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העצמאי המתחיל

לשכת סוכני הביטוח 
 מאחלת לחבריה
 ולכל בית ישראל

חג עצמאות שמח

סוכני ביטוח מתחילים או שכירים רבים חושבים לא מעט על בניית 
עסק עצמאי משלהם. מצד אחד, עצמאות משמעה חופש, להיות אדון 

לגורלך וגמישות, אך מצד שני היא גם מביאה עמה אחריות כבדה, 
פחדים וחששות מפני הלא נודע. אם אתם רוצים אך חוששים, אין זמן 

טוב כיום העצמאות כדי לקבל השראה ממדינת ישראל, להסתייע 
בעצות של סוכני ביטוח ותיקים שכבר עשו את זה ולקפוץ למים, לא 

בלי חגורת הצלה. בהצלחה!
לדברי סגנית נשיא הלשכה שוש כהן, ״הליכה לדרך עצמאית היא 
עניין של החלטה. לפני שיוצאים לדרך יש לבצע תחקיר מקיף מול 

אנשים עצמאים מסביב ולקחת מהם את כל הטיפים האפשריים. 
שאלו על כל הקשיים וההטבות ואל תפחדו. מרגע שבניתם את 

תוכנית העבודה, יחד עם מחקר ושאלות, צאו עם ראש מורם ולעולם 
אל תחששו לשאול. ככל שתשאלו יותר, כך תדעו יותר ותעשו פחות 

טעויות. לעולם תבחרו לעסוק במה שאתם אוהבים".
העצה הראשונה שיו"ר מחוז ירושלים שמואל אשורי מעניק היא 

לא לנסות להמציא את הגלגל מחדש. "היפגשו עם סוכנים ותיקים 
וחדשים, השתתפו בפורומים משותפים שבהם כל אחד ייתן 

את הזווית והעצות שלו. ערכו כמה שיותר פגישות עם לקוחות 
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פוטנציאלים, וקחו הפניות מכל לקוח שנפגשים אתו. דרך 
כל לקוח נסו להגיע לעוד אנשים, לפחות שתיים-שלוש 

הפניות מכל לקוח.
"דאגו ללכת לכל השתלמות מקצועית. אתם חייבים 

להיות מקצועיים ומעודכנים בתחום שבו אתם מתמחים. 
השתדלו לעבוד עם כמה חברות כדי שיהיה עד כמה שיותר 
אפשרויות ללקוח ולהתמקצע במחשבים – שלטו ברשתות 

החברתיות כדי לשווק את העסק שלכם והקימו אתר 
אינטרנט. היכנסו לעסק עם הרבה כוחות נפשיים, מכיוון 
שזה תחום שבו מוכרים אוויר, מוצר לא מוחשי. אבל אל 

תשכחו שעל כל שלושה שאומרים לא, יהיה אחד שיגיד כן, 
וברגע שתתמקצעו היחס יירד. שדרו אופטימיות והפגינו ידע 

וניסיון, ובשורה התחתונה: תנו שירות טוב ללקוח, מכיוון 
שברגע שהוא מרוצה מכם, הוא גם ידאג להפנות אתכם 

לאחרים".
יו"ר הוועדה לביטוח כללי אריאל מונין מזכיר כי יש לזכור 

להיות מקצוענים בעסק עצמו, אך לא פחות חשוב: גם 
בניהול העסק. "ולכן חשוב ללמוד ולהתמקצע, וללמוד כל 
הזמן את העסק. הנכס הכי חשוב בארגון הוא לא העובדים 

שלו, אלה העובדים הטובים שלו. אין עובד לא טוב - יש 
מנהל לא טוב שממשיך להעסיק את העובד הלא טוב. אם 
יש ספק אז אין ספק, ונכון להמשיך ולחפש עובדים טובים. 

"עבדו לפי מטרות: ברגע שנכתוב כמה היינו רוצים להרוויח 
בסוף השנה ונגזור מכך את צפי ההכנסות, נוכל להתאים גם 

את ההוצאות ונוכל להגיע ליעדים, תוך עבודה מול תקציב. 
זכרו שהעולם משתנה וכך גם העסק: תמיד צריך לזכור 
שאי אפשר לנהל עסק בענף כה דינמי מבלי לשנות את 

ניהול העסק ולכן חייבים לחשוב על אסטרטגיה. מוצרים לא 
רווחים ולקוחות בעייתיים גוזלים לנו את האנרגיה והרווח – 

אל תבזבזו עליהם זמן".
לדברי יו"ר ועדת טכנולוגיה ראובן רפ, "אל תיקחו מחברת 

הביטוח מקדמות על כספים שעוד לא הרווחתם: להחזיר זה 
תמיד יותר קשה, לפעמים בלתי אפשרי. עשו הכל שהמשרד 

שלכם ייראה נאה ומזמין. מקום אסתטי מקנה ללקוח 
הרגשה נעימה ורצון לרכוש את המוצרים שלכם. הציעו 

ללקוחותיכם אך ורק מוצר  ביטוחי שאתם מאמינים בהם 
באמת ובתמים. אמינות בענף שלנו היא היסוד להצלחה. 

"הצוות שלכם הוא המראה שלכם: השקעה בצוות מקצועי 
תניב פירות מצוינים בעתיד. תנו ללקוחות הרגשה חיובית 
בכל מגע עמכם ועם משרדכם. הלקוח צריך לדעת שאינו 

מטריד אותך ואתה שם בשבילו, בכל עת". 
יו"ר מחוז הצפון ליאור רוזנפלד שם דגש על התמדה 

ודבקות במטרה. "אל תתייאשו מכיוון שהתמדה מביאה עמה 
הצלחה. סמנו נקודה והגיעו אליה - מי שיתמיד יצליח".
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 אריה אברמוביץ:
"נפעל להחזרת החסכון ההוני לציבור"

"החזרת החיסכון ההוני לציבור היא אחד המהלכים המרכזיים 
שאנו מתכננים לתקופה הקרובה. לחוסך יש זכות להחליט 

כיצד למשוך את כספו. אני קורא לפעול להקצאת אג"ח 
מיועדות, הניתנות כיום לקרנות הפנסיה, גם למוצרים נוספים, 

ולהחיל את ההטבה אף על ביטוחי מנהלים. בנוסף, יש 
לאפשר לחוסכים לנייד כספים, שכן המצב 

הקיים, שלפיו חוסכים מנועים לנייד את עצמם 
מקופה לקופה אינו הגיוני", כך אמר השבוע 

נשיא הלשכה אריה אברמוביץ בכנס "מתכננים 
עתיד" שערך בית ההשקעות פסגות בשיתוף 

עדיף.
אברמוביץ נגע בדבריו גם בטיוטת חוזר האוצר 

שפורסמה באחרונה, המאפשרת לגורמים 
חיצוניים, שאינם בעלי רישיון ליצור לידים 

לשיווק ביטוח, וטען שכל ניסיון לאפשר 
לגורמים שאינם מוסמכים לשווק ביטוח, הוא 

פסול ומהווה עבירה על החוק.
אברמוביץ התייחס להקמת חברת ביטוח על 

ידי פסגות ואמר כי "הסוכנים מקבלים את 
הדבר בברכה. אני קורא לחברות הביטוח להישאר בגדר 

יצרניות בלבד ולהפקיד את השיווק בידי הגורמים המוסמכים, 
כלומר סוכני הביטוח. הסוכנים הם המשווקים הטובים ביותר 

הקיימים. נעשה ככל יכולתנו כדי למנוע מהחברות למכור ללא 
סוכני הביטוח, ואף בתנאים מועדפים".

על הביקורת המושמעת כלפי סוכני הביטוח בנוגע לדמי 
הניהול, ציין אברמוביץ כי הוועדה הפנסיונית בלשכה פועלת 

לגיבוש מודל תגמול שונה לסוכני הביטוח המנותק מדמי 

הניהול. "יש ליצור מודל תגמול אחר. אני קורא לסוכנים 
להפסיק לדבר על דמי הניהול, אלא על היכולות שלנו לאורך 

 ציר הפנסיה".
נשיא הלשכה התייחס לשינויים בענף המחייבים גם את סוכן 

הביטוח להתאים את עצמו ולגלות יכולות טכנולוגיות גבוהות 
מבעבר. לצורך כך, סיפר אברמוביץ, הקימה 
הלשכה את הוועדה הטכנולוגית, בראשותו 

של הסוכן ראובן רפ. לדברי אברמוביץ, "סוכן 
העתיד יהיה חייב להקיף את המבוטח במוצרים 

 פיננסיים, המהווים עבורו כר פעילות נרחב".
אברמוביץ התייחס גם לפעילות הלשכה 

לשיפור תדמית הסוכן וציין את לוח השנה 
הייחודי המתוכנן, אשר ישלב מסרים אודות 

הערך המוסף של סוכן הביטוח, כל זאת כחלק 
משיפור תדמיתו של הסוכן.

בנוגע לרפורמת הבריאות, אמר נשיא הלשכה 
כי  במתכונתה הנוכחית, היא עלולה לפגוע 

באיכות ובטיב השירות לאזרח ביחס לפוליסות 
הקיימות.

הוא הוסיף כי "הלשכה תומכת בשיפור הצעדים הרפואיים 
לאזרח, אבל מצב שבו האזרח ייאלץ לשלם השתתפות 

עצמית גבוהה מהווה פגיעה בשירותים הרפואיים הניתנים 
כיום בפוליסות. הודות לשיווק הפוליסות על ידי הסוכנים, 
היחידים המכירים את צורכי הלקוח ומעניקים ליווי בלתי 

מתפשר, ניצלו חיי אדם. אין ספק כי נוכחותו של נציג מקצועי 
מטעם הסוכנים בוועדת גרמן היה תור ליצירת מוצר ביטוחי 

הולם לצורכי הציבור".
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66 שנות עצמאות וביטוח
חברת ביטוח אריה הוקמה על ידי יהודה מצב 1948 

טוקטלי

סהר נוסדה על ידי משפחת סחרוב. הפניקס 1949 
הוקמה על ידי דוד חכמי ז"ל

התוכנית לביטוח סוציאלי הוגשה על ידי גולדה 1950 
מאיר - שרת העבודה והביטוח העממי

חוק הפיקוח על עסקי ביטוח בישראל1951 

הכנת חוק הביטוח הלאומי הראשון על ידי ועדת 1952 
משנה מיוחדת של ועדת העבודה של הכנסת

חוק הביטוח הלאומי עבר בכנסת1953 

פורסמו תקנות הביטוח הלאומי1954 

שלמה אליהו פתח סוכנות ביטוח עצמאית1955 

נחקק חוק עידוד החיסכון1956 

הדר הוקמה כאגודה לביטוח הדדי על ידי 1957 
 "פרדס סינדיקט" של מגדלי פרי ההדר וחברת

האיכרים  

נחקק חוק הגנת השכר1958 

נחקק חוק הנכים - תגמולים ושיקום1959 

מגדל משווקת ביטוח דירה - פוליסה לחמש 1960 
שנים עם שנה חמישית בחינם

נחקק חוק מס רכוש וקרן פיצויים1961 

לה נסיונל החלה לפעול1962 

פורסם צו מס הכנסה שקבע כי עמלת ביטוח 1963 
תהיה הכנסה

תקנות מס הכנסה )כללים לאישור ולניהול 1964 
קופות גמל( 

נחקק חוק השליחות הנוגע למעמדו המשפטי 1965 
של סוכן הביטוח

חברת הביטוח אליהו נוסדה על ידי שלמה 1966 
אליהו

"הקרן לביטוח נזקי טבע בחקלאות בע"מ" 1967 
הוקמה על ידי הממשלה

פקודת הנזיקין )הנוסח החדש(1968 

תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח )רישיון לסוכן 1969 
ביטוח(

פקודת ביטוח רכב מנועי )נוסח חדש(1970 

המגן הוקמה כחברה בת של חברת פלתורס 1971 
ביטוח

הכשרה חברה לביטוח החלה לעסוק בביטוח1972 

החל ביטוח האבטלה1973 

צור חברה לביטוח נרכשה על ידי הסנה מידי 1974 
בנק ארץ ישראל בריטניה

הסנה חברה לביטוח הונפקה בבורסה1975 

איילון חברה לביטוח נוסדה על ידי לוי יצחק 1976 
רחמני

ענבל חברה לביטוח רכוש הממשלה הוקמה על 1977 
ידי ממשלת ישראל

מנולייף מנורה נוסדה כחברה בת של מנורה. 1978 
 תחילה נקראה "חיל חברה ישראלית לביטוח 

חיים בע"מ"  

פלח השוק של הסנה מגיע ל-197925% 

נחקק חוק ביטוח סיעוד1980 
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נחקקים חוק חוזה הביטוח וחוק הפיקוח על 1981 
שירותים פיננסיים

חברת הראל המשמר השקעות הונפקה בבורסה1982 

חוזר הממונה על הביטוח מגביל את פיצוי אובדן 1983 
 כושר עבודה ל-75% משכרו הממוצע של 

המבוטח  

שלוח חברה לביטוח נרכשה על ידי הראל1984 

כללי הביטוח הימי נקבעו על ידי הבריטים 1985 
ובישראל עדיין מתנהלים לפי חוקי ביטוח אלה

איילון חברה לביטוח הונפקה בבורסה1986 

דולב חברה לביטוח שבבעלות חברת הפניקס 1987 
הישראלי החלה את פעילותה

נחקק חוק סיעוד ממלכתי1988 

סהר חברה לביטוח נרכשה על ידי הראל1989 

סוף עידן של פוליסות מבטיחות תשואה 1990 
בביטוח חיים

נחקק חוק עובדים זרים1991 

פוליסות משתתפות ברווחי ההשקעה החלו 1992 
להיות משווקות

דקלה חברה לביטוח נרכשה על ידי הראל1993 

נחקק חוק ביטוח בריאות ממלכתי. הוקמה 1994 
חברת ביטוח ישיר )IDI חברה לביטוח(

קרנות הפנסיה הוותיקות נסגרו לקבלת 1995 
עמיתים חדשים. נפתחו קרנות פנסיה חדשות

הוקמה השלוחה הישראלית של AIG העולמית1996 

החלה הרפורמה בשוק ביטוחי החובה, והפכה 1997 
את השוק לתחרותי

חברת דקלה מתחילה בשיווק ביטוח סיעודי 1998 
לעמיתי כללית מושלם

חוזר השרברבים - ביטוח נזקי צנרת בביטוח 1999 
דירה

חוק ההסדרים במשק שמביא לפתיחת 2000 
 פוליסות הוניות. שירביט החלה לפעול כחברת 

ביטוח  

פוליסות מסוג מעורב לשכירים הפסיקו להיות 2001 
משווקות )לעצמאיים - שנתיים מאוחר יותר(

חוזר מפקח בנושא ביטוח סיעודי - פרט. חוזר 2002 
מפקח בנוגע לשמאות ביטוח רכב

תוכניות מסוג עדיף בביטוח חיים ירדו מן המדף2003 

הושקו תוכניות חדשות בביטוח חיים עם דמי 2004 
 ניהול מהשוטף ודמי ניהול מהצבירה. נוסד 

פורמט עמלות חדש  

רפורמת בכר וחוק הפיקוח על שירותים 2005 
 פיננסיים. הוסדר בחוזר נושא ביטוח החיים 

והמבנה למשכנתא  

24 חברות ביטוח פועלות בישראל, כולל אבנר, 2006 
קרנית ושלוש חברות ממשלתיות

קנס המשיכה המוקדמת בוטל בכל התוכניות 2007 
הפנסיוניות החדשות המשווקות

פנסיית חובה לשכירים. בוטל האפיק ההוני 2008 
 בחיסכון הפנסיוני )תיקון 3(. שלמה ביטוח 

החלה לפעול  

הפגנה נגד ייקור ביטוח החובה לאופנועים. 2009 
שלמה אליהו מודיע כי הוא לא מעלה תעריפים 

- פוליסה תקנית חדשה לביטוח רכב חובה. 2010 
 ביטוח נמכר על ידי שלמה ברמי לוי. אסון 

השריפה בכרמל  

שפל בשוקי ההון מביא לירידה חדה ברווח 2011 
הנקי של חברות הביטוח. תאגיד אבנר נסגר

שלמה אליהו קונה את חברת הביטוח מגדל 2012 
ביטוח החיים של אליהו נמכר להראל

פוליסות קצבה חדשות עם מקדם מובטח 2013 
 הופסקו להיות משווקות. פסגות מקבלת רישיון 

בביטוח חיים  

 מדינת ישראל בת 2014.66 
חג עצמאות שמח.

המשך מעמוד 3

חוזר השרברבים ב-1999 . חופש ללקוח לבחור בשרברב על פי רצונו
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 במקום לבדוק בציציותיו,
מאשים גמזו את אנשי הביטוח

בסמוך לפרישתו, ועל רקע הרפורמה בביטוחי הבריאות של 
שרת הבריאות יעל גרמן, טען מנכ"ל משרד הבריאות היוצא 

פרופ' רוני גמזו כי כדי לעודד את הציבור לרכוש ביטוח 
בריאות, משתמשות חברות הביטוח בדמגוגיה של הפחדה. 

גמזו טוען שהביטוח הפרטי הוא ערטילאי ומוגדר על ידי 
"סיסמאות שיווקיות המשמשות את סוכני הביטוח".

בטיעוניו לקה גמזו בדמגוגיה בעצמו, כאשר שכח לציין כי 
מוצרי ביטוח מוגדרים בחוזים ויוצאים לשוק רק לאחר אישורו 

של המפקח על הביטוח. למפקח על הביטוח יש סמכויות 
מלאות להגדיר או להגביל כל דבר הקשור למוצר, 

החל בהגדרה של כל מלה ומלה בסעיפי הפוליסות, 
עובר בעמלה לסוכן וכלה בדרישות שירות. אם כך, 

למה במקום להפנות את האחריות לרגולטור בא 
גמזו בטענות לאנשי השיווק?

אם כבר מחפשים את מי להאשים, יש לשים לב 
כי חלק גדול מהאחריות מוטלת על גורמי הפיקוח 

שגמזו מהווה חלק מהם. הפיקוח של משרד 
הבריאות על מערכת הבריאות נכשל שוב 

ושוב, במקרה בית החולים הדסה, 
בתורים ארוכים, בצפיפות ובמחסור 

בכוח אדם. הדור החדש של 
הרופאים לא שולל את האפשרות 

לעבוד במערכות פרטיות בלבד, 
ולא שולל את האפשרות 
להקטין את מגוון תחומי 

העיסוק והעניין שלו. אבל את 
מי הכי קל להאשים? נכון, את 

סוכני הביטוח.
אותו סוכן ביטוח שממלא את 
הריק שאותו הותירה הרפואה 

הציבורית ומציע ביטוח 
משלים או תרופה שאין בסל 
הבריאות; אותו סוכן שנלחם 

מול חברת הביטוח או 
קופת החולים על זכויותיו 

של הלקוח או שמשלם 
תביעות לפנים משורת 
הפוליסה – הוא האשם?

ביטוחי הבריאות מהווים רק רבע מרווחי חברות הביטוח, 
שרובו מגיע משוק ההון. התשואה על ההון בחברות ביטוח 
בארץ שווה או נמוכה מהתשואה על ההון בחברות ביטוח 

מערב אירופיות, ולא גבוהה מזו של חברות ציבוריות אחרות. 
במבחן רב שנתי, התשואה על ההון נמוכה מהתשואה של 

הבנקים על ההון.
במבט ממעוף הציפור על הרפורמה הצפויה של ועדת גרמן 

נראה כי באחרונה ניכרת שוב גישת המחוקק להתערב באופן 
אינטנסיבי, עד כמעט בולשביקי, בשוק החופשי, תוך 
שהוא קובע את המוצר לחלוטין ומתיר לשחקנים 

להתחרות על המחיר ועל השירות. אנו יודעים מה 
קרה בשווקים אחרים שבהם יש תחרות על מחיר 
– הוא צונח והשירות מתרסק אחריו בהתאם, וזה 

משהו שהרפואה הציבורית לא יכולה להרשות 
לעצמה.

את טענתו של גמזו בדבר איכות הרפואה הציבורית, 
הציבור לא קונה. הציבור מצביע ברגליים, בעוד 

הידיים חותמות על רכישת פוליסות פרטיות, למרות 
שיעור ההחזר הנמוך של 38% מהפוליסות.

הציבור יודע שיש רופאים טובים בישראל, 
אבל סובל מהיעדר זמינות רופאים 
מומחים וציוד מתקדם, אפליה בין 

מבוטחים, ועוד כהנה וכהנה בעיות 
שגמזו מכיר היטב. בריאות היא מוצר 

עם ביקוש קשיח. הציבור רוצה 
לדעת שבעת צרה יהיה לו את 

הפתרון הטוב ביותר, והעדות לכך 
היא המזומנים המועברים לרופאים 

מומחים.
אם גמזו רוצה לשנות את המצב, 

עליו להתמקד באותם מקומות 
שהוא מופקד עליהם – הקטנת 

החפיפה בין הביטוח הציבורי 
לפרטי, פתרון בעיית שירותי 
הרפואה הפרטית, פיקוח 

אפקטיבי על רמת השירות 
הרפואי ולא רק על הרמה 

המקצועית של הרופאים.

ששון מנה, מנכ"ל שותף במשגב ביטוח פנסיה פיננסים

סלינגר: על חברות הביטוח להשיב פרמיה למבוטחים 
שצורפו לביטוח חיים קולקטיבי ללא הסכמתם

המפקחת על הביטוח דורית סלינגר הוציאה בתחילת השבוע 
טיוטת הוראה למנהלי חברות הביטוח ובה דרישה על השבת 

דמי ביטוח, שבהם חויבו מבוטחים בעקבות ליקויים בהצטרפותם 
לביטוח החיים הקולקטיבי.

אגף שוק ההון במשרד האוצר ערך ביקורת בחברות הביטוח, 
שבה נחשף כי ב-2011-2012 התרחשו כמה מקרים שבהם 
צורפו עובדים ובני משפחותיהם לביטוחים קולקטיביים ללא 

קבלת הסכמה מפורשת בכתב, על אף שהמבוטחים שילמו על 
הביטוח, לפחות חלקית.

בעקבות הביקורת הורתה סלינגר כי יש לקבל את הסכמתם 
של המבוטחים לביטוח הקולקטיבי. באם הם אינם מעוניינים, 

או שאינם משיבים לפנייה, תבטל חברת הביטוח את הביטוח 
ותשיב פרמיה בגובה ששילמו החל ממועד הצטרפותם לראשונה 
ולכל היותר בשלוש השנים האחרונות, בתוספת הפרשי הצמדה 

וריבית. אם המעסיק שילם חלק מהפרמיה – יוחזר לו הכסף.
סלינגר אף דורשת מחברות הביטוח להעביר לידיה תוך חודש 
לאחר ביצוע ההשבה של הכספים רשימת מבוטחים שחברת 
הביטוח לא הצליחה להשיג את תגובתם. עד סוף מרץ 2015 

יצטרכו חברות הביטוח להוציא עבור אגף שוק ההון דו"ח 
ממבקר הפנים שלהן, שיכלול פירוט הליך ההשבה ובקרות 

נוספות שהיתוספו למניעת הישנות צירוף מבוטחים ללא 
הסכמתם.

צילום: רועי ברקוביץ
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נשיא להב: "סוכני הביטוח לא צריכים להיות 
השעיר לעזאזל של ענף הביטוח והחיסכון"

"סוכני הביטוח לא צריכים 
להיות השעיר לעזאזל של ענף 
הביטוח", כך אמר השבוע רו"ח 
אהוד רצאבי, נשיא להב )לשכת 

ארגוני העצמאים והעסקים 
הקטנים(, נוכח ההתבטאויות 

הנשמעות לאחרונה נגד חברות 
הביטוח וסוכני הביטוח. 

לדבריו, "בממשלה עוסקים רבות 
בקשיים של מעמד הביניים, אבל 

הצעדים של משרד האוצר מהווים 
פגיעה כואבת בסוכני הביטוח, 
ועלולה לעלות בפרנסתם של 

7,000 סוכני ביטוח ועוד עשרות 
אלפי עובדים המועסקים על 

ידם".
רצאבי טוען כי "האוצר מעודד 

שיווק ישיר של חברות הביטוח 
באופן שאינו מטיל עליהן חובות 
הקיימות על סוכני הביטוח, כך 

גם חברות הביטוח משווקות 

ביטוחים ישירים תוך השמצה 
גסה ובוטה של אלפי סוכני ביטוח 

המהווים את מקור הכנסתן של 
חברות אלו. מרגע שהרגולטור 

קבע תקרה לדמי ניהול המוטלים 
על חשבונות החוסכים לפנסיה 
אין מקום להתערבותו במערכת 
היחסים המסחריים שבין סוכני 

הביטוח לחברות הביטוח".
הוא מוסיף כי "על פי דו"חות 
אגף שוק ההון, 74% מסוכני 

הביטוח משתכרים כ-9,000 שקל 
בחודש - השכר הממוצע במשק. 

אנו עדים לאחרונה בעיתונות 
להיטפלות של הרגולטורים 

השונים לסוכני הביטוח כאילו הם 
הרעה החולה של שוק החיסכון 
והביטוח. מלחמת הרגולטורים 
עלולה לעלות בפרנסתם של 

עשרות אלפי עצמאים, עסקים 
קטנים ושכירים עובדים בענף".

מענק פטור ממס שלא נכלל בנוסחת 
השילוב החדשה

ככלל, מענקי פרישה פטורים ממס שמשולמים לפורש 
מפחיתים את הפטור ממס שמגיע לקצבה בשל הוראות 

נוסחת השילוב הקבועה בסעיף 9א לפקודה. ואולם ישנם 
כמה מענקי פרישה המשולמים לפורש בפטור ממס מבלי 

לפגוע כלל בפטור ממס שמגיע לקצבה בשל העובדה כי אינם 
נכללים כלל בנוסחת השילוב הקבועה בסעיף 9א לפקודה.

בחוזר זה ברצוני להבהיר כי בנוסחת השילוב החדשה 
שנקבעה בתיקון 190 לפקודה אין לכלול מענקי פרישה 

פטורים ממס ששולמו כדלקמן:
1. מענקי פרישה מיוחדים ששולמו לפורשי כוחות הביטחון – 
צה"ל, משטרה, שב"ס, שב"כ ומוסד. יובהר כי מענקי פרישה 
רגילים, כמו פדיון ימי מחלה ו/או מענקי הסתגלות ששולמו 
לפורשים אלה, ייכללו בנוסחת השילוב החדשה ויפחיתו את 
הפטור ממס שמגיע לקצבה. יש לציין כי מענקי פרישה אלה 

לא נכללו גם בנוסחת השילוב הישנה.
2. מענקי פרישה ששולמו לפני 01.01.2012 במועד שהינו 
לפחות 15 שנה שלפני תחילת קבלת הקצבה. הכוונה היא 

למקרה שבו אדם מקבל קצבה לראשונה לאחר 01.01.2012, 
אך את מענקי הפרישה הוא קיבל לפני 01.01.2012. יובהר 

כי אם מענקי הפרישה שולמו החל בשנה השישית ועד לשנה 
ה-15 שלפני תחילת קבלת הקצבה תבוצע הפחתה של 10% 

ממענקי הפרישה מהשנה השישית ועד לשנה ה-15 שלפני 
תחילת קבלת הקצבה. יש לציין כי מענקי פרישה אלה לא 

נכללו גם בנוסחת השילוב הישנה.
3. מענק שנים עודפות המשולם בשל שנות עבודה שבעדן לא 

קיימת זכאות לקצבה )כמו מקרן פנסיה ותיקה או לפורשים 

לפנסיה תקציבית בעד תקופת עבודה העולה על 35 שנים( 
ששולם לפני 01.07.2012. יובהר כי הכוונה היא  למענק 

פרישה פטור ממס שמתייחס לשנים העודפות בלבד. יש לציין 
כי מענק פרישה זה לא נכלל גם בנוסחת השילוב  הישנה.

4. מענק פרישה שמשולם בעד שנות העבודה שלאחר הגיע 
העובד לגיל הזכאות. ייתכן מקרה שבו אדם מקבל קצבה, אך 
ממשיך לעבוד לאחר הגיעו לגיל הזכאות ורק במועד הפסקת 

העבודה הוא מקבל את מענק הפרישה. אותו חלק מענק 
פרישה המיוחס לשנות העבודה שלאחר הגיעו לגיל הזכאות 

לא ייכלל בנוסחת השילוב החדשה. כדי לחשב את גובה 
מענק הפרישה הנ"ל יש לקחת את סך מענק הפרישה הפטור 

ממס ששולם ולחלק אותו בסך שנות העבודה שבעדן שולם. 
התוצאה המתקבלת מהווה את המענק הפטור ממס ששולם 
לכל שנת עבודה. את המענק הפטור ממס ששולם לכל שנת 

עבודה יש להכפיל במספר שנות העבודה שלאחר הגיע 
העובד לגיל הזכאות.

5. מענק פרישה שמשולם בעד התקופה שקדמה ל-32 שנות 
עבודה שקדמו לגיל הזכאות. כדי לחשב את גובה מענק 

הפרישה הנ"ל יש לקחת את סך מענק הפרישה הפטור ממס 
שולם ולחלק אותו בסך שנות העבודה שבעדן שולם. התוצאה 
המתקבלת מהווה את המענק הפטור ממס ששולם לכל שנת 
עבודה. את המענק הפטור ממס ששולם לכל שנת עבודה יש 
להכפיל במספר שנות העבודה שקדמו ל-32 שנות העבודה 

שקדמו לגיל הזכאות.
6. מענקי פרישה ששולמו לעובד שפרש מעבודה מחמת נכות 

רפואית צמיתה בשיעור 75% לפחות .

מאת רו"ח צביקה משבנק, יועץ המיסוי של הלשכה

רצאבי. משרד האוצר פוגע בסוכני הביטוח
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תרומתו של הסוכן הפנסיוני על ציר הפנסיה
היכן למעשה נמדדת תרומתו של סוכן פנסיוני מקצועי ביחס 

לאלטרנטיבות, כמו משווקים שכירים של חברות ביטוח או רכישת 
פנסיה באינטרנט?

אנו מדברים, כותבים, דנים ומנתחים בעיקר את מה? את גובה 
הפנסיה שאליה יגיע האדם בעת פרישתו והשפעת דמי הניהול 

עליה. אבל האם דמי הניהול הם למשל הגורם לשיעור תחלופה של 
כ-50% בעת הפרישה? כמובן שלא. ישנם עוד גורמים רבים וחשובים 

שמשפיעים כל אחד בדרכו על התוצאה בסוף ציר הפנסיה.
מה קורה למעשה על ציר הפנסיה?

ניקח עובד בן 28 שנכנס למקום עבודה מסודר, עד 
גיל זה סביר להניח שלמד, טייל בעולם, עבד בעבודות 

זמניות, מה שנקרא גם "העביר את הזמן", ובגיל 28 
הגיע למקום עבודה מסודר, ונפתחה עבורו תוכנית 

פנסיונית כמו קרן פנסיה.
מה משתרע בפני אותו עובד מרגע זה ועד יציאתו 

לפרישה בגיל שיהיה ידוע כנראה רק לקראת פרישתו 
)הנחת המוצא שלי היא כי גיל זה יהיה לפחות גיל 70, 

אם לא יותר(? הוא מתוודע לציר פנסיה של 42 שנה 
שבהן הוא פוסע במטרה להגיע לגיל שבו ההון הפיננסי 

עובד וההון האנושי מפסיק לעשות זאת.
ישנה סבירות גדולה מאוד, לאור הנתונים הסטטיסטיים, כי במהלך 

42 שנים יחליף לפחות שש-שמונה מקומות עבודה. בכל עזיבת 
מקום עבודה ועד תחילת עבודה במקום חדש, צריך להקפיד העובד 
על כמה דברים ולהימנע מכמה טעויות, בעזרת הסוכן הפנסיוני שלו:

השארת כספי הפיצויים בתוכנית הפנסיונית ואי משיכתם, וכך 	 
לשמר את זכאותו לקצבה באופן מושלם וללא פגיעה.

שמירה על רצף ביטוחי בתקופת הביניים כדי לא ליפול בין 	 
הכיסאות.

מתקדמים. יש סבירות גדולה מאוד לשינוי מצב משפחתי: נישואים, 
לידת ילדים, אולי גרושים, אולי חו"ח אפילו מצב של איבוד בן/

בת הזוג. גם במצבים אלה עומד לצדו הסוכן הפנסיוני כדי להדריכו 
ולמנוע ממנו לשגות:

שינוי מסלולים בתוך הקרן על בסיס השינויים המתרחשים 	 
מסביב.

הגדלת/הקטנת הכיסוי למקרה פטירה לאור השינויים במצב 	 
המשפחתי: יותר ילדים בבית, נושא השאירים בשיא, פחות ילדים 

בבית, הגדלת החיסכון וכדומה.
שינוי מוטבים במידה ואפשר )פוליסות מנהלים( על בסיס 	 

השינויים במצב המשפחתי .
איך מנהלים נכון כספים הוניים שנתקבלו עקב פטירה של אחד 	 

מבני הזוג?

מתקדמים. יש סבירות מסוימת שהעובד ייפצע בתאונה או יחלה 
במחלה קשה ,ייהפך לסיעודי או יאבד כושר עבודתו. גם פה עומד 

הסוכן הפנסיוני לידו כדי להקל עליו להמשיך בשגרת החיים ולשמר 
את רמת חייו:

כשנפגשים לאורך השנים בפגישות שירות קבועות, הרי יכול 	 
הסוכן לאתר צרכים ולהתאים פתרונות לצרכים אלו, באמצעות 

רכישת הגנות למחלות קשות או למצב סיעודי, בניית כיסויים חד 
פעמיים בצד כיסויים חודשיים למקרים של נכות ואובדן כושר עבודה. 

הסוכן הפנסיוני, שמלווה את העובד על ציר הפנסיה לאורך השנים, 
מבצע פעולות מניעה המיועדות לאפשר לכל עובד 

לשמור על כבודו כאדם גם במצבים הקשים ביותר בחייו.
מתקדמים. שינויים בשכר לאורך השנים. גם פה עומד 

לידו הסוכן הפנסיוני וגורם לעובד למצות בצורה 
האופטימלית כל שינוי בשכר:

בזמן הגדלת שכר: בדיקת ההפרשות הקיימות, 	 
כיצד נושא המיסוי ממוצה, ואולי כדאי לשלב כמה 
מסלולים לאור שכר מעל תקרה מסוימת וכדומה.

מציאת פתרון לכספים שבגינם לא מפריש 	 
המעביד לתנאים סוציאליים תוך ניצול הטבות מס. 

בדיקת הכיסויים הביטוחיים, לאור שינויים ברמת 	 
החיים כתוצאה משינוי בשכר.

מתקדמים. מתקרבים לפרישה. גם פה נמצא הסוכן הפנסיוני לידו 
ומסייע לו לבצע את התכנון הנכון לזמן הפרישה:

בדיקת הנכסים הפיננסים הנמצאים בידי העובד וכיצד אפשר 	 
לנתבם בצורה מקצועית תוך בדיקת שיקולי מס מתאימים.

בדיקת נכסים וצבירות צולבות בין בני הזוג במטרה לבנות בצורה 	 
הנכונה את מנגנוני הפרישה תוך בחינת נושא ההורשה.

בדיקת אפשרות מימוש נכסים, בניית אנונות ועוד.	 
מתקדמים. לאן? הרי הגענו לפרישה. לסוכן הפנסיוני יש תרומה וערך 

מוסף גם לאחר הפרישה:
עדיין מגיעים כספים מתוכניות שונות שמשתחררות.	 
נדרשת שינוי במבנה האנונות והתאמתן למצבים שונים.	 
יש תוכניות שהפורשים רוצים לממן לבני משפחה, חסכונות 	 

לנכדים וכדומה.
בעיות ותביעות חו"ח בתחום הסיעוד.	 

לתרומת סוכן פנסיוני מקצועי על ציר הפנסיה אין תחליף, אין חלופה 
ואין כל אפשרות לכמת תרומה זו לכסף, אבל הסוכן הפנסיוני הוא 

היחידי שיכול לעשות זאת בצורה המקצועית ולטווחים ארוכים.
במעבר בין הון אנושי להון פיננסי, מאדם עובד לאדם פורש, מכסף 

המגיע מעבודה לכסף שמגיע מכסף, רק הסוכן הפנסיוני יכול להביא 
לידי ביטוי ערך מוסף גדול ביותר.

מתי בפעם האחרונה בדקת היכן 
הלקוח שלך נמצא על ציר הפנסיה?

הגיע הזמן לעשות זאת!

מאת יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני
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כנס MDRT בטורונטו 
יכלול גם תרגום 
סימולטני לעברית

 הצטרפו ל-MDRT ישראל -
מועדון בכירי סוכני ביטוח חיים

בכנס הקרוב של MDRT שיתקיים בטורונטו ב-8-11 ביוני 
ייהנו המשתתפים הישראלים מתרגום סימולטני לעברית. 

התרגום יתבצע לא רק בבמה העיקרית, אלא גם בהרצאות מיקוד, 
כמו למשתתפי הפעם הראשונה; הגבולות היחידים הם אלה של 

חזון; איך להיות מבריק עסקים; לגדול פי 10 ב-10 שנים.
כל חבר MDRT שעדיין לא נרשם לכנס, מוזמן להירשם 

בהקדם. סוכנים הזקוקים למידע או לעזרה מוזמנים לפנות אל 
יו"ר המועדון יוסי מנור.

אני קורא לכם להצטרף למועדון היוקרתי בעולם. הצטרפו אל 
אלפי עמיתיכם ב-MDRT  העולמי כדי לגלות רעיונות חדשים 
להרחבת העסק שלהם, כדי לשפר את הכישורים המקצועיים 

וכדי להעשיר את חייכם האישיים. הנה כמה 
דוגמאות:

ביטוי עוצמתי
"לקוחות מאמינים בנו. משום כך הם 

מפקידים בידינו את כספם להשקעה ואת 
חלומם לטיפול בידיים טובות". – ג'ון ט. 

קרוס, חבר מזה 37 שנים עם שני תוארי 
 Top ו-20 של Court of the Table כבוד של

of the Table, הרטפורדשייר, אנגליה
התנסחות חיובית

"אין להשתמש בביטוי 'פרופיל סיכון' 
כשמשוחחים עם לקוחות או עם לקוחות 

פוטנציאלים. אנו מתייחסים לפרופיל סיכון 
כאל רמת חוסר היציבות – ככל שהסיכון 
גבוה יותר, כך חוסר היציבות מחמיר. אך 
ללקוחותינו הדבר עלול להישמע כמונח 

שלילי, משום שעבורם המלה 'סיכון' פירושה 'הפסד'. במקום 
זאת, נסו להשתמש במלים חיוביות יותר, כמו 'סף נוחות' או 
'מדד שינה טובה'. טוני גורדון, חבר MDRT מזה 37 שנים עם 

תואר כבוד של Court of the Table ו-36 
תארי Top of the Table, בריסטול, אנגליה.
חברים וחברות  האם יש לכם רעיון מכירה 

מעניין, או משפט מעורר השראה אותו תרצו 
לשתף עם עמיתיכם חברי MDRT? נשמח 

לשמוע רעיונות  מבוססים על הנושאים 
הבאים:

כיצד לפנות אל לקוחות	 
כיצד לגייס אנשי צוות	 
כיצד למכור מגוון מוצרים	 
קונספט Whole Person )האדם השלם(	 
אתגרים בענף 	 
מקרים לדוגמה	 
סיפורי קשירת קשרים	 

 תוכלו לשלוח את הרעיונות אליי
  Yossi@manor.co.il

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

האם כבר הצטרפת לתוכנית 
ביטוח הסיעוד הכי זולה בארץ 

באמצעות לשכת סוכני ביטוח? 

סוכן יקר, 

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

מאת יוסי מנור, יו"ר MDRT ישראל 

לחבר הלשכה יריב גסר משתתפים בצערך
במות אחותך ג'ני גסר ז"ל

שלא תדע עוד צער.

לחבר הלשכה שמואל זהבי משתתפים בצערך
במות אחותך שושנה לוי ז"ל

שלא תדע עוד צער.

ביום חמישי 22/5/14 יתקיים יום עיון סניף נתניה בין השעות 
8:30-14:00 ב"פרוטיאה בכפר" ליד מושב בני דרור ומועצה 

אזורית לב השרון

mailto:Yossi@manor.co.il
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למה לחסוך כסף בבנק שאפשר לעשות 
זאת באמצעות חברות הביטוח?

הגעתי לעולם הביטוח והפיננסים ב-2008, לא כדור המשך 
ולא כי מישהו דרבן אותי, אלא מתוך שליחות, בעקבות רצף 

של אירועים משפחתיים קשים שחוויתי ב-2005. 
מהר מאוד נוכחתי לגלות שגם אנשים "מסודרים" 

יכולים למצוא עצמם מתמודדים עם איומים 
כלכליים, ללא תכנון והכוונה מקצועית מתאימים. 

לאחר שעבדתי כשכיר בכמה סוכנויות ביטוח, 
שבהן התמקדתי בצד הפנסיוני, החלטתי ב-2011 
להתמקד בתיק עצמאי משלי. מהר מאוד הפנמתי 
שסוכני הביטוח, כמו כל אוכלוסיה אחרת, נוהגים 

לפעול בעיקר במרחבים המוכרים להם מתוך 
חשש מהלא נודע.  

לצערי, עולם ה"פיננסים" של רוב סוכני הביטוח 
ולקוחותיהם מסתכם בקופות הגמל וקרנות 

ההשתלמות. בעוד ששני הצדדים, הסוכנים והלקוחות, 
מפספסים את הערך הגדול ביותר שהעולם הפיננסי טומן 

בחובו: התכנון הפיננסי.
עם התובנות האלה, נרשמתי ללימודי ההסמכה הבינלאומית 
לתואר CFP בתכנון פיננסי. בה בעת, בינואר 2013 פתחתי 

יחד עם שותפי לחזון המקצועי, דני קורוגודסקי, משרד עצמאי 
העונה לשם "ידע – ביטוח ותכנון פיננסי".  

כיום לכל משפחה, עוד לפני ההגעה לפנסיה, יש כמה מטרות 
וסיכונים המתקיימים במקביל, כמו חיסכון לחופשות, חיסכון 

להחלפת כלי הרכב/ דירה, סילוק המשכנתא, פיטורים 
ואבטלה, עזרה לילדים לחתונה, להשכלה, לתמיכה בזוגות 

צעירים, וכמובן השלמת תקציב לפנסיה )רוב השכירים 
לא יכולים לכלכל את עצמם בגיל השלישי רק מהפנסיה 

שהופרשה להם מהמעסיק(, ועוד. 
עריכת תוכנית של המקורות הפיננסים ומטרות השימוש בהם 

תבליט את יתרונו המקצועי של סוכן הביטוח הפנסיוני ללקוח, 
תוך מעבר לטיפול בכל הנכסים הפיננסים, לרבות הכסף 

הפנוי )נזיל(. כיום, עיקר הכספים הנזילים של הציבור נמצאים 
בפיקדונות בנקאיים )547 מיליארד שקל( או בקרנות כספיות 

)60 מיליארד שקל(, שהן ניירות ערך המשווקים באמצעות 
הבנקים בריבית אפסית.

שני המוצרים הבנקאיים פועלים ללא מתן ערך אמיתי 
ללקוחות, אין בהם ריבית אטרקטיבית, אין בהם הגנה על 
ההפקדות )שחרור(, ללא אפשרות לגמישות 

השקעות או להחלפת מסלול השקעה תוך דחיית 
אירוע המס ובעלויות גבוהות של דמי ניהול, 

עמלות קנייה ומכירה ולעתים גם עמלת ניהול 
חשבון.

לעומתם, כמעט באופן מחתרתי, מתנהל לו שוק 
שנותן מגוון אפשרויות רחב יותר ללקוח ואף 

מאפשר תכנון פיננסי של נכסי הציבור למטרות 
שצוינו קודם, תוך מענה במקרי קטסטרופה. 

מדובר בפוליסות החיסכון בחברות הביטוח, שוק 
מצומצם יחסית, המנהל היקף נכסים של כ-10 
מיליארד שקל בלבד )מגלם 1.65% מהכספים 

הנזילים בבנק(.
שוק זה מהווה אלטרנטיבה עדיפה באופן משמעותי בכמה 

פרמטרים:
יתרון מס – אפשר לדחות מס בכל שינוי במדיניות . 1

ההשקעה.
גמישות השקעות – אפשר לשנות את תמהיל ההשקעה . 2

לניצול שינויים בשוק. לצד הסיכון הטמון בכך, יהווה מכשיר 
זה גם אלטרנטיבה לקרנות הנאמנות שאינן סולידיות.

פתרון פיננסי באירועי קטסטרופה – אפשר להכיל ביטוח . 3
לתאונה, מוות ושחרור במצב של אובדן כושר עבודה

הורשה לדור הבא – בניגוד למוצרים בנקאיים הדורשים . 4
הליך משפטי של צו קיום צוואה     או צו ירושה, בפוליסה 

ישנו סעיף מוטבים. 
חיסכון בעלויות  – בדומה למוצרי הגמל, ישנה עלות . 5

שנתית אחת ללקוח, דמי הניהול בלבד. 
זהו מפגש סימביוטי בין ציפיות הלקוח לקבל תשואה 

אטרקטיבית ומענה למצבי קטסטרופה, לבין פוטנציאל 
עצום לחדירתם של סוכני הביטוח הפנסיוניים לשוק בתולי, 

ללא בירוקרטיה גדולה מידי והפיכתנו לאנשים שמטפלים 
בכלל נכסיו הפיננסיים של הלקוח, תוך תיאום בין הנכסים 

הפנסיונים לנכסים הנזילים.

מאת יוסי ורסנו, חבר הוועדה לביטוח פנסיוני

לשכת סוכני ביטוח בישראל

מ"מ נשיא לשכת סוכני הביטוח, אורי צפריר,  עומד לרשותכם אישית
במוקד החירום לתלונות נגד השיווק הישיר

בסלולארי האישי:  054-4498585, פקס 04-8682050
moked.liska@gmail.com מייל

https://www.facebook.com/lishka4u :בעמוד הפייסבוק

נמאס לכם מהשיווק הישיר של חברות הביטוח?
דברו איתנו!
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נבחרי הלשכה
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זאב פרלשטיין
יו"ר המועצה הארצית

זאב פרלשטיין, 67, נשוי + 3, 
השתחרר מהצבא ב-1972 וחיפש כיוון. 

"הבחנתי במודעה בעיתון שבה נכתב 
'המיליונרים שלנו', מלווה בתמונות 

של צעירים. אמרתי לעצמי שאם הם 
כל כך צעירים וכבר מיליונרים, גם אני 
רוצה ונרשמתי לקורס ביטוח חיים של 
מגדל". הוא החל את דרכו המקצועית 
כסוכן ביטוח צעיר באילת. "מכיוון שעוד לא התפרנסתי כראוי 

מביטוח, עבדתי במקביל כסבל בנמל אילת".
כעבור שנתיים חזר פרלשטיין לגוש דן ופתח משרד בדירה 

שכורה בבת ים, עם מזכירה אלקטרונית על שולחן האוכל. "לאחר 
שתיים-שלוש הרצאות ששמעתי בנושא מוטיבציה, החלטתי 

שאין יום שבו אני שב הביתה ללא פוליסת ביטוח אחת לפחות. 
הצלחתי לעמוד בכך באופן אבסולוטי. זו היתה תקופה שבה 

חברות הביטוח האמינו שהסוכנים הם השותפים הטבעיים שלהם".
פרלשטיין הצליח להגדיל את העסק הקטן ושכר משרד 

בדיזינגוף שנהרס בפיגוע ההתאבדות שאירע בקו 5 ב-1994. 
הוא העביר את המשרד לרחוב חובבי ציון בעיר ומשם לבן 
יהודה. כשהעסקים החלו להתרחב פתח פרלשטיין משרד 
נפרד תחת אותו השם "פז-אור סוכנות לביטוח" בראשון 

לציון. "בהדרגה הבנתי שאני לא יכול לתפקד גם פה וגם שם. 
מכיוון שגרתי בראשון לציון החלטתי לסגור את המשרד בתל 

אביב ב-1980".
ב-1999 החליט פרלשטיין לרכוש משרד משלו. "עד אז חייתי 
במשרדים שכורים, אבל שאפתי למשרד שיהיה בבעלותי כדי 
להשאיר משהו לבני אורי שעובד אתי כבר 15 שנה. בהמלצת 
אשתי קנינו משרד באזור תעשייה בראשון לציון, בסיועה של 

חברת איילון". מאז שדור ההמשך נכנס לתמונה, שונה שם 
הסוכנות לפרלשטיין סוכנות לביטוח בע"מ. כיום, יחד עם בנו 

וארבע פקידות, גם אשתו של פרלשטיין עובדת בסוכנות.
כשהחל להיות פעיל בלשכה שימש פרלשטיין כיו"ר מחוז 

השפלה ולאחר מכן סגן נשיא הלשכה, תחת יוסי מנור. הוא 
התמודד לבחירות לנשיאות מול אודי כץ והפסיד, ובבחירות 

האחרונות תמך באריה אברמוביץ והיה בין הפעילים. "אני 
מאמין בדרכו ושמח שהוא נבחר", הוא מציין. לאחר הבחירות 

הוא קיבל לידיו את תפקיד יו"ר המועצה הארצית.
לדבריו, "המועצה הארצית מאגדת 60 סוכני ביטוח נבחרים 
שמתאספים אחת לשלושה חודשים ומקבלים דיווח מנשיא 

הלשכה ומיושבי ראש הוועדות לגבי הנעשה בלשכה, 
ההתנהלות, מגעים עם המפקחת, נושאים שעומדים על הפרק. 

חברי המועצה מעלים רעיונות ומבקשים לקבל תשובות לגבי 
סוגיות שהועלו בפגישה הקודמת. זה גוף חכם מאוד, מכיוון 

שמ-60 סוכני שמעלים דעות יוצאים רק דברים טובים".
בתפקידו במועצה אחראי פרלשטיין לדאוג שהפגישות 

יתקיימו בזמן, להעלות את הנושאים הבוערים ביותר מתוך 
מה שעולה אצל הנציגים ולתכנן תוכניות לעתיד. "האתגרים 

העיקריים שלנו הם לדאוג לכך שחברות הביטוח יפסיקו 
למכור באופן ישיר, מכיוון שהן נלחמות בנו הסוכנים עם 
הצעות מחיר ותנאים טובים יותר וזו תחרות לא הוגנת; 

להביא לכך שהפיקוח על הביטוח יתעשת ויבין שהשירות 
שאנחנו נותנים למבוטחים אינו בר תחליף. אנחנו מצילים 

משפחות רבות מהרס וממצב כלכלי קשה ואנחנו לא גובים 
שקל בשביל זה – זו השליחות שלנו".

משימה נוספת שעומדת בפני הלשכה היא להחזיר עטרה 
ליושנה. "אנחנו צריכים להיות לשכה מובילה ולא מובלת. 
הלשכה היא גוף מקצועי משמעותי מאוד, ואני לא חושב 

שלסוכנים יש זכות להיות סוכנים ולא להיות חברי לשכה, 
מכיוון שזה הגוף המקצועי שתומך בהם".

שוש כהן
סגנית נשיא הלשכה

לאחר ששוש כהן, 60, נשואה + 
3 ילדים, השתחררה מצה"ל, שם 
שירתה בתפקיד משמעותי בחיל 

השריון בסיני, היא חיפשה עבודה. 
היא נענתה למודעה של חברת 

מנורה שחיפשה פקידות בתחום 
ביטוח חיים. "מהר מאוד השתעממתי 

מהעבודה הפקידותית המונוטונית 
ועברתי לעבוד בסוכנות ביטוח שהיתה גדולה מאוד בזמנו. 
מצאתי את עצמי מנהלת את הסוכנות בתחילת דרכי שם, 
בגלל מלחמת יום הכיפורים". לאחר שהתנסתה בתפקיד 

המשמעותי החליטה כהן ללמוד את התחום על בוריו: היא 
הלכה ללמוד במכללה לביטוח והוציאה רישיון סוכן ביטוח. 

בהמשך, עברה לעבור באושיות חברה לביטוח.
במהרה החליטה כהן ללכת לדבר עצמאית. "באופיי אני אדם 

מאוד עצמאי, בעלת מוסר עבודה מאוד גבוה ועם יכולת 
ניהול ותפעול של אנשים ובכך הבחנתי גם כשהייתי שכירה. 

בין היתר, גם המצב המשפחתי שלי גרם לי ללכת לכיוון. 
היתה לי ילדה קטנה וכעצמאית יכולתי לתמרן ולהיות גמישה 

בשעות". ב-1989 פתחה כהן סוכנות בשם קרן ביטוחים 
והחלה למכור פוליסה אחר פוליסה. "זו היתה עבודה 

סזיפית וקשה, אבל התמדתי בה והצלחתי. למזלי, הסוכנות 
התפתחה בצורה בלתי רגילה תוך כמה שנים". 

כיום נמצאת הסוכנות ברחוב צירלסון, בצפון תל אביב. 
"אני אוהבת את המקצוע ועושה אותו מתוך אהבה והבנת 
חשיבותו - כל משפחה ועסק זקוקים לסוכן מקצועי, אמין 
וטוב, מכיוון שהוא מלווה אותו יותר מרו"ח או עו"ד כי הוא 

מכיר את צורכיו היטב". במהלך כל השנים היתה כהן פעילה 
בעמותה, מוסד או ועדה כלשהי לקידום מעמד האשה. "זו 

היתה אחת מאבני הדרך שלי לאורך כל הקריירה.
כיום משמשת כהן כסגנית נשיא הלשכה. "כבר לפני כ-13 
שנה גייס אותי נשיא הלשכה לשעבר יוסי מנור לפעילות 

ומינה אותי ליו"ר ועדת סניפים ומחוזות. לאורך כל השנים 
עודדתי נשים להיכנס למקצוע, שיכול להתאים להן מקצועית 

ובגמישות השעות. גם כיום אנחנו עושים פעילות מאוד 
אינטנסיבית בשיתוף ועדות הצעירים והסניפים והמחוזות כדי 

לקדם נשים להיות עצמאיות בעולם הביטוח. לפני כשנתיים 
התחלתי לפעול בוועדה למיתוג ולתדמית הסוכן. כשאריה 
אברמוביץ נבחר לנשיאות הוא ביקש ליישם ולהעצים את 

הנושא, והציע לי להיות סגניתו".
כהן ממשיכה לפעול במלוא המרץ למיתוג הסוכן ולבידולו 

מהמשווקים הפיננסים האחרים. "המיתוג יהווה גם מוקד כוח 
של הלשכה. כיום יש מעל ל-4,000 חברי לשכה ובכל יום 

מצטרפים סוכנים חדשים. הלשכה תיתן כלים לסוכן שישרתו 
וימתגו אותו: כל סוכן יוכל לשגר ללקוחותיו ניוזלטר אחת 
לרבעון שתעמיד הלשכה לרשותו. מתוך בנק כתבות הוא 
יוכל להכניס את מה שמעניין את לקוחותיו. כמו כן, אנחנו 

עובדים על מתן אפשרות לסוכנים שאין להם עדיין אתר 
לבנות אתר מתוך מגוון דוגמאות אתרים שנציע". 

כהן אף פועלת בצמידות לוועדת הצעירים. "אנחנו בונים 
להם הכשרות וליווי צעירים בענף, ואני קוראת לכל הצעירים 

להשתתף בכנסים המקצועיים שלנו". בנוסף, פועלת כהן  
לעידוד כניסת צעירות לתחום הביטוח, כפרק א' או פרק ב' 
בחייהן. "נשים רבות בגיל של פרק ב' מחפשות מקצוע וזה 
יכול לשמש מקצוע נפלא עבורן. אנחנו מעודדים זאת דרך 
המכללה לביטוח והמכללה בנתניה. יש למשל רפרנטיות 

בחברות השקעות ובחברות הביטוח, נשים שאפתניות 
שרוצות להיות עצמאיות, ואני מנסה לשלב אותן בתחום 

הביטוח ולסייע להן".

אפשר לפנות אלי בדרכים הבאות:
טלפון נייד: 054-2545465

zeev@pazor-ins.co.il :מייל

אפשר לפנות אלי בדרכים הבאות:
טלפון נייד: 050-6696769
inskeren@012.net.il :מייל
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חדשות הלשכה

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

lishka@insurance.org.il // הפרסום מוגבל ל-3 שבועות
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שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
לסוכנות ביטוח בתל אביב דרושה פקידת ביטוח 

חיים נסיון קודם בביטוח חיים - יתרון
דרישות התפקיד: "ראש גדול" ,אחריות, תודעת 

שירות גבוהה משרה מלאה ,שעות גמישות
 קו"ח לפקס 050-8967003
tal@pele-ins.co.il או מייל

לסוכנות ביטוח בפתח תקוה דרוש/ה חתם/ת 
עסקים אלמנטרית. המשרה מיועדת לבעל/ת 

יוזמה ורצון להצליח, ודורשת עבודה מחוץ 
למשרד.

למתאימים ינתנו תנאים טובים + עמלות + רכב.
דרישות: ניסיון בביטוח האלמנטארי 3 שנים 

לפחות, הכרת תוכנות חברות הביטוח
יחסי אנוש - מעולים, תודעת שירות.

idit@avivit.co.il קו"ח למייל

לסוכנות בטוח ברמת גן , דרוש/ה פקיד/ה 
למשרה מלאה בבטוח חיים.

התפקיד מחייב יכולת עבודה בצוות, יכולת 
עבודה בלחץ וראש גדול ופתוח ללימוד.

המלצות - חובה !!!
תנאים מצויינים למתאימים/ות.

  peri1@zahav.net.il - נא לשלוח קורות חיים ל
או לפקס 03-5608711.

סוכנות ביטוח גדולה מת"א מעוניינת לרכוש 
תיקים איכותיים ובכל גודל ובכל סוג בתנאים 
מעולים, סודיות מובטחת. לאבי-050-5234664

סוכנות ביטוח גדולה מרמת-גן מעוניינת לרכוש 
 תיקים מכל סוג , סודיות מובטחת –

דין – 054-3971771

לסוכנות ביטוח בגוש דן המתמחה בחיים 
ופנסיה, מחפשים מומחה/ית בביטוח כללי.

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

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

חברות ביטוח.
050-8477552 בשעות אחה"צ

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

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

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

עבודה מאתגרת ומעניינת.
קורות חיים ניתן לשלוח ל:

smadar.superbit@gmail.com

השכרה ושכירות משנה
סוכנות ביטוח בינונית מעוניינת לחלוק משרדים 

במגדל בשטח של כ- 300 מ"ר
 עם סוכנות נוספת החל מחודש

יולי אוגוסט 2014
באיזור קרית אריה פ"ת שמוליק 054-4946290

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

אפשרות לשרותי משרד 
09-7738381

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

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

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

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

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

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

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

האם כבר הצטרפת לתוכנית 
ביטוח הבריאות הכי זולה בארץ 

באמצעות לשכת סוכני ביטוח? 

סוכן יקר, 

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

סוכני ביטוח במשלחת בבודפשט לרגל 
יום השואה: "זה הניצחון שלנו"

כ-60 סוכני ביטוח השתתפו השבוע במשלחת של חברת 
שומרה לרגל יום השואה בגטו בודפשט. במשלחת נכח גם 

מנכ"ל החברה דני יצחקי. הסוכנים ביקרו באתרים שונים 
ובמתחם הגטו הצמוד לבית הכנסת הגדול בבודפשט. בבית 

הכנסת נערך טקס לזכר הנספים. 
יו"ר מחוז חיפה והצפון בלשכה ליאור רוזנפלד אמר כי 

"הניצחון שלנו, הפעילים בענף 
הביטוח כענף מרכזי בכלכלת 
ישראל, הוא בעומדנו כאן על 

אדמת בודפשט, האדמה שעליה 
נרצחו 600 אלף יהודים. באנו 

לכאן היום ממדינת ריבונית וחזקה 
כמנצחים".

סוכני הביטוח ביקשו לציין כי היו 
שמחים לראות משלחת סוכנים 

שתצא ביום השואה הבא לאושוויץ.
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