
1 | 26 באפריל 2018 

 inf.org.il

גיליון מס' 684 … 26 אפריל 2018

ביטוח
ופיננסים
 inf.org.il

עו”ד אפי נוה: “אם את, 
כמפקחת, רוצה לבטל את 

סוכני הביטוח, אז תגידי את זה 
ישר בפנים” ‰ “סלינגר תיזכר 

כמפקחת הגרועה מאז ומעולם”

אופיר אקוניס: "אנו בהידברות גם עם 
לשכות נוספות לעצירת יתר הרגולציה"

סדר יום חדש

 עמוד 4

במגמת ירידה
סקר סוכני הביטוח הפנסיונים 

מציג באופן מובהק ירידה ברמת 
השירות של חברות הביטוח

עמודים 7־8

סלינגר בתגובה: “זהו שיח 
אלים ומתלהם" ‰ “אני גאה 

להיות הממונה על שוק 
ההון ולהוביל את הרשות 
ברפורמות הרבות שנעשו 

להסדרת תחום הביטוח 
והפנסיה שקיבלו 

גיבוי של שר האוצר"

"הסוכן הוא 
משפחה"

 ח"כ מירב בן ארי: "אנו 
 זקוקים לקשר אנושי 

ולסוכן הביטוח בעת צרה"
עמוד 15

רגולציה רשלנית
סמוטריץ': “הוצאת הפיקוח 

על הרשות מהכנסת – לא 
דמוקרטי ולא יעיל"

עמוד 5

אבי גבאי: “ככל שחוזר 
מפורט יותר, יש בו יותר 

טעויות" ‰ “רגולציה 
פרטנית היא שגויה, צריך 

להניח לאנשים לחיות" 

רוזנפלד: "לא 
אתן לשום 

גורם לפגוע 
במעמדנו"

 עמוד 2

 עמוד 3



2 | 26 באפריל 2018 

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

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

ביטוח
ופיננסים
 inf.org.il

הכינוס  ה־39

"
הגיעה העת לסדר יום חדש מול הרגולציה. 
ענף  בהם  הימים  כבוד,  ויש  הכבוד  כל  עם 
ואתם  חוזרים  ב'נשלח  מתנהל  הביטוח 
תתיישרו', יגיעו לסיומם. בשיתוף פעולה – נהייה 
שותפים, אך מהלכים חד צדדיים - יענו בחקיקה 

שתגן על המקצוע".
כך אמר נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד בערב 
הפתיחה של הכנס הפנסיוני באילת. הכנס בסימון 
"יחד לעצמאות הסוכן" נפתח במצעד דגלנים של 
מחיאות  לקול  בכירים  וסוכנות  סוכנים  עשרות 
כפיים קצובות של הקהל ומוסיקה. בין המשתתפים 
ח״כ  והטכנולוגיה  המדע  שר  היו:  הפתיחה  בערב 
גבאי,  אבי  הציוני  המחנה  יו"ר  אקוניס,  אופיר 
ערן יעקב, ראש רשות ההון  מנהל רשות המיסים 
יאיר  הביטוח  חברות  איגוד  יו״ר  סלינגר,  דורית 
המבורגר, יו"ר לשכת עורכי הדין, עו"ד אפי נוה, 

ונשיא לשכת סוכני ביטוח, ליאור רוזנפלד.
בהתרגשות:  דבריו  את  פתח  הלשכה  נשיא 
בי  עוברת  הזה  הגדוש  באולם  מביט  "כשאני 
כולכם,  את  לראות  התרגשות,  של  צמרמורת 
סוכני  את  המאפיין  'הביחד'  ואת  העוצמות  את 
מאז  חודשים  חמישה  דורות.  מדורי  הביטוח 
מרגיש  אני  הלשכה,  כנשיא  לתפקידי  נכנסתי 
אני  עליי.  המוטלת  האחריות  כובד  את  ומבין 
חש את השליחות להוביל ולשרת קהל עצום של 
סוכני ביטוח. כאשר אתה מכיר את הפנים ואת 
משימת  אל  אותך  ששלחו  אלו  כל  של  השמות 
ההגנה על המקצוע - אין גבול לרצון להגשים 

ולהצליח למען כולנו".

דאגה למבוטחים 
שוק  רשות  ליו"ר  בדבריו  פנה  הלשכה  נשיא 
ההון, דורית סלינגר ואמר: "תם עידן המהלומות, 
תם העידן בו סוכן הביטוח היה לשק חבטות. לא 
בפרנסתנו  במעמדנו,  לפגוע  גורם  לשום  אתן 
בישראל.  המבוטחים  למען  שלנו  ובמחויבות 
של  אחד  בצד  רק  נמצאת  לא  המקצועית  האמת 
המתרס. דאגה למבוטחים זה לא רק לקצץ עמלות 
בראש  זה  למבוטחים  דאגה  במחירים,  ולהתערב 
מקצוע  אנשי  בהם  שיטפלו  לדאוג  ובראשונה 

בעלי רישיון, מנוסים וישרים, סוכני הביטוח הם 
שומרי הסף וכך ישארו לעולם. עודף רגולציה זה 
דבר מסוכן שמונע צמיחה, גורם לכאוס ובעיקר 
מבריח שחקנים משמעותיים בשווקים רבים. לא 
בסוגיית  לטפל  דגלה  על  הממשלה  חרטה  סתם 

עודף הרגולציה".
רוזנפלד פנה למנהלי חברות הביטוח והדגיש כי 
יום חדש עם חברות הביטוח.  פני הלשכה לסדר 
"אנחנו בונים מחדש את הברית בין סוכני הביטוח 
אחת  ברית  אחד,  מקצוע  הביטוח.  חברות  לבין 
הוא  ה־70  העצמאות  יום  אחד.  משותף  ואינטרס 
חברות  שאת  לכולנו  להזכיר  ההזדמנות  בדיוק 
אך  הביטוח,  סוכני  בונים  היום  ועד  בנו  הביטוח 
נעשה  מאליו.  כמובן  זאת  לקחת  אחד  לאף  אל 

שותפות שתהייה מודל לחיקוי לענפים אחרים".
בפנייתו אל סוכני הביטוח הדגיש נשיא הלשכה: 
"אלפי הסוכנות והסוכנים הם מגיני החוסכים, כי 
אין מוקדן שיכול  זוהי משרת אמון.  ביטוח  סוכן 
להתחרות עם הידע והאיכות שלנו. הגיעה העת 
שעות  עבור  הראוי  התשלום  את  לדרוש  שנדע 
הוגן  תשלום  לקבל  העת  הגיעה  שלנו.  העבודה 
עצמנו  את  להמציא  עלינו  שלנו.  השירות  עבור 
כל יום מחדש, לראות רחוק עשרה צעדים קדימה, 
זוהי  מהקדמה,  לפחד  לא  משינויים,  לחשוש  לא 
הענף.  את  הובילו  שתמיד  כמי  הסוכנים  שעתנו 
על  עובדים  אנחנו  אלו  בימים  זאת,  במסגרת 

חקיקה פורצת דרך לשינוי סעיף 19א".

תם העידן בו סוכן הביטוח שימש כשק חבטות
רוזנפלד לסלינגר: "תם העידן בו אתם תשלחו חוזרים ואנחנו נתיישר; לא אתן 

לשום גורם לפגוע במעמדנו, בפרנסתנו ובמחויבות שלנו למען המבוטחים; הגיעה 
העת שנדע לדרוש את התשלום הראוי עבור שעות העבודה שלנו"

רונית מורגנשטרן

רוזנפלד נואם בכנס. בתמונה למטה מצעד הדגלים … צילומים מהכנס: שלומי דעי
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ו"ר לשכת עורכי הדין בישראל עו"ד אפי נוה, י
דורית  הממונה  ואת  הסוכנים  קהל  את  הדהים 
סלינגר, כשתקף אותה אישית בחריפות חסרת 
נוה  אילת.  כנס  של  הפתיחה  בערב  בנאומו  תקדים 
עלה על הבמה ואמר: "לפניי נאמה המפקחת, שלכבוד 
הכנס שלכם היא הוציאה חוזר. זה אומר שהיא ממש 
לא מכבדת אתכם או סופרת אתכם. אני אומר לכם 
שלדעתי הגברת סלינגר תיזכר כמפקחת הכי גרועה 

מאז ומעולם. נוהגת בכוחניות ואגרסיביות".
נוה התייחס גם לבג"צ שהגישו חברות הביטוח נגד 
סלינגר ואמר: "המפקחת מנסה לנהל גם את החברות 
ואת הדירקטוריון. היא אומרת להם - אתם לא באמת 
מאבא  אותה  ירשתם  אם  גם  החברה,  של  הבעלים 
יגיד  ובטוח שבג"ץ  הצלחה  לכם  מאחל  אני  שלכם. 

את דברו בנושא", אמר.
מגיעים  "סוכנים  עוה"ד:  לשכת  יו"ר  אמר  עוד 

לא  זה  החודש,  את  מסיימים  לא  שהם  למצב 
רוצה  כמפקחת,  את,  אם  כך.  להיות  צריך 
דעה  וזאת  הביטוח,  סוכני  את  לבטל 
בפנים.  ישר  זה  את  תגידי  אז  לגיטימית, 
שם.  גם  הביטוח  חברות  אתם.  רק  לא  זה 
המפקחת מנסה לנהל גם את החברות וגם 

את הדירקטוריון".
נוה התייחס לעימות בינו לבין סלינגר בנושא 

להעביר  רצתה  שסלינגר  בוררות,  מוסד  הקמת 
ההסדרים  "בחוק  ואמר:  ההסדרים,  חוק  באמצעות 
הקודם המפקחת על הביטוח ניסתה לגנוב במחשכים 
ולהעביר את חוק מוסד בוררות חובה ולפגוע בזכויות 
את  ובלמנו  שנלחמנו  לאחר  לייצוג.  המבוטחים 
החקיקה, חשבנו שסלינגר תנסה להעביר זאת בנוהל 
שבתקציב   גילינו  עכשיו  אבל  ותקין.  מלא  חקיקה 

החדש שוב מנסים לגנוב חקיקה".
בו  הקודם,  "בתפקידה  נוה:  עו"ד  אמר  לסיכום 

אמרה  מעלות,  הדירוג  חברת  מנכ״לית  שימשה 
הציבור',  על  להגן  נאמנות  חובת  לי  'אין  סלינגר 
וזאת בריאיון לדה מרקר בתשובה לשאלה ששאל 
את  פשטו  וחברות  טייקונים  רולניק.  גיא  אותה 
משלם  הציבור  שלך,  הנפשע  הדירוג  בגלל  הרגל 
ואת מגלגלת עיניים. כמה יחצנות אפשר לעשות? 
אני לכנס הבא אגיע רק כדי לוודא שבאמת פרשת", 

אמר נוה לתדהמת כל הנוכחים.

ביזוי פומבי ופגיעה אישית
ומנכ"ל  ההשקעות  בתי  איגוד  יו"ר  רביב,  אילן 
"מדובר  ואמר:  נוה  לדברי  התייחס  דש  מיטב 
המופנית  בציבור  פנים  הלבנת  שהיא  באמירה 
שלא  דבר   – בכירה  ממשלתית  רגולטורית  כלפי 
חילוקי  לאיגוד  כשיש  הגם  במחוזותינו.  יעשה 
דעות מקצועיים עם הרגולטור, אנו מסתייגים 
נוה  עו"ד  התבטא  בו  מהאופן  לחלוטין 

וקוראים לו לחזור בו מדבריו".
יו"ר  בויאנג'ו,  עבאדי  מיכל 
פסגות,  ההשקעות  בית  דירקטוריון 
ואמרה:  לדברים  היא  אף  הגיבה 
“דבריו של יו"ר לשכת עורכי הדין נגד 
וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה 
ראויים  אינם  מקוממים,  סלינגר,  דורית 
ומוטב שלא היו נאמרים. גם כאשר ישנן מחלוקות 
יש לבטאן באופן ראוי ולא בהשתלחויות חסרות רסן.
ואמרה:  נוה  של  לדבריו  היא  אף  הגיבה  הממונה 
האלים,  לשיח  להתייחס  שלא  יכולה  "אינני 
המתלהם והלא תרבותי של אפי נוה. מדובר בחציית 
קו אדום שאינה מכבדת עובד ציבור ומנסה לפגוע 
אני  וחיסכון.  ביטוח  ההון,  וברשות שוק  בי אישית 
את  ולהוביל  ההון  שוק  על  הממונה  להיות  גאה 
תחום  להסדרת  שנעשו  הרבות  ברפורמות  הרשות 

האוצר,  שר  של  גיבוי  שקיבלו  והפנסיה  הביטוח 
ופעלו לטובת  יצחק כהן,  וסגנו הרב  משה כחלון, 
ותמשיך  הוציאה  שהרשות  הרפורמות  הציבור. 
להוציא, באות להגן על כל מבוטח או חוסך שקולם 
נוה,  כדוגמת  העניין,  לבעלי  בניגוד  נשמע.  אינו 
גרידא.  ופוליטיים  כלכליים  מאינטרסים  הפועלים 
טובתו  אלא  עיניו  לנגד  עומדת  הציבור  טובת  לא 
הרשות  של  מהרפורמות  אילו  על  בלבד.  האישית 
התרעם אתמול נוה? קצפו יצא על רפורמה שבאה 
בצורה  לו  ולסייע  המבוטח  של  מעמדו  את  לחזק 
זכויותיו בעת  וחינמית למצות את  מהירה, שקופה 
תביעת ביטוח. החוק להקמת מוסד לבוררות הובא 
על ידי שר האוצר לאישור הממשלה, שהבינה שיש 
לא  למצב  שנקלעו  לאזרחים  לסייע  הזדמנות  כאן 
פשוט בעת הגשת תביעת ביטוח. אני רוצה להבהיר, 
מאיתנו  ימנע  לא  אתמול  שהתקיים  כפי  השיח 
לממש את החזון שלנו ואת תפקידנו שהוטלו עלינו 
בחוק להמשיך לפעול לטובת הציבור, לרבות קידום 

החוק להקמת המוסד לבוררות".
לדבריה  בתגובה  נמסר  הדין  עורכי  מלשכת 
ולטענות  למפקחת  הכבוד  כל  "עם  סלינגר:  של 
שהשמיע  הביקורת  ומטעמה,  ידה  על  הנשמעות 
ראש הלשכה הינה ביקורת עניינית, לגיטימית, 
גבה.  מאחורי  או  חדרים  בחדרי  נאמרה  שלא 
שביצע  ציבורי  תפקיד  בעל  שמגדירים  כפי 
ביצוע  להגדיר  גם  ניתן  טובה,  בצורה  עבודתו 
אלא  התגוללות  אינה  וזו  כגרועה  עבודה  של 
כי  להדגיש,  חשוב  ועניינית.  לגיטימית  ביקורת 
שום  אין  הדין  עורכי  וללשכת  הלשכה  לראש 
עניין אישי נגד המפקחת, אך יש תרעומת רבה 
לאורך  שאופיינה  המקצועית  התנהלותה  על 
ובחודשים  באגרסיביות  בכוחניות,  הקדנציה  כל 

האחרונים אף בשרלטנות".

עו"ד אפי נוה: "סלינגר תיזכר כמפקחת 
הגרועה מאז ומעולם" ; סלינגר: "שיח 

מתלהם, אלים ולא תרבותי"
רונית מורגנשטרן
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איר המבורגר, יו"ר איגוד חברות הביטוח ויו"ר י
הפתיחה  בערב  דבריו  את  פתח  הראל,  קבוצת 
של הכנס הפנסיוני באילת, בדברי סולידריות 
הביטוח.  לסוכני  מחובר  "אני  הביטוח:  סוכני  עם 
המשמר  בסוכנות  ביטוח  כסוכן  דרכי  את  התחלתי 
שבכם,  הוותיקים  כמו  ב־1935.  עוד  הורי  שהקימו 
עברתי מבית לבית כדי למכור ביטוח. לא תם עידן 
חמש־עשר  שבעוד  הוא  שקורה  מה  הביטוח,  סוכן 

שנים תהיה מהפכה בעולם הביטוח".
ענקיות  גלובליות  שחברות  הזכיר  המבורגר 

ורשת  וולמארט  המרכולים  רשת  כמו 
הצריכה הדיגיטלית אמזון, מקימות חברות 
עשר  בעוד  נמכור  "ומה  משלהן.  ביטוח 
המכוניות  כי  נהגים  יהיו  לא  הרי  שנים? 

רחפנים  לבטח  ונצטרך  אוטונומיות  יהיו 
מאוד יקרים. אנחנו הולכים לעולם חדש וחברות 

דיגיטציה  דיסקט.  לשנות  חייבות  בישראל  הביטוח 
היא שם המשחק ובלעדיה אין לשחקנים בענף זכות 
הכבוד  כל  עם  "אבל  והוסיף:  המבורגר  אמר  קיום", 

למגע  תחליף  אין  ולאלקטרוניקה,  לכפתורים 
למבוגרים  יותר  ימכרו  אותו   – האנושי 
שישלמו קצת יותר והצעירים, אתם יש בעיה 
כי הם מבולבלים, הסוכן יצטרך להיות להם 
אנחנו  ההון;  לשוק  ייכנסו  הסוכנים  ליועץ. 

את  בנו  הסוכנים  תשתנו.  אתם  וגם  השתנינו 
חברות הביטוח וחברות הביטוח בנו את הסוכנים – 

אנחנו חיים טוב מאוד ביחד ונמשיך כך". 
סלינגר  דורית  ההון  שוק  על  לממונה  בהתייחסו 
חותמה  את  הטילה  "סלינגר  המבורגר:  אמר 
מאוד  הייתה  משמעותית;  מאוד  בצורה 
אמיצה. לא תמיד אנחנו רואים עין בעין, 

אבל היא האמינה במה שהיא עושה".
אקוניס  אופיר  והטכנולוגיה  המדע  שר 
אמר בטקס הפתיחה: "גדלתי בבית שמאמין 
מיטבי.  ושירות  תחרות  חופשית,  בכלכלה 
מאיימות  משפטיזציה  ויתר  רגולציה  יתר  לצערי, 
לשכת  עם  בהידברות  כולנו  שלנו.  המדינה  על 
זה".  את  לעצור  כדי  נוספות  ולשכות  ביטוח  סוכני 

גידול  היא  הישראלית  "הבירוקרטיה 
זה  ישראל.  בליבה של מדינת  סרטני 
זה  את  לעצור  חייבים  ואנחנו  מסוכן 
לעודף  סוף  לשים  הזמן  הגיע  ביחד. 

הרגולציה".
אמר  העבודה,  מפלגת  יו"ר  גבאי,  אבי 
ערך  לייצר  הוא  שלכם  "האתגר  לסוכנים: 
מוסף למבוטחים שלכם". לדבריו, בציבור יש עדיין 
את התפישה שסוכני הביטוח הם עשירים, ויש להם 
גבאי:  אמר  לרגולציה  בהתייחסו  תדמיתית.  בעיה 
– תנו לאנשים  "אני לא מאמין ברגולציה פרטנית 
לחיות. אם יש לכם חוזר שהוא יותר מעמוד אחד – 
יותר, יש  וככול שהוא מפורט  בטוח עשיתם טעות, 
ונכונה  מאחרת  תמיד  הרגולציה  טעויות.  יותר  בו 

לאתמול ופותרת בעיות שכבר לא קיימות".
"אני  החדש:  המסים  רשות  מנהל  יעקב,  ערן 
מכם  ביטוח.  סוכני  ללשכת  קשוב  להיות  מבטיח 
יהיו  הכלים  במרכז.  הלקוח  את  לשים  נדרש 

דיגיטלים אבל הלקוח במרכז".

השר אקוניס:"הבירוקרטיה הישראלית היא 
גידול סרטני בליבה של מדינת ישראל"

 ח"כ גבאי: "חוזר של יותר מעמוד אחד – בטוח שיש בו טעות" ‰ המבורגר: "סלינגר אמיצה 
ומאמינה במה שהיא עושה"

רונית מורגנשטרן

אשדוד, ירושלים, חולון, תל-אביב, פתח-תקווה, רעננה, נתניה, חיפה
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שרגולציה " מסכימים  הסוכנים,  ציבור  אנחנו, 
נחוצה, אבל בתנאי שהיא הדרגתית ומידתית. 
מי שנפגע מעודף וקצב הרגולציה זה הציבור".
נשיא  יועצת  ויקלמן,  נאוה  סו"ב  אמרה  כך 
הלשכה לענייני רגולציה וכנסת, ברב שיח בנושא 
עודף הרגולציה. את הפאנל הנחה העיתונאי אלי 
רוזנברג, עורך YNET כלכלה והשתתפו בו בנוסף 
ירון  רו"ח  המס  יועצי  לשכת  נשיא  גם:  לויקלמן 
השדולה  יו"ר  )ליכוד(,  קורן  נורית  ח"כ  גינדי; 
לאנשים עם מוגבלויות וחברה בוועדת הכלכלה; 
ח"כ עיסאווי פריג' )מרצ(, חבר בוועדת הכלכלה; 
ועדת  יו"ר  היהודי(,  )הבית  סלומינסקי  ניסן  ח"כ 
חוק, חוקה ומשפט; ח"כ מיכל בירן )המחנה הציוני(, 
יו"ר שדולת הפנסיה וחברה בוועדת הכספים; ח"כ 
שדולת  יו"ר  היהודי(  )הבית  סמוטריץ'  בצלאל 
יעקב  וח"כ  הכספים,  בוועדת  וחבר  ישראל  ארץ 

אשר )יהדות התורה(, חבר ועדת הכלכלה. 
לדברי ויקלמן, שענתה על שאלת המנחה לגבי 
וחצי,  בשנתיים   402( והטיוטות  החוזרים  כמות 
לפי ספירתו( בתחום הביטוח: "ענף הביטוח בכלל, 
נטל  תחת  כורעים  הביטוח,  סוכני  אנחנו  ובפרט 
הרגולציה הכבדה, כי יש לא פעם שינויים במקביל 
על  נוספות  הוצאות  משית  גם  זה  ענפים;  בכמה 
סוכני הביטוח, ומי שנפגע בסופו של דבר מכמות 
הרגולציה זה הציבור. אני פונה לחברי הכנסת – 

תהוו עבורנו את החסם לעודף הרגולציה".
אפי נוה, נשיא  ח"כ פריג' ביקר את דברי עו"ד 
באופן  הפתיחה  בערב  שתקף  הדין,  עורכי  לשכת 
סלינגר:  דורית  ההון  שוק  על  הממונה  את  אישי 
שגויה  היא  סלינגר  כנגד  נוה  של  "התבטאותו 

מדרדור  חוץ  דבר  בה  אין   - השתלחות  ומזיקה. 
השיח למחוזות לא טובים של היעדר הקשבה. גם לי 
יש ביקורת על הממונה על הביטוח; גם אני מאמין 
הביטוח  סוכני  את  לחזק  כדי  מספיק  נעשה  שלא 
ביקורת  אבל  הביטוח,  בשוק  התחרות  את  ואיתם 
מעו"ד  ביקשתי  מכובדת.  בצורה  להישמע  צריכה 
ואני  נאמרו,  בו  ומהסגנון  מהדברים  בו  לחזור  נוה 
מאמין שכך אכן הוא יעשה", אמר פריג'. לדבריו, 
וברגולציה  יותר בכנסת  חברות הביטוח מורגשות 
מאשר הסוכנים: "נכון שבעל המאה הוא בעל הדעה, 

אבל אני מצפה מדורית להקשיב לסוכנים", אמר.

רגולציה רגשית
ח"כ בירן תקפה גם היא את כמות הרגולציה בימי 
הגונה  היא  אם  חשובה  "רגולציה  ואמרה:  סלינגר 
ומועילה ולא נמדדת רק בקילוגרמים של נייר. מה 
אידיוטית,  כמעט  רגולציה  זה  סלינגר  בימי  שהיה 
לא יעילה ורשלנית. במבחן המציאות ההוראות שלה 
לא היו טובות. ההפרדה בין שיווק לתפעול הסתברה 
מפחיתה  הממונה  ומעוותת.  כעקומה  בדיעבד 
ומביאה  הביטוח  לסוכני  התמריצים  את  הזמן  כל 
רגולציה לא יעילה שלא בושלה טוב. אנשים חכמים 
יהיה  שאפשר  כדי  החקיקה  תהליך  את  המציאו 
לחשוב אחרי כל שלב בתהליך, אבל סלינגר חושבת 

שכל השכל נמצא אצלה ואצל אנשיה".
ח"כ סמוטריץ' הזכיר כי התנגד להפיכת הפיקוח 
באופן  "הוציאו  עצמאית:  לרשות  הביטוח  על 
מהכנסת.  הרשות  על  הפיקוח  את  מוחלט  כמעט 
זה לא דמוקרטי ולא יעיל. אין מצב שסוכן ביטוח 
לא יהיה עבריין, כי לא ייתכן שהוא לא יעבור על 

אחד מאלפי החוזרים, התקנות והחוקים. רגולציה 
רק הורסת שוק חופשי. טיפש מי שקובע את עתידו 
בלי שהולך לסוכן ביטוח שלומד ומשקיע ומתאים 

לו חליפה למידותיו גם בעוד 40־30 שנה".
ח"כ סלומינסקי: "חברות לא רוצות להגיע לכאן 

בגלל עודף רגלוציה וזה פוגע בבורסה".
ח"כ אשר החמיא לפעילות הלשכה בכנסת ואמר: 
הרגולציה  בנושא  אותנו".  להפעיל  תחששו  "אל 
אמר, שהרגולציה כבדה כי פקידיה ממש עצלנים. 
הוא המליץ שבתחום הביטוח תהיה מערכת חוקים 
נוקשה שלצדה ועדת אתיקה שתעניש את הסורחים.
ח"כ קורן תקפה גם היא את סלינגר, שהתעלמה 
בעבר מפניות של קורן ואף פרסמה, לדברי קורן, 
סוכני  של  ולוביסטית  סוכנת  היא  קורן  ח"כ  כי 
הציבור,  של  ולוביסטית  סוכנת  "אני  הביטוח: 
סוכנת  להיות  צריכה  הייתה  סלינגר  ואילו 
ח"כ  הדגישה  הביטוח",  סוכני  של  ולוביסטית 
על  לפיה  חוק  הצעת  שהגישה  סיפרה  היא  קורן. 
כל  על  הכספים  לוועדת  אישית  לדווח  הממונה 
לה  נתן  האוצר  "שר  להוציא:  עומדת  חוזר שהיא 
סמכויות נרחבות, והיא צריכה להקשיב, אבל היא 

לא מקשיבה לביקורת", חידדה קורן.
"אני  שבפאנל:  הכנסת  לחברי  אמר  גינדי  רו"ח 
מצפה שרגולטור יהיה דעתן ויעמוד על דעתו, אבל 
מצד שני רגולטור צריך לסייע לשר שלו למשול; 
הרגולטורים לא רואים ממטר את חברי הכנסת, כי 
הם יודעים שכל החלטה שלהם תתקבל גם בכנסת 
זה?  על  משלם  ומי  קואליציונית.  משמעת  בגלל 
מאחורי  יסתתרו  לא  שהרגולטורים  אז  הציבור. 

השרים שלהם, כי אלה עומדים למבחן הציבור".

 ח"כ מיכל בירן: "הרגולציה של סלינגר 
הייתה כמעט אידיוטית, לא יעילה ורשלנית"

סו"ב נאוה ויקלמן: "יש שינויים במקביל בכמה ענפים, אנחנו כורעים תחת הנטל והציבור נפגע"

רונית מורגנשטרן

הכינוס  ה־39

מימין: פריג', אשר, סמוטריץ', קורן, בירן, ויקלמן, סלומינסקי, גינדי, ורוזנברג … צילום: שלומי דעי
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באילת, ב הפנסיוני  הכנס  בפתיחת  הופעתה 
ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה  בישרה 
וחיסכון דורית סלינגר, לסוכני הביטוח כי 
הסוכן  חוזר ש"יחדד את האחריות של  היא מגבשת 
כלפי הלקוח וחיזוק הקשר עמו. ישנם מצבים רבים 
בחייו של לקוח, שדורשים שינויים והתאמות במוצר 
שמטרתן  הוראות  קובע  החוזר  שברשותו.  הפנסיוני 
למצבו  טווח  ארוך  הפנסיוני  המוצר  את  להתאים 
מתמשך  שירות  באמצעות  הלקוח,  של  המשתנה 
מענה  למתן  וברורים  ידועים  זמנים  לוחות  וקביעת 

ללקוח", אמרה הממונה.
הפועלים  לכל  יאפשרו  החוזר  הוראות  לדבריה, 
בשוק, מעסיקים, מתפעלים, סוכנים ולקוחות, להבין 
יש  שבו  בעולם  המשווק,  הסוכן  של  תפקידו  את 
הפרדה בין שירותי תפעול לשירותי שיווק. "לעיתים 
ישנן סיטואציות מעוררות מחלוקת, בהן לא ברורים 
גבולות הגזרה בין אחריות הסוכן לאחריות המתפעל. 
ומציינות  מאוד  ברורות  זה  בעניין  החוזר  הוראות 
של  מעורבות  נדרשת  בהם  המקרים  את  במפורש 
הסוכן וחובתו להעניק שירות. העיקרון המנחה הוא 
שבכל הנוגע למבנה המוצר הפנסיוני לרבות התאמתו 
היא  האחריות  המעסיק,  ולהפקדות  ההעסקה  לחוזה 
של הסוכן. כל נושא שבאחריות המעסיק יטופל על 

ידי המתפעל", הסבירה סלינגר.
מוצר  אינו  הפנסיוני  המוצר  מהציבור  “לחלקים 
ללקוח  ולהסביר  לשקף  לסוכן  לאפשר  כדי  פשוט. 
את המלצתו, בכוונתנו לשפר את מסמך ההנמקה כך 
שההמלצה תהיה בהתאם לפרמטרים שחשוב לבחון 
טרם בחירת המוצר הפנסיוני המתאים לצרכי הלקוח. 
בעולם  עליונה  חשיבות  הפנסיוני  השיווק  להליך 
הביטוח. בתהליך זה, סוכן הביטוח נחשף למידע רב 
על מאפייני הלקוח, מצבו המשפחתי, צרכיו הנוכחיים 
והעתידיים, עושרו הפיננסי ועוד. הסוכן חב בחובת 
את  עבורו  לבחור  נדרש  הוא  כלפיו,  וזהירות  אמון 

המוצר המיטבי שיבטיח לו את מחייתו ואת הביטחון 
לכן  ארוכה.  תקופה  לאורך  משפחתו  של  הסוציאלי 
שיפורטו  שהשיקולים  נדרש  המלצתו  נימוק  בעת 
במסמך ההנמקה יתייחסו, בין היתר, גם לכל האמור 
כנהוג  המוסדי.  הגוף  או  המוצר  למאפייני  רק  ולא 
כיום, אחריות הסוכן היא לא רק בשלב ההצטרפות", 

אמרה הממונה. 

חובת ההשוואה
סלינגר הסבירה כי במהלך חיי החיסכון הפנסיוני, 
לנייד  ללקוח  הסוכן  ממליץ  בהם  מקרים  קורים 
כספים ממוצר פנסיוני אחד לאחר אם בגלל צרכים 
המוצעים  יותר  טובים  תנאים  בגלל  ואם  שהשתנו 
מאמצי  לרוב  נעשים  אלו  "במקרים  האחר.  במוצר 
שימור מצד הגוף המוסדי ממנו מועברים הכספים, 
כאשר אותו הליך שימור, נעשה ללא בחינה מקיפה 
להזיק  ועלול  הלקוח  של  ומאפייניו  צרכיו  של 
ללקוח. על מנת לשמור על האינטרס של הלקוח, 
השימור,  הליך  ביצוע  בעת  שגם  לקבוע  בכוונתנו 
הגורם המשמר יחויב בביצוע הליך שיווק פנסיוני 
ללקוח  ויסביר  שישקף  הנמקה  מסמך  לרבות  מלא 
הקיימת מתאים למאפייניו  מדוע שימור התוכנית 
האישיים ולצרכיו", אמרה הממונה והוסיפה: "ולכן 
ושקופה  ברורה  מהצגה  טוב  אין  כי  מאמינים  אנו 

של השוואת המוצרים הפנסיוניים על מנת להבהיר 
הצפויה  והקצבה  החיסכון  את  לו  ולשקף  ללקוח 
וכדי להקל עליו לקבל את ההחלטה הנכונה מבין 
האפשרויות השונות המוצגות לו. בכוונתנו לקבוע 
עלויות  השפעות  יוצגו  במסגרתה,  המחשה,  חובת 
דמי הניהול ועלויות הכיסויים הביטוחיים בתוכניות 

השונות המוצעות ללקוח".

מבנה התגמול ישונה
בנושא תגמול הסוכן אמרה סלינגר: "מבנה התגמול 
אינו שקוף ללקוח והוא אינו מאפשר לסוכן להעניק 
למכירת  הטיה  ומייצר  ביותר,  הטוב  השירות  את 
שבחלק  מוצרים  אחרים.  פני  על  מסוימים  מוצרים 
מהמקרים אינם מיטיבים עם הלקוח. הנושא נמצא על 
שולחננו ובכוונתנו להגיע למערכת תמריצים הוגנת 
ושתאפשר  זרים  משיקולים  מוטה  שאינה  ושקופה, 
לסוכן לתת ללקוח את הייעוץ המיטבי", היא ציינה.

לכנס,  שנבחר  לנושא  סלינגר  התייחסה  בנאומה 
לו  שותפה  היא  כי  ואמרה  הסוכן",  לעצמאות  "יחד 
ומאמינה שעל סוכני הביטוח להיות עצמאיים ובלתי 
תלויים. "גם פעילות רשות שוק ההון בשנה הקרובה 
תפקידו  הסוכן,  בעצמאות  ותעסוק  זו  עמדה  תשקף 
עם  שלו  הקשר  המוסדי,  לגוף  הלקוח  בין  כמתווך 
היא  הפנסיוני",  השיווק  להליך  ומחויבותו  הלקוח 

אמרה.
כל  פועלת  ההון  שוק  רשות  כי  הוסיפה  סלינגר 
העת לקידום סביבת עבודה דיגיטלית, להצפת מידע 
"המסלקה  לעודד תחרות.  מנת  על  חסמים  ולהסרת 
הפנסיונית שבשנים האחרונות הפכה להיות עובדה 
מוגמרת ומוצלחת, מהווה עמוד שדרה בשוק החיסכון 
באופן  המידע  להנגשת  מביאה  המסלקה  הפנסיוני. 
ממוכן ויעיל, ומאפשרת את טיוב המידע במערכות 
יעיל  עבודה  כלי  לכם  ומהווה  המוסדיים  הגופים 

ונגיש", סיכמה.

סלינגר תרחיב את מחויבויות הסוכן כלפי 
הלקוח הפנסיוני מעבר לשלב המכירה

המוסדיים יחויבו בביצוע הליך שיווק פנסיוני מלא בעת ביצוע שימור

רונית מורגנשטרן

כתובת: רחוב המצודה 23 אזור, 
טלפון: 03-5761280,  פקס: 073-2112390

שירותים  המספקת  זגגות  שירותי  וחברת  לרכב  שמשות  יבואנית  הינה  זגגות  שרותי   - דרכים 
לוגיסטי  מרכז  לחברתנו  יוקרה.  ורכבי  זעירים  אוטובוסים  משאיות,  לרבות  הרכבים,  סוגי  לכל 
ומפעילה  ישראל  בכבישי  הנעים  הרכבים  סוגי  לכל  שמשות  אלפי  עשרות  המכיל  מתקדם 
ואיכות  גבוה  שירות  לסטנדרט  דגש  שימת  תוך  ארצית  בפריסה  ומקצועי  משוכלל  שירות  מערך 
הרכב. סוגי  לכל  ופנסים  צד  מראות  החלפת  שירות  מספקת  החברה  פשרות.  ללא  עבודה 

סוכן/ת יקר/ה דרכים - שרותי זגגות תעניק ללקוחותיך 
באחרויותשירותשירות בסטנדרטים הגבוהים ביותר ובשקיפות מלאה.

באחריותשירות

!
 דרכים -  שירותי זגגות

 * השרות יינתן בהתאם לכתבי השרות הרלוונטיים.

בחר דרכים - שרותי זגגות

שרותי זגגות 

סלינגר
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אילת ל בכנס  חשפה  ביטוח  סוכני  שכת 
מחברות  רצון  שביעות  סקר  תוצאות  את 
תשובותיהם  הפנסיוני.  בתחום  הביטוח 
של 727 סוכני ביטוח מרכיבות את ממצאי הסקר, 

שנערך בחודש מרץ 2018 על ידי מכון "שריד".
מהסקר עולה כי נמשכת הירידה באיכות השירות. 
בניתוח הסטטיסטי נמדדו חברות אשר להן לפחות 
אלטשולר־שחם,  איילון,  כן,  ועל  משיבים   40
מחוץ  נותרו  אלדובי  והלמן  מיטב־דש  הכשרה, 
הביטוח  סוכני  של  הרצון  שביעות  סקר  לדירוג. 
איכות  שירות:  מדדי  שמונה  בדק  מהחברות, 
ההפקדות  שיוך  שינויים;  וביצוע  בהפקה  הטיפול 
בתביעות;  הטיפול  זמן  משך  המתאימה;  לפוליסה 
הוגנות הטיפול בתביעות; קלות השגה של עובדי 
החברה; שקיפות בחישוב עמלות הסוכנים; הכלים 
שהחברה מעמידה לרשות הסוכן לבדיקת העמלות; 

היכולת להתקבל לפגישה אצל מנהלים בחברה.

שביעות רצון כללית מאיכות 
השירות של חברת הביטוח:

לחברת  ניתנה  ביותר  הגבוהה  הרצון  שביעות 
הראל. יחד עם זאת, החברה נמצאת במגמת ירידה 
הציון  ב־2017   ,7 הציון  את  קיבלה  אז  מ־2016, 
דורגה  כלל  חברת  ל־6.3.  עלה  והשנה  ל־6.5  ירד 
שוב במקום האחרון במדד, כאשר החברה ממשיכה 
ו־5.1  להידרדר מציון 5.7 ב־2016 ל־5.3 ב־2017 

השנה.
במקום  מדורגת  אשר  מגדל  חברת  כי  לציין  יש 
מתמשכת  שיפור  במגמת  נמצאת  במדד  הרביעי 

משנת 2016, אז קיבלה את הציון 5.4, בשנת 2017 
את הציון 5.6, והשנה 5.7.

הראל הובילה ב־6 מדדים: איכות הטיפול בהפקה 
לפוליסה  ההפקדות  שיוך   ,)7.3( שינויים  וביצוע 
המתאימה )7.0(, משך זמן הטיפול בתביעות )6.9(, 
שהחברה  הכלים   ,)7.2( בתביעות  הטיפול  הוגנות 
היכולת להתקבל   ,)4.9( לחישוב עמלות  מעמידה 

לפגישה אצל מנהלים בחברה )7.5(.
עובדי  השגת  קלות  במדד:  הובילה  הפניקס 

החברה )7.1(.
דורגה אחרונה ב־7 מדדים: שיוך ההפקדות  כלל 
לפוליסה המתאימה )4.7(, הוגנות הטיפול בתביעות 
הכלים   ,)3.9( העמלות  חישוב  שקיפות   ,)6.1(
שמעמידה החברה לרשותך לחישוב העמלות )3.7(, 
בחברה  מנהלים  אצל  לפגישה  להתקבל  היכולת 
שינויים  וביצוע  בהפקה  הטיפול  איכות   ,)6.7(

)5.3(, קלות השגת עובדי החברה )6.1(.
מנורה דורגה אחרונה במדד: משך זמן הטיפול 

בתביעות )5.8(.

נקודות לשיפור ושימור בכל 
חברת ביטוח:

שיפור  נקודות  לראשונה  השנה  בחן  הסקר 
ושימור בכל חברת ביטוח. בחברת מגדל יש לשמר 
ואמינות.  תביעות  בתשלום  הוגנות  המדדים  את 
למנהלים  נגישות  הינם  לשפר  שיש  המדדים 
ושירות. בחברת כלל המדדים שיש לשמר הינם זמן 
הטיפול בסילוק תביעות והוגנות בתשלום תביעות. 
המדדים שיש לשפר הינם הוגנות בתשלום עמלות 
ושירות. בחברת הראל המדדים שיש לשמר הינם 
לשפר  שיש  המדדים  למנהלים.  ונגישות  שירות 
בתשלום  והוגנות  עמלות  בתשלום  הוגנות  הינם 
לשמר  שיש  המדדים  הפניקס  בחברת  תביעות. 
שיש  המדדים  למנהלים.  ונגישות  אמינות  הינם 
לשפר הינם זמן הטיפול בסילוק תביעות והוגנות 
שיש  המדדים  מנורה  בחברת  תביעות.  בתשלום 
ונגישות  עמלות  בתשלום  הוגנות  הינם  לשמר 
אמינות  הינם  לשפר  שיש  המדדים  למנהלים. 

והוגנות בתשלום תביעות.

הערך המוסף של החברה לסוכן:
החברה  של  המוסף  הערך  את  השנה  בחן  המדד 
להראל  כי  עולה  הנתונים  משקלול  הסוכן.  עבור 
)7.6( ולמגדל )6.9( הערך המוסף הרב ביותר עבור 
 ,)6.6( מנורה   ,)6.8( הפניקס  ואחריהן  הסוכנים. 

וכלל במקום האחרון )6.0(.
הראל  של  המוסף  הערך  את  תופסים  הסוכנים 
בליווי מקצועי על ידי מנהל מכירות וטיפול יעיל 
תופסים  הסוכנים  מגדל  בחברת  בתביעות.  והוגן 

סקר סוכני הביטוח הפנסיוניים - רמת השירות 
של חברות הביטוח ממשיכה במגמת ירידה

על אף מיקומה הראשון של חברת הראל עם ציון של 6.3, חלה ירידה במדדיה בשלוש השנים האחרונות 
 מגדל דורגה במקום הרביעי עם ציון של 5.7, אך חל שיפור במדדיה החל משנת 2016

רונית מורגנשטרן

ציון ממוצע 2018ציון ממוצע 2017חברת הביטוח

6.56.3הראל

5.95.9הפניקס

5.95.8מנורה

5.65.7מגדל

5.35.1כלל

שביעות רצון כללית מאיכות השירות

הערך המוסף של החברה עבורך
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ובתדירות  מקצועיות  בהדרכות  המוסף  הערך  את 
גבוהה ומוצרים ביטוחים מתקדמים.

הערך המוסף של הסוכן 
ללקוחות:

הסקר בחן השנה את מהו הערך המוסף של הסוכן 
מקצועיות,  השיבו  מהסוכנים   80% ללקוחותיו. 
לאורך  ליווי   23% נאמנות,   36% שירות,   38%

שנים, 16% קידום הטיפול בתביעות.

:NPS – מדד הצמיחה של המותגים
חברת  כי  עולה  המותגים  של  הצמיחה  ממדד 
חיובי  הינו  שלה  שהמדד  היחידה  הינה  הראל 
)17%(, אם כי בירידה לעומת שנה שעברה )25%(. 
משמעות המדד היא שמספר הממליצים על חברת 
דורגה  השני  במקום  המשמיצים.  על  עולה  הראל 
אך   -3% הפניקס עם מדד שלילי של ציון  חברת 

במגמת שיפור לעומת אשתקד 5%-.
הדרדרות  ובמגמת  השלישי  במקום  מנורה 
מנגד,  אשתקד.   -3% לעומת   -7% ציון  עם 
שיפור  במגמת  הרביעי  במקום  המדורגת  מגדל 
 -35% לעומת  השנה   -9% ציון  עם  משמעותית 
המשך  עם  האחרון  במקום  כלל  חברת  אשתקד. 
הדרדרות עם הציון 41%- לעומת 39%- אשתקד.

דירוג מחוזות/מרחבי הפעילות 
בכל חברה:

הסקר כלל גם התייחסות להיבטי השירות גם ברמת 
מחוזות/מרחבי הפעילות בכל חברה. בכך מציג הסקר 
בנוגע  ארצית,  בפריסה  יותר,  פרטנית  מצב  תמונת 
פעילותם.  באזור  לסוכנים  הניתן  השירות  לרמת 
להלן דירוג המחוזות המצטיינים בכל חברה, בנוגע 
פנסיוני  בביטוח  וללקוחותיהם  לסוכנים  לשירות 

וחיים:
כלל – מחוז ירושלים ודרום )7.7( זכה בציון הגבוה 
ביותר בקרב המחוזות בחברות הביטוח; הפניקס – 

אשכול צפון )7.5(; הראל – מרכז המשמר )7.1(.
סו"ב ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני ביטוח, 
מסר בתגובה: "חברות הביטוח אינן מספקות שירות 
סוכן  שמקבל  לקוי  שירות    – הביטוח  לסוכן  טוב 
הביטוח, הוא שירות לקוי שמקבל המבוטח. ללשכה 
הביטוח  חברות  כי  להבטיח  מחויבות  בראשותי 
יפעלו עם הסוכנים ולא נגדם ונמשיך לפעול לשם 
מנת  על  הסקר  בתוצאות  שימוש  עושים  אנו  כך. 
לייעל את העבודה מול חברות הביטוח ולשפר את 
רמת השירות שניתן לסוכנים. בסופו של דבר, אין 
תחליף לשירות האישי של סוכן הביטוח ולמאמצים 

הרבים שהוא משקיע להבטחת עתיד לקוחותיו".

"
מעל 35% מכספי הפנסיה בגופים המוסדיים 
מושקעים בחו"ל. בתוך 5 שנים השיעור יגדל 

ל־50%־60%".
ומנהל  למנכ"ל  משנה  יקיר,  רועי  טוען  כך 
בהרצאתו  הפניקס,  בקבוצת  ראשי  השקעות 
של  הפנסיוני  בכנס  ותשואות  השקעות  בנושא 

לשכת סוכני ביטוח.
להבין  אמורים  היום  ההשקעות  מנהלי  לדבריו, 
לאן השוק הולך ולא היכן הוא נמצא, והדבר קשה 
תשואות  כמו  כיום,  הקיימים  המשתנים  לנוכח 
בשפל בהשקעות סולידיות בגלל הריבית הנמוכה, 
המחזורים הנמוכים בשוק ההון ומרווחי האשראי 
הנמוכים. משתנה נוסף הוא הדיגיטציה שמוחקת, 
שלמות,  ותעשיות  שלמות  חברות  יקיר,  לדברי 
ובנוסף אי ודאות פוליטית גם ברמה עולמית וגם 

ברמה אזורית.

לדברי יקיר, חל שינוי מקצה לקצה בהשקעות 
כשהיום  האחרונות,  השנה  ב־20  הפנסיה  כספי 
רואה הפניקס את עצמה, למשל, חברת השקעות 
מובילה לעומת חברה לחיסכון לטווח ארוך לפני 
חוץ  באשראי  משקיעים  אנחנו  "היום  שנה.   20
בנקאי, תשתיות, נדל"ן בארץ ובחו"ל, השקעות 
של  חברה  היינו  שבו  העבר  לעומת  פרטיות, 
יקיר  הסביר  והשתלמות",  גמל  פנסיה,  ביטוח, 
כיום  מעניקים  המוסדיים  "הגופים  והוסיף: 
יותר  של  בהיקף  בנקאי  חוץ  עסקי  אשראי 
בידי  בלעדית  נשלט  שבעבר  מהשוק,  מ־50% 
הבנקים. מסתבר שחברות הביטוח הפכו לשחקן 
משמעותי בהמרצת הפעילות העסקית ובתרומה 
וזאת באמצעות הכסף  לפיתוח תשתיות במשק, 

הפנסיוני".
שנה   20 לפני  פנסיוני  תיק  בין  השווה  יקיר 

היה  שנה   20 "לפני  כיום:  פנסיוני  תיק  לבין 
 57% הפנסיוני  בתיק  הממשלתי  האג"ח  משקל 
לעומת 13% כיום; אג"ח חברות היווה בעבר רק 
3% וכיום 35%; מניות היוו 15% )בגלל הגבלה( 
בפיקדונות  השקעה  זאת,  לעומת   ;39% וכיום 
בנקאיים הייתה בעבר 23% מהתיק והיום פחות 
מ־1%; ההשקעות בנדל"ן ותשתיות והשקעות לא 
סחירות אחרות מהוות היום 12% מהתיק לעומת 

2% בעבר".
השינויים  שבעקבות  יקיר,  אמר  לסיכום, 
נדרשים  החוסכים,  של  הפנסיה  כספי  בהשקעות 
ובעיקר  ייחודיות  לתכונות  ההשקעות  מנהלי 
לקופסה:  מחוץ  חשיבה  ייזום,  המצאה,  כושר 
תירוצים.  בלי  תשואות   – להיות  הפך  "המיקוד 
בהפניקס אנחנו מובילים בתשואות בגלל הניהול 

הממוקד של ההשקעות אצלנו", אמר יקיר.

רועי יקיר: "יותר מ־50% מכספי הפנסיה 
יושקעו בחו"ל בתוך 5 שנים"

"חברות הביטוח הפכו לשחקן משמעותי בהמרצת הפעילות העסקית ובתרומה 
לפיתוח תשתיות במשק, וזאת באמצעות הכסף הפנסיוני"

רונית מורגנשטרן

איזה ערך המוסף אתה מייצר היום ללקוחות שלך?

16%

1%

23%

36%38%

80%

 עזרה וקידום 
הטיפול התביעות 

מקצועיותשירותנאמנותלווי לאורך השנים אחר
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רוזנפלד: "נציב סדר יום חדש בו סוכן 
הביטוח ייתפס כאוטוריטה; את זה 

יבינו גם הציבור וגם היצרנים"
נשיא הלשכה, בראיון אחד על אחד עם עודד בן עמי, מדבר על עתיד סוכן הביטוח – המקצועי והכלכלי 

רונית מורגנשטרן

"
תציב  והיא  וחזקה  גדולה  הנוכחית  ההנהגה 
סדר יום חדש - שסוכן הביטוח ייתפס כבעל 
יצטרכו  הביטוח  סוכני  כאוטוריטה.  מקצוע, 
להפנים, והם כבר עושים את זה, שהם שווים את 
המחיר ואת התשלום. שיעריכו את עצמם מקצועית 
ואישית. מה שנשדר לציבור, זה מה שהציבור יבין. 
הכנסת  חברי  מול  עצמנו  להציג  צריכים  אנחנו 
הוא  למשרד,  אלינו  ייכנס  כשלקוח  והתקשורת. 
יבין שהוא נפגש עם בעל מקצוע והוא מקבל ערך 

מוסף".
רוזנפלד  ליאור  סו"ב  הלשכה  נשיא  אמר  כך 
בראיון אחד על אחד עם העיתונאי עודד בן עמי 
הראיון  בלב  באילת.  הלשכה  של  הפנסיוני  בכנס 
המקצועי   – הביטוח  סוכני  עתיד  נושא  עמד 

והכלכלי.
רוזנפלד הוסיף, כי "גם היצרנים צריכים לדעת 
שהזרוע השיווקית הטובה ביותר הם סוכני הביטוח 
לנו  היצרנים משלמים  כי  ביותר,  הזולה  גם  והיא 

רק על הצלחה".

עמלה ראויה לסוכן
חשש  יש  אם  עמי  בן  לשאלת  בהתייחסו 
רוזנפלד:  אמר  הסוכן,  את  יחליפו  שהאפליקציות 
"אנחנו מודעים לדיגיטציה ולא נוכל להילחם בה. 
בקדמה.  להילחם  יכולים  שאנחנו  לחשוב  מיותר 
או  ביטוח  חברת  של  יצרן,  של  אפליקציה  בכל 
של בית השקעות - נדרוש שהיא תכלול את סוכן 
הביטוח. אני יכול להיות כבר איש בשורה. חברת 
יוצאת  שהיא  חודש  לפני  דיווחה  מסוימת  ביטוח 
אותה  אפליקציה.  דרך  בריאות  ביטוח  בשיווק 
בימים הקרובים בהודעה  ביטוח תצא ממש  חברת 
שבאותה אפליקציה ניתן לרכוש ביטוח רק אחרי 

שעוברים דרך סוכן ביטוח". 
שמכירת  מחשבה  "נוצרה  חידד:  הלשכה  נשיא 
ביטוח באפליקציה מאפשרת להקטין את העמלה. 
ונעמוד  נדרוש  אנחנו  הזה.  הנושא  על  נוותר  לא 
גם  מקבלים  הביטוח  שסוכני  שהעמלות  זה  על 
ולא  ראויות  יהיו  הדיגיטליות  הדרכים  באמצעות 

מעליבות".

כנס שהוא מותג
בן עמי שאל את הנשיא על חברי הכנסת הרבים 
שהגיעו לכנס הפנסיוני ועל שיתוף הפעולה אתם 

בחקיקה.
וחברי  למותג  הפך  הביטוח  סוכני  לשכת  "כנס 
הכנסת מגיעים לכאן. זה אות וסימן דרך שלשכת 
סוכני ביטוח מובילה. אנחנו מובילים שתי הצעות 
חוק: הראשונה מדברת על פנסיה מגיל 18. אותה 
לבחינת  הוועדה  ממסקנות  חלק  היא  חוק  הצעת 
עתיד ענף הביטוח. כל חייל שמתגייס, מגיל 18, 
משרד  דרך  הביטוח,  סוכני  באמצעות  המדינה 
לפנסיה.  לו  תפריש  האוצר,  ומשרד  הביטחון 
מוצר  של  מכירה  שכל  היא  השנייה  ההצעה 
פגישה עם בעל  טווח, תבוצע לאחר  ארוך  ביטוח 
רישיון. הפגישה עצמה יכולה להיות גם באמצעים 

דיגיטליים דוגמת סקייפ.”
 ספר מה השינוי המתוכנן בסעיף 19א? 

שהוא  יבין  הוא  למשרד,  אלינו  ייכנס  "כשלקוח 
גם  מוסף.  והוא מקבל ערך  בעל מקצוע  נפגש עם 
הטובה  השיווקית  צריכים לדעת שהזרוע  היצרנים 
יוכל  ביטוח  סוכן  הסוכנים”.  הם  ביותר  והזולה 
לעמלה  בהמשך  טרחה  שכר  או  טיפול  דמי  לקבל 
שהוא מקבל מהיצרן. סוכן הביטוח נדרש לפעמים 
שווה  הזו  והעבודה  עבודה  של  שעות  לעשרות 
הידע  על  מתוגמל  יהיה  לא  שהוא  יתכן  לא  כסף. 
אותנו  יביא  19א  סעיף  שינוי  שלו.  הרזומה  ועל 

לשם. משרד האוצר מתחבר לנושא הזה. הוא ביקש 
תנאים, שאם נעמוד בתנאים האלה הוא יוביל אתנו 
את החקיקה .האוצר וגורמים אחרים לא יציבו לנו 
תנאים ואם נצטרך לעשות את זה בחקיקה לא נהסס 
הפתרונות.  אחד  הוא  19א  סעיף  זה.  את  לעשות 
למשרדי  מניעה  מוצרי  הכנסת  על  עובדים  אנחנו 
מכשירים  אנחנו  שירות.  כתבי  והכנסת  הסוכנים 
את סוכני הביטוח למתן שירותים נלווים שיאפשרו 
מקצוע  הוא  למשל,  גישור,  נוספים.  הכנסה  ערוצי 
על  נוותר  לא  אנחנו  שלנו.  למקצוע  נושק  מאוד 
העמלה מהיצרנים. השלט במשרד, נייר הלוגו של 
חברת הביטוח, הם לא חינם. השלט שחברת הביטוח 

מציבה במשרד שלנו שווה כסף”.
"הרגולציה  רוזנפלד:  אמר  לרגולציה  בהתייחס 
קיימת. אנחנו לא מתנגדים לרגולציה כרגולציה, 
אבל צריך איזונים ובלמים. כל מי שנאם על הבמה 
הזכיר את עודף הרגולציה בישראל. כולנו צריכים 
הרגולציה.  בנושא  מחדש  מסלול  חישוב  לבצע 
בכל פגישות שלנו אנחנו חוזרים על משפט קבוע. 
החוכמה לא נמצאת בצד אחד ולא רק אתם יודעים 
מה טוב למבוטח. מי שרץ בגשם ובלילה למבוטחים 
הם הסוכנים. יושב כאן ציבור של אנשים שיודעים 

הכי טוב מה הלקוח צריך”.

רוזנפלד בראיון 'אחד על אחד' עם עודד בן עמי
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"
המדינה  תקציב  על  בהצבעה  להימנע  בחרתי 
ל־2019 משום שיש מדיניות מקולקלת שבה 
פוליטיקאים מבטיחים הבטחות ולא מקיימים 
לשכר  קצבתם  את  שנשווה  לנכים  הבטחנו  אותן. 
הממוצע, וכשראיתי איך עובדים על הנכים למרות 
שיש כסף למדינה, ואיך עובדים על ניצולי השואה, 
על השוטרים ועל ציבורים אחרים, החלטתי שאני 
עמדנו  לא  כמפלגה  גם  לכך.  קולי  את  נותן  לא 

בהבטחות שלנו לציבור".
בפאנל  )ליכוד(  חזן  אסף  אורן  ח"כ  אמר  כך 
הנחה  אותו  ברב־שיח   .2019 המדינה  תקציב  על 
)מקור  שנבל  אראל  הבכיר  והפרשן  העיתונאי 
ראשון(, השתתפו חמישה חברי כנסת: חזן, נאווה 
בוקר )ליכוד(, לאה פדידה )המחנה הציוני(, עודד 
פורר )ישראל ביתנו( ומיכאל מלכיאלי )ש"ס(. את 
ליאור  סו"ב  לנשיא  המשנה  בפאנל  ייצג  הלשכה 

הורנצ'יק.
שום  היו  שלא  חזן  לח"כ  העירה  בוקר  ח"כ 
החוק  הצעת  את  הצעתי  שנתיים  "לפני  הבטחות: 
על  אדיר  לחץ  הפעלנו  הנכים.  קצבת  להגדלת 
מספיק,  לא  אומנם  חשוב,  הוא  וההישג  האוצר 
לשכר  ותוצמד  שקל  ל־4,000  תגדל  הקצבה  אבל 
הממוצע במשק. לא נוותר למרות ההישג הראשוני. 

זו רק ההתחלה".
"אין בתקציב משב רוח רענן אחד,  ח"כ פדידה: 
הבטחות לחוד ומעשים לחוד. אין בשורות לרשויות 
חלשות, אין בשורה בנושא קצבת הזקנה – ציפינו 
מה  זה  כי  מינימום,  למשכורת  תוצמד  שהיא 
שהובטח. כאופוזיציה אולי אין לנו מספיק אצבעות, 
כמו  הקואליציה  עם  כוחות  שילוב  כשיש  אבל 
הגענו  ומשותפת  קשה  בעבודה  אז  הסיעוד,  בחוק 
לחוק משופר כשכולם מקבלים יותר ממה שחשבו 
בהתחלה. אני רוצה להודות לליאור על המהפכה 

המגדרית וקידום הנשים בענף ובלשכה".
המנחה שאל את ח"כ פורר אם זה מוסרי לתקוע 
פורר:  וחצי.  לשנתיים  תקציב  עם  שלמה  מדינה 
תיקונים,  לעשות  תמיד  אפשר  המדינה  "בתקציב 
מוקדם  התקבל  התקציב  שאישור  העובדה  אבל 
אפשר לכל משרדי הממשלה להתחיל שנה כשהם 
יודעים מה התקציב שלהם, מה שמשפיע ישירות 

על הביצועים שלהם וזה מה שחשוב".

דואגת לתפקיד הבא
הממונה  שוב  הפכה  בביטוח  הרגולציה  בנושא 
דורית סלינגר לנושא המרכזי. ח"כ חזן: "במלחמתה 
פקידיה,  וגם  סלינגר,  דורית  הביטוח,  סוכני  נגד 

דואגת לתפקיד הבא שלה בחברות הביטוח. אמרתי 
לה את זה גם בפנים בוועדת הכספים. הגשתי לפני 
צינון לפקידי ציבור בכירים,  שנתיים הצעת חוק 
פשוטה:  מאוד  מסיבה  היום  עד  תקועה  היא  אבל 
וככה  הפקידים,  עם  לריב  רוצים  לא  השרים 
החשכ"לית הולכת להיות מנכ"לית בית השקעות 

ויש פינג פונג של כיסאות על הגב שלנו".
הורנצ'יק: "עודף רגולציה זה סכנה ממשית לענף 
ה־50  לשנות  אותנו  מחזיר  שיוצא  חוזר  כל  כולו; 
ביומיים  ה־2030.  לשנות  אותנו  לקדם  במקום 
 – המשתנה  הציבורי  לשיח  עדים  אנו  האחרונים 
כולם מבינים את מה שאנו אומרים זמן רב – אין 
תחליף לסוכן ביטוח. ביום ראשון תונח הצעת חוק 
ורק  אך  ייעשה  טווח  ארוך  ביטוח  שכל  שתחייב 
על ידי סוכן ביטוח, שום תקליט ושום פקידה לא 

יכולים לקחת את העתיד שלנו ולשחק בו".
ח"כ פורר: "חשוב לדעת שיש תקופת צינון של 
שנה גם לממונה. לא מחכים לה בחברות הביטוח כי 

גם להן יש טענות כלפיה.
ההון  שוק  רשות  של  בחוק  היא  החולה  "הרעה 
הסמכות  את  לפקידים  כשנותנים   – עצמאית 
והיכולת לקבוע גורלות בהינף עט, בלי שום בקרה 
– תהיו  ולומר להם  לבוא לשרים  צריך  ציבורית. 

שרים. אל תהיו פקידים".

לקחו את הבנקאים
הקטנים  והעסקים  העצמאים  לנושא  בהתייחס 
אנחנו  יום  של  "בסופו  הורנצ'יק:  ליאור  אמר 
סוכני הביטוח מנהלים עסק עצמאי. המלחמה היא 
יומיומית כדי לדאוג לפרנסת משפחותינו. בלשכת 

שיח  בכל  עצום,  דגש  שמים  אנחנו  ביטוח  סוכני 
עם קובעי המדיניות, על חשיבות העסקים הקטנים 
והעצמאים. זה חייב להיות בין הדברים המהותיים 

שעל המדינה לדאוג להם".
הביטוח  סוכן  עסק  בעל  "כשהייתי  פורר:  ח"כ 
הוא שנתן לי את השקט הנפשי. בגלל שיש כמה 
סוכנים שלא עובדים לפי החוק, לא מחריבים ענף 

שלם".
ח"כ מלכיאלי: "בזכות המפגשים שלי עם נשיא 
לעולם  מאוד  התחברתי  רוזנפלד  ליאור  הלשכה 

סוכני הביטוח, שלא הכרתי אותו קודם לכן. 
התקציבים  לשמחתי  המדינה,  לתקציב  "באשר 
רק  זה  לצערי,  התקציב.  לבסיס  נכנסו  לחרדים 
חלק קטן ממה שרצינו להשיג בכל הקשור לסיוע 
לעניים  לתת  אפשר  השואה;  לניצולי  לשקופים, 
חלוקת  המדינה.  מקופת  כסף  עוד  להוציא  בלי 
יותר.  לתת  צריך  לעני   – נכונה  אינה  המשאבים 
נראה  זה  ולכן  עצמאים,  היו  לא  המחוקקים  רוב 

ככה".
הצעת  הפגרה  בתחילת  יניח  הוא  פורר,  לדברי 
לזיכוי ממס על רכישת  חוק בשיתוף עם הלשכה 
ביטוח סיעודי: "אין לי ספק שתהיה תמיכה מקיר 
זה.  במושב  להצבעה  החוק שתעלה  בהצעת  לקיר 
בסוף  קורס.  הכל  הכל,  לנהל  מנסה  כשהמדינה 
אנחנו משלמים הרבה ומקבלים שום דבר. מכירים 
הוא  הנכון  המודל  לכן  לאומי.  מביטוח  זה  את 
אם  הטבות  ולקבל  פרטי  באופן  דברים  לעשות 
הולכים למסלולים הנכונים. את ההצעה הזו נניח 
על שולחן הכנסת עם פתיחת המושב. הצעת חוק 

צריכה לנוח 45 יום ומיד אחרי זה נקדם אותה".    

 ח"כ עודד פורר יניח הצעת חוק ביוזמת 
הלשכה לזיכוי ממס על רכישת ביטוח סיעודי

שתי הצעות חוק יונחו בפתיחת המושב הבא של הכנסת בשיתוף עם הלשכה: מכירת מוצרי 
ביטוח ארוך טווח רק באמצעות סוכן ביטוח, וזיכוי ממס על רכישת ביטוח סיעודי

רונית מורגנשטרן
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מימין: מלכיאלי, הורנצ'יק, בוקר, חזן, פורר, פדידה ושנבל
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האוויר ב חיל  מפקד  ריתק  נדירה,  הופעה 
מאות  את  אשל,  אמיר  האלוף  לשעבר 
הכנס  במסגרת  בהרצאתו  הסוכנים 

הפנסיוני באילת.
שהכנס  “משום  אשל,  אמר  בבית”,  מרגיש  “אני 
הזה הוא בסימון ביטוח חיים ופנסיוני וחיל האוויר 
יש  מה  ישראל.  של  החיים  ביטוח  פוליסת  הוא 
בפוליסה זו? חיל האוויר הוא הציר המרכזי בביטחון 
המדינה, בהרתעה, בהגנה ובהכרעה”, הסביר אשל.

אחרי  בעולם,  השני  הוא  שלנו  האוויר  “חיל 
בכל  מקום,  בכל  שלו  התקיפה  ביכולת  ארה”ב, 
שעה, בכל מזג אוויר ובהיקפים עצומים. את מספר 
התקיפות שביצענו במלחמת לבנון השנייה ב־2006 
בזכות  גם  ב־48 שעות.  היום  יכולים לבצע  אנחנו 
קהילת המודיעין המעולה שלנו. האויבים שלנו לא 
מדמיינים מה אנחנו יכולים לעשות, וגם הגנתית – 

אנחנו מהמובילים בעולם”.
עוד הדגיש אשל את יעילותו של חיה”א הישראלי: 
האוויר  חיל  של  בגודל  הוא  שלנו  האוויר  “חיל 

הצרפתי או הבריטי, אבל צורך 30% משאבים 
אדם,  בכח  גם  שיעור  ובאותו  לעומתם 

ואיכות  הטכנולוגיה  בזכות  וזאת 
האנשים”.

“יש שני סוגי טייסים”, הסביר אשל: 
שחשוב,  מה  ומסבירים.  “מפילים 
קריטי.  הוא  דיוק  בסוף.  התוצאה  זו 

הוא  לכישלון  הצלחה  בין  ההבדל 
לעיתים פספוס של מטר או אלפית שנייה 

של הפעלת המרעום. הרזולוציות של ההחלטות 
העת.  כל  יש תחקירים  האוויר  בחיל  הן של שניה. 
תחקיר נועד לחקור מה היה, למה ואיך לתקן. זאת 
כדי לא לשגות פעמיים. הטייסים נבחנים כל הזמן; 

על  חתומה  שהייתה  ומי  פעם,  לא  נבחנתי  אני  גם 
לשמחתי,  בסימולטור.  חיילת  הייתה  שלי  המבחן 

עברתי בהצלחה.
זה  כי  תאונה,  שיחפף  אוויר  חיל  מפקד  “אין 
שחוזרים  הראשונים  ומי  לחזור.  יכול 
לטוס לאחר תחקיר תאונה? מפקד חיל 

האוויר”.  
חיל  הבטיחות  ברמת  גם  לדבריו, 
וגם  בעולם,  מהמובילים  הוא  האוויר 
לעשות  יכולים  “אנחנו  הנשק:  בטוהר 
היו  צפופים.  באזורים  עצומים  נזקים 
רצינו  לא  כי  תקפנו  שלא  פעמים  הרבה 
מפילה  כפתור  לחיצת  מפשע.  בחפים  לפגוע 
הבחירות  את  לקחת  חייבים  אז  טון.   7 של  פצצה 
הנכונות, כי זה חשוב למוסריות, לערכים ולקיום 
שלנו; הערכים שלנו הם לא על תנאי – הם התנאי”.

 מפקד חיל האוויר לשעבר אלוף אמיר אשל: “חיל 
האוויר הוא פוליסת ביטוח החיים של מדינת ישראל”
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יואב גפני: “אם הסוכנים לא ימציאו את 
 עצמם מחדש, הם לא ישרדו”

רף הבחינות לרישיון גבוה כי “לא כל אחד שרוצה יכול להיות סוכן ביטוח”
רונית מורגנשטרן

ואב גפני, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, י
הפנסיוני  בכנס  הצעירים  במושב  התארח 
רפ,  דביר  סו”ב  עם  אחד  על  אחד  בראיון 

יו”ר ועדת הצעירים והכשרת הסוכן.
בפני  שניצבת  הראשונה  המטרה  לדבריו, 
רשות שוק ההון היא לדאוג לפנסיה ראויה לכל 
הציבור: “מעבר לכך, עלינו לדאוג ליציבות כל 
המערכת ובמקביל לקדם תחרות. כל דבר כזה 
אסטרטגיות  ותכניות  עבודה  תכניות  מצריך 
הוא  האלה”,  בעולמות  המון  משקיעים  ואנחנו 

הוסיף.
רואה את הענף ללא  לשאלת דביר רפ, הרשות 

הת את  מרחיב  “הייתי  גפני:  ענה  ביטוח,  ־סוכני 
־שובה לשאלה מה מקומם של סוכני הביטוח בעו

בשנים  בכך  לעסוק  השכילה  הלשכה  החדש.  לם 
האחרונות, אבל זה חזק מהרשות וחזק גם מלשכת 
סוכני ביטוח בכל הנוגע להיבטים של טכנולוגיה. 
ההון.  שוק  רשות  של  עמדה  לפני  הרבה  עוד  זה 
ידע להמציא עצמו במהלך השנים  לא  הסוכן  אם 
לשרוד.  יוכל  לא  הוא  בבוקר,  מחר  לא  הקרובות, 
ביטוח  לסוכן  מקום  יש  שבהחלט  סבורים  אנחנו 
ואנחנו סבורים שיש  נותן ערך למבוטח  שבו הוא 
מקומות ברורים לכך. במועד ההצטרפות למשל - 
יצרן הוא בלתי אובייקטיבי, אבל סוכן יכול לייעץ, 
מה שהיצרן לא. אם סוכני הביטוח יתאימו עצמם 

לעולם המידע ההולך ומשתנה הם יוכלו לשרוד”.

מכתימים את סוכני הביטוח
אנ הן על  ביטוח  סוכני  נגד  הפניות  “רוב  ־גפני: 
־שים ללא רישיון סוכן ביטוח שפועלים במודל שמ

זיק לציבור ואני יכול לומר גם לסוכני הביטוח. יש  
אנשים שמוכרים ביטוח באופן בלתי מקצועי וללא 

־רישיון ואנחנו מטפלים בזה. אנשים ללא רישיון עו
שים כסף ומוכרים ביטוח כמו שהם מוכרים נסיעה 
לחו”ל.  מודלים של מי שאינו סוכן ביטוח אך מוכר 
ביטוח תחת שם של מישהו אחר, זו בעיה שהשתלטה 

־על הענף. בעבר סוכן ביטוח שרצה לגדול הקים סו
כנות אבל הוא המשיך להיות הסוכן והאחראי. 

הפ יותר  נפוצה  להיות  החלה  האחרונות  ־בשנים 

ומ ביטוח  למכור  אנשים שרוצים  ־רקטיקה של 
באופן  המקצועי  בתפקיד  שיהיה  מישהו  ביאים 
בקשות  מעט  ללא  מסרבים  אנחנו  לכן   שולי. 
לרישיונות וגם שוללים רישיונות יותר מבעבר. 
הבנו שזה דבר שהוא חשוב לענף כדי לבסס את 
המקצועיות שלו. מצד שני, יש לא מעט סוכנים 

שנותנים ערך, והדבר הזה מכתים אותם”. 

רף בחינות גבוה
כניסה לענף למ בעיה של  אין  גפני  ־לדברי 

רות הבחינות הקשות: “מדי שנה מצטרפים בין 
150 ל־250 סוכנים ביחס לכמות הסוכנים הקיימת 
שחילקנו,  הרישיונות  כמות  על  תסתכלו  בענף. 
היא הולכת ועולה בצורה מכובדת ביחס לכלכלה 
לא  אנחנו  כי  גבוה,  הוא  הכניסה  רף  הישראלית. 
רוצים שכל אחד שרוצה יוכל להיות סוכן ביטוח”. 
חברות  של  הטלפוניים  למוקדים  בהתייחסו 
הביטוח, אמר גפני: “בעולם החדש אין הבדל בין 
אם המוקדים מופעלים על ידי סוכנים או על ידי 
חברת ביטוח. כרגולטור מה שמעניין אותי זו הגנה 
את  נותנת  לא  ביטוח  חברת  ואם  המבוטחים  על 
אותה הגנה, יש כאן בעיה והתחלנו לטפל בנושא 
הזה. בהוראות שלנו הכלנו את ההוראות לא רק על 
סוכני הביטוח אלא גם על החברות ואנחנו רואים 

עין בעין עם הלשכה את העניין הזה”.

אשל

רפ )מימין( וגפני
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הראל שרעבי, סגן בכיר לממונה על ר ו"ח 
ניסה  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק  רשות 
להרגיע את סוכני הביטוח בהרצאתו בכנס 
פה  "אני  הרשות:  בעיני  מעמדם  לגבי  הפנסיוני, 
אחרת  מציאות  תמונת  לצייר  לנסות  כדי  היום 
קריאת  שלנו.  העולם  בתפיסת  אתכם  ולשתף 
הרגעה – אני אומר באופן חד וחלק, יש ערך ויש 
צורך בבעלי רישיון בשוק החיסכון הפנסיוני, דבר 
זה לא מוטל בספק אצלנו. הצורך הזה יכול להיות 
צורך כלכלי אמיתי של אנשים שלא מבינים שאין 
להם ידע והם זקוקים לגורם מקצועי שמלווה אותם 
שיש  ואומר  זה  את  מחדד  אני  לכן  הדרך.  לאורך 
ניסיון  פה  אין  זה.  בתחום  מקצוע  לבעלי  מקום 
להתאים  צריך  פשוט  קיים.  בכם  הצורך  לטאטא. 

אותו לנעשה בשוק ולדרך המחשבה".
הוא  הביטוח  סוכני  של  הערך  כי  הדגיש  שרעבי 
כשהם אנשי אמון של הלקוח ולא אנשי מכירות של 
היצרנים הגדולים והחזקים: "אנחנו רוצים לייצר ערך 
לציבור. אנו כרשות שוק ההון רוצים לחזק את הצד 
החלש, לחזק כמה שיותר את הלקוח. אלו התהליכים 
לצד  בעיקר  אתכם  לשים  להוביל,  מנסים  שאנו 
שאנו  מה  זה  הגדולות.  החברות  לצד  ופחות  הלקוח 

רוצים לייצר. אך האם זה המצב היום? לא בטוח".
והכרה  ידע  אנשי  רוצים  "אנחנו  כי  הוסיף  שרעבי 

בתחום לצדו של הלקוח ופחות לצדן של החברות. 
לכן אנחנו רוצים לייצר כלים שיעמידו אתכם לצד 
הלקוח. אבל יש אי אילו תהליכים שהשתרשו, גם 
מחוסר ידיעה, שלא תמיד שמים במרכז את טובת 
אחד  כל  בהם.  מטפלים  איך  לראות  וצריך  הלקוח 
יודע לבד עד כמה התחום הזה קריטי וחשוב  מכם 
לכל אזרח במדינת ישראל. הדבר הזה מעצים את 
הרצון שלנו ובטח גם שלכם לאזן את יחסי הכוחות".
הסוכנים  שבין  הכוחות  ליחסי  התייחס  שרעבי 
פעם  לא  תלויים  שהסוכנים  והסביר  לחברות 
מאוד  מתקשר  "זה  למידע:  בנגישות  בגופים 
ייעודו  את  למלא  צריך  הסוכן  הסוכן.  לעצמאות 
לגבי  להיות.  רוצים  שאתם  מאמין  שאני  כפי 
הן  היסטורי  באופן  במידע  שמחזיק  מי  המידע, 

את  לחשב  אפילו  יכולת  אין  לסוכנים  החברות. 
העמלות ולבדוק אם הן נכונות. הגוף המוסדי הוא 
המחזיק במידע, כולל התשואה ודמי הניהול והוא 
אשר מנהל את המידע. מידע הוא כוח כי בלעדיו 
אף אחד לא יכול לקבל החלטה מה נכון ומה כדאי 
לשפר. חיינו בעולם מהסוג שבו גם בעלי הרישיון 
בעלי  של  הטוב  ברצונן  תלויים  הלקוחות  וגם 
המידע. זה גורם לעבודה לחינם ואף אחד לא רוצה 

לעבוד בחינם".
הוא הדגיש כי המצב הזה משתנה: "ברמת היכולת 
לשים את בעל הרישיון בצד של הלקוח, היכולת 
התלות  שנים  כמה  לפני  עד  וגוברת.  הולכת  הזו 
הייתה גדולה יותר, אך התשתית הטכנולוגית של 
המסלקה מוציאה אותו מעבדות לחירות כי הגופים 
חייבים לספק את המידע. המידע הוא לא של הגוף 
המוסדי. הוא קודם כל של הלקוח אבל גם של בעל 
כאן  הרכבת  כוח.  ייפוי  לו  נתן  שהלקוח  הרישיון 

יצאה מהתחנה ועוד רגע מגיעה לייעדה.
באופן  זה  את  הקודמת שפרסמה  הלשכה  "הנהגת 
פומבי, ראתה לאן העולם הזה הולך. היא פרסמה 
נייר מאוד אמיץ שאומר שהעולם משתנה. אנחנו 
בשביל  זה  הזה.  לעולם  עצמנו  להתאים  חייבים 
הפרנסה החשובה שלכם, יש לה המון ערך ואנחנו 

לא מזלזלים בזה", סיכם סגן הממונה את דבריו.

"
בוודאי  ודאות,  חוסר  של  בעולם  חיים  אנחנו 
בתחום התעסוקה; הבריאות נעשית יקרה יותר 
החיים.  תוחלת  מתארכת  הכל  ולצד  ויותר 
הביטוח,  סוכני  אתם  האלה,  המוקדים  בשלושת 
אתם   – האמת  וברגע  מרכזיות  דמויות  מהווים 

מקצוע העתיד".
במילים אלו פתחה ח"כ רחל עזריה )כולנו(, יו"ר 
ועדת הרפורמות וחברה בוועדת הכספים בכנסת, 
השבוע  שהתקיים  הפנסיוני  בכנס  נאומה  את 

באילת.
ח"כ עזריה ציינה כי יש לה וללשכת סוכני ביטוח 
מטרה משותפת והיא גביית שכר טרחה מהמבוטח: 

"כשלא משלמים על מוצר פחות מעורבים 
בהבנתו; היום המבוטח חותם ולא יודע 
בטוח  לא  הפוליסה,  את  שכשיצטרך 
עזריה,  לדברי  הפיצוי".  את  שיקבל 
יותר  מעורב  יהיה  שהמבוטח  ככל 
הסוכן  ובבחירת  הביטוח  בבחירת 

בהתאם  וזאת  לשלם,  יעדיף  הוא  לו 
תקטן  גם  ככה  בו,  והאמון  למקצועיותו 

הרגולציה.
תומכת  היא  כי  עוד,  ציינה  עזריה  ח"כ 

בהצעת החוק שיוזמת לשכת סוכני ביטוח למכירת 
ביטוחים ארוכי טווח בידי בעלי רישיון בלבד.

נושא  הסרת  על  ביקורת  מתחה  היא 
ההסדרים  מחוק  הבוררות  מוסד 
במוסד  מאמינה  "אני  ואמרה: 
הבוררות. זה היה חוק טוב גם לכם 
הביטוח  חברות  הביטוח.  סוכני 
כסף  יותר  לקבל  כמכלול  פועלות 
ולהוציא כמה שפחות. בקרות מקרה 
שבו חברת ביטוח דוחה תביעה ומסרבת 
לשלם, זה פוגע גם באמינות שלכם, סוכני 
מוסד  שיהיה  חשוב  לכם  גם  לכן  הביטוח. 
סירוב  בעת  הביטוח  לחברת  המבוטח  בין  בוררות 

תשלום תביעה", סיכמה עזריה.

ח"כ עזריהח"כ עזריה

הראל שרעבי: "הצורך בבעל רישיון 
בשוק הפנסיוני אינו מוטל בספק"

"קריאת הרגעה – אני אומר באופן חד וחלק, יש ערך ויש צורך בבעלי רישיון 
בשוק החיסכון הפנסיוני, דבר זה לא מוטל בספק אצלנו"

רונית מורגנשטרן

ח"כ רחל עזריה: "סוכן ביטוח הוא מקצוע העתיד"
 "אני תומכת בהצעת החוק שיוזמת לשכת סוכני ביטוח למכירת ביטוחים ארוכי טווח 

בידי בעלי רישיון בלבד"

רונית מורגנשטרן
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שרעבי. "הסוכן צריך למלא את ייעודו"
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"
משרד  עם  הסכם  על  נחתום  שבועיים  בתוך 
בכך,  סוכני הלשכה שירצו  לצירוף  הכלכלה 
יוכלו  הסוכנים  המשרד.  של  מעוף  לתכנית 
להעניק תכנון פיננסי לפרישה לעצמאים תמורת 
ו־4,000   3,000  – במעוף  מהמקובל  גבוה  שכר 
בכך  שירצו  הסוכנים  וייעוץ.  ליווי  על  שקלים 
של  הפיננסים,  ועדת  באמצעות  לידים  יקבלו 

עצמאים המעוניינים בייעוץ".
הוועדה  יו"ר  אביטל,  אודי  סו"ב  בישר  כך 
פאנל  במסגרת  ביטוח,  סוכני  בלשכת  לפיננסים 
"למה פיננסים?", אותו הנחה בכנס אילת. אביטל 
הוסיף: "אנחנו נכניס בכל תקופה 100־200 סוכנים 
לרשימה. עם זאת, כל סוכן מקבל משוב מהלקוח 
בו הוא מטפל; אם המשוב הוא שלילי, אותו סוכן 

לא יקבל יותר הפניות".
 ,CFP ורסנו  יוסי  סו"ב  השתתפו  השיח  ברב 
דודי  סו"ב  לפיננסים;  הוועדה  תת  יו"ר  לשעבר 
עמית CFP, לשעבר יו"ר תת הוועדה לפיננסים; 
סו"ב הידד קציר, סגן יו"ר הוועדה לפיננסים ודור 
הוועדה  יו"ר  סגן  לבקוביץ,  לידור  סו"ב  המשך; 
לפיננסים ודור המשך; סו"ב תדהר סאטובי, חבר 
חברת  עמיאל,  דלית  וסו"ב  לפיננסים  הוועדה 

הוועדה לפיננסים.
בתשובה לשאלת נושא הפאנל – למה פיננסים, 

ענו המשתתפים:
הסוכן  עתיד  על  "כשמדברים  ורסנו:  סו"ב 
ביטוח   – סלוגן  לא  זה  פיננסים.  על  מדברים 
רבים,  פתרונות  יש  סיעוד.  ביטוח  רווי,  בריאות 
גם פנסיה רווי. תחום הפיננסים, לפחות בישראל, 
הוא די בתולי. חסרים פה מוצרים. אפילו משכנתא 
הפוכה, יש רק חברה אחת שמשווקת מוצר זה. כל 
מי שיירתם לעגלה לפני שהסוסים דוהרים, יעשה 

מעשה חכם".
יצירת  דווקא  זה  בעיניי  "פיננסים  עמית:  סו"ב 
פתרון ללקוחות. פגשתי לקוח בחניון הנתיב המהיר, 
שסיפר לי שיש לאמו 1.5 מיליון שקל פנויים, והוא 
בהשקעה  או  בדירה  אותם  להשקיע  אם  מתלבט 
אחרת. אמרתי לו – יש לי בשבילך פתרון; תשקיע 
את הכסף בפוליסת חיסכון, שם תקבל תשואה של 
2%־3% לשנה, ותוכל לקבל הלוואה בשיעור 80% 
 .1.1% של  בריבית  שנים  לשבע  ההשקעה  מסכום 

אתה ואמך תרוויחו מההפרש. 
על  הלוואות  במתן  רבות  היום  עוסק  "אני 
אותי  מנשקים  רק  והלקוחות  חיסכון  פוליסות 

ואומרים לי – אתה גאון. אותו דבר אפשר לעשות 
עם קופת גמל להשקעה וביטוח מנהלים. יש לכם 
פנסיוני  גוף  או  בנק  ושום  ליד,  אדיר מתחת  הון 
יכול לתת את הפירות האלה. אתם ברוקרים ואתם 

יודעים לתת ללקוחות שלכם פתרונות".
סו"ב קציר: "הפיננסים מהווה היום 40% מהעסק 
לפני  עד  האמנתי  לא  שקט.  הרבה  ומייצר  שלי 
כמה שנים שאני אשב מול מבוטח ואדבר אתו על 
השקעות. דרושה מקצועיות רבה, אבל השמיים הם 

הגבול".

רק  יודעים  הצעירים  "הסוכנים  לבקוביץ:  סו"ב 
בוועדה  שלנו  התפקיד  הבסיסיים.  הדברים  את 
ולהתמקצע.  ללמוד  הזמן  כל  אותם  לעודד  הוא 
הציבור הרחב יודע היום הכל דרך האינטרנט, אז 
אני יכול להיות הסוכן הכי טוב, אבל אם לא אתן 
לו משהו שהוא לא יודע ומשהו יעיל, לא אשכנע. 
אני למשל קורא כל יום חצי שעה־שעה על שוק 
המוסף  הערך  ובאירופה.  בארה"ב  בישראל,  ההון 

שלנו הוא לייעץ ללקוחות שלנו איפה להשקיע, 
איך ומתי".

אין  בפיננסים  הביטוח,  "לעומת  סאטובי:  סו"ב 
מתחרים.  הרבה  ואין  ניירת  הרבה  אין  רגולציה, 
לקוח  אצל  כשאתם   – צעירים  לסוכנים  אמרתי 
ביטוח,  על  בחודש  שקל  300־500  לשלם  שמוכן 
והוא מספר שיש לו 200־300 אלף שקל ששוכבים 
בבנק, דברו אתו על כך שהכסף שוכב במקומות 
אלטרנטיביות.  השקעות  לו  ותציעו  נכונים  הלא 

זה יותר קל מלמכור ביטוח".
וגם  בפנסיוני  גם  עוסקת  "אני  עמיאל:  סו"ב 
בפיננסי כיועצת ומנהלת השקעות. זה מוצר נוסף. 
פניתי ללקוחות ויזמתי שיחות. אל תישארו באזור 
בפיננסים  הטיפול  את  רואה  אני  שלכם.  הנוחות 
לצד הביטוח כמתנה. גם אין רגולציה כמו בביטוח, 
ולכן צריך להתאמץ קצת מעבר, להיות גמישים 
סוכנים  עם  פעולה  שיתופי  ולעשות  לשינויים 

אחרים, כי הפוטנציאל הוא אדיר".
לכם  מבטיח  "אני  ואמר:  סיכם  אביטל  סו"ב 
בנושא  רציניים  וכנסים  רציניים  קורסים 
מכיר  אני  לכם.  ישתלם  שזה  ותבינו  הפיננסים, 
בהשקעות  פעולה  שמשתפים  סוכנים  קבוצת 
ללקוחות.  שקלים  מיליוני  במאות  אלטרנטיביות 
הם עשו תשואה גבוהה יותר מכל בתי ההשקעות, 
תשואה של 9.3%, על דברים בטוחים כמו נדל"ן 

והשקעה בבתי אבות בארה"ב".

סוכני הלשכה יצורפו לרשימת 
מעוף של משרד הכלכלה כיועצי 

פנסיה ופיננסים לעצמאים
 תחום הפיננסים נהנה מרגולציה מינימלית וניירת קטנה והשמיים הם הגבול מבחינת 

יכולת הפרנסה ממנו

רונית מורגנשטרן
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מימין: אביטל, עמיאל, סאטובי, לבקוביץ, קציר, עמית וורסנו

 ח"כ שרן השכל: "אצלנו 
 סוכן הביטוח הוא משפחה. 

מעולם לא חיכיתי יותר מדקה 
שיענה לי. סוכני הביטוח צריכים 

להיות דמות אמינה ושירותית"
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סו"ב אלון אבן חן: "אנחנו עדיין ונמשיך 
 להיות מועדון ה־MDRT הגדול באירופה"

רונית מורגנשטרן

"
מועדון  הנהגת  ושל  שלי  הראשונה  המשימה 
מספר  את  להגדיל  הייתה  ישראל   MDRT
ביטוח  סוכני  שבו  בעידן  עוד  וזאת  החברים 
רבים נוטשים את הענף. אני מאושר לציין כי עמדנו 
במשימה", כך אמר יו"ר MDRT ישראל סו"ב אלון 
השנתי   MDRT מפגש של  הפתיחה  בערב  חן,  אבן 

באילת. 
עולה  השנה  במועדון  החברים  "מספר  לדבריו: 
חברים  עשרות  צירפנו  שעברה.  בשנה  מספרם  על 
חדשים ומספר לא מבוטל של חברים לשעבר. בעוד 
אני מדבר - מצטרפים חברים חדשים", הוא הוסיף. 
 MDRTה־ מועדון  להיות  ונמשיך  עדיין  "אנחנו 
הולם  רק  זה  באירופה,  כגדולים  באירופה.  הגדול 
שיוסי מנור, היו"ר הקודם של המועדון, מייצג אותנו 

בכישרון כיו"ר MDRT אירופה", ציין אבן חן.
התייחס  מנור,  יוסי  סו"ב  אירופה   MDRT יו"ר 
בדבריו בכינוס לעתירה לבג"ץ שהגישה לשכת סוכני 
לרבים.  צירוף  בנושא  הממונה  הוראת  נגד  הביטוח 
לסוכנים  לשלם  לא  מוסרי  בלתי  שזה  חושב  "אני 
את מה שמגיע להם", אמר מנור והוסיף: "לא סוכני 
עמלות,  לבדיקת  חברות  לשכור  צריכים  הביטוח 
אלא חברות הביטוח. תראו לי עוד ענף המושתת על 
מגוון  מקצועי  ידע  בעלי  מיומנים,  עצמאים  אלפי 
וכישורי מכירה אדירים, אשר במשך עשרות שנים 

במשק  שהיו  המשברים  כל  למרות  לשגשג  ממשיך 
הישראלי”. מנור ציין כי ארגון MDRT העולמי מונה 
כיום יותר מ־62 אלף חברים והוא מייצג יותר מ־500 
חברות מ־69 מדינות בעולם. על התפקיד של הארגון 
בישראל אמר: “למועדון MDRT ישראל יש תפקיד 
בכיר ומיוחד. אני גאה בכך שהבאנו ללשכה את הרוח 

המיוחדת שמאפיינת את המועדון”.
הביטוח  חברות  איגוד  יו"ר  קיבל  הכנס  במהלך 
ויו"ר קבוצת הראל, יאיר המבורגר, מגן הוקרה על 

תרומתו לארגון.
נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד בירך את אלון 
 MDRT" כי:  והדגיש  הארגון  הובלת  על  חן  אבן 
ישראל נמצאת במקום הראשון בכמות החברים מבין 

מדינות אירופה".

רוזנפלד הדגיש כי: "לשכת סוכני הביטוח בישראל 
נמצאת בעיצומו של תהליך הכשרה לחבריה וחשיפתם 
למוצרים נוספים, לאפיקי פרנסה נוספים, תוך הבנה 
אסטרטגית  ראיה  קדימה,  צעדים   10 לראות  שיש 
החלים  השינויים  את  בחשבון  היקף שלוקחת  רחבת 

בעולם הביטוח בכלל ובענף הפנסיוני בפרט”.
התחום  על  ויתרנו  "לא  כי:  רוזנפלד  ציין  עוד 
הפנסיוני ולא נוותר על התחום הפנסיוני. וודאי לא 
ובלתי  אחראיים  בלתי  מכירה  לגורמי  אותו  נפקיר 
בכבוד,  להתפרנס  זכותנו  על  ונעמוד  מקצועיים 
ענף  של  הסף  שומרי  היותנו  על  ובגאווה  בחדווה 
וחשיבותו לעתיד  רבדיו  בישראל על שלל  הפנסיה 
אזרחי ישראל, לא נוותר על המגיע לנו מהיצרנים, 
אותם יצרנים שניבנו ונבנים מעבודתנו הנאמנה רבת 

השנים”.
רוזנפלד ציין כי ארגון MDRT ישראל הינו ארגון 
עם מורשת עולמית של 91 שנה ובו חברים סוכנים 
לסוכני  עצמו  לחשוף  חייב  "הארגון  מדינות.  מ־75 
את  להצעיר  בישראל,  האפשר  ככל  רבים  ביטוח 
נותן  שהוא  הרב  המוסף  הערך  את  ולשדר  שירותיו 

לחבריו והוא בהחלט רב ועצום".
בתום דבריו קרא רוזנפלד לארגון MDRT להחדיר 
באופן משמעותי יותר את הטיפול בנושאי הפיננסים, 
ולהפוך אותם לכלי משמעותי יותר בהכנסות הסוכן.

 המבורגר, אבן חן, רוזנפלד ומנור

"
הדלאי למה אמר שכשאתה מדבר אתה אומר 
את מה שאתה יודע; כשאתה מקשיב אתה גם 
צריכים  הביטוח  סוכני  גם  חדש.  משהו  לומד 

לדעת להקשיב ולא לחשוש לשאול שאלות”.
כך אמר סו”ב מיכאל נוימן, יו”ר הוועדה הפנסיונית, 
בהרצאתו בכנס אילת על “עצמאות למקצוענים”. 
לדברי נוימן, “סוכן ביטוח מקצוען הוא בעל יושרה 
פנימית, לוקח אחריות ארוכת טווח לתוצאות, שואל 
שאלות אינטימיות כמו – מי יטפל בילדים אם יקרה 

לך משהו? כי זה חשוב למבוטח”.
למתן  מחויב  המקצוען  הסוכן  כי  נוימן,  טוען  עוד 
שירות ונמצא בתהליך לימוד מתמשך, כמו גם בעל 
ידע  לאסוף  אלא  ספוראדי,  ידע  “לא  שיטתי:  ידע 
לאורך כל הדרך, כדי שכשהלקוח יגיע לגיל 65 – 
ידברו על הפרישה. הסוכן המקצוען צריך להכיר את 
החוק על כל סעיפיו. הוא נמצא בתהליך השתכללות 
מתמדת – לא להביא יועץ ארגוני ולנוח בצד, אלא 

כל הזמן ללמוד ולהתקדם”, מדגיש נוימן.
הארצי  הכנס  שזה  הפנסיונית,  הוועדה  יו”ר  לדברי 
סוכן  והפנסיה,  החיים  ביטוח  בתחום  מוביל  שהוא 
על  לדעת  צריך  הוא  כי  ובלש,  חוקר  הוא  מקצוען 
קליני  פסיכולוג  גם  הוא  דבר;  כל  שלו  הלקוחות 
הלקוח:  בקרבי  לגעת  מפחד  ולא  ורואה,  שמקשיב 
תפחידו  אל  אליכם,  מגיע  פרישה  בגיל  “כשלקוח 

אותו במחלות הזקנה. תגידו לו – יש לך עוד 30 שנה 
לחיות, איך כדאי לחיות אותן נכון?”, הסביר נוימן.

לדבריו, מקצוענות היא חתירה למצוינות המלווה 
בתרבות עסקית אתית, “למקצוענים יש ערך מוסף 
הערך  על  ישלמו  הלקוחות  להחלפה;  ניתן  בלתי 
או  באינטרנט  להם  שיש  מה  לעומת  הזה  המוסף 
יותר  ישלמו  המוסדיים  הגופים  גם  פון.  בסמארט 
היא  וכלכלית  מקצועית  עצמאות  למקצוענים. 
נחלתם של המקצוענים. אין תחליף למגע האנושי 
אפליקציה  מכונה,  תוכנה,  טלפון,  מחשב,  שום   –
מה  את  לעשות  או  להחליף  יוכלו  טכנולוגיה  או 
שסוכן מקצוען עושה. סוכן מקצוען יודע לעשות 
צוואות,  למשל  דין;  מעורך  טוב  יותר  דברים 
יכול  מקצוען  סוכן  פייסט,  קופי  עושה  דין  עורך 
שעומדות  מקצועי,  הכי  באופן  צוואות  לבנות 
בחוק ומאושרות )ורבות כבר אושרו( על ידי בתי 

משפט”.

סו”ב מיכאל נוימן: “למקצוענים יש ערך 
מוסף שהלקוחות ישלמו עליו”

רונית מורגנשטרן

 נוימן
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מחוז י של  המיתולוגית  המזכירה  שפיר,  רדנה 
חיפה והצפון, פורשת מתפקידה. אלה הדברים 
אילת:  בכנס  שנערך  הפרידה  בטקס  שנשאה 
"זהו רגע מרגש עבורי. אתם מבינים מה זה לנסות 
לסכם 33 שנות עבודה במקום אחד? כן, 33 שנים. אני 
שייכת לדור ה־W וה־X, דור ה־Y לא מכיר שורדים 

כאלו.
"אני שוברת כאן כמה שיאים – 

סניף  מזכירת  בתפקיד  הקריירה  את  "התחלתי 
רבות,  שנים  ובתום  ביטוח,  סוכני  לשכת  של  חיפה 
אני יוצאת מכאן עם אפס קילומטראז' בעלייה בסולם 
התפקידים. כידוע, בסניף אין לאן לעלות. מה שכן, 
בתפקידים  אחרות  למחלקות  עזרתי  הפנוי  בזמני 
אחרים. חוץ מזה הכסא שלי נוח – אורטופדי למהדרין.
"אבל רגע, אני כן זוכרת משהו... המנהל בתל אביב 
ולאור  אצלו,  לפגישה  אותי  זימן  ז"ל,  ערן  צבי   –
 – למזכירתו  אמר  הקודמת,  הפקידה  עם  היכרותו 
אחרי חצי שעה תסלקו אותה. באותו יום הוא הזמין 

אותי לאכול אתו ארוחת צהריים והשאר היסטוריה.
לקראת   קשה  עבדתי  בהתחלה  איך  זוכרת  אני 
חברת  כשיש  עכשיו,  ובחיפה.  בירושלים  הכנסים 

הפקות – עם הקדמה והראייה המערכתית, שכל אחד 
צריך לעשות רק את מה שהוא יודע – זכיתי לחופש 
בכל כנס. בגלל נסיבות חיי באותה תקופה, שמנעו 
הנסיעות  הפכו  הארץ,  גבולות  את  לצאת  ממני 

לכנסים לחופשות שלי.
הפך  וזה  צורך  מתוך  לעבודה  יצאתי  בוקר  "בכל 
אצלי לתחביב; נהניתי כל יום לבוא לעבודה ולעשות 

את המוטל עלי.
"בהקשר זה נזכרתי במילים של קונפוציוס שהציע: 
'עסוק בדבר שאתה אוהב ולא תצטרך לעבוד אפילו 

יום אחד'. אבל העיקר שהמשכורת נכנסה לבנק.
"ויש לי עוד כמה שיאים – במשך 33 שנות עבודתי 
הוחלפו לעשרה יו"רים. אני לא מפרטת שמות כי לא 
עשיתי ביטוח חיים מיוחד לקטע הזה, וחיי חשובים 
ושמונה  מנכ"לים  כשבעה  החלפתי  ורגע,  לי... 

נשיאים.
"אני מאמינה מאוד באידיאולוגיה ובמשמעות של 
זה  מקצוע  כי  ספק  לי  אין  הביטוח.  בתחום  עבודתי 
פחות  לא  למבטח  המבוטח  בין  תיווך  ביותר;  נחוץ 
לא  זה  שמקצוע  מקווה  למשל.  דין,  מעורך  חשוב 

.Zייעלם בדור ה־
"אבל זהו זה, תם פרק ואני יוצאת לפרק הגמלאי 
של חיי. מקווה שאמצא לי מספיק תעסוקות, אחרת 

תיזהרו – עוד אגיע לכאן לעשות מילואים.
תמשיכו  שבעולם.  הטוב  כל  את  לכם  "מאחלת 
ראויים  למקומות  המקצוע  את  למנף  חייל,  לעשות 
ולהגביה עוף. שתהיו כולם בריאים ומאושרים. מודה 
אנשים  לי,  שהייתם  מי  עבור  ואחת,  אחד  כל  לכם, 

טובים באמצע הדרך.
"חיבוק גדול, אוהבת אתכם וכבר מתגעגעת. תמיד 

שלכם, חתומה בנשיקות – ירדנה שפיר".

"
גם אנחנו, הדור הצעיר שנחשב כדור ממוחשב, 
שיענה  ביטוח  ולסוכן  אנושי  לקשר  זקוקים 
ארי  בן  מירב  ח"כ  אמרה  כך  צרה".  בעת  לנו 
באילת.  הפנסיוני  הכנס  את  שסיים  בפאנל  )כולנו( 
המשחק"  שם  זה  "מקצוענות  הכותרת  תחת  בפאנל 
השתתפה גם ח"כ שרן השכל )ליכוד(; נשיא הלשכה 
סו"ב ליאור רוזנפלד; סגן הנשיא סו"ב יוסי אנגלמן 
ויו"ר הוועדה הפנסיונית סו"ב מיקי נוימן. את הפאנל 

הנחה הפרשן הכלכלי של מעריב יהודה שרוני.
השכל: "אצלנו סוכן הביטוח הוא משפחה. מעולם 
הביטוח  סוכני  לי.  שיענה  מדקה  יותר  חיכיתי  לא 
צריכים להיות דמות אמינה ושירותית. הם נמצאים 
בתאונות  שנפגעו  לקוחות  של  קשים  במצבים 

דרכים, או חלו במחלה קשה וסופגים הכל".
רוזנפלד: "סוכני הביטוח המקצועניים והיצירתיים 
תמיד יהיו כאן; הליווי המקצועי והאנושי הוא חשוב 
 – הביטוח  מחברות  דורשים  גם  אנחנו  לכן  ביותר. 

בכל מקום שיימכרו ביטוח באמצעות אפליקציות, 
אנו דורשים להיות שם".

המנחה  שאל  עליו  הדיגיטציה  לנושא  בהתייחסו 
עצמנו  מתאימים  "אנחנו  אנגלמן:  הסביר  שרוני, 
את  ולתת  מקצוענים  יותר  להיות  כדי  לקדמה 
מן  היוצאת  במכללה  לתקופה.  המתאים  השירות 
ושיעורים  סדנאות  ויהיו  יש  הלשכה,  של  הכלל 
הלשכה  נוספים.  ובנושאים  טכנולוגיה  בנושאי 

תעשה הכל כדי להתחבר לעולם הדיגיטילי".
נוימן התייחס גם להוראת הממונה בנושא צירוף 
עם  בפגישות  הסוכנים  את  שמחייבת  לרבים, 
ואמר:  עמלות,  יקבלו  לא  אחרת  מהעבר,  לקוחות 
"הממונה מנסה לייצר כל  הזמן מצב שהדיגיטציה 
או  המפקחת  מול  יושב  כשאני  הסוכן.  את  תחליף 
מול הפקידים הבכירים שלה, מסתבר שלכולם יש 
סוכן ביטוח. שאלתי אותם – 'אם אתה מקבל טלפון 
מהסוכן שאומר לך תבוא לפגישה – אתה בא?' כולם 

אומרים, 'מה פתאום'. אז למה אתם דורשים את זה 
ממני? הבעיה מאוד חריפה. חוזרי הממונה בתיאוריה 
יסכים  שלקוח  חושבת  היא  אם  אבל  נחמד,  נראים 
מקצוען  כשהסוכן  טועה.  היא  שנה,  בכל  לפגישה 
לטובתו  תוצאות  עליו שיראה  לסמוך  יכול  הלקוח 

בעוד 30 שנה".
נשיא  אמר  הכנסת  חברות  שתי  אל  בפנייתו 
כנסת  חברי  של  אווירית  רכבת  "הגיעה  הלשכה: 
התנגדו  וכולם  הביטוח  בסוכני  תמכו  כולם  לכנס; 
אקוניס  אופיר  השר  גם  כולל  הרגולציה  לעודף 
רוצים  אנחנו  גבאי.  אבי  העבודה  מפלגת  ויו"ר 
שהרגולציה  סבורים  הח"כים  אם  מעשים;  לראות 

היא בלתי נסבלת, צריך לקום ולעשות מעשה".
בתגובה אמרה ח"כ בן ארי: "אם לא הייתי מאמינה 
לנשיא  מבטיחה  הייתי  לא  הביטוח,  סוכני  בכם 
היו  הציבור  שפקידי  הבעיה  לכם.  לסייע  הלשכה 

לפנינו ויהיו גם אחרינו".

ירדנה שפיר, המזכירה המיתולוגית של 
מחוז חיפה והצפון, פורשת מתפקידה

רונית מורגנשטרן

סו"ב יוסי אנגלמן: "הלשכה תעשה הכל 
כדי להתחבר לעולם הדיגיטילי"

פאנל מיוחד לסיום הכנס באילת ‰ סו"ב מיקי נוימן: "מסתבר שגם לממונה וסגניה יש סוכן ביטוח"
רונית מורגנשטרן

פרידה מירדנה שפיר מזכירת מחוז חיפה והצפון המיתולוגית
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1. ליאור רוזנפלד ובת זוגו רנית 
2. משה פרץ 3. קובי אריאלי 

4. צביקה ויינשטיין, יוסי מנור, 
ליאור רוזנפלד, נאוה ויקלמן, 

ליאור הורנצ'יק, אלון אבן חן ורענן 
שמחי 5. עדי בן אברהם 6. קובי 
ורדי, אמיר אשל וליאור רוזנפלד 

מאירועי הכנס
1

3`

2

3`

4

67

5
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1

2

3`2

4

1. חן מזרחי 2. אסף אמדורסקי, יעל 
קראוס ושלומי שבן 3. דורון הורנפלד 4. 
יוסי וידר 5. לילך שם טוב 6. ירון גינדי, 
ערן יעקב ואפי נוה 7. אמו של רוזנפלד 
ואחיותיו חברות הלשכה 8. יעקב אשר, 

רחל עזריה, ליאור הורנצ'יק, ליאור 
רוזנפלד, נורית קורן, מיכל בירן, ירון 

גינדי, עיסאווי פריג', בצלאל סמטוריץ'

עוד מאירועי הכנס

5

6

8 7
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השקעות, י בתי  איגוד  מנכ"לית  מרוז,  וליה 
ולוועד  רביב,  אילן  האיגוד,  ליו"ר  הודיעה 
תוך  מתפקידה  תפרוש  כי  האיגוד  של  המנהל 
איגוד  של  הראשונה  המנכ"לית  מרוז,  חודשים.  כ־3 
מאי  מחודש  החל  בתפקידה  שמכהנת  ההשקעות  בתי 
2014, תשלים בכך כהונה של למעלה מ־4 שנים בראש 
האיגוד. בעקבות ההודעה החליט הוועד המנהל להקים 

ועדת איתור למינוי מנהל/ת חדש/ה.
מרוז אחראית על מספר מהלכים משמעותיים, לרבות 
קידום מוצר קופת גמל להשקעה, כניסת בתי השקעות 
לניהול "חיסכון לכל ילד", טיפול בחסמים לטובת קידום 
תהליכים דיגיטליים והגברת המעמד התחרותי של בתי 
ניהלה  תפקידה  במסגרת  הפיננסים.  בענף  ההשקעות 

והייתה  האיגוד  של  בפועל  הקמתו  את 
בתי  ייצוג  לצד  הכללי,  ניהולו  על  אמונה 
שונים  רגולציה  גורמי  מול  ההשקעות 

שונות(  ורשויות  הממשלה  משרדי  )הכנסת, 
ומול גורמי התקשורת, תוך קידום ושיפור מעמדם 

של בתי ההשקעות מול גורמי הרגולציה בענף הפיננסים.
מרוז מסרה: "לאחר כארבע שנות עשייה אינטנסיבית 
בהן הקמנו את האיגוד וביססנו את מיצובו כגוף מוביל 
ולצאת  הקדנציה  את  לסיים  גאה  אני  השפעה,  ובעל 
חשוב  מרכזי,  שחקן  הוא  האיגוד  כאשר  חדשה  לדרך 
ומשפיע בשוק ההון. לשמחתי, בשנים האחרונות הצלחנו 
הזרמנו דם חדש  לגרום להגברת התחרות בשוק ההון, 
לתעשיית הגמל, סייענו בהפחתת הריכוזיות ובהגברת 

האחריות כלפי ציבור החוסכים בישראל".
אילן רביב, יו"ר איגוד בתי ההשקעות, 
תרומתה  על  ליוליה  מודים  "אנו  מסר: 
האיגוד  הקמת  את  שהובילה  כמי  הרבה 
שנים.  מארבע  למעלה  בהצלחה  אותו  וניהלה 
עבודה רבה עדיין לפנינו, ענף הפיננסים בישראל הוא 
עדיין ענף ריכוזי שנשלט על ידי מספר מצומצם של 
תחרות  לחולל  ימשיך  האיגוד  ביטוח.  וחברות  בנקים 
נסייע  הישראלי.  ולשוק  הפיננסים  לענף  ולתרום 
ככל שניתן לחזון המבורך של הרגולטורים הנוכחיים 
להגברת התחרותיות בענף. בתי השקעות הם הגורמים 
היחידים בשוק שיכולים להוביל ליישום התחרות וכך 

נמשיך לפעול".

יוליה מרוז הודיעה על סיום תפקידה 
כמנכ"לית איגוד בתי השקעות

רונית מורגנשטרן

מרוז

אחרונה נושא המכוניות האוטונומיות נמצא ל
עלה  לראשונה  שבועי.  בסיס  על  בכותרות 
הנושא על מנת להציג את טכנולוגיית הדגל 
העולמית העכשווית. בחודש האחרון דווח בתרועה רמה 
אילון  טסלה,  מייסד  של  הגעתו  על  התקשורת  בכלי 
מאסק, לישראל - למטרות עסקים. טסלה הינה החברה 

המובילה כיום בתחום המכוניות האוטונומיות. 
להיות  דיגלה  על  וחרטה   2003 בשנת  הוקמה  היא 
האוטונומיות,  המכוניות  של  הראשונה  היצרנית 
הדרגתית  התקדמות  חלה  אכן  האחרונות  ובשנים 
והתחושה  לטכנולוגיה,  הקשור  בכל  הרכב,  בעולם 
באוויר היא שהעתיד כבר כאן והמכוניות האוטונומיות 
הנראה  בעתיד  ישראל  כבישי  את  לשטוף  הולכות 

לעין.
בראיון ל־TED מספר המראיין, שרק לפני כמה שנים 
אנשים היו לועגים לרעיונותיו של מאסק ואילו היום 
אך  חברתו.  המהפכניים של  הרעיונות  על  הוא מספר 
מידי  יותר  נשמע  כשהכל  אחרים  רבים  במקרים  כמו 
ורוד, ככל הנראה, ישנה בעיה. בחודשיים האחרונים היו 
מעורבים שני רכבים של חברת טסלה )מודל S ומודל 

X( בתאונות שהובילו למותם של אזרחים.
ריקול  על  הודיעה  טסלה  השנייה  התאונה  לאחר 
של רכבים מסוג S על מנת לתקן את מנגנון ההיגוי 
בהן. בעקבות מקרים אלו צנחה מניית טסלה בכ־20% 
לוט  טסלה  של  עתידה  לפתע  וכך,  האחרון.  ממרץ 
בערפל וסימן שאלה גדול מתנדנד ליד כל הפרויקטים 

היחידה  החברה  איננה  טסלה  אך  שלה.  העתידיים 
המפתחת טכנולוגיות אלה, היא רק דוגמא לכמה מהר 
ופיתוחים  להשתנות  עלולות  וטכנולוגיות  תוכניות 
עלולים לקפוא, להיכשל או אולי אפילו לפשוט רגל.

לא  כבר  שנים  חמש  כך שבעוד  על  מדברים  רבים 
מהחודשיים  המקרים  נהיגה.  ברישיון  צורך  יהיה 
האחרונים מלמדים כי יש לקחת בספק את כל הקשור 
נמצאות  לא  שעדיין  טכנולוגיות  של  פיתוח  לזמן 

בשימוש.
כמו כן, יש לזכור שבישראל ישנם גורמים נוספים 
כמו  האוטונומי.  הרכב  כניסת  את  לעכב  שיכולים 
בין  שהינו  כיום,  הרכבים  על  הגבוה  המיסוי  למשל 
הגבוהים בעולם, המיסוי על הדלק – כל אלה מהווים 
מקור הכנסה גדול ומשמעותי בהכנסות המדינה ולא 
בטוח שהמדינה תוותר כל כך מהר על הכנסות אלה.

התאמות  לערוך  יצטרך  הביטוח  ענף  כי  ספק  אין 
לקראת כניסתם של הרכבים האוטונומיים. ענף הביטוח 
תהיה  לא  ישתנו.  הביטוחיים  הכיסויים  שינוי,  יעבור 
חלק  וכדומה.  שלילות  תביעות,  למספר  התייחסות 
)חבות  היצרן  לאחריות  יעברו  הביטוחיים  מהכיסויים 
מוצר(. ביטוח הרכב יכלול כיסויים שאינם באים לידי 

ביטוי היום בעולם הרכב כמו למשל כיסוי הסייבר.
גם משרד התחבורה יצטרך להיערך ולוודא שהרכבים 
יודעים  הסביבה,  עם  "לדבר"  יודעים  האוטונומיים 
"לקרוא" את כלל התמרורים, הכבישים וסימני הדרך. 
לרכבים  המיועדים  מסלולים  יהיו  ותחילה  ייתכן 

לרכבים  המיועדים  מסלולים  לצד  בלבד  אוטונומיים 
פרטיים רגילים. 

בנוסף לאמור לעיל, יש לזכור כי היערכות לרכבים 
מבחינה  המדינה  התערבות  את  מחייבת  אוטונומיים 
במקרים  האחריות  נושא  להסדרת  ומשפטית  חוקית 
של תאונות עם רכבים אלה. סביר להניח שהמכונית 
האוטונומית המושלמת לא תיווצר בבת אחת, כך גם 
הדרגתית  תהיה  האוטונומיים  הרכבים  של  הכניסה 
ותיעשה בצעדים קטנים ואיטיים. כמו בכל התפתחות 
טכנולוגיות  ונסיגות,  התקדמויות  תהיינה  טכנולוגית 
חדשניות שחלקן ייעלמו וחלקן יישארו עמנו, הצלחות 
דרכים  תאונות  גם  וכמובן  כישלונות,  לצד  מסחררות 

צפויות לצערנו.
תהיה  האוטונומיים  הרכבים  שכניסת  למרות 
ומשרד  הביטוח  חברות  המדינה,  על  הדרגתית, 
התחבורה, להיערך כבר מהיום על מנת שהתהליך יהיה 

נכון עם מינימום תקלות ונזקים לציבור. 
בדיוק  למתי  בנוגע  מוחלטת  תשובה  אין  לסיכום, 
להערכתי,  אוטונומיים.  רכבים  רק  בישראל  ייסעו 
מכוניות  ייסעו  שבה  כזו  תהיה  המציאות  תחילה 
אוטונומיות לצד מכוניות מיושנות. במצב כאוטי שכזה 
יצטרכו כל כלי הרכב, המדינה, והרשויות למצוא דרך 
שיוכלו לפעול אלה לצד אלה, עד להטמעה מלאה של 

רכבים אוטונומיים בלבד. 
 

הכותב הוא יו"ר הוועדה לביטוח כללי בלשכה

כיצד תשפיע כניסתן של המכוניות 
 האוטונומיות על ענף הביטוח?

סו"ב ישראל גרטי

רכבי  העתיד  
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דרושים
לסוכנות ביטוח באזור ראש העין, דרוש\ה פקיד.

אפשרי ללא ניסיון, קורות חייםלשלוח למייל
silvi999999@gmail.com

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 

haimk@bp-ins.co.il  :למייל

לסוכנות ביטוח באזור רחובות גדרה דרוש/ה 

פקיד אפשרי ללא ניסיון קורות חיים לשלוח למייל 

silvi999999@gmail.com

לסוכנות ביטוח מובילה בירושלים דרוש/ה פקיד/ה 

 ביטוח אלמנטרי +מנהל/ת משרד קו"ח

 u@6313000.co.il פקס: 026313001
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 

 avi@rosental.co.il :אנגלית ברמה טובה. קו"ח למייל

לסוכנות ביטוח מצליחה וצעירה בחיפה , דרוש/ה 

חתם/ת אלמנטר, דובר/ת רוסית , בעל/ת ניסיון 

 בתפקיד . מתאים גם למשרת אם - חלקית או מלאה.

 danny@yeda-cfp.co.il למשלוח קו”ח למייל

לסוכנות ביטוח ברעננה, דרושה חתמת פרט + רכב/

דירה( למשרה מלאה תנאים מצויינים, עדיפות לידיעת 

 avi@rosental.co.il :אנגלית ברמה טובה. קו"ח למייל

שכירות משנה
התפנו 1-3 חדרים 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  
shlomo@ks-ins.co.il .052-2944888

מתפנים להשכרה 3 חדרים 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 50 מ”ר, נמצא 
בקומה 2 מתוך 4 )יש 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 3561156 – 052 או 
 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. 

פרטים: 052-2674820 052-6614880
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' 054-6780806 מייל: 

kobe@pro-gress .co.il
סוכנות ביטוח מאזור המרכז מעונינים לרכוש תיק 

ביטוח חיים ואו אלמנאטרי כולל מודלים גמישים ארוכי 

silvi999999@gmail.com :טווח לשלוח הצעות למייל

סוכנות ביטוח באזור השפלה מעוניין לרכוש תיק 

ביטוח חיים/אלמנטארי /גמל טלפון 0524297816 

agins51@gmail.com סודיות 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 משרדים. 0528741331  

Michaele@b4-u.co.il סודיות 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. נייד: 050-5368629 

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 למייל:

dudi@gamafinansim.co.il 

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

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצער משפחת פיליפס על 

פטירתו של חבר הלשכה

מאיר פיליפס ז"ל
שלא תדעו עוד צער

 לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערו של חבר הלשכה 

גילי ברנשטיין על פטירת בנו

עידו ברנשטיין ז"ל
שלא תדע עוד צער

חבריי סוכני הביטוח,

אחר  טלטלה  עובר  הביטוח  ענף  בהם  בימים 
תחת  נשמטים  ענפים  ועוד  מוצרים  ועוד  טלטלה, 
ידינו ומשווקים באמצעים ישירים, ולחילופין עמלת 
המכירה שלנו נשחקת יותר ויותר, אני מבקש להאיר 
את עיניכם ולהזכיר לכולנו כי אין עוד מקצוע כמו 

סוכן ביטוח ואת זה אף אחד לא ייקח מאיתנו.
שניתן,  טוב  הכי  הלקוח  את  מכיר  ביטוח  סוכן 
ביותר  החשוב  השירות  איש  הוא  ביטוח  סוכן 
ואיני  צריך  "מבוטח"  שלנו  בשפה  או  ש"לקוח", 
קל  ביטוח  מקרה  או  אסון  של  במקרה  רק  מדבר 

ככבד, קשה וחמור אלא גם בחיי היומיום.
יכול  הביטוח,  סוכני  חבריי  מכם,  מישהו  האם 
למצוא עוד מקצוע שמשלב גם שליחות, גם שירות 

הוא  לקוח,  ביטוח מבטח  סוכן  חברות? כאשר  וגם 
מכיר אותו בדרך הכי עמוקה ואינטימית שרק ניתן.
או  חיים  בביטוחי  הצעה  טופס  מילוי  בזמן 
בריאות, סוכן הביטוח מכיר את מצבו הרפואי של 
הלקוח המועמד לביטוח כאילו היה רופאו הפרטי; 
סוכן  המוטבים  מילוי  לשלב  מגיעים  כאשר 
המועמד  של  המשפחתי  מצבו  את  מכיר  הביטוח 
רבות;  שנים  האישי  חברו  היה  כאילו  לביטוח 
כאשר מגיעים למילוי השכר החודשי וההפרשות 
הסוציאליות מכיר סוכן הביטוח את כל הפרטים 
הפיננסיים כאילו היה רואה החשבון של המועמד 
וחלילה  וחס  ביטוח,  מקרה  קורה  כאשר  לביטוח; 
וביתומים, מי אם לא סוכן  צריך לטפל באלמנה 
הצ'ק  עם  כולם  לפני  וראשון  שם  נמצא  הביטוח 

שלעיתים רבות מציל משפחות.

מכאן גם באה השליחות. כאשר מבוטח טס לחו"ל 
הנסיעות  פוליסת  את  לו  עורך  הביטוח  וסוכן 
כאילו  המבוטח  של  זה  צד  גם  מכיר  הוא  לחו"ל 
היה סוכן הנסיעות שלו, כאשר מבוטח רוכש רכב 
למי הוא פונה ראשון? אל סוכן הביטוח שלו, וכך 
אוכל להמשיך עם דוגמאות רבות שכולנו מכירים 

ביומיום שלנו.
ומבקש  חבריי סוכני הביטוח, אני פונה אליכם 
להזכיר מדוע אנחנו במקצוע המאוד מאוד מעניין 
לסוכן  ביטוח".  "סוכני  שנקרא  הזה  ומאתגר 
ביטוח, אין עוד מקצוע שדומה לו. הסוכן הוא חבר, 
רואה חשבון, רופא, פסיכולוג, סוכן נסיעות, יועץ 

וכלכלן של מבוטח והכל בתפקיד אחד.

הכותב הוא יועץ נשיא הלשכה לביטוח כללי

סוכן ביטוח – אין מקצוע שדומה לו
בזמן שבו הדברים לא הולכים כמו שצריך, יש לזכור מדוע בחרנו במקצוע 

סוכן הביטוח ולמה העבודה שלנו היא כל כך חשובה

סו"ב קובי צרפתי
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