ביטוח

עודף רגולציה
אוריאל לין :״רשות
שוק ההון הפיצה
 186חוזרים .שום
מגזר עסקי לא
יכול להתמודד עם
מסה כזאת של
דרישות״

ופיננסים
inf.org.il
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הגברים מדברים

כוח נשים:

בכירים בלשכה מספרים
מהם יתרונותיה של
אישה כסוכנת ביטוח

פרויקט מיוחד
לכבוד יום האישה

עמוד 6־5

מה מספרות בעלות
תפקידים בכירים ובעלות
עסקים מצליחים על דרכן
אל הקריירה המוצלחת? 
ראיון מיוחד עם  12נשים
מובילות בציבור ובביטוח

יועץ המשפחה

אלי כהן ,שר הכלכלה“ :סוכן
הביטוח הוא דמות מרכזית
ויועץ המשפחה
בתחומי הביטוח
והחיסכון"
עמוד 8

עמוד 2־4

שינוי מבני

סלינגר“ :חבר
דירקטוריון בגוף
מוסדי לא יוכל
לכהן בתפקיד
אם הוא מכהן
כדירקטור
בתאגיד השולט
בגוף המוסדי"
עמוד 7
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איזי כהן התפטר מתפקידו
כמנכ"ל כלל ביטוח

א

יזי כהן הודיע אתמול ליו"ר הדירקטוריון דני נוה ,על
התפטרותו .הוא יסיים את כהונתו בחודש יוני הקרוב .בדיווח
החברה לבורסה נמסר" :דירקטוריון החברה הביע צער על הודעתו של
כהן ,וכן הביע הערכה רבה על תקופת כהונתו כמנכ"ל החברה ,בה
תרם תרומה חשובה מאוד לקידומה וצמיחתה של כלל ביטוח".
כהן משמש מנכ"ל כלל ביטוח יותר מ־ 5שנים ורק באוקטובר
האחרון הוארך חוזהו בשנתיים .ההערכה כי התפטר על רקע
דו"ח ביקורת חיצוני לכלל ביטוח ,שהסתייג ממנו.

יום האישה • פרויקט מיוחד

 12נשים מספרות על הדרך שלהן להצלחה
לכבוד יום האישה ,דיברנו עם  12נשים שסיפרו לנו על הדרך שלהן בקריירה ,על הקשיים,
ההצלחות וההתמודדות • האם משהו השתנה ביחס לנשים? ומה קורה בתחום הביטוח?

רונית מורגנשטרן
ח"כ נאוה בוקר (ליכוד)

סו"ב מיכל שילה -סגנית יו"ר הוועדה הפנסיונית

"ישנן אמירות מצד חברי כנסת שלא היו נאמרות לו היו מול גברים"

"לא לפחד מביקורת או מחסום"

האם נתקלת בחסמים ובאפליה בדרך להצלחה עקב היותך אישה?
"בהחלט .אנחנו ,חברות הכנסת ,מתמודדות מפעם לפעם עם תפיסות ואמירות
שוביניסטיות מצד חברי הכנסת .קל להשתיק ולבטל במחי יד טענה של
חברת כנסת .בפרספקטיבה של כמעט שלוש שנים אני יכולה לומר בביטחון
שיש אמירות מצד חברי כנסת שלא היו נאמרות לו היו מולם חברי כנסת
גברים".
איזו עצה תתני לנשים שרוצות לפתח קריירה מצליחה?
"פשוט מאד – תאמיני בעצמך ותהיי ממוקדת מטרה .ואם משהו לא מצליח בדרך למטרה אז לחשב
מסלול מחדש".
למה לדעתך תחום הביטוח נשלט עדיין בידי גברים?
"כמו רבים מהתחומים במשק – תקרת הזכוכית טרם נפרצה .מדובר בעיניי בכשל שוק שצריך
להיפתר על ידי המדינה .ואיך עושים את זה? באמצעות תמריצים ,קורסים יעודיים וממומנים על ידי
משרד הכלכלה והטבות כאלה ואחרות לחברות ולסוכנויות שיוכיחו שוויון מגדרי מלא".
איך את רואה את עתידו של ענף הביטוח וסוכן הביטוח?
"כמו בכל תחום ,הטכנולוגיה והחדשנות תקבל ביטוי גם בענף הביטוח .עם זאת ,בתוך העידן
הרובוטי הזה ,רוב רובם של האנשים משוועים לטיפול אנושי ,למענה אדם שיביע אמפתיה ויגלה
אכפתיות ויחסוך מהם טיפול בתחום שהם לא מכירים .לכן לא רק שהסוכנים לא ייעלמו מן העולם,
אלא להיפך התפקיד הזה יגדל ויתעצם".

נתקלת בחסמים ,באפליה ,בדרך להצלחה?
"אכן היו שניסו לחסום את דרכי ואת התקדמותי אך עם
היכולות המקצועיות שלי והאמונה בעצמי ,הצלחתי
להתגבר ולהגיע למטרות שהצבתי לעצמי".
איזו עצה תוכלי לתת נשים שרוצות לפתח קריירה?
"כל מקצוע וכל קריירה חייבים להתחיל באמונה בעצמך
וביכולות שלך ולא לפחד מביקורת או מחסום".
למה תחום הביטוח נשלט עדיין בידי גברים?
"תחום הביטוח כמו תחומים אחרים עדיין נחשב גברי ,ונשים באופן טבעי
לוקחות על עצמן את אחריות המשפחה והילדים .שעות העבודה הרבות
שדורש מקצוע סוכנת ביטוח גם גורם לחסמים רבים .עם זאת ,מספר סוכנות
הביטוח בשנים האחרונות עלה משמעותית ואני מקווה שהמגבלות שהיו
בעבר מצטמצמות".
איך את רואה את עתידו של סוכן הביטוח בכלל וסוכן הביטוח בפרט?
"ענף הביטוח ימשיך להיות ולהתקיים עוד הרבה שנים וגם סוכני הביטוח.
למרות שינויי הדיגיטציה של ענפים מסוימים ,עדיין המגע האנושי עם הלקוח
יתפוס מקום חשוב .סוכני הביטוח צריכים להתמקצע וללמוד את השינויים
ולפעול בהתאם ,סוכן שלא ישתנה עם תנאי השוק ,יהיה לו קשה להתמודד".

סו”ב רחל כבודי  -יו"ר ועדת יח"צ וקשרי חוץ

"החיסרון הפך ליתרון"
האם נתקלת בחסמים/אפליה בדרך להצלחה?
"לכל אורך דרכי העסקית אני נמצאת בעולם של גברים .כיום אני אישיות
חזקה ומקצועית ואני מקבלת את מלוא הכבוד והערכה .בתחילת דרכי,
כשברוב הפגישות והישיבות הנוכחות הייתה גברית ,נאלצתי 'להצניע' את
היותי אישה והייתי נוקבת וסמכותית כדי שחלילה לא יכניסו אותי 'לפינה' של
אישה .עד היום אנחנו צריכות 'להוכיח' קצת יותר ,אך אני תיעלתי את זה לטובתי
מאחר והיכולת הבינאישית שלנו הנשים גבוהה יותר  -החיסרון הפך ליתרון".
איזו עצה יש לך לנשים שרוצות לפתח קריירה?
"להחליט ולעשות הכי טוב שאתן מסוגלות ללא הנחות ובכל הכוח .ידע והרחבת אופקים זה כוח.
אני לא מאמינה ב'סופרמרקט' ,אני חושבת שצריך להתמקצע בכיוון מסוים ולהיות הכי טובות
בנישה שבחרתן".
למה עולם הביטוח נשלט עדיין בידי גברים?
"בשנים האחרונות נשים מתחילות להגיע לקדמת הבמה בביטוח ומקבלות אומץ וגיבוי ציבורי
ומשפחתי ללמוד ולהגיע לתפקידי מפתח .אני מאמינה שבשנים הקרובות נראה יותר ויותר נשים
בתפקידים ניהוליים".
איך את רואה את עתידו של סוכן הביטוח?
"אני מאמינה שאם נדע להעביר מסר נכון וברור לציבור המבוטחים שביטוח עושים אך ורק עם
סוכן ביטוח ,בכל קונסטלציה ,אז יבינו גם היצרנים וגם הרגולטורים שסוכן/ת ביטוח זו זרוע שלא
ניתן לוותר עליה".

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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אורית קרמר  -סמנכ"ל בכירה ומנהלת תחום הבריאות ב"מנורה"

“לא לנסות לאמץ גישות ניהול ‘גבריות’”
האם נתקלת בחסמים ,באפליה בדרך להצלחה?
"באופן טבעי ,בדרך להצלחה היו וישנם חסמים
וגורמים מעכבים אך הם לא בהכרח על רקע מגדרי
אלא תוצר של חבלי לידה טבעיים הקיימים בדרך
להצלחה".
איזו עצה תוכלי לתת לנשים שרוצות לפתח קריירה?
"אני ממליצה לא לוותר למרות הקשיים ולא להיכנע למוסכמות .להיות מי
שאת ולא לנסות לאמץ גישות ניהול 'גבריות' מקובלות".
למה תחום הביטוח נשלט עדיין בידי גברים? האם זה עומד להשתנות?
"תפישה מסורתית רווחת היא שהעולם הפיננסי הוא תחום עיסוק גברי בעל
תווית מגדרית .זה מתחיל עוד באקדמיה ,קיים רוב גברי במקצועות פיננסיים.
אנו עדים למגמת שינוי והיום יותר ויותר נשים משתלבות במשרות בכירות
בענף ומספרן הולך וגדל סביב שולחן ההנהלה .נשים מבינות שניתן לפתח
קריירה לצד משפחה וילדים ,ולא בהכרח צריך לבחור ביניהם".
איך את רואה את עתידו של ענף הביטוח בכלל וסוכן/ת הביטוח בפרט?
"ענף הביטוח הוא ענף משמעותי חברתי וכלכלי בשל הכיסויים שהוא מספק
וההשקעות המבוצעות בו ולכן אני רואה אותו ממשיך להתפתח תוך התאמה
לתמורות ומגמות חברתיות וטכנולוגיות .חשיבותם של סוכני הביטוח לענף
הנה אדירה .בסופו של יום לקוח הקצה זקוק לכתובת אנושית שתספק לו
בטחון ומענה וידע מקצועי ממומחים בתחום הביטוח".

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



יום האישה • פרויקט מיוחד

 12 נשים מספרות על הדרך שלהן להצלחה
סו"ב חוה פרידמן־וינרב  -יו"ר המכללה לפיננסים וביטוח

"אין הנחות ואין הקלות"
נתקלת בחסמים ,אפליה בדרכך למעלה?
"מעולם לא נתקלתי בחסמים ,מעולם לא הרגשתי אפליה ,והצלחתי
בהקמת עסק עצמאי בלא שום סיוע .תוך כדי הקמת העסק גידלתי
ארבעה ילדים וכן ,הייתה ויש להם גם היום ביקורת ,שחזרו לבד מבית
הספר כשאימהות אחרות באו לקחת .לא פעם מצאתי עצמי נוסעת
בשבת למשרד לטפל בבעיה שהתעוררה או להמשיך ולסגור דברים
פתוחים ,ברור שזה על חשבון הבית ,הבעל והילדים".
איזו עצה יש לך לנשים שרוצות לפתח קריירה?
"לנשים אני מציעה להשקיע בהקמת עסק אבל לנסות ולמצוא איזונים ,לנסות לתחום
את העבודה לשעות קבועות .להשתדל  -בשעות שאתן נמצאות בבית עם הילדים והבעל
 להיות ב־ 100%איתם ,בלי טלפון ,בלי מחשב בלי מסיחים .ובתחום המקצועי – ללמוד,להתמקצע ולהשתלם כל הזמן”.
למה תחום הביטוח נשלט עדיין בידי גברים?
"גברים לעומת נשים "זמנם יותר בידם"; הם לא מוציאים את הילד מהגן ,מהפעוטון ,או
מבית הספר .במרבית המקרים זה נופל עלינו האמהות ואין הנחות או הקלות.
אני מניחה שהדברים ישתנו והם משתנים .התחלתי את עבודתי בענף הביטוח לפני שנים
רבות ,בשטח פעלו נשים מעטות מאד ,בלימודים היו במחזור שלי  25גברים ואני ,האישה
היחידה .היום אני רואה נשים רבות יותר בהשתלמויות ובכנסים מקצועיים .יש שינוי
תרבותי וחברתי שנותן לנשים חופש רב יותר ומאפשר להן לצאת לעבודה ולהתחלק עם
הבעל בגידול הילדים ,באסיפות הורים ,בקניות לבית ואפילו בחופשת הלידה".
איך את רואה את עתידו של מקצוע סוכן הביטוח?
"אני חושבת שסוכן הביטוח של היום חייב להמציא עצמו מחדש; כן ,עבודת הסוכן
תשתנה ,אבל סוכן הביטוח לא ייעלם ,כי הערך המוסף של סוכן הביטוח לא יסולא בפז”.

סו"ב מיכל וינצר  -יו"ר הוועדה להעצמה נשית בלשכה

"אל תפחדי מכלום  -פשוט תעשי"
האם נתקלת בחסמים באפליה בדרך להצלחה?
"באפליה לא זכור לי שנתקלתי .חסמים השתדלתי לפרק על ידי בקשת
עזרה ממשפחתי ,למדתי לשחרר ,להאציל סמכויות והעובדה שאני אמא
ואישה היא לא תירוץ .אם יש לי מטרה אני אגיע אליה".
איזו עצה תוכלי לתת לנשים שרוצות לפתח קריירה מצליחה?
"להיות אישה זה בונוס ,יש לנו יכולות ואינטואיציות שבניתוב נכון לקריירה רק
מקדמות אותנו .תשקיעי בעצמך ובהתפתחות שלך .תאמיני בעצמך .עשי מקסימום השתלמויות
כדי להעשיר את הידע המקצועי שלך ופרגני לעצמך מידי פעם במשהו טוב שגורם לך לחייך.
חשוב מכל  -אל תפחדי מכלום .פשוט תעשי".
למה תחום הביטוח נשלט עדיין בידי גברים ,האם זה עומד להשתנות?
"בענף הביטוח יש פער שצריך להשתנות; מצד אחד עולם הביטוח עשיר בנשים ,מהמפקחת ,דרך
נשים בעמדות מפתח בחברות ביטוח ,וגם בסוכנויות אנו מרגישות רוב נשי אך לרוב זה בתפקידי
הבק אופיס".
"מאידך ,בלשכת סוכני הביטוח הנשים מהוות מיעוט ושיעורן עומד על כ־ 18%מכלל חברי
הלשכה בלבד ,נתון שאני באופן אישי רוצה לשנות ,זאת אף על פי שניתן להרגיש בכוח הנשי
בלשכה .נשים הן כוח מוביל ,אך חסרות נשים בתפקידים בכירים ,וחבל".
איך את רואה את עתידו של ענף הביטוח בכלל וסוכני הביטוח בפרט?
“אני בטוחה שמקצוע סוכן הביטוח ימשיך להיות רלוונטי וחשוב גם בעתיד הרחוק .זה יקרה
רק אם נבין שאנחנו חייבים "לזוז עם הגבינה" לשפר את המקצועיות שלנו ,את רמת השרות
והנגישות לאוכלוסיה ולהפוך את משרדנו למשרד דיגיטלי .אין ולא יהיה תחליף לקשר האישי בין
המבוטח לסוכן .אנחנו מנתבי הדרך האנושיים של הלקוח".

סו"ב נאוה ויקלמן  -יועצת הנשיא לרגולציה וכנסת

"נמשיך להצליח ובענק"
האם נתקלת בחסמים/אפליה בדרך להצלחה?
"בהחלט כן ,אך כשאת בטוחה בעצמך ומציבה
יעדים ,ברור לגמרי שתכבשי אותם .לשמחתי ,זכיתי
הן בבעל ,שהוא חבר אמיתי ומנטור לחיים ,הן ביל־
דים מפרגנים והן בצוות עובדות ועובדים תומכים".
איזו עצה תוכלי לתת לנשים ,שרוצות לפתח קריירה מצליחה?
"הכי חשוב להיות נחושות ,ממוקדות מטרה ולדעת לחלק את הזמן בין
המשפחה ,החברות והחברים לבין הקריירה".
למה תחום הביטוח נשלט עדיין בידי גברים? האם זה עומד להשתנות?
"בעבר נשלטו המקצועות החופשיים בעיקר על ידי גברים ,אך כיום יותר
ויותר נשים תופסות עמדות מפתח בשוק ההון כמו בבנקים ,ואין לי ספק,
כי זה רק עניין של זמן ויותר נשים תמלאנה תפקידי מפתח גם בעולם
הביטוח".
איך את רואה את עתידו של מקצוע סוכן הביטוח?
"אני רואה במקצוע הסוכן/ת שליחות אמיתית ואני בטוחה ,שהסוכנות/ים
המקצועניות/ים ימשיכו להצליח ובענק".

סו”ב אניה לוין  -יו"ר סניף חיפה

“הדרך להצלחה אינה קלה בלי קשר למגדר”
האם נתקלת בחסמים/אפליה בדרך להצלחה?
"נהוג לחשוב שאישה שנמצאת בדרך להישגים
בקריירה נתקלת בחסמים רבים .אבל לדעתי,
רוב הפעמים החסם הגדול נמצא בראשה של
האישה עצמה .הדרך להצלחה לא תהיה קלה
לאף אחד ,בלי קשר למגדר .האתגרים שפוגשים
בדרך גוברים על החששות והפחדים .אני אישית לא נתקלתי בקשיים
מיוחדים היוצאים מהיותי אישה ,אך אם אתקל בהם ,אני בטוחה שכמו
שאומרים 'נעבור גם את זה.",
איזו עצה תוכלי לתת לנשים שרוצות לפתח קריירה?
"להינשא לגבר חזק ובעל בטחון עצמי ,כך שהצלחתה של אשתו לא
תפגע באגו שלו ,שלא יתחרה בה אלא יתמוך בה ויעזור לה להתקדם
וישמח מהישגיה".
למה תחום הביטוח נשלט עדיין בידי גברים?
"נתחיל מזה שתחום הביטוח כול כולו נכון להיום נשלט על ידי אישה
אחת .אני לא מכירה אף סוכנות ביטוח ואף חברת ביטוח שהצוות הנשי
שלהן אינו מהווה חלק חשוב ביותר בחברה ,ולפעמים לב ליבן .לנשים
יש יתרונות מובהקים כסוכנות ביטוח; מסירות ונתינה נשית מתאימות
מאוד למקצוע ששירות וטיפול במבוטח הם מהמאפיינים החשובים
שלו".
איך את רואה את עתידו של מקצוע סוכן הביטוח?
ענף הביטוח עובר מהפך רציני מאוד ,ולא רק ברגולציה ובדיגיטציה;
אני מתכוונת לשינוי צרכי המבוטח והשוק כולו .זו 'אבולוציה של
הענף' ואין להתעלם ממנה .לכן ,סוכני הביטוח חייבים להתחיל להכין
את עצמם לשינויים שכבר מתרחשים .סוכן ביטוח זה מקצוע חופשי
והוא נותן לכל אחד אפשרויות שתלויות בעיקר בו עצמו .כל אחד צריך
להתמקד בנישה שלו ,להתמקצע בה וליהנות מההזדמנויות שהעידן
החדש מביא לנו".
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יום האישה • פרויקט מיוחד

 12 נשים מספרות על הדרך שלהן להצלחה
סו"ב ורדה לבקוביץ'

ח"כ מירב בן ארי (כולנו)

"לבחור לצדך אנשים שמאמינים בך ובדרכך"

"דווקא מהסביבה הקרובה קיבלתי ביקורת"

נתקלת בחסמים ,באפליה ,בדרך להצלחה?
"מעולם לא .בחרתי באפיק עצמאי בו אני מנהלת את סוכנות הביטוח שלי
כראות עיני תוך חתירה למקצועיות ,אמינות ,ומתן שירות שהן אבני הדרך שלי".
איזו עצה תוכלי לתת נשים שרוצות לפתח קריירה מצליחה?
"להאמין בעצמך ולא לפחד ,לבדוק ולהתמקצע .הכי חשוב לבחור לצדך
באנשים שמאמינים בך ובדרכך”.
למה תחום הביטוח נשלט עדיין בידי גברים?
"תחום הביטוח הינו תחום תובעני ודורש מעורבות אין סופית לאורך כל היום .מקצוע זה אינו קורץ
לנשים שנמצאות בראשית הקמת התא המשפחתי .אבל הכל עניין של בחירה אישית ואני מקווה
שיותר נשים יבחרו לתפקידי מפתח בתחום ,גם אם בגיל  40פלוס".
איך את רואה את עתידו של מקצוע סוכן הביטוח?
"ברכישת פוליסת ביטוח אנו רוכשים את הביטחון הכלכלי לתא המשפחתי .לדעתי ומנסיוני הרב לא
ניתן לרכוש ביטוח ללא סוכן ביטוח מקצועי .ניתן להיכנס למערכות ולקבל הצעות מחיר אבל אסור
לנו לשכוח שיש אותיות קטנות ואותיות מודגשות וחריגים והחרגות שרק אנחנו יודעים להסביר
אותם למבוטח .לכן מוקדם מידי להכריז על מותו של הסוכן .דור ה־ Yחי ונושם את הלך הרוח
הדיגיטלי והמהיר ,אך קיים שוק של מבוטחים שאינו מתמצא או מורגל ומיומן לקבל את השינוי.
"אני מבקשת לאחל לכל אישה הצלחה ואמונה בדרכה ,נחת ממשפחתה התומכת ושלא תפחד
לנפץ את תקרת הזכוכית".

נתקלת בחסמים/אפליה בדרך להצלחה?
"באופן אישי ,בכל מקום אליו הגעתי לא נתקלתי
ביחס שונה בשל היותי אישה .כך למשל,
הייתי האישה הראשונה שנבחרה ליו"ר אגודת
הסטודנטים במרכז הבינתחומי בהרצליה ,הייתי
קצינה בצבא ואף חברת מועצה בעיר תל אביב־יפו.
דווקא מהסביבה הקרובה קיבלתי ביקורת ,בעיקר מהמשפחה שלי שהיו
מעדיפים שאתחתן ואגדל ילדים לפני הקריירה ,אולם לא נתתי לביקורת
להשפיע עליי והמשכתי בדרכי".
איזו עצה תוכלי לתת לנשים שרוצות לפתח קריירה מצליחה?
"העצה שלי לאותן נשים היא שבעבודה קשה ,כוח רצון ויושרה פנימית
הן יכולות לכבוש כל פסגה ולממש את עצמן".
למה תחום הביטוח נשלט עדיין בידי גברים?
"בשנים האחרונות עברנו דרך משמעותית בתפקידן של נשים במקומות
עבודה שהיו שמורים לגברים בלבד .מבחינתי נשים יכולות לעשות
כל תפקיד ,בכל תחום בדיוק כמו גברים .הדרך לשוויון מלא במקומות
תעסוקה עוד רחוקה אבל אין לי ספק שאנו בדרך לשם".
איך את רואה את עתידו של ענף הביטוח בכלל וסוכן/ת הביטוח בפרט?
"ענף הביטוח יהיה חייב להתאים את עצמו לשינויים שחלים בענף כולו
בעולם ,אמנם תפקידו של סוכן הביטוח והיחס האישי הוא חשוב ,אולם
גם האפשרות להתנהל עצמאית היא אופציה ראויה".

כוכבית ארנון  -סמנכ"לית ,מנהלת אגף שירות לקוחות ב"הראל ביטוח ופיננסים"

“האתגרים הפכו אותי למנהלת ששואפת לקדם את העובדים שאיתי”

נאוה וייס  -סמנכ"ל ,מנהלת מחוז ראשי ב"שלמה – חברה לביטוח”

האם נתקלת בחסמים/אפליה בדרך להצלחה?
"באופן כללי לא נתקלתי ,לאורך הקריירה התמזל מזלי והיו לי מנהלות
ומנהלים מעוררי השראה .גם המאתגרים שבהם ,היו מודעים לשאיפות שלי
וברוב המקרים כיוונו יחד איתי למחוזות של עשייה והצלחה .ברבות הימים ,זה
הפך אותי למנהלת ששואפת לקדם ולנייד את העובדים שאיתי".
איזו עצה תוכלי לתת לנשים שרוצות לפתח קריירה?
"ניתן לשלב בין הכל  -זה עניין של ניהול וארגון .אני נשאלת רבות כיצד אני מגדלת שלושה ילדים
קטנים ,יושבת ראש הנהגת ההורים בבית ספרם של ילדי ,סמנכ"לית בכירה ,נשואה לאדריכל
עצמאי ועוד .ואז אני עונה' :אתם שואלים זמר איך הוא שר יפה? הרי זה הכישרון שלו' ,והכישרון
שהתברכתי בו הוא יכולת הניהול ,ועוד כנערה זיהיתי אותו ועם השנים למדתי לפתח ולהגשים
אותו".
למה תחום הביטוח נשלט עדיין בידי גברים?
"חברות הביטוח הגדולות עדיין שמרניות על אף הפתיחות ,הטכנולוגיה והיציבות ,ולכן ההתנהלות
היא אבירית .כיאה לאבירים זהו ניהול מאוד מכבד ,מגיב ויוזם .אני מקווה מאוד שזה ישתנה
ועוד בדורנו .אנו כנשים משלמות מחיר על העשור השלישי של חיינו בו אנו נעדרות בעקבות
חופשות לידה וכל הנלווה לזה .ראיתי את חבריי הגברים שהגיעו איתי באותה תקופה להראל,
שקודמו לתפקידים בכירים ממני .אם אני יכולה לשים את נקודת הזמן שזה קרה  -חד משמעית,
בתקופת היעדרותי בשל חופשות לידה וגידול ילדים ,שנתפס באופן אבסורדי כתפקידה של האם.
לשמחתי ,בחברות הביטוח ,בשונה מארגונים אחרים ,אין תפקידים הנתפשים 'נשיים'".
איך את רואה את עתידו של ענף הביטוח בכלל וסוכן/ת הביטוח בפרט?
"אני יודעת שישנה תפיסה שהדיגיטל יחליף את ההון האנושי .לדעתי ,דווקא בעידן כזה שמצד
אחד התקשורת היא רחבה ,ויש יכולת לתקשר עם קבוצות של אנשים בו זמנית ,ומאידך להיות
בודד מול המסך  -מייצרת את הצורך בתחושה האישית .בטוחני ,כי בדורות הבאים המקצועות
הנחשקים יהיו אלו בעלי הכישורים החברתיים שידעו לשלב בין הקשר האישי לבין הטכנולוגיה
המדהימה שתתנהל איתנו .הסוכן ישאר מאוד משמעותי אך הוא יצטרך לשנות את ההתנהלות
שלו מול לקוחותיו .אל נשכח שהסוכן של מחר הוא אותו ילד דיגיטלי היום ,לכן ,הוא ידע לעשות
זאת אחרת אבל עדיין יישאר סוכן ביטוח".

“הדרך להצלחה אינה קלה בלי קשר למגדר”
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נתקלת בחסמים/אפליה בדרך להצלחה?
"לשמחתי ,לא נתקלתי בחסמים או באפליה בגלל
מגדר .כמעט בכל המקומות שבהם עבדתי ,זכיתי
לפרגון בהיותי מנהלת אישה .דווקא בשל היותי אישה,
הצלחתי לשלב בין עמידה ביעדים לבין תמיכה והכוונת
העובדים והסוכנים בחברה ,תוך ניצול התכונות הקיימות
בעיקר בנשים ,כדוגמת אינטליגנציה רגשית גבוהה יותר והכלה .לשמחתי,
הסביבה הקרובה תמכו כל העת בהחלטתי לפתח את הקריירה".
איזו עצה תוכלי לתת לנשים שרוצות לפתח קריירה?
"להחליט! הניסיון לתמרן בין אימהות מלאה ומסורה לפיתוח קריירה,
מעמיד בפני נשים אינספור דילמות יומיומיות .אין נוסחה אחת נכונה
לשילוב בין שני התפקידים הללו .לאחר ההחלטה לסדרי העדיפויות ,יש
לדאוג לגיבוי מהסביבה הקרובה ,ואז לצאת לדרך ,להיות מוכוונת מטרה,
יציבה ,עם ראש פתוח ,להקשיב ,ללמוד ,לתת דוגמא אישית ,להאמין שזו
הדרך ,ובעיקר לאהוב את התפקיד ללא תנאי וללא גבול".
מדוע תחום הביטוח נשלט על ידי גברים?
"דווקא בתחום הביטוח והפיננסים ,אחוז הנשים המגיעות לתפקידי ניהול
גבוה משמעותית ,מזה הקיים בשוק .בשנים האחרונות יש שינוי משמעותי
בקידום נשים ,וניתן לראות יותר נשים בתפקידי ניהול בתחום הביטוח .יחד
עם זאת ,לצערי לא בתפקידי ליבה אלא יותר בתפקידי שירות".
איך את רואה את שוק הביטוח בעתיד ואת סוכן הביטוח?
"שוק הביטוח יעבור שינויים בעתיד הקרוב וילך לכיוון דיגיטלי .הסוכן
ימשיך בעבודתו אך יאלץ להתאים את עצמו לפרופיל החדש ולהשתמש
בכלים הדיגיטליים שיעמדו לרשותו .בשל שינויים אלה הסוכן ייבחן
על מקצועיות ושירות אך עדיין המגע האישי של הסוכן יישאר חשוב
ללקוחות ,בעיקר בשוק הישראלי".

יום האישה • פרויקט מיוחד

דרך עיניהם של הגברים :מה מביאות
איתן הנשים לתחום הביטוח?
לכבוד יום האישה הבינלאומי שאלנו סוכנים בכירים בלשכה ,אם לדעתם יש לסוכנת הביטוח
יתרונות על פני סוכן גבר  התשובות שקיבלנו :כולם מפרגנים לנשים ,ולמרות שמרביתם עדיין
נאחזים בסמלי אפיון נשיים כמו רגישות ואמפתיה ,הם יודעים להצביע על הערך המוסף שלהן

מימין :רוטברג ,בן־פורת ,בקשי ,מורי ,קסלמן ,רוזנפלד ,צפריר ,אליוביץ ,גרטי ,אשורי והורנצ'יק

סו"ב מאיר רוטברג  -יו"ר ועדת הרווחה:
"כאב ל־ 4בנות אני קובע בוודאות שלאישה
בעסקי הביטוח יש רק יתרונות .יותר סבלנות,
אוזן קשבת ,אמפתיה .פרמטרים אלו מצטרפים
למקצועיות  -הרי לנשים יש יתרון עצום על
גברים ,אז איך מעזים לומר שזהו המין החלש?".

בהתחלה והוא יותר נינוח בהמשך .לדעתי אישה
סוכנת מייצרת מלכתחילה יותר אמון ונינוחות
שמאפשרים התקדמות בשיווק ומכירה מהירים
יותר ,וזה יתרון להתחיל עסקה או שיחה ברגל
ימין .כמובן בהמשך הידע והמקצוענות הם
הקובעים ללא קשר".

סו"ב משה בן־פורת  -יו"ר סניף השרון:
"אני סבור שלאישה יש מספר רב של יתרונות
על פני הגבר .ברוב המקרים ,האינטליגנציה
הרגשית של האישה הרבה יותר חזקה משל הגבר
והיא המנוע להצלחתה .סוכן/ת ביטוח חייב להיות
מחובר לרגש שלו .הרגש מנחה אותנו בהגנה
על מבוטחינו .לפיכך ,לאישה סוכנת יש יתרון
משמעותי על רוב הסוכנים הגברים".

סו"ב איגור מורי  -יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד:
"אני חושב שבעידן החדש אין לאף אחד יתרונות
בגלל המגדר .כל סוכנת וסוכן נמדדים על
כישורים אישיים ומקצועיים והערך המוסף שהוא
או היא מביאים ללקוחות".

סו"ב יפת בקשי  -יו"ר מחוז הדרום:
"מניסיון ,ברגע שסוכן מבקש ,מציע ומעדכן,
מנגנוני הבקרה וההגנה מיד עובדים בצד
השני .כמובן שלאחר שיחה ,כשהצד השני
מבין שמדובר באיש מקצוע ,הקליינט מרשה
לעצמו להסיר מספר התנגדויות שהופיעו מיד
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סו"ב דני קסלמן  -יו"ר מחוז השרון:
"ראשית ,סוכנות ביטוח הן יעילות יותר
מסוכנים גברים .כשהילדים קטנים ,הן עובדות
עד סיום שעות הגן של הילדים ,ובשל קיומה של
אחריות אישית רבה כלפי מקום העבודה  -הן
מספיקות לסיים את משימות יום העבודה בפחות
זמן  -זמן שהוא כסף עבור המעביד.
"כמו כן ,נשים מצטיינות במשא ומתן מכיוון
שהן שואפות להגיע למצב של ' .'win-winהן

לא תופסות את המשא ומתן כתחרות ,שבה אם
הצד השני מרוויח ,אז בהכרח השני מפסיד ,אלא
כדרך שבה כל צד יוכל למקסם את הצרכים שלו,
תוך הבנת הצרכים של הצד השני .כדי שהסכם בין
הצדדים ימומש ויישמר לאורך זמן ,על שני הצדדים
להיות מרוצים במעמד החתימה עליו וגם אחר כך.
כך ,ניתן להרוויח קשר עסקי לטווח ארוך".
סו"ב ליאור רוזנפלד  -נשיא הלשכה:
"אין ספק בכלל שאישה מביאה עמה ערכים
מוספים רבים כמו אינטואיציה חזקה ,ביטחון
ורוגע ,יודעת לדבר ,לרגש ולהוציא רגש מהלב
ומהראש .כמו כן ,הנשים ברובן נטולות אגו,
תכליתיות וממוקדות .אני בעד נשים סוכנות
ביטוח וכמה שיותר".
סו"ב אורי צפריר  -חבר המועצה הארצית:
"לנשים יש אינטואיציה רגשית אשר יכולה
לסייע להצלחת כסוכנת ביטוח .היות שמדובר
בעניינים כספיים ,עיקר הלקוחות עמם הן אמורות
להתמודד הם גברים .השילוב של ידע ,מקצועיות,
אינטואיציה ואסרטיביות ,הם סוד ההצלחה 

יום האישה • פרויקט מיוחד

 דרך עיניהם של הגברים :מה מביאות איתן הנשים לתחום הביטוח?
של נשים בתחום".
סו"ב ישראל אליוביץ  -יו"ר ביה"ד:
"לאישה סוכנת ביטוח יותר קל לשכנע נשים
אחרות וגם גברים בחשיבות של ביטוחי הבריאות
בעיקר ,ושל מחלות קשות בפרט .המודעות
לבדיקות ,כולל חודרניות ,הרבה יותר גבוהה אצל
נשים מאשר אצל גברים ,וזה הבסיס המשותף
שלהן עם לקוחות נשים ,ובסיס לשכנוע גברים".
סו"ב ישראל גרטי  -יו"ר ועדת ביטוח כללי:
"סוכנת הינה בעלת רגישויות לנושאים שונים
שבאים לידי ביטוי בהבנת צרכי המבוטח והתאמת
הכיסויים לצרכים הללו .סוכנת פחות נכנסת
לפינות של אגו או ויכוחים מיותרים ,והיא ממוקדת
במטרה  -מתן שירות טוב יותר למבוטח".
סו"ב שמואל אשורי  -יו"ר מחוז ירושלים:
"מאחר שביטוח הוא מכירת 'אוויר' בעצם ,כשאין
ללקוח מוצר מוחשי ביד ,הרי שאישה שמטבעה
היא יותר רגישה וסבלנית מגבר ,אמורה להצליח
יותר בתחום".
סו"ב אודי אביטל  -יו"ר ועדת פיננסים:
"העסקתי הרבה גברים והרבה נשים .לדעתי ,הנא־
מנות של אישה למשרד ולעבודה גבוהה מזו של
גבר .בנוסף ,יש לה אינטואיציה נשית ,שחשובה
מאוד בפגישות עסקיות ,ויכולת הקשבה .רוב סוכ־
נות הביטוח עוסקות בביטוח בריאות ,נושא הקרוב
ללבן ,אבל אני בטוח שהן יצליחו בגדול בתחום
הפיננסים; לא בכדי שלושה מתוך חמשת הבנקים
הגדולים מונהגים בידי נשים ,בראש בנק ישראל
עומדת אישה וגם בראש הפיקוח על הבנקים והפי־
קוח על הביטוח .הצעתי לנשיא הלשכה לעשות
קורס דירקטורים במכללה בדגש על נשים".
סו"ב יוסי מנור  -יו"ר  MDRTאירופה:
"עם הטכנולוגיה המתקדמת בניהול המשרד ,יש
לנשים סוכנות יתרון בזכות חלוקת קשב וריכוז
טובים יותר משל גברים .נשים יותר מודעות
למשפחתיות וצרכי ילדים ,ולכן הן יותר טובות
מגברים בכל הקשור לביטוח פנסיוני ובריאות".
סו"ב קובי ורדי  -יו"ר הוועדה לאירועים וכנסים:
"בעולם הביטוח והעסקים אנו רואים מגמת
עלייה מתמדת במספר הנשים .נשים חזקות
ומשפיעות ,מצליחות לשבור סטיגמות בנאליות
ומיושנות .אני דוגל בשוויון זכויות מלא בין
המינים ויחד עם זאת אני תומך נלהב בקידום
מעמד האישה במשק הישראלי והגלובלי .כשאני
מראיין גבר או אישה לתפקידי שטח או משרד,
אינני מסווג אותם על פי מגדרם המיני אלא
כולי מלא הקשבה להכיר ולהבין את צרכיהם
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מימין :אביטל ,מנור ,ורדי ,אבן חן ,אנגלמן ,רפ ,דרעי וארגמן

של הנשים והגברים העומדים מולי ובמסגרת
שאיפותיהם וכישוריהם אתמוך ואסייע תמיד
במה שיתאפשר לי".
סו"ב אלון אבן חן  -יו"ר  MDRTישראל:
"איני מודע למחקרים שנעשו לגבי ההבדלים בין
סוכני ביטוח לסוכנות ביטוח .וחרף זאת ,אני חושב
שבהכללה גסה ,היתרונות האפשריים של סוכנות
ביטוח הם :הן קשובות יותר ,סבלניות יותר וחזקות
בתחום יחסי האנוש; הן טובות מהגברים בכל
הקשור למולטיטסקינג ויכולתן לפעול בו זמנית
במספר תחומים ,כך לטעמי יש להן סיכוי טוב יותר
לשמור על איזון כולל במערכות יחסיהן ולייצר
איזונים טובים יותר בין עבודה ,לבית ולמשפחה;
יש להן כצרכניות ,מודעות גדולה לצורך בהגנה
על המשפחה ורבות מקבלות החלטות 'ביתיות'
כולל בתחומי החיים והבריאות .הן מביאות רגישות
זו עמן גם כסוכנות ביטוח".
סו"ב יוסי אנגלמן  -סגן נשיא הלשכה:
"לאישה סוכנת ביטוח יש יתרון ענק על כל
גבר .אישה ברוב המקרים נעימה לשיחה מתקשרת
טוב יותר מגבר ,ובעצם זה שרוב הנשים שעובדות
גם מטפלות בילדיהן ,הן מבינות טוב יותר בניהול
צרכי המשפחה .בתור שכאלה ,קל להן לטפל
ולהציג צרכים אלה ללקוחות כסוכנות ביטוח".
סו"ב דביר רפ  -יו"ר ועדת צעירים והכשרת
הסוכן" :מנקודת מבטי ,יתרונות אישה כסוכנת
ביטוח הם רבים; נשים בכלל ואימהות בפרט
ידועות ביכולת ניהול זמן ולכן הספק העבודה

וניהול הזמנים בעסק מתבצע בדרך כלל בצורה
הטובה ביותר .בנוסף ,יש להן יכולת שילוב
מעולה בין העבודה והבית .הן ידועות גם
כיצירתיות ובעלות פתיחות לרעיונות חדשים
ושינויים אשר כמוהם ישנם רבים בענף הביטוח.
לנשים יכולת משא ומתן מעולה ויכולת ניהול
ועבודה קבוצתית יעילה בעזרת הרוח הטובה
אותן הן משרות סביבן .אני שמח לראות את
סוכנות הביטוח חברות הלשכה ואת כניסתן של
סוכנות צעירות נוספות לענף וללשכה".
סו"ב מקסים דרעי  -יו"ר המועצה הארצית:
לנשים באופן טבעי יש רגישות רבה לזולת וזה
נובע בעיקר מאינטליגנציה רגשית .כיום לשמחתי
יש העצמה והתעצמות נשית בכל המגזרים .כולל
בכלכלה ,במחקר בצבא ועוד .אין לי ספק שמגמה
זו הולכת וגוברת ואני מברך על כך".
סו"ב עוזי ארגמן  -יו״ר ליסוב סוכנות לביטוח
"בעידן שלנו איני רואה הבדל בין סוכנת
לסוכן .הכל מתבטא במקצועיות ובהשקעה .בעבר
היה יתרון לגברים ,כי הלכנו מדלת לדלת ,ונשים
היו פחות פנויות ובנויות לכך .היום הכל תלוי
ביכולות האישיות ,במקצועיות ובהשקעה ,בלי
קשר אם זו אישה או גבר".
סו"ב ליאור הורנצ'יק  -מ"מ נשיא הלשכה:
"אישה סוכנת היא כוח ,אין ספק שיש עוצמה
אחרת כאשר מדובר בסוכנת ,הרגישות הנשית
היא נכס יקר בעסקים".

חדשות הביטוח

בעל שליטה או קרובו לא יוכלו לכהן כיו"ר
דירקטוריון בגוף מוסדי
סלינגר קובעת שינויים משמעותיים בהתנהלות ומבנה הדירקטוריונים • עוד בין חוזרי
הממונה :פעולות לטובת שיוך מהיר של כספים פנסיוניים לחשבונות החוסכים
רונית מורגנשטרן

הוראות אלו צפויות להשפיע על יאיר המבורגר ,המכהן כיו"ר הראל ביטוח
והוא מבעלי השליטה בה .שלמה אליהו ממגדל ,שרצה להתמנות ליו"ר,
נאלץ לאחרונה לוותר על רצונו ומינה את פרופ' עודד שריג לתפקיד
בין חברת ההחזקות לחברת הביטוח יוצרים פתח
לניגוד עניינים בעייתי ,שכן אין זהות אינטרסים
מלאה בין החברה־האם לחברה־הבת .סלינגר
תעניק תקופת מעבר של שלוש שנים להחלפת
הרכב הדירקטוריונים.

שיוך כספים מהיר
מביקורות שערכה רשות שוק ההון ,עולה כי
הגופים המוסדיים אינם משייכים כספים פנסיוניים
של עובדים עקב סירוב של מעסיקיהם לאשר
מסמכים שאינם מחויבים מכוח הוראות הדין.

בחוזר נקבע עוד כי מפניות שהגיעו לרשות
שוק ההון עולה ,כי קיימים מקרים שבהם
עובדים המבקשים להצטרף למוצר פנסיוני או
לבצע שינויים במוצר הפנסיוני ,לרבות עקב
שינוי במקום העבודה ,נדרשים על ידי הגופים
המוסדיים להמציא אישור מהמעסיק או לקבל
טפסי מידע מהמעסיק עקב הליך הצטרפות או
ביצוע שינוי כאמור .מצב זה מקשה על העובדים
הן בהליך ההצטרפות למוצר פנסיוני והן בניהולו
השוטף ומגדיל את התלות של העובד במעסיקו
לגבי המוצר הפנסיוני.

אל תחפשו מתחת לפנס...
שגריר אתכם לאורך הדרך ״פנסים ומראות צד״
שרות החלפת פנסים ומראות במקרה שבר.
ללא הגבלת מספר הפניות בגין נזק בתקופת המנוי.

תו תקן לכל הפנסים ומראות הצד.
באמצעות חברות הביטוח :כלל ,מגדל ,שומרה ,איילון ,ביטוח חקלאי

לקבלת פרטים נוספים ,קו חם לסוכני ביטוח03-5578822 :
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בהתאם לתנאי השירות

ד

ורית סלינגר ,פרסמה בתחילת השבוע
טיוטת חוזר ובה שינויים משמעותיים
במבנה והתנהלות הדירקטוריונים של
הגופים המוסדיים בישראל עליהם היא מפקחת –
חברות ביטוח ובתי השקעות.
בדברי ההסבר לטיוטת החוזר מציינת סלינגר
את ההכרח שיש בקיומו של ממשל תאגידי
נאות בגוף מוסדי ,לתפקודו העסקי התקין,
לשמירה על יציבותו הפיננסית ולהבטחת כספי
המבוטחים והחוסכים באמצעותו .כמו כן ,ממשל
תאגידי נאות חיוני לשמירת אמון הציבור בגופים
המוסדיים ,שכן אלה אמונים על ניהול כספו של
הציבור לעת פרישה ועל תשלום תגמולי ביטוח
בקרות אירוע ביטוחי.
סלינגר מבקשת להגביר את אי תלות הדירקטור
הבלתי תלוי ואת מקצועיותו .ההוראה המשמעותית
ביותר בטיוטת החוזר היא שבעל שליטה בגוף
מוסדי או קרובו לא יכהן כיו"ר דירקטוריון.
כמו כן ,תקופת הכהונה של היו"ר תוגבל לתשע
שנים .הוראות אלו צפויות להשפיע למשל על
יאיר המבורגר ,המכהן כיו"ר הראל ביטוח והוא
מבעלי השליטה בה .שלמה אליהו ממגדל ,שרצה
להתמנות ליו"ר מגדל ביטוח במקום יוחנן דנינו,
נאלץ לאחרונה לוותר על רצונו והוא מינה את
פרופ' עודד שריג לתפקיד.
סעיף משמעותי נוסף הוא ההנחיה שדירקטור
לא יהיה קרוב של בעל השליטה או קרוב של
מחזיק מהותי באמצעי שליטה; הוא אינו בעל
זיקה אישית לבעל השליטה או לקרובו .סעיף זה

יכול להשפיע על ארי קלמן ,המכהן כיו"ר מנורה
מבטחים ביטוח ,כיוון שבנו מיכאל משמש כמשנה
למנכ"ל ומנהל חטיבת ביטוח כללי במנורה.
שינוי מהותי נוסף שקובעת סלינגר הוא כי חבר
דירקטוריון הגוף המוסדי לא יוכל לכהן בתפקיד
זה "אם הוא מכהן כדירקטור בתאגיד השולט בגוף
המוסדי שאינו עצמו גוף מוסדי .יש לציין ,כי זהו
המודל הנפוץ בקרב חברות הביטוח הגדולות,
שרובן נסחרות בבורסה – חברת אחזקות ציבורית
שעיקר פעילותה בהחזקה של  100%בחברת ביטוח
פרטית .לטענת סלינגר ,זהות הרכבי הדירקטוריון

התוצאה ,כפי שכבר פורסם בעבר וכפי שהתריעה
גם לשכת סוכני ביטוח ,כספים פנסיוניים אלו אינם
מגיעים לחשבון העובדים אלא לחשבונות מעבר.
אי לכך ,קובעת סלינגר כי "על מנת לצמצם
את היקף הכספים המועברים לחשבונות מעבר,
ובמטרה לחזק את מעמדם של החוסכים ולהבטיח
את מימושה של זכות הבחירה של העובד בהתאם
לסעיף  20לחוק הפיקוח על קופות גמל ,מוצע
לקבוע כי גוף מוסדי לא ידרוש מסמכים או
הסכמה ממעסיק עקב צירוף עובד למוצר פנסיוני
או בקשת העובד לבצע שינויים במוצר הפנסיוני".

חדשות הביטוח

שיפור במצבו של החולה הסיעודי לא
יבטל או יקטין את הזכאות שנקבעה מראש
שר העבודה הרווחה" :התקדמות נוספת שתקל על הליך מימוש זכויות בביטוח
לאומי .המטרה הבאה – הקלה דומה בוועדות הרפואיות"
רונית מורגנשטרן

ו

עדת העבודה ,הרווחה והבריאות של הכנסת
אישרה בתחילת השבוע תקנות שהוגשו
על ידי שר הרווחה חיים כץ ,לפיהן גם אם
יתברר ,באמצעות בדיקה מחודשת של מידת
התלות בעזרת הזולת של זכאי לגמלת סיעוד ,כי
חל שיפור במצבו התפקודי של האדם הסיעודי –
לא תשלל או תופחת קצבת הסיעוד שלו.
ההחלטה באה לאור ממצאי המוסד לביטוח
לאומי ,לפיהם בשנת  2016חל שיפור במצבם של
 3055מבוטחים בלבד ,מתוך  160אלף זכאים ל�ג
מלת סיעוד ,כאשר ל־ 257מתוכם נשללה הגמלה
לחלוטין ,אך למחציתם הועלתה שוב הגמלה תוך
שנה וחצי ,בשל הרעה חוזרת במצבם בשל גילם.
עוד נקבע בתקנות ,כי אם חלה החמרה במצבו
של אדם סיעודי ,אשר מזכה אותו בהגדלת שי־
עור קצבת הסיעוד שהוא מקבל מהמוסד לביטוח
לאומי ,הוא יקבל את הקצבה המוגדלת תוך שבעה
ימים בלבד .זאת במקום בתחילת החודש שלאחר

זכאי קודם לכן.
מועד קביעת הזכאות ,כפי שנהוג כיום.
שר העבודה והרווחה חיים כץ" :זהו
סוף לפחד של האזרח
צעד נוסף שאנו מקדמים להקלה
יו"ר הוועדה ,ח"כ אלי אלאלוף
במימוש זכויות בביטוח הלאומי,
(כולנו) ,ציין כי משרד האוצר ומשרד
ששם סוף לפחד של האזרח מה־
הרווחה הגיעו להסכמות ביניהן על
בדיקה החוזרת .ב־כ־ 50%מהמ�ק
תקצוב התקנות ,לאחר שחילוקי דעות
רים בהם נשללה הגמלה לחלוטין,
בעניין לא אפשרו את אישור התקנות
אושרה הזכאות לגמלת סיעוד מחדש.
־
הווע
בעבר .הסכמות אלה לא הוצגו בפני
המטרה הבאה היא הקלה דומה בוועדות
שר הרווחה כץ
דה .ח"כ לאה פדידה (המחנה הציוני) כינתה
הרפואיות" .התקנות ייכנסו לתוקף שלושה
את התקנות שהתקבלו "מעולות".
חודשים לאחר פרסומן.
הכנסת אישרה הקלות לזכאי גמלת סיעוד שיזם
בשורה נוספת לחולים הסיעודיים  -השר כץ
השר חיים כץ המעגנות את רמת הזכאות לסי־ סיכם עם משרד האוצר על שיפור נוסף במתווה
עוד ומפיגות את החשש מביטול הזכאות לשעות הרפורמה בסיעוד ,ובמסגרת זו ברמת הסיעוד
הסיעוד בעקבות שיפור במצבו הרפואי של החולה הראשונה סכום הגמלה בכסף יגדל מ־ 1,205שקל
כך שבמצב של תביעה להחמרה ובקשה לתוספת בחודש ל־ 1,378שקל .בנוסף ,מעבר לתשע שעות
שעות סיעוד  -גם אם יימצא שיפור במצבו הר־ יחידות השירות בקהילה ,המבוטח הסיעודי יוכל
פואי של המבוטח ,לא ישללו הזכויות להן היה לבחור גם ב־ 5.5שעות שירות בביתו.

שר הכלכלה" :אין ספק בנחיצותו של
סוכן הביטוח עוד שנים רבות"
פגישה מוצלחת במיוחד נערכה בין נשיא הלשכה לשר הכלכלה • רוזנפלד" :שיתוף הפעולה
ימשך עוד בעתיד"

ב

פגישה שהתקיימה בשבוע שעבר בין
שר הכלכלה ח"כ אלי כהן (כולנו),
לבין נשיא לשכת סוכני ביטוח
סו"ב ליאור רוזנפלד ,אמר שר הכלכלה כי
"אין ספק בנחיצותו של סוכן הביטוח ,איש
המקצוע שמייעץ ומכוון את המבוטח לאורך
שנים רבות .למעשה היום הסוכן כאיש הייעוץ
של המשפחה מלווה את המבוטח מגיל שחרור
מהצבא ושנים רבות לאחר הפרישה".
בפגישה השתתפו גם סו"ב ליאור הורנצ'יק
מ"מ נשיא הלשכה ועזרא גבאי נציג פורום
מנהלי ההסדרים ,והיא עסקה ביוזמות חקיקה
שונות שבכוונת לשכת סוכני ביטוח ליזום
בחודשים הקרובים וכן בסוגיות השעה.
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מימין :הורנצ'יק ,גבאי כהן ורוזנפלד

בסיומה החליטו הצדדים על המשך שיתוף
הפעולה.
רוזנפלד ציין כי" :השר אלי כהן מבין את
חשיבותו של סוכן הביטוח כדמות מרכזית
וכיועץ המשפחה הישראלית בנושא
הביטוח והחיסכון .מתוך כך מצאנו חבר
אמיתי ללשכה ,שיתוף הפעולה שהתחיל
עוד בקדנציה הקודמת יימשך ואף יתעצם
בעתיד .שר הכלכלה רואה עמנו עין
בעין נושאים רבים שעיקרם טובת ציבור
המבוטחים והחוסכים בישראל".
הורנצ'יק וגבאי סיכמו אף הם את
הפגישה כמוצלחת וברכו על שיתוף
הפעולה העתידי.

חדשות הביטוח

נשיא איגוד לשכות המסחר לשר האוצר:
"סלינגר מונעת מתנופה בלתי מרוסנת
ליצירת רגולציה"
ביקורת חריפה כלפי הממונה על שוק ההון • דורש להכפיף אותה להחלטת הממשלה
להפחתת הרגולציה

רונית מורגנשטרן

נ

שיא איגוד לשכות המסחר ,עו"ד אוריאל
לין ,פנה לאחרונה אל שר האוצר משה
כחלון ,ומתח ביקורת חריפה על דורית
סלינגר ,הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון,
בטענה שהיא "מונעת מתנופה בלתי מרוסנת
ליצירת רגולציה".
לין טוען כי על פי בדיקת איגוד לשכות
המסחר ,בשנים 2017־ 2016הוציאה רשות שוק
ההון  186חוזרים ,הוראות ,הבהרות וחוקים
חדשים ,לא כולל טיוטות .באיגוד מעריכים
כי בשנה מתפרסמים בממוצע כ־ 150חוזרים,
הוראות וטיוטות חקיקה למיניהם.
לדברי לין ,שום מגזר עסקי לא יכול להתמודד
עם מסה כזו של דרישות המועברת בתקופה כה
קצרה של לא יותר מאשר שנתיים וחצי" .יתכן
שכל חוזר כשלעצמו תורם לשיפור השירות
ללקוחות ,הגנה על כספי הלקוחות ,שמירה על
יציבות החברות ,קידום תחרות בענף וכדומה.
אולם בראיה רחבה אסור לראות כל מהלך

עו"ד לין

רגולטורי כעומד בפני עצמו ,יש לבחון כל יוזמה
חדשה מול כלל העומס שכבר הוטל .בסופו של
דבר העומס על החברות גוזל זמן ניהולי רב
ומגולגל ללקוחות" ,טוען נשיא האיגוד.
על כן ,לין דורש משר האוצר להכפיף את
הרשות להחלטת ממשלה  2118בדבר הפחתת
הרגולציה .מתוקף החלטה זו ,אשר התקבלה ב־22
באוקטובר  ,2018אמורים להיות מבוצעים שני
מהלכים מרכזיים :הורדת נטל הרגולציה ל־5%
מידי שנה במהלך חמש שנים; ותנאים מקדימים
ליצירת רגולציה חדשה.
"על פי מבחן התוצאה ,אם אכן שואפים
להוריד את נטל הרגולציה ,יש הכרח לעשות
שינוי דרסטי בסמכויות רשות שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון ,ולכלול אותה במסגרת ההנחיות על
פי החלטה  .2118ממסגרת החלטה זו הוצאה
רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון .כיום ,בראייה
לאחור ,מסתבר שזו הייתה טעות חמורה",
לדברי לין.

סו"ב עמוס גואטה ,יו"ר ועדת הטכנולוגיה:
"הוועדה הטכנולוגית תוביל ותקדם את
חברי הלשכה לעידן הדיגיטלי"
רונית מורגנשטרן

ב

יום ראשון השבוע התקיימה הישיבה
הראשונה של ועדת הטכנולוגיה של
לשכת סוכני ביטוח ,בראשותו של סו"ב
עמוס גואטה.
לדברי גואטה ,לישיבה הוקצו כשעתיים ,אך
היא נמשכה למעלה משלוש שעות מרתקות
ומאתגרות של סיעור מוחות כשכל חבר מציג
את רעיונותיו ,חזונו ודרכים לקידום חברי
הלשכה בתחום הדיגיטלי.
גואטה" :לוועדה הצטרפו סוכנים נפלאים עם
המון מוטיבציה וידע טכנולוגי .לחלק מהחברים
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גואטה במסגרת הוועדה :ריכוז
יש מיזמי תוכנה ואפליקציות
באתר הלשכה של מרבית התוכנות
ברמות פיתוח שונות ,דבר
והאפליקציות הקיימות לשירות
שתרם היבט מעשי וענייני לדיון
סוכני הביטוח; שולחנות עגולים
שהתנהל".
במהלך הישיבה כיבדו את חברי
עם ראשי מערכות המחשוב
הועדה בנוכחותם לזמן קצר נשיא
בחברות הביטוח לקידום רעיונות
סו"ב עמוס גואטה
הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד ומ"מ
ונושאים לטובת סוכני הביטוח ,כמו
הנשיא סו"ב ליאור הורנצ'יק ,שנשאו דברי לדוגמה טפסים דיגיטליים מובנים במערכות
ברכה והדגישו את חשיבות הוועדה כמובילה חברות הביטוח ,כדי לייתר את הצורך בהדפסת
את החזון הדיגיטלי של לשכת סוכני ביטוח.
טפסי הצעות .כמו כן ,נעסוק בשיפורים בעבודה
בין שאר הנושאים אותם מתכוון לקדם סו"ב מול המסלקה הפנסיונית ובנושאים נוספים.

חדשות הביטוח

סו”ב אודי אביטל ,יו”ר ועדת פיננסים“ :נפחית את
ההוצאות ונגדיל את ההכנסות לסוכני הלשכה”
רונית מורגנשטרן

ו

עדת הפיננסים ,בראשות סו”ב אודי אביטל,
התכנסה בשבוע שעבר לישיבתה הראשונה.
בוועדה חברים  15סוכנים “טובים אחד אחד”,
כפי שמעיד אביטל.
אודי אביטל הוא סוכן וותיק 30 ,שנה במקצוע מהן
 28שנה חבר לשכה .הוא בעל סוכנות גדולה בשם
“קבוצת איכות” ובה  27סוכנים ,ומייסד “הקבוצה
הפיננסית” ,קואופרטיב שבו כ־ 40סוכנים המשתפים
ביניהם פעולה מול היצרנים .תחום ההתמחות העיקרי
של אביטל הוא פיננסים וביטוח חיים.
ועדת הפיננסים היא ועדה חדשה כגוף בפני
עצמו בלשכה .בקדנציה הקודמת היא הייתה תת־
ועדה במסגרת הוועדה הפנסיונית .לדברי אביטל
סמכויות הוועדה הורחבו והועברו אליה נושאים
מהועדה הפנסיונית כמו פרישה והגיל השלישי.
בנוסף לנושאים שטופלו גם בעבר כמו משכנתאות
והלוואות חוץ בנקאיות.

פתרון כלכלי לחולים סיעודיים
אחד המוצרים החדשים שהוועדה מבקשת להכניס
לאג’נדה העסקית של הסוכנים הוא משכנתה הפוכה:
“מדובר במענה למצב הכלכלי הקשה של משפחות
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חולים סיעודיים” ,מסביר אביטל“ :הבית משלם את
הקצבה ובני המשפחה והחולה הסיעודי יכולים לנשום
לרווחה מבחינה כלכלית .לאחר שהחולה נפטר ,בני
משפחתו יכולים לקנות בחזרה את הבית .כיום יש
מוצרים כאלה בידי מנורה והראל ,וגם חברות אחרות
מצטרפות לנושא”.
נושא מרכזי שהוועדה תטפל בו הוא הכשרת
הסוכנים בנושא הפיננסים ,מסביר אביטל“ :סוכן
ביטוח אינו יכול להתמחות בכל נושא .לכן ,נפגשנו
עם חוה פרידמן ,יו”ר המכללה של הלשכה ,ועם
רונן דניאלי ,מנהל המכללה ,ויחד אנחנו בונים
מודל לימודים שיחולק לארבעה נושאים .1 :קורס
למתכנן פיננסי;  .2קורס במיסוי הפרט  -סוכנים אלה
ייכנסו לרשימת יועצי ‘המעוף’ של משרד הכלכלה,
משם יקבלו הפניות (לידים) לסיוע בנושאים אלה
לעצמאים .מדובר ביכולת הכנסה מכובדת נוספת;
 .3גולת הכותרת היא תכנון פרישה – קורס ממוקד
לנושא שבו נמצא הכסף הגדול ,כי בתכנון פרישה
לגיל השלישי מדובר באלפי שקלים לפגישה; .4
לימודי העשרה כמו ניהול תיקים וכד’.
לדברי אביטל ,חברי הלשכה יוכלו ללמוד את
הקורסים במחיר מסובסד“ :אני רוצה שיגיעו כמה

שיותר סוכנים ולכן חשוב שהמחיר יהיה אטרקטיבי.
גם נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד וגם חוה פרידמן
תומכים ונרתמים לעניין”.
גם הנושאים בהם תטפל וועדת הפיננסים חולקו
לארבעה .1 :שיפור החוזים מול חברות הביטוח  -סו"ב
שוש כהן מונתה להיות אחראית לשולחנות עגולים
עם היצרנים ושם יחד נציף ונפתור הבעיות סוכנים
מול יצרנים .סו”ב דוד בכר מהוועדה יהיה אחראי
על שיפור חוזה הליבה של סוכני הביטוח הקטנים מול
חברות הביטוח;  .2טיפול בסוכנים צעירים – “מיניתי
שני סגנים צעירים ליו”ר הוועדה שהם גם דור המשך –
סו”ב הידד קציר וסו”ב לידור לבקוביץ” ,מסביר אביטל
ומוסיף “הם אחראים לסיורים שיתקיימו בבתי השקעות
ובבנק ישראל .בכל סיור ישתתפו כ־ 30סוכנים צעירים
וצעירות”;  .3סדנאות מקצועיות בפיננסים  -יערכו
במחוזות סדנאות לגירוי הסוכנים להרשם ללימודים
במכללה בנושאים שיילמדו בה בתחום הפיננסים; .4
הורדת ההוצאות המשרדיות של הסוכן – סו”ב דב צור
יהיה אחראי לעבודה מול הוועדה הטכנולוגית להוזלת
עלויות של תוכנות המשרד מול הספקים השונים.
“אנחנו נדאג להוריד לסוכן את ההוצאות ולהגדיל לו
את ההכנסות” ,מסכם אביטל.

חדשות הביטוח

שר העבודה והרווחה" :הרפורמה בסיעוד  -הרעה
דרמטית לנזקק; האוצר רוצה להרוויח כסף"
ועדת הרווחה בכנסת אישרה את תכנית הסיעוד הלאומית לאחר שדחתה את הסתייגות
שר הרווחה חיים כץ

רונית מורגנשטרן

ב

תום דיון סוער בנערך השבוע ,אישרה ועדת
העבודה ,הרווחה והבריאות פה אחד את
סעיפי רפורמת הסיעוד .הרפורמה תיושם
בהדרגה עד שנת  .2021לדרישת יו"ר הוועדה,
ח"כ אלי אלאלוף (כולנו) ,שר העבודה והרווחה
חיים כץ וחברי הוועדה ,הוכנסו שינויים מהותיים
במתווה :הוחלט כי תבוטל ברירת המחדל והקשיש
הסיעודי יבחר מבין כמה אפשרויות שיוצגו בפניו,
בשיתוף גורם מקצועי־טיפולי מטעם הרשויות.
לדרישת אלאלוף ,תנתן אפשרות לקבל טיפול
סיעודי בבית גם עבור רמת התלות ה"קלה"
ביותר .בנוסף ,עלתה הגמלה החודשית והתווספה
חצי שעה שבועית לטיפול בבית" .השינויים הם
אחראיים ,הגיוניים והוגנים ,והם צורך המציאות
בשטח לטובת המטופלים הסיעודיים .אני מתחייב:
לא ייפגע אף קשיש סיעודי כתוצאה מהרפורמה.
עם זאת ,לא יצאנו עם כל תאוותנו בידינו" ,אמר
אלאלוף.
שר העבודה והרווחה ח"כ חיים כץ ,ביקש להוסיף
הסתייגות מהתכנית וטען בין היתר" :הרפורמה
היא הרעה דרמטית במצב הנזקקים .אנשי האוצר

מרעים את תנאי הקשישים הסיעודיים ואינם
עומדים בסיכומים רק כדי להרוויח כסף".
יו"ר הוועדה ח"כ אלי אלאלוף אמר לשר
כי חישוביו אינם נכונים והוא אינו מוכן
לדון בהצעתו" .קיימנו עשרות שעות דיון
והשגנו הטבות רבות .ההסתייגות שלך פוגעת
במטופלים ,ולא אקיים הצבעה על החוק אם
תתקבל ההסתייגות".

עיקרי הרפורמה:
ברמת תלות "( 1הקלה" ביותר מבין  6רמות
התלות החדשות שנקבעו) ,יבחר הקשיש הסיעודי
אפשרות אחת מבין השלוש הבאות ,ללא צורך
בהתייעצות עם גורם מקצועי:
 גמלה כספית בגובה של כ־ 1,378שקל בחודש,
אותה ניתן לנצל לכל מטרה (גם טיפול בבית).
 תשע שעות שבועיות שניתן לממש אותן
לצרכים שאינם טיפול ביתי (כמו :השתתפות
במרכזי יום ,שירותי כביסה ,רכישת מוצרי ספיגה,
התקנת לחצן מצוקה).
 חמש וחצי שעות שבועיות לטיפול בבית,

בקהילה ,או לקבל שווי כספי תמורתן .ניתן לשלב
בין הטיפולים והכסף.
 קשישים סיעודיים ברמות החדשות הגבוהות
יותר 2 ,עד  ,6יידרשו לקבל החלטה על ניצול
זכאותם בהתייעצות עם גורם מקצועי־טיפולי .עד
אז ,יהיו זכאים לבחור ב־ 4יחידות שירות בכסף
והשאר בשירותים.
 הגורם המקצועי־טיפולי ,אשר הגדרותיו ייקבעו
בהמשך בתקנות ,יידרש להתייצב בביתו של
הקשיש הסיעודי תוך חצי שנה מרגע הגדרתו
כסיעודי ,ויחד יחליטו על אחת מהאפשרויות
הבאות :שירותי סיעוד בקהילה או בבית (בהתאם
לרמות שבטבלה) ,או שילוב של ניצול עד שליש
מגובה הזכאות בכסף ושני שליש שירותי סיעוד
בקהילה או בבית.
 זכאים המוגדרים כעיוורים ובודדים ייחשבו
כזכאים לרמה  2ולא  ,1וזכאים שהם בודדים בני
 90ומעלה יקבלו אוטומטית זכאות לרמה אחת
הגבוהה יותר מהגדרת מצבם.
עוד נקבע כי גמלת הסיעוד לא תחשב כהכנסה
של הזכאי לכל דבר ועניין.

חגיגת פורים לסוכני הביטוח במחוז צפון
רונית מורגנשטרן

כ

מיטב המסורת ,חגגו כ־ 100סוכני מחוז
חיפה והצפון ובני משפחותיהם את חג
הפורים בחוות דובי בקיבוץ רמות מנשה.
האירוע התקיים ביום חמישי שעבר .סו"ב מיכה
אדוני ,יו"ר המחוז סיפר כי "בשעות הבוקר ,עם
מזג אוויר נפלא ,קיבלו את פני המשתתפים
בוקרים רכובים על גבי סוסים .להקת קאנטרי
מצוינת ניגנה שירי קצב ,כאשר המשתתפים
יושבים מסביב לשולחנות ערוכים בחווה באווירה
פורימית משעשעת".
בהמשך כל משתתף עבר תחנות הפעלה שאורגנו
מראש .אדוני" :נערך מפגש מרתק עם הלוחש
לסוסים שסיפר על הקשר בין האדם לסוס".
גולת הכותרת הייתה רכיבה על סוסים בסגנון
המערב הפרוע ,משחקי בוקרים ,הפעלות היתוליות,
חץ וקשת ,הליכה מודרכת בחווה וגם אפיית פיתות
בטאבון".
תגובות המשתתפים היו נלהבות .סוכן הביטוח
דניאל בכור כתב ליו"ר המחוז" :המון תודה על
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פורים בחיפה  ,סו"ב אדוני
יבה על סוסים בחג
רכו"ב לוין בחגיגת פורים בצפון
וס

אירוע נהדר .כל הכבוד .הילדים ואני נהנינו .יישר
כוח וכן ירבו" .סוכנת נוספת מחיפה אמרה כי היא
"ממליצה בחום וכל הכבוד על הארגון .מקסים".
יו"ר המחוז אדוני בירך את המשתתפים ואמר:

"זה מה שמייחד את מחוז הצפון – ה'ביחד' והפרגון
ההדדי ,ועל כן אני שמח על המאמץ שנעשה
להוציא אירוע זה אל הפועל" .סו"ב ג'קי אמסלם,
יוזם האירוע וחבר המועצה הארצית ויו"ר סניף
חיפה סו"ב אניה לוין ,ברכו גם הם את הבאים והודו
לאדוני וללשכה על האירוע הנפלא.
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יום האישה • פרויקט מיוחד

קרנות הפנסיה מאיימות :המנעות מהעלאת גיל
הפרישה לנשים תפגע בחסכונות העמיתים לפנסיה
יו"ר ועדת הכספים" :שר האוצר לא מעוניין בהעלאת גיל הפרישה וזה נטל כבד על קרנות
הפנסיה"  ועדת הכספים יושבת על מדוכת גיל הפרישה כבר קרוב לשנתיים

רונית מורגנשטרן

ג

יל הפרישה לנשים חייב לעלות מ־,62
שזה הגיל הקבוע בחוק כיום .כך הסכימו
כל משתתפי הדיון הנוסף שקיימה ועדת
הכספים בכנסת בנושא .הדבר היחיד שמונע מהדבר
לקרות בפועל הוא מחלוקת בין האוצר לוועדת
הכספים על כל חבריה ,קואליציה ואופוזיציה,
באשר להגדרת נשים במקצועות שוחקים ,לגביהן
דורשים חברי הוועדה לקבוע שיוכלו לפרוש גם
בגיל  .62עוד מחלוקת היא בעניין הזכאות לקבלת
דמי אבטלה לאישה שפוטרה או שפרשה מסיבות
שונות קודם לגיל הפרישה הקבוע בחוק.
יש לציין ,כי ועדת הכספים יושבת על מדוכת גיל
הפרישה לנשים כבר קרוב לשנתיים ושר האוצר
אף מינה ועדה ציבורית שבחנה את הנושא ,אך
טרם הגיש את המלצותיו לוועדת הכספים .אי
לכך ,יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני (יהדות
התורה) יזם הצעת חוק עליה חתומים כל חברי
הוועדה ,שקובעת שגיל הפרישה יעלה.
ההצעה נותנת מענה גם לנשים בנות  55שלא
עובדות ,נשים בעבודות שוחקות ונשים המשתכרות
שכר נמוך .עוד קובעת ההצעה ,כי נשים יקבלו
דמי אבטלה מגיל  65ועד גיל  67במקרים בהן לא
יעבדו וכן מס הכנסה שלילי ,פי  2.5מהרגיל .ועדת
השרים לחקיקה דחתה פעמיים את הדיון בסוגיה,
בפעם האחרונה עד לחודשי הקיץ.
בפתח הדיון אמר יו"ר הוועדה ,ח"כ גפני" :שר
האוצר היה אמור לומר לי את עמדתו ומה ממליצה
הוועדה הציבורית שהוא עצמו מינה .קיימנו פה
הרבה דיונים בנושא .עד היום לא הגיע שום דבר
והיינו צריכים להיכנס לעובי הקורה בעצמנו .לכן
הגשנו הצעת חוק מוסכמת על כלל חברי הוועדה.
ההצעה הוגשה לוועדת שרים ונדחתה בשבוע ועתה

למנוע פגיעה בנשים מוחלשות וזה
הוגשה שוב ונדחתה לקיץ .המשמעות
גם מה ששר האוצר רוצה להשיג אז
היא ,ששר האוצר לא מעוניין בהעלאת
אפשר להגיע לפתרון ,אך לא להניח
גיל הפרישה וזה נטל כבד על קרנות
הצעת חוק שעלותה מיליארד וחצי
הפנסיה".
שקל ולא תשיג את התכליות אותן
בדיון אמר רונן הירש ,יועץ משפטי
אנחנו רוצים להשיג.
ראשי ב'עמיתים' – קרנות הפנסיה
"תמכנו בהסדר של מיליארד שקל על
לא
הוותיקות" :בהנחה שהמצב החוקי
ח"כ גפני
פני עשר שנים ואחר כך אמרנו שאנחנו
ישתנה ,מדובר בעלות מצטברת עד היום של
 4.8מיליארד שקל התחייבויות וללא הגירעון ,מסכימים לעוד תוספת .הצעת החוק של ועדת
שהוא גבוה יותר .כל זמן שהמצב לא משתנה ,הכספים כפי שהיא מנוסחת עתה ,תעודד נשים
מתווספת מדי שנה עלות של  200מיליון שקל לא לצאת לעבודה .העלאת הגיל תחסוך לביטוח
לגירעון האקטוארי .בדו"חות הכספיים הנוכחיים הלאומי הרבה מיליארדים אקטוארית ,לקרנות
נצטרך לפנות לרשות הביטוח ושוק ההון בבקשה הפנסיה ולמשק בתרומה לתוצר וצמצום אי
לבצע איזון אקטוארי בדו"חות של העמיתים השוויון".
בקרנות כדי להתמודד עם זה".

הצעת החוק תעודד נשים
לא לצאת לעבודה

סגן הממונה על אגף התקציבים באוצר ,האחראי
על תחומי מאקרו ,יוגב גרדוס" :המדינה לא תישא
בעלויות של הקרנות הוותיקות ויש לנו חוות דעת
משפטית בעקבות ההסכם שחתמנו איתן ,אחרי
שהשקענו עשרות מיליארדים .אנחנו משפים
אותם על אי העלאה של גיל הפרישה מגיל 64
ל־ 67אך לא על אי ההעלאה מ־ 62ל־ .64המדינה
לקחה על עצמה את הפער בין  64ל־.67
"הגשנו הצעה שנתנה מענה לכל הנשים
המוחלשות שנפגעו מהמהלך הזה .לא חושבים שזה
נכון להגדיר מקצועות שוחקים בצורה ספציפית
בחוק ולא שהבטחת הכנסה זו הדרך לצאת מעוני
וגם לא דמי אבטלה .בסיס ההצעה של החוק טוב
ויש מקום לדון בכך .העיקרון מוסכם ,וגם הרצון

מחכים לתשובות

בסכמו את הדיון אמר ח"כ גפני" :הסיפור הזה
התחיל מזה שהיה ברור שצריך להעלות את גיל
הפרישה .אישה מגיעה לגיל הפנסיה ,אך לא
מקבלת את כל מה שמגיע לה והמשמעות היא
שנשים יזרקו לרחוב ויהיו רעבות ללחם .נשים כמו
גברים רוצות לעבוד ,פעמים רבות אחרי גיל ,62
אך יש גם קבוצה של נשים במקצועות שוחקים או
נשים שפוטרו או נפלטו מסיבה כזו או אחרת משוק
העבודה ולא יתכן שלא יינתן לכך מענה".
גפני פנה לנציגי האוצר ואמר" :אתם צריכים
לשנות את החשיבה בעניין הזה .כל חברי הכנסת
בוועדה מסכימים על תשתית החוק ,אף אם לא
כולם מסכימים על כל נושא ונושא .עכשיו האוצר
צריך לבוא ולומר מה כן ומה לא ועל מה ניתן
להתפשר .ברור שלא נסכים להעלאת גיל הפרישה
אם יהיו נשים שיישארו ללא מענה".

תמיד חשבתם "לעבוד ביחד"? להיות שותפים שווים?

אנחנו עושים זאת כבר  10שנים!
בואו תצטרפו לקואופרטיב בביטוח!
כי "יחד זה כוח ואנחנו עובדה"

עובדה סוכנות לביטוח ( )2010בע"מ
ליצירת קשר  -אריק ורדי | 050-5274660 :זאב פרלשטיין054-2545465 :
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"האישה מובילה ערכים משפחתיים ,לכן בביטוח
היא חשה מחויבות אישית להגן על לקוחותיה"

סוכן צעיר

והפעם לכבוד יום האישה הבינלאומי – הכירו את סו"ב נטלי קיסר ,חברת הוועדה לסוכנים צעירים והכשרת הסוכן
גיל43 :
מצב משפחתי :נשואה לפבל ( ,)45מנהל בחברת לאטיס
סמיקונדקטור ישראל בע"מ ,אחראי על ניהול ערוצי הפצה
ומכירות בישראל ורוסיה .אם לאליס ( )17תלמידת תיכון
רבין במגמת רפואה ,ואדריאן ( ,)13תלמיד חטיבת ביניים
ושחקן טניס במסגרת בית ספר לטניס
השכלה :תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים .בעלת
תעודות הסבה אקדמית בחשבונאות והנדסת תוכנה .כיום
סטודנטית אוניברסיטת בן גוריון ללימודי תעודת מבקר
פנים ו־MBA Executive
איך היית מאפיינת את עצמך? מהם התחביבים שלך?
"שאפתנית ,דומיננטית ,מקצועית ,תומכת ,בעלת ערכים
מוסריים .תחביבים :פאוור יוגה (בעלת תעודת עיסוק),
רכיבת אופניים ,טיולי טבע ,בילוי תרבותי ,התעניינות
בעולם תזונה ואופנה".
מהו ניסיונך המקצועי בכלל ובביטוח בפרט?
"יש לי ניסיון של כ־ 20שנה בתחום כלכלה ,מיסוי
וחשבונאות .סוכנת ביטוח פנסיוני וכללי משנת .2013
אחרי קבלת הרישיון הצטרפתי ללשכת סוכני ביטוח .מזה
כ־ 15שנה אני מנהלת משרד 'אנסימס פתרונות כלכליים
לפרט' ,המקנה שירותים מקצועיים בתחום כלכלה
וביטוח .אחרי קבלת הרישיון הפנסיוני והכללי נתתי
הזדמנות לקבל שירות משלים מקצועי גם בתחומי ביטוח
ופיננסים .המשרד פועל תוך שמירת ערכי אמינות ,הוגנות

ומקצועיות".
בליווי סוכנים ותיקים ,גופים שיכולים לספק פלטפורמה
איפה את רואה את עצמך בעוד  10שנים?
טכנולוגית למתן שירות יעיל ללקוח ,ולהכיר היטב את
"מובילה את הענף הפיננסי במקצועיות תוך שמירה
המבנה הארגוני של חברות הביטוח ,כדי לפנות במידת
על ערכיות ,מקצועיות ונאמנות לתחום .אמשיך ללוות
הצורך לגורם אחראי מתאים .סוכן חדש צריך ללמוד
ולהכשיר את הדור הצעיר גם בתחום כלכלה וגם בתחום
להכיר ולזהות את צורכי הלקוח לפני מכירת מוצר או
ביטוח ופיננסים".
שירות כלשהו כדי להיתפס כגורם מקצועי ומנוסה בעיני
איך את רואה את מעמד סוכן הביטוח בישראל ואת
הלקוח; כל הזמן להיות רעב לידע חדש ,כפוף לחוק ולכוח
עתידו?
רגולטורי ,צמא להתחדשות ופתוח ליצירתיות והתנסות".
"בעיניי יש ערך גבוה למעמד הסוכן בישראל.
איך את רואה את שילוב הנשים בענף הביטוח?
מטרת סוכן הביטוח היא הבטחת מתן שירות
"למרות שנשים עדיין נושאות במרבית
המכוון להטיב עם הלקוח ולשמור על
המחויבויות ההוריות ,ומחפשות 'נוחות'
האינטרסים שלו .לכן ,הסוכן נדרש להיות
ו'גמישות' לפני כסף ,היום פוגשים יותר נשים
בעל השכלה ורמה מקצועית נאותה.
בפוליטיקה ,תפקידים ניהוליים ,בכירים
בשלב ראשון הסוכן צריך לענות על דרישה
ומקצועיים .ישנה עלייה בשיעור הנשים
מינימלית במסגרת אתיקה מקצועית .עתידו
הלומדות ,בהתאם לתחומי לימוד שונים :הנדסה,
קיסר
תלוי ברמת היכולת להתמקצע ,להתייעל ולהיות
מתמטיקה ,מדעי המחשב ,כלכלה ,ביטוח ועוד .לאורך
בעל רצון להעניק שירות אמין ומקצועי ללקוחותיו .אנו
השנים הממשלה חוקקה מספר חוקים שנועדו לשפר את
חיים בעולם הטכנולוגי ,וכדי לתת מענה נכון ,חייבת להיות
מעמד האישה במקום העבודה ובחברה הישראלית.
זיקה לפלטפורמה טכנולוגית כדי לספק מענה זמין,
"לאור האמור ,ישנה חשיבות רבה למעמד האישה בשוק
מובטח וכדאי ללקוחות .עוצמת הביקוש היא אדירה בענף
העבודה והחברה .האישה תוביל ערכים משפחתיים
וזה מאפשר לכל סוכן לבנות את העסק בצורה מכובדת
של כבוד ,אכפתיות ונאמנות גם לעולם העסקי .ישנה
ורווחית".
חשיבות רבה לאישה בענף הביטוח ,כי היא רואה בכך
יש לך טיפים לתת לסוכנים צעירים?
מחויבות אישית לדאוג להגנה ביטוחית של לקוחותיה ובני
"קודם כל ללמוד את השוק ,את התחום ,להכיר את הענף
משפחתם".

פרישת השבוע

איך יראו חייה של המשפחה לאחר מועד
היציאה לגמלאות?
רון קשת

ב

בניין המשרדים שאני נמצא בו יש שש
קומות .לפני שבוע נכנסתי למעלית בקומת
הקרקע יחד עם חברה צעירה ששוחחה
בטלפון .זה מאותם המקרים בהם אני נוהג להעיר
בעדינות.
הצעירה חייכה ואמרה לי" :אדוני תודה שהערת
את תשומת ליבי" ,ועוד הוסיפה" :כשאנשים לא
חשים בנזק באופן מידי הם לא מבינים את החשיבות
והדחיפות בפעולת המניעה".
"מדהים מה שאמרת ,אני יכול להשתמש בזה?"
שאלתי" .כן" ענתה בחיוך.
מי מכם שהיה בהרצאה שלי יודע שאני נוהג לסגור
אותה עם שקף של נתיבי איילון בשעות של עומס
והשאלה האם יש למישהו סיכוי לחצות את התנועה
מבלי להיפגע.
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התשובות הן סביב הסיכוי הנמוך או בכלל לא .כאן
אני מציין שלדעתי לחצות את הצומת של הפרישה
ללא סיוע מקצועי יגרום לנזק .אולי רק מכה בכנף
ואולי טוטאל לוס.
התועלת שיש בתכנון פרישה מקיף שעונה על
השאלה איך יראו חייה של המשפחה לאחר מועד
היציאה לגמלאות תוך שיקוף של תזרים המזומנים
ברמת הוצאות והכנסות וכל זה לאחר שנלקחו בחשבון
נושא המיסוי ,שיקולי משיכת הקצבה ,טיפול באיכות
ניהול הכספים ,בדיקת הגנות ביטוחיות כמו סיעוד
ובמקרה הצורך גם העברת ההון המשפחתי לדור הבא.
המדובר בנושאים שאם מכמתים אותם לערך
כלכלי אמיתי ינועו בין עשרות ובדרך כלל מאות
אלפי שקל ,שלא לציין משהו שהוא לא פחות חשוב
וזה הבהירות של המצב שמעביר את המשפחה מחוסר

ודאות של לפני ההתייעצות לוודאות מוחלטת .זה
משאיר אותנו עם שאלות רבות ,למשל:
 .1למה אנשים יקדישו עשרות שעות לבניית
מסלול טיול של עשרה ולטיול הכי ארוך של החיים
בפנסיה לא יקדישו יותר משעה או שתיים?
 .2למה אנשים ממתינים לרגע האחרון ולא מגיעים
שנים לפני כאשר עדיין ניתן לתקן את הדרך?
 .3למה אנשים יקשיבו יותר לחבר או קרוב משפחה
שאין לו מושג במה שקורה ולא ילכו לאיש מקצוע?
השאלות הללו ואחרות מתרוצצות במוחי ,על חלקן
יש לי תשובה ועל האחרות לא.
וכמידי שבוע מאחל לכם סופשבוע רגוע ושלעולם
לא תצעדו לבד.
הכותב הוא מנהל מיזם הפרישה בלשכת סוכני
ביטוח

רגע משפטי

הליך הגישור  -תהליך לידה
כיצד הליך הגישור ,המתקיים מחוץ לכותלי בית המשפט ,יכול לחסוך לכם הרבה זמן,
כסף וגם טראומה נפשית?
סו"ב אורי בר־מעוז ,מגשר ובורר

ר

ב קסמו של הליך הגישור המסיים סכסוכים
בשיתוף והסכמה  -והשאלה היא איך ומה
אופי התהליך.
ובכן ,תכלית תהליך הגישור הינה לחסוך
מצדדים לסכסוך כלשהו להגיע בכלל לבית
המשפט (מניעת הטראומות הנפשיות ובזבוז הזמן
והכסף הרב הכרוכים בתהליך משפטי) ,ולסיים את
הסכסוך בצורה מכובדת ושיתופית.
נפשו של הגישור הינה ההבנה שכבר בתחילה
מסכימים הצדדים על עצם ההגעה לגישור (שבכל
רגע יכולים הצדדים להפסיקו) ,על זהות המגשר,
תנאי הגישור (סודיות מוחלטת ,גילוי נאות ,כבוד
הדדי ,צורת התהליך ומשכו וכו') וכמובן נושא הסכסוך
(שלרוב אין הוא כלל הנושא עליו חשבו הצדדים).
לאחר שלמדו הצדדים שאפשר להסכים למרות
האמוציות ,מתחיל המגשר "לנקות את השולחן
מרעשי רקע" ,לזהות את מניעי הסכסוך האמיתיים
והאינטרסים ולבנות עם הצדדים את תנאי סיום
הסכסוך וההיפרדות (לעתים אף ממשיכים יחדיו)
כשבסוף התהליך יש הסכם גישור עליו חותמים
הצדדים והמגשר וניתן להגישו לבית המשפט
שיאשררו כהסכם מחייב.
אין פלא שאופי התהליך כמו גם אופי המגשר
(מנהיגותי מחד ואנושי ,סבלני ובעל חשיבה מקורית
 מאידך) מזכירים את תהליך הלידה שגם בו ,למרותהטראומה ,החשש והלחץ ,חשוב לשתף פעולה ולהרגיע
כדי להגיע לסוף טוב וללדת תוצאה טובה ובריאה.

אירועי הלשכה
…  - 22.3.18יתקיים יום עיון והרמת כוסית עם
חברות הביטוח במחוז חיפה והצפון ,בין השעות
 ,10:00-14:15ב"גלריה  - 279בית לאירועים",
שדרות ההסתדרות ,279 ,חיפה .יום העיון יהיה
בשיתוף כלל חברה לביטוח ,מנורה מבטחים,
קבוצת איילון ,הראל ביטוח ופיננסים וביטוח
חקלאי.
…  - 26.3.18יתקיים יום עיון והרמת כוסית לכבוד
חג הפסח ,בין השעות  ,10:00-15:00ב"אווניו
מרכז הקונגרסים" ,קריית שדה התעופה.1 ,
ביום העיון מתאחדים בפעם הראשונה חמשת
המחוזות :באר שבע ,השפלה ,ירושלים ,השרון,
תל אביב והמרכז .יום העיון יהיה בשיתוף שגריר,
פוינטר ,קבוצת איילון והראל ביטוח ופיננסים.
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שלוחמנות יתר תוביל לבית משפט וחיסרון הכיס
יוביל לגישור או בוררות (הרצון להישמע יוביל
לגישור ועייפות הגוף והנפש  -לבוררות).
כיום יש תהליך חדש הנקרא "גישבור" והוא
מבוסס על הסכמת הצדדים לגישור כי בתנאים
מסויימים (למשל אם לא הגיעו להסכמה תוך
מספר ישיבות מסויים) יהפוך המגשר אוטומטית
לבורר ויפסוק את פסק הבוררות.
חציית צומת הפרישה ללא סיוע עלולה לגרום נזק

הבוררות לעומת זאת ,היא תהליך קשיח בו
שמיעת הצדדים אינה מקבלת מקום רב (לעתים
בכלל לא) כיוון שהבורר שואב את כוחו מהחוק
ממש (לרבות "ארגז כלים" ותקדימים לרוב
הכוללים שכר טרחתו ככל שירצה) והחלטתו
סופית וחותכת (גם אופיו של הבורר הוא יותר
אופי של שופט) לרבות גובה שכר טרחתו.
קשיחות התהליך גורמת לערעורים רבים מצד
צדדים שאינם מרגישים כי שותפו או התבטאו
דיים (ומכאן שוב עומס תיקים בבתי המשפט)
ופסקי בוררות רבים מתבטלים ,בייחוד כשצדדים
שהגיעו לתהליך בכורח שופט (או עקב הסכמים
קודמים וכובלים) .לכן ,תהליך זה מומלץ אך ורק
לצדדים שהחליטו לסיים את הסכסוך ויהי מה.
ההחלטה בין גישור לבוררות תלויה באופי
הצדדים ורצונם לסיים את הסכסוך כי ברור

הגישור והבוררות בראי המשפט:
בתי המשפט משתמשים בהליכי הגישור
והבוררות כמסלול להקטנת כמות התיקים
ושולחים את הצדדים (גם ללא רצונם) להליכים
אלה והתוצאות בהתאם ,כיוון שרבים חשים כי "לא
קיבלו את יומם" בבית המשפט.
ונזכיר לבסוף את היוזמה האחרונה לבוררות
בתביעות בין מבוטחים לחברות ביטוח שמטרתה
סגירת תיקים אך השאלה היא אם מסלול הבוררות
ייטיב עם "המבוטח הקטן" המצפה לקבל הגנה
(אחרת לשם מה הלך לסוכן ביטוח) ובמקומה יקבל
מכונה לסגירת תיקים בה "לא יקבל את יומו"
כבגישור ואם יפסיד – יהא ערך הפסדו היחסי גדול
משל חברת הביטוח  -ומסיבות ברורות.
הכותב הינו מגשר ובורר ,מנכ"ל ויו"ר לשכת
המגשרים בדימוס ,סוכן ביטוח חבר ועדת יח״צ
וקשרי חוץ בלשכת סוכני ביטוח

תורמים
לקהילה

עובדי 'דרכים שירותי דרך וגרירה'' ,אמינות אקספרס' ו'דרכים קארגלאס' מקבוצת שחר,
ערכו חלוקת משלוח מנות לכבוד פורים במחלקת הילדים של בית חולים וולפסון.
הילדים התרגשו מההפתעות המתוקות שקיבלו ועל כך שזכו להנות מאווירת החג.
קבוצת שחר מאחלת לילדים שיזכו לבריאות טובה ,החלמה מהירה והרבה אושר.

הפוליסה הפנסיונית
חוזרת לשולחן העבודה
לאור השינויים הרגולטוריים בתחום הפנסיה ,יש להדגיש את אפשרויות המכירה העומדות
בפני ציבור סוכני הביטוח ,יישומם באופן פרקטי בשטח ,וריענון ההיבטים החוקתיים.

השתלמות חשובה לכלל ציבור סוכני הביטוח!!
סדר היום:

 - 09:30התכנסות רישום ודברי הסבר.
 - 10:00שילוב מכירת סיכונים בפגישת פנסיה (דגש על מוצרי פיצוי כגון סיעוד וגילוי מחלות קשות).
מרצה :חני שפיס ,מנכ"ל ובעלים של "מרכז שפיס" – ייעוץ וניהול סיכוני פרט
 - 12:00כללים לתפעול וסליקה למעסיקים מרגולציה לפרקטיקה – חוקים ,תקנות ,כללים – יישום והטמעה.
מרצה :זיו ריקלין ,רו"ח  -מנכ"ל חברת Pay-it
 - 14:00יורשים ,צוואות ,מוטבים ,כספים מעוקלים ,זכויות אלמן/נה ,סוכן ביטוח ,סוכנות ביטוח
מרצה :ליאור קן-דרור ,עו"ד  -יועץ משפטי לסוכני הלשכה

מיקום :המכללה לפיננסים וביטוח ,רחוב המסגר  ,42קומה ( 8הסדר חנייה בבניין נצבא הצמוד)
מועד ,16.4.18 :יום שני ,בין השעות  5( 9:30 – 15:00שעות אקדמאיות)

משך כל הרצאה שעתיים אקדמיות ( 1.5שעות  +חצי שעה הפסקה)
עלות ההשתלמות 100 :ש"ח  +מ.ע.מ  הרשמה במכללה*5823 ,03-6395820 :
לשכת סוכני ביטוח בישראל
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ליסוב בע"מ מיסודה של לשכת סוכני ביטוח בישראל המסגר  42ת.ד 57696 .תל-אביב  61574טל  03 - 6395820 :פקס03-6395811 :

E-mail: machon@insurance.org.il

חדשות הלשכה

השתלמות ייעודית לסוכנים צעירים
רונית מורגנשטרן

כ

־ 30סוכנים וסוכנות צעירים וצעירות
השתתפו השבוע בהשתלמות המקצועית
הראשונה שקיימה ועדת סוכנים צעירים
והכשרת הסוכן שבראשות סו"ב דביר רפ.
בפתח ההשתלמות סקר רפ את פעילות הוועדה
ותכניותיה לשנה הקרובה .את הכנס המקצועי
הנחה סו"ב שחר שמאי ,סגן יו"ר הוועדה,
שחבריה נכחו גם הם בהשתלמות.
טל סנדרוני ,בעל חברת מיתוג מדיה חברתית,
הרצה על חשיבות השימוש במדיה החברתיים
לצורך קידום ושיווק הסוכן; שי אנגלר ,סמנכ"ל
שיווק ומכירות ב"שגריר" דיבר על הערך המוסף
של מרכזי השירות של שגריר.
עו"ד נעמה גב ,ראש צוות תביעות רכוש
בהראל ביטוח ,הציגה את השינויים בטיפול בנזקי
הצנרת בעקבות חוזר השרברבים; סו"ב איגור

רפ בהשתלמות המקצועית

מורי ,יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד בלשכה,
דיבר על ההזדמנויות שנפתחו לסוכנים בעקבות
פליטתם של עשרות אלפי מבוטחים מהביטוחים
הסיעודיים הקולקטיביים.

שי שפיר ,מנכ"ל וריטס סוכנויות ,דיבר על
"קהילה שיוצרת הצלחה"; יועץ הבריאות המוביל
עו"ד שי אופז ,הציג למשתתפים את השינויים
שחלו בפוליסות הבריאות לאחר הרפורמה.
סו"ב ליאור הורנצ'יק ,מ"מ נשיא הלשכה,
הציג את עצמו בפני הסוכנים הצעירים ,וסיפר
על מאמצי הלשכה והוועדה למען הצעירים
והצעירות בלשכה ועל חשיבות ההמשכיות בענף.
בסוף ההשתלמות סיפר נשיא הלשכה סו"ב
ליאור רוזנפלד ,על פעילויות הלשכה בימים
אלה ,וענה לשאלות המשתתפים.
רפ סיכם" :אני מבקש להודות לשגריר ולחברת
הראל ,על שיתוף הפעולה רב השנים וגם על
פעילות זו; לשי שמש ,מנהל השיווק של הלשכה,
שמסייע לנו רבות בארגון פעילויות אלו; לחברי
הוועדה שלי וכמובן למשתתפים".

לוח הביטוח

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

דרושים
לסוכנות ביטוח מובילה בירושלים דרוש/ה פקיד/ה
ביטוח אלמנטרי +מנהל/ת משרד קו"ח
 u@6313000.co.ilפקס026313001 :
לקבוצת קמפוליסה במשרדים הראשיים בטבריה,
דרושים/ות :חתמים/ים בתחום האלמנטרי – פרט ועסקי:
• זמינות מידית – יתרון משמעותי.
• אמינות ,מקצועיות ,חריצות ודיוק.
למתאימים נא להפנות קורות חיים לכתובת מייל :
office@campolisa.co.il
לסוכנות ביטוח ברעננה ,דרושה חתמת פרט (רכב/
דירה) למשרה מלאה .תנאים מצויינים ,עדיפות לידיעת
אנגלית ברמה טובה.
קו"ח למיילavi@rosental.co.il :
לסוכנות ביטוח מצליחה וצעירה בחיפה  ,דרוש/ה
חתם/ת אלמנטר ,דובר/ת רוסית  ,בעל/ת ניסיון
בתפקיד  .מתאים גם למשרת אם  -חלקית או מלאה.
למשלוח קו”ח למייל danny@yeda-cfp.co.il
לסוכנות ביטוח ברעננה ,דרושה חתמת פרט  +רכב/
דירה) למשרה מלאה תנאים מצויינים ,עדיפות לידיעת
אנגלית ברמה טובה .קו"ח למיילavi@rosental.co.il :
ביטוח גדולה באזור המרכז /שפלה ,דרוש/ה סוכן/ת

דרושים

עם רשיון בתוקף בתחום הפנסיוני  -לסגירה בשטח
של פגישות מתואמות (אכותיות מאד!!) בתחום
הסיכונים בלבד! התחייבות למינימום  3פגישות ביום!
אפשרות לעבודה כשכירים/עצמאים! תגמול גבוה,
סביבת עבודה מאתגרת ,מובטח שידרוג מכל הכנסה
שהייתה עד עתה ,למתאימים! ניתן ליצור קשר ל:
 054-7000072חגי.

שכירות משנה
שכירות משנה

בעלות חודשית וללא התחייבות ,המחיר פיקס =
כולל כל המיסים .המשרד ממוקם בראשון לציון ,ליד
קניון הזהב  /סינמה סיטי .גישה לתחבורה ציבורית,
חניה חופשית .לפרטים – שלמה טל.052-2944888 :
shlomo@ks-ins.co.il
להשכרה משרד משופץ בבניין כלל ירושלים בבניין
שבו ממוקם חברת כלל ,מתאים לסוכן ביטוח ,מזגן
ריהוט חלקי .חזית לרכבת הקלה .מיידי.
פרטים052-6614880 052-2674820 :
להשכרה חדרים לסוכני ביטוח +עמדת מזכירה +חניה
בפתח תקוה במקום מרכזי עם גישה לעורקי תחבורה
ראשיים בדבר פרטים נוספים נא לפנות ליגאל בטלפון
054-4999954

ארוכי טווח ארוכי טווח לשלוח בקשות למייל בי .פור
יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז ,וירושלים ,מעוניין
לרכוש תיק ביטוח חיים ואו אלמנטארי כולל מודלים
גמישים ארוכי טווח ,כולל משרדים0528741331 .
 Michaele@b4-u.co.ilסודיות מובטחת.
סוכן ביטוח ,בעל רשיון בביטוח פנסיוני מעוניין בשיתוף
פעולה בתור מנהל מקצועי/עסקי .ליצירת קשר :
talmenashetamir@gmail.com
סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש תיק
ביטוח אלמנטארי ו/או חיים באופן מלא או חלקי,
במגוון רחב של אפשרויות כולל אפשרות של
העסקה לטווח ארוך .נייד050-5368629 :
dudi@gamafinansim.co.il
לסוכנות ביטוח בחיפה דרוש/ה סוכן/ת ביטוח
חיים ,פנסיה ופיננסים ו/או אלמנטארי להגדלת
תיק ביטוח קיים ופיתוח תיק חדש ,למעוניין/ת,
תינתן האפשרות לבניית תיק ביטוח עצמאי
קורות חיים נייד 050-5368629 :למיילdudi@ :
gamafinansim.co.il

מתפנים להשכרה  3חדרים במשרד פעיל בצפון הישן
בתל אביב( .ניתן להשכיר גם חדר בודד) .דמי השכירות
כוללים בתוכם את כל העלויות הנלוות (מסי עיריה,
חשמל) .נא ליצור קשר עם יהודה 0544-258216
yehuda@zurim.co.il
משרד להשכרה ,המשרד ממוזג ,בגודל  50מ”ר ,נמצא
בקומה  2מתוך ( 4יש מעליות ) בבית קורקס – רעננה
(בניין מהודר ומיוחד ) .מעוצב מ 3-חללים :חדר מבוא
 2 +חדרי עבודה  +מקום למטבחון ,רצפת פרקט,
מרוהט חלקי  ,פונה לכיוון דרום עם חלונות נפתחים.
חניה רחבה מקורה צמודה למעלית  .כניסה מידית .
מחיר 3300 :ש”ח .נא לפנות ל אילן  052 – 3561156או
09 - 7446955
משרד/ים להשכרה כדייר משנה ,בסוכנות לביטוח
גדולים מרווחים ומוארים ( .אפשרות לקבל מרוהט).

סוכנות ביטוח מאזור המרכז מעונינים לרכוש תיק
ביטוח חיים ואו אלמנאטרי כולל מודלים גמישים ארוכי
טווח לשלוח הצעות למיילsilvi999999@gmail.com :
סוכנות ביטוח באזור השפלה מעוניין לרכוש תיק
ביטוח חיים/אלמנטארי /גמל טלפון 0524297816
 agins51@gmail.comסודיות מובטח
סוכנות ביטוח מאזור המרכז מעונינים לרכוש תיק
ביטוח חיים ואו אלמנאטרי כולל מודלים גמישים

בצערה של חברת הלשכה חיה
ברטוב על פטירת אביה,

בצערו של חבר הלשכה משה
נויגבור על פטירת אשתו,

לשכת סוכני הביטוח
משתתפת בצער משפחת
גורסקי על פטירתו של

בצערו של חבר הלשכה פואד
מקלדה על פטירת אחותו,

לשכת סוכני ביטוח משתתפת

שמואל רוזנר ז"ל

ליאורה נויגבור ז"ל

עופר גורסקי ז"ל

סלוא חלבי ז"ל.

שלא תדעו עוד צער

שלא תדעו עוד צער

שלא תדעו עוד צער

שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת

 8 | 17במרץ 2018

לשכת סוכני ביטוח משתתפת

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח

למי שמעוניין להסיר מסדר יומו את האדמינסטרציה
והתפעול בתחום הפנסיוני/חיים וגם לא רוצה למכור
את תיק הביטוח -מודל שת"פ מעניין לתפעול התיק
על ידי סוכנות ביטוח ותיקה ומקצועית שתשמר,

