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מצפון ועד דרום
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סיקור כנס המחוזות הדיגיטלי - מהדורה 1

"תמיד אפעל לטובת 
סוכני הביטוח - זה הדבר 
הנכון לכלכלה בישראל"
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ועד סטנד־אפ
בשל אילוצי התקופה, התקיים כנס המחוזות 

הראשון של הלשכה באופן מקוון • סיכום 
מיוחד ממה שהתרחש באולפן ומחוצה לו

לשכת סוכני הביטוח 08 
בפריסה ארצית

יו”ר המחוזות והסניפים, מצפון ועד דרום, 
מספרים על האתגרים בהם עמדו בתקופה 

האחרונה ומסבירים כיצד הם מתכוננים 
למציאות החדשה

"לרגע לא הורדנו רגל 18   
מהגז"

נשיא הלשכה, סו"ב ליאור רוזנפלד, עורך 
סיכום ביניים של פעילות הלשכה בזמן 

משבר הקורונה

"נחצה את רף 5,000 22 
חברי לשכה"

מנכ”ל הלשכה, מוטי ארבל, מתכנן להגדיל 
את מספר החברים בה עד סוף השנה 
ולהמשיך לפתח אותה במגוון תחומים

"גם בעידן הדיגיטלי - 26  
עדיף סוכן ביטוח"

יו”ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית 
מודיעין־מכבים־רעות, מסביר בראיון בלעדי 
על רכיב המגפות שיכנס לפוליסות הביטוח 

של הרשויות המקומיות

התאמת הסוכן לעולם 30 
החדש

בזה אחר זה עלו חמישה מרצים מן השורה 
הראשונה ושיתפו את הסוכנים בעצות 

מעשיות וחשובות: מהעברת מסר באופן 
מקוון ועד טיפים טכניים שכדאי להכיר

מקבוצת
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הלשכה, כ בתולדות  לראשונה  היום,  צפו  וסוכנות  סוכנים  ־1,000 
בכנס ארצי דיגיטלי, "כנס מחוזות הלשכה ה־1" שהועבר בשידור 

חי מאולפן בטירת הכרמל והוכתר כסיפור הצלחה.
הראיון  בלט  מומחים,  בידי  שהועברו  מקצועיות  להרצאות  בנוסף 
זוהר  מיקי  יו"ר הקואליציה ח"כ  נטלי רותם, מנחת הכנס, עם  שקיימה 
)ליכוד(, שהדגיש: "אני לא חבר של סוכני הביטוח, אלא חלק ממשפחת 
ספק  אין  הביטוח;  סוכן  של  ובמוסד  במושג  מאמין  אני  הביטוח.  סוכני 
שככול שסוכני הביטוח יהיו חזקים יותר, כך הם יפעלו טוב יותר לטובת 
ציבור המבוטחים. סוכן הביטוח נלחם לטובת ציבור לקוחותיו יום יום כדי 
לשמור עליהם - את חברות הביטוח מעניינת שורת הרווח והן עסוקות 
רק בכמה כסף יהיה להן. תמיד אפעל לטובת סוכני הביטוח, כי זה הדבר 

הנכון לכלכלה בישראל".
לגבי  האחרונות  והחלטותיו  הרגולטור  עצמאות  על  המנחה  לשאלת 

שהייתה  חקיקה  לקדם  "ניסיתי  זוהר:  ח"כ  אמר  הביטוח,  סוכני  מעמד 
לענף  האשראי  כרטיסי  חברות  מכניסת  גדולה  סכנה  למנוע  אמורה 
הביטוח. מעבר לעובדה שמדובר בתחרות לא הוגנת מול סוכני הביטוח, 
נחוצות.  שאינן  פוליסות  לו  ימכרו  הן  כי  בציבור,  תפגע  לענף  כניסתן 
הן לא יוכלו להוריד מחירים, כמו שהן מבטיחות, כי את המחיר קובעות 
חברות הביטוח, כך שלא יהיה שום הישג לציבור בכניסתן לתחום, אלא 

נזק בלבד.
ההצעה;  לאישור  חקיקה  לענייני  השרים  בוועדת  רוב  היה  לא  "לצערי, 
הזדמנות  כשתהיה  ההצעה  את  להביא  הממשלה  מראש  הסכמה  קיבלתי 

נוספות, מקווה שזה יהיה בקרוב".
לגבי אפשרות לבחירות בקרוב, אמר ח"כ זוהר, כי זה לא רצון הליכוד, אך 

לאור העובדה שאין חיבור קואופרטיבי בין שני המרכיבים הראשיים 
בממשלה – ליכוד וכחול לבן – קשה לממשלה לתפקד, כולל בקורונה. 

"אני לא חבר – אני 
חלק מהמשפחה של 

סוכני הביטוח"
בכנס מחוזות הלשכה ה-1 שנערך היום דיבר ח"כ מיקי זוהר על חשיבות סוכן הביטוח ומעמדו 
• נשיא הלשכה רוזנפלד אמר בכנס: "נבנה מודל אסטרטגי במסמך מקצועי של 'סוכן העתיד'. 

בחודש הבא - קמפיין מיתוג חדש ועוצמתי בתקשורת לסוכני הביטוח"

מיקי זוהר

2020 סיכום כנס מחוזות הלשכה 
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המלחמה באתרים המתחזים וזאת באמצעות 1
חשיפה, הסברה ואכיפה.

מאבק במכירות הלא מקצועיות והלא אחראיות 2
במוקדים הטלפוניים

נבנה אסטרטגיה חדשה סביב 'סוכן העתיד'; 3
בליווי פרופ' זיו רייך, דיקן בית הספר לביטוח 

במכללת נתניה, ועל ידי איסוף מידעים, נתונים 
וסיעור מוחות, נבנה מסמך עמדה שיסייע לנו 

בנושא.

נמשיך להיאבק ללא פשרות נגד כניסת חברות 4
כרטיסי האשראי לענף הביטוח.

בחודש הבא יעלה קמפיין מיתוג חדש ועוצמתי 5
של סוכן הביטוח בתקשורת.

נמשיך לפעול למען התמקצעות הסוכנים 6
באמצעות המכללה לפיננסים וביטוח ונעניק 

כלים נוספים לחברי הלשכה להתמודדות עם 
תקופת הקורונה והשינויים בענף.

ליאור רוזנפלדעמיר פרץ

מעדיף  למרות שאני  בקרוב,  בחירות  במערכת  עצמנו  את  נמצא  כנראה  "לכן, 
שלא; אבל התפקוד כרגע אינו טוב. מקווה שנמצא את הדרך ליישור ההדורים 

לטובת עם ישראל", הוסיף יו"ר הקואליציה.
לסיום הודה לראשי הלשכה על שיתוף הפעולה שלהם עמו: "אני רוצה להודות 
לשני הליאורים )רוזנפלד, נשיא הלשכה, והורנצ'יק, סגן ומ"מ נשיא הלשכה( על 
שיתוף הפעולה ההדוק, למרות משבר הקורונה. יחד אתכם אמשיך לפעול לטובת 

הציבור וסוכני הביטוח".
יו"ר  עם  יחד  כוסית,  הרימו  אף  ובסיומו  המחוזות,  יו"ר   6 דברים  נשאו  בכנס 
ועדת המחוזות סו"ב אודי הוד, ובירכו את הסוכנים לשנה החדשה. בין ההרצאות 
הסטנדאפיסט  הצחיק  בעמודים 30־32(  זה  במגזין  ההרצאות  )תקצירי  המקצועיות 
למרות  שנוצרה  הקרובה  האווירה  את  יותר  עוד  וחימם  הצופים  את  בן־ברוך  בן 

הדיגיטציה.
שר הכלכלה עמיר פרץ, כיבד אף הוא את חברי הלשכה בדברים שנשא ובירך 
אותם על פעילותם בימי הקורונה: "אני יודע שפגשתם וליוויתם את המבוטחים 
או לפרק חסכונות, אבל  קופות  היו שנאלצו לפדות  בימים קשים אלה;  שלכם 
אתם הייתם שם עם המבוטח בעת המשבר שלו, מלווים אותו תמיד בכול צרכיו 

וגם עכשיו אתם לצדו", אמר השר פרץ.
עוד הוסיף כי "סולידריות זו מילה שבעבר ניסו לדחוף הצדה; היום סולידריות 
היא מילת מפתח בחברה הישראלית כדי לנצח גם במלחמה במגפה וגם בכלכלה. 
אני מאחל לכם שנה של הרבה פרמיות – עדיף לשלם פרמיות ולהיות מבוטחים 

מאשר להזדקק לכסף בעת צרה".

סוכן העתיד
רוזנפלד סקר בכנס את פעילות הלשכה בתקופת  ליאור  סו"ב  נשיא הלשכה 

משבר הקורונה המאתגרת, וזאת לטובת הסוכנים ולטובת ציבור המבוטחים.
המשבר  בסימן  ועמדה  מיוחדת  שנה  בהחלט  הייתה  שחלפה  ״השנה  לדבריו: 
הכלכלי והבריאותי הגדול ביותר בתולדות מדינת ישראל. גם בשנה קשה זאת 
והציבור.  של משבר עולמי, ראינו לנכון לעמוד באתגר לטובת סוכני הביטוח 
וגם קיבלנו,  3 סבבי פגישות עם מנכ"לי חברות הביטוח, בהם ביקשנו  קיימנו 
ועוד.  הלוואות  מענקים,  עמלות,  בהקדמת  אם  הביטוח,  סוכני  לטובת  הקלות 
מול  המבטחים,  מול  להתמודדות  מקצועי  כלים  ארגז  הלשכה  לחברי  סיפקנו 
המבוטחים והן בהתנהלות כלכלית נכונה. פעילות הלשכה בעת הקורונה נמשכה 
הציבור  למול  התקשורת,  למול  הרשויות,  למול  המבטחים,  למול  הפסקה  ללא 

ובעיקר למול הסוכנים. 
 "אני מאחל לכולם – שנה יותר טובה מהקודמת", 
סיכם נשיא הלשכה.

* החל ממועד עצירת הפרמיה יקטן סכום הביטוח. 
** ההטבה למצטרפים לריסק אישי חכם עד ל- 31/08/2021, במסגרת פוליסת ביטוח חיים למקרה מוות בפרמיה משתנה מסוג 
הרלוונטיים  ההיבטים  לכל  מקיפה  התייחסות  כולל  ואינו  בלבד  כללי  מידע  הינו  להלן  המידע  בע"מ.  לביטוח  חברה  בכלל  "ספיר" 
והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות המוצרים, ואינו מפרט את כל ההוראות, התנאים 
והסייגים הכלולים בפוליסה וההסדר התחיקתי. אין במידע זה כדי להחליף ייעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא 
והחברה אינה אחראית על כל נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע זה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע 

להלן לבין המידע המופיע בפוליסה, הוראות הפוליסה גוברות. ט.ל.ח

אתם קובעים 
מתי לעצור...

 כלל ביטוח ופיננסים משיקה:
ריסק אישי חכם

עכשיו לרגל ההשקה

3 שנים ראשונות לאחר 
קיבוע הפרמיה,

סכום הביטוח
יישאר ללא שינוי!**

ביטוח חיים למקרה מוות מותאם אישית 
המאפשר לך לקבוע את הגיל בו עליית 
הפרמיה תיעצר* כך שיישאר לך יותר 

כסף לעתיד.

לצפייה בסרטון לחצו כאן

משימות נשיא הלשכה 
לחודשים הקרובי

https://bit.ly/3iJHNUo


* החל ממועד עצירת הפרמיה יקטן סכום הביטוח. 
** ההטבה למצטרפים לריסק אישי חכם עד ל- 31/08/2021, במסגרת פוליסת ביטוח חיים למקרה מוות בפרמיה משתנה מסוג 
הרלוונטיים  ההיבטים  לכל  מקיפה  התייחסות  כולל  ואינו  בלבד  כללי  מידע  הינו  להלן  המידע  בע"מ.  לביטוח  חברה  בכלל  "ספיר" 
והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות המוצרים, ואינו מפרט את כל ההוראות, התנאים 
והסייגים הכלולים בפוליסה וההסדר התחיקתי. אין במידע זה כדי להחליף ייעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא 
והחברה אינה אחראית על כל נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע זה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע 

להלן לבין המידע המופיע בפוליסה, הוראות הפוליסה גוברות. ט.ל.ח

אתם קובעים 
מתי לעצור...

 כלל ביטוח ופיננסים משיקה:
ריסק אישי חכם

עכשיו לרגל ההשקה

3 שנים ראשונות לאחר 
קיבוע הפרמיה,

סכום הביטוח
יישאר ללא שינוי!**

ביטוח חיים למקרה מוות מותאם אישית 
המאפשר לך לקבוע את הגיל בו עליית 
הפרמיה תיעצר* כך שיישאר לך יותר 

כסף לעתיד.

לצפייה בסרטון לחצו כאן

https://bit.ly/3iJHNUo
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סו"ב נוגה עקל 
יו"ר מחוז המרכז

"המשבר הוציא אתכם קצת מאיזון והאנרגיות מסביב 
לא  ומה  עובד  מה  לכם  ברור  שלא  או  אתכם  משתקות 
עובד, אי ודאות זאת המילה שמתארת את אופי התקופה, 
חוסר  המון  יש  עדיין  לפעילות,  חזר  המשק  כשרוב  גם 
המרכז  מחוז  יו"ר  עקל,  נוגה  סו"ב  אומרת  ודאות", 

בלשכה.
לדבריה, "אנו כבני אדם לא מתפקדים הכי טוב בזמן 
לא  שכלל  משתנים  המון  כשיש  בעיקר  ודאות  חוסר 
תלויים בנו. גם אני חווה את התחושות האלה ומה שעוזר 
מאד  יעדים  לי  קובעת  אני  פוקוס.  זה  אלה  בימים  לי 

ברורים ומתמקדת בהם.
"מי היה מאמין? אם מישהו היה אומר לי לפני מספר 
חודשים שווירוס אחד קטן יכתיב לעולם שלם את סדר 
החיים, הייתי אומרת לו שכנראה היה בפאב ממש טוב 
ושתה קצת יותר מדי. יחד עם זאת אין ספק שהתקופה 
נכנס  חדש  שעידן  מבינים  סביב  וכשמביטים  השתנתה 

לחיינו.
מי  ויש  התקופה  בתוך  להתנהל  שמצליח  מי  "יש 
הבלגן  כל  בתוך  אתם  היכן  אז  אחרת,  קצת  שמרגיש 

הזה?", שואלת סו"ב עקל. 
"בתחילת הדרך שלנו מול החידוש העולמי הזה, שצנח 

 מדן ועד אילת: 
יו"ר המחוזות והסניפים 

פועלים למען הסוכנים 
ללא הפסקה

מחוז המרכז:

… מעל 1,300סוכנות 
וסוכנים

… 4 סניפים
יו"ר המחוז: סו"ב נוגה 
עקל • יו"ר סניף בני 

ברק: סו"ב חיים אורגל • 
יו"ר סניף חולון־בת ים: 
סו"ב גיא לוי־עזר • יו"ר 
סניף רמת גן־גבעתיים: 
סו"ב זהבה פורת • יו"ר 

סניף תל אביב: סו"ב 
מיכל וינצר

תל אביב

מחוז המרכז

לשכת סוכני הביטוח פועלת לאורכה ולרוחבה של הארץ באמצעות 15 סניפים 

בשישה מחוזות • לקראת כנס המחוזות מספרים יו"ר המחוזות והסניפים על 

הסיוע הרב שמעניקה הלשכה לסוכנים גם בשגרה, אך בעיקר בימי משבר
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עלינו משום מקום, היתה תחושה של קיפאון. לאט לאט 
לפעול  והחלו  להישאר  הולך  שזה  להבין  החלו  אנשים 

בעיקר בתוך הגבולות האסורים.
"ואז גם החלו לצוף שאלות שאנו שואלים את עצמנו: 
'איך יתכן שקשה לי לקבל את השינוי ולזרום עם הזרם, 
עיתונאים  מסיבת  או  חדשות  מבזק  שכל  יתכן  איך  או 
האדם,  בני  שאנו,  מפני  זה  מחדש'  אותנו  מקפיצים 
למעשה 'אולפנו' לחיות ולהתנהל בסדר וצורה מסוימים 
ולימדו אותנו שהדרך הידועה והמוכרת היא גם הנכונה. 
והמוכרת השתנתה  ולפתע הכל התהפך, הדרך הידועה 
בכל  עצמנו  את  להתאים  צריכים  ואנו  אחד  ביום  לנו 

תחומי החיים לרוח התקופה.
"העניין הוא שלא משנה עד כמה אתם מודעים לעובדות, 
הפחד לבחור אחרת ולהתאים את החיים לתקופה החדשה 
גדול ומשתק. יש לנו שתי דרכים להתמודד עם המשבר 
הזה: להגדיל את הפאניקה ולהישאר בדיוק באותו המצב 
כמו לפני המשבר או לראות בו הזדמנות לצמוח ולצאת 

ממנו מחוזקים ומדויקים יותר.
"אגלה לכם סוד קטן: גם המשבר הזה יסתיים בסוף כמו 
אחרי  נהיה  אנחנו  איך  הגדולה  השאלה  המשברים.  כל 
המשבר הזה, ושאלה לא פחות גדולה האם אנחנו מוכנים 

למשבר הבא שעדיין אין לו שם ותאריך.
"המבוטחים שלנו זקוקים לנו, זקוקים לידע המקצועי 
הכי עדכני שנוכל לתת להם, לתשובות נכונות ולשקט 

נפשי שיש מי שנמצא שם עבורם.
לדיגיטלי  שלכם  העסק  את  והפכו  פנימה  "התמקדו 
יחד עם זה לא לוותר על האנושיות. כמו כן, בדלו את 
עצמכם ותנו ערך. כל זה יחד יביא איתו שינוי כלכלי".

באריה  נתקל  ואתה  בג'ונגל,  אתה  שאם  "אומרים 
שתוקף אותך, אם תברח יש לך 0% סיכוי לשרוד, אם 
תקפא במקום 50% סיכוי שתשרוד, אם האריה תוקף 
ואתה רץ לעברו 70% שתחייה. עסק מצליח לא מנוהל 
שיהיה  מחכה  לא  מצליח  עסק  בעל  הנסיבות.  ידי  על 

טוב. בעל עסק מצליח פועל קדימה", מסכמת עקל.

סו"ב מיכה אדוני
יו"ר מחוז חיפה והצפון

הביאו  בעקבותיו  שהגיעו  וההנחיות  הקורונה  "נגיף 
לביטול כלל כנסי הלשכה הפרונטליים שהיו מתוכננים, 
כולל פעילויות ומפגשים ייחודיים למחוז חיפה והצפון. 
מפגשים שכללו, בין היתר, השתתפות של סוכנים רבים, 
גם מהמגזר הערבי והמגזר הדרוזי. החלפנו את הכנסים 
והמפגשים האלה בהדרכות זום של המכללה לפיננסים 
וביטוח. עדכונים ודיווחים נשלחים על ידי הנהגת המחוז, 
הן באמצעות המדיה והן באמצעות שיחות טלפוניות אל 
חיפה  מחוז  יו"ר  אדוני,  מיכה  סו"ב  אומר  ומהסוכנים", 

והצפון בלשכה. 
"בתאריך ה־15.3.2020 נפל דבר; הופיע נגיף לא מוכר 
הבריאותי,  לנושא  מעבר  בתדהמה.  העולם  את  שהיכה 
מדינות  שהרבה  חמור  כך  כל  כלכלי  לנזק  גרם  הדבר 
לא  עוד  כל  איתו.  להתמודד  כיצד  יודעות  לא  בעולם 
רמת  כזה,  במצב  הוודאות.  אי  תמשך  חיסון,  יימצא 
הצריכה יורדת והמילה מיתון חוזרת שוב לקדמת הבמה. 
צריך  הביטוח  סוכן  לכן,  להיעלם.  הולכת  לא  הקורונה 

לעשות חישוב מסלול מחדש ויפה שעה אחת קודם. מה 
שהיה לא יהיה עוד". 

מרגישים ירידה בהכנסות?
"בטווח הקצר, חברות הביטוח, כמו גם סוכני הביטוח, 
לא ירגישו את הירידה בהכנסות, אבל היא תגיע גם תגיע 
בוודאות בהמשך", אומר סו"ב אדוני ומסביר שהאבטלה 
הרחבה גורמת לכך שפחות כסף יזרום לחברות הביטוח 
דמי  גביית  ואין  פרמיה  גביית  כשאין  בחל"ת  "כידוע, 
ניהול - אין עמלה גם לסוכן הביטוח. צפויה גם פגיעה 
כספית משמעותית בהתחשבנות על עמלות ההיקף, על 
להחזיר.  ויצטרכו  קיבלו  כבר  הביטוח  שסוכני  כספים 
ביטוחי  על  עמלות  להחזיר  סוכנים  נדרשים  עתה  כבר 
נסיעות שהתבטלו", מסביר אדוני. עם זאת, לדבריו יש 
השלכות חיוביות לסגר שהקטין במעט את הנזק הכלכלי 
של חברות הביטוח ומצד שני גרם לפחות עבודה עבור 

סוכן הביטוח ושימור תיק טוב יותר.
נתקלת במקרים של סוכנים שנקלעו לקשיים בתקופה 

זו?
כלכלית.  למצוקה  שנקלעו  סוכנים  מספר  אליי  "פנו 
דיווחתי עליהם לגורמים בלשכה, במיוחד על המבוגרים 
שבהם, שסגרו את המשרד ועברו לעבוד מהבית, חלקם 
בקבוצת  היותם  עקב  והאחרים  כלכליים  קשיים  עקב 
סיכון. מצד שני היו סוכנים שעקב משבר הקורונה יצרו 
מיטבי  בשירות  בלקוחות  טיפלו  עסקיות,  הזדמנויות 
לרשות  העומד  הסוכן  חשיבות  את  הדגיש  אשר  יותר, 
החל  חלקם  ודאות.  אי  ובעת  מצוקה  בשעת  המבוטחים 

סוף סוף לגבות שכר טרחה.
"רוב סוכני הביטוח הוציאו את עובדיהם לחל"ת. חלק 
הקורונה  עד  אם  ופוטרו.  הוחזרו  לא  מהעובדים  גדול 
עודף.  יש  היום  הביטוח,  בענף  ברפרנטים  מחסור  היה 
מעט  לא  שפיטרו  בזה  לכך  תרמו  הביטוח  חברות  גם 

עובדים".

מחוז חיפה 
והצפון:

… 1,200 סוכנות 
וסוכנים

… 2 סניפים
יו"ר המחוז: סו"ב 

מיכה אדוני •
 יו"ר סניף חיפה:
סו"ב אניה לוין •

יו"ר סניף טבריה, 
 נצרת, גליל ועמקים: 

סו"ב מוחמד ח'טיב

מחוז הצפון

חיפה

סו"ב נוגה 
עקל: "גם 

המשבר 
הזה יסתיים 

בסוף כמו כל 
המשברים. 

השאלה 
הגדולה איך 
אנחנו נהיה 

אחרי המשבר 
הזה, ושאלה 

לא פחות 
גדולה האם 

אנחנו מוכנים 
למשבר הבא 

שעדיין אין לו 
שם ותאריך" 
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כיצד הלשכה מסייעת לכם בתקופה זו?
סוכן  על  להגן  כדי  העת  כל  וערנית  דרוכה  הביטוח  סוכני  "לשכת 
הן בתקשורת  ההון,  מול רשות שוק  הן  ולהעצים את מעמדו  הביטוח 
והן בלובי הפוליטי החזק שיצרה. לאחרונה רוענן מערך יועצי הלשכה 
סוכנים  מעט  ולא  התחומים  ברוב  הראשונה  מהשורה  מקצוע  באנשי 
נהנים משירותיהם. המכללה עברה מתיחת פנים משמעותית ומביאה 

הרצאות מקצועיות וחשובות לארגז הכלים של הסוכן.
"גם ברמת המחוז, אני עצמי יחד עם יו"ר הסניפים, מהווים אוזן קשבת 
באופן  אותם  מעדכנים  בכל שאלה,  לרשותם  עומדים  הביטוח,  לסוכני 
שוטף על כל הקורה בענף, ומסייעים להם ככל האפשר. לשמחתנו אנו 

מקבלים תודות והערכה על כך".
יש לך הצעות לסוכנים להתמודדות נכונה בתקופה זו? 

"סוכן הביטוח המקצועי חייב להמציא את עצמו מחדש. הציבור זקוק 
לבעל מקצוע - ולא לטלפן או מוקדן. כל הבדיקות הראו שהציבור סומך 
על סוכן הביטוח ומאמין בו. זו תקופה שהלקוחות זקוקים לעידוד ותמיכה. 
לבטל/להקטין  העבודה  בשכר  לצמצם  בהוצאות,  לצמצם  "חייבים 
את כלל ההוצאות ואף לשתף פעולה עם סוכנים נוספים כדי להקטין 
עלויות. והכי חשוב שסוכן הביטוח לא 'יבכה על מר גורלו', אלא ישנס 

מותניים ויחזור להיות איש מכירות ולא רק מנהל. 
"בנוסף, חובה לגוון את פעילות המשרד במציאת נישות חדשות, לא 
זאת כדי לתת  הזמן,  לפחד לגבות כסף על שירותים, להתמקצע כל 
ערך מוסף ללקוח. סוכן ביטוח מקצועי בעל רישיון, חבר לשכה - הוא 

המתכון להצלחה".

סו"ב דני קסלמן
יו"ר מחוז השרון

בחברות  ולהילחם  מחדש  מסלול  חישוב  לעשות  בלשכה  הזמן  "זה 
להיות  להפסיק  ואילך  חייבת מעתה  הלשכה  ברגולטור.  ולא  הביטוח 
לעודד  חייבת  הלשכה  הביטוח.  מחברות  שמגיעות  מהכנסות  תלויה 
חברות ביטוח שעובדות רק עם סוכני ביטוח. זה הזמן שכל סוכן ינתח 
את מקורות ההכנסה שלו מביטוח ושיעבוד בעמלה גבוהה )ללא הנחה 
על חשבון עמלה( ושלקוחותיו יישארו עם הסוכן ולא יהפכו ללקוחות 
מחוז  יו"ר  קסלמן,  דני  סו"ב  משיב  כך  ביטוח",  חברות  של  ישירים 
מול  העבודה  על  נשאל  כשהוא  השרון, 

חברות הביטוח בחצי השנה האחרונה.
של  הקשה  בתקופה  דווקא  "לצערי, 
הגדילו  הביטוח  חברות  הקורונה,  משבר 
בעזרת  שלהם;  הישירה  הפעילות  נפח  את 
שלהן  הפרסום  ותקציבי  האפליקציות 
הביטוחים  נתח  את  להגדיל  מצליחות  הן 
שנשחק  הביטוח  סוכן  חשבון  על  הישירים 
בעמלותיו ומתקשה לשמר את רמת החיים 

שלו, וזאת בלשון המעטה".
הגדולים  המחוזות  אחד  הוא  השרון  מחוז 
בלשכת סוכני הביטוח. גם במחוז השרון חוו 
הקורונה,  משבר  את  ולקוחותיהם  הסוכנים 
זו  תקופה  לנצל  שאפשר  סבור  קסלמן  אך 
הביטוח  סוכני  שעל  צמיחה  מנועי  לטובת 

כדאי לחשוב עליהם. 
כ־50  כבר  כולל  הלשכה  יועצי  מערך 
יועצות ויועצים מומחים ממגוון תחומים. 

האם הסוכנים מנצלים אותו?
שסוכנים  ומברך  שמח  אני  "בהחלט. 
הלשכה;  ביועצי  נעזרים  ויותר  יותר  רבים 
הנגישות אליהם מעלה את רמת המקצועיות 

 סו"ב חיים אורגל, יו"ר סניף 
בני ברק: 

"סוכנים יקרים, בשלהי שנה מאתגרת 
זו אני ולשכת סוכני הביטוח עומדים 

לימינכם גם בימים אלו, מאחל לכם שנת 
בריאות, פרנסה בשפע ונחת. שנה שנעזור 

יותר אחד לשני ונזכה לחיות בלא חשש 
ממגפה ונחזור במהרה לשיגרה ושנזכה 

לימים טובים ושמחים".

סו"ב גיא לוי־עזר, יו"ר סניף 
חולון־בת ים:

"סוכנים יקרים, בפתחה של שנה חדשה 
אני מבקש לברך אתכם בשנה טובה שנה 
פורייה, שנה של עשייה, שנה של הישגים, 

שנה של שגשוג, שנה של עוצמה, שנה 
של אהבה והכי חשוב במיוחד בימים אלה 
- שנה של בריאות טובה ושנה של אושר 

וסיפוק פנימי".

 סו"ב זהבה פורת, יו"ר סניף 
רמת גן־גבעתיים: 

"אני מאחלת לכולנו לקראת השנה 
החדשה שתהיה שנה של חזרה לשגרה. 

שנוכל להסתובב במסדרונות חברות 
הביטוח ולפגוש את העובדים והמנהלים, 

כמו פעם. שנוכל לפגוש את הלקוחות 
שלנו פנים אל פנים ולא רק לזמזם ב'זום' 
ולדבר בווטסאפ. שנה של שגרה, וכמובן, 

מעל הכל, בריאות איתנה ויציבה. שנה 
טובה".

ראשי הסניפים 
סו"ב מיכה 

אדוני: "סוכן 
הביטוח 

המקצועי חייב 
להמציא את 

עצמו מחדש. 
הציבור זקוק 
לבעל מקצוע 
- ולא לטלפן 

או מוקדן. 
כל הבדיקות 

הראו שהציבור 
סומך על סוכן 

הביטוח ומאמין 
בו. זו תקופה 

שהלקוחות 
זקוקים לעידוד 

ותמיכה"
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והשירות של הסוכן. 
"בתוכנית היועצים יש עוד פרק חשוב שעדיין לא יושם בלשכה, ואני 
מאמין שזה שאלה של זמן. איש תפעול שמבין ביטוח, והיה בתפקידים 
בחברות ביטוח, שירכז בעיות ביטוחיות עבור סוכנים שירצו תמיכה 
מקצועית בנושאים כמו ביטוחים מורכבים, מליווי של יועץ ביטוח ועד 

לטיפול בתביעה מורכבת".
איך אתה מתאר את התנהלות הלקוחות וההתנהלות מולם על רקע 

המשבר?
בוצעו  לא  מהבית,  שגרתית  לפעילות  עברה  המשרדית  "הפעילות 
לגמרי  כמעט  שותקה  התביעות  ומחלקת  חדשות,  עסקאות  כמעט 
שלי;  המבוטחים  עם  אישיות  לשיחות  הזמן  את  ניצלתי  זו.  בתקופה 
הקשר שיזמתי איתם נועד בעיקר להרגיעם לשאול לשלומם. היו כאלה 
שנקלעו  מלקוחות  ממשפחתם.  מי  עם  או  איתם  שוחחתי  לא  ששנים 
למצב כלכלי קשה קיבלתי לא אחת שאלות על פדיון קרנות השתלמות 

ופנסיה. ייעצתי להם מה לעשות, כל מקרה לגופו".
מה היית מייעץ לסוכנים בתקופה זו כדי לצאת ממנה מחוזקים?

לאותם  סוכן  מינויי  לבצע  יש  הביטוח  והר  המסלקה  "באמצעות 
ביטוחים/חסכונות/פנסיות ולרכז את הפעילות הביטוחית של הלקוחות 
תחת סוכן בית אחד. בהמשך יש לקיים שיחות בזום שבעקבותיהן יבצע 
הסוכן ניהול נכון, שיכלול גם הוזלת העלויות בתיק הביטוח היכן שניתן. 
יש להפוך את המבוטחים החדשים בסעיף ג׳ ללקוחות מלאים באמצעות 

הר הביטוח והמסלקה.
"בנוסף, תקופה זו מהווה הזדמנות פז להיכנס לתחום הפיננסי ובגדול. 
התחום כולל כספים המנוהלים בבתי השקעות, כספי גמל ופנסיה וכספים 

מקופות השתלמות.
בנושאי  להתמקצע  בגילי  מבוגרים  לסוכנים  ממליץ  אני  כן,  "כמו 

המבוטחים,  בזכויות  ולטפל  הפרישה 
בנוסף,  טרחה.  שכר  לגבות  ובתמורה 
בתחום  נישתיות  פעילות  לתחומי  להיכנס 
התאמות  לבצע  חייבים  בעיקר.  האלמנטרי 
מכירה  לבצע  מנת  על  טכנולוגיות 
דיגיטלית, מה שיאפשר הוזלת פרמיות, כי 

כמות המכירות תגדל משמעותית".

סו"ב ג'ינה פלד
יו"ר מחוז השפלה

השפלה  מחוז  יו"ר  פלד,  ג'ינה  סו"ב 
שנאלצה  מספרת  הביטוח,  סוכני  בלשכת 
הקורונה,  בתקופת  עובדים  לפטר  בעצמה 
מהבית.  ולעבוד  לחל"ת  אחרים  להוציא 
הזדמנות  היה  שהמשבר  סבורה,  היא  היום 
ועבור סוכנים אחרים לפתח צורת  עבורה 

עבודה יותר יעילה ולהתחבר ללקוחות.
"בחודשים הראשונים של משבר הקורונה, 
רוב הזמן מה שעשיתי היה להרים טלפונים 
הם  ואיך  לשלומם  ולשאול  ללקוחות 
זו. סתם שיחה חברית,  מסתדרים בתקופה 
עלו  שאם  כמובן  למכור,  לנסות  בלי 

שאלות עניתי להם וסייעתי. אבל זה היה פשוט כדי להיות אמפטית 
ללקוחות שלי; לדעתי, זה גם סייע לשימור הלקוחות.

"היו אליי המון פניות של מבוטחים, בעיקר של מעסיקים אבל גם 
פרטיים, שביקשו לעצור תשלומים לחיסכון הפנסיוני ולעבור לריסק 
ביקשו  גם  חלק  השתלמות;  קרנות  ולמשוך  לבטל  שביקשו  או  זמני, 
לצמצם את הכיסויים בביטוחי הבריאות. במחוז שלי היה מספר עסקים 

בעיקר.  המסעדות  מתחום  רגל  פשטו  או  שקרסו,  מאוד  קטן 

 סו"ב מיכל וינצר, יו"ר סניף 
תל אביב: 

"תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה 
וברכותיה. נדמה כי מעולם לא היתה 

ברכה זו משאלת ליבם של רבים כל כך 
בארץ ובעולם ברכה שהפכה למשאלת 

לב.
"מאתגרת ככל שהיתה השנה שחלפה, 

היא הבליטה ביתר שאת את חשיבותם 
העצומה של סוכנות וסוכני הביטוח 

בניהול משבר בסדר גודל שכזה: את 
נאמנותם ללקוחות, את העמידה האיתנה 
בשמירת זכויותיהם, במתן עצה, הכוונה 

ומילות חיזוק ועידוד.
"בפתחה של השנה החדשה, שתבוא 

עלינו לטובה, שלוחה לכם ולבני ביתכם 
ברכת שנה טובה, שנת שלום ובטחון, 

שנה של העצמה וצליחת אתגרים, שנה 
של כיבוד האדם באשר הוא ללא הבדל 

דת מין גזע, צבע או לאום ומעל לכל 
שנת בריאות איכות ואריכות ימים".

 סו"ב אניה לוין, יו"ר סניף 
חיפה והצפון: 

"סוכנים וסוכנות יקרים, לכבוד השנה 
החדשה שעומדת בפתחנו אני מאחלת 

לכם ולבני ביתכם שתהיה זו שנה טובה 
ומיוחדת. שנת בריאות, שנת שלום 

ושלווה, שנת עשייה והצלחה, שגשוג 
ופריחה, שנה של התקדמות מקצועית 

ואישית, ולמרות הכל שנת עסקים 
פורייה במיוחד. 

"אנחנו נמצאים בעיצומה של תקופה 
גורלית ומאתגרת בענף הביטוח, ובמיוחד 
עם נגיף הקורונה המרחף מעל לראשינו. 

ובכל זאת גם בתקופה מאתגרת זו אנו 
ממשיכים בפעילות המשותפת להצעיד 
את הלשכה וסניף חיפה והצפון קדימה. 

שנה טובה ומתוקה לכולם".

נתניה

מחוז השרון:

… יותר מ־1,000 
סוכנות וסוכנים

… 4 סניפים
יו"ר המחוז: סו"ב 

דניאל קסלמן •
יו"ר סניף נתניה: 

סו"ב יורם פנש • יו"ר 
סניף השרון: סו"ב 

משה בן פורת • יו"ר 
סניף פתח תקוה 

סו"ב איילת דן • יו"ר 
סניף חדרה: סו"ב 

נתנאל קסטן

מחוז השרון

ראשי הסניפים 
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כשהעסק  גם  וגניבה  פריצה  ביטוחי  של  החשיבות  את  להם  הסברתי 
חבות  כמו  אחרים  וביטלו  האלה  הכיסויים  את  השאירו  וכולם  סגור, 

מעבידים למשל".
איך התבצעה התקשורת עם הלקוחות והיצרנים?

"התקשורת עם הלקוחות היא בעיקר טלפונית ובווטסאפ, פחות ב'זום' 
– הם פחות אוהבים את זה. הווטסאפ הפך לכלי עבודה חשוב ביותר 
מועברים  המסמכים  כל  גבוהה;  תמיד  הזמינות   – הקורונה  בתקופת 

בווטסאפ והכול מתועד לפי כללי הרגולציה.
וסוכנויות  מפקחים  הביטוח,  חברות  מול  המון  עבדתי  ה'זום'  "עם 
אחרות. גילינו את הזום שהפך להיות מכשיר הכרחי בעבודה השוטפת. 
בכלל בתקופת הקורונה חיזקתי את התחום הדיגיטלי ושידרגתי את 

המערכות במשרד.
"הדיגיטציה היא צו השעה – זה ההווה והעתיד, גם בשיווק פאסיבי, גם 
באקטיבי ובעיקר להישאר נוכח ורלבנטי מול קהל הלקוחות הצעירים.
מהחברות  בחלק  ולכן  מהבית  עבדו  אדם,  כוח  צמצמו  "החברות 

נתקלתי בעיכובים ממש גדולים בתשובות למיילים ששלחתי". 
יועצי  למערך  פונים  הם  מהלשכה,  לסוכנים  הסיוע  התבטא  איך 

הלשכה? 
המכללה;  של  הפייסבוק  ובאתר  ב'זום'  מקצועיות  הדרכות  "קיבלנו 
ההדרכות היו מצוינות, הביאו את המומחים הטובים ביותר בכול תחום.
בשאלות  הלשכה  ליועצי  סוכנים  הפניתי   – הלשכה  יועצי  "לגבי 
שונות שהם הפנו אליי. לצערי, הסוכנים לא מודעים כל כך ליתרון של 
הייעוץ המקצועי; חלק גם טוענים, שהמחירים שהם גובים הם גבוהים. 
"כדאי לבצע תיאום ציפיות בין היועצים לבין הסוכנים. בכל מקרה, 
מגיעה הוקרה גדולה לסו"ב ליאור הורנצ'יק שהגדיל משמעותית את 

מספר היועצים המקצועיים העומדים לרשות סוכני הלשכה".
איך אפשר למנף את המשבר להצלחה?

הציבור  אותו;  למנף  שכדאי  תחום  הם  פרטיים  בריאות  "ביטוחי 
יותר  ומודע  הציבורית,  הבריאות  במערכת  שנוצר  המשבר  את  חווה 

ליתרונות של הביטוחים הפרטיים. 
זה  בדיגיטל;  היום  מתנהל  הכול   – בדיגיטל  להשקיע  חשוב  "מאוד 
העולם של הצעירים וככה תגיעו אליהם. גילינו שלא חייבים קבלת קהל 
פרונטלית; הפגישות בדיגיטל הן הרבה יותר ממוקדות ולא נמרחות סתם.
"וכן לצמצם עלויות - לעבוד יותר מהבית ולהקטין שטחי משרדים 

ככל האפשר". 

סו"ב שמואל אשורי
יו"ר מחוז ירושלים

עם  יחסית  ענייה  לעיר  נחשבת  ירושלים 
אלה.  בימים  גם  גבוהה,  קורונה  תחלואת 
אשורי,  שמואל  סו"ב  המחוז  יו"ר  לדברי 
מאפייני האוכלוסייה הייחודיים לעיר, שיש 
השפיעו  קטנים,  עסקים  אלף  כ־50  גם  בה 
וסוכני  הביטוח  עסקי  על  גם  משמעותית 

הביטוח בעיר, בתקופת הקורונה.
"הרבה עסקים נסגרו ולא חידשו פוליסות; 
עסקים שהצליחו לשרוד, הקטינו ביטוחים, 
חלקם ביטלו; היו שהתקשרו וביקשו לבטל 
לעובד.  שקלים  כמה  שזה  מעבידים,  חבות 
הסברים,  לאחר  השתכנע  לא  אף  חלקם 
לוקחים  הם  שקלים,  כמה  של  שבחיסכון 
יותר סיכונים על עצמם, כי אם העובד חולה 

הוא עדיין נחשב לעובד", מסביר אשורי.
ראיתם הרבה פדיונות בקרנות ובביטוחי 

חיים של הלקוחות הפרטיים?

סו"ב מוחמד 
חטיב, יו"ר סניף 

טבריה, נצרת, 
הגליל והעמקים: 
"ברצוני לאחל לסוכנים 

ולבני משפחותיהם שנה טובה, הרבה 
בריאות אושר ועושר. אני קורא 

לסוכנים בעידן משבר הקורונה לשמור 
על עצמם ועל בני משפחותיהם, ואני 
אופטימי שנצליח לעבור את המשבר 

הזה. ללא ספק אנו עוברים כולנו 
תקופה קשה וישנה ירידה בהכנסות - 
אנו חייבים להתאים עצמנו לתקופה 
קשה זו ולנסות להקטין כמה שיותר 

את ההוצאות שלנו.
"אני קורא לכל הסוכנים להשקיע 

ולשפר את רמת השירות זה הקלף 
המנצח אל מול השיווק הישיר ואל מול 

חברות כרטיסי האשראי שעומדות 
להיכנס לענף. זה הזמן למקצועיות 

כי לבסוף אין תחליף לסוכני הביטוח 
ולקשר ישיר ואישי אל מול הלקוחות".

סו"ב יורם פנש, 
יו"ר סניף נתניה: 

"לכל סוכני הביטוח 
בסניף נתניה שנה 

טובה ומבורכת. בשם 
לשכת סוכני הביטוח ובשמי, ברצוני 
לאחל לכן ולכם שתיפתח עלינו שנה 
של שמחה ואהבה, שנה של בריאות 

הנפש והגוף, שנה שנשפיע ונעניק 
לעולם מעצמנו כרגיל. שנה שכל בעיה 

תהפוך להזדמנות. תכלה שנה וקללותיה 
תחל שנה וברכותיה. עלו והצליחו".

סו"ב משה בן 
פורת, יו"ר סניף 

השרון: 
"במציאות המשתנה 
של היום, חייבים אנו 

לתת ערך משמעותי לקהל 
לקוחותינו. עלינו להיות מקצוענים, 

שירותיים וזמינים לכל שאלה או 
בקשה. לשם כך, אני תמיד עומד 

לרשותכם לבקשות, עזרה או סיוע, 
למידה והתמקצעות. אסיים בברכת 

שנה טובה וחתימה טובה לכם ולבני 
משפחותיכם".

ראשי הסניפים 

מחוז השפלה:

… כ־700 סוכנות 
וסוכנים

… 3 סניפים
יו"ר המחוז: סו"ב 

ג'ינה פלד •
יו"ר סניף ראשון 
לציון: סו"ב משה 
לבהר • יו"ר סניף 

רחובות־נס ציונה: 
סו"ב אביתר שרעבי 

 • יו"ר סניף 
אשדוד־אשקלון: 

סו"ב אבי שבי

מחוז השפלה
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להשקת השנה החדשה לחץ כאן <<

https://bit.ly/3c0BRUB


להשקת השנה החדשה לחץ כאן <<

https://bit.ly/3c0BRUB
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לשכת סוכני ביטוח בישראל

"המעסיקים במצב כלכלי קשה, גם קשה להם לשלם את הפוליסות 
מנסים  הקפאות,  עושים  חלק  תשלומים,  דוחים  כולם  העובדים;  של 
וקופות  החסכונות  חשבון  על  הלוואות  לוקחים  מאוד  הרבה  לבטל, 

הגמל. המצב עדיין קשה גם בימים אלה.
"במקביל, הקורונה הביאה ליותר מודעות לחשיבות הביטוח הרפואי. 
גם העובדה שחברות החריגו את ביטוח הנסיעות לחו"ל לבני 60 פלוס, 
לו  ואין  מהמחלה  סיבוך  לו  שיהיה  שמי  אדומה,  נורה  להם  הדליקה 

ביטוח רפואי, אז הוא בבעיה".
איך אתה מסכם את השפעת משבר הקורונה על הסוכנים בעיר? 

"סוכנים שהיו להם ארבע פקידות, פיטרו שלוש והשאירו אחת. חלק 
מהסוכנים ויתרו על המשרד ועברו לעבוד מהבית, כך שאם היתה לו 
פקידה אחת במשרד, גם היא פוטרה. סוכנים הוציאו עובדים לחל"ת, 
ופחות  חלק שלחו עובדים לעבוד מהבית, שזו צורת עבודה מסובכת 

יעילה, במיוחד שהיה חופש גדול והילדים בבית".
איך הושפעה העבודה בתקופה זו מול חברות הביטוח?

"אנחנו הסוכנים כבר לא מגיעים לחברות, הכול עבר לדיגיטציה. אני 
כבר 25 שנה סוכן ביטוח, ולא היה יום שלא הייתי מגיע לחברת ביטוח, 
אבל היום הכל בתקשורת מרחוק. הצמצום במספר העובדים בחברות 
הפך לקשה מאוד לקבל שירות מיידי בטלפון, ומיילים נענו לא פעם 

לאחר ימים.
סוכניהן  לטובת  הביטוח  חברות  של  התגייסות  ראינו  לא  "לצערי, 
בזמן המשבר; הם דאגו לעובדים שלהם ולשיווק הישיר, שאף התגבר. 
לא שמעתי על סוכנים שקיבלו טלפון מחברות הביטוח שלהן בתקופת 
משבר הקורונה, לשאול איך הם מסתדרים, אולי צריכים הלוואה וכד'".

מה אתה ממליץ לעשות בתקופה זו כדי למנף אותה להצלחה?
משמעותי  צמיחה  מנוע  זה   – הדיגיטציה  בתחום  להתמקצע  "צריך 
מי  לכן  ב'זום'.  ופגישות  ווטסאפ  למיילים,  עבר  הכול  זו.  בתקופה 
ברשתות  מתמחה  דיגיטלית,  לשווק  גם  יודע  בדיגיטציה,  שמיומן 

חברתיות, בהפקת סרטונים - תהיה לו הצלחה רבה יותר". 
ראית יותר פניות ליועצים המקצועיים של הלשכה?

עוברים  כשסוכנים   - זו  בתקופה  ברכה  הם  המקצועיים  "היועצים 
יכולים  המקצועיים  היועצים  שותפויות,  מפרקים  או  מהבית  לעבוד 
לסייע כי זאת מערכה חדשה וחשוב לדעת לנהל אותה. גם אני הפניתי 
ביותר.  הטובות  העצות  את  שיקבלו  כדי  מקצועיים  ליועצים  סוכנים 
יש  שבחלקן  בלשכה,  בכירים  ביוזמת  הוקמו  ווטסאפ  קבוצות  הרבה 

יועצים של הלשכה, והן הפכו לכלי מקצועי חשוב. 
בזמני  למבוטחים  סיוע  מוקדי  הקימה  תמיד  הלשכה  שנים  "במשך 
משבר. אני מציע שהלשכה תקים מוקד טלפוני לסוכנים; פעם בשבוע, 
לשאלות  ויענה  הלשכה  מהנהלת  מישהו  ישב  מסוימות,  בשעות 
ונפלא  יעיל  מוקד  להיות  יכול  זה  הנכון;  ליועץ  יפנה  או  הסוכנים, 

שהסוכנים יוכלו להיעזר בו בשעות הקשות שלהם".

סו"ב יפת בקשי
יו"ר מחוז באר שבע והדרום

מחוז באר שבע והדרום נחשב למחוז קטן עם כ־ 200 סוכנים וסניף אחד. 
בהיותו כזה הוא מחוז אינטימי שכולם מכירים בו את כולם. סוכני המחוז 
מנהלים קשר אישי ישיר עם היו"ר, סו"ב יפת בקשי, שמכיר מקרוב את 

בעיותיהם. 
פרונטליות  פגישות  שאין  המצב  את  בהבנה  קיבלו  הלקוחות  "רוב 
באוויר  למשרד,  מחוץ  וכסאות  שולחן  הוציאו  רבים  סוכנים  במשרד. 
הוציאו עובדים לחל"ת,  ושם קיבלו לקוחות. חלק מהסוכנים  הפתוח, 
משרד  הנחיות  על  לשמור  כדי  החדרים  בין  פיזרו  הנותרים  ואת 

הבריאות", אומר בקשי.
כמעט  הדיגיטליים  לאמצעים  עבר  המבוטחים  עם  השוטף  "הקשר 

לחלוטין. זו תופעה חיובית שנראה לי שתשתרש, הן אצל הסוכנים 

סו"ב איילת דן, 
יו"ר סניף פתח 

תקוה: 
"עולם הביטוח 

בתקופת הקורונה הוא 
מאתגר, אפשר לקפוא אבל אפשר גם 

להתייעל. שנים שמדברים על שינוי 
בענף הביטוח, חלקנו נלחצנו וקפאנו 
וחלקנו אימצנו את הכלים העכשוויים.

"התפרצות הקורונה הכניסה את כולנו 
למצב של אי ודאות והגדילה את 

הצורך בקשר הדוק יותר עם הלקוחות 
וזאת כי צורכי הלקוחות היום אינם 
בהכרח הצרכים שהיו להם אתמול. 

השינויים האישיים, התפיסתיים 
והכלכליים מחייבים אותנו לייעל את 

התיק הביטוחי והפיננסי שלהם הכי 
מדויק שאפשר.

"אני מאחלת לכולנו שנה טובה, אושר, 
בריאות ושבשנה הקרובה תתעצם 

תחושת הוודאות לנו וללקוחותינו עד 
כמה שאפשר".

 סו"ב אבי שבי, 
יו"ר סניף 

אשדוד־אשקלון:
"בפרוס השנה החדשה 

נאחל לכם, סוכני 
הביטוח, וליקיריכם: שנה 
של אושר, שגשוג ופריחה; שנה של 

ברכה, בריאות ואהבה; שנה של תקווה, 
שקט ושלווה; שנה של הצלחה ושפע 
פרנסה. תכלה שנה וקללותיה, תחל 
שנה וברכותיה. לשנה טובה תכתבו 

ותחתמו".

סו"ב אביתר 
שרעבי, יו"ר 

סניף רחובות־נס 
ציונה: 

"לכל חברי הסניף 
הוותיקים, החדשים ואלה שיצורפו 

בעתיד. מאחל לנו שנה שבה ההכנסות 
שלנו יגדלו ויאפשרו לנו פרנסה בשפע 

למרות כל התהפוכות שמתחילות 
בארצנו ובעולם. חשוב ביותר לזכות 

בבריאות איתנה, שנעבור את הקורונה 
המעיבה עלינו בקלות ושנתבשר 
בשורות טובות, אמן. שנה טובה 

ופורייה".

ראשי הסניפים ראשי הסניפים 

מחוז ירושלים:

 … כ־400 
סוכנות וסוכנים

… יו"ר המחוז: סו"ב 
שמואל אשורי • יו"ר 
סניף ירושלים: סו"ב 

טליה נוימן

מחוז ירושלים
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״שלמה רשת מוסכים ושרותי דרך״ חברת הסוכנים הגדולה בישראל
מזמינה אותך להרוויח יותר וליהנות מראש שקט. 

צלצלו עכשיו לסיגל רביב – סמנכ"ל שיווק ומכירות  050-8500044

כאב הראש נגמר!
ללא מרשם רופא... צלצל עכשיו ותתמכר!

6448
www.shlomo.co.il
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לשכת סוכני ביטוח בישראל

במייל,  הצעה  שולחים   – הלקוחות  אצל  והן 
לחברת  עובר  זה  דיגיטלית,  חותם  הלקוח 
הפוליסה  והלקוח מקבל את  דיגיטלית  הביטוח 
שתקופת  ספק  שאין  אחר,  עולם  דיגיטלית. 
הכירו  שלא  לרבים  הגעתו  את  זירזה  הקורונה 

אותו קודם, או חששו ממנו".
הביטוח  עם חברות  היחסים  הושפעו  איך 

בתקופה זו?
"אני אישית ויש עוד רבים כמוני, התאכזבנו 
יותר  יגלו  שהחברות  היתה  הציפיה  מאוד; 
קטן  במשק  הפעילות  היקף  שכן  התחשבות, 
ואיתו קטנו גם הסיכונים. אבל חברות הביטוח 
לא התחשבו והמשיכו להתייחס בראייה עסקית 
קרה; ביקשו בחידושי פוליסות להעלות פרמיה 

או להגדיל השתתפות עצמית. 
סוכנים  עם  בעיקר  שעובדות  חברות  "גם 
ומצהירות שהן חברות סוכנים לא הראו שינוי 
בהתנהלות, למעט טענות של מנכ"לים שציפו 
לצעדים מצד סוכני הביטוח לטובתן; הם מצפים 
שאנחנו נמליץ עליהן בצורה הצהרתית. סוכני 
ביטוח לא יכולים לעשות את זה, אסור לנו להמליץ אחרת נחשב לקרטל. 
שעוסקות  חברות  אז  בהן,  להם  שטוב  לחברות  הולכים  הביטוח  סוכני 
בשיווק ישיר ולוקחות מבוטחים מהסוכנים, אני מאמין שסוכנים יעבדו 

איתן פחות".
כיצד מסייעת לשכת סוכני הביטוח לחבריה בתקופה זו?

כיצד להקל על הסוכנים  וחושבים  יושבים  הזמן  "בלשכה אנחנו כל 
בתקופה זאת. העברנו הדרכות ופאנלים למפגשים ב'זום', גם במסגרת 
מנסים  אנחנו  היום  וביטוח.  לפיננסים  המכללה  של  בניצוחה  המחוז, 
בראש  משותפת  כוסית  הרמת  כמו  דיגיטליים,  אירועים  גם  לעשות 
וליצור  יצירתיים  מאוד  להיות  צריכים  אנחנו  פשוט.  לא  זה  השנה. 

מפגשים מאוד איכותיים, כי קשה לתת באופן דיגיטלי את אותה חוויה 
של כנס שבו יש פגישות אישיות".

מה קורה מיוני, כשהמשק חזר בהדרגה לפעילות?
"אני לא רואה שינוי גדול בפעילות. סוכני ביטוח לא עוסקים באירוח 
למעט  אז  קיים,  שתמיד  אמיתי  בצורך  עוסקים  אנחנו  בתיירות.  או 

ביטוחי נסיעות ששיווקם הופסק, לא היתה פגיעה בפעילות".
מה היית ממליץ לסוכני הביטוח כדי לעבור את התקופה בהצלחה 

ואולי אף לצאת ממנה מורווחים?
מול  שלהם  בהסכמים  שינויים  לעשות  חייבים  הביטוח  "סוכני 
היצרנים, שרובם לא עודכנו כבר שנים; הם צריכים לשפר את היכולת 
הדיגיטלית, להתעדכן בדברים החדשים, לרכוש ציוד מתקדם, תוכנה 

מתקדמת, אפליקציה – ההשקעה תחזיר את עצמה מהר מאוד.
"דרוש שיתוף פעולה ואיחוד כוחות בין סוכנים שיביא גם להקטנת 
ההוצאות, אבל גם לשיפור השירות המקצועי ללקוח; כל סוכן מביא את 
הידע המקצועי שלו בתחומים שלו, ויחד זה נותן חבילה יותר איכותיות 
וכיסויים יותר רחבים למבוטח. באופן אישי, אני ממליץ לסוכנים שאין 
להם מספיק תיקים גדולים, להתאחד ביניהם. לפעמים אחד ועוד אחד 

 ."יוצר יותר משניים

מחוז באר שבע 
והדרום:

 … כ־200
סוכנות וסוכנים

 … יו"ר המחוז: סו"ב 
יפת בקשי

יו"ר סניף באר שבע: 
סו"ב גבי מלכה

מחוז הדרום

באר שבע

ראשי הסניפים 

סו"ב משה לבהר, 
יו"ר סניף ראשון 

לציון:
"סוכני הביטוח 
בישראל, מדינת 

ישראל נמצאת בתקופה 
כלכלית קשה וסוכני הביטוח בתקופה 

לא פשוטה. המתחרים החדשים 
המעסיקים אלפי טלפנים ללא רישיון 
ביטוח גורמים לזילות הענף והכפשת 

הסוכן המקצועי.
"מאחל לכולנו כי בשנה הבאה עלינו 
לטובה הלשכה תתמקד באינטרסים 

של הסוכן, המפקח על הביטוח 
יתעורר ויבין כי רק סוכן בעל רישיון 

ידאג לצרכן בדרך הטובה ביותר, 
שחברות הביטוח יחדלו למכור 'ישיר' 

ושתקום חברת סוכנים עצמאית.
"שנתאגד כגוף אחד מגובש אל מול 
כל הבאים לכלותנו. גם 50% - דיינו. 

שתהיה לכולנו, שנה של בריאות, 
עשייה מבורכת ואושר".

סו"ב טליה נוימן, 
יו"ר סניף 
ירושלים:

"כאחת שמאמינה 
בחשיבה אופטימית, 

אני תמיד אומרת לעצמי: 
'לא הכל טוב, אבל הכל לטובה'. 

אני מאחלת לכל הסוכנות והסוכנים 
המדהימים שנה טובה יותר מקודמתה. 

שנה מלאה בבריאות ובאושר 
משפחתי. שנה של הצלחה מרובה 

בשליחות שלנו - שאין כמותה באף 
ענף. שנה מתוקה ומחויכת. לחיי היחד 

שתמיד מנצח".

סו"ב גבי מלכה, 
יו"ר סניף באר 

שבע: 
"אני רוצה לאחל לכל 

הסוכנות והסוכנים 
במחוז הדרום, ולבני משפחותיהם, 

שנה טובה. שתהיה שנה מלאה 
בעשייה ושנעבור את משבר הקורונה 
בהצלחה ובבריאות איתנה. אני מצפה 
לחידוש הכנסים והמפגשים בהקדם".

סו"ב יפת בקשי: "הקשר השוטף עם המבוטחים 
עבר לאמצעים הדיגיטליים כמעט לחלוטין. זו 
תופעה חיובית שנראה לי שתשתרש, הן אצל 

הסוכנים והן אצל הלקוחות"
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לפרטים נוספים פנו למפקח או לדסק סוכנים 5664*

לקבלת עדכונים ישירות למייל <<

**אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי, שיווק השקעות או התחייבות להשגת תשואה ו/או דירוג דומה. 
הנתונים לקוחים מתוך אתר פנסיה נט של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומתייחסים לתשואה נומינלית ברוטו 
מצטברת לתקופה שמיום 1.8.2017 ועד ליום 31.7.2020 של קרן הפנסיה המקיפה של החברה במסלולים תלויי גיל 

בהשוואה לכל קרנות הפנסיה המקיפות במסלולים תלויי גיל בשוק בתקופה זו.

סוכנים יקרים, צרפו את לקוחותיכם

לאלטשולר שחם
הפנסיה הנבחרת

מקום ראשון בתשואות ב- 4 השנים
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לשכת סוכני ביטוח בישראל

"
תקופה  היתה  הקורונה  משבר  של  האחרונה  השנה  מחצית 
וביניהם כנסים  מאתגרת ביותר; בלשכה פעלנו במגוון ערוצים 
הוועדות,  ראש  יושבי  את  מברך  אני  דיגיטליות.  והשתלמויות 
המחוזות, ואת ראשי המכללה, שידעו להיערך בהתאם ולהעביר 
את הפרונטלי לדיגיטלי באמצעות ה'זום'. אני מברך גם את היוזמה להוביל 
כנסים ארציים דיגיטליים, שהראשון בהם הוא כנס המחוזות, שגם מתקיים 

לראשונה בלשכה ומהראשונים בהפקה דיגיטלית מסוג זה בענף בכלל".
כך אומר סו"ב ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח, בראיון מיוחד 
לקראת כנס המחוזות הדיגיטלי. בראיון מסכם רוזנפלד את פעילות הלשכה 

בחודשים האחרונים בצל משבר הקורונה.
לדבריו: "עם פרוץ הקורונה פעלנו מידית כלשכה יוזמת ולא רק מגיבה; 
וגם  הביטוח  לסוכני  האפשריות  הסכנות  את  שזיהינו  מהראשונים  היינו 
נפגשנו עם מנכ"לי  בחודש מרץ  מול הלשכה. כבר  את האתגרים שנצבו 
חברות הביטוח בשלושה סבבים וסבב נוסף לווידוא הביצוע של בקשותינו; 
ביקשנו מהחברות שילכו לקראת הסוכנים ויקלו עליהם, אם זה בהקדמת 
עמלות, מענקים, מפרעות על חשבון עמלה, הקלות בחיתומים בבתי עסק, 
או בביטוחי חיים, פנסיות ובריאות. שמחנו שבקשותינו נענו. נכון להיום, 

איני מכיר סוכן שפנה לקבלת סיוע ולא קיבל.
"בלשכה עצמה הקמנו צוות שבוחן כל הזמן איפה אנחנו יכולים כלשכה 
לסוכנים  יועצים משפטיים  גם בהצמדת  בכסף;  רק  ולא  לסוכנינו,  לסייע 
שייעצו על חתימת חוזים טובים יותר עם חברות הביטוח, יועצים מקצועיים 

אחרים ומאמנים עסקיים".

הישגים לטובת המבוטחים
"פעלנו גם לטובת המבוטחים", מוסיף רוזנפלד. "פנינו לרשות שוק ההון 
והקפאת  אלמנטרי  בביטוח  אוטומטי  חידוש  לגבי  טובות  תוצאות  והשגנו 

ביטוחי רכב.
"בתחום העסקים - סוכני הביטוח העמידו לטובת לקוחותיהם את הידע 
העסק  לבתי  הנדרשים  הביטוחים  את  והקטינו  והתאימו  שלהם  המקצועי 

שהכנסתם קרסה או צומצמה.
כחומה  עמדנו   – הגמל  וקופות  ההשתלמות  קרנות  הפנסיות,  "בתחום 
בפני הציבור ושכנענו אותם שלא לפדות את חסכונותיהם; דאגנו עבורם 

להלוואות במקום פדיון.
והרשות,  החברות  מול  מהגז; במקביל לפעילות  רגל  הורדנו  לא  "לרגע 

הגברנו את כמות ההרצאות וההשתלמויות במכללה; גילינו אופן פעילות 
ב'זום'  בחודש  השתלמויות  עשרות  השעון;  סביב  השתלמויות  של   - אחר 
ובאופן פרונטלי, בהתאם להנחיות משרד הבריאות. הקורסים היו מיועדים 
מקצועית  והעשרה  רפרנטים  הכשרת  הסוכנים,  לעובדי  וגם  לסוכנים 
לעובדים. בנוסף, הוצאנו מגזין שבועי עם הקורסים וההשתלמויות במכללה. 

משבר הקורונה הוציא מאתנו יכולות שלא היינו מודעים להן".
ממשבר  הסוכנים  בקרב  הכלכלית  הפגיעה  את  להעריך  יכול  אתה 

הקורונה?
היא  הפגיעה  לחו"ל,  נסיעות  מביטוחי  הכנסתם  שעיקר  סוכנים  "למעט 
אבל  מהקורונה;  קשה  נפגע  שלא  בענף  נמצאים  אנחנו  למזלנו  מינורית. 
ובימים אלה אין עדיין סימנים לכך  ויעמיק,  ילך  אין ספק, שאם המשבר 
בהכנסות  נוספת  ירידה  נראה  בהחלט  אנחנו  להסתיים,  עומד  שהמשבר 
סוכני הביטוח. עדיין אנחנו מזהים ירידה קטנה בפעילות בענף; יש מאות 
אלפי מובטלים, בתי עסק שנסגרו, עצמאים שנפגעו, ואנחנו מסייעים להם 
בעצה נכונה ובהכוונה. אנחנו חלק מהסיוע לעם ישראל במשבר הקורונה, 

שבינתיים לא רואים מתי הוא ייגמר".

טובת הלקוח
"תופעת האתרים המתחזים, שאכן התגברה מאוד בתקופת הקורונה, הפכה 
טלפוניים  מוקדים  הביטוח.  סוכני  לשכת  של  הראשיים  המאבקים  לאחד 
ואתרים משתמשים ברוב חוצפתם בסמלי המדינה ואף בלוגו של רשות שוק 
המדינה  הקורונה  שבעקבות  מצהירים  בביטוחים.  הוזלה  ומבטיחים  ההון, 

מבטיחה הוזלה של 40% בביטוח, דבר שלא היה ולא נברא.
"לכן הקמנו צוות סוכנים מיוחד בהובלת סו"ב ליאור הורנצ'יק, מ"מ וסגן 
הנשיא, שיפעל בשלושה מישורים עיקריים: חשיפה וזיהוי הגורם המתחזה 
וגילויו בפני הציבור; אכיפה נגד אותם גורמים שנחשפו בסיוע רשות שוק 
יש  אם  המשטרה  בסיוע  וגם  בנושא,  לטיפול  אכיפה  צוות  ההון, שהקימה 
חשד לפלילים; הסברה לסוכני הלשכה – שימוש בפרסום מוטעה ומטעה 
שישה  כבר  יורטו  הלשכה  עבודת  בזכות  הביטוח.  סוכני  לכל  נזק  גורם 
אתרים ברשת. ב־2021 נראה תוצאות משמעותיות לעבודת צוות הלשכה".
בין המתחזים בולט מספרם של סוכני ביטוח, שגם לא מהססים לגנוב 

מבוטחים מקולגות שלהם. מה דעתך על כך?
לידים  קבלני  הם  הרוב  הסוכנים;  מקרב  באים  אינם  המתחזים  "רוב 
הם  ואז  דבר  הביטוח  תחום  לבין  בינם  שאין  עסקיים  גופים  או  למיניהם, 

 "לרגע לא הורדנו 
רגל מהגז" 

נשיא הלשכה, סו"ב ליאור רוזנפלד, עורך סיכום ביניים של פעילות הלשכה בזמן 
משבר הקורונה )"למזלנו הפגיעה בסוכני הביטוח היתה מינורית, אבל תהיה פגיעה 

נוספת אם המשבר יימשך"(, מביע את דעתו על מודל "הסוכן האובייקטיבי" ומספר 
 על מאבק הלשכה באתרים המתחזים ובכניסת חברות כרטיסי האשראי לענף 
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מול  והתראה  בהסברה  עוסקים  אנחנו  ביטוח.  סוכן  עם  בשת"פ  עובדים 
סוכנים שאנחנו חושפים, כדי שיבינו שהם פוגעים במבוטחים וגם עושים 
שם רע לכל ציבור הסוכנים; מי שימשיך בפעילות זו לאחר שיוזהר, נפעל 
נגדו באמצעות הליכים מנהליים בשיתוף עם רשות שוק ההון. המבחן של 
סוכן הביטוח הוא מבחן אחד – האם טובת הלקוח היא שעומדת לפניו. זה 

הכל. טוויסטינג תמיד היה, אבל הוא צריך להתבצע בצורה הגונה".

מודל הסוכן האובייקטיבי
נשיא הלשכה אומר שביטוחי הנסיעות לחו"ל עברו מהפכה של ממש. "גם 
הביטוח.  סוכן  את  צריכים  חדשה, שבה  מציאות  יצר  הקורונה  כאן משבר 
של  ליווי  ודורשת  מורכבת  יותר  הרבה  היא  היום  נסיעות  ביטוח  רכישת 
סוכן ביטוח כדי להתאים את הפוליסה לנתונים האישיים של המבוטח, יעד 

הנסיעה, משך הנסיעה וסיכוני הקורונה. 
מה תוכל לומר על היחס שמגלה הממונה כלפי סוכני הביטוח בשנה 
האחרונה, כשהוא מקדם בנמרצות את המודל שלו ל"סוכן אובייקטיבי"?
אותו  האובייקטיבי',  'הסוכן  מודל  את  במה  כל  מעל  מזכיר  "הממונה 
הוא מקדם. זהו מושג מיותר ואיני מכיר בו – סוכני הביטוח תמיד פעלו 
טובת  את  תמיד  רואים  הסוכנים  מרבית  אובייקטיבית;  בצורה  ופועלים 
הלקוח למולם ורוצים תמיד בטובתם, קודם כל כי מדובר במקצוע שהוא 
יהיו מרוצים  וגם כי הסוכנים רוצים שהלקוחות שלהם  שליחות אמתית 

ויישארו אתם.
'סוכן  אולי את  סוכן הביטוח צריך לבחון  רוצים לבחון את מקצוע  "אם 

העתיד'; המושג 'סוכן אובייקטיבי' בו משתמשת רשות שוק ההון אינו נכון, 
ואנחנו לא נקבל אותו", מדגיש רוזנפלד.

הממונה  לביטוח;  האשראי  כרטיסי  חברות  לכניסת  גם  מתקשר  זה 
ביטוח  חברות  ארבע  עם  תפעל  שישראכרט  כביכול,  בישר,  ברקת 

לפחות, ובעמלה זהה.
ביטוח  חברות  ארבע  מול  תפעל  שישראכרט  זה  הבשורה?  כאן  "היכן 
בעמלה זהה, יועיל ללקוח, יועיל לתחרות? מאיפה החשיבה הזאת? ממתי 
הציבור מתעניין בעמלה שמקבל סוכן הביטוח מהחברה שלו? מה שחשוב 
לו זה לקבל את המוצר הטוב ביותר ואת השירות הטוב ביותר. איזה שירות 
יקבל הלקוח מחברות כרטיסי האשראי? שוב יהיו אלה מוקדנים ומוכרנים. 
זהו מעגל שחוזר על עצמו; מקדשים את המכירה הישירה על חשבון טובת 

הציבור ואיכות הפוליסה.
ההון  שוק  רשות  נגד  המנהלית  לתביעה  ישראכרט  את  הוספנו  "לכן 
ידי  על  ביטוח  מכירת  הוא  התביעה  נושא  מקס.  חברת  בנושא  שהגשנו 
חברת כרטיסי אשראי, וזאת על בסיס המידע שהיא אוספת על השימושים 
שלקוחות אלה עשו בכרטיסי האשראי שלה. חברת כרטיסי האשראי יודעת 
זהו כוח עצום  זה או אחר,  מתי לקוח שלה בתחום האשראי מחדש ביטוח 
שפוגע בתחרות ובפרטיות הציבור. טובת המבוטחים, רמת השירות ואיכותו 
עינינו; בדיוק כפי שאנו מתנגדים למתן  הם הדבר הראשון העומד לנגד 
שירותים פנסיונים באמצעים דיגיטליים, ללא ניסיון והיכרות של הנציגים 
עם עולם הביטוח ועם יתרון חד צדדי, לכן אנו מתנגדים גם במקרה זה. אנו 

 ."בעד תחרות חופשית והוגנת בתנאים שווים

"אנחנו מזהים ירידה 
קטנה בפעילות 
בענף; יש מאות אלפי 
מובטלים, בתי עסק 
שנסגרו, עצמאים 
שנפגעו, ואנחנו 
מסייעים להם בעצה 
נכונה ובהכוונה. 
אנחנו חלק מהסיוע 
לעם ישראל במשבר 
הקורונה, שבינתיים לא 
רואים מתי הוא ייגמר"

סו"ב רוזנפלד. "רמת השירות 
ואיכותו הם הדבר הראשון העומד 
לנגד עינינו" … צילום: יוסי אלוני
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הנמצאת ק  ,G1 בוצת 
כיום בבעלותה של קרן 
בבורסה  ונסחרת  פימי 
של תל אביב, נוסדה כבר בשנת 
1937 כ"חברת השמירה" - מותג 
עם  הביטחון.  בתחום  מיתולוגי 
והרחיבה  החברה  גדלה  השנים 
 2002 בשנת  פעילויותיה.  את 
ידי  על  החברה  פעילות  נרכשה 
 ,G4S העולמי  האבטחה  תאגיד 
פימי  קרן  רכשה   2017 ובשנת 

את פעילות הקבוצה.
לשכת  של  הפעולה  שיתוף 
 G1 קבוצת  עם  הביטוח  סוכני 
באופן  רבות  שנים  מזה  מתקיים 
כך,  בתוך  ומקצועי.  רציף 
שמוליק  את  לראיין  החלטנו 
יצחק, סמנכ"ל השיווק של תחום 
המוקדים ב־G1, על מנת ללמוד 
שיתוף  ואת  החברה  את  ולהכיר 

הפעולה עם הלשכה.
הקורונה  משבר  השפיע  איך 

על פעילות החברה?
חיוני  כעסק  מוגדרת   G1"

ולכן רציפות השירות שלנו נמשכה ללא הפסקה 
גם בתקופת הקורונה. האתגר העיקרי שלנו היה 
לתת מענה 24/7 לעסקים שהיו פתוחים במהלך 
בין  ההגבלות.  בעקבות  סגורים  ונותרו  השגרה 
יתר הפעילויות הגענו לביקורים יזומים גם ללא 
לאפשר  מנת  על  וזאת  מהאתר,  התראה  קבלת 
הפעלת  בתחום  העסקים.  לבעלי  נפשי  שקט 
עבודה  של  מורכב  אתגר  מול  עמדנו  המוקד 
יצירתיות  מאתנו  שדרשה  מציאות  בקפסולות, 

רבה".

דור חדש 
משבר  בעקבות  מאד  שמתפתח  נוסף  "תחום 
אימות  בתחום  מקצועי  שירות  הינו  הקורונה 
הנעשה  על  מרחוק  בשליטה  והצורך  הווידיאו 
מדובר  האנליטיקה.  העולם  על  בדגש  בעסקים, 
בדור חדש של מערכות אבטחה בכלל, ומצלמות 

אבטחה בפרט.
המגיע  המידע  את  מעבדות  "המערכות 

למוקד  חיוויים  ומייצרות  וחיישנים,  ממצלמות 
מראש,  שהוגדרו  נהלים  פי  על  שלנו  הרואה 
לשעות  מעבר  המאובטח  לאזור  כניסה  כמו 
וירטואלי  קו  חציית  או  המוגדרות  הפעילות 
יודעות  המערכות  התמונה.  גבי  על  שהוגדר 
עם  ויחד  עליהם,  ומתריעות  שינויים  לזהות 
זאת מתעלמות מתנועה שגרתית באזור. המידע 
אמת  בזמן  למוקד  מגיע  האנליטיקה  ממערכות 
וכך המוקדנים מנתחים את האירועים בזמן אמת" 

כיצד G1 יכולים לעזור לסוכן הביטוח?
שנים  מזה  מפעילים  אנו  העניין  "לטובת 
רבות את 'מרכז השירות לסוכן הביטוח'. בראש 
הפעילות עומדת קלרה שני שחזרה לאחר מספר 
עולם  מול  לנהל את פעילות החברה  כדי  שנים 

הביטוח".

תהליך פשוט 
העבודה   - ברור  הכי  "באופן  מסבירה:  קלרה 
מולי אמורה בעיקר להקל על הסוכנים ביום יום. 

אני מבינה את האינטרסים של כל 
האינטרס  הזה.  במעגל  הגורמים 
של חברות הביטוח זה לקבל יותר 
פרודוקציה מסוכני הביטוח ולשפר 

 .L.Rאת ה־
"האינטרס של הסוקר הוא להגן 
באופן הכי מקצועי על הרכוש של 
העסק בפני הנזקים הצפויים )כמו 
פריצה, הצפה, אש וכו'(. האינטרס 
זה לתת שרות  סוכני הביטוח  של 
הפוליסה  את  ולסגור  ללקוח  טוב 
לבזבז  מבלי  טובים  הכי  בתנאים 
מיותרת.  בירוקרטיה  על  יקר  זמן 
אותו  את  יש   G1ב־ לנו  גם 

האינטרס.
"לכן, מתוך ההבנה הזאת, בנינו 
תהליך פשוט לפיו כל מה שאתם 
צריכים לעשות, זה להעביר אלינו 
למיגון  הדרישות  עם  הסקר  את 
ונוודא  הצירים  כל  על  נרוץ  ואנו 
השחקנים  כל  של  שהאינטרסים 
ביטוי  לידי  באים  הזה  במגרש 
הרלוונטי  האישור  לשליחת  עד 
כך  למייל,  אליכם  ישירות 
תטריד  לא  המיגון  נושא  כל  עם  שההתעסקות 
בלקוחות  לטיפול  זמן  לפנות  ותוכלו  אתכם 
קיימים וחדשים. כי מה שהיה פעם מספיק בשביל 
היום כבר לא מספיק. השוק  להביא לקוח חדש, 
חייבים  וכולנו  יותר  אגרסיבי  יותר,  תחרותי 

להיות אטרקטיביים יותר עבור הלקוח.
סוכני  ללשכת  תודה  לומר  רוצה  אני  "לסיום, 
הביטוח, שאנו רואים בה שותפה אמיתית לדרך. 
שיש  הנפלא  פעולה  שיתוף  ועל  האמונה  על 
לאחל  ובעיקר,  מאליו.  מובן  לא  זה  כל  בינינו, 
ומוצלחת.  בריאה  בטוחה,  טובה,  שנה  לכולם 
עשייה משותפת  שנים של  הרבה  לעוד  בתקווה 

 ."והפרייה הדדית

צרו איתנו קשר:

|  insurim@g1-group.com  במייל: 
ווטסאפ: 052-8900238 | משרד: 03-9279777

G1 - קבוצת הביטחון 
והבטיחות המובילה בישראל

מעל שמונים שנה עוסקת החברה בתחומים שיקרים כל כך לכולנו • בזכות הניסיון רב השנים 
ומרכז שירות ייעודי שהיא מפעילה עבור סוכני הביטוח – הופכת העבודה עם G1 לקלה ויעילה

G1 שמוליק יצחק וקלרה שני. "מבינים את האינטרסים של כל הגורמים" … צילום: באדיבות

 ׀ תוכן שיווקי ׀

mailto:insurim@g1-group.com
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לשכת סוכני ביטוח בישראל

סוכני ל לשכת  מנכ"ל  ארבל,  מוטי  בתפקיד,  חודשים  תשעה  אחר 
הביטוח, כבר מברך על התוצאות הנראות בשטח. הוא מעורב בכל 
הישגים  לקבוע  אף  ומצליח  אותן  לקדם  נחוש  הלשכה,  פעילויות 
מרשימים בביצועיהן, עליהם הוא מספר בראיון איתו לקראת כנס המחוזות 

הארצי הראשון בתולדות הלשכה, אותו יזם בעצמו.
ארבל, שהגיע מהסקטור הפרטי, שם שימש כמנכ"ל קבוצת יורוקום, מודה 
שהתקשה בהתחלה להתרגל לניהול הלשכה שהיא עמותה: "ההתנהלות לא 
דומה למה שעשיתי, וכשהייתי מנכ"ל חברה פרטית - שם הייתי המחליט 
והמבצע. אני איש ביצוע, ורגיל לעשייה וקידום בקצב הכי מהיר שיכול 
להיות. לקח לי זמן להתרגל לעבור ועדות, ועד מנהל ומועצה ארצית כדי 

לאשר מהלך.
"עם זאת, כשהחלטתי שיש דבר חשוב ודחוף, כמו מימון חיצוני לקמפיין 
ההשקעות  ובתי  הביטוח  לחברות  אישי  באופן  פניתי  הלשכה,  של  חדש 
בתוך  לגייס  והצלחתי  הסוכן  מעמד  לשיפור  קמפיין  בתקציב  שישתתפו 

יומיים מיליון שקל", מספר ארבל.
"הקמפיין יתמקד בלמה כדאי וצריך לקוח לעבוד עם סוכן ביטוח והערך 
המוסף של סוכן הביטוח. בתקווה שהוציא את הקמפיין כבר בחודש הבא, 

לאחר שנעביר את ההצעה ברשויות של הלשכה".

מתיחת פנים
את  "ראיתי  הלשכה.  מנכ"ל  לתפקיד  כשנכנס  פגש  מה  מספר  ארבל 
העוצמה של הלשכה, אבל שחייבים להצעיר אותה – להכניס יותר סוכנים 
ופחות  ומשפיעים,  בועטים  יותר  עדכניים,  טכנולוגיים,  יותר  צעירים, 
להתרחק  הלשכה  עובדי  את  "הדרכתי  ומדגיש:  מציין  הוא  פוליטיים", 
מהפוליטיקה הפנימית בלשכה, לפעול אך ורק לטובת חברי הלשכה ולא 
להיכנס לשום ויכוח או לנקוט עמדה כזאת או אחרת בתוך המאבקים שיש 

בלשכה".
לדבריו, עם כניסתו לתפקיד, פיתח אסטרטגיה של מתיחת פנים ללשכה, 
במסגרתה חילק את הפעילויות השונות בה לארבע יחידות; "גיוס חברים 
לכנסים;  וקמפיינים  שיווק  והקורסים;  המכללה  קיימים;  ושימור  חדשים 
ביטוח אטרקטיביות לחברי  פוליסות  הביטוח שמשווקת  סוכנות   – ליסוב 

שהיו  האלו,  הרגליים  ארבע  את  "לקחתי  ומוסיף:  מספר  הוא  הלשכה", 
כבדות ונגועות בפוליטיקה, ועשיתי להן מהפך, כך שבשנה הבאה הלשכה 

תהיה גם עשירה, צעירה וחדשנית יותר".
חדשים  חברים  בגיוס  המרשים  להישג  הלשכה  הגיעה  כיצד  לשאלה 
של  הנחרצים  מאבקיה  בשטח,  הלשכה  שפעילות  ספק  "אין  ארבל:  עונה 
ההנהגה שלה בראשות הנשיא, סו"ב ליאור רוזנפלד, לטובת הסוכנים, מול 
הרגולציה וחברות הביטוח, מהדהדים היטב אצל סוכני הביטוח ומעודדים 

אותם להצטרף ללשכה.
"בצד הפרקטי – הקמתי יחידת גיוס חברים חדשים ושימור קיימים והחזרת 
שי  של  ביחידה  שהשתלבו  מקצועיות  מכירה  נשות  שתי  הבאתי  חברים, 
שמש, סמנכ"ל שיווק ומכירות של הלשכה. יחד גם פיתחנו ערכת 'ברוכים 

הבאים', שזו חבילה דיגיטלית שיקבל כל סוכן חדש הכוללת הטבות לחברי 
הלשכה, פרטי חברות הביטוח, קבוצת יועצים בתחומים שונים אשר ילוו את 
החבר החדש בראשית דרכו, קורסים מקצועיים ומתנות פיזיות למצטרפים.
"התוצאה - מיוני ועד סוף אוגוסט גייסנו 180 סוכנים חדשים לעומת 74 
סוכנים באותה תקופה אשתקד. זה קצב גידול של פי 2.5. בקצב הזה, אני 

בטוח שבסוף השנה נחצה את רף 5,000 חברי לשכה". 
לגבי יחידת המכללה והקורסים מבטיח ארבל כי תקציב המכללה יהיה 
מאוזן עד סוף השנה: "המכללה היתה בהפסדים של מעל מיליון שקל בשנת 

"בשנה הבאה הלשכה 
תהיה גדולה, עשירה, 

צעירה וחדשנית יותר" 
מנכ"ל הלשכה מוטי ארבל מבטיח גידול במספר החברים עד סוף השנה )"נחצה את רף 

5,000 חברי לשכה"(, כנסים דיגיטליים ברמת הפקה שלא תישכח וגם מספר איך גייס 
מיליון שקל ביומיים לטובת קמפיין חדש לסוכני הביטוח • ראיון חגיגי 

"הכנסים יהיו ברמה הגבוהה ביותר 
שמאפשרת הדיגיטציה – תכנית טלוויזיה 
בשידור חי עם איכות של אולפן חדשות. 
כדי להצעיר את הלשכה חייבים לתת את 

הפתרונות הדיגיטליים מהשורה הראשונה"
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רענן שמחי, ומכרנו את  2019. קידמתי את תכנית ההבראה שיזם קודמי 
ניהול הקורסים לרישיון סוכן לחברת BDO. נפרדתי מעובדים, מיניתי את 
דבי מורנו, שהיתה רכזת הדרכה, למנהלת המכללה, הוספתי עובדת בחצי 
משרה, והוצאנו מגזין שבועי מהודר של פעילויות צפויות במכללה לטובת 
ל'זום',  הסוכנים. התוצאה – למרות הקורונה שהעבירה את כל ההדרכות 
חלקן הגדול ללא עלות וחלקן בתשלום, נגיע בסוף השנה לאיזון בתקציב 
ומחזקים,  טובים  מאוד  מהסוכנים  מקבלים  שאנחנו  הפידבקים  המכללה. 
עכשיו גם הכיתות הפיזיות מתמלאות, כשאפשר להכניס לחלל סגור עד 

25 סוכנים".
שוברים  אנחנו  בליסוב  וגם  במכללה  גם  הגיוסים,  בעולם  גם  "למעשה, 

שלושה שיאים מבחינת התכנית העסקית שלהם לשנה זו", מוסיף ארבל.

כנסים שלא יישכחו
אמור  שהיה  הפנסיוני  הכנס  היה  הכנסים  בתחום  שלי  הראשון  "האתגר 
להתקיים במרץ 2020; מדצמבר עבדנו עליו כשהצבתי לעצמי שני יעדים 
– להכפיל את מספר המשתתפים ולהצעיר את ממוצע גילאי המשתתפים 

מ־59 ל־55. 
בכנסים  מהמשתתפים  ש־90%  זה  שעשיתי,  קטן  במחקר  שמצאתי  "מה 
הארציים באילת הם אותם האנשים שמגיעים לכל כנס. לכן כדי להוריד 
את ממוצע הגיל היינו צריכים להביא הרבה יותר סוכנים צעירים. לשם כך 
ביצעתי שלושה מהלכים – לראשונה חיברנו את הפנסיוני עם הפיננסים 
וחילקנו את הכנס לשלושה תחומים –  יותר צעירים,  בו  שזה תחום שיש 
פנסיוני, חיים ופיננסים. לכן הוא גם נקרא 'הכנס המשולש'. בנינו קמפיין 
בבתי  משתלמים  דילים  הצעיר,  לדור  שמדברים  אמנים  עם  ובועט  צעיר 

המלון הטובים גם לצעירים. בפועל לא הכפלנו את מספר הנרשמים, אבל 
היה גידול של 50% שזה הישג חסר תקדים, וממוצע הגילאים ירד ל־56. 

אלא שאז הופיעה הקורונה, הכנס בוטל - 'הניתוח הצליח והחולה מת'.
"עכשיו מתוכננים תשעה כנסים ארציים שיתקיימו ב'זום' או שיתירו חלק 
וראש השנה,  ב'זום', החל מה־15 בספטמבר, כנס המחוזות  והשאר  בפועל 
 ,MDRT אלמנטרי,  פנסיוני,  פיננסים,  בריאות,  זה  אחרי  חדש,  כנס  שזה 
כנס 'ברוכים הבאים' לסוכנים צעירים וחדשים, וב־17 בדצמבר כנס העצמה 
נשית. הכנסים יהיו ברמה הגבוהה ביותר שמאפשרת הדיגיטציה – תכנית 
טלוויזיה בשידור חי עם איכות של אולפן חדשות. כדי להצעיר את הלשכה 
שיבינו  כדי  הראשונה,  מהשורה  הדיגיטליים  הפתרונות  את  לתת  חייבים 

שמדובר בלשכה מעודכנת, חדשנית ובועטת".
ארוחות וכיבוד לא יהיו בדיגיטל. אבל מה עם החלק הבידורי שמלווה 

את הכנסים הארציים?
קהל  את  לרתק  עדיף  דיגיטלי  בכנס  כי  מוסיקליים,  מופעים  יהיו  "לא 
הצופים עם סטנדאפיסטים ואמני חושים ואשליות, וגם אלה יהיו מהשורה 
הראשונה, כמו חזי דין וליאור סושרד. בנוסף יהיו גם הרצאות משמעותיות 
של טאלנטים שנותנים ערך אמיתי לסוכני הביטוח, מעבר לחלק המקצועי.
"אני סבור, שחברת ביטוח או בית השקעות שיראו את העושר והמקצוענות 
בכנסים הדיגיטליים, יפנימו שמדובר בלשכה חדשה, צעירה יותר ובטוחה 
בעצמה. ביצענו מכרז בין הרבה מאוד גופים להפקה דיגיטלית של הכנסים, 
כדי לבחור את הטובים ביותר, ואני משוכנע שנפיק כנסים שלא יישכחו".

ממשיכים להתייעל
הרגל הרביעית, ליסוב סוכנות לביטוח, גם זכתה לשידרוג: "כשנותנים 
שירות ל־5,000 פוליסות בשנה, חייבים שהשירות יהיה טוב – לכן, תגברתי 
אומר  הלשכה",  חברי  לטובת  רפרנטית  עם  בליסוב  השירות  מערך  את 
ארבל: "התוצאה – העסק גדל, כי מספר הסוכנים בלשכה גדל, וגם יש יותר 

סוכנים שרוכשים פוליסות כי הם מקבלים שירות טוב יותר.
באמצעות  רב  כסף  חסכנו  הלשכה,  לפיתוח  היוזמות  לעיבוי  "במקביל 
הקורונה  בתקופת  ב־15%.  האדם  כוח  את  הקטנו  היתר  בין  התייעלות; 
הוצאנו לחל"ת כשליש מהעובדים. כל אלה יבואו לידי ביטוי בעלות ביצוע 
סיום  לקראת  לתקציב  ראשון  עדכון  ביצעתי   .2020 בסיכום  תקציב  מול 
החציון הראשון של השנה, והוא אושר במועצה הארצית. התקציב השנתי 
והועבר  המנהל  בוועד  עבר  הקורונה,  לתקופת  גם  שמתייחס  המעודכן, 

 .לאישור המועצה. אני אעמוד בתקציב", מסכם ארבל

"למרות הקורונה שהעבירה את כל ההדרכות 
ל'זום', חלקן הגדול ללא עלות וחלקן 

בתשלום, נגיע בסוף השנה לאיזון בתקציב 
המכללה. הפידבקים שאנחנו מקבלים 

מהסוכנים מאוד טובים ומחזקים"

ארבל. "אעמוד בתקציב" … צילום: 
באדיבות הלשכה
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האיתור ח חברת  איתוראן,  ברת 
בעולם,  והמובילה  הגדולה 
בקדמת  להיות  דגלה  על  חרטה 
החדשים  המוצרים  את  ולפתח  הטכנולוגיה 
בינה  של  בכלים  שימוש  תוך  ביותר 
הסיכול  אחוזי  את  ישפרו  אשר  מלאכותית 
סיכלה  הקמתה  מאז  הרכבים.  והחזרת 
כלי  אלף  מ־30  יותר  של  גניבתם  איתוראן 
רכב בשווי כולל העולה על שישה מיליארד 

שקל.
תומר אנגל הוא מנהל מערך מיגון ורשת 
במסגרת  באיתוראן.  ומכירה  שירות  מרכזי 
המיגונים  תחום  את  מנהל  הוא  תפקידו 
בנוסף  הביטוח,  וסוכני  הביטוח  חברות  מול 
לניהול רשת מרכזי שרות ומכירה. הוא נכנס 
לתפקיד מנהל מערך המיגון בינואר השנה, 
שירות  מרכזי  רשת  את  ניהל  כן  כשלפני 

ומכירה של החברה במשך כשנתיים. 
המאפיינים  על  אנגל  מסביר  עמו  בראיון 
בתקופת  הרכב  מיגון  בתחום  הייחודיים 

הקורונה, ולאחר החזרה לשגרה.
בחובה  טומנת  נמצאים  אנו  בה  "התקופה 
אתגרים רבים ומצריכה התאמה לתרחישים 
רבים תוך כדי תנועה. בין היתר, אנו עדים 
בביקוש  עלייה  לאור  בגניבות  לעלייה 
הקורונה",  תקופת  איתה  שהביאה  לחלפים 

מספר אנגל. "לשמחתנו מחלקת הפיתוח בשיתוף 
איתוראן,  של  ההנדסה  ומחלקות  אנליסטים 
ופיתוח  ניתוח  על  ארוכה  תקופה  כבר  עובדים 
במקביל  זאת  מלאכותית,  בינה  מבוססי  מוצרים 
לפיתוח מוצרים בעולמות ה־UBI )ניטור נסיעה( 
משתפות  רבות  ביטוח  חברות  כבר  שבו  תחום 

פעולה עם איתוראן".
איך זה מתבטא בביטוחי הרכב?

לצרכים  אישית  בהתאמה  מעוניין  "הלקוח 
שלו כמו בכל השירותים שהוא צורך בחיי היום 
ביטוח  בפוליסת  מוצאים  רבים  לקוחות  יום; 
מותאמת אישית פתרון מעולה במיוחד בתקופה 
בשנים  בכלל  המצב.  לאור  פחות  נוסעים  שבה 
האחרונות, כל אירוע עובר ניתוח אנילטי מעמיק 
שעות,  )ימים,  הרכב  גניבת  שעות  את  שכולל 
גניבה,  צירי  הגניבה,  שיטות  שבתות(  חגים, 
הרכב  ביקר  היכן  הגנבים,  הגיעו  איתו  המכשור 

התראה  לייצר  היה  אפשר  האם  הגניבה,  לפני 
אותנו  הובילו  יחד  אלו  כל  ועוד.  יותר  מוקדם 

לבנות מערכת בינה מלאכותית ייחודית".

גניבות בים
מאפשרים  מלאכותית  בינה  מבוססי  "מוצרים 
לומדת  אשר  נוספת  הגנה  שכבת  להוסיף  לנו 
כל  על  לנו  מתריעה  ובכך  הנהג  התנהגות  את 

 - למשל  הרכב;  נסיעת  משגרת  חריגה 
במהירות  נסיעה  נסיעה,  משעות  חריגה 
חריגה מהשגרה, ירידה לשבילי עפר, נסיעה 

באזורים חריגים ועוד.
"יתרון נוסף הוא היכולת להשית מהאוויר 
פוליגון על אזור מסוים, וזאת לאחר ניתוח 
יומית  ברמה  מנתחים  אשר  אנליסטים  של 
מערכת  בעזרת  למשל,  כך  השיטות.  את 
פעילות  לסכל  הצלחנו  המלאכותית  בינה 
ממתרחצים  רכבים  גנבה  אשר  חולייה  של 
בחוף היום, האנליסטים זיהו כי בעלי הרכב 
או  לגלוש  ונכנסים  בים  הרכב  את  מחנים 
לרוץ ולאחר מספר דקות עוד טרם נדרכה 
הרכב.  את  וגונב  מגיע  הגנב  המערכת 
באיזורים  מיוחדת  הגנה  שכבת  הפעלנו 
האכיפה  יחידת  עם  פעולה  ובשיתוף  אלו 
של  מרשים  לסיכול  הבאנו  איתוראן  של 
החולייה שעבדה באיזור והשבנו את הרכבים 

לבעליהם". 
ספר עוד על שיתופי פעולה בביטוח.

'איתוראן  חדשה  איתור  מערכת  "פיתחנו 
רבות  ביטוח  חברות  שלשמחתנו  שגרות', 
המיגון  ברמות  אותה  להטמיע  החלו  כבר 

הנדרשות בחברתם. 
זעירה  איתור  מערכת  הינה  "המערכת 
שקל   550 של  במחיר  ברכב  מוסלקת  אשר 
הראשונה.  לשנה  מנוי  דמי  וכלל  התקנה  כולל 
את המערכת ניתן כיום להתקין ברשת האפטר 
סניפים   47 מונה  אשר  איתוראן  של  מארקט 

בפריסה ארצית מקרית שמונה ועד אילת. 
והיא  נוספת  אפשרות  יש  הביטוח  "לחברת 
להפעיל את שירות חיישן התאונה של איתוראן 
סימלי  במחיר  להצטרף  אפשרות  יש  וללקוח 
איתוראן  של  והמתקדמת  החדשה  לאפליקציה 
חליפת  את  לעצמו  להתאים  לו  מאפשרת  אשר 
למשל  כולל  לקבל  מעוניין  שהוא  ההתרעות 
קבלת התרעה על נסיעה במהירות חריגה ברכב, 
מאזורים  ויציאה  כניסה  וכיבוי,  הנעה  שעת 

מסוימים שהוא בוחר". 
המערכת הותקנה כבר באלפי רכבים ומוכיחה 
גבוהים  סיכול  אחוזי  עם  ושוב  שוב  עצמה  את 
הלקוחות  מצד  גבוה  רצון  שביעות  ואחוז  מאוד 

 .אשר נהנים גם הם מהקדמה

אנגל: "התקופה בה אנו 
נמצאים טומנת בחובה 
אתגרים רבים ומצריכה 

 התאמה לתרחישים רבים
תוך כדי תנועה"

חליפת התרעות לנהג
מוצרי בינה מלאכותית באיתוראן מסייעים בסיכול גניבות והחזרת רכבים שנגנבו 

• מנהל מערך מיגון ורשת מרכזי שירות ומכירה בחברה, תומר אנגל, מספר על 
החידושים וביניהם "איתוראן שגרות" - מערכת מיגון חדשה וזולה

תומר אנגל … צילום: באדיבות המצולם

 ׀ תוכן שיווקי ׀

סביר להניח שאם למבוטח שלכם יש דירה, יש לו גם ביטוח דירה. אבל ביטוח שווי שוק?! 
במקרה חלילה של אסון, כמו רעידת אדמה, הוא עלול לקבל רק חלק מערך שווי השוק 
של הדירה )ערך הבנייה בלי ערך הקרקע(. אז לפני שהוא יקבל שֹוק, זה הזמן להציע לו 

עוד היום ביטוח שווי שּוק של שלמה ביטוח.
*שם הכיסוי בפוליסה: סכום ביטוח נוסף.

פרטים נוספים במחוזות החברה

שווה לסרוק אותי! לסרטון המלא

ביטוח שווי שוק של שלמה ביטוח
כי ביטוח דירה בלי ביטוח שווי שוק זה רק חצי עבודה או אפילו רק שליש!

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

בלי שווי שוקעם שווי שוק
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דירה בשווי 3 מיליון ש״חדירה בשווי 3 מיליון ש״ח
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כיו"ר מרכז השלטון המקומי ח יים ביבס מוכר מאוד 
וכראש עיריית מודיעין־מכבים־רעות, אבל לא כולם 
ביטוח, כך  סוכנת  היא  יפית ביבס  יודעים שאשתו, 
שאת נושא הביטוח ומאבקי סוכני הביטוח הוא מכיר 

מהבית.
בראיון עמו, לקראת כנס המחוזות של לשכת סוכני הביטוח, הוא 
חושף כי ייתכן שמראשית שנת 2021, אז מתחדשים מרבית הסכמי 
ומחלות  מגפות  תוספת  לראשונה  תיכנס  החוזיים,  המשנה  ביטוח 

מדבקות לכל פוליסות הביטוח של הרשויות המקומיות.
בשיחה איתו מספר ביבס על התמודדות הרשויות המקומיות עם 
ודחיות  הנחות  עקב  כלכליות  פגיעות  הסופגות  הקורונה,  משבר 
לטובת  שלהן  הפעילות  הגברת  לצד  וזאת  לעסקים,  ארנונה  מסי 
התושבים, ההתמודדות עם לימודים תחת קורונה בבתי הספר והגנים 

וגם על חשיבות מקצוע סוכן הביטוח.
איך נערך מרכז השלטון המקומי במשבר הקורונה?

"מהרגע בו החליטה הממשלה לסגור את מערכת החינוך בחודש 
בחזית  עמדו  המקומיות  והרשויות  המקומי  השלטון  מרכז  מרץ, 
מלאה  בזמינות  מצב שפעל  חדר  הקמנו  הקורונה.  עם  ההתמודדות 
שעלו  הבעיות  לכל  מקיף  מענה  ונתן  המקומיות  הרשויות  לטובת 
מן השטח. הוראות הממשלה ומשרד הבריאות תורגמו בחדר המצב 
לעשייה בפועל בזמן קצר, בתוך מציאות חדשה ומורכבת, וההנחיות 
עברו לרשויות המקומיות כהנחיות אופרטיביות לשטח", אומר ביבס.

שומרים על איזון 
יו"ר השלטון המקומי רואה את ההשפעה הכלכלית של הקורונה 
אי  בתקופת  נמצאים  אנחנו  "למעשה  המקומיות.  הרשויות  על 
שנתיים.  כבר  מדינה  תקציב  שאין  העובדה  לצד  רוחבית  ודאות 
ההשפעה המיידית של הפגיעה ברשויות המקומיות באה לידי ביטוי 
בהשתתפות הרשויות בסיוע לעסקים ומתן פטור מארנונה לעסקים 

למשך שלושה חודשים. 
מספר  של  הכנסה  אובדן  על  מדובר  "במודיעין־מכבים־רעות 
העסקים  לקראת  באנו  לכך,  בנוסף  מבוטל.  לא  שקלים  מיליוני 

הנמצאים בנכסים של העירייה ולא חייבנו אותם בשכירות בתקופה 
זו. בהיבט של התושבים אנחנו רואים מגמת עלייה בכמות ההנחות 
משבר  השפעת  עקב  וזאת  הארנונה  בתשלום  לתושבים  שניתנות 

הקורונה על המצב הכלכלי. 
"דבר נוסף הן ההוצאות הייחודיות למניעת התפשטות הנגיף כמו 
תגבור עבודות הניקיון והחיטוי, הגברת האכיפה וההסברה העירונית. 
אספקט נוסף שנדרשנו לתת לו מענה הוא הנושא הטכנולוגי שבו 
ובקרה  שליטה  מערכת  פיתוח  ובראשו  בעיר,  רב  דגש  שמים  אנו 
בקורונה המסייעות לדרג הניהולי ברשות לקבל החלטות מקצועיות, 
מתקדם  תקשורת  וציוד  מחשבים  רכישת  התקשורת,  קווי  שדרוג 

ומותאם לעבודה מהבית, למערכת החינוך ולעירייה".
משמעויות  יש  הרמזור,  מודל  הכנסת  עם  שכעת,  מסביר  ביבס 
או  ירוקה  העיר  עוד  כל  לדבריו,  עיר.  כל  של  לסטטוס  נוספות 
בעיר  אולם  להנחיות,  בהתאם  להיפתח  יכולים  העסקים  צהובה 
שהפכה להיות עיר אדומה הדבר עלול להוביל לסגר: סגירת בתי 
ספר, סגירת עסקים והפסקת שגרה. "אלה דברים שבסופו של דבר 
עולים כסף למדינה, לציבור וכמובן גם לרשויות המקומיות", הוא 
יודעים  אנו  המורכבת,  והתקופה  האתגרים  "למרות  ומוסיף:  אומר 
על  שמירה  תוך  ולעסקים  לתושבים  מיטבי  שירות  לתת  להמשיך 

איזון תקציבי".
האם הרשויות מבוטחות אל מול אסונות טבע כמו קורונה?

"עד היום לא קיים בפוליסות הביטוח של הרשויות המקומיות רכיב 
המתייחס לאסון טבע בריאותי דוגמת הקורונה.

"בעולם, החל מחודש מרץ 2020 החלו לכלול רכיב חדש של מחלות 
כבר  לישראל  יובא  זה  רכיב   .Covid-19 כולל  ומגפות,  מדבקות 
ביטוחים  על  וחל  הפקולטטיביים,  המשנה  ביטוחי  באמצעות  עתה 

בהיקף גדול, בהם נזקקים לתמיכה מסיבית של ביטוחי משנה.
"קיים צפי מבוסס כי החל מתאריך 1.1.2021, בו מתחדשים מרבית 
הסכמי ביטוח המשנה החוזיים, יכנס הרכיב לכל פוליסות הביטוח. 
וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק  לרשות  בבקשה  פנו  הביטוח  חברות 

לאפשר להן לכלול בפוליסות שלהן את הרכיב האמור. עד כה 
לא התקבלה תשובת הרשות".

"גם בעידן הדיגיטלי – 
עדיף סוכן ביטוח"

יו"ר מרכז השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין־מכבים־רעות, חיים ביבס, מספר 
בראיון מיוחד לקראת כנס המחוזות של הלשכה כיצד השפיעה הקורונה על הרשויות 

המקומיות, על פוליסות שכוללות לראשונה כיסוי נגד מגפות וגם על הקשר האישי 
לתחום הביטוח • בלעדי < רונית מורגנשטרן 
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ארבל. "אעמוד בתקציב" … צילום: 
באדיבות הלשכה

ביבס. "אנחנו נמצאים 
בתקופת אי ודאות רוחבית" 
… צילום: ראובן קפוצ׳ינסקי
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שירותי דרך וגרירה

מאחלים שגם בשנה החדשה
הבאה עלינו לטובה, 

אתם והמבוטחים שלכם
תיהנו מנסיעה בטוחה בדרכים.

מאמין במודל הרמזור
כשנשאל ביבס על תהליך הסקת המסקנות מגל התחלואה הראשון, 
הוא מסביר כי לדעתנו סגר לא פותר את בעיית התחלואה ושזהו אינו 
פתרון. "אני חושב שמודל הרמזור הוא הפתרון לניהול המצב", הוא 
אומר ומצר על כך שהמודל נכנס לתוקף באיחור של חודש, איחור 
שגרר עלייה נרחבת בתחלואה. "חייבים לנהוג בהיגיון ובשקיפות, 
לא בהיסטריה, ולא לשלוף החלטות מהמותן באישון לילה. כשכולם 

יכנסו לתוך שגרת החיים של הרמזור - כאשר פיקוד העורף מלווה 
ומוטיבציה  שיפור  מאמין שנראה  אני   - אדומות  לרשויות  ומסייע 

גבוהה יותר גם אצל התושבים".
האם אתה מעורב בקבלת ההחלטות על סגרים מקומיים של ערים 

וישובים?
"אהיה מעורב במידה ויהיה מדובר בעיר שלי, כמו כל ראש עיר 
אחר. חייבים לערב אותנו בתהליכים האלה כדי להבין איך לתת את 

הפתרון הנכון ביותר למצב".
האם רשות מקומית היא שירות של המדינה או "מפעל עסקי" 

לטובת תושבי העיר?
"הרשות המקומית היא גוף שלטוני שמנהל את חיי היום־יום של 
התושבים ומהווה אופרטור בשטח של החלטות ותכניות הממשלה. 

אנחנו המוציאים לפועל של כל מרקם החיים מלבד הצבא".
על השאלה אם מסי העירייה יעלו בעקבות משבר הקורונה, נמנע 
חיים ביבס להשיב ישירות, מה שהוא כן מוכן לומר זה ש"המשבר 
בעקבות  כאשר  הקורונה,  לפני  התחיל  המקומי  בשלטון  הכלכלי 
מערכות הבחירות נדחה תקציב המדינה בלמעלה משנה וחצי ועוד 
עם  מתמודדים  אנחנו  היום  רבים.  גירעונות  שגרר  מה  עבר,  טרם 
תופעות נוספות שמקורן בקורונה - אבטלה גבוהה ובעיות בגבייה".

מכיר את התחום
לביטוח  החברה  דירקטוריון  כיו"ר  שימשתי  2009־2014  "בשנים 
אני מכיר את תחום הביטוח  אז   - )סמשכ"ל(  של השלטון המקומי 
היא  משפחתי  ושל  שלי  האישית  "המבטחת  ביבס.  אומר  היטב", 
הביטוח  בתחום  רב  ניסיון  בעלת  ביטוח  סוכנת  גם  שהיא  אשתי, 

הפנסיוני וגם הסוכנת המשפחתית".
ישירות  מכירות  ולהעדיף  הביטוח  סוכן  את  לייתר  מגמה  יש 

בדיגיטל. מה אתה חושב על מקצוע סוכן הביטוח?
"היום הכל הולך באונליין. זה נכון וחוסך כסף לרוב, אבל בנושא 
הוא  רק  עליו.  שסומכים  מסור  סוכן  על  ממליץ  הייתי  ביטוח  כמו 
יבדוק שלא משלמים כפול ושמחזיקים את הכיסוי המלא – בנושאים 
את  לייתר  ניתן  ולא  מקצוע  הוא  ביטוח  סוכן  משחקים.  לא  כאלה 

 .תפקידו. גם בעידן הדיגיטלי", מסכם ביבס

"החל מחודש מרץ החלו לכלול בעולם רכיב חדש 
של מחלות מדבקות ומגפות. רכיב זה יובא לישראל 
כבר עתה באמצעות ביטוחי המשנה הפקולטטיביים, 
וחל על ביטוחים בהיקף גדול, בהם נזקקים לתמיכה 
מסיבית של ביטוחי משנה. קיים צפי מבוסס שהרכיב 
יכנס בתחילת 2021 לכל פוליסות הביטוח"

מודיעין־מכבים־רעות. "אנו יודעים 
להמשיך לתת שירות מיטבי לתושבים 

shutterstock :ולעסקים" … צילום
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כנס המחוזות התארחו חמישה מרצים, כל אחד מומחה בתחומו. ב
במציאות  הביטוח  לסוכן  חשובים  טיפים  המרצים  העניקו  יחד 

הנוכחית, וגם המלצות שכדאי לאמץ בכל מצב.
"היכולת שלנו להעביר מסר מעולה משפיעה באופן דרמטי על ההצלחה 
שלנו. לכן זו מיומנות שיש לטפח, במיוחד במציאות המשתנה", טוענת 

שני פרץ קריב, מרצה ומנטורית לעמידה מול קהל ומצלמה.
החברות  בכל  כמעט  ארגוני  שינוי  יצרו  האחרונים  החודשים  לדבריה, 
ישיבות,  בחדר  מפגישות  זום;  לשיחות  מסדרון שעברו  משיחות  בעולם. 
שעברו לפגישות בנעלי בית. פרץ קריב מדגישה כי השינוי הזה מכריח 
הקולגות  עם  לעבוד  ללמוד  המצלמה,  דרך  ולדבר  לתקשר  כולנו  את 
העברת  תוך  ועסקאות  שותפויות  ולסגור  בעשייה  להמשיך  והלקוחות, 

מסר מרחוק.
מהיר  מסר  "העברת  הכותרת  תחת  הרצאה  בכנס  העבירה  קריב  פרץ 
ויעיל ללקוח": "זו הרצאת חובה לכל מי שרוצה להצליח לפעול ולתקשר 
היא  והתקשורת  כפתור  בלחיצת  המפגשים  שבו  בעידן  באפקטיביות 
דיגיטלית. אלו כלים מעשיים שכל מנהל סוכנות ביטוח צריך להכיר", 

אומרת פרץ קריב.
אז איך עושים את זה נכון?

"מדובר בשיטה פשוטה הכוללת חמישה היבטים: איך להצליח להעביר 
מקצועיות,  ולשדר  בקלות  הפריים  את  לעצב  איך  וממוקד,  חד  מסר 
לתבל  איך  קשב,  על  לשמור  כדי  וקוליות  גוף  בשפת  להשתמש  כיצד 
ואיך  ומעורבות  עניין  וליצור  וסטוריטלינג'  ב'מזניקי קשב  את התכנים 

להגיע לתוצאות הרצויות ולתוצרים דווקא בפגישות ודיונים מקוונים.
"אנו מוכרחים ללמוד כעת איך להעביר תכנים בצורה יעילה בעידן שבו 
התקשורת היא מקוונת ותנאי השטח השתנו לחלוטין. עלינו לפצח מה הם 
הכללים שעלינו להקפיד עליהם כדי שהמסר שלנו יעבור בהצלחה ב'זום' 
למודל  ועמיתים  לקוחות  עם  פגישות  להמיר  איך  המשתנה,  ובמציאות 

דיגיטלי.
בתוכן  מהיר  שידרוג  הבאה,  מהפגישה  כבר  ליישום  יעילים  "הכלים 
 – המשחק  שם  הוא  מיקוד  דיגיטלי.  או  פרונטלי  מסר  העברת  ובאופן 
'אמרת מרובה  וממוקד בעידן שבו  יעיל  נוכל לבנות מסר  בעזרת מודל 
- לא אמרת', נראה איך שפת הגוף שלנו יכולה להעביר מסר בלתי נשכח 

ולדבר בביטחון ברגע האמת ולהעביר מסר מעולה".
את  לשנות  בכוחה  מקצועיים,  וצוותים  למנהלים  מיועדת  "ההרצאה 
מדויקים  כלים  עם  יחד  הרצויות,  לתוצאות  ולהגיע  המסר  העברת  דרך 
לתקשורת אפקטיבית בסביבה המקצועית של עולם הביטוח ובכל מעגלי 

החיים", מסכמת פרץ קריב.

משתנים כבר היום
כיתה  של  הראשון  ביום  הספר  לבית  בה  שהלכתם  הדרך  את  "זוכרים 
השנים  הכביש,  את  אתכם  והעבירו  ביד  יד  איתכם  הלכו  ואבא  אמא  א'? 
י"ב הגעתם רכובים  ליום הראשון בכיתה  ואם התמזל מזלכם,  חלפו מהר 
על אופנוע, על רכב ההורים או כזה שקניתם לעצמכם. לניסיון שצברתם 
במהלך השנים, כמו גם לכוחו של ההרגל ולעוצמות שרכשתם - קוראים 

מסוגלות", מסביר אסף נגל – מנכ"ל "אנלוגי" לייעוץ ואימון עסקי.
הרצאתו של נגל, "סוכני המחר משתנים כבר היום", עוסקת במעבר בין 

הפרק המקצועי בכנס המחוזות של הלשכה כלל חמישה מרצים שהעשירו את סוכני 
 הביטוח • מעצות מעשיות בתחומי הניהול ועד טיפים טכניים שכל סוכן צריך להכיר 

המלצות מקצועיות 
במציאות משתנה

שני פרץ קריב: "אנו מוכרחים ללמוד כעת 
איך להעביר תכנים בצורה יעילה בעידן שבו 

התקשורת היא מקוונת ותנאי השטח השתנו 
לחלוטין. עלינו לפצח מה הם הכללים שעלינו 

להקפיד עליהם כדי שהמסר שלנו יעבור 
בהצלחה ב'זום' ובמציאות המשתנה"
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תפקיד הסוכן לתפקיד המנהל. לדבריו, סוכן ביטוח עסוק בשגרה ולא תמיד 
מוצא את הזמן לחנוך, להוביל ולקדם את הניהול שמטרתו המרכזית היא 

חיזוק המסוגלות של הצוות. 
"המעבר מסוכן ביטוח למנהל בטוח, מצריך אימוץ דפוסים חדשים שאפשר 
וקל ליישם מיד: ייחודיות - חפשו בכל עובד את הסגולות הייחודיות לו – 
כתבו לעצמכם מה מיוחד בכל עובד מהצוות שלכם; משאבים -  חפשו כיצד 
ניתן לתרגם את הייחודיות לעשייה שתורמת לכם, אם מיכל היא עובדת 
מסודרת אז תשאלו את עצמכם היכן הסדר של מיכל עשוי לסייע לסוכנות 

הביטוח בצורה משמעותית יותר", מסביר נגל.
הוא מוסיף לפרט את הדפוסים החדשים שחשוב לאמץ: "שותפות – קבעו 
ואת  והראו לו את האמונה שלכם ביכולותיו  פגישה עניינית עם כל עובד 
הנכונות שלכם לנתב אותו למקום שבו הוא רוצה להיות; משמעותיות – עובד 
הוא משאב ולכן רק עם משמעות פנימית מצידו והערכה שלכם על עשייה 
חיובית, תוכלו להגדיל את הציפיות ולחזק את הניהול וההובלה; יעדים ומדדים 
– סוכני ביטוח רבים עובדים בצורה רנדומלית ואקראית, הגדרת מדדים מכל 
עובד ועובד תסייע להם לדעת היכן הם נמצאים בסולם ההתקדמות וביחס 
לציפיות מהם; הצלחות – מנהל חייב לחגוג הצלחות ולשקף עשייה חיובית, 

עיקרון הפעולה הניהולי חייב לכלול חיזוק חוזקות והכחדת חולשות.
"שיקוף – העובדים הם המראה של המנהל, היו ערים לכל התנהגות שלכם, 
אם אתם מסיימים שיחה עם לקוח ומפטירים 'איזה נודניק' אל תתפלאו אם 
הצוות ינהג כמוכם; מוניטין – סוכן ביטוח חייב להנחיל לצוות את משמעות 
המוניטין שצבר ואת האחריות האישית של כל אחד מהעובדים לשמירה על 
שמו הטוב; דיווח – המנהל הוא האדם שאליו מדווחים, דאגו למנגנון קבוע 
ושגרתי שבו מגיעים אליכם דיווחים; מסוגלות – מנהל טוב יודע להאציל 
עצמכם  תשחררו  ואז  שלכם  העצמי  הביטחון  את  חזקו  ולבטוח,  סמכויות 

לזירת הניהול", מסכם נגל.

מגדירים מחדש
התחילה  שפיס,  חני  והפרט,  הבריאות  ביטוחי  בתחום  והמרצה  היועצת 
ויקיפדיה  בהגדרת  את הרצאתה "כיצד להפוך למאסטרו בעולם הביטוח" 

למקצוע הסוכן: "סוכן ביטוח הוא אדם העוסק במכירה של פוליסות ביטוח, 
ראשוני  שירות  ובמתן  הפוליסה,  את  המוציאה  הביטוח  חברת  של  כנציג 
ביטוח פועל כעצמאי,  סוכן  למבוטח בעת הגשת תביעה לחברת הביטוח. 
סוכן  של  הכנסותיו  רבים.  סוכנים  המעסיקה  ביטוח  סוכנות  במסגרת  או 
הביטוח מבוססות על עמלות שהוא מקבל מחברת הביטוח בהתאם להיקף 

מכירותיו".
זו מתאימה היום לדרישות הלקוח מסוכן הביטוח שלו?  אך האם הגדרה 

לקוח שנתקל בהגדרה זו עשוי להיות מבולבל באשר לתפקיד הסוכן.
איך משנים את תפיסת הלקוח?

הביטוח", מסבירה שפיס.  סוכן  המקצוע  להגדיר מחדש את  הזמן  "הגיע 
הסבוך.  הביטוח'  ל'מגרש  הכניסה  כרטיס  את  ללקוח  'קונה'  רק  לא  "הוא 
סוכן הביטוח המקצועי יכול לנצח עבורו את המשחק בזמן אמת. בעיניי, 
העסקים  בעולם  הייחודיים  העיסוק  מתחומי  באחד  עוסקים  ביטוח  סוכני 
יחסים שבה  בשל מערכת היחסים ארוכת הטווח עם לקוחותיהם. מערכת 
סוכן הביטוח הופך לעיתים לחלק מהותי במערך התמיכה הכלכלי והמנטלי 
של הלקוח ובני משפחתו באירועים קשים של מחלה, פציעה, פיטורים, נזק 

לרכוש וחלילה מוות.
פנסיה,  )בריאות,  רבים  בתחומים  ידע  של  שילוב  המחייב  מקצוע  "זהו 
רכוש, פיננסים( תוך עמידה בקצב שינויים מסחרר במגוון תחומים, וכמובן, 

מחייב רגישות, אמפתיה, סבלנות ויושרה.
מושתת  להיות  צריך   2020 לשנת  הביטוח  סוכן  תפקיד  לכך,  "בהתאם 
מול  מלאה  שקיפות  תוך  המשפחה  של  הביטוח  נאמן  עקרונות:  חמש  על 
המבטחים; מומחה בחקירת צרכים תוך היכרות מעמיקה של מערך הזכויות 
ומיטביים  יצירתיים  מותאמים  פתרונות  באיתור  אשף  בארץ;  האזרח  של 
אינטגרטור  השונים;  הביטוח  מוצרי  עם  והיכרות  הבנה  תוך  למבוטחים 
גבוהה;  תודעת שירות  ובעל  ביטוחי  אירוע  בעת  הטיפול  מקצועי בשלבי 

יזמות עסקית, שת"פ,  מותג אישי שאינו תלוי בספק: שיווק עצמי, 
אסטרטגיה  שיווקית וחזון".

אסף נגל: "סוכן ביטוח עסוק בשגרה ולא 
תמיד מוצא את הזמן לחנוך, להוביל ולקדם 

את הניהול שמטרתו המרכזית היא חיזוק 
המסוגלות של הצוות"

חני שפיס: "באחריות סוכן הביטוח לדאוג 
שהלקוח ימצה את מלוא זכויותיו בעת אירוע 
ביטוחי, תוך שמירה על שקיפות והגינות מול 

היצרנים. הבנת האחריות והמחויבות המוטלת 
על סוכן הביטוח בהגדרה זו תביא להכרה 

מחודשת ומלאת הוקרה של מקצוע חשוב זה"
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לדברי שפיס, סוכן הביטוח הנוכחי הוא אוטוריטה בתחום הביטוח המקנה 
לצרכיו.  המתאימים  המוצרים  בבחירת  ללקוח  ולייעץ  לסייע  סמכות 
ביטוחי,  אירוע  בעת  זכויותיו  מלוא  את  ימצה  לדאוג שהלקוח  "באחריותו 
תוך שמירה על שקיפות והגינות מול היצרנים. הבנת האחריות והמחויבות 
המוטלת על סוכן הביטוח בהגדרה זו תביא להכרה מחודשת ומלאת הוקרה 

של מקצוע חשוב זה".
מימדים:  לשלושה  התייחסות  מצריך  תפקיד  תפיסת  שינוי  של  "תהליך 
שפיס  הסבירה  הרגולטורית",  וברמה  הארגונית  ברמה  האישית,  ברמה 

בהרצאתה. 

שומרים על התזרים
נשיא לשכת יועצי המס בישראל, ירון גינדי, הסביר בהרצאתו כי התקופה 
והצעדים  הפעולות  על  וממליץ  העסק  לניהול  מאוד  מאתגרת  הנוכחית 

הנכונים כדי לשמור על תזרים מזומנים ולהכין את העסק ליום שאחרי. 
בכל הקשור לרשויות המדינה גינדי ממליץ לבחון ביטול או הקטנה של  
לרווחים  בהתאם  יותר,  מאוחר  המס  את  ולהשלים  הכנסה  למס  המקדמות 

המעודכנים של העסק. 
לעומת זאת, הוא ממליץ שאת המקדמות לביטוח לאומי לא לעדכן. "הסיבה 
היא שבמקרה של פגיעה בעבודה הפיצויים שישולמו לכם הם בהתאם לגובה 
המקדמה בפועל ביום הפגיעה. מדובר לפעמים בפיצויים שיכולים להימשך 
שנים  בכם  לפגוע  עלולה  המקדמה  של  הקטנה  הפרישה.  גיל  עד  אפילו 

ארוכות קדימה", מסביר גינדי.
"אם אתם מתקשים לעמוד בתשלומים החודשיים למוסדות )מע"מ, ניכויים 
מועדי  לדחיית  בקשה  פרטני  באופן  המיסים  מרשות  לבקש  ניתן  וכו'( 
התשלום.  הדחייה הפרטנית עשויה להיות מעבר למועדים שנקבעו לכלל 

הציבור. 
"כמו כן, הסתייעו בקרן ההלוואות של המדינה – הקרן בערבות המדינה 
מאפשרת קבלת הלוואה לחמש שנים עד גובה של 24% ממחזור העסק שלכם, 
בריבית פריים פלוס 1.25%. בנוסף, הריבית לשנה הראשונה משולמת על 

ידי המדינה", אומר גינדי.
עם  או  הספקים  עם  לדבר  גינדי  ממליץ  ולבנקים  לספקים  הקשור  בכל 

בעלי הנכס. "נסו להגיע איתם להבנות בנוגע לתשלומים השוטפים והחובות 
שלכם כלפיהם. זכרו שגם הם מעדיפים ודאות, לכן נסו להגיע איתם להסדר 
שבו תדחו, תקטינו ואולי אפילו תבטלו חלק מההוצאות השוטפות שלכם. 
לעסק  אלה  בימים  הכרחית  שאינה  הוצאה  כל  לבטל  נסו  הזו  בהזדמנות 

שלכם. 
"בדיוק כמוכם, גם הבנקים פועלים בתוך משבר כלכלי שאת מימדיו אי 
אפשר עדין לאמוד. חוסר הוודאות הוא משמעותי ולכן חשוב לשקף להם את 
מצבכם ואת התוכניות שלכם ליציאה מהמשבר )כולל את נקודות הזמן בהן 

תהיו זקוקים לסיוע מהם(.
אותם  לעדכן  להם,  לסייע  אפשר  איך  לבדוק  כדי  ללקוחות  "התקשרו 

בנושאים הרלוונטיים, להציע להם שירותים ומוצרים חדשים. 
"הימים שאחרי המשבר יובילו לתחרות גבוהה בין העסקים, כשרק העסקים 
אותן תוכלו להציע  חישבו על תוכניות חדשות  ישארו.  והחכמים  החזקים 

ללקוחות שלכם", מסכם גינדי.

דברים פשוטים וחשובים
עו"ד עדי בן אברהם, היועמ"ש של לשכת סוכני הביטוח, מסביר כי שנת 
הביטוח  וסוכני  "סוכנות  הביטוח:  בעולם  ביותר  מאתגרת  שנה  היא   2020
נאלצו להתמודד עם מאות אלפי מבוטחים אשר שינו את סטטוס עיסוקם, 
המילה חל"ת הפכה למילה שגורה בפי כל, ובהתאמה רשות שוק ההון ביצעה 

התאמות מיוחדות להתמודד עם המצב החדש אשר נוצר".
במסגרת זרקור של עשר דקות, סקר עו"ד בן אברהם את עשרת הנושאים 
אשר יש לתת עליהם את הדעת לקראת סיום שנת 2020. "בין היתר, מדובר 
ואמנת  מידע  מאגר  רישום  כגון:  לסיים  שיש  ופשוטים  טכניים  בדברים 
שירות, הוראות השעה הרלוונטיות להמשך הנחה בדמי ניהול, השבתה של 
חברת  ידי  על  בשחלוף  פוליסה  ביטול  זמני,  ריסק  הארכת  פוליסה,  חלקי 

ביטוח, וכמובן מסמך הנמקה שלא בפגישה פרונטאלית".

עדי בן אברהם: "סוכנות וסוכני הביטוח 
נאלצו להתמודד עם מאות אלפי מבוטחים 

אשר שינו את סטטוס עיסוקם, המילה חל"ת 
הפכה למילה שגורה בפי כל, ובהתאמה 

רשות שוק ההון ביצעה התאמות מיוחדות 
 להתמודד עם המצב החדש אשר נוצר"

ירון גינדי: "הימים שאחרי המשבר יובילו 
לתחרות גבוהה בין העסקים, כשרק העסקים 

החזקים והחכמים יישארו. חישבו על תוכניות  
חדשות אותן תוכלו להציע ללקוחות"
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