
1 | 21 דצמבר 2017 

 inf.org.il

גיליון מס' 666 … 21 דצמבר 2017

ביטוח
ופיננסים
 inf.org.il

 עמ' 10

השקעה 
משתלמת

עמלות ראשונות 
לסוכנים שהצטרפו 

לפלטפורמת המרקטפרו
| עמ' 8

הראשונים לחתום
ועד עובדי התעשייה האווירית 

הגיע להסכם עם הראל 
בנושא הביטוח הסיעודי

 עמ' 6

פגיעה בחיילים
רשות שוק ההון וחברות 

הביטוח מונעות מהחיילים 
המשוחררים להצטרף מחדש 

לביטוחים הסיעודיים

 עמ' 7

השילוש הקדוש
חג החגים צוין בפעם 

 ה־24 במחוז   
 חיפה 

והצפון
| עמ' 9

הנבחרים החדשים
השבוע במדור יושבי ראש הסניפים 

החדשים – יו"ר סניף ראשון לציון 
ויו"ר סניף אשדוד-אשקלון

נשיא הלשכה: “מטרתנו להוביל את סוכני הביטוח מתוך 
אחריות ושליחות. אנו הולכים ביחד כלשכה מאוחדת וחזקה, 

ונוביל את הסוכנים בתקופה מאתגרת ומרובת משימות" 

 יוצאים לדרך חדשה: 
הושלם סבב מינויים חדשים 
לתפקידים הבכירים בלשכה

 עמ' 4־2

“פרישת 
השבוע”

 רון קשת על הדילמות 
 בתכנון 

הפרישה
| עמ' 12



2 | 21 דצמבר 2017 

 שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל. המסגר 42 תל אביב, טל' 6396676־03 | מנכ"ל: רענן שמחי עורך ראשי: לירן וייס | 
 | office@rbmedia.co.il :לתגובות .R&B Media :כתיבה: רונית מורגנשטרן | עריכה גרפית: עדה כהן | מפיקה: גיל אלוני | המו"ל

korenly1@gmail.com ,054לפרסום במגזין: אורלי קורן טל' 5977433־

ביטוח
ופיננסים
 inf.org.il

חדשות  הביטוח

קיימה ה הלשכה  של  הארצית  המועצה 
השבוע את ישיבתה הראשונה, בקדנציה 
של נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד, 
חגיגית.  באווירה  בהרצליה  אכדיה  דן  במלון 
בכירי  של  המינויים  אושרו  הישיבה  במסגרת 

הלשכה בהנהגה ובמוסדותיה.
רוצה  "אני  ואמר:  הישיבה  את  פתח  רוזנפלד 
אריה אברמוביץ  היוצא  הלשכה  לנשיא  להודות 
סיכמנו  התפקיד.  והעברת  החפיפה  תקופת  על 
לשאלות  בפניי  פתוחה  תהיה  אריה  של  שדלתו 
ולכל  רענן שמחי  ועזרה. תודה למנכ"ל הלשכה 
כחודש  לפני  לתפקידי  נכנסתי  הלשכה.  עובדי 
מסורים  עובדים  עם  מסודרת,  לשכה  וגיליתי 
לשכה  ניהול  על  לרענן  מודה  ואני  ומקצועיים, 
הרוח,  גדלות  על  צפריר  לאורי  תודה  למופת. 
כדי  חדשה  לדרך  יוצאים  שאנו  וההבנה  השיתוף 
להוביל את סוכני הביטוח מתוך אחריות ושליחות. 
אנו הולכים ביחד כלשכה מאוחדת וחזקה, ונוביל 
את הסוכנים בתקופה מאתגרת ומרובת משימות. 
את  ולפתח  לשדרג  ממשיכים  אנו  אלה  בימים 
המכללה לפיננסים וביטוח, המכללה יוצאת בפעם 
שמאות.  ובקורס  דירקטורים,  בקורס  הראשונה 
הצבנו יעדי גיוס סוכנים מאסיבי, ובכוונתו לבנות 

לשכת גדולה וחזקה".
לאחר מכן המועצה הארצית בחרה בסו"ב מקסים 
ו־25  ביטוח  סוכן  שנים   37  ,4+ נשוי   ,)61( דרעי 
הועד  וחבר  המועצה  כיו"ר  בלשכה,  פעיל  שנה 
המנהל, ובסו"ב זהבה פורת )53(, נשואה +2, 28 
בלשכה,  פעילה  שנים  ו־18  ביטוח  סוכנת  שנים 

כסגנית יו"ר המועצה.

ייצוג נשי מרשים
בו  והבחירה  התמיכה  על  לחברים  הודה  דרעי 
אברמוביץ  לאריה  להודות  רוצה  "אני  והוסיף: 
מאמציו  כל  על  ותודה  צלחה  דרך  לו  ולאחל 
לטובת הלשכה, לכל חברי הועד המנהל והמועצה 
ליו"ר  ובוודאי  הקודמת,  בקדנציה  הארצית 
רבקה  ולסגניתו  פרלשטיין  זאב  היוצא  המועצה 
בדרכו  הצלחה  אאחל  רוזנפלד  לליאור  גרבר. 
לכל  גם  כמו  והלשכה,  הסוכנים  לטובת  החדשה 

המרשים  הנשי  לייצוג  ושאפו  החדשים  הנבחרים 
במועצה. זה הזמן להסתכל קדימה לעבודה ביחד 
ושיתוף פעולה לטובת כולנו. אנו חייבים להיות 
בעל  תפקידכם  ומקצועית.  כלכלית  מאוחדים, 
חשיבות מכרעת, אתם המנוע הדוחף את הלשכה 
ושומרי הסף, זו אחריות אישית וקולקטיבית ואני 

בטוח שתבצעו תפקידכם ביושרה ובמקצועיות".
פורת הוסיפה ואמרה: "המועצה בעיניי היא מקום 
מפגש להחלפת דעות, לשמוע את בעיותיהם של 
הסוכנים ושגרת יומם. אני מקווה שאוכל לשמש 
כגשר בין הדור החדש שהצטרף עתה לבין הוותיק 

ממנו נוכל ללמוד".
נשיא  מ"מ  החדש:  המנהל  הועד  חברי  להלן 
הלשכה סו"ב ליאור הורנצ'יק, סגן נשיא הלשכה, 

סגן  ישמשו  וינצר  מיכל  וסו"ב  אנגלמן  יוסי  סו"ב 
סמי  סו"ב  הכספים  ועדת  יו"ר  ברוטציה;  נשיא 
נוימן,  מיקי  סו"ב  הפנסיונית  הועדה  יו"ר  זילכה, 
יו"ר  ישראל גרטי,  יו"ר הועדה האלמנטרית סו"ב 
ועדת בריאות וסיעוד סו"ב איגור מורי, ויו"ר ועדת 
סוכנים צעירים סו"ב דביר רפ. הם יצטרפו ליו"ר 
ולראשי המחוזות שנבחרו  המועצה הארצית דרעי 
ויכהנו בועד המנהל: יו"ר מחוז חיפה והצפון סו"ב 
קסלמן,  דני  סו"ב  השרון  מחוז  יו"ר  אדוני,  מיכה 
יו"ר מחוז ת"א והמרכז סו"ב נוגה עקל, יו"ר מחוז 
השפלה סו"ב ג'ינה פלד, יו"ר מחוז ירושלים סו"ב 
שמואל אשורי, ויו"ר מחוז הדרום סו"ב יפת בקשי.

בנוסף, אושרו מינויים של סו"ב צביקה וינשטיין 
עוזי  סו"ב  הכלכלית,  החברה  ליסוב  כיו"ר  שיכהן 

המועצה הארצית אישרה בישיבתה הראשונה 
את המינויים לתפקידים הבכירים בלשכה

לפי המינויים החדשים, הושם דגש על פיננסים, שהפכה לוועדה בפני עצמה, נשים, 
שמספרן עלה משמעותית במועצה הנוכחית, וחיזוק המגזר הערבי

רונית מורגנשטרן 

26% נשים במועצה החדשה לעומת 13% 
במועצות קודמות

 ירידה בגיל הממוצע של חברי המועצה 

מ־60 ל־57

כמות הסוכנים הצעירים במועצה גדלה ביותר 
מפי 2 - 10 מול 4 במועצות קודמות

-



מה נשתנה?
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נאוה  סו"ב  לביטוח,  סוכנות  ליסוב  כיו"ר  ארגמן 
ויקלמן כאחראית רגולציה וכנסת בתחום הבריאות, 
המגזר  לענייני  כאחראי  מטאלקה  עאדל  סו"ב 
אביטל,  אודי  סו"ב   - פיננסים  ועדת  יו"ר  הערבי, 
יו"ר ועדת אירועים וכנסים - סו"ב קובי ורדי, יו"ר 
ועדת סניפים ומחוזות – סו"ב אודי הוד, יו"ר ועדת 
קשרי קהילה - סו"ב אלי שטרק, יו"ר ועדת רווחה 
סו"ב מאיר רוטברג, יו"ר הועדה להעצמת נשים - 
סו"ב   - ועדת טכנולוגיה  יו"ר  וינצר,   מיכל  סו"ב 
עם  ברוטציה  התפקיד  את  שיחלוק  גואטה  עמוס 
סו"ב קובי סויסה, ויו"ר המכללה לפיננסים וביטוח  

- סו"ב חוה פרידמן וינרב.
סו"ב  בראשות  ביקורת,  ועדת  חברי  לתפקיד 
ראובן רפ, נבחרו: סו"ב אריק לבנוני, סו"ב יעקב 
אשל, סו"ב בועז קידר, סו"ב יחיאל סלוטניק, סו"ב 

ראול פולק, וסו"ב רוני קפלן.

פרופ' רייך יצטרף לסגל 
הפעילות  את  סקר  שמחי  רענן  הלשכה  מנכ"ל 
כרטיס  להפקת  פועלים  "אנו  החולפת.  בתקופה 
יוכל  באמצעותו  לשכה  חבר  סוכן  לכל  חכם 
להירשם ולהיכנס לכנסים. אנו בוחנים אפשרויות 
של  המערכות  עם  החכם  הכרטיס  של  סנכרון 
אנו  וביטוח  לפיננסים  במכללה  הביטוח.  חברות 
רואים צמיחה בחודשים האחרונים, גבינו ממשרד 
הביטחון למעלה מ־100 אלף שקל לטובת חיילים 
משוחררים וזה הישג גדול. בהמשך נפתח קורסים 

בהתאם  ובירושלים  בחיפה  גם  והשתלמויות 
בית  דיקאן  רייך,  זיו  פרופ'  הנרשמים.  לכמות 
יצטרף  נתניה  האקדמית  במכללה  לביטוח  הספר 
תחום  יו"ר  להיות  ויהפוך  שלנו  המכללה  לסגל 
לראשונה  נחנוך  הקרובה  בשנה  בנוסף,  מקצועי. 

כנס בנושא חוק ומשפט בעולם הביטוח".
גם יו"ר הועדות החדשות עדכנו את הנוכחים על 
תכניותיהם.  ועל  האחרונים  בשבועות  פעילותם 
נוימן  )מיקי(  מיכאל  סו"ב  הפנסיונית  הועדה  יו"ר 

רשות  אנשי  עם  ישבתי  "לאחרונה  כי  סיפר, 
המחדל.  ברירת  חוזר  בנושא  ההון  שוק 

החוזר  של  שינוי  כי  להם  הבהרתי 
בעמיתים  פגיעה  משמעותו 
מצטרפים  שהיו  ביותר,  החלשים 
ביטוח  סוכן  ומקבלים  ברשימות 
שיטפל בהם במקרים של עזיבת 
חלילה  או  נכות,  עבודה,  מקום 
מוות. אגף שוק ההון מנציח מצב 

שרק עשירים יקבלו שירות. בנוסף, 
הבהרתי את עמדתנו כי לסוכן ביטוח 

אין מספיק שעות עבודה כדי לפגוש את 
כל הלקוחות שלו אחת לשנה וסיכמנו שנעביר להם 
בסוגיית  פועלים  אנו  כן  כמו  מסודר.  עמדה  נייר 

הפרדת מתפעל־משווק".
גרטי  ישראל  סו"ב  האלמנטרית  הוועדה  יו"ר 
ציין כי "בקדנציה הקרובה בכוונתי לסיים דברים 
סיימו,  וטרם  התחילו  והוועדה  בתפקיד  שקודמי 

כמו נושא הליסינג, מניעת ביטוח ממבוטחים עם 
ואני  ביטוחי,  עבר  ללא  או  ומעלה  תביעות  שתי 
לעקוב  נמשיך  מהירים.  פתרונות  שנמצא  מקווה 
אחר חוזר השרברבים ולוודא שהשירות משתפר. 
קטנים,  גדולים,  סוכנים  בוועדה  לשלב  בכוונתי 

צעירים, ותיקים ומכלל המגזרים".

הזדמנות עצומה לסוכנים
יו"ר ועדת בריאות וסיעוד סו"ב איגור מורי, אמר: 
"ועדת הבריאות חייבת לשים לפניה אך ורק דבר 
שיתוף  כל  הסוכנים.  של  האינטרס  אחד: 
פעולה יימדד לפי התוצרת של חברי 
הלשכה. בשנה הקרובה יהיו מבחנים 
והסיעוד,  הבריאות  בתחום  קשים 
שיכולים להיות הזדמנות מצוינת 
בפני  נפתח  גדול  שוק  לסוכנים. 
קודם.  בזה  עסקו  שלא  סוכנים 
פותח  בסיעוד  הקולקטיבים  ביטול 
וחשוב  לסוכנים  עצומה  הזדמנות 
לקדם אותם בתחום. בקדנציה הקרובה 
אנו נתמקד ביצירת כלים מסייעים לסוכני 
הביטוח, הכשרות מגוונות, פירוק הקורסים הגדולים 
לגורמים קטנים. חלק לא מבוטל מהסוכנים פחות 
מתמחים בתחום הבריאות והסיעוד והעידן הנוכחי 
הוא עידן של כישרון וידע רב. יעד מרכזי בעיניי 
זה שיתוף פעולה עם הסניפים. כל מה שנייצר יירד 

למטה לסניפים ולמחוזות".

טון.   15 למשקל  עד  למשאית  וגרירה  דרך  שירותי  לרכוש  ניתן  מעתה  יקר,  סוכן 
הראל,  כלל,  מגדל,  מנורה,  הבאות:  הביטוח  חברות  דרך  לרכוש  ניתן  השירות  את 
וסקוריטס. חתמים  ק"ש  ביטוח,  שלמה  הפניקס,  שומרה,  הכשרה,  חקלאי,  ביטוח 

בשירותי דרך 
אין בערך רק

קבוצת שגריר שירותי רכב בע״מ הנפח 8, ת.ד. 1715 א.ת. חולון 5811701 *בהתאם לתנאי כתב השירות.

לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822
לפרטים פנה לחתם/ת בחברת הביטוח.

רוזנפלד
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נבחרי הלשכה החדשים

 עוזי ארגמן  
יו"ר ליסוב סוכנות לביטוח

 סמי זילכה
יו"ר ועדת הכספים

 מיקי נוימן 
יו"ר הוועדה הפנסיונית

 ישראל גרטי 
יו"ר הוועדה האלמנטרית

 איגור מורי
יו"ר ועדת בריאות וסיעוד

יעקב ביתן
יו"ר ועדת האתיקה

עמוס גואטה
יו"ר ועדת טכנולוגיה ברוטציה

חוה פרידמן וינרב - יו"ר 
המכללה לפיננסים וביטוח

 אודי אביטל
 יו"ר ועדת פיננסים

 קובי סויסה
יו"ר ועדת טכנולוגיה ברוטציה

 ראובן רפ
יו"ר ועדת הביקורת

רחל כבודי
יו"ר ועדת קשרי חוץ ויח"צ

ישראל אליוביץ'
יו"ר בית הדין

 דביר רפ
יו"ר ועדת סוכנים צעירים

 מאיר רוטברג
יו"ר ועדת רווחה

 קובי ורדי
יו"ר ועדת אירועים וכנסים

 אודי הוד
יו"ר ועדת סניפים ומחוזות

 אלי שטרק
יו"ר ועדת קשרי קהילה

 מיכל וינצר
 יו"ר הוועדה להעצמת נשים

 זהבה פורת 
 סגנית יו"ר המועצה

 יוסי אנגלמן  
סגן נשיא הלשכה

 מקסים דרעי 
יו"ר המועצה הארצית

ליאור רוזנפלד  
נשיא הלשכה

ליאור הורנצ'יק 
מ"מ נשיא הלשכה

 צביקה וינשטיין  
יו"ר ליסוב החברה הכלכלית

נאוה ויקלמן - אחראית רגולציה 
וכנסת בתחום הבריאות

https://secure.pulseem.com/clientpages/21122017104728sa5734.html
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פוליסת ביטוח למשרדים ובתי עסק קטנים

שלמה ביטוחשלמה
shlomo-bit.co.il
ש. שלמה חברה לביטוח בע“מ

שלמה ביטוח משיקה את 

שלמה ביטוח לעסקים
ואתם יכולים לזכות בפרס עם מעוף!

יש הרבה ביטוחים לעסקים אבל יש כנראה גם כמה 
שעוד לא חשבו עליהם... 

שתפו אותנו ברעיון/הצעה מבריקים לפוליסת ביטוח לעסקים שעדיין 
לא קיימת או עדיין אף חברת ביטוח לא חשבה עליה. 

שלושת הרעיונות היצירתיים והפרקטיים ביותר יזכו בחבילת קידום 
ופרסום מקצועי ב-              בשווי 5,000 ש״ח!

* המבצע בתוקף עד ה-31.12.17 * על פי תקנון התחרות * ט.ל.ח

חפשו בגוגל ״היציאה הבאה״ או סרקו את הברקוד

הקמפיין יקדם בגוגל את סוכנות הביטוח/הסוכן/הסוכנת הזוכים!
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 התעשייה האווירית – הראשונה מבין הוועדים 
הגדולים שתחתום על ביטוח סיעודי חדש לעובדים

יו"ר ועד עובדי התעשיה האווירית: "הצלחנו להגיע להסכם המשופר והמיטבי ביותר 
בנושא הביטוח הסיעודי שיכלול הנחה מיוחדת לעובדי וגמלאי החברה"

רונית מורגנשטרן

האווירית ו התעשייה  של  העובדים  עד 
)כ־49 אלף עובדים( נמצא על סף חתימה 
עם הראל ביטוח, על ביטוח סיעודי חדש 
מבין  הראשון  הוועד  זהו  החברה.  לעובדי 
הוועדים הגדולים שיחתום על ביטוח סיעודי 
לעובדיו, מאחר שב־31 בדצמבר יפוג תוקפם 
במתכונת  הסיעודיים  הביטוחים  כל  של 
פרטיות  בפוליסות  מדובר  זאת,  עם  הישנה. 
הוועד  התנגדות  בשל  קבוצתי,  בביטוח  ולא 
דורית  הממונה  של  החדש  המודל  לתנאי 
של  משמעותית  העלאה  המאפשר  סלינגר, 

הפרמיה לאחר 5 שנים.
כפי שפורסם בשבוע שעבר ב"ביטוח ופיננסים", 
אין עדיין גוף גדול שחתם על פוליסה במתכונת 
למודל  מגלים  שהם  שההתנגדות  משום  החדשה, 
מאות  ייפלטו  שבוע  שבתוך  למרות  וזאת  החדש, 

קולקטיביים  סיעוד  בביטוחי  מבוטחים  אלפי 
מהפוליסות הקיימות, ללא פיתרון הולם, לדעתם. 
רובם דוחים גם את האלטרנטיבה שהציעה הממונה 
סלינגר, צירוף לביטוח הסיעודי של קופות החולים, 

שמצטרפים  למבוטחים  מופחת  כיסוי  המקנה 
חיתום  ללא  אך   ,)49 גיל  )מעל  מבוגר  בגיל 

רפואי לבני 60 ומעלה.
נוף,  אהוד  החברה  לעובדי  ששלח  במכתב 
יו"ר ועד עובדי התעשייה האווירית הוא הודיע 
והמיטבי  המשופר  להסכם  להגיע  "הצלחנו  כי 
בתנאים  הסיעודי  הביטוח  בנושא  ביותר 
הנחה  יכלול  "ההסכם  נוף,  לדברי  הנוכחיים". 
מיוחדת בדמי הביטוח הסיעודי לעובדי וגמלאי 

התעשייה האווירית לכל החיים".
לוועד  הראל  בין  שייחתם  ההסכם  פי  על 
גיל  עד  מבוטחים  האווירית,  התעשייה  עובדי 
64 ייהנו מהנחה של 25% ממחירי פוליסות ביטוח 
סיעודי פרטיות לכל החיים, ועובדים וגמלאים בני 
65 ומעלה יזכו להנחה של 30% ממחיר השוק, גם 

כן לכל החיים, כאשר הכיסויים הם ל־3 שנים.

התעשיה האווירית. הראשונה מבין הוועדים הגדולים 

https://secure.pulseem.com/clientpages/21122017104728sa5734.html


7 | 21 דצמבר 2017 

חדשות  הביטוח  

חיילים משוחררים לא מצטרפים מחדש לביטוח 
הסיעודי כי החברות מחריגות מצב רפואי קודם 
ח"כ איציק שמולי: "שוב רשות שוק ההון עושה יד אחת עם חברות הביטוח, והפעם נגד החיילים"

רונית מורגנשטרן

סיריוס קיבלה אישור הממונה על ההגבלים 
העסקיים לרכישת השליטה בהפניקס 

טרם התקבל האישור היותר משמעותי של הממונה על שוק ההון, 
ביטוח וחיסכון, אשר אם יוענק, העסקה תוכל להתבצע

מחדש ח מצטרפים  לא  משוחררים  יילים 
החולים,  בקופות  הסיעודיים  לביטוחים 
העומדות  הביטוח  שחברות  משום  וזאת 
רפואי  "מצב  מהפוליסה  מחריגות  הקופות  מאחורי 
קודם", כולל פגיעה במהלך השירות הצבאי. כך עולה 
והרווחה  העבודה  בוועדת  השבוע  שהתקיים  מדיון 
בכנסת, בעקבות הצעה לסדר של חברי הכנסת יעקב 

פרי, רוברט אילטוב, איציק שמולי ושולי מועלם.
בתחום,  ההון  שוק  רשות  שהנהיגה  הרפורמה  עד 
וברצף  אוטומטי  באופן  המשיכו  משוחררים  חיילים 
את פוליסת הסיעוד אליה נרשמו בגיל לידה, ללא 

כל החרגה. 
בדיון דיווחו נציגי קופות החולים, כי לאחר שהוצאו 
56 אלף חיילים מהביטוח הסיעודי של קופת חולים 
מכבי, רק 8,500 מהם ביקשו לחזור ולהיות מבוטחים 
בו, ואילו ב"כללית" נותרו 3,500 חיילים בלבד מתוך 

20 אלף.
רשות  טיפול  על  מחו  בדיון  שנכחו  הכנסת  חברי 
נגד  אחת  יד  עושים  אתם  "שוב  בנושא:  ההון  שוק 
ח"כ  אמר  החיילים".  נגד  והפעם  הביטוח,  חברות 
איציק שמולי )המחנה הציוני(. "תפסיקו לתעתע את 
המצב  את  ומיד  להחזיר  יש  ומשפחותיהם.  החיילים 

לקדמותו". 

"לא יעלה על הדעת שמדינת ישראל 
שפוגעת  משמעותית  רפורמה  מבצעת 

בחיילים משוחררים. אלה הבנים שלנו והאחים 
לדבריו,  עתיד(,  )יש  פרי  יעקב  ח"כ  הוסיף  שלנו", 
ניסיונותיו החוזרים והנשנים לקבל תשובות בנושא 

מאגף שוק ההון נתקלו בקשיים רבים ובאי מענה.

פגיעה בחיילים 
"לא  ואמרה:  מחתה  )ליכוד(  ברקו  ענת  ח"כ  גם 
את  לשרת  חוק  מתוקף  שנשלחים  שאנשים  ייתכן 

וברגע  ולימודים,  עבודה  שנות  מפסידים  המדינה, 
האמת המדינה לא לוקחת אחריות עליהם".

שוק  ברשות  בריאות  ביטוח  ממחלקת  לוי  אודי 
 4 של  זמנים  חלון  "נפתח  כי  בתשובה,  אמר  ההון 
חודשים להצטרף שוב לפוליסות ללא חיתום רפואי. 

החיילים וגם ההורים קיבלו הודעה על כך".
לחיילים  אב  ברונר,  יהודה  אמר  בתגובה 
רק  הגיעו  "ההודעות  כי  מהמהלך  שנפגעו 
ויש לפתוח בפעילויות הסברה  למעטים, 
אינטנסיביות כדי להסביר לחיילים את 
הוא  מחודשות".  בהצטרפות  החשיבות 
שנכחו  ההון  שוק  רשות  מנציגי  ביקש 
נוספים כדי  בדיון: "תנו מספר חודשים 
לחזור ולהיכנס ללא חיתום רפואי. אנחנו 

ההורים ניכנס לבסיסים ונסביר".
)כולנו(,  אלאלוף  אלי  ח"כ  הוועדה,  יו"ר 
סיכם את הדיון: "זה בלתי נסבל. עושים לחיילים 
לחזור  המצב  על  תרגיל.  עבורנו  שנלחמים 
חודש  תוך  והחרגה.  סייג  שום  ללא  לקדמותו, 
תודיע הרשות לשוק ההון כיצד ומתי היא מתכוונת 
לעשות זאת, ואם לא – אנחנו חברי הכנסת נעשה 
בחיילים  פגיעה  דרסטית.  חקיקה  באמצעות  זאת 

לא תיסלח".

כי ח השבוע  דיווחה  סיריוס  הביטוח  ברת 
ההגבלים  על  הממונה  אישור  את  קיבלה 
העסקיים מיכל הלפרין על הסכם לרכישת 
 )47.4%( דלק  קבוצת  של  אחזקותיה  יתרת  כל 
הרגולטוריים  מהאישורים  באחד  מדובר  בהפניקס. 
הנדרשים למימוש העסקה, ואולם האישור המשמעותי 
יותר של דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, ביטוח 
על  סלינגר  הקשתה  בעבר  התקבל.  טרם  וחיסכון, 
מכירת הפניקס לחברה הסינית פוסון, שלבסוף ויתרה 

על העסקה בשל הקשיים הרגולטוריים.
ב־26 בנובמבר, בתום בדיקת נאותות, הודיעה חברת 
הביטוח הבינלאומית סיריוס )Sirius( לקבוצת דלק 
יתרת  כל  לרכישת  האופציה  את  לממש  רצונה  על 
בתמורה   )47.4%( בהפניקס  הקבוצה  של  מניותיה 

סיריוס  במזומן.  שקל  מיליארד  כ־2.3  של  לסכום 
יתר  ורכישת  הפניקס,  ב־4.9% ממניות  כבר  מחזיקה 

המניות תביא אותה לשליטה בחברה.
יצחק  שבשליטת  דלק,  חתמה  האחרון  בספטמבר 
כל  למכירת  מחייב  הסכם  על  סיריוס  עם  תשובה, 
מיליארד   2.5 תמורת  בהפניקס   )52.5%( אחזקותיה 
שקל. השלב הראשון של העסקה התקיים כמה ימים 
מחוץ  בעסקה  מדלק  רכשה  כשסיריוס  מכן  לאחר 
מיליון   208 תמורת  הפניקס  ממניות   4.9% לבורסה 
אחזקותיה  יתרת  כל  לרכישת  אופציה  וקיבלה  שקל 
ביצעה  מההסכם  כחלק  בהפניקס.  דלק  קבוצת  של 
הודיעה  השבוע  ובתחילת  נאותות,  בדיקת  סיריוס 

לדלק על רצונה לממש את האופציה.
לקבלת  בקשות  סיריוס  הגישה  להסכם,  בהתאם 

ביטוח  ההון,  שוק  לרשות  בהפניקס,  שליטה  היתר 
ערך  לניירות  הבורסה  ערך,  ניירות  רשות  וחיסכון, 
והממונה על ההגבלים העסקיים, שכאמור אישרה את 

העסקה.
סיריוס היא חברת ביטוח גלובלית הפועלת בעיקר 
בארה"ב. מניותיה מוחזקות בידי קרן השקעות סינית 
בסיריוס  מחזיקה  הקרן  שנג.  מינג  בשם  פרטית 
מחזיקה  היא  שבה   ,CMIH הבת  החברה  באמצעות 
ב־82% מהמניות, וזו מחזיקה ב־94% ממניות סיריוס. 

סלינגר פסלה בעבר מכירת חברות ביטוח ישראליות 
לגופים בשליטה סינית. רק אם תעניק לסיריוס את 
העסקה  חודשים,  לקחת  שיכול  מה  השליטה,  היתר 

תוכל להתבצע.
רונית מורגנשטרן

רפורמה שפוגעת בחיילים

שמולי



8 | 21 דצמבר 2017 

חדשות  הביטוח  

עשרות סוכני ביטוח צפויים לקבל השבוע 
עמלות ראשונות עבור מוצרי המרקטפרו

 סוכנים שהצטרפו למערכת הגדילו את סל המוצרים והשירותים שהם מציעים ללקוחותיהם • 
דפנה וינר מנהלת פיתוח עסקי במרקטפרו: "בחודש ינואר נתחיל בהדרכות מרוכזות לסוכנים"

רונית מורגנשטרן

בקרב ש נרשמה  כללית  רצון  ביעות 
למערכת  שהצטרפו  הרבים  הסוכנים 
המרקטפרו, לשיווק מוצרים ושירותים 
משלימים על ידי סוכני הביטוח. בימים הקרובים 
יקבלו עשרות סוכנים שהצטרפו למערכת תשלום 
עמלות ראשון עבור מכירת המוצרים, נכון לרגע 
לחשבוניות  בהתאם  המניעה,  בתחום  בעיקר  זה 
עבור המכירות שביצעו. העמלות של חלקם הגיעו 

עד לכ־4,000 שקל נוספים.
המערכת הושקה באופן רשמי בכנס לשכת סוכני 
מאות  אוקטובר.  בחודש  באילת  שנערך  ביטוח 
סוכנים נרשמו וחלק נרחב מהם החל באופן מידי 
הרישום  הליך  והשירותים.  המוצרים  את  למכור 
והמכירה פשוטים )ראו איור(, וההליך החשבונאי 

שקוף ונגיש בזמן אמת לכל סוכן וסוכן.
מלווה  יהיה  במרקטפרו  שנמכר  מוצר  "כל 
בשבילו",  במיוחד  המותאמת  שיווקית  במעטפת 
עסקי  פיתוח  מנהלת  וינר,  דפנה  הסבירה 
פתרונות  מגוון  מציעה  "המערכת  במרקטפרו. 
מעולמות שונים, ואין דין מכירת מערכת התראה 
לרכב כדין מכירת שירותי כספות או צמיד רפואי. 
שיווקית  ערכה  מהם  אחד  כל  עבור  בנינו  לכן 
שתסייע לסוכן להגיע לכל אחד מהלקוחות שלו, 
להציע לו פתרון משלים שישפר את איכות חייו 
ואת בטחונו ובטיחותו, לצד הגדלת שורת הרווח 

של הסוכן עצמו".
תתחיל  בינואר,  הבא,  בחודש  כי  מוסיפה  היא 
המרקטפרו בהעברת הדרכות מסודרות לסוכנים, 

שיתקיימו במכללת לשכת סוכני ביטוח. "למרות 
אין  רחבות,  השיווק  וערכות  פשוטה  שהמערכת 
בכוונתנו לזרוק את הסוכנים למים לבדם ולומר 
השונים,  הספקים  בליווי  לכן,  'תסתדרו'.  להם 
הדרך  אורך  לכל  המפיצים  את  מלווים  אנחנו 
תמיכה  ועד  המערכת  על  מסודרת  מהדרכה   -
לכל  עצמם  הספקים  ידי  על  שניתנת  טכנית 

מוצר", אמרה וינר. 
מהמרקטפרו נמסר עוד כי סל המוצרים מתרחב 
כל הזמן, ומשאים ומתנים מתקדמים עם ספקים 
נוספים. הנהגת לשכת סוכני ביטוח החדשה, עם 
הקימה  המנהל,  והוועד  התפקידים  בעלי  אישור 
ספקים  כניסת  ויאשר  שימליץ  מיוחד  צוות 

נוספים למערכת.

נכנסים לאתר ומתרשמים 1
מהקטגוריות ומהמוצרים

אישור ההרשמה וחתימה 3
על הסכם מפיץ מרקטפרו נראה מעניין? רוצה להתחיל לשווק או 2

לראות יותר פרטים? הגיע הזמן להירשם!

4
לרשותך קישור ייעודי הכולל זיהוי אישי 

וערכת שיווק לכל דף מוצר, המאפשרים 
לך לשווק את המוצר ומזכים אותך 

בעמלה על כל מכירה
כל ניהול העסקאות, ההפניות והעמלות 5

שלך בשקיפות מלאה בלוח הבבקרה 
האישי שלכם

נכנסים לאתר ומתרשמים 1
מהקטגוריות ומהמוצרים

אישור ההרשמה וחתימה 3
על הסכם מפיץ מרקטפרו נראה מעניין? רוצה להתחיל לשווק או 2

לראות יותר פרטים? הגיע הזמן להירשם!

4
לרשותך קישור ייעודי הכולל זיהוי אישי 

וערכת שיווק לכל דף מוצר, המאפשרים 
לך לשווק את המוצר ומזכים אותך 

בעמלה על כל מכירה
כל ניהול העסקאות, ההפניות והעמלות 5

שלך בשקיפות מלאה בלוח הבבקרה 
האישי שלכם
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חג החגים", אירוע מסורתי של מחוז "
כל  חגי  את  המציין  והצפון,  חיפה 
דצמבר,  בחודש  בישראל  הדתות 
נערך השבוע בפעם ה־24, במלון "רויאל 
גארדן" חיפה. לדברי סו"ב מיכה אדוני, 
ייחודי  "החג  והצפון  חיפה  מחוז  יו"ר 
עיר  שהיא  כיוון  וזאת  חיפה  לעיר 
באחווה  בהרמוניה,  חיים  בה  מעורבת 
בכבוד הדדי ובדו קיום: יהודים, נוצרים 
חנוכה  נרות  הדלקת  בטקס  ומוסלמים". 
שנערך, התכבד להדליק נר שמיני של 

חנוכה, רענן שמחי, מנכ"ל הלשכה. התרגשות רבה 
את  כיבדו  הדתות  כל  בני  סוכנים  כאשר  הייתה 

הדלקת הנרות בעמידה.
נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד, שהיה בעברו 
יו"ר סניף חיפה ויו"ר מחוז חיפה והצפון, אמר באירוע: 
"מחוז הצפון הוא מודל לחיקוי, משום שמתקיים בו 
שיתוף פעולה בין כל הדתות וסוכני כל המגזרים". 
עוד הוסיף, משבר הביטוח הסיעודי הקולקטיבי עומד 
מבוטחים  אלפי  מאות  בינואר  מה־1  החל  בפתח. 
יסייעו  הביטוח  סוכני  ביטוחי.  כיסוי  ללא  יישארו 

לנפלטי הביטוח הסיעודי הקולקטיבי". 
שליליים  דיווחים  כי  והדגיש  חזר  רוזנפלד 
ללא  יותר  יהיו  לא  הביטוח  סוכני  על  בתקשורת 
את  בוחנים  "אנחנו  אמר:  בנוסף  הלשכה.  תגובת 
כדי  הכל  ונעשה  ליועצים  הביטוח  סוכני  הפיכת 
לבטל את סעיף 91א',  כך שסוכנים יוכלו לגבות גם 

שכר טרחה וגם עמלה".

מעבר לשכר טרחה
להתאחד  הסוכנים  לכל  קרא  אדוני  המחוז  יו"ר 

וקשיים  "אתגרים  שנבחרה:  החדשה  ההנהגה  סביב 
שנבחרה.  החדשה  ההנהגה  בפני  עומדים  רבים 
צפויות לנו ארבע שנים קשות ומכריעות בהם יוכרע 

מעמדו ועתידו של סוכן הביטוח". 
זו  בתקופה  הביטוח  סוכני  למצב  התייחס  אדוני 
והוסיף: "הממונה לא כל כך רוצה אותנו; היא רוצה 
לאסור על חברות הביטוח לשלם לנו עמלה ולעבור 
לשכר טרחה. התקשורת ממחזרת כתבות על סוכני 
הביטוח ואף מפיצה בדיות, כאשר רוממות הרייטינג 
בגרונה. בתחום הפנסיה אנחנו מקבלים אפס עמלה 
היה  במדינה  מישהו  האם  רבה.  שלנו  והאחריות 
מסכים שרופא, עו"ד או רואה חשבון יטפל בו ללא 

רישיון? למה בענף הביטוח זה מותר?".
לסיכום אמר אדוני: "יש בישראל 12,500 סוכנים 
בעלי רישיון. רק 4,600 מהם חברי לשכה. לצערי, 
אנו לא לשכה סטטוטורית. הנהגת הלשכה החדשה 
מחוץ  חשיבה  לעשות  צריכה  ממנה  חלק  שאני 
לאיגוד  רובם  את  מצרפים  כיצד  ולראות  לקופסא 
המקצועי שנקרא לשכת סוכני ביטוח. יש לי תכנית 

סדורה כיצד לעשות זאת", הוסיף.
סו"ב אניה לוין, יו"ר סניף חיפה, אמרה: "כנס חג 

שמחה  ואני  לליבי  מאוד  קרוב  החגים 
שלי  הקדנציה  את  כאן  להתחיל  מאוד 
חיפה  סניף  חיפה.  סניף  ראש  כיושבת 
מהווה מודל לחיקוי בלשכת סוכני ביטוח 
וכך גם נמשיך. בכוונתי להוביל את סניף 
את  להעמיק  חדשים,  להישגים  חיפה 
ללשכה  הסוכנים,  בין  הפעולה  שיתוף 
כלים  מתן  כדי  תוך  הביטוח,  ולחברות 
הסוכן.  של  המקצועית  הרמה  להעלאת 
לסוכנים  בסיוע  ההמשך,  בדור  אטפל 

הוותיקים ובהבאת סוכנים צעירים.
"כל סדנה, מיזם או שיתוף פעולה שיכולים לעזור 
יבורכו   - יותר מאשר אתמול  לסוכן להרוויח מחר 
בסניף חיפה. בחודש ינואר יופץ סקר לאיתור צרכי 
לבקשות  שלי  העבודה  תכנית  ולהתאמת  הדרכות 
את  מבקשת  אני  זו  בהזדמנות  בסניף.  הסוכנים 

השתתפותכם בסקר".
סו"ב מוחמד חטיב, יו"ר סניף טבריה: "חג החגים 
הינו סמל לאחדות, אחווה ודו קיום בין שלוש הדתות; 
המולד  חג  את  המוסלמים  חגגו  כשבועיים  לפני 
לנביא מוחמד. בימים אלו אנו חוגגים את חג החנוכה 
אצל היהודים ובימים הקרובים יחגגו הנוצרים את חג 
המולד". עוד אמר חטיב: "אין ספק שניצבים לפנינו 
הרבה קשיים והרבה אתגרים שמסכנים את פרנסתנו, 
מהפיקוח  והן  הביטוח  חברות  מטעם  הן  קשיים 
חברות  התנהלות  על  קבל  חטיב  האוצר".  במשרד 
הביטוח לגבי המגזר הערבי ואמר: " במקום שחברות 
הביטוח תעניש את הנהגים המסוכנים או המבוטחים 
הבעייתיים, הן מנצלות את הכוח שבידיהן וסוגרות 
את המערכות והמחשבים לסוכני המגזר - ומונעות 

מהסוכנים להנפיק ביטוח ללקוחות שלהם".

בפעם ה־24 צוין במחוז חיפה והצפון חג 
החגים בהשתתפותם של כ־220 סוכנים

רוזנפלד: "סוכני הביטוח יסייעו לנפלטי הביטוח הסיעודי הקולקטיבי"  אדוני: "הממונה רוצה 
לאסור על חברות הביטוח לשלם עמלה לסוכנים ולעבור לגביית שכר טרחה מהלקוח"

רונית מורגנשטרן

חדשות  הביטוח  

מענקית
)מחלות קשות(

בקליק

תמונת
לקוח

ריסק 
בקליק

תמונת
עמלות

עסק
בקליק

תמונת 
מעסיק

דירה
בקליק

תאונות 
אישיות 
בקליק

אתר
הלקוחות

החדש

תמונת
סוכן

בעלי
מקצוע
בקליק

b1
73

96
/1

81
43

דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
המכלול שלי

 אדוני )מימין(, לוין וחטיב
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הכירו  את הנבחרים

משה לבהר - יו"ר סניף ראשון לציון

עוסק  לבהר,  משה  הוותיק  הביטוח  סוכן 
כמנהל  בעבר  הרביעי,  העשור  זה  בביטוח 
"לבהר  של  כבעלים  היום  ועד  ביטוח  בחברת 
סוכנות לביטוח" בראשון לציון. המשרד עוסק 
לבהר  מס.  ייעוץ  כולל  הביטוח,  תחומי  בכל 
שלושה  לו  יש  מס(,  )יועצת  לאריאלה  נשוי 
ילדים ושלושה נכדים. הוא משמש כחבר מועצת העיר ראשון לציון ומחזיק 
תיק רישוי ופיתוח עסקים. בתו לירון, משמשת כסמנכ"ל בסוכנות הביטוח 

ופועלת עם אביה כמעט עשור.
זו:  בתקופה  לסוכנים  הביטוח  חברות  יחס  לגבי  קשות  טענות  ללבהר 
"הימים בהם סוכן וחברה נחשבו למשפחה, מוכר רק לוותיקי הענף. כיום 
חברות הביטוח אינן סופרות את הסוכנים, ואין להן כל סנטימנטים", הוא 
הכל  הרי שכיום  החברה,  במשרדי  העבודה התבצעה  כל  פעם  "אם  אומר. 
פגיעה  עם  ביטוח  מסלולי  קיימים  כן,  כמו  הסוכנים.  משרדי  על  'נופל' 
הפוליסה  חבילת  בתוך  ריידרים  לרכוש  הסוכנים  את  ומאלצים  בעמלה, 
עוסקות  החברות  כך,  לומר  אפשר  אם  הטוב,  במקרה  מוקטנת.  בעמלה 
במכירה ישירה ובמקרה הרע, הן מוכרות פוליסות בשיווק ישיר ללקוחות 

שלנו". 
לדעתו של לבהר, על הלשכה לפעול בצורה משמעותית בנושאים הבאים: 
ביטול פגיעה בעמלה; ביטול פרמיה ברוטו; ביטול האילוץ לקשור ריידרים 

לתעריפי ביטוח הרכב, וביטול מכירה ישירה של חברת ביטוח.
"ברור לי כי חלק מהמשימות הן כמעט בלתי אפשריות, אבל זה האתגר", 
אדיר  וכוח מקצועי  מכירה  כוח  יש  הביטוח  "לסוכני  ומוסיף:  לבהר  אומר 
שלא בא לידי מימוש מול מחדלי חברות הביטוח המוזכרים לעיל. לצערי, 
'מתרצים' בפינוקים  סוכני הביטוח בדרך כלל  כי  יודעות  חברות הביטוח 
רק  כוחנו  כי  מבינים  אינם  הסוכנים   כוחנו.  את  שוברים  ובכך  אישיים 
הלשכה,  הנהגת  וראשי  החדשה  המועצה  חברי  כי  תקווה  אני  באחדותנו. 
יסכימו למהלכים ראדיקליים מול חברות הביטוח, ושסוכני הביטוח ישתפו 
זאת, חברות הביטוח  יפנימו  גורפת. אם סוכני הביטוח לא  פעולה בצורה 

ימשיכו לצחוק עלינו כל הדרך אל הבנק", הוא מסביר.
להתלכד סביב הלשכה

ראשון  סניף  כיו"ר  לפניו  שהציב  היעדים  מה  לבהר  את  שאלנו  לבסוף 
לציון: "המטרה שהצבתי לעצמי בסניף ראשון לציון, הינה להקנות לסוכנים 
כלי מכירה חדשים, התמקצעות ואוזן קשבת לרעיונות ומציאת פתרונות. 
לקבוצה  להתחבר  או  בקבוצות  להתארגן  מחויבים  סוכנים  דעתי,  לעניות 
גדולה. חייבים לתת מענה הוליסטי למבוטח ובשל כך התשובות נמצאות 
השירות  באיכות  פוגע  ובכך  איתן  עובד  אינו  שהסוכן  בחברות  לעיתים 

הניתן למבוטח.
"מעולם לא הייתי פעיל בלשכה מחוסר אמון ביכולותיה. בצוק העיתים, 
חברים  ולשינוי.  לאחדות  הסוכנים  את  לארגן  כדי  לעשייה  הצטרפתי 
יקרים, אני קורא לכולכם להתלכד סביב הלשכה. כגוש אחד נצליח כולנו. 
עלינו(,  ההוכחה  )חובת  להיות מאוחדים  ולי שנצליח  לסוכנים  אני מאחל 

ושנמשיך לדאוג לקהל לקוחותינו. יחד –נעשה ונצליח".

סו"ב אבי שבי - יו"ר סניף אשדוד־
אשקלון

סוכן  הוא  מאשקלון   )45( שבי  אבי  סו"ב 
ביטוח מזה 20 שנה. בעבר הוא שימש כמנהל 
יחידת סוכנים גדולה בחברת הכשרה ביטוח, 
והיה ממקימי מחוז השפלה בחברה, שמוקם אז 
באשדוד. לפני 8 שנים פרש מהחברה והקים 
ביטוח  סוכנות  בבעלותו  סוכנים.  כ־50  המונה  עצמאית  סוכנים  יחידת 

באשקלון המתמחה בתחום הפנסיוני והפרט.
שבי, הנשוי לכוכי, ואב לשלושה – ליאל )21(, הדר )17.5( ומעיין )12(, 
להצליח  נחוש  והוא  אשקלון,   - אשדוד  סניף  כיו"ר  מהיום  החל  משמש 
בתפקיד. הוא לא מרוצה מיחסי חברות הביטוח והסוכנים וטוען: "לעניות 
חברות  הביטוח.  סוכן  לבין  הביטוח  חברות  בין  נתק  מעין  נוצר  דעתי 
ביטוח מעוניינות בתפוקה של סוכן הביטוח אך לא מספיק דואגות לכלים 
מקצועיים המתאימים לתקופה הנוכחית  ולרגולציה איתה אנו מתמודדים.
לבדו  נותר  הסוכן  כאשר  שלה,  האינטרס  עומד  החברה  עיניי  "לנגד 
להתמודד מול הנחיות הרגולציה הנוקשות והתכופות". לדבריו, גם ברמת 
הסניף הוא ינסה לשנות את המצב בנושא זה על ידי חיבור חברות הביטוח 
לצורכי הסוכן: "אני מתכוון להציף בפני החברות את הצרכים המקצועיים 
חוזרי  זה בתחום  זה בתחום הדיגיטלי, אם  שנוצרו בשנים האחרונות, אם 
הרגולציה התכופים מאוד, ואם זה בתחום תגמול הסוכן. אני מתכוון לפנות 

בנושא לכל הגופים המוסדיים בנושאים אלה", אומר שבי.
אחריותו:  תחת  שקיבל  הסניף  בניהול  לו  חשוב  מה  שבי  את  שאלנו 

"חשוב לי מאוד שסוכני ביטוח מאשקלון, אשדוד וקריית גת ייהנו ממיטב 
מיחזור  כגון  נוספים  ובתחומים  הביטוח  בתחום  המקצועיים  המרצים 
משכנתא, תיירות והלוואות, בכדי לנסות ולייצר הכנסה נוספת החשובה 
מאוד במציאות הנוכחית. את כל זה הם יקבלו בכנסים סניפיים מושקעים, 
ולא כמו שהיה קודם. הצרכים השתנו; אדגיש גם יותר את נושא הרווחה 
ואשקיע בחיבור סוכנים צעירים לסניף, לבדל אותו ולהיות אחד הסניפים 

המובילים בלשכה".
המסר שלו לסוכני הביטוח מתמקד בהרחבת אפשרויות ההכנסה: "סוכני 
דרסטיים  רגולטוריים  שינויים  בעקבות  טלטלות  ועוברים  עברו  הביטוח 
העסק  וניהול  תזרים  על  ומקשים  שלהם  ההכנסה  את  ששוחקים  בתחום, 

באופן שוטף.
מחדש  מסלול  לחשב  הסוכנים  על  עסקית,  יציבות  לייצר  "במטרה 
ולהתחיל לגבות תגמול בגין שרות מקצועי אותו הם נותנים, כפי שקורה 

ביתר מקצועות השוק החופשי כגון עריכת דין, ראיית חשבון, וכדומה.
הכנסה  תוספת  לייצר  במטרה  נוספים  תחומים  להכניס  עליהם  "בנוסף, 

למחזור העסקי שלהם".

הכירו את יושבי ראש הסניפים החדשים
בשבועות הקרובים ננסה להכיר את יושבי ראש הסניפים החדשים בלשכה – מי הם, קצת על 

חייהם הפרטיים וגם תובנות שלהם על הענף בכלל וסוכני הביטוח בפרט, ומה הם מתכננים לטובת 
סוכני הסניף שלהם  והפעם - יו"ר סניף ראשון לציון ויו"ר סניף אשדוד - אשקלון

moshel@levhar-ins.co.il | 054-2440456 :ליצירת קשר עם סו"ב לבהרavi@bituchim.net | 050-6715441 :ליצירת קשר עם סו"ב שבי  

"במטרה לייצר יציבות עסקית, על הסוכנים לחשב מסלול מחדש 
ולהתחיל לגבות תגמול בגין שרות מקצועי אותו הם נותנים"

mailto:gabimalca774%40gmail.com?subject=
mailto:moshel@levhar-ins.co.il
mailto:mk1970%40bezeqint.net?subject=
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פרק השבוע בחרתי לספר את סיפורו של ב
ח. עובד בכיר בשירות המדינה בתחילת 
אלי בהמלצת  לחייו שהגיע  ה־60  שנות 
סוכנת ביטוח. התיק הגיע אליי לפני מספר ימים 
וכנראה שהחוויה בטיפול גרמה לי לרצות לשתף.

האיש החביב והחייכן, כך נאמר לי, יגיע עם חבר 
שהוא ה"יועץ" הכלכלי שלו, ומשמש כבכיר מאוד 

במערכת הבנקאית. 
מעורבות  בתחושות  אני  האמת  את  לומר  אם 
מצד  אישי".  עצות  "נותן  עם  מגיע  הלקוח  כאשר 
אחד, אני מעדיף לדבר עם מישהו בעל הבנה על 
לאדם  מורכבים  הדי  המונחים  את  להבהיר  מנת 
הללו  ה"יועצים"  עם  ניסיוני  שני,  מצד  מהשורה. 
שלא  שלהם,  הידע  את  להראות  מנסים  שהם  הוא 
את  להצדיק  מנת  על  מעודכן, ומתנצחים  תמיד 
לא  מנת  על  לתמרן  נאלץ  אני  בפגישה.  מקומם 

לפגוע בהם ובכל זאת להעביר את המסר המדויק.
הצוות המלא, שכלל את סוכנת הביטוח, ה"יועץ" 
שנות  באמצע  ה"יועץ"  למשרדי.  הגיעו  והלקוח 
על  השתלט  הדיבור,  זכות  את  לקח  לחייו  ה־30 
השיחה ולשמחתי היה מאוד תמציתי וידע להגדיר 
שלנו  ללקוח  יש  האם  לבדוק  היא  שהמטרה  לי 
אפשרות לפרוש מספר שנים מוקדם יותר ולחיות 

ברמת החיים הנוכחית שלו.
ניסיתי להגדיר במהלך הפגישה את רמת החיים 
בה הוא חי, כאשר הלקוח מושך את הסכומים כלפי 
למעשה  מנסה לשכנע שהוא  ה"יועץ"  ואילו  מטה 
זקוק לסכום חודשי גבוה יותר. לא ממש הבנתי מה 
ומאחר שלא פענחתי את מערכת היחסים  מטרתו 
בניהם, הנחתי לסוגיה הזאת. לאחר שהונחו נתוני 

הבסיס התחלנו בבדיקה.  
והפיננסיים  הפנסיוניים  שהנכסים  לנו  הסתבר 
שלו נמצאים ברמה שמספקת את המטרות והיעדים. 
יתרה מזאת, בהחלט יתאפשר לו לפרוש חמש שנים 
לפני גיל הפרישה, לחיות ברמת החיים שהוא רוצה 

ואפילו למעלה מזה. 

"אתה רואה", אמר לו ה"יועץ" )שאני חייב לציין 
ותתחיל  עכשיו  "תפרוש  טובות(,  כוונות  שכולו 
נוחיות  בחוסר  לנוע  החל  החביב  האיש  לחיות". 
בכיסאו. "תראו לי בבקשה מה יקרה אם ההוצאות 
שקל".  בכ־10,000  יגדלו  הפרישה  לאחר  שלי 
במקרה כזה ציינו בפניו שזה לא יספיק. "אם ככה 
אני מבקש שתכינו שלוש סיטואציות פרישה שונות 

על פי אפיונים שונים". 
"ידידי, נכין לך את כל מה שתבקש. אני רק סבור 
השבתי  אחר"  במקום  נמצאת  שלך  שההתלבטות 
ממנו לקחת  וביקשתי  בחיוך  עליו  הסתכלתי  לו. 
קשר  כל  ללא  האם  עצמו  את  ולשאול  הזמן  את 
במהלך  מעוניין  הוא  לפרוש  הכלכלית  ליכולתו 

הזה או לא.
בקשות  של  סדרה  החלה  מכן  שלאחר  בימים 
שונים  נתונים  עם  מהן  אחת  וכל  לסימולציה 
שסופקו לו. הועלו על ידו רעיונות נוספים, כאשר 
כולם מתגלגלים סביב אותה רמת נכסים. בשכונה 
מאחר  בניוטרל.  גז  פול  לזה  קוראים  גדלתי  שבה 
לשוחח  ביקשתי  הולכת  הסיטואציה  לאן  שהבנתי 
עמו טלפונית. "תראה רון", אמר,  "אין לך מושג 

משך  מסתובב  אני  לי.  עזר  שלכם  השירות  כמה 
שנים בתחושה שאין לי מספיק, וכעת הבהרתם לי 
שמצבי ממש טוב. אני הולך במקום העבודה שלי 
עם גב זקוף ולא חושש. אף אחד לא יוכל לאיים על 

מקום העבודה שלי".
השבתי לו שאני בהחלט שמח על כך ואף על פי 
כן אני סבור שהבעיה שלו איננה כלכלית. "אתה 
לא לגמרי שלם עם הפרישה המוקדמת" הדגשתי 
יודע?"  אתה  "איך  בשיחה.  השתרר  שקט  בפניו. 
לא  שלי  הלבן  השיער  את  הרווחתי  "ידידי  שאל, 
במקרה", "אתה ממש צודק. כנראה שזאת ההחלטה 

האמתית שאצטרך לקחת".
זה  כלכלי,  ייעוץ  רק  איננו  פרישה  תכנון 
ובמקרה  בפעילות,  מלאים  חיים  מעבר מצורת 
משהו  עבר  אל  מקצועי,  מסיפוק  גם  שלפנינו 
שעבור מרבית האנשים ובמיוחד עבור מי שנחשבים 
כבכירים נראה כחלל ריק. תכנון פרישה נכון הוא 
שבוע  סוף  לכולכם  מאחל  האדם.  נפש  הבנת  גם 

נעים ושלעולם לא תצעדו לבד.

הכותב הוא מנהל מרכז הפרישה של לשכת סוכני ביטוח

רון קשת

לפרוש או לא לפרוש - הדילמה

פרישת  השבוע  

  תכנון פרישה איננו רק ייעוץ כלכלי, אלא גם מעבר לצורת חיים אחרת

מענקית
)מחלות קשות(

בקליק

תמונת
לקוח

ריסק 
בקליק

תמונת
עמלות

עסק
בקליק

תמונת 
מעסיק

דירה
בקליק

תאונות 
אישיות 
בקליק

אתר
הלקוחות

החדש

תמונת
סוכן

בעלי
מקצוע
בקליק

b1
73

96
/1

81
43

דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
המכלול שלי
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והיקפי י הנדל"ן  מחירי  עליית  עם  חד 
גם  חלה  האחרונות  בשנים  המשכנתאות, 
עליה משמעותית במודעות והשימוש ביועצי 
הערכה  להיום  נכון  לבנק.  חיצוניים  משכנתאות 
היא כי 25% מנוטלי המשכנתאות בישראל נעזרים 
שלא  בנתון  מדובר  משכנתאות.  ייעוץ  בשירותי 
מהמקובל  נמוך  עדיין  אך  ממנו,  להתעלם  ניתן 

במדינות מערביות מפותחות.

יועץ משכנתאות בנקאי או פרטי?
יועץ משכנתאות בנקאי הוא למעשה איש מכירות 
לרווחיות  ומחויב  מייצג  הוא  אותו  הבנק  מטעם 
יועץ  זאת,  לעומת  ההלוואה.  בתיק  מסוימת 
משכנתאות פרטי מקבל את התגמול מהלקוח בלבד 
תנאי  מקסום  לצורך  הבנק  מול  אל  אותו  ומייצג 
המשכנתא שלו. בשונה מהבנק, יועץ פרטי ומקצועי 
יתחקר את הלקוח ויבנה לו תוכנית פיננסית מתאימה 
לצרכיו, ינהל עבורו משא ומתן עם הבנקים לצורך 
לגודל  היתרון  ניצול  ותוך  מיטביות  ריביות  השגת 
הבנקאית  המערכת  עם  שלו  ההיכרות  היועץ,  של 
וכוח המיקוח שלו. בנוסף, היועץ מטפל בשם הלקוח 
בבקשת המשכנתא מול הבנקים, זמין לו גם בשעות 
עם  התעסקות  זמן  ללקוח  וחוסך  סגורים  שהבנקים 

המשכנתא, כאב ראש וכמובן גם כסף.

איך חוסכים כסף במשכנתא?
אלפי  לעשרות  להגיע  יכול  החיסכון  גובה 
פנה  כבר  והלקוח  במידה  ויותר.  ללקוח  שקלים 
לבנק וקיבל הצעה, יוכל להעביר ליועץ לביצוע 
בדיקה ראשונית ללא עלות וללא התחייבות על 
שהוא  המשוער  החיסכון  מה  עבורו  שיבדוק  מנת 
יכול להשיג עבורו. ניתן כמובן גם לפנות ליועץ 
ללא הצעה קיימת על מנת שהיועץ יבצע את כל 
הליך הייעוץ מתחילתו ועד סופו. במקרה כזה לא 
ניתן יהיה לנקוב בסכום החיסכון האפשרי שכן אין 

הצעה קיימת שניתן להשוות אליה.

חלקים  לשני  מתחלק  במשכנתא  החיסכון 
וריביות.  אופטימלי  משכנתא  תמהיל  עיקריים: 
הגדול  החיסכון  חושבים,  שרבים  למה  בניגוד 
במשכנתא מגיע דווקא מתמהיל משכנתא איכותי 
ולא מריביות, אולם רוב האנשים יודעים להשוות 
מספרים ולכן הם נצמדים להחזר החודשי הנמוך 
והריביות בלבד. לעיתים הם אפילו נגררים לכך 
במונחי  איתם  שמדברים  עצמם  הבנקים  ידי  על 
החזר חודשי או ריבית, ולא במונחי תמהיל ועלות 
עם  מבולבל  עצמו  מוצא  הלקוח  גם  וכך  כוללת 
יכולת  ובלי  והשונים  הרבים  המסלולים  סוגי 
לפניו  מונחות  שכן  ההצעות,  בין  להשוות  וכלים 
מספר רב של הצעות בתמהילים שונים ובריביות 
שונות. על מנת לעבוד בצורה נכונה וגם לחסוך 
על  קודם  היועץ  עם  ביחד  להחליט  יש  כסף, 
התמהיל הרלוונטי )סכום, מסלולים והיחס בניהם, 
שנים, החזר חודשי( אתו נגשים לבנק, ורק לאחר 

מכן לבצע עליו בלבד סקר ריביות בין הבנקים.

הקשר בין הסוכן ליועץ המשכנתאות
הנם  המשכנתאות  ייעוץ  ותחום  הביטוח  תחום 
כיום  הביטוח  סוכן  משלימים.  תחומים  למעשה 

ואילו  מתייחס בעיקר לצד ההכנסות של המבוטח 
ההוצאות.  לצד  בעיקר  דואג  המשכנתאות  יועץ 
סוכן אשר מעוניין לתת למבוטח שלו פתרון פיננסי 
מלא, צריך לדאוג כי המבוטח יקבל מענה מלא גם 
המשכנתא.  והיא  שלו  משמעותית  הכי  בהוצאה 
המרכז  את  ביטוח  סוכני  לשכת  הקימה  לאחרונה 
מענה  לתת  מיועד  אשר  משכנתאות  לתכנון 
חברי  וללקוחות  למבוטחי  המשכנתאות  בתחום 
הלשכה. השירות מבוצע באמצעות שניים מהגופים 
המובילים בארץ בתחום ייעוץ המשכנתאות החוץ 
בנקאי. הסוכן המפנה יתוגמל בגין כל הפניה של 
מבוטח או לקוח שירכוש את שירותי הייעוץ, וכך 
מעבר לערך המוסף שהוא נותן ללקוח שלו, יוכל 

גם לייצר לעצמו מקור הכנסה נוסף.

הכותב הנו מנכ"ל חברת מנטה ייעוץ משכנתאות

ליצירת קשר עם אייל בילו:
נייד: 054-9339789

משרד: 09-7790808
eyal@menta4u.co.il :מייל

השירות ניתן בפריסה ארצית

 ייעוץ משכנתא לחסכון בעלויות המשכנתא – 
השקעה קטנה, חסכון גדול

אייל בילו

נקודה  למחשבה  

 הסוכן יתוגמל בגין כל הפניה של מבוטח לייעוץ משכנתא

סוכן מניעה ופיצוי - רוצה למנוע נזק לרכוש לקוחותיך?
בוא להכיר את  - מתחם כספות יוקרתי אשר יעניק שקט נפשי 

וביטחון מלא לדברי הערך של לקוחותיך

סיור מיוחד לסוכני ביטוח ומפיצי מרקטפרו במתחם המאובטח

לתיאום הגעה לסיור, ללא התחייבות: 03-9076021

28.12.2017
1 1 : 0 0 בשעה 

11.01.2018
1 6 : 0 0 בשעה 

mailto:eyal%40menta4u.co.il?subject=
mailto:eyal@menta4u.co.il
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הצטרפו למאות סוכני הביטוח אשר כבר נרשמו 
 MarketPRO - למערכת הדיגיטלית המתקדמת

והפכו לסוכני מו"פ )מניעה ופיצוי(

לפרטים נוספים
www.market-pro.co.il | info@market-pro.co.il  | 03-9076021

שים "לפרטים נוספים בשורה נפרדת, מעל

info@market-pro.co.il :מתחת - טלפון, כתובת אתר ומייל
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גיל: 33   
מצב משפחתי: נשואה + 1 )ואחת בדרך(

ותק: 10 שנים
רישיון: פנסיוני )ומסיימת את ההתמחות בביטוח 

אלמנטרי(
מה עשית לפני שהפכת לסוכנת ביטוח?

"לאחר סיום לימודי התואר הראשון )במנהל 
עסקים( חיפשתי את דרכי והתקבלתי לעבודה 

בהראל חברה לביטוח בתור רפרנטית בתחום 
הגמל. משם התפתחתי והתקדמתי, סיימתי תואר 
שני במנהל עסקים, ואת תפקידי האחרון סיימתי 

בחברת מנורה מבטחים כמנהלת צוות באגף חיים". 
 למה בחרת לעסוק בתחום? 

"שליחות - זו המילה המדויקת. לאחר שנים מאחורי 
הקלעים )בחברות הביטוח( הבנתי שהלקוח אינו 

מבין כלל את משמעות המילה ביטוח. השינוי בער 
בי והחלטתי לצאת לדרך. ביחד עם השותף שלי )רן 
פליישמן(, פתחנו את הסוכנות 'רום את פלג סוכנות 

לביטוח 2015 בע"מ'. יש לציין כי תחום השירות 
זורם בעורקיי וכך גם הסוכנות שלנו מתפקדת. אנו 

מנסים לתת את השירות הטוב ביותר, המקצועי 
ביותר והסבלני ביותר עבור כל לקוח".

במה את מתמחה?
"אני מתמחה בביטוח פנסיוני, ביטוחי מנהלים, 
ביטוחי חיים, קרנות פנסיות, קרנות השתלמות, 

קופות גמל וביטוחי בריאות. בעתיד הקרוב מאוד 

)חודש הבא( אסיים את ההתמחות שלי בתחום 
 One Stop האלמנטרי והסוכנות שלנו תהיה

."Shop
מה את אוהבת במקצוע? 

"כפי שציינתי - השליחות, העזרה בהבנת הצורך 
של כל לקוח ולקוח והשירות - אלו הם אבני היסוד 

שלנו. אני אדם שאוהב אדם וכל מפגש עם לקוח 
 הוא עולם ומלואו מבחינתי.

"ברגע שישבתי מול לקוח ושמעתי בסיום הפגישה 
'עכשיו הבנתי. למה לא מסבירים את זה כך?', אני 

 מרגישה שעשיתי את שלי.
"אני יודעת שתמיד אעשה כל שביכולתי על 

מנת לעזור ללקוחותיי ומאמינה ויודעת שגם הם 
מרגישים כך".

איפה את רואה את עצמך בעוד עוד עשר שנים? 
"אני רואה את הסוכנות שלנו כבית סוכן לכל דבר 
ועניין. בית סוכן מקצועי שנותן מענה נרחב לכלל 

לקוחותיו".
איך את רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח? 

"לעתיד הסוכן אני צופה  עתיד טוב. מי שמקצוען 
ויודע לתת שירות - דרכו סלולה. לסוכן הביטוח אין 
תחליף ולא יהיה. מדובר בתחום מאוד מורכב שללא 

סוכן מקצועי לא ניתן באמת לבטח אדם בצורה 
הטובה והראויה ביותר".

איזה טיפים את יכולה לתת לסוכנים צעירים?
"בעולם שלנו ישנם כמה פרמטרים חשובים מאוד: 

למידה; שירות; התמדה ורצון. יש לזכור תמיד 
שמדובר בעולם דינאמי ובכל יום יוצאים חוזרים, 

טיוטות וחוקים חדשים, ולכן חשוב להישאר 
מעודכנים.

"כדי להבדיל עצמכם מאחרים תנו שירות קצת 
מעבר, תצאו מהקופסא תחשבו קדימה. התמידו, 

גם אם קשה לפעמים, וקומו ליום חדש - הכל פתוח 
והכל אפשרי.

"ואחרון חביב - רצון - בלעדיו שום דבר לא יצא 
לפועל. הרצון להצליח הוא חצי מהדרך". 

  בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו
והשבוע: יערית בשן אדרי, בעלת סוכנות ביטוח רום את פלג סוכנות לביטוח 2015 בע"מ

"הכל בידיים שלנו"
סוכן צעיר

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

בשן אדרי. "הרצון להצליח הוא חצי מהדרך"

ו"ב עוזי ארגמן מעביר את תפקיד ס
 – אחריו  לבאה  בירושלים  היו"ר 
מונה  ארגמן  נוימן.  טליה  סו"ב 

לתפקיד יו"ר ליסוב סוכנות לביטוח.
סניף  כיו"ר  שנבחר  סייפר,  אשר  סו"ב 
תפקידו  על  לוותר  החליט  ים,  חולון־בת 
עמוס  סו"ב  אחריו,  לבא  אותו  ולהעביר 
בקדנציה  הסניף  כיו"ר  ששימש  גואטה, 
ועדת  ליו"ר  נבחר  גואטה  ואולם,  הקודמת. 
טכנולוגיות בלשכה לשנתיים הקרובות, וגם 
הוא מעביר את ראשות הסניף לבא אחריו – 

סו"ב גיא לוי.
יו"ר  תפקיד  את  מעביר  ורדי,  אריק  סו"ב 
סניף אשדוד־אשקלון לבא אחריו – סו"ב אבי 

שבי.
סו"ב דביר רפ, שנבחר לכהן קדנציה נוספת 
בתפקיד יו"ר ועדת הצעירים בלשכה, יוותר 

תכהן  שבו  חדרה,  סניף  יו"ר  תפקיד  על 
בקדנציה הבאה סו"ב רותי דרורי.

בהצלחה לכולם! 

חילופים נוספים בקרב יושבי ראש הסניפים
בעקבות המינויים לתפקידים בכירים בלשכה – חילופי תפקידים נוספים ליושבי ראש הסניפים

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

דרושים

לצורך התרחבות, לאפיקי הון דרוש/ה: חתם/ת 
ביטוח אלמנטרי בעל/ת ניסיון בהפקת פוליסות, 

חיתום ועבודה מול סוכנים משרה מלאה אפשרויות 
קידום מקצועיות מעניינותהעבודה בצ'ק פוסט 

eyal@ :בחיפה קו"ח לפקס: 153-4-8414669. מייל
afikeyhon.co.il סודיות מובטחת

לסוכנות ביטוח באזור המרכז דרושים סוכני ביטוח 
עצמאיים בתחום ביטוחי החיים / בריאות / פנסיה 
לצרכי שיתוף פעולה , עבודה על תיק קיים ולידים 

 חמים . יש ליצור קשר: טלפון: 
yamit.netaim@gmail.com :03-5601444 מייל

“לסוכנות ביטוח באשדוד דרוש/ה עוזר/ת 
מקצועי/ת, מנהל/ת תיק לקוחות עם אוריינטציה 
 PART TIME OR לשיווק וניסיון בתחום הביטוח

FULL TIME שפות יתרון-סודיות מובטחת -ק"ח ל: 
"ASHBIT22@WALLA.CO.IL

דרוש/ה מנהל/ת תיק לקוחות באלמנטרי עם 
אוריינטציה בשיווק וניסיון מוכח לסוכנות ביטוח  
ותיקה בראשון לציון מייל: toli@toli.co.il נייד- 

0544363697
דרוש/ה מנהל/ת תיק לקוחות באלמנטרי עם 

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

 0544363697
לסוכנות ביטוח בצפת דרוש/הרפרנט/ית ביטוח 

חיים שרות לקוחות, גבייה, טיפול בפדיונות ושינויים, 
טיפול בתביעות ביטוח חיים ובריאות יציאה לבנקים 

ולדואר, העבודה מתבצעת בצפת, שעות עבודה 
08:00-16:00 ידע וניסיון בתחום  ביטוח חיים 

והפנסיה-חובה, שליטה טובה ביישומי אופיס בדגש 
על שליטה מוחלטת ב־EXCEL קו”ח לשלוח ל: 

silyael@gmail.com

שכירות משנה

להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח חיים במגדל 

משה אביב בבורסה ברמת גן ,כולל כל התשתיות 

 התפעוליות הנדרשות אפשרות להתמחות   

  050-5293836

להשכרה בבניין משרדים חדש ומפואר אפרידר 

ביזנס סנטר ב"אזור" קומה 13 40 מ"ר נטו צמוד 

למשרד ביטוח וותיק, אפשרות לשיתוף פעולה 

לפרטים :0544-297685 
סוכנות פרוגרס סוכנות לביטוח בעמ מקבוצת זהר 

מעמידה חדרים לסוכני ביטוח חיים בקרית אריה 
רחוב עמל 58 להשכרה לפרטים נא לפנות לשרגא 

 לידור 0526648456 ואו במייל:
 shragalidor@gmail.com

להשכרה משרד 35 מר" באזור במגדלי אפרידר 
החדשים בקומה 13 הגבוהה צמוד למשרד ביטוח 

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

לפרטים: 050-5285161 מאיר
להשכרה בבניין משרדים מפואר אפרידר ביזנס 

סנטר באזור. קומה 11, 70 מ"ר מעוצב ומוכן 
לכניסה מיידית. כולל מטבח בתוך היחידה וכל שאר 

התשתיות. 85 שקל למ"ר כולל ניהול. דוד -054
david@nehora-ins.co.il ,7304021

להשכרה חדרים לסוכני ביטוח +עמדת מזכירה 
+חניה בפתח תקוה במקום מרכזי עם גישה לעורקי 

תחבורה ראשיים בדבר פרטים נוספים נא לפנות 
ליגאל בטלפון 054-4999954 

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש תיק 

ביטוח אלמנטארי ו/או חיים באופן מלא או חלקי, 
במגוון רחב של אפשרויות כולל אפשרות של 

 העסקה לטווח ארוך. נייד: 050-5368629 
dudi@gamafinansim.co.il

לסוכנות ביטוח בחיפה דרוש/ה סוכן/ת ביטוח חיים, 
פנסיה ופיננסים ו/או אלמנטארי להגדלת תיק ביטוח 
קיים ופיתוח תיק חדש, למעוניין/ת, תינתן האפשרות 

לבניית תיק ביטוח עצמאי קורות חיים נייד: -050
 5368629 למייל: 

dudi@gamafinansim.co.il
למי שמעוניין להסיר מסדר יומו את האדמינסטרציה 

והתפעול בתחום הפנסיוני/חיים וגם לא  רוצה 
למכור את תיק הביטוח -מודל שת"פ מעניין לתפעול 

התיק על ידי סוכנות ביטוח ותיקה ומקצועית 
שתשמר, תתפעל ותגדיל הכנסותיך  שאול--050

 5293836
למכירה תיק בטוח משולב אלמנטרי-חיים-גמל 

לסוכני נתניה והשרון בלבד עמי 0522562670
לסוכנות ביטוח מובילה בנס ציונה דרוש/ה עובד/ת 

למחלקת ביטוח חיים עם ניסיון בגביה יתרון.  טלפון 
– 0544260833 ישראל קורות חיים לשלוח למייל:  

 israel@di-ins.co.il

 לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערו של חבר הלשכה 

סמי זילכה על פטירת אביו,

יצחק זילכה ז"ל 
יהיה זכרו ברוך

 לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערו של חבר הלשכה |

מנשה פנירי על פטירת אביו,

יצחק פנירי ז"ל 
יהיה זכרו ברוך

משרד שקט ומואר, ונוף לפארק ולים בבית 
בסר 2, קומה 12 בני ברק. שטח של 90 מ"ר 

מחולק בצורה אופטימלית ל-3.5 חדרים 
מרווחים, מטבחון, פינת קבלה/ מזכירות. 

מרושת )תקשורת טלפון וכו'(. זמין מיידית. 
ניתן לצרף אליו חדר גדול נוסף )והגודל 

יהיה 120 מ"ר(. חניות מקורות. יש חניה חינם 
לאורחים בחניון קניון אילון ממול פרטים - 

דפנה: 03-6128020 גילה: 052-3426629

לניהול סוכנות ביטוח כשכיר/ה
 דרוש סוכן/ת בעל/ת רישיון 

פנסיוני ואלמנטרי מנוסה. קורות 
חיים יש לשלוח למייל:
421106K@gmail.com 

הנהיגה ה על  מידע  נותנים  שלכם  הקניה  שהרגלי  סברתם  פעם  אי  אם 
את  מנצלות  בבריטניה  הגדולות  הסופרמרקטים  רשתות  שתי  שלכם? 

המידע על הרגלי הקניה כדי להציע פוליסות ביטוח לקונים.
ביטוח  מוצרי  מציעות  וסנסברי  טסקו  הגדולות  הסופרמרקטים  רשתות 
משווקות  הרשתות  היתר,  בין  פיננסיים.  מוצרים  של  המכירה  במסגרת 
פוליסות ביטוח רכב  שגובה הפרמיות מבוסס על הרגלי הקניה של המבוטחים, 
במקום מתן הנחיות לפרמיות ביטוח הרכב על בסיס נאמנות לחברת הביטוח.

מנהל הפעילות הפיננסית של סנסברי, פיטר גריפית', מסר, שיש לרשת 
1.8 מיליון קונים בעלי כרטיס הרשת שיכולים לרכוש מוצרי ביטוח בפרמיות 
מוזלות כביטוחי רכוש וביטוח רכב, כאשר גובה הפרמיות מבוסס על הרגלי 
כדי  "משמש  המידע  ציין שמאגר  הוא  הרשת.  המידע של  הקניה שבמאגר 

לתת תעריפים טובים יותר בביטוחים".
לרשת,  נאמנות  כרטיסי  מחזיקי  מיליון  כ־8  לה  שיש  טסקו,  רשת  ואילו 
זוכים להנחות עד 25% בביטוחי רכב ורכוש. 
הקניה  הרגלי  על  במידע  משתמשת  הרשת 

כדי להציע מוצרי ביטוח בהנחות מתאימות.
כנגד, מבטחי רכב בלונדון מציעים הנחות 
פי רקורד הנהיגה  בביטוחי רכב לנהגים על 
שמכשור  מידע,  סמך  על  זאת  הזהירה. 
חברת  למחשבי  משדר  במכונית  שהותקן 

הביטוח המבטחת את המכונית.

רשתות שיווק מנתחות הרגלי 
קניה כדי להוציא פוליסות ביטוח

 

ביטוח  בעולם         דוד ליפקין

דיווח מטעה באתר בינלאומי על 
השלמת מכירת הפניקס לסיריוס

הביטוח ב קבוצת  של  הבינלאומי  באתר  הוצג  ימים  מספר  משך 
האמריקאית־סינית, סיריוס, שהיא רכשה את השליטה על הפניקס. 
זאת לצד מידע על קניית חברת ביטוח רפואי. לפי המוצג באתר, העסקה 

בוצעה ב־27 בנובמבר, כך נמסר מדיווח של סוכנות בלומברג. 
סיריוס דיווחה באתר שלה כי הממונה על הגבלים עסקיים אישרה את 
רכישת השליטה בהפניקס. אולם לא ציינה כי הכל תלוי בעמדת הממונה 

על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר.
בשונה מהחברות הסיניות הקודמות שרצו את הפניקס, מדובר בגורם 
סיני שרכש חברת ביטוח 
הרשומה  אמריקאית 
בנק  מברמודה.  ופועלת 
הסיני  שנג  מינג  צ'יינה 
רכש את הבעלות בחברת 
הביטוח שבברמודה לפני 
מקבוצת  משנתיים  יותר 
האמריקאית  הביטוח 
החברה  מאונטיין.  וויט 
ומחזיקה  באירופה  פעילה  גם  והיא  משנה,  בביטוחי  בעיקר  מתמחה 

סינדיקט ביטוח בלויד'ס ומשרדים בכמה ממדינות אירופה.
הרשומה   CMIG INTERNATIONAL בבעלות  נמצאת  סיריוס 

בסינגפור. כיום עומדים בראש קבוצת הביטוח מנהלים אמריקאים.

באתר נכתב כי העסקה התבצעה ב־27 בנובמבר
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