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יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני:

"בלי סוכני הביטוח הציבור
מרגיש מופקר"
כנס הבריאות  2019של לשכת סוכני
ביטוח שנערך אתמול בראשל"צ כינס
כ־ 700סוכני ביטוח ,ח"כים ובכירים
במשק ,בינהם יו"ר ועדת הכספים של
הכנסת שהבטיח לעמוד לצד הלשכה
בכל המאבקים שלה > עמ' 4

"שליחות גורלית"

החברה המצטיינת

פשטות או מורכבות

נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד
ויו"ר ועדת הבריאות סו"ב איגור
מורי על השינויים שחלו בענף
הבריאות ,ביטוחי הנסיעות לחו"ל
והליווי המקצועי של סוכני הביטוח
> עמ' 3־4

סקר שביעות הרצון של הלשכה
חושף :מנורה ואיילון מובילות
בכל התחומים • פספורטכארד
והראל מובילות בביטוחי הנסיעות
לחו"ל • ומי במקום האחרון?
> עמ' 6־7

ברב־שיח שהתקיים בכנס
הבריאות בהשתתפות נציגי
חברות הביטוח ,הוצגו
עמדות היצרנים בדבר
ביטוחי נסיעות לחו"ל
> עמ' 8

הבדיקה המובילה בעולם
לזיהוי והתאמת טיפול ממוקד למחלת הסרטן
רפואה מותאמת אישית תגביר את הסיכוי למציאת טיפול מתאים וייחודי לסרטן
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המקיפה
ביותר

המבוססת
ביותר

האמינה
ביותר

בדיקת  FoundationOne CDxסורקת
בו זמנית  324גנים שונים הקשורים
לסרטן ומזהה את כל סוגי השינויים
שהתרחשו בדנ"א של הגידול ,אשר
עשויים להיות המניע לגדילתו.
בנוסף הבדיקה מספקת מדדים
להתאמת טיפול באימונותרפיה

הנבחרת ביותר בקרב אונקולוגים בארה"ב.
מעל  30חברות פארמה בחרו לבסס את המחקר
והפיתוח שלהן על בדיקה זו.
ניסיון רחב של מעל  200,000מטופלים.
 FoundationOne CDxהיחידה שקיבלה אישור
 FDAלבדיקה גנומית מקיפה לאבחון והתאמת
טיפול ממוקד בסרטן

הבדיקה עם הנסיון ומאגר המידע
הגדול בתחום ביחד עם יכולת פענוח
ייחודית ,מייצרת סיכוי גבוה ביותר
למציאת טיפול מותאם אישית.
הבדיקה הוכיחה נתוני דיוק ורגישות
של מעל 99%

מרכז שירות למידע נוסף*6639 :
www.foundationone.co.il

"אנחנו דורשים לשמוע מחברות הביטוח שהן
מוכרות ביטוח נסיעות רק דרך סוכני ביטוח"
כך פתח נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד את נאומו בכנס הבריאות  2019של לשכת סוכני ביטוח
שנערך אתמול בראשל"צ ובו לקחו חלק כ־ 700משתתפים > מערכת "ביטוח ופיננסים"

נ

אומו של נשיא הלשכה ,סו"ב ליאור
רונזפלד ,בכנס הבריאות  ,2019נפתח
עם סרטון הקמפיין "דבר עם הסוכן שלי"
בהשתתפות דידי הררי .בפתח דבריו אמר
רוזנפלד כי "יש לי את הכבוד לדבר מול סוכני
הביטוח באולם ובבית שעושים טוב למדינת
ישראל" .כמו כן ,הודה נשיא הלשכה לסו"ב
איגור מורי ,יו"ר ועדת הבריאות של הלשכה
ולחברי הוועדה ,ליו"ר ועדת הכנסים והאירועים
בלשכה ,סו"ב קובי ורדי ולמנכ"ל הלשכה ,רענן
שמחי.
"אני רוצה לציין עובדה משמחת – שב־ 1במאי
 2019הסתיימה תקופה של עוול ,של פגיעה בחוק
ופגיעה בציבור – מעתה רק בעל רישיון יכול
למכור ביטוח נסיעות לחו"ל" ,אמר רוזנפלד
והודה לראשות שוק ההון ולעומד בראשה ד"ר
משה ברקת ,על שקיבל החלטה מצוינת ואף
נלחם מאז מול כל הכוחות שרוצים לשנות את
ההחלטה.
נשיא הלשכה התייחס בדבריו לדיון שנערך
בבג"צ לאחר העתירה שהגישו סוכנויות הנסיעות
שטענו כי הלקוחות צריכים לצאת מסוכנות
הנסיעות ללא ביטוח נסיעות לחו"ל" .אנשים
שטסים לחו"ל צריכים גם מט"ח ,גם חיסונים מדי
פעם וגם חבילה סלולארית  -את כל אלה הם לא
מקבלים בסוכנות הנסיעות ,אז מדוע ביטוח כן?",
אמר רוזנפלד" .לא נסכים לשום פיתרון בדבר
הזה – המחוקק אמר את דברו והממונה קבע – רק
בעל רישיון ימכור ביטוח נסיעות בישראל".

לשכה חזקה

רוזנפלד סיפר על מאמצי הלשכה שהובילו
להחלטת הממונה" .כמו במשבר הריסקים ,שאף
אחד לא עמד לצידנו ,גם פה אף אחד לא עמד
לצידנו ונלחמנו לבד מול רשות שוק ההון".
רוזנפלד ניצל את הבמה בשביל לדרוש מחברות
הביטוח לא למצוא פתרונות עקיפים" .אנחנו
דורשים לשמוע מכן מילה חד משמעית שאומרת
שאתן מוכרות ביטוח רק דרך סוכני הביטוח".
כמו כן ,פנה נשיא הלשכה גם לסוכנים עצמם
וקבע כי נוצרה פה הזדמנות עבורם" .בואו נבדל
את עצמנו מהמתחרים – ציבור הלקוחות צריך

ביטוח
ופיננסים
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רוזנפלד בכנס הבריאות" .גאה לעמוד בראש הלשכה" | צילום :גיא קרן

לדעת שאנחנו מוכרים ביטוח נסיעות – זה יהיה
גם כלי להשגת מבוטחים נוספים".
מלבד ביטוח נסיעות לחו"ל ,התייחס רוזנפלד

"בואו נבדל את עצמנו
מהמתחרים – ציבור הלקוחות
צריך לדעת שאנחנו מוכרים
ביטוח נסיעות – זה יהיה גם
כלי להשגת מבוטחים נוספים"
בנאומו גם לביטוחי הסיעוד והתאונות ואמר
לסוכנים" :אל תפקירו את זה לאחרים ,זה
המגרש שלנו .אנחנו צריכים למכור את המוצרים

הרווחיים והלא רווחיים".
במהלך נאומו נכנס לאולם ח"כ משה גפני ,יו"ר
ועדת הכספים של הכנסת .רוזנפלד קיבל אותו
בברכה ואמר לכל תשואות הקהל" :ח"כ גפני
הוא חבר אמת של לשכת סוכני ביטוח .כשאנחנו
מגיעים לוועדת הכספים אנחנו מרגישים בבית".
בסוף דבריו ,סיפר הנשיא על ההישגים הרבים
של הלשכה והפנה את הנוכחים לקרוא עליהם
בגיליון המיוחד של "ביטוח ופיננסים" שחולק
לבאי הכנס" .יש לנו לשכה חזקה ,מצוינת
ומלאת הישגים" ,אמר רוזנפלד" .יתר על כן,
לא ניתן להתעלם ממנה – לא בציבוריות ולא
בכנסת .אנחנו פועלים  365 ,24/7ימים בשנה
עבור זה .אני מודה למ"מ נשיא הלשכה ,סו"ב
ליאור הורנצ'יק ולכל הנהגת הלשכה – אני גאה
לעמוד בראשה".

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :רענן שמחי | עורך ראשי :לירן וייס | כתיבה:
רונית מורגנשטרן | מפיק :יאיר ילין | מקבוצת  .R&B Mediaלתגובות | office@rbmedia.co.il :לפרסום במגזין :שי שמש ,טל'
7116554־ | shivuk@insurance.org.il ,050צילומים :גיא קרן | צילומי אילוסטרציהshutterstock :

סו"ב מורי" :מתחילים לראות שינויים
מהותיים בענף ביטוחי הבריאות"
לדבריו ,צריכות החברות לזכור כי "הלקוח והסוכן חד הם ,יש לתת שירות טוב ולנהל תביעות באופן
מהיר והוגן" > מערכת "ביטוח ופיננסים"
כנס הבריאות "שליחות גורלית" של לשכת
סוכני ביטוח נפתח בדברים שנשא סו"ב
איגור מורי ,יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד
בלשכה שפתח את דבריו בדגש על חשיבות
הליווי המקצועי של סוכני הביטוח.
לדברי מורי ,מתחילים לראות שינויים מהותיים בענף
וכשלי השוק שנוצרו לפני שנים סוף סוף זוכים למענה
הולם .אחד מהדברים אותם ציין היה מוצר מחליפי
הניתוח שחוזר אל המדף" .בשלב זה מדובר בכיסוי
המיועד לבעלי הפוליסות הקיימות מלפני הרפורמה –
והראשונה לצאת איתו היתה חברת הפניקס".
בהמשך ,קרא מורי לכל החברות להצטרף למהלך
ושיבח את אנשי הפיקוח שזיהו את הצורך בכך.
אולם טען שבכך לא נפתרה הבעיה כולה" .את
הכיסוי הזה ,לדעתי ,יש להפוך לעצמאי גם במבנה
הפוליסות הנוכחי כדי לאפשר לרכוש אותו ללא
קשר לניתוחים כחלק מ'חבילת הקטסטרופה'" ,אמר
מורי" .הכיסוי הזה נמצא בתחום אפור ,יותר מדי
תביעות שאנחנו מטפלים בהן וברור שעל הפיקוח
לתקן את כשל השוק הזה".
מורי התייחס בנאומו גם לענף הסיעוד" .לצערי
לא נמצא פתרון ויש סיכון ממשי כי בעוד מספר
שנים כלל לא יהיה כיסוי כזה לשיווק .לאלה
שמשווקים אותו ללקוחות – תציעו אותו לכל מי
שרק תוכלו ללא דיחוי" ,אמר.

"

ערך מוסף

גם נושא ביטוח הנסיעות לחו"ל קיבל דגש
בנאומו .מורי סיפר על השינוי הבא לטובה עם
החוזר של הממונה ד"ר משה ברקת ,שנכנס

מורי" .ליווי מקצועי של סוכני הביטוח" | צילום :גיא קרן

לתוקף לאחרונה ,וטען כי הוא מצפה מחברות
הביטוח לכבד אותו.
בנוסף ,שיבח יו"ר ועדת הבריאות של הלשכה
בדבריו את חברות הביטוח שמקשיבות להערות
הסוכנים המגיעות דרך הלשכה" .צריך לזכור כי
הלקוח והסוכן חד הם ,יש לתת שירות טוב ולנהל
תביעות באופן מהיר והוגן .אין דבר כזה שירות טוב
מדיי ויחס הוגן מדיי".
מורי תיאר את הערך המוסף שמעניקה הלשכה
בתחום הבריאות :מהשתלמויות בתחום ,דרך
מערך שתוכנן על ידי סו"ב עופר חורש ועד קורס

בריאות שפיתח יועץ הלשכה לבריאות ד"ר אודי
פרישמן .בנוסף לכל אלו ,ציין מורי את הסיור
שקיימה הלשכה בבית חולים בקפריסין כדי לבחון
את הכיסוי הביטוחי בנסיעות לחו"ל ואת הקורס
המקיף שתקיים סביב נושא זה במכללה לפיננסים
וביטוח" .כל אלה אינם בידור ,אלא כלי עבודה
לסוכנים".
בסוף דבריו ,מורי שם דגש על היתרונות
שבהתייעצות עם יועצי הלשכה השונים ,שחלקם
ינאמו בכנס הנוכחי ,ובירך את הנוכחים בברכת
כנס פורה.

ח"כ גפני" :גם כשרשות שוק ההון עמדה
נגד – עמדתי לצידכם"

כך לדברי יו"ר ועדת הכספים של הכנסת • "בלי סוכני ביטוח הציבור מופקר" > מערכת "ביטוח ופיננסים"
הנושא הזה של סוכני הביטוח חשוב מאוד,
אמרתי את זה בעבר ואני רוצה להגיד את
זה פה ביתר שאת .משום מה אני מרגיש כאן
יותר אהבה מאשר כל לשכה מקצועית אחרת
בארץ" – במילים אלו החל נאומו של ח"כ משה
גפני ,יו"ר ועדת הכספים של הכנסת ,בכנס
הבריאות .2019

"
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גפני סיפר על המאבקים שהוא מוביל ביחד עם
חברי ועדת הכספים ויחד עם סוכני הביטוח למען
ענף הביטוח בישראל" .בלי סוכני הביטוח הציבור
מרגיש מופקר" ,אמר גפני לקול תשואות הקהל.
"חברה לא יודעת לעשות הכל בעצמה – סוכן
מכיר את התיק וההיסטוריה של הלקוח – הוא
הכתובת שאיתו כל אחד יכול לדבר".

בתור יו"ר ועדת הכספים ,גפני לא יכול היה
להתעלם מהגירעון הגדול אליו נכנסה המדינה,
דבר שיכול להשפיע גם על סוכני הביטוח" .אני
אומר לכם שאנחנו עומדים לפני מאבק עיקש,
שאתם תהיו חלק ממנו" ,אמר גפני" .יש גירעון
גדול אבל זאת לא טרגדיה – יש לנו כלכלה חזקה
ונצטרף לטפל בזה".

…

…

גפני דיבר בנאומו על העמידה האיתנה שלו
לצד סוכני הביטוח" .אני מבטיח שאעמוד איתכם
בכל המאבקים שלכם .גם כשרשות שוק ההון
עמדה נגד – עמדתי לצידכם" ,אמר גפני" .אישרו
את כניסת רשות שוק ההון בוועדת הרפורמות
כי ידעו שאני לא אסכים לזה בוועדת הכספים
אך כבר אמרתי שעל כל פעולה אביא 6,000
הסתייגויות – אין מציאות כזאת שבה לא נפקח
על מה שהרשות עושה".

גפני" :בלי סוכני הביטוח הציבור
מרגיש מופקר .חברה לא יודעת
לעשות הכל בעצמה .סוכן מכיר
את התיק וההיסטוריה של
הלקוח – הוא הכתובת שאיתו
כל אחד יכול לדבר"
גפני ציין כי במצב הנוכחי ,אין פיקוח של
הכנסת בנושאים שונים ובכללם פיקוח של ועדת
הכספים על רשות שוק ההון ,תוך שהוא מזכיר
בנימה של ביקורת על הרשות ,כי לא התאפשר
לבדוק מדוע סגנים של הממונה על שוק ההון,

ח"כ גפני" .מבטיח שאעמוד איתכם בכל המאבקים שלכם" | צילומים :גיא קרן

ד"ר משה ברקת ,עוזבים ובמקומם ממונים
סגנים שמגיעים מחוץ לרשות" .הבחירות האלה
מעמידות את רשות שוק ההון לשנה בלי פיקוח
של הכנסת" ,יו"ר ועדת הכספים של הכנסת הביא
לדוגמה את פרשת פינוי שדה דב ,שהיתה השבוע
בכותרות העיתונים" .לא היה פיקוח מספיק סביב
הנושא .אני לא הייתי נותן להעביר את זה –

ולא ,אין לי קולות מצביעים באילת – אני אומר
שהמדינה לא הייתה צריכה להסכים לזה" ,קבע.
לסיום דבריו ,בירך גפני את סוכני הביטוח ואמר:
"אתם ,סוכני הביטוח ,מוזמנים להיות בני בית
אצלנו בוועדת הכספים של הכנסת – לא מבטיח
שאצליח בהכל אבל התשתית לשמור על סוכני
הביטוח קיימת".

"מערכת הבריאות בארץ מצוינת"

סגן שר הבריאות יעקב ליצמן סקר את מצבה של מערכת הבריאות • "סוכני הביטוח עושים דברים
טובים ,עבודה מיוחדת" > מערכת "ביטוח ופיננסים"

ב

מסגרת כנס הבריאות של
הלשכה ,נאם גם סגן שר
הבריאות ,ח"כ יעקב ליצמן,
שבחן מול הנוכחים את מצבה של מערכת
הבריאות בישראל" .לפני מערכת
הבחירות הקודמת ,כל יום קם מישהו
ודיבר על מערכת הבריאות – עכשיו אני
לא שומע אף מילה על הבריאות  -אצלם
זה פוליטיקה ,אצלי זה הבריאות – לכן
אני מבקר מדי שבוע ב־5־ 6מחלקות
בבתי החולים ,כולל ביקורי פתע" ,אמר
סגן השר.
"מערכת הבריאות בארץ מצוינת",
קבע ליצמן ,שמודע לכך שיש גם לא
מעט בעיות ,איתן הוא מתכוון להתמודד.
"הכוונה שלי זה שלא יהיה אף חולה
ליצמן" .יש עוד הרבה עבודה"
במסדרון ובנוסף ,אנחנו נגדיל את סל
התרופות .עם זאת ,לשני הדברים צריך
עוד כסף .הבחירות יהיו בספטמבר .עד שיהיה "הבעיה היא שרופאים צעירים,
תקציב זה ייקח הרבה זמן ולכן סיכמתי עם שר ואני מבין אותם ,מקבלים הצעות
האוצר שנגדיל את הסל גם בלי תקציב".
מאוד אטרקטיביות לעבודה
ליצמן הדגיש את החשיבות שמערכת הבריאות
תסתכל הלאה" :נתנו הוראה להרוס שלושה חדרי
בחו"ל .נמצא לזה פיתרון"
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מיון בארץ ולבנות אותם מחדש .משרד
הבריאות ישתתף בזה .זה שער הכניסה
לבית החולים ואנחנו נשפר את זה",
אמר.
"יש לנו עוד הרבה עבודה" ,אמר
ליצמן" .אבל איך אני יודע שאנחנו
מתקדמים בעולם הבריאות? כולם
רוצים לעבוד איתנו .כרגע הבעיה היא
שרופאים צעירים ,ואני מבין אותם,
מקבלים הצעות מאוד אטרקטיביות
לעבודה בחו"ל .אני לא מאשים אותם כי
הם מקבלים שם פי חמישה או פי עשרה
יותר .עם זאת ,אנחנו נחפש פתרון
של תוספת של שכר כדי להשאיר את
המבריקים בארץ".
סגן שר הבריאות התייחס בנאומו גם
לתחום הביטוח וקבע" :חשוב שיהיה
ביטוח לכל אחד .אתם ,סוכני הביטוח,
עושים דברים טובים ,עושים עבודה מיוחדת.
הביטוח צריך להיות לדברים שמשרד הבריאות
לא מכסה .העלויות גבוהות עד כדי כך שהעלתה
אפשרות שאם חברה נותנת מחיר גבוה לתרופה
מסוימת ,לא נרכוש ממנה גם תרופות אחרות".

סקר שביעות רצון של לשכת סוכני ביטוח בתחום
הבריאות :החברות המצטיינות הן מנורה ואיילון
הפניקס במקום האחרון בשביעות רצון בתחום הבריאות • בביטוח נסיעות לחו"ל החברות המצטיינות הן
פספורטכארד והפניקס; כלל במקום האחרון • בסקר השתתפו  480סוכנים > מערכת "ביטוח ופיננסים"

ל

שכת סוכני ביטוח פרסמה את סקר
שביעות רצון מחברות הביטוח בתחום
הבריאות .הסקר התפרסם במסגרת
כנס הבריאות של הלשכה שנערך אתמול (ג')
בהשתתפות כ־ 700אנשי ביטוח.
הסקר ,שבוצע על ידי מכון שריד ,דירג את רמת
השירות של החברות על פי שביעות רצון הסוכנים
העובדים עמם ,וכלל  480סוכנים .הכשרה לא
נמדדה בשל מיעוט משיבים.
מטרת הסקר היא לבחון את רמת שביעות רצון
סוכני הביטוח מהחברות עמן הם עובדים לאורך זמן.
הסקר בחן עשרה קריטריונים לצורך מדידת
שביעות רצון הסוכנים מאיכות השירות של
חברות הביטוח:
שירות לסוכן ,הוגנות סילוק תביעות ,זמן טיפול
בתביעות ,תכנית הדרכות ,הוגנות העמלות,
מערך החיתום בחברה ,זמינות עובדי/מנהלי
החברה ,המנעות החברה מתחרות עם הסוכן ,היקף
רשימת רופאי ההסדר והערך המוסף/ייחודיות
במוצרי החברה.
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השקלול של חשיבות הפרמטרים דורגו על ידי
הסוכנים.

דירוג חשיבות המרכיבים בעבודת
הסוכן מול חברות הביטוח
המרכיב החשוב ביותר לסוכני הביטוח הוא
השירות ( )7.5ולאחריו הוגנות בסילוק תביעות
( ,)7.2זמן טיפול בתביעות ( ,)7.2המנעות
מתחרות בסוכן באמצעות פעילות ישירה (,)5.9
מערך החיתום בחברה ( ,)5.6הוגנות העמלות
( ,)5.4זמינות עובדי ומנהלי החברה (,)5.3
ייחודיות במוצרי החברה ( ,)4.8היקף רשימת
רופאי ההסדר בחברה ( )3.8ותוכנית ההדרכות
והעדכונים (.)3.1
ניתוח התוצאות מוכיח כי מה שחשוב לסוכן זה
רווחת הלקוח (מדדי תביעות) ושירות איכותי ולא
העמלות.

החברה המצטיינת
מנורה ואיילון דורגו במקום הראשון בתוצאות

הסקר עם הציון המשוקלל ( 3.8מתוך  .)5אחריהן
דורגו :מגדל ( ,)3.6כלל ( ,)3.5הראל ( )3.4ובמקום
האחרון הפניקס (.)3.1
מנורה דורגה ראשונה בשישה מדדים :משך זמן
הטיפול בתביעות ( ,)3.9הוגנות בסילוק תביעות
( ,)4.1הוגנות העמלות ( ,)3.8זמינות מנהלי ועובדי
החברה ( ,)4מערך החיתום בחברה ( ,)3.6היקף
רשימת רופאי ההסדר (.)4.2
איילון הצטיינה בארבעה פרמטרים :שירות
לסוכן ( ,)4הוגנות העמלות ( )3.8המנעות החברה
מפעילות ישירה המתחרה בסוכן ( ,)4ערך מוסף/
ייחודיות במוצרי החברה (.)4.1
כלל הצטיינה במדד :תכנית העדכונים וההדרכות
(.)3.7
הפניקס דורגה אחרונה בכל הפרמטרים:
שירות לסוכן ( ,)3.3משך זמן הטיפול בתביעות
( ,)3.3הוגנות בסילוק תביעות ( ,)3.3זמינות
מנהלי ועובדי החברה ( ,)3.2תכנית ההדרכות
והעדכונים ( ,)3.1הוגנות העמלות ( ,)3.1המנעות
החברה מפעילות ישירה מתחרה בסוכן ( ,)2מערך

…

…
החיתום בחברה ( ,)3.2היקף רשימת רופאי ההסדר
( ,)3.6ערך מוסף/ייחודיות במוצרי החברה (.)3.4

ביטוח נסיעות לחו"ל
מהסקר עולה כי  91%מהסוכנים משווקים ביטוח
נסיעות לחו"ל ,כאשר החברות העיקריות הן
פספורטכארד ( )85%והראל ( .)51%פספורטכארד
והפניקס הצטיינו בשביעות רצון בתחום ()4.4
ובמקום האחרון כלל (.)3.9

שביעות רצון הסוכנים מתפקוד
המחוזות או המרחבים
להלן דירוג המחוזות המצטיינים בכל חברה,
בנוגע לשירות לסוכנים וללקוחותיהם בביטוח
בריאות :מנורה – מחוז דרום ( ;)4.1הראל – מחוז
ירושלים ( ;)3.6הפניקס – אשכול הדרים וסניף
ירושלים ( ;)3.3כלל – מחוז ת"א ( ;)3.6מגדל
– מחוזות צפון וירושלים ( ;)3.6איילון – מחוז
ירושלים (.)4.3
סו"ב ליאור רוזנפלד ,נשיא לשכת סוכני
ביטוח ,אמר בהמשך לפרסום הסקר" :ביטוחי
הבריאות הינם בעלי משמעויות קריטיות כמו
הצלת חיים ,הארכת חיים והקלה על סבלם של
מבוטחים .רמת השירות של חברות הביטוח
ממחישה פעם נוספת את האתגר הניצב בפני

מימין :ליאור רוזנפלד ,ד"ר נאווה ניב סרודיו ואיגור מורי | צילום :גיא קרן

הסוכנים בפעילותם למען המבוטחים .אסור לנו
להתפשר על איכות השירות שאנו מעניקים
למבוטחים .הסקר שב וממחיש את הצורך של
הענף בסוכני ביטוח ,כמי שדואגים בכל תנאי
וזמן לציבור המבוטחים".
סו"ב איגור מורי ,יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד
בלשכה אמר" :השנה לראשונה דגמנו את מה
שבאמת חשוב לסוכן ואלה התוצאות שהתקבלו.
חברות הביטוח חייבות לזכור כי הלקוח והסוכן
חד הם .יש לתת לנו שירות טוב ולנהל תביעות
באופן מהיר והוגן .חברה שלא תשכיל להשתפר

ולהתעלות תשבור את מטה לחמה .אין דבר כזה
שירות טוב מדי ויחס הוגן מדי".
תגובת מנורה" :אנו רואים את העיסוק בתחום
הבריאות כשליחות לכל דבר ובהתאם לזאת
פועל תחום ביטוחי הבריאות במנורה מבטחים
 ע"פ ערכים של אנושיות ,מקצועיות ,גמישותוהתאמה אישית לסוכנינו ולקוחותינו .אנו
גאים בתוצאות הסקר ומעוניינים להודות לכל
הנוגעים בדבר על חלקם בזכייה וכמובן מקווים
להמשיך לתת ללקוחותינו את הטוב ביותר
בביטוחי בריאות".

מנכ"ל כלל ביטוח" :שיטת הלואו קוסט לא מתאימה
לעולם הביטוח ,בטח לא לביטוח בריאות"
יורם נוה הדגיש את שיתוף הפעולה עם לשכת סוכני ביטוח ובישר כי החברה תחזור לשווק ביטוחי
נסיעות לחו"ל באמצעות סוכנים" > רונית מורגנשטרן

ש

יתוף הפעולה עם לשכת סוכני ביטוח
טוב מתמיד ,והצוות שלכם מאתגר
אותנו כל הזמן .נמשיך להיות קשובים
אליכם – זה חלק מהמחויבות של כלל וחלק
מהמחויבות האישית שלי .מרגישים אתכם אצל
הרגולטור ואני מתרשם מאוד מהכנסים המקצועיים
של הלשכה" .כך פתח יורם נוה ,מנכ"ל כלל ביטוח
ופיננסים ,את נאומו בכנס הבריאות.
נוה התייחס לזכיית כלל בציון פלטינה במדד
מעלה ,המדד החברתי בבורסה .הוא ציין כי כלל
כגוף מוסדי חייבת להתייחס בכובד ראש לתפקיד
שלה במשק כנושאת באחריות חברתית.
עוד ציין נוה כי בימים אלה מלאה שנה לכהונתו
כמנכ"ל כלל ביטוח ,וכי היתה זו שנה מאתגרת
במיוחד" :החדשנות היא אתגר ענק; יש מי
שרואים אותה בהלם כעול ויש שרואים אותה
כהזדמנות; אני סבור שזו הזדמנות שיש לתפוס
אותה בשתי ידיים ,לנער את האבק ולהוריד את
החלודה" ,אמר.
נוה התייחס להישגי כלל ביטוח במדדי האוצר:
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נוה .מובילים כמעט בכל המדדים וגם במדד הסוכנים

"אנחנו מובילים כמעט בכל המדדים וגם במדד
הסוכנים .בתחום הבריאות אנחנו מובילים במדד
החדשנות .אנחנו צריכים לעשות עוד כדי להוביל
וזאת בשת"פ עם הסוכנים שהם מכפיל כוח",
הדגיש מנכ"ל כלל והוסיף" :בעולמות הסיכונים
ובבריאות בפרט ,אי אפשר להתנהל בלי שיהיה

סוכן ביטוח שילווה וידאג למבוטח כל הזמן.
שיטת הלואו קוסט לא מתאימה לעולם הביטוח,
בטח לא לעולם ביטוחי הבריאות.
זו אחריות של כולנו לדאוג שלמבוטח בביטוח
בריאות תהיה המעטפת הכוללת ,כדי שבעת
צרה לא יהיה לו חוסר; בלי סוכן מקצועי ואחראי
בתווך ,לא נוכל כיצרן להתמודד".
מנכ"ל כלל ביטוח גילה ,כי החברה מגבירה את
פעילותה בביטוחי נסיעות לחו"ל באמצעות סוכנים
(כיום היא מבטחת ישירות את מבוטחי שירותי
בריאות כללית) ,וכי תחל בפיילוט עם כ־ 100סוכני
ביטוח" :אני מקווה שבעוד שנה ימכרו סוכנים רבים
פוליסות נסיעות לחו"ל של כלל" ,אמר.
מנכ"ל כלל הדגיש עוד כי אחת החוזקות של
החברה היא אישורי תביעות" :מעבר למכירה
אנחנו מלווים אתכם בייעוץ מקצועי בזמן אמת;
כשיש טווח אפור יודעים שיש עם מי לדבר .אנחנו
רוצים לראות אתכם בלבן שבעיניים .רק ככה אני
יודע לעשות עסקים" ,סיים נוה את נאומו לקול
מחיאות הכפיים של הנוכחים בכנס.

פאנל ביטוחי נסיעות לחו"ל :החברות
נערכות לשיפור העבודה עם סוכנים
בפאנל ,בו השתתפו נציגים מפספורט כארד ,מגדל ,הראל ,הפניקס וכלל ,הוצגה המורכבות בין סוכני
הביטוח לסוכני הנסיעות • ב־ 2011נמכרו  3%מפוליסות הביטוח לנסיעות לחו"ל בידי סוכני ביטוח; כיום
למעלה מ־ • 60%הקולקטיבים ייפתחו לכל הסוכנים בפספורט כארד > רונית מורגנשטרן
פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל נתפסת אצל
רוב הציבור ,ולצערי גם אצל חלק מהסוכנים,
כפוליסה פחות מקצועית ולכן היא אמורה
להיות פשוטה וגם זולה .זו גם הסיבה שסוכנים
רבים לא עוסקים בביטוח נסיעות לחו"ל .אנחנו
יודעים שזה רחוק מלהיות נכון .מדוע פוליסות
ביטוח נסיעות לחו"ל נמכרות עדיין על ידי סוכני
נסיעות ,קופות החולים ומוקדנים?"
כך פתח סו"ב יואל זיו ,חבר המועצה הארצית
בלשכה ובעלים משותף של חברת "עולם
הבריאות" את רב־השיח אותו הנחה ,שהתקיים
אתמול תחת הכותרת" :ביטוחי נסיעות לחו"ל –
בין פשטות למרכבות בין סוכני הביטוח לסוכני
הנסיעות" .בפאנל השתתפו ירון בראון ,מנהל
מכירות וחיתום בחברת פספורט כארד ,אלי
הרוש ,מנהל קול מגדל וביטוחי נסיעות לחו"ל
בחברת מגדל לביטוח; אלדד ערן ,סמנכ"ל בכיר,
מנהל אגף בריאות ונסיעות לחו"ל בהראל; דודי
עוז ,מנהל ביטוחי הנסיעות לחו"ל בהפניקס
ומירב אדלסון גולן ,מנהלת ענף ביטוחים עסקיים
בכלל ביטוח ופיננסים.
ירון בראון ציין בפתח דבריו ,כי פספורט כארד
עוסקת רק בביטוח נסיעות לחו"ל ,וכי ערוץ
ההפצה עליו החליטה מראש ,עוד ב־ ,2011הוא
סוכני הביטוח" :וזה מוכיח את עצמו .אם ב־,2011
אז נמכרו רוב הפוליסות בידי משרדי נסיעות,
קופות החולים וחברות כרטיסי האשראי ,היוו סוכני
הביטוח  3%מהמוכרים של פוליסות אלו ,היום הם
מהווים למעלה מ־ ,60%והקרדיט מגיע לסוכנים".
בתשובה לשאלת המנחה על עבודת כלל ביטוח
עם סוכנים בתחום ביטוח הנסיעות ,דבר שפסק
מאז החלה לבטח את מבוטחי כללית ,אמרה מירב
אדלסון גולן" :פתחנו את שערינו לסוכני הביטוח.
אנחנו בעולם הסטורי עם קופת חולים כללית,
ואיננו יודעים אם נמשיך למכור את ביטוחי
הנסיעות לחו"ל שלה בתום ההסכמים בעוד כשנה.
האוצר יקבל החלטות בנושא ונפעל בהתאם.
בכל מקרה סוכן הביטוח הוא בהחלט האיש
המקצועי הנכון לשווק פוליסות ביטוח נסיעות
לחו"ל ,במיוחד כשביטוחים אלה יש חלק רפואי
משמעותי" .היא הזכירה כי כלל מבצעת פיילוט
עם  100סוכנים שיימשך כחודשיים ,לבניית מערך
מתאים לשיווק הפוליסות שלה בתחום באמצעות
סוכני הביטוח.
לדברי אלדד ערן מהראל ,החברה משווקת ביטוח
נסיעות באמצעות סוכני הביטוח כבר שנים רבות:
"המוצר הוא חלק אינטגרלי ממוצרי הבריאות של

"
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משתתפי הפאנל" .בין פשטות למרכבות בין סוכני הביטוח לסוכני הנסיעות" | צילום :גיא קרן

החברה .זהו מוצר בריאות והמוצר היחידי שלסוכן
יש הזדמנות לפגוש את הלקוח שלו מספר פעמים
בשנה .מה שמאפיין את התחום הזה בהראל הוא
לקוחות נאמנים שחוזרים לסוכנים בכל נסיעה
לחו"ל" ,הדגיש ערן וסיפר על פוליסת ביטוח
ביטול נסיעה מכל סיבה ,שהחברה השיקה לפני
שנה" :אני עובד בתחום עם סוכני הביטוח כבר
למעלה מ־ 20שנה והופתעתי מהביקוש שלהם
לפוליסה הזאת" ,ציין ערן.

"סוג של בוטיק"

זיו" :מדוע מגדל הגדולה נתפסת עדיין כשחקן
קטן בתחום"?
אלי הרוש בתשובה" :אנחנו מתפתחים עקב בצד
אגודל; עובדים דרך ערוץ המכירה שיודע לעבוד
וזה סוכני הביטוח .אנחנו ידועים ברמת החיתום
הנכונה וברמת הגמישות הגבוהה .כרגע נמצאים
במקום אליו כיוונו – סוג של בוטיק .זהו עסק
שמתנהל ביד רמה וצומח בצורה אטית ונכונה,
כשהיום אנחנו מהווים  10%בשוק".
דודי עוז סיפר כי הפניקס ביצעה מספר פעולות
משמעותיות שהרחיבו את הפעילות שלה בתחום,
בו תמיד הייתה שחקן מוכר" :האקס פקטור שהביא
לתוצאות אלה הוא הקמת מוקד שירות ותפעול אך
ורק לסוכני הפניקס ואך ורק בתחום ביטוח נסיעות
לחו"ל" ,הדגיש הרוש והוסיף" :הבנו שהסוכן רוצה
להיות עצמאי אבל גם לקבל כלים ולכן הכנסנו
גם חיתום אוטומטי והסוכן יכול להפיק פוליסה

שלמה באופן עצמאי אצלו במשרד".
ירון בראון הביא בשורה לסוכנים בתחום
הקולקטיביים" :בפספורט כארד הוחלט לצמצם
את מספר הקולקטיביים כשערוץ ההפצה היחיד
יהיה סוכני הביטוח; עדיף לנו לרצות 4,500
סוכנים שעובדים אתנו מאשר עשרה סוכנים
שהביאו במקור את הקולקטיבים אלינו".
גם נושא האפליקציות בתחום ביטוחי הנסיעות
עלה על במת רב־השיח .אלי הרוש ממגדל סיפר
על האפליקציה שמתחילה בתהליך הרכישה
ומלווה את המבוטח לאורך כל הנסיעה .היא
מתחברת אוטומטית למספר סוכן ומשלמת לו
את העמלה .גם דודי עוז התייחס לאפליקציה של
הפניקס וסיפר על השקת ה"סמארט טראוול" של
החברה בימים אלה.
אלדד ערן מהראל סיפר כי ממשק החברה
לסוכנים מאוד נוח ומאפשר חיתום דיגיטלי מלא
ברכישה חוזרת .הוא סיפר שהראל תשיק בחודש
הקרוב אפליקציה ובה שירות הוליסטי למבוטח
בביטוח נסיעות לחו"ל שלה.
זיו מתח ביקורת על כך שבפרסומת שלה לכלל
אקספרס כלל מפנה רק למוקד שלה ואין שום
הפניה לסוכן ביטוח .בתגובה ענתה אדלסון גולן כי:
"העבודה עם סוכנים היא כרגע במסגרת פיילוט,
וכי על החברה להכשיר את המערכת לעבודה
בתחום מול סוכני ביטוח .הסוכן צריך להרגיש שיש
לו למי לפנות ,אנחנו נקים מוקד לסוכנים ,ורוצים
לעשות את זה בצורה הטובה ביותר".

תוכן שיווקי

כל מה שאתם צריכים לדעת על בדיקות גנומיות
ועל בדיקת  FoundationOne CDxהחדשנית
בדיקות גנומיות מסייעות למצוא טיפולים המתאימים למאפיינים הביולוגיים של הגידול
ולנבא מה תהיה תגובתו לטיפולים המתקדמים ביותר • מכיוון שאינן נכללות בסל
התרופות ,מומלץ לכלול סעיף זה במסגרת ביטוח בריאות פרטי > הראלה הלוי

מ

חלת הסרטן מתפתחת כתוצאה
משינויים גנומיים שהתא עובר.
שינויים גנומיים הגורמים להתפתחות
גידול משפיעים על האופן שבו הגידול מתפתח,
וקובעים האם ישלח גרורות ומה תהיה התגובה
שלו לטיפולים השונים .לכל חולה סרטן יש גידול
בעל מאפיינים גנומיים ייחודיים ,שאינם בהכרח
זהים לחולה אחר עם גידול שממוקם באיבר דומה.
במקרים רבים ,הטיפולים הסטנדרטיים הניתנים
כיום אינם מצליחים .במקום לתת לכל החולים
טיפול אחיד (למשל כימותרפיה) ,מבלי לדעת
האם הוא ישפיע ,ניתן כיום לטפל בסרטן
באמצעות רפואה מותאמת אישית .על פי שיטה
זו ,נותנים טיפול ממוקד המטפל בשינוי ,או בפגם
הגנומי שגרם לגידול .על מנת לעשות זאת יש
לבצע מיפוי גנומי – אבחון מקיף ומעמיק של
הגנים לצורך מציאת הפגמים שגרמו לגידול.
מדוע הבדיקות הנמצאות בסל אינן מספיקות?
בתי החולים נעזרים כיום בבדיקות גנומיות
לגילוי שינויים בגנים מסוימים .בדיקות אלה
אינן רגישות מספיק ,והמידע הגנומי שמתקבל
על הגידול הוא מצומצם יחסית .חיפוש של גנים
ספציפיים בגידול לא תמיד מזהה את השינויים
הגנומיים שאחראים להתפתחות הגידול המסוים.
בשנים האחרונות פותחו בדיקות גנומיות
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המבוססות על טכנולוגיה מתקדמת שמאפשרת
לבצע מיפוי גנומי של גידול סרטני .בדיקה גנומית
מאפשרת לרופא לדעת האם ניתן להתאים טיפול
כנגד הגידול ,והיא אף עשויה לנבא את תגובת
הגידול לטיפולים חדשניים ,כגון אימונותרפיה.
לדוגמה ,בדיקת ,FoundationOne CDx
שנחשבת היום למקיפה ביותר ,סורקת מעל 300
גנים לצורך זיהוי אותם פגמים שגרמו להתפתחות
הגידול ,והיא מזהה איזה טיפול ,מתוך הטיפולים
המתקדמים הקיימים כיום לטיפול בסרטן ,יכול
לטפל בפגם הספציפי שהוביל לגידול.
באילו מקרים משתמשים בבדיקה גנומית?
לעיתים ,טיפולים סטנדרטים אינם עוזרים.
הסרטן מתפשט ,והמחלה ממשיכה להתקדם למרות
הטיפול שהחולה מקבל .בדיקה גנומית מאבחנת
באופן מעמיק ומדויק את המאפיינים הגנומיים
של הגידול ומסייעת לרופא להתאים טיפול בצורה
מדויקת יותר ,כזה שייתן את התוצאות הטובות
ביותר עם מינימום תופעות לוואי.
מדוע מומלץ לכלול בפוליסת הביטוח בדיקות
גנומיות ותרופות מחוץ לסל?
הטיפול במחלת הסרטן באמצעות בדיקות
גנומיות והתאמת טיפול ממוקד הוא חדש ויקר,
ולכן אינו נמצא במסגרת סל הבריאות .אם דו"ח
הבדיקה ממליץ על טיפול מסוים שאינו בסל,

הטיפול יכול להינתן במסגרת פרטית .לפעמים,
אפשרויות הטיפול הן כאלה ,שלולא הבדיקה ,לא
היו נלקחות בחשבון .למשל ,ניתן לטפל בחלק
מחולי סרטן ריאה בתרופות שפותחו לסרטן השד,
בלוטת התריס ואפילו סרטן העור .בנוסף ,תוצאות
הבדיקה מיידעות את הרופא והחולה האם קיימים
טיפולים נוספים שניתן לקבל במסגרת ניסוי
קליני.
בדיקת  FoundationOne CDxיכולה לחסוך
הוצאה כספית גדולה על טיפולים מחוץ לסל
מכיוון שלעיתים ,בהסתמך על תוצאות הבדיקה,
ניתן לדעת האם החולה עשוי להגיב לטיפול
מסוים ,עוד לפני תחילת הטיפול.
בדיקות גנומיות מסייעות למצוא טיפולים
המתאימים למאפיינים הביולוגיים של הגידול.
בדיקת  FoundationOne CDxסורקת מעל
 300גנים לצורך זיהוי אותם פגמים שגרמו
להתפתחות הגידול ,ויודעת לזהות סמנים שונים
העשויים לנבא מה תהיה תגובת הגידול לטיפולים
המתקדמים ביותר .בדיקות גנומיות ולעיתים
הטיפולים מתקדמים המכוונים לגידולים אינם
נמצאות במסגרת סל הבריאות ולכן מומלץ
לכלול סעיף זה במסגרת ביטוח בריאות פרטי.
הכותבת הינה כתבת בריאות

Open up more treatment possibilities for
cancer patients with Foundation Medicine®
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דבר היועצים :מביטוחי בריאות ועד
חתימה נכונה על חוזים
שלושה מהיועצים המקצועיים של הלשכה ,ד"ר אודי פרישמן ,עו"ד שלומי לוטינגר ועו"ד אמנון פיראן,
שיתפו את משתתפי הכנס בנושאים אקטואליים מתחומי התמחותם > מערכת "ביטוח ופיננסים"

ב

מהלך כנס הבריאות  ,2019הרצו גם חלק
מיועצי הלשכה על זוויות שונות בנושאי
הבריאות והסיעוד .אחד מהנואמים
היה ד"ר אודי פרישמן ,שהעביר הרצאה תחת
הכותרת" :ביטוח הבריאות של המחר".
בהרצאתו סקר פרישמן את הפעולות והכלים
שיעמדו לטובת סוכני הביטוח בעתיד ,כלים שיפתרו
את הבעיות שמתמודדים איתם כבר היום .לטענתו
ביטוח הוא כלי להגדלת השוויון באוכלוסייה ,שכן
בסוף אנשים רבים משלמים מעט כסף בשביל
שמעטים יקבלו הרבה כסף" .לא צפוי שינוי
ממשלתי במערכת הבריאות ואותם מיליארדים
שחסרים היום יהיו חסרים גם מחר כי אין מאיפה
להביא את הכסף" ,טוען פרישמן .לדבריו ,לאור זאת
חשוב להדגיש איך יראה ביטוח הבריאות בעתיד.
פרישמן דיבר על נושא הטכנולוגיות הרפואיות,
שיהיו גורם דומיננטי ברפואה וכיוצא בזאת
בביטוחי הבריאות בעתיד .כמו כן ,הוא העלה את
נושא הרגולציה וההתרה של הכנסת טכנולוגיות
וחוקים חדשים ומתן החופש בנושא הפיקוח ,ואת
פועלן של חברות הביטוח .לטענתו ,ב־ 20השנים
האחרונות אף חברת ביטוח לא פרצה דרך בנושא.

הביטוח של המחר

על פי יועץ הלשכה פרישמן ,בעתיד יהיה חייב
להיות שילוב בין המגזר הפרטי לציבורי באמצעותו
יהיה אפשר לתת שירות טוב יותר לכלל אזרחי
ישראל ולתת רפואה טובה יותר לאוכלוסיות
החלשות .לטענתו יהיו חייבים להתקיים פתרונות
מימון לטכנולוגיות רפואיות ,שכן כבר היום חסר
למעלה ממיליארד שקל בנושא הזה והפער הזה רק
הולך וגדל משנה לשנה.
בנוסף ,גרס פרישמן כי יהיו חייבים לשנות את
שירותי האשפוז משום שאי אפשר יהיה בטווח
הקרוב לעין להוסיף מיטות לבתי חולים וכי 80%
מהטיפולים הניתנים בבתי החולים יכולים להינתן
בבית – לכן ,בשנים הקרובות המוצרים יתמקדו
כנראה באשפוז ביתי.
הנושא האחרון עליו שם דגש הוא הביטוחים
הגנטיים" :הפתרון הביטוחי שנראה בשנים
הקרובות יהיה ביטוח טהור ,מימון למשהו ודאי
וחיסכון למשהו שרק עלול לקרות למבוטח" ,טען.

צילומים :גיא קרן

הביטוח הקבוצתי

יועץ נוסף שהרצה בכנס הבריאות הוא עו"ד
שלומי לוטינגר ,יועץ ביטוח ואקטואריה ,שדיבר
על נושא הביטוחים הקבוצתיים.
לוטינגר ,שמלווה גופים מהגדולים במשק
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פיראן" :יש ריבוי
פרישמן" :לא צפוי שינוי
לוטינגר 1.25 :מיליארד
ריידרים ,ישנים
ממשלתי במערכת
שקל זה סכום העסקאות
וחדשים ,וכל הריידרים
הבריאות ואותם
שהיו בשנת  2017רק
מלאים בסייגים שלא
מיליארדים שחסרים
במסגרת הביטוחים
כולם ברורים לנו"
היום יהיו חסרים גם
הקבוצתיים ,שלא תמיד
מחר כי אין מאיפה
מפורסמים וידועים לכל
להביא את הכסף"
סוכני הביטוח

ארבע נקודות חשובות עבור
סוכן הביטוח בעת חתימת חוזה
 .1אפיינו את סוג החוזה
 .2קבעו את מסגרת ההסכם
 .3עמדו על הכללת הרכיבים המהותיים
שלכם
 .4הגדירו את הסעיף הבלתי צפוי
הישראלי ,הסביר כי ביטוח קבוצתי הוא הסדר
ביטוח לקבוצה שהפרטים מקיימים ביניהם זיקה
מסוימת ודוגמאות לקבוצות כאלה הם מורים ,אנשי
צבא וכדומה .לטענת לוטינגר ,בעולם הביטוחים
הקבוצתיים "הסוכן צריך להיות קודם כל יועץ".
לדבריו ,בדרך כלל מדובר במעסיק שהוא ארגון
גדול וכשסוכן ביטוח שמגיע לכזה ,מאוד חשוב
להתחשב בוועד העובדים ,לשמוע את הדעות
ולהתייעץ איתם.
לוטינגר הדגיש את החשיבות שבהכרת הביטוחים
הקבוצתיים ותמך זאת במספרים .לדבריו1.25 ,
מיליארד שקל זה סכום העסקאות שהיו בשנת
 2017רק במסגרת הביטוחים הקבוצתיים ,שלא
תמיד מפורסמים וידועים לכל סוכני הביטוח.
בהמשך הציג לוטינגר את ההבדלים בין הביטוחים
הקבוצתיים לביטוחי הפרט וטען כי חברות הביטוח

יכולות לתקן את הביטוחים הקבוצתיים בעזרת
חשיבה וחדשנות" .כרגע כדאי מאוד להיכנס לשוק
הזה ולבדוק אותו" ,סיכם לוטינגר.
לבסוף ,בירך את באי הכנס ואמר" :אני פה כדי
לעזור ולהכווין את סוכני הלשכה שרוצים לבדוק
את הנושא".

נמנעים מטעויות

גם עו"ד אמנון פיראן ,מומחה בדיני ביטוח,
הרצה תחת הכותרת" :חותמים על חוזים – איך
להימנע מטעויות?".
בדבריו התייחס פיראן לארבעה נושאים שונים.
תחילה סקר את סוגי החוזים השונים – מחוזה
ביטוח – פוליסה ,דרך חוזה התקשרות עם ספק ועד
חוזה עם מוקד מכירות .תחת הנושא הזה הדגיש כי
"יש ריבוי ריידרים ,ישנים וחדשים ,וכל הריידרים
מלאים בסייגים שלא כולם ברורים לנו".
לאחר מכן ,הציג פיראן את הטעויות הנפוצות
שעושים סוכני ביטוח ,מלהגיד "יהיה בסדר"
כשחותמים על חוזה ,דרך "מספיק לי חוזה של
עמוד אחד" ועד לא לחתום על חוזה כלל.
בתום הרצאתו נתן פיראן דגשים וטיפים למועד
החתימה על החוזה :משימת דגש לתנאי היציאה
מהחוזה ,דרך קביעת תמורה ,הסכם אי תחרות,
זכויות יורשים ופתרון סכסוכים .בנושא זה הדגיש
את ההבדל בין חוזים ממסדיים לפרטיים.

"היום הלקוח כבר מבין שיש צורך בביטוח בריאות"
סמנכ"לית ביטוחי בריאות בחברת מגדל ,שרונה תושייה פישר ,על ההזדמנויות החדשות
שעומדות בפני סוכני הביטוח בעידן החדש > מערכת "ביטוח ופיננסים"

ה

נוספת שהתקיימה
הייתה של שרונה
סמנכ"לית ביטוחי
תחת הכותרת "עולם

רצאה מעניינת
במסגרת הכנס
תושייה פישר,
בריאות במגדל ,שחסתה
חדש של סוכני בריאות".
תושייה פישר דיברה בהרצאתה על השינויים
שחלים בענף הביטוח בשנים האחרונות  -הן
במוצרים ,הן בלקוחות והן בשחקנים  -ועל
השינויים שלטענתה כל סוכן ביטוח צריך לעשות
בשביל להמשיך לקדם את ביטוח הבריאות ולשמר
את מעמד הסוכן.
לדבריה "נכנסות עוד ועוד חברות לענף,
ואומנם תחרות זה דבר חיובי ,אבל אותן חברות
ישירות שנכנסות יוצרות שיח רק על הכסף ולא
על ערך הביטוח".
בשל כך ,השינוי חייב להיות בגישה" .היום
הלקוח כבר מבין שיש צורך בביטוח בריאות אז
הוא עושה השוואה ורוצה את התמורה הטובה
ביותר".
תושייה פישר סיפרה איך בכל זאת נותנים
ללקוח ערך והציגה לנוכחים את הרגשת השליחות

תושייה פישר" .הלקוח רוצה את התמורה הטובה ביותר" | צילום :גיא קרן

שקיימת בין סוכני ביטוחי הבריאות" .מה שאנחנו
עושים יכול להציל חיים ,אנחנו דואגים ללקוח",
קבעה" .לכן ,אנחנו רוצים להתמקד בתחומים
שמעודדים אורח חיים בריא ומעודדים את זה
בעזרת פרמיות".
תושייה פישר הדגישה כי נפתחות כאן

הזדמנויות חדשות לסוכן הביטוח .במקום להמציא
שיטוח של גיוס לקוחות חדשים ,דרך אפשרות
לשנות את השיח בעת מכירה לשיחה על נושאים
חיוביים ,ולבסוף אפשרויות לסגור עם לקוחות
מסלולים שישמרו אותם לאורך זמן רב ומתן ערך
כספי מיידי ,דבר שימשוך לקוחות נוספים.

"אל תניחו הנחות ואל תתחפשו לרופאים"

כך פתח את נאומו עו"ד ג'ון גבע ,היועץ המשפטי לחברי הלשכה במחוזות תל אביב ירושלים והשרון •
גבע אף סיפר על הנחות שגויות של סוכנים שהגיעו עד כדי תביעה משפטית > רונית מורגנשטרן
אל תתחפשו לרופאים ואל תניחו הנחות
שהצד השני יודע" ,אמר עו"ד ג'ון
גבע ,היועץ המשפטי לחברי הלשכה
במחוזות תל אביב ירושלים והשרון ,בפתח
הרצאתו על חיתום ותיעוד נסיעות לחו"ל,
בכנס הבריאות של הלשכה .לדבריו ,מדובר
בנושא חשוב ביותר משום שלסוכני ביטוח
יש מחויבות לתיעוד ובקרה של הקשר עם
המבוטח במכירת הפוליסה ,וגם חובה לשמור
על תיעוד השיחות במשך שנים.
עו"ד גבע הביא דוגמה לכך שסוכן ביטוח
אסור לו להניח הנחות בהתבסס על הידע
הרפואי האישי שלו" .בשאלון הצהרת
הבריאות למבוטח יש שאלה – האם סבלת
או הנך סובל מבעיה כלשהי בתחום הנשימה? גבע" .תנו למבוטח לענות ואל תענו במקומו"
המבוטח ענה לסוכן – כן .מה הבעיה? שאל
הסוכן .יש לי אסטמה ,ענה המבוטח .הסוכן
שפגע בשריר הלב שלו והחברה כמובן סירבה
בתגובה – אסטמה זו לא מחלה ,גם לי יש מחלה
לשלם משום שבטופס היה רשום שאין לו בעיה
ומתקן את התשובה בטופס ל'לא' .וכמו בחוקי
בדרכי הנשימה" .לדברי עו"ד גבע המקרה הגיע
מרפי ,עבר אותו מבוטח התקף אסטמה חריף

"
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לבית המשפט" .למה אתה מניח הנחות? תן
למבוטח לענות ,ואל תענו במקומו" ,סיכם
גבע את העניין.
בדוגמה אחרת סיפר גבע "שלקראת הליך
תביעה נגד חברת הביטוח ,שאל המבוטח האם
כדאי לו לתבוע עכשיו .הסוכן אמר למבוטח
שלו' :יש לנו זמן ,שכן יש התיישנות רק לאחר
 7שנים'" .על כך הגיב גבע "מה אתה מתנדב
לתת תשובה בנושא הזה? שיתייעץ עם עו"ד".
נושא נוסף אליו התייחס עו"ד ג'ון גבע הוא
מצב בו מבוטח מגלה לסוכן שלו מידע ומבקש
ממנו שלא לגלות אותו לחברת הביטוח" .על
פי החוק סוכן הביטוח הוא שליח של חברת
הביטוח .הסוכן בבעיה ,כי בכל מקרה ,גם אם
יעביר את המידע לחברה וגם אם לא ,הוא יצא
לא בסדר" ,מציין גבע ,שממליץ כי בכל מקרה
שמובא אל הסוכן מידע ,שיכול להשפיע על
הפוליסה ,עליו ליידע את חברת הביטוח" :כי
על פי החוק – שלוחו=כמותו ולכן החברה כבר
נחשבת כיודעת" .הסביר עו"ד גבע.

מעוררת השראה :ד"ר הודיה אוליאל
מנצחת את הקשיים

למרות שיתוק מוחין מלידה ,נידוי חברתי וניתוחים רבים במהלך הילדות עקב נכותה  -הודיה
אוליאל הגשימה את חלומה והיום היא רופאה מתמחה • במהלך הרצאתה לא נשארה אף עין יבשה >
רונית מורגנשטרן

ד

"ר הודיה אוליאל ( )28היא רופאה
מתמחה בבית חולים קפלן ברחובות,
למרות שהיא חולה בשיתוק מוחין ()CP
מלידה .אוליאל הדהימה את ציבור הסוכנים
והסוכנות בסיפורה מעורר ההשראה איך הצליחה
להגשים את חלומה מילדות להיות רופאה ,למרות
המגבלה הגופנית הקשה שלה .על הישגיה היא
אף זכתה להדליק משואה בטקס המשואות בערב
יום העצמאות האחרון.
היא נולדה בשבוע ה־ 27להריון של אמה,
במשקל  930גרם .בגיל שבעה חודשים אובחנה
כחולת  ,CPובגיל עשרה חודשים היא חלתה
בדלקת קרום המוח .רק בגיל שלוש היא נעמדה
לראשונה על רגליה ובגיל ארבע החלה ללכת.
"מה שהפריע לי כל הזמן זה שתמיד חושבים
שאם יש לי שיתוק מוחין יש לי גם פגיעה
קוגניטיבית ,וזה לא נכון" ,סיפרה בכנס" .הציעו
להוריי להכניס אותי למסגרת שיקומית; לאחר
שהוריי ראו את המסגרת אליה נועדתי ,מסגרת
בה ילדים ישבו בעגלות של סופר ,החליטה אמי
להיות אתי בבית עד שהשתלבתי בגן רגיל .בגן
ההורים סירבו לשלב אותי עם ילדיהם ,אבל
הגננות עמדו על כך בתוקף .כל החוויה שלי
בילדות הייתה של דחייה חברתית גדולה",
סיפרה הודיה.

חלום ילדות

לכיתה א' היא נכנסה כשהיא יודעת לכתוב אך
לוותה על ידי סייעת .במהלך ילדותה ועד גיל
 15עברה אוליאל חמישה ניתוחים אורטופדיים
קשים" :בכל האשפוזים לא ביקר אותי אף אחד
מבית הספר .באשפוז בבית החולים אסף הרופא,
בגיל  ,10חשבתי שאני רוצה להיות רופאה".
הודיה ,שהיא אישה דתייה ,נכנסה בתיכון
לאולפנה והתעקשה לוותר על הסייעת .לדבריה,
עובדה זו סייעה לה חברתית" :שתי בנות הציעו
לי ללמוד יחד למבחן בתושב"ע .כשנפגשנו
רוב השיחה היתה על מצבי הגופני .כשהתחלנו
ללמוד הן הקריאו לי חומר כתוב .אמרתי להן
שבכיתה ז' אני כבר יודעת קרוא וכתוב .במבחן
קיבלתי בונוס וציון של  .107דאגתי שהן יידעו
כמה קיבלתי ושהמסר יעבור בכיתה" ,סיפרה.
באולפנה למדה מקצועות ריאליים ובתום
הלימודים התנדבה לשירות לאומי בחינוך
המיוחד ,גם זאת לאחר מאמצים רבים מצדה.
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ד"ר אוליאל" .תמיד חושבים שאם יש לי שיתוק מוחין יש לי גם פגיעה קוגניטיבית" | צילום :גיא קרן

במקביל עברה מבחנים פסיכומטריים ולדבריה
הייתה מכוונת כל כולה ללימודי רפואה בטכניון.
"באוניברסיטה אחרת שאלו אותי – איך תסחבי
מיטה של חולה? בטכניון ההתייחסות הייתה

"שתי בנות הציעו לי ללמוד יחד
למבחן בתושב"ע .כשהתחלנו
ללמוד הן הקריאו לי חומר
כתוב .אמרתי להן שבכיתה ז'
אני כבר יודעת קרוא וכתוב.
במבחן קיבלתי בונוס וציון של
 .107דאגתי שהן יידעו כמה
קיבלתי ושהמסר יעבור בכיתה"
הוגנת ובשלוש לפנות בוקר ראיתי שהתקבלתי
למסלול רפואה בטכניון .התהפכה לי הבטן כי
קלטתי שאני צריכה לעזוב את הבית וכי מדובר
בטכניון ,מוסד אקדמי חסר רחמים".

קונה בסופר לבד

הודיה סיפרה שבמהלך הלימודים חוותה קשיים
פיזיים בשל נכותה" :כשהיה גשם לא יכולתי
ללכת ,וחיכיתי שעות באוטו ,אותן הקדשתי
לשינון ולימוד .אם השיעור היה מתחיל בשבע
ורבע הייתי צריכה לקום בארבע בבוקר .שעה
וחצי לקח לי לנעול נעליים .בגיל  21חוויתי
לראשונה את חוויית הקניות בסופר לבד".
לאחר שסיימה את התואר בלימודי הרפואה
העלתה הודיה פוסט בפייסבוק בו סיפרה על
הישגה .העיתונאית סיוון רהב מאיר ראתה
את הפוסט והזמינה אותה לראיון בטלוויזיה:
"לא הבנתי למה אני חשובה כל כך .ואז גם
הגיע הטלפון ממנכ"ל משרד ההסברה שבישר
לי שנבחרתי להדליק משואה ביום העצמאות.
פתאום כל ההתייחסות אליי ברחוב ,במקום
העבודה ,היא אחרת ,סיפרה אוליאל ולסיכום
אמרה" :יש לי מסר .אני מתמודדת עם קשיים
שלא אני בחרתי אותם .כל אחד מתמודד עם
קשיים כאלה או אחרים .אבל לא צריך להיכנע
לקשיים ,אלא לעשות הכל כדי להגשים מטרות
ולהצליח .ועוד מסר יש לי – להיות בעלי
חמלה".

ד"ר שולמית ריזל" :להחזיר את המחלימים
ממחלה קשה לחיים רגילים"
אונקולוגית בכירה המשמשת יועצת בעמותת "השחר של מירב" ממליצה לסוכני הביטוח להיות
מעורבים גם בהליך השיקום של המבוטחים > רונית מורגנשטרן

ד

"ר שולמית ריזל ,אונקולוגית בכירה,
סיפרה מעל במת הכנס על החשיבות
שבטיפול בחולה האונקולוגי המחלים,
בין היתר באמצעות עמותת "השחר של מירב",
בה היא משמשת יועצת מקצועית בכירה .ד"ר
ריזל המליצה לסוכני הביטוח להיות מעורבים
גם בשיקום של מבוטחים שלהם שחלו והחלימו
ממחלות קשות .גדי ארגמן ,חבר ועדת הבריאות
והסיעוד ,הציג אותה ואת העמותה תוך שהוא
מציין את החשיבות שבליווי המבוטח החולה
גם בשיקומו ,על ידי הסוכן ,והקשר שנוצר בין
הלשכה לעמותה.
"הבעיה המרכזית של המחלימים היא ,שכשהיו
חולים הם היו מוקפים במשפחה וחברים ומטפלים,
ולאחר שהחלימו ,הם נשארים לבד יחסית עם
בעיות רגשיות ותופעות לוואי של הטיפולים
שעברו ,שנמשכות גם שנים רבות" ,סיפרה ריזל.

נוה .מובילים כמעט בכל המדדים וגם במדד הסוכנים

ד"ר שולמית ריזל וגדי ארגמן (בעיגול) ,חבר ועדת בריאות
וסיעוד | צילום :גיא קרן

יחד עם היועץ הארגוני עמירם נאמן ,החלה
כבר בשנת  2006בתכנית החלמה וחזרה לחיים,
בשיתוף ביטוח מושלם של שירותי בריאות
כללית ,וכיום גם של מאוחדת" :מדובר בשבוע של
סדנאות העצמה ,יוגה ודמיון מודרך .המחלימים
מקבלים ארגז כלים להמשך – טיולים ,סדנת
צחוק ,יוגה ,שיאצו ועוד .החוויה והשיתוף שלהם
כקבוצה חשובים .לצערי אין כלי מדידה
להצלחת הסדנאות בתועלת השיקום,
אבל הפידבקים שאנחנו מקבלים
מהמשתתפים הם כאלה ,שהם קיבלו
חיזוקים ואופטימיות גדולה יותר
שנשמרים לאורך זמן" ,סיפרה ריזל.
"כאן אתם ,סוכני הביטוח ,יכולים
להשתלב בנושא ,ולהפנות מבוטחים שלכם
שהחלימו ממחלה קשה להשתקם בעזרת העמותה
ולחזור מהר יותר לחיים רגילים" ,סיכמה.

חומר עזר לסוכנים :כך תצרפו לביטוח בפוליסת בריאות
בסדנא מיוחדת ,בהובלת עו"ד עדי בן אברהם וסו"ב איגור מורי ,הוצג צ'ק ליסט מיוחד שנועד
לסייע לסוכנים > רונית מורגנשטרן
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צילום מסך מתוך הצ'ק ליסט

מעלה מ־ 150סוכנים וסוכנות השתתפו בסדנת "כללי
עשה ואל תעשה בצירוף לביטוח בפוליסת בריאות"
שהתקיימה לאחר ארוחת הצהריים בכנס הבריאות.
את הסדנא העבירו עו"ד עדי בן אברהם ,היועץ המשפטי
של לשכת סוכני ביטוח ,המתמחה בתחום הרגולציה ,כן סו"ב
איגור מורי ,יו"ר ועדת הבריאות של הלשכה .בסדנא שהייתה
כולה חומר עזר לסוכנים ,הוצגה דוגמה של צ'ק ליסט לניהול
צירוף לביטוח בפוליסת בריאות.
השניים הציגו במצגת שהועברה לסוכנים את עיקרי הצירוף
והדגשים גם בעיני רשות שוק ההון ,לצירוף מועמדים לכיסוי
ביטוחי בתחום הבריאות .לאחר מכן ענה בן אברהם על שאלות
שהופנו אליו מקהל הסוכנים בסוגיות שמטרידות אותם בתחום
זה בעבודתם היומיומית.
בן אברהם" :הסדנא הייתה פוריה ומועילה לטובת הפעילות
העסקית של סוכני הביטוח בעולם הרגולציה המשתנה .סדנאות
דומות יתקיימו גם בעתיד הקרוב כדי להעלות את רמתם
המקצועית של סוכני הביטוח למול המבוטחים ולטובתם".

