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מסקר שערכה לשכת סוכני הביטוח 
בתחומי שירות החברות בתחום 

הביטוח הפנסיוני והחיים עולה כי 
חברת איילון מובילה בפער קטן. עוד 

עולה כי הסיבות הנתפסות לנזק 
שנגרם לסוכנים הן פנייה ישירה 

ללקוחות הסוכנים, הצעת תנאים 
וכיסויים יותר טובים באופן ישיר 

וככלל, הסכמים ישירים עם עסקים 
תוך דילוג על הסוכנים

הסקר שנערך במרץ כלל 700 

סקר הסוכנים הפנסיוניים ל-2014: שירות 
החברות בתחום הביטוח הפנסיוני והחיים - 

<< כנס ביטוח 
ופיננסים 2014: 

בעד תחרות, נגד 
פיקוח יתר

עמוד 2

<< יוסי מנור נבחר 
 MDRT ליו"ר

בישראל
עמוד 5

<< חיים כץ: 
המדינה אשמה 
בכך שלאנשים 

אין פנסיה
עמוד 8

<< סוכני הביטוח 
יצטרכו להמציא 

את עצמם מחדש 
בעולם המשתנה

עמוד 7

בינוני עד נמוך 
"איילון" מובילה בפער קטן משאר החברות. אברמוביץ: 
"ירידתה של הראל למקום הלפני האחרון בשל פגיעתה 
בסוכני הביטוח בפעילות השיווק הישיר, מראה כי בעיני 

הסוכנים שירות טוב אומר גם דאגה לפרנסתם"

המשך בעמוד 3

משך הזמן בטיפול בתביעות
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 ביטוח פיננסים 2014:
בעד תחרות, נגד פיקוח יתר

1,700 סוכני ביטוח הגיעו לכנס ביטוח ופיננסים ה-35 של 
לשכת סוכני הביטוח באילת שהסתיים היום. השנה נערך 

הכנס בסימן מובילים שינוי בעולם הפנסיוני, והתמקד 
בהרצאות מקצועיות לסוכנים.

בין ההרצאות שהתקיימו בכנס: השפעת רשתות על עסקים 
מפי העיתונאי דרור גלוברמן; אבי רוזנבאום, סמנכ"ל בכיר 
ומנהל מטה חטיבת חיסכון ארוך טווח, כלל חברה לביטוח 

הסביר על מסמך הנמקה הלכה למעשה בראי חברת הביטוח. 
פרופ' אורלי שדה מהאוניברסיטה העברית סקרה ממצאים 
אקדמיים שנאספו על שיקולים וכלים לקבלת החלטות על 

הפנסיה שלנו.
כמו כן התקיימו שני רבי שיח במהלך הכנס: "משבר הפנסיה" 
– בהשתתפות הח"כים ניסן סלומינסקי, חיים כץ, מיכל בירן, 
עליזה לביא, מנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה יהודה בן אסאייג 

ונשיא הלשכה אריה אברמוביץ )הרחבה בעמוד 8(; ו"איך 
נהפכה הפנסיה לנושא החם בתקשורת הכלכלית" - פאנל 

בהשתתפות העיתונאים שאול אמסטרדמסקי, רחלי בינדמן, 
רון שטיין, רועי ברגמן, עופר נוריאל, אלי רוזנברג ואסא ששון 

)הרחבה בעמוד 7(. 
במהלך הכנס נערך טקס הוקרה לאודי כץ, נשיא הלשכה 

היוצא, שקיבל אות הוקרה על פעילותו. הסוכנים נהנו 
מהופעה של מיקי גבריאלוב שאירח את ירמי קפלן, אברהם 

טל וצביקה הדר.
המפקחת על שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר דורית 

סלינגר נאמה בפני באי הכנס בערב הפתיחה. "יש לפעול 
לשוק תחרותי שיוכל להציע מגוון מוצרים. כיום כמעט ואין 

פיתוחים מצד חברות הביטוח עבור התקופה שלאחר הפרישה. 
 נדרש שינוי מהותי בשוק", ציינה. 

"אנו פועלים בעולם שבו תוחלת החיים מצויה בסימן עלייה 
מתמדת, בסביבת ריבית נמוכה, בתנודתיות בשוק ההון 

ובשינויים בשוק העבודה. בתנאים אלה, הבטחת הכנסה בעת 
פרישה הינה אתגר לא פשוט. יש צורך בהגדלת מקורות 
החיסכון ובאיתור מקורות שיכולים לשמש לזמן פרישה. 

ציבור המבוטחים לא מודע להשלכות של מהלכים של ניצול 
מוקדם של כספים. בקרוב נפרסם הבהרות בנוגע לפרקטיקות 

נאותות בהתנהלות הסוכן. אנחנו רוצים לעקר את ניגודי 
עניינים, ליצור סטנדרטים של שירות ושוק משוכלל".

יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני יובל ארנון אמר בערב הפתיחה 
כי נושא הפנסיה חייב לעבור טיפול יסודי מהשורש. "אני מציע 

להפסיק לדבר רק על תשואות ודמי ניהול ולהתחיל לדבר 
על ציר הפנסיה. בעידן הנוכחי תוחלת החיים העולה, הרגלי 

הצריכה השונים והריבית נמוכה, הרי ששיעור התחלופה 
נמוך מאוד. הדרך לציר הפנסיה רוויה במכשולים, והיחידים 

שמובילים את המבוטח לכל אורך חייו הם רק סוכני הביטוח. 
מי שחושב שמחשב יכול להחליף סוכן - טועה ומטעה".
נשיא הלשכה אריה אברמוביץ סקר בפני באי הכנס את 
פעולות הלשכה העיקריות. "בחודשים האחרונים ערכנו 

פגישות בכנסת עם ח"כים רבים, בהם יו"ר ועדת הכספים 
ניסן סמולינסקי, סגן שר האוצר מיקי לוי, ויו"ר ועדת העבודה 

והרווחה חיים כץ. "פגישות האלה עומדות בסימן איומים 

קשים מצד הרגולציה, ואנחנו חושבים שאפשר להסיר אותם 
דרך הכנסת. אנחנו מוצאים שם אוזן קשבת".

לדבריו, הלשכה מעוניינת בפגישה קבועה חודשית עם 
המפקחת על שוק ההון במשרד האוצר, שתלווה בפגישות עם 
גורמים נוספים באוצר. "בסך הכל אנחנו רוצים להיות שותפים 

בכל התהליכים שמתקיימים בענף הביטוח בימים אלה".
בהמשך סקר אברמוביץ את הנושאים שעומדים על הפרק, 

בהם חוזר העמילות שנדחה בינתיים ל-2015. "אנחנו נמצאים 
בדיונים עם הפיקוח שטוענים שהחוזר אושר בכנסת הקודמת. 

ככלל, עמדתנו היא שהפיקוח לא צריך להתערב בעמלות 
שבינינו לבין חברות הביטוח. אם החוזר יגיע נדון, בו אבל 

אנחנו מנסים להעיף אותו לחלוטין מהשולחן".
אברמוביץ ציין את עמדת הלשכה בנושא חוסר האפשרות 

לנייד פוליסות ביטוח. "הלקוחות לא יכולים להיות שבויים של 
חברות הביטוח. דרשנו מהמפקחת לאפשר ניוד. אין לנו ספק 

שהעובדה שלקוח לא יכול לנייד את עצמו פוגעת בו, בשירות 
ובדמי הניהול". 

גם בתחום הפנסיה תפעל הלשכה. כיום יש רק תוכנית 
פנסיה אחת שמוצעת למבוטחים, ולדברי אברמוביץ, מדובר 

במצב לא בריא. "נחשוב על אפשרות לפתח תוכניות חדשות 
יחד עם האוצר, כדי שתתאפשר תחרות בריאה בשוק. גם 

הניסיון לקשור אותנו לדמי הניהול הוא לא מוצדק ולא נכון. 
הוריתי לוועדה לביטוח פנסיוני לנסות למצוא מודל חדש 

לפיו העמלות שלנו מחברות הביטוח לא יהיו קשורות לדמי 
הניהול". 

אברמוביץ הדגיש כי יפעל לחיזוק הסניפים והמחוזות. "אני 
רואה אותם כאחד מאבני היסוד של הלשכה. הקשר לשטח 
ולסוכנים חשוב מעין כמוהו ולכן אנחנו מחזקים את השטח, 

מקיימים ימי עיון מקצועיים ופעילות מגבשת. אנא הגיעו 
למפגשים האלה. חשוב שיהיו כמה שיותר סוכנים – שתשמעו 

אותנו ושנשמע אתכם". 
גם נושא הביטוחים הישירים שמשווקות חברות הביטוח 

יטופל. "עמדת הלשכה היא שאנחנו המשווקים היחידים של 
תוכניות הביטוח. אנחנו לא חושבים שחברת ביטוח צריכה 

לשווק מעל הראש שלנו, ובתנאים מועדפים. לא נשקוט עד 
שזה לא ייפסק. הקמנו מוקד לצורך כך ונטפל בנושא הזה 

בצורה רצינית ביותר".

צילום השער וכל הצילומים מכנס אילת: ארן דולב

יובל ארנון. טיפול יסודי מהשורש לפנסיה
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המשך מעמוד 1

החברות צריכות להפסיק את 
השיווק הישיר

סוכנים פנסיוניים, המהווים מדגם מייצג, ומטרתו לדרג את רמת 
השירות של חברות הביטוח בתחומי הביטוח הפנסיוני והחיים. 
הסקר, שבוצע על ידי מכון דיאלוג, דירג את רמת השירות של 
החברות על פי שביעות רצון הסוכנים העובדים עמם. הוא הוצג 

לראשונה בכנס הלשכה שנערך השבוע באילת, בהשתתפות 
כ-1,700 אנשי ביטוח ופיננסים. 

הסקר נבנה על בסיס פרמטרים חדשים ברובם, ועל כן אי אפשר 
להשוות אותו לסקרים בשנים עברו. למדדי השירות ישנה חשיבות 
רבה מבחינה צרכנית, מהיותו של סוכן הביטוח החולייה המחברת 

בין החברה ללקוח, ומכאן - ביטוי לרמת השירות של החברות 
ללקוחות.  

הסקר בדק עשרה קריטריונים של שירות, בהם טיפול החברה 
בביצוע שינויים; משך הזמן בטיפול בתביעות; קלות ההשגה של 

עובדי החברה באמצעים השונים; מהירות הטיפול/ קביעת מועדים 
לסיום הטיפול; טיפול החברה בעדכון מידע מקוון; תוכנית ההדרכה 

השנתית של החברה; שקיפות החישוב של העמלות בחברה; הכלים 
שמעמידה החברה לרשותך לבדיקת העמלות וכל תגמול אחר; 

תפקוד מפקד הרכישה שלך בחברה; היכולת להגיע לפגישה עם 
מנהלים בחברה בזמן סביר.

ֿמהסקר עולה כי תפקודם של מנהלי הפיתוח העסקי/ מפקחי 
הרכישה בחברות זוכה לשביעות הרצון הגבוהה ביותר של הסוכנים 
)7.6(, בעוד שהכלים שמעמידות החברות לבדיקת תגמולי הסוכנים 

– כספיים ואחרים, זוכים לשביעות הרצון הנמוכה ביותר של 
הסוכנים. בתוך כך, קריטריונים מהותיים בשירות ללקוח כמו מהירות 

הטיפול של החברות/ קביעת מועדים לסיום הטיפול, משך זמן 
הטיפול של החברות וזמינות עובדי החברות זוכים אף הם לציונים 

נמוכים. 

הסקר בדק מהן הבעיות שעמן מתמודדים הסוכנים הפנסיוניים 
מול חברות הביטוח. לאותן בעיות משקל רב מעצם השפעתם על 
השירות ללקוחות. באופן כללי, כ-70% מהסוכנים ציינו כי קיימת 

בעיה כלשהי בחברת הביטוח העיקרית שעמה הם עובדים, תוך 
שמחצית מהמציינים )35% מהסוכנים( טענו כי מדובר בשירות 
המוענק על ידי החברות. בעיה עיקרית נוספת שצוינה על ידי 
סוכנים רבים היא מידת ההוגנות בעמלות. שני נתונים בולטים 
נוספים: שיעורים גבוהים של סוכנים פנסיוניים שאינם מרוצים 
מהוגנות העמלות בהראל ושיעורים גבוהים של סוכנים שאינם 

מרוצים מהשירות במנורה מבטחים. 
בתוך כך, שלוש סיבות מרכזיות נתפסות על ידי הסוכנים ככאלה 

שגורמות נזק רב על ידי החברות בפעילותן הישירה בביטוח 
הפנסיוני: פנייה ישירה ללקוחות הסוכנים, הצעת תנאים וכיסויים 
יותר טובים באופן ישיר  וככלל, הסכמים ישירים עם עסקים תוך 

דילוג על הסוכנים.   
הסוכנים תופשים את הראל גם כחברה שמובילה במכירות 

פנסיוניות ישירות תוך עקיפת הסוכנים )17%( וככזו שגורמת 
לסוכנים את הנזק הרב ביותר בעקבות פעילותה הישירה )32%(. גם 

הפניקס זכתה לשיעורים דו-ספרתיים )13%( כחברה המזוהה עם 
מכירות ישירות. 

הסקר כלל התייחסות להיבטי השירות גם ברמת מחוזות/ מרחבי 
הפעילות בכל חברה. בכך מציג הסקר תמונת מצב פרטנית יותר, 

בפריסה ארצית, בנוגע לרמת השירות הניתן לסוכנים באזור 
פעילותם. בהראל הצטיין מחוז מרכז המשמר )7.3(; במגדל – מחוז 

סוכנויות )7.1(; בהפניקס – אשכול דן )7.5(; בכלל ביטוח – מחוז 
ירושלים והדרום )6.8(; במנורה מבטחים – מחוז ירושלים )7.1(; 

ובאיילון הצטיין מחוז ת"א )7.1(.
חברת הכשרה, שאין בבעלותה קרן פנסיה ומשקלה במסגרת 

החברות העיקריות שעמן עובדים סוכני הביטוח הוא הנמוך ביותר, 
נדגמה בנפרד ולאור ממצאיה הטובים בסקר )7.6( בחרה הלשכה 

לציינה לשבח.
לדברי נשיא לשכת סוכני ביטוח בישראל אריה אברמוביץ, "חברות 

הביטוח פועלות באופן ישיר והתוצאה היא אחת – גריפת רווחים 
על חשבון מתן שירות מיטבי ללקוחות. רמת השירות של החברות 

מצביעה יותר מכל על הצורך של החברות להפסיק את השיווק 
הישיר ולהבין שללא סוכני הביטוח הן לא יוכלו להעניק את השירות 

המצופה ללקוחות. במציאות שבה אנו פועלים, לשירות חשיבות 
עצומה, וללא מחויבות למצוינות בשירות לחברות באמת לא יהיה 

מה למכור לציבור. לשירות יש מחיר – וחברות שלא ישכילו לשפר 
את השירות יאבדו לקוחות. הלשכה בראשותי מחויבת להבטיח 

מצוינות בשירות ולהבטיח כי חברות הביטוח יפעלו עם הסוכנים ולא 
נגדם. בסופו של דבר, אין תחליף לשירות האישי של סוכן הביטוח 

ולמאמצים הרבים שהוא משקיע להבטחת עתידם של לקוחותיו".

יחס החברות לסוכנים
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לחבר הלשכה עוזי ארגמן
ברכות לבביות
להולדת הנכדה
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אברמוביץ: "נבנה מציאות שבה סוכן 
הביטוח הוא האוטוריטה המקצועית בענף"

מי כמונו יודע להעריך עוצמה. מי כמונו יודע להעריך איכות. 
אני מסתכל על האולם המלא פה הערב. פגשתי פה חברים 

שלי שהם סוכני ביטוח עשרות שנים, אני מתרגש לראות פה 
את הדור הבא של הענף.

מי שייקח חלק בשלושת ימי הוועידה יידע מהי עוצמה, מהי 
לכידות. מהי איכות, כי זה הציבור שיושב פה הערב – ציבור 
מלוכד, איכותי - וביחד נפעל בעוצמה ציבורית, מקצועית, 

תקשורתית ופוליטית. 
אני מברך את הממונה על שוק ההון והחיסכון דורית סלינגר, 

יו"ר לה"ב אהוד רצאבי, יו"ר איגוד חברות הביטוח עופר 
אליהו, יו"ר התאחדות חברות לביטוח חיים זאב אבן חן, 

סוכנות וסוכנים יקרים.
נכנסתי לתפקיד נשיא לשכת סוכני הביטוח לא מפני שאני 
אוהב את כל מה שקיים במציאות ומשלים אתו. אני מאמין 

שללשכת סוכני ביטוח יש תפקיד - לשנות מציאות. וזה 
בדיוק מה שאני מבקש מכם להאמין בו, לתת כתף, מכיוון 

שזה אפשרי ובעל סיכויים ויכול לקרות הרבה יותר מהר ממה 
שאנחנו חושבים.

סוכן הביטוח הוא נכס לכלכלת ישראל. סוכן הביטוח הוא 
נכס לחברה הישראלית - שממנה אנו באים. את החברה 
הישראלית אנחנו משרתים, ולה אנו מחויבים. יחד נבנה 

מציאות שבה סוכן הביטוח הוא האוטוריטה המקצועית בענף. 
ביחד אפשר לבנות עתיד שבו הילדים שלנו, שאת חלקם אני 

רואה כאן הערב, נכנסים לענף ולעסקים שלנו בכדי להיות 
הדור הבא בענף הביטוח. 

אנחנו יכולים לבנות מציאות חדשה. מציאות ישראלית שבה 
כל אחד יודע מה ההבדל בין ביטוח שעושה סוכן ביטוח שהוא 
בעל רישיון, שלמד את המקצוע - לבין מה שמוכרים טלפנים, 

מוקדנים, חקיינים ויונים. אנחנו יכולים לבנות עולם שבו 
חברות הביטוח לא משווקות יותר באופן ישיר.

אלה לא דברים פשוטים, אין פה מעשה קוסמות, אבל בעבודה 
נחושה וחכמה, ובשיתוף פעולה של כל סוכני הביטוח ביחד 
עולם כזה הוא אפשרי. אם יש באולם הזה אנשים ספקנים, 

אולי אפילו פסימיים, שאינם מאמינים שזה אפשרי – אז 
לשכת סוכני הביטוח תעשה את הבלתי אפשרי. 

חברים, כדי לבנות מציאות, אי אפשר להשתמש רק בכוח. 
זה נכון, צריך גם להשתמש בעוצמה, ובשבועות האחרונים 

הלשכה הוכיחה שכאשר צריך להוריד את הכפפות ולהשתמש 
בכוח ובעוצמה – אנחנו יודעים לעשות את זה.

גם מי שיש לנו עמם מחלוקות - ולעתים מחלוקות קשות 
- הם שותפים שלנו. אנחנו מקבלים אותם, מחבקים אותם 

ואוהבים אותם, מכיוון שככה נוהגים בין שותפים. חברות 
הביטוח שנמצאות כאן הערב הן השותפות שלנו. הרגולטור 
ומשרד האוצר הוא שותף שלנו. חברי הכנסת הם שותפים 

שלנו. הלשכה היא יד מושטת להבנות. הלשכה היא יד מושטת 
להסכמות. 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע, 365 ימים בשנה.

חברים, לא באתי הערב כדי להאריך בדברים ולחפור לכם. 
בשביל זה יש לי את מחר בבוקר. ובכל זאת, אני רוצה לומר 

לכם לקראת סיום. יש ימים שהם מאחורינו, ויש ימים שהם 
לפנינו. הימים שבהם מותר להעליב, להכפיש, ולפגוע בציבור 

ישראלי, עובד והגון, שבהם פגיעה כזאת עוברת ללא תגובה – 
הימים האלה הסתיימו.

הימים שבהם כל סוכני הביטוח בישראל מאוגדים בלשכה, 
הימים שבהם הלשכה היא גורם מוביל בכלכלה הישראלית, 

הימים שבהם הלשכה היא גורם מעורב בהחלטות הרגולציה, 
והדבר כי חשוב - הימים שבהם הלשכה נותנת שירות מעולה 

לסוכנים – עוד לפנינו, והימים האלה היא משימה שלי, של 
נבחרי הלשכה ושל כולנו.

כל מה שקורה פה הערב הוא לא מובן מאליו. חברי הכנסת 
הבכירים שמגיעים, העיתונאים המובילים בעיתונות הכלכלית, 

אנשי המקצוע מהשורה הראשונה.
מגיעות תודות רבות לאנשים שנתנו את הזמן ואת האנרגיות 

שלהם להפקת האירוע והכנס. ראשית, תודה ליובל ארנון 
ולאריק ורדי שהפיקו וניהלו את הכנס; לסגנים שלי, אורי 

צפריר ושוש כהן; לעובדי הלשכה כולם, ובמיוחד לחנה 
ולנורית – תודה. בהזדמנות הזאת אני רוצה להגיד למנכ"ל 

הלשכה מוטי קינן שני דברים – תודה על הכנס ומזל טוב. אני 
.MDRT-רוצה לברך גם את יוסי מנור על בחירתו ליו"ר ה

בנימה אישית, אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולברך אדם יקר 
שהיה נשיא וג'נטלמן – אודי כץ. אני רוצה להודות לך באופן 

אישי על הדרך שבה העברת את תפקיד הנשיאות. הוכחת 
שאתה יודע גם להיות מנהיג וגם להיות חבר. בשם כולנו אני 
רוצה להודות לך על הדרך שבה הובלת את הלשכה בשנים 

האחרונות. 
בשם הוועד המנהל ובשמי, לא עלינו על הבמה כדי שתגידו 

לנו תודה. אנחנו פה כי אנחנו רוצים להגיד לכם תודה על 
שנתתם בנו את האמון, ועל התמיכה שלכם בשבועות 

אחרונים, על זה שאתם נותנים לנו את הרוח הגבית. בשמי 
ובשם הוועד המנהל, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה.

אברמוביץ. יודעים להוריד את הכפפות כשצריך
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נשיא הלשכה לשעבר יוסי מנור נבחר 
לכהן כיו"ר MDRT ישראל

בתחילת השבוע נבחר יוסי מנור ליו"ר MDRT ישראל בכנס 
הארגון שנערך באילת, במקום רם מסחרי שסיים את תפקידו. 

מנור, 67, כיהן כנשיא לשכת סוכני הביטוח ב-2007-2001.
מנור החל את דרכו כסוכן ב-1976. כיום, הוא מספר בגאווה, 

משרדו מנוהל על ידי דור ההמשך. "שניים מתוך שלושת 
ילדיי עובדים בסוכנות: שי, בעל תואר ראשון בביטוח ותואר 
שני במינהל עסקים מנהל את התחום האלמנטרי וקרן, אף 

היא בעלת תואר ראשון בביטוח, מנהלת את תחום החיסכון 
ארוך טווח, בריאות וסיעוד. אנחנו מאמינים שאנו עושים את 

עבודתנו נאמנה".
החל מהשבוע עומד מנור בראשו של הסניף הישראלי של 

המועדון שכפוף להנחיות, להוראות ולקריטריונים להצטרפות 
של הארגון הבינלאומי, שחברות בו כ-85 מדינות ו-40 אלף 

סוכנים.
מדי שנה מקיים הארגון העולמי כנס בארה"ב או בקנדה שבו 
משתתפים כ-6,000 סוכנים מרחבי העולם. לדברי מנור, "לנו 

יש כנס שנתי שמהווה גם חלק בלתי נפרד מלשכת סוכני 
הביטוח. נבחרתי לעמוד בראש המועדון, ויחד אתי יהיו 5-7 

חברי הנהלה. המועדון הישראלי אמור להביא לחבריו את כל 
האינפורמציה השיווקית המקצועית שניתנת על ידי המועדון 

הבינלאומי. היא כוללת נורמות, צורת התנהגות וכללים 
שהארגון מציב לחבריו".

האתגר הראשון שעומד בפני מנור הוא סריקה מדוקדקת של 
כל חברות הביטוח כדי לאתר סוכנים שעומדים בקריטריונים 

של המועדון, אך לא הצטרפו. "ההצטרפות ל-MDRT היא 
וולנטרית, ולכן אנחנו רוצים שחברות הביטוח יתמכו בהגעה 

של כמה שיותר ישראלים לכנס העולמי, מכיוון שמדובר 
בכינוס מקצועי שמחבר אותנו לעולם. אנחנו מתכוונים לצרף 
מנהלי מחלקות ביטוח חיים שיוכלו לתרום למועדון. כבר כאן 
בכנס פנו אלינו סוכנים שביקשו להצטרף. נערוך גם מפגשים 

של סוכנים שאינם חברים כדי להסביר להם על המועדון ושהם 
צריכים לשאוף להגיע למקום הזה".

לדבריו, הקריטריונים להצטרפות לא תלויים רק ביעדי מכירה 
ובוותק, אלא גם ביעדי איכות – מתן תמורה הולמת ללקוח. 

"הארגון שם דגש גם על תרומה לקהילה. לאחר הצונאמי, 
למשל, הארגון העולמי גייס כסף ובנה כפר שלם מחדש 

בתאילנד. בקבוצת המתנדבים היו גם ישראלים שהתנדבו 
לנסוע לחודש ולבנות את הכפר. יש מנגנוני תרומות רבים 

בארגון, שכוללים הגשמת חלומות לילדים חולים ברחבי 
העולם וסיוע באזורים מוכי אסונות. הארגון תרם למועדון 

הישראלי כשערכנו פעילות לילדים חולים".

התרומה הגדולה ביותר עבור סוכן שזוכה להימנות על הארגון, 
אומר מנור, היא היכולת לתת ולקבל. "כל אחד תורם מהניסיון 
ומהידע שלו ומקבל חזרה. חלוקת הידע היא חלק בלתי נפרד 
מהחברות במועדון. אם בעולם מתקיימים שינויים שרלוונטיים 
גם אלינו, נוכל ללמוד מהם. המועדון מעניק סופרמרקט ענק 

של מוצרים, איכויות שיווק ומכירה. טובי המרצים בעולם 
מגיעים להרצות בכנסי המועדון בנושא מוטיבציה, מכיוון שזה 

מקצוע שוחק של עבודה בלתי פוסקת של אחד על אחד. 
מהות סוכן הביטוח היא אנשים עבור אנשים". 

MDRT אמנם לא מתערב ביחסי עמלות וברגולציה, אבל הוא 
מעורב במתרחש בארץ ובחו"ל. לדברי מנור, "כנציג הלשכה 

בארגון לשכות הביטוח באירופה, אנחנו עוסקים גם ברגולציה 
חוצת גבולות, מה גם שעל פי תקנון הלשכה אני גם נהפך 
לחבר בוועדה הפנסיונית, כך שאני לא מנותק מהמתרחש. 

אני הולך לתרום גם מתוך ניסיוני וגם מתוך ידע שארכוש על 
המערכות העולמיות. 

"יש בעיות שמציפות את כל הארצות ואנו צריכים ללמוד 
להתמודד עמן, בהתאמה לייחודיות שבארץ: אין לנו מגוון 

מוצרים כמו במדינות אחרות, ואין לנו סוכנים שהם גם יועצים 
פיננסיים כמו בבריטניה, שם סוכן ביטוח מוכר גם משכנתא. 

יכול להיות שנחליט שגם בישראל אנחנו צריכים למכור 
מוצרים פיננסיים כמו משכנתאות. אנחנו חייבים ללמוד מה 

קורה סביבנו כדי להבין לאן אנו רוצים לצעוד. בשנה הקרובה 
נערוך מפגשים לחברי המועדון עם הרצאות מקצועיות 
ונשתלב בכל הפעילויות שיש ללשכת סוכני הביטוח".

או שאתה מחכה שילדיך או בני משפחתך ידאגו לך במקרה הצורך???

האם כבר הצטרפת לתוכנית 
ביטוח הסיעוד הכי זולה בארץ 

באמצעות לשכת סוכני ביטוח? 

סוכן יקר, 

lisov@insurance.org.il  03-6396676 .לפרטים:  טל

מנור. מתכוון לצרף מנהלי מחלקות ביטוח חיים
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סלומינסקי: הוועדה פתוחה בפני סוכני 
הביטוח להגיע לדיוניה ולהשפיע – נצלו זאת

"התחושה שלי היא שמאז שאריה אברמוביץ נבחר לנשיא 
הלשכה הוא לא עוזב אותי", כך פתח יו"ר ועדת הכספים, ח"כ 

ניסן סלומינסקי, את דבריו בכנס של לשכת סוכני הביטוח 
באילת. "בהחלט מגיעות לו מחיאות כפיים על כך. ועדת 

הכספים פתוחה בפניכם, וככל שתהיו פעילים בה יותר תוכלו 
להשפיע בזמן אמת. אברמוביץ מנצל היטב את ההזמנה שלי". 

סלומינסקי ציין בדבריו כי הקמפיין של ביטוח ישיר נגד 
הסוכנים היה "תת רמה ושפל גדול. לפני חצי שנה הייתם 

תחת מתקפה פרסומית, אבל באחרונה גיליתי שאתם יודעים 
להשיב מלחמה. הדימוי שצויר לסוכנים בקמפיין הוא לא נכון, 
אבל הבעיה היא שהוא מטפטף בציבור לאט לאט ובסופו של 
דבר יכול לחדור כנכון. לכן אני סבור שההגנה הכי טובה היא 

המתקפה הנגדית שעשיתם בקמפיין שלכם". 

הוא אף התייחס לבעיית השיווק הישיר של חברות הביטוח. 
"יכול להיות שדילוג עליכם יחסוך מעט כסף, אבל אתם 

חייבים להדגיש את ההפסד ללקוח שנוצר בוויתור עליכם. 
כשאין צורך להפעיל ביטוח הכל טוב, אבל ברגע שצריך אנחנו 

רוצים מישהו שיענה לנו ובחברה גדולה אנחנו לא נענים. 
או אז מתבררת חשיבות הקשר האישי של הסוכן. זה הכוח 

העצום שלכם על המשווקים הישירים. 
"הנקודה הזו מחברת אותי למכנה המשותף בינינו: עיקר 

תפקידכם הוא להיטיב עם הציבור. אתם רוצים שהלקוחות 
שלכם יקבלו את השירות הכי טוב והכי זול. הפנים שלכם 

הם לטובת האזרח. מהרגע שנבחרתי לעמוד בראש הוועדה 
הגדרתי את עצמי כקפיטליסט חברתי, שפניו לאזרח. עם 

זאת, יש מצבים שבהם השילוב לא מסתדר יחד וצריך לבחור 
אם להפעיל רגולציה לטובת האזרח". 

סמולינסקי ציין כי הדוגמה הבוערת היא כפל עמלות בכספי 
הפנסיה. "החוק קבע שעל כספי הפנסיה שאני מפקיד 

בחברות יש עלות הפקדה עד 4%, והעמלה הקבועה על 
כל התיק יכולה להגיע עד 1.05%. זה לא סכום זניח בכלל. 

מתברר שחברות הביטוח משקיעות את הכסף במוצרים 
משוכללים יותר - קרן פרטית או תעודות סל מחו"ל – 

ומחייבות את החוסך לשלם עמלה נוספת של 2% למפעיל. 
הם בעצם לוקחים את הכסף שלי וגובים ממני עמלות על 

המפעיל הפרטי. החברות לא עוברות על החוק, מכיוון שעד 
היום לא היתה מגבלה על כך. תפישת עולמי היא שלא ייתכן 

הדבר. 
"חברת הביטוח משחקת עם 70% מהחיסכון הפנסיוני שלנו. 

בשביל מה אנחנו משלמים לה עמלה אם היא עושה מה שכל 
ברוקר פשוט יכול לעשות? אני מצפה ממנה שתשתכלל 

ותכשיר מומחים למכשירים משוכללים מתוך החברה במקום 
לשלם לחיצוניים, או שלחילופין תשתמש במומחים חיצוניים, 

אך לא תיקח את הסכום ממני, אלא מהרווחים שלה. זו 
תפישת עולמי הבסיסית: אם נקבע סכום מסוים לעמלה, לא 

לוקחים ממני יותר מזה. אין כפל עמלות". 
לדבריו, חברות הביטוח טוענות שאם יאסרו עליהם לדרוש את 

העמלה על ניהול חיצוני הן ישקיעו רק במכשירים סולידיים 
ולא יגדילו את תיק המבוטח. "ביקשתי שיבדקו אם המכשירים 

המשוכללים הביאו לתיק יותר רווחים מהפעילות הפאסיבית 
ונעניתי כי אין לכך הוכחה מוחצת. החלטתי ללכת על פשרה: 
מגבלה שתאפשר להוסיף 0.25% לתיק, אבל לא יותר מזה. 
אני פועל לטובת האזרח, אבל נותן עוד צ'אנס לשוק ההון". 

בראשון תתכנס הוועדה לקבוע זאת סופית. 
סלומינסקי נתן שתי דוגמאות נוספות שבהן יש צורך 

בהפעלת רגולציה לטובת האזרח: הפירמידות העסקיות ומה 
שהוא הגדיר כ"שיטת החליבה". "החברה לישראל בשליטת 

עידן עופר מחזיקה את החברה הממשלתית צים. בבעלות 
עופר חברה שרוכשת מכליות ומחכירה אותן לצים, בסכומים 

גבוהים פי שלושה מדמי חכירה רגילים. צים אף נאנסה לחכור 
מכליות ל-10-15 שנים. מאחר שצים הגיעה לחובות של 

3.5 מיליארד שקל, היא זכתה בתספורת - הציבור משלם 
ועופר מרוויח. הכל נעשה באופן חוקי, אבל אסור שיתרחשו 
עסקות כאלה. אותו הדין לגבי יוקר המחיה: אנחנו משלמים 

על מוצרים פי שלושה וארבעה מכיוון שאנחנו פראיירים ומפני 
שלא טיפלו בזה עד כה. אנחנו מתכוונים להגביר את התחרות 

בשוק, מה שיביא להורדת המחירים".

מימין: יוסי מנור, ניסן סלומינסקי ואריה אברמוביץ

סלומינסקי. בעד המתקפה נגד ביטוח ישיר
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באחרונה נראה כי הפנסיה נהפכה לנושא החם בתקשורת 
הכלכלית. כדי לבחון את ההד התקשורתי והשפעתו על 

הציבור הוזמנו לרב שיח בכנס באילת עיתונאים המכסים 
את התחום כדי לדון בהשפעת הסיקור על הציבור ולענות 
על כמה שאלות נוקבות. ברב השיח שהנחה יו"ר הוועדה 

לביטוח פנסיוני יובל ארנון השתתפו שאול אמסטרדמסקי 
ורחלי בינדמן )"כלכליסט"(, רון שטיין )"גלובס"(, אלי 

רוזנברג )YNET(, רועי ברגמן )"ידיעות אחרונות"(, אסא ששון 
)TheMarker( ועופר נוריאל )עדיף(.

ארנון פתח את הפאנל ואמר כי "לתקשורת יש חלק חשוב 
בתהליך הביקורת: העלאת מודעות וגם הצעת פתרונות 

בנושאים שונים, בהם בתחום הפנסיוני. גם אם לא תמיד אנחנו 
מסכימים ולא תמיד הדברים מדויקים, אנחנו חיים במדינה 

דמוקרטית וחשוב להשמיע שלל דעות ועמדות. אנחנו רוצים 
שתכירו אותנו ושתתנו לנו את האופציה והזכות להגיב 

ולהתייחס. בחודשיים האחרונים התחיל דיאלוג בינינו ולפי 
הפידבקים והשיחות הדיאלוג רק ילך ויגבר בארבע השנים 

הבאות ודעתנו תישמע בראש חוצות".
בינדמן ציינה כי אחד המהלכים שנשקלים כדי לשמור על 

הפנסיה שלנו הוא איסור משיכת כספי פיצויים. "כאן לסוכנים 
יש תפקיד חשוב לשכנע את החוסכים לא לגעת בכסף, 
ולעודד את הציבור לשים עוד כסף בצד ולקנות מוצרים 
משלימים לפנסיה. בסופו של דבר החינוך הפיננסי צריך 

להיות גם נחלתם של הסוכנים, שיסבירו על פצצת הפנסיה 
המתקתקת".

ששון הסכים עמה וציין כי הפתרון הכמעט יחידי לבעיית 
הפנסיה הוא חינוך פיננסי. "אדם בעל הכנסה נמוכה שנע בין 
עבודות צריך לעבור חינוך פיננסי. תפקיד הסוכן הוא להסביר 

לו למה להתאפק ולצמצם את הצריכה היום למען העתיד. 
בסופו של דבר כולנו הולכים לחיות יותר שנים. גיל 100 הוא 

כבר לא חלום באספמיה".
רוזנברג ציין כי משרד האוצר צריך לפעול בנושא ההסברה. 

"האחריות חלה גם על חברות הביטוח שהחלו להבין שאי 
אפשר לשחק עם עמלות או להניח שהצרכן טיפש. האחרונים 

בשרשרת האחריות הם סוכני הביטוח שבשנים האחרונות 
הבינו שחשוב להתמקד גם בהסברה. זה יכול לשפר את 

מעמד הסוכן". 
ברגמן הזכיר גם את תפקיד העיתונות בחינוך הציבור. "כל 

הכתבות בנושא הפנסיה באות לעורר מודעות אצל הציבור. 
המדינה הפריטה את הפנסיה ואמרה לנו לדאוג לבד לחיסכון 

ולעמלות שלנו. לראיה, הקמפיין של משרד האוצר מתמקד 
בהתמקחות על דמי הניהול. המציאות השתנתה בימינו. מאז 

המחאה הצרכנים הרבה יותר מודעים ואנחנו רוצים שישימו לב 
גם לחיסכון הפנסיוני כי זה הדבר הכי חשוב". 

ששון הדגיש כי שליש מהחיסכון הפנסיוני הולך על דמי ניהול. 
"העולם משתנה. הידע שהיה נחלת מיעוט נהפך לנחלת 

הכלל. כיום בקלות אפשר לברר את דמי הניהול של כל אחד".
נוריאל ציין כי אנחנו נמצאים על סף מפץ גדול במיוחד בתחום 

ההפצה בין הבנקים וגם של הסוכנים. "הסוכנים צריכים 
להחליט אם תפקידם לשווק קרן פנסיה. לא ירחק היום 

שהפנסיה תשווק ישירות וסוכנים ישווקו מוצרים משלימים. 
להערכתי כבר היום 70% מהמוצרים הפנסיונים משווקים על 

ידי הישירים והסוכנים משווקים רק כ-10% מהמוצרים".
ארנון שאל אילו מנגנונים כדאי לפתח כדי לאפשר לאנשים 

ביטחון, לאור המשבר הכלכלי של 2008 שבו אנשים שהיו על 
סף פרישה הפסידו כסף רב. אמסטרדמסקי ענה כי מדובר 

בביזיון מצד אגף שוק ההון, ובפרט מצד המפקחת שלא 
מביאה את המודל הצ'יליאני לאישור הכנסת. "כשהמשבר 

יגיע הם יגלו שאמנם המודל אושר בממשלה, אבל הרגולטור 
לא עשה את מה שצריך לעשות. בשרשרת הערך שמרכיבה 

את הפנסיה יש גורמים רבים, תוך שהיצרנים הוא אחד 
הבולטים שבהם, והיצרנים גונבים את הציבור". 

לגבי טענת סוכני הביטוח כי העיתונאים מפנים אצבע 
מאשימה לכיוונם, אמר אמסטרדמסקי כי גם העיתונאים וגם 

הסוכנים הם זן נכחד. "כל אחד מאתנו צריך להמציא את 
עצמו מחדש. העולם מתקדם ויש מקומות שבהם אתם פחות 
דרושים. קרנות פנסיה לאנשים עם שכר נמוך הוא לא המקום 

שלכם. בעולם הביטוח נדרשת מעורבות של סוכן. ואולם 
הפתרון לחלק גדול מאוכלוסיית השכירים, במיוחד אלה בעלי 

שכר נמוך, הוא מסלולים של ברירת מחדל ללא יד אדם".
ארנון שאל את בינדמן מה מפריע לה בעמלות שמרוויחים 

סוכני הביטוח, והיא ענתה כי "אני רואה את האחדות והגיבוש 
ואת תחושת השליחות שלכם, ואתם בהחלט עושים עבודה 

חשובה. עם זאת, מודל התגמול כל כך עקום עד כי הוא הופך 
אתכם לשבויים של חברות הביטוח. מצד אחד, אתם מלווים 

משפחות כל חייהם ונהפכים לחלק מהמשפחה ומצד שני 
יושבות חברות הביטוח ואומרות למכור מוצר פנסיוני בדמי 
ניהול גבוהים ומבטיחות לכם טיסות כבונוס. הבעיה טמונה 

במודל שמייצר יחסי גומלין מעוותים".
ששון הוסיף בנושא כי "אתם צריכים להסתכל על העולם 
החדש שבו אנשים רוצים לדעת את האינטרסים שעומדים 

מאחורי עסקות. כשסוכן מוכר ביטוח, מקבל עמלה שנגזרת 
מדמי ניהול ומתחרה על פרס של טיסה למרוץ פורמולה 1, 

הלקוח רוצה לדעת למי אתם נאמנים: לו או לחברות הביטוח".
בהתייחסו לקמפיין של ביטוח ישיר אמר רוזנברג כי "בתחילת 

הקמפיין הרמתי גבה וגם כתבתי על כך. אבל אין ספק 
שביטוח ישיר רץ על סטריאוטיפים וחולשות שמוצמדים 

לסוכני הביטוח. הלשכה מדברת על חיזוק מעמד ותדמית 
הסוכן באמצעות ציון החוזקות שלכם. יש לכם יכולת אדירה 

בטיפול בתביעות. יש סוכנים רבים שיתאבדו עבור הלקוח 
ואת זה צריך להדגיש ולחזק".

"בעולם המשתנה גם סוכני הביטוח וגם 
העיתונאים יצטרכו להמציא את עצמם מחדש"
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"האחריות למשבר הפנסיה לא מוטלת על כתפי הסוכנים. 
המדינה היא זו שאחראית לכך שרבים יפרשו ללא פנסיה 

הולמת. היא חיסלה את החיסכון ההוני", כך אמר יו"ר ועדת 
העבודה והרווחה ח"כ חיים כץ ברב שיח בהשתתפות ח"כים 
בכנסת באילת. "היא גם לא היתה צריכה לבטל את ביטוחי 
המנהלים. פוליסות בעלות מקדמים מובטחים היו אפשרות 

טובה שלא קיימת יותר".
נשיא הלשכה אריה אברמוביץ אמר בדיון כי לאור הההצעה 

להקים ועדה שתחקור את תחום הפנסיה ותטווה דרכי פעולה 
אפשריות, הוא מבקש להרים את הכפפה. "אין ספק שיושבים 

פה באולם המומחים הכי גדולים במדינה בנושא הפנסיוני. 
אנחנו מוכנים להקים ועדה ציבורית בלשכה כדי להגיע 

למסקנות אמיתיות". 
ברב שיח שכלל גם את הח"כים ניסן סלומינסקי, מיכל בירן 

ועליזה לביא, בהנחיית גדי סוקניק דנו במשבר הפנסיה 
המסתמן ובדרכים האפשריות לעצור את הפצצה המתקתקת.

סלומינסקי טען כי "אנחנו עומדים בפני תהום. זה לא אבוד: 
אם נתארגן יחד – קואליציה ואופוזיציה – אפשר לעצור את 
המשבר הזה". כץ ענה בתגובה כי התקנה שעתידה לעבור 

בוועדת הכספים בראשון, לפיה חברות הביטוח יוכלו להעלות 
את העמלה ב-0.25% לטובת ניהול חיצוני תשחט עוד קצת 
את הפנסיה ובכך תוסיף למשבר. על כך השיב סמולינסקי: 
"אי אפשר ללכת עם הראש בקיר נגד שוק ההון, אז הגענו 

לפשרה. הצלחנו לשים מגבלה על כפל דמי הניהול". 
לדברי בירן, "הטילו לכאורה את האחריות על החוסכים 

והמדינה הסירה אחריות, לכאורה. ואולם בפועל, כשדור שלם 
יהיה במצוקה מכיוון שלא יוכל להתקיים בכבוד, למדינה לא 

יהיה מנוס מלהתערב. הח"כים כץ ויחימוביץ פנו ליו"ר הכנסת 
ודרשו להקים ועדת חקירה פרלמנטרית שתהגה פתרון 

כולל, מכיוון שאי אפשר לשלוף פתרונות מהירים לבעיות 
פרטניות. צריך להגיע לפתרון מערכתי שיקיף את כל הבעיות: 

דמי הניהול הכפולים, תספורות, שכר יסוד ושוק העבודה 
המשתנה. ח"כ עומר בר-לב ואני הגשנו הצעת חוק להקים 
קרן פנסיה ציבורית שתהיה ברירת המחדל של החוסכים".

לביא ציינה את השינויים הסוציולוגיים שמתרחשים בעת הזו, 
בהם העלייה בתוחלת החיים, כניסה מאוחרת של צעירים 

לשוק העבודה ותחלופת עבודה מהירה. "הסוגיות האלה הן 
עולמיות ומדינות רבות מתמודדות עמן. כדאי לשלב כוחות 

של הניסיון ושל האקדמיה. הידע הזה קיים וזה העתיד שלנו. 
נושא הפנסיה צריך להילמד בבתי הספר. כיום אין רצף 

תעסוקתי והאחריות לא קיימת על מקום העבודה כמו בדור 
של ההורים שלנו". 

בירן טענה בתגובה כי חינוך לא יכול להיות הפתרון. "הפנסיה 
נוגעת לשני הפחדים הכי גדולים של האדם: הפחד להזדקן 

ולמות והפחד ממתמטיקה ונוסחאות. לכן אנשים נמנעים 
מלחשוב בכלל על הפנסיה שלהם". לגבי טענתה של 

לביא כי בישראל לא עובדים מספיק שנים, ענתה בירן כי 
הממשלה הנוכחית לא רצתה לתת 30 מיליון שקל להכשרה 

מקצועית בענף התיירות ורק בזכות כץ הכסף הועבר, וכי 
לפני שמבקרים אנשים על כך שהם לא עובדים מספיק, על 
הממשלה לתת כלים להכשרה מקצועית, כדי שעובדים לא 

ייפלטו משוק העבודה הרבה לפני גיל הפרישה.
כץ טען כי החלת פנסיית חובה במשק היתה אסון שפגע 

באוכלוסיות המוחלשות. "לקחנו מאנשים שמרוויחים 4,000 
שקל בחודש, 200 שקל ונתנו להם פנסיה. עובד כזה יקבל 

2,200 שקל בחודש לאחר הפרישה ולא תהיה לו זכאות 

להבטחת הכנסה, שמעניקה גם הנחות בארנונה ובתרופות. 
בכך, המדינה לקחה מהם כסף רב פעמיים. אנחנו מייצרים דור 

של נזקקים. אנחנו צריכים לייצר מחדש חיסכון הוני וחיסכון 
קצבתי. אני חושב שכיום גם יוסי בכר מבין ששגה, כשהפריט 

את הפנסיה". 
בירן הוסיפה כי היא סולדת מהשיח שמאשים את הפנסיה 

התקציבית. "יכול להיות שיש עיוותים שצריך לתקן בצה"ל 
בשל גיל הפרישה המוקדם, אבל רבים מבעלי הפנסיה 

תקציבית עובדים במגזר הציבורי ומרוויחים משכורות נמוכות, 
והם יודעים בדיוק מה גודל הפנסיה שלהם. אסור לשכוח 

שראש הממשלה בנימין נתניהו אחראי במידה רבה למצב 
של הפנסיה כיום, מכיוון שהוא קיבל את ההחלטה להפריט 

אותה".
בנוגע למעמד סוכני הביטוח הסכימו כל הח"כים כי יש 

לשמר את המקצוע ואסור שהוא ייעלם. אברמוביץ הזכיר 
כי בכל הנוגע לפנסיה, מלווים הסוכנים את לקוחותיהם על 
ציר זמן ארוך מאוד תמורת סכומים נמוכים מאוד. כץ ציין כי 
כל מי שעובד צריך להתפרנס בכבוד. "הפנסיה שלנו צריכה 

להיות העיקר, אבל אלה שנותנים את השירות לעיקר צריכים 
להתפרנס בכבוד". 

לדברי בירן, "מי שגוזר את הקופון הגדול מהחוסכים הן קרנות 
הפנסיה ולא הסוכנים וכמובן שהאשמה לא נופלת עליכם. 

מצד אחד, חשוב מאוד שיש בעל מקצוע שיודע להפעיל 
שיקול דעת ולהמליץ עבור הלקוח. מצד שני, יש להביא 

בחשבון שהעולם הזה משתנה והקריאה לא לשנות אותו לא 
תעזור, צריך להשתנות בהתאם". על כך הוסיפה לביא כי 

סוכני הביטוח חיים להיות יצירתיים ולחשוב מתוך הקבוצה. 
"אתם צריכים לאמץ את הקדמה והטכנולוגיה ולחשוב כיצד 

אתם מושכים אליכם את הצעירים, שרגילים לעשות הכל 
באינטרנט"

אברמוביץ סיכם ואמר כי אי אפשר להטיל ספק בערך המוסף 
של סוכן הביטוח. "אנחנו מציעים ליצור מודל תגמול שונה 

שלא יהיה קשור לדמי הניהול. אסור ליצור מצב שבו הכסף 
הגדול ילך לחברות הביטוח ולמנהליהן. כיום אנחנו בקושי 

מתפרנסים".

כץ: האחריות על משבר הפנסיה מוטלת על 
המדינה בלבד; ביטול ביטוחי המנהלים - טעות

 יושבים מימין לשמאל: אריה אברמוביץ וחברי הכנסת חיים כץ, ניסן סלומינסקי,
מיכל בירן ועליזה לביא
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למען הקהילה
בינואר מוניתי לתפקיד יו"ר ועדת פעילות וקשרי קהילה, ועדה 

שלדעתי היא חלון הראווה שלנו, סוכני הביטוח, בפני הציבור 
הישראלי. 

עבורי מדובר בהמשך של מסע נתינה שהחל לפני 13 שנה, לאור 
זאת שבעלי יריב ואני הקמנו את תנועת "גיבורים 

קטנים", ומי שמכיר אותנו יודע שאצלנו בבית נתינה 
קודמת לכל ערך אחר. 

את  הפעילות הראשונה של הוועדה החלטנו לפתוח 
עם הפנים והלב לנתינה בדרום. פניתי ליפת בקשי, 
יו"ר מחוז הדרום, ויחד עם אנשי "איתוראן" נסענו 

דרומה לחפש מקום שבו נוכל להעניק ולחולל שינוי 
שיעזור לטובת הקהילה.

כשהגענו למרכז יעל בבאר שבע הרגשנו שאנחנו 
בכיוון הנכון. מדובר במקום שבו בני הנוער מהקהילה 

האתיופית אמורים להעביר את שעות הפנאי. 
המקום היה כל כך מוזנח ומיושן, עד כי הקירות 

צעקו שהמרכז זקוק נואשות מייק אובר.
החלטנו שהמקום מצריך שיפוץ. רצינו ליצור עבור בני הנוער 

פינה חמה, עדכנית וממוחשבת כדי שיוכלו להכין שיעורי בית, 
ולשלב גם אזור שקט לתרבות ולפנאי עבור האוכלוסיה הבוגרת. 
במשך יומיים של עבודה קשה יצרנו יש מאין. אלה היו 48 שעות, 
שסיכמו מבצע אינטנסיבי שכלל הכנות צבע, ניקיון, נגרות, אבל 

בעיקר אלה היו שעות של נתינה ואהבה. 
לאחר שסיימנו את המלאכה המרובה, ולאף אחד מאתנו לא 

היה כבר כוח לעמוד על הרגלים, ניגש אלי ילד בן 10 מהקהילה, 
נתן לי חרצית בצבע צהוב, חייך חיוך ענק ונעלם. אני יודעת 

שבחיי ילד זה השינוי כבר החל, הילד קיבל  תשתית 
לעתיד טוב יותר. 

בעשייה כמו זאת אנו משנים את דעתו הקדומה של 
כל מי שנחשף לקהילת סוכני הביטוח. ככה מבינים 

כי סוכני הביטוח הם אינם אותם היצורים שפרסומות 
ביטוח הישיר מציירות. אנו לא חמדנים ולא נצלנים, 
אנו לא יונים ולא דינוזאורים - אנו בני אדם רגישים 

שמאמינים בנתינה.
אני רוצה לומר תודה לנשיא הלשכה אריה 

אברמוביץ, שרואה את החשיבות בפעילות הוועדה 
שלי וסומך עליי ועל הצוות המדהים שאתי. בשם כל 
החברים בוועדה אני רוצה להודות לחברת איתוראן 
המדהימה, למשפ שרצקי, לאורן שמאלץ, לשחר שרצקי, לרונן 

שחר ולמרגלית כוכב. אתם שותפים נאמנים לדרך חשובה.  
תודה רבה לכל מי שתמך ועזר. אשמח לפגוש את כולכם 

בפעילות הבאה של הוועדה. בפעם הבאה אנחנו עם הפנים 
למרכז, אז אם למישהו יש המלצות, אנחנו פתוחים לרעיונות 

שלכם. 

מאת: מיכל וינצר, יו"ר ועדת פעילות וקשרי קהילה

האביב הוא זמן מצוין לחשבון נפש עסקי
בפתחו של האביב, כמו בכל שנה, אנו מתחילים את תקופת 

חשבון הנפש. לא שכחתי לרגע שאת חשבון הנפש אנחנו עורכים 
בחגי תשרי, אך באביב אנו עושים את חשבון הנפש העסקי שלנו, 
כשיש בידינו את כל הנתונים להתחיל לסכם את השנה העסקית 

שנגמרה לה לא מכבר, ורואה החשבון מתחיל לשבת על הדו"חות 
הכספיים.

השבוע חייבות כל חברות הביטוח לפרסם את מאזניהן. הכותרות 
בעיתונים יבליטו את הרווחים הגדולים

ואת שכרם של הבכירים, כתבים כלכליים ינתחו את הדו"חות 
ויפרסמו הערות והארות ברבדים שונים. הם ינתחו את 

מנועי הצמיחה החדשים של אותן חברות, ינתחו את 
רמת וסוגי ההוצאות, ואת ההשקעה בעסק.

לפעמים אנו שוכחים שגם כל אחד מאתנו מנהל עסק, 
בין אם כסוכן העובד לבדו, ובין אם סוכן המעסיק 

במשרדו עשרות רפרנטים. עיקרון העסק זהה בכל 
העולם ובכל ענף. מטרת העסק היא להשיא את 

הרווחים לבעל העסק,  שנמדדים בדו"חות הכספיים, 
לפי כמות ההכנסה שהבאנו לעסק, פחות כמות 
ההוצאה שעלה לנו לתפעלו, ובקיזוז המשאבים 

שהשקענו בעסק )במחשוב, בהון האנושי, או בהשקעות פיננסיות(.
זה העיקרון. אין פה קיצורי דרך, וכסוכנים עלינו לזכור זאת. רובנו 
משקיעים רבות בסדנאות ללימוד מקצוע הביטוח, וזה חשוב ללא 
ספק. אך אנחנו גם מנהלים עסק. אנחנו יודעים רבות על המקצוע 

שלנו, אבל אנחנו צריכים להשקיע יותר בלימוד העסק עצמו: 
לימוד הרכב ההכנסות שלנו - מנוע הצמיחה האישי שלנו בעסק 

עצמו, מול הרכב ההוצאות שלנו.
כל אחד יוכל להחליט כמה הוא משקיע בלימוד זה: האם נכון יהיה 

להביא יועץ כלכלי, או להסתפק בכמה פגישות עם רו"ח המכיר 
היטב את הנתונים? כך או כך, עלינו לשאול אותם את השאלות 

שיעזרו לנו לנתח את הדברים:

איפה אנחנו יכולים לחסוך )אם בכלל( , מאיזו פעילות אנחנו 
מרוויחים יותר, ואילו השקעות יהיה נכון לערוך בעסק:  מחשוב 

וטכנולוגיה, כוח מכירה, או אולי לרכוש פעילות של תיק כזה או 
אחר?

מעבר לכך, עלינו לזכור שהלקוחות שלנו רבים ומגוונים. אנחנו לא 
משקיעים את אותו הזמן בלקוחות ולא מרוויחים מהם את אותו 

הסכום. יש לקוחות שברור לנו שאנחנו מפסידים עליהם כסף. אך 
מה אנחנו עושים עם הידיעה הזו?

מתי לאחרונה בדקנו אם אנחנו באמת רוצים את כל הלקוחות 
שלנו, גם אלה התובעים ומעסיקים אותנו רבות בשלב 
החיתום ובעיקר בתביעה ועוד נותנים לנו הרגשה רעה. 
האם לא נכון יהיה להיפרד מהם, או לגבות מהם יותר 

כי במקרה שלהם "לנו זה באמת עולה יותר"? 
למה אנחנו ממשיכים לעבוד עם הלקוחות הבעייתיים 

שבוודאות אנחנו מפסידים עליהם?
למה אנחנו ממשיכים לעסוק באותם ביטוחים שגוזלים 

מאתנו אנרגיה ולעתים אף לא מסבים לנו הנאה?
האביב הגיע ועמו עת לחשבון הנפש העסקי: הגיע 

הזמן שנשב ונשאל עצמנו איך אנחנו רואים את השנים 
הבאות; במה נוכל להשתפר מבחינה ניהולית בעסק הפרטי שלנו; 

מה המאזן הכספי של העסק שלנו מלמד אותנו; מה היה כותב 
כתב כלכלי על העסק הפרטי שלנו; איזו כותרת היה מעניק העורך 

לניהול שלנו; והכי חשוב: איך נדאג שבשנה הבאה נוכל להגיד 
שאת העסק שלנו אנו מנהלים ולא נותנים לו להתנהל מעצמו.
כל אחד מאתנו צריך לקחת אחריות על העסק שלו ולהתייחס 

לעצמו כמנהל, גם אם הוא עסק של איש אחד.
עקרונות העסק הם אותם עקרונות: להגדיל הכנסות ולהקטין 

הוצאות. אנחנו לא צריכים להמציא מודלים, אלא פשוט להשקיע 
זמן בחשיבה על העסק שלנו. ולוודא שבאביב הבא הוא יפרח 

וישגשג עוד יותר

מאת: אריאל מונין, יו״ר הוועדה לביטוח כללי



27 במרץ 2014

אוריינות לקראת פרישה

10 www.insurance.org.il ביטוח ופיננסים

איך נשפר את מנגנון קבלת ההחלטות 
של הפרט בתחום הפנסיה?

מאז שהפנסיה שלנו הופרטה, נדרש כל חוסך לגלות הבנה 
בסיסית בכלכלה בכלל ובחיסכון פנסיוני בפרט. ובאמת, 

חינוך פנסיוני הוא אחד הפתרונות המוצעים להתמודדות עם 
המשבר הפנסיוני המסתמן מכיוונים שונים, בהם משרד האוצר 

שכבר הקים לצורך כך אתר שנותן כלים לאזרח להתמודד 
עם קבלת החלטות כלכליות, ומשרד החינוך שהחל להטמיע 

חינוך פיננסי בבתי הספר. אבל האם חינוך פיננסי בלבד יסייע 
לנו לקבל החלטות כלכליות נכונות?

פרופ' אורלי שדה, עדי מאיר וד"ר יבגני מוגרמן 
מהאוניברסיטה העברית בירושלים בדקו אם יש בידי 

ציבור החוסכים את הידע והיכולת הדרושים כדי לקבל 
את ההחלטות הגורליות הכרוכות בניהול הפנסיה שלהם. 

השלושה בדקו מהן רמות הידע והידע המעשי בכל הקשור 
לפיננסים )אוריינות פיננסית( ולחיסכון פנסיוני )אוריינות 
פיננסית לפרישה( בקרב קבוצות גיל שונות. התוצאה - 

מדובר ברמת ידע נמוכה.
לדברי שדה, שהגיעה להרצות בכנס ביטוח ופיננסים באילת, 

"בשנים האחרונות העבירה המדינה את האחריות לחיסכון 
טווח ארוך לפרטים. פנסיה צוברת נותנת להם את האופציה 

לבחור איך להשקיע את כספם. בעבר גם אנשים נשארו 
באותו מקום עבודה לכל אורך התקופה שבה עבדו. כיום 

תחלופת מקומות העבודה היא גבוהה יותר ואנשים מושכים 
את כספי הפיצויים כשהם מצויים בין עבודות. 

"כמו כן, ישנם מקצועות שבהם תרוויחו יפה בגיל צעיר, אך 
מגיל 40 ומעלה אתם עשויים למצוא את עצמכם מחוץ לשוק 

העבודה. הגורמים האלה צריכים להיות מובאים בחשבון 
כשמתכננים את הפנסיה. בסופו של דבר לכל רגולטור כוח 
מוגבל ולרגולציה יש מחיר. אם השחקנים יהיו בעלי ידע רב 

יותר ויידעו ולדרוש יותר, העבודה של הרגולטור יכולה להיות 
פחותה וכך גם המחיר".

לצורך המחקר, העבירו החוקרים שאלון במייל ל-501 
נשאלים בגילי 46-61, ילידי ישראל או שעלו ארצה לפני 

1960, חילונים. "האוכלוסיה שנדגמה אינה מייצגת", מדגישה 
שדה. "מדובר באוכלוסיה משכילה יותר יחסית, שמרוויחה 

מעל הממוצע, אך עם זאת מדווחת על קשיים כלכליים. לרוב 
הנשאלים יש חיסכון טווח ארוך. האנשים האלה אמורים לקבל 

החלטות שישפיעו על הפנסיה שלהם ואחוז לא מבוטל מהם 
לא ידעו מה הקשר בין תשואה לסיכון, מהו אג"ח, מניה, 

משמעות האינפלציה או ערך הזמן של הכסף".
כשנשאלו הנבדקים לגבי החיסכון טווח ארוך שלהם, כ-20% 

ענו שאין להם מושג לגביו. החוקרים מעריכים שהמציאות 
עגומה יותר, מכיוון שאנשים לא אוהבים להודות שהם לא 

מבינים בתחום. "צריך לזכור שהאוכלוסיה שדגמנו היא בגילי 
46 ומעלה. אין לה הרבה זמן לתקן טעויות שעשתה בפנסיה". 

עוד העלו הממצאים כי אחוז גדול מהנשאלים היו מעוניינים 
להיות מעורבים בחיסכון שלהם; כמחצית מהם שקלו להחליף 
תוכנית פנסיה; לחמישית מהמשיבים לא היה מושג מה תהיה 
הכנסתם לאחר הפרישה; שליש לא התעדכנו במצב החיסכון 

ברבעון האחרון. 
"גילינו כי קיים קשר חיובי מובהק בין גיל הנשאל לרמת 

האוריינות: ככל שהם מתקרבים לפנסיה, הם יודעים יותר", 
מסבירה שדה. "כמו במדינות אחרות שבהן נבדקה אוריינות 

פיננסית, גם בישראל נמצא כי מגדר קשור לאוריינות 
פיננסית: נשים יודעות פחות לענות על שאלות כלכליות. 

ואולם בכל הנוגע לאוריינות לקראת פרישה לא ניכר הבדל 
בין המינים. אחד הממצאים שהפתיע אותנו ביותר הוא שאין 

קשר ישיר בין אוריינות פיננסית לאוריינות לקראת פרישה".
החוקרים הסיקו כי אוריינות פיננסית היא תנאי הכרחי לקבלת 

החלטות, אבל הוא לא מספיק. "הידע לא אומר בהכרח שיש 
לנו את הקשב לחשוב על השקעות לטווח ארוך ולנהל אותן. 
רובינו לא רוצים להתעסק באוריינות לקראת פרישה, גם אם 

אנו יודעים את המונחים הכלכליים".

הם חילקו את הסיבות לטעויות בחיסכון לשתיים: חוסר 
ידע והטיות התנהגותיות/ קוגנטיביות, בהן הנטייה להישאר 

בתוכנית שבה התחלנו מכוח האינרציה: מכיוון שאנחנו יודעים 
שמדובר בהחלטה כבדת משקל שמצריכה זמן וחשיבה, אנחנו 

דוחים אותה; אפקט בת יענה: אנחנו לא אוהבים בשורות 
רעות. בעתות משבר כלכלי אנחנו לא אוהבים לבדוק את 
 OPT IN ;החיסכון שלנו או אפילו לקרוא עיתונות כלכלית

OPT OUT – ברירת המחדל היא פעולה או אי פעולה; תופעת 
העדר וביטחון עצמי מופרז.

החוקרים סיכמו את מחקרם עם כמה פתרונות אפשריים. "אין 
ספק שאוריינות פיננסית היא תנאי הכרחי וקיימת פעילות 
חיובית להגברתה בקרב האוכלוסיה בישראל. יש להמשיך 

בקו זה, אך הוא לא מספיק", מציינת שדה. "מכיוון שלא 
נמצא קשר ישיר בין אוריינות פיננסית לבין אוריינות לקראת 

פרישה, מה שיכול לסייע זה הכשרה בקונטקסט המתאים, 
למשל, במקום העבודה. גם הרצאות של גופים אובייקטיביים 
יסייעו לאנשים לקבל החלטות טובות יותר. במקום העבודה 
יש שיח על הנושא הזה ואם מתרחש אפקט העדר בעבודה, 

לפחות שזה יהיה בכיוון הנכון לאחר למידה בנושא".
החוקרים סבורים כי כדאי ליצור מנגנונים מעודדי חיסכון 
ופעולה. "אם אומר לאנשים 'תתחייבו היום לגבי העתיד: 

תתחייבו היום שאם המשכורת שלכם תעלה בעוד שנתיים, 
אנחנו אוטומטית נחסוך עבורכם יותר כסף', רוב הסיכויים 

שהם יעשו זאת, מאשר שיחשבו על כך בעוד שנתיים, 
כשהמשכורת שלהם עלתה. ברירת המחדל תהיה שסכום 

החיסכון גדל, אלא אם כן נאמר אחרת. 
"בסופו של דבר, לשם יצירת מנגנון קבלת החלטות מושכל 

של הפרט, נדרשת עבודה משותפת של כל השחקנים בענף, 
עם מבנה שווקים ורגולציה חכמה שתתמקד בשיפור קבלת 

החלטות לפנסיה".

פרופסור אורלי שדה. לא ידעו מה הקשר בין תשואה לסיכון
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ארז גוטמן
יו"ר תת הוועדה לפיננסים

ארז גוטמן, 38, נשוי + 2, כיום בעלים 
של שתי סוכנויות ביטוח, 

אבל את דרכו בעולם הביטוח לפני 
11 שנה החל במקרה. "ב-2003 

סיימתי תואר ראשון במדעי המדינה 
והתקבלתי לעבודה כמשווק בסוכנות 
ביטוח. מהר מאוד גיליתי שאני מצליח 

להתחבר בקלות ללקוחות, שרצו 
שאמשיך לטפל בהם גם לאחר הפגישה הראשונית".

שמונה חודשים בתפקיד הספיקו לגוטמן כדי להבין שהוא 
רוצה להיות עצמאי. "בת זוגי התקבלה ללימודים ברחובות 

ונאלצנו לעבור לשם מחיפה, אז החלטתי להיות שם עצמאי. 
זה הפחיד אותי מעט, אבל הייתי אז רווק ללא ילדים או 
מחויבויות כספיות גדולות והחלטתי לקחת את הסיכון. 
בתחילת הדרך עבדתי מהבית: בת זוגי, שלימים נהפכה 

לאשתי, תיאמה לי פגישות בערבים ואני יצאתי לפגישות עם 
לקוחות".

בהדרגה גדל מאגר הלקוחות וגוטמן שכר חדר במשרד של 
סוכן ביטוח, ואף שכר פקידה. בהמשך, הוא שכר משרד 

ועוד פקידה וסוכנים נוספים. במשך תשע שנים שבהן 
חיו במרכז גדל המשרד והתפתח, ועקב חזרה לצפון -  

החליט גוטמן למזג אותו עם סוכנות אריה שוורץ, שנהפכה 
ל"גוטמן מור שוורץ". "כיום מנוהלת הסוכנות שבה עובדים 

שבעה עובדים, על ידי שותפתי ורד מור, שהיא גם חברת 
הוועדה לביטוח אלמנטרי ורועי לחיאני, מנהל השיווק, שגם 

נכנס כשותף למשרד וגם הוא פעיל בלשכה כחבר ועדת 
פיננסים".

בנוסף, פתח גוטמן סוכנות נוספת בצפון, לאחר מעבר דירה 
לגבעת אלה שבעמק יזרעאל. "כשפתחתי את הסוכנות 

החדשה, יפעת שירותים פיננסים, שמתי לי למטרה להכניס 
דור צעיר לענף הביטוח, מכיוון שזכור לי היטב כמה 

קשה להיות סוכן עצמאי צעיר. כיום היא מונה 22 עובדים 
וסוכנים ובקרוב יבוצע מהלך גדילה נוסף. אנו קולטים 
צעירים בשלב ההתמחות, או לאחר סיום ההתמחות, 

שמעוניינים להשתלב בתחום ולהיות עצמאים, ונותנים להם 
את כל הכלים הדרושים בהם מימון, תיאום פגישות, משרד, 

תפעול, וכלים לימודיים".
בתפקידו בלשכה משמש גוטמן כיו"ר תת הוועדה לפיננסים. 

"לפני כשלוש שנים התחלתי להתנדב בלשכה בוועדה 
לביטוח פנסיוני והייתי חבר גם בוועדה האסטרטגית. פרט 

לתפקידי אני גם חבר בוועדה לביטוח פנסיוני וחבר המועצה 
הארצית". אחת ממטרות הוועדה הן להכניס את הסוכנים 

לתחום הפיננסים באמצעות ימי עיון הדרכות והרצאות 
בסניפים. "זיהינו בלשכה שרוב סוכני הביטוח עוד לא פועלים 

בתחום הפיננסים שנחלק לשניים: כספים פנסיוניים, כמו 
קופות גמל וקרנות השתלמות, וכספים לא פנסיונים כמו 

חסכונות והשקעות".
כיום קיימות תוכניות של פוליסות חיסכון שמציעות חברות 

הביטוח כתחליף לקרנות הנאמנות ולתיקי ההשקעות. הן 
מאפשרות הפקדות שוטפות או חד פעמיות, דמי הניהול בהן 
זולים בכ-50% מהבנקים והתשואות בדרך כלל טובות יותר. 

לדברי גוטמן, "חשוב לנו להכניס את הסוכנים למגרש של 
הפיננסים, מכיוון שאם הם לא יהיו שם הבנקים והמשווקים 

הישירים של חברות הביטוח ושל בתי ההשקעות יתפסו את 
מקומם. חשוב לנו להטמיע את העובדה שפרט לביטוחים, 
אנחנו יכולים לטפל בכל הכספים של המשפחה. פיננסים 

מהווים כ-50% מהפוטנציאל העסקי של הלקוח".

אלי שטרק
יו"ר הנהלת ליסוב

אלי שטרק, 60, נשוי + 3, עוסק בתחום 
הביטוח מ-1978. כמו רבים בענף, 

גם הוא הגיע אליו במקרה. "במהלך 
לימודיי באוניברסיטת חיפה ערכתי את 

עיתון הסטודנטים של האוניברסיטה, 
ושימשתי ככתב של 'ידיעות אחרונות' 

ששלחו אותי לשנה בארה"ב, כדי להכין 
סדרת כתבות על הסטודנטים היהודים 

בארה"ב. הסתובבתי בארה"ב ונהניתי מכל רגע". 
שטרק לא רצה להישאר בתחום העיתונות מכיוון שהבין שאין בו 

כסף, וכשסיים את התואר בכלכלה ובמינהל עסקים החל לשלוח 
קורות חיים לכל החברות הגדולות שחיפשו מנהלים. "כשסיימתי 

את התואר הייתי בטוח שאני הולך להיות המנכ"ל של מדינת 
ישראל, אבל קיבלתי תשובות שליליות בכל החברות בשל חוסר 
ניסיון. ברוב ייאושי התקשרתי לצבא כדי להתנדב מילואים. בזמן 
השירות נתקלתי במודעת דרושים של חברת שילוח עבור מנהל 

מחוז חיפה והצפון. שלחתי קו"ח  והתקשרו אלי לראיון. לא 
התכוונתי להיכנס לתחום הביטוח בכלל, אבל הלכתי לראיון ואני 

בענף הביטוח עד היום". 
שטרק עבד כשכיר במשך ארבע שנים עד שיצא לדרך עצמאית 

והקים את סוכנות הביטוח אשדות. בסוף 2000 הוא הצטרף 
למ"מ נשיא הלשכה אורי צפריר שבדיוק פרש מתפקידו כמשנה 

למנכ"ל כלל ביטוח, ויחד הקימו השניים את קבוצת צפרירים. 
כיום מונה הקבוצה 100 סוכני ביטוח, שעובדים עם כל חברות 

הביטוח ובכל תחומי הביטוח. "מכל ילדיי רק הבת הקטנה שלי 
החליטה להיכנס לענף הביטוח והיא כיום לומדת ביטוח במכללת 

נתניה".
בתפקידו בלשכה מכהן שטרק כיו"ר הנהלת ליסוב. "כל השנים 
הייתי חבר לשכה. הייתי מגיע לכנסים והולך לים. ואולם מאחר 

שאורי הצטרף לאחר הבריאות ומונה לסגן הנשיא נקראתי גם אני 
לדגל וקיבלתי תפקיד. המטרה העיקרית שלי היא לדאוג לסוכני 

הביטוח לכל הכיסויים שהם צריכים בחיי היום-יום במחירים 
מוזלים. לקחתי על עצמי להעלות מדרגה את הפוליסות האישיות 

של סוכני הלשכה. אפעל לכך שחברי הלשכה יקבלו פוליסות 
בתעריפים מוזלים, מכיוון שאנו משווקים את חברות הביטוח ולא 

ייתכן שלא תהיה לנו פריווילגיה בתחום". 
כיום משווקת הלשכה לסוכניה ביטוחים סיעודיים טובים בתנאים 
מוזלים. בפוליסה שניתנת לנו מבוטחים מעל גיל 45 ישלמו 114 
שקל, על כל 5,300 שקל פיצוי חודשי לכל החיים – זה התעריף 

הזול ביותר. דווקא בימים אלה חשוב לנו לשווק את הפוליסה 
הזו, מכיוון ש-75% מהסוכנים נמצאים מעל הגיל הרלוונטי. 

הסוכנים לא מרוויחים היום כפי שהרוויחו בעבר, ופונים אלינו 
בבקשות הלוואה, אפילו על סכומי כמו 5,000 שקל. אם יקרה 

להם משהו, אף אחד לא יעזור להם. לכן אני קורא להם לעשות 
ביטוח סיעודי". 

בשבוע הבא יוצאת לדרך פוליסת ביטוח משרדית בתעריף מיוחד 
שנוסד במיוחד עבור חבר הלשכה. "אנחנו פועלים גם להוצאת 

פוליסת אחריות מקצועית, בגבולות אחריות של 20 מיליון שקל 
מול תביעות מקצועיות נגד הסוכן, וגם לביטוח שיניים לכל 

החברים ולבני משפחתם. 
"נפעל גם להשיג פוליסות רכב ודירה בתעריפים טובים, שיכללו 

ביטוח נהג צעיר וביטוח חובה. כיום רשומים בלשכה 4,200 
חברים, שיחד עם בני הזוג והילדים מרכיבים צי של לפחות 15 
אלף כלי רכב. אנחנו קולקטיב טוב, שיכול לקבל תעריף טוב. 

חברת הביטוח יודעות להתחנף לקולקטיב של 15 אלף כלי רכב 
ואפילו פחות מכך, אז הגיע הזמן שגם לנו יתייחסו כאל קולקטיב 

וייתנו לנו מחירים טובים על הביטוחים השונים".

אפשר לפנות אלי בדרכים הבאות:
טלפון נייד: 054-6225526

erez@eg-fin.co.il :מייל

אפשר לפנות אלי בדרכים הבאות:
טלפון נייד: 050-5208202

elis@zafririm-ins.co.il :מייל



27 במרץ 2014

כנס אילת - בין המושבים

12 www.insurance.org.il ביטוח ופיננסים



27 במרץ 2014

חדשות הלשכה

לוח הביטוח
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת 2014, מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל:

lishka@insurance.org.il // הפרסום מוגבל ל-3 שבועות
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שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
לסוכנות ביטוח בגוש דן המתמחה בחיים 
ופנסיה, מחפשים מומחה/ית בביטוח כללי.

*תנאים מצויינים למתאים/ה
shoshiamit@gmail.com: קו"ח

מחפשת פקידת תביעות עם ידע של 3 שנים 
בביטוח למשרד חלקית של 4-5 שעות )גמיש( 
–סוכנות ביטוח רעננה בנוסף ידע בתוכנות של 

חברות ביטוח.
050-8477552 בשעות אחה"צ

לסוכנות ביטוח  במרכז תל אביב דרוש סוכן/ת 
ביטוח רכוש עם ניסיון של שנתיים לפחות, 

לפיתוח תיק ביטוח הרכוש מייל לקורות חיים 
dudi@amitim-ins.co.il:

לסוכנות ביטוח גדולה וותיקה בפריסה ארצית, 
דרושים אנשי מכירות ופקידות ביטוח.

עבודה מאתגרת ומעניינת.
קורות חיים ניתן לשלוח ל:

smadar.superbit@gmail.com

לסוכנות ביטוח בירושלים, דרושה פקידה עם 
ניסיון בענף ביטוח הרכב למשרה בין השעות:

9.00 - 15.30. נא לשלוח קורות חיים 
למייל: ybittan@gmail.com טלפון נייד: 

054-9456939סוכנות ביטוח מהגדולות בארץ 
הממוקמת בכמה סניפים מעוניינת לרכוש 

תיקים איכותיים ובכל גודל ובכל סוג בתנאים 
מעולים, סודיות מובטחת. לאבי- 050-5234664

3 שנות ניסיון בחברת ביטוח  בתחום החיים 
מחפשת עבודה אצל סוכן ביטוח באזור גוש דן.  

נמרצת ומסורה ובעלת קשרים עם לקוחות. 
ליצירת קשר: מלכי 052-6764441

סוכן  ביטוח  מהצפון  מעוניין  לרכוש  תיק  
ביטוח  איכותי

בתחום  חיים  ו/או  אלמנטרי.
נייד -  052-3987609 מוטי 

a1a@zahav.net.il

עקב פרישה דרוש סוכן ביטוח למיזם משותף 
על תיק ביטוח פנסיוני גדול רצוי צעיר עצמאי 

מאזור הצפון עם ידע רחב ויכולת מוכחת
amirinsu456@gmail.com :קו"ח למיל

השכרה ושכירות משנה
במשרדי יחידת סוכנים קיימת באזור הבורסה 
ברמת גן מתפנה חדר לסוכן ביטוח פנסיוני עם 

אפשרות לשרותי משרד 
09-7738381

בבעלות לשכת סוכני הביטוח מצוי נכס המיועד 
להשכרה החל מ 01/09/14.

מדובר בדירה ברח' דוד פינסקי 3 חיפה במיקום 
מצויין על ציר מוריה )משרדי הלשכה לשעבר 

בחיפה(. הנכס מתאים למשרד סוכן ביטוח/
רו"ח/עו"ד/תיווך ו/או לקליניקות שונות 

והוא ממוקם בקומת קרקע. בכוונתו להשכירו 
לטווח ארוך.סוכנים המעוניינים לראות את הנכס 

מוזמנים לפנות לחבר וועד סניף חיפה 
איציק זילברמן – 050-8648060,

לירדנה שפיר – 04-8405495 מזכירת המחוז
או אליי – 0523-489431. 

להשכרה חדר  ברח' יצחק שדה 34 ת"א
צמוד למשרד קיים. אפשרות לשיתוף פעולה 

טל: 050-7614476 דודי

 יו"ר מחוז הצפון לסוכני המגזר:
תעזרו לנו לעזור לכם

בשבוע שעבר התקיים מפגש עם סוכני המגזר הערבי 
במחוז הצפון של הלשכה, בהשתתפות יו"ר הוועדה לביטוח 

כללי אריאל מונין ומ"מ הנשיא אורי צפריר. 
את המפגש יזם יו"ר מחוז הצפון ליאור רוזנפלד עקב 

תלונות רבות מצד סוכני המגזר בדבר חסימתם ממכירת 
ביטוחי חובה בחברות ביטוח רבות. סוכני ביטוח רבים 

מהמגזר הערבי מתקשים לקבל אפשרות להפקת תעודות 
חובה במשרדיהם ברבות מחברות הביטוח. בחלק מהמקרים 

מדובר ב"תיק" סוכן הפסדי שבו לא מעוניינות חברות 
הביטוח. 

במפגש, שבו השתתפו גם חבר הוועד המנהל בלשכה נואף 
עלאם וסגן יו"ר הוועדה לביטוח כללי עדאל מחג'אנה, 

הוחלט לפעול גם במישור הפוליטי, מול הרגולציה וכן לקיים 
כנס גדול לסוכני המגזר בצפון. רוזנפלד קרא לסוכנים לגייס 

ללשכה לפחות עוד חמישה סוכנים כל אחד, "כך תוכלו 
לסייע לנו לעזור לכם". 

או שאתה מחכה שילדיך או בני משפחתך ידאגו לך במקרה הצורך???

האם כבר הצטרפת לתוכנית 
ביטוח הבריאות הכי זולה בארץ 

באמצעות לשכת סוכני ביטוח? 

סוכן יקר, 

lisov@insurance.org.il  03-6396676 .לפרטים:  טל

 מפגש ערב והרמת כוסית לחג הפסח
 לסניף תל אביב יתקיים ביום ראשון 6/4/14

בין השעות 16:00-20:30 בסינמה סיטי גלילות 

מפגש ערב והרמת כוסית לחג הפסח למחוז דרום יתקיים 
 ביום שני 7/4/14 בין השעות 19:00-22:00

 בפארק קארסו למדע באר שבע, העצמאות 79,
בשיתוף איילון חברה לביטוח

מחוז חיפה והצפון הזמנה להרמת כוסית לפסח
וארוחת צהרים חגיגית, ביום חמישי 10/4/14

"ד'אור", מרכז אירועים וכנסים, מתחם ביג, צומת ק. אתא
בשעה 14:00

יום עיון של מחוז השרון והרמת כוסית לחג הפסח יתקיים 
ביום שלישי 8/4/14 בין השעות 8:30-14:00 במלון רמדה 

" SIXT בנתניה בשיתוף "שומרה" ו"שלמה
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