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ביותר בפעילות ישירה
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מנכ"ל הכשרה שמעון 
מירון קרא לחברות 

הביטוח בכנס 
MDRT לאפשר 

לסוכנים 
להתפתח

| עמוד 15

“כמות החוזרים 
מהרגולציה עברה 
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בכירי ענף הביטוח, שרים, ראשי הרגולציה וח״כים השתתפו בכנס 
ביטוח חיים ופנסיוני והדגישו את המשך הפגיעה בסוכנים מצד 

הרגולציה וחברות הביטוח ‰ נשיא הלשכה, אריה אברמוביץ: “יחסי 
הסוכן וחברות הביטוח נמצאים במתח מתמיד ומיותר" ‰ אברמוביץ 
הודיע כי הוא תומך בעמדת המפקחת לעמלת הפצת אחידה בפנסיה

מגנים על מעמד הסוכן
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לקראת  הכנס

סו"ב אברמוביץ: "לא נסכים שחוק 
הפרדת תגמול הסוכן מדמי הניהול 
יעוות, את השכר שלנו לא נדרוש 

מהחוסכים לפנסיה. תמו הימים בהם 
ניסו לייצר עימות מלאכותי בין ציבור 

החוסכים לבין הסוכנים!"

נשיא הלשכה תומך בעמדת המפקחת: "בעד 
עמלת הפצה אחידה לכל מוצר פנסיוני בנפרד"

סו"ב אריה אברמוביץ הדגיש כי בכוונת הלשכה לשנות בחקיקה את החלטת ועדת בכר 
ולהביא למציאות בה סוכן יוכל להיות גם יועץ

רונית מורגנשטרן

"
ישנה מציאות עקומה בענף, היא משסעת 
הסוכנים,  בציבור  החוסכים  ציבור  את 
חברות  עם  בעימות  עסוקים  שבמקביל 
הביטוח. הלקוחות שלנו לא רואים את עבודת 
שוחקות  החברות  אובייקטיבית,  בעין  הסוכן 
והחברה  הסוכן  יחסי  הסוכן,  פרנסת  את 
לאחר  לכן,  ומיותר.  מתמיד  במתח  נמצאים 
לעומק,  הדברים  את  ובדקתי  בנושא  שדנו 
מוצר  לכל  אחידה  הפצה  בעמלת  תומך  אני 
פנסיוני בנפרד. אל תערבבו תפוחים באגסים, 
אל תערבבו מין שאינו במינו. אני בעד עמדת 

המפקחת".
סו"ב  ביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא  אמר  כך 
הכנס  של  הפתיחה  בערב  אברמוביץ,  אריה 
בערב  שני  ביום  הלשכה  של  הפנסיוני 
ביטוח,  סוכני  כ־1,700  בהשתתפות  באילת, 
ההון  שוק  הביטוח,  ענף  בכירי  כנסת,  חברי 
ורגולציה. הכנס נערך השנה בסימן "מחשבים 

ערך מחדש”.
משה  האוצר,  לשר  קרא  הלשכה  נשיא 
הגבייה  עודף  תקציב  את  להעביר  כחלון, 
במיסים לצורך מימון ביטוח סיעוד ממלכתי. 
לצמוח  יכולה  איננה  הישראלית  "הכלכלה 
במנותק מהחברה הישראלית. אנחנו נמצאים 
נראה  שוב  הקרובים  בימים  הפסח,  חג  ערב 
המייסדים  דור  של  המבישים  המראות  את 
של הארץ הזאת עומד בתור לקבל סלי מזון. 
ביטוח  אני קורא לשר האוצר - הכפפה של 
במקום  בפניכם.  מונחת  ממלכתי  סיעודי 
הורדת  במקום  הכנסה,  במס  מינורי  תיקון 
פעם  אי  אם  רב  שספק  אחוז,  של  מע"מ 
שלושת  את  קחו   - האזרח  של  לכיסו  תגיע 
בביטוח  אותם  ותשקיעו  האלו  המיליארדים 
מעשה  זהו  והוגן.  שוויוני  ממלכתי  סיעודי 

שאנו כאומה נהייה גאים בו“.

מצפים למודלים חדשים
אברמוביץ  אמר  הסוכן,  לתגמול  בנוגע 
צרכנית  מציאות  לשנות  באומץ  "ידענו  כי 
הסוכן  תגמול  הפרדת  את  ולהוביל  פוגענית 
מדמי הניהול. והחוק הזה נועד לוודא שפרנסת 

הסוכן לא תבוא מדמי הניהול. לא בדרך כזאת, 
ולא בדרך אחרת. אני רוצה שיהיה ברור - לא 
שלנו  השכר  את  יעוות,  הזה  שהחוק  נסכים 
הימים  תמו  לפנסיה.  מהחוסכים  נדרוש  לא 
ציבור  בין  מלאכותי  עימות  לייצר  ניסו  בהם 
ברורה  החוק  הצעת  הסוכנים!  לבין  החוסכים 

ואנו מצפים מהחברות ומהמפקחת, למציאות 
חדשה, למודלים חדשים“.

כמו כן ציין אברמוביץ, כי בכוונת הלשכה 
חוכמת  "יש  בכר.  ועדת  עיוותי  את  לתקן 
חיים שכל חקלאי מתחיל יודע לספר אותה: 
ולא  עקום,  יצמח   - עקום  שותל  שאתה  מה 
כולו  העיוות  בדרך.  התיקונים  כל  יעזרו 
את  שהפקיעה  בכר,  ועדת  החלטת  ביסוד 
היכולת שלנו להיות יועצים. אני מכריז היום 
כי בכוונת הלשכה לשנות בחקיקה את ועדת 
להיות  יוכל  סוכן  בה  מציאות  ולהביא  בכר 
גם יועץ. החוסך והחוסכת ידעו שמולם עומד 
מיטב  בקרבנו  אובייקטיבי.  מקצוען  יועץ 
שנהיה  סיבה  אין  בענף,  והמוחות  המומחים 
מופלים לרעה אל מול היועצים הפנסיונים. 
ביותר  הרחב  הפוליטי  הלובי  את  נגייס 
מקצועית,  חקיקה  נקדם  לעניין,  הנדרש 
הציבור  וגם  צרכנים,  ארגוני  אלינו  יצטרפו 
בענף,  תיקון  נעשה  הזה.  במהלך  אתנו  יהיה 

נעשה שינוי למציאות".

גורם רלוונטי ומשפיע
בנוגע לעבודת הוועדה הציבורית לבחינת 
עתיד ענף הביטוח, אברמוביץ אמר כי "אחד 
הוועדה,  בדיוני  שלמדנו  החשובים  הדברים 
העולם  בכל  והסוכנים  החברות  שנציגי  הוא 
כגורם  הביטוח  סוכן  יישאר  בו  רואים עתיד 
נתקלנו  טרם  בכלכלה.  ומשפיע  רלוונטי 
סוכן  בלי  ביטוח  ענף  בעולם שרואה  במקום 
לביטוח  הסטודנטים  שאלפי  חשוב  ביטוח. 
ועם  עתיד  עם  מקצוע  לנו  יש  זאת,  ידעו 

פרנסה טובה“.
חברות  איגוד  למנכ"ל  החמיא  אברמוביץ 
רואה  "אני  רוטקופף.  גיא  ד"ר  הביטוח, 
פועלך  של  משמעותיות  אצבע  טביעות 
שינוי  של  ניצנים  יש  האחרונים.  בחודשים 
במערכת היחסים בין הסוכנים לחברות. אנחנו 
לא יכולים להסכים על הכל, בחלק מן המקרים 
אנחנו  אבל  זהים.  אינם  שלנו  האינטרסים 
שותפים לאותו מקצוע, אנחנו שותפים לאותו 

ענף“.
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השר לשעבר גדעון סער: ״הענף 
הפנסיוני יצטרך לעבור שינוי״

יו“ר הוועדה הציבורית לענף הביטוח שהקימה הלשכה, טען כי המדינה נסוגה מאחריותה במקומות 
רבים מדי, ביניהם הפנסיה והסיעוד: ״הנושא הפנסיוני מחייב סוכן ביטוח מקצועי ומומחה“

רונית מורגנשטרן

"
אנחנו בישורת האחרונה של עבודת הוועדה. 
שבהן  פנימיות,  ישיבות  של  בשלב  אנחנו 
האדיר  החומר  כל  את  מנתחים  אנחנו 
ששמענו ומתחילים לגבש את הכיוונים. למדנו 
הייתי  שנה   20 הסוכנים.  מכם  גם  מאוד  הרבה 
אחד  היא  הזו  הוועדה  החלטות.  קבלת  במוקדי 
על  חשיבה  לגזור  שאפתניים  היותר  הניסיונות 
מה לעשות ברמה תכנונית ומעשית לטובת ענף 
הביטוח. לוועדה הגיעו בכירי מקבלי ההחלטות – 
שר הבריאות ושר הרווחה, מנכ"ל המוסד לביטוח 
הביטוח  ענף  וראשי  ההסתדרות  יו"ר  לאומי, 
לחשיבה  מצויין  מסד  תהווה  והיא  מחו"ל,  וגם 

ותהליכים ברמת הענף כולו".
כך אמר השר לשעבר גדעון סער, יו“ר הוועדה 
הציבורית לענף הביטוח שהקימה הלשכה, בערב 
הפתיחה של הכנס הפנסיוני באילת. בקהל ישבו 
גם רעייתו של סער, גאולה אבן, ובתו התינוקת. 
סער טען בדבריו, כי המדינה נסוגה מאחריותה 

במקומות רבים מדי, בהם גם הפנסיה 
אלה  בתחומים  נוצר  וכי  והסיעוד, 
בחלשים.  בעיקר  שפוגע  כאוס 
האלה  בנושאים  לעסוק  "צריך 
קבלת  של  ביותר  הגבוהה  ברמה 

ההחלטות הלאומית. הענף הפנסיוני 
יצטרך לעבור שינוי. יהיו גיוון והתאמה 

הפרישה  גיל  במומחיות.  לזכות  שיצטרכו 
אולי  בו.  לדון  הגענו  שלא  מורכב  נושא  הוא 
צריך  יותר?  דיפרנציאלי  פרישה  גיל  דרוש 
פנסיה  שנות  יותר  עם  מתמודדים  איך  לחשוב 
בין מספר שנות עבודה,  ופרופורציות משתנות 
פנסיה  שנות  מספר  לבין  קבועות,  שנותרות 
לחשוב  צריך  היתר,  בין  ומתארכות.  שהולכות 
איך מתחילים את החיסכון לפנסיה בגיל מוקדם 
יותר. צריך לחשוב על נושאים כמו מתי מסיימים 
תיכון ומתי מתחילים צבא, כי בישראל נכנסים 
מאוחר יותר יחסית לשוק העבודה", אמר סער. 

להשקיע  צריך  לדעתו  כי  הוסיף  הוא 
"רוב  הציבור.  של  פנסיוני  בחינוך 
לחשוב  מגיעים  לא  אנשים  חייהם, 
מתעוררים  כשהם  הזה.  הנושא  על 
זה ברוב הפעמים מצב שבו לא ניתן 
בעולם,  שגם  ראינו  הרבה.  לשנות 
עם  ביטוח  סוכן  מחייב  הפנסיוני  הנושא 
של  ממודל  ומעבר  מומחיות  התמקצעות, 

מכירה למודל של ייעוץ".
"למדתי  סער,  אמר  הסוכנים  קהל  אל  בפנייה 
עסקים,  שמנהל  עצמאי  ציבור  אתכם,  להכיר 
ועם  שינויים  עם  שמתמודד  קטנים,  לרוב 
וממשיך  רגולציה,  אובר  שיטענו  יש  רגולציה, 
הציבור.  לטובת  בחשיבות של המקצוע  להאמין 
בעיניי, מעבר לאינטרס של הסוכן תמיד עמדו 
עם  הציבור,  ולטובת  לציבור  שנוגעות  שאלות 
ראייה מתוך ניסיון חיים מאוד עשיר של בעיות 

שצריך לתת להן מענה".

גדעון סער

U-NET קבוצת
מודה לצעירי הלשכה על השתתפותם

במסיבת הצעירים שהתקיימה
בשיתוף הלשכה בכנס אילת

להיות חלק ממשהו גדול!
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שר הכלכלה והתעשייה אלי כהן בכנס לשכת סוכני ביטוח:

 "אם השכל הישר ינצח, לא אמורות להיות 
בחירות. אך אם יגזר עלינו ללכת - נעשה את זה"

"יש צורך בבחינה מחדש של סוגיית אג"ח המיועדות, מי שנמצא בביטוחי המנהלים לא צריך 
להיות בעונש" ‰ עוד ציין כי הרגולציה בתחום הביטוח מוגזמת ופוגעת בענף: "ההייטק בישראל 

מצליח כי אין לו רגולציה. לפעמים אנחנו בתור מדינה, צריכים לדעת גם לא להפריע"

רונית מורגנשטרן

"
לא  ינצח  הישר  השכל  אם 
בחירות.  להיות  אמורות 
הרבה  דברים  לעשות  יכולים 
יותר טובים ומועילים למשק ב־2.5 
אם  אך  האלו.  השקלים  מיליארד 
יגזר עלינו ללכת לבחירות אנחנו 
)ה'(  היום  אמר  כך  זה",  את  נעשה 
כהן  אלי  והתעשייה,  הכלכלה  שר 
הפנסיוני  הכנס  של  האחרון  ביומו 
לא  "זה  ביטוח.  סוכני  לשכת  של 
תהיה  לא  אם  אבל  לציבור,  נכון 
שידור  שנעשה.  מה  זה  ברירה, 
חושב  לא  אני  חשוב,  הוא  ציבורי 
כל  לראות  צריכים  שהילדים שלי 
לעשות  צריך  אבל  ריאליטי.  היום 
אותו בצורה אחראית. הדבר האחרון 
נושא  הוא  הציבור  את  שמעניין 

בעיקר  מעניין  זה  השידור.  ורשות  התאגיד 
את התקשורת. הציבור מעוניין בהפחתת יוקר 
בתאגיד  יעבוד  או  ינהל  במי  ולא  המחייה, 

החדש".
בתחילת דבריו, התייחס השר כהן,  ששימש 
הישוב,  הכשרת  למנכ"ל  כמשנה  בעברו 
גדולה  חשיבות  "יש  הביטוח:  סוכן  למקצוע 
למשק,  הביטוח,  סוכני  עבודת  לנושא  מאוד 
ולתחום הפיננסים בפרט. אני עצמי לא עובד 
ללא סוכן ביטוח". כמו כן, התייחס השר כהן 
לשיתופי הפעולה התעשייתיים עם סין, ממנה 
ראש  משלחת  עם  ביקור  לאחר  עתה,  זה  שב 
הכלכלה  תהיה  סין  שנים   7 "תוך  הממשלה. 
השקעות  על  שמדבר  מי  כל  בעולם.  החזקה 
להבין  צריך  ובריאות  בחינוך  יותר  גדולות 
ההכנסות  זה.  בשביל  כלכלית  צמיחה  שצריך 
של מדינת ישראל מגיעות מהכנסות מעסקים, 
המפעלים  צמיחת  בין  ישיר  קשר  רואה  ואני 
ישראל  מדינת   .MRIל־ התור  קיצור  ובין 
נמצאת במקום ה־21 בעולם מבחינה כלכלית, 
ואני בשאיפה להביא אותה למקום ה־15 – זה 
היעד. אם אנחנו רוצים להגיע לשם זה עובר 
היה  בסין  הביקור  ולכן  הרחוק,  המזרח  דרך 
חשוב מאוד עבורנו. מתוך 92 מיליארד דולר 

שישראל מייצאת יש 3 מיליארד דולר שאנו 
מייצאים לסין".

הזדמנות אדירה לסוכנים
פנסיית  לחוק  כהן  השר  התייחס  כך,  בתוך 
לתוקף.  לאחרונה  שנכנס  לעצמאים,  חובה 
"בשנת 2018 יהיו עוד 300 אלף אנשים שיכנסו 

לציבור  אדירה  הזדמנות  וזו  חובה  לפנסיית 
הסוכנים. החוק עולה למדינה 380 מיליון שקל 
הביטוח  תשלומי  את  הפחתנו  ובזכותו  בשנה, 
הלאומי. נשיא לשכת סוכני ביטוח, סו"ב אריה 
האלו.  לדיונים  מלא  שותף  היה  אברמוביץ 
לכל העצמאיים הורדנו מ־6% ל־2% תשלומים 

לביטוח הלאומי".
חברות  לכניסת  בנוגע  בנוסף, 
אמר  המשכנתאות  לשוק  הביטוח 
כהן: "חברות הביטוח כיום מנהלות 
יותר  זה   – שקל  וחצי  כטריליון 
טריליון.   1.4 שמנהלים  מהבנקים 
כיום  ותגדל.  תלך  רק  זו  מציאות 
לבנקים יש מחסור במימון לנדל"ן 
והמחסור הזה רק ילך ויחריף – זה 
שוק שאמור לגדול ב־30%. כניסת 
חברות הביטוח לשוק המשכנתאות 
עבור  גם  אדירה  הזדמנות  מהווה 
עם  בתחום  ומדובר  היות  החברות, 
במערכת  נמוכה  הכי  הסיכון  רמת 
שמחפש  הציבור,  עבור  הבנקאית, 
מקורות נוספים להלוואות להשקעה 
היות  הסוכנים,  ועבור  בנדל"ן, 
עבור  חדש  מערך  להקים  רוצות  לא  והחברות 
המערך  כי  צריכות,  לא  גם  והן  המשכנתאות, 

הזה כבר קיים באמצעות סוכני הביטוח".
באשר לרשות לשוק ההון ביטוח וחסכון אמר 
רגולציית  יש  ישראל  "במדינת  כי  כהן  השר 
יתר. צריך להפחית את נטל הרגולציה ולהוריד 
את כמות החוזרים. ההייטק בישראל מצליח כי 
אין לו רגולציה.  אם נשים לו רגולציה נהרוג 
צריכים  מדינה,  בתור  אנחנו  לפעמים  אותו. 
לדעת גם לא להפריע. אני מסתכל על כמות 
חושב  ואני  מהרגולציה  שיוצאת  החוזרים 
את  השר  שיתף  כן,  כמו  הגבול.  את  שעברנו 
"הכספים  המיועדות:  לאג"ח  בקשר  הנוכחים 
צורך  יש  המנהלים.  בביטוחי  נמצאים  שלי 
המיועדות,  האג"ח  סוגיית  של  מחדש  בבחינה 
מי שנמצא בביטוחי המנהלים לא צריך להיות 

בעונש".
הודה  אברמוביץ  אריה  סו"ב  הדברים,  בסוף 
על  לך  להודות  מבקש  "אני  ואמר:  לשר 
המאמצים הגדולים שעשית כדי להיות איתנו 
פה היום. אתה חבר אמיתי של סוכני הביטוח 
עוד מהיותך חבר כנסת ויו"ר ועדת הרפורמות, 
עוד  לך  שצפוי  יודע  אני  אותך  ומהיכרותי 

עתיד מבטיח".

"כניסת חברות הביטוח לשוק 
המשכנתאות מהווה הזדמנות 
אדירה עבור הסוכנים, היות 

והחברות לא רוצות להקים מערך 
חדש עבור המשכנתאות, והן גם 
לא צריכות, כי המערך הזה כבר 
קיים באמצעות סוכני הביטוח"

אלי כהן
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יו”ר ועדת הכספים: “לא נתתי ולא 
אתן לפגוע בסוכני הביטוח"

ח”כ משה גפני מבהיר: “חברות הביטוח לא יכולות לתפקד כמערכת ללא סוכני 
הביטוח. אני בעד סוכני הביטוח גם ברמה הטכנית וגם ברמה האידאולוגית״

רונית מורגנשטרן

במסגרת ב הביטוח  סוכני  בפני  הרצאתו 
ועדת  יו”ר  הודה  הפנסיוני,  הכנס 
משה גפני,  הכספים בכנסת, הרב ח”כ 
סוכני  למען  הרבה  עשיתי  לא  “כמחוקק  כי 
ממה  פחות  שזה  חוקים,  שני  העברתי  הביטוח. 
שהעברתי לטובת מגזרים אחרים, אבל דבר אחד 
ברור - לא נתתי לפגוע בכם. עמדתי על המשמר 
מול הרגולטור, הממשלה וחברות הביטוח, ולא 
יכולתי”,  כמיטב  בהמשך,  גם  בכם  לפגוע  אתן 
הלשכה,  נשיא  הנוכחים.  תשואות  לקול  אמר 
כידיד  גפני  את  הציג  אברמוביץ,  אריה  סו”ב 
סבור  “אני  דבריו.  את  אישר  וגפני  הלשכה, 
כמערכת  לתפקד  יכולות  לא  הביטוח  שחברות 
ללא סוכני הביטוח. אני בעד סוכני הביטוח גם 
ברמה הטכנית וגם ברמה האידיאולוגית. חברות 
למבוטחים,  שירות  לתת  בנויות  לא  הביטוח 

במיוחד כשהם במצוקה“.

ערבות הדדית
באוצר,  מגבייה  הכספים  לעודפי  בהתייחסו 
מהכספים  חוץ  גבייה  עודפי  ״יש  כי  גפני  ציין 
לתת  האוצר  לשר  קורא  אני  מובילאיי.  מעסקת 

בכסף הזה שירותים טובים יותר לציבור האזרחים 
האוצר  פקידי  מהמע“מ.  אחוז  להוריד  במקום   -
מיסים  העלאת   – האוצר  לשר  אמת  אומרים  לא 
לדירות לא תוזיל את הדיור וכך אכן קרה. אנחנו 
מדינה שיודעת לקחת כסף, אבל לא יודעת לתת 

שירותים“.
גפני אף סיפר, ״אני מכבד מאוד את הבנקאים 
אבל לא מתרגש מהם, ולא חששתי כשהם פנו אלי 
כדי למנוע את חוק הגבלת שכר הבכירים". גפני 
הסביר שהתנגד לחוק כי אינו טוב וכי התערבות 
בשוק הבנקאי אינה טובה. "לפני חמש שנים לא 
הייתי יכול להעביר את החוק הזה, אבל לא יכולנו 
לוקחים  שאנשים  הכספים  גובה  עם  להמשיך 

לעצמם מתוך כספי הציבור".
עוד טען גפני, כי יש התנכלות לסוכני הביטוח. 
מוסבר  מזה  וחלק  השנים,  ברבות  זה  את  ״ראיתי 
בכך שלחברות הביטוח יש יכולות יותר גדולות“. 

ח״כ גפני. ידיד הלשכה
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מחויבות " אמנם  והרגולציה  הרפורמות 
לוודא  חייב  הרגולטור  אבל  המציאות, 
יציבות  על  קצב ששומר  הוא  שהקצב שלהן 
הענף והמשק, ושהן לא מייצרות סיכונים חדשים 
זה את שמירת מעמד  ולזכור בהקשר  ומיותרים, 
הסוכנים. מעמד הסוכן נמצא בסכנה, משום שלא 
מעט רפורמות נעשו בצורה לא מידתית ופוגעות 
כל  על  השלכות  לכך  יש  ובמשווקים.  בסוכנים 
הענף לאור המקום המרכזי של הסוכנים בביטוח“.
כך אמר יוחנן דנינו, יו“ר קבוצת מגדל, במסגרת 
אריה אברמוביץ,  שיחה אחד על אחד עם סו“ב 

נשיא הלשכה, בכנס הפנסיוני באילת.
על  לשמור  "צריך  זה:  בהקשה  דנינו  אמר  עוד 
אמון מלא בין הגופים המפוקחים לבין הרגולטור 
- לא רק הידברות לכאורה, אלא שיתוף פעולה 
אין שיתוף פעולה,  אם  הרפורמות.  בקידום  מלא 
נמוך מאוד.  הוא  הסיכוי של הרפורמות להצליח 
לא   – ואחריות  לסמכות  מהרגולטור  מצפה  אני 

שיש  הענקית  הסמכות  לצד  אחריות  מצאתי 
לרגולציה בענף הביטוח“.

דנינו אף מתח ביקורת על תשדיר האוצר בעד 
קרנות ברירת המחדל, וטען כי ״מדובר בהתערבות 

ברגל גסה בתחרות מסחרית פאר־אקסלנס“.
בהתייחסו לתכנית סולבנסי 2, הוא אמר כי לא 

ייתכן שאיגוד חברות הביטוח יסכם עם הממונה 
לדרישות  להתייחס  מבלי  בנושא,  ההון  שוק  על 
מגדל שהיא הגדולה בענף. "זהו כשל של איגוד 
ממנו.  פרשנו  ולכן  הביטוח,  חברות  והתאחדות 
מגדל מממנת 40% מתקציב האיגוד, אבל האיגוד 
שהוא  יבין  שהאיגוד  עד  בשבילנו.  גם  היה  לא 

מייצג את כל הענף לא נחזור אליו".
סוכן  של  מקומו  על  הלשכה  נשיא  לשאלת 
ענה  מגדל,  קבוצת  של  השיווק  במערך  הביטוח 
סופו  הביטוח,  סוכני  את  שיספיד  "מי  כי  דנינו 
כולל  בענף,  העסקים  רוב  הכובע.  את  שיאכל 
במגדל, נעשים על ידי סוכני הביטוח. עם זאת, הם 
צריכים להפנים את השינוי בענף ובמעמד הלקוח 
שיש לו יותר כלים ויותר ידע, והוא לא פראייר. 

נצטרך להתאים עצמנו ללקוח“.
"אנחנו במגדל נמשיך לשים את הסוכן במרכז 
העסקים שלנו, כי הוא זה שמביא לחברה את רוב 

עסקיה“, סיכם דנינו.

יוחנן דנינו: "מעמד הסוכן בסכנה 
בגלל הרגולציה הלא מידתית“

יו“ר קבוצת מגדל הדגיש בשיחה עם סו“ב אריה אברמוביץ, נשיא הלשכה: "מי שיספיד את 
סוכני הביטוח – סופו שיאכל את הכובע. סוכן הביטוח נמצא במרכז מערך העסקים שלנו“

רונית מורגנשטרן

בהסדר 
עם:

מטפלים ומלווים בתביעות צד ג'
הסדרים עם רוב חברות הביטוח

רכב חלופי מהיום הראשון 

מפתח תמורת מפתח
איסוף והחזרת הרכב מבית הלקוח

מוסכי הסדר של מספר חברות השכרה

מרכזי השירות של שגריר - הכתובת שלך לטיפול בנזקי פחחות וצבע 

יוחנן דנינו
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סו"ב יובל ארנון: "אנחנו תחת מכבש 
רגולציוני אדיר שקשה להכלה"

יו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכה בכנס האחרון בתפקידו: "400 חוזרים, טיוטות ותקנות 
יצאו בתקופת כהונתי. אנחנו הסוכנים - תוכנת הניווט האנושית של לקוחותינו"

מערכת ביטוח ופיננסים

נשיא לה“ב: ״אביא דמי אבטלה לעצמאים“

"
זהו הכנס הרביעי והאחרון שלי בתפקידי 
כיו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכת סוכני 
שנים  כ־3.5  כה  עד  עלי  עברו  ביטוח. 
מאתגרות בצורה בלתי רגילה. רק בתקופה 
תקנות,  טיוטות,  חוזרים,  כ־400  יצאו  זו 
כמות   - וחוקים  עמדה  ניירות  הבהרות, 
אדירה, ממש לא הגיונית, מכבש רגולציוני 
אך  בחלקן,  טובות  כוונותיו  שאולי  אדיר, 

עדיין קשה ביותר להכלה".
הכנס  בפתח  ארנון  יובל  סו"ב  אמר  כך 
בפני  להרצות  שהוזמן  סיפר  הוא  הפנסיוני. 
איתם  לדבר  ובחר  העבודה  שוק  על  חיילים 
על  איתם  "שוחחתי  פנסיה.  על  בעיקר 
צעיר,  מגיל  לעשות  צריך  מה  משמעותה, 
ממה להישמר ועוד. נתקלתי בשאלות רבות 
ובגילוי עניין אדיר. למחרת קיבלתי הודעה: 
הכי  הייתה  שלך  שההרצאה  מוסר  'הרס"פ 

מעניינת'". 
ארנון שיתף את הנוכחים בחלק מהתובנות 
מהמפגש. לדבריו, כל חייל שמשתחרר חייב 

וציבור  פנסיה",  "מהי  בנושא  הרצאה  לקבל 
סוכני הלשכה יכול לקחת חלק בכך. הוא סבור 
קופת  חייל  לכל  לפתוח  חייבת  המדינה  כי 
חסכון פנסיונית איתה ייצא לאזרחות. לבסוף, 
האכשרה  תקופת  את  לשנות  חייבת  המדינה 
תהיה  ההפקדה  שחובת  כך  החובה,  בפנסיית 
שנה  חצי  לאחר  רק  ולא  הראשון  מהיום  כבר 

של עבודה למי שמגיע ללא תוכנית קיימת – 
כאשר אלו הם בעיקר צעירים.

בניית מודלים חדשים
בהתייחסו לכנס עצמו אמר ארנון, כי "מחשבים 
ערך מחדש" נבחר לסלוגן של הכנס ולא בכדי. 
"זוהי תקופה בה אנו, הסוכנים, חייבים להכניס 

ערכים חדשים ונוספים בהתנהלות שלנו מול 
הלקוחות, לאור שפע האינפורמציה הנגישה, 
אשר בעזרת הטכנולוגיה מגיעה אלינו לכף 
היד. 'מחשבים ערך מחדש' זו המחויבות שלנו 
את  לבדוק  להם  שכדאי  ללקוחות  להודיע 
המסלול בו הם נמצאים, כאשר רובם נמצאים 
בתחושה ש'הכל בסדר'. אנחנו צריכים כיום 
לנו  יקנו  אשר  עבודה,  ודפוסי  כלים  לפתח 
אצל  אנושית'  ניווט  'תוכנת  של  מעמד 
ינתבו  עליה,  יסמכו  שהם  שלנו,  הלקוחות 
איתה את דרכם, ויגיעו איתה בשלום למחוז 
מחדש'  ערך  'מחשבים  אנחנו  בנוסף,  חפצם. 
גם של הלקוחות שלנו - איזה מדרג שרות 
זכאי כל לקוח לקבל? איך אני מגיע לקהלי 

לקוחות שונים ובאיזו תדירות? ועוד”. 
מודלים  בבניית  הצורך  את  הדגיש  ארנון 
חדשים מול הלקוחות, אשר מצד אחד יביאו 
לידי ביטוי דיגיטציה מתקדמת וטכנולוגיות 
המגע  על  ישמרו  שני  מצד  אך  חדשות, 
והיכולת ללוות  האוזן הקשבת  האנושי, על 

את המבוטח לטווח ארוך. 
תחליף  אין  ללקוח  סוכן  בין  הזה  "למרקם 
לא  מישיר,  לטלפנית  לא  לדיגיטציה,  לא   -
בעבודה  כבר  ומחר  פה  שהיום  שכיר  למשווק 
יש  הבינאישית שנרקמת,  בכימיה  פה,  אחרת. 
מקום אך ורק לאיש מקצוע אחד בלבד - סוכן 

ביטוח מקצועי", סיכם ארנון .

בכנס נ שיבח  כהן,  רועי  עו“ד  לה“ב,  שיא 
הפנסיוני את שיתוף הפעולה שיש ללשכת 
שנציגה  ביטוח,  סוכני  ולשכת  העצמאים 
סו“ב טוביה צוק, הוא מ“מ נשיא לה“ב. בהרצאתו 
סקר עו“ד כהן סקר את נושא הפנסיה לעצמאים, 
שלה“ב הובילה יחד עם ארגוני יועצי המס ולשכת 
רואי החשבון, ובליווי לשכת סוכני ביטוח. הוא אף 
סופית  מוסר התשלומים שאושר  חוק  הזכיר את 
השבוע בכנסת, אשר לה“ב הובילה. החוק מחייב 
לשלם  עירונית,  רשות  או  ממשלתית  חברה  כל 
לספק בתוך 45 יום מקבלת החשבונית. "זה ישנה 
את כל הדינמיקה במשק“, טען כהן לקול תשואות 

סוכני הביטוח העצמאים בקהל.
העצמאים  על  הרגולטורי  העומס  לדבריו, 

הרפורמות  "כל  גבוה.  הוא  המעסיקים 
בחוק ההסדרים חלות על עצמאים. לא 
ירחק היום שמעבידים יצטרכו לשלם 
לשכירים גם על שעת שינה ביום, כדי 

להגדיל את הפיריון“.

מהפכה בחינוך הפנסיוני
בהתייחסו לנושא פנסיית החובה לעצמאים, 

מבחינת  גם  מהפכה  "זו  כי  לה“ב  נשיא  הדגיש 
לעזור  יכולים  הסוכנים,  אתם,  הפנסיוני.  החינוך 
עבורם.  הפנסיה  של  החשיבות  בהבנת  לעצמאים 
לשכנע  קשה  לנו  יהיה  שלכם,  ההתגייסות  ללא 
אותם  שיחייבו  רוצים  שלא  עצמאים  אותם  את 
חובה  בהפקדות  התחלנו  גם  לכן  לפנסיה.  לחסוך 

נמוכות יחסית, שמתקזזות עם תשלומים 
נמוכים יותר בביטוח הלאומי. אין ענף 
כמו  אתם  הביטוח.  סוכני  בלי  ביטוח 
אליהם  שבאים  ורופאים,  דין  עורכי 
כשיש בעיה, ואתם מייעצים ופותרים 

בעיות“.
לסיכום אמר נשיא לה“ב, כי לא ויתר 
"אומנם  לעצמאים.  אבטלה  דמי  נושא  על 
למי  לפנסיה  החיסכון  מתוך  פיצוי  השגנו 
שנאלץ לסגור את העסק או בפרישה, אבל לא 
ויתרנו על השוואה לדמי אבטלה כמו לשכירים. 

אני אביא דמי אבטלה לשכירים“, הבטיח כהן.

    מערכת ביטוח ופיננסים

סו"ב יובל ארנון. אין תחליף לכימיה הבינאישית בין סוכן ללקוח

עו"ד רועי כהן



8 | 23 במרץ 2017 

כל האמור בפרסום זה לרבות מתן האשראי, הביטחונות ודמי הטיפול נכון למועד הפרסום וכפוף להוראות הדין, לנהלי ולתנאי 
ולאישורו. הבנק רשאי לשנות את התנאים בכל עת. עמלות עו"ש נפוצות.*לסוכן עצמאי המעביר פעילות עסקית  הבנק 

חודשית לבנק יהב בהיקף של 12,000 ₪ ומעלה.

ק  3.17 
שיוו

   

בנק יהב -זה הבנק שלך!
אנו לשרותכם ב-   45 סניפים ברחבי הארץ

בריבית מצוינתהלוואה עד ₪200,000*

בעמלות עו״ש בשנה הראשונה50% הנחה

כנגד שיעבוד הנכסהלוואה לרכישת משרד
הטבות בפעילות בני״ע

1.8% +
2.8% +
3.8% +

עד 120 חודש ב"פריים"עד 96 חודש ב"פריים"  עד 48 חודש ב"פריים"

מעריך אתכםבנק יהב

סוכני ביטוח עצמאיים, עובדים קשה?

אפשרות לדחיית תשלום קרן ההלוואה בחצי שנה
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סקר שביעות הרצון חושף: רמת השירות 
של חברות הביטוח נמצאת במגמת ירידה 

לפי הסקר, שבודק את שביעות הרצון וההערכה של הסוכנים הפנסיונים מחברות הביטוח - 
הראל דורגה כטובה ביותר, אך גם כחברה הפוגעת ביותר בסוכני הביטוח בפעילות ישירה

מערכת ביטוח ופיננסים

את ל )ג’(  השבוע  חשפה  ביטוח  סוכני  שכת 
תוצאות סקר שביעות רצון מחברות הביטוח 
בתחום הפנסיוני. הסקר נערך לקראת הכנס 
סוכנים   1,008 של  תשובותיהם  השבוע.  הפנסיוני 
מרץ  בחודש  שנערך  הסקר,  ממצאי  את  מרכיבות 
2016 על ידי מכון שריד, לראשונה באופן דיגיטלי. 

השירות  באיכות  ירידה  ישנה  כי  עולה  מהסקר 
משנה שעברה, ועלייה בפעילות הישירה של החברות 
מול המבוטחים. מנתוני הסקר עולה כי אף חברה לא 

עמדה ברף המינימום של הלשכה – ציון 8.
איכות  שירות:  מדדי   8 בדק  הרצון  שביעות  סקר 
ההפקדות  שיוך  שינויים;  וביצוע  בהפקה  הטיפול 
בתביעות;  הטיפול  זמן  משך  המתאימה;  לפוליסה 
עובדי  של  השגה  קלות  בתביעות;  הטיפול  הוגנות 
הכלים  הסוכנים;  עמלות  בחישוב  שקיפות  החברה; 
העמלות  לבדיקת  הסוכן  לרשות  מעמידה  שהחברה 

והיכולת להתקבל לפגישה אצל מנהלים בחברה.
הראל  לחברות  ניתנה  רבה  כללית  רצון  שביעות 
ואיילון. לעומתן, מגדל וכלל דורגו בשביעות רצון 

נמוכה בהשוואה ליתר החברות. 

הבעיה העיקרית - השירות
בסוכנים  ביותר  הפוגעת  כחברה  דורגה  הראל 
ולאחריה הפניקס. איילון דורגה  בפעילות הישירה, 
בפעילות  בסוכנים  פוגעת  ואיננה  שכמעט  כחברה 

הישירה.
סוכני הביטוח נשאלו מהן הבעיות המרכזיות עימן 
החברות  ברוב  הביטוח.  חברות  מול  מתמודדים  הם 
החברה  שמספקת  השירות  היא  העיקרית  הבעיה 
למשל:  כך  הראל.  בחברת  למעט  הביטוח,  לסוכן 
ביותר,  הבולטת  היא  הבעיה  בה  החברה  בהכשרה, 
82% מהסוכנים הלינו עליה. לאחריה, 74% מהסוכנים 

התלוננו על מגדל, ו־63% מהסוכנים על חברת כלל. 
 .)23%( חוסר אמינות  הפניקס בלטה בתלונות על 
בתשלום  הוגנות  חוסר  על  בתלונות  בלטה  מנורה 
זמן  על  בתלונות  בלטה  איילון   .)40%( תביעות 
הוגנות  וחוסר   )65%( תביעות  בסילוק  הטיפול 
על  בתלונות  וכלל  הראל   .)25%( תביעות  בתשלום 

חוסר הוגנות בעמלות )52% ו־39% בהתאמה(.
המוסף של  הערך  בחן השנה לראשונה את  המדד 
כי  עולה  הנתונים  משקלול  הסוכן.  עבור  החברה 
הרב  המוסף  הערך   )3.65( ולמנורה   )4.13( להראל 
ביותר עבור הסוכנים. ואחריהן הפניקס )3.6(, איילון 

)3.44(, מגדל )3.36(, וכלל במקום האחרון )3.15(.
הסוכנים תופשים את הערך המוסף של הראל בלווי 
מקצועי על ידי מנהל מכירות, עזרה כספית, וטיפול 
יעיל והוגן בתביעות. הערך המוסף של חברת מנורה 

הוא בקשר הישיר  למנהלים.
הסוכן  של  המוסף  הערך  מהו  השנה  בחן  הסקר 
ללקוחותיו. 78% מהסוכנים השיבו מקצועיות, 40% 
שירות, 38% נאמנות, 24% ליווי לאורך שנים, ו־12% 

קידום הטיפול בתביעות.

ברמת  המצטיינים  המחוזות  את  מציג  אף  הסקר 
השירות בכל חברה: מנורה – מחוז חיפה )7.8(; מגדל 
– מחוזות מרכז וצפון )6.1(; כלל – מחוז ירושלים 
ודרום )7.5(; הפניקס – אשכול צפון )7.7(; הראל – 

מחוז צפון )7.1(; איילון – מחוז ירושלים )7.1(.
סו”ב אריה אברמוביץ, נשיא הלשכה, מסר בתגובה 
כי “שוב מוכח שחברות הביטוח אינן מספקות שירות 
סוכן  שמקבל  לקוי  שירות    – הביטוח  לסוכן  טוב 
הביטוח, הוא שירות לקוי שמקבל המבוטח. ללשכה 
הביטוח  חברות  כי  להבטיח  מחויבות  בראשותי 
יפעלו עם הסוכנים ולא נגדם ונמשיך לפעול לשם 
מנת  על  הסקר  בתוצאות  שימוש  עושים  אנו  כך. 
לייעל את העבודה מול חברות הביטוח ולשפר את 
רמת השירות שניתן לסוכנים. בסופו של דבר, אין 
תחליף לשירות האישי של סוכן הביטוח ולמאמצים 

הרבים שהוא משקיע להבטחת עתיד לקוחותיו”.
מ״מ נשיא הלשכה, אורי צפריר, ביקש להבהיר 
בכנס  שהושמעה  ההקלטה  ספק,  הסר  ״למען  כי: 
היתה של מוקדנית מטעם סוכנות ביטוח עצמאית 

ולא של חברת הפניקס״.

 שביעות רצון כללית מאיכות השירות )מ־1 עד 10(
ציון ממוצע 2016ציון ממוצע 2017חברת הביטוח

6.57.0הראל

6.06.4איילון

5.96.8מנורה

5.96.2הפניקס

5.65.4מגדל

5.35.7כלל

תמונת
סוכן

תמונת
לקוח

ריסק בקליק תמונת
עמלות

עסק
בקליק

תמונת 
מעסיק

דירה
בקליק

אתר הלקוחות
החדש

b1
3
6
2
7
/1

6
5
7
3

דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
המכלול שלי
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דורית סלינגר: "גורמים זרים מנסים לפלס 
את דרכם לתוך ענף התיווך בביטוח"

הממונה על הרשות העצמאית חשפה כי הרשות תהיה אחראית על שוק 
האשראי החוץ בנקאי ותגדל מ־130 איש ל־230 איש עד 2018

רונית מורגנשטרן

מנכ"ל איגוד חברות הביטוח: "אני אופטימי 
לגבי ענף הביטוח בתקופה הקרובה"

"
סופרים  איננו   - פה  שנאמרו  המספרים  לאור 
את מספר החוזרים שפרסמנו, אבל כל רפורמה 
הביטחון  להגברת  שלנו  החזון  לפי  מכוונת 
הפיננסי, הביטוחי והפנסיוני למבוטחים ולחוסכים". 
רשות  יו"ר  סלינגר,  דורית  דבריה  את  פתחה  כך 
הכנס  פתיחת  בערב  והחיסכון,  הביטוח  ההון,  שוק 
הפנסיוני. זו הייתה הופעתה הראשונה של סלינגר 
שהוקמה  העצמאית  הרשות  בראש  שעומדת  כמי 

בנובמבר 2016. 
מדמי  הסוכן  תגמול  הפרדת  לחוק  בהתייחסה 
תגובות  עשרות  קיבלה  כי  סלינגר  אמרה  הניהול, 
להתייעצות  פנייתה  בעקבות  ומהציבור,  מסוכנים 
עם הציבור לגבי המודל הראוי להפרדה. "ההצעות 
הצורך  בין  לפשר  יצירתי  באופן  מנסות  השונות 
בעל  של  נאמנות  שמאפשר  תגמול  מודל  ביצירת 
ביטוח.  לבין המשך קבלת תגמול מחברות  רישיון, 
תגמול  בין  שמשלבות  הצעות  גם  קיבלנו  בנוסף, 
קבוע מהחברה ותשלום ישירות מהצרכן, אף כי על 
הקרובים  בימים  מתאפשר.  אינו  זה  מודל  חוק,  פי 
נגבש את ההוראות שבהן יחויבו החברות בהסכמים 
החוק  עקרונות  פי  על  וזאת  הסוכנים,  עם  שלהן 

שאינו מאפשר זיקה בין התגמול לדמי הניהול".

יגביר את האובייקטיביות
טענה  הטלפוניים,  המוקדים  לנושא  בהתייחסה 
הוצאו  כי לאור הליקויים הרבים שנמצאו,  סלינגר 
"איננו  לחברות:  וגם  לסוכנים  גם  הסדרה  טיוטות 

שימכרו  ייתכן  לא  אבל  טלפונית,  מכירה  פוסלים 
מה  קונים,  הם  מה  מבינים  שלא  לאנשים  ביטוח 
הכיסוי, מה המחיר, או שימכרו להם כפל ביטוח ללא 

צורך. לכן הנושא הזה מחייב טיפול שורש“. 
האחרונות  בשנתיים  כי  מצאה  הרשות  לדבריה, 
אך  לביטוח,  קשר  להם  שאין  זרים,  גורמים  קמו 
מתאגדים לצורך הקמת מוקדים טלפוניים למכירת 
"הליקויים  רישיון.  בעל  הוא  מהם  כשאחד  ביטוח, 
רק  מתמצים  אינם  ברישיון  שלא  התיווך  בעולם 
בעצם המכירה. מצאנו שגורמים זרים מנסים לפלס 
לבין  גורמים שבינם  התיווך.  ענף  לתוך  דרכם  את 
עיסוק בביטוח אין ולא כלום. הדבר בא לידי ביטוי 
המקצועיים  שהגורמים  מצאנו  שבהן  בבדיקות 
הם  העסקים,  מנהלי  כלומר  הביטוח,  בסוכנויות 
מכפי  חלשה  שהשפעתם  שוליים  גורמים  לעיתים 
מנהל  הרישיון  בבקשת  נמצא  אם  מצפים.  שהיינו 
הקמת  נאפשר  לא  השפעה,  בעל  לא  שהוא  עסקי 

התאגיד“, הדגישה סלינגר.
היועצים  של  התגמול  מודל  כי  ציינה  היא 
הפנסיוניים בבנקים מוטה שלא לטובת הצרכן. היא 
הסבירה כי עמלת היועצים הפנסיוניים היא קבועה, 
בהתאם למודל של ועדת בכר, במטרה לשמור על 
האובייקטיביות של היועץ הפנסיוני. אך בפועל רוב 
הייעוץ הבנקאי מתמקד במה שמכונה מוצרי צבירה, 
כמו קופות גמל וקרנות השתלמות. לדבריה, "יצרנו 
תחליפיים  אכן  שהם  מוצרים  שלפיו  תגמול  מודל 
שאינם  מוצרים  אבל  זהה.  בעמלה  יחויבו  לזה,  זה 
תחליפיים, כמו למשל קרן פנסיה לעומת קופת גמל 
הדבר  הפצה.  עמלת  באותה  יחויבו  לא  להשקעה, 
יגביר את האובייקטיביות וחשוב מזה, הוא יאפשר 

הפצה של מוצרים אלה במחירים סבירים יותר“.

תשתית חדשה
חדשה  מקימה תשתית  הרשות  כי  חשפה  סלינגר 
על  הפיקוח  חוק  את  ליישם  במטרה  לחלוטין, 
שירותים פיננסיים מוסדרים שייכנס לתוקף ביוני. 
לדבריה, בשנתיים הקרובות היא תגדל מ־130 איש 
ובפיקוח  בעצמאותה  לתמוך  מנת  על  איש,  ל־230 
על שירותים פיננסיים מוסדרים. "הרשות תפקח על 
שוק המימון החוץ בנקאי, שלא היה מפוקח עד היום, 
צרכני,  היבט  מתוך  השוק  את  להסדיר  תפעל  היא 
מצפים  אנו  כזה  באופן  החדשנות.  ועידוד  יציבות 
אמינות  והגברת  רצויים  בלתי  גורמים  להרחיק 

הפעילות בתחום“.

אני מאוד אופטימי לגבי ענף הביטוח בתקופה "
הקרובה, ואני בטוח שזה יתבטא בדוחות הקרובים 
על  שמשפיעות  הסיבות  הביטוח.  חברות  של 
הדבר הזה – מי שקנה מניות של חברת ביטוח בחצי 
השנה האחרונה, ערכן עלה ב־50%. החברות טובות, 
ונפתרות.  הולכות  ודאויות  אי  הרבה  טוב,  הענף 
הסולבנסי  בנושא  המסתמן  הפתרון  היא  מהן  אחת 
זה  אם  החברות.  כל  לגבי  תקף  יהיה  שזה  ומייחל 
לסוכנים  לחברות,   – לכולם  שקט  יתן  זה  יקרה 
ובעיקר לציבור החוסכים, שיידעו שהכספים שלהם 
מוגנים". כך אמר מנכ"ל איגוד חברות הביטוח, ד"ר 

גיא רוטקופף, בטקס הפתיחה של הכנס.
בהתייחסו לדברי סלינגר, אמר ד“ר רוטקופף כי 
"בלי רגולציה אין סוכני ביטוח ואין חברות ביטוח. 

אבל  רגולציה,  פחות  קצת  רוצים  אנחנו  דורית, 
תודה על הדברים שאת עושה – הם חשובים 

כמות  של  ירידה  רואים  אנחנו  לענף. 
אחת  עכשיו  המתפרסמים  החוזרים 

לחודש, וזה שינוי משמעותי ומבורך“.

"לא יכולים בלי הסוכנים"
מנכ“ל האיגוד אמר לסוכנים, “אנחנו 

נהיה  איתכם,  היינו  אתכם.  אוהבים 
שאנחנו  חושבים  ואנו  בעתיד  גם  איתכם 

חלק בלתי נפרד מכם, עם עבודה משותפת גם 
בעתיד".

הוא התייחס גם לנושא עליית הריבית העולמית 
כגורם חיובי שישפיע לטובה על ענף הביטוח. "כל 

עליה בריבית מחזקת מאוד את חוסן הענף“.
רוטקופף שיבח את התנהלות לשכת 
והנשיא בראשה בגל  ביטוח  סוכני 
השריפות בכרמל. “הרבה אנשים 
על  הכתר  את  לעצמם  כתרו 
הצפון.  לתושבי  לסייע  הזכות 
אבל הראשון שהתקשר אליי היה 
התקשר  הוא   – אברמוביץ  אריה 
נמצאים  שאנשים  ואמר  מהשטח 
שחברות  שמח  אני  ודאות.  בחוסר 
והחליטו  הזה  העניין  את  לקחו  הביטוח 
עשייה  זו   – הדלתא  על  התושבים  את  לפצות 
אותנו  יראו  שלנו  המבוטחים  דבר  של  שבסופו 

בצורה חיובית".

סלינגר. "נטפל במוקדים הטלפוניים בביטוח טיפול שורש"

רוטקופף
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אף חברת ביטוח לא הציגה בכנס הפנסיוני 
את מודל התגמול החדש שלה בתחום

בכירי הלשכה בתגובה – סו"ב יובל ארנון: "שערורייה. מה יש להן להסתיר?" ‰ מ"מ נשיא הלשכה 
אורי צפריר: "החברות מחכות להנחיות הממונה כדי שתוציא להן את הערמונים מהאש"

רונית מורגנשטרן

סגן הממונה: "תופעת המוקדנים גורמת 
נזק עצום לעולם הביטוח“

רונית מורגנשטרן

ולא בתי ההשקעות ל א חברות הביטוח 
מודל  את  הפנסיוני  בכנס  הציגו 
האוסר  לחוק  בהתאם  החדש,  התגמול 
הן  אותו  לתגמול,  ניהול  דמי  בין  הזיקה  על 
שתי  גם  באפריל.  ה־1  עד  להציג  נדרשות 
הקורא שפרסמה הלשכה  חברות שנענו לקול 
הוועדה  יו"ר  ארנון,  יובל  סו"ב  של  בחתימתו 
הפנסיונית ומראשי הכנס, להציג את המודלים 

בכנס, ביטלו את הסכמתן יום לפני פתיחתו. 
חובתן  לפני  ימים  שעשרה  שערורייה  "זו 
להציג את המודל החדש על פי חוק, אף חברה 
לא הציגה מודל כזה עדיין", אמר סו"ב ארנון 
את  שאלתי  להסתיר?  לכם  יש  "מה  בתגובה. 
מהם  חלק  בחברות.  האגפים  וראשי  מנהלי 
הציגו  שלא  לחברות  בושה  הגיב.  לא  אפילו 

מודל ובושה לענף שאף חברה לא הציגה את 
טוען  ארנון  להן".  שהצענו  הבמה  על  המודל 
מודלים  גיבשו  כבר  החברות  שכל  "ברור  כי 
ללא  כלומר,  לחוק,  בהתאם  הסוכן  לתגמול 
לא  אחת  אף  אך  הניהול,  דמי  לגובה  זיקה 
רוצה להיות הראשונה, כך שהאחרות יתיישרו 
לפיה". הוא מצר על כך שחברות הביטוח לא 

פעלו בנושא במשותף עם הלשכה.

מסירות אחריות
סו"ב אורי צפריר, מ"מ נשיא הלשכה, שצפה 
חדשים  מודלים  עם  החברות  הופעת  אי  את 
בכנס בראיון עמו במגזין "ביטוח ופיננסים" של 
הכנס, ציין כי "חברות ביטוח מחכות להוראות 

הערמונים  את  להן  שתוציא  כדי  הממונה 
יוכלו לטעון  מהאש. ברגע שיהיו הוראות, הן 
שהמודלים שלהן הם בהתאם להנחיות הממונה 

ולהסיר מהן אחריות".
על פי הוראות רשות שוק ההון, על החברות 
להציג מודלים כאלה עד ה־1 באפריל, ולקבל 
סלינגר,  דורית  הממונה  של  אישור  עליהם 
פוליסות  למכור  להמשיך  יוכלו  לא  אחרת 

פנסיוניות חדשות.
המודלים  לנושא  בכנס  התייחסה  סלינגר 
את  הרשות  תגבש  הקרובים  שבימים  וסיפרה 
המודל,  בנושא  הביטוח  לחברות  ההנחיות 
תגובות  ובעקבות  החוק  לעקרונות  בהתאם 
מעשרות  כולל   - הרחב  מהציבור  זה  בנושא 

סוכני ביטוח. 

"
זוהה  הביטוח  בתחום  המוקדנים  נושא 
התיווך  בתחום  אמיתית  כבעיה  ידינו  על 
בביטוח והסדרתו, והיא יעד אסטרטגי של 

רשות שוק ההון, הביטוח והחיסכון“.
על  לממונה  בכיר  סגן  גפני,  יואב  אמר  כך 
על  בהרצאתו  והחיסכון,  הביטוח  ההון,  שוק 
הפנסיוני.  בכנס  המוכרנים/מוקדנים  חוזר 
בטכנולוגיה  בשימוש  רבה  ברכה  יש  לדבריו, 
בעד  הרשות  שגם  הביטוח,  בעולם  מתקדמת 
קידומה, אך היא מאפשרת גישה למאגרי מידע 
ובכך פותחת דלת לשימוש לרעה בצורת פילוח 
של אוכלוסיות מוחלשות ומניפולציות עליהן. 
״המוקדנים מוכרים להם ביטוחים, כשהם בכלל 
לא יודעים אם הלקוח הבין מה מוכרים לו וכמה 
זה עולה. בזכות הטכנולוגיה המוקדנים יכולים 
לבצע אלפי שיחות שיווק ביום, ואז הם שמים 
אפילו  האיכות.  חשבון  על  התפוקה  על  דגש 
האלו.  בשיחות  אנושית  אינטראקציה  אין 
באדם  הצורך  את  מעלימה  לא  הטכנולוגיה 
רישיון,  זהו בעל   – ומבחינת הרשות  מקצועי, 

שהוא  בפוליסה  יש  מה  להבין  ללקוח  שיעזור 
הוא  הסוכן  של  מקומו  תביעה.  ובעת  רוכש 

בתיווך בין הלקוח לחברה“.
מכירה  פגישות  גם  יש  גפני,  לדברי 

אותם  רישיון,  ללא  מוכרנים  של  פרונטליות 
אותנו  מטריד  ״זה  ביטוח:  סוכנויות  שולחות 
שהגיעו  ״מתלונות  בנושא.  טיוטה  יצאה  ולכן 
אלינו מהציבור זיהינו ארבעה כשלים מהותיים 
במכירת ביטוח על ידי מי שאינם מורשים לכך, 
והם דומים הן במוקדנים של חברות ביטוח והן 
לצורך  התחזות  ביטוח:  סוכני  של  במוקדנים 
כפל  מקצועית,  בלתי  מכירה  אמון,  יצירת 

ביטוחים וחיתום רפואי לקוי“.
תאגיד  סוכנויות  לנושא  גפני  התייחס  עוד 
בין  ״אין  האחרונות.  בשנים  שקמו  ביטוח, 
דבר.  וחצי  דבר  ביטוח  לבין  האלה  התאגידים 
מכירות  מוקדי  שמפעילים  בגופים  מדובר 
מנהל  המשמש  סוכן  בחסות  שיטתי,  באופן 
עסקים, שבחלק גדול מהמקרים הוא חלק שולי 
בתאגיד. לכן באה ההסדרה. תופעת המוקדנים 
גורמת נזק עצום לעולם הביטוח, ובטווח הארוך 
הוא יעלה על הרווח שהיא מפיקה למפעיליהם, 
כי המטבע העובר בעולם הביטוח בין הציבור 

לסוכנים ולחברות הוא מטבע האמון“. 

יואב גפני
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ח“כ מיקי זוהר: "יש תחרות בענף הביטוח, 
והמדינה לא צריכה להתערב“

רונית מורגנשטרן

מנהל רשות המסים לסוכנים:  
הגדילו ללקוחות את ביטוח התכולה

"
בן  מרגיש  שאני  לציין  חייב  אני 
אריה  ביטוח.  סוכני  בלשכת  בית 
באינטראקציה  אתי  עובד  אברמוביץ 
יומיומית בוועדת הכספים, שם אני פועל 
שהסוכן  ברור  לי  הביטוח.  סוכני  לטובת 
הביטוח,  בענף  ביותר  החשוב  הגורם  הוא 
מטבלת  מנועות  הביטוח  שחברות  משום 
האקסל והרווחים שלהן, כשהשירות במקום 
שירות  ייתן  שלא  ביטוח  סוכן  האחרון. 
יפגע  וזה  אותו  יעזבו  ללקוחות שלו,  טוב 
כל  קודם  משקיע  הוא  לכן  שלו,  בפרנסה 
זוהר, מרכז  מיקי  ח"כ  כך אמר  בשירות“. 

בנושא  ברב־שיח  הכספים,  בוועדת  הקואליציה 
כלכלי  פרשן  שרוני,  יהודה  הנחה  אותו  פנסיה 

במעריב.
ח“כ יואב בן צור )יו“ר סיעת ש“ס(, התייחס גם 
הוא לסוכנים. ״20 שנה אני מבוטח אצל אותו סוכן 
ביטוח בירושלים. הוא חושב קודם כל הטובה שלי 
ואחר כך על הרווח שלו. אם זה כלל החשיבה של 

סוכני הביטוח, אז אי אפשר בלעדיהם“.
ועדת  חבר  ביתנו(,  )ישראל  פורר  עודד  ח“כ 
הכספים, הסביר, ״אני עו“ד במקצועי, וכמו שלא 
כדאי להופיע בבית המשפט בלי עו“ד, לא כדאי 
סוכן  סוכן.  בלי  הביטוח  חברות  מול  להתמודד 
ביטוח הוא זה שחשף בפניי את האפליה בין חיסכון 
לפנסיה אצל עצמאי לעומת שכיר, ולכן פעלתי 

לטובת הפנסיה לעצמאים“.

אג“ח מיועד - שערוריה
״משבר 2008 והתספורות שעשו לחברות גדולות 
פנסיה  שכספי  ליבי  לתשומת  הביאו  מכן,  לאחר 
היו מושקעים באותן חברות וכי יש הרבה בעיות 
יו“ר פורום החוסכים  רועי מימרן,  בתחום“, אמר 
שיפור  יש  מאז  כי  לציין,  יכול  ״אני  לפנסיה. 
גדול בתחום בזכות הרוח האחרת שנושבת באוצר 

ובכנסת בנושא זה“.
הפנסיונית  הוועדה  יו“ר  ארנון,  יובל  סו“ב 
לפנסיה  חוסכים  בה  ״בתקופה  כי  ציין  בלשכה, 
חלים שינויים וטלטלות – בא לידי ביטוי תפקידו 
של סוכן הביטוח, להיות עם המבוטח בכל שינוי 

ולבצע התאמות“.
ברירת  קרן  בנושא  המנחה  לשאלת  בהתייחסו 
זוהר כי ״הייתי  מחדל ותשדיר האוצר, אמר ח“כ 

שהיא  חושב,  עדיין  ואני  הקרן  ממתנגדי 
השירות  מבחינת  יעילה  כלא  תתברר 
שגם  להזכיר,  עלי  לחוסכים.  והתשואות 
לקחת  רוצה  המדינה  המעסיקים  בממשק 
השירות  על  אבל  האחריות,  את  על עצמה 
יש  ולכן  אחראית,  להיות  יכולה  לא  היא 
הרבה מבוכה בממשק. תפקיד המדינה הוא 
ביטוח.  סוכן  ולא  ביטוח  חברת  להיות  לא 
לא  והמדינה  הביטוח,  בענף  תחרות  יש 
צריכה להתערב. בנוסף, היא לוקחת פרנסה 
מהאזרחים ולא לוקחת אחריות על השירות 

שנותנים להם“.
היא  עצמאית  רשות  "הקמת  הסכים.  פורר  ח“כ 
איך   – בעתיד  יילמדו  שעוד  השערוריות  אחת 
שלהן.  מהסמכויות  התפרקו  והממשלה  הכנסת 
בנושאים  לדון  כדי  הכל  נעשה  הכספים  בוועדת 

שהרגולטור מנסה לקדם ועלול לפגוע בציבור“.
את  לשכנע  כיצד  המשתתפים  את  שרוני שאל 
זאת  לאור  צעיר,  מגיל  לפנסיה  לחסוך  הצעירים 
שהם מסבסדים את האג“ח המיועד של המבוגרים 
וחוסר היציבות של הפנסיה. ח“כ בן צור השיב כי 
באמצעות הטבות אחרות כמו הורדת מס הכנסה 
ודמי ביטוח לאומי למי שמפרישים לפנסיה. ארנון 
עצמה,  בפני  שערורייה  זו  מיועד  אג“ח  כי  טען 
והזהיר – ״אם לא ננקוט בצעדים לשפר את הפער 
נגיע  הפנסיה,  לקצבת  הפנסיה  לפני  השכר  בין 

לימים שבו פנסיונרים יחטטו בפחי אשפה“.

"
עתיד  על  ביטוח,  כסוכני  אחריות,  לכם  יש 
הלקוחות שלכם. תוצאות הייעוץ שלכם ייראו 
מדי  מאוחר  יהיה  ואז  לפנסיה,  ייצאו  כשהם 
לשנות. לכן, יש לכם אחריות גדולה מאוד בייעוץ 
כל  שתתעדכנו  מאוד  חשוב  ולכן  השנים,  במשך 

הזמן בשינויים בתחום“. 
משה  המסים  רשות  מנהל  פתח  אלו  במילים 
את  שסקרה  באילת,  בכנס  הרצאתו  את  אשר, 
השינויים בחוק ההסדרים האחרון. בין היתר, הוא 
הזכיר את החקיקה שתביא את הקיבוצים לשלם 
מיליארד  כחצי  עוד  ותכניס  יותר  גבוהים  מסים 
שקלים בשנה למדינה. "מישהו יצטרך לשלם על 

גביה לא שוויונית“, הוא הבהיר.
מנהל רשות המסים הדגיש בדבריו את הטיפול 
מסוכנויות  שחלק  הארנק,  בחברות  שנעשה 

תופעה  “ראינו  כאלה.  חברות  מהוות  הביטוח 
בע”מ,  לשכיר  הפך  ששכיר  מאוד,  בעייתית 
ומנכ”ל למנכ”ל בע”מ. ואז הם שילמו מס חברות 
בכל   – שלהם  השולי  המס  לפי  אישי  מס  ולא 

ש”ח  אלף   100 בחשבונית  רשמו  הם  חודש 
לכם  נראה  זה  בע”מ.  החברה  לטובת 

“או  הנוכחים.  את  אשר  הגיוני?” שאל 
ולא  מהחברה  הלוואות  לוקחים  שהם 
מחזירים, או גרים בפנטהאוז יוקרתי, 
שוכרים  והם  החברה  שם  על  שרשום 

הם  כי  נמוכה  בשכירות  ממנה,  אותו 
מתחילה  הזאת  המציאות  אותה.  קובעים 

להשתנות. עשינו סדר בחברות הארנק מתחילת 
2017. נתנו שנתיים לבעלי חברות ארנק לסדר 
שמם  על  הדירות  את  להעביר  הרישומים,  את 

בטאבו - אחרת ישלמו שליש משווי הדירה כמס 
דיבידנד”, הזהיר אשר.

הוא אף גילה כי ברשות הוכנה כבר המערכת 
החישובית לטובת מיסוי דירה שלישית ומעלה 
סימולטור  ויש  הבעלים,  אותם  שבבעלות 
של  באפליקציה  המס  חברות  של 

הרשות. 
בסיום דבריו הזכיר אשר את נושא 
ופיצוי הנפגעים, ואמר  גל השריפות 
הנפגעים  מכ־2,600  ל־90%  שמעל 
"כל  המסים.  רשות  בידי  פוצו  כבר 
לא  הציבור  מדוע  אותנו  שואלים  הזמן 
רוכש כיסוי גדול יותר לתכולה, ואני פונה אליכם 
כדי  זאת  לעשות  למבוטחים  תציעו  הסוכנים, 

שביום פקודה לא יגידו לא ידענו".

רב־שיח. מימין: שרוני, ארנון, מימרן, זוהר, בן צור ופורר

משה אשר
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מתמקצעים ונהנים
1. ד"ר גיא רוטקופף, יוחנן דנינו, יואב 

גפני ודורית סלינגר 2. עילי בוטנר 
וילדי החוץ 3. גדעון סער וגאולה אבן 

4. אתי אלישקוב ורענן שמחי
5. משתתפות בכנס 6. דורית סלינגר, 

אריה אברמוביץ, רונית אברמוביץ, גאולה 
אבן וגדעון סער 7. קהל באירוע 8. אריק 

ורדי ואלינור סלע 9. אריה אברמוביץ

1`2`

3`

4`

5`6`

7`8`9`
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מספר שיא של 150 סוכנים צעירים 
בכנס הפנסיוני באילת

רונית מורגנשטרן

אריה אברמוביץ: "תשדיר קרן ברירת מחדל 
של משרד האוצר יוצר עיוות לכאורה"

בעקבות התשדיר פנה נשיא הלשכה במכתב לסלינגר וכחלון ודרש להבהיר בתשדיר כי ברירת 
מחדל אינה מחליפה התייעצות עם סוכן או יועץ ‰ לאור פניית הלשכה התשדיר ירד מן האוויר

רונית מורגנשטרן

צעירים פ לסוכנים  הוועדה  עילות 
בלשכה, בראשות דביר רפ, שנעשתה 
עם  יחד  באילת,  הכנס  לקראת 
לילך מיטרני, הניבה פירות  הסוכנת הצעירה 
יפים. מספר שיא של כ־150 סוכנים וסוכנות 

צעירים וצעירות הגיעו לכנס.
גם  הורגשה  והצעירות  הצעירים  נוכחות 

שם  ובהרצאות,  בברים  המלון,  במסדרונות 
צעירים  קבוצות  לראות  היה  אפשר 

וצעירות מחליפים חוויות. 
ביטוח  סוכנת  פלג,  מיכל  סו"ב 
בבית  עצמאית  שנים,   4 מזה 
תקווה,  בפתח  אקוויטי  הסוכנים 
פעם  "אני  מרשמיה:  שיתפה 

והחוויה  באילת,  בכנס  ראשונה 
דברים  המון  לומדת  אני  מדהימה. 

ומכירה הרבה אנשים חדשים“.
סוכנת  ברקי,  שמש  אורטל  סו"ב 

עצמאית מזה 5 שנים בבית הסוכן סיני בפתח 

וגם  מהתכנים  גם  נהניתי  "מאוד  תקווה: 
הבאות  בפעמים  אם  אשמח  מהחברה. 

יהיו  לצעירים,  בעיקר  ההרצאות, 
גבוהה  וברזולוציה  יותר  ארוכות 
סוכנים  להביא  גם  כדאי  יותר. 
צעירים שירצו על הדרך שעשו“.

"היו תכנים מעניינים וטוב שהיו 
לצעירים“,  מיוחדים  מושבים 

סהר,  אור  סו"ב  סיפר 
סוכן ביטוח מזה 8.5 שנים 

בבאר  שחם  סהר  ממשרד 
התועלת  עיקר  "אבל  טוביה. 
עם  מהמפגשים  היו  וההנאה 
צעירים  וסוכנות  סוכנים 
ולומדים  אחרים; אנחנו מדברים 
להיות  השני,  של  מהניסיון  אחד 
חלק מהקבוצה של סוכני הביטוח ולא 

רק להשקיף מהצד“. 
סו"ב מעיין משיח, סוכנת מזה שנתיים וחצי, 

עצמאית מאזור: "היה מרגש ומהנה. ממליצה 
במושבים  הקונספט  את  קצת  לשנות 
שמדברים  מרצים  עם  לצעירים, 
העיניים, ותכנים  בגובה  יותר 

יותר קלים“.
יוסי אנגלמן, יו“ר סניף נתניה 
ויוזם מועדון הסניורים, הוסיף כי 
סוכנים  בין  פוריים  מפגשים  היו 
אף  שאולי  צעירים,  לבין  ותיקים 
יבשילו לשיתופי פעולה עסקיים. עוד 
פריצת  סדנת  בוגרי  כי  סוכם  לדבריו, 
דרך הראשונה, יפעלו כמנטורים עבור סוכנים 
מתמחים:  הם  בהם  לנושאים  בהתאם  צעירים 
יוכל  צעיר  וכל  למבוגר,  יחבור  צעיר  "כל 
בתחומיהם  שאלות  המנטורים  את  לשאול 

ולהיעזר בניסיון ובידע שלהם“.
ונשקיע  מהכנס  "למדנו  סיכם:  רפ  דביר 
בכנסים  לצעירים  התכנים  את  גם  ונשפר 

הבאים“.

אריה נ סו"ב  ביטוח,  סוכני  לשכת  שיא 
שוק  על  הממונה  אל  פנה  אברמוביץ, 
סלינגר,  דורית  והחיסכון  הביטוח  ההון, 
המחדל  ברירת  קרן  לתשדיר  להוסיף  בבקשה 
ההצהרות  את  האוצר  ומשרד  הרשות  של 
הסיוע  מלוא  את  להעניק  מנת  על  הבאות, 

לעובד במסגרת החוק והתקנות:
האמור בתשדיר זה אינו מחליף התייעצות   .1

אישית עם סוכן ביטוח או יועץ ביטוח.
ייעוץ           מהווה  אינו  זה  בתשדיר  האמור   .2

פנסיוני ואינו מחליף אותו.
אופציה   הינה  מחדל  ברירת  קופת/קרן   .3
האופציות  מבין  מוצר,  לבחירת  בלבד  אחת 
העומדות בפני העובד בבואו לבחור מוצר מבין 

מהמוצרים הפנסיוניים הקיימים.
במכתב, שהעתקים שלו נשלחו גם לשר האוצר 
משה כחלון, סגנו יצחק כהן, ומנכ"ל האוצר שי 

הלשכה,  להבנת  כי  אברמוביץ,  טוען  באב"ד, 
ליידע  הן  התשדיר  של  העיקריות  המטרות 
ברירת  לקופת/קרן  בנוגע  העובדים  ציבור  את 
המחדל שמשרד האוצר פעל להקמתה, ולהסביר 
לציבור העובדים כי המעסיק אינו יכול להתנגד 
לבקשת מי מהם - ככל שנוגע הדבר לבחירת 
יצרן  ו/או  ביטוח  סוכן  ו/או  פנסיונים  מוצרים 

וזאת בהתאם לסעיף 20 לחוק הפיקוח.

למנוע התערבות המעסיק
באופן  "התשדיר,  כי  סבור  הלשכה  נשיא 
הצגתו, יוצר עיוות לכאורה, מפני שאינו מציג 
את האפשרויות השונות העומדות בפני העובד 
בעוד  המחדל,  ברירת  קופת/קרן  את  רק  אלא 
לאפשר  הסתם  מן  הייתה  החקיקה  שמטרת 
לעובד לבחור את היצרן/המוצר/הסוכן ולמנוע 

התערבות של המעסיק בבחירה". 

בתשדיר  "מצפייה  אברמוביץ,  כותב  עוד 
וניתוח המוצג בו עולים הדברים הבאים:

1. הצגת הנושא בתשדיר מהווה לכאורה "ייעוץ/
שיווק פנסיוני" אך מבלי לבצע את הנדרש על 
המוצרים  כל  את  להציג  מבלי  קרי,  דין,  פי 
בחשבון  לקחת  ומבלי  הקיימים  הפנסיונים 
או  הצטרפות  בעת  העובד  של  אישיים  נתונים 

מעבר לקופת/קרן ברירת מחדל דווקא. 
בעל  אינו  התשדיר,  יוזם  האוצר,  משרד   .2
רישיון ולכן אינו יכול לכאורה לבצע ייעוץ/

שיווק פנסיוני כאמור.
ציון  או  אמירה  ברמז  לא  אף  בתשדיר  אין   .3
תחליף  מהווה  אינו  זה  שתשדיר  לכך  כלשהו 
בוחן  ואינו  פרטני  פנסיוני  לייעוץ/שיווק 
אשר  דבר  העובד,  של  האישיים  נתוניו  את 
לכשעצמו מהווה הטעייה לכאורה האסורה על 

פי כל דין".

אור סהר

מעיין משיח
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 גאים  במקצוע

מנכ”ל הכשרה ביטוח: "סוכני הביטוח 
הם זרוע ההפצה היחידה"

יו“ר MDRT ישראל: "הענף עובר תקופה לא קלה של רגולציה כמעט מתעללת"

מערכת ביטוח ופיננסים

"
יש היום הזדמנות נהדרת וצריך להפסיק 
חברות  שיש  הזה  המעוות  המיתוס  את 
ביטוח ויש סוכני ביטוח – כל אחד מצד 
שיכול  רכב  של  יצרן  מכיר  לא  אני  אחר. 
בכל  נציגות  לו  שיש  בלי  הרכב  את  למכור 
סוכני  בלי  רכבים  שתמכור  ומדינה,  מדינה 
רכב. זו בדיוק תפיסת העולם שצריכה להיות 
לחברות הביטוח: חברת ביטוח היא יצרן, היא 
הן  הביטוח.  סוכני  הם  שמפיץ  מי  מפיץ.  לא 
היחידה.  הזרוע  אתם  זה.  את  להבין  צריכות 
בצד  וכיתה  רמה  לעלות  עליכם  זאת,  עם 

הטכנולוגי, לשנות את תפיסת העבודה“.
הכשרה  מנכ"ל  מירון,  שמעון  אמר  כך 
ביטוח, ששיתפה פעולה עם MDRT ישראל 
בכנס הארגון שהתקיים באילת השבוע, לפני 

הכנס הפנסיוני של לשכת סוכני ביטוח. 
כי התפקיד של חברות הביטוח  הוסיף  הוא 

להם  ולאפשר  לסוכנים  פתרונות  להנגיש  הוא 
ולהיות  עלויות  להקטין  להתקדם,  להתפתח, 
התהליכים  "היום  הלקוחות.  מול  מתוחכמים 
הדיגיטליים שעומדים להיכנס בישראל מהווים 
בשורה ולא איום. אנחנו בהכשרה בחרנו לקחת 

אותם,  ולחבק  האלה  התהליכים  כל  את 
מאוד  הרבה  ולבנות  השוק  על  להסתער 

הענף,  את  רק  לא  שיצעידו  מהלכים 
אלא גם את סוכני הביטוח כמה שנות 

דור קדימה", אמר מנכ"ל הכשרה.
החדש  בעולם  לייצר  צריך  לדבריו, 

 WIN-WIN של  מצב  הביטוח  של 
"זה  והלקוח.  הביטוח  חברת  הסוכן,  בין 

הזה,  המשולש  על  לשמור  נצליח  אם  יקרה 
כך שהלקוח יקבל ערך מקצועי ומחיר מתאים, 
לו  נעזור  טכנולוגיה.  ויקבל  ייפגע  לא  והסוכן 

לא  שהן  המטורפות  הרפורמות  על  להתגבר 
באופן  מתרחשות  אלא  הפנסיוני,  בתחום  רק 

אגרסיבי גם בתחום האלמנטרי“.

גאווה מיוחדת
ישראל,   MDRT יו"ר  אבן־חן,  אלון 
אמר בערב הגאלה של פתיחת הכנס, 
והפיננסים  הפנסיוני  "הביטוח 
של  קלה  לא  תקופה  עובר 
ולעיתים  מתגברת  רגולציה 
מרווחים  של   - מתעללת  כמעט 
וגם  מתחרים  ריבוי  מצטמצמים, 
הנוכחי  הסוכנים  דור  הזדקנות  של 
ובמקרים רבים היעדרו של דור המשך. 
צעירים  כוחות  פחות  כי  יודעים  גם  אנחנו 
נכנסים לענף החי בפרדוקס של חשיבות גוברת 

לצרכן ואטרקטיביות פוחתת לעוסקים בו".
 MDRTבמצב עניינים שכזה, אני רואה ב־"
האתי  המצפן  הדרך,  מוביל  המגדלור,  את 
האמונה,  את  נאבד  לא  אם  המקצועי.  והסמן 
 – נרפה  או  נתייאש  השליחות,  על  נוותר 
במקצוע  חברינו  לאלפי  דוגמא  להוות  נוכל 

המופלא הזה".
אירופה,   MDRT יו"ר  מנור,  יוסי  סו"ב 
אותו  שסובב  ולצוות  לאבן־חן  החמיא 
לכל  והזכיר  הכנס,  וארגון  פעילותם  על 
הגדול  הארגון  היא  שישראל  המשתתפים 
ביותר בתוך MDRT העולמי. הוא קרא לחברי 
המועדון הישראלים להיות שגרירי המועדון 
בחברות הביטוח. "אל תתביישו לבקש הכרה 
מיוחדת בחברות הביטוח, אל תתביישו לצרף 
לנו  שיש  המיוחדת  הגאווה  נוספים.  חברים 
כ־MDRT היא דבר מאוד מופלא בתעשיית 

הביטוח בישראל“, הדגיש מנור.
מ־100  למעלה  בו  שהשתתפו  הכנס,  במהלך 
סוכנים וסוכנות, נערכה דקת דומיה לזכרו של 
איש הביטוח אמנון הירשפלד ז"ל, שנפטר לפני 

כחודש וחצי.

אירועי הלשכה
… מחוז באר שבע והדרום יערוך הרמת כוסית 

ב-3.4 בין השעות 10:30-13:30, בשיתוף “איילון 
חברה לביטוח”, במרכז המבקרים “באר אברהם”.
… מחוז חיפה והצפון יערוך הרמת כוסית ב-5.4 

בין השעות 10:00-14:00, בשיתוף “שומרה חברה 
לביטוח”, “איילון חברה לביטוח", “כלל חברה 

לביטוח” ו”מנורה מבטחים”.

MDRT  כנס

סו“ב אורי צפריר ושמעון מירון

אלון אבן חן

רוצה להיות
אלוף בביטוח?

החממה לאלופים בביטוח מגייסת סוכנים

שעריה   את  פותחת  הארץ,  רחבי  בכל  הפרוסה  קמפוליסה  קבוצת 
לקליטת סוכנות וסוכנים מצליחים ומזמינה אותך להצטרף להצלחה
ולהנות מהגודל, העוצמה, היתרון הטכנולוגי וההון האנושי והמקצועי שלנו.

הצטרפו אלינו – בואו להיות חלק ממשפחת קמפוליסה

לפרטים אנא צרו קשר:
kobi@campolisa.co.il | 050-5330770 :טל

w w w . c a m p o l i s a . c o . i l
קבוצת קמפוליסה

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

דרושים

לחברה מובילה בתל אביב דרוש /ה משווק 
/ת פנסיוני /ת /מנהל /ת תיק לקוחות למשרה 

מלאה. התפקיד כולל: מכירות ביטוח פרט 
טלפוני/יציאה לפגישות שטח מתואמות. תנאים 
טובים ושכר מתגמל למתאים /ה! דרישות: בעל 

/ת רישיון פנסיוני - חובה. ניסיון בעולם המכירות 
 - יתרון. בעל /ת רישיון רכב.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד. לפרטים 
ניתן לפנות בטלפון 0543348440- או לשלוח 

 sima@mi-finances.com קו"ח במייל
 לסוכנות ביטוח פרטית וותיקה בפתח-תקווה, 

דרושה פקידה עם ידע בביטוח אלמנטרי 
)ביטוחי רכבים ודירות(,

5 ימי עבודה, נא לשלוח קורות חיים לפקס מס' 
ydubin@bezeqint.net :5242843 - 03 ו/או למייל

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

duby@s-sapir.co.il :נוספים יתרון קורות חיים ל
לסוכנות ביטוח בצ'ק-פוסט חיפה דרושים סוכני 

ביטוח חיים/אלמנטארי עצמאיים תנאים מעולים 
לרבות הסכמי עבודה ללא התחייבות לפרטים: 

שי- 052-8033305

מעוניין לפרסם משרות דרושים כדלקמן:- 
למשרד ביטוח ברחובות דרושים עובדים 

למשרות חלקיות. עבודה מול קהל. רצוי ניסיון 
קודם במשרד ביטוח. העבודה 5 ימים בשבוע. 

 ניתן להעביר קורות חיים במייל ו/או בפקס
.avi@aminut-cop.co.il פקס 089461896.

המשרות מיועדות לנשים וגברים כאחד.

למשרד ביטוח בעל מוניטין באזור חיפה דרושה 
לחצי משרה אלמנטריסטית איכותית ובעלת 

ניסיון כולל שיווק. דיסקרטיות מוחלטת. נא 
 לשלוח קורות חיים והמלצות לת.ד  25155 

חיפה 3125101 
לחברת "לב-ארי סוכנות לביטוח" הממוקמת 

ברעננה דרוש /ה מסלק /ת בעל /ת ניסיון. 
העבודה כוללת סילוק תביעות רכב, דירה. משרה 

מלאה בימים א'-ה' בין השעות 08:00־16:00 
או 08:30־16:30. תנאים טובים למתאים/ה. 

שכר 7500 שקל + נסיעות ותנאים סוציאליים 
המקובלים דרישות: ניסיון של לפחות שנתיים 

בתחום סילוק תביעות חובה. היכרות תוכנת 
בוסנובה /תוכנות הביטוח השונות יתרון. 

אחריות, אסרטיביות, ראש גדול, תודעת שירות 
גבוהה. נכונות לעבודה ברעננה. המשרה מיועדת 

 לנשים וגברים כאחד לפרטים וקו"ח: יובל
uv.levari@gmail.com 054-7771578

למשרד ביטוח באיזור פתח תקווה דרושה 
רפרנטית ביטוח חיים, ניסיון 3 שנים, שליטה 

 מלאה בכול המערכות, 5 ימי עבודה,  
.Tene-ins@bezeqint.net

דרושה פקידה לחצי משרה בטבעון. 5 ימים 
 בשבוע עם ידע במחשב. ליצירת קשר טל:

.050-5406635

דרושים סוכני ביטוח פנסיוני בעלי ידע רחב 
בתחום הפיננסים וביטוח פרט להשתתפות במיזם 

כל ארצי. רק סוכנים בעלי ניסיון של שנה לפחות 
בתחום פגישות פרונטליות יוכלו  להתקבל. 

ניתן במעמד של שכיר חלקי ואו עצמאי חלקי. 
דיסקרטיות מובטחת. למעוניינים בפרטים נא 

shragalidor@gmail.com לפנות אל

שכירות משנה
להשכרה משרדים בצ'ק-פוסט בחיפה בתוך 

סוכנות חיתום ביטוח חיים ולאלמנטארי, 
אפשרות לתפעול פנסיוני/אלמנטארי לפרטים 

נוספים: שי: 052-8033305
להשכרה בשכירות משנה משרדים בצ'ק פוסט 

לסוכני ביטוח אפשרות לתפעול אלמנטארי/
חיים בכל החברות. חנייה בשפע, לפרטים 

נוספים: שי- 052-8033305

379 מ"ר משרדים מפוארים משלבים חדרים 
סגורים ואופן ספייס. שני חדרי ישיבות, חדר 

שרתים ארכיב ועוד קרית אריה פ"ת שני רכובות 
מתחנת הרכבת. לפרטים משה 054-8101150 או 

moshe@etgarins.com

להשכרה בקרית אריה ליד מגדל ביטוח משרד 
ואו דלפק עבודה. במשרדים חדר ישיבות וקשר 

לחברות ביטוח ובית השקעות. מחיר לדלפק 
סימלי 350 שקל לחודש וחדר במחיר של 800 
שקל לחודש. לפרטים ניתן להתקשר לשרגא 

לידור 0546655736

להשכרה עמדת עבודה בסוכנות ביטוח במרכז 
 פתח תקווה. לפרטים ניתן לפנות אל עדי  

054-2277146

להשכרה מיידית במשרד ביטוח יפהפה ותיק 
ואיכותי מאוד בקניון עזריאלי במודיעין: שתי 
עמדות עבודה מאובזרות לחלוטין, קישוריות 

לכל חברות הביטוח , שירותי משרד מלאים 
לרבות מטבחון מאובזר מתאים לפקידות / סוכן 

/ מוקד מכירות ושיווק / נציגות משרד מעיר 
 אחרת וכד' לפרטים: איל 052-2334332  

eyal@sos-ins.co.il
להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח פנסיוני 

באזור הבורסה ברמת גן ,כולל כל התשתיות 
התפעוליות  הנדרשות מתאים גם למתמחה או 

לסוכן פנסיוני הנמצא בראשית דרכו והזקוק 
לתמיכה/הדרכה מקיפה 050-5293836  

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

לפרטים לפנות למאיר 052-2248252

להשכרה שטח משרדי בתוך משרדי סוכנות 
ביטוח בפתח תקווה. במשרד כל השירותים 

הנלווים. לפרטים: יגאל - 050-8316594.

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
סוכנות ביטוח פרטית וותיקה מעוניינת לרכוש 

תיקי ביטוח אלמנטרי ו/או תיקי ביטוח חיים 
ופנסיה ו/או תיקי ביטוח משולבים, לפרטים- 

יוסי דובין – 0505230993

שאול פסטרנק מעוניין לקנות תיק ביטוח 
אלמנטרי באזור תל-אביב - 050-5332148

להשכרה משרדי ביטוח צמודים לסוכנות חיתום 
חיים ואלמנטארי בחיפה ניתן לקבל שירותי 

תפעול לרבות מזכירות, עו"ד לטיפול משפטי, 
רו"ח לתפעול ממשקים פנסיוניים וחיתום 

אלמנטארי לפרטים: שי-052-8033305

סוכן וותיק עם דור המשך מעוניינים לרכוש תיק 
ביטוח  אלמנטר באזור המרכז לפרטים אשר - 

 0504414419 , איתי- 0507888741, 

הלשכה ומשפחת המבורגר חילקו מלגות 
לדור ההמשך של סוכני הביטוח

מערכת ביטוח ופיננסים

קיימה ל ביטוח  סוכני  שכת 
חלוקת  טקס  שעבר  בשבוע 
מלגות לדור ההמשך של סוכני 
הביטוח, בשיתוף עם משפחת המבורגר. 
יו"ר  בהשתתפות  נערך  החגיגי  הטקס 
הראל  מנכ"ל  המבורגר,  יאיר  הראל, 
סו"ב  הלשכה,  נשיא  סיבוני,  מישל 
הלשכה  נשיא  מ"מ  אברמוביץ,  אריה 
סו"ב אורי צפריר, מנכ"ל הלשכה, רענן 
עוזי  סו"ב  הרווחה  ועדת  יו"ר  שמחי, 
וקשרי  לפעילות  הוועדה  ויו"ר  ארגמן, 

קהילה סו"ב מיכל וינצר.
ומכובד  מרשים,  מרגש,  היה  "הטקס 
מלגות  "חילקנו  ארגמן.  סיפר  ביותר", 

את  המהווים  צעירים  סטודנטים  מ־40  ליותר 
מלגה  כל  כאשר  הסוכנים,  של  הממשיך  הדור 
היא בסך של 5,000 שקל. תרומתה של משפחת 
לסוכנים  למלגות  הראל  וחברת  המבורגר 

הצעירים מכובדת וראויה לכל הערכה".

המבורגר ציין כי "אי אפשר לקיים תעשיית 
ביטוח בלי סוכן ביטוח. עולמו של סוכן הביטוח 
הקרוב,  בעתיד  ישתנה  הוא  לעולם,  יעלם  לא 

אבל יהיה ריווחי יותר ומגוון יותר".
הצעיר  בדור  "השקעה  אברמוביץ,  לדברי 

בעולם  גם  הביטוח.  בעולם  קריטית 
תחליף  אין  והממוחשב  הדיגיטלי 

לגורם האנושי המקצוען".
רווחה  ועדת  יו“ר  ארגמן,  עוזי 
מרגש  טקס  היה  "זה  אמר,  בלשכה, 
האחרון  היה  הוא  כי  עבורי,  במיוחד 
שאסיים  בלשכה,  תפקידי  במסגרת 
אותו בנובמבר עם הבחירות לנשיאות. 
שהוא  הודיע  המבורגר  יאיר  לשמחתי 
שהקבוצה  המלגות  היקף  את  מגדיל 
בשנה.  שקל  אלף  ל־180  מעניקה 
כשהתחלתי לפני 3.5 שנים בתפקידי, 
היקף המלגות היה 50 אלף שקל בשנה, 
והוא עלה לאחר שנה ל־125 אלף שקל 
לתמוך  חשוב  שקל.  אלף  ל־150  שנה  ולפני 
בצעירים, הם אלו שאמורים לקחת את מושכות 
הלשכה בענף שהולך ומתבגר. הם אלה שיכניסו 
את הדיגיטציה והטכנולוגיה המתקדמת ויריצו 

אותנו קדימה“. 

לפני  סיום

ארגמן, אברמוביץ והמבורגר
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