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חדשות הביטוח

השר חיים כץ הגיש לראש הממשלה מתווה להחלת
ביטוח סיעוד ממלכתי חובה לכל אזרחי ישראל
המתווה מתבסס על ביטוחי הסיעוד בקופות החולים והעלאת מס הבריאות ב־0.5%־0.7%

רונית מורגנשטרן

"

בתחום הסיעוד קיים כשל חמור ורב שנים.
הסיעוד אינו נכלל בסל הבריאות והאחריות
לטיפול בחולה הסיעודי ,מוטלת על בני
משפחתו .עלויות טיפול אלה מצטברות לכדי הוצאה
של מאות אלפי שקלים ולעיתים אף למעלה מכך.
יותר ממיליון אזרחים שמו את יהבם על ביטוחי
הסיעוד הקבוצתיים ,אולם בהתאם להנחיית רשות
שוק ההון ,אלה עומדים להסתיים בסוף השנה
הנוכחית ,תוך שסיומם מעמיד את המבוטחים,
ובתוכם מאות אלפי מבוגרים ,אל מול שוקת שבורה
וללא כל פתרון אמיתי .זאת לאחר ששילמו במשך
שנים ממיטב כספם עבור הביטוח ,אולם זה מבוטל
דווקא בהגיעם לגיל מבוגר ,ובתקופה בה הם זקוקים
לו יותר מאי פעם.
"הנני מבקש ממך ,אדוני ראש הממשלה ,להעלות
לאישורה של הממשלה את בקשתי למנות מידית
ועדה ממלכתית ,אשר תידרש לגבש מתווה ישים
לחקיקה מהירה על ידי הכנסת".
במילים אלו פתח שר העבודה והרווחה חיים כץ ,את
פנייתו אל ראש הממשלה בנימין נתניהו.
כדי שהדיונים יהיו ממוקדים ,הציע השר כץ כי
הוועדה תתבסס על המתווה הבא:
 .1ביטוחי הסיעוד הקיימים של קופות החולים,
יהוו את הבסיס והערוץ הביטוחי לביטוח הסיעוד
הממלכתי.
 .2לכל חבר קופת חולים תעמוד הזכות להצטרף
לביטוח סיעודי מהסוג הקיים כיום בקופה בה הוא
חבר ,גם אם חברת הביטוח המבטחת את חברי אותה
קופה ,או קופת החולים סירבו לבטחו עקב גילו או
מצב בריאותו ,או מסיבה אחרת כלשהי .יוקם "פול"
(כדוגמת ה"פול" בביטוח רכב חובה) אשר יבטח
בביטוח סיעודי כל תושב מסורב בתנאים זהים לאלה
הנהוגים בקופות החולים.
 .3כל תושב יהיה חייב לרכוש ביטוח סיעודי הכולל
כיסוי ביטוחי הנהוג כיום בביטוח לחברי קופות
החולים ויהיה חייב בתשלום בגינו.
 .4יקבע בחוק שפרמיית הביטוח הסיעודי לא תהיה
לפי הסיכון האישי של המבוטח ,אלא תתבסס על
מבנה סוציאלי ולפי קבוצות גיל כנהוג כיום.
תעריפי הביטוח ייפוקחו ומבנה פרמיות הביטוח
יוגדר באופן שיבטיח את המשכיותו ,ומבלי ששינויי
המחיר עם הגיל יהוו איום לכך שמבוגרים לא יוכלו
לעמוד בתשלומים עקב הפרמיה הגבוהה אותה הם
נדרשים לשלם.

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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עיקרי המתווה:
 .1ביטוחי הסיעוד הקיימים יהיו הבסיס
לביטוח הסיעוד הממלכתי
. 2לכל חבר קופת חולים תעמוד הזכות
להצטרף לביטוח סיעודי
 .3פרמיית הביטוח הסיעודי לא תהיה לפי
הסיכון האישי של המבוטח ,אלא תתבסס על
מבנה סוציאלי ולפי קבוצות גיל
 .4התשלום יהיה אחיד וזהה בין כל הקופות
 .5תושבים חסרי הכנסה או תושבים ששכרם
נמוך מרמת שכר שתקבע לעניין זה ,יהיו
פטורים מתשלום פרמיית הביטוח
 .6יקבע בחוק שהכספים שנצברו בקרנות
להבטחת המשכיות הביטוח הסיעודי  -הם
בבעלות המבוטחים

 .5לצד פרמיית הביטוח שישלמו המבוטחים,
יועלה מס הבריאות בשיעור שייקבע ,המוערך
בכ־0.5־ ,0.7%שייגבה על ידי הביטוח הלאומי.
הסכום שיגבה מהעלאה זו ישמש כולו למימון הפטור
מתשלום פרמיית ביטוח סיעודי לאוכלוסייה החלשה
והיתרה תועבר ל"פול" למימון חלק מהפסדיו .החלק
הנותר של הפסדי ה"פול" יועמס כאמור על חברי
הקופות המבוטחים בביטוח סיעודי על ידי העלאה
קטנה בפרמיה שהם משלמים כיום.
 .6התשלום יהיה אחיד וזהה בין כל הקופות ,הכיסוי
הביטוחי ותעריפי הביטוח יהיו תחת פיקוח.
 .7תושבים חסרי הכנסה או תושבים ששכרם נמוך
מרמת שכר שתקבע לעניין זה ,יהיו פטורים מתשלום
פרמיית הביטוח הסיעודי עבורם ועבור משפחתם.
עלות ביטוחם של התושבים מיעוטי היכולת הללו,
בביטוח הסיעודי הנ"ל ,תמומן בחלקה מהעלאת מס
הבריאות כנ"ל ובחלקה על ידי העמסתה על פרמיית
הביטוח של שאר המבוטחים.
 .8יקבע בחוק שהכספים שנצברו בקרנות להבטחת
המשכיות הביטוח הסיעודי ,למקרה שחברות הביטוח
לא יחדשו ביטוח קבוצתי זה ,הם בבעלות המבוטחים
וינוהלו על ידי ה"פול" ולא ישמשו למימון הפסדיו.
הביטוח הסיעודי המוצע הוא בנוסף לזכויות המוקנות

היום לאזרחי ישראל על פי פרק י' בחוק הביטוח
הלאומי ועל פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי.
 .9משרד הבריאות ימשיך לסייע במימון עלות
האשפוז של תושבים סיעודיים העונים כיום על מבחן
הזכאות ל"קוד" .מכאן ואילך יבוטל הנוהג הבעייתי
של ביצוע מבחני הכנסה לילדי החולה הסיעודי
וחיובם בתשלום ,כפי שנעשה במסגרת המבחן
לזכאות ל"קוד" .לגבי מאושפזים סיעודיים חדשים,
עלות ה"קוד" תפחת בגובה גמלת הסיעוד לה זכאי
החולה הסיעודי מחברת הביטוח או מה"פול".

גישה אחרת
גם שר הבריאות יעקב ליצמן (יהדות התורה) ,הגיש
מתווה לחוק סיעוד ממלכתי חובה ,ודורש ליישמו
כחלק מההסכם הקואליציוני שחתמה יהדות התורה
עם הליכוד .עד כה לא נענה משרד האוצר בחיוב
להצעת ליצמן ,בעיקר משום שהיא כוללת העלאה
של חצי אחוז של דמי הביטוח הלאומי (ולא רק החלק
של מס הבריאות).
בתגובה ליוזמת כץ טוען סו"ב דב ברומר ,מומחה
לבניית תוכניות סיעוד" :כדי להתבסס על המשלים
הסיעודי של קופת החולים יש לשלם תקציב רציני
עבור הלא מבוטחים .המדינה תאלץ לשלם בשנה
הראשונה כ־ 7מיליארד שקל ,ובהמשך  3מיליארד
שקל כל שנה .התקציב יעלה בצורה חדה בעשור
הקרוב עקב גידול במספר הקשישים ,במספר
התביעות ובהוצאות האשפוז בבית ובמוסד .היוזמה
של השר כץ לא ישימה מכיוון שהיא לא לוקחת
בחשבון את תוצאות הכשל של הביטוח הסיעודי.
אף שר אוצר לא ייקח על עצמו להעלות מס גבוה
לציבור האזרחים .היוזמה של השר ליצמן ושלנו
מדברת על מזעור הנזקים ,ולו באופן חלקי ובאה
לתת פתרון הולם לכולם".
יו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן ,כינס ביום ג' ישיבת
הנהגה דחופה ובה ראשי הוועדים הגדולים וראשי
מרחבים .ניסנקורן הבהיר לנוכחים כי הוא מצפה
מהם לשתף פעולה במידה וההסתדרות תכריז על
סכסוך עבודה והשבתת המשק במחאה על סיום
הביטוחים הסיעודיים הקולקטיביים בסוף השנה,
מבלי יכולת לחדש אותם ,אלא אם יהיו במודל
החדש שפרסמה סלינגר .התוצאה שממנה חוששים
בהסתדרות היא ,שכמיליון עובדים יישארו ללא
ביטוח .כל המשתתפים בישיבה הודיעו כי ישתפו
פעולה".

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 :גיל אלוני | המו"ל .R&B Media :לתגובות| office@rbmedia.co.il :
לפרסום במגזין :אורלי קורן טל' 5977433־korenly1@gmail.com ,054

חדשות הביטוח

עמלות ביטוחי אכ"ע יישארו ללא שינוי במגדל

עמלת הנפרעים שתשולם לכלל התוכניות הינה בהתאם להסכמי הסוכן ולידיעון תנאי פעילות
סוכנים • גם כלל קיבלה את אישור לשווק ביטוח אובדן כושר עבודה במתכונת החדשה
רונית מורגנשטרן

ח

ברת מגדל היא הראשונה שקיבלה את
אישור רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
לשווק את ביטוח אובדן כושר העבודה
(אכ"ע) במתכונתו החדשה .שיווק ביטוח אכ"ע
הופסק במהלך אוגוסט .בהמשך ,במהלך חודש
ספטמבר ,התירה הרשות להמשיך ולהאריך
את ביטוח אכ"ע הקיים עד נובמבר ,במסגרת
הביטוחים הקבוצתיים בלבד.
בתחילת אוגוסט עצרה הממונה על הביטוח ,דורית
סלינגר ,את שיווק הביטוח על אובדן כושר עבודה .זאת
בעקבות שינוי הפוליסה עליו הורתה ,שגרם לדרישה
של פרמיה גבוהה מצד חברות הביטוח .סלינגר לא
אישרה לחברות לשווק את הפוליסות במחיר שדרשו,
ומאז לא שווק ביטוח זה ,אלא כמרכיב בפנסיה.
ליאור רביב ,משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת
הלקוחות וערוצי ההפצה במגדל ,ציין" :אנו גאים
ביכולתנו להמשיך ולתת את המענה הטוב ביותר
לצרכים הקיימים של הציבור ,בעזרת ביטוח
אובדן כושר עבודה יחד עם ביטוחי המנהלים .אנו
נערכים לתהליך השיווק מחדש ובכך נמשיך ונסייע
למעסיקים ,לשכירים ולעצמאיים במתן הפתרונות
המתאימים".
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בימים אלה החלה מגדל בשיווק המוצר והיא
עורכת הדרכות לתפעולו ולכללי המכירה .סוכן
שטרם נרשם יכול לפנות אל מנהל המכירות
לקבלת פרטים ולשיבוץ באחד ממפגשי ההדרכה.
במסגרת עלון מידע של מגדל לסוכנים נכתב:
"אנו מבקשים להזכיר כי על פי הנחיות הממונה,
קיימת חובה להציג בפני המבוטח את התפתחות
סכומי הביטוח כבר בתהליך המכירה של המוצר
בתוכנית מנהלים ,ולהחתים את המבוטח על מסמך
זה .יש לצרף להצעה פלט לחתימת המבוטח כחלק
מתהליך המכירה .מסמך זה הינו מסמך חובה ויש
לצרפו חתום על ידי המבוטח להצעות בתוכנית
מנהלים שיועברו לחברה".

אין שינוי בעמלות
על פי המידעון ,אין שינוי בעמלות הסוכנים
בשיווק תוכניות השכירים בביטוח מנהלים
ופוליסות עצמאים" .עמלת הנפרעים אשר תשולם
לגבי כלל התוכניות הללו הינה בהתאם להסכמי
הסוכן ולידיעון תנאי פעילות סוכנים.
"עמלות היקף  -בגין 'מגדל אובדן כושר עבודה
למנהלים ועצמאיים' הינן ללא שינוי מנספח

עמלות היקף בגין 'שלווה' בפרמיה משתנה
מנהלים ועצמאיים.
"בגין 'מגדל אובדן כושר עבודה פרט' יש פגיעה
קטנה בעמלות – התפוקה תשוקלל ב־ ,75%ועמלת
ההיקף תהיה בהתאם לשיעור העמלה המשולם בגין
תוכניות ריסק ,לה זכאי הסוכן ,בהתאם לנספח
עמלות ההיקף שלו".
בתגובה מסר סו"ב יובל ארנון ,יו"ר הוועדה
לביטוח פנסיוני בלשכה" :אני מברך את חברת
מגדל על היותה הסנונית הראשונה מבין החברות
שיוצאת עם המוצר החדש של האכ"ע .כולי תקווה
כי שאר החברות יעשו זאת כבר בימים הקרובים
תוך שמירה על עמלות הסוכנים”.
כלל ביטוח הודיעה בתחילת השבוע כי גם היא
קיבלה את אישורה של הרשות לשיווק ביטוח
אובדן כושר עבודה במתכונתו החדשה ,ובימים
הקרובים תשוב לשווק מוצר זה.
יעקב זכריה ,משנה למנכ"ל ומנהל מערך העסקים
בכלל ביטוח" :אנו פועלים בימים אלה להטמעת
מוצר אובדן כושר עבודה החדש ,באמצעות חומרי
הדרכה והדרכות פרונטליות לסוכנינו וזאת על מנת
לאפשר להם להתחיל לשווק את המוצר בהקדם".

חדשות הביטוח

משאל המועמדים ליו"ר מחוזות הלשכה
רונית מורגנשטרן
ב־ 22בנובמבר יתקיימו ,לצד הבחירות לנשיאות לשכת סוכני ביטוח ,גם הבחירות ליושבי ראש
המחוזות .לקראת מועד הבחירות ערכנו משאל קצר בקרב המועמדים ליו"ר מחוז ובו שלוש שאלות:
 .1מהו הדבר הכי חשוב בעיניך שתעשה/י לטובת המחוז לאחר בחירתך?
 .2מהו ההישג הגדול ביותר של הנהגת הלשכה בקדנציה הנוכחית?
 .3מהי המשימה העיקרית ,לדעתך ,של הנהגת הלשכה הבאה?
במחוז ירושלים לא נגשו מועמדים לתפקיד יו"ר המחוז פרט לשמואל אשורי שימשיך לעמוד בראשו.

סו"ב גבי מלכה –
מחוז הדרום

" .1עם היבחרי ליו"ר
המחוז ,הנושא הראשון
בו אטפל הוא החזרת
האמון של הסוכנים
בלשכה .הלשכה תהיה
חזקה רק כאשר מספר רב של
סוכנים ייקחו חלק בפעילויותיה .כיום מתוך 150
סוכנים במחוז ,משתתפים בפעילות הלשכה רק
 20בממוצע .זהו מצב שאסור לנו להסכים לו .לכן
בכוונתי להעלות את הרמה המקצועית של ימי
העיון בתכנים מקצועיים שיתנו ערך מוסף לסוכן.
בנוסף ,אפעל להנגשת הלשכה לסוכן כך שיידע
על כל מה שיש לה להציע לו ואיך להשתמש
בשירותיה.
" .2ההישג הגדול של ההנהגה הנוכחית הוא
הפרדת דמי הניהול מהעמלה; מדובר בצעד חשוב
והכרחי לחיזוק מעמד הסוכן והגנה על פרנסתו.
יש לציין את התקדמותה של המכללה לביטוח
והרמה המקצועית שלה בקידום הסוכן ובהכשרת
הדור הבא .סוכנים מקצועיים שיתנו מענה

לדרישות הלקוחות הם הכרחיים לשיפור מעמד
המקצוע ומעמדה של הלשכה.
" .3המשימה העיקרית של ההנהגה החדשה
תהיה ביכולת לייצג את הסוכנים מול חברות
הביטוח .כאשר כל נושאי ההגבלים העסקיים
ירדו מן הפרק ,הלשכה תוכל לעמוד מול החברות
ולדאוג לסוכנים בהסכמים שאינם חד צדדיים
לטובת החברות ,ובעיקר לשקיפות בכל הקשור
לשקיפות בעמלות .יש יחסים טובים עם החברות
אך חובה עלינו לעמוד על האינטרסים שלנו למען
פרנסתנו .המשימה של הלשכה בקדנציה הבאה
תהיה להעמיק את שיתוף הפעולה ולגרום לחברות
להבין כי אנו הסוכנים הם מקור ההכנסה העיקרי
שלהן וכך לגייס אותן למטרותינו המשותפות".

סו"ב יפת בקשי –
מחוז הדרום

" .1אמשיך בפעילותי
למען המחוז הן מבחינה
חברתית והן מבחינה
מקצועית; אמשיך לייצג

מה ענו המועמדים?
משימות הנהגת הלשכה
הבאה
• המשך חיזוק הלובי הפוליטי
• ביטול ההגבל העסקי המוטל על הלשכה
מול חברות הביטוח
• ביטול הנחה על חשבון עמלה
• קידום מעמד סוכן הביטוח
• שדרוג מערכת היחסים מול חברות
הביטוח
• הפיכת הלשכה לסטטוטורית

 2 | 4נובמבר 2017

ההישגים הגדולים ביותר של
הלשכה בקדנציה
• הפרדת דמי הניהול מתגמול הסוכן
• פיתוח מיזמים חדשים שמגדילים את
פרנסת הסוכנים
• הקמת הלובי הפוליטי של הלשכה
• שדרוג המכללה לפיננסים וביטוח
• פסיקת בג"צ בנושא מכירת ביטוח
נסיעות לחו"ל רק ע"י בעלי רישיון
• בניית שיתופי פעולה עם הארגונים
הכלכליים והלשכות המובילות בישראל
• פרויקט הסניורים והמיזם הבינדורי

ולעזור לסוכנים בפתרון ושאלות שיועלו.
"אחולל שינוי יסודי בדרום ,אדאג להגדלת
המחוז על ידי צירוף סניפים ששייכים לדרום
ולהגדיל הנציגות בהתאם במועצה ,כמו גם
לשתף סוכנים מהדרום בוועדות השונות.
"בדרום יקבלו ימי עיון ,הדרכות ונציגות כפי
שקיימים היום במחוז צפון ומחוז תל אביב .אדאג
לקיום שלוחה למכללה בבאר שבע ובאמצעותה
הכשרת סוכנים בדרום.
" .2ההישג הגדול של ההנהגה הנוכחית הוא
ארגון כנסים ברמה גבוהה; השקעה גדולה
בדיגיטציה – נבנה אתר למופת.
" .3המשימה העיקרית היא שיתוף פעולה
והידברות חיובית ובנועם עם היצרנים
והרגולציה ובתמיכת הלובי הפוליטי לקידום
והכרה במעמדו ונחיצותו של סוכן הביטוח".

סו"ב מיכה אדוני –
מחוז חיפה והצפון

" .1אפעל לשמור
על מחוז הצפון כמחוז
מוביל המהווה מודל
לחיקוי ואפעל להגדיל
את מספר החברים.
אעשה מאמץ שמקסימום
סוכנים יגיעו לכנסים ,יחשפו לתכנים
המקצועיים שהם צו השעה  -ויהיו שותפים
לפעילות הענפה והחשובה אותה מעניקה
הלשכה לחבריה .השאלה' :מה הלשכה עושה
למעני' תתחלף בשאלה' :מה אני עושה למען
הלשכה'.
" .2היו הרבה הישגים טובים ומשמעותיים של
הלשכה בקדנציה זו ,למרות שהנהגתה נפלה
במשמרת מאוד קשה .הישג חשוב וראוי לציון
הוא שהחל מחודש  6/2018ביטוח נסיעות לחו"ל
יימכר רק על ידי סוכני ביטוח בעלי רישיון .בכך
תסתיים לה סאגה של שלושים שנה.
"הישג נוסף שראוי לציון ובלט לעיני הוא
עיבוי הלובי הפוליטי וחיזוקו  -שמשמעותו
גדולה בשמירה על מעמדו ופרנסתו של סוכן
הביטוח.
" .3המשימה העיקרית של ההנהגה הבאה
תהיה לאחות את הקרעים ואת הדם הרע שנוצר
בין חברים בקמפיין הבחירות .התרעתי על כך
בישיבת המועצה האחרונה ולצערי זה נפל על
אוזניים ערלות.
מכאן ,אני קורא לנשיא הבא שייבחר -
שיבזר סמכויות וירתום את הכוחות הטובים
והחכמים להנהגה בראשותו .אני צופה קדנציה
קשה וסוערת אשר יהיו בה איומים על מעמדו
ופרנסתו של סוכן הביטוח .הנהגת הלשכה
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תהיה חייבת להאמין שיש מקום חשוב לסוכן
הביטוח  -ולהכיר בעובדה שהמציאות תכתיב גם
שינוי".

סו"ב ג'קי אמסלם –
מחוז חיפה והצפון

" .1הדבר החשוב
ביותר הוא להחזיר את
כמות ההדרכות ,הכנסים
וימי העיון כפי שהיה
בעבר .להחזיר את פעילות
הפנאי והקהילה שלצערי נמוגה
עם הזמן כגון צעדת דישון ,פורים לילדי ונכדי
הסוכנים ,ט"ו בשבט כולל טיול ושתילה של
יערות ,וגם החג של החגים שלדעתי חשוב ביותר.
להחזיר את כנס חוק ומשפט שפשוט נעלם ונגוז,
וכנס בריאות בשיתוף בית החולים כרמל.
"להיות הנציג והפה של הסוכנים במחוז במועצה
הארצית והן בוועד המנהל; להחזיר את הגאווה
והמעמד של הסוכנים הן בתקשורת והן עם חברות
הבטוח והפקוח.
" .2ההישג הגדול של הלשכה ,בה גם שימשתי
כחבר הוועד המנהל ,כחבר המועצה הארצית וגם
כיו"ר תת הוועדה לאירועים וכנסים ,היה הקמת
לובי פוליטי של הלשכה ,שעזר רבות בחקיקה
לטובת סוכני הביטוח; הפרדת התגמול וכן
עצמאות הסוכן כפי שקבע הנשיא היוצא אריה

הגיל השלישי ותכנון פרישה
במנורה מבטחים

אברמוביץ .ישנם עוד הרבה הישגים שהלשכה
השיגה ואני כולי תקווה שנמשיך להיות לשכה
מובילה ולא מובלת.
" .3המשימה של הנשיא הבא היא לחוקק חוק
לגבי הלשכה שתהיה לשכה סטטוטורית .כך נוכל
להיות בעלי משקל בכל הקשור בענף ,ולא יוכלו
לעבוד בביטוח סוכנים שאינם חברי לשכה ,שהיום
נהנים מפירות העבודה הקשה שלה.
"כמו כן ,לגרום לחברות הביטוח להבין שעמלת
סוכן היא לא מילת גנאי ויש לבטל מספר הנחות
שגורמות לסוכני בטוח לעבוד בהתנדבות".

סו"ב מוטי בקר –
מחוז חיפה והצפון

"כיו"ר מחוז
.1
חיפה והצפון אדאג
להעשיר את סוכני
הביטוח מבחינת הדרכות
מקצועיות ,כנסים וימי
עיון בתחומי הביטוח השונים.
כמו כן ,אפעל להידוק וחיזוק הקשר בין המחוז
לבין חברות הביטוח בצפון על ידי מפגשים
ועריכת שולחנות עגולים עם מנהלי המחוז.
"חשוב מאוד להגדיל את כמות סוכני הביטוח
החברים בלשכה שזכאים ליהנות מהערכים
המוספים ומהיתרונות של חברות זאת.
" .2ההישג הגדול ביותר של הלשכה בקדנציה
הנוכחית הוא התחלה של הנגשת תחומים נוספים

עולם חדש של
הזדמנויות לסוכנים

לפעילות סוכן הביטוח והעשרה הפרנסה כגון:
משכנתאות ,כתב שירות בריאות.Market PRO ,
יש להעמיק את המגמה הזאת ,בכדי שיהיו לסוכן
הביטוח אפיקי הכנסה נוספים בתחומים המשיקים
לפעילותינו.
" .3המשימה העיקרית של ההנהגה הבאה היא
לאחות את הקרעים שנוצרו במהלך הקדנציה
האחרונה בין הלשכה לבין חברות הביטוח ומנהלי
החברות ,בין הלשכה לבין הפיקוח והרגולציה
וכמו כן בינינו לבין עצמינו .כמובן שיש לעשות
הכל בצורה רציפה וסדורה בכדי לאפשר לסוכני
הביטוח להתפרנס בצורה טובה יותר ,וגם לצורך
כך יש הרבה מה לעשות מעבר לסיסמאות .יש
לשפר את תדמית סוכן הביטוח בציבור ואת
מעמדו .יש לפעול באופן נחוש ונמרץ בכדי להפוך
את הלשכה לסטטוטורית.
"השנים הקרובות יהיו מאתגרות מאוד עבור
ההנהגה הבאה ומלאות עבודה ויעדים למען יהיה
עתיד טוב יותר לסוכני הביטוח".

סו"ב ג'ינה פלד –
מחוז השפלה

" .1הדבר הכי חשוב
בעיני הוא להמשיך
בדרך אשר התחלתי
כנסים
 קיוםמקצועיים במחוז.

הצטרפו גם אתם למהפיכת הגיל השלישי:

 üמערך מומחי פרישה העומדים לרשותך לצורך פגישות עם לקוחותייך
 üשירות אישי וליווי מקצועי לרבות טיפול בהיבטי מס
 üפריסה ארצית של מרכזי תכנון פרישה (ת"א ,חיפה וירושלים)
לתיאום פגישה ניתן לפנות למחלקת גיל שלישי ותכנון פרישה :כתובת דוא"ל | gil3@menora.co.il :טלפון( 072-3838188 :א-ה )8:00-16:00

*השירות מיועד לכלל האוכלוסייה מגיל  50ומעלה וניתן ללא עלות
מנורה מבטחים ביטוח בע״מ אלנבי  ,115תל-אביב6100802 ,
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072-3838188

www.menoramivt.co.il gil3@menora.co.il
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לתת במה למגוון הקולות; מרצים מובילים בשוק
הביטוח וייצוג מרשים לסוכנים .העשרת הידע של
הסוכנים תסייע להם רבות להתמודד עם דרישות
הלקוחות ולתת שירות בהתאם .הערך המוסף של
הסוכנים יגיע מתוך הסדנאות המקצועיות ולכן
חשוב לי מאוד להעמיק אותן וכל הזמן להקנות
לסוכנים עוד ועוד ידע.
" .2ההישג המשמעותי של ההנהגה הנוכחית
הוא הפסקה כמעט מוחלטת של השיווק הישיר
של חברות הביטוח מעל לראשינו הסוכנים .דבר
זה ,פגע בהכנסות ובמעמד שלנו אל מול הלקוחות
ואני שמחה שהלשכה הצליחה למגר באופן כמעט
מוחלט את הרעה החולה הזאת .בנוסף ,חשוב לי
לציין את הפעילות בכנסת וחיזוק הלובי של
הלשכה.
" .3המשימה העיקרית של ההנהגה הבאה היא
ביטול ההנחה על חשבון עמלת הסוכן .מדובר
בתופעה של חברות הביטוח הפוגעת בפרנסה של
הסוכנים .על חברות הביטוח להבין כי הן צריכות
אותנו כדי להתפרנס ותפקידה של הנהגת הלשכה
הוא לעמוד על האינטרסים שלנו אל מולן .כאמור,
מעמד הלשכה יהיה תלוי ביכולת שלנו לעמוד
חזקים מול מקבלי ההחלטות .לכן ,על הנהגת
הלשכה הבאה לחזק את הלובי הפוליטי ולרתום את
מקבלי ההחלטות וחברי הכנסת לטובת הסוכנים
ולשכת סוכני ביטוח".
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סו"ב אודי הוד –
מחוז השפלה

את
"אשים
.1
סוכן הביטוח במרכז
הן מבחינת טיפול
בעמלות ,שזו הפרנסה
מבחינה
והן
שלנו,
מקצועית בהשתלמויות וימי
עיון עשירים במידע מקצועי .ארחיב את הפעילות
של הסוכנים גם לתחום התכנון הפנסיוני והפיננסי
ואוזיל את העלויות של מועדוני החברים .תהיה לי
דלת פתוחה ,ואדאג שבלשכה תהיה אוזן קשבת,
לכל בעיה אישית של סוכן.
" .2הישגי הלשכה היו בולטים במיוחד בקשרי
הממשל הטובים מול יושבי ראש ועדות בכנסת,
כמו ועדת הכספים ,ועדת הכלכלה וחברי כנסת
בכלל.
"אחד ההישגים החשובים ביותר היה פתיחת
ערוץ תקשורת ושיתוף פעולה עם ארגונים אחרים
וראשיהם כמו שרגא ברוש ,נשיא התאחדות
התעשיינים ,רועי כהן ,נשיא להב ,ההסתדרות,
יועצי המס ,רואי החשבון ועוד .הלשכה הפכה
למייצגת ומובילה בכל הנושאים שמטרידים את
העצמאים ובעלי העסקים ,ויש למנף את זה.
"המכללה לביטוח הפכה לגורם משמעותי
להכשרת סוכני ביטוח ,שגם פותרת את בעיית

המחסור בדור המשך של סוכני ביטוח; לצדה יש
לציין את המיזם הבינדורי כמובן.
" .3על ההנהגה הבאה לדאוג לשים את
מעמד ותדמית הסוכן במרכז; להוסיף פתרונות
דיגיטליים במימון היצרנים ולדאוג לדלת פתוחה
לבעיותיו של כל סוכן".

סו"ב אבי שבי –
מחוז השפלה

" .1אני מתכוון
להגדיל את כמות
ההדרכות ולספק כלים
להצלחה לסוכני המחר.
כל הדרכה שמתקיימת
בתל אביב ,חיפה או ירושלים
 אין סיבה שלא תגיע לשפלה .אני אדאג למיטבהמרצים ולטובי בעלי המקצוע שיספקו לסוכנים
כלים להצלחה ולהגדלת מוקדי הרווח ,הסוכנים
ירגישו שלשכת סוכני ביטוח ומחוז השפלה
ברשותי זמינים ונמצאים בשבילם  .24/7אני מגיע
לעבוד ולהוביל את הסוכנים לעידן טוב יותר.
" .2ההישגים הבולטים הם פרויקט הלשכה
בשיתוף עם איתורן שהגיעו בקדנציה האחרונה
לדרום ,אזור הקרוב לליבי .הלשכה ביצעה מספר
פעילויות חיוביות כמו לוחות שנה וחיבור עם בנק



חדשות הביטוח

יהב בהפחתת דמי הניהול של חברות האשראי.
" .3המשימה העיקרית של הנהגת הלשכה
הבאה היא להחזיר את הכבוד ,הגאווה ,המעמד
והפרנסה לסוכן .שיפור תדמית סוכני הביטוח
הוא אחד המשימות החשובות ביותר .כיושב ראש
מחוז השפלה אסייע להנהגת הלשכה להשיג את
המטרות הללו".

סו"ב ישראל דיאמנט
– מחוז השפלה

" .1אשפר את הקשר
והכבוד ההדדי בין
הסוכנים ,אדאג להעמקת
הידע המקצועי של
הסוכנים באמצעות כנסים
עם תכנים ומרצים מתאימים.
" .2המאמץ של הלשכה בנושא חוזר ייפוי כוח
והקמת המיזם הבינדורי ,הן לטובת הסוכנים
המבוגרים והן לטובת הסוכנים הצעירים.
" .3על ההנהגה הבאה לעצור את חוסר הכבוד
לסוכני הביטוח מצד חברות הביטוח ,בינינו הסוכנים,
התקשורת ,ולחזק את הקשר עם חברי הכנסת".

סו"ב נוגה עקל – מחוז תל
אביב

" .1תחילה חשוב
לי לאחד ולחבר בין
הקצוות שלצערי נהרסו
הבחירות
במערכת
האחרונה .אהיה יו"ר של
המחוז כולו ואמשיך לדאוג
לכלל הסוכנות והסוכנים ,לא
משנה במי תמכו .האינטרס של עתידנו חשוב
יותר מכל דבר אחר .בכל קבלת ההחלטות בתור
יו"ר המחוז אני רואה לפניי ארבע שכבות :סוכנות
וסוכני הביטוח ,אלכס ועודד מאליפים שהם עבורי
מורי הדרך ,עבודתי היום יומית כסוכנת ביטוח
ובתי שרי שהיא הדור הממשיך במשרדי.
"בכל יום שאני מגיעה לעבודה אני מודה
לבורא עולם על הזכות שניתנה לי להיות בענף
הביטוח שלדעתי הוא מאחד הענפים המשפיעים
על הכלכלה בישראל ,וזו זכות גדולה שיש לי
בת שנכנסה לעסק כדור ממשיך .מתוך כל אלו
יחד אני מתכוונת להמשיך ולדאוג לסוכני המחוז
לכלים מקצועיים בכל התחומים.
" .2שינוי התקנון כך שבבחירות הקרובות יו"ר
המחוזות יהיו בעלי השפעה וחלק מהוועד מנהל
של הלשכה ,אין לכם מושג כמה זה חשוב .אני
יודעת ובטוחה שלשטח יש עמדה מקצועית
ונחושה והגיע הזמן שהעמדות האלו יגיעו
למקבלי ההחלטות ואת זה אני אעשה נאמנה
כיו"ר מחוז תל אביב .קולה וקולו של כל סוכנת
וסוכן חשובים.
" .3יש להשיב את מעמדו של הסוכן ,להבין לאן
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הרוח נושבת ,אי אפשר לעצור או להילחם בקדמה.
חשוב מאד להנגיש את כל הכלים האפשריים
לכלל הסוכנים על מנת לתת להם את האפשרות
להתעצם ולהתקדם למען המבוטחים".

סו"ב אודי אביטל – מחוז
תל אביב

" .1הדבר החשוב
ביותר שאני מתכוון
לעשות מיד עם
היבחרי ליו"ר המחוז
מחוז
ליצור
הוא
מלוכד תחת חזון אחד
ברור לארבע השנים הבאות.
יש צורך בהקמת ועד מנבחרי המחוז למועצה
הארצית ,שדלתו תהיה פתוחה תמיד עבור סוכני
המחוז .כך נמנע מהסוכנים את הצורך להתנהל אל
מול גופי הלשכה .נבנה יחד תוכנית המבוססת על
שלושה דברים:
• שילוב טכנולוגיה וכניסה לעולם החדש.
• שיפור תדמית הסוכן.
• רכישת ידע עבור הסוכנים עם תכנים חדשים
תוך הורדת התלות ביצרניות .כך נוכל ליצור
מקורות הכנסה רחבים עבור הסוכנים ולצייד
אותם בערך מוסף עבור הלקוחות.
" .2ללשכה היו בקדנציה הנוכחית הישגים
רבים ,אך לדעתי ההישג הגדול ביותר הוא הפרדת
העמלות מדמי הניהול .כמי שמנוסה במכירות
פיננסים ,אני חש שהשוק מתחיל להתייצב
והתחרות מבוססת על מתן שירות שבו הסוכן הוא
בעל משמעות גדולה ביותר ועל כך אני גאה.
" .3בפני ההנהגה הבאה עומדות משימות רבות,
אך החשובה ביותר הינה מבחינה טכנולוגית.
על הלשכה לדאוג להתאמה לעידן האינטרנט
שבו הסוכנים ידעו לתפעל תוכנות ומערכות
דיגיטליות שונות לטובת מתן שירות טוב יותר.
כמו כן ,על הלשכה לדאוג לשיפור תדמית הסוכן
בעיני הלקוחות והדגשת הערך המוסף שהסוכן
נותן עבורם .דבר נוסף לדעתי הוא הפיכת הלשכה
לסטטוטורית .כאשר הלשכה תהפוך לכזאת ,לא
יוכלו להתעלם מאתנו הגופים השונים ומקבלי
ההחלטות .עלינו לזכור תמיד  -הלשכה היא
ביתנו היחיד ועלינו לשמור עליה מכל משמר".

סו"ב דני קסלמן –
מחוז השרון

" .1ישנם שני דברים
שאעשה לטובת המחוז
לאחר היבחרי ליו"ר.
הראשון הוא המשך
והעמקה של פרויקט
הסניורים .אמשיך לפעול
ולחבר בין סוכנים ותיקים וצעירים .ככל שנתמיד
יותר בשילובים אלו כך נחזק ונבטיח את עתיד

הענף .הדבר השני הינו לקיים ימי עיון לסוכני
המחוז על מנת להעשיר את הידע המקצועי שלהם
וקיום פגישות בארבע עיניים עם כל סוכן וסוכנת
שרצו בכך אחת לשבועיים על מנת לסייע להם
בפתירת בעיותיהם הפרטניות.
" .2בקדנציה הנוכחית ללשכה היו הישגים
משמעותיים .ההישג הגדול ביותר לדעתי היה
הפרדת העמלות מדמי הניהול .על ידי ההפרדה,
הערך של הסוכן כלפי הלקוח גדל והיא שמה אותו
במרכז .זהו צעד הכרחי לחיזוק מעמד הסוכן.
" .3ללשכה יש מספר משימות מאוד חשובות.
ראשית ,ביטול ההנחה על עמלת הסוכן :דבר
זה פוגע בפרנסתנו ועליו להפסק; שנית ,חיזוק
הלובי בכנסת :אם ברצוננו לחזק את מעמד
הלשכה ומעמד הסוכן ,עלינו להיות חזקים אל
מול מקבלי ההחלטות; שלישית ,הכנת ההנהגה
לדור הבא :עלינו להכשיר סוכנים צעירים
שיתפסו את המושכות בעתיד וינהיגו את
הלשכה בשנים הבאות .הסוכנים הצעירים הם
עתיד הלשכה ועלינו לתת להכשרתם חשיבות
רבה".

סו"ב מושיק בן פורת –
מחוז השרון

" .1לראשונה בעקבות
שינוי שיטת הבחירות
תינתן לי האפשרות
כיו״ר מחוז להיות
חלק ממקבלי ההחלטות
בלשכה .נביא לקדמת
הבמה את האינטרסים של חברי המחוז .הדגש
העיקרי שלי הולך להיות על הנגשת המקצועיות
וההדרכות לסוכנים .יש להתאים את עצמנו
לעידן ה־ 2030ונעשה הכל על מנת שכל סוכני
המחוז יקבלו את סל המוצרים הנדרש לכך.
"במהלך כהונתי ,אנסה להנגיש את הלשכה ואת
יועציה לכלל סוכני המחוז ואעשה ככל יכולתי
לתת לסוכני המחוז את ההרגשה שיש מישהו
שיכול לעזור להם ולהילחם לצדם .בנוסף ,ארצה
להצעיד את מחוז השרון ולהגדילו כדי שיהיה
מחוז מוביל ורחב עד כמה שניתן.
" .2הישג חשוב הוא הוצאת השיווק הדיגיטלי
מנוסח חוק ההסדרים; חיזוק הקשר הלוביסטי עם
חברי הכנסת השונים; טיפול בחוזר השרברבים
" .3חשוב להביא להשבת הגאווה והחדווה
לענף שכל כך צמא לכך .סוכני הביטוח הם עוגן
בכלכלה הישראלית וחשיבותם לדאבוני הרב
נדחקת הצידה.
"חייבים להחזיר את שיתוף הפעולה והשיח
עם חברות הביטוח והרגולציה למסלול הירוק,
בצניעות ונחישות לצד עוצמה ומקצועיות .חייבים
להחזיר את הסוכן לקדמת הבמה ולתת לו את
הכבוד הראוי לו .סוכני הביטוח עוסקים בשליחות
 הם אלו שנמצאים בקדמה ועושים הכל למעןהמבוטחים שלהם ויש להעריכם על כך".

כנס אלמנטר

המועמדים לנשיאות הלשכה נשאו
נאומי בחירות בכנס אלמנטר
סו"ב אורי צפריר וסו"ב ליאור רוזנפלד הציגו את המצע והפעולות שהם עתידים לבצע במידה
וייבחרו  סו"ב צפריר" :נוציא את ההנחות על חשבון העמלות אל מחוץ לחוק"  סו"ב
ליאור רוזנפלד" :בכל מקום שסוכני הביטוח יוכלו להשפיע על קהל שם נהיה"
רונית מורגנשטרן

ה

מושב שאירח את שני המועמדים לנשיאות
הלשכה – סו"ב אורי צפריר (כיום מ"מ
נשיא הלשכה) ,וסו"ב ליאור רוזנפלד
(כיום יו"ר סניף חיפה) ,היה סוער והזכיר עימותי
בחירות לראשות הממשלה .כל אחד מהמועמדים
זכה לקריאות תמיכה ומחיאות כפיים מהמחנה שלו,
שלא חשש גם להפריע למהלך הנאום של המועמד
מהמחנה השני .לא עזרו בקשותיו של עו"ד איתן
הברמן לשמור על "אחווה הדדית".
כל אחד מהמועמדים קיבל  10דקות לשאת את נאום
הבחירות שלו .ראשון עלה צפריר ואחריו רוזנפלד.
להלן תמצות נאומי שני המתמודדים:

אורי צפריר:
"אני מכיר את ענף הביטוח ויודע כמה קל לפגוע
בפרנסתו של סוכן לא מנוסה .אני מכיר את זה משני
הצדדים  -מסוכנות ביטוח גדולה ,ומהתקופה בה
הייתי מנכ"ל של חברות ביטוח.
"אל תחשבו שבעיות הפרנסה של סוכני הביטוח
החלו עכשיו .אני זוכר את המשברים בענף הביטוח
בשנת  ,'85כאשר כל המשק הישראלי היטלטל.
באותה תקופה נשאתי תפקידים בכירים בחברות
ביטוח.
"מי שהשקיע בידע ,ברכישת ניסיון באותה תקופה,
עומד היום גאה כשהוא מכניס את דור העתיד לענף.
אני ראיתי את אלה שצולחים את המשבר ,ואת אלה
שמתגברים על המשבר והופכים מסוכנים בתחילת
דרכם לבעלי סוכנויות גדולות ומשגשגות .לעומתם,
ראיתי גם את אלה שביטלו את חשיבות הניסיון -
שוקעים .נכון ,יש דברים טובים שקורים בענף ,יש
התפתחות חיובית ,אבל סוכן ביטוח שמרוויח 9,000
שקל בחודש ,בשבילו כל לקוח ,כל פוליסה  -היא
מאבק יומיומי על הפרנסה.
"אנחנו צריכים לקחת את שורשי הידע והניסיון
שיש לנו בלשכה ולהביא אותם להכרעה מול חברות
הביטוח ,מול הגורמים בענף שמנצלים את חוסר
היציבות של פרנסת הסוכן בכדי לעשות מעשים
שאינם ראויים בעיניי.

אין הנחות
"כשאבחר לנשיא הלשכה ,הדבר הראשון שאני
מתכוון להגיד ,גם לחברות ,גם לשחקנים האחרים
בענף  -הסתיימו ארוחות החינם.
"הנחה על חשבון העמלה – זהו מושג שאני מתכוון
לסלק מעולם הביטוח.
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צפריר" .אפעל לפתוח קרן להשקעה במשרד הסוכן"

"ננהל משא מתן של  60יום על מתווה ארוך
טווח שמוציא את המושג 'הנחה על חשבון העמלה'
מהלקסיקון .אם חברות הביטוח לא יסכימו לביטול
מוחלט של ההנחה על חשבון העמלה – אני מתכוון
להגיש הצעת חוק ולהוציא את ההנחות על חשבון
העמלות אל מחוץ לחוק.
"שוחחתי בשבועות האחרונים בנושא זה עם הפיקוח
על הביטוח ,יש לי יותר מהנחה סבירה שהם עתידים
לתמוך בהצעה זו .אני חושב שנזכה לגיבוי מוחלט
למהלך זה בכנסת ,ואם נאמין ,נהיה קשוחים ,ואם
השורשים שלנו יהיו שורשים איתנים ,לא ירחק היום
שעולם הביטוח ייפטר מהרעה החולה הזו .היום יש
שחקנים בענף שמרגישים שאפשר לפגוע בסוכנים,
ולנצל את חולשתם כקולקטיב כדי לאיים על
הפרנסה.

לבטל את ההגבל
"אבטל את ההגבל העסקי על התאגדות סוכני
ביטוח מול החברות .מדובר במהלך חדשני ,פורץ
דרך ,שקיים היום לשני סקטורים במשק – לחקלאים
ולמלונאים .יש לנו עילה גם משפטית וגם חוקית
לדרוש זאת .במקום בו ההון מנצל את החלשים בענף
– יש מקום לפטור מהגבל עסקי את השחקנים חסרי
ההון .התייעצתי על כך עם עורכי הדין המובילים
בתחום ,והם חושבים שיש לנו קייס.
"אם יהיו חברות ביטוח שינצלו אותנו הסוכנים ,אם
יהיו התאגדויות גדולות שיעשקו את פרנסת הסוכן,
אנחנו כלשכה נעמוד מולם כפטורים מהגבל עסקי

ונגיד – אתכם לא עובדים.

קרן להשקעה בטכנולוגיה
"הלשכה בראשותי תשקיע משאבים של עשרות
מיליוני שקלים בתחום הטכנולוגיה והדיגיטציה
במשרד הסוכן.
"בחודש הראשון לאחר שאבחר ,אפעל לפתוח קרן
להשקעה במשרד הסוכן .בתחילת דבריי אמרתי
שהסתיימו ארוחות החינם עם חברות הביטוח –
הסתיימו גם שיתופי הפעולה בחינם .בכוונתי לדרוש
כתנאי לכל שיתוף פעולה עם חברות הביטוח –
השקעה של  40מיליון שקל בקרן להשקעה במשרד
הסוכן .זה אפשרי ,אומר לכם את זה אחד שהיה
מנכ"ל חברת ביטוח.

לעקור את המכירה הטלפונית
"הגיעה העת ובשלו התנאים ,שאנו סוכני הביטוח
נקבע סדר יום חדש בענף .לכן ,אני מתכוון לקדם
הצעת חוק שתחולל מהפכה בענף הביטוח כולו -
מכירת ביטוח ארוך טווח – רק באמצעות סוכן ביטוח.
"אני אעקור את המכירה הטלפונית לביטוחים
ארוכי הטווח מענף הביטוח .ארגוני הצרכנים ולשכת
שר האוצר תומכים בנו .היום יש תודעה ציבורית
ותקשורתית רחבה ,שבענף הביטוח נעשים מעשי
עושק וניצול כלפי פנסיונרים .בעיניי זו בושה ,אלו
דור המייסדים של הארץ הזאת.
"נעשים מעשי ניצול במכירת מוצרי פנסיה
לצעירים בתחילת דרכם .אין פה מישהו שלא

כנס אלמנטר
 שמע על מקרה של אמא ואבא ,או סבא
וסבתא שנותרו ללא ביטוח סיעודי; מקרים
של ביטוח בריאות שלא מכסה את המחלה בדיוק
כשצריך אותו .אלו מקרים נוראים ,אנחנו
כסוכנים וכחברה ישראלית מכירים אותם ,והכנסת
והממשלה מכירים זאת .הם בשלים למהפכה ואני
מתכוון להוביל את המהפכה הזו יחד אתכם.
"לא רק כי זה יעשה טוב לפרנסת הסוכן – וזה
יעשה טוב לפרנסת הסוכן; לא רק כי זה יתרום
לתדמיתנו הציבורית – וזה חשוב לשנות את
תדמיתנו הציבורית .אנחנו נעשה את זה כי אנחנו
קודם כל בני אדם ,כי אנחנו לא יכולים להשלים
עם התופעות הפסולות האלה".

שלנו בכנסת ונעביר חוקים שיסייעו לעם ישראל
ולסוכני הביטוח .בכל מקום בו ניתקל בחומה מול
רשות שוק ההון נפנה לאפיק הפוליטי ,יש לנו
חברים בכנסת.
"בנוסף ,נדאג שבפעם הראשונה לאחר  70שנה,
לשכת סוכני ביטוח תהפוך ללשכה סטטוטורית.

לטובת הסוכנים

ליאור רוזנפלד:
"אני מודה לאריה אברמוביץ על התרומה
והעשייה לטובת הלשכה .הנבחרת המשובחת
שלנו ואני החלטנו להחזיר את הגאווה למקצוע
סוכני הביטוח ,וזה אומר להחזיר את הפרנסה ואת
מעמדנו בציבור ,בתקשורת ,בכנסת ,מול היצרנים
ומול הפיקוח.
"נפעל לחדש את היחסים עם חברות הביטוח; הן רוזנפלד" .לשכת סוכני ביטוח תהפוך ללשכה סטטוטורית"
משוועות לחדש את הקשר עם הלשכה .קיימתי
לאחרונה שיחות עם מנכ"לי חברות והבהרתי להם חייבים להיות בתקשורת
"התקשורת משתלחת בסוכני הביטוח; אנחנו
שננהל איתם דיאלוג מתוך כבוד הדדי ,עוצמה
ונחישות ,ונזכיר לחברות שאנחנו אלה שמביאים להן חייבים להיות בתקשורת .אני מגיע מהתקשורת
את הפרנסה ,שאנחנו עדיין ,בעידן השיווק הישיר ,ומבין איך היא עובדת .לא ייתכן שבערוץ  2ישתלחו
בכתבה נגד סוכני הביטוח ולא תהיה תגובה של
מהווים  90%מהכנסות חברות הביטוח.
"נדאג לחדש את השותפות עם רשות שוק ההון הלשכה ולא של סוכני הביטוח .לא ייתכן שנקבל
וליצור אתה מוצרים חדשים לרווחת המבוטחים .את פס"ד שוקה אחרי שנאבקנו משפטית זמן רב כל
נדאג להיות שותפים להחלטות הפיקוח בעת הוצאת כך ולא נגיב עליו ,אלא נסתפק בכותרות כשחשבנו
הטיוטות ,בסיעור מוחות בזמן אמת ולא רק להתלונן שהשגנו את המטרה .הקול שלנו צריך להישמע בכל
בדיעבד .נשפר את הכנסות הסוכן כולל סעיף  19א' ,הזדמנות ,כי יש לנו מה לומר ולשליחות שלנו אין
כך שיאפשר לקבל עמלה גם מהיצרן וגם מהמבוטח .תחליף בדגש על טובת האינטרס הציבורי.
"נקים מערך יחסי ציבור וקשרי חוץ ,וסוכני הביטוח
נפעל לקבל שכר טרחה ,כי מגיע לנו ,ונפתח
מיזמים ,תחומים ואפיקי פרנסה חדשים לסוכנים ,יהיו באולפנים ובעיתונים ובכל מקום שיש בו קהל
במקביל להוזלת העלויות במשרדי הסוכן והכשרת – בבתי הספר התיכוניים ,באוניברסיטאות ,ביחידה
צוותים שיחזקו את המשרדים .גם לתגמול הסוכן להכוונת חיילים משוחררים .בכל מקום שסוכני
מהיצרנים ניקח אחריות והלשכה תסייע לו בעת הביטוח יוכלו להשפיע על קהל – שם נהיה.
"הייתי ממקימי הלובי הפוליטי ללשכה בכנסת;
מחלוקות שונות .הדאגה לסוכן תהיה ברמה הכוללת
והפרטנית ,מעטפת רחבה ,כמו שאנו עוטפים את צירפתי וסייעתי ללשכה לצרף חברי כנסת לטובת
הלשכה ,אבל זה לא מספיק .אני אחזק את הלובי
הלקוח במעטפת של פתרונות.

עסק
בקליק

תמונת
סוכן
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בעלי
מקצוע
בקליק

תאונות
אישיות
בקליק

תמונת
מעסיק

ריסק
בקליק

תמונת
עמלות

תמונת
לקוח

מתגייסים ללשכה
"נדאג לגייס סוכנים מתוך עוצמה ועשייה; אנחנו
לא צריכים לרדוף אחרי סוכנים -הם צריכים להגיע
ללשכה מתוך רצון ומתוך גאווה.
"אני מגיע מהשטח ,סוכן ביטוח כמוכם .גדלתי
למקצוע כדור שני לאבי ז"ל שהקים את הסוכנות
לפני  50שנה .אני משפשף סוליות כמוכם ,הולך
למכור פוליסות בגשם ובשמש; אני לא מנהל סוכנים
ולא עובד מעל אחרים; אני חרד לפרנסה שלי כמוכם
ומבין את המצוקה שלכם .רק סוכן ביטוח כמוכם,
מנוסה וצעיר כאחד ,יכול לעמוד בראש לשכת סוכני
ביטוח ולייצג את כולנו כראוי ,קל וחומר בעולם
החדש והמתקדם".

המכלול שלי

דיגיטל עבורך ,לשנים של צמיחה

b17396/18143

אתר
הלקוחות
החדש

מענקית
(מחלות קשות)
בקליק

דירה
בקליק

"אי אפשר לעצור את הקידמה .לפני כחצי שנה
ייצגתי את הלשכה בפאנל בכנס של 'עדיף'.
מנכ"ל וובי אמר בפאנל משפט שלא אשכח,
שבעוד שנה כולנו נהיה מיותרים ,כי ירכשו
ביטוחים בלחיצת כפתור .אנחנו נדאג שסוכני
הביטוח יהיו עם הדיגיטציה; המבוטחים וכל עם
ישראל יוכלו לרכוש ביטוח בלחיצת כפתור -
אבל אצל סוכן הביטוח .אני מודה לראובן רפ ,יו"ר
ועדת טכנולוגיות ,על העבודה הטובה שעשה.
אנחנו נקים ועדת טכנולוגיות חזקה שתקדם את
הסוכנים לאתגרי הדיגיטציה.
"מערך ההדרכה במחוז הצפון בראשותי היה
מצטיין ומושא לקנאה – קיימנו  30הדרכות בשנה.
נעתיק את המודל לכל המחוזות בארץ; נקים
מערך הדרכה אחיד ,שגם הסוכן בבאר שבע והסוכן
בקריית שמונה יקבלו אותה רמת הדרכה כמו בחיפה
והצפון .לביטוחים הישירים לא יהיה שום יתרון על
סוכן הביטוח .בזכות הדיגיטציה והערך המוסף הרב
של השירות הניתן ללקוח על ידי סוכן ביטוח אישי
ומקצועי ,חבר לשכה.

תוכן שיווקי

להפוך את הלימון ללימונדה
טיזר  :1הפיקוח על הביטוח
– אחלה לימונדה!
כמה פעמים יצא לכם לשבת
במרפסת עם המשפחה או עם
החברים ולהגיד" :יש לי רעיון
פעמים
וכמה
לסטארטאפ"?
עשיתם עם זה משהו? אם אתם
כמוני ,אז כנראה שעשיתם משהו
עם הרעיון ,אבל אם לא ,הסיפור
הבא אולי יניע אתכם לעשות צעד
למימושו.
השבוע ישבתי בפגישה אצל סוכן
ביטוח שהניח על שולחנו כעשרה
חוזרים שהופצו לאחרונה מהפיקוח
על הביטוח ,וכל מה שהוא ראה
לנגד עיניו היה רק שחור בעיניים.
משפטים כגון" :הענף כבר לא
זה"" ,העסק מכניס פחות" ועוד
משפטים שליליים יצאו מפיו
והכניסו אותו לדיכאון מוחץ.
שאלתי אותו אם הוא קרא בעיון
את החוזרים והוא ענה לי" :הלוואי
וידעתי מאיפה להתחיל" .ניסיתי
להמשיל את סיפורו לאותו מתכנת
מחשבים בוגר מייקרוסופט שפתח
עסק קטן וכל הזמן היה במרדף
בלתי פוסק אחרי עדכוני גרסאות,
חידושים והמצאות ,על מנת
להדביק את הקצב של העשייה.
סוכן הביטוח תהה על הסיפור
ושאל "תגיד ,אני מתכנת?" .עניתי
לו ברוב חוצפתי" :אני סמוך ובטוח
שהעסק שלך קצת יותר מורכב
מעסק של מתכנת ,אבל יש קווי
דמיון ברורים :אתה 'מוכר ניירות'
שהם בעצם הקטסטרופות של
החיים בכמה תחומים ,אתה תמיד
צריך להתחדש ולהתעדכן ,ובעצם
כל הזמן עלייך לקרוא חומר.
למעשה אתה מתכנת לאנשים
את הביטוחים ולעצמך את העסק.
עליך לתכנת את העסק כדי שתוכל
לתת את השירות הטוב ביותר
ללקוח ,ולהציע לו את ארגז הכלים
הכי נכון במחירים סבירים ובמענה
מהיר .אתה מתכנת את העסק כדי
שיהיה כמה שיותר רווחי .אם זה
לא תכנות ,אז מה כן?".

 2 | 10נובמבר 2017

טיזר  :2להפוך את הלימון
ללימונדה" :אם אני הייתי
סוכן ביטוח הייתי מתייחס
אל הפיקוח כאל דבר טוב
והופך את המרמור כלפיו
לדבר חיובי"
בימים טרופים אלה כשכולם
עסוקים בקיטורים ואומרים" :הענף
כבר לא טוב" ו"זה לא מה שהיה
פעם" אני רוצה להאיר ולהגיד
שהלימון שנמצא שם על העץ הוא
אותו לימון ,והלקוח שלנו צריך
שנקטוף עבורו את הלימון ונכין לו
לימונדה עסיסית וטעימה .לדעתי,
זאת רק שאלה של אנרגיות :מהן
האנרגיות שאני מפעיל על עצמי
כעסק על מנת לצמוח ,על מנת
לתת שירות הרבה יותר טוב,
לדאוג ליותר הכנסות ולהרוויח
יותר כסף?
בעידן כה מתקדם של מערכות
מידע מצוינות שרוב הסוכנים
רוכשים למשרדים אנו לומדים
שלביטוח ישיר אין שום יתרון מול
סוכן הביטוח ,בוודאי לא מבחינה
מקצועית או מבחינת היחס האישי.
אם סוכן הביטוח עובד עם מספר
יצרנים הוא יכול למכור שירותים
ללקוח במחירים הוגנים ולהשיג
עמלות גבוהות .אין זו בושה
להרוויח כסף ובתנאי שזה בגדר
הסביר וכמובן מלווה בשירות מסור.
לכן ,כשאני קורא את החוזרים
שהפיקוח על הביטוח מפרסם
אני שמח ,מאושר וכל כך נלהב
שהענף הופך למושך וממוקד .אם
הייתי סוכן ביטוח הייתי הופך את
התחושות השליליות לאנרגיות
חיוביות .הרי,
שנים לא

התעניינו בענף ,שנים לא טיפלו
או קידמו אותו ועכשיו יש גוף
ממשלתי בירושלים ,תחת משרד
האוצר ,אגף שוק ההון שמונה
עשרות עובדים (אולי יותר)
שהתמקצעו על מנת לטפל בעיקר
בצרכנים ובמוצרים .מעת לעת
הם מוציאים עדכונים ,חלקם
מצוינים ,חלקם פחות טובים ,אך
אני בתור סוכן ביטוח הייתי רואה
אותם כעדכונים שוטפים ,כתהליכי
עבודה שעליי ללמוד ובעזרתם אני
יכול לשפר את טעם הלימונדה.
כמו מתכנת שכל הזמן לומד,
מתעדכן ומשתדרג ,גם עליי
לקרוא את החומר שהושקעה בו
מחשבה רבה וכנראה טובי המוחות
כתבו אותו .עליי ללמוד ולהתאים
את מסחטת הלימון שלי ללימון
העסיסי .החוזרים מכניסים אותנו
למסגרות של תהליכי עבודה .אם
נסתכל עליהם במבט חיובי ולא
שלילי ("הענף כבר לא מה שהיה")
נוכל להפיק מהם לימונדה הרבה
יותר מתוקה ללקוח שלנו.
ברוב המקרים מדובר בכיוונים של
התאמות דיגיטציה ותהליכי עבודה
כך שזה יכול רק לשפר ולמתן.
כאשר סוכן הביטוח מרגיש כי
"הרגו לו מוצר" הוא יכול לכוון את
המשאבים למוצרים אחרים ולהפוך
את המוצרים הפחות רווחיים או
פחות מכניסים למוצרי שירות
מה שנקרא בעגה המקצועית
" ,"by productsופחות להשקיע
בקידומם .ככל שנלמד את החוזרים
נוכל כאמור לבנות תכניות עבודה
במשרדי הסוכנים על מנת לייצר
לימונדה מהעסק עבור לקוחותינו
ולהטיב עם חשבון הבנק.

כתבתו של מיקי קופל

כנס אלמנטר

סו"ב ראובן רפ" :ל־ 20%מסוכני הביטוח
אין תוכנה לניהול משרד"

הלשכה תחתום על הסכם שירות אחיד למערכות המחשוב במשרדי הסוכנים ,ההבדל יהיה רק במחיר

רונית מורגנשטרן
לכ־ 20%מהסוכנים אין תוכנה לניהול משרד.
איך הם מתקשרים עם הלקוחות? שולפים בכל
פעם את התיק שלהם מהמדף? יש היום כלים
טכנולוגיים מתקדמים ולא קשים ליישום  -על
הסוכנים רק לפתוח את הראש אליהם".
כך אמר סו"ב ראובן רפ ,יו"ר ועדת טכנולוגיה
בלשכת סוכני ביטוח בכנס אלמנטר 2017
שהתקיים בשבוע שעבר באילת.
לדברי רפ ,יש סוגים רבים של לקוחות" :כאלה
שרוצים לדבר אתנו ביום ובלילה; יש שרוצים
להיפגש אתנו במשרד או בביתם ,ויש שלא רוצים
בכלל לפגוש אותנו – אבל כולם צריכים את הידע
שלנו .השילוב המנצח הוא – הקשר האנושי החם
לצד הטכנולוגיה הקרה משהו ,אבל היעילה.
"טכנולוגיה היא לא מילה גסה ולא חור שחור
ומפחיד .כל אחד צריך שיהיה לו אתר אינטרנט וגם
אפליקציה שיאפשרו ללקוח לקבל מידע ,או לרכוש
ביטוח בכל רגע נתון .הלקוחות יוכלו לרכוש את

"

רפ" .טכנולוגיה היא לא מילה גסה ולא חור שחור ומפחיד"

הביטוח הפשוט בקליק  -אבל באמצעותנו".
רפ פירט את הכלים הטכנולוגיים ללקוח
באמצעות אפליקציה של משרד הסוכן" :חלק כבר
גובים שכר טרחה ,כי הם מבינים שידע שווה כסף,
וזה ילך ויתגבר; הלקוח יוכל לשלם בסלולרי את
הפרמיה באמצעות האפליקציה; עם שירותי הענן
יכול הלקוח גם לקבל חשבונית אוטומטית ,ולא
צריך יותר את פנקס החשבוניות .החיים הרבה יותר
קלים ופשוטים עם הטכנולוגיות .החשבוניות בענן

זה גם כלי שמאפשר לראות ממי קיבלתם יותר
רכישות ומאיזו חברה יותר עמלות .זה גם כלי דו
כיווני שמאפשר לשלוח ולקבל הודעות ,ולשלם
באמצעות הרשאות" ,הסביר.
לדבריו ,תפקידה של הלשכה הוא "לאמץ את
הטכנולוגיה ולהציג לכם את האפשרויות השונות
– אתם תבחרו".
ויש גם בשורה חדשה ,גילה רפ" :אחת הבעיות
היא שאנחנו מקבלים שירותים מגורמים שונים.
אנחנו יצרנו הסכם שירות אחיד ,מעין פוליסה
אחידה ,למערכות המחשוב במשרד .ערכנו סקר
בקרב סוכני הביטוח על ספקי השירות שדרגו
אותם לפי ציון .קיבלנו שמות של עשרות ספקים
מכל הארץ .פנינו לכמה מהספקים שדורגו הכי
גבוה ונחתום אתם על הסכם שירות אחיד – כולם
יספקו לסוכנים את אותם השירותים ,אבל המחיר
יהיה שונה ואתם תבחרו .חלק מהספקים אף נותנים
מעבר להסכם האחיד" ,סיפר לנוכחים.

בשירותי דרך אין בערך
רק
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תשואות הגמל וההשתלמות של
אלטשולר שחם ושל אנליסט היו
הגבוהות ביותר בתשע"ז
עם תום השנה ,תשואות מסלולי ברירת המחדל בשוק הפנסיה נמוכות מאלו של
החברות הגדולות  למרות גידול מרשים בשיעור הנכסים המנוהלים בהם ,גם
במישור זה מסלולי ברירת המחדל עדיין לא מערערים את השוק
יובל הירשהורן

תשואות קרנות ההשתלמות ,ספטמבר 2017
תשואה מצטברת
מתחילת השנה

תשואה מצטברת
ל־ 12החודשים
המסתיימים
ב־09/17

תשואה מצטברת תשואה מצטברת
ל־ 5שנים
ל־ 3שנים
המסתיימות
המסתיימות
ב־09/17
ב־09/17

16,790,800

0.38%

7.13%

9.23%

14.36%

39.43%

ילין לפידות קרן השתלמות מסלול כללי 13,711,200

0.31%

4.35%

5.27%

14.31%

40.25%

מגדל  -השתלמות כללי

11,018,404

0.22%

4.75%

6.09%

9.13%

28.31%

פסגות שיא השתלמות כללי

9,675,900

0.27%

4.78%

5.95%

10.36%

33.09%

מיטב דש השתלמות כללי

7,656,534

0.53%

4.46%

6.00%

9.46%

32.65%

כלל השתלמות כללי

6,363,526

0.40%

4.91%

6.14%

9.16%

31.53%

אקסלנס השתלמות כללי

5,390,300

0.57%

4.79%

5.89%

11.10%

33.70%

הראל השתלמות מסלול כללי

4,990,969

0.55%

5.36%

6.69%

11.96%

34.43%

מנורה מבטחים השתלמות כללי

3,578,144

0.47%

4.93%

6.77%

10.31%

32.26%

אנליסט השתלמות כללי

3,119,600

0.58%

6.44%

7.79%

13.38%

46.85%

הלמן אלדובי השתלמות כללי

2,503,300

0.38%

4.43%

4.80%

7.49%

29.26%

הפניקס השתלמות כללי

1,518,800

0.57%

5.37%

7.00%

13.41%

37.88%

אי.בי.אי קרן השתלמות מסלול כללי

699,758

0.25%

5.04%

5.74%

10.74%

33.42%

שם הקופה

יתרת הנכסים
נכון ל־09/17

תשואה לחודש
ספטמבר 17

(באלפי שקלים)
אלטשולר שחם השתלמות כללי

ת

שואות חודש ספטמבר בענפי הגמל,
ההשתלמות והפנסיה ,שהתפרסמו עם סיום
תקופת החגים הארוכה ,חתמו את הביצועים
לשנת תשע"ז ,שהחלה ב־ 3באוקטובר .2016
סך הנכסים המנוהלים תחת המסלולים
המובילים בשלושת הענפים גדל במהלך שנת
תשע"ז ב־ ,23.34%שהם  65.6מיליארד שקל
( 3.4בענף הגמל 23.3 ,בהשתלמות ו־ 38.9בשוק
הפנסיה) .על מרבית הגידול בשוק הגמל אחראים
בתי ההשקעות של אלטשולר שחם וילין לפידות,
שהמסלול המוביל שלהם (לא בהכרח אותו מסלול
לאורך כל השנה) הוסיף לעצמו ניהול של עוד
 1.8ו־ 1.77מיליארד שקל ,בהתאמה .לעומתם,
המסלולים המובילים של  8חברות ובתי השקעות
השילו מעליהם סך כולל של  2.2מיליארד שקל
לאורך השנה .מסלול תמר כללי של חברת הביטוח
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כלל הוא המפסיד הגדול של נכסים מנוהלים בענף
הגמל בתשע"ז - 919 :מיליון שקל.
באלטשולר שחם ובילין לפידות אחראים גם
ל־ 46%מהגידול בתיק הנכסים המנוהלים המצרפי
של  13החברות המובילות בענף ההשתלמות – הם
הגדילו השנה את המסלולים המובילים שלהם
ב־ 4.3ו־ 6.5מיליארד שקל ,בהתאמה.

איזו ברירת מחדל?
לאורך כל שנת תשע"ז נהנו שני מסלולים
ממעמד של מסלולי ברירת מחדל לניהול כספי
הפנסיה של כל עובד ועובדת שלא בחרו אחרת.
נומינאלית ,הלמן אלדובי הגדילה את סך הנכסים
המנוהלים במסלול הקרן המקיפה שלה בסכום
הנמוך בענף – כ־ 190מיליון שקל .לעומתה,

הפנסיה המקיפה של מיטב דש הוסיפה לעצמה
השנה נכסים בשווי כ־ 4.8מיליארד שקל – יותר
מהמסלול הכללי של מגדל מקפת אישית (השני
בגודלו בענף) ,וממסלול גלעד כללי של הראל
פנסיה (הרביעי בגודלו) – שגדלו השנה "רק"
ב־ 4.06וב־ 3.04מיליארד שקל.
עדיין נומינאלית ,כלל ביטוח ,שנפגעה השנה
בשוק הגמל ,היא המרוויחה הגדולה בענף הפנסיה,
כשתיק הנכסים המנוהלים במסלול המוביל שלה –
הפנסיה המקיפה – התנפח בתשע"ז ב־ 9.43מיליארד
שקל .צמוד אליה נמצא מסלול הפנסיה המקיפה של
הפניקס ,עם גידול של  9.15מיליארד שקל.
מנגד ,כשמסתכלים על שיעור הצמיחה של
המסלולים התמונה שונה מאוד :למרות הסכום
הנמוך ,הגידול שחווה מסלול ברירת המחדל
של הלמן אלדובי משקף עלייה של  60%בנפחו
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השנה ,ואצל מיטב דש מדובר בזינוק של לא
פחות מ־ ;209%הגדול בענף .תיקי הנכסים
במסלול הפנסיה המקיפה של אלטשולר שחם ושל
הפניקס רשמו גידול של  120%ו־ 109%בהתאמה,
ואילו תיקי הנכסים המנוהלים במסלולי הפנסיה
המקיפה של מנורה ,מגדל ,כלל והראל – גדלו
בשיעורים צנועים הרבה יותר – 9%־.24%
במילים אחרות – עּובדת היותם מסלולי ברירת
מחדל בהחלט מסייעת בהזרמת נכסי החסכונות
שלנו ,הציבור ,אל החברות הקטנות ,ובשיעורים
משמעותיים בהרבה מיריבותיהן ,אך כשמסתכלים
על הכסף הגדול – גם אחוזים חד ודו ספרתיים
צנועים מספיקים לענקיות הפנסיה שלנו כדי
למשוך אליהן השנה למעלה מ־ 60%מנכסי
הפנסיה החדשים .נראה שלשוק הזה יש ברירת
מחדל משלו.

הצמד החזק של הגמל
כמו בסוף חודש אוגוסט ,התשואה הענפית
הממוצעת בקרב החברות שנבדקו בתחום הגמל
עמדה גם בספטמבר על כ־ .0.36%שליטתם של
בתי ההשקעות אלטשולר שחם ואנליסט בענף
נמשכת ,כשמסלול גמל ישראל של אנליסט השיג
גם את התשואה הגבוהה לחודש ספטמבר (,)0.9%
גם את התשואה המצטברת הגבוהה מתחילת
 )8.65%( 2017וגם את התשואות הגבוהות ביותר
בטווחים הארוכים ל־ 3ול־ 5שנים (18.05%
ו־ ,56.28%בהתאמה) .מסלול הגמל לבני  50ומטה

של אלטשולר שחם ,שמאז תחילת  2017צמוד
לביצועיו של גמל ישראל ( ,)8.26%הוא שהניב
את התשואות הגבוהות ביותר לחוסכים בתשע"ז
–  ,10.93%שהם  1.87%יותר מהמסלול המוביל
השני – אותו גמל ישראל של אנליסט.
מסלול האג"ח ללא מניות של אי.בי.אי,
שבספטמבר השיא את התשואה הנמוכה בענף –
נתון שלילי של 0.11%־ ,הוא האחרון גם לשנת
תשע"ז –  2.79%בלבד .איתו בסוף הרשימה נמצא
מסלול גדיש אג"ח עד  10%של פסגות (0.04%־
בספטמבר 2.7% ,מתחילת  – 2017הנמוך בענף,
 2.81%בתשע"ז 6.12% ,בשלוש השנים האחרונות
ו־ 19.36%ב־ 60החודשים האחרונים).
התמונה לא משתנה משמעותית בענף
ההשתלמות ,שגם בו ממשיכה לבלוט שליטתם
של מסלולי ההשתלמות הכלליים של אלטשולר
שחם (המוביל בתשואה הנצברת מאז תחילת
 ,7.13% – 2017בשנת תשע"ז –  ,9.23%וב־36
החודשים האחרונים –  )14.36%ושל אנליסט
(המוביל בתשואת חודש ספטמבר –  ,0.58%וב־5
השנים האחרונות –  .)46.85%בטווחים הארוכים
בולטת גם קרן ההשתלמות הכללית של ילין
לפידות ,עם תשואה מצטברת של  14.31%ושל
 40.25%ב־ 3וב־ 5השנים האחרונות ,בהתאמה.
קרן ההשתלמות הכללית של הלמן אלדובי,
שתשואתה הנצברת ב־ 3השנים האחרונות
היא הנמוכה בענף ( ,)7.49%היא גם שהשיאה
לחוסכים את התשואה הנצברת הנמוכה ביותר

בתשע"ז –  4.8%בלבד.

מעגל הפנסיה לא נשבר
אם לא די בשני הענפים הקודמים ,גם בשוק
הפנסיה נראה שהתשואות של הקרן המקיפה של
אלטשולר שחם מובילות כמעט בכל הטווחים.
בשנת תשע"ז השיאה הקרן תשואה של 10.77%
לחוסכים 8.11% ,מהם מאז שהחלה  ;2017בשלוש
ובחמש השנים האחרונות התשואה הגבוהה של
הקרן ניצבת על  18.76%ו־ ,43.69%בהתאמה.
מסלול גלעד כללי של הראל פנסיה השיא את
התשואה הגבוהה של חודש ספטמבר – .0.74%
מסלול הפנסיה המקיפה של הפניקס לעומתו,
הגיע לתחתית הרשימה החודשית ,עם  ,0.53%והוא
גם הנמוך בתשואותיו לשנת תשע"ז –  .5.53%קרן
הפנסיה המקיפה של הלמן־אלדובי ,מסלול ברירת
המחדל ,השיאה לחוסכים רק מעט יותר בתשע"ז
–  ,5.68%כשבכל יתר הטווחים – מתחילת ,2017
ב־ 3וב־ 5השנים האחרונות – היא האחרונה בענף:
 9.95% ,4.26%ו־ ,29.25%בהתאמה.
שלא כמו שיעור הגידול של תיקי הנכסים
המנוהלים ,ההובלה המשמעותית של מיטב דש
על יתר השוק לא באה לידי ביטוי גם בשיעורי
התשואות :מנורה מבטחים החדשה ,מגדל מקפת
אישית ,כלל פנסיה מקיפה והראל פנסיה גלעד
כללי – ארבעת מסלולי הדגל של ענקיות הפנסיה
– מובילים כולם על שני מסלולי ברירת המחדל
בכל טווחי החיסכון.

שקוף שהיה אירוע מדהים!
ושקוף שנתראה שוב גם בשנה הבאה...

חברת אילן קארגלאס מודה לכל משתתפי/ות כנס אלמנטר 2017
היה כנס מרתק ,מעשיר ומעל הכל מהנה .אנו מקווים שנהניתם ונתראה שוב בשנה הבאה.

תמיד לשירותכם *6620
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רשות שוק ההון :הלשכה צריכה
לרענן את נוהלי התשובות של
הסוכנים בבירור תלונה נגדם
רונית מורגנשטרן

ב

מכתב אל נשיא הלשכה סו"ב אריה
אברמוביץ ,טוענת עו"ד ליאת שטרק,
מנהלת שירות ותיווך בביטוח ברשות
שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,כי מבירור פניות ציבור
שהתקבלו ברשות עולה כי "ישנם סוכני ביטוח
וסוכנויות ביטוח אשר אינם מקיימים כנדרש את
הוראות חוזר גופים מוסדיים 9־9־ 2009שעניינו
– הסדרת אופן התנהלותם של הגופים המפוקחים
במסגרת בירור תלונות הציבור.
"אנו רואים חשיבות רבה במתן מענה מקצועי
ומלא לפניות הציבור" ,מסבירה שטרק ומוסיפה:
"לפיכך ,נבקש להבהיר כי סוכני הביטוח וסוכנויות
הביטוח נדרשים לפעול בהתאם להוראות החוזר,
ובכלל זה ,לתת מענה מנומק ומפורט לכל פניות
הציבור ,וכן לצרף לתשובותיהם לפניות הציבור
המועברות לרשות ,כל אסמכתא הרלוונטית
לבירור הפניה לרבות קבצי שמע ,כקבוע בסעיף
 3לחוזר האמור".
סו"ב אריאל מונין ,יו"ר הוועדה לביטוח כללי
בלשכה הוסיף כי "רשות שוק ההון מטפלת בפניות
ציבור אשר מגיעות אליה ומעלות טענות כלפי
הגורמים בשוק .בכל פעם שמעורב בפניה כזו
סוכן ,הרשות מעבירה לנו בקשה למתן תגובה ,ואנו
נדרשים להחזירה באופן מסודר תוך  30יום מיום
הוצאת המכתב מהרשות .לא כל הסוכנים מודעים
לכך ולאופן בו הם נדרשים לענות; אם יש תלונה,
הרשות רוצה לקבל הן את התייחסות חברת הביטוח
והן את התייחסות הסוכן הרלבנטי לתלונה ,לכן
אנחנו מבקשים להקפיד על אופן המענה.
"בתשובה שלנו ,הסוכנים ,עלינו לכלול את כל
המסמכים הנוגעים לפניה ,לרבות מסמכים או

רונית מורגנשטרן

ה
מונין" .ישנה חשיבות רבה לעבודה נכונה מול החוזרים"

קבצי שמע שעליהם הטיעונים שלנו מסתמכים,
ויש לארגן אותם בדרך מסודרת כמוסבר בדוגמאות
המצורפות.
"ישנה חשיבות רבה לעבודה נכונה מול החוזרים,
ומול חוזר זה בפרט.
"במידה וקיבלתם תלונה והנכם מתקשים
להשיב עליה כנדרש ,ניתן לפנות להתייעצות
עם היועצים המשפטיים לחברי הלשכה במחוזות
השונים" ,מסכם מונין.
לחוזר "הסדרת אופן התנהלותם של הגופים
המפוקחים במסגרת בירור תלונות ציבור"

אירועי הלשכה
… מחוז חיפה והצפון -ב 7/11-בין השעות  9:00-14 :00יערך יום עיון עבור חברי המחוז ב"ימה אירועים"
דויד אלעזר  10חיפה .יום העיון יערך בשיתוף איתוראן ושלמה חברה לביטוח.
… מחוז השפלה  -ב 8/11-בין השעות  8:30-13:30יערך יום עיון בגלובוס מקס קניון סי מול אשדוד.
יום העיון יערך בשיתוף הראל חברה לביטוח ושלמה סיקסט.
… מחוז השרון  -ב 9/11-בין השעות  9:30-14:00יערך יום עיון מחוזי ב"בית הידידות" ,נחמיה וינר 6
נתניה .יום העיון בשיתוף איילון חברה לביטוח.
… מחוז תל אביב  -ב 14/11-בין השעות  9:00-14 :00יערך יום עיון מחוזי ב-״קמילו בית לאירועים״,
ג’ורג׳ וייז , 24תל אביב .יום העיון בשיתוף רימונים סוכנות לביטוח ושלמה סיקסט.
… מחוז ירושלים  -ב 16/11-בין השעות  9:00-14 :00יערך יום עיון מחוזי במרכז מורשת בגין בירושלים.
יום העיון בשיתוף קופל גרופ ומנורה מבטחים.
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מבטחת המשנה
Hannover-Re
תקיים בשבוע הבא
כנס על חידושים
בביטוחי בריאות,
חיים וסיעוד
חידושים בתחום ביטוחי הבריאות,
החיים והסיעוד בקרב חברות הביטוח
בישראל והמגמות בעולם ,יעמדו
במוקד הכנס שתקיים מבטחת המשנה הנובר־
רי ( )Hannover REביום ד' 8.11.2017
במתחם קסטיאל בתל אביב .לכנס יגיעו נציגי
החברה מגרמניה ומנהלי האזור משבדיה,
וישתתפו בו בכירים מענף ביטוחי החיים
והבריאות בישראל.
כנס הנובר־רי מיועד למנכ"לים ולסמנכ"לים
של חברות הביטוח ואנשי המטה של החברות
בתחומי האקטואריה ,ניהול סיכונים ,חתמים,
ניהול תביעות ,פיתוח מוצרים ,והעוסקים
בחדשנות בחברות הביטוח.
את הכנס יפתחו בדברי ברכה ,דודי לזר,
מנכ"ל אל.פי.אם (ישראל) בע"מ נציגת
הנובר־רי בישראל ,ומנהלי הנובר־רי
משבדיה ומגרמניה .הנושאים שיידונו במהלך
היום יעסקו בהשקת מערכת החיתום החדשה
בביטוח סיעודי מבית הנובר־רי המותאמת
לשוק הישראלי ,מערכת חיתום אוטומטית
בביטוחי חיים ובריאות ,פיתוח אלגוריתמים
לשיפור הטיפול במבוטח ופתרונות סולבנסי
 2בביטוחי משנה הקיימים באירופה.
בנוסף ,יתקיים פאנל חדשנות בחברות
ביטוח בהנחיית גיל ארזי ,מייסד ומנכ"ל
 .Fin TLVבין המשתתפים :בני שיזף,
משנה למנכ"ל ,מנהל תחום חסכון ארוך טווח
וסיכוני חיים ,בפניקס ,גיל יניב ,יזם בתחום
ה־ ,Insuretechאמיל וינשל ,יזם בהליך של
הקמת חברת ביטוח דיגיטלית; לשעבר משנה
למנכ”ל ומנהל חטיבת הלקוחות וערוצי
ההפצה ,מגדל.
הכנס יסתיים בהרצאה בנושא "לצפות
את העתיד בעזרת מדעי הנתונים" ,של ד"ר
קירה רדינסקי ,מדענית ראשית ודירקטורית
 Data Scienceשל חברת .Ebay
רדינסקי זכתה להכרה בינלאומית בשל
עבודתה ב־ ,Microsoft Researchשם
פיתחה אלגוריתמי ניבוי שזיהו את סימני
האזהרה המוקדמים של אירועים גלובליים
משמעותיים ,לרבות מהומות פוליטיות.

חדשות הביטוח

יו"ר " :MDRTהשנה צורפו  16סוכנים חדשים למועדון הישראלי"
רונית מורגנשטרן

י

יותר מ־ 100חברי מועדון  MDRTבישראל
השתתפו ביום רביעי האחרון בכנס המועדון
שהתקיים במלון הרודס בהרצליה .הכנס עסק
במקצועיות וחדשנות והתקיים בשיתוף פעולה עם
חברות הראל ,מנורה ו־.EWISE
בפתיחת היום העניק יו"ר מועדון  MDRTישראל ,אלון
אבן חן ,מגן הוקרה לנשיא לשכת סוכני ביטוח אריה
אברמוביץ על תרומתו ופעילותו לטובת הסוכנים
בקדנציה שבראשותו ,המסתיימת בסוף החודש.
אבן חן סקר את הישגי הנהגת המועדון למחצית
הראשונה של הקדנציה שלו ,ואת יעדיו למחצית
השנייה .הוא גילה שצורפו  16סוכנים חדשים
למועדון הישראלי" .אנחנו רוצים להגדיל ב־ 10%את
מספר החברים במועדון" ,אמר אבן חן ,ובהתייחסו
להשתתפות חברי המועדון הישראלי בכנסי המועדון
העולמי אמר" :נגדיל את המשלחת לכנס MDRT
הבא ב־ .50%אנחנו מאמינים כי השתתפות בכינוסי
 MDRTהוא הדובדבן שבקצפת המועדון ,ואנחנו

אבן חן מעניק לאברמוביץ את מגן ההוקרה

פועלים ללא לאות להניע חברי מועדון רבים ככל
האפשר לחוות חוויה נפלאה זו".
יוסי מנור ,יו"ר  MDRTאירופה ,ולשעבר יו"ר
 MDRTישראל בירך את המשתתפים .ד"ר דן הרמן,
מנכ"ל סיירת מנכ"ל – מתן ייעוץ אסטרטגי ,שיווקי
ומיתוגי למנהלים ,דיבר על כלים להצלחה בעולם
משתנה ,וכיצד להשתמש בחידושים הטכנולוגיים.

טל קדם ,מנכ"ל הראל פיננסים ,ריתק את הנוכחים
בהרצאתו על חידושים בהשקעות ופיננסים ולאן
העולם הזה הולך .ורד חורי ,מנכ"לית משרד הפרסום
הדיגיטלי  ,EWISEהסבירה לסוכנים על מיתוג אישי
עסקי ברשת האינטרנט ואיך יכול הסוכן לקדם עצמו
בפרסום דיגיטלי.
רו"ח זיו ריקלין ,מנכ"ל חברת  ,it-Payהסביר
על השינויים הצפויים בממשק המעסיקים בכל
הקשור למתפעל ומשווק .יהודה בן אסאייג ,מנכ"ל
מנורה מבטחים ביטוח ,סיפר לסוכנים על החדשנות
הטכנולוגית בחברת מנורה לטובת הלקוח והסוכן,
והוסיף טיפים בנושא לטובת הסוכנים בתחום
הטכנולוגי.
את יום  MDRTסיים שי רלר ,המשותק בגופו ,שסיפר
בהרצאה מעוררת השראה ,מהתהום בנפאל ועד
לכיבוש פסגות החיים" .הסיפור שלו נתן לנו זריקת
מוטיבציה ופרופורציות לחיים" ,אמר אבן חן ל"ביטוח
ופיננסים".

לוח הביטוח

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

לסוכנות ביטוח גדולה ברחובות דרושה חתמת
רכב ודירות לחצי משרה לשעות אחר הצהריים
בין השעות  13:30ל 5 ,17:30 -ימים בשבוע .נדרשת
בקיאות במערכות המחשוב של פניקס והראל.ניתן

לפנות במייל omri@milchan-ins .co.il :וטלפון:
052-8454558 ,052-8454534
לסוכנות ביטוח בצפת דרוש/הרפרנט/ית ביטוח
חיים שרות לקוחות ,גבייה ,טיפול בפדיונות
ושינויים ,טיפול בתביעות ביטוח חיים ובריאות
יציאה לבנקים ולדואר ,העבודה מתבצעת בצפת,

לשכת סוכני הביטוח משתתפת
בצער משפחת דגני על פטירתו
של חבר הלשכה

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה
איתן שלר על פטירת אביו

יהי זכרו ברוך

יהי זכרו ברוך

דרושים

זאב דגני ז"ל

אברהם חנן שלר ז"ל

שעות עבודה  08:00-16:00ידע וניסיון בתחום
ביטוח חיים והפנסיה-חובה ,שליטה טובה
ביישומי אופיס בדגש על שליטה מוחלטת ב־
 EXCELקו”ח לשלוח לsilyael@gmail.com :
לסוכנות ביטוח ותיקה בפתח תקוה דרוש/ה
מנהל/ת תיקי לקוחות בביטוח חיים בעל/ת ניסיון
ורישיון .תנאים מצוינים למתאימים!
קו"ח לשלוח לHadar@avivit.co.il :
סוכן ביטוח בירושלים ,מחפש עוזרת מקצועית
עם ניסיון בתחום ביטוח החיים קו"ח לשלוח ל:
nechamab@shaham.co.il

לסוכנות ביטוח בפ"ת דרוש רפרנט/ית ביטוח
טיפול שוטף מול לקוחות קיימים ולקוחות
חדשים ,העברת הצעות מחיר והפקת פוליסות
ביטוח ,עריכת שינויים ועדכונים בפוליסות
קיימות ,משרה מלאה/חלקית תנאים טובים
למתאימים קו"ח למייל gilsh08@gmail.com
לסוכנות ביטוח באשדוד דרוש/ה חתם/ת רכב,

המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

הזמנה להגשת הצעות להיכלל במאגר ספקים של המכללה
האקדמית להנדסה סמי שמעון בתחום ביטוח כלי רכב
 .1המכללה האקדמית להנדסה סמי שמעון ,פונה בזאת לציבור הקבלנים – סוכן /סוכנות בתחום ביטוח
כלי רכב  -המעוניינים להימנות עם ספקיה של המכללה.
 .2לפרטים מלאים לרבות תנאי סף וטפסי בקשה להגשת מועמדות ניתן להיכנס לאתר
האינטרנט של המכללה  מכרזים  הרשמת ספקים.
 .3מקום הגשת ההצעות :את הבקשה בצירוף טופס פרטי ספק וכן בצירוף כל הפרטים והמסמכים
הנלווים יש להכניס למעטפה ולהגיש לתיבת ההצעות בקמפוס המכללה בבאר שבע אשר נמצא
ברחוב ביאליק  ,56בנין מינקוף ,קומה שניה ,משרדי מדור רכש ,חדר מס'269 .
 .4מועד אחרון להגשת הצעות 28.11.17 :בשעה .14:00
 2 | 15נובמבר 2017

דירה ,עסקים ,עם ניסיון בעבודה בחברת ביטוח
או סוכנות ביטוח לפחות שנתיים תנאים טובים
למתאימים לתפקיד מיילtzachi@alfa-l.co.il :
לסוכנות ביטוח ותיקה דרוש/ה מנהל/ת אגף
סוכנים בביטוח אלמנטרי ,לניהול צוות חתמים
ויכולות פיתוח ושיווק israelac@012.co.il

שכירות משנה
להשכרה משרד באזור במגדלי אפרידר החדשים
בקומה  13הגבוהה צמוד למשרד ביטוח ותיק
בתחום האלמנטר והחיים .המשרד בסיגנון
וויוורק זכוכית שקופה המפרידה בין המשרדים.
לפרטים  0505285161מאיר
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

