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לקראת הכנס

"חברות הביטוח לא היו מגיעות
למעמדן ללא סוכני הביטוח"
נשיא לשכת סוכני ביטוח מצהיר בראיון מיוחד לקראת כנס
ביטוח חיים ופנסיה באילת כי הלשכה תדאג להותיר את
הסוכנים בחזית" :נמצב את סוכן הביטוח כמותג מוביל"
עמוד 2

“סוכני הביטוח תומכים
בחברה שפועלת איתם”
מנכ"ל איילון ומנכ"לית הכשרה ביטוח מדברים
על עתיד ענף הביטוח והקשר עם הסוכנים
עמוד 3

לוודא שאין
אפליה בשירות

עאדל מחאג׳נה מסביר מדוע
שכיחות תביעות הביטוח גבוהה
יותר בקרב המגזר הערבי?

עמוד 4
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איום
הסייבר
מתחיל
לחלחל

המפקחת דורשת
מהגופים המוסדיים
למנות מנהל
אבטחת סייבר

… משנה
סדרי עולם
דב ברומר מספר על
צאת ספרו החדש:
“מורשתי
לדורות
הבאים"
| עמוד 8

… ממשיכה לפגוע
הקלטה חושפת כיצד
משמיצה הפניקס
את הסוכנים
| עמוד 9

עמוד 5

לקראת אילת

אברמוביץ" :בכנס באילת נתחיל ליישם
את פרויקט סוכן הביטוח "2030
נשיא לשכת סוכני ביטוח בראיון מיוחד לקראת כנס אילת בשבוע הבא" :אנחנו
נמצב את סוכן הביטוח כמותג מוביל עם ערך מוסף ללקוח"

רונית מורגנשטרן

ו

עדה ציבורית שתרכז הלשכה בנושא מניעת
סיכונים וקורס ייעודי לסוכנים שיעסקו במהפך
מעמד הסוכן ובניהול העסק שלו – אלו יפעלו
ביוזמת הלשכה מיד לאחר כנס ביטוח חיים ופנסיה,
שיתקיים בשבוע הבא באילת ויתמקד בסוכן
המניעתי" .סוכני הביטוח מבינים שהם צריכים
להתנהל אחרת אם הם רוצים להצליח בענף הביטוח
ההולך ומשתנה .לכן בנינו את המחקר והתכנית
היישומית של 'סוכן  '2030אותו מנהל אליעוז רבין",
אומר נשיא לשכת סוכני ביטוח ,אריה אברמוביץ,
בראיון מיוחד למגזין "ביטוח ופיננסים"" .עד עכשיו
התמקדנו בצד התיאורטי של התכנית ,ובכנס אילת
נתחיל ביישומה".
לדבריו ,הלשכה תפעל לטובת התהליך בשלוש
מסגרות .ראשית ,הקמת ועדה ציבורית בראשה
תעמוד אישיות ציבורית רמת דרג ,שתתייעץ עם כל
גורמי הביטוח ,שרים ,ח"כים ,מפקחי ביטוח בעבר.
"הכול כדי לפתח פתרונות מעשיים לטובת הסוכן,
הן מבחינת הרגולציה ,החקיקה ,חברות הביטוח
והסוכנים".
נושא נוסף הוא הסוכן המניעתי" .לאחר הכנס
נתחיל במתן השתלמויות וקורסים לסוכנים
שיעסקו במהפך במעמד הסוכן והפיכתו לסוכן
מניעתי" ,מסביר אברמוביץ" .הסוכן לא רק ימכור
פוליסות אלא יעסוק גם בייעוץ והכוונה למניעת
נזקים ואסונות ,כלומר – מקרי הביטוח".
לבסוף ,תפעל הלשכה גם לטובת ניהול הזמן של
הסוכן כעסק" .היום סוכן יכול לשבת שעות עם
לקוח אחד ולבסוף לא להרוויח ממנו .ההתנהלות
הזאת צריכה להשתנות ,והסוכנים ילמדו לנהל
את הזמן שלהם ביעילות מקסימלית ,גם באמצעות
טכנולוגיות מתקדמות".

לעשות בדק בית
כשנשאל נשיא הלשכה מה הוא יכול לומר למי
שמתקשים להתפרנס כסוכני ביטוח כבר היום ,הוא
אומר כי" ,אלו שמתקשים כבר היום ,חייבים לעשות
בדק בית ולראות איפה הם טעו .העולם משתנה – יש
היום מגוון טכנולוגיות כמו אינטרנט וסמארטפונים.
אם סוכן ממשיך לפעול היום כמו שהוא פעל לפני
 10שנים ,הוא צריך לבדוק את עצמו .אנחנו כלשכה
יכולים לתת לו את הכלים ,אבל הוא צריך גם לרצות

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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טקס הפתיחה במלון הרודס בהנחיית הקומיקאי רמי ורד ובהשתתפות שר החינוך לשעבר גדעון סער,
נשיא לשכת רואי החשבון רו״ח יזהר קנה ,מנכ"לית איגוד בתי ההשקעות ,ח"כ דוד ביטן ,יו"ר ועדת
הכנסת ,המפקחת דורית סלינגר ,אריה אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני ביטוח ,ויובל ארנון ,יו"ר הוועדה
לביטוח פנסיוני בלשכה

יום שלישי – 12.4.16

יום רביעי – 13.4.16

יום חמישי – 14.4.16

 הרצאה על "שינויים אחרונים
ברגולציה" –רו"ח הראל שרעבי,
 הצגת תוצאות סקר שביעות
רצון מחברות הביטוח

 הרצאת "סוכן הביטוח
הפנסיוני במבט הרגולטור" –
יואב גפני
 הרצאת "תור הזהב של
הסוכן הפיננסי" – איתי ברדה
 פאנל "איך נכנסתי
לפיננסים" – בהנחיית דודי
עמית
 מופעי סטנדאפ של קובי
מימון ונדב אבוקסיס

 רב שיח בנושא "פנסית
חובה" – ירון גינדי ,ח"כ אלי כהן
ועו"ד רועי כהן

 רב שיח בנושא "סוכן ביטוח
 – "2030פרופ' יהודה כהנא ,ח״כ
דוד אמסלם ,יונל כהן ,רמי דרור,
עודד שריג ,רון שטיין ,ח"כ אורן
חזן ,ואליעוז רבין

להשתמש בהם .אם סוכנים מבקשים עדיין חומרים
בפקס כי הם לא מסתדרים עם מיילים ,ובטח לא עם
ווטסאפ ,אז יש להם בעיה".
לדברי נשיא הלשכה ,הערך המוסף של סוכן
הביטוח – זה המוטו שילווה את לשכת סוכני
הביטוח במהלך " .2016אנחנו נמצב את סוכן
הביטוח כמותג מוביל עם ערך מוסף ללקוח שלו
ולמי שעוסק במקצוע זה .התחלנו בכך באמצעות
הקמפיינים ובראשם 'הטובים לביטוח'" ,מתאר
אבמוביץ" .הערך המוסף יהיה זה שהלקוח יבין
למה הוא מוכן לשלם על רכישת ביטוח אצל סוכן
מאשר בביטוח ישיר .הוא יהיה סוכן אחר – הוא
יסייע ללקוח למנוע נזקים ואסונות ,הוא ינהל
עבורו סיכונים ,בביטוח וגם בפיננסים ,וילווה אותו
בייעוץ אישי ובפתרונות מותאמים".

 רב שיח "יחסי ממשל –
רגולציה" – ח"כ מיקי זוהר,
עו"ד אפי נווה ,ניסן
סלומינסקי ,הילה בן חיים
ואריה אברמוביץ

בזכות הסוכנים

נושא אחר שמעסיק את סוכני הביטוח בימים
אלה הוא שיווק ישיר של חברות הביטוח מעל
ראשיהם של הסוכנים" .חברות הביטוח בצמרת
הענף לא היו מגיעות למעמדן במשק הישראלי
ללא סוכני הביטוח ,שהתדפקו מדלת לדלת
למכור עבורן ביטוחים" ,טוען אברמוביץ" .חברות
הביטוח צריכות להעריך את זה שסוכן הביטוח הוא
זה שהביא אותן לאן שהן הגיעו ,וגם אם העולם
השתנה ,ויש טכנולוגיות מתקדמות יותר ,עדיין
ניתן לשבת עם הסוכנים ולראות כיצד מייעלים
את תזרים ההכנסות יחדיו".
עם זאת ,מבקש נשיא הלשכה להדגיש שלא כל
חברות הביטוח הן כאלו" .חברות דוגמת 'הכשרה
ביטוח' ו'איילון' ,הן חברות ביטוח הפועלות
בשיתוף פעולה מרשים עם סוכני הביטוח גם היום,
והביטוח הישיר שלהן הוא בשוליים" ,אומר" .אנו
פונים באופן תדיר לראשי חברות הביטוח ומציעים
להתדיין בנושא הזה ,לשנות את היחסים בינינו,
להוביל את הענף לעתיד טוב יותר .יחד ,אני מאמין
כי נמצא פתרון שיגשר בין השיווק ישיר ושיווק
באמצעות סוכן".

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :רענן שמחי .עורך ראשי :לירן וייס |
כתיבה :רונית מורגנשטרן | עריכה גרפית :עדה כהן | מפיקה :לייה שחף | המו"ל .R&B Media :לתגובות| office@rbmedia.co.il :
לפרסום במגזין :אורלי קורן טל' korenly1@gmail.com ,054-5977433

מבט לעתיד

מנכ"ל איילון" :לא בטוח שכל הסוכנים
הפנימו את השינויים שענף הביטוח עובר"
אריק יוגב ומנכ"לית הכשרה ,אתי אלישקוב ,מדברים בראיון למגזין "ביטוח ופיננסים"
שיופץ לקראת כנס ביטוח חיים ופנסיה באילת ,על עתיד ענף הביטוח והקשר עם
הסוכנים  ‰אלישקוב" :סוכני הביטוח תומכים בחברה שפועלת איתם"
רונית מורגנשטרן

"

ענף הביטוח עובר תמורות רבות בשנים
האחרונות .הן החברות והן הסוכנים
נדרשים לשינוי הרגלי עבודה ,למידה
והטמעה של ההנחיות הרגולטוריות
החדשות ,עמידה בתנאי תחרות קשה ובעיקר
מתן מענה לתרבות צרכנית חדשה" ,כך אומר
מנכ"ל איילון ,אריק יוגב ,בריאיון למגזין
"ביטוח ופיננסים" שיופץ לקראת כנס אילת
בנושא ביטוח חיים ופנסיה" .לצערי ,אני לא
בטוח שכל הסוכנים הפנימו את השינויים
שענף הביטוח עובר ואת העידן החדש אליו אנו
מגיעים .אני מאמין שחברות הביטוח צריכות
לסייע לסוכנים בקריאת המפה החדשה של
הענף ,באספקת כלים מקצועיים וניהוליים
ותמיכה רבה בדרך להסתגלות מהירה ומיטבית
לשינויים .אנחנו באיילון מיישמים הבנה זו
במגוון פעולות מעשיות .מאז כניסתי לתפקיד
הכרזנו על שנת תנופה והתחדשות בכל תחומי
העשייה ואנו מבצעים פעולות לחיזוק האמון
והקשר ההדדי עם הסוכנים .הקמנו פורום מפגשי
שולחן עגול מנכ"ל – סוכנים ,המאפשרים דו-
שיח פתוח על עתיד הענף והאסטרטגיה בה אנו
צריכים לנקוט .בנוסף ,הקמנו את פורום פיתוח
המוצרים .כמו כן ,אני וכל שדרת ההנהלה
מרבים להימצא בשטח במפגשים עם סוכנים,
לטובת חיזוק ההידברות ולמידה טובה יותר של
הצרכים המשתנים".
יוגב מדגיש בראיון את הקשר החזק של
החברה עם הסוכנים ומציין כי איילון חרטה
על דגלה את העבודה באמצעות סוכני הביטוח.
"אנחנו חברת סוכנים" ,הוא אומר'" .אנשים
לשירות אנשים' איננה רק סיסמא מבחינתנו,
אלא תפיסה שלמה וכוללת של רמת השירות
ושל תפיסת השותפות עם סוכנינו .איילון היא
החברה הראשונה שיצרה חוזה רשמי בינה לבין
הסוכנים .באוגוסט  2015חתמנו עם לשכת
סוכני הביטוח על אמנת שירות ייחודית ,מתוך
רצון לחיזוק הקשר ההדדי וחיזוק מעמד הסוכן
בענף הביטוח בישראל".

הכשרת הדור הבא

"בתחילת השנה הושקה המכללה החדשה
לביטוח ,ע"ש שלמה רחמני ז"ל ,בתרומתה של
איילון ומר לוי רחמני ,נשיא החברה ומייסדה",
מספר יוגב" .מזה שנים איילון משקיעה במכללה
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אלישקוב“ :המציאות מחייבת
פתרונות חדשניים ,כלים טכנולוגיים,
שירות נגיש ,אבל זה לא סותר את זה
שתפקידו של סוכן הביטוח חיוני”

יוגב" :חברות הביטוח צריכות
לסייע לסוכנים בקריאת המפה
החדשה של הענף ,באספקת כלים
מקצועיים וניהוליים ותמיכה”

לביטוח ,מתוך אמונה כי השקעה בידע ובהכשרת
דור הסוכנים הבא היא ערך מרכזי שיבטיח את
המשכיות הענף ואת מקצועיותו ,וכן ימצב את
סוכן הביטוח במרכז ,כמקצוע נדרש ומכובד.
בנוסף ,השקנו קורס סיירת מקצועית ייחודי
לסוכנים צעירים ,בשיתוף המכללה לביטוח
ולשכת סוכני ביטוח בישראל .בסוף חודש מרץ
 2016קיבלו בוגרי הקורס את תעודת הסיום .זהו
המחזור הראשון של הקורס ,שזכה להיענות רבה.
אנו ממשיכים ומפתחים פעילויות נוספות לרבות
הכשרת דור המשך ,במטרה להמשיך ולחזק את
הסוכנים ואת ענף הביטוח בישראל".

מציבים את הסוכן במרכז מתוך הכרה ביכולותיו
ובערך המוסף שלו עבור הלקוח וגם עבורנו
כיצרן .אני מאוד מאמינה בסוכנים כזרוע
הפצה ,ויכולה לומר שהמציאות מעידה על כך
שהסוכנים יודעים לתמוך בחברה שפועלת איתם
ולא נגדם .המציאות מחייבת פתרונות חדשניים,
כלים טכנולוגיים ,שירות נגיש ,אבל זה לא
סותר את זה שתפקידו של סוכן הביטוח חיוני.
את כל זה ניתן ורצוי לעשות עם סוכני הביטוח
ולשלב אותם כחלק בלתי נפרד מהתהליך”.
בעיני אלישקוב לסוכן יש שלושה נכסים
ייחודיים“ :יכולת וידע מוכחים במכירת מגוון
פתרונות ביטוח ופנסיה ,היכרות מעמיקה
וקשר יומיומי עם הלקוח כחלק ממתן שירות
מקצועי ואישי ,ומאגרי מידע השווים המון כוח
ופוטנציאל רווח .סביב אותם נכסים מתבטאת
חשיבותו ותרומתו .במערכת יחסים זו ברור כי
לסוכן מקום מרכזי בכל תחום ביטוח ,בכל שלב
בתהליך הביטוח :מזיהוי ואפיון צרכי הלקוח ,דרך
מתן הפתרונות ,הטיפול השוטף ועד לרגע האמת
 קרות מקרה הביטוח .מבחינת המבטח ,הסוכןהוא למעשה שותף מלא לתהליך ,עוד משלב
החיתום הנדרש ,כך שמכל הבחינות תרומתו
של הסוכן היא רבה וחיונית”.

“הסוכן במרכז”

גם מנכ”לית הכשרה ביטוח ,אתי אלישקוב,
התראיינה למגזין הכנס והביעה תמיכה בשיתוף
פעולה הדוק עם סוכן הביטוח“ :בהכשרה אנו

מחאה במגזר

סוכני הביטוח במגזר הערבי מאיימים בבג”צ
הסוכנים טוענים כי חברות הביטוח מסרבות לעבוד עימם בתחום ביטוחי החובה  ‰חברות
הביטוח :ניתוק סוכן נעשה משיקולים כלכליים בלבד ללא הבדל בין יהודי לערבי
רונית מורגנשטרן

ו

עדת הכלכלה של הכנסת קיימה ביום ד' דיון
נוקב בטענה כי חברות הביטוח מסרבות לעבוד
עם סוכני ביטוח מהמגזר הערבי בכל הקשור
לביטוח חובה בשל מספר התביעות הרב.
ח"כ זוהיר בהלול (המחנה הציוני) ,שהדיון התקיים
לבקשתו אמר כי "חברות הביטוח נמנעות גם באופן
כללי מהתקשרות עם סוכנים ערבים והדבר פוגע
במבוטחים שחלקם אף בוחרים שלא לבטח עצמם
כלל בביטוח חובה" ,טען ח"כ בהלול" .מדובר בקיפוח
עקבי של שנים; גורעים מהסוכן הערבי את האמינות
שלו בשעה שהוא סוכן מורשה וותיק ,וטוענים כלפיו
שהוא מייצג ציבור שמרמה ומבלף".
סוכן הביטוח הוותיק סוהיל משרקי מעכו ,אמר
בדיון כי מתארגנת בקרב סוכני המגזר עתירה
לבג"צ בנושא זה" :מעל  80%מסוכני הביטוח במגזר
הערבי מנותקים ממערכות החברות בביטוח חובה.
אני משמש סוכן ביטוח מצליח ומוכר מעל  45שנה.
חברות הביטוח סגרו לי את המערכת המאפשרת

הנגשה ישירה אליהן בביטוח חובה .הן טענו,
ששיעור התביעות אצלי מגיע לכ־5%־ 6%לעומת
 2.6%בממוצע הכללי .הפתרון שלי ושל אחרים
שנותקו מהמערכת היא להוציא תעודת ביטוח חובה
באמצעות סוכן יהודי ,מה שפוגע בפרנסתנו .נפנה
לבג"צ או שנדרוש הלאמת ביטוח החובה".

שיקולים עסקיים בלבד

בתגובה טען יואב ענתבי ,סמנכ"ל איגוד חברות
הביטוח ,כי לאיגוד לא ידוע על הדרת סוכני ביטוח
מהמגזר הערבי" :השיקולים של חברות הביטוח הם
עסקיים בלבד ,גם במגזר היהודי וגם בערבי".
אסף מיכאלי ,נציג הפיקוח על הביטוח ,אמר כי
הפיקוח ביצע בדיקה אמפירית בקרב  3החברות
עליהן נמסר כי הן הבעייתיות ביותר" :קיבלנו מכל
חברה את כל רשימת הסוכנים שנותקו ב־ 5השנים
האחרונות .אין שונות בניתוקים לסוכנים יהודים או
ערבים .השיקולים הם כלכליים בלבד".

הלשכה פועלת

אריאל מונין ,יו"ר הוועדה לביטוח כללי בלשכת
סוכני ביטוח ,אמר :״הנושא הוא מורכב ומקיף
היבטים רבים שנובעים מחוק ביטוח החובה .הלשכה
פועלת מזה שנתיים בשיתוף הסוכנים הערבים
למצוא פיתרון ישים אשר ימנע הפליה זו".
בתגובה לדברי נציגי הפיקוח אומר אורי צפריר,
מ"מ נשיא הלשכה" :הבדיקה לא מציגה את התמונה
הנכונה; בדקו כמה נותקו בחמש השנים האחרונות
בשלוש חברות :א .מדובר ב־ 20%מכלל החברות
שעובדות עם סוכני ביטוח .ב .היו צריכים לבדוק
תמונת מצב  -מי כיום מחובר למערכת של החברה
ומי לא; התופעה החלה לפני יותר מ־ 10שנים ,לא
לפני חמש שנים .עובדה שנציגי המגזר הערבי
אומרים ש“ 85%מנותקים .זה השיעור הקיים גם
בקרב הסוכנים המגזר היהודי? ודאי וודאי שלא.
הלשכה תעשה כל שביכולתה למען חבריה מהמגזר
הערבי".

פרשנות

לוודא שאין אפליה בשירות

מה גורם לכך שבקרב המגזר הערבי שכיחות תביעות הביטוח
גבוהה יותר ,ומה נדרש על מנת לשנות את המצב?

ב

עאדל מחאג׳נה

יטוח החובה כשמו כן הוא  -חובה שחלה
על פי חוק ומחייבת כל רכב מכל
המגזרים במדינה להיות מבוטח.
מאז פירוק תאגיד אבנר חברות הביטוח לקחו
על עצמן את מלוא החבות ורואות בביטוחי החובה
עוד מוצר כחלק מהמוצרים שהן מאפשרות לסוכני
הביטוח לשווק .כמו כל גוף עסקי הן שואפות
לרווח ושכיחות התביעות במגזר הערבי ,אשר
גבוהה משכיחות התביעות במגזר היהודי ,אכן
מהווה עבורם שיקול בעת עבודתן מול הסוכנים.

עניין של השקעה

מדוע בעצם נטען כי שכיחות התביעות
במגזר הערבי גבוהה יותר? ישנן מספר סיבות
אובייקטיביות אשר באות לידי ביטוי בכמות
תאונות גבוה יותר:
א) תשתיות ירודות בכפרים ובערי המגזר;
לצערנו ,העדר התקציבים אשר המדינה
העניקה לישובים אלה הביא לחוסר השקעה
מספקת בתשתיות הישובים .הרחובות הצפופים
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והכבישים שאינם מתוחזקים מביאים לעליה
בכמות התביעות.
ב) מספר הקילומטרים אשר נוסעים הנהגים
גבוה יותר במגזר ,זאת מאחר שאין מספיק
מקומות עבודה בישובים הערביים ועל הנהג
הערבי לנסוע למרחקים גדולים יותר כדי לעבוד
באזורי התעשייה והמסחר בישובים היהודיים.
כמות הקילומטרים מהווה פרמטר משפיע על
מספר התאונות.
ג) המצב הכלכלי במגזר הערבי פחות טוב
מאשר במגזר היהודי .עובדה זו יוצרת מצב שבו
תושבי המגזר הערבי נוסעים בכלי רכב משנות

יצור ישנות יותר .כמו כן ,מרבים התושבים לקיים
נסיעות משותפות על מנת לחסוך בהוצאות .בשל
כך ,כאשר מתרחשת תאונה ,מספר הנפגעים גבוה
יחסית ,וגם פגיעותיהם קשות יותר ,כי כלי הרכב
הם ישנים ופחות בטיחותיים.
ד) יתכן כי עדיין חסרה מודעות בקרב הולכי
הרגל לזהירות בדרכים ובקרב הנהגים לנהיגה
בטוחה יותר ,דבר אשר מעלה את שכיחות
התאונות.
הרצון הוא לשפר את המצב קיים ,אך על מנת
לבצע זאת נדרשת עבודה משולבת של מספר רב
של גורמים ושילוב ידיים של משרדי הממשלה.
עד אז ,עדיין יש צורך לוודא כי השירות שמקבל
האזרח הערבי מחברות הביטוח ומסוכני הביטוח
אינו שונה מזה שמקבל היהודי .לכן יש לאפשר
לכל סוכני המגזר לשווק פוליסות לציבור
לקוחותיו ,שהן פוליסות חובה על פי חוק.
הכותב ,סגן יושב ראש הועדה לביטוח
כללי לשכת סוכני ביטוח

איומי הסייבר

"על הגופים המוסדיים לנהל את סיכוני
הסייבר באופן אפקטיבי ,עדכני ושוטף”

בטיוטה חדשה שפורסמה השבוע בנושא ניהול סיכוני סייבר ,דורשת המפקחת מהגופים המוסדיים
למנות מנהל אבטחת סייבר ומגדירה את אחריות הדירקטוריון

רונית מורגנשטרן

ה

ממונה על שוק ההון ,הביטוח והחיסכון
באוצר ,דורית סלינגר ,פרסמה השבוע
טיוטה שנייה לחוזר ניהול סיכוני סייבר
בגופים מוסדיים וחברות ביטוח .בטיוטה זו דורשת
הממונה מינוי של מנהל אבטחת סייבר בכל גוף
מוסדי.
בנובמבר  2015פורסמה טיוטה ראשונה בנושא
ובו הוסבר על הצורך בהסדרה" :עם ההתפתחות
הטכנולוגית והתלות של פעילויות עסקיות ברשת
האינטרנט גדלו היקפם ועוצמתם של איומים
קיברנטיים ,שעלולים לשבש את פעילותם התקינה
של גופים מוסדיים ולכן עלה הצורך לעדכן את
תפיסת ההגנה של גופים מוסדיים כך שתינתן
התייחסות גם לאיומים אלו" ,נכתב בהסבר.
אחד החידושים המשמעותיים בטיוטה היה שהיא
הגדירה והגדילה את אחריות הדירקטוריון והנהלת
הגוף המוסדי הן לניהול תהליכי אבטחת מידע
וסיכוני סייבר מתמשכים ,הן להנחיה ופיקוח על
יישום אבטחת המידע ,והן על מעורבות רציפה
של גורמי אבטחת המידע במכלול פעילויות הגוף
המוסדי.

דגש על סייבר
הטיוטה השנייה ,שפורסמה השבוע ,מבטאת שינוי
בתפיסת איומי הסייבר הכוללים את כלל האיומים
הטכנולוגיים ,כאשר היבטי אבטחת מידע ואבטחה
פיזית הינם הבסיס למענה לאיומי הסייבר .כך
לדוגמה ,שונה שמו של החוזר ,הדרישה החדשה

תמונת
עמלות

סטודיוהראל
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ריסק

בקליק

שינוי תפיסתי

היא למינוי ממונה הגנת סייבר ולא ממונה אבטחת
מידע .גוף מוסדי נדרש עתה להגדיר מדיניות
לניהול כולל של סיכוני סייבר שביניהם ,בין היתר,
גם איומי אבטחת מידע וכדומה.
"שינוי התפיסה מבטא את התפיסה הרווחת
שהמדינה משרישה כעת ,בכל הקשור להתמודדות
כוללת עם סייבר" ,מציינים באוצר בהסברים
לטיוטה.
באוצר הגדירו את תפקידו ואחריותו של מנהל
אבטחת הסייבר:
א) גוף מוסדי ימנה מנהל אבטחת סייבר בעל
מומחיות וניסיון מוכחים בתפקיד ניהולי בתחום
הגנת הסייבר.
ב) מנהל אבטחת סייבר לא ימלא כל תפקיד שעלול
לפגוע ביכולתו לבצע כראוי את תפקידו כמנהל
אבטחת סייבר או להגבילה ,ויהיה כפוף לאחד
מחברי ההנהלה החברים בוועדת ההיגוי.
ג) חבר ההנהלה הממונה על מנהל אבטחת סייבר

תמונת
סוכן

תמונת
לקוח

אתר הלקוחות
החדש

תמונת
מעסיק

עסק
בקליק

יהיה אחראי על הפעילות המתבצעת בתחומי ניהול
סיכוני הסייבר וכן על בקרת תכנית העבודה בנושא
זה ,בהתאם למדיניות ניהול סיכוני הסייבר של
הגוף המוסדי.
ד) מנהל אבטחת סייבר יפעל ליישום מדיניות
בתחום ניהול סיכוני סייבר בגוף המוסדי ,ייעץ
וינחה את הגוף מוסדי בנושאי הגנת סייבר ,יקבע
נהלי עבודה ,ומסגרת דיווחים ויבצע פיקוח ובקרה
בנושאים אלו.
ה) למנהל אבטחת סייבר יוקצו המשאבים והמקורות
הנאותים לביצוע תפקידו.
בנוסף לכל אלה ,הטיוטה החדשה מרחיבה את
הפלטפורמה לפעילות דיגיטלית מלאה מול
לקוחות ,מאפשרת שימוש במחשוב ענן ומסדירה
את פעילות הממשל התאגידי הקשורה להיבטי
סיכוני סייבר בגופים מוסדיים.
"על הגופים המוסדיים לנהל את סיכוני הסייבר
באופן אפקטיבי ,עדכני ושוטף ,ועל בסיס עקרונות
ממשל תאגידי נאותים הכוללים התייחסות
לשיטות ,לתהליכים ולבקרות ובאופן אשר יאפשר
להם להתמודד עם איומי סייבר ולנהל אירועי
סייבר .לאור מרכזיות גופים מוסדיים בשוק ההון
הישראלי ,ולאור הסיכון הגבוה בתחום הגנת
הסייבר ,מצופה מגוף מוסדי לאמץ סטנדרטים
גבוהים בתחום זה" ,נכתב בטיוטה.
הגופים המוסדיים התבקשו להעביר את הערותיהם
עד ל־ 12במאי  .2016הדיונים בהערות ייערכו ב־30
עד ה־ 31במאי.

המכלול שלי
עבורך ,להמשך שנים של צמיחה

בחינה במחלוקת

תלונות על מבחן מכשיל להסמכת
בוגרי המכללה לפיננסים וביטוח

הסטודנטים מתלוננים על שאלות המנוסחות בצורה לא הוגנות ולא תואמות של חומר
הלימוד במבחן ביסודות ודיני ביטוח  ‰משרד האוצר בתגובה :הבחינה תקינה

ר
צילוםfotolia :

ק  67%עברו את בחינת ההסמכה
של בוגרי המכללה לפיננסים
וביטוח ,ו־ 48%בלבד עברו
בביטוח הפנסיוני – כך עולה מתלונות
על המבחן ביסודות ודיני ביטוח" .אנו
מוצפים בפניות רבות של תלמידים אשר
נבחנו ב־ 16במרץ" ,כתבו לפיקוח על
הביטוח מנהל המכללה לפיננסים וביטוח
של הלשכה ,איליה ליכטרמן ,ויו"ר תחום
יסודות וביטוח כללית במכללה ,אסתר
קאלו" .כל הסטודנטים הפונים מתלוננים
בחינה קשה בצורה יוצאת דופן
על הקושי יוצא הדופן של הבחינה ועל
נבחנים.
שאלות הבנויות ומנוסחות בצורה לא
"על פי השחזור הראשוני שבידינו ,אכן עולה
הוגנת" .כמו כן ,נשמעו תלונות על שאלות
שלא תואמות את חומר הלימוד ולבחינות כי בחינה הייתה קשה בצורה יוצאת דופן
העבר ואף הועלו טענות של ניסיון להכשיל והדגשים בה היו לעיתים על נושאים שוליים
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ולא משמעותיים בחומר" ,טענו השניים
שציינו לדוגמה מספר שאלות שקוממו
במיוחד את הסטודנטים והמרצים.
עוד קבלו הפונים על מושגים בביטוח
משנה שחורגים ממה שסוכנים לומדים
בקורס הכשרה ביסודות ודיני ביטוח,
ומוכרים רק למי שכבר עובד בתחום זה.
"מטרתה של בחינה ביסודות ודיני ביטוח
היא לבדוק מוכנות בתחום מושגים
שישמש את הסוכן בחייו המקצועיים.
לפעמים יש הרגשה שמחטיאים את
המטרה" ,הסבירו ליכטרמן וקאלו.
ממשרד האוצר נמסר בתגובה ,כי הבחינה
נבדקה ונמצאה תקינה.
רונית מורגנשטרן

חדש!

חבילות מדיכלל 2016
כלל ביטוח ממשיכה להוביל ומציגה את חבילות הבריאות החדשות
מדיכלל | פרימיום

מדיכלל | בייסיק

מדיכלל | פירסט
ניתוחים בחו״ל

חבילה
ניתוחים ומחליפי ניתוח
בישראל
ניתוחים ומחליפי ניתוח
בחו״ל
השתלות וטיפולים מיוחדים
בחו״ל
תרופות
נספח הרחבה לתרופות
נספח ייעוצים ובדיקות

מדיכלל | פרימיום

מדיכלל | בייסיק 2016

מדיכלל | פירסט

המסלול מציע שתי חבילות:

לפרטים פנה/י למפ״ע כלל ביטוח במרחב שלך

כלל
ביטוח

נת 2015

התנאים המלאים והמפורטים ,לרבות סייגים וחריגים ,מופיעים ומפורטים בתנאי הפוליסה.
המידע במודעה זו אינו מחליף את תנאי הפוליסה ,ובכל מקרה תנאי הפוליסה יגברו.
ההצטרפות לפוליסה כפופה לאישור החברה ולחיתום רפואי.
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חבר
תב

טוח הבריאות
י
לש

תרופות והשתלות

קריאה מהנה

לשנות סדרי עולם :ספרו
של דב ברומר יוצא לאור

עם צאתו לאור של הספר "החצר האחורית של הביטוח" ,מספר הסוכן הוותיק דב
ברמור ,בראיון ל"ביטוח ופיננסים" על המסר שניסה להעביר

ל

א בכל יום אנחנו יכולים לקרוא ספר
שכותב סוכן ביטוח על העולם בו הוא
פועל .השבוע יוצא לאור ספרו של
הסוכן וחבר הלשכה הוותיק ,דב ברומר ,שהוא
מומחה בתחום הסיעוד .ברומר עובד כסוכן
ביטוח כבר  43שנים ואת דרכו החל בחברת
הסנה בחיפה .כמיסיונר חסר פשרות (כפי שהוא
מכנה את עצמו) לא היסס להילחם גם בבתי
משפט מול חברות הביטוח הגדולות ,שהתנכלו
לו אישית ,והפסיקו עבודתם עמו .כשניצח
בבית המשפט ,קיבל גושפנקה על כך שיזם
את רכיב הסיעוד בביטוח המשלים של קופת
חולים כללית ,בו מבוטחים היום
מיליוני אנשים.
כבר  20שנה שברומר הוא
נושא הדגל במאבק נגד ביטוחי
הסיעוד הקולקטיביים והוא
אינו מהסס לסגור חשבון עם
חברות הביטוח ,שמעדיפות את
הרווח על פני טובת המבוטח ,עם
ארגוני העובדים שהעדיפו את
ההצעות הזולות בעצת יועציהם,
והיום מתנערים מאחריות ,ועם
הרגולטורים שלאורך השנים
התעלמו מהנתונים שהיו בידיהם

הצבאי ,המשכתי את חיי באופטימיות
ומקריאותיו ופניותיו אליהם ,כי מדובר
ובהתלהבות יצירתית .לדעתי
ב"פצצת זמן מתקתקת שתתפוצץ
יש חשיבות לכבוד הדדי,
בפני כולם".
לפרגון ,ולמוסריות ובעיקר
מאחורי החלטתו של ברומר
לתת מרחב וסיכוי לכל
עומד אותו המשבר הגדול של
אדם .בספר תיארתי את
הביטוח הסיעודי הקבוצתי.
הכאב העז שחוויתי כאשר
"מאות אלפי מבוטחים צפויים
אבי הפך לאדם סיעודי ואת
לשלם על כך ביוקר" ,אומר" .כמי
האסון הכלכלי והנפשי .לימים
שמעורב בכל נבכי נשמתו בנושא
עמדו לנגד עיניי אזרחי ישראל
כאוב זה ,אני מנסה בספרי לעורר את
מודעות כלל הציבור ולמצוא עבורם "בזכות יזמות מקורית כשבניתי תוכניות ביטוח סיעוד,
וחשיבה יצירתית
אפשר לבל יקלעו למצוקה כלכלית
פתרונות מוזלים ויצירתיים .הספר גם
לשנות סדרי עולם"
במצבים כאלה .בזכות יזמות מקורית
מאפשר לחלוק מניסיוני
הרב עם סוכני הביטוח והציבור .וחשיבה יצירתית אפשר לשנות סדרי עולם.
נאבקתי שנים רבות בסוגיה זו ,ספר זה מתאר את דרכי והוא מורשתי לדורות
אך כמעט ללא הועיל .אולי ספר הבאים".
אינך חושש מחברות הביטוח שיתנכלו לך
שמרכז את הנושא החמור הזה
יעלה אותו לסדר היום ויביא כתוצאה מכתיבת הספר?
"ניסיתי להביא את האמת שלי ואת העובדות
לפתרונות יעילים”.
מה המסר שאתה רוצה האמיתיות כפי שהן מובאות בספר .גם כשאני
נתקל בביקורת ומעבר לכך מצד חברות
להעביר?
"בחיים צריך לראות את חצי הביטוח ,לעולם לא אוותר על דרכי וחלומותיי
הכוס המלאה .למרות האסון ותקוותי להמשיך לבנות גם בעתיד ,יחד עם
הגדול שפקד את משפחתי חברות הביטוח ,תוכניות ויוזמות למען ציבור
בנפול בני ינון בעת שרותו האזרחים להסתכל רק קדימה בגאווה".

כשאנחנו מחוברים,

אנחנו חזקים יותר!
כרמים  -סוכנות הביטוח הגדולה והוותיקה,
מזמינה אותך להצטרף למשפחה
ליהנות מגמישות וחופש פעולה כסוכן
מרוח גבית בהתמודדות עם אתגרים שונים
ומידע רחב של קהילת סוכנים חזקה

עמיר פלישמן052-802-9435 :
cramim.co.il
amir@cramim.co.il
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פגיעה בסוכנים

זעם בלשכה :נחשפה הקלטה של
נציגת הפניקס משמיצה סוכן
בלשכת סוכני הביטוח טענו כבר בעבר כי חברת הפניקס פוגעת בסוכניה ,בין היתר
כשהיא מציעה הנחה בביטוחי הרכב על חשבון הסוכן  הפניקס טוענת“ :כשל נקודתי"
רונית מורגנשטרן

ה

פניקס מחפשת כל דרך
לעקוף ולפגוע בסוכניה ,כך
טענים בלשכת סוכני ביטוח.
היא עושה זאת באמצעות הנחה על
חשבון הסוכן בביטוחי רכב עד איפוס
עמלתו ,ובשיווק ישיר של ביטוחי
רכב מעל ראשי סוכניה במחיר נמוך
ממה שמאפשרת לסוכניה בשוטף .היא
מעסיקה משווקים שכירים הפונים
לעסקי הסוכן בביטוח פנסיוני עם
הצעה לוותר על שירותיו של הסוכן,
תמורת הפחתה בדמי הניהול והיא פונה
ישירות ללקוחות הסוכנים לשיווק
מוצרי ביטוח נוספים מעל לראשם.
הפניקס גם דורשת מסוכניה לצרף
,לכל צירוף ו/או חידוש ביטוח ,הצהרה
שפעלו על פי חוזר הצירוף של הפיקוח על מנת
להסיר מעליהם כל אחריות ,למרות שעל פי
החוזר מדובר באחריות משותפת לחברה ולסוכן.
הטענות הועלו גם בעבר ,אך קיבלו משנה
תוקף לאור תלונת סוכן ,לפיה נציגה טלפונית
של חברת הפניקס פנתה ללקוח שלו ,והציעה

אייל לפידות,
מנכ"ל הפניקס

פגישה עם מנהל הלקוחות בחברה כדי
לבצע סקירת ביטוחים והוזלת עלויות,
בתוספת השמצת סוכני הביטוח.

"המחיר זול יותר
ללא סוכן"

נציגת הפניקס" :בגלל נציג
מהפניקס ,נוכל להוריד עלויות .הוא
יוריד את עמלת התיווך של הסוכנים.
כן ,הסוכנים מקבלים עמלות ולכן
המחיר זול יותר כשקונים ללא סוכן"

בהקלטת השיחה טוענת הנציגה,
בין היתר בפני הלקוח" :בגלל נציג
מהפניקס ,נוכל להוריד עלויות .הוא
יוריד את עמלת התיווך של הסוכנים.
כן ,הסוכנים מקבלים עמלות ולכן
המחיר זול יותר כשקונים ללא סוכן".
אותו סוכן פנה ללשכה וביקש
התערבותה המיידית כדי להגן על שמם
הטוב של הסוכנים ועל לקוחותיהם.
מהפניקס נמסר בתגובה" :לצערנו
מדובר בכשל נקודתי ,הפניקס מכבדת את
סוכניה ואנחנו לומדים את התלונה על מנת
לשפר את תהליכי העבודה".
מהלשכה נמסר עוד כי "התנהלות הפניקס
כפי שבאה לידי ביטוי בכתבה תידון במוסדות
הלשכה וייבחנו דרכים למגר התופעה".

כספות חצור החברה האמינה ביותר לכספות בארץ
במבצע מיוחד שלא יחזור לכספת הטובה ביותר

לכספת משוריינת

משקל 110 :ק"ג
מידות חוץ בס"מ :גובה  ‰ 57רוחב  ‰ 38עומק 40
 ‰עובי :גוף ודלת  10מ"מ פלדה

מחיר מיוחד לסוכני הביטוח

 ₪ 2,800כולל מע"מ
*המחיר אינו כולל הובלה והתקנה
בקרו אותנו באתרwww.kasafot.com :
כספות חצור בע"מ | לתיאום והזמנות08-8566713 | 1-800-701-333 :
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חדשות הלשכה

מחוז תל אביב בעד שינויים

ה

צילום :אייל גליה

שבוע קיים מחוז תל אביב כנס של לימודים וכיף במרכז פרס לשלום ביפו .נוגה
עקל ,יו"ר המחוז מסבירה" :בכוונה בחרנו במקום הזה ,מתוך מחשבה על שינוי,
שזה הנושא המרכזי בחייהם של סוכני הביטוח בתקופה זו .רציתי מקום שישדר כיף,
נינוחות ויופי .ואכן קיבלתי תגובות רבות ונלהבות של סוכנים שהשתתפו בכנס
על הבחירה במקום".
הכנס נפתח בדבריה של יו"ר המחוז עקל נוגה אשר סקרה את התכנית השנתית
לכנסי המחוז .במרכז דבריה התייחסה לקשיים בפניהם עומדים סוכני הביטוח אך
ציינה כי "למרות הקשיים ,נעשה מהלימון לימונדה" .לדבריה ,הסוכנים חייבים
להתאים את עצמם לשינויים בענף ,להיות מקצועיים יותר ,לקצר זמן תגובה,
לחסוך בעלויות ועוד" :סוכן הביטוח לא הולך להיעלם – הוא כן הולך להשתנות
ולשנות" ,סיכמה.
אוהד חמו ,כתב ערוץ  2לענייני שטחים,
ריתק את המשתתפים בסיפוריו על האנתיפידה
השלישית טרור הסכינים ותחזית על "מלחמת
עזה הבאה" .שחר שרצקי ,משנה למנכ"ל
איתוראן אשר נתנו את שיתוף הפעולה לכנס,
הרצה על מוצרים חדשים של החברה ,וסגל
בל ,מאמנת אישית ועסקית ,הדהימה את
המשתתפים בהרצאה ובדוגמאות על שפת הגוף.
חוה פרידמן ,יו"ר ועדת האתיקה בלשכה,
שיתפה את הנוכחים בסיפורים משולחנה של
הוועדה ,שנועדה לפתור מחלוקות בדרך של
נגה עקל ואוהד חמו
גישור ולא בוררות בכדי שהמתלונן והנילון
ירגישו כחלק מהדיון ולא תהיה תחושה של איש כמנצח או מנוצח ואריה אברמוביץ,
נשיא הלשכה ,סקר את פעילותה של הלשכה בנושאים שונים ,ענה לשאלות הסוכנים
והורמה כוסית לחיים  ,נשיא הלשכה בירך את המשתתפים בחג שמח וכשר.
את הכנס סיימו הסוכנים בארוחה חגיגית ומפוארת .חוה פרידמן" :מיקום הכנס
היה נפלא ,הנושאים נבחרו בקפידה והיו מרתקים  ,נוגה הכניסה משב רוח מרענן
לכנסים .תודה לנוגה שנתנה במה לוועדת האתיקה".
במסגרת שיתוף פעולה של ועדת הבריאות בלשכה עם מחוז תל אביב ,תרמו סוכני
המחוז תרופות ללא מרשם ,שיישלחו למרכזים בחו"ל ,לטובת מטיילים ישראליים.
“אני לא מפסיקה לקבל טלפונים ,מיילים והודעות בטלפון הסלולרי ,מסוכנים
שמביעים התלהבות מהכנס ומהמיקום הנפלא” ,מסכמת עקל“ .זה היה כנס כיפי,
עם תכנים איכותיים ואווירה נהדרת”.
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ראשי הלשכה הגיעו לאילת
למפגש עם סוכני העיר

ל

אור העובדה שסוכני הביטוח באילת מתקשים להגיע לכנסים ומפגשים
של לשכת סוכני הביטוח במרכז ,החליטו ראשי הלשכה – אריה
אברמוביץ הנשיא ,ורענן שמחי ,המנכ”ל ,לרדת לאילת ולקיים מפגש מקצועי
עם הסוכנים שם.
במפגש שהתקיים השבוע במלון הרודס בעיר ,השתתפו עשרה סוכנים (מתוך
 14הפועלים בה) .מיקי חכם ,מחברות הלשכה באילת ,סיפרה שהיוזמה באה
מכיוון הלשכה“ :קיבלתי טלפון מאריה אברמוביץ עצמו שהציע את המפגש.
רענן התקשר גם הוא ושי שמש אירגן ותיווך .המפגש היה מוצלח מאוד ושאלות
הסוכנים העידו על הצימאון שלהם למידע .היה שיח פורה .כולם יצאו מאד

אריה אברמוביץ (במרכז רחוק) ומימינו רענן שמחי

מרוצים ,ובעיקר נוכח הדגש ששמה הלשכה על סוכני אילת .אני מברכת על
היוזמה ,מודה לראשי הלשכה מאד ומקווה שיהיו עוד מפגשים כאלה כבר השנה”.
במפגש סקרו אברמוביץ ושמחי את פעילות הלשכה; עו"ד עדי בן אברהם,
היועץ המשפטי של הלשכה ,הסביר על סוגיות בעולם הביטוח והמשפט;
אברמוביץ אף הרחיב בנושא הרפורמה החדשה בביטוחי הבריאות וענה לשאלות
הסוכנים.
“קיום המפגש הזה היה חשוב מאד” ,מסכם שמחי“ .אני כמנכ”ל אעשה הכל
כדי לקיים מפגשים כאלה עם הסוכנים באילת מספר פעמים בשנה .חשוב לקרב
אותם ללשכה ולפעילותה”.
רונית מורגנשטרן

חדשות הלשכה

אלף מוזמנים חגגו טקס בר ובת
מצווה של "גיבורים הקטנים"

א

ירוע ענק של טקס בת ובר מצווה של ילדי "גיבורים
קטנים" התקיים השבוע בכפר חב"ד .זה מספר שנים,
שהוועדה לפעילות וקשרי קהילה של הלשכה ,בראשות
מיכל וינצר ,יחד עם סוכנות וסוכני ביטוח ממחוזות ת"א
 מרכז ,ירושלים והשפלה ,מתנדבים ומשתפים פעולה עםתנועת "גיבורים קטנים" ,שבראשה עומדים מיכל ויריב

גואטה ,יו"ר סניף בני ברק חיים אורגל ,יו"ר מחוז השפלה
אודי הוד ,יו"ר סניף ראשל"צ אורי ששון ,יו"ר מחוז הצפון
מיכה אדוני ,יו"ר סניף פ"ת מולי זליג ,מנכ"ל הלשכה רענן
שמחי ,יו"ר ועדת רווחה עוזי ארגמן ,יו"ר ועדת כספים
אבי ברוך וסוכנים וסוכנות רבים.
הסוכנים שהשתתפו העידו על אירוע מרגש במיוחד
וציינו כי היה שווה לעזוב את הכל כדי לתת למען הקהילה.

הלב התרחב

וינצר" .גיבורים קטנים" היא תנועה חברתית הפועלת למען
ילדי החינוך המיוחד הסובלים ממגבלות שכליות ,ומבוססת
כולה על פעילות התנדבותית של מאות מתנדבים.
באירוע המרגש השתתפו כאלף איש ,ביניהם גם יו"ר מחוז
ירושלים שמואל אשורי ,יו"ר סניף חולון־בת ים עמוס

בסיום האירוע אמרה טליה נוימן ,חברת הוועדה לפעילות
וקשרי קהילה ואחראית מטעם הוועדה על הפעילויות עם
"גיבורים קטנים"" :היום הייתה לנו שוב הוכחה מדהימה
איזה לב ענק יש לסוכנות וסוכני הביטוח של לשכת סוכני
ביטוח .תודה באופן אישי לכל הסוכנות והסוכנים שבאו
ונתנו יד להצלחת האירוע .אין ספק כי כולנו יצאנו עם לב
שגדל והתרחב בזכות רגשות הנתינה והקבלה מיום מיוחד
שכזה .מאחלת לכולנו שתמיד תעמוד לצדנו הזכות לתת
ותהיה נר לרגלינו ,וכמו המשפט מפרקי אבות" :גדול
המעשה מן העושה".

"העבודה המשותפת רק תתפתח"
אני מברך את מחוז הצפון
במגדל חברה לביטוח ,ואת יו"ר
המחוז ,שלמה מנור על שיתוף
הפעולה שלכם עם סוכני הביטוח.
אני בטוח כי העבודה המשותפת
שלנו רק תתפתח ותגדל" .כך אמר
אריה אברמוביץ ,נשיא לשכת
סוכני ביטוח ,בכנס אלמנטר שקיים
מחוז הצפון של חברת הביטוח מגדל
בתחילת השבוע במלון דן כרמל.
אברמוביץ תקף בדבריו את התנהלות המסלקה
הפנסיונית ואמר" :כידוע לכם ,המסלקה הפנסיונית

"

ממשיכה ליצור כאוס בענף
הביטוח ולפעול תוך כדי יצירת
תקלות ,חרף החיוב על סוכני
הביטוח לשלם על השירותים
שלה" .בנוסף שיתף נשיא הלשכה
את משתתפי הכנס בכללים
לצירוף לקוח לביטוח אלמנטר –
עשה ואל תעשה".
בכנס ,שארגן שלמה מנור ,יו"ר
מחוז חיפה במגדל ,השתתפו בין
היתר מוטי קינן ,סמנכ"ל בכיר במגדל ויוסי פרץ ,מנהל
מחלקת אלמנטרית בחברה.

מגדל & שגריר

סוכנים יקרים ,אנו שמחים לעדכן אתכם בשיתוף פעולה
בין חברת הביטוח מגדל לחברת שגריר ,שהחל ב.1.1.2016 -
מעתה מבוטחי מגדל יוכלו לבחור גם בשגריר כספק
שירותי דרך וגרירה מן המניין.
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אירועי הלשכה
מחוז השרון יערוך אירוע
הרמת כוסית ב־ 18.4בין השעות
15.00־ 19.00חניה ללא עלות
באזור המתחם במרכז הכנסים
 ,09ברחוב התעש  ,14כפר סבא
מחוז ירושלים יקיים ב־18.4
יום עיון והרמת כוסית בשיתוף
פוינטר ,בין השעות 9:00־.13:00
"סינמה סיטי" ,יצחק רבין ,10
ירושלים .חנייה ללא עלות
באזור מתחם.
מחוז באר שבע והדרום
יקיים ב־ 19.4יום עיון והרמת
כוסית לחג בשיתוף איתוראן
בין השעות 9:30־" .13:00פארק
קרסו למדע" ,העצמאות ,79
באר שבע.
מחוז השפלה יקיים ב־19.4
יום עיון והרמת כוסית בין
השעות 14:30־ ,1930בשיתוף
שומרה חברה לביטוח .אולמי
"פברז'ה כנסים ואירועים",
המפואר ,בנס ציונה .חנייה ללא
עלות באזור המתחם.
מחוז חיפה והצפון יקיים
ב־ 20.4הרמת כוסית לחג
הפסח בין השעות 10:00־,14:30
בשיתוף חברות הביטוח :מנורה
מבטחים ,איילון חברה לביטוח,
כלל חברה לביטוח ושומרה
חברה לביטוח" .ימה" כנסים
ואירועים ,דויד אלעזר  ,10חיפה
סניף חיפה ישתתף ב־26.4
בצעדה לזכר נופלי הדישון בין
השעות 10:00־ ,16:00בשיתוף
"סטארט שרותי דרך  -קופל
גרופ" .רחבת בית העם ,מושב
הדישון.

שגריר ,שירותי רכב

רחוב הנפח  ,8ת.ד ,1715 .א.ת .חולון5811701 ,
לקבלת פרטים נוספים ,קו חם לסוכני ביטוח03-5578822 :

לפני סיום

הדואט המושלם :איילון מוקירה את
הסוכנים המצטיינים ,והקשר עימם

איילון חברה לביטוח קיימה אירוע לסוכנים המצטיינים שעמדו ביעדים
הנדרשים  ‰מנכ"ל החברה" :הצלחתה של איילון קשורה באופן ישיר
לממשק המיוחד שלה עם הסוכנים ואנו נמשיך לטפח קשר זה"

א

ירוע הוקרה לסוכנים המצטיינים של איילון
חברה לביטוח התקיים השבוע (א') .הסוכנים
המצטיינים הם אלו שעמדו ביעדי התפוקה
הנדרשים לכניסה למועדוני היוקרה של החברה,
מועדוני "צמרת איילון" בביטוח חיים ובריאות וכן
בביטוח כללי .באירוע ,בו נשא דברים גם נשיא ומייסד
קבוצת איילון ,מר לוי רחמני ,הוענקו מגני הוקרה
לסוכנים המצטיינים וכן לנשיאי המועדונים .עוד נכחו
באירוע נשיא לשכת סוכני ביטוח בישראל ,אריה
אברמוביץ וסגניו וכן מנכ"ל הלשכה ,רענן שמחי.
האירוע מותג בשם "הדואט המושלם" ,המבטא
את הקשר המיוחד בין איילון לסוכניה ונערך במלון
"דיוויד אינטרקונטיננטל" בתל אביב ,בהשתתפות
כ־ 450מוזמנים" .הדואט המושלם מבטא את תפיסתנו
– אנשים לשירות אנשים ,עבודה משותפת של אמון,
הוגנות ושירותיות עם שותפינו האסטרטגיים ,סוכני
הביטוח" ,אמר מנכ"ל איילון ,אריק יוגב" .איילון החלה

מימין :יונל כהן ,לוי רחמני ואריק יוגב

בשנת  2016מספר שינויים אסטרטגיים במטרה להגדיל
משמעותית את הערך של החברה בשנים הבאות
והצלחתה בשינויים אלו קשורה באופן ישיר לממשק
המיוחד שלה עם הסוכנים ואנו נמשיך לטפח קשר
זה .אני בטוח ,כי איילון תמשיך לצעוד עם הסוכנים
להישגים חדשים ופורצי גם לאורך שנת העסקים
הנוכחית ואנו נהווה בסיס איתן ותומך לפעילות זו".

קורס לעוזרים
מקצועיים במשרדי
הסוכן יוצא לדרך
בעקבות תלונות סוכנים רבים על מצוקת כוח
אדם קשה בתחום האלמנטארי ייפתח בתחילת
מאי קורס לעוזרים מקצועיים במשרדי הסוכן.
הקורס אותו יזם יו"ר סניף חיפה בלשכה ,ליאור
רוזנפלד ,בא לתת מענה למחסור ברפרנטים
מקצועיים בתחום ביטוחי הרכב ,הדירות
והעסקים בסוכנויות הביטוח .
"אנו עדים למחסור הולך וגובר של פקידות
ופקידים אלמנטריים ,אומר רוזנפלד" .בשנים
האחרונות מעטים הסוכנים שהכשירו כוח אדם
חדש ומרביתם העדיפו לקלוט עובדים מסוכנויות
אחרות ,מה שגרם לתופעת הדלת המסתובבת
שבה עובדים עברו מסוכן לסוכן ,לרוב תמורת
תוספת של כמה מאות שקלים למשכורת .הענף
משווע לעובדים מקצועיים נוספים וכולי תקווה
שבסיום הקורס נוכל לשגר לתוכו כוח אדם
איכותי".
הקורס שייפתח ב־ 2במאי ויימשך כ־16
שבועות משלב בתוכו מושגי יסוד ,סוגי ביטוח
וכלים בסיסיים לתחילת עבודה במשרדי
הסוכן .מהקורס הקודם ,שהתקיים ב־ 2015יצאו
כ־ 22בוגרים שהשתלבו במשרדי הסוכנים.

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2015מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

דרושים
לסוכנות ביטוח מובילה דרוש\ה סוכן\ת ביטוח
לעבודה מעניינת ומאתגרת ו\או מפקח רכישה
לצורך קידום ופיתוח קבוצת סוכנים .קורות חיים
למייל jennyl@dorot-ins.co.il
מיידית דרוש/ה עובד/ת מקצועי/ת ורציני/ת
למשרה מלאה ,ידע וניסיון בביטוח אלמנטרי,רכב.
ידע במחשוב  054-7744340נא לשלוח קורות חיים:
avisib@netvision.net.il
דרושה פקידה לעבודה בחצי משרה או במשרה
מלאה במשרד ביטוח ופיננסים בבני ברק ליד
משרדי בסר  .ניתן לפנות ליצחק 0544433244 -
חתם/ת עסקים ברמה גבוהה ,שליטה בהנדסי,
וניסיון מוכח ,למשרה מלאה בפתח תקוה.
למתאימים יוצעו תנאים טובים ואופק קידום.
קורות חיים למיילjobs@avivit.co.il :
דרוש/ה פקיד/ה ביטוח חיים עם ניסיון וידע
בעבודה מול חברות הביטוח והלקוחות .נא להעביר
קורות חיים לbootsi@pitronot-bit.co.il-
למשרד ביטוח בחולון דרוש/ה פקיד/ה ביטוח
אלמנטרי  ,לטיפול בקהל הלקוחות .חובה ניסיון של
שלוש שנים בהפקה וטיפול בביטוחי רכב ודירה.
טיפול בחידושי רכב ,דירה ועסקים טיפול בתביעות
ומתן הצעות ללקוחות ולעסקים חדשים .דרישות
חובה ניסיון בהפקה ובטיפול בביטוחי רכב ודירה
יכולת עבודה תחת לחץ נא להעביר קורות חיים
למייל yuval@seiffer-ins.co.il
דרוש/ה סוכן/ת ביטוח בתחום ביטוח חיים לעבודה
 7 | 12באפריל 2016

במשרד ביטוח ותיק ומנוסה .תנאים טובים
למתאימים /ת המשרה ברחובות לפרטים :פאני -
fany@newafikim.co.il 054-6080300
דרוש/ה עובד/ת מקצועי/ת למשרה מלאה
בירושלים במרכז העיר ,ידע וניסיון בביטוח
אלמנטרי פרט ומחשוב יתרון .תנאים מעולים
למתאים/מה .ניתן לשלוח קו”ח למייל
shmolik@hayot-ins.co.il
דרוש עובד מקצועי למשרה מלאה/חלקית
ברחובות .ידע וניסיון בביטוח אלמנטרי פרט
ומחשוב .תנאים מעולים למתאים .ניתן לשלוח
קו”ח למיל atidbat@gmail.com
דרוש פקיד/ה למשרה חלקית בראשון לציון .ידע
בביטוח רכב ורצוי דירות ,ידע במחשוב ובעבודות
משרדיות .ניתן לשלוח קורות חיים
Yossi@zilbi.co.i
סוכנות ביטוח “עתיד-ניהול פנסיוני לעצמאים”
מגייסת לשורותיה סוכנים .אנחנו מחפשים סוכן/ת
ביטוח עצמאית עם חשיבה לטווח רחוק ,ראש
גדול ,יחסי אנוש מעולים ובעל/ת רצון לבנות תיק
פנסיוני ולייצר הכנסה פאסיבית .אנחנו מציעים
עתודה ניהולית ואפשרויות קידום לניהול צוות
סוכנים איתור לידים בצורה עצמאית  +קבלת
לידים חמים מהסוכנות .רישיון פנסיוני חובה! ניסיון
במכירות חובה .לתאום ראיון ניתן לפנות
: litgid10@gmail.com
דרוש/ה פקיד/ה עם ניסיון בביטוח אלמנטרי
בעיקר ,תנאים טובים למתאים/ה המשרה
ברחובות לפרטים :פאני 054-6080300
fany@newafikim.co.il

שכירות משנה

ziv@avivit.co.il

משרד חדש וגדול  (14מ"ר|) לסוכן במתחם
איכותי הכולל חדר ישיבות ,מטבחון ,ותשתיות
רשת .לפרטים avgilat@gmail.com :נייד
0525466266

בסוכנות ביטוח בפתח תקווה משרד/ים לסוכן
מרוהט/ים ,עםכל הציוד הנלווה שכלולות במחיר
(תשתית רשת ,חיבור לחברות ביטוח ,הקלטת
שיחות , ,חדר ישיבות ,חשמל ,ארנונה ,מים ,ניקיון,
חדר ישיבות מאובזר ועוד) .לפרטים:
ziv@avivit.co.il

להשכרה משרד -חדר עצמאי ועמדת מזכירה בתוך
משרד ביטוח בפתח תקווה ניתן לפנות למאיר-
0522248252

להשכרה משרד מפואר  21מטרים ,במרכז חדרה
סמוך לפיאצה ולמשרדים להשכרה .טלפון :גיני
 04-6343536אילנה 052-2260788

להשכרה חדר במשרד ביטוח ופיננסים בבני
ברק צמוד למשרדי בסר .ניתן לפנות יצחק-
0544433244
להשכרה משרד  86ממ"ר ברחוב הגיבורים 53
פינת הרברט סמואל בחדרה ב04- .₪ 2000 -
0775377140 6377399
להשכרה משרד איכותי ומסודר בראשון לציון
במרכז העיר רחוב הרצל בבניין משרדים מחודש,
חניה צמודה לסוכן ,במשרד קיימות עד  3עמדות
עבודה כולל ציוד משרד מלא ותשתיות רשת,
אזעקה ,מצלמות ועוד .רק לבוא ולשבת לעבוד.
לפרטים :אורי  ,052-2496104אפשרות כניסה
מידית
משרד יוקרתי באזור הבורסה בר”ג ,לסוכן ביטוח
חיים בריאות וחיסכון המעוניין בשרותי משרד
כוללים ורחבים בכל תחומי הביטוח הפנסיוני .ניתן
לקבל בסכום סמלי ובעבודה משותפת – אטרקטיבי
09-7738381
בסוכנות ביטוח בפתח תקוה משרד/ים לסוכן
מרוהט/ים ,עם כל הציוד הנלווה :תשתית רשת,
חיבור לחברות ביטוח ,הקלטת שיחות ,חדר ישיבות,
חשמל ,ארנונה ,מים ,ניקיון ,ועוד( .לפרטים :מ:

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
מעוניין לרכוש תיק ביטוח חיים יצחק חיימוף
052-4892421
למעוניינים בהשקעה בתיקי ביטוח .לפרטים
 dani@gsr.co.ilגשר מיזוגים ,רכישות והשקעות
מעוניין לרכוש תיקי ביטוח חיים .לפרטים -אביחי :
050-9114142
למשרד לביטוח ותיק מאוד ,דרוש תיק ביטוח
(חיים/אלמנטרי) לניהול בתנאים מעולים אפשרות
להעסקה על התיק ,אפשרות לשילוב מכירה וניהול.
סודיות מובטחת .פרטים :פאני 054-6080300 -
fany@newafikim.co.il
סוכנות ביטוח מובילה רוכשת במכפיל שוק גבוה
תיקי אלמנטרי ופנסיוני באופן מלא או חלקי.
תנאים מעולים קורות חיים ניתן לשלוח לשי
shay@klauzner.co.il 052-8033305
מעוניין לקלוט וללוות עד לרכישה של תיק סוכן.
חיים ואלמנטארי .כולל משרד ותפעול סודיות
מובטחת .מיכאל .נייד -052-8741331

