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נשיא הלשכה ליאור רוזנפלד:

״שיפור והגדלת תגמול
הסוכן הפנסיוני תעבור
בחקיקה כבר השנה"
לא בכל מחיר:
אם הרשות
תתנה את
התיקון בעמלה
אחידה  -הלשכה
תפעל בדרך של
חקיקה עצמאית
עמוד 2

שוק חדש

רו״ח לירון אפשטיין מסביר
איך השינויים הטכנולוגיים
משפיעים על חברות
הביטוח הגדולות
עמוד 12

"נפעל לטובת
הסוכנים"

סו"ב עוזי ארגמן יו"ר ליסו"ב
סוכנות לביטוח בריאיון מיוחד
עמוד 5

ההכנות בעיצומן
הנהגת הלשכה על
ההערכות לקראת
הכנס הפנסיוני
באילת שיפתח
ב־ 23באפריל

עמוד 3
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תיקן העוול
שר האוצר :״הגדלנו
את התקציבים
לניצולי השואה
ואנו נמשיך
לתמוך בהם כדי
לאפשר להם
לחיות בכבוד״
עמוד 6

משכנתא הפוכה
סו"ה אודי אביטל בסדרת
ראיונות חדשה • והפעם
 כל מה שצריך לדעתעל משכנתא הפוכה
עמוד 10

חדשות הביטוח

שינוי תגמול הסוכן הפנסיוני בחקיקה
משותפת עם הרשות – לא בכל מחיר
נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד מבהיר :אם רשות שוק ההון תתנה את תיקון
19א בעמלה אחידה  -נבחן קידום חקיקה עצמאית משלנו
רונית מורגנשטרן
אנחנו פועלים כרגע לשינוי סעיף 19א,
שיאפשר לסוכן הביטוח לקבל במוצרים
הפנסיוניים עמלה גם מיצרן וגם שכר טרחה
מלקוח .לא נוותר על עמלה מיצרן ,לא בשנים
הקרובות לפחות .במקביל נוכל לגבות עבור
יעוץ ,עבור ליווי והכוונה של המבוטחים .זה
דורש חקיקה ,ואני מקווה שנבצע את החקיקה
הזאת יחד עם רשות שוק ההון .הרשות הודיעה
לנו כבר שהיא תשמח לשתף איתנו פעולה
בחקיקה כזאת".
כך אומר נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד
בראיון למגזין "ביטוח ופיננסים" שיפורסם
לקראת הכנס הפנסיוני באילת .הכוונה היא
לתיקון לסעיף 19א לחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים (יעוץ ,שיווק ומערכת סליקה
פנסיוניים) ,תשס"ה־( 2005רפורמת בכר) .על
פי סעיף זה ,משווק פנסיוני יכול לקבל אחד
מהשניים – או עמלה מהגוף המוסדי ,או שכר
טרחה מהלקוח ,אך לא משניהם יחד.
רוזנפלד מבהיר ,כי הלשכה מעדיפה ללכת
בחקיקה משותפת עם רשות שוק ההון בנושא,
אך לא בכל מחיר" :אנחנו נבחן מצדנו מה
יידרש מאתנו ,סוכני הביטוח ,לצורך אותה
חקיקה .למשל ,מצב שבו נתבקש לקבל עמלה
אחידה מהיצרנים על כל המוצרים הפנסיוניים
(לשם מכוונת הממונה דורית סלינגר .ר.מ,).
ולגבות מהמבוטח ככל הנראה בעינינו .חלק
מהעולם הולך לשם ,אך האם זה הצליח? אנחנו
נבצע בלשכה בירור הצרכים של הסוכנים ,תוך
התייעצות עם אקטוארים ויועצים כלכליים,
ונבחן מודל מוסכם וראוי עבור סוכני הביטוח אם
נחשוב שזה יוביל לפתרון נכון ,ללא קשר אני
לא פוסל קידום חקיקה עצמאית שלנו במתכונת
מסוימת בנושא שינוי 19א ללא התניה מגורם
כזה או אחר".

"

יוזמות משותפות

עוד לדברי נשיא הלשכה  -הכוונה להעביר את
שינוי סעיף 19א כבר בשנה הקרובה .רוזנפלד
מדגיש ,כי הלשכה מתכוונת לייצר לסוכן
הביטוח ערוצי הכנסה נוספים; "כך למשל,

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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רוזנפלד" .סוכן הביטוח ראוי לתגמול הולם בהתאם למעמדו"

בפיתוח מוצרים נוספים – כמו מוצרי בריאות,
מוצרים פנסיוניים ,הגנת הלקוח ,נישות חדשות
כמו ייעוץ משכנתאות ,כלכלת משפחה ,תכנון
פיננסי .מוצרים חדשים  -הכוונה היא גם לכתבי
שירות וגם לפוליסות חדשות שניזום ונציע
ליצרנים שיפיקו אותן בשיתוף פעולה איתנו.
כמובן תהיה גם גבייה מהמבוטח .סוכן הביטוח
צריך לדעת שיש ביכולתו לגבות תשלום עבור
שירות מסוים וצריך להגיע לתובנה שיש לו את
הערך המוסף האישי והמקצועי לגבות את אותו

"סוכן הביטוח צריך לדעת שיש
ביכולתו לגבות תשלום עבור
שירות מסוים וצריך להגיע
לתובנה שיש לו את הערך
המוסף האישי והמקצועי
לגבות את אותו תשלום"

תשלום.
"המטרה שלי בתוך ארבע שנים להביא את
סוכן הביטוח למעמד אחר בציבוריות הישראלית
וכנגזרת מכך גם לתגמול הולם בהתאם
למעמדו".

לשכה סטטוטרית?
בריאיון עמו התייחס רוזנפלד גם לרעיון
להפוך את הלשכה לסטטוטורית ואמר" :אנחנו
עדיין בוחנים את ההשלכות .כשנבחרתי לתפקיד
הנשיא ביצענו תעדוף של משימות לכאלה שהן
דחופות יותר ולכאלו שהן פחות דחופות .לשכה
סטטוטורית נמצאת בהחלט בצנרת .אבל היא לא
במשימות הדחופות .מצד אחד זה יקנה מעמד
חשוב ללשכת סוכני ביטוח ומצד שני צריך
לחשוב ולדעת שיש לכך גם מגבלות .אם נגיע
למסקנה שנוכל לקבע את מעמדנו בצורה אחרת,
נוותר על רעיון הלשכה הסטטוטורית".
הריאיון המלא עם נשיא הלשכה יפורסם במגזין
"ביטוח ופיננסים" בכנס הפנסיוני באילת.

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

לקראת הכנס

מאחורי הקלעים :הנהגת הלשכה
מספרת על ההכנות לכנס באילת

במשך החודשים האחרונים הם עמלו ובנו את כנס אילת לביטוח חיים ופנסיוני ,שייפתח ב־23
באפריל במלון דן אילת • לקראת הכנס הם רוצים להעביר לכם מסר מיוחד

רונית מורגנשטרן

רענן שמחי ,מנכ”ל הלשכה

“הכנס השנה יאופיין בחידושים;
בשונה מכנסים קודמים יהיו
בכנס זה מושבים מקבילים
נוספים ,כך שכל סוכן יוכל
לשמוע מה שהוא מעוניין בו;
אם זה פיננסים ,צעירים או במושב
המרכזי – חיים ופנסיוני .גם הפעם אנחנו נותנים
דגש על הסוכנים הצעירים והסטודנטים ,ולכנס
זה נרשמו כ־ 60צעירים ,שזה מספר חסר תקדים
בכנסים ארציים .השנה גם הופעות הבידור
יתאפיינו בכך שהן יעסקו בשנות ה־ 70למדינת
ישראל .כך למשל ,את הכנס תחתום מסיבת
ריקודים על טהרת השירים העבריים”.

סו"ב יוסי אנגלמן ,סגן נשיא
הלשכה
"מאז שאני בענף הביטוח ( 40שנה) ,אני
מקפיד לרדת לאילת לכנסים
המרכזיים של הלשכה .מעבר
למפגש החברתי ,לאווירה
המעניינות
ולהרצאות
שבכנסים ,אני לוקח מכל
מפגש כזה טיפ אחד או שניים
ומיישם אותו בעבודה השוטפת (בעיקר בשיווק)
שלי כסוכן ביטוח .בעקבות הכנסים הרבים
בהם השתתפתי ,הצלחתי להפנים תהליכים
שלא השתמשתי בהם קודם ולהפוך אותם
בסופו של דבר לעשיה מבורכת .לדוגמא:
באחד הכנסים באילת סיפר סוכן בכיר שהוא
מצא דרך מדהימה למכור פוליסות סיעודיות
בדרך של מכירת אובדן כושר עבודה לכל
החיים .בעקבות הטיפ הזה הרחבתי את מעגל
הכיסוי למבוטחי המשרד בפוליסות סיעודיות
שהשלימו את הכיסוי לאובדן כושר עבודה.
המלצתי לבאי הכנס :להגיע להרצאות ,לקחת
ולו טיפ אחד קטן וליישמו בעבודה השוטפת".

סו״ב קובי ורדי ,יו"ר ועדת
כנסים ואירועים
"מאות סוכנות וסוכני
ביטוח שנרשמו עד כה ,לצד
נציגות מרשימה מחברות
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וסוכנויות הביטוח ,ממחישים את הציפייה של
כל גורמי תעשיית הביטוח ,הפנסיה והפיננסים
בישראל לכנס הארצי של הלשכה .הכנס השנה
ייערך בסימן  70שנה למדינת ישראל75 ,
שנה ללשכת סוכני ביטוח ,ובמסגרתו נצדיע
לגדול אמני ישראל ,חתן פרס ישראל ,יהורם
גאון .כמו כן ,בכירי הממשל ,צה"ל והכנסת
יכבדו אותנו בנוכחותם ,ביניהם שר המדע
והחלל אופיר אקוניס ,מפקד חיל האוויר
הפורש ,האלוף אמיר אשל ויו״ר המחנה הציוני
אבי גבאי .הושקע עמל רב לאורך החודשים
האחרונים בתכנון קפדני וחשיבה מדויקת
על התכנים המקצועיים והמאלפים שנשמע
בכנס ואני כבר נרגש יחד עם חבריי לוועדות
המקצועיות להתחיל את כנס חיים ופנסיוני
" ,2018ולתפארת מדינת ישראל"!”.

סו"ב אודי אביטל ,יו"ר
הוועדה לפיננסים
"סוכנות וסוכנים ,חבריי
למקצוע .מבחינתי הכנס
הוא הוא חלון לסוכן להצצה
לעולם החדש .הכנס יראה
את עולם הפיננסים במיטבו
על שלל המוצרים והאפשרויות לפרנסה ,שלא
ממוצרי ביטוח .חברים ,יש כסף על הרצפה -
בואו ללמוד איך מרימים בואו נדאג לעצמנו,
בואו נשנה כיוון; יש לנו מוצרים ללא רגולציה
ועתירי הכנסה .בואו ללמוד איך עושים זאת.
אז יאללה אילת!”.

סו"ב דביר רפ ,יו"ר הוועדה
לצעירים והכשרת הסוכן
"סוכנות וסוכנים יקרים ,מרגש
כל פעם מחדש לראות את
מספר הצעירים העולה מכנס
לכנס .הכנסים של הלשכה
באילת הינם שם דבר וידועים
כמוצלחים ביותר בקרב הלשכות
השונות בלה"ב .גם בכנס הקרוב יזמה הוועדה
לסוכנים צעירים והכשרת הסוכן תכנים

ייחודיים לסוכנים הצעירים של הלשכה.
תכנים אלו הינם תוצר של שיתוף פעולה פורה
בין הוועדה לבין נשיא הלשכה ,מנכ"ל הלשכה
ויו"ר הוועדות השונות .אני סמוך ובטוח
שתפיקו תועלת רבה מהמושבים והתכנים
המקצועיים לצד הנאה צרופה מההופעות,
ההרצאות השונות והאירועים החברתיים
הרבים בכנס".

סו"ב ליאור הורנצ'יק ,מ"מ
נשיא הלשכה
״התרגשות רבה לקראת הכנס
הראשון שלי כמשנה לנשיא
לשכת סוכני ביטוח לישראל.
כמי שאמון על יחסי הלשכה
עם הכנסת והממשלה אני חש
סיפוק גדול מהגעת כמות רבה של
מקבלי החלטות ,הכוללים שרים ,סגני שרים,
יו״ר ועדות וחברי כנסת בכירים המשקפים את
הלובי הפוליטי הרחב והעוצמתי שלנו כלשכה,
אך בעיקר את המראה והמצפן על כך שגם
מקבלי ההחלטות מבינים שאנו ׳שומרי הסף׳
של המבוטחים בישראל ומנוע הכרחי וחשוב
לצמיחת המשק ולכלכלת ישראל.
״ברצוני לנצל את ההזדמנות ולברך את כולנו
לעצמאות ,חירות ,שגשוג והתפתחות ושתמיד
נראה את חצי הכוס המלאה מתוך הרגשת
שליחות וגאוות המקצוע!״.

סו"ב מיכאל נוימן ,יו"ר
הוועדה הפנסיונית
״אני מרגיש גאווה עצומה ופרפרי
בטן לקראת כנס שעבורי יהיה
ציון דרך משמעותי כיו״ר
הוועדה לפנסיה וחיים קדנציה
שלישית.
״אני חש תחושת סיפוק אדירה
מהתכנים ,האומנים ,מקבלי ההחלטות מכל
הקשת הפוליטית ,מכמות הנרשמים ,אך בעיקר
אני גאה בביחד ,בעוצמת עם אחד בלב אחד
המשקפת את עבודתנו כסוכנים ,המגנים יום
יום ,שעה שעה על עצמאות מבוטחינו ,עצמאות
פרנסתנו ומהווים ללא ספק תמך אדיר למשק
הישראלי ולצמיחתו״.

יום הזכרון לשואה ולגבורה

מסע הלשכה לפולין יכלול השנה אתרים חדשים
במשלחת ישתתפו כ־ 50סוכנים וסוכנות • המסע ימשך בשבוע במסגרתו
יבקרו במחנות ההשמדה בירקנאו ,אושוויץ ומיידאנק
רונית מורגנשטרן

ג

ם השנה תצא משלחת רשמית של סוכני
הלשכה ובני זוגם לסיור באתרי ההשמדה
בפולין .בהנחיית נשיא הלשכה סו”ב ליאור
רוזנפלד ,נבנתה תכנית חדשה למסע באחריותו
של מנכ”ל הלשכה רענן שמחי.
לדברי שמחי הסיור יתקיים במהלך השנה“ :השנה
החלטנו לכלול גם את מחנה ההשמדה מיידאנק
בנוסף לאושוויץ ובירקנאו .בנוסף ,ייערך סיור
מקיף בעיר לובלין ,שהייתה בה קהילה יהודית
מפוארת שרובה הושמדה בידי הנאצים .מתוכננים
גם ביקורים במקומות נוספים”.
במשלחת ישתתפו כ־ 50סוכנים וסוכנות ובני
זוגם .המסע יימשך כשבוע .מנכ”ל הלשכה הוסיף
כי “מי שמוביל את הנושא של משלחת הלשכה
לפולין הם נשיא הלשכה ,מ”מ הנשיא סו”ב ליאור
הורנצ’יק ,יו”ר ועדת הרווחה סו”ב מאיר רוטברג
ואנוכי”.
אשתקד השתתפו גם כן כ־ 50איש במשלחת
הלשכה ,שהייתה לראשונה משלחת רשמית

שמחי ורעייתו במסע לפולין שנערך בשנה שעברה

ייצוגית של לשכת סוכני ביטוח בישראל.
במשלחת השתתפו בעיקר בני ובנות הדור השני
לניצולי השואה ,אך היו גם סוכנים צעירים,

שחוו מקרוב לראשונה את משמעות השמדת העם
היהודי בשואה .כולם חזרו עמוסי חוויות רגשיות
והעידו שכל אחד חייב לבקר שם.

מרכזי
השירות
שמונה!

מרכזי השירות של שגריר

מקצועיות  -מוסכי פחחות וצבע ,פנסים ומראות בפריסה ארצית.
שירות  -הסדר עם כל חברות הביטוח ,חברות ליסינג והשכרה.
רכב חלופי  -מידֿ! כולל שירות ( )deliveryמשלוח ללקוח.
ניהול תביעות  -טיפול מלא בתביעות צד ג׳.

אשדוד ,ירושלים ,חולון ,תל-אביב ,פתח-תקווה ,רעננה ,נתניה ,חיפה

www.shagrir.co.il
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התקשרו אלינו:

*8888

חדשות הביטוח

סו”ב עוזי ארגמן יו”ר ליסו”ב סוכנות לביטוח“ :סוכני
הלשכה יכולים לקבל את הכיסויים הטובים ביותר”
ארגמן" :אנחנו מתכננים להרחיב את הביטוחים הקולקטיביים גם לרכב ,דירות וסייבר;
סוכני הביטוח מקבלים בליסו״ב את התעריפים הטובים ביותר"

רונית מורגנשטרן

ס

ו”ב עוזי ארגמן הוא בתחום הנתינה –
לאחר קדנציה שלמה בה עמד בראש
ועדת הרווחה של לשכת סוכני ביטוח,
ותרם לרווחת הסוכנים ומשפחותיהם בפעולות
רבות ,הוא נבחר לתפקיד יו”ר ליסו”ב סוכנות
הביטוח שליד הלשכה .בסוכנות הוא שוב דואג
לרווחת הסוכנים ,הפעם מהצד הביטוחי .בליסו”ב
יכולים חברי הלשכה לרכוש פוליסות קולקטיביות
במגוון תחומים בתעריפים מוזלים ובכיסויים
נרחבים מהמקובל .עתה הוא פועל להוסיף עוד
כיסויים בנושאים אחרים ,והכל למען סוכני
הלשכה.
הוא בן  ,62נשוי למירי ,אב לארבעה וסבא
לשתי נכדות .עוזי התגורר בירושלים עד לפני
 18שנה ,אז עבר לקיסריה ולפני שלוש שנים
עבר להתגורר בתל אביב .הוא סוכן ביטוח כבר
 40שנה ,משנת  ,1978כשהחל את דרכו בבית
הסוכן של חברת “הראל” בירושלים .ב־ 1981פתח
ארגמן משרד עצמאי תחת השם “מקבץ לביטוח”,
סוכנות משגשגת עד היום .בשנים הראשונות
עסק רק בביטוח חיים ועם השנים נכנס גם לתחום
האלמנטרי“ .גידלתי כמה דורות של סוכנים .עבדו
תחתי  14סוכנים במשך תקופה ארוכה .ואולם,
משנת  2008איני עובד יותר עם סוכני משנה”,
הוא מספר.
מי שמנהל את הסוכנות בירושלים הוא סו”ב גדי
ארגמן ,אחיו הצעיר של עוזי ,שעובד אתו כבר 22
שנה .גדי הוא גם עו”ד בהשכלתו .עוזי עצמו עובד
בעיקר באזור המרכז ,וממשיך להגיע פעמיים
בשבוע לירושלים .הוא גם עוסק הרבה בהתנדבות;
כך למשל ,במשך שנים התנדב ביחידת ג’יפים של
המשמר האזרחי בקיסריה ,ודאג להגנת התושבים

על הרעיונות שבצנרת הוועדה מספר עוזי:
שסבלו מפריצות וגניבות.
על תפקידו כיו”ר ליסו”ב סוכנות לביטוח הוא “אנחנו שוקדים כרגע על מספר דברים; אנחנו
אומר“ :לקחתי על עצמי תפקיד שהוא עדיין בתחום שוקלים לעשות קולקטיביים נוספים – קולקטיב
הנתינה  -לעשות למען הסוכנים כמו שעשיתי רכב לסוכנים ,קולקטיב דירות לסוכנים וביטוחי
בוועדת הרווחה .פה אני עושה למען הסוכנים סייבר ,שזה אחד הביטוחים החשובים ביותר שכדאי
בדרך אחרת  -בביטוחים קולקטיביים מצוינים :לרכוש; יש הרבה סוכנים שעדיין לא מודעים
לסכנות של הסייבר ,וחשוב לנו שהם יהיו
יש לנו ביטוח אחריות מקצועית ,ביטוח סיעוד,
מכוסים בצורה הנכונה והמתאימה להם
ביטוח רפואי ,ביטוח שיניים ,ביטוחי
ביותר ובתעריף טוב”.
ריסק וביטוחים למשרד הסוכן”.
הסוכנים חושבים שהם יכולים
אומנם רוב סוכני הלשכה מבוטחים
להשיג בעצמם תנאים טובים
בביטוח כלשהו דרך ליסו”ב (רובם
יותר?
בביטוח אחריות מקצועית) ,אך
“עובדה שלביטוח אחריות
עוזי סבור שיש סוכנים רבים שלא
מקצועית של ליסו”ב הצטרפו
הפנימו את היתרונות של רכישת
 3,800סוכני לשכה ,וזה מוכיח
ביטוח דרך ליסו”ב“ :יש עדיין
שהפוליסה מצוינת; היא נותנת
הרבה סוכנים שלא יודעים מה יש לנו
מענה שאין בפוליסות סטנדרטיות; כך
להציע להם ולמה כדאי להם לעשות את
ארגמן
למשל ,אם סוכן נתבע ובסופו של דבר יוצא
הביטוחים שלהם דרך ליסו"ב; אנחנו משיגים
תעריפים זולים וכיסויים הרבה יותר רחבים ,זכאי ,הוא לא מחויב בהשתתפות עצמית .אלה
להם ולבני משפחותיהם" ,מסביר ארגמן ומוסיף :דברים משמעותיים שלא קיימים במקום אחרים
"באתר לשכת סוכני הביטוח אפשר להיכנס לאזור כמו גם הרחבות נוספות בלעדיות לליסו”ב.
“אני מקווה שההצטרפות תהיה משמעותית בכל
ההטבות לסוכן; שם ניתן לראות את כל הפוליסות,
איזה כיסויים יש לנו ואיזה יתרונות יש לנו .אני התחומים .פוליסת ביטוח השיניים שיזמו קודמיי
ממליץ לחברי הלשכה להיכנס לאתר ולהתעדכן לא הובנה כראוי על ידי הסוכנים ורבים לא
מדי פעם במה שליסו”ב מציעה להם .כיום ,למשל ,הצטרפו אליה .היום יש הרבה פניות של סוכנים
אנחנו פועלים מול הראל על התאמת פרמיה שרוצים להצטרף לפוליסת ביטוח השיניים שלנו
בביטוח הבריאות כדי להשיג את המיטב עבור ולצערנו אנחנו נאלצים לדחות אותם .הסוכנים
צריכים להיות ערים ולעקוב אחרי הפרסומים
סוכני הלשכה”.
בדירקטוריון ליסו”ב חברים ארבעה דירקטורים :שלנו .אנחנו בודקים את האפשרות לתת חלון
סו"ב קובי צרפתי ,סו"ב גיל ורדי ,סו"ב ישי ברקלי הזדמנויות נוסף להצטרפות סוכנים לפוליסה.
וסו"ב אבי פרנקל .ארגמן שוקל לצרף לדירקטוריון נבדוק את הנושא מול הראל .כל מה שנוכל
שני חברים נוספים מקרב ותיקי הלשכה.
לעשות לטובת הסוכנים – נעשה”.

דרכים  -קארגלאס

בחר דרכים קארגלאס

סוכן/ת יקר/ה דרכים  -קארגלאס תעניק ללקוחותיך
שירות בסטנדרטים הגבוהים ביותר ובשקיפות מלאה.
דרכים  -קארגלאס הינה יבואנית שמשות לרכב וחברת שירותי זגגות המספקת שירותים
לכל סוגי הרכבים ,לרבות משאיות ,אוטובוסים זעירים ורכבי יוקרה .לחברתנו מרכז לוגיסטי
מתקדם המכיל עשרות אלפי שמשות לכל סוגי הרכבים הנעים בכבישי ישראל ומפעילה
מערך שירות משוכלל ומקצועי בפריסה ארצית תוך שימת דגש לסטנדרט שירות גבוה ואיכות
עבודה ללא פשרות .החברה מספקת שירות החלפת מראות צד ופנסים לכל סוגי הרכב.
* השרות יינתן בהתאם לכתבי השרות הרלוונטיים.
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ש ! תת
שירו ת

אחררוייוות
בבאח

כתובת :רחוב המצודה  23אזור,
טלפון ,03-5761280 :פקס073-2112390 :

יום הזכרון לשואה ולגבורה

הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד האוצר:
"ב־ 2017הוגדלו התקציבים וניתנו מענקים לניצולי
שואה בסכום של למעלה מ־ 5מיליארד שקל"
רונית מורגנשטרן

ב

שנת  2017הוגדלו התקציבים וניתנו
מענקים לניצולי שואה בסכום של
למעלה מ־ 5מיליארד שקל – כך עולה
מנתוני הרשות לזכויות ניצולי השואה במשרד
האוצר .במהלך השנה החולפת ניתנו תגמולים
חודשיים לניצולי שואה בסכום של מעלה מ־3.3
מיליארד שקל ,הוענקו תגמולים לנכי רדיפות
הנאצים בכ־ 2.3מיליארד שקל ,הוגדל מתן הפטור
המלא על תרופות כך שתקציבו עומד על כ־435
מיליון שקל וניתנו שירותי סיעוד לניצולי שואה
בסכום של כ־ 252מיליון שקל.
כיום מטופלים על ידי הרשות לזכויות ניצולי
השואה כ־ 220אלף זכאים :כ־ 72,561מקבלים
תגמולים חודשיים וכשליש מתוכם (כ־18,782
זכאים) מקבלים תגמולים מוגדלים .בנוסף,
כ־ 6,996זכאים מקבלים תגמול בגין בני זוגם
ו־ 140,421זכאים למענקים שנתיים.
בנוסף ,במהלך  2017יצאו לדרך שני פרויקטים

להלן עיקרי שינויי
התקציב בין השנים
2016־:2017

התווספו שתי הטבות נוספות:
 .1מענק רבעוני למקבלי ה־ - BEGמדובר
במענק שעלותו הכוללת עומדת על  60מיליון תיקון העוול
שר האוצר ,משה כחלון" :בשנה החולפת המשכנו
שקל לשנה .ניצולי שואה שמקבלים קצבה
חודשית מגרמניה לפי חוק הפיצויים הפדראלי לפעול בכדי לתקן את העוול שנגרם לניצולי
השואה במשך עשרות שנים .בקדנציה
הגרמני ( )BEGבשל נזקי בריאות זכאים
החל מאפריל  2018למענק רבעוני בסך
הנוכחית הרחבנו והגדלנו את מעגל
 2,500שקל ,וזאת בנוסף לקצבאות
הזכאים לקצבאות ולמענקים וכן את
הניתנות להם מגרמניה.
סל השירותים והתרופות ולראשונה
 .2השוואת המענקים לכלל
היכרנו בניצולי שואה יוצאי מרוקו,
האלמנות והאלמנים של ניצולי
אלג'יר ועיראק .אנחנו פועלים
השואה  -מדובר במענק שעלותו
בכדי להגיע באופן יזום לכל מי
הכוללת עומדת על  90מיליון שקל
שנפגע בשואה ולסייע לו למצות את
בשנה .החוק משווה את התנאים של
הזכויות המגיעות לו בדין .אין מספיק
כלל האלמנות ,כך שכולן יהיו זכאיות
שנוכל לעשות בכדי לפצות ולהקל על
כחלון
לקצבה של  2,000שקל לחודש .בין הזכאים
הסבל ,הכאב והעוול שנגרמו להם ,אבל אנחנו
נכללים אלמנות ואלמני נר"ן ואלמנות ואלמני נמשיך לסייע ככל יכולתנו ולהקצות משאבים בכדי
ניצולים שהוכרו לפי חוק ההטבות ערב פטירתם .לאפשר להם לחיות בכבוד".

2017

2016

כ־ 3.33מיליארד שקל

כ־ 3.33מיליארד שקל

מתן תגמולים חודשיים

כ־ 252מיליון שקל

כ־ 214מיליון שקל

שירותי סיעוד לניצולי שואה

כ־ 435מיליון שקל

כ־ 379מיליון שקל

מתן פטור מלא על תרופות

ארציים במטרה להקל על שגרת יומם של ניצולי
השואה:
פרויקט "המערך התומך"  -פרויקט רחב היקף
וחדש מסוגו שפועל ברחבי הארץ הכולל מערך
מתנדבים המגיעים לבתי כל הניצולים העריריים
ומסייעים להם בהפגת הבדידות .הפרויקט נעשה
בשיתוף עם ארגון אשל־ג'וינט ישראל ועמותת
מטב ומשתתפים בו מאות ניצולי שואה מכל רחבי
הארץ .לפרויקט ניתן תקציב תלת שנתי של
למעלה מ־ 7מיליון שקלים.
מערך טיפול נפשי  -פרויקט שבמסגרתו
ניתנים מגוון טיפולים ושורה של מענים לצרכים
המשתנים של ניצולי השואה ,תוך תפירת "חליפה
אישית" לכל ניצול ,בהתאם לצרכיו ומאפייניו.
המערך כולל טיפולים מסוגים שונים ובהם טיפול
באומנות ,טיפול באמצעות בעלי חיים ,מעקב
פסיכיאטרי למי שזקוק לכך ועוד .תקציב הפרויקט
עומד על כחצי מיליארד שקלים.
כמו כן ,במסגרת חוק ההסדרים לשנת 2018
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סוציאלית לבית הניצול במידת הצורך.

מדובר בהגדלת המענק הקודם ב־ 12,000שקל
בשנה עבור כל זכאי.
כמו כן ,בימים אלו מרחיבה הרשות לזכויות
ניצולי השואה את פרויקט "מיצוי הזכויות" -
מדובר בפרויקט ארצי שבמהלכו מגיעים נציגי
הרשות לבתיהם של ניצולי השואה במטרה
לאפשר להם למצות זכויות שנוספו להם ועודכנו
לאורך השנים ,בהמשך להחלטות מנהליות וחקיקה
שקידמה הרשות .כמו כן ,ייבדקו כ־ 100אלף בעלי
זכאות פוטנציאליים נוספים ,שזכאים לזכויות
שונות ומגוונות מתוקף החוק.
צעדים אלו מתווספים לשורת זכויות והטבות
שמקבלים הניצולים ללא קשר למעמדם הסוציו־
אקונומי:
 .1פטור מלא ברכישת תרופות מרשם הכלולות
בסל הבריאות.
 .2סיוע משפטי חינם.
 .3סיוע סוציאלי על ידי עובדות סוציאליות
במרכז המידע וברשויות המקומיות והגעת עובדת

סגן שר האוצר ,יצחק כהן" :כיו"ר הצוות המיוחד
שהוקם במטרה לסייע לניצולי השואה אני מבטיח
כי נמשיך לפעול יחד עם הרשות לזכויות ניצולי
השואה שבמשרד האוצר ,במקצועיות וברגישות
למען ניצולי השואה .אנו נפעל למיצוי מלא של
זכויותיהם ונתכלל את כלל פעולות הממשלה
בכדי לסייע להם לחיות את חייהם ברווחה .תכלול
מיטבי ותיאום בין משרדי הממשלה שאחראים על
הטיפול בניצולי שואה יבטיח שהמשאבים הרבים
שמשקיע האוצר ,והעומד בראש מר משה כחלון,
יגיעו ליעדם .הצוות בראשותי יוודא שהסיוע
לניצולי שואה יעמוד בראש סדר העדיפויות
בהתאם לתחום אחריותו של כל משרד אשר
עושים את המיטב במסירות וברגישות".
מנהלת הרשות לזכויות ניצולי השואה ,עפרה רוס
הוסיפה" :אנחנו קוראים לניצולי השואה להמשיך
ולמצות את הזכויות המגיעות להם על פי חוק .כמו
כן ,נמשיך לפעול ולקדם יוזמות בתחום המשפטי,
הסוציאלי והחברתי ,בכדי להיטיב עם חיי הניצולים".

חדשות המרקטפרו

פתרון טכנולוגי ללקויי ראייה
ועיוורים בפלטפורמת מרקטפרו
סוכנים שיציעו את המוצר ללקוחותיהם יקבלו עמלה באמצעות
המרקטפרו • הלקוחות ייהנו מהטבת מחיר משמעותית

רונית מורגנשטרן
אורקם  -מוצר ייחודי המצטרף למערכת
המרקטפרו ,מציע טכנולוגיה ייחודית
ומתקדמת המסייעת לעיוורים ,לקויי ראייה
ולקויות קריאה ,במטרה להגדיל את עצמאותם
ולייצר עבורם עולם נוח ונגיש יותר.
חברת אורקם הוקמה בשנת  2010על ידי פרופ'
אמנון שעשוע וזיו אבירם ,מייסדי מובילאיי.
השניים החליטו לקחת את הטכנולוגיה שפיתחו
צעד קדימה ,ולאפשר באמצעות ראייה מלאכותית
עצמאות מקסימלית לסובלים מלקויות שונות.
אורקם פיתחה את המוצר כמחשב מיניאטורי עם
מצלמה שניתנת להרכבה על המשקפיים ,ללא
צורך בהתאמות נוספות.
מתן בר־נוי ,מנהל הפעילות הישראלית בחברה,
מסביר כי מכשיר אורקם  MyEye 2.0בנוי על
טכנולוגיה מהפכנית ,שעיקרה אינטליגנציה
מלאכותית ועיבוד תמונה.
המכשיר מאפשר קריאת טקסט מכל משטח –
ספרים ,מסמכים ,שלטים ,עיתונים ומסכי מחשב.

"

המוצר יסייע לעיוורים ולקויי ראייה להגדיל את עצמאותם

המכשיר מאפשר קריאת טקסט
מכל משטח – ספרים ,מסמכים,
שלטים ,עיתונים ומסכי מחשב ,וניתן
לזהות באמצעותו פנים של אנשים

ובעולם.
בתערוכת הטכנולוגיה הגדולה בעולם בווגאס
ה־ CES 2018זכה המוצר של אורקם בפרס גאדג'ט
השנה.

כמו כן ניתן לזהות באמצעותו פנים של אנשים,
מוצרים בסופרמרקט ,שטרות של כסף וצבעים,
והוא אף מציין את השעה.
המכשיר ,המוכר על ידי הרשויות ,נמכר ברחבי
העולם ובישראל וזכה לשבחים גדולים בארץ

הזדמנות לסוכן

עסק
בקליק

תמונת
סוכן
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מענקית
(מחלות קשות)
בקליק
בעלי
מקצוע
בקליק

תאונות
אישיות
בקליק

דירה
בקליק

תמונת
מעסיק

ריסק
בקליק

תמונת
עמלות

תמונת
לקוח

המכלול שלי

דיגיטל עבורך ,לשנים של צמיחה

b17396/18143

אתר
הלקוחות
החדש

עבור סוכני הביטוח מציע המוצר החדש
הזדמנות גדולה לשיפור איכות החיים של לקויי
ראייה מקרב לקוחותיהם .מהיכרותם הענפה של
הסוכנים עם הלקוחות ,הם ידעו לזהות למי להציע

את המוצר המספק עזרה אמיתית.
"אם עד היום סוכן ביטוח היה יודע לתת רק
מענה לפיצוי לנזק העלול להיגרם ,כעת הסוכן
יוכל לסייע ללקוח לשפר את מידת עצמאותו
והחופש בניהול חייו" ,הסביר בר־נוי.
את המכשיר ניתן יהיה לרכוש ישירות במערכת
המרקטפרו ,והוא ישלח ללקוח ישירות.
לקוחות הסוכן ייהנו מהטבת מחיר ברכישת
המוצר ,וכן יזכו להדרכה חינם בבית הלקוח בשווי
 500שקלים (למזמינים עד סוף מאי .)2018

 12 | 8באפריל 2018

יחד בגאווה

פעם התביישתי – היום אני גאה
כשפוטרתי והחלטתי לפתוח דרך חדשה כסוכנת ביטוח עצמאית החששות מילאו
אותי – כיצד אוכל לומר “אני סוכנת ביטוח” מבלי לחטוף ביקורת מכל עבר? • היום,
אחרי שסייעתי לכל כך הרבה אנשים ,אני כבר אומרת זאת בגאווה גדולה
סו”ב מעיין ישראל

ז

ה קרה ביולי  ,2015הפעם הראשונה בחיי
שפוטרתי .הייתי אמא צעירה ,עם משכנתא,
גן פרטי ושכירות ,בעל עצמאי עם עסק
שפתח בסך הכל לפני שנה וחצי ומשכורת שבקושי
מצליחה לתרום בבית.
אחרי  9שנים בענף ורזומה מוערך בהחלט,
נאלצתי ללכת הביתה מהרגע להרגע ,מכיוון
שהייתי יקרה מדי לבוס שלי ובלי שום סיבה
נשארתי מחוסרת עבודה.
בעלי רואה חשבון עצמאי ומאז שהוא מכיר אותי
תמיד אמר לי שנכון עבורי לפתוח משרד משל
עצמי ולהיות סוכנת ביטוח עצמאית ,אבל תמיד
קונן בי החשש להיות בעלים של עסק.
איך מגייסים לקוחות? איך משלמים משכורות?
איך לוקחים אחריות כל כך גדולה? להביא את
העבודה הביתה?
חזרתי הביתה באותו יום בשעה  11בבוקר בוכה.
בדרך כבר עשיתי טלפונים לחברות כח אדם
והתחלתי לשלוח קורות חיים ,אבל בעלי עצר
אותי“ .זהו זה .לא עוד .היום את הופכת להיות
עצמאית”.

סטיגמה נוראה
עשיתי קצת שיחות עם חברים וקולגות והחלטתי
לתת לזה צ'אנס .בחלוף כמה ימים הגעתי לקבוצת
נטרווקינג דרך המלצה של חברה (ארגון עסקים
עושים עסקים  )biz make bizושם ,בפעם
הראשונה ,היו לי שישים שניות לספר על עצמי.
עמדתי מול קהל של כ־ 60עצמאים  -רואי
חשבון ,עורכי דין ,מטפלים ,ועוד עשרות מקצועות
חופשיים .רעדתי ,שקשקתי ,לא הפסקתי לשתות

עסק עצמאי יכול לעבור תהפוכות ,אבל גם להיות גדול ומשגשג … צילוםshutterstock :

על כולם והכל בשביל למכור .תאוות הכסף.
מממנים לי הרי טיסות לחו"ל והילד שלי רוכב על
סוס פוני בצהריים.
העולם הזה לא יודע שמאז שפתחתי את העסק
העצמאי שלי הוזלתי לאנשים ביטוחים במאות
ואלפי שקלים ,שילמתי תביעות של מיליונים,
דאגתי לאנשים חולים לכיסוי ביטוחי ,התעוררתי
בשלוש בבוקר ,נשארתי שלוש שעות על הקו כי
לקוח שלי נכנס בקיר תוך כדי נסיעה והוא רצה

העולם הזה לא יודע שמאז שפתחתי את העסק העצמאי שלי הוזלתי
לאנשים ביטוחים במאות ואלפי שקלים ,שילמתי תביעות של מיליונים,
דאגתי לאנשים חולים לכיסוי ביטוחי ,רבתי ,צרחתי ,הפכתי שולחנות
ולהזיע ,מעולם לא הרצתי מול קהל ובטח שלא על
עצמי .הרגע הגיע" .נעים מאוד ,שמי מעיין ,מעיין
ישראל ,ואני סוכנת ביטוח".
למרות שהחזקתי ברישיון סוכן כבר כמה שנים
ועברתי את המבחנים הקשים של משרד האוצר
והרשות לניירות ערך ,זה הרגיש לי כל כך מוזר
להוציא מהפה את צמד המילים "סוכנת ביטוח".
ידעתי שבחוץ מסתתר עולם לא פשוט ולא מתגמל,
שיש לו סטיגמה נורא קשה עלי ,בלי שהוא מכיר
אותי בכלל.
העולם חושב עליי שאני גונבת מאנשים ,עובדת
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לדבר רק איתי ,דאגתי שללקוח יבואו לשאוב
את הביוב מהמרתף כשכל הבית שלו הוצף ב־11
בלילה .רבתי ,צרחתי ,הפכתי שולחנות והכל כדי
שהעולם ידע שזה מה שאני עושה.

בוס אחד שהוא אני
היום ,כמעט  3שנים אחרי פתיחת העסק ,אני
מאושרת .העסק עבר תהפוכות ,התחדש בסלוגן,
שני אתרים ,לוגואים ,כרטיסי ביקור ,ניירת,
מתנות ללקוחות שלוש פעמים בשנה .היום הוא
שם מוכר בענף ,עמוד ראשון בגוגל בנתוני חיפוש

מסוימים ,ובעיקר ,מנוהל על ידי בוס אחד ,שהוא
אני.
עם משרד שמונה מאות לקוחות מרוצים ולקוחות
חדשים שמגיעים כל יום ,בלי שום אמצעי שיווקי,
אני אומרת תודה לבוס שפיטר אותי וגילה לי
עולם חדש.
עולם הביטוח הוא עולם לא פשוט .תמיד יהיה את
הלקוח שכשאגיד לו שאני גובה שכ"ט על טיפול
בתיק יגיד לי "אבל כל הסוכנים עובדים בחינם"
ו"את מקבלת כסף מחברת הביטוח" .הוא לא יבין
את הערך המוסף שהוא מקבל על אובייקטיביות,
ועל זה שאני לא מוכרת לו רק כדי להרוויח.
בכל פוסט בפייסבוק שיחפש סוכן ביטוח ישר
ואמין יקומו שלוש תגובות שיהיה כתוב בהם:
"אבל אין דבר כזה".
אז יש דבר כזה ,ואפילו הרבה .היום אחרי הכל
אני מודה לכל מעסיק בדרך ,שהניח אבן בדרכי
והביא אותי לאיפה שאני היום .ויותר מכל ,אני
מוקירה את כל החברים והקולגות המדהימים
שמקיפים אותי ועוזרים לי בשאלות ,בהתלבטויות,
בעזרה ללקוחות ,ויודעת שיש גב חזק מאחורי.
לפני כמעט שלוש שנים התביישתי להגיד שאני
סוכנת ביטוח .היום אני נושאת את הטייטל הזה
בגאווה.
הכותבת היא חברת ועדת יח”צ וקשרי ציבור

סדרת כתבות מיוחדות

תנו לבית לעבוד עבורכם

סוכנים המלווים לקוחות היוצאים לגמלאות מודעים היטב לצרכים הפיננסיים
שלהם • כיום ניתן להציע ערוץ מימון נוח ,בצורת הלוואת "משכנתא הפוכה"
המיועדת לכל מטרה; מי זכאי לכך ובאילו תנאים? • סו"ב אודי אביטל בסדרת
ראיונות פיננסים חדשה • והפעם – סו"ב יפית תמיר מסבירה על משכנתא הפוכה

סו”ב אודי אביטל

א

חת הבעיות שבהן נתקלים בני 60+
היא הקושי לשמור על רמת החיים
לה הורגלו טרם היציאה לגמלאות.
הגמלה החודשית אינה דומה לתלוש השכר
שהורגלו לקבל ממקום עבודתם ,ובנוסף
הוצאות המחיה לא רק שאינן יורדות ,אלא
לעתים קרובות אף במגמת עלייה.
בשנים האחרונות נפתח ערוץ מימון נוסף,
משכנתא הפוכה ,המאפשר לבני  60+לעשות
שימוש בחלק משווי הבית שלהם על מנת
ליהנות מהלוואה ,בלי לפגוע בזכותם על
הבית .המודל של משכנתא הפוכה קיים
בעולם זה שנים רבות ובארה"ב אף זוכה
לתמיכת המדינה ,אך הגיע לישראל רק
לפני כעשור ,והוא צובר פופולריות ומחלחל
למודעות הציבורית" .כלל משכנתאות"
(מקבוצת כלל חברה לביטוח בע"מ) הינה
הגוף היחיד כיום בישראל המציע סוג זה של
הלוואה.
משכנתא הפוכה הינה למעשה הלוואה לכל
מטרה ,שבה הלווים משעבדים את דירת
תמיר" .הסוכן יכול להעשיר את מגוון האמצעים הפיננסיים
המגורים שלהם ,ומקבלים סכום כסף כתלות
העומדים לרשות הלקוח"
ישירה בגילם ובשווי הנכס המשועבד.
אולם ,להבדיל ממשכנתא רגילה ,במשכנתא
"קיימים לא מעט מבני הגיל
ההפוכה אין דרישה לביצוע החזרים חודשיים וגם
אין לה מגבלה של זמן .קרי ,ההלוואה צוברת השלישי ,בעלי נכס ,שרמת החיים
את הריבית במהלך חייה וכל מה שנצבר
יוחזר שלהם ירדה מאוד לאחר צאתם
בעתיד במועד שאינו קבוע מראש .ניתן ומומלץ
לגמלאות .משכנתא הפוכה היא כלי
לשלם את הריבית באופן שוטף.
"קיימים לא מעט מבני הגיל השלישי ,בעלי לגיטימי היכול להוות מרכיב חשוב,
נכס ,שרמת החיים שלהם ירדה מאוד לאחר צאתם
ולעתים אף מציל חיים ,בתכנון
לגמלאות" ,מסבירה יפית תמיר ,סוכנת ביטוח
הפיננסי לאוכלוסייה המבוגרת
בעצמה ויועצת מורשית מטעם כלל משכנתאות.
"כאן אנו באים ומציעים להם' :הגיע הזמן שהבית
יעבוד עבורכם' .מדובר בכלי לגיטימי היכול החודשית שלהם נמוכה ואינה מאפשרת ליהנות
להוות מרכיב חשוב ,ולעתים אף מציל חיים ,מחיי היומיום ,לסלק חובות ,לעזור לילדים או
בתכנון הפיננסי לאוכלוסייה המבוגרת .לדוגמה ,לנכדים וכו' .זהו מצב אידיאלי לשימוש בהלוואת
אנשים שנזקקים לטיפולים רפואיים או לסיוע משכנתא הפוכה ,ויש להדגיש כי הבעלות על
הבית נותרת של הלווים והם יכולים להמשיך
סיעודי בגיל מבוגר".
ולהתגורר בו ככל שיחפצו.
מה יישאר ליורשים?
עניין נוסף המעניין לווים פוטנציאליים הוא
לפי הסטטיסטיקה ,למעלה מ־ 75%מאוכלוסיית מה יישאר ליורשים לאחר שההלוואה תוחזר.
הגיל השלישי מחזיקה בבעלותה נכס נדל"ן ,ברוב תמיר מסבירה כי גובה החזר ההלוואה תלוי ,בין
המקרים זהו הנכס שבו הם מתגוררים .לעתים היתר ,בסכום שנלקח ,בריבית ,באורך תקופת
הם אף מתגוררים בבתים מרווחים ,אך ההכנסה ההלוואה ובשווי הבית ,התלוי גם בתנודות השוק.
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בידי השאירים ייוותר ההפרש בין התמורה
שתתקבל ממכירת הבית ,לבין סכום ההלוואה
שנצברה.

מי זכאי להלוואה?
"ההלוואה מוצעת לבני  60+שבבעלותם
בית או דירה ,אשר ישמשו כבטוחה עבור
כלל .במקרה של זוג לווים ,על הלווה הצעיר
להיות מעל גיל  .60הקריטריונים המדויקים
נקבעים מעת לעת ,ובכלל זה שווי נכס
מינימלי .לגבי הכנסה  -מאחר שאין החזרים
חודשיים בהלוואה זו ,הלווים אינם צריכים
להיות בעלי הכנסה חודשית קבועה .כמו כן,
אין צורך בעריכת ביטוח חיים .יחד עם זאת,
מעל לגיל מסויים כלל משכנתאות מבקשת
אישור רפואי המעיד על צלילותו של הלווה.

מה קורה במידה והנכס
מושכר?

"במקרה זה ,במועד לקיחת ההלוואה ובכפוף
לאישור כלל ,על השוכרים לחתום על
התחייבות לפנות את הבית במועד פירעון
ההלוואה ,וזאת כתנאי למתן ההלוואה".

פתרון זמין ,מהיר ומיידי
אחת השאלות הנפוצות ביותר הינה מתי בעצם
פורעים את ההלוואה? "הלווים ,או השארים
שנותרים לאחר פטירת הלווים ,יכולים לפרוע
את ההלוואה בכל עת וללא קנסות ,על ידי מכירת
הבית או באמצעות מקורות אחרים ,אם ישנם
כאלה" ,מסבירה יפית" .בנוסף ,קיימת אפשרות
של תשלום הריבית במהלך חיי ההלוואה ,כאשר
הדבר מקטין את סכום ההחזר של יתרת ההלוואה.
"סוכני הביטוח ,יותר מכל יועץ אחר ,מלווים את
הלקוחות היוצאים לגמלאות ,ומודעים לצרכים
הפיננסיים שלהם .כאשר הם מתוודעים לצורך
כספי כזה או אחר ,באפשרותם להציע ללקוח
גם את האפשרות של משכנתא הפוכה ,ובכך
להעשיר את מגוון האמצעים הפיננסיים העומדים
לרשותם .זהו פתרון זמין ,מהיר ומיידי ,המשפר
את המצב הפיננסי של האוכלוסייה המבוגרת,
ואני משוכנעת שסוכן הביטוח יחזק בכך את הקשר
המקצועי והאישי שלו עם לקוחותיו וילדיהם".
הכותב הינו יו"ר ועדת פיננסים
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נקודה למחשבה

כללי המשחק החדשים בענף הביטוח

זה לקח זמן ,אבל בסוף זה הגיע – גל השינויים הטכנולוגיים והרגולטוריים שוטף את
עולם הביטוח ומאלץ את החברות הגדולות להתאים עצמן אל השוק החדש • אלה
שיגלו גמישות ישרדו ויוותרו תחרותיות – השאר עלולות למצוא עצמן מחוץ למירוץ

רו"ח לירון אפשטיין

ע

נף הביטוח עובר בשנים האחרונות
שינויים רבים ,אשר מחייבים את חברות
הביטוח להאיץ מהלכים אסטרטגיים
על מנת להישאר על המפה  -מצד אחד התאמה
לצרכי השוק המשתנים ומעבר למתן שירותים
בערוצים דיגיטליים ,ומצד שני ,עמידה בדרישות
רגולטוריות מחמירות המצריכות שינויים
ארגוניים והשקעת משאבים רבה.
הרגולציה הינה אחד הגורמים המרכזיים
המשפיעים על הענף .תפקידה להגן על הלקוחות,
להבטיח את היציבות והניהול התקין של החברות
ולעודד תחרות וחדשנות טכנולוגית ועסקית בענף.
הגוף הממונה על שוק ההון והביטוח במשרד
האוצר פועל ,בין היתר ,לפרסום חוזרים והוראות
חקיקה ,המחייבות את חברות הביטוח לבצע
התאמות ושינויים לעיתים תכופות בתהליכים
פנים-ארגוניים ובמערכות הליבה ,דבר המצריך
הקצאת כוח אדם ומשאבים רבים לטובת יישום
הדרישות ,אשר מכבידים על ההוצאות התפעוליות.
בנוסף ,מקדמת הרגולציה יוזמות להגברת
התחרות בענף ושיפור השירות לטובת הלקוחות.
כך למשל היא פועלת להעלאת השקיפות באמצעות
ריכוז המוצרים הביטוחיים שנרכשו על ידי
המבוטח במקום אחד והפעלת פורטל "הר הביטוח",
המאפשר גם השוואת המוצרים בין חברות הביטוח
השונות .כמו כן ,נבנה "מדד השירות" המדרג את
רמת השירות של חברות הביטוח ,שאליו צפוי
להתווסף מדד הדיגיטל ,לאימוץ השימוש בכלים
הדיגיטליים על ידי החברות.

ומהווה מנוע צמיחה ,נדרשות החברות להטמיע
כלים ויכולות לאיסוף מידע ולמידה אודות
העדפות ודפוסי השימוש של הלקוחות ,לצורך
התאמת המוצרים והשירותים על בסיס פרסונאלי
ובכך לאפשר יצירת מודלים חדשים של הכנסה
והגדלת הרווחיות פר לקוח.

סביבה תחרותית חדשה
כניסת הטכנולוגיה והתעוררות תעשיית ה־
 ,Insurtechמביאה עמה בשורה מצד שחקנים
חדשים ,אשר מפתחים טכנולוגיות חדשניות
במטרה לתת מענה ל"כאבים" הקיימים בשוק
ולהציע שירותים באופן דיגיטלי ללקוחות ,תוך
ניצול היתרונות היחסיים בהפעלת מבנה עלויות

בפרמיה המתאימה .מוצרים אלו נמצאים כבר כיום
בתחומי הבריאות והנהיגה ברכב למשל.
בנוסף ,נכנסות לתמונה גם טכנולוגיות מבוססות
בלוקצ'יין ,המהוות תשתית להפקת הפוליסה
בצורה בטוחה וללא מתווכים בעסקה .טכנולוגיה זו
עודנה בראשיתה ,אך בהחלט צפויה לשנות באופן
יסודי את אופן צריכת השירותים בענף.
אי לכך ,חברות הביטוח המסורתיות ,נדרשות
להיות קשובות למגמות ולהתקרב יותר לסביבה
הטכנולוגית ,תוך ייזום רכישות והשקעות ויצירת
שיתופי פעולה עם חברות סטארט־אפ חדשניות.
מה בהמשך?
אל מול האתגרים הרבים ,חברות הביטוח כבר
החלו לפעול לקידום האסטרטגיה העסקית

שינויים בהרגלי הצריכה
אם בעבר התקשורת עם חברות הביטוח הייתה
באמצעות הטלפון ,הפקס ,ובמקרים מסוימים גם
המייל ,הרי שכיום בעידן הדיגיטלי זה לא מספיק.
הלקוחות דורשים זמינות גבוהה יותר ואפשרות
לבצע פעולות בצורה נוחה ,פשוטה ועצמאית
בערוצים הדיגיטליים השונים .הדבר צפוי להתעצם
בשנים הקרובות ולהוות שיקול מכריע בבחירת חברת
הביטוח.
אי לכך ,פועלות מרבית חברות הביטוח במרץ
כדי לא להישאר מאחור ולהתאים את עצמן לתנאי
השוק החדשים ,זאת באמצעות גיבוש תפיסת
שירות חדשה ,אשר רואה את הלקוח במרכז .הדבר
מחייב השקעה נרחבת בטכנולוגיה והטמעת תפיסת
השירות כחלק מהתרבות הארגונית של החברות.
במקביל למאמצים לשיפור השירות וחווית
הלקוח ,ובעולם שבו המידע הופך לנכס מרכזי
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הטכנולוגיה משנה את כללי המשחק … צילוםshutterstock :

נמוך ומודל דינמי וזריז ,המהווה איום על החברות
המסורתיות בענף.
בניגוד לענף הבנקאות ,שבו תחום ה־Fintech
מתקדם וכבר צובר תאוצה ,הרי שבענף הביטוח
הקצב הוא איטי יותר ,אך בהחלט צפוי להדביק את
הפער בשנים הקרובות ,יחד עם גיבוי מצד הגופים
הרגולטוריים.
מבין הפתרונות שעשויים לפגוש אותנו בתקופה
הקרובה ,ניתן לזהות שימוש בטכנולוגיות ,כגון
ביג דאטה ואנליטיקס  -אלגוריתמים לניתוח
וחיזוי דפוסי התנהגות של הלקוחות .האינטרנט
של הדברים ( - )IoTסנסורים המצויים במכשירים
חכמים לאיסוף מידע מדויק ,המאפשרים הערכת
רמת הסיכון של המבוטח והתאמת המוצר הביטוחי

שאימצו ,על מנת להתמודד עם הסביבה המשתנה
ושינויי השוק הצפויים.
מהלכים אלו כוללים ,בין היתר ,שינוי של המודל
העסקי והתמחור לשיפור והעלאת הרווחיות,
קידום מהלכי התייעלות ומעבר למערך תפעולי
רזה יותר ,השקעה בטכנולוגיות חדשות ,מיקוד
בשירות וחיזוק הקשר עם הלקוחות ,תוך התאמה
אישית של המוצרים והשירותים.
בהחלט יתכן ,כי אלו שיאחרו לאמץ את כללי
המשחק החדשים ולצלוח את האתגרים שבדרך,
עשויות למצוא את עצמן עוד מספר שנים מחוץ
למשחק.
הכותב הוא מנהל ושותף בתחום שיפור ביצועים
פיננסיםERGO Consulting Group ,

פרישת השבוע

מתי פורשים? תלוי את מי שואלים

זוג לקוחות שהגיע אלי בבקשה לבחון האם יוכלו לפרוש ביחד פרישה מוקדמת
לימדו אותי שוב שתמיד חשוב לברר לעומק את רצונותיהם של שני בני הזוג

סו"ב רון קשת

ת

כנון פרישה ,כפי שהספקתם אולי להבין
מטורי הקודמים ,נעשה באמצעות העמדת
מטרות ויעדי החיים הכלכליים של
משפחת הפורש ,מול כלל הנכסים שאמורים לשרת
את המטרות האלה .התוצאה היא המאזן שנותן לנו
תמונה ראשונית וכיוון לעשיה.
אחת מהבקשות השכיחות ביותר אצל אלה
שמגיעים אלי מספר שנים לפני הפרישה היא
לבדוק האם הוא יכול להקדים את הפרישה שלו
בכמה שנים ספורות .כזאת הייתה גם דרישתה
של הגברת פ .שהגיעה יחד עם בעלה לפגישה
הראשונית.

"ומה עושה אדוני"?
כהרגלי ,אני מנסה לברר מהם הרצונות הספציפיים
של לקוחותיי לגבי תיק הפרישה הפרטני שלהם.
הגברת פ .ידעה להגדיר לי במדויק .היא עוסקת
בעבודתה כאחות אחראית במחלקה קשה בבית
חולים מזה עשרות שנים וממתינה בקוצר רוח ליום
הפרישה שלה" .אני כבר לא מסוגלת להגיע לבית
החולים" ,אמרה לי" .יש לי עוד שנה ואני שחוקה
לחלוטין ורוצה להתחיל לחיות".
"ומה איתך אדוני?" ,שאלתי את בן זוגה" .אני
מנכ"ל של קבוצת חברות שעוסקות בתחום
הביוטק" ,הוא ענה" .אחראי על קרוב ל400-
עובדים" ,ובמשך  5דקות האיש ששתק עד לאותה
נקודה לא הפסיק לדבר .כשסיים חייך בפעם
הראשונה ושאל אם הבנתי.
"האמת שלא הכל" ,עניתי" ,אבל דבר אחד ברור
לי  -אתה אוהב את מה שאתה עושה" .כששאלתי
מתי בכוונתו לפרוש ענה כי גיל הפרישה שלו הוא
בעוד  4שנים ,למרות שהבעלים של העסק ירצה
שימשיך לעבוד מעבר לכך.
בשלב זה זיהיתי סמני חוסר נוחות ותזוזות בכיסא
של רעייתו הדומיננטית .גם הוא קלט את זה ולכן
הוסיף מיד" :אשתי רוצה שאפרוש מוקדם יותר יחד
אתה ,אנא בדוק האם יתאפשר לנו לעשות זאת
יחד".
תוצאות הבדיקה הראתה שהם אמנם יכולים
לפרוש ,בהתאם לרמת החיים שביקשו ,אולם זה
לא ממש יהיה ברווחה כלכלית .הסיבה העיקרית
הייתה רצונם לממן לכל אחת משלושת ילדיהם,
שעדיין לא התחתנו ,חתונות וסכום ראשוני לדירה
של כחצי מיליון שקל.
כשהגיעו למשרדי והצגנו להם את התיק ציינתי
שאם כל אחד מהם יפרוש בגיל הפרישה שלו כחוק
זה יסתדר .הקדמת הפרישה של הבעל תגרום
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לכך שיצטרכו לחיות בביקורת על הכספים שהם
מוציאים.

פשרה נכונה
ראיתי את חילופי המבטים ביניהם למשך דקה
ארוכה עד שהאישה השיבה שהיא רוצה לפרוש יחד
בעלה בעוד שנה .השתררה דממה מעיקה.

"ומה איתך אדוני?" ,שאלתי את בן
זוגה" .אני מנכ"ל של קבוצת חברות
בתחום הביוטק" ,ענה ובמשך 5
דקות לא הפסיק לדבר .כשאל אם
הבנתי עניתי" :דבר אחד ברור לי -
אתה אוהב את מה שאתה עושה"

חלומות .אני מבקש להציע לכם פשרה שתאפשר
לכם להתקדם כלכלית אל עבר היעד שביקשתם
וכמו כן לצאת לירח הדבש שלכם עם חיוך" ,אמרתי.
"ראי ,בעלך נהנה מעבודתו ואינו מעוניין לפרוש.
אם יפרוש כעת תקבלי פרטנר ממורמר במשך
שעות היום לא ימצא את עצמו וזה יתבטא ביומיום.
אני צודק אדוני?" ,הוא הנהן בראשו.
"בין האופציה של לפרוש עם אשתך ,לבין
האופציה לפרוש במועד שקבע החוק מפרידות
 6שנים .אני מציע שתתכנן את פרישתך לעוד
 3שנים  -זה יכניס הביתה שכר גבוה כפי שיש
לך .כמו כן ,זה ידחה את פרישתך בשנים ספורות,
כשהמשמעות היא הפקדות נוספות שיגדילו את
הקצבה והחסכונות שלך להשתלמות והחסכונות
הפרטיים שיש לכם .התוצאה הכלכלית היא עמידה

כשיש חילוקי דעות  -חשוב למצוא את עמק השווה … צילוםshutterstock :

"ראי גבירתי" ,אמרתי" ,אני ממליץ שתלכו
הביתה ותעיינו בתיק שוב ,נסו להבין את
המשמעויות שלו ונקבע פגישה נוספת בעוד
שבוע" .כאשר חזרו ציינה כי היא עדיין בעמדתה
ורוצה לפרוש באותו המועד עם בעלה ,על אף
שהבעל מהוסס בקשר לכך.
לאחר ששמעתי את שניהם ביקשתי את רשותם
להוביל את השיחה .הבנתי שיש כאן סיטואציה
שצריך לפתור בעזרת חשיבה שונה ולא באמצעות
נתונים כלכליים" .היציאה לפנסיה יכולה להיות
ירח דבש שני אם עושים אותה נכון" ,אמרתי.
"אני מניח שחלפו שנים רבות מאז ירח הדבש
שלכם ,התבגרתם למדתם והבנתם שהחיים בנויים,
בין השאר ,מרצף של ויתורים על מנת להגשים

בכל היעדים שצברתם לעצמכם" ,הבהרתי.
"אבל זה לא נגמר כאן .אני מציע ,ואפילו מבקש,
שתגדיל את כמות החופשות שאתה לוקח .יש לך
מספיק ימים שצברת .ובנוסף ,תתחברו ליועץ
פרישה שיטפל עבורכם בפן המנטלי ויכין אתכם
לחיים המשותפים מעכשיו ובמיוחד החל מעוד
שלוש שנים".
זיהיתי בפעם הראשונה חיוך על פניהם והנהון
בראש" .זה מקובל?" ,שאלתי" .בהחלט כן" ,ענו.
תמיד משמח להגיע לפתרון מוסכם על כל
הצדדים.
הכותב הוא מנהל מיזם הפרישה בלשכת סוכני
ביטוח

לחיפה והצפון
יום ד' | 11:00 | 16/05/2018

בעלי המלאכה  ,26חיפה | כניסה אמצעית ,קומה 2
משרדי לשכת סוכני הביטוח ,חיפה

חיפה והצפון מתחברים לMarketPRO-

ומרוויחים בגדול!

אנו מזמינים אתכם להצטרף להדרכה שלנו
על המערכת הדיגיטלית המתקדמת MarketPRO -

לדעת
להשתמש
במערכת

ת אל
פספסו

להכיר את
כלי השיווק
הדיגיטליים

לתקשר
דיגיטלית עם
הלקוחות

להכיר מוצרים
חדשים הנושקים
לתחום

להכיר את
כלי הניהול
במערכת

להשתמש
בדוחות
המערכת

להגדיל
את סל
המוצרים

להגדיל
מכירות

להרשמה להדרכה >
מהי זירת ה?MarketPro-

2018הינה זירת הפצת מוצרים ושירותים על ידי סוכני ביטוח ,הנגישים לבתי אב ולעסקים קטנים ובינוניים .זוהי פלטפורמה דיגיטלית
MarketPro
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מתקדמת ,ראשונה מסוגה בארץ ,המאפשרת ניהול שיווק של מוצרים ,מכירת מוצרים ומערכת התחשבנות שקופה מול גורם אחד.

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

סוכן צעיר

"לשמוע תודה על עבודה שעשית ואתה
מתפרנס ממנה – זה רווח כפול"

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו 

והשבוע :אוהד יאיר ,בעל סוכנות "יאיר המרכז לביטוח" בראשון לציון
שם :אהוד יאיר
גיל24 :
מצב משפחתי :רווק
רישיון :פנסיוני
למה בחרת לעסוק בתחום? מה אתה אוהב במקצוע?
"לאחר שחרורי מצה"ל עבדתי בחברות ביטוח
כמתאם פגישות ולאחר מכן כאיש מכירות .לאחר
שהכרתי את עולם הביטוח ,החלטתי שאני רוצה
להתפתח בו והתחלתי ללמוד על מנת להוציא רישיון
סוכן פנסיוני .במקביל התחלתי לעבוד בסוכנות
ביטוח גדולה כדי ללמוד ולהתקדם .בחרתי בתחום
הזה משום שהוא תחום של המון אינטראקציה עם
אנשים חדשים .מטרתי היא לעזור ללקוחות להתגבר
על המחסור בידע ולדאוג לצרכיהם .הצלחה גדולה
שלי היא להגיע לנקודה שבה אני גם עוזר ללקוח
וגם מתפרנס מזה .כי בסופו של דבר לשמוע תודה
על עבודה שעשית ושאתה מתפרנס ממנה – זה רווח
כפול".
האם היו מכשולים בדרכך?
"תמיד יש מכשולים; החוכמה היא לדעת להפיק
מכל מכשול את המקסימום ,ללמוד ממנו ולהשתפר.

יאיר" .הלשכה יכולה לעזור"

כיום השוק כל כך מלא בתחרות שכדי להצליח צריך
לחשוב מחוץ לקופסא ,להביא את 'המשהו החדש'".
האם ישנם קשיים שהלשכה יכולה לעזור לך
להתמודד עמם או לסייע בתהליך?
"מעבר לסיוע הרב שהיא מעניקה ,וזה מורגש
בהחלט ,הלשכה יכולה לעזור לתמוך בקידום תדמית

סוכן הביטוח .לדוגמא ,לעשות פרסומת כללית של
יתרונות בלהיות מבוטח דרך סוכן .בנוסף  -קידום
ממשקים טכנולוגיים חדשים ,קידום אפליקציות
לנוחות הסוכן ,דברים שישפרו את העבודה של
כולנו".
איפה אתה רואה את עצמך בעוד עוד עשר שנים?
"מי יודע? אולי אמצא את עצמי בשיתופי פעולה
שונים ומגוונים ,אולי אפתח את עצמי לתחומים
נוספים בתוך העסק שלי ,מה שבטוח – אשאר בתחום
הביטוח".
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
"לדעתי סוכן הביטוח הוא תפקיד שאין לו תחליף,
כיוון שמוצרי הביטוח הם מוצרים מורכבים ואנחנו
עוסקים במצבים מאוד רגישים של הלקוחות שלנו.
התחושה של האכפתיות והמקצועיות עבור הלקוח
עדיפה משמעותית מתחליפים כמו ממשקים
אינטרנטיים".
איזה טיפים אתה יכול לתת לסוכנים צעירים?
"אני סוכן צעיר בעצמי ,ובכל זאת אני מאמין בגישה
שכל אדם מקבל את השכר שמגיע לו  -תהיה ישר
והגון ,ההוא למעלה כבר ידאג שתבוא על שכרך".

גיורא פלונסקר עוזב את איילון לטובת
תפקיד בכיר בהאודן ישראל
את פלונסקר ,ששימש כמנהל אגף ביטוח כללי־עסקי בחברה יחליף גדעון רוזוליו

רונית מורגנשטרן

ג

יורא פלונסקר ,ששימש בארבע וחצי השנים
האחרונות כמשנה למנכ"ל איילון ביטוח
ומנהל אגף ביטוח כללי־עסקי בחברה ,פורש
מתפקידו .פלונסקר עוזב את איילון לטובת
תפקיד משנה למנכ"ל ברוקר הביטוח הבינלאומי
"האודן ישראל".
את פלונסקר יחליף גדעון רוזוליו ,מוותיקי
ענף הביטוח הכללי בישראל .רוזוליו כיהן בעבר
כמשנה למנכ"ל ,מנהל חטיבת ביטוח כללי
וביטוח משנה במגדל וכמנכ"ל מגדל ניהול
תביעות בע"מ .את אגף הביטוח הכללי־פרט
באיילון ,ממשיכה להוביל יעל יריב.
רוזוליו ,מהנדס תעשייה וניהול בהשכלתו ,סגן
אלוף במילואים ,נחשב מומחה מוביל בשוק
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רוזוליו

הביטוח הישראלי בביטוח כללי ,ביטוחי משנה,
ניהול סיכונים ,סילוק תביעות והתנהלות מול
הרגולטור.
מנכ"ל איילון ביטוח אריק יוגב ברך על
הצטרפותו של רוזוליו לאיילון" :מומחיותו של
גדעון רוזוליו בתחומי ביטוח כללי וביטוחי
משנה היא נכס חשוב לאיילון בעת זו של צמיחה
ממוקדת רווחיות ופיתוח עסקי מואץ".
יוגב גם הודה לפלונסקר על תרומתו רבת השנים
לאיילון ובמיוחד בתפקידו האחרון כמנהל אגף
ביטוח כללי עסקי בחברה" .בתקופת כהונתו
של גיורא ,תחום הביטוח הכללי הציג צמיחה
מרשימה הן בהיקף העסקים והן ברווחיות" ,אמר
יוגב ואיחל לפלונסקר הצלחה בתפקידו החדש.

ביטוח בעולם

דוד ליפקין

רוסיה מקימה קרן לחילוץ
חברות הביטוח מקשיים

ב

פרלמנט הרוסי מתנהלים דיונים על הקמת קרן ממשלתית לחילוץ
חברות ביטוח מקשיים .הקרן תהיה דומה בצורת הפעילות לקרן
הממשלתית שחילצה את הבנקים הרוסים שנקלעו למשברים .היא חילצה
כבר שלושה בנקים במהלך השנה שעברה.
חברות ביטוח גדולות מושפעות ממצב מגזר הבנקאות הרוסי ,מכיוון שהן
נמצאות בבעלות הבנקים הגדולים במדינה.
ראש איגוד חברות הביטוח של רוסיה איגור וורג’נס הזהיר ,כי חברות ביטוח
רוסיות תזדקקנה לפעולת חילוץ ממשלתית .הוא ציין ,שהמשבר בבנקאות
הרוסית וכלכלה חלשה מסכנת את חברות הביטוח .כבר בשנה שעברה
הממשלה הרוסית חילצה את ענק הביטוח הרוסי ROSGOSSTRAKH
מהמשבר הפיננסי.

ממשלת סין מזרימה
מיליארדי דולר לחילוץ
קונצרן הביטוח אנבנג

מ

משלת סין הזרימה כ־ 8מיליארד דולר כדי לחלץ את קונצרן
הביטוח הסיני אנבנג .היא לוחצת על הקונצרן למכור נדל”ן
וחברות ביטוח שנרכשו מחוץ לסין .כזכור ,אנבנג התעניינה גם
ברכישת חברת ביטוח בישראל.
הרגולטורים הסיניים תפסו את השליטה בחברת אנבנג בפברואר
לאחר שיו”ר החברה וו שיאוהוי נעצר והועמד למשפט .וו הואשם
בביצוע הונאה של כ־ 10.4מיליארד דולר על ידי מכירות לא
מורשות של פוליסות ביטוח להשקעה כדי להגדיל את ההון של
החברה .בנוסף הואשם וו בפרסום הודעות פיננסיות מטעות ושימוש
בכסף שגוייס מההונאות לפירעון חובות ולצרכים אישיים.
השלטונות הסינים יצאו בביקורת על ההתנהלות של אנבנג וכל
החברות הבנות שלה בכל הנוגע לרכישת נכסים וחברות מחוץ לסין.
בין היתר ,החברה רכשה את הבעלות על מלון היוקרה וולדורף
אסטוריה בניו יורק במחיר שיא ,כחלק ממסע עולמי של רכישת
נכסים .הרשויות האמריקאיות מנעו לפני יותר משנה את כוונת
אנבנג לרכוש חברת ביטוח אמריקאית.

לוח הביטוח

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

דרושים

דירה) למשרה מלאה תנאים מצויינים ,עדיפות לידיעת
אנגלית ברמה טובה .קו"ח למיילavi@rosental.co.il :

דרושים פקידים גם ללא ניסיון בביטוח המוכנים
ורוצים לעבוד במשרד ביטוח ברחובות .נא להעביר
קורות חיים למייל avi@aminut-cop.co.il :המשרה
מיועדת לגברים ונשים כאחד.
לסוכנות ביטוח ברמת גן (קרוב לבני ברק) דרושה
רפרנטית לביטוח חיים ,ניסיון בתחום  -חובה .ניסיון
בחברת ביטוח  -יתרון .המשרה כוללת :תפעול ,הפקה
ופדיונות בביטוח חיים .שכר נאה וסביבת עבודה
נעימה ,משרה מלאה/חלקית .קורות חיים נא לשלוח
למיילhaimk@bp-ins.co.il :
לסוכנות ביטוח באזור רחובות גדרה דרוש/ה
פקיד אפשרי ללא ניסיון קורות חיים לשלוח למייל

ביטוח גדולה באזור המרכז /שפלה ,דרוש/ה סוכן/ת
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.

silvi999999@gmail.com

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/
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שכירות משנה
התפנו  1-3חדרים גדולים מרווחים ומוארים (אפשרות
לקבל מרוהט).להשכרה כדייר משנה ,בסוכנות לביטוח.
המחיר פיקס = כולל כל המיסים .עלות חודשית וללא
התחייבות המשרד ממוקם בראשון לציון ,ליד קניון
הזהב  /סינמה סיטי .גישה לתחבורה ציבורית ,חניה
חופשית.לפרטים – שלמה 052-2944888
shlomo@ks-ins.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).
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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח צעירה אנרגטית ומצליחה מעוניינת
ברכישת תיק ביטוח חיים בעלי ניסיון בתחום סודיות
מובטחת טל'  054-6780806מייל:
kobe@pro-gress .co.il

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
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

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצער חבר הלשכה ישראל
קומפלר על פטירתו של אביו,

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה אחמד
סרחאן על פטירת אביו,

מנשה קומפלר ז"ל

כמאל סרחאן ז"ל

שלא תדע עוד צער

שלא תדע עוד צער

