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חדשות הלשכה

לראשונה בתולדות הלשכה – מספר
החברים עומד על יותר מ־4,700
רוזנפלד" :שואפים לסיים את  2018עם כ־ 5,000חברים בלשכת סוכני ביטוח;
החלה העבודה על הכנס האלמנטרי שייפתח ב־ 12בנובמבר באילת"

רונית מורגנשטרן
אנחנו שואפים לסיים את  2018עם כ־5,000
חברי לשכה .אני חושב שלגייס בשמונה
חודשים של הנהגת הלשכה החדשה יותר
מ־ 300חברים נכון להיום בבוקר ,זה קצב מאוד
מכובד ויפה .הגיוס הוא מסיבי; בחודש יוני היה
שיא גיוס ללשכה והסוכנים מגיעים ומצטרפים".
כך מסר נשיא הלשכה סו"ב ליאור רוזנפלד,
לחברי הוועד המנהל בישיבתו האחרונה .לדברי
רוזנפלד ,בראיון אתו במגזין הבריאות של "ביטוח
ופיננסים" ,מספר חברי הלשכה עומד היום
לראשונה בתולדות הלשכה ,על יותר מ־4,700
סוכנים.
סו"ב רוזנפלד סיפר על הפעילות האינטנסיבית
של הלשכה בכנסת למניעת החקיקה בנושא סוכני
הנסיעות" .יש להם ארכה למכור ביטוחי נסיעות
לעוד שלושה חודשים .אם לא נמצה את הפעילות
הפרלמנטרית נפנה לפעילות משפטית .אנחנו
מקיימים דיונים עם כל חברי ועדת הכספים של
הכנסת ועם ראשי כל הסיעות בכנסת וגם חברי
הסיעות והכספים .בכנסת היו איגור מורי ,ליאור
הורנצ'יק ואני" ,אמר רוזנפלד.
מדובר בהצעת חוק שאישרה ועדת השרים
לענייני חקיקה לפני כחודש .על פי הצעת
החוק ,משרדי נסיעות יוכלו להמשיך ולמכור
ללקוחותיהם ביטוחי נסיעות לחו"ל ,בניגוד
להחלטת בג"צ לפיה סוכני נסיעות לא יוכלו
למכור ביטוחי נסיעות לחו"ל ,אלא אם הם
מחזיקים ברישיון מכירת ביטוח ,וזאת החל מה־1
ביוני  .2018מדובר בהצעת חוק שהוגשה על ידי
יו"ר סיעת ישראל ביתנו ח"כ רוברט אילטוב.
לבקשת שר התיירות יריב לוין התחייב משרד
האוצר להאריך את המועד המאפשר לסוכני
נסיעות למכור ביטוח נסיעות לחו"ל בארבעה
חודשים ,מה שאושר בידי הממונה על שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון דורית סלינגר ,עד השלמת
החקיקה .ההצעה תעלה לדיון בוועדת הכספים
לאישור.
נשיא הלשכה עדכן גם בנושא החלטת הביניים
של בג"צ בנושא "הסדר לרבים" ,ששלח את
רשות שוק ההון לבדוק אם ניתן להחיל את מסמך
ההבהרה בנושא מפרסומו ולא רטרואקטיבית:
"בג"צ למעשה שאל את המדינה ,את פרקליטות
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סו"ב רוזנפלד" .מקדמים הצעות חוק לטובת הסוכנים"

המדינה שייצגה את רשות שוק ההון :מה היתרון
של מסמך ההבהרה הזה .בכך למעשה אימץ את
דעתנו ועמדתנו" .הנשיא עדכן את חברי הוועד
בפעילות החקיקה שמובילה הלשכה" :הצעת חוק
נוספת שמתקדמת בימים אלו מדברת על חיסכון
לכל חייל בשנה השלישית שלו בשירות הצבאי,
ותוגש בזמן הקרוב על ידי ח"כ מיכל בירן ,והיא
גם תזכה לתמיכה .הצעת חוק נוספת היא הגבלת
סמכויות הממונה על רשות שוק ההון ,שהוגשה על
ידי ח"כ נורית קורן ,הצעה שמדברת על ניירות
העמדה ,שלא ישמשו מסמכים מחייבים .גם את
שינוי 19א נקדם בקרוב ,דבר שיאפשר לסוכני
הביטוח עוד ערוצי פרנסה".
עוד ציין רוזנפלד כי העיתונות הפכה יותר
מאוזנת בהתייחסות שלה לסוכני הביטוח בעקבות
פעילות הלשכה בנושא.
לגבי הפעילות בכנסת בנושאים אחרים סיפר
הנשיא" :השתתפנו בדיון בוועדת הכספים של
הכנסת בנושא של שתי תביעות בביטוח רכב;
בנושא הזה הייתה החלטה חד משמעית של יו"ר
הוועדה ח"כ משה גפני ,שהודיע לרשות שוק ההון

ואיגוד חברות הביטוח להביא פתרון לפתחה של
ועדת הכספים בחודש הקרוב ,ואם לא הוא יוביל
לחקיקה בנושא שתי תביעות .ההחלטה שלו
הייתה מאוד נחרצת ועמידתו איתנה לצד סוכני
הביטוח" .עוד הוסיף ,כי הלשכה יוזמת חקיקה
שתיתן פתרון בנושא חברות ההשכרה והליסינג
בתביעות צד ג'" :הצעת החוק הזו מחייבת את
חברות הליסינג וההשכרה לבצע ביטוח צד ג' כדי
שיהיו מפוקחות על ידי רשות שוק ההון ,ויהיו
חייבות לטפל בתביעות בזמן ולא למשוך אותנו",
אמר רוזנפלד וציין את פעילותו הנמרצת של
ישראל גרטי ,יו"ר הוועדה האלמנטרית ,בנושא.
רוזנפלד סקר את פגישת הלשכה לפני שלושה
שבועות עם בעלי הסוכנויות הגדולות בישראל:
"נקיים פגישה עם בעלי סוכנויות נוספות ,עלו
רעיונות והצעות ובהחלט היה סיעור מוחות
מכובד".
לדברי נשיא הלשכה ,ב־ 4בספטמבר הקרוב
יתקיים כנס פיננסים של הלשכה בגני התערוכה
בתל אביב .כמו כן ,נערכה ישיבה ראשונה בנושא
כנס האלמנטרי שיתקיים באילת.
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חדשות הביטוח

מהמלצות הוועדה הפרלמנטרית :ביטול
חובת פרישה לפי גיל
עוד מהמלצות הוועדה  -הקלות במיסוי למעסיקי אזרחים ותיקים  ‰אלה חלק מהמלצות דוח
הביניים של הוועדה הפרלמנטרית העוסקת בתכנית האב הלאומית בתחום הזקנה

רונית מורגנשטרן

א

וכלוסיית ישראל מזדקנת במהירות;
שיעור הישראלים בני יותר מ־ 65הוא
כ־ 11%מהאוכלוסייה ,וב־ 2035שיעורם
יתקרב ל־ .15%כך עולה מדוח הביניים של
ועדה משותפת לוועדת העבודה והרווחה וועדת
הכלכלה ,בראשות ח"כ טלי פלוסקוב (כולנו).
הדוח והמלצותיו הוגשו השבוע כחלק מתוכנית
האב הלאומית בתחום הזקנה ,שנועדה להכין את
ישראל למה שהדוח מגדיר "כאחד המשברים
החברתיים הגדולים ביותר שידעה המדינה" .את
הוועדה מלווים כיועצים סוכני הלשכה יואל זיו
וורדה לבקוביץ ,והיועץ הסיעודי גבי נקבלי.
בין ההמלצות הבולטות בדוח  -ביטול חובת
הפרישה על פי גיל ,הקלות במיסוי למי שיעסיק
אזרחים ותיקים ,מיגור העוני ועשרה ימי חופשה
נוספים בשנה לבני משפחה המטפלים באזרחים
ותיקים בביתם.

תבוטל חובת פרישה
הוועדה ממליצה לבטל את חובת הפרישה
מעבודה מחמת גיל הקבועה היום בחוק ולהמירה
בפרישה על רקע אי התאמה תפקודית בלבד .שר
הרווחה יקבע ,בהתייעצות עם שר הכלכלה ושר
האוצר ,תקנות לפרישה תפקודית.
בנוסף ממליץ דוח הביניים להסיר את החסמים
המבניים המקשים העסקת מבוגרים על ידי
קידום יצירת מסלול תעסוקה אלטרנטיבי במשק,
הגדרת מקצועות נדרשים בשירות המדינה ואישור
המשך העסקה במקצועות אלו; הרחבת המקצועות
בשירות המדינה שבהם אפשר להמשיך להעסיק
עובדים לאחר גיל הפרישה הרשמי.
כיום מאושרים לצורך זה  60תקנים של אזרח
ותיק ,ומוצע להרחיב את התוכנית ולתקצב אלף

ח"כ פלוסקוב

משרות תקניות בשלוש השנים הבאות .עוד ממליצה
הוועדה בנושא זה :לתת הקלות במסים ובתשלומי
הביטוח הלאומי למעסיקים שיעסיקו אזרחים
ותיקים; לסייע תקציבית לארגונים העוסקים
בקידום תעסוקת מבוגרים ופועלים להגדלת מספר
המפעלים והארגונים המוכנים להעסיק אזרחים
ותיקים ,לגיוס אזרחים ותיקים המעוניינים לעבוד
ולחבר ביניהם להפחית את שיעור הקיזוז של קצבת
הזקנה כנגד הכנסה מעבודה מ־ 60%ל־.30%
הוועדה ממליצה גם כי תוספת הוותק לקשישים
תינתן באופן בלתי תלוי מקצבת השלמת הכנסה ,ולא
תתקזז בגינה כפי שנעשה כיום .בנוסף ,מומלץ כי
קצבת הזקנה תוצמד לשכר הממוצע או מדד המחירים
לצרכן  -הגבוה בין השניים  -בעוד כיום מוצמדת
הקצבה רק למדד המחירים לצרכן ,מה שהביא
לשחיקתה בשנים האחרונות נוכח האינפלציה הנמוכה
במשק .הדוח מציע גם כי הקצבה תהיה קבועה בכל

גיל ולא תלך ותגדל ככל שגיל האזרח בפנסיה עולה.
בישראל יש עוני בקרב האזרחים הוותיקים.
כ־ 23.2%מבתי האב שבראשם אזרח ותיק היו
מתחת לקו העוני ב־ .2015הוועדה ממליצה בין
היתר כי .1 :החלטה ממשלתית על מיגור העוני
בקרב האזרחים הוותיקים ותבטיח שלא יהיה עוד
אזרח ותיק עני בישראל .2 .שינוי מדידת קו
העוני ,שיובאו בו בחשבון האמצעים שמבטיחים
קיום נאות ,בהתחשב בהכנסות של האזרחים
הוותיקים .3 .להחריג את תוספת הוותק מחישוב
השלמת הכנסה כדי שאותם קשישים יוכלו
לקבל תוספת ותק .4 .הצמדת קצבת הזקנה
האוניברסלית המשולמת לכל אזרח ותיק לשכר
הממוצע במשק או למדד המחירים לצרכן – הגבוה
מהשניים .התוספת הנובעת מההצמדה לא תחושב
כהכנסה לצורך חישוב השלמת הכנסה .5 .גיל
אחיד לקצבה – תבוטל הדיפרנציאציה בגיל בכל
הקשור בקצבאות הזקנה ותינתן קצבה זהה לכל
אזרח ותיק מעל גיל הפרישה .6 .כל אזרח ותיק
הזכאי להשלמת הכנסה יהיה פטור מתשלום
בעבור תחבורה ציבורית ,מהשתתפות ברכישת
תרופות ומתשלום בעבור ביקור רופא .גיל הזכאות
לטיפול שיניים חינם ירד ל־. 70כמו כן ,כל אזרח
ותיק יהיה זכאי לסיוע משפטי חינם .7 .הגדלת
ההשתכרות מעל גובה הקצבה .8 .הקמת מרכזי
מיצוי זכויות ברשויות המקומיות.
הדוח ממליץ להקל על משפחות המטפלות
בקשישים סיעודיים בביתם ,בין היתר באמצעות
מתן סיוע כספי כללי לבני משפחה המטפלים
באופן קבוע ורציף באזרח ותיק סיעודי .מומלץ
להקצות לבני משפחה המטפלים באופן אינטנסיבי
ולאורך זמן בקשיש סיעודי עשרה ימי חופשה
בשנה לצורך טיפול זה.

המכלול שלי התחדש!

מתקדם יותר ,יעיל יותר ומותאם עבורך

דיגיטל עבורך ,לשנים של צמיחה
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חדש! אפליקציה המאפשרת הזדהות מהירה
באמצעות קוד מקוצר או טביעת אצבע

חדשות הביטוח

סלינגר" :מהיום מסמך הנמקה מלא הוא
ברירת מחדל בשיווק מוצר פנסיוני"
חברות הביטוח זועמות :מסמך ההנמקה סותר את יכולת השימור; הלשכה :עומס
מיכוני מיותר על הסוכנים שספק אם יעמדו בו עד תחולת החוזר
רונית מורגנשטרן

ה

ממונה על שוק ההון ,דורית סלינגר,
פרסמה השבוע חוזר סופי ובו תיקון
לנושא מסמך ההנמקה .על פי התיקון
מסמך הנמקה מלא ישמש מעתה כברירת המחדל
לכל שיווק פנסיוני ללקוח ,בכפוף לחריגים ופניה
למסלקה ,גם אם לא מדובר בבעל רישיון חדש .גם
שיחת שימור שמבצע בעל רישיון או גוף מוסדי,
תחשב כמחייבת מסמך הנמקה מלא.
עוד נקבע בתיקון כי "בעל רישיון יציין ,בין יתר
השיקולים ,את העלות הכוללת של דמי הניהול
במוצר הקיים של הלקוח והמוצר המומלץ .המליץ
בעל רישיון על קופת גמל לקצבה יציין עלויות
כאמור גם לגבי סוגי קופות הגמל לקצבה האחרות.
העלות הכוללת תחושב בהתאם להוראות נספח ב'.
עלות חודשית – בעל רישיון יפרט את הרכב
העלות החודשית של מוצר הביטוח ,לרבות קיומה
של הרחבה ביטוחית ועלותה ,ויציין האם העלות
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הנמקה ממוקד או סיכום שיחה וכעת מיום
החודשית קבועה או עולה לאורך השנים.
פרסום החוזר מחייבות מסמך הנמקה
אם העלות החודשית קבועה יש לציין
מלא .מדובר במסמך מסובך מורכב וספק
מהי .אם העלות החודשית עולה ,יציין
אם תוך שנה יספיקו למכן אותו בצורה
בעל הרישיון את העלות החודשית
שתשקף את הדרוש בחוזר פנסיוני חדש",
הנוכחית והעלות המרבית בשל מוצר
רוטקופף
ציין בן אברהם.
הביטוח ,ככל שקיים הנתון בממשק האחזקות.
בנושא חיוב במסמך הנמקה מלא בשימור לקוח,
בעל רישיון יציין האם ניתנה הנחה וככל שניתנה
הנחה ,יפרט את שיעור ההנחה ,תקופת ההנחה ,טוען מנכ"ל איגוד חברות הביטוח גיא רוטקופף,
התנאים להמשך מתן ההנחה והעלות המקורית שהנושא נמצא עדיין בדיון בוועדת הכספים
במסגרת תקנות הניוד ,וכי החוזר עוקף את
ללא מתן ההנחה".
בתגובה אמר עו"ד עדי בן אברהם ,יועמ"ש הוועדה" :על רשות שוק ההון לכבד את הרשות
הלשכה" :אין לי אלא להצר כי שינוי כה דרמטי המחוקקת ,אך מעבר לכך קביעת עובדות מוגמרות
במסמך שהוא כה חיוני להליך השיווק הפנסיוני ,באמצעות מסמך הנמקה לפני שהכנסת תאשר את
הממונה מחייבת אותו מהיום להיום וללא כל התקנות ,חותרת תחת המשמעות המשפטית של
תקופת זמן מינימלית ליישום .ההחלטה לקבוע כי אישור ועדת הכספים – והופכת אותה לחותמת
מסמך הנמקה מלאה יעשה כעת לברירת מחדל ,גומי" .איגוד חברות הביטוח מתכנן לכנס דיון
תוך צמצום לא מעט פעולות שבעבר הצריכו מסמך דחוף בנושא בוועדת הכספים.
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חדשות הביטוח

מקדמים את
ה"קארפול" בישראל

סלינגר" :אין צורך בפוליסות ייעודיות בנסיעה
שיתופית – היא מכוסה במסגרת הפוליסות
התקניות לרכב"

רונית מורגנשטרן

סו"ב ישראל גרטי

ה

ממונה על שוק ההון ,דורית סלינגר ,פרסמה ביום שני עמדה לפיה
הסעה שיתופית העומדת בתנאים המנויים בתקנות התעבורה ,מכוסה
במסגרת פוליסות ביטוח רכב חובה ורכב רכוש ,בהתאם לפוליסות התקניות
ואינה מחייבת רכישת פוליסות ייעודיות.
במשרד האוצר מקווים כי פרסום העמדה יביא לגידול השימוש ב"קארפול"
וימשיך את מגמת הפחתת השימוש ברכב פרטי ,תוך שימוש בטכנולוגיות
לקידום נסיעות שיתופיות ,אשר בהתאם למחקרים בעולם מעידים על
יכולתן להביא להפחתת הגודש בכבישים.
בדצמבר  2017חתם שר התחבורה ,ישראל כץ ,על תקנות חדשות
המאפשרות ביצוע הסעה שיתופית ברכב פרטי "קארפול" ,בה הנהג
והנוסעים מתחלקים בעלויות הנסיעה ,כאשר הסכום המקסימאלי יעמוד על
שני שקל לק"מ .לפי התקנות ,בעל הרכב לא יכול לבצע יותר משתי הסעות
שיתופיות ביום ,ומספר הנוסעים בהסעה לא יעלה על ארבעה נוסעים,
מלבד הנהג .כמו כן ,בעל הרכב לא יוכל לבצע הסעה שיתופית ללא תיאום
מראש עם הנוסעים.
התקנות נועדו לעודד ולקדם את השימוש בתחבורה שיתופית שלא
למטרות רווח ,כך שהתפוסה הממוצעת ברכב ,העומדת כיום על  1.2אנשים,
תגדל ותסייע בהפחתת הגודש בכבישים.
עם אישור התקנות התקבלו במשרד האוצר ,רשות שוק ההון ומשרד
התחבורה פניות רבות מגורמים בשוק אשר ביקשו לדעת האם הסעה
שיתופית ,שעומדת בהוראות התקנות ,מכוסה במסגרת פוליסות ביטוח
לרכב (חובה ורכוש) ,או שנדרש לרכוש פוליסות ביטוח רכב ייעודיות
לנסיעה שיתופית .לנוכח השאלות ,פרסמה הממונה את עמדתה בנושא.
שר האוצר ,משה כחלון ,מסר" :משרד האוצר מבצע פעולות שונות כדי
לעודד נסיעת המונים ולהפחית את מספר כלי הרכב הנוסעים בכבישים,
לרבות שימוש בתמריצים כלכליים .אני מברך על פרסום עמדת הממונה
וסבור שפעולה כזו תסייע בהשגת המטרה שהצבנו לעצמנו".
הממונה על שוק ההון ,דורית סלינגר" :אני סבורה שהעמדה שפרסמנו
היום תעניק ודאות לציבור ותעודד אותו לעשות שימוש בפלטפורמת
נסיעה שיתופית .יצירת תשתית ביטוחית ראויה עבור נהגים העושים
שימוש בפלטפורמה זו הינה צעד ראוי וחשוב להפחתת העומס בכבישים
ולהקלה על הציבור".

דרכים  -שירותי זגגות

להקדים תרופה
למכה :כך תכינו את
לקוחותיכם לקראת
רעידת אדמה

ג

ל רעידות האדמה שפוקד את ישראל בימים האחרונים מצריך מאיתנו,
סוכני הביטוח ,לעדכן את לקוחותינו במספר נקודות חשובות:

1
2

מבוטחים בביטוח דירה ,בעלי משכנתה  -לכולם יש ביטוח מבנה הכולל
כיסוי מפני רעידת אדמה (כך הבנק מחייב) ,אולם לרובם אין ביטוח
תכולה ולכן הם עדיין חשופים לנזק לתכולה ויוותרו ללא כיסוי ביטוחי.
מבוטחים בביטוח דירה שהפוליסה שלהם כוללת כיסוי מבנה ותכולה
ללא כיסוי רעידת אדמה  -יש להציע להם להוסיף את הכיסוי .אני
ממליץ לתעד את הפנייה אליהם גם במידה והם אינם מעוניינים להוסיף
את הכיסוי.
ביטוח רכב – לרוב הגדול של המבוטחים אין כיסוי רעידת אדמה.
הכיסוי בגין רעידת אדמה לרכב ממוצע הינו עשרות שקלים בודדים
לשנה.
ביטוח רכוש – בתי עסק וקבלנים ,בשל העלויות הגבוהות יחסית,
נמנעים מלרכוש כיסוי זה ועל כן ,אני ממליץ לפנות למבוטחים אלו,
ולהציע להם את הכיסוי תוך הסברת חשיבותו ואף לתעד את הסכמת או אי
הסכמת המבוטחים.
לסיכום ,מרבית האוכלוסייה
מבינה את חשיבות הכיסוי
מפני רעידת האדמה ,אך
חלקם מוותרים עליו על
מנת לחסוך בעלויות .חלק
לא מבוטל סבור כי באם
תתרחש קטסטרופה המדינה
תדאג להם .חשוב להסביר
כי הביטוח הממשלתי מכסה
נזקים בגין נזקי מלחמה ואינו מכסה אירועים המתרחשים בשל רעידת אדמה.
אנו ,כסוכני ביטוח ,האמונים על ההגנה על רכושם של המבוטחים מחויבים
להקדים תרופה למכה ,לעדכן ולהסביר למבוטחים על חשיבות כיסוי זה.

3
4

הכותב הינו יו"ר הוועדה האלמנטרית בלשכת סוכני ביטוח

בחר דרכים  -שרותי זגגות

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

!ר ותת

ש
שאיחררוייוותת
בבאח

* השרות יינתן בהתאם לכתבי השרות הרלוונטיים.
כתובת :רחוב המצודה  23אזור,
טלפון ,03-5761280 :פקס073-2112390 :
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שרותי זגגות

חדשות הביטוח

משרד האוצר פרסם את המכרז לביטוח רכב
פרטי לעובדי מדינה לשנים 2019־2020
לראשונה – הזוכה במכרז תבטח את העובדים במשך שנתיים במקום שנה עד כה  ‰סו"ב
גרטי" :אזרחי ישראל יסבסדו הפסדי הזוכה במשך שנתיים"

רונית מורגנשטרן

א

גף החשב הכללי במשרד האוצר פרסם
השבוע את מכרז לביטוח רכבם הפרטי
של עובדי המדינה וגמלאיה לשנים
2019־ .2020זהו מכרז ביטוח הרכב מהגדולים
במדינה ,ובמסגרתו מבוטחים כ־ 66אלף כלי רכב,
מתוכם כ־ 28אלף רכבים בהשתתפות המדינה .סך
ההיקף הכספי של ההתקשרות נאמד בעלות של
מעל  300מיליון שקל .המועד האחרון להגשת
מועמדות למכרז הוא ה־ 6בספטמבר .2018
בשנת  2018זכו במכרז האוצר חברות הביטוח
מגדל ,הראל ושירביט .המכרז מיועד לעובדי
המדינה ,בני ובנות זוגם וכן לגמלאי שירות
המדינה.

השירות קובע
במכרז החדש נערכו מספר חידושים שנועדו
להוזיל את עלות הביטוח במכרז תוך שמירה
על שירות איכותי ועידוד נהיגה נכונה בקרב
העובדים:
 ‰עידוד נהיגה נכונה על ידי הוזלת הביטוח
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הארכת המכרז לתקופה של שנתיים
במקום שנה תקל על העובדים בעת
חידוש הפוליסות ותעודד את סביבת
העסקים בשוק הביטוח .בנוסף ,אנו
סבורים כי השימוש במדד השירות
של רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
לשם בחירת הזוכים עשוי להביא
לעלייה בטיב השירות בחברות ביטוח
הרכב לכלל המבוטחים במדינה".

לנהגים זהירים.
 ‰לראשונה ,המכרז נערך לשנתיים
במקום לשנה אחת ,וכולל מנגנון
לשמירה על מחיר הפוליסה בשנה
השנייה .שינוי זה עתיד להקל על
המבוטחים לחדש את פוליסות ביטוח
הרכב שלהם.
‰הגדלת מרכיב איכות השירות למבוטחים
סו"ב גרטי
שנועד לתמרץ את חברות הביטוח במתן שירות
איכותי.
האזרחים יסבסדו
 ‰עידוד נהיגה נכונה על ידי הוזלת הביטוח
בתגובה מסר סו"ב ישראל גרטי ,יו"ר הוועדה
לנהגים זהירים.
ממשרד האוצר נמסר ,כי במכרז ייבחרו מספר לביטוח כללי בלשכה" :קולקטיב עובדי המדינה הינו
חברות שיציעו את עלות הביטוח הזולה ביותר הקולקטיב הגדול ביותר ,עם תנאים מיוחדים ,שידוע
לסל הרכבים במכרז ,כאשר יינתן יתרון לחברות שהינו הפסדי לחברות הביטוח .מי שבפועל מסבסד
המעניקות איכות שירות גבוהה למבוטחיהן ,על פי את מבוטחי הקולקטיב הינם שאר אזרחי ישראל,
שאינם מבוטחים בקולקטיב".הפעם המכרז הינו
המדד שמפרסמת רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון.
יוסי איצקוביץ ,סגן בכיר לחשב הכללי" :אגף לשנתיים ולא לשנה  -המשמעות הינה שגם אם
החשב הכללי במשרד האוצר פרסם מכרז המביא לידי הקולקטיב יהיה הפסדי ביותר הפרמיה לא תעלה,
ביטוי את מחויבות האגף לעידוד התחרות במשק .ומי שיסבסד את ההפסד יהיו שוב  -אזרחי ישראל".

חדשות הלשכה

"בזכות הלשכה נוכל לאתגרים הלא פשוטים"
רונית מורגנשטרן

כ

־ 200סוכנים השתתפו בכנס מקצועי מוצלח
נוסף של מחוז חיפה והצפון ,שבראשות סו"ב
מיכה אדוני.
את הכנס פתחה יו"ר סניף חיפה סו"ב אניה לוין,
שאמרה" :אנו כלשכה מתמודדים עם אתגרים לא
פשוטים אבל נוכל להם .נשמעים קולות הקוראים
לייתר את סוכני הביטוח .זה לא יקרה! ענף הביטוח
לא יוכל להתמודד בלי סוכן ביטוח מקצועי .אנו
בעד הדיגיטציה אולם רוצים להיות יחד אתה ,עם
תמורה הולמת .חברות הביטוח מנצלות את המצב
ועובדות מעל ראשי הסוכנים".
יו"ר סניף טבריה גליל עמקים־נצרת ,סו"ב
מוחמד חטיב ,אמר" :המפקחת הכריזה מלחמה על
סוכני הביטוח .אנו כלשכה לא נוותר ונילחם על
פרנסתנו .אני מודה לנשיא הלשכה סו"ב ליאור
רוזנפלד ולהנהגת הלשכה שעושים עבודה מצוינת
בשמירה על פרנסתו ומעמדו של הסוכן .כל ניסיון
לפגוע ולייתר את סוכן הביטוח ייכשל .אני מברך
את סו"ב ישראל גרטי יו"ר הוועדה האלמנטרית
ביוזמה המבורכת למצוא פתרון למגזר".
סו"ב אדוני סיפר בכנס על "משהו קטן וטוב מבית
היוצר של לשכת סוכני ביטוח"; הוא הזמין לצדו את
יו"ר הוועדה לקשרי קהילה סו"ב אלי שטרק וסיפר
על מחווה יוצא הדופן שנעשה ל 20-נערי בר מצווה
ממשפחות מצוקה.

סו"ב לוין ,קופל וסו"ב חטיב .משמאל :סו"ב אדוני וגל

אדוני עדכן את באי הכנס במספר נושאים חשובים
שהלשכה מטפלת בהם והדגיש את הלובי הפוליטי
שיצרה הלשכה" .לשכת סוכני ביטוח היא החומה
המגינה על סוכני הביטוח ופרנסתם" ,הדגיש.
בסיום דבריו דיבר אדוני על חשיבות המסע לפולין
והקריא קטע מרגש שכתב.
תכני הכנס היו מגוונים וקצרו תשבחות מצד
הנוכחים .המרצים היו :סו"ב אודי אביטל ,יו"ר ועדת
פיננסים; סו"ב אייל רחוביצקי ,חבר הוועדה; שחר

שירצקי ,סמנכ״ל תחום ביטוח באיתוראן; עו"ד
עדי בן אברהם; רו"ח זיו ריקלין; אלון גל ,ולקינוח
נשמעה הרצאתו המרתקת של הכתב הבכיר של
תכנית עובדה ,עמרי אסנהיים.
מנכ"ל הלשכה רענן שמחי כיבד את הכנס
בנוכחותו .אדוני מבקש להודות במלוא המחמאות
"לשי שמש מנהל השיווק על הארגון הנפלא".
בכנס היו שותפות איתוראן ,סמארטי ,סנקס וקופל
גרופ.

פרישת השבוע

פרישה ,חצי פרישה
סו"ב אייל רחוביצקי

ב

שנה האחרונה פגשתי לקוחות רבים
שממשיכים לעבוד מעבר לגיל הפרישה.
חלק מהם עובדים כי אין להם ברירה,
ורמת הקצבה שלהם פשוט לא מספיקה .חלק אחר
לא מתכוונים לפרוש כי העבודה מעניינת אותם
או שהם בעלי השליטה בחברה .במקרים רבים ניתן
לקחת קצבה ,ולקבל אותה פטורה ממס ,וכך לשפר
משמעותית את המצב הכלכלי של הפורש.
אספר על מ ,.שעבד בהובלות רוב השנים ,והיום,
בגיל  ,72מלווה טיולים .באחת הפגישות הוא סיפר
לי שהתכנית הכלכלית שלו היא פשוט יום אחד לא
לקום בבוקר .היום אני מלווה אותו ועוזר לו להוציא
את המקסימום כדי שזה לא יקרה.
למ .היו מגוון תכניות פנסיוניות ,והקצבה המצטברת
שלהן לא עלתה על  4,000שקל .המשכורת שלו כמלווה
טיולים לא גבוהה ,ועומדת על כ־ 5,000שקל בחודש.
העקרונות שהנחו אותנו בתהליך היו:
 .1להשיג את הקצבה המרבית עבורו (אשתו מקבלת
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קצבה גבוהה ,ואינה תלויה בו).
 .2לחסוך במס הכנסה ככל שניתן.
 .3להשאיר מעט כסף בצד לשעת חירום/חיזוק ההכנסה
השוטפת.
בנינו תכנית ,ובה הוצאנו קצבה שכולה פטורה
ממס ,וזאת על ידי הליך קיבוע הזכויות .מ .ממשיך
לעבוד כמדריך טיולים ,וכל ההכנסה שלו פטורה.
בנוסף ,ריכזתי את כל היתרות הקטנות שצבר אצל
גוף פנסיוני אחד ,ממנו יכול למשוך בעת הצורך
השלמה לקצבה .בעתיד ,כאשר יפסיק לעבוד כמלווה
טיולים ,מיתרות אלו נוציא תשלום של עוד 2,000
שקל לחודש.
מה יעשו בעלי השליטה בחברות?
במקרה של א ,.שותף מנהל בחברה בתחום ההובלות,
החלטנו להוציא קצבה מקרן פנסיה ותיקה .במקביל
הוצאנו פטור מרבי על הקצבה ,ומכיוון שהוא מתכוון
להמשיך לעבוד עוד שנים רבות ,לא הוצאנו קצבאות
מפוליסות שיש בהן מרכיבי ברירה ורכיבים הוניים.

לא .יש תכניות להוציא פיצויים כאשר יסיים לעבוד,
ולכן דאגנו לשמור יתרה עתידית למשיכת מענק
פטור לצורך משיכת הפיצויים.
לסיכום ,א .מקבל קצבה של  2,500שקל ,ובמקום
לשלם עליה  35%מס ,היא פטורה לחלוטין .א .ממשיך
לעבוד במסגרת החברה ונהנה מהעבודה ומהחיים.
התכניות הפנסיוניות ההוניות ממשיכות לצבור רווחים
פטורים ממס גם אם ימשוך אותן בסכום חד פעמי
בהמשך .והכי חשוב ,הוא יוכל למשוך את הפיצויים
הפטורים בעתיד ,וגם השארנו לו את כל הגמישות
לביצוע פדיונות וקבלת קצבאות כשבעתיד ,בין אם זה
בעוד  5או  15שנה ,יוכל לפרוש בראש שקט.
את א .הפנה אלינו סוכן הביטוח המטפל בחברה.
בעקבות הטיפול ושביעות הרצון של הלקוח
נפתחו הזדמנויות חדשות לסוכן גם מול בעלי
השליטה האחרים בחברה וגם מול הצוות המנהל.
הכותב הינו מומחה בתכנון פרישה ,חבר ועדת
הפיננסים בלשכת סוכני ביטוח

השתתפות עצמית
… מזל טוב לשי שמש ,מנהל השיווק
המוכשר והבלתי נלאה של הלשכה,
להולדת בתו לירי .לירי היא בתם
השנייה של שי ורעייתו ליטל ,אחות
לרני הקטנה .הרבה נחת!

סו"ב קסלמן
וביתו שיר

… מזל טוב לסו"ב דני קסלמן ,יו"ר מחוז
השרון ,שחיתן את בתו שיר ,ומזל טוב
לזוג הצעיר שיר ובחיר ליבה  -איתי
חזון.
…'אקסלנס גמל והשתלמות' מקבוצת
הפניקס הודיעה על מינויו של עידו
בדש לתפקיד משנה למנכ"ל החברה.
בדש ( ,)40נשוי ואב לשניים מהרצליה,
בוגר מנהל עסקים עם התמחות
במימון מהמרכז הבינתחומי ובעל
רישיון ניהול תיקי השקעות (רשות
ני"ע) ורישיון שיווק פנסיוני (משרד

סוכני יונט בטיול בסלובניה

האוצר) .בדש כיהן בעשר השנים
האחרונות במגוון רחב של תפקידי
ניהול ומכירות בחטיבת הלקוחות
בחברה.
אורי קיסוס ,מנכ"ל 'אקסלנס גמל
והשתלמות'" :עידו מייצג בעיניי
את ה־ DNAשל החברה  -שאיפה
למצוינות ,דבקות במטרה וחתירה
מתמדת לתוצאות ומובילות .אין
לי ספק שיחד עם עידו ,נמשיך
את המומנטום המצוין שהחברה
נמצאת בו".
… סוכני קבוצת "יונט" אשר עמדו
ביעדי מבצע מכירות בענפי הרכוש
של סוכנות "יונט" ,שהתקיים
בחודשים האחרונים ,יצאו
לחופשת טבע וספא בסלובניה.
הסוכנים מתארחים באחד ממלונות
הספא הגדולים באירופה " -טרמה
 ,"3000המכיל כ־ 30בריכות שונות
ומתקני ספא מגוונים .סוכני הקבוצה
הצטרפו לעשרות אלפי אוהדי נבחרת

דורי

קרואטיה אשר צפו מעל מסכי ענק
בכיכר המרכזית בזאגרב במשחק
חצי גמר המונדיאל בין קרואטיה לבין
אנגליה.
… יוסי דורי מונה למשנה למנכ"ל,
מנהל מערך השקעות ומנכ"ל כ.נ.ף -
כלל ניהול פיננסים בע"מ .דורי (,)47
כיהן במגוון תפקידים בכלל ביטוח
ב־ 17השנים האחרונות .בתפקידו
האחרון כיהן כמנהל אגף הנוסטרו
בחברה ,ובמסגרת זו היה אחראי על
ניהול תיק הנוסטרו של כלל ביטוח
בהיקף נכסים של כ־ 31.2מיליארד
שקל .לדורי תואר ראשון ושני במנהל
עסקים ,התמחות במימון ,מהמכללה
למנהל אותם סיים בהצטיינות .מינויו
של דורי כפוף לאישור הממונה על
שוק ההון ,ביטוח וחיסכון ,והוא יחל

בתפקידו בימים הקרובים.
… שמונה שנים וחצי אחרי שהגיע
לכלל ביטוח ,דניאל כהן ,מנהל חטיבת
הבריאות בחברה ,הודיע על עזיבה.
כהן ,איש מקצוע מוערך מאוד בקרב
העוסקים בענף ביטוחי הבריאות ,מסר
ביום שלישי את הודעתו להנהלת כלל
ביטוח ,והמנכ"ל החדש ,יורם נוה ,קיבל
את בקשתו.
כהן הגיע לכלל ביטוח בשנת 2010
ועמד בראש אגף השירות המאחד
תחת אחריותו את מוקד תביעות
הסיעוד ,מוקד תביעות בריאות ומוקד
השירות .לפני כן היה מנהל תחום
הגיל השלישי במנורה מבטחים .בעבר
שימש כהן בתפקיד סמנכ"ל במגדל,
וכיהן בתפקידו האחרון כמנהל תחום
חיים חדשים ,אשר ריכז את פעילות
הגיל השלישי של הקבוצה.

מדור חדש בעיתון הלשכה מחכה לסיפורים שלכם מהמשרד ,מהבית ומהשטח – עברתם משרד? חגגתם אירוע? קרה לכם משהו מעניין? יש לכם המלצה טובה? כתבו לנוInf@rbmedia.co.il :

סוכן יקר,
נזקי מים הם הגורם מספר 1
לתביעות ביטוח דירה בישראל
מנע תביעות מים מיותרות בעזרת המערכת
המתקדמת בעולם למניעת נזקי מים
מאושר על ידי
חברות הביטוח

למחירים מיוחדים התקשרו072-2211370 :
או כנסו לאתרwww.tripleplus.co.il :
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מידע לסוכן

על אחריות הסוכן בביטוחי אחריות
מהו ההבדל בין "פוליסה על בסיס תביעה" ו"פוליסה על בסיס אירוע"? מידע שכל
סוכן חייב להכיר
עו"ד עדי בן אברהם

ב

עולם ביטוחי אחריות ,קיימים משטרי אחריות שונים :האחד מחייב
פוליסה בתוקף בעת הגשת תביעה כנגד המבוטח ,שידוע בשם
"פוליסה על בסיס תביעה" והשני מחייב פוליסה בזמן האירוע נשוא
התביעה ,שידוע בשם "פוליסה על בסיס אירוע" .ציבור המבוטחים לא ער
להבחנה בין משטרי האחריות הללו ,החלים בפוליסות האחריות השונות,
ולכן קיים הצורך בייעוץ המקצועי של סוכן הביטוח אשר מלווה את המבוטח
ומעניק לו ערך מקצועי שכה נחוץ למבוטח.
לאחרונה נדונה ,במסגרת בקשת רשות ערעור בפני בית המשפט העליון,
סוגיית המשטר הביטוחי כדלקמן:
מטופלת אשר טופלה אצל רופא השיניים שלה החל משנת  ,2008הגישה
בשנת  2011תביעה כנגד המבוטח עקב טיפול רפואי שכשל.
הרופא אשר היה כאמור מבוטח במהלך השנים 2006־ 2009בחברת הביטוח
בכיסוי אחריות מקצועית ,הגיש הודעת צד שלישי לחברת ביטוח על מנת

על סוכן הביטוח להידרש ולבחון את הפוליסה
הקודמת של בעל המקצוע בטרם יערוך לו
פוליסת אחריות מקצועית חדשה

שקיבל הלקוח בפועל מחברת הביטוח ,וכפי שציין בית המשפט:
"סוכן הביטוח העיד ,שלא הכיר את פוליסת האחריות המקצועית הקודמת
של הרופא ,ולכן מן הסתם ,וכפי שקבע בית משפט השלום ,לא הסביר לרופא
את ההבדלים בין סוגי הביטוחים ,ואף לא הזהיר אותו מפני הסיכון הכרוך
במעבר שכזה .בכך הוכנס הרופא למסלול ,אשר קיים קושי להיחלץ ממנו,
כפי שאכן עולה מסופו של האירוע .מסקנה זו עולה עם מבחן 'השכל הישר'
ומבחן הצפיות של המזיק לעניין הסיבוכים הנובעים מהיעדר אחידות בין
סוגי הפוליסות ,אשר מן הראוי להבהיר ולהדגיש בפני רוכש פוליסת אחריות
מקצועית .וזאת כאשר לאחר המעבר בין הפוליסות על בסיס שונה נוצרה
תקופה שבה נמצא הרופא בעודף כיסוי ביטוחי (גם על פי 'אירוע' וגם על פי
'מועד התביעה') ,וכאשר עזב ,ולא המשיך בפוליסה מסוג 'מועד התביעה' מצא
עצמו בחוסר כיסוי מוחלט".
לסיכום :בפוליסות הבנויות על משטרי אחריות שונים ,על סוכן הביטוח,
להידרש ולבחון את הפוליסה הקודמת של בעל המקצוע בטרם יערוך לו
פוליסת אחריות מקצועית חדשה על מנת לשמור ללקוחו על רצף ביטוחי זהה
וללא יצירת "חורים" בכיסוי הביטוחי עקב שינוי משטרי אחריות.
הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני ביטוח

שזו תפעל לייצגו על פי פוליסת הביטוח אותה רכש .אלא שחברת הביטוח
הודיעה למבוטח כי מדובר בפוליסה על בסיס מועד התביעה (“Claims
 ,)”Made Basisולכן הכיסוי הביטוחי חל רק אם בעת הגשת התביעה הייתה
הפוליסה בתוקף .הואיל והתביעה הוגשה ב־ ,2011שנתיים לערך לאחר תום
הפוליסה ,הרי שאין למבוטח כיסוי .בבירור המשפטי עלה כי למבוטח היה
רצף ביטוחי ,אך עד לשנת  2006היה ברשות המבוטח ביטוח אחריות מקצועית
על בסיס אירוע ,בחברת ביטוח אחרת.
בית המשפט קבע ,כי במעבר בין חברות הביטוח ,סוכן הביטוח לא העמיד
את המבוטח על המשמעות של שינוי משטר האחריות מפוליסה המבוססת על
בסיס אירוע ,לפוליסה המבוססת על מועד הגשת התביעה .כתוצאה מהשינוי
במשטר האחריות ,נוצר מצב אבסורדי שעל אף שהמבוטח היה מבוטח ברצף
לאורך כל השנים ,הוא מוצא את עצמו בסופו של יום ללא כיסוי ביטוחי ועל
כן קובע בית המשפט כי חברת הביטוח תידרש לשפות את המבטח כאילו
הפוליסה הייתה מבוססת על מועד האירוע בניכוי אשם תורם בשיעור .30%
בית המשפט מחדד ומדגיש כי על סוכן הביטוח חלה חובת זהירות מיוחדת
לחדד למבוטח ולהסביר לו היטב את השונות בין מה שביקש הלקוח לבין מה

תמיד חשבתם "לעבוד ביחד"? להיות שותפים שווים?

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

עובדה סוכנות לביטוח ( )2010בע"מ
ליצירת קשר  -אריק ורדי | 050-5274660 :זאב פרלשטיין054-2545465 :
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נקודה למחשבה

חציון ראשון הסתיים .מה הלאה?
סו"ב יובל ארנון מדריך אתכם ,צעד אחר צעד  -כיצד לנתח את פעילות
החציון הראשון ולהיערך כראוי לחציון השני של 2018

סו"ב יובל ארנון

ח

ציון ראשון של שנת  2018הסתיים ,ואנו
לקראת החציון השני ,האם זהו אירוע
כרונולוגי בלבד ,או שיש לעובדה של
סיום חציון ותחילתו של חדש השלכה על הפעילות
שלנו בהמשך השנה.
לצערי ,אצל רוב הסוכנים ,ואני מתנצל על
ההכללה ,אירוע זה חולף ללא כל התייחסות ,ולא
רק אצל הסוכנים ,גם אצל היצרנים השונים אירוע
זה ,לפחות כלפי חוץ ,עובר ללא כל התייחסות
ראויה.
סוכן ביטוח שחפץ להצליח בעבודתו ,ולהגיע
ליעדים האישיים שהציב לעצמו בתחילת השנה,
ינצל את סיומו של החציון ראשון כדי לבדוק,
לנתח ולתכנן קדימה.

מה עושים
נתחיל בקבלת נתונים מהחברות איתן עובד
הסוכן בתחומים השונים ,פשוט לבקש בצורה
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יזומה דוחות פרודוקציה גם בתחום ביטוח החיים
וגם בתחום הכללי ,כאשר את הדוחות יש לבקש
בהתייחסות לתקופה מקבילה בשנה הקודמת.
לאחר קבלת הדוחות ,יש לנתח את הנתונים,
אפשר לראות ברמת המאקרו האם יש מגמת גידול
או קיטון ,לאחר מכן ברמת המיקרו לפי ענפים,
האם גדלתי בסיכונים? האם הכנסתי עוד ביטוחי
דירות בחציון ביחס למה שתכננתי? איך מתפתחים
אצלי ביטוחי הנסיעות לחו"ל? ועוד נתונים אותם
ניתן להציב ולנתח בפשטות וביעילות.
לאחר שלב ניתוח הנתונים ,עוברים לשלב
הסקת מסקנות ותרגומן לפעילות בחציון השני,
איזה מוצרים אני רוצה לחזק אצל לקוחותי ,כמה
פגישות שירות אני מתכנן לעשות בכל שבוע
כדי להגביר פעילות ביחס למה שעשיתי בחציון
הראשון ,ועוד.
יש לקחת פערים בין ברוטו לנטו במכסת ימי
העבודה שעומדים לרשותי ,חציון ברוטו יכול

להיפך בקלות לארבעה חודשי עבודה נטו ,בניכוי
חגים ,חופשות ,מילואים ועוד .ולאור זאת ,תכנון
הפעילות משתנה בהתאם.
אז נכון שסוף השנה תמיד מלווה בעליה
במכירות ,בדרך כלל כולם נזכרים או מתוזכרים
בדקה ה־ 90שחסרה פרודוקציה וצריך להשלים
פעילות לעמידה ביעד האישי .אז אפקט סוף השנה
יהיה תמיד באוויר אבל עדיף שהוא יהיה הבונוס
שלנו מעל התכנון ולא נרוץ אחריו.
הסתיים חציון ראשון ,קחו אוויר ,שבו עם עצמכם
ועם מי שאמור לסייע לכם וללוות אתכם ,נתחו
את הנתונים ,קבלו החלטות קדימה ,שתפו את
צוות המשרד בתכנון כדי שיהיה חלק מהפעילות
וצאו לחציון השני הרבה יותר מפוקסים ושולטים
במצב.
הכותב הינו מנכ"ל משותף בחברת "ארנון את
וינשטוק"

אימון אישי

רוצים להצליח? זה בידיים שלכם!

המאמן העסקי ,ליאור אטיאס ,עם טיפים וכלים מעשיים שיסייעו לכם בדרך להצלחה

ליאור אטיאס

מ

י מאיתנו לא רוצה להצליח? מי לא היה
רוצה לנתב את השקעת הזמן ,האנרגיה
והכסף לכדי יצירת הצלחה והישגים
אישיים ומקצועיים שניתן יהיה להתגאות בהם?
לדעתי האישית  -כל אחד רוצה להצליח .העבודה
היומיומית שלי כמאמן עם אנשים בתחומים
שונים ,בתשע השנים האחרונות ,הבהירו לי מעל
לכל ספק שאנשים כמהים להצלחה בחיים ,מה
שבאופן טבעי ומובן מעלה מספר שאלות מסקרנות
כמו :איך מייצרים הצלחה?; למה זה הרבה פחות
פשוט ממה שהיינו רוצים לעצמנו?; איך התנהלות
נכונה בעבודה הרציפה כסוכני ביטוח יכולה לסייע
לנו להגדיל את הסיכוי להירשם כסיפור הצלחה
מרשים ביותר?
אני מבקש לפתוח בציטוט הבא“ :הצלחה לא
באה אליך ,זה אתה שהולך אליה” (מרווה קולינס).
מתוך המשפט הפשוט והכל כך חכם הזה עולה
המסר אולי הכי חשוב בהקשר להצלחה  -בשביל
להשיג הצלחה צריך ללכת ,לזוז ,להיות בעשיה.
באימון יש שני מושגים שכדאי להכיר ( Beהוויה)
ו־( Doעשיה).
העשייה היא למעשה היכולת לנוע קדימה במרץ,
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לחקור את השטח ,להסיק מסקנות ,להשתפר
ולהיות הרבה יותר טובים בפעם הבאה.
כסוכני ביטוח ההימצאות בפגישות פרזנטציה
מול לקוח ,בדיקת תיקים קיימים ובחינתם
המקצועית ,ההגעה למפגשים מקצועיים לחידוד
הידע והשבחתו ,כל אלו הן דוגמאות טובות לעשיה
וליצירת הזדמנויות נוספות לקדם את העסק
הפרטי של כל אחד ואחת מכם.
המעבר מה־ Beאל עבר ה־ - Doמצריך מאתנו
בהרבה מן המקרים התנהגות מאד שונה מהקיימת,
כשיוצאים מאזור הנוחות ,מתקרבים לעבר חיפוש
של משהו טוב יותר ,רווחי יותר ,כזה שיוכל
לאפשר לנו להתפרנס בכבוד רב ולא לקרוס
מחוסר אנרגיה כי עבדנו ממש קשה .תמיד האמנתי
שאפקטיביות היא הדרך הנכונה לייצר הצלחות.
אז נכנסנו לתוך עשיה ,יצאנו מאזור נוחות שלא
ממש קידם אותנו מזה זמן מה ,ועכשיו אנחנו
מוכנים ל”הסתער” על התוצאות המעולות ולקצור
את הפירות של פרי עמלנו המרשים.

חד וממוקד
האומנם? לא ממש .כעת מחכה לנו ההתמדה

בעשיה תוך שימת דגש משמעותי על היכולת
ללמוד תוך כדי תנועה ולשנות את הדורש
שינוי .איש מקצוע שמתעקש להישאר במקומו
במקום להיות דינמי ולהתאים עצמו לרחשי השוק
והלקוחות – דינו כנראה ידוע מראש .מי שלא
מתקדם  -נסוג אחורה במהירות שיא.
ואתם? מה איתכם? מה עם העסק שלכם? אתם
בעשיה רציפה? יוצאים כל כמה זמן מהאזור הנוח
והמוכר ומחפשים כיצד להציע ללקוחות שלכם
את הדבר הבא בעולם הביטוח? להציע להם שירות
באיכות שהם טרם פגשו? כמה אתם מאמינים
בעצמכם ובדרך שיצרתם לעבר ההצלחה שלכם?.
אני מקווה שאתם לגמרי בכיוון הזה .ששמתם את
המטרות שלכם לתקופת הזמן הספציפית ואתם
פשוט פועלים באופן חד וממוקד שלא ניתן לעצור.
העצירה היחידה היא ,כבר לבטח ניחשתם ,בתחנת
ההצלחה הקרובה.
הכותב הינו מאמן עסקי וארגוני ( ,)MBAמאמן
בכיר ( )MCILמטעם לשכת המאמנים בישראל,
מנחה ומרצה בתחומי מנהיגות עסקית וחינוכית.

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

“את העתיד רק אנו יכולים להכתיב לעצמנו”

סוכן צעיר

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

והשבוע :סו״ב יוסי לביא ,בעלי הסוכנות “יוסי לביא סוכנות לביטוח בע״מ״ באשקלון

גיל31 :
מצב משפחתי :נשוי
השכלה :בוגר תואר  B.Aבביטוח ושוק ההון במכללה
האקדמית נתניה
רישיון :פנסיוני וכללי
ותק :סוכן ביטוח בעל רישיון פנסיוני וכללי שלוש
שנים ,שנה שישית בביטוח
איך הגעת לתחום הביטוח? מה אתה אוהב בו?
“מאז ומעולם עסקתי במתן שירות לאנשים וידעתי
איך להביא עצמי לרמת מיצוי מקסימלית דרך
השירות והמקצועיות של מה שעסקתי והאמנתי בו,
כך שבחירה בביטוח הייתה טבעית לחלוטין מבחינתי.
מה שאני אוהב בענף זה את הדינמיות שבו ואינספור
ההזדמנויות שאני ניצב בפניהן בכל רגע במהלך
היום .המקצוע מספק ונותן אנרגיה להמשיך כאשר
את הפידבק לעבודה אני מקבל משביעות רצון
המבוטח .זה נותן רוח גבית להמשיך באותה הדרך”.
נתקלת במכשולים בדרך להצלחה?
“מכשולים היו ,קיימים כיום ויהיו בעתיד לא רק

לביא “הלשכה צריכה להיות קשובה לסוכנים ולאחד אותם״

בענף הביטוח אלא בכל תחום .צריך להתעסק
במה שיש ,לשמור על אופטימיות ולעשות זאת על
הצד הטוב ביותר .חשוב שהלשכה תדע איך להיות
קשובה לסוכנים ולאחד אותם ,לדעת לקבל החלטות

בשיתוף עם כלל הסוכנים ולשמור על האינטרסים
שלנו כי כוחנו באחדותנו".
איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן הביטוח?
“את העתיד רק אנו יכולים להכתיב לעצמנו ,הענף
שלנו רווי בהזדמנויות ואפיקים לתעסוקה ,צריך
להיות אופטימיים ולדבוק במקצועיות ואמינות ללא
רבב .אי אפשר להתעלם מהעובדה שהדיגיטציה
משתלטת על חיינו וזה משפיע כיום גם על ענף
הביטוח .העתיד כבר כאן וצריך להשתלב ולהתקדם
יחד איתו”.
איפה אתה רואה את עצמך בעוד  10שנים?
“אני רואה את עצמי ממשיך ומלווה את אותם אנשים
ורבים אחרים גם בביטוח וגם בפיננסים”.
איזה טיפים אתה יכול לתת לסוכנים צעירים כמוך?
“אל תחפשו קיצורי דרך כי אין כאלה .תלמדו,
תתמקצעו ותשאפו למצוינות מהרגע הראשון ,תגיעו
שלמים בהחלטה שזה מה שאתם רוצים לעסוק בו
מעתה ואילך והגישה הזו תביא אתכם להצלחה”.

פרישת השבוע

רכבת הרים של תהפוכות
רון קשת

ל

פני כחצי שנה הגיע אלי זוג באמצע
גילאי ה־ 60שלהם .הם היו מאוד
שקטים וממוקדים ,מעט חסרי סבלנות.
האישה הודתה מהרגע הראשון שיותר מעשר
דקות של שיחה שיש בה נתונים כספיים עושה
לה כאב ראש.

בפגישה הראשונה ,משנשאלו על ידי מה היא
רמת ההוצאות החודשיות שלהם ,טענו שאין להם
מושג אבל שיבדקו ויחזרו אלי .מאחר ששהו זמן
ממושך בחו"ל ,לא הצליחו לצבור כספים במסגרות
המסורתיות של קרנות פנסיה וביטוחי מנהלים .היא
עבדה כעצמאית עם הכנסה נמוכה והוא היה בשלב
של חיפוש עבודה לאחר שכאמור חזר מחו"ל.
לאחר ימים ספורים הגיעה אלי טבלת הוצאות
מפלצתית מפורטת עם עשרות שורות שהסתכמה
בכמעט  40אלף שקל לחודש .זה כלל הוצאות
קשיחות ,ביטוחים ,הלוואות ועזרה חודשית
לילדים הבוגרים.
העובדה שההוצאות היו גבוהות וההכנסות
מועטות הגבירה אצלם את הלחץ .כאשר העמדנו
את הנכסים מול ההכנסות הגענו לפער עצום
בלתי ניתן לגישור ממבט ראשון .מודה שהרמתי
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ידיים בלי פתרונות אמיתיים ,מלבד להציע בחצי
פה למכור את דירת המגורים שלהם .פתרון שלא
היה מקובל.
כאן נכנס לתמונה הסוכן שברגישות ובתבונה
נכנס לשדה המוקשים המשפחתי הזה .הוא הציע
שבשלב ראשון ננסה לקצץ בעלויות הביטוחים
שלהם שנמצאים אצלו .קבעתי פגישה נוספת
עם הסוכן ובמהלכה הגענו למסקנה שניתן לקצץ
בלמעלה מ־ 3,500שקל לחודש מבלי שהם ייקחו
סיכונים לא סבירים .כמו כן הצענו שיפסיקו את
התשלום עבור הביטוח לילדים המבוגרים שלהם
וידרשו מהם לשאת בתשלום של עוד כ־3,000
שקל לחודש .החשש היה שאם ההורים לא ישלמו
הילדים יבטלו את הביטוח.
בפגישה הנפרדת שעשינו בעניין הביטוחים
שלהם התקבלו כל המסקנות שלנו .ואכן תוך זמן
קצר הביטוחים שעליהם הוחלט בוטלו .כאשר
ביקשתי להכין תיק חדש לאור הנתונים הללו הם
עצרו אותי עם מידע חדש :התנהלות כלכלית בת
כמה שנים מול גוף פיננסי עמדה להגיע לסיומה
ולהכניס להם מאות אלפי שקלים.
לחצתי עליהם לסיים את התיק ,אבל דווקא

עכשיו הם לא מיהרו .חלפה חצי שנה והתוצאות
הגיעו .המלצנו שהסכום שהגיע מהגוף המוסדי
כולל מספר חסכונות יכסה את ההלוואות שלהם
ויקטין את העלויות החודשיות על מנת להקל
בתזרים השוטף .המלצה נוספת הייתה לאחד כמה
תוכניות קצבתיות שהיו ולהתחיל בתשלום חודשי
שגם הוא יסייע לתזרים.
ניתן היה לנשום מעט לרווחה .לפגישה האחרונה,
לפני מספר ימים ,הגעתי עם התיק המעודכן
שנראה טוב בהרבה .אם חשבתי שתמו ההפתעות
טעיתי .נמסר לי במהלך הפגישה ,שהגיעה לסיומה
החיובי עוד פרשיה של דירות שהיו להם בחו"ל
והתחילו להניב תשלום חודשי של מעל אלף דולר
בחודש.
בסיומה של הפגישה הם הודו לסוכן ולי על
הסבלנות ,הרגישות והמקצועיות בטיפול בתיק
שלהם.
התיק המעודכן עדיין לא נמסר אבל אני יודע
שהשינויים יעשו את שלהם ויביאו אותם לחוף
מבטחים.
הכותב הוא מנהל מיזם הפרישה בלשכת סוכני
ביטוח

חדשות הביטוח

האולטראס וסטטיק שימחו את ילדי
בר המצווה של פנימיית רננים
רונית מורגנשטרן

ב

יוזמת ובהפקת הוועדה לקשרי קהילה
שבראשות סו"ב אלי שטרק ,התקיימה
השבוע חגיגת בר מצווה מפוארת ל־20
ילדי פנימיית רננים ,באולמי טרה בקיסריה.
מ״מ נשיא הלשכה ,ליאור הורנציק ,הגיע לברך
בשם הנהגת הלשכה .במסיבה הוקרן סירטון בו
מופיע נשיא הלשכה ,סו״ב ליאור רוזנפלד ,מברך
את ילדי הפנימייה בעת הנחת התפילין בכותל.
כ־ 360איש בהם  160ילדי פנימיית רננים ,הורי
ילדי בר המצווה וסוכני ביטוח רבים ,השתתפו
באירוע החגיגי .שטרק שכר לטובת האירוע הסעה
לילדי הפנימייה והוריהם.
שטרק" :אומרים שזה שנותן נהנה יותר מזה שמקבל,
ואני כל כך נהניתי; הבאנו להם שוזרת פרחים,
משחקי שולחן ,עשר עמדות מחשב עם משחקים,
להקת מתופפים ושופרות שליוו את הילדים בכניסתם
לאולם די ג'יי ,צלם מגנטים ועוד .האטרקציות היו
להקת האולטראס שהרקידה את הילדים וסטטיק,

חלוקת הטאבלטים לילדי בר המצווה .משמאל :הורנצ׳יק והסוכנות חוגגים עם סטטיק

מהצמד ססטיק ובן אל ,שהלהיב את כולם והצטלם
עם כל מי שרצה .לקינוח ,כל אחד מילדי בר המצווה
קיבל טאבלט איכותי שקנינו בהנחה מרשת אייבורי".
מסיבת בר המצווה בקיסריה באה לאחר אירוע
העלייה לתורה שנערך בחודש שעבר בכותל
המערבי בירושלים ,בה השתתפו כ־ 170איש.
לדברי שטרק ,עלות האירועים הסתכמה בלמעלה

מ־ 120אלף שקל ,סכום שמומן כולו מתרומות
"בעיקר של חברים טובים .הסוכנות שלי ושל
אורי צפריר תרמה  40אלף שקלץ היו גם תרומות
מחברות ביטוח ,סוכנויות ביטוח וסוכנים פרטיים",
מספר שטרק ,שהרים ממש לבדו את הפרויקט הזה
– גם הארגון ,גם גיוס התרומות ,כולל מכספו שלו,
כאמור.

לוח הביטוח

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

דרושים
דרושים לסוכנות ביטון בצפון :מנהל תיק\שיווק
פנסיוני בעל רישיון ,מנהל שיווק סוכנים ופקידת שיווק
למחלקת טלמרקטינג.קו"חshay@klauzner.co.il :
סוכנות ביטוח עם צוות צעיר ודינאמי מעוניינת לרכוש
סוכן /סוכנות בתחום אלמנטארי ו/או חיים  .ניתן גם
ליישם מודל של שיתוף פעולה או אופציות אחרות.
Yaniv@ikeshet.co.il
דרושה רפרנטית ביטוח חיים ובריאות למשרה חלקית,
להפקה תביעות וניהול שוטף של התיק כולל תיאום
פגישות ושיווק ללקוחות קיימים קורות חיים למייל
jobs@yeadim-bit.co.il
למשרד סוכן באזור השרון דרוש/ה פקיד/ת אלמנטרי
למשרה מלאה אווירה משפחתית  +תנאים טובים.
לפרטים יש לפנות לאבי בן חורין
Avi377@bezeqint.net
לסוכנות בוטיק באשדוד דרושים בעלי רישיון פנסיוני
למשרת ניהול תיקי לקוחות.מתאים לסוכנים בצמיחה
או בתחילת הדרך ,המעוניינים לבנות תיק עצמאי
ולהתפתח .שכר גבוה למתאימים .קו"ח –
.alexg@dorot-ins.co.il
לבית סוכן בחיפה דרושים :סוכני ביטוח פנסיוני ו/או
אלמנטארי בעלי רישיון,תינתן אפשרות לסטאג'רים
המעוניינים לבנות תיק עצמאי המתאימים ייהנו
מעמדת עבודה והגדלת הרווחיות ,תוכנת ניהול
לקוחות מתקדמת ,שירותי תפעול ותמיכה מקצועית.
dudi@gamafinansim.co.il 050-5368629
סוכנות ביטוח עם צוות צעיר ודינאמי מעוניינת לרכוש
סוכן /סוכנות בתחום אלמנטארי ו/או חיים  .ניתן גם
ליישם מודל של שיתוף פעולה או אופציות אחרות.
Yaniv@ikeshet.co.il
רוצים גם לעבוד בשעות הנוחות שלכם ? גם להרוויח
אחלה כסף? וגם להתחיל לעבוד במקצוע? אנחנו
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מחפשים מתאם/ת פגישות לחברה פיננסית בפתח
תקווה .ידע בפיננסים ובביטוח יתרון .שעות עבודה
מאוד גמישות ,אפשרות עבודה (חלקית) גם מהבית.
שכר בסיס  +בונוסים לפרטים054-9192174 :
סוכנות ביטוח אלמנטרית גדולה מעוניינת לרכוש תיקי
ביטוח אלמנטרי באזור אשקלון  ,אשדוד והסביבה
לפרטים :אבי ,050-5238954 :ברכה052-3503601 :
לא בשבת
לסוכנות ביטוח באזור ראש העין דרוש/ה פקיד
אפשרי ללא ניסיון קורות חיים לשלוח למייל
silvi999999@gmail.com
דרוש/ה מזכיר/ה לסוכנות ביטוח באזור תל אביב.
כניסה לתפקיד החל מה 1.6.18לפרטים טל050- :
 2558705מאוריסיו
סוכן ביטוח ירושלמי  +עובד ,מחפש משרד להשכרה
בירושלים( .יכול להיות במשרד קיים) פקס:
 ,026735580נייד ,0504355888 :מייל:
ron@rz-ins.com

שכירות משנה
בנתניה ,להשכרה כדיירי משנה בסוכנות ביטוח .מקום
מרווח ומוכן עם כל התשתיות .מחיר מדהים ,לפרטים
נוספים dani@gsr.co.il
באזור התעשייה המתפתח של העיר אזור במיגדל
"אפרידר סנטר" קומה  13משרד חדש ברמת גימור
גבוהה  40מ"ר נטו .המיקום נהנה מתחבורה ציבורית
ונגישות נוחה לצירי תנועה מרכזיים לפנות לציפי
 .0544-297685מיילziperen@walla.com :
להשכרה משרד מסודר קומפלט בבניין משרדים
מפואר בראשון לציון הרצל  91מס' החדרים.3 :
בנוסף חניה צמודה ומקורה .סה"כ גודל 40 :מ"ר
למשרד קיים במשרד מיזוג מרכזי ,מערכת אזעקה,
מצלמות ,רהוט חדיש חיבור רשת מחשבים .מועד
כניסה אפשרי החל מחודש יוני .הערה – קיימת אופציה

לפצל את המשרד ל  2חדרים  +חדר בודד .לפרטים
נוספים אורי052-2496104 :
להשכרה כדייר משנה ,בסוכנות לביטוח .התפנו 1-3
חדרים גדולים ,מרווחים ומוארים (מ־  11מטר ועד
 45מטר נטו) .אפשרות לשת"פ ,אפשרות לקבל גם
מרוהט .אפשרות להפעיל גם מוקד מכירות .מוכן עם
כל התשתיות ,עמדות מכירה ,הקלטת שיחות .המחיר
כולל כל המיסים .חודש בחודשו .המשרד ממוקם
בראשון לציון ,ליד קניון הזהב  /סינמה סיטי .גישה
לתחבורה ציבורית ,חניה חופשית .לפרטים – שלמה
shlomo@ks-ins.co.il .052-2944888
סוכנות ביטוח ותיקה העוסקת בביטוח אלמנטארי
וחיים מעוניינת לשכור משרד בשיתוף סוכן נוסף
בסביבת הישוב שוהם ,יהוד ,איירפורט סיטי עם
אפשרות לשיתוף פקידות ועוד .לפרטים:
meir@dolfin-ins.co.il
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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
מפגש הכנה למכירת תיק ביטוח .סוגים של מתווה
עסקה והצד הפסיכולוגי. .גשר מיזוגים ורכישות
בביטוח dani@gsr.co.il
סוכנות מובילה רוכשת תיקי ביטוח בכל הענפים ,בכל
הארץ מכפילים גבוהים במיוחד טל052-8033305 :
סוכנות מאזור השרון מעוניינים לקנות תיק חיים
ואלמנטרי ,טל .0504835656 :הצעות לשלוח ל:
,klinair24@gmail.com
סוכן ביטוח מעונין לרכוש תיקי ביטוח אלמנטרי וביטוח
חיים פתוח לכל סוגי המודלים .מייל – @bgol601
 gmail.comנייד 0528741321
סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש
תיק ביטוח חיים ו/או אלמנטארי במגוון רחב של
אפשרויות יצירתייםdudi@gamafinansim.co.il .
050-5368629

לשכת סוכני ביטוח משתתפת
בצערו של חבר הלשכה
מתי לוי בפטירת אחותו

לאה רגב
ז"ל

שלא תדע עוד צער

