  שאנו  תביעות  היעדר  לאישור  הקשורה 
תביעת צד ג'. אנו מאמינים כי ניתן יהיה למצוא פיתרון יעיל יותר 

בעידן הדיגיטלי."
אריאל מונין, יו"ר הוועדה 
לביטוח כללי

בכירי הלשכה מסכמים את תשע"ו
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בכירי הלשכה מסכמים את תשע"ו

 "ממשיכים במלוא המרץ גם 
בשנה הבאה"

במשך "  הצעירים".  הסוכנים  "סיירת  את  הוועדה  סיימה  השנה 
פעילות הסיירת למדו והשתלמו הסוכנים הצעירים על ידי בכירי 
חברת איילון בכל תחומי הביטוח, ונהנו מאימון אישי של המאמן 

העסקי יאיר שיינפלד.
במהלך השנה ערכה הוועדה מספר ימי עיון לסוכנים צעירים: יום עיון 
בשיתוף הוועדה לבריאות וסיעוד בנושא בריאות, אשר עסק בשינויים 

לפיננסים  הוועדה  בשיתוף  עיון  יום  הבריאות;  בפוליסות 
ובשיתוף הוועדה לביטוח חיים, אשר עסק בסוגיות שונות 

בתחום הפיננסי והפנסיוני.
צעירים/ לסוכנים  ייחודי  ערב  הוועדה  ערכה  בנוסף 
שונות  הרצאות  כלל  אשר  סיטי,  בסינמה  זוגןם  ובנות 

והקרנת סרט.
יו"ר הוועדה מייצג אותה בצוותים הייחודיים שהוקמו: צוות 

ניהול וקידום מיזם החיבור הבין דורי, וצוות ניהול וקידום פרויקט סוכן 
.2030

הוועדה תמשיך בפעילותה למען הסוכנים במלוא המרץ,  גם השנה 
אשר  בפעילות  להשתתף  הצעירים  סוכנינו  כל  את  מזמינים  ואנו 

מוקדשת רק בשבילם.
 כמו כן, הוועדה מזמינה את סוכניה וסוכנותיה הצעירים לכתוב טורים 

אישיים בעיתון הלשכה, בתחומי הביטוח השונים.  "
דביר רפ, יו״ר הוועדה לסוכנים צעירים

בשנה החולפת תכננו ואישרנו בכל המוסדות את תקציב 2016, "
והצבנו תחזית לתקציב 2017. התייחסנו בכובד ראש להערות 
והארות מבקר הפנים בהתייחסותו להכנת תקציב לפני כנסים, 
התנהלות תקציבית בכנסים וכן הארות לביצוע מעקב על  התקציב 

השוטף. 
במהלך השנה קיימנו שלוש פגישות של ועדת ההשקעות 
ולקבל  לבחון  כדי  השקעות,  בתי  ארבעה  נציגי  עם 

החלטות לגבי ניהול ההשקעות של הלשכה וליסוב.
הורי  בהשתתפות  ומיוחדת  שמחה  ישיבה  קיימנו 
חברי הוועדה, ואף הענקנו תעודות הוקרה למשפחות. 
 7 כאשר  המשך,  דור  הם   8 הוועדה,  חברי   13 מתוך 
דור  היא  אחת  וחברה  בביטוח  שני  דור  וחברים  חברות 

שלישי. 
בלשכה  שירות  שנות  כ־50  אחרי  רובין  רו"ח  ממשרד  נפרדנו 

וקלטנו את משרד רו"ח הולצמן.
בנוסף, תקצבנו וישמנו את מעבר הלשכה והמכללה למבנה החדש.

בימים אלה אנו בשלבי הכנה של הצעת תקציב 2017, שהיא שנת 
ל־2018, לפני הבאתן לאישור המוסדות.  ומכינים תחזית  בחירות, 
פעולה  בשיתוף  התקציב  התנהלות  על  שוטף  מעקב  מקיימים  אנו 

מלא עם הנהלת הלשכה.

שנה ברוכה וגמר חתימה טובה."
אבי ברוך, יו"ר ועדת כספים

"שוקדים על תקציב 2017" 
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בכירי הלשכה מסכמים את תשע"ו

"כללי המשחק בענף השתנו"

כידוע, ענף הביטוח עובר בשנה האחרונה טלטלה עזה המשנה את כללי "
על  נוחתים  מהפיקוח  חוזרים  מהירים,  השינויים  בעבר.  שהיו  המשחק 
שולחננו חדשות לבקרים, חלקם הגיוניים וחלקם מקשים ומסרבלים. רוב 
חברות הביטוח עברו לעבוד מעל ראשי הסוכנים באמצעות הישירים שלהם. 
כל זה נפל במשמרת שלנו. סוכן הביטוח הנוכחי והעתידי חייב להתאים עצמו 

לשינויים אלה. 
אנו לא יכולים לטפל בכל; אולם לולא הלשכה, שפעילה מאוד, המצב 

עלול היה להיות קשה יותר.
בשנה האחרונה נעשו ימי עיון וכנסים מקצועיים רבים במחוז - 
כל אלו כדי לעדכן את הסוכנים במתרחש בענף ובכדי להעניק 
להם ידע רב שהוא כוח. כיתת הלימוד בחיפה פעילה ומקנה ידע 

לסוכנים וקורסים מקצועיים לפקידות.
רואה את הקשר של הלשכה עם מנהלי המחוז של חברות  אני 
הביטוח כנדבך חשוב לטובת שני הצדדים, ודואג כדי לטפח ולשמר 

אותו, גם אם יש בינינו חילוקי דעות. 
השנה אעשה הכל כדי שהמכללה תבצע קורסים גם בחיפה ובצפון, כפי שהם 

נעשים במרכז. קיבלתי תמיכה בנושא מרונן דניאלי, מנהל המכללה החדש. 
נמשיך בשיתוף הפעולה ובשיח הדדי עם חברות הביטוח, ונשאף לראות את 
כולם משתתפים איתנו בהרמת הכוסית המסורתית. אבל, אני לא מתכוון לוותר 

לחברות הביטוח בהמשך מגמתן למכור באופן ישיר ללא סוכן ביטוח.

אני מאחל לכולם שנה טובה ומבורכת."
מיכה אדוני, יו"ר מחוז חיפה והצפון

"מנגישים לסוכן כלים 
טכנולוגיים לקידום העסק"

לאחרונה נישאת המילה טכנולוגיה בפי כל. רבים "
  – ומייד   – הטכנולוגיה  את  לגייס  יש  כי  הבינו 

כדי לסייע לקידום ענף הביטוח.
ואכן, יש להשתמש בטכנולוגיה כדי לחזק את הקשר 
עם הלקוח, לקדם את העסק, להקל על עומס העבודה, 

לייעל את ביצוע כל המטלות ולפשט תהליכים.
השאיפה הגדולה שלנו, בוועדה לטכנולוגיה, היא ליצור 

מערכת אחת מרכזית וחכמה, שבאמצעותה יוכל סוכן הביטוח לנהל 
יוכל  הוא  מערכת,  אותה  מתוך  ועסקיו.   לקוחותיו  משרדו,  את 
להשתמש במחוללי הצעות, לשלוח מסרונים ודוא"ל בתפוצה רחבה, 
האינטרנט  לאתר  לגשת  חכמים,  טפסים  למלא  פוליסות,  להפיק 
שלו ולהנגיש מידע ללקוחותיו. אנו רואים את העתיד בקשר עם 
נגישות 24/7,  כלים טכנולוגיים שיאפשרו  לקוחותינו, באמצעות 
וגם באופן בלתי אמצעי, בפגישות אישיות במשרד הסוכן. כך נוכל 

לענות על צרכיהם של לקוחות מכל הסוגים ומכל הגילים.
להנגיש  כדי  פועלים  אנו  הגדולה,  תוכניתנו  תתגשם  אשר  עד 
במשרד  ולהטמיעם  הלשכה  לחברי  מתקדמים  טכנולוגיים  כלים 

הסוכן. 

שתהיה לכולנו שנה טובה, מרתקת, מעניינת ועשירה בטכנולוגיה."
 ראובן רפ, יו"ר הוועדה לטכנולוגיה
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בכירי הלשכה מסכמים את תשע"ו

"מבקשים מהפיקוח לשתף פעולה"

בוועדה אנו דנים בתלונות מבוטחים נגד סוכנים המופנות ללשכה, "
התנהגות סוכנים בניגוד לכללי האתיקה ותלונות של סוכן אחד על 
סוכן אחר. עד כה טיפלנו בכ־180 תלונות שהוגשו אלינו. התלונות 
תלונות  לפתור  היא  כשהכוונה  מיידי,  באופן  ומטופלות  בכתב  מוגשות 
וסכסוכים בדרך של גישור. אנו מבקשים התייחסות בכתב מהסוכן עליו 
מתלוננים. לאור התשובה אנו מקבלים החלטה – האם לזמן את המתלונן 
והנילון לבירור ויישוב המחלוקת בפנינו, או שניתן לפתור את התלונה 

בדרך אחרת. לעיתים מוגשת תלונה נגד סוכן ביטוח, ומקריאת 
חברת  של  ממחדל  נובע  שהמקרה  מבחינים  אנו  התלונה 

ביטוח. במקרה כזה, אנו פונים לחברה וזוכים למענה מלא 
ומיידי, ועל כך תודתנו על שיתוף הפעולה לו אנו זוכים 

מצד כל חברות הביטוח.
דרכי הענישה של הוועדה מגוונות ובהן: אזהרה, נזיפה, 

העברת  הלשכה,  מקרנות  אחת  לטובת  כספי  קנס  הטלת 
העמלה, המלצה למועצה הארצית להוצאת החבר על תנאי לתקופה 

קצובה או לגמרי, ואפילו המלצה בפני המפקחת לשלול רישיונו של חבר. 
על החלטות אלו ניתן לערער בפני בית הדין הארצי. 

עימנו  לשתף  המפקחת  ממשרד  ומבקשים  פונים  אנו  החדשה,  לשנה 
לבירור  האתיקה,  לוועדת  לפיקוח  המוגשות  תלונות  ולהעביר  פעולה, 
לחברינו  הביטוח,  לחברות  למבוטחינו,  מאחלים  אנו  שלנו.  וטיפול 
שנה  הטוב שבעולם.  כל  עם  מבורכת,  ישראל, שנה  בית  ולכל  הסוכנים 

שכל מחלוקת תבוא על פתרונה ברוח טובה." 
חוה פרידמן, יו"ר ועדת אתיקה

מעטפת 
פתרונות 
וכיסויים

שיווק רק באמצעות 
סוכני ביטוח

מובילות 
מקצועית

שירות 
אישי

עובדים עם הכשרה ונהנים מראש שקט,
תמיכה לאורך כל הדרך ומגוון רחב מאוד

של יתרונות תחרותיים.

בהכשרה,
הקשר עם

סוכן הביטוח
הוא אלמנטרי

חברה לביטוח בע"מ

"צפויה עוד שנה מאתגרת"

גם בשנה הבאה נמשיך למקצע ולהעשיר את סוכני סניף "
האתגרים  שלל  מול  להתמודד  כדי  וכלים  בידע  חיפה 

המקצועיים העומדים בפתחינו. 
אני נפעם בכל פעם מחדש לראות מאות סוכנים שמגיעים 
שלנו,  הצהריים  ואחר  הבוקר  ומפגשי  עיון  ימי  לכנסים, 

ויוצאים מהם מקצועיים יותר.
הקלות  הוא  ללשכה,  סוכנים  גיוס  במשימת  שמסייע  מה 
לשכנע סוכנים נוספים להצטרף לשורותינו להגדלת סוכני 
הסניף. סניף חיפה הגדול בלשכה עומד ביעדי הגיוס שהצבנו 
לעצמינו, כשרוב הסוכנים המגויסים הינם צעירים וחלקם אף 

חדשים בענף.
כמו כן, אין לי בכלל ספק שחבריי הסוכנים גם בשנה הבאה, 
לחלשים  לסיוע  שלנו  בקשה  לכל  יירתמו  עברו,  כבשנים 

ולנזקקים בקהילה.
פחות  לא  שנה  לנו  צפויה  הארצית,  ברמה 
והשיווק  הפיקוח  הביטוח,  חברות  מאתגרת; 
הישיר ייאלצו להפנים שיש כאן ציבור חשוב 
שלא ניתן היה בעבר ולא ניתן יהיה בעתיד 

לקיים תעשיית ביטוח בלעדיו.
עובדי  משפחותיהם,  ולבני  לסוכנים  מאחל  אני 
וחג  טובה  יותר  הרבה  שנה   - ישראל  עם  ולכל  משרדיהם 

שמח."
ליאור רוזנפלד, יו"ר סניף חיפה 
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בכירי הלשכה מסכמים את תשע"ו

"עסוקים ברגולציה בביטוחי הבריאות"

דואגים לסוכנים בוועדת הרווחה

בשנה שחלפה היינו עסוקים מאוד ברגולציה בביטוחי הבריאות. דאגנו "
לפשט ולהסביר לסוכני הלשכה את מהות הרפורמות באמצעות כנסים 
מחוזיים וסניפיים. ברפורמת כתבי השירות, טיפלנו בכל הרמות – החל 

מהפיקוח, דרך פגישות עם חברי כנסת והופעות בכנסת. 
גולת הכותרת של פעילות הוועדה והלשכה, הייתה מתווה הלשכה לפתרון 

משבר המבוטחים המבוגרים בביטוחי הסיעוד הקולקטיביים.
לאחרונה אנחנו מטפלים בטיוטת החוזר של המפקחת, שמאפשרת התאגדות 
של פרטיים לקבוצות שיוכלו לרכוש ביטוחי בריאות קולקטיביים ללא סוכן 

ביטוח. אנחנו פועלים לסכל את הכוונה הזאת.
בתחום ביטוחי הנסיעות – אנחנו במעקב צמוד בכל הקשור לעתירה שהגישו 

סוכני הנסיעות לבג”צ, ואף ביקשנו להיות צד לעתירה.
רבה,  להצלחה  שזכה  הלשכה  של  השנתי  הבריאות  כנס  את  ערכנו  ביוני 

והשתתף בו גם שר הבריאות יעקב ליצמן.

בעקבות יוזמת הוועדה, ייפתח קורס חיתום רפואי מקצועי 
ויוקרתי במכללה לפיננסים וביטוח של הלשכה.

אליה  שפונים  סוכנים  לטובת  הזמן  כל  פועלת  אף  הוועדה 
בתביעות.  בעיקר  הביטוח  חברות  מול  בקשיים  שנתקלו  לאחר 

ברוב המקרים אנחנו מצליחים להגיע עם חברות הביטוח לפתרונות חיוביים.
האחידה,  הפוליסה  של  רציניים  בבקיעים  שנחזה  צופה  אני  הבאה  בשנה 
שכבר היום מבינים שהיו טעויות בהחלתה. בנושא כתבי השירות כבר יש 
זעקה אמיתית מצד הלקוחות על העוול שנגרם להם בביטול חלק גדול מהם.

הקולקטיבית  הבריאות  פוליסת  את  לשפר   – הוועדה  של  היום  סדר  על 
של סוכני הלשכה, כדי להתאים אותה לעידן הרפואה החדש. רק לאחרונה 
הגענו להסכמות עם כלל ביטוח לגבי ביטוח הסיעוד הקולקטיבי של חברי 

הלשכה."
יואל זיו, יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד

אשמח ליידע את סוכני הלשכה בפעילות ועדת הרווחה שביצענו השנה "
את  סיימנו  אלה  בשבועות   - השנה  בלוחות  אתחיל  האחרונה.  ובעת 

ואני מקווה שלשביעות רצון כל המזמינים. עלי לציין  חלוקתם 
שהשנה הגענו למספר הזמנות גדול במיוחד: חברי הלשכה הזמינו 
פשוטה  לא  אופרציה  המהווה  דבר  שנה,  לוחות  אלף  ל־260  מעל 

והתעסקות יומיומית בחודשים האחרונים.
לקראת ראש השנה והחגים הקרובים דאגנו גם לתווי קנייה לחברי 

הלשכה.
המסע לפולין שערכנו השנה, היה מסע מרגש והביא אצל כל אחד ואחד 

מאיתנו לחיבוטי נפש ותהיות. 
אנו מקווים שלקראת השנה החדשה נביא בשורות נוספות לציבור 

הסוכנים חברי הלשכה.
שנה טובה, בריאות אושר והצלחה." 

עוזי ארגמן, יו"ר ועדת רווחה בלשכה
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הכי משתלם בשבילך שנה טובה
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70 סוכנים, ובראשם אודי הוד, יו”ר סניף כ
יו”ר  ששון,  ואורי  רחובות/נס־ציונה 
שהתקיים  לכנס  הגיעו  ראשל”צ,  סניף 

באולמי ספארק בראשון לציון.
ריתק  למימון  ומרצה  כלכלן  לנקרי,  דורון 
את הסוכנים בהרצאה על “המשולש הקדוש” – 

סיכון־תשואה־נזילות.
לפיננסים  הוועדה  תת  חבר  לבייב,  יונתן 
ויכולתה  הוועדה  פעילות  על  סיפר  בלשכה, 

לתרום לסוכני הלשכה בתחום הפיננסים.
ששון דיבר על חשיבות הדיגיטציה והאינטרנט 

בעולמו של סוכן הביטוח.
עם  מקצועי  פאנל  הוד  אודי  הנחה  כך  אחר 

בכירים מענף הביטוח, בנושא היערכות החברות 
הסוכן  לטובת  והתשתיות  השירות  לשיפור 
הפיננסי. רועי סדן, מנכ”ל הראל בית השקעות 
בין  הפעולה  “שיתוף  כי  אמר  תיקים,  ניהול 
הפיננסים  בתחום  הביטוח  לחברות  הסוכנים 
מוכנה  הראל  הדוקה.  יותר  לרמה  להגיע  צריך 
לקלוט, לאפשר ולצייד את הסוכנים בכל הכלים 

הנדרשים, ובשירות הולם”.
עסקי  לפיתוח  מגדל  סמנכ”ל  מיוני,  שמוליק 
פנסיה וגמל, סיפר שהחברה נמצאת בתהליכים 
של  והשירות  התשתיות  שיפור  של  מתקדמים 

המערך הפיננסי לטובת הסוכנים.
הוד בירך את המשתתפים והודה לראשי הלשכה 
שעושים הכל כדי לשפר את תדמית הסוכן, גם 

באמצעות קורסים והשתלמויות.
רונית מורגנשטרן

מיטב המסורת, ערך מחוז חיפה והצפון הרמת כוסית חגיגית, בה השתתפו כ־300 איש. כ
בתחילת האירוע הם כיבדו בדקת דומיה את זכרו של הנשיא לשעבר שמעון פרס ז"ל. 

בכנס הרצה הרב שי פירון, לשעבר שר החינוך וסגן יו"ר הכנסת. נשיא הלשכה, אריה 
אברמוביץ, נתן סקירה מקיפה על המתרחש בענף וענה לשאלות הסוכנים. ליאור רוזנפלד, יו"ר 
סניף חיפה שהיה שותף לכנס, בירך את הסוכנים, דיווח על הפעילות הענפה של הסניף והבטיח 

להמשיך ולחזק את הקשר עם הסוכנים.
 "עלינו להתאחד ולסייע לנשיא להוביל את הלשכה להצלחה. ראו כמה משתתפים נמצאים כאן, 

מה זה אם לא מפגן כח של הלשכה? אנחנו נמשיך להוביל ולהצליח״.
ח"כ זוהיר בהלול הדגיש, "נסייע לכם כי אתם רוצים בטובת הציבור".

יו"ר המחוז, מיכה אדוני, התייחס בדבריו להיעדרותה של דורית סלינגר מכנס אלמנטר האחרון 
לתפקיד  כניסתה  "מאז  אמר:  ואף 
הוציאה המפקחת כ־3,000 חוזרים. היום 
ברור לכולם שהיא החליטה לייתר את 
סוכני הביטוח. האם זוהי הדרך לעשות 
אי  על  תמה  אף  הוא  בענף?”.  סדר 
ההתערבות שלה בנוגע לביטוח הישיר, 
תנסו  "אל   - הביטוח  לחברות  ופנה 

לחקות את הביטוח הישיר". 
חברי  שאינם  לסוכנים  קרא  אדוני 
״כוחנו  כי   - אליה  להצטרף  לשכה 

באחדותינו״.
רונית מורגנשטרן

יום עיון דו סניפי יו"ר מחוז חיפה והצפון: "כוחנו באחדותנו"
ראשל"צ־רחובות

במלון כ שנערך  כוסית,  והרמת  עיון  ליום  הגיעו  הלשכה  של  ירושלים  מחוז  סוכני   100
"לאונרדו פלאזה" בירושלים, בשיתוף איילון חברה לביטוח.

במרכז הכנס התקיים טקס מרגש לסוכנת הביטוח הוותיקה מיכל מלכה כלב, והוענק לה 
מגן יקירת המחוז על תרומתה הרבה לפעילות המחוז, ללשכה ולענף הביטוח כולו.

אריה אברמוביץ, נשיא הלשכה, בירך את הסוכנים ושוחח עמם בנושאים שהטרידו אותם. גדי 
ארגמן, חבר ועדת הבריאות בלשכה, קרא לסוכנים להירשם לקורס חיתום רפואי שייפתח בקרוב 
במכללה לפיננסים וביטוח. רון קשת, מנהל מיזם הפרישה של הלשכה, הרצה בנושא פרישה נכונה. 
יואב לוי, מומחה שיווק ברשתות חברתיות, דיבר על האפשרויות לשווק יותר באמצעותן. יובל 
ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה, הרצה על הרגולציה בתחום וכיצד הוועדה מנגישה 

אותה לסוכן.
שמואל אשורי, יו"ר מחוז ירושלים, סקר את פעילות המחוז ושיבח הארגון ואת תכני כנס אלמנטר 

באילת. הוא סיפר על תרומת סוכני המחוז, שחילקו שי לראש השנה לתלמידי תיכון בירושלים.
רונית מורגנשטרן  

מחוז ירושלים: הענקת 
מגן "יקירת המחוז"

מימין: אדוני, בהלול ורוזנפלדמימין: אדוני, בהלול ורוזנפלד

אודי הוד

מימין: אשורי, שמחי ואברמוביץ
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לפני  סיום

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

דרושים

לסוכנות ביטוח מובילה דרוש\ה סוכן\ת ביטוח 
לעבודה מעניינת ומאתגרת ו\או מפקח רכישה 

לצורך קידום ופיתוח קבוצת סוכנים. קורות חיים 
למייל jennyl@dorot-ins.co.il פרטים נוספים 

בטלפון : 08-8662188 )ג'ני(

לסוכנות הסדרים מובילה בתחומה היושבת 
בפתח תקווה, דרוש/ה - חתם/ת עסקים 

מיומנ/ת ומקצועית! דרישות התפקיד: הבנת 
הפוליסות ודרישות חברות הביטוח, הכרת 

מערכות חברות הביטוח השונות, יכולת עבודה 
על מערכות ממוחשבות, אחראי/ת ראש גדול  

בעלי מוטיבציה גבוהה וראיה קדימה .ניסיון 
בתחום חובה! יוצאי סוכנויות ביטוח יתרון! שכר+ 
בונוסים. מיידי, דיסקרטיות מובטחת. קורות חיים 

ל: igalm@misgav.co.il המשרה פונה לנשים 
וגברים. פניות מתאימות תיענינה.

לסוכנות הסדרים בפ"ת העוסקת בכל תחומי 
 הביטוח דרושים נציגי מכירות תותחים!

העבודה מול לקוחות קיימים וחדשים. הכשרה 
תינתן על חשבון החברה. מתאים לסטודנטים 

במקצועות הביטוח אפשרות להתמחות ולעתודה 
ניהולית למצטיינים שעות גמישות- 6 שעות 

רצופות, אפשרות לפיתוח קריירה מרתקת בעולם 
הביטוח. שכר+בונוסים גבוהים! קורות חיים ל: 

igalm@misgav.co.il  המשרה פונה לנשים 
וגברים. פניות מתאימות תיענינה.

לסוכנות הסדרים מובילה היושבת בפתח תקווה, 
דרוש/ה - חתם/ת רכבים ודירות לטיפול 

בחידושים והפניות לביטוחי רכב דירה. דרישות 
התפקיד: הכרת תהליכי החידוש מול חברת 

הביטוח. הכרת ממשק עבודה מול החברות 
הגדולות, יכולת מתן שרות ללקוחות החברה 

והגדלת התיק הביטוחי ללקוח. ניסיון בתחום 
חובה! מיידי, דיסקרטיות מובטחת. קורות חיים 
ל: igalm@misgav.co.il המשרה פונה לנשים 

וגברים. פניות מתאימות תיענינה. 

סוכן ביטוח בירושלים שמתעסק בחסכון ארוך 
טווח בלבד, מעוניין להשכיר חדר במשרדו לסוכן 

ביטוח. לפרטים: רודן גורדון

 rodan@yeuls.co.il 

לסוכנות ביטוח בהוד השרון דרושה פקידת 
אלמנטרי עם ידע מוכח ברכב ודירות, ידע 

בענפים נוספים - יתרון. קורות חיים ל:  

duby@s-sapir.co.il
לסוכנות ביטוח באשדוד דרוש/ה פקיד/ת תביעות 

yehuda@  - רכב עם ניסיון חובה. קו"ח למייל
afrenkel.co.il 052-7170010

דרושה עובדת עם ניסיון של חמש שנים לפחות 
למשרד בפתח תקוה למשרה /חצי משרה. ניתן 

 ilan@ungar-ins.co.il:לשלוח קורות חיים ל

שכירות משנה 

חדרים ושרותים 4משרד להשכרה בראשל"צ 
ומטבחון צמודים קומה ב. החל מהתאריך 1 

 לאפריל 2017 לפנות לאבי ענבר
 054-4535632

משרד להשכרה כ 180 מטר בהר חוצבים 
)קרוב לאינטל(. המתחם מוכן, מסודר ומחולק 

למשרדים. מתאים למשרד לסוכני ביטוח, עורכי 
דין ועוד. אפשרות לשיתופי פעולה. אכלוס מ - 

1.10.16. לפרטים לפנות לנטלי  052-8196304 
yosi@faynermanbituah.com

להשכרה משרד חדר עצמאי ועמדת מזכירה  
בתוך משרד ביטוח בפתח תקווה. 052-2248252 

לפרטים: מאיר להשכרה – מוקד טלפוני בתוך 
סוכנות ביטוח בפ"ת – המוקד מאובזר בשולחנות 
וכסאות וכולל עמדת מנהל משמרת וחדר צמוד 

למנהל המוקד. לפרטים: מאיר 052-2248252 

להשכרה חדר לסוכן ביטוח, עם כל התשתיות 
הדרושות, ביד חרוצים בתל אביב, בסוכנות 

ביטוח איכותית. השכירות כוללת שימוש בחדר 
ישיבות מכובד, מטבח מאובזר, בקיצור הכל 

מוכן, להביא רק מחשב נייד. ליצירת קשר: 
amitdav26@gmail.com

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

מעוניין לרכוש מסוכן ביטוח תיק אלמנטרי 
בגודל בינוני פקס 08-9476059 מייל 

edna1964@netvision.net.il
מעוניין לרכוש תיק ביטוח , סודיות מובטחת -054

shlomy@sureinsure.co.il 4590024

סוכן ביטוח מעוניין לרכוש תיק ביטוח חיים. 
סודיות מוחלטת. לפרטים: 050-9114142 

למכירה חברה בע"מ )תאגיד ביטוח( ללא תיק 
ביטוח. ליצירת קשר:  050-6350150 חיים 

בי פור יו. מעוניין לרכוש תיקי ביטוח אלמנטרי 
וחיים. בתנאים גמישים. כולל שירותי משרד 

מלאים. סודיות מובטחת לשליחת קורות חיים: 
Michaele@b4-u.co.il 052-8741331

לשכת סוכני ביטוח 
 משתתפת בצערה של 

 חברת הלשכה מרים פאר 
 על פטירת אביה, 
אברהם 

 גולדשטיין 
ז"ל

שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני ביטוח 
משתתפת בצערה של 

משפחת עמוס על פטירתו 
 של חבר הלשכה 
 דב סלע 

ז"ל
שלא תדעו עוד צער

על ל־100 מסוכני מחוז מ
בכנס  חלק  נטלו  השרון 
של  הכוסית  והרמת 
ספייס  באולמי  שהתקיים  המחוז, 

בכפר סבא.
קסלמן,  דני  פתח  הכנס  את 
פעילויות  את  שסקר  המחוז,  יו"ר 
הלשכה, ותוכניות המחוז לחדשים 
יו"ר  מונין,  אריאל  הקרובים. 
הוועדה לביטוח כללי בלשכה, נתן 
הרצאה מאלפת על "בחירה נכונה 
הביטוח  סוכן  בחיים”.  הכל  זה   -

הוותיק סמי זילכה, ריתק את הקהל בהרצאה על הסוכן הפנסיוני בעולם. 
קיים שיחה  אריה אברמוביץ, נשיא הלשכה, 
הרגולציה  מול  פעילויות הלשכה  על  פתוחה 
המשפט  ובבית  בבג"צ  התביעות  על  ועדכן 
קושמרו,  דני  ישיר(.  ביטוח  )בזיון  המחוזי 
מגיש החדשות מערוץ 2, סיפר על הנעשה 
סיפורים  כולל  בערוץ,  הקלעים  מאחורי 

אישיים.
רונית מורגנשטרן

 מחוז השרון אירח את 
דני קושמרו בהרמת הכוסית

אביב כ תל  מחוז  של  כוסית  והרמת  עיון  ליום  הגיעו  סוכנים   100
שהתקיים אתמול בבוקר, בשיתוף "איילון חברה לביטוח", ב"מרכז 

הבמה" שבגני תקווה.
הכנס נפתח בדקת דומיה ועמידה של הנוכחים לזכרו של הנשיא לשעבר, 
בשנה  המחוז  פעילות  את  סקרה  המחוז,  יו”ר  עקל,  נגה  ז”ל.  פרס  שמעון 
את  “שנראה  ואמרה:  המחוז לשנה החדשה  סוכני  בירכה את  היא  החולפת. 
האפשרות לבנות עולם טוב יותר; שנראה אחד את השני ונבין שסך הכל, 

כולנו בסירה אחת”.
הסוכנים  עם  חופשית  שיחה  קיים  הלשכה,  נשיא  אברמוביץ,  אריה 
על פעילות הלשכה. חנן בן אריה, מנהל מחוז תל אביב באיילון ביטוח, 
שיתף את הנוכחים בתכניות החברה לעתיד הקרוב. יואל זיו, יו”ר ועדת 
הבריאות, סיפר על פעילות הוועדה. אריאל מונין, יו”ר הוועדה לביטוח 

כללי, דיבר על זכות הבחירה ועל בחירה נכונה. 
רונית מורגנשטרן

 יו"ר מחוז תל אביב: "כולנו 
בסירה אחת"

מימין: קושמרו 
וקסלמן

חברות מחוז תל אביב והמרכז
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