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ביטוח ופיננסים

רואים קדימה
סו״ב ראובן טיטואני מצטרף 

כיועץ לנשיא ולממלא מקומו 
ויסייע בהתמודדות עם אתגרי 

הלשכה בעתיד < עמ' 10

ערך מוסף
סקר סוכנים 2019 קובע: כלל 

במקום הראשון בשירות 
בתחומים הפיננסים  אלטשולר 

שחם במקום האחרון < עמ' 4

מיצוי זכויות
רשות שוק ההון מפרסמת 

תוכנית מקיפה לטיפול 
ולסיוע במיצוי זכויותיהם של 

בני הגיל השלישי < עמ' 8

״סוכני הביטוח 
הם אנשי 

הפיננסים של 
המשפחה״

נשיא הלשכה, סו״ב ליאור רוזנפלד, 
ניצל את במת כנס הפיננסים 2019 של 
הלשכה, שנערך השנה בסימן ׳שירות 

שווה כסף׳, לדבר על סוגיות בוערות 
כמעמד הסוכן, עתיד המקצוע והערכים 

המוספים שהוא מעניק ללקוח  בכנס 
השתתפו מאות סוכנים, פוליטיקאים 

 ובכירים בענף הביטוח ושוק ההון
< עמ' 6־2
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ביטוח 
ופיננסים

כנס פיננסים 2019 | 

"
התפיסה  את  לשנות  חייבים  הביטוח  סוכני 
העצמית שלהם ולהבין שהם אנשי הפיננסים 
התפיסה  את  לשנות  חייבים  המשפחה.  של 
הטובים  הפיננסיים  הפתרונות  הציבור:  בקרב 
ביותר לציבור נמצאים אצל סוכני הביטוח. אנחנו 
מוצר  רק  שמוכר  ממי  עצמנו  את  לבדל  חייבים 

אחד".
לשכת  נשיא  רוזנפלד,  ליאור  סו"ב  אמר  כך 
סוכני ביטוח, בכנס הפיננסים של הלשכה. בכנס, 
שאורגן בידי ועדת הפיננסים בלשכה, שבראשות 
סו"ב אודי אביטל, השתתפו כ־600 סוכנים ונציגי 
חברות ובתי השקעות, בהם בכירים בענף הביטוח. 

את הכנס הנחתה אילנית לוי.
לדברי רוזנפלד, הלשכה בראשותו נותנת דגש 
שנרתעים  סוכנים  "יש  הפיננסים:  לתחום  גדול 
מתחום הפיננסים. אנחנו צריכים לעבוד קשה כדי 
וחייבים  התקופה  שהשתנתה  לסוכנים  להסביר 
זה. לכן אנחנו מעניקים כלים  לעבוד גם בתחום 

שיספקו ערוצי הכנסה חדשים למשרדי הסוכן".
ביטוח  ההון,  שוק  על  לממונה  הודה  רוזנפלד 
וחיסכון, שהשתתף בכנס, על שיתוף הפעולה לו 
זוכה הלשכה בפעילותה מול רשות שוק ההון. הוא 

פירט מספר נושאים בהם שיתופי פעולה שהניבו 
הישגים, כמו ביטוח נסיעות, עמידה מול הבנקים 
לא  מכירות  ביטוח,  לשווק  להתחיל  שמעוניינים 
"אנו  19א'.  סעיף  וביטול  מוקדים  של  אחראיות 
לצדנו  שעמד  על  ברקת  למשה  להודות  רוצים 
בנושא מכירת ביטוח נסיעות וגם בנושא הביטוח 
של הבנקים. אנו ערים לוויכוח המתנהל בין רשות 
אני  ומכאן  ערך  לניירות  הרשות  לבין  ההון  שוק 
רוצה לומר לך ברקת, אנו עומדים לצדך, תומכים 
בך ומחזקים. ההחלטה שלך תתקבל במלוא הסיוע 

שלנו גם בצד הלובי ויש לנו לא מעט יכולות".
עוד הדגיש רוזנפלד, כי רק סוכני הביטוח יכולים 
החשבון  "רואי  פרישה:  ותכנון  ייעוץ  להעניק 
ויועצי המס לא מסוגלים לערוך ייעוץ פרישה. רק 
סוכני ביטוח. הסוכנים חייבים ליצור קשרים עם 
כל מי שמכיר אנשים שיוצאים לפרישה – ולספק 

לציבור את השירות הזה”.
כי  הודיע  הביטוח,  סוכני  לתדמית  בהתייחסו 
של  למהלך  שותפה  להיות  מעוניינת  הלשכה 
סוכני  את  "נשגר  לציבור:  פיננסי  ותכנון  חינוך 
הביטוח לבתי הספר בכל הארץ כדי שנהיה חלק 

מהתהליך התכנון הפיננסי".

אביטל, י אודי  סו״ב  הפיננסים  ועדת  ו"ר 
הפיננסים  "עולם  כי  טען  הכנס  את  שפתח 
לחדור  מנסים  וכולם  ליצרנים,  יפה  חלחל 
גופים  שלושה  במיוחד  ציין  אביטל  לשוק". 
שהרחיבו  והפניקס  ביטוח  כלל  את   – מוסדיים 
ואת  הפיננסים,  בתחום  פעילותן  את  לאחרונה 
והקמת  בשירות  השיפור  על  שחם  אלטשולר 

מוקד סוכנים".
משה  ד"ר  ההון  שוק  על  לממונה  פנה  אביטל 
כרגע  שהסוכנים  הוא  שבטוח  "מה  ואמר:  ברקת 
לצערי.  המזון,  בשרשרת  אחרון  במקום  נמצאים 
מראש  מבקש  אני  ישתפר.  שזה  מקווה  אני 
הרשות – בא נחשב מסלול מחדש. אתם )הרשות( 
ולכן  והסוכנים משמשים כקיר המגן של האזרח, 

חייבים לשתף פעולה".
ציין  העמלות  מורכבות  לסוגיית  בהתייחסו 

כל  למה  יעלזו?  רשעים  מתי  "עד  אביטל: 
ולמודלים  להבנות  להגיע  חייבים  הסיבוכים? 
פשוטים – אחוז מתוך פרמיה וזהו. סוכני הביטוח 
קרא  הוא  העמלות".  את  כך  לחשב  יכולים  לא 
לסוכנים לבקש מהיצרנים עמלות מישוריות וציין 
ההון. כמו  זה הקו אליו מובילים ברשות שוק  כי 
בריסקים  העמלות  החזר  למודל  התייחס  הוא  כן, 
וללא  לסוכנים,  כואבת  במכה  "מדובר  כי  ואמר 

שום שינוי ברמת הלקוח הסופי". 
כניסת  על  בירך  הפיננסית  הוועדה  יו"ר 
המסלקה הפנסיונית והר הביטוח לענף, ואמר כי 
זאת,  עם  הענף.  עם  שהיטיבו  במהפכות  מדובר 
הדגיש שהעלויות שהמסלקה מטילה על הסוכנים 
לספק.  יכול  שהוא  ולשירות  לסוכן  נזק  "גורמות 
את הפרודוקציה קיבלנו תמיד מהיצרנים. אני לא 

מתכוון להרפות מהנושא הזה".

ליאור רוזנפלד: ״נהיה חלק מתהליך 
התכנון הפיננסי עוד בבית הספר”

נשיא הלשכה ההתמקד בנאומו בכנס הפיננסים בחינוך פיננסי מגיל צעיר ובאפיקים אליהם 
צריכים סוכני הביטוח לפנות כדי להגדיל את פרנסתם < רונית מורגנשטרן

״להגיע להבנות ומודלים פשוטים בעמלות״

רוזנפלד. ״אנו מעניקים לסוכנים כלים שיספקו ערוצי 
הכנסה חדשים״ | צילומים: גיא קרן

אביטל. "עולם הפיננסים חלחל יפה ליצרנים וכולם מנסים 
לחדור לשוק"
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"
כשהלקוח מבין שהסוכן עובד לטובתו בצורה 
זה נושא חשוב מאין כמוהו,  אובייקטיבית – 
על מנת שנוביל את הציבור להבין שהסוכן 
נותן לו ערך, שהערך הזה שווה כסף וצריך לשלם 
שמקבלים  למה  בנוסף  הסוכן,  של  הייעוץ  עבור 

מהיצרנים".
כך אמר ד"ר משה ברקת, הממונה על שוק ההון, 
ביטוח וחיסכון, בכנס הפיננסים השנתי של הלשכה. 
"עם זאת", הדגיש ברקת, "התגמול מהיצרנים צריך 
להבטיח שאנחנו לא מוטים ליצרן אחד ואנחנו לא 
מוטים למוצר אחד. אנחנו רוצים שהסוכן יפנה את 
הצרכים  בירור  לאחר  לו  שעדיף  למוצר  המבוטח 

שלו".
בפתח נאומו הביע תמיכה רבה בסוכני הביטוח, 
ושיבח ברקת את הסוכנים שמפנים את לקוחותיהם 
להשקעות לטווח ארוך באפיקים לא סחירים. "זה 
שאתם  עושים,  שאתם  מה  יודעים  שאתם  מראה 
אתכם  מציגים  שלפעמים  כפי  ולא  מקצועיים 
הזאת  המגמה  את  לחזק  כדי  אפעל  אני  לצערי. 
ואת המקצועיות שלכם; יש לנו הרבה שיחות עם 
סופר  הוא  המקצועיות  של  הנושא  אבל  הלשכה, 
וגורמים  הלשכה  עם  לעבוד  מתכוון  ואני  חשוב, 
עוד  רוכשים  להבטיח שבעצם אתם  כדי  נוספים, 
ועוד ידע ועוד ועוד ניסיון; זה הערך המוסף שאתם 
מביאים – מקצועיות ושירות, וזה שווה כסף. אני 
חושב שהסוכנים יכולים לספק ייעוץ השקעות וזה 
יהיה מנוע צמיחה נוסף, אבל בתנאי שתהיה להם 

המקצועיות הנדרשת", אמר הממונה. 

יתרונות לביטוח מנהלים
המסובכים  והטפסים  הבירוקרטיה  בנושא 
שואף  שהוא  ברקת  אמר  בהם,  מחייבת  שהרשות 

להגיע לתהליך קל ופשוט יותר: "לא צריך להיות 
מתמטיקאי כדי לפצח את העמלה. דברים צריכים 
נגיע למודלים  בואו  ולזרום אבל  להיות פשוטים 
האלה ובואו נחסל את כל הגורמים שגורמים שלא 

נגיע לפתרונות האלה", אמר.
ברקת ציין כי הוא בעד ביטוח המנהלים, בתנאי 
שמודל הסוכן ישתנה: "בנושא של ביטוח מנהלים, 
בהינתן  הנכון.  הכלכלי  המודל  את  הפעלנו  לא 

ההתנהגות ומצב השוק, אנחנו לא נמצאים בפתרון 
הנכון ולא יכולנו להיות בפתרון הנכון. אבל אם 
נשנה את המודל של הסוכן ותהיה אובייקטיביות 
לשחרר  יכולים  בהחלט  אנחנו  מוצרים,  פני  על 
כי  שצריך,  כמו  שתעבוד  בצורה  הזה  הדבר  את 
חשוב.  להיות  יכול  נוסף  כרובד  מנהלים  ביטוח 
הלאה",  וכן  כחוזה  מנהלים  לביטוח  יתרונות  יש 

הסביר ברקת. 

בעיה מערכתית
הפניות  לגבי  הרשות  עמדת  את  חידד  ברקת 
לעיתים  לדבריו,  אלטרנטיביים.  למוצרים  )לידים( 

והדבר  יציבות,  הסוכנים מפנים למקומות בהם אין 
פסול בעיניו. "אם אנחנו מפנים את הלקוח למקום 
זה  הפסדים,  וחווה  בעיות  חווה  הלקוח  כך  שאחר 
ישפיע על מערכת היחסים של הסוכנים, ויפגע גם 
רווח  שיש  להיות  יכול  בכם.  נותן  שהלקוח  באמון 
מהיר בהפניית ליד, אבל אם זה מופנה למקום הלא 
של  באמון  פוגע  וזה  מערכתית  בעיה  נוצרת  נכון, 

הציבור בכל הסוכנים".

מגן על הפנסיה
מזה  נהנים  העיתונאים  את  רואים  "אנחנו 
שרגולטורים, לפעמים, יש ביניהם חילוקי דעות, 
מחלוקות, אגו וכו'. אין פה מלחמות אגו, יש פה 
עניין של לעשות את הדבר הנכון. ויש פה עניין 
ההון  שוק  רשות  של  הסמכויות  סמכויות.  של 
ודיווח,  חשבונאות  בנושא  זה  אם  בחוק.  קבועות 
של  עוררין  ללא  הסמכויות  שאלה.  אין  אפילו 

רשות שוק ההון. 
המוסדיים,  של  ההתנהלות  כל  לגבי  זה  "אם 
והפעילות שלהם, כולל בנושא הצבעות, אין ספק 
שיש פה סמכות בלעדית של רשות שוק ההון. יכול 
להיות שרשות שוק ההון בעבר אפשרה כללים של 
רשויות אחרות, במקום להבין שהפיקוח הזה צריך 
להיות באופן מלא אצלה. אני טוען כי כמו שמוסדי 
יכול להחליט בעצמו על כל נושא ההצבעות, ואני 
מפקח עליו, גם כאשר זה מיקור חוץ, עדיין הפיקוח 
צריך להיות שלי והוא צריך להיות פיקוח אמיתי. 

"אני מגן על הפנסיה, על מי אתם מגנים? אני שואל 
את כל המתנגדים, כולל רשויות כאלה ואחרות. אני 
יקבלו  שהעמיתים  מנת  על  הגונה,  בצורה  פועל 
את מה שמגיע להם. וזה אומר שההצבעה שנעשית 
זה,  על  אעמוד  ואני  שצריך,  כמו  תיעשה  בשמם, 
אני  הזה.  יעמוד מאחוריי בעניין  ומאמין שהציבור 
אדאג שהנושא הזה ייעשה בצורה נכונה ומפוקחת", 

סיכם ברקת.

ברקת: "הערך המוסף של סוכן הביטוח – 
מקצועיות ושירות, וזה שווה כסף!"

הממונה על שוק ההון התייחס בכנס הפיננסים של הלשכה למקצועיות הסוכנים, להשקעות בגופים 
מפוקחים ועל סמכות הרשות בהגנה על שוק הפנסיה  ״יש לנו הרבה שיחות ושיתוף פעולה עם הלשכה״ 

< רונית מורגנשטרן

ברקת: "יש לנו הרבה שיחות עם הלשכה, אבל הנושא של המקצועיות 
הוא סופר חשוב, ואני מתכוון לעבוד עם הלשכה וגורמים נוספים, כדי 

להבטיח שבעצם אתם רוכשים עוד ועוד ידע ועוד ועוד ניסיון"

ד"ר ברקת. "אתם מקצועיים ולא כפי שלפעמים מציגים אתכם" | צילום: גיא קרן
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ביטוח ב סוכני  לשכת  של  הפיננסים  כנס 
התעופה,  שדה  בקריית  אתמול  שהתקיים 
דורגה  ובו  הלשכה  שערכה  הסקר  נחשף 
בתחומים  לסוכנים  החברות  שירותי  איכות 
לשכה  חברי   405 בקרב  בוצע  הסקר  הפיננסיים. 
מחולק  והוא  מחקרים,  שריד  חברת  באמצעות 

למספר נושאים.
הכספים,  קבלת  בתחום  הסקר:  תוצאות  פי  על 
בשירות בנושא הלוואות, בשירות בנושא פדיונות, 
במענה אנושי לפניות, בשינויי רגולציה ובשקיפות 
במקום  ביטוח  כלל  חברת  ניצבת   – התגמולים 
במקום  ואילו  הסוכנים,  רצון  בשביעות  הראשון 

האחרון ניצבת חברת אלטשולר שחם.
כלל  חברת  ניצבת   – המומחים  סקירות  בתחום 
במקום  מנורה  ואילו  הראשון,  במקום  ביטוח 

האחרון. 
למעלה  שקיבלו  החברות  מבין  כללי,  בסיכום 
מגדל  מנורה,  פניקס,  הראל,  כלל,  קולות:  מ־10 

ואלטשולר שחם.
סו"ב ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני ביטוח 
השירות  "טיב  הסקר:  בעקבות  אמר  בישראל, 

הביטוח  סוכני  שמעניקים 
של  נגזרת  הינו  ללקוחותיהם 
מקבלים  הם  אותו  השירות 
אני  עצמן.  הביטוח  מחברות 
ובתי  הביטוח  חברות  לכל  קורא 
תוצאות  את  ללמוד  ההשקעות 
הסקר על מנת שביחד נוכל לשפר 
ולציבור.  לסוכנים  השירות  את 
יחד עם זאת סוכן הביטוח מוסיף 
ברמת  שלו  המוסף  הערך  את 
לשאוף  צריכים  וכולנו  השירות 

לרמת השירות הגבוהה ביותר".
חטיבת  מנהל  שמאי  ירון 
ביטוח  בכלל  והפצה  לקוחות 
לסוכנינו  מודה  "אני  ופיננסים: 

הראשון,  במקום  בנו  הבחירה  על 
הביטוח  סוכני  בסקר.  שנבחנו  הקטגוריות  בכל 
הם חוד החנית שלנו ואנו נמשיך ונעניק להם את 

המוצרים והשירותים הטובים ביותר בענף״.
סו״ב אודי אביטל, יו״ר ועדת הפיננסים בלשכה: 
״הסקר שיקף היטב את הכוחות והשינויים שחלים 

לסקר  העונים  כמות  והפיננסים.  הביטוח  בשוק 
הפיננסים  בנושא  הלשכה  פעילות  את  שיקפה 
כשהסוכנים הצביעו לאן זזה הגבינה. גם הממונה 
לכיוון  זז  בדבריו, שהעולם  הדגיש  ההון  על שוק 

הפיננסים״.

סקר השירות לסוכנים בתחומים 
הפיננסיים: כלל ביטוח במקום הראשון

"
אנחנו נכנסים לתקופה מורכבת ואפילו קשה. 
סוכן  של  ובחיוניות  בצורך  מאוד  מאמין  אני 
הביטוח. זה לא סוד שאני בא מרקע טכנולוגי. 
אנחנו לא נגד טכנולוגיה, אבל יש עולמות שחייבים 
אמפתיה. זה דורש גם מהסוכן אבולוציה והתאמה".

ומספר  היוצא  החינוך  שר  בנט,  נפתלי  אמר  כך 
הלשכה,  של  הפיננסים  בכנס  ימינה,  ברשימת   4
ליאור  הלשכה  לנשיא  החמיא  הוא  התארח.  בו 
רוזנפלד ואמר כי הוא פועל לא רק למען הסוכנים 

אלא לטובת הענף כולו.
הביטוח  סוכן  לגבי  משנתו  בנט  פרש  בנאומו 
ואמר: "אני אשמח לשלם עמלה ושכר הגון אם אני 
יודע שהסוכן והיועץ הפיננסי שלי חושב רק על 
השירותים שהעולם  כלל  התפיסה של  זו  טובתי. 
צועד אליו. חייבים לוודא שאין שום אינטרס זר. 
לזה אין תחליף – הטכנולוגיה לא תוכל להחליף 
את זה. פעם הכל היה מחיר. העולם מחפש היום 

שירות ונשמה".
קשרים  מערכות  על  מבוסס  טוב  הכי  ״הביזנס 
אישיים – שירות של 24 שעות ללקוח. אני אישית 

עובד רק עם סוכנת ביטוח".
המשק  לגבי  הכלכלית  לתפיסתו  בהתייחסו 

על  מקשה  ישראל  "מדינת  בנט:  אמר  הישראלי, 
וזה לא תקין.  מי שיוזם ולוקח אחריות על עצמו 
אני לא נגד המגזר הציבורי, אבל אני נגד מצב בו 
השכר במגזר הפרטי עלה בחצי מקצב הצמיחה של 

השכר במגזר הציבורי. 
את  לרסן  קודם  בכלכלה?  לעשות  צריך  ״מה 
הכוח העודף של הוועדים במשק. תפקידם לשרת 
כדי  המדינה  את  להשבית  זכות  להם  אין  אותנו, 
בפנסיה  סדר  לעשות  צריך  בהטבות.  לזכות 
שמשולמים  שקל  טריליון   3/4 זה  התקציבית. 
עתיד  את  מוכרים  אנחנו  שלנו.  התקציב  מתוך 
לא  הוא  המחיה  יוקר  הנוכחי.  ההווה  למען  ילדנו 
במקרה, יש אינטרסנטים שחוסמים ייבוא כי נוח 
את  להפחית  וצריך  מתחרים.  ללא  לפעול  להם 
מעבר  לכם  להציק  להפסיק  צריך   – הרגולציה 
צריך  בישראל  הציבורי  השירות  שנדרש.  למה 
צמיחה  של  שנים  עשר  סוגרים  אנחנו  להשתפר. 
האטה,  בניצני  נמצאים  אנחנו  עולמיים.  ושגשוג 
סדר״,  לעשות  יצטרך  הכלכלה  את  שייקח  ומי 

סיכם בנט את דבריו.

 בנט: ״פעם הכל היה מחיר, היום 
העולם מחפש שירות ונשמה״

שר החינוך היוצא ושר הכלכלה לשעבר נפתלי בנט על חשיבותו של מקצוע סוכן הביטוח ולמה 
צריך לרסן את כוחם של ועדי העובדים? < רונית מורגנשטרן

 בנט: ״פעם הכל היה מחיר, היום 
העולם מחפש שירות ונשמה״

שר החינוך היוצא ושר הכלכלה לשעבר נפתלי בנט על חשיבותו של מקצוע סוכן הביטוח ולמה 
צריך לרסן את כוחם של ועדי העובדים? < רונית מורגנשטרן

בנט. ״אשמח לשלם עמלה אם אני יודע שהסוכן חושב רק 
על טובתי״ | צילום: גיא קרן

ממוצע הדירוגים שניתן לכל חברה בכל ההיגדים שהופיעו בשאלון

לשכת סוכני  
הביטוח 
בישראל

החברותכל–כוללממוצע
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 ליאור רוזנפלד וד"ר משה ברקת ליאור רוזנפלד, נפתלי בנט וליאור הורנצ'יק

כנס 
פיננסים 
 - 2019 
עוד מבט

הנואמים ריתקו, ההרצאות 
היו מאלפות אבל הכוכבים 

 האמיתיים של הכנס 
 הייתם אתם! 

כנס פיננסים 2019 בתמונות

דב צור

יוסי מנור ורענן שמחי

משתתפות רב השיח בנושא השירות לסוכן   יפית תמיר ואילנית לוי
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ליאור רוזנפלד, יורם נווה מנכ״ל כלל ביטוח ואודי אביטל

כוכבית ארנון סמנכ״ל שירות בהראל, ליאור רוזנפלד ואודי אביטל
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מבקשת ר וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  שות 
השירות  כי  להבטיח  מנת  על  לפעול 
יעיל,  מקצועי,  יהיה  השלישי  הגיל  לבני 
ופשוט, ככל הניתן. בתכנית פעולה חדשה  נגיש 
ומקיפה, שפרסמה השבוע רשות שוק ההון, ביטוח 
נכתב:  ברקת,  משה  ד"ר  שבראשות  וחיסכון 
לפשט  רבה  חשיבות  עומדת  המהלך  "במרכז 
תהליכי שירות שונים עבור כלל לקוחות הגופים 
המוסדיים, ובדגש על בני הגיל השלישי. זאת גם 
הרווי,  הדיגיטלי,  לעידן  לב  תשומת  הפניית  עם 
גיסא, בשיפורים טכנולוגים שנועדו לפשט  מחד 
עלול  גיסא,  מאידך  אך  שירותיים,  תהליכים 
להביא עמו חוסר במענה מקצועי אנושי, בהקשבה 

ובמתן פתרון כולל ללקוח".
מתן  אופי  את  להתאים  "יש  כי  סבורה  הרשות 
השירותים לאוכלוסיית הגיל השלישי, למאפיינים 
הייחודיים של קהל היעד האמור, ולפיכך, להציב 
זה,  לציבור  הניתן  השירות  שיפור  את  כיעד־על 
על מנת לאפשר לו למצות זכויותיו ביתר פשטות 
וקלות. בתוך כך, חשוב להבטיח התנהלות הוגנת, 

מכבדת, שקופה ובהירה", נכתב בתכנית.

תכניות נוספות בדרך
בתחילת  שציינתי  "כפי  הוסיף:  ברקת  ד"ר 
טיפול  על  דגש  לשים  הרשות  בכוונת  תפקידי, 
בקבוצות חלשות באוכלוסייה, ואוכלוסיות שלהן 

הרשות.  של  הפיקוח  בתחומי  מיוחדים  קשיים 
התכנית שהצגנו היום מהווה צעד ראשון בהחלת 
מנת  על  הביטוח,  חברות  על  מחייבים  צעדים 
לתת מענה לצרכי אוכלוסיית בני הגיל השלישי, 
והעלייה  האוכלוסייה  הזדקנות  רקע  על  במיוחד 
בתוחלת החיים. כמו כן, אנו עובדים על תכניות 
עבור אוכלוסיות נוספות, לרבות בעלי מוגבלויות, 
צעירים שיש לדאוג להם בתחום הפנסיה, נהגים 

צעירים ועוד".
תכנית הפעולה של הרשות מפרטת את הצמתים 
הגיל  בני  והמבוטחת  המבוטח  בחיי  המרכזיים 
נתקלים,  הם  בהם  הקשיים  את  מציגה  השלישי, 
לבני  השירות  נותני  בפני  הניצבים  והאתגרים 
פעולות  הרשות  מציעה  בהתאם  השלישי.  הגיל 
התכנית  אלו.  ואתגרים  קשיים  עם  להתמודדות 
גיל שלישי  בני  צירוף  באופן  היתר,  בין  עוסקת, 
הליכי  פישוט  ייעודיים,  שירות  מוקדי  לביטוח, 

מיצוי זכויות, העמקת החינוך הפיננסי ועוד.
ולגורמים  הרחב  לציבור  קוראת  הרשות 
הרלבנטיים להתייחס לסוגיות השונות, המפורטות 
"שולחנות  פורום  לערוך  ומתכוונת  בתכנית, 

עגולים" בנושא. 

כך מתכוונת רשות שוק ההון לפעול 
לטובת בני הגיל השלישי
נוכח הדיגיטציה והקשיים בהם נתקלים בני הגיל השלישי במיצוי 

זכויותיהם הביטוחיות, פרסמה הרשות תכנית פעולה מקיפה לשיפור 
השירות ולמיצוי זכויות בקרב אוכלוסיה זו < רונית מורגנשטרן

מעיקרי התכנית לבני הגיל השלישי

צירוף לביטוח - מתן הסברים מפורטים, הנגשת השפה הביטוחית, קיום פגישה פרונטלית 1 
עם המבוטח טרם הצירוף לביטוח ועוד.

שיפור השירות - הרשות תפעל מול חברות הביטוח למען הקמת מוקדי שירות ייעודיים 2
לבני הגיל השלישי.

מיצוי זכויות - פישוט הליך הגשת תביעה, מינוי איש קשר מטעם הגוף המפוקח, שילווה 3
את המבוטח לאורך כל תהליך הטיפול בתביעתו ועדכון טלפוני שוטף במצב התביעה ועוד.

מינוי אחראי - הרשות תורה על מינוי אחראי על נושא הגיל השלישי בחברות הביטוח, 4
שתפקידו לפעול באופן שוטף לשיפור השירות הניתן לקבוצה זו.

חינוך והיכרות פיננסית - הרשות תפעל להגברת ההיכרות של בני הגיל השלישי עם 5
נושאי הליבה הקשורים לביטוח. 

השלישי 6 הגיל  בני  של  הציבור  פניות  הגשת  הליך  את  לפשט  מוצע   - הציבור  פניות 
והטיפול בהן.

גם לדרכים
יש טריפל

לפרטים נוספים: 073-2007443
סוכן/ יקר/ה, בחר דרכים למבוטחיך בשירותי דרך, גרירה ורכב חלופי, בשמשות 

לרכב ופנסים ומראות צד ובמקרה של תאונה.

זגגות 
רכב 

מרכזי
שירות

שירותי דרך
וגרירה

ד"ר ברקת. "צעד ראשון בהחלת צעדים מחייבים על 
חברות הביטוח" | צילום: אוראל כהן
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הפסקת א לגל  מצטרפת  ביטוח  יילון 
השיווק של פוליסות סיעוד לכל החיים 
בהמתנה קצרה, למעט כפוליסה משלימה 
בהמתנה של חמש שנים. החברה הודיעה לסוכניה 
תכנית  שיווק  מופסק  בספטמבר  מה־1  החל  כי 
תקופת  עם  החיים  לכל  פיצוי  לתקופת  הסיעוד 

המתנה של 60 יום. 
כי  ופיננסים״  ב״ביטוח  פורסם  שעבר  בשבוע 
החל  כי  לסוכניה  הודיעה  מבטחים  מנורה  חברת 
מה־1 בספטמבר יבוטלו פוליסות סיעוד - הבטחה 
לעתיד עם מסלול פיצוי לכל החיים עם תקופות 

המתנות קצרות. 
התכניות שהחברה מאשרת לשווק: פיצוי ל־60 
חודש עם 60 ימי המתנה; פיצוי ל־100 חודש עם 
60 ימי המתנה; סיעוד משלים – פיצוי לכל החיים 

עם 60 חודשי המתנה )כלומר, חמש שנים(.
בעקבות  כי  לסוכניה,  איילון  הודיעה  עוד 
השינויים יעדוכנו עמלות הנפרעים בכל פוליסות 
הסיעוד; 10% לשנה הראשונה עד החמישית ו־6% 

מהשנה השישית ואילך. 

הבריאות  ועדת  יו"ר  מורי,  איגור  סו"ב  לדברי 
בקיצוץ  מדובר  ביטוח,  סוכני  בלשכת  והסיעוד 
משמעותי בעמלות, כשלחלק מהסוכנים העמלות 

יקוצצו במחצית.
במהלך  מדובר  שעבר,  בשבוע  שפרסמנו  כפי 
שנוקטות חברות הביטוח לקראת יציאה אפשרית 
הזה  הפיצול  עם  הראשונים  היו  "הראל  מהתחום. 

וגם כלל ביטוח הנהיגה פיצול דומה”, אומר מורי. 
זה  בתחום,  גדול  מבין  שאינו  המבוטח,  "מבחינת 
בנפרד  קונה  הוא  אם  משנה  זה  מה   – דבר  אותו 
פוליסה לחמש שנים ופוליסה משלימה לכל החיים 
לאחר חמש השנים הראשונות. לדעתי, הצעד של 
להן  לאפשר  נועד  מנורה,  כולל  הללו,  החברות 
ובפועל  המשלימות  הפוליסות  על  הנחות  לבטל 

לייקר את הפוליסות״.
מורי מסביר כי הרקע ליציאת החברות מפוליסות 
הוא ש"מבטחי המשנה מקשיחים את  לכל החיים 
התנאים לחברות הביטוח בתחום הביטוח הסיעודי. 
בגלל  סיעודי  ביטוח  מוכרים  ולא  כמעט  בעולם 
בכלל  יצאה  הכשרה  כלכלית.  כדאיות  חוסר 
המשנה  מבטח  בהוראת  הסיעודי  הביטוח  מתחום 

שלה. 
על  מעידה  הסיעוד  פוליסות  בתנאי  ״ההרעה 
לצאת  מתכוננות  בישראל  הביטוח  שחברות  כך 
מדודים  בצעדים  זאת  עושות  כשהן  מהתחום, 
וזהירים. במקביל, החברות הרעו גם את התנאים 

לסוכנים", הוסיף יו״ר הוועדה.

לא משתלם: איילון תפסיק לשווק 
פוליסות סיעוד לכל החיים

החברה תפסיק לשווק פוליסות סיעוד לכל החיים בהמתנה קצרה של 60 יום  העמלות לסוכנים יקוצצו 
במחצית בחלק מהמקרים < רונית מורגנשטרן 

 הקו הישיר להפניית תאונות: 073-2288250סניפי הרשת: ירושלים | תל אביב | חיפה | נתניה | רעננה | פתח תקווה | אשדוד | חולון

גבירותי ורבותיי

מרכזי השירות לתיקוני פחחות וצבע של שגריר 
אתכם לאורך כל הדרך

מהפח
 

שגריר אתכם לאורך כל הדרך
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ובעלי ס מנכ״ל  טיטואני,  ראובן  ו"ב 
הגדולה  הביטוח  סוכנות   - ״תלפיות״ 
בישראל, מצטרף להנהגת הלשכה וישמש 
ולסגן  הענף  לעתיד  אסטרטגית  לראיה  כיועץ 
זאת  הורנצ׳יק.  ליאור  סו"ב  הנשיא,  מקום  ממלא 
כחלק ממדיניות נשיא הלשכה, לצרף כוחות חזקים 
להנהגתה, על מנת לתת לקהל סוכני הביטוח מענה 

מקצועי ומעמיק לאתגרים העומדים בפניהם. 
עתיד  ממובילי  לראובן,  להודות  מילים  לי  ״אין 

לכלל  יתרום  הנוכחי  שבתפקידו  בטוח  אני  הענף. 
ופרנסתם,  מעמדם  לשיפור  והסוכנים,  הסוכנות 
זוהי המטרה לשמה נבחרנו ויחדיו נעשה ונצליח", 
אמר סו"ב הורנצ'יק והוסיף "המינוי מהווה בשורה 

מצוינת ללשכה ולכלל סוכני הביטוח בישראל".
מהנהגת  חלק  להיות  גאה  ״אני  מסר:  טיטואני 

הלשכה, מדובר בחבורה של לוחמים שרק הסוכנים 
יביא לשיפור  לי ספק שתפקידי  אין  מול עיניהם. 

עתיד הענף״.

למען ציבור הסוכנים
בוועדה  כחבר  לכהן  ימשיך  טיטואני  במקביל, 
לוועדה  ומצטרף  פז  אייל  סו"ב  תחת  הפנסיונית 

המייעצת לנשיא הלשכה, סו"ב ליאור רוזנפלד.
סו"ב פז, יו"ר הוועדה הפנסיונית, מברך על חזרתו 

של ראובן טיטואני כחבר הוועדה: "ראובן טיטואני 
ואני שמח על  ומעלה  הינו קודם כל סוכן משכמו 
מיכולותיו  לתרום  במטרה  לוועדה  לשוב  החלטתו 
למען ציבור הסוכנים. אין לי ספק כי ראובן יפעל 
בפעילות  יסייע  אשר  משמעותי  כגורם  בהמשך 

הוועדה להתמודד עם האתגרים הצפויים לנו".

בשורה לסוכנים: מנכ"ל "תלפיות" 
מצטרף להנהגת הלשכה

סו"ב ראובן טיטואני יהיה חבר בוועדות הפנסיונית והמייעצת לנשיא וכן ישמש יועץ אישי למ״מ 
 נשיא הלשכה  סו"ב הורנצ'יק: "המינוי מהווה בשורה מצוינת ללשכה ולכלל סוכני הביטוח בישראל" 

< מערכת "ביטוח ופיננסים"

סו"ב טיטואני. "חבורה של לוחמים שרק הסוכנים מול 
עיניהם" | צילום: באדיבות הלשכה
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חדש ובלעדי בביטוח נסיעות לחו״ל בהראל!
חבילת המשך הטיפול שבלעדיה לא טסים

חדשנות מקצוענותמחויבות

נפגעת באירוע תאונתי בחו"ל,
את הטיפול הרפואי ממשיכים בישראל!

פואי
המשך טיפול ר

ישראל

רופא מלווה 
אישי

המשך טיפול 
בישראל

אבחון 
מהיר

יו"ר הוועדה הפנסיונית: "אין לי ספק כי ראובן יפעל בהמשך כגורם משמעותי 
אשר יסייע בפעילות הוועדה להתמודד עם האתגרים הצפויים לנו".



 תודה לסוכני כלל ביטוח ופיננסים שבחרו בנו במקום הראשון 
בסקר שביעות רצון בתחום הפיננסים, מבין חברות הביטוח ובתי ההשקעות.
אנו גאים להוביל ולהיות במקום הראשון בכל תחומי השירות שנבחנו בסקר.

נמשיך ונעניק לכם את המוצרים והשירותים הטובים ביותר בענף.

שירות
יוצא מהכלל
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על ב צעירים  "סוכנים  של  השני  המפגש  יתקיים  בספטמבר  ־9 
בפתח  המגשימים  ברחוב  בר",  "ג'מס  הכשר  בבר  והפעם  הבר" 

תקווה. המפגש הוא בשיתוף עם הכשרה ביטוח.
לדברי סו"ב לילך מיטרני, יו"ר ועדת הצעירים בלשכה, המפגש יערך 
תחת הקונספט של Happy Hour ויתחיל בארבע אחר הצהריים ויימשך 
עד שבע בערב. "מדובר בהעשרה מקצועית לסוכנים הצעירים בקונספט 
אחר - בירות, יין, בשר מעולה ובר מיוחד לצמחונים. השעתיים הראשונות 
ייועדו למינגלינג וכיף. בין שש לשבע – 'ספיד טיפס', הרצאות בנוסח 
'טד' – שישה מרצים, שישה טיפים, כל אחד עשר דקות", מספרת מיטרני.

המשנה  הורנצ'יק,  ליאור  וסו"ב  מיטרני  סו"ב  של  ברכה  דברי  לאחר 
הפיננסית  החטיבה  מנהל  ורטהיימר,  זיו  דברים  יישא  הלשכה,  לנשיא 

בהכשרה.
המוטבים  שמות  את  לציין  החשיבות  על  ידבר  אברהם  בן  עדי  עו"ד 
זכויות  על  בנושא  ועוד  מוות.  במקרה  ופנסיה,  חיים  ביטוחי  במכירת 

יורשים, מעקלים, מוטבים ושארים.
וביטוח  בנזיקין  המתמחה  ללשכה,  חיצוני  יועץ  קרמר,  עמית  עו"ד 
אבדן  בפוליסת  המבוטח  של  העיסוק  בדיוק  החשיבות  על  ידבר  לאומי, 
כושר עבודה עם דוגמאות מהשטח. היועץ העסקי יואב ענבר ידבר על 
הגישה הנכונה למקצוע ועל גישות מנצחות בעסקים תחת הכותרת  – 

"אין תוצאות גרועות בעסקים – צריך גישה מנצחת".
אלון צדוק, בעלים ומנהל האקדמיה לנטוורקינג – ידגים הצגה עצמית 

יעילה ומהירה תחת הכותרת "מי אני ב־10 שניות?". 
ובסוף הערב תהיה גם הרצאה על מין בטוח, אותה תעביר מאיה דוד, 

מנחת קבוצות בתחום הזוגי והמיני. 
המחיר הוגן – 45 שקל. מהרו והרשמו.

על כוס בירה: כך 
יתעדכנו הסוכנים 
הצעירים בנעשה 

בעולם הביטוח
במפגש שיתקיים ב"ג'מס בר" שבפתח תקווה 

יהנו הסוכנים הצעירים מהעשרה מקצועית 
בסגנון קליל ושונה < רונית מורגנשטרן

אירועי הלשכה 
הקרובים:

סו"ב לילך מיטרני: 
"מדובר בהעשרה 
מקצועית לסוכנים 
הצעירים בקונספט 

אחר - בירות, יין, בשר 
מעולה ובר מיוחד 

לצמחונים. השעתיים 
הראשונות ייועדו 
 למינגלינג וכיף. 
 ואז הרצאות 
מיטרני. "העשרה מקצועית בקונספט חדש" | בנוסח 'טד'"

צילום: שחר טל

shutterstock :אירועי הלשכה: ממפגשים על הבר ועד ימי עיון | צילום

Happy Hour  9/9 לסוכנים צעירים בין השעות 16:00 – 19:30 
בבר ה"ג'מס" בפתח תקווה. 

 חניה ללא עלות באזור המתחם ובהרשמה מראש בלבד
לתוכנית הערב ולהרשמה לחץ כאן  

 23/9  יום עיון והרמת כוסית: מחוז השרון מארח את מחוז 
תל אביב והמרכז בין השעות 9:00 – 14:00 במתחם הכנסים 

והאירועים "קסנדו", בן ציון גליס 50, פתח תקווה. 

חניה חופשית וללא עלות באזור המתחם. יום העיון בשיתוף: 
איתוראן, שומרה חברה לביטוח, דרכים, סמרטי, פספורט כארד 

 ואוטו גלאס.
הכניסה ליום העיון מיועדת לחברות/חברי לשכה בהרשמה 

מראש בלבד.

24/9  יום עיון והרמת כוסית עם חברות הביטוח - מחוז חיפה 
והצפון בין השעות 9:00 – 14:00 במלון "גארדן", קדושי יאסי 2, 

חיפה. 
חניה ללא עלות במרכז הקונגרסים הסמוך. יום העיון בשיתוף: 

כלל ביטוח ופיננסים, הראל חברה לביטוח, מנורה מבטחים, 
איילון חברה לביטוח, איתוראן, שגריר, אילן קאר גלאס 

 וסמרטי.
הכניסה ליום העיון מיועדת לחברות/חברי לשכה בהרשמה 

מראש בלבד.

25/9  סמינר בריאות והרמת כוסית: מחוז השפלה מארחים 
את מחוז ירושלים בין השעות 12:00 – 19:00 באולמי "ויטראז'", 

 האירוסים 32, נס ציונה. 
 חניה ללא עלות בחניון "קניותר" הסמוך.

הכניסה ליום העיון מיועדת לחברות/חברי לשכה בהרשמה 

25/9  הרמת כוסית מחוז ב"ש והדרום, בין השעות 18:00 – 
 21:30, ב־"Villaly", שלושת בני עין חרוד 13, באר שבע.

 חניה ללא עלות באזור המתחם.
הרמת הכוסית בשיתוף יהל חתמים, אליפים סוכנות לביטוח, 

 צמרות סוכנות לביטוח.
הכניסה ליום העיון מיועדת לחברות/חברי לשכה בהרשמה 

מראש בלבד.                    

http://bit.ly/2lz3jm5
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שי סלומון מונה לסמנכ"ל 
 מכירות ושיווק של 

 הלמן־אלדובי
< רונית מורגנשטרן

י סלומון, 35, מונה לתפקיד סמנכ"ל ש 
מכירות ושיווק של בית ההשקעות 

הלמן־אלדובי. במסגרת תפקידו יהיה 
סלומון אחראי על מערך המכירות והשיווק 

של כלל בית ההשקעות ומוצריו השונים, 
במיקוד על מוצרי חסכון לטווח ארוך, 

לרבות ניהול ערוצי ההפצה ובכללם 
מעסיקים, סוכנים, בנקים, יועצים ומערך 

ההפצה הישירה של בית ההשקעות. כל 
אלו לצד הובלת מערך השיווק, הפרסום 
והדיגיטל של הלמן־אלדובי. זאת כחלק 

משינוי ארגוני וריכוז מערכי השיווק 
וההפצה תחת מוטת ניהול אחת.

סלומון החל את דרכו בבית ההשקעות הדס 
ארזים בשנת 2011 ומילא תפקידים שונים 

בתחום השיווק והמכירות. לאחר המיזוג עם 
הלמן־אלדובי שימש כמנהל מטה המכירות 

של בית ההשקעות המאוחד. 
משנת 2015 כיהן סלומון כסמנכ"ל השיווק 

והפרסום של חברת הגמל של בית 
ההשקעות. במסגרת זו הוביל את פעילות 
השיווק של החברה במהלך הזכייה בשני 

מכרזי הפנסיה של האוצר במסגרתם 
דורגה קרן הפנסיה של הלמן־אלדובי כקרן 

הצומחת ביותר מבין כלל קרנות הפנסיה 
בישראל וכחברה שגייסה, באופן אבסולוטי, 

את מספר העמיתים הגדול ביותר. 
סלומון הוא זה שהוביל את הקמפיין הנרחב 
של בית ההשקעות תחת הכותרת "הפנסיה 

של כחלון", מהלך שזכה בתחרות ההשקה 
המנצחת של השנה. בנוסף, סלומון היה 

שותף בתכנון וייזום של מוצרים פיננסים 
חדשים, החדרתם לשוק והגדלת מכירות.
לסמנכ"ל המכירות החדש תואר שני עם 
התמחות במימון מהמסלול האקדמי של 
המכללה למנהל ותואר ראשון בכלכלה 

וניהול. 
רמי דרור, מנכ"ל בית ההשקעות הלמן־

אלדובי הגיב: "בית ההשקעות נמצא 
בצמיחה וגידול משמעותיים במגוון מגזרי 

הפעילות, אשר הובילו אותנו לביצוע שינוי 

ארגוני שיענה על הצרכים המשתנים של 
הבית. שי צמח בבית ההשקעות ב־9 השנים 

האחרונות ולקח חלק בשורה של מהלכים 
אסטרטגיים, שהביאו את בית ההשקעות 

לצמיחה מהירה הן בהיקף הנכסים והן 
במספר העמיתים. בכלל זה היה אחראי על 

מערך השיווק והפרסום של חברת הגמל 
ועל הפיכת קרן הפנסיה של החברה לקרן 
הפנסיה הצומחת ביותר בישראל. אין לי 
ספק כי במסגרת תפקידו החדש ימשיך 
שי להביא את יכולותיו וניסיונו להמשך 

צמיחתו ופיתוחו של בית ההשקעות".

 שי סלומון | צילום: 
עופר חג'יוב

השתתפות עצמית

Inf@rbmedia.co.il :מחכים לסיפורים שלכם מהמשרד, מהבית ומהשטח – עברתם משרד? חגגתם אירוע? קרה לכם משהו מעניין? יש לכם המלצה טובה? כתבו לנו

עוד אין לכם כרטיס מועדון
לשכת סוכני הביטוח?

לחצו כאן <<

https://digital.isracard.co.il/digital-issuing/Insurance/%3FWizardType%3DCustomer%23/IdentifyAndCommunication
http://bit.ly/2LAsqAc
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לאחרונה ש נפתחה  הלימודים  נת 
לחזרה  ההתארגנות  ובמסגרת 
העולה  הצעיר  ילדי  עם  ללימודים 
שום  שאין  לגלות  התאכזבתי  שוב  ט',  לכיתה 
שיעור או תכנית לימודים שנתית בכלכלה נבונה 

ובהטמעת ערכי חיסכון וחשיבה פיננסית. 
אלו  אך  וגיאומטריה,  חשבון  שלומדים  נכון  זה 
ובעידן  טווח  לא מחדירים תרבות לחיסכון ארוך 
כיום  בה  חיים  ותרבות הצריכה שאנו  הטכנולוגי 
נדרשת  החינוך  מערכת  חובה.  בשיעור  מדובר   -
לערוך אדפטציה לעידן החדש וללמד כבר מהיום 
הראשון ללימודים את מושגי היסוד של הכלכלה 

הנבונה – שהם אבני הדרך לחיים. 
הילדים של היום הם הצרכנים של מחר ומערכת 
כיצד  השאלה  עם  להתמודד  נדרשת  החינוך 
לגדל  כדי  הדרושים,  והכלים  הידע  את  להחדיר 
כיצד  אישי,  תקציב  בונים  איך  חכמה?  חברה 
ואיך  רכוש,  זה  מה  פנסיה,  זה  מה  כסף,  חוסכים 
בריאות  ביטוח  זה  מה  נכון?  בביטוח  עליו  מגנים 

ולמה הוא חשוב? ואיך מבטחים גם את עצמנו?
ומעניינת  רלוונטית, מעשית  להכין תכנית  יש 
הכסף,  את  להבין  יוכלו  נוער  בני  באמצעותה 
פיננסיים  הרגלים  ולהקנות  בחיסכון  הצורך  את 
אישיים לבני נוער, ולסייע בהבנת כל מה שקשור 

לניהול הכסף ביומיום. 
לתוצאה  מביא  החינוך  במערכת  הקיים  הפער 
לא  אנשים  יום,  מדי  אליה  נחשף  ממש  שאני 
על  שלהם,  הכסף  על  דבר  וחצי  דבר  יודעים 
מה  מושג  להם  ואין  שלהם  הפנסיוני  החיסכון 
שלא  בעובדה  מתחילה  הבעיה  שלהם.  הזכויות 
בבית  האלה  השאלות  את  לשאול  אותנו  לימדו 
הספר. כל השיח הזה לא מוטמע ולכן הוא מביא 

לנתק ופערים בהמשך. 

תרבות הצריכה המערבית
אחת הבעיות הקשות של החברה המערבית כיום 
הוא התנהלות פיננסית בזבזנית של כאן ועכשיו. 
לאורך  רבות  השתנו  בישראל  הצרכנות  מאפייני 
לשינויים  שאחראים  רבים  גורמים  ישנם  השנים. 
ממשלתיות  מגבלות  כמו  בישראל,  בצרכנות 
עם  טכנולוגית  וההתפתחות  אישי  קניין  לאיסור 
לצרכנים  יותר  נגיש  מסחר  שאפשרה  השנים, 
דרך  קניות  וביצוע  האשראי  בכרטיסי  )שימוש 
האינטרנט(. אך הגורם המשפיע ביותר על תרבות 
תרבות  של  אימוצה  הוא  ימינו,  של  הצריכה 

הצריכה המערבית בישראל. 
נוער בפרט,  ובקרב בני  תרבות הצריכה בכלל, 
הפכה לתופעה מדאיגה בשנים האחרונות. העולם 

המערבי ידוע כ"שבוי" של צרכנות בלתי פוסקת 
ולא מבוקרת, תרבות שמונהגת על ידי תאגידים 
הצרכן  חשבון  על  מורווחים  שיוצאים  גדולים 
קרובות,  לעיתים  בפח  נופלים  הנוער  בני  הקטן. 
שכן הם עדיין אינם משופשפים ומתקשים לדחות 

לנהוג  הדרוש  הידע  את  להם  אין  סיפוקים. 
בבית  כזה  שיעור  שאין  משום  נבונה,  בצרכנות 
הספר. הדבר מביא לתוצאה שבה בני הנוער בארץ 
מכורים לקניות, בין אם זה באינטרנט ובין אם זה 

בחניות היוקרה - בזבוז משווע של הכסף. 
מבלי  אדיר  כלכלי  לסחר  נחשפים  הנוער  בני 
שיש להם את הידע הדרוש לצאת לדרך. מגמה זו 

ממשיכה אחר כך, כשהם מגיעים לחברות הביטוח 
על  לעמוד  נדרשים  כשהם  או  פוליסה  לבצע 
זכויות הפנסיה שלהם. לתופעה הזו יש קשר ליום 
לא  אנשים  שבה  העובדה  כי  ללימודים.  הראשון 
חוסכים לעתיד הוא דבר תרבותי שמושרש מגיל 

צעיר.  

עתיד כלכלי חכם
הוזמנתי  ו'  לכיתה  עלה  הצעיר  בני  כאשר 
וביטוח  פיננסי  חיסכון  על   שיעור  להעביר 
לתלמידי השכבה, אתם ודאי מדמיינים שהשיעור 
לא עניין את תלמידי כיתה ו', אך טעות בידכם. 
התלמידים גילו בקיאות ורצון להיחשף לעולמות 

הללו עד כדי כך שגם אני הופתעתי. 
החינוך  למערכת  להכניס  שההצעה  סבור  אני 
פיננסי  לחינוך  גיל(  )מותאמת  לימודים  תכנית 
על  היום  עוד  מונחת  להיום  צריכה  ופנסיוני 
שולחנו של שר החינוך. הגיעה העת שגם מערכת 
החינוך תוביל אחריות זו כדי להכשיר את הילדים 
שלנו לעתיד כלכלי חכם יותר. אם הילדים יגדלו 
עם חשיבה צרכנית נכונה ומושגי היסוד יוטמעו 
בהם - אז נצליח לגדל פה חברה כלכלית נבונה 
ילדי  לכל  ובטוחה  טובה  לימודים  שנת  יותר. 

ישראל. 

הכותב הוא נשיא לשכת סוכני ביטוח בישראל

החינוך הפיננסי מתחיל מכיתה א' 
עם פתיחתה של שנת הלימודים בבתי הספר מאכזב לגלות שמערכת החינוך לא 

השכילה להכניס לתכנית הלימודים שיעורים העוסקים בכלכלה נבונה  בטור 
 מיוחד מציע נשיא הלשכה להניח תכנית כזו עוד היום על שולחנו של שר החינוך 

< סו"ב ליאור רוזנפלד

 דעה | הצרכנים של מחר

 בני הנוער נופלים בפח 
לעיתים קרובות, שכן הם עדיין 

אינם משופשפים ומתקשים 
לדחות סיפוקים. אין להם את 
הידע הדרוש לנהוג בצרכנות 
 נבונה, משום שאין שיעור 

כזה בבית הספר

shutterstock :חשוב ללמד את מושגי היסוד של הכלכלה הנבונה | צילום 
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רישיון: תיווך מקרקעין + רישיון פנסיוני
איך הגעת לעולם הביטוח?

“לאחר סיום שירותי הצבאי, פניתי לעולם הנדל”ן, 
עסקתי כמתווך מקרקעין, אך חיפשתי את המקצוע 

אשר ישלב בין סיפוק כלכלי וסיפוק אישי וכך 
הגעתי לעולם הביטוח.

“משהו במפגש עם האנשים מבעיר בך רצון חזק 
להיות במקום ובזמן שיצטרכו אותך, להוכיח אחרת, 

להראות את המקצוע שלנו באור אחר; בנוסף, 
ההבנה שאם משפחה תקבל כסף או שירות רפואי 

בעת צרה, להיות עבורה משענת בקרות המקרה 

הביטוחי”.
תן דוגמה להצלחה שלך בתחום.

“קבלת הטלפון מלקוחה שהתגלתה 
אצלה מחלה קשה, או שצריכה איזה 

ניתוח דחוף, לאחר שקיבלה את כל 
אשר הובטח לה במעמד הפגישה – 

התחושה הזו ממלאת אותי כל הזמן 
בכל תביעה ותביעה של לקוחותיי, 

להיות שם לפני ואחרי זו השליחות 
הגדולה”.

איזה טיפים תוכל להציע לסוכנים צעירים?
“לעולם לא לוותר; תמיד יהיו את אלה שפחות 
מאמינים, שחוו דברים בצורה שונה. לכל אחד 

המסלול המיוחד לו, כל אחד כותב את 
הסיפור שלו, להמשיך ולהתמיד זה 

המתכון להצלחה אישית וכלכלית, 
לחפש כל הזמן את ה’למה כן’ ולא את 

המוכר והשכיח, ה’למה לא’”.
כיצד אתה רואה את עתיד מקצוע 

סוכן הביטוח?
“עם כל ה’גזרות’ הבאות עלינו לטובה, 

עדיין אני אוחז שעתיד סוכני הביטוח 
הוא בטוח ושאין תחליף ראוי ליד המכוונת 
והאישית של סוכן, נמצא כבר איך לרקוד 

בגשם, כולי תקווה ורצון להאמין שיעשו הכל כדי 
לקדם את סוכני הביטוח ולא להפך”.

"אין תחליף ראוי ליד המכוונת והאישית של סוכן"
  בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו, השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו 

 והפעם רועי מכבי מסוכנות House שבפתח תקווה

  מדור | סוכן צעיר

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

חדשות | הפרשי תגמול

חיצונית ח חברה  הינה  מוצא"  "דרך  ברת 
סוכני  של  עמלות  בבדיקת  המתמחה 
הביטוח. החברה פעילה כבר שש שנים 

ומבדיקות רבות שביצעה עבור סוכניה 
עולה שישנו סיכוי טוב להימצאות 

הפרשי תגמול.
גם  לקרות  יכולות  הטעויות 
ישנה  כלומר  ההפוך,  בכיוון 
תוגמל  הסוכן  בה  אפשרות 
ביתר, אך ברוב המקרים הסוכן 

תוגמל בחוסר. 
"דרך  בעלת  מנחם,  חגית 

שנה  כ״30  של  ניסיון  עם  מוצא", 
העמלות  ובתחום  הביטוח  בחברות 
בפרט, מייעצת לכל סוכן שמוכר מעל 

לשלוש שנים בחברה אחת, לבצע בדיקה. 
אלו סוכנים מצויים "בסיכון גבוה" להפרשים?
גדולות  ומכירותיו  יותר  ותיק  שהסוכן  "ככל 
משמעותיים  הפרשים  להימצאות  הסיכוי  יותר, 
בתיקו, עולה באותו יחס. לכן, אם הסוכן אינו ותיק 
מינימלית  בדיקה  לפחות  שיבצע  עדיף  כך,  כל 
של היתכנות ולו רק בשביל השקט הנפשי שלו. 
גדולות  תפוקות  בעלי  ותיקים  לסוכנים  מומלץ 
יסודית  בדיקה  לפחות  לבצע  הביטוח,  בחברות 

אחת משנת 2004 ואילך", אומרת מנחם. 
מה דרוש לסוכן על מנת לבצע בדיקה?

ההסכמים  הינם  ביותר  החשוב  הדבר  "ראשית, 
גם  הבדיקה.  מתבצעת  בסיסם  שעל 
סיכומים ואישורים שמועברים במייל 
לכל  כהסכמים  ונחשבים  חשובים 
הקשור  מידע  כל  שנית,  דבר. 
בהנחות שמשפיעות על התגמול, 
את  שנותן  זה  הוא  הסוכן  שהרי 
לבצע  הביטוח  לחברת  ההנחיה 

הנחות אלה", מסבירה חגית.
תכונה  זו  רוח  אורך  "בנוסף, 
חשובה, שכן קשה מאוד לדעת מראש 
אילו קשיים יצוצו במהלך הבדיקה. כל 
תיק שונה לחלוטין מרעהו, לא תמיד יש 
ובהרבה  הסוכן  במערכת  הדרוש  המידע  כל  את 

חברת  מול  לפתוח  לדאוג  צריך  הסוכן  מקרים 
הביטוח הרשאות מסוימות שאינן פתוחות עבורו, 

או לדאוג למידע הדרוש מול חברת הביטוח". 
איך חברות הביטוח מתייחסות לבדיקה?

מנחם: "בעבר חברות הביטוח היו נוקשות מאוד 
והיו אפילו מקרים של חסימת היוזר מצד חברת 
הביטוח  חברות  היום  שבדקו.  לסוכנים  הביטוח 
מגלות יותר פתיחות, אך עדיין ישנם מקרים בהן 
הן מקשות על סוכן בודק, לא מאפשרות לו את 
לצורך  הדרוש  המידע  לכל  הגישה  הרשאות  כל 
אלה,  הרשאות  מבקש  הוא  כאשר  וגם  הבדיקה 

נתקל הסוכן בהרבה קשיים ועיכובים".
אלו טיפים תוכלי להעניק לסוכן בראיה קדימה 

לבדיקת עמלותיו?
"לשמור את כל ההסכמים החתומים עם חברת 
שיוכל  מנת  על  נגיש  במקום  ולתייקם  הביטוח 
לשמור  כן,  כמו  הבדיקה.  לצורך  אותם  לספק 
כל מייל או מסמך הקשור לעמלות או לבקשות 
מנחם  אומרת  העמלות",  חשבון  על  הנחות  של 
ומוסיפה "חשוב שיהיה לסוכן מידע על כל הנחה 
לפחות  פנסיה,  ניהול  בדמי  למבוטחים  שניתנת 
ברמה של מעסיקים. העמלות ניתנות על פי גודל 
גדולה  משמעות  אלו  להנחות  יש  ולכן  ההנחה 

מבחינת תגמול".

 בדיקת עמלות – האם כדאי לסמוך 
על חברות הביטוח?

מבדיקות רבות שבוצעו בקרב הסוכנים עולה שישנו סיכוי טוב להימצאות הפרשי תגמול של חברות 
הביטוח  מה דרוש כדי לבצע את הבדיקה ואיך החברות מתייחסות אליה? < רונית מורגנשטרן

חגית מנחם: "מומלץ לסוכנים 
ותיקים בעלי תפוקות גדולות 

 בחברות הביטוח, לבצע 
לפחות בדיקה יסודית אחת 

משנת 2004 ואילך"

 מנחם | צילום: 
באדיבות המצולמת

רועי מכבי | צילום: 
באדיבות המצולם



גם אתם לא נותרתם אדישים 
לרגולציה הדרמטית 

בביטוח תאונות אישיות?

תואירבבםירחוב

לפרטים ולהרשמה

נושאים נוספים בכנס:
 השפעת רפורמות הבריאות

 תפקיד הסוכן בעולם הבריאות
 ניהול נכון של תביעת בריאות

 חדשנות ופיתוחים טכנולוגיים
 מגמות בביטוחי הבריאות בעולם

 אתגרים תקציביים במערכת הבריאות

בואו לשמוע את מי שעומד מאחוריה ולהכיר את 
המשמעויות, ההמלצות והכלים 

לצלוח את אחת הרפורמות המשמעותיות של השנה

קווים מנחים לטיוטת החוזר
יואב יונש, מנהל מחלקת ביטוח בריאות, 

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון

טיוטת תאונות אישיות ככלי ללימוד 
ובקרה בעת מכירת ביטוח   

עו"ד עדי בן אברהם, היועץ המשפטי 
של לשכת סוכני הביטוח

מחיר מיוחד לחברי 
לשכת סוכני הביטוח

https://www.adif-knasim.com/


משולחנו של היועמ"ש

על פעילות עסקית ושיתוף פעולה
בכל התחלה של שיתוף פעולה, יש לערוך חוזה התקשרות חתום וברור, אשר יסדיר את 

מערכת היחסים בין הצדדים במקרה של הפסקת התקשרות < עו”ד עדי בן אברהם

נערך ב אשר  הצעירים  הסוכנים  כנס 
הזכות  לי  והיתה  לאחרונה  בלשכה 
פעילות  על  רבות  דובר  בו,  להשתתף 
יחד  פעולה.  שיתוף  על  דגש  מתן  תוך  עסקית 
שיתוף  של  התחלה  בכל  בחום  מומלץ  זאת,  עם 
עד  וברור,  חתום  התקשרות  חוזה  לערוך  פעולה, 
כמה שניתן, אשר יסדיר את מערכת היחסים בין 
הצדדים למקרה של הפסקת התקשרות, מכל סיבה 
שיכולה להיות. למשל, החלטה של אחד הצדדים 
לסיים את ההתקשרות, פטירה של אחד הצדדים, 

נבצרות עקב מחלה וכיוצ"ב. 
פוטר  אשר  עובד,  על  לספר  אבקש  השבוע 
של  מכירות  כ"מקדם  עבד  בה  לביטוח  מסוכנות 
הסכם  על  חתום  היה  העובד  ביטוח".  פוליסות 
העסקה לתקופה קצובה. במהלך תקופת עבודתו, 
חתם המעסיק על נספח התמחות של העובד אשר 

פעל להוצאת רשיון סוכן ביטוח מורשה. 
נדרש העובד לחתום  במהלך תקופת ההתמחות 
והסוכנות  סירב  העובד  חדש.  עבודה  הסכם  על 
פוטר  הוא  ולאחריו  לשימוע  העובד  את  זימנה 
שנותרה  ההתמחות  תקופת  את  להשלים  מבלי 

)כשבועיים נכון למועד סיום העסקתו בסוכנות(.
אופן  על  הדין  לבית  תביעה  מיד  הגיש  העובד 
בהסכם  סעיפים  לאכוף  ביקש  וכן  פיטוריו 
בין  להתחשבנות  זכאי  הוא  לפיהם  ההתקשרות 
עבורם  פעל  הוא  אשר  ללקוחות  ביחס  הצדדים 

בסוכנות. 
לו  לאפשר  סירבה  הסוכנות  כי  טען  העובד 
להשלים את ההתמחות על מנת למנוע ממנו לקבל 
את תיק הלקוחות, כפי שהם סיכמו ביניהם. מאידך, 
הסוכנות טענה שהעובד לא עמד בהתחייבויותיו, 
ובין היתר הוא אינו מחתים כרטיס, נוטל חופשות 
ללא אישור, מזלזל בנהלי העבודה, מתנהג בצורה 
הסכם  על  לחתום  סירב  במנהל,  ומזלזלת  בוטה 

העסקה חדש, סירב לצאת לפגישות ועוד.
שהועלו  הטענות  הוכחו  לא  כי  קבע  הדין  בית 
ויתרה  העובד  ביחס להתנהלות  הסוכנות  ידי  על 
מכך, בית הדין קובע כי העובד היה איש מכירות 
שנה,  כ־12  בסוכנות  הועסק  אשר  אפקטיבי 
לא  התמחות.  על  אותו  החתימה  אף  והסוכנות 
סביר, אומר בית הדין, כי כאשר מדובר על עובד 
בעייתי, הסוכנות תהיה מוכנה לאמן אותו לצורך 
תיעוד  כל  הוצג  לא  ובנוסף  סוכן,  רשיון  קבלת 
לשינוי התנהגות המלמד על זלזול, או על שיחות 

התראה ביחס להתנהגות שאינה ראויה. 
כאמור תיקו האישי של העובד לא כלל הערות 
מעין אלו. גם לעניין שעות העבודה בהן עבד הרי 
של  עבודתו  את  שיקפו  לא  הנוכחות  שכרטיסי 
העובד, אשר נפגש עם לקוחות גם מחוץ למשרד 

ולא נוהל מעקב על שעות עבודתו.

חוסר תום לב
נחתם,  שלא  החדש  העסקה  ההסכם  לעניין 
הראשוני,  ההסכם  לבין  בינו  השוני  כי  התברר 
יוותר  שהעובד  ביקשה  שהסוכנות  העובדה  הינה 
בעלות  לרכוש  ביכולתו  דנו  אשר  הסעיפים  על 
כי  הדין  בית  מסכם  לכן  הלקוחות.  תיק  על 
מהסיבות  פוטר  העובד  כי  הוכיחה  לא  הסוכנות 
אירוע  כל  הוכח  לא  פוטר.  טוענת שבגינן  שהיא 

יוצא דופן המצדיק את פיטורי העובד ולא הוכח 
כי חל שינוי בהתנהגותו או בתפקודו של העובד 
בסמוך לפיטוריו, לכן קובע בית הדין כי פיטורי 
תקין,  בהליך  לכאורה  שבוצעו  אף  על  העובד, 
פוטר  העובד  כי  סביר  אף  לב.  תום  בחוסר  נעשו 
על מנת שהסוכנות לא תידרש להעביר אליו את 

תיק הלקוחות.
העובד דרש בתביעתו, בין היתר, כי תיק הלקוחות 
יועבר אליו או שיקבל פיצוי כספי. בית הדין אשר 
חוזה העסקתו של העובד קובע כי לשון  בוחן את 
ועולה  משמעית  וחד  ברורה  הצדדים  בין  ההסכם 
אם  רק  העובד  אל  יועבר  הלקוחות  תיק  כי  ממנה 

הוא יהיה סוכן ביטוח מורשה. הואיל והעובד אינו 
סוכן ביטוח במועד סיום העסקתו, הרי שהעובד לא 
זכאי לקבל את תיק הלקוחות לידיו, אף אם קיבל 
רשיון סוכן מורשה במועד מאוחר יותר - מדובר על 

חוזה על תנאי אשר לא התקיים. 
הליך  על  פיצוי  דרש  לא  והתובע  הואיל 
פיטוריו, ועל אף שדעתו של בית הדין אינה נוחה 
מהתנהלות הסוכנות, לא פוסק בית הדין פיצוי על 
הליך הפיטורים אך גם לא פוסק הוצאות לטובת 

הסוכנות לאור התנהלותה בפיטורי העובד.

סוכן  רק  לזכור,  מאוד  חשוב  יועמ”ש:  הערת 
ביטוח  לסוכן  דין.  פי  על  לעמלות  זכאי  ביטוח 
סוכן  שאינו  גורם  אף  עם  עמלה  לחלוק  אסור 
בגין  תשלום  למנוע  כדי  באמור  אין  ביטוח. 
"הפניה" אשר נעשתה לסוכן על ידי גורם כלשהו, 
בכפוף לעמידה בהוראות הרגולציה לעניין אופן 

תשלום בגין הפניה.
לא ידוע אם יוגש ערעור לבית הדין הארצי על 

פסק הדין. 

הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת
סוכני ביטוח  רן
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לסוכן ביטוח אסור לחלוק עמלה עם אף גורם שאינו סוכן 
ביטוח. אין באמור כדי למנוע תשלום בגין "הפניה" אשר 

נעשתה לסוכן על ידי גורם שלישי 
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טסלה נכנסת לעסקי הביטוח 
ופותחת סוכנות

על י עירפול  הביטוח. לאחר  נכנסת לעסקי  האוטונומי טסלה  הרכב  צרנית 
ביטוח  סוכנות  להפעיל  רישיון  קיבלה  הרכב  חברת  כי  התברר  כוונותיה, 
 State National Insurance חברת  של  הרכב  ביטוחי  את  שתמכור 

Company מקליפורניה.
במהלך החודשים האחרונים שקלה טסלה את דרך כניסתה לתחום ביטוח הרכב 
במטרה להוזיל את תעריפי הביטוח של המכוניות האוטונומיות שהיא מוכרת. 
על הפרק היתה כוונה להקים חברת ביטוח חדשה, מהלך שיחייב אותה להשקיע 

מיליוני דולר בחברה כדי להבטיח לה את 
ההון הנדרש על פי חוקי הביטוח. היא גם 
ביטוח  חברת  עם  שותפות  להקים  בחנה 
שגם היא היתה מחייבת להשקיע עשרות 

מיליוני דולר.
מדיווח המפקח על הביטוח של קליפורניה 
מתברר, כי טסלה בחרה בדרך של הקמת 
עם  התקשרות  הכוללת  ביטוח  סוכנות 
חברת ביטוח קיימת. היא תאפשר לטסלה 
לקוחות  של  הביטוח  פרמיית  את  להוריד 
ובמקרים   20% של  בשיעור  שלה  הרכב 
מסוימים להוזיל את הפרמיה בשיעור של 

30%. ההוזלה הזו מבוססת על ההערכה שטסלה תוכל לטפל בנזקים שייגרמו 
לרכב במקרה של תאונה, על בסיס הטכנולוגיה והיכולת לתקן את כל הנדרש 

במכונית האוטונומית.

מצלמות המהירות 
מסייעות בזיהוי רכבים 

בלתי מבוטחים

לאכיפת מ המיועדות  בכבישים,  המהירות  צלמות 
עבירות של נהיגה במהירות מופרזת, גם ממלאות 
בארה"ב,  לואיזיאנה  ממחוזות  באחד  נוסף.  תפקיד 
מבוטחים  בלתי  רכבים  בזיהוי  מסייעות  המצלמות 

הנוסעים בכבישי ארה"ב.
תפיסת הרכבים הבלתי מבוטחים נעשית 
באמצעות צילום לוחית הרישוי של הרכב. 
כלי  את  המאתר  למחשב  מוזרם  המידע 
בלתי  רכב  בעל  מבוטחים.  הבלתי  הרכב 
 500 של  קנס  על  הודעה  מקבל  מבוטח 
דולר. לבעל הרכב תהיה אפשרות להוכיח 
מיד  ביטוח  או רכש  ביטוח לרכב  לו  שיש 
לאחר קבלת ההודעה ואז הקנס ירד ל־200 

דולר.
במצלמות  לשימוש  הצלחה  תהיה  אם 
המהירות בתפיסת בעלי רכב ללא ביטוח, 
את  להרחיב  ישקלו  בארה"ב  הרשויות 
השימוש במצלמות התנועה במדינות נוספות בארה"ב. 
כך, הם מקווים, יצליחו להתמודד בתפיסת רכבים ללא 

ביטוח.

 דוד ליפקיןביטוח בעולם

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

דרושים

סוכנות מור ביטוח ופיננסים בקריית אונו מציעה משרד 
מושלם לסוכן ביטוח בקריית אונו. המשרד כולל חדר 

ישיבות וסביבה נעימה. ניתן להרחיב את הקשר גם 
yuval@mor-ins.co.il :לשת״פ. לפרטים יובל 

054-7179599

לסוכנות ביטוח מובילה בגן יבנה דרוש/ה למשרה מלאה 
פקיד/ה לביטוח אלמנטרי הכולל רכב, דירה ועסקים. 

ניסיון בנתינת שירות מכירתי ללקוחות קיימים וחדשים,  7 
שנים ניסיון מינימום. תנאים מצויינים ושעות עבודה נוחות.

דרוש/ה לתפקיד שירות לקוחות )לא מוקד( בסוכ' ביטוח 
בשרון, משרה מלאה א-ה 08:15-17:00, חובה ניסיון 

בשירות לקוחות בביטוחי בריאות/ חיים, יתרון ליוצאי 
סוכנויות ביטוח. התפקיד כולל: מענה לשיחות יוצאות/ 

נכנסות, טיפול בעדכון שינויים בפוליסה, הסבר כל כיסויי 
הפוליסה, הסבר גבייה וטיפול מול חברות הביטוח/

בנקים. נדרש אוריינטציה מכירתית/ ראש גדול/ אחריות 
ומסירות/נעימות והקשבה. בונוסים תמריצים ועוד.. שכר 

גבוה למתאימים. אווירה חמה ומשפחתית, הפקות אירועי 
 גיבוש חברה, הכשרות במקום. לשליחת קו"ח

 jobs@ins2000.co.il , או 052-4175111 בוואטאפ
תפקיד שימור לקוחות  )לא מוקד(. משרה מלאה א-ה 

08:15-17:00. חובה ניסיון בשימור לקוחות בביטוחי 
בריאות/ חיים . יתרון ליוצאי חברות ישירות. שכר גבוה 
למתאימים , יעדי מדרגות ובונוסים. נדרש אוריינטציה 

מכירתית/ ראש גדול/ אחריות ומסירות/נעימות 
והקשבה. בונוסים תמריצים ועוד - שכר גבוה למתאימים. 

אווירה חמה ומשפחתית, הפקות אירועי גיבוש חברה, 
 . jobs@ins2000.co.il הכשרות במקום. לשליחת קו"ח

או 052-4175111 בוואטאפ 

חיתום והפקה. תפקיד זמנית -החלפה לחל"ד עם אופציה 
לוותק בחברה. משרה מלאה א-ה 08:15-17:00. חובה 

ניסיון והכרת פוליסות הבריאות/חיים. יתרון לבעלי ניסיון 
בהפקה וחיתום בעולם הביטוח. התפקיד כולל: שליחת 

פוליסות לחב' ביטוח לצורך הפקה. ביצוע מסמך השוואה 
בין פוליסות קודמות לפוליסות חדשות לפני העברה 

לחיתום. טיפול בהשלמת מסמכים רפואיים והשלמת 
תהליך חיתום עד להפקת סיום הפוליסה. נדרש ראש 

גדול/ אחריות ומסירות/נעימות והקשבה. שכר ממוצע 
+7000. אווירה חמה ומשפחתית, הפקות אירועי גיבוש 
חברה. לשליחת קו"ח jobs@ins2000.co.il  או -052

4175111 בוואטאפ

לסוכנות ביטוח באזור ראשון לציון דרושים אנשי/
נשות שיווק גם ללא ניסיון, למשרת תיאום פגישות 

ותפעול במשרד בין השעות 09:00 – 15:00 )גמישות 
בשעות(, תיאור התפקיד : ביצוע שיחות יוצאות ללקוחות 

פוטנציאליים לתיאום פגישות, הכנת הצעות, מתן מענה 
ללקוחות קיימים וכו' עבודה מאתגרת וגמישה, אין צורך 
בידע מוקדם אלא רק ביחסי אנוש טובים ורצון להצליח, 

הכשרה תינתן במקום, ליווי להצלחה שכר בסיס + 
עמלות גבוהות למצליחים דרישות : מוטיבציה גבוהה, 

ניסיון בתיאום פגישות -יתרון, ראש גדול. קורות חיים יש 
לשלוח GIL@BEYAHAD-INS.COM נייד 052-7703399

לסוכנות ביטוח במודיעין, בקניון עזריאלי,  דרוש/ה 
פקיד/ה עם ניסיון למשרה מלאה לעבודה בביטוח 

אלמנטרי דרישות התפקיד: תפעול המשרד, הפקת 
פוליסות רכב, עבודה מול מבוטחים וחברות ביטוח. נא 

eyal@sos-ins.co.il לשלוח קורות חיים למייל

 לסוכן ביטוח בירושלים, דרושה עובדת עם נסיון בתחום 
האלמנטרי ויכולת טובה בתפעול מערכות מחשב ישראל 

0546564001

דרושה מזכירה עם ניסיון באלמנטרי. אופציה למשרה 
Office@ .חלקית. כרגע לתקופה זמנית. לא חובה ניסיון

mazal-ins.co.il

שכירות משנה

סוכנות ביטוח בצמיחה מציעה: עמדת עבודה כולל 
הכול ב 1200 ₪ לחודש כולל חניה, חדרי עבודה כולל 
2 חניות בין 3000 /4000₪. כולל ליווי מקצועי, מיקום 

מנצח לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון 03־9591333 
 052־7703399 /052־4526944 מייל: 

ins.com־office@beyahad
מפרטי להשכרה משרד ברחוב החילזון 15 ש גן, 

משופץ אדריכלית, מפואר, תקרות גבוהות, מואר, 
קומת קרקע עם גינה אחורית, יש מטבחון, באמצע 

4 חברות ביטוח, סופר מרכזי. חדר פרטי 15 מטר 
־ מחיר 1,500 שקל, כולל ארנונה, אחזקה, מים 

וחשמל. יש אפשרות ל־2 חדרים, 40 מטר, מחיר 
3,000 שקל, כולל ארנונה, אחזקה, מים וחשמל כולל 

חנייה אחת. קרן דבורא 054־4225655
להשכרה משרד2 חדרים, 40 מ', קומה 2, ברח' תל חי 

בכפר־סבא. מיידי, כולל ריהוט 052־2891841

בראשל"צ משרדים מקסימים מסודרים ומאורגנים 
לכניסה מיידיתעד 75 מ"ר ניתן לשכור גם חדר אחד. 

לפרטים ארז לוי 0547966694 ,  039520400

חדר/ים להשכרה גדולים מרווחים ומוארים )אפשרות 
לקבל מרוהט (. להשכרה כדייר משנה, בסוכנות לביטוח.

המחיר פיקס = כולל כל  המיסים. עלות חודשית וללא 
התחייבות המשרד ממוקם  בראשון לציון, ליד קניון הזהב 

/ סינמה סיטי. גישה לתחבורה ציבורית, חניה חופשית.
ins.co.il־shlomo@ks .2944888לפרטים – שלמה 052־

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

סוכנות ביטוח מציעה שירותי משרד ותפעול לסוכנים מול 
חברת כלל , ברמה גבוהה בתחום הפנסיוני , ביטוחי חיים 

ובריאות במגוון דרכי התקשרות אטרקטיבי מאוד לבירורים 
mayyona04@gmail.com  054-3073833 שוקי

רוצה לחזק את המשרד? להקים אגף חדש? )חיים /
אלמנטרי/ בריאות(?   מתלבט אם למכור את התיק?  

פגישה ללא התחייבות. נתן ־ 052־9770368 או במייל:  

7305550@gmail.com

מחפשים בית ? רוצים להוריד עלויות למינימום 

)שכירות, מזכירות , תפעול, חניה וכו' (אנו מציעים את 

כל אלו וכן שת"פ בין סוכנים ותיקים לסוכנים צעירים, 
בין סוכני אלמנטר לסוכני חיים.בנוסף שרותי פיקוח 

צמודים ואיכותיים וסביבת עבודה תומכת להצלחה עם 
קבלותהשיחה החשובה ביותר שעשיתם בעשור !!! 

 ins.com־gil@beyahad תתקשרו.המייל שלי 
הנייד שלי לפרסום 0527703399

shutterstock :מסייעת בזיהוי רכבים בלתי מבוטחים | צילום

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערו של חבר הלשכה 

אלי עמדי על פטירת אחיו  

שמעון עמדי ז"ל
שלא תדע עוד צער

mailto:GIL@BEYAHAD-INS.COM

