
1 | 9 בפברואר 2017 

 inf.org.il

גיליון מס' 621 … 9 בפברואר 2017

ביטוח
ופיננסים
 inf.org.il

עודד צסרקס: 

סקר שביעות 
רצון יוצא לדרך

לראשונה הסקר יבוצע 
באופן דיגיטלי

ההרשמה בעיצומה
גידול משמעותי במספר 
הצעירים שנרשמו לכנס 

הפנסיוני באילת
| עמוד 7          

הקלה למבוטחים
הממונה על שוק ההון 

ביטלה את הצורך בהצגת 
מסמכים מקוריים 

בעת תביעת ביטוח
| עמוד 3

“המשאב היקר 
ביותר בעסק”

איך לשמור על ההון 
האנושי בארגון?

| עמוד 11

"ענף הביטוח 
על סף מהפכה 

דיגיטלית"
סגן בכיר לממונה, אסף מיכאלי 

התייחס ל"חזון הדיגיטלי" 

 עמוד 4

נציגי חברות הביטוח התייחסו 
לרווחיותן ולהפסדים 

שסופג הענף בכנס עדיף

ענף ביטוח הדירות 
נמצא בהפסד

 עמוד 2

 עמוד 5

"קלענו לצורך אמיתי 
של הענף כולו" 

מוביל מיזם "הנגשת 
הלוידס" מספר על 

הצלחתו ‰ "סוכני הביטוח 
מצליחים לשמר את 

הלקוחות שלהם ולתת 
להם פתרונות יחודיים" 

 עמוד 5



2 | 9 בפברואר 2017 

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

korenly1@gmail.com ,054לפרסום במגזין: אורלי קורן  טל' 5977433־

ביטוח
ופיננסים
 inf.org.il

חדשות  הביטוח 

 אורי אומיד: "אנחנו נכנסים 
לתהליך מאוד קשה של שחיקה 
 רגולטורית וחוזרים שמגדילים 
 את עלויות האחזקה, מצד שני 
יש לנו את אלמנט הסולבנסי 

שהוא מאוד מבורך"

שנה " מרוויחות  המסורתיות  הביטוח  חברות 
דבר  בסופו של  אחרת.  בשנה  ומפסידות  אחת 
לשוק,  בהשוואה  הפניקס,  תחרותי.  שוק  זה 
לא מפסידה ולאורך שנים מרוויחה כי היא ידעה 
שיודעת  מי  יותר.  הטובים  הסוכנים  את  לבחור 
אחד  צעד  ולעשות  ואקטואריה  טכנולוגיה  לקחת 
כך  נכון".  זאת  לעשות  יודעת  הרפתקאות,  ללא 
אייל בן סימון, משנה למנכ"ל ומנהל תחום  אמר 
את  אמר  סימון  בן  הפניקס.  בחברת  כללי  ביטוח 
הדברים במהלך פאנל על רווחיות חברות הביטוח 
שהתקיים  עדיף  כנס  במסגרת  האלמנטר,  בתחום 

ביום שלישי השבוע.
אינה  בביטוח  הרגולציה  סימון,  בן  לדברי 
מאוזנת כי "כמעט כל היושבים פה מפוקחים על 
ידי הפיקוח על הביטוח, שהוא מאוד חזק ועקשן. 
הפיקוח על השמאים והמוסכים הרבה יותר מאוזן. 
מילה  כל  על  יושבים  ההון  שוק  רשות  אנשי  שם 
ומחשבים כל שקל. פיקוח לא מאוזן יוביל לעליית 

מחירים", התריע בן סימון.
הביטוח  יועץ  הפאנל,  מנחה  לשאלת  בתשובה 
האלמנטרי חגי שפירא, כיצד שומרת הפניקס על 
רווחיות בתחום האלמנטארי לעומת המצב בענף, 
אמר בן סימון כי "אנחנו באמת עובדים עם סוכנים 
יש  קסמים,  אין  טובים.  מוצרים  שמוכרים  טובים 
הקטנים".  בפרטים  והתמקדות  עבודה קשה  הרבה 
אמיל וינשל, משנה למנכ"ל מגדל ומנהל חטיבת 
במסגרת  אמר  בחברה,  ההפצה  וערוצי  הלקוחות 
צריכים  הביטוח  בחברות  המנהלים  כי  רב-השיח, 
להיות יותר ממוקדים ולרתום את הסוכנים אליהם. 
"יש תנועה של סוכנים ואם הם רוצים לשרוד את 
החברות  הקיימים,  באתגרים  לעין  הנראה  העתיד 
לא צריכות להשתולל אלא לתמחר בצורה נכונה 
יותר. הרגולציה שתעשה מה שהיא צריכה לעשות, 
לא  עדין  ואנחנו  בעיתון  שהתפרסמו  חוזרים  יש 
בעד  גם  אנחנו  זול.  פופוליזם  זה  אותם.  קיבלנו 
בסופו  והמוסכים.  השמאים  עם  הקשר  את  לנתק 
של דבר, אנחנו הצינור שהציבור נדפק דרכו עם 

העלייה בעלויות", אמר וינשל.
בענף  ההון  שוק  רשות  לרפורמה של  בהתייחסו 
יו"ר  גם  שהוא  וינשל,  טען  לרכב,  החובה  ביטוחי 
שילחם  כלי  יהיה  לא  "הפול  כי  ה"פול",  תאגיד 
בסוכנים ולא בחברות. שר האוצר צריך שיעורים 
יודע  הביטוח  על  הפיקוח  גם  מאזנים.  בקריאת 

שצריך להסתכל על דברים אחרת. זו הזיה אופטית, 
השפעות  אלא  מהחיתום  הרווחים  היו  לא  אלה 
סבור  אני  עברו.  בשנים  שנעשו  השקעות  של 
שהמחירים לא ירדו ב-40% כפי שהבטיחו באוצר, 

אלא הם ככל הנראה במגמת עלייה".

הסיכון גדל
על  המפקחת  החליטה  שנה  לפני  כי  לציין  יש 
משמעותית  הפחתה  על  סלינגר,  דורית  הביטוח, 
בתעריפי הפול וחייבה את חברות הביטוח למחיר 

נמוך יותר מתעריפי הפול החל מ-2017.

אורי אומיד, מנכ"ל שלמה חברה לביטוח, תקף 
גם הוא את הרפורמה של האוצר בביטוח החובה. 
"אנחנו עוברים תהליך מאוד קשה. לוקחים תוצאות 
עבר ומקרינים לגבי העתיד. האוצר החליט שענף 
החובה.  בענף  שקל  מיליארד  הרוויח  הביטוח 
מהרווחיות   70%-60% בערך  הוא  הזה  המיליארד 
שאינו  משוק  שהגיעו  הביטוח  ענף  כל  של 
רגולציה  של  תהליך  עוברים  אנחנו  יותר.  קיים 
אקטיבית. כל חברה יושבת ונאלצת ליישר קו עם 

הפרמיה הראויה בעיני הפיקוח על הביטוח", אמר 
אומיד והוסיף כי "ב-2013 החלטנו להכניס מבטחי 
חשיבה  שזו  לי  אמרו  החובה.  ביטוח  לתיק  משנה 
שלי.  העסק  את  היטב  מנהל  ואני  לקופסה  מחוץ 
נכנסים  אנחנו  לתהליך.  הצטרף  מהענף  חצי  מאז 
לתהליך מאוד קשה של שחיקה רגולטורית וחוזרים 
שני  מצד  האחזקה,  עלויות  את  מאוד  שמגדילים 
יש לנו את אלמנט הסולבנסי שהוא מאוד מבורך. 
הביטוחית  מהאחריות  ויותר  יותר  נחלק  אנחנו 
שלנו למבטחי משנה", הסביר אומיד. בתגובה אמר 
בן סימון כי "התהליך מעיד על גידול הסיכון של 
המשק הישראלי וזה לא בהכרח חיובי". בהתייחסו 
כי  אומיד  אמר  המים  ונזקי  הדירות  ביטוח  לענף 
דירות.  לשיפוץ  ענף  הוא  הדירות  ביטוחי  "ענף 
אנחנו  מים.  לנזקי  הולכות  מהתביעות   60% מעל 
שהולך  שמח  ואני  כסף  הזה  הענף  על  מפסידים 
להיות שינוי. הענף לא יכול להחזיק את ההפסדים. 
קרמיקה  לשפץ,  רוצה  הלקוח  מה  היא  השאלה 
וחלק  הזה  הענף  את  לאמוד  ידענו  לא  פרקט.  או 
מהסיכון מכרנו לחברות השרברבות, אבל עכשיו 

בעקבות מה שקורה הם החזירו לנו את הסיכון".
"יש מקומות שזיהינו כשל שוק ויש מקומות שלא. 
זה היה ענף הפסדי לכולם ולכן זה צריך להשתנות", 
אמר בן סימון. "אם מדברים על ביטוח ישיר בדירות 
דבר המספרים מראים  בסופו של  סוכנים,  לעומת 
מוצר  לא  זה  התחום.  רוב  את  מוכרים  שסוכנים 
הוא  מה  למבוטח  להסביר  צריך  והסוכן  סטנדרט, 
קונה. השוק הזה עדיין נמצא בידי סוכנים. זה מוצר 

דחיפה ולא מוצר מדף".

אייל בן סימון: "הפניקס מרוויחה כי ידעה 
לבחור את הסוכנים הטובים ביותר"

המשנה למנכ"ל ומנהל תחום ביטוח כללי בחברת הפניקס אמר את הדברים בהתייחסו לרווחיות חברות הביטוח 
בתחום האלמנטר • משנה למנכ"ל מגדל: "החברות לא צריכות להשתולל אלא לתמחר בצורה נכונה יותר"

רונית מורגנשטרן

אמיל וינשלאייל בן סימון



3 | 9 בפברואר 2017 

חדשות  הביטוח 

תביעה מ בעת  נתקלים  רבים  בוטחים 
שלהם,  הביטוח  מחברת  לפיצוי 
להם  להציג  החברה  של  בדרישה 
מסמכי מקור, בה בשעה שרובם לא שומרים את 
המסמכים האלה בני השנים הרבות. הממונה על 
שוק ההון, ביטוח וחיסכון, דורית סלינגר, פרסמה 
ויישוב  תיקון לטיוטת חוזר המתייחסת לבירור 
לדבריה,  הציבור.  בפניות  וטיפולן  תביעות 
בפעילותן  מרכזי  מרכיב  הוא  תביעות  "יישוב 
של חברת ביטוח וחברה שמנהלת קרנות פנסיה. 
הליך  במסגרת  מוסדי  גוף  של  פעולתו  דרך 
יישוב תביעות משפיעה באופן ישיר על מימוש 
זכויותיו של התובע ועל יכולתו לבחון את דרכי 
של  השונים  בשלבים  בפניו  העומדות  הפעולה 
ההליך האמור. לפיכך, קיימת חשיבות לקביעת 
במסגרת  מוסדיים  גופים  בידי  ברורים  כללים 

יישוב תביעות. 
התקבלו  ההון  שוק  לרשות  הציבור  בפניות 
גופים  מצד  בעייתית  התנהלות  על  תלונות 
מוסדיים בהליך בירור ויישוב תביעות. תיקון זה 

מבקש לאסור נהגים אלו".
"בעקבות פניות ציבור שקיבלה הרשות והעובדה 
שהטלת חובה על מבוטח להגיש מסמכים מקוריים 
כי  מוצע  בתביעה,  בטיפול  מעכב  גורם  מהווה 
מקוריים  מסמכים  לשלוח  יחויבו  לא  מבוטחים 
למבטח כתנאי להוכחת הזכאות לתגמולי ביטוח", 

נכתב בדברי ההסבר לתיקון.

נשיא  מ”מ  צפריר,  אורי  סו"ב  מסר  בתגובה 
על  מתלוננות  הביטוח  “חברות  כי  הלשכה, 
הן  לעיתים  אך  הפיקוח,  של  יתר  רגולציית 
מביאות זאת על עצמן עקב התנהלותן הקלוקלת. 
בנושא  התנהלותן  לגבי  החדשות  ההנחיות 
האולטימטיבית  הדוגמא  זו  בתביעות  הטיפול 
משך  להארכת  גרמו  מהחברות  חלק  לכך. 
ידי בקשות סרק כגון  הטיפול באופן מודע על 
נמצאים  שאינם  מקוריים  למסמכים  דרישה 
אצל המבוטח או מדוע הרופא לא ציין במסמך 
נדרש  והמבוטח  שלו  הרישיון  מס  את  הרפואי 

להמציא מהרופא מסמך חדש. 

טיפול מהיר והוגן
מוסדי  גוף  כי  הטיוטה  קובעת  עוד 

בעקיפין,  או  במישרין  ישפיע,  לא 
על שיקול דעתו המקצועי של רופא 
מלהניח  מנוס  "אין  מטעמו.  אח  או 
הביטוח  מחברת  המתפרנס  שרופא 
לטובת  קביעותיו  להגמיש  נאלץ 
החברה עקב לחץ המופעל עליו על 

עובד  כל  יידע  עכשיו  ידה. 
שמדובר  ביטוח  חברת 

מסביר  בעבירה", 
צפריר. 

בנוסף, גוף מוסדי 
אם  לבדוק  יחויב 

קיימת למבוטח פוליסת ביטוח נוספת שעונה על 
מקרה הביטוח, דרכה תטופל התביעה. "לעיתים 
והוא  מסוים  אירוע  עקב  תביעה  מגיש  מבוטח 
הביטוח  חברת  התביעה,  טופס  שבהגשת  מניח 
תממש כל זכויותיו בגין האירוע ולא כך", אומר 
צפריר. "אם לדוגמא הוא הגיש תביעה לאובדן 
כושר עבודה עקב מחלת הסרטן שמקנה לו גם 
מודע  ואינו  קשות  מחלות  פוליסת  בגין  פיצוי 
שצריך להגיש טופס תביעה נוסף, עכשיו מוטל 
כל  בגין  זכויותיו  כל  את  למצות  החברה  על 

הפוליסות הרלוונטיות שיש לו אצלה”.
כמו כן, נקבע כי חברת ביטוח של רכב פוגע 
התשלום  את  תעכב  לא  שרשרת  בתאונת 
חלוקת  בירור  לצורך  הראשון,  ברכב  לניזוק 
של  הביטוח  חברות  לבין  בינה  האחריות 
אם  התאונה,  המעורבים  אחרים  רכבים 
החברה  “חיוב  נזקיו.  את  הוכיח  הניזוק 
שנפגע  הראשון  לרכב  הפיצוי  לשלם 
מתבקש כי אין מצב שחלה עליו אחריות 
צפריר  אומר  מאחור",  נפגע  רכבו  כי 
והוסיף כי "מוטב שהחברות יגבשו בעצמן 
והוגן  מהיר  טיפול  המבטיחים  נהלים 
בתביעות מבוטחיהם ובכך ישיגו 
שתי מטרות - שינוי תדמיתן 
ומניעת  מבוטחיהם  בעיני 
הרגולטור  התערבות 

בהתנהלותן”.

אורי צפריר: "חברות הביטוח מתלוננות 
על רגולציית יתר אך לעיתים הן 

מביאות את זה על עצמן"
הממונה על שוק ההון ביטלה את הצורך בהצגת מסמכים מקוריים בעת תביעה  סלינגר: 

“קיימת חשיבות לקביעת כללים ברורים בידי גופים מוסדיים במסגרת יישוב תביעות"

רונית מורגנשטרן

תמונת
סוכן

תמונת
לקוח

ריסק בקליק תמונת
עמלות

עסק
בקליק

תמונת 
מעסיק

דירה
בקליק

אתר הלקוחות
החדש

b1
3
6
2
7
/1

6
5
7
3

דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
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 חדשות  הביטוח

קלענו לצורך אמיתי של הענף כולו. סוכני "
הביטוח מצליחים לשמר את הלקוחות שלהם 
ולתת להם פתרונות ייחודיים בעוד חברות 
הביטוח מפנות אלינו את הסוכנים עם עסקים 
לשעבר  צסרקס,  עודד  אומר  רוצות",  שאינן 
סמנכ"ל בכיר באיילון וכיום נציג ברוקר ביטוח 
אסף  עם   שיחד   ,Integro הלונדוני  המשנה 
הם  ביטוח,  בכלל  חגאי פריי, לשעבר סמנכ"ל 

 .AHF-ו OCBARS LTD בעלי חברת
לשכת  עם  השניים  חברו  האחרון  בדצמבר 
סוכני הביטוח ועם חברת איילון כדי לפתור את 
גישה  אין  שלהם  הסוכנים,  מרבית  של  הבעיה 
ישירה לשוק הביטוח הלונדוני, לויד'ס, ולכן הם 
מפסידים הרבה תיקים שבארץ אין להם פתרון. 
"ישנם מקרים לא מעטים בהם נתקל סוכן קטן 
ביטוחי  פתרון  להמציא  נדרש  כשהוא  כגדול, 
לא  הישראליות  הביטוח  וחברות  שלו,  ללקוח 
יכולות או לא רוצות למכור פתרון שכזה. במצב 
מסוכנויות  לאחת  העסק  את  מפסיד  הסוכן  זה 
באמצעות  הפוליסה  את  מנפיק  או  הענק 
עמלה  מקבל  ואז  הגדולות,  מהסוכנויות  אחת 
מופחתת ומסתכן בהעברת הלקוחות לסוכנות", 
אמר צסרקס והוסיף כי "אנו מהווים שוק משלים 
לשוק הביטוח בישראל ולא שוק חלופי. אין לנו 
ערך מוסף או רצון להיכנס למקומות בהם כבר 

יש פתרונות".
סוכני  ל-4,500  מאפשר  המשותף  המיזם 
ומבטחי  ללויד'ס  ישירה  גישה  מעין  הלשכה 
משנה נוספים בחו"ל, כשאת הפוליסה הסופית 
החשיפה  ורוב  ביטוח,  איילון  חברת  מפיקה 

לסיכון תהיה על מבטח המשנה מחו"ל.
לדברי צסרקס, קרוב ל-100 עסקים פנו וטופלו 
בתוך כחודש מאז החל המיזם לפעול, כשבשלב 
זה פרסום המיזם עובד רק “מפה לאוזן”. מרבית 
כמסוכנים,  הנתפסים  עסקים  לגבי  הן  הפניות 
מקצועית,  אחריות  החבויות,  בתחומי  בעיקר 

חבות מוצר, צד ג’ ומעבידים. 
עובדת  גם  נשכרה  ההיערכות  במסגרת 
מקצועית, טל מורן, שמטפלת ישירות בסוכני 
הלשכה. “זה לא רק הצלחה כלכלית מבחינתי, 
אלא גם כיף גדול לשמוע מהסוכן שהצלנו לו 

את הלקוח”, מוסיף צסרקס.
בהם  למקרים  דוגמאות  לספק  יכול  אתה 

טיפלתם בהצלחה?
פנה  עצים  כורתי  של  חברה  שמייצג  “סוכן 
אלינו כי הוא לא מצא חברת ביטוח ישראלית 

הזאת,  הפעילות  את  לבטח  מוכנה  שתהיה 
שכרוכה בעבודה מסוכנת בגובה. תוך זמן קצר 
סידרנו להם ביטוח. כך גם לגביי ביטוח לטייסי 
מסוקים, ימאים בים, חברת גז שהייתה צריכה 

שרצו  ומבוטחים  גדול,  חבויות  ביטוח  לחדש 
ביטוח לספורט אתגרי ולא מצאו כיסוי בארץ. 

היא  לשמחתנו  שהתפתחה  מעניינת  תופעה 
סוכנים   אלינו  מפנות  שונות  ביטוח  שחברות 
הצדדים  לכל  טוב  מצב  זה  פתרונות.  למציאת 
למבוטחים  פתרון  מוצאים  שגם  לסוכנים,   –
וגם נהנים מהאמון הגובר של המבוטח בעקבות 
הביטוח  ולחברות  למבוטחים,  הפתרון,  מציאת 
שיכולות להפנות את הלחץ אלינו כמקור טוב 

ואמין לפתרון".
איך עובד הפתרון עם איילון?

"במידה והסוכן לא הצליח למצוא פתרון עבור 
המבוקש.  הביטוח  עם  אלינו  פונה  הוא  הלקוח 

פונים  אנחנו  הקריטריונים,  על  עונה  הוא  אם 
הלונדוני.  בשוק  בעיקר  פתרון,  למציאת 
לאחר מכן אנו מקבלים הצעה לביטוח המשנה 
והלקוח  במידה  לסוכן.  פרטיה  את  ומעבירים 
מאשר את ההצעה החומר עובר לאיילון, שהיא 
זו שמפיקה את הפוליסה. זה יתרון גדול לסוכן 
מול  תהיה  שלהם  ההתנהלות  שכל  ולמבוטח, 
להתנהל  צריכים  לא  והם  ובעברית,  איילון 
ישירות מול לונדון. מי שלא עובד עם איילון 
של  פוליסה  שלו  לקוח  עבור  לרכוש  וירצה 
והוא  כמקובל,  סוכן  מספר  לו  ייפתח  איילון, 

יקבל את עמלתו מהחברה. 
"חשוב להדגיש שאנחנו לא מתחרים בסוכנים 
לאיילון  מסדרים  אלא  כסוכנים,  עובדים  ולא 
או מבטחי משנה אחרים  ביטוח משנה מלוידס 

בעולם".

חוסך כסף
 - “חנם  המשרד  שבבעלותו  חנם,  מוטי  סו”ב 
קיבל טיפול במסגרת המיזם.  סוכנות לביטוח”, 
מחברות  לביטוח  מענה  לקבל  הצלחתי  “לא 
החשמל  מתחום  מוצר  אחריות  על  ישראליות 
והאלקטרוניקה", מספר חנם. "פניתי לעודד והוא 
מחו”ל,  מצוינת  הצעה  עם  מאוד  מהר  אלי  חזר 
שאפילו חסכה למבוטח כסף לעומת כמה שחשב 

שזה יעלה. הטיפול היה מוצלח מאוד”.

תוך חודש וחצי בלבד: כ–100 עסקים 
לקחו חלק במיזם "הנגשת לוידס" 

המיזם מאפשר לסוכנים החברים בלשכת סוכני ביטוח גישה ישירה ללוידס ומבטחי משנה נוספים 
בחו"ל • עודד צסרקס: "חברות ביטוח שונות מפנות אלינו סוכנים למציאת פתרונות"

רונית מורגנשטרן

"אנו מהווים שוק משלים לשוק 
הביטוח בישראל ולא שוק חלופי. 
אין לנו ערך מוסף או רצון להיכנס 
למקומות בהם כבר יש פתרונות"

עודד צסרקס
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קר שביעות הרצון של סוכני ביטוחי ס
הפנסיה והחיים מחברות הביטוח יחל 
יפורסמו  ותוצאותיו  הבא  בשבוע 
מדובר  מרץ.  בחודש  שיתקיים  אילת  בכנס 
מהשירות  הסוכנים  של  רצון  שביעות  בסקר 
שעברה  בשנה  החברות.  מול  ומהפעילות 
יחסית,  נמוכים  ציונים  קיבלו  הביטוח  חברות 
 )7( ביותר  הגבוה  המשוקלל  בציון  כשהראל 
ומגדל בציון הנמוך ביותר )5.4(. הממוצע היה 
המינימום  ברף  עמדה  לא  חברה  כשאף   ,6.5

שהציבה הלשכה – ציון 8.
הלשכה,  נשיא  מ"מ  צפריר,  אורי  לדברי 
בקרב  "שריד"  מכון  באמצעות  יבוצע  הסקר 
לשכה.  חברי   1,000-700 של  גדול  מדגם 
הסוכנים  קודמות,  לשנים  בניגוד  לדבריו, 
דיגיטלי.  באופן  גם  הסקר  על  לענות  יוכלו 
שנפלו  החברים  כל  יקבלו  הבא  "בשבוע 
שלהם,  במייל  לסקר  השאלון  את  במדגם 
הטופס  באמצעות  עליו  לענות  יוכלו  והם 
בתוך  להגיע  צריכות  התשובות  הדיגיטלי. 

לסוכנים  יאפשר  הדיגיטלי  התהליך  יומיים. 
לענות על הסקר בזמנם החופשי, זאת לעומת 
מענה מיידי בשאלון טלפוני. מי שלא יספיק 
יקבל  דיגיטלי,  באופן  יענה  לא  או  לענות 
פנייה טלפונית ממכון שריד כדי לענות על 
השאלון", אמר צפריר. "לשיתוף הפעולה של 
חברי הלשכה עם סקר שביעות הרצון חשיבות 
רבה. לתוצאות הסקר השלכות על התנהלות 
החברות לטובת הסוכנים וציבור המבוטחים, 

ולכל אחד מאיתנו היכולת להשפיע עליו.

אסף מיכאלי: "החובה שלנו היא לעודד את 
חברות הביטוח להעניק שירותים דיגיטליים"

סגן בכיר לממונה על שוק ההון אמר את הדברים בכנס אלמנטר השבוע • בעקבות הרפורמה 
בביטוח חובה: רשות שוק ההון צפויה לפרסם הסדרה שתוזיל את ביטוחי המקיף 

רונית מורגנשטרן

סקר שביעות הרצון של הסוכנים 
מחברות הביטוח יוצא לדרך

בסקר ישתתפו סוכני ביטוחי הפנסיה והחיים • לראשונה הסקר יבוצע באמצעים 
דיגיטליים ולא בסקר טלפוני כפי שהתבצע בשנים קודמות

עולם הביטוח נמצא על סף מהפכה

אנחנו מזהים שהציבור שרוכש ביטוח מקיף "
הולך ופוחת, כי הוא הופך ליקר יותר ויותר. 
הציבור קונה רכבים חדשים אך ממעט לבטח 
אותם. אנחנו חושבים שצריך לטפל בכשל הזה 
ולאפשר תיקון בטוח ומהימן. ההסדרה שנפרסם 
בימים הקרובים תיתן מענה לכך". את הדברים 
שוק  על  לממונה  בכיר  סגן  מיכאלי,  אסף  אמר 
ההון, ביטוח וחיסכון, בכנס אלמנטר של "עדיף" 

שהתקיים ביום שלישי השבוע.
רפורמה  ההון  שוק  רשות  ביצעה  לאחרונה 
בביטוח רכב חובה, שכללה הנחות משמעותיות 
בגין פרמטרים כמו גיל הנהג, מין הנהג וקיומן 
של מערכות בטיחות מתקדמות ברכב. לדברי 
מיכאלי, מנקודת מבטה של הרשות היא עמדה 
להפחית  הצלחנו  "לשמחתי  הרפורמה:  ביעדי 

בשורה  וזו  התעריפים  את  משמעותית 
הצעירים  בעיקר  לנהגים,  גדולה 

שבהם. הרפורמה מתמרצת אותנו 
מצילות  במערכות  להשתמש 

חיים". 

מדד שירות דיגיטלי 
המראיין,  לשאלת  בתשובה 

אלי   ,ynet של  הביטוח  כתב 
הכספים  החזרת  האם  רוזנברג, 

שנתיים,  לאחר  שוב  תיבחן  לציבור  העודפים 
מצב  אחרי  תעקוב  הרשות  כי  מיכאלי  אמר 
הכספים בקרנית ומצב השוק. "לא נהסס לעשות 
את הצעדים הנדרשים. כיום אנחנו מתרכזים 
שבהחזרת  המאתגר  התפעולי  בהיבט 
לא  שהציבור  לומר  חשוב  הכספים. 
כדי  מיוחד  אקט  שום  לבצע  צריך 

לקבל את הכסף". 
בדבריו התייחס מיכאלי גם לעולם 
הביטוח ואמר כי הוא נמצא על סף 
מהפכה דיגיטלית, וצפוי להשתנות 
באופן משמעותי. לטענתו, רשות שוק 
ההון הציבה “חזון דיגיטלי” שמדריך את 

חברות הביטוח כיצד לעמוד בו. “בשנה הקרובה 
לציבור  ונאפשר  דיגיטלי  שירות  מדד  נשיק 
המבוטחים שבא לבחור את חברת הביטוח שלו, 
השירות  את  לו  שמעניקה  החברה  מי  להבין 
הדיגיטלי הטוב ביותר. יכול להיות שהדיגיטציה 
היא  שלנו  החובה  אבל  אחד  לכל  מתאימה  לא 
שירותים  להעניק  הביטוח  חברות  את  לעודד 
"אנחנו  כי  והוסיף  מיכאלי  אמר  דיגיטליים", 
והציבור  התביעה,  הגשות  בתחום  שינוי  רואים 
רוצה לבצע את התהליך הזה בצורה יעילה יותר. 
לא בטוח שזה לא כדאי גם לחברות עצמן. אנחנו 

מאמינים שזה ישרת את כלל הציבור”
ברב שיח שעסק בהגדלת מקורות ההכנסה של 
יו"ר  מונין,  אריאל  סו"ב  אמר  הביטוח,  סוכני 
ציבור  "יש  כי  בלשכה  כללי  לביטוח  הוועדה 
שלם שלא מבוטח, והלקוחות שלנו מחכים לנו. 
כמו  מוכרים  לא  כלל  שאנחנו  מוצרים  לנו  יש 

ביטוח דירה".
במילה  מהשימוש  הסתייג  מונין  בנוסף, 
"אנחנו  הביטוח.  סוכן  עם  המזוהה  "מתווך" 
מלווים את הלקוח לאורך שנים. המושג "מתווך" 
הגדרה  למצוא  וצריך  העולם  מן  לעבור  אמור 
יכול  המשפחתי'"  התא  "מנהל  אולי  אחרת, 
להיות שאם נפסיק להיות מתווכים, נוכל לגבות 

הרבה יותר".
אסף מיכאל
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סדנאות פיננסים לסוכני כלל ביטוח
המכללה להדרכת סוכנים של כלל ביטוח מציעה בימים אלו סדנאות 

שיעניקו כלים מקצועיים והתנהגותיים לשיווק מוצרי כלל

רונית מורגנשטרן

סוכנים " להדרכת  המכללה   ,"college כלל 
מבית כלל ביטוח, עורכת בימים אלו סדרת 
סדנאות בנות ארבעה מפגשים בהשתתפותם 
של כ-150 סוכנים. מטרת הסדנאות היא להעניק 
לשיווק  והתנהגותיים  מקצועיים  כלים  לסוכנים 
קרנות  הגמל,  קופות  להשקעה,  הגמל  קופת 

השתלמות ומוצרי החיסכון הפיננסי של החברה.
מתקיימות  בסדנאות  כי  נמסר  ביטוח  מכלל 
בחברה  המקצוע  אנשי  מיטב  ידי  על  הרצאות 
שוק  את  שיסקרו  בתחום,  נוספים  ומומחים 
היכרות  לסוכנים  ויערכו  בישראל  הפיננסים 

מעמיקה עם מוצרי הפיננסים של החברה. 

מקצועיות הסוכנים
על  בשמירה  הצורך  את  מבינים  ביטוח  בכלל 
להעניק  ומתכוונים  הסוכנים  של  מקצועיותם 
בתנופה  שנמצא  התחום  על  מרחבית  ראיה  להם 
מקבלים  הסוכנים  זו,  מראיה  כחלק  מחודשת. 
סקירה על תחום ההשקעות ועל מסלולי ההשקעה 
בכל מוצרי הפיננסים של החברה, ניהול פרישה 

בצורה מיטבית לצורכי הלקוח, תפעול המוצרים 
ותהליכי העבודה בחברה, ואתר "כללנט לסוכן" – 
אתר הסוכנים של החברה שעבר שדרוג משמעותי 

רק לאחרונה.
המנכ"ל  שלו,  ארז  יערוך  האחרון  במפגש 
והדרכה,  ייעוץ  באלאנס  חברת  של  והבעלים 
מכירת  על  בדגש  התנהגותית  מכירות  סדנת 
מוצרי כלל. שלו יסקור את חוקי הבסיס של עולם 
טיפול  לקוחות,  עם  פגישות  ניהול  המכירות, 

בהתנגדויות ועוד.

פיננסים  תחום  ומנהל  סמנכ"ל  הרם,  עומר 
בחטיבה לחסכון ארוך טווח בכלל ביטוח אמר כי 
האדירה  התנופה  את  ממשיך  הפיננסים  "תחום 
מהשנים האחרונות. השקת קופת הגמל להשקעה, 
תיתן רוח גבית נוספת לתחום ובכוונתנו להוביל 
סוכני הביטוח שלנו. במהלך 2017  אותו בעזרת 
של  המקצועיות  שמירת  על  רב  דגש  נשים 
ההתמחות  תחומי  את  להעשיר  במטרה  הסוכנים 
שלהם ובכך נקדם את כל הצדדים לעבר השגת 

היעדים שהצבנו לעצמנו לשנה זו". 
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 חדשות  הלשכה

ההרשמה לכנס הפנסיוני באילת בעיצומה
 עד כה נרשמו לכנס שיתקיים בחודש הבא כ־60 סוכנים צעירים • מדובר בגידול משמעותי 

במספר הצעירים הנרשמים לכנס לעומת שנים קודמות

רונית מורגנשטרן

כנס הפנסיוני הארצי של לשכת ה 
באילת,  שיתקיים  ביטוח  סוכני 
 ,2017 במרץ  20־23  הימים  בין 
הלשכה  סוכני  בקרב  רב  עניין  מעורר 
נודע  ופיננסים"  ל"ביטוח  הצעירים. 
חברים  כ־60  לכנס  נרשמו  כה  עד  כי 
זה  בשלב  תקדים  חסר  מספר  צעירים, 
ורדי,  אריק  סו"ב  לדברי  ההרשמה.  של 
בלשכה,  וכנסים  אירועים  ועדת  יו"ר 
במספר  משמעותי  גידול  הפעם  יש 
הצעירים הנרשמים לכנס, והציפייה היא 
שנותר  בחודש  יגדלו  עוד  שהמספרים 
עד לסיום ההרשמה. לדבריו, תוך ימים 

שבו  אילת,  דן  במלון  החדרים  אזלו  ספורים 
הכנס  ארגון  על  והדיונים.  ההרצאות  ייערכו 
שמלווה בסלוגן "מחשבים ערך מחדש" אחראים 
סו"ב יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני 

בלשכה, ורענן שמחי, מנכ"ל הלשכה.
לכנס  המקדים  הכנס  יתקיים  במרץ  ב־19 
הפנסיוני, של מועדון MDRT ישראל. במסגרת 

מרצה  צ'אווהן,  קומר  אסווין  יתארח  הכנס 
מאנגליה חבר מועדון MDRT העולמי שירצה 

גם בכנס הפנסיוני. 
עדיין  נמצאת  הכנס  תוכנית  ארנון,  לדברי 
בהתהוות, אך כבר אפשר לספר שבכנס ישתתף 
מנהל רשות המיסים, משה אשר, והשר לשעבר 
גדעון סער, יו"ר הוועדה הציבורית לבחינת עתיד 

הוועדה  פעילות  על  יספר  הביטוח,  ענף 
בנושאים  יעסוק  הכנס  בנוסף,  ומסקנותיה. 
הסוכן  של  המוסף  הערך  לחיזוק  הקשורים 
הרגולציה  חוזרי  ניתוח  לקוחותיו,  מול 
הסוכן  עבודת  על  ישפיעו  אשר  השונים 
ירתקו  אשר  עוגן  ומרצי  הקרובה  בשנה 
יתקיימו  וכן  ההרצאות,  במיטב  הקהל  את 

מושבים מקצועיים מיוחדים לדור הצעיר.
אחת ההרצאות היותר מרגשות שיהיו בכנס 
ספורטאית   ,)34( סמואל  מורן  של  תהיה 
ארד  במדליית  שזכה  פאראלימפית, 
שחקנית  סמואל,  האחרונה.  באולימפיאדה 
בפלג  למשותקת  הפכה  בעברה,  כדורסל 
גופה התחתון לפני 10 שנים, בעקבות התפרצות 
מום מולד בכלי דם בעמוד השדרה. לאחר תקופת 
השיקום השלימה את לימודיה האקדמיים ופעלה 
עם התאחדות ספורט הנכים להקמתה מחדש של 

נבחרת נשים בכדורסל על כיסאות גלגלים.

יובל ארנון      )מימין( ומורן סמואל

לפרטים נוספים לחץ כאן

http://www.insurance.org.il
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“מקצוע הסוכן הוא בילט־אין בענף הביטוח”
בכל שבוע נארח צעיר שיספר על עצמו, על השתלבותו במקצוע ועל עתיד 
המקצוע בעיניו ‰ השבוע: סו"ב ירון בר, בעל משרד עצמאי מפתח תקווה

גיל – 42

מצב משפחתי – גרוש + 1.

ותק במקצוע – 4 שנים. התמחות בתחום הפנסיוני

מה עשית לפני שהפכת להיות סוכן ביטוח?

“הייתי מנכ”ל מפעל אלומיניום”.

איך הגעת דווקא לתחום הביטוח?

“חיפשתי להיות עצמאי, כי הרגשתי שהגעתי לתקרת 

הזכוכית כשכיר. גרושתי עסקה בייעוץ לחברות ביטוח 

והמליצה לי להיכנס לתחום. התייעצתי עם סוכן 

הביטוח הפרטי שלי, והוא הסביר לי איך העסק הזה 

עובד. זה ניראה לי מעניין וגם הבנתי שיש בכך שליחות 

לציבור. סוכן הביטוח שלי מתמחה בתחום הפנסיוני 

ולכן הלכתי לאותו כיוון. אצלו גם עשיתי את ההתמחות”. 

 מתי הפכת לעצמאי?

“אני עצמאי שלוש שנים ברציפות. לפני כן עבדתי 

מהבית ולאחרונה פתחתי משרד בפתח תקווה. אני 

עדיין בונה את עצמי, אבל ככל שעובר הזמן, ככל שאני 

לומד יותר, נחשף למוצרים חדשים, מכיר טוב יותר את 

חברות הביטוח והמערכות שלהן, הוודאות שלי בבחירה 

במקצוע סוכן הביטוח הולכת וגוברת. זהו מקצוע רחב 

והוא כל הזמן משתנה, לכן זו שליחות בעיני לפשט את 

התחום לאדם הרגיל”.

איך אתה עושה את זה? 

“האדם הרגיל לא מבין את תחום הביטוח, שהוא תחום 

מקצועי מאוד. אני משקיע מאוד בהדרכות ללקוחות 

בפגישות אישיות. אחד המבוטחים שלי היה שדרן 

ברדיו 106FM, הוא מאוד התלהב מההסברים שנתתי 

לו על הביטוח והציע לי פינה בתכנית שלו. זה קרה לפני 

כשנה וחצי ולאחר שהוא פרש קיבלתי את התכנית 

שלו. שידרתי במשך שנה, עשיתי הפסקה של שמונה 

חודשים ובשבוע הבא אני חוזר לתוכנית. בתכנית אני 

מפשט לאדם הפשוט את תחום הביטוח והפוליסות 

השונות. אירחתי רבים מענף הביטוח, כולל מלשכת 

סוכני ביטוח שאני חבר בה”.

איפה אתה רואה את עצמך בעוד עשר שנים?

“במשרד גדול עם שתי פקידות ושלושה - ארבעה 

סוכנים עובדים תחתי”.

איך אתה רואה את מקצוע סוכן הביטוח בעתיד?

“אני לא שותף לתחזיות הפסימיות. לדעתי, תחום 

הביטוח לא יכול להתנהל ללא סוכן הביטוח, זה כמו 

לעבוד מול מס הכנסה בלי רואה חשבון. תחום הביטוח 

דורש מקצועיות רבה, שירות אישי, ואת זה האזרח 

הרגיל לא יקבל במוקד שיווק ישיר. מקצוע הסוכן הוא 

בילט-אין בענף הביטוח וככה זה יישאר”.

איזה טיפים אתה יכול לתת לסוכנים צעירים אחרים?

“כושר התמדה חשוב מאוד, בעיקר בהתחלה שהיא 

די קשה. אל תוותרו. דגש נוסף הוא להכיר את הלקוח, 

לדבר איתו באופן אישי, לשמור על הערך המוסף שלו 

מול הלקוח שמתבטא בעיקר בשירות האישי, להיות 

מעודכן טכנולוגית, זה אפילו לא טיפ כי אני מעריך 

שהדור הצעיר נמצא שם. הדור הצעיר לא מכיר מה 

היה קודם בביטוח, בשבילו זה היסטוריה. הטכנולוגיה 

המתקדמת היא טבעית בשבילו כמו שמי שנולד לתוך 

הסמארטפון לא מבין מה היה קודם”.

רונית מורגנשטרן

סוכן צעיר

‰ office@rbmedia.co.il מעוניינים להופיע במדור? שלחו פרטים למייל ‰

הוודאות שלי בבחירה במקצוע הולכות וגוברת

טון.   15 למשקל  עד  למשאית  וגרירה  דרך  שירותי  לרכוש  ניתן  מעתה  יקר,  סוכן 
הראל,  כלל,  מגדל,  מנורה,  הבאות:  הביטוח  חברות  דרך  לרכוש  ניתן  השירות  את 
וסקוריטס. חתמים  ק"ש  ביטוח,  שלמה  הפניקס,  שומרה,  הכשרה,  חקלאי,  ביטוח 

בשירותי דרך 
אין בערך רק

קבוצת שגריר שירותי רכב בע״מ הנפח 8, ת.ד. 1715 א.ת. חולון 5811701 *בהתאם לתנאי כתב השירות.

לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822
לפרטים פנה לחתם/ת בחברת הביטוח.
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 טיפ  לסוכן

הנחה על חשבון עמלה? לא בבית ספרנו
במקרים רבים חברות הביטוח נותנות הנחה על חשבון עמלות הסוכן 

כדי להציע למבוטח מחיר תחרותי• כך תתמודדו עם המצב

סו"ב ליאור רוזנפלד

ענפי ה בכל  והמתמדת  העזה  תחרות 
שלנו  המתחרים  למול  האלמנטארי 
ביטוחי  הישירים,  הביטוחים   -
בינינו  ואף  השונים  הקולקטיבים  האינטרנט, 
הסוכנים, מעמידה לא פעם את סוכני הביטוח 
או  מבוטח  לאבד  האם   - לא פשוטה  בדילמה 
למכור לו במחיר הקרוב להצעה שקיבל אצל 

המתחרים?
יודעים שכדי להגיע למחיר תחרותי  כולנו 
מצאו חברות הביטוח השונות פתרון יצירתי, 
"להיכנס" לכיסינו ולשתף אותנו במתן ההנחה 

על ידי קיזוז העמלות שמגיעות לנו.

רבים  סוכנים  להאשים  קשה  יהיה  כי  נדמה 
שמתפתים להשתמש בכלי הזה על מנת לשמור 
על המבוטח ועל פרנסתם, מה שמותיר אותם 
בסופו של יום עם עמלה זניחה שלעתים אינה 
כדאית למול הטיפול והשירות הצפוי מאופי 
המבוטח והפוליסה. כאן מדובר במקרים בהם 
הסוכן מודע ומאשר את קיזוז העמלה, אך מי 
מאתנו לא נתקל במקרים אחרים שבהם גילינו 
את  אישרנו  כשלא  בעמלה,  שחויבנו  במקרה 
בטוב  ניתנה  שההנחה  בטוחים  והיינו  קיזוז 

ליבה של חברת הביטוח?
חבריי הסוכנים, האם בשל התחרות ורצוננו 
הלגיטימי להתפרנס אנחנו צריכים להשלים 
הנחה על  הזה של  מוצלח  הלא  עם הפתרון 
חשבון עמלה? מדוע שהחברות יהפכו אותנו 
אותנו  הן משתפות  האם  להנחה?  לשותפים 
לא.  היא  התשובה  מרוויחות?  הן  כאשר 
ההנחה על חשבון עמלה צריכה להעלם מן 

העולם.
חשוב  יהיה תפקיד  וללשכה  יקרה,  עד שזה 
לנקוט  יכולים  הסוכנים  אנחנו  גם  בעניין, 
במספר צעדים נכונים לרווחיות העסק שלנו:

הנחה  שכל  החברות  מול  ולהתעקש  לדרוש 
תהיה ללא פגיעה בעמלה.

שלא  סוכן/חברה  העבודה  בהסכם  לעגן 
ומבלי  הסוכן  את  ליידע  מבלי  הנחה  תינתן 
כל  שנבחנו  לאחר  אותה,  אישר  שהסוכן 

האופציות.
גם אם קיימת הנחה על חשבון עמלה חייבת 
להיות "הנחת מקסימום" שממנה לא יורדים. 
שלמה  שנה  שירות  ייתן  שהסוכן  ייתכן  לא 

כמעט חינם.

טוען  שהמבוטח  הצעה  לכל  להיכנע  לא 
שקיבל. מאחורי הצעות רבות אין כל מימוש, 
ואנחנו יודעים שהמבוטח מנסה אותנו בשיטת 

"מצליח".
חשוב להזכיר למבוטח ששירות עולה כסף. 
הניסיון, הרזומה, והידע שלנו שווים פער של 
והנחה  אחר,  גורם  כל  למול  במחיר   10%-5%
המוטיבציה  את  תגמד  העמלה  חשבון  על 
שלנו להילחם בשבילו בקרות מקרה הביטוח, 
ומבוטחים  עובד,  הפלא  למרבה  הזה  הטיעון 

רבים יודעים להעריך שירות טוב.
עודפים  שירותים  על  טיפול  דמי  לגבות 
היכן שמותר לנו, מה שיכסה על הנחת הקיזוז.
מהמכובדות  חלק  הינם  הללו  הטיפים   
שאנחנו חייבים לסגל לעצמנו ולמקצוע שלנו.

 
הכותב הוא יו”ר סניף חיפה בלשכת סוכני 

ביטוח

גם אם קיימת הנחה על חשבון 
 עמלה חייבת להיות "הנחת 

מקסימום" שממנה לא יורדים. 
 לא ייתכן שהסוכן ייתן שירות 

שנה שלמה כמעט חינם.

מי מאיתנו לא נתקל במקרים 
בהם גילינו במקרה שחויבנו 

בעמלה כשלא אישרנו את הקיזוז 
והיינו בטוחים שההנחה ניתנה 
בטוב ליבה של חברת הביטוח

מדוע שהחברות יהפכו אותנו לשותפים להנחה?
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 ניהול  המשרד

חודש האחרון הגיעו אלי במקביל פניות ב
של סוכני ביטוח גדולים וקטנים, ותיקים 
גדולות  חברות  מנהלי  וגם  וחדשים 
בבקשה לקבל עצה כיצד מתמודדים עם גל של 
עזיבת עובדים. כשמדובר בעובד אחד שעוזב את 
אולי  מקומית,  בעיה  שזו  לומר  אפשר  הארגון, 
אישית של העובד. אבל כשמספר עובדים עוזבים 
ארגון או מחלקה מסוימת בפרק זמן קצר, הדבר 
למנוע  כדי  צעדים  נקיטת  ואף  מחשבה  מחייב 

המשך זליגה של ההון האנושי.
בעסק  ביותר  היקר  המשאב  הוא  האנושי  ההון 
וכסף  אנרגיה  משאבים,  זמן,  הרבה  שלכם. 
מושקעים כדי למיין, לגייס, לחנוך, ללמד ולהפוך 
עובד חדש למקצוען. ואז הוא עובר למקום אחר, 
על פי רוב לאחד המתחרים. אצל דור ה־Y זה לא 
 רק עניין של כסף, אלא גם נוחות, יוקרה ופינוקים. 
הוא  עובדים  לשימור  המפתח  כי  לי  ברור  היום 
לא רק התגמול הכספי. המשכורת היא רק הסיבה 
השלישית שבגללה עובדים טובים  עוזבים מקומות 
עבודה. שאר הסיבות הן יחס, והיעדר סביבת עבודה 
תומכת ומפרגנת. עובדים רוצים שירגישו אותם, 
האפשרות  את  ושיקבלו   הוקרה,  להם,  שיקשיבו 
עובדים  שלהם.  החוזקות  את  ביטוי  לידי  להביא 
לראות  בבוקר,  לקום  מה  בשביל  שיהיה  רוצים 
ניתוחים  ומקצועית.  אישית  התפתחות  של  אופק 
כלכליים מצביעים תמיד על כך כי ההשקעה בכוח 

אדם הינה הזולה ביותר והמשתלמת ביותר.

תקשורת = הצלחה
לכל  מאפשרת  בארגון  אפקטיבית  תקשורת 
ולהרגיש שייך, מאתרת  עובד לבוא לידי ביטוי 
אותם  משאירה  ולא  העובדים  של  הצרכים  את 
כעוסים וטעונים, ומקדימה תרופה למכה. דמיינו 
לעצמכם מפגש עם העובד המיטבי, הטוב ביותר 

שהיה לכם אי פעם.
מה הופך אותו להיות "עובד מעולה"? מה בדברים 
שעשה משאיר חותם?  איך הוא נראה? איך הוא 
גורם לכם להרגיש? איזה ערך ייחודי הוא מביא 
לסוכנות הביטוח? איך גורמים לעובדים נוספים 
 להיות כאלה? ומה צריך לעשות כדי שזה יקרה? 
להישאר  מצטיין  לעובד  יגרום  לדעתכם  מה 

אצלכם לאורך זמן?
על  דברנו  ארגוני.  חוסן  לבחינת  מדדים   8 יש 
ועל  רבים  בארגונים  מוגזמת  עובדים  תחלופת 
כך שעובד אידיאלי יהיה כזה רק אם נדע לבנות 
הארגוני  החוסן  לבחינת  שאלות  להלן  אותו. 
מכם  אחד  כל  על  העובדים.  של  מבטם  מנקודת 
המנהלים לתת לעצמו את התשובות – כן או לא. 

מה העובדים שלכם היו אומרים? 

1. האם אני יודע מה מצופה ממני בעבודה?
2. האם יש לי את הכלים שיסייעו לי לעשות 

את עבודתי כראוי?  
3. האם יש לי הזדמנות  לעשות דברים שבהם 

אני מצוין מידי יום?
הכרה  לקבל  זכיתי  האם  האחרון,  בשבוע   .4

והוקרה על עבודתי שבוצעה כראוי?
5. האם למנהל שלי אכפת ממני כאדם?

את  שמעודד  בעבודה  מישהו  יש  האם   .6
ההתפתחות המקצועית שלי? 

7. בעבודה – האם דעותיי נלקחות בחשבון? 
8. האם אני מרגיש שעבודתי תורמת לשליחות 

הארגונית?
אדם  סתם  לבין  כדורגל  אוהד  בין  ההבדל  מה 
כרטיסים  קונים  אוהדים  במשחק?  לצפות  שבא 

מראש, הם מחויבים לטווח ארוך.
אוהדים מתייצבים במשחק בכל מקום, בכל זמן 
ובכל תנאי מזג אויר. הם מונעים ע"י מוטיבציה 

פנימית חזקה.
שעל  לשחקנים  גבית  רוח  נותנים  אוהדים 
המגרש הם נותנים להם תמיכה ופרגון, אוהבים 
טריבונת  את  תדמיינו  בהם.  ומאמינים  אותם 
לבושים  כולם   ספורט,  קבוצת  של  האוהדים 

של  והצבעים  הסמלים  עם  אחידה  בתלבושת 
כאלו  יחידה.  גאוות  להם  יש   - שלהם  הנבחרת 

עובדים אנחנו רוצים. שהופכים להיות אוהדים.
נטישת  עקב  מסחרחורת  סובל  הביטוח  עולם 
עובדים. סוכן ביטוח ממוצע מבזבז הרבה מאוד זמן, 
אנרגיה וכסף בגין עובדים שאינם מיומנים ואינם 
נאמנים. בואו נפסיק את מרוץ השדים הזה ונלמד 
במערכת  אצלנו  הנמצא  האדם  כוח  את  להעצים 
הוא  לו  שטוב  עובד  זכרו,  לאוהד.  אותו  ולהפוך 

עובד טוב.
הכותבת היא היועצת הארגונית של לשכת סוכני 

ביטוח

אנשים זה כל הסיפור
עובדים לא נוטשים סוכנויות, הם עוזבים מנהלים ‰ איך לגייס את 

העובדים הנכונים ולחנוך אותם כדי לשמרם בארגון

גילי ראובני

fotolia :ההון האנושי הוא המשאב היקר ביותר בעסק שלכם | צילום

אירועי הלשכה
… מחוז השפלה יערוך יום עיון ב-16.2 בין השעות 

9:00-13:30, בשיתוף איתוראן. מרכז קהילתי “בתי 
הפנאי", משה לוי 6, נס ציונה. חנייה חופשית באזור 

המתחם.
… מחוז חיפה והצפון יערוך יום עיון ב-21.2 בין 

השעות 8:15-14:00, בשיתוף הראל חברה לביטוח, 
פוינטר וקבוצת שגריר. “תיאטרון חיפה", פבזנר 5, 

חיפה. חניה חופשית ברחוב פרזנר 27 .
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חדשות  הלשכה

לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il :המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל

דרושים
דרושה חתמת דירות למשרד בינוני באזור במרכז 

ניסיון חובה . ידע במערכת עתיד יתרון קורות 
.sarit@sides-ins.co.il חיים לשלוח למייל

לסוכנות ביטוח פרטית וותיקה בשרון דרוש /ה 
סוכן ביטוח  בעל רישיון להצטרפות לצוות של 

5 עובדים, לתפקיד הכולל ניהול, תמיכה וטיפול 
בתיקי ביטוח, פנסיה ופיננסים. רשיון בביטוח 

פנסיוני – חובה. הבנה בפנסיה, ביטוחי מנהלים 
ובביטוחי סיכונים בריאות וסיעוד. יתרון גדול 
לבעלי ניסיון. אוריינטציה שיווקית ומכירתית. 

יכולת עבודה בצוות שליטה בכל יישומי ותוכנות 
המחשב: אלמגור, באפי, אופיס. יכולת ביטוי 
טובה בכתב ובע"פ. המשרה מיועדת לנשים 

וגברים כאחד למתאימים הזדמנות להתקדמות 
אישית מקצועית ועסקית. לפרטים יש לפנות 

ל: אתי דמבו 052-2428130 קורות חיים למייל-
call@kesher-ins.co.il

לאתר מס-פיק חיסכון פיננסי דרושים סוכני/ות 
ביטוח צעירים ועצמאיים המעוניינים להשתלב 
כסוכני משנה בסוכנות הביטוח הדיגיטלית של 

החברה. קבלת לידים ברמה היומית מהפניות של 
האתר בעלי אוריינטציה טכנולוגית בעלי יכולת 

 גבוהה בטלפון מול לקוחות
 jobs@maspick.co.il  אודי 050-8210573
לסוכנות ביטוח בבורסה ברמת גן דרוש/ה 

מתמחה בביטוח פנסיוני למכירות /הכשרה 
ועבודה אתגרית בתחום הביטוח 09-7738381

דרושה חתמת/פקידה לתחום האלמנטרי בחצי 
משרה לסוכנות ביטוח וותיקה בעמק יזרעאל.

קו"ח במייל: avi@avicaspi.co.il לפרטים 

נוספים לפנות לאבי: 052-3291955

דרוש/ה מתאמ/ת פגישות ביטוח ללקוחות קיימים. 
עדיפות לבעלי/ות נסיון. משרה גמישה באיזור 

דרום תל אביב. לפרטים: בן 052-4830150

שכירות משנה
להשכרה בקרית אריה ליד מגדל ביטוח משרד 

ואו דלפק עבודה. במשרדים חדר ישיבות וקשר 
לחברות ביטוח ובית השקעות. מחיר לדלפק 

סימלי 350 ₪ לחודש וחדר במחיר של 800 ₪ 
לחודש. לפרטים ניתן להתקשר לשרגא לידור 

0546655736

להשכרה עמדת עבודה בסוכנות ביטוח במרכז 
 פתח תקווה. לפרטים ניתן לפנות אל עדי  

054-2277146

להשכרה מיידית במשרד ביטוח יפהפה ותיק 
ואיכותי מאוד בקניון עזריאלי במודיעין: שתי 
עמדות עבודה מאובזרות לחלוטין, קישוריות 

לכל חברות הביטוח , שירותי משרד מלאים 
לרבות מטבחון מאובזר מתאים לפקידות / סוכן 

/ מוקד מכירות ושיווק / נציגות משרד מעיר 
 אחרת וכד' לפרטים: איל 052-2334332  

eyal@sos-ins.co.il
להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח פנסיוני 
באזור הבורסה ברמת גן ,כולל כל התשתיות 

התפעוליות  הנדרשות מתאים גם למתמחה או 
לסוכן פנסיוני הנמצא בראשית דרכו והזקוק 

לתמיכה/הדרכה מקיפה 050-5293836  

להשכרה – מוקד טלפוני בתוך סוכנות ביטוח 
בפ"ת – המוקד מאובזר בשולחנות וכסאות וכולל 
עמדת מנהל משמרת וחדר צמוד למנהל המוקד. 

לפרטים לפנות למאיר 052-2248252

להשכרה שטח משרדי בתוך משרדי סוכנות 
ביטוח בפתח תקווה. במשרד כל השירותים 

הנלווים. לפרטים: יגאל   050-8316594.

להשכרה חדר לסוכן ביטוח, עם כל התשתיות 
הדרושות, ביד חרוצים בתל אביב, בסוכנות 

ביטוח איכותית. השכירות כוללת שימוש בחדר 
ישיבות מכובד, מטבח מאובזר, בקיצור הכל מוכן, 

 להביא רק מחשב נייד. ליצירת קשר:
amitdav26@gmail.comלהשכרה – מוקד 

טלפוני בתוך סוכנות ביטוח בפ"ת – המוקד 
מאובזר בשולחנות וכסאות וכולל עמדת מנהל 

משמרת וחדר צמוד למנהל המוקד. לפרטים 
לפנות למאיר 0522248252

להשכרה משרד מפרטי ברחוב פייבל בתל אביב 5 
חדרים + שירותים ומטבחון בשטח של כ־74 מ"ר – 

5,480 ש"ח לחודש. ליצירת קשר- 054-4522961

משרדים להשכרה בפתח תקווה, 196 מ"ר, 
מתאים למוקד מכירות, כ-60 עמדות, אפשרות 

להשכרה חלקית קובי 050-5233671, מייל 
Jacob@eshel-ins.co.il

משרד להשכרה בראשל"צ ומטבחון צמודים 
קומה ב. החל מהתאריך 1 לאפריל 2017 לפנות 

לאבי ענבר 054-4535632

משרד להשכרה כ-180 מטר בהר חוצבים 
)קרוב לאינטל(. המתחם מוכן, מסודר ומחולק 

למשרדים. מתאים למשרד לסוכני ביטוח, עורכי 
דין ועוד. אפשרות לשיתופי פעולה. אכלוס מה-
1.10.16. לפרטים לפנות לנטלי 052-8196304, 

 yosi@faynermanbituah.co
להשכרה משרד חדר עצמאי ועמדת מזכירה 

בתוך משרד ביטוח בפתח תקווה. לפרטים: מאיר 

052-2248252

להשכרה חדר לסוכן ביטוח, עם כל התשתיות 
הדרושות, ביד חרוצים בתל אביב, בסוכנות 

ביטוח איכותית. השכירות כוללת שימוש בחדר 
ישיבות מכובד, מטבח מאובזר, בקיצור הכל מוכן, 

 להביא רק מחשב נייד. ליצירת קשר:
amitdav26@gmail.com

 להשכרה בסוכנות ביטוח במתחם הבורסה 
ברמת גן חדר מרוהט, כולל תשתיות תקשורת,  

שימוש במטבחון, חדר ישיבות, כולל ארנונה, 
חשמל, ועוד. אפשרות לשירותי משרד ו/או 

השתלבות בקבוצת סוכנים פעילה. אווירת נעימה  
ותומכת. טלפון – 052-4002406 אריה

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
בי פור יו סוכנות לביטוח בע"מ. מעוניין לרכוש 
תיקי ביטוח. חיים ואלמנטרי.  פתוח לשותפות 

כולל משרדים. סודיות מובטחת. סוכן ביטוח 
 michaele@b4-u.co.il 0528741331 ותיק

מעוניין להכניס שותף )50%( לתיק ביטוח 
אלמנטרי רווחי ואיכותי ביותר )רוב הפוליסות 

בתיק: דירות, עסקים וחבויות, ומיעוטן כלי רכב(. 
טלפון: 050-4520900

סוכנות ביטוח בצפון מעוניינת לרכוש תיק 
ביטוח אלמנטארי ו/או חיים באופן מלא או 

חלקי, במגוון רחב של אפשרויות כולל אפשרות 
 של העסקה לטווח ארוך. 

 dudi@gamafinansim.co.il או לנייד: 
050-5368629

"שאול פסטרנק מעוניין לקנות תיק ביטוח 
אלמנטרי באזור תל אביב- 050-5332148".

“איך לא להפיל את המבוטח בעת תביעה”
יום עיון של מחוז ירושלים התקיים בשבוע שעבר ועסק בעדכונים מעולם המשפט הקשורים לעבודת הסוכן 

רונית מורגנשטרן

העיון 115  ביום  השתתפו  סוכנים 
לשכת  של  ירושלים  מחוז  שקיים 
סוכני ביטוח בשבוע שעבר בקיבוץ 
יו”ר  אשורי,  שמואל  סו"ב  לדברי  רחל.  רמת 
המשפטיים  בהיבטים  עסק  הכנס  ירושלים,  מחוז 
הדין  “מעורך  השם  תחת  הביטוח  סוכן  שבעולם 

לסוכן הביטוח - עדכונים מעולם המשפט".
“בחרנו הפעם להתמקד בנושא המשפט בעולם 
בכל  הסוכנים  את  ליידע  שרצינו  משום  הסוכן, 
הקשור להיבטים המשפטיים של איך לא להפיל 
את המבוטח בעת תביעה, ואיך לא ליפול בעצמם. 
יש מקרים רבים בהם חברות הביטוח דחו תביעות 
לשאול  ידע  לא  הביטוח  סוכן  כי  מבוטחים,  של 
את המבוטח את השאלות הנכונות בזמן החיתום”, 

הסביר אשורי.
“שגריר”,  קבוצת  בשיתוף  שנערך  הכנס,  את 
יובל  עדכן  ואחריו  ברכה  בדברי  אשורי  פתח 
"קבוצת  ביטוח  וקשרי  מכירות  מנהל  שיבר, 
שגריר" בנושא פעילות הקבוצה מול סוכן הביטוח 

לקראת השנה החדשה.

יו”ר הוועדה לביטוח כללי  סו"ב אריאל מונין, 
רגולציה  בנושאי  הסוכנים  את  עדכן  בלשכה, 
שזוכה  הלשכה,  לסוכני  לוידס  הנגשת  ומיזם 
משפטי  יועץ  גבע,  ג'ון  עו"ד  רבה.  להצלחה 
הדריך  והמרכז,  אביב  תל  במחוז  הלשכה  לחברי 
את המשתתפים "איך להימנע מטעויות עקב אי 
ידיעת החוק". בנוסף, עו"ד שלמה ברמץ, מומחה 
תאונות  על  דיבר  רפואית,  ורשלנות  לביטוח 
בין  הקשר  ועל  לאומי  ביטוח  במסגרת  עבודה 

תביעות ביטוח לאומי לתביעות לחברות הביטוח.
טען  לשעבר,  הלשכה  נשיא  כץ,  אודי  סו"ב 
פנסיוני".  גביה מביטוח  "דמי  הסוכנים על  בפני 
הפנסיוני  בביטוח  הסוכנים  עמלות  בו  במצב 
שואפות לאפס, אין לסוכנים ברירה אלא לגבות 
דמי טיפול מהלקוח על כל שירות שהם נותנים 
לו בתחום הביטוח הפנסיוני – מילוי טופס 161, 
פדיון, מעבר מקופה לקופה וכדומה. “אחרת אתם 

עובדים בהתנדבות”, הדגיש כץ.
לנזיקין  מומחית  גלברט,  דויטש  רויטל  עו”ד 
של  האחריות  על  הרצתה  רפואית,  ורשלנות 
סוכן הביטוח כלפי המבוטח בתביעות משפטיות 
ארי,  גוב  יניב  עו"ד  רפואית,  רשלנות  בתחום 
מומחה לחלוקת רכוש פנסיוני, הרצה על "עתיד 
באילו  והציע  לסוכן"  יועץ  בין  הביטוח  סוכן 
בין  לא.  ובאילו  להתמקד  לסוכן  כדאי  מוצרים 
בפנסיה  מבוטחים  להפנות  לסוכן  כדאי  היתר, 
העמלה  ככה  גם  כי  המחדל  ברירות  לקרנות 
שלו אפסית, ולגבות כסף ממבוטח על שירותים 

וייעוץ נוספים בתחום.

כנס ירושלים ׀ צילום אייל גליה
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