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נשיא הלשכה בכנס הפיננסים: 
"אנחנו בלשכה רוצים למצב אתכם 

כאנשי הפיננסים של המשפחה"
בכנס הפיננסים שהתקיים השבוע השתתפו כ־550 סוכני ביטוח 

ובכירים בענף • סו"ב אודי אביטל: "העידן החדש מלווה בטכנולוגיה 
ודיגיטציה והלשכה עושה הכל כדי להנגיש את הידע" …  עמ' 2־3

ביטוח ופיננסים
 inf.org.il גיליון מס' 703 … 6 בספטמבר 2018

לשכת סוכני ביטוח 
מאחלת חג שמח

ושנה טובה

ראש השנה - פרויקט מיוחד הנהגת הלשכה, חברי כנסת 
ובכירים מהענף מברכים לשנה החדשה עמ' 13־10

עבודה מצוינת ח"כ ניסן סלומינסקי: "בעוגה שלכם כולם רוצים 
להתחלק" עמ' 2

סקר שביעות רצון הראל במקום הראשון עם ציון 3.8 בסקר 
הסוכנים הפיננסים עמ' 4
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ופיננסים
 inf.org.il

 נשיא הלשכה בכנס הפיננסים: 
הלשכה תעצים חברות מוטות סוכנים

אודי אביטל, יו"ר הוועדה הפיננסית: "בעידן החדש מי שלא מתקדם, לומד ומשנה כיוון - לא קיים"
רונית מורגנשטרן

"
בעידן החדש מי שלא מתקדם, לומד ומשנה 
יו"ר  אמר  כך  קיים".  לא  למעשה   - כיוון 
בפתיחת  אביטל  אודי  סו"ב  הפיננסים  ועדת 
כנס הפיננסים של הלשכה שהתקיים ביום ג' בגני 
בעולם  ובכירים  ביטוח  סוכני  כ־550  התערוכה. 
אותו  בכנס,  השתתפו  ההשקעות  ובתי  הביטוח 

הנחה איש התקשורת מנחם הורביץ. 
עוד אמר אביטל בדברי הפתיחה: "העידן החדש 
מלווה בטכנולוגיה ודיגיטציה והלשכה עושה הכל 
כדי להנגיש את הידע. יצרנו ארבעה מסלולי מימון 
וסדנאות לטובת רווחת הסוכן. נעשה קורסים ארוכי 
טווח וימי עיון נקודתיים. לאחר החגים יוקם מרכז 
יעמוד  המרכז  ביטוח.  סוכני  לשכת  של  הפרישה 
בשת"פ עם להב, לשכת רואי החשבון ולשכת יועצי 
והשב"כ.  הצבא  כמו  לגופים  ייעוץ  וניתן  המס, 
לטובת  חדשים  ספקים  עם  קשרים  יצרנו  בנוסף, 

הסוכנים והלקוחות שלכם", אמר אביטל.
בן  עדי  עו"ד  הלשכה,  של  ליועמ"ש  הודה  הוא 
המשפטי  בנושא  הוועדה  את  המלווה  אברהם, 
של  המקצועית  האחריות  על  מרבית  הגנה  תוך 
בוועדה  התברכתי  לבד,  עובד  "איני  הסוכנים. 
אביטל  הדגיש  הסוכנים",  לטובת  רבות  שפועלת 
חברי  את  הקהל  תשואות  לקול  לבמה  והעלה 
הוועדה, הסוכנים: לידור לבקוביץ, שוש כהן גנון, 
תדהר  קציר,  הידד  רחובצקי,  אייל  תמיר,  יפית 
סטובי, אודי חברוני, עודד טוביה, דב צור, טמיר 
יחיא,  יהודה  ברקאי,  גדי  עמיאל,  דלית  פסחוב, 
ולוועדה  לי  "ניתנה  אלגריסי.  ודוד  ראובן  יוסי 
את  להגשים  קדנציה  של  זמן  קבלתי  הזדמנות. 
ליאור  הלשכה,  נשיא  ושל  שלי  המשותף  החזון 
ואני  הזה  החזון  על  רבות  ישבנו שעות  רוזנפלד. 

מקווה לא לאכזב אתכם", סיכם אביטל. 
הוועדה  ולחברי  לאביטל  הודה  הלשכה  נשיא 
לנושא  הקשור  בכל  הילוך  "העברנו  ואמר: 
ועדה  תת  הייתה  הקודמת  בקדנציה  הפיננסים. 
להקים  החלטנו  הפיננסי  הנושא  חשיבות  ולאור 
כלים  עוד  לכם  שתיתן  לנושא  ייחודית  ועדה 
למשרד,  כסף  להכניס  כלים  עוד  להתפרנס, 
בהכנסות שסוכני הביטוח לא היו חשופים אליהן 
בעבר". סו"ב רוזנפלד הזכיר כי מי שהקים את תת 
הוועדה היה סו"ב ארז גוטמן ז"ל. "נמצאת איתנו 
אותך  ומברכים  לך  מודים  אנחנו  גילה.  אמו  כאן 

ואת בת בית בלשכה", אמר. 
עוד לדברי רוזנפלד: "אנחנו בלשכת סוכני ביטוח 
רוצים למצב אתכם כאנשי הפיננסים של המשפחה. 
בקרית גת ובקרית שמונה. שיידע כל אזרח שסוכן 
הביטוח הוא לא רק ביטוח רכב או דירה. אנחנו נפעל 
בתחום  הביטוח  סוכני  נראות  בנושא  בתקשורת 
שסוכן  תדע  הישראלית  התקשורת  גם  הפיננסי. 

הביטוח לא עוסק רק בביטוח אלא גם בהיותו איש 
הפיננסים של המשפחה. יש לנו שיתוף פעולה עם 
לשכת יועצי המס ולשכת רואי החשבון ועוד נעצים 
אותו. אני מבטיח כבר מחר בבוקר להתקשר לראש 
החדש של לשכת רואי החשבון שייבחר הערב ולקדם 

את שיתוף הפעולה", אמר נשיא הלשכה.
ביטוח  סוכני  ש"לשכת  רוזנפלד  הדגיש  עוד 
הסוכנים,  מוטות  הביטוח  חברות  כל  את  תעצים 

אלה שאומרות 'אנחנו עובדות עם סוכני הביטוח'. 
 – ברורה  בצורה  להצהיר  צריכה  ביטוח  חברת 

אנחנו עובדים עם סוכני הביטוח".
ועדת  יו"ר  היהודי(,  )הבית  סלומינסקי  ניסן  ח"כ 
טובה  בשנה  הסוכנים  את  בירך  ומשפט  חוקה  חוק, 
סוכני  רוצים להתחלק.  כולם  "בעוגה שלכם  ואמר: 
הביטוח עושים עבודה מצוינת. לפחות בזמני, מדינת 
בשנים  אבל  לחסוך,  האזרחים  את  חינכה  ישראל 
האחרונות הכול התהפך ומילת הקסם הייתה צמיחה. 
טוב,  המדינה  של  הכלכלי  שהמצב  להראות  רוצים 
אז מדברים על צמיחה ועל זה שקונים הרבה. סוכני 
הביטוח צריכים להיכנס לנושא של הייעוץ הפיננסי 
חדלות  של  למצב  להיכנס  ממשפחות  למנוע  כדי 
יכול להיות  ויהיה מסודר,  ילך טוב  זה  פירעון. אם 
להכשרת  תקציב  גם  לתת  מוכנה  תהיה  שהמדינה 
שלא  כדי  נכונה  בצורה  לחיות  איך   – האנשים 

יצטרכו לחזור לחדלות פירעון". 
סו"ב אביטל ציין כי הייתה פגישה בין הלשכה 
לעניין  תקציב  והוקצה  כהן,  אלי  הכלכלה  לשר 
ייעצו  הביטוח  שסוכני  כך  מעוף,  במסגרת 
לעצמאים בנושא תכנון פנסיוני ופרישה; "משרד 
הכלכלה ישלם על שעת ייעוץ 220 שקל ואנחנו 

נגבה מהלקוח 80 שקל", פירט. 

 ח"כ ניסן סלומינסקי: 
"בעוגה שלכם כולם רוצים 

 להתחלק. סוכני הביטוח 
עושים עבודה מצוינת"

כנס פיננסים. רוזנפלד ואביטל … צילומים: גיא קרן
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סלומינסקי הגיב: "יש לדבר על כך עם הכנ"רית 
ולהרחיב את מתן השירות לעוד רבים". 

"הפגישה הראשונה שלך חייבת  נשיא לה"ב: 
להיות עם נשיא לשכת סוכני ביטוח"

ירון גינדי, נשיא לשכת יועצי המס אמר בכנס 
כי האתגרים שעומדים בפני סוכני הביטוח דומים 
שיש  "זה  המס:  יועצי  בפני  שעומדים  לאתגרים 
פה היום כל כך הרבה סוכני ביטוח זה נס כלכלי־

רפואי. אתם צריכים להכיר בחשיבות של עצמכם 
ובכך שאתם חשובים מאוד לכלכלת ישראל ובכך 

שהשירות שלכם שווה כסף", הדגיש. 
שמח  כי  אמר  לה"ב,  נשיא  כהן,  רועי  עו"ד 
צעירים:  סוכנים  מאוד  הרבה  בכנס  לפגוש 
תמיד  האנשים  ונעלם.  הולך  לא  "המקצוע 
הביטוח  חברות  עם  המקשר  החוט  את  יצטרכו 
ואת הידע המקצועי של סוכן הביטוח. אני עורך 
דין ואני לא רואה עולם בלי עורכי דין ולא רואה 

עולם ללא סוכני ביטוח; אולי הסוכנים יצטרכו 
עולם  אבל  שלהם,  העבודה  שיטת  את  לשנות 
לא  המבוטחים  שבו  עולם  זה  ביטוח  סוכני  ללא 
יקבלו את הזכויות שלהם, לא יידעו על מה הם 
משלמים. כל ממונה שיגיע לשוק ההון, אני קורא 
עם  להיות  חייבת  הראשונה שלך  הפגישה   – לו 
נשיא לשכת סוכני ביטוח, כי הוא זה שתצטרך או 
תצטרכי לעבוד מולו כל הקדנציה", סיכם לקול 

מחיאות הכפיים של הסוכנים.



סלומינסקי, כהן וגינדי

בשירותי דרך אין בערך. רק שגריר

גם בשנה הבאה

שנה טובה ומתוקה
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סקר שביעות רצון הסוכנים הפיננסים קובע: 
הראל במקום הראשון עם ציון 3.8

 כלל אמנם קיבלה את הציון 4.11 אך עם מיעוט משיבים בסקר; אלטשולר שחם בלטה לרעה 
עם דירוג אחרון ב־13 מדדים

רונית מורגנשטרן

לראשונה ל ערכה  ביטוח  סוכני  שכת 
ביטוח  סוכני  בקרב  רצון  שביעות  סקר 
תוצאות  פיננסים.  מוצרים  המשווקים 
הסקר הוצגו בכנס הפיננסים שערכה הלשכה בגני 
התערוכה בתל אביב ביום ג' האחרון. הסקר נערך 
בו  מקוון  שאלון  באמצעות  שריד  מכון  ידי  על 

השתתפו 238 סוכנים.
הסקר בחן 15 פרמטרים של שביעות רצון )ציון 
שינויים,  ביצוע  והפקדתם,  כספים  קבלת   :)1-5
שינויי  הטמעת  לצורך  כלים  לעובדים,  הדרכות 
סקירות  רגולציה,  שינויי  על  הדרכות  חקיקה, 
מנהלי  אצל  לפגישה  להתקבל  יכולת  כלכליות, 
החברה, כלים שהחברה מעמידה לבדיקת התגמול, 
קלות  לפניות,  מענה  יעילות  התגמול,  שקיפות 
השגת עובדי החברה בטלפון, שיוך הפקדות, מילוי 
הלקוחות  של  היכולת  פדיונות,  ביצוע  טפסים, 

לקבל הלוואה.
תוצאות הסקר התמקדו בשש חברות שלהן היו 
מינימום משיבים: הראל, אלטשולר שחם, מגדל, 

מנורה מבטחים, כלל והפניקס.
 3.8 של  ציון  עם  הראשון  במקום  זכתה  הראל 
הפניקס   ,)3.56( מנורה   ,)3.64( מגדל  ולאחריה 
ציון  עם  האחרון  במקום  ואלטשולר שחם   )3.38(
הציון  את  קיבלה  כלל  שחברת  לציין  יש   .2.17

4.11, אך עם מספר משיבים מצומצם.
ושיוכם  כספים  קבלת  במדדים:  בלטה  הראל 
)3.87(, סקירות כלכליות  )4.09(, ביצוע שינויים 
)3.95(, היכולת של  )3.7(, יעילות מענה לפניות 

הלקוחות לקבל הלוואה )3.83(
מיעוט  עם  אך  הבאים,  במדדים  בלטה  כלל 
 ,)3.56( הסוכן  משרד  לעובדי  הדרכות  משיבים: 
 ,)3.8( חקיקה  שינויי  הטמעת  לצורך  כלים 
היכולת   ,)3.78( רגולציה  שינויי  על  הדרכות 
 ,)4.22( החברה  מנהלי  אצל  לפגישות  להתקבל 
התגמול  שקיפות   ,)3.5( התגמול  לבדיקת  כלים 
 ,)4( בטלפון  החברה  עובדי  השגת  קלות   ,)3.56(
ביצוע   ,)4.1( טפסים  מילוי   ,)4.1( הפקדות  שיוך 

פדיונות )4.2(.
מדדים:  ב־13  אחרונה  דורגה  שחם  אלטשולר 
שינויים  ביצוע   ,)2.57( ושיוכם  כספים  קבלת 
 ,)1.61( הסוכן  משרד  לעובדי  הדרכות   ,)2.33(
)2(, הדרכות  כלים לצורך הטמעת שינויי חקיקה 
להתקבל  היכולת   ,)1.88( רגולציה  שינויי  על 
לפגישה אצל מנהלי החברה )2.34(, כלים לבדיקת 
 ,)2.02( לפניות  מענה  יעילות   ,)2.7( התגמול 
)1.47(, שיוך  קלות השגת עובדי החברה בטלפון 
ביצוע   ,)3.02( טפסים  מילוי   ,)2.67( הפקדות 
לקבל  הלקוחות  של  היכולת   ,)2.75( פדיונות 

הלוואה )2.94(.
מנורה דורגה אחרונה במדד: סקירות כלכליות 

.)3.18(
התגמול  שקיפות  במדד:  אחרונה  דורגה  מגדל 

.)2.61(
על  )המלצה   NPS מדד  את  בחן  הסקר  כן,  כמו 
החברה לקולגה(. הראל זכתה במקום הראשון עם 
10% )אך עם מיעוט  כלל במקום השני עם   ,11%
משיבים( ולאחריה מנורה )11%-(, הפניקס )15%(, 
שחם  אלטשולר  האחרון  ובמקום   )-24%( מגדל 

.)-60%(
עוד בחן הסקר את מדד הערך המוסף של החברה 
לסוכן. במקום הראשון דורגה הראל עם ציון 3.87, 
 ,)3.5( )3.6(, הפניקס  ולאחריה מגדל )3.81(, כלל 
מנורה  האחרון  ובמקום   )3.37( שחם  אלטשולר 

מבטחים )3.12(.
הסקר בחן גם מהן שתי הקטגוריות הבעייתיות 
הוגנות  חוסר  הנושאים:  עלו  בהראל  חברה.  בכל 
מידיי  נמוכות  ועמלות   )30%( עמלות  בתשלום 
 )12%( לקוי  שירות  הנושאים:  עלו  בכלל   .)25%(
עלו  במגדל   .)12%( מידיי  נמוכות  ועמלות 
הנושאים: שירות לקוי )37%( וזמן טיפול בפדיונות 
עלו הפרמטרים: עמלות נמוכות  )30%(. במנורה 

מידיי )28%( וזמן טיפול בפדיונות )22%(.

לשכת סוכני  
הביטוח בישראל

שביעות רצון כללית מהחברות

1

שביעות רצון כללית מהחברות
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"
ודינמי.  מרתק  עולם  הוא  ההשקעות  עולם 
ההשקעות  בתיקי  שקלים  טריליוני  יש 
בנכסים  שקלים  טריליון  יש  הציבור;  של 
הפנסיוניים  בנכסים  שקלים  וטריליון  הפיננסיים 
צריכים  והסוכנים  היצרנים  מזומן.  בכסף  והשאר 
האחריות  זו   – ללקוחות  הוליסטי  פתרון  לתת 
שלנו. החובה שלנו כבית ההשקעות הגדול ביותר 
שמנהל מעל 190 מיליארד שקל זה לתת לסוכנים 
את הכלים הנכונים ולתת ללקוח את הפתרון הטוב 

ביותר".
כך אמר ברק סורני, מנכ"ל פסגות בית השקעות, 
מוסף  "ערך  הכותרת  תחת  שיח  רב  במסגרת 
הלשכה  של  הפיננסים  בכנס  שהתקיים  ללקוח", 
כהן  שוש  סו"ב  הנחתה  אותו  שיח  ברב  השבוע. 
גנון, השתתפו גם יאיר לוינשטיין, בעלים ומנכ"ל 
משנה  טוב  רונן  ופנסיה,  גמל  שחם  אלטשולר 
מנכ"לית  קימא,  בר  ומירב  דש,  מיטב  למנכ"ל 

הראל פיננסים ניהול השקעות.

ממוצרים לפתרונות
מוצרים שפסגות  בהתייחסו לשאלת המנחה על 
עבר  אליו  המשפחתי  התכנון  עולם  עבור  תפתח 
תחום הפיננסים והביטוח, ציין סורני כי "האחריות 
מהמדינה  האחרונות  בשנים  עוברת  הפיננסית 
דורש  זה  אבל  גמור,  בסדר  זה  הסופי.  למשקיע 
חינוך פיננסי, ואוריינות פיננסית וגופים פיננסיים 
את  שמלווים  הסוכנים  אתם  שזה  גבוהה,  ברמה 
כמו  יצרניים  וגופים  מקצועי  באופן  הלקוחות 
פסגות שיודעים לתת את הכלי הנכונים והמוצרים 

הנכונים.
"תופעה נוספת שאנחנו רואים זה מעבר ממוצרים 
למשפחתי  מאישי  הופך  כשהפתרון  לפתרונות, 
מרגע  משפחתו  ובני  הלקוח  של  פיננסי  ליווי   –
אותנו  מחייב  זה  מעבודה.  הפרישה  ועד  הלידה 
ואתכם הסוכנים להתייחס לא רק ללקוח אלא לכל 

סביבתו המשפחתית".
מכלול  כבר  מייצרים  ההשקעות  "בתי  טוב: 
ב־50  ילד  לכל  מחיסכון  החל  למשפחה  פתרונות 
שקל לחודש ועד להשקעות של מיליונים של לקוח 
ייעוץ, כתבי שירות – עולם  יש הלוואות,  כשיר. 
שלם של פתרונות פיננסיים שהלקוח רוצה וייעוץ 

מקצועי כדי לבחור נכון".
כיצד  המשתתפים  את  שאלה  גנון  כהן  סו"ב 

יסייעו לסוכנים להתרחב בעולם הפיננסים.
עם  עובדים  אנחנו  כבר שם;  "אנחנו  לוינשטיין: 
כ־2,500 סוכנים ומשלמים להם עמלה מדי חודש; 
לפחות  בסך  נפרעים  מקבלים  סוכנים   400 מעל 

100 אלף שקל בשנה על מוצרים פיננסיים, מתוכם 
כ־200 סוכנים מקבלים מעל 200 אלף שקל בשנה. 
אלטשולר שחם משלמת כל חודש 12 מיליון שקל 

עמלות נפרעים על מוצרים פיננסיים.
בגמל  שקל  מיליארד  כ־80  מנהלים  "אנחנו 
ופנסיה, כש־70% מהם הגיעו מסוכני הביטוח ועל 

כך אנחנו מודים להם ועל סבלנותם.
"מקצוע סוכן הביטוח השתנה והיום הוא מקצוע 
חייב  הוא  הלקוח  לבית  מגיע  – כשסוכן  הוליסטי 
החל  הפתרונות  בכל  משפחתו  ובבני  בו  לטפל 
יהיה  והשקעות. מי שלא  מביטוח מסורתי, פנסיה 

שם – לא יהיה".
אב  בית  בכל  נוגע  הפיננסים  "עולם  קימא:  בר 
בשלב כלשהו בחיים. החינוך הפיננסי הוא קריטי 
לנו. בהראל אנו רואים מחויבות להגיע לכל בית 
ויחד  הביטוח  סוכני  באמצעות  זאת  ועושים  אב 
ביד עם הסוכנים; הקמנו  יד  הולכים  אתם. אנחנו 
נמצא  בה  לרמה  בהתאם  ייעודי  מערך  עבורם 
מבוגרים  גם  מגיעים,  צעירים  רק  לא  סוכן.  כל 
שנמצאים בביטוח כבר 30 שנה אבל מבינים שכדי 
לתת מעטפת שלמה ללקוחות שלהם, הם צריכים 
עורכים  אנחנו  הפיננסים.  את  גם  להם  לתת 
סדנאות ייעודיות, שולחים להם סקירות, מפגשים 

על  אחד  ופגישות  קורסים  השקעות,  מנהלי  עם 
אחד – זו האחריות שלנו שהסוכנים יכירו את כל 

הפתרונות הפיננסיים שלנו".
טוב: "אני בתחום מ־1989 ואני אומר לסוכנים – 
הביטוח  בחברות  תלויים  פחות  להיות  הזמן  הגיע 
ובתי ההשקעה הם אופציה טובה, שמשיקה ומביאה 
חברות  נגד  זה  את  אומר  לא  ואני  תחליפים, 
שני  יש  דש  למיטב  הסוכנים.  בעד  אלא  הביטוח, 
בתי סוכנים – רימונים עם 130 סוכנים וסלע עם 
ארבעה. אנחנו משקיעים עשרות מיליוני שקלים 
האלה  הסוכנים  עבור  מתקדמת  הכי  בטכנולוגיה 
כדי להגיע ללקוח הכי מתאים ולקבל את התוצאה 
עם  מועדפים  מהסכמים  נהנים  גם  הם  טובה;  הכי 

חברות הביטוח".

תרומה גבוהה
מוצרי  בנושא  המנחה  לשאלת  התייחס  סורני 
ההשקעה האלטרנטיביים ואמר: "גדיש היא קופת 
הגמל הגדולה ביותר ומנוהלת בידי פסגות; 21% 
במוצרים  מושקעים  מנהלת  שהיא  מהכספים 
זה  אם   - אחרים  סחירים  לא  או  אלטרנטיביים 

קרנות פרייבט אקוויטי, קרות גידור, נדל"ן 
או אשראי חוץ בנקאי. התרומה של הנכסים 

ניהול השקעות זה ניהול סיכונים
מנכ"ל פסגות: "פסגות הגישה הצעה במכרז האחרון שתאפשר לעבוד עם סוכני 

הביטוח כערוץ הפצה עיקרי" • המשנה למנכ"ל מיטב דש: "הגיע הזמן להיות 
פחות תלויים בחברות הביטוח ובתי ההשקעה הם אופציה טובה"

רונית מורגנשטרן

בר קימא, טוב, סורני, לוינשטיין וכהן גנון … צילום: גיא קרןמירב בר קימא רונן טוב ברק סורני אלון לוינשטיין שוש כהן גנון … צילום: גיא קרן
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מהחלק  גבוהה  יותר  הרבה  היא  לתיקים  האלה 
היחסי שלהם בתיקים.

אבל  התשואה,  את  מחפש  אומנם  "הלקוח 
התפקיד שלנו לתת את התשואה הנכונה בהתאם 
ניהול  דבר,  של  בסופו  הנכונה.  הסיכונים  לרמת 
סיכונים  ומי שמנהל  סיכונים  ניהול  זה  השקעות 
 120 מקבלים  אנחנו  זמן.  לאורך  מצליח  נכון, 
אבל  בשנה  אקוויטי  פרייבט  קרנות  של  הצעות 
בסוף משקיעים בשתיים; צריך לבנות את התיקים 
נכון עם פיזור על שנים, בין תחומים שונים ובין 
של  הקורלציה  כשבסוף  שונים,  מדיניות  סוגי 
המוצרים האלטרנטיביים לתיק הסחיר היא טובה 

ויש התאמה טובה בין התשואה לרמת הסיכון".
לוינשטיין: "בנינו לסוכנים פלטפורמה שמאפשרת 
להשקעות  שלהם  הלקוחות  את  להוסיף  להם 
פרופרטיס  שחם  אלטשולר  את  הקמנו  כך  שלנו; 
שלנו  ההשקעות  את  שלכם  ללקוחות  שמנגישה 
בעולם ההוליסטי כמו קרנות גידור, המרות מט"ח 
לסוכנים  לתת  חייבים  אנחנו  שלנו  בראיה  ועוד. 
פלטפורמה רחבה יותר מעבר למוצרים הבסיסיים 

שיש לכול גופי ההשקעה וחברות הביטוח.
את  בוחנים  אנחנו   – בנקאי  חוץ  אשראי  "לגבי 
זה, אך לא ניכנס לשם בעתיד הקרוב באופן ישיר 
בבית ההשקעות. אנחנו כן משקיעים באופן עקיף 

בתחום בגופים שעוסקים באשראי חוץ בנקאי".
מאוד  נשמע  אלטרנטיביות  "השקעות  קימא:  בר 

בתחום  מהחלוצים  הייתה  הראל  קבוצת  סקסי; 
האשראי החוץ בנקאי. אבל צריך לזכור, שמאחורי 
איפה  לבדוק  וצריך  סיכון  עומד  הזה  העולם 
האשראי הזה מושקע, באילו שווקים, באלו ענפים 
ולאיזה פרקי זמן. אתם הסוכנים צריכים להכיר את 
הלקוחות שלכם לעומק ולהתאים את המוצר הטוב 

להם בהתאם לדרגות הסיכון המתאימות להם".

כרטיס כניסה לסוכנים
כהן גנון: "קרן ברירת מחדל. איך אפשר להרוויח 

מזה כיצרן וכסוכן?".
קרן  אלא  מחדל  ברירת  לא  זו  "בעיני  סורני: 
שיש  מקום  שבכל  בעבר  הוכחנו  נבחרת.  פנסיה 
הצרכן  לתועלת  גוברת  התחרות  השקעות  בתי 
הסופי ולטובתכם הסוכנים. פסגות הגישה הצעה 
במכרז האחרון שתאפשר לעבוד עם סוכני הביטוח 
וגם  לנו  גם  הזדמנות  זו  עיקרי.  הפצה  כערוץ 

גדולה  יותר  הרבה  רגל  דריסת  להשיג  לסוכנים 
בשוק הפנסיה ולקבוע בו את הכללים לעתיד". 

שנתיים  כבר  מחדל  בברירת  "אנחנו  טוב: 
אלף  מ-100  למעלה  זו  בתקופה  אלינו  והצטרפו 
תעודות זהות חדשות, וזאת ללא ערוצי הפצה, כי 

דמי הניהול הנמוכים לא אפשרו זאת.
גבוהה  הסתברות  קיימת  החדש  "במכרז 
להשתמש בסוכני הביטוח כערוץ הפצה; לסוכנים 
לכול  כניסה  כרטיס  זה  במוצר  לראות  קורא  אני 
להיפתח  אמורים   2019 במרץ  בישראל.  מעסיק 
כול הסכמי הפנסיה בישראל. יותר מנשמח לשתף 
פעולה עם סוכני הביטוח במוצר הקרן הנבחרת/

ברירת מחדל".
של  גם  ניוד  תקנות  יאושרו  "בקרוב  לוינשטיין: 
30- של  חדש  עולם  זה   – הקצבאות  מקבלי  כספי 
40 מיליארד שקל. בעולם הניודים גם בדמי ניהול 
להרוויח  יכולים  הביטוח  סוכני   ,0.3% של  מצבירה 
עם  לקוחות  גם  להביא  יכולים  הם  כי  כסף,  הרבה 
עובד  של  הסכום  בערך  )שזה  צבורים  שקל  מיליון 
לקוחות  רק  ולא  פרישה(,  בעת  בפנסיה  ממוצע 
שלכם  העיקריים  הלקוחות  הם  שכיום  אמידים 

בתחום". 
חברי  "אנחנו  גנון:  כהן  אמרה  השיח  רב  לסיום 
ועדת הפיננסים של הלשכה נשמח מאוד אם נוזמן 
אליכם לשולחן עגול כדי להמשיך את השיח הזה 

על שילוב הסוכנים בעולם הפיננסים שלכם".


בר קימא: "אנחנו עורכים סדנאות 

ייעודיות, מפגשים עם מנהלי 
השקעות, קורסים ופגישות אחד 

על אחד – זו האחריות שלנו 
 שהסוכנים יכירו את כל 

הפתרונות הפיננסיים שלנו"

שנה טובה
ומתוקה

 
לך ולבני משפחתך.

שנת בריאות, הגשמה, 
נחת והצלחה.

 
משפחת PassportCard באהבה,
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לקראת שקיפות בעמלות ביטוח חיים
 כלל ומגדל יפיקו בקרוב דוחות עמלות דיגיטליים מפורטים לסוכנים  סו"ב הורנצ'יק: 

"סיימנו להיות שק החבטות של חברות הביטוח"  משנה למנכ"ל כלל: "כלל בהנהגתה 
החדשה רוצה וחייבת לשתף פעולה עם לשכת סוכני ביטוח"

עולם ר  – הקלעים  "מאחורי  השיח  ב 
העמלות" סיים את כנס הפיננסים המוצלח 
אביטל,  אודי  סו"ב  המנחה  הלשכה.  של 
ליאור  את  בפאנל  אירח  פיננסים,  ועדת  יו"ר 
רביב, משנה למנכ"ל מגדל; סו"ב ליאור הורנצ'יק 
מ"מ נשיא לשכת סוכני ביטוח; אבי מויאל, ראש 
אגף ביטוח חיים ופיננסים, הכשרה חברה לביטוח; 

שלומי תמן, משנה למנכ"ל כלל חברה לביטוח.
הקופות  איחוד  מוצר  על  סיפר  ממגדל  רביב 
שלהם: "אין סוכן שאין לו מאות ואף יותר לקוחות 
שיש להם כסף בכמה מקומות, והמוצר הזה עושה 

להם סדר ולסוכנים עוד הכנסה; 
של  הכספים  כל  את  מאחד  הוא 
במקום  הזנבות  וכל  הלקוח 
עמלות.  מקבל  הסוכן  וכך  אחד 
ובתחילה  שנתיים  קיים  המוצר 
בהמון  כרוך  היה  כי  קשה  היה 
וחצי  שנה  לפני  טופסולוגיה. 
הרמנו תהליך דיגיטלי שבמחמש 
כול  את  לאחד  אפשר  דקות 
הקופות. ככה גייסנו בתקופה זו 
למעלה ממיליארד שקלים שהיו 
מחוץ למגדל ועוד כספים בתוך 
החברה. הפוטנציאל בתיק הסוכן 
הופך להכנסה ונותן ערך לכולם".

מוצר  יש  לנו  גם   - הראשונה  לא  "מגדל  תמן: 
מאחד עם דמי ניהול נמוכים. עושים ביטוח ועושים 
מסלקה, אז מבחינת הלקוח והסוכן יהיה נכון לרכז 
אנחנו  נמוכים.  ניהול  בדמי  אחת  בפוליסה  הכול 
הנהלה חדשה ורעבה שלא מסתכלת אחורה אלא 
ויסודית,  עמוקה  עבודה  נעשה  בכלל  קדימה.  רק 
ויחד נוכל לקחת אתכם צעד קדימה ולתת גז. לא 
בסיסמאות – רק עבודה ומעשים נותנים תוצאות.  
ה־DNA של כלל הוא שת"פ, כיבוד הדדי, הקשבה, 
הוגנות והגינות. כראש מערך העסקים נקפיד על 

זה – יש לכם עם מי לדבר בכלל".

סוכנים   750 עם  קטנה  חברה  "אנחנו  מויאל: 
שהצליחה לגנוב 25% משוק החיסכון. אמרתי לאיש 
עושים  אנחנו  איך  הבין  שלא  גדולה  ביטוח  חברת 
סירת  ואנחנו  גדולה  מטוסים  נושאים  'אתם  זאת: 

מרוץ'.
באמצעות  רק  נמכרים  אינווסט  בבסט  "המוצרים 
סוכני ביטוח שמקבלים על זה עמלות יפות. המוצר 
לשני  אחד  השקעות  מבית  לעבור  ללקוח  מאפשר 
מס  לשלם  מבלי  שלו  ההשקעות  מסלולי  מבחינת 

רווח הון".
וביקש ממנו  הורנצ'יק  לסו"ב  פנה  סו"ב אביטל 

לספר על מערכות היחסים בין הלשכה לחברות.
הודענו  הקדנציה  "מתחילת  הורנצ'יק:  סו"ב 
בחיבוק,  אתנו  שילכו  ביטוח  שחברות  רם  בקול 
יסייעו לסוכנים, ימצאו להם פתרונות ויחזקו את 
משרד הסוכן, יקבלו מאתנו תמיכה בחזרה. חברות 
ששכחו או ישכחו – ישמעו מאיתנו חזרה. סיימנו 

להיות שק החבטות של חברות הביטוח.
"אני קורא לחברות שהתבלבלו להתיישר ומהר; 
הן משמיעות אמירות ברורות ואנו רואים מעשים 
ולא  סיסמאות  שמפריחות  חברות  ויש  בפועל; 
מיישמות אותן בפועל. סוכני הביטוח היו בקדמת 
שיודעים  אלה  הם  הבמה.  בקדמת  ויישארו  הבמה 

לתת את הפתרונות ללקוחות הקצה, ואת זה כדאי 
שיידעו חברות הביטוח וגופים נוספים ספציפיים 
ומהר – כי את דעתנו עליהם נשמיע מעל כל במה.

"לא נקבל אחד בפה ואחד בלב"
"אני רוצה לחדד לגבי הכשרה – לא יכול להיות 
אותנו  שתארחו  בלב,  ואחד  בפה  אחד  שתגידו 
לפגישה נעימה בחברה ובפועל המעשים הפוכים".
"כל  ואמר:  הורנצ'יק  לדברי  התייחס  מויאל 
דיגיטליות  פלטפורמות  היום  מקימים  הגופים 
לשיווק וגם שם אנחנו עובדים עם סוכנים מתוך 

כבוד וחשיבה שיחד נוכל לצעוד קדימה".
"נחמד לומר שסוכני הביטוח  הורנצ'יק בתגובה: 
עובדים אתנו; ספר כמה סוכנים וכמה הם מקבלים 
על אפליקציית 'גו' )בביטוח רכב. ר.מ.( למשל; אני 
מסתכל על כל חבילת המוצרים שלכם ולא רק על 
החיסכון. אתם חברה שנבנתה על ידי סוכני ביטוח 

ופתאום אנחנו מקבלים מכם סיבוב גב לא נעים".
מויאל: "אני עוסק אמנם בביטוח חיים אבל יודע 
המנכ"ל  עם  פגישה  בנושא  להתקיים  שצריכה 
על  מתבצעת  ב'גו'  הפעילות  כל  מירון.  שמעון 
ידי סוכני ביטוח, ואת זה אני יודע כחבר הנהלה. 

אתם אמורים להיבנות מהמוצר הזה".
הורנצ'יק: "אני לא מכיר מישהו שמשווק מוצר 

ולא מתוגמל עליו".
וחייבת  רוצה  החדשה  בהנהגתה  "כלל  תמן: 

לשתף פעולה עם לשכת סוכני הביטוח".
שלמה  היו"ר  הבהיר  מגדל  סוכני  בכנס  רביב: 
אליהו שגם אם אנחנו עושים ביטוח רכב און ליין, 
בעצמו  סוכן  שיבחר  בלי  ישיר  לקוח  נשאיר  לא 
או שיוצמד לו סוכן בידינו. המצב של ללכת עם 
לא  אני  בעיניי.  סביר  בלתי  הוא  בלי  ולהרגיש 
תשמור  שמגדל  מצפים  אתם   – להבין  מצליח 
עליכם ולכן הפסקנו את השיווק הישיר, אבל אני 
מצפה שגם אתם תשמרו על מגדל, שתביאו אליה 

את העסקים שלכם".

אפליקציית נסיעות לחו"ל של הראל
ביטוח נסיעות לחו"ל עושים בבית... 

זמין עכשיו בחנות האפליקציה

הורנצ'יק, תמן, מויאל, רביב ואביטל … צילום: גיא קרן
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רוב ההחלטות של המשקיעים הן אמוציונאליות 
אייל גורן, מנכ"ל פסגות קרנות נאמנות על הפסיכולוגיה של המשקיעים: "בחיים בורחים 
מסיכונים, בהשקעות סיכון יכול להיות דווקא הזדמנות להרוויח"; "לסוכני הביטוח חשוב 

להכיר את הפסיכולוגיה של הלקוחות שלהם יותר מאשר את מושגי הפיננסים"
רונית מורגנשטרן

"
כסוכני ביטוח אתם בטוחים שהבסיס להיכנס 
שוק  את  ללמוד  הוא  ההשקעות  לתחום 
זה  אבל  הכלכליים.  המושגים  כל  ואת  ההון 
התהליכים  את  להבין  הוא  הבסיס   – הבסיס  לא 
שאתם  הלקוחות  על  שעוברים  הפסיכולוגיים 

פוגשים.
את  יש  לכם  וגם  שלכם  מהלקוחות  אחד  "לכל 
הפרלמנט הקבוע שלו; נפגשים עם חברים ועל מה 
מדברים? על כסף. ותמיד יהיה זה שיספר שהשקיע 
והיום  לפני שלושה חודשים 10,000 שקל במניה 
היא שווה 50 אלף, והוא חושב שפיצח את השיטה".
קרנות  פסגות  מנכ"ל  גורן,  אייל  פתח  כך 
פסיכולוגיה  על  המרתקת  הרצאתו  את  נאמנות, 
הלשכה  של  הפיננסים  בכנס  משקיעים,  של 

שהתקיים השבוע.
"אבל מסכי הבורסה לא תמיד ירוקים", המשיך 
אחת:  מספר  בסיסית  תובנה  תפנימו  "ולכן  גורן: 
מתוכנתים  האדם  בני  כל  ובעצם  הלקוחות  כל 
אינסטינקט  לנו  יש  מפסידים.  שבבורסה  לכך 
זה  בחיים  בורחים.  אנחנו  סכנה  יש  שאם  מובנה 
אינסטינקט בריא, בעלם ההשקעות לאו דווקא – 
להרוויח.  הזדמנות  דווקא  להיות  יכול  סיכון  שם 
רוב ההחלטות של משקיעים הן אמוציונאליות – 

כשיש עליות משקיעים, כשיש ירידות יוצאים".

מעט אבל בטוח
באמצעות  הנושא  את  גורן  מדגים  זה  בשלב 
המסקנה  עולה  מהם  הקהל  עם  חשיבה  משחקי 
כדבריו: "הרוב מעדיפים להרוויח מעט אבל בטוח. 
לצורך כך, מניה היא השקעה עם פוטנציאל רווח 
גבוה אבל סיכון גבוה, אג"ח סיכון נמוך ורווח קטן 

אבל די וודאי".
 – הביטוח  לסוכני  גורן  שתורם  נוספת  תובנה 
"היחס בין הכאב מהפסד להנאה מהרווח הוא לא 
 2.5 לפי  מגיע  הוא  נמוכים  ובסכומים  סימטרי 
 100 אתמול  הרווחתם  לדוגמא:  הכאב.  לטובת 
מורווחים  אתם  עדיין   ,80 הפסדתם  והיום  שקל 
20 שקלים, אבל התחושה שלכם לא טובה בגלל 
ההפסד של היום. מחקרים מצאו שאנחנו מוכנים 
סיכוי   75% לנו  כשיש  יותר  בקלות  להשקיע 
המניות  בשוק  נשקיע  אם  רק  שזה  רווח,  לראות 
בדרך,  לצאת  בלי  ברציפות  שנים  חמש  במשך 
את  להביא  צריכים  אתם  באג"חים.  או  בבנק  או 
בנכסים  ההון  בשוק  להשקיע  שלכם  הלקוחות 

הם  הפסיכולוגית  ברמה  כי  האדום,  הקו  שמעל 
יצליחו להתמיד בהשקעה הזאת".

לסוכני הביטוח מציע גורן: "אתם צריכים לייעץ 
הזמן  כל  התיק  את  לבדוק  לא  שלכם  ללקוחות 
רחוקות,  יותר  לעיתים  אותו  יבדקו  שהם  ככל   –
הטעויות שלהם יהיו קטנות יותר, ולאורך זמן הם 

ירוויחו יותר. כשלא רואים מרוויחים יותר כסף.
מושג  שזה  הבעלות,  אפקט   – אחרונה  "תובנה 
רבות  שנים  נכס  מחזיקים  אם  ההון.  בשוק  מוכר 
לא  חשיבות  מקבל  והוא  בעלות  עליו  מרגישים 
רצויה. לכן כדאי לבדוק מדי פעם מה הייתי קונה 
היום? אם לא הייתי קונה היום את הנכס הזה, סימן 

שהוא לא צריך להיות בתיק ההשקעות שלי". 

אתם בידיים טובות
החגים מתחילים בעוד 3.. 2.. 1..

רגע לפני שאתם יוצאים לחופשה, תישענו אחורה, קחו נשימה עמוקה, 
חבקו את אהוביכם וזכרו:

גם בחגים – אנחנו השקט שלכם בדרכים 

גורן … צילום: גיא קרן
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 שנה טובה  

סו"ב ליאור רוזנפלד
נשיא הלשכה

השעון  סביב  עובדת  "הלשכה 
לחבריה  להעניק  מנת  על 

בלשכה,  בחברות  מוסף  ערך 
כלים  ומתן  הדרכות  התמקצעות, 

להצלחה לצד פעילות חיצונית למול כל השחקנים 
בשוק, קרי חברות הביטוח ובתי ההשקעות. למול 
האפיק  התקשורת  הכנסת,  ההון,  שוק  רשות 

המשפטי והמתחרים הישירים שלנו.
תוכנית  לי  יש   - הבאה  לשנה  ציפיות  לי  "אין 
למצב  שעיקרה  לפועל  נוציא  שאותה  סדורה 
מחדש את מקצוע סוכן הביטוח במקום הראוי לו 
ציבורית, מעמדית, ניראותית וכספית. ביחד עם 
חבריי להנהגה כבר עלינו כמה דרגות בנושאים 

הללו אך יש לנו עוד הרבה עבודה לעשות.
הטוב  את  כדי למצות   24/7 עובד  אני  "אישית 
ביותר מהתפקיד למען הסוכנים הרבים שנתנו לי 
היא  האחריות  לצד  והצפייה  להוביל  המנדט  את 

גדולה מאוד.
"שנה הכי הכי טובה לכולנו".

סו"ב ליאור הורנצ'יק
מ"מ נשיא הלשכה

"'מי שמאמין לא מפחד'.
לי  שגורם  משהו  יש  "אם 
זהו  סיפוק,  ותחושת  לצמרמורות 
טעינו,  אם  גם  הרי,  שנה.  סוף  של  הנפש  חשבון 
פישלנו, או עשינו מהלכים שבדיעבד קל לנתח, 
הרי שכאדם מאמין אני מאמין 'שהכל לטובה', כך 
אני פועל לאורך כל שנות חיי, כך חונכתי וזוהי 

הדרך הנכונה לחיים טובים ובריאים. 
עליתי  שבא  שנה  היא  החולפת  השנה  "עבורי 
בדרגת העוסקים בצורכי ציבור, נתתי דגש עצום 
ציבורית  לעשייה  הרתמות  לקהילה,  תרומה  על 
שנתי  את  לסיים  זוכה  אני  ואף  הכלל  למען 
ביטוח.  סוכני  לשכת  לנשיא  כמשנה  הראשונה 
הנוכחי,  בעידן  בייחוד  מאתגר,  בתפקיד  מדובר 
ואני  וסוכנים  סוכנות  למען  יומיומית  בעשיה 
לתמיכה  זוכה  ואני  לי  כיף  שבעיקר  להגיד  גאה 
מלאה הן מהבית והן מחוץ לו, כיף לי להיות חלק 
מהנהגה ערכית ואנושית, הרואה מול עיניה דבר 

אחד – ציבור החוסכים והמבוטחים בישראל.
רבים  להישגים  שותף  הייתי  הנוכחית  "בשנה 
עם  הקשרים  חיזוק  לרבים,  הסדר  בג"צ  וביניהם: 
הפוליטי  הלובי  של  משמעותי  עיבוי  היצרנים, 
ושיפור  חקיקות  של  קידום  ביטוי  לידי  המביא 
מעמדנו בקרב מקבלי ההחלטות בכנסת ובממשלה, 
ואירועים  כנסים  חדשים,  וסוכנים  סוכנות  גיוס 

משמעותיים  ציבור  יחסי  ויצירת  מקצועיים 
המאזנים את מעמדנו בקרב הציבור ועוד נושאים 
דעתי  לעניות  אך  מלהכיל,  קצר  שהדף  רבים 
בי  זה הרצון שבוער  ביותר עבורי  ההישג הגדול 
רצון  והסוכנים,  הסוכנות  למען  ועוד  עוד  לתת 
בלתי נשלט שאיתו אני קם כל בוקר 'רעב' לתת 
למען הענף אותו אני חי ונושם מאז היותי נער בן 
17.5 שירש מאביו את הסוכנות בהליכתו לגן עדן 

בטרם עת.
במעמדו  לפיחות  האחרונות  בשנים  עדים  "אנו 
פיחות  הציבורית/תקשורתית,  ברמה  הסוכן  של 
המלמד על חוסר קורלציה בין המציאות ותפקידו 
של הסוכן לבין הרוצים לפגוע במעמדו מסיבות 
מה  בפועל  אך  ואחרות,  כאלו  אינטרסנטיות 
מתמיד  יותר  מבינים  רובם  הלקוחות,  זה  שקובע 

כי אי אפשר לעשות ביטוח ללא סוכן ביטוח. 
לסוכן  תחליף  שאין  מלא  בפה  לכם  "אומר 
הדרך  לי  ברורה  השעה,  לי  ברורה  המקצועי, 
הדיגיטציה  ברמת  הן  הנדרשים  והשינויים 
והקידמה והן בהעמקה ובסל השירותים המשלים, 
הרי אנו כבר לא בשנות ה־70, אך מאוד ברור לי 
כי אין דרך אחרת מאשר לעבוד עם אדם מיומן, 
הדעת  על  יעלה  לא  ניסיון,  ובעל  מקצועי  ישר, 
המבוטחים  בעתיד  ישחקו  פקידה  או  שמחשב 

בישראל ועל זה נלחם מלחמת חירוף נפש.
הטוב  את  לראות  נדע  שתמיד  לכולנו  "אאחל 

בכל דבר ולא לפחד מדרך ארוכה".

סו"ב צבי וינשטיין
 יו"ר ליסו"ב החברה הכלכלית

"שנת תשע"ח הייתה שנת מפנה 
שבה  שנה  ביטוח,  סוכני  בלשכת 

השינויים  וגם  הפיקוח  הרגולציה, 
דיגיטלית  מבחינה  העולם  על  בכלל שעוברים 

לכניסת  נרחב  כר  היוו  בפרט,  הביטוח  ובעולם 
שחקנים חדשים לשוק עם בשורות והבטחות שונות 

ומשונות.
הוא  שחזונה  הנהגה  בלשכה  התחלפה  "במקביל 
לטפל בסוכני הביטוח בהחלטיות נחישות אך תוך 
מבלי  דיבור  ותרבות  אתיקה  כללי  על  שמירה 
סוכן  מקצוע  של  הבסיסיים  העקרונות  על  לוותר 
הביטוח. היום רואים את הנהגת הלשכה בכל מרכז 
השפעה, כנסת, ועדות הכנסת, משרד המפקח ואם 

צריך באותה נחישות גם בפניה לערכאות. 
התקשורת  העיתונות  ניסיונות  "למרות 
ישיר, מעמד הסוכן התחזק  וחברות לביטוח 

של  וליווי  בייעוץ  הצורך  משמעותית. 
המקצועיות  צרה,  בעת  הלקוח 
מנצחים.  יום  של  בסופו  והניסיון 

להתמקצע,  הביטוח  סוכני  על  זאת,  עם  יחד 
דיגיטציה  מחידושי  לפחד  ולא  בהוצאות  לקצץ 
זמנים  לוחות  מקצרים  השירות,  את  שמשפרים 

ונותנים מענה מהיר ללקוחות.
"הציפיות שלי משנת תשע"ט הן שאחווה והבנה 
ועל  הדדי  כבוד  על  שנשמור  בינינו,  ישררו 
)שכולו  זמננו  מירב  את  שנקדיש  דיבור,  תרבות 
סוכן  מעמד  לשיפור  הכלל(  ולטובת  בהתנדבות 
הביטוח, למצות עד תום את פוטנציאל ההכנסות 

מעמלות, דמי ייעוץ ומכירת מוצרים משלימים.
ומקצועית שמשקיעה  טובה  הנהגה  ללשכה  "יש 
את מירב זמנה בנושאים החשובים באמת והלוואי 
כלל  לטובת  להישגים  ולהגיע  לעבוד  לה  שיתנו 
אני  בעמלינו.  ברכה  ושנראה  הביטוח  סוכני 
רוזנפלד  ליאור  הלשכה,  נשיא  של  מהצוות  חלק 
הכלכלית,  החברה   - ליסו"ב  כיו"ר  ובתפקידי 
ושיפור  לקידום  וניסיוני  מרצי  כל  את  אקדיש 
תפקוד החברה הכלכלית וכל הענפים הנלווים לה.

לכל  ומוצלחת  פורייה  מבורכת,  טובה,  "שנה 
סוכנות וסוכני הביטוח".

סו"ב מיכה אדוני
 יו"ר מחוז חיפה והצפון

טובים  לדברים  המשכיות  "יש 
בקדנציה  שנעשו  וחשובים 
תקשורתית  נראות  יש  הקודמת. 
טובה - וזמן תגובה מהיר. הלובי הפוליטי שנוצר 
בקדנציה הקודמת חוזק, ויש קשר עם חברי כנסת 

חדשים.
 - חשובה  אמירה  היה  לרבים,  בהסכם  הבג"צ 

סוכני הביטוח לא יתנו לפגוע בפרנסתם.
תוצאות העברת המכללה לפיננסים למקום חדש 
ברוח הזמן הטכנולוגית, כמו גם התאמת המכללה 
קורסים  תעודה,  לימודי  ושדרוגה,  בחיפה  
הלשכה  פני  את  שינו  מגוונות,  והשתלמויות 
פרות  את  לקצור  מתחילים  אנו  היום  מקצועית. 
וצהל  הכלכלה  בעבר. משרד  ההשקעה שנעשתה 

מכירים במכללה.
כנסי הלשכה הארציים כמו גם הכנסים המחוזיים 
מאורגנים ברמה טובה ואף מתוקצבים עם שותפים 

שנה מראש.
של  במעמדו  מהותי  שינוי  שחל  חושב  לא  אני 
של  הממוצע  הגיל  החולפת.  בשנה  הביטוח  סוכן 
להתגבר  גם  הצלחנו  לא  גבוה;  עדיין  הסוכנים 
חברות  של  הישירים  של   הרעה  החולה  על 
בהכנסות  פגיעה  וישנה  הביטוח  /סוכנויות 
לאסור  כדי  הכול  לעשות  נצטרך  הסוכן. 

מוקדנים  ידי  על  ביטוח  מכירת 
וגופים ללא רישיון.

לקראת השנה החדשה – פרויקט מיוחד
 בכירי הלשכה מסכמים את השנה שחלפה ואופטימיים לגבי חיזוק

מעמד הסוכן והישגי הלשכה בשנה הבאה
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 ראש הרשות היוצאת לא רצתה בנו; תקשורת 
מטעם תקפה אותנו; ביטוח ישיר ממשיך להכפיש 
ללא הפסקה. מצד שני סוכן הביטוח מוערך מאוד 

על ידי הציבור ואנו חשים זאת ביום יום.
את  ונתחזק  שנחזק  מצפה  אני  הבאה  בשנה 
התקשורת  עם  הקשר  חיזוק  הפוליטי;  הלובי 
ונראות מתמדת. הרצאות של סוכנים בבתי הספר 
 - הביטוח  חברות  כל  עם  חיזוק הקשר  ובקהילה. 
האינטרס הוא משותף. קשר טוב גם עשוי לשמור 
על פרנסת הסוכן. אין לוותר על עמלה מחברות 

הביטוח ולהחליפה בשכ"ט בלבד.
כשמנוע  הלשכה  חברי  במספר  לגידול  מצפה 
חידוש  ולהתניית  חבריה  הצערת  הוא  הצמיחה 
בהדרכות  השתתפות  בהוכחת  הסוכן  רישיון 
מגיעים  הלשכה  מחברי  כ־15%  רק  מקצועיות. 
לכנסים. חייבים לשנות זאת לאלתר! זה קורה גם 
בכנסי אילת. יש לעשות הכל ליצור קשר טוב עם 

רשות שוק ההון".

סו"ב מקסים דרעי
יו"ר המועצה הארצית

הוא  האחרונה  השנה  "סיכום 
נרחבת  פעילות  בוצעה  מורכב. 
והמועצה  מנהל  ועד  בוועדות 
להגיד  צריך  זאת,  עם  יחד  הארצית. 
מעטות.  לא  בתקלות  לוותה  שההתחלה  ביושר 
את  כולל  והנהגתה  הלשכה  מערכות  בנוסף, 
את  לנווט  בכדי  פועלים  כיו"ר  ואותי  המועצה 
הספינה לחוף מבטחים ואין לי ספק שנצליח בכך.

"לגבי מעמד הסוכן, לטעמי, מעמד הסוכן לא היה 
הידוע  הסקר  את  לכם  אזכיר  יותר.  טוב  מעולם 
כששאלו לקוחות 'מה דעתך על סוכני הביטוח?', 
הסוכן  על  כששאלו  אבל  מזהיר.  היה  לא  הציון 
מה  קיצונית,  בצורה  גבוה  היה  הציון  האישי 

שמוכיח שהלקוח צריך ורוצה אותנו כסוכנים.
בעלי  גבוהות.  הינן  הבאה  לשנה  "הציפיות 
את  השני  את  אחד  ולימדו  הכירו  התפקידים 
ספק  לי  אין  לכן  והנהלים.  הלשכה  מוסדות 

בהצלחה לטובת הלשכה.
בין  לקרב  שאפשר  כל  אעשה  מועצה  "כיו"ר 
מאחל  אני  ישר.  ושכל  בהגיון  ולפעול  החברים 
ובני  לעובדים  לפעילים,  הלשכה,  חברי  לכל 
ביתם - שנה טובה, שנת בריאות, ברכה והצלחה 
ושהשנה הבאה תהיה טובה יותר מהשנה החולפת.

"תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה".

אודי אביטל
יו"ר ועדת הפיננסים

"הפעילות בשנה החולפת אובחנה 
בטיפול בנושאים הדחופים. השנה 

כולי תקווה שהשנה לטפל בדברים 
הציבור  כלפי  הסוכן  מעמד  החשובים. 

של  הכלכלי  כרופא  הסוכן  תפקיד  נכון  יותר  או 
המשפחה עדיין לא מוצב.

הציבורית  שמערכת  מצפה  אני  הבאה  "בשנה 
יותר גם בתקשורת את  יותר מידע, נחשוף  תקבל 
עם  הקשרים  את  ונחזק  מהלקוחות  התודה  מכתבי 

היצרנים.

"אני אישית לא תורם לבד לכן אומר כי הוועדה 
הידע  את  להרחיב  דיגלה  על  חרטה  בראשותי 
מבטיח  הסוכנים  הכנסות  את  ולהגדיל  המקצועי 
שזה יעשה בכל המרץ ובהרמוניה מוחלטת הנהגת 

הלשכה.

סו"ב סמי זילכה
 יו"ר וועדת הכספים

עודף  כללה  שחלפה  "השנה 
קשיים  והערמת  עצום  רגולציה 

בתגמול  והן  הסוכן  בפעילות  הן 
הסוכן. הלשכה עושה כל שיכולתה לקידום מעמדו 
של הסוכן הן בפנייה לרשות שוק ההון, הן בפנייה 

לחברות הביטוח והן בפרסום במדינות השונות.
כספים  לתעדף  אנסה  הכספים  ועדת  "כיו״ר 
בתקציב לטובת פרסום במדיות השונות וכן אפעל 
לצמצום  בכספים  שוטף  וטיפול  ובקרה  לניהול 
הלשכה  למיצוב  זאת  וכל  עודף  ויצירת  גרעון 
חברי  הביטוח  סוכני  של  אחד  מספר  כמייצגת 
מעמדה  לחיזוק  נוספים  סוכנים  וצירוף  הלשכה 

של הלשכה".

סו"ב חוה פרידמן־וינרב
יו"ר המכללה לפיננסים וביטוח

מלאת  הייתה  החולפת  "השנה 
עבדה  החדשה  ההנהגה  פעילות, 
קצב  החדירה  הקצב,  במלוא 
ופעילותו  הסוכן  את  שמה  ושונה,  אחר  עבודה 
טוב  עכשיו  נראה  הסוכן  מעמד  לדעתי  במרכז. 
יותר, ובהחלט מבוטחים רואים ומרגישים שסוכן 
הביטוח נותן להם ערך מוסף; כפי שלא יפנו לבית 
 , רו"ח  ללא  הכנסה  למס  או  עו"ד,  ללא  משפט 
היעיל  השרות  את  ומרגישים  מבינים  מבוטחים 
ארצה  מאוד  הביטוח.  סוכן  של  והנאמן  המקצועי 
הציבור  יחסי  בתחום  נוספים  הישגים  לראות 

ומעמד הסוכן.
במכללה  הצנוע  חלקי  את  אתרום  אישית  "אני 
את  עצמי  על  קיבלתי  וביטוח,  לפיננסים 
התפקיד  למלא  והחלטתי  המכללה,  יו"ר  תפקיד 
המכללה  את  אמלא  רבה;  ורצינות  במקצועיות 
בתכנים נוספים. חבריי לוועד המנהל ואני הפקנו 
חדשים  וקורסים  לסוכנים  השתלמות  ימי  מספר 
כמו  הביטוח  סוכני  לכולנו  מוסף  ערך  הנותנים 
גישור, דירקטורים ועוד. מנהלי אגפים של חברות 
הלימודית  הרמה  שלנו,  למכללה  הגיעו  הביטוח 
לקבלת רישיון סוכן במגמת שיפור, וההשתלמויות 
בתכנים  מלאות  במכללה  המתקיימות  היומיות 
מקצועיים מגוונים. הלשכה היא שלנו ובשבילנו, 
התפקיד  את  עצמי  על  לקחת  שהחלטתי  וברגע 
אעשה הכל להצלחת הלשכה, העומדים בראשה, 

וחבריי הסוכנים כולם".

סו"ב מיקי נוימן
יו"ר הוועדה הפנסיונית

אותי  מרגשת  קדנציה  "כל 
השלישית  הקדנציה  כך  מחדש, 

שלי כיו״ר הוועדה הפנסיונית, קדנציה 
המתאפיינת באתגרי המחר. אני גאה בעיקר בחברי 

אבי  שלי  הנפלאים  הסגנים  בראשות  הוועדה 
לב.  וצבי  רחמים  מלכיאל  שילה,  מיכל  אקוהיז, 
בנינו הרכב מנצח של שחקני נשמה, שחקני צוות 
מקצועיים, ערכיים ואנושיים וכולכם בטח מבחינים 

בתוצאות המתרחשות. 
"הבאנו השנה הישג עצום בבג״צ הסכם לרבים, 
לו,  המגיע  באור  הסוכן  את  שמעמיד  הישג 
כמקצוען שכל כולו למען המבוטח. זו ההזדמנות 
ולצוות  ליועמ"ש  ולמשנה,  לנשיא  להודות 
ועם  מורא  ללא  לבג״צ  הליכה  על  האסטרטגיה 

המון אחריות על הכתפיים.
בראי  הסוכן  של  מיצובו  על  דגש  שמים  "אנו 
וחברי  ואנוכי  הכספים  בוועדת  ובייחוד  הכנסת 
מנת  על  כימים,  לילות  שם  'מבלים'  הוועדה 
להיות לגורם המאזן בין האג’נדה של הפיקוח לבין 

האינטרסים של המבוטחים, ממש שומרי הסף.
"נאחל לנו לשנה החדשה שלא נרתע, שנהיה גאים 
הבנה  מתוך  ולחדש,  להתחדש  שנדע  בעיסוקנו, 

שסוכן המחר הוא אפילו יותר מהסוכן של היום. 
"שנה טובה ומתוקה לכל בית ישראל".

סו"ב דביר רפ
יו"ר הועדה לסוכנים 

צעירים והכשרת הסוכן

"סוכנות וסוכנים יקרים, לקראת 
השנה החדשה אני רוצה לברך אתכם 
בברכת שנה טובה, שנה של הצלחה, שנה שבה תזכו 
להגשים את כל משאלות לבכם לטובה. אני רוצה 
שמצטרפים  החדשים  הסוכנים  את  במיוחד  לברך 

אלינו בשנה זו. ברוכים הבאים!
"הוועדה לסוכנים צעירים והכשרת הסוכן עושה 
כל מאמץ וחברי הוועדה טורחים ללא לאות לקדם 
השונים  ההכשרה  בתחומי  חלקם  רבים,  מיזמים 

וחלקם בתחומי קידום הסוכנים הצעירים.
לטובה  עלינו  הבאה  שהשנה  לכולנו  "מאחל 
לבני  לכם,  ורווחה  שגשוג,  שלום,  בכנפיה  תביא 
משפחותיכם ולכל בית ישראל. בברכת שנת עסקים 

פורייה ומוצלחת!".

סו"ב נוגה עקל
יו"ר מחוז ת"א והמרכז

זו כבר קדנציה שנייה  "למעשה 
ראש  כיושבת  מכהנת  אני  בה 

הניסיון  והמרכז.  אביב  תל  מחוז 
עושה את שלו, ואני יכולה להגיד כי הייתה שנה 
השנה  במהלך  והישגים.  בעשייה  מלאה  מצוינת 
נבחר ליאור רוזנפלד לנשיא לשכת סוכני ביטוח. 
יוזמה  בחירתו הביאה לרוח צעירה וחדשנית של 
העשייה  על  משמעותית  שהשפיע  דבר  ללשכה, 

שלנו במחוזות.
"מעמד הסוכן תלוי ראשית כל בסוכן עצמו. אם 
הסוכן ידע להתאים את עצמו לעולם הדיגיטלי, 
יעלה  מעמדו  ימינו,  של  והווירטואלי  המודרני 
מה  בין  עצום  פער  יש  שני,  דבר  משמעותית. 
מה  לבין  אינטרסים  בגלל  מציירת  שהתקשורת 
את  מכיר  הצרכן  ומבין.  צריך  הקטן  שהצרכן 
לא  בתקלה,  יתקל  אם  כי  ויודע  שלו  הצרכים 

יוכלו  ישיר  ביטוח  ולא  פקידה  לא  תקליט, 
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לעזור לו, אלא רק הסוכן האישי יוכל לסייע לו. 
זה גם האתגר הגדול ביותר שלנו, להפיץ את זה 
בתקשורת ואצל נבחרי הציבור, כדי להפעיל לחץ 
מול חברות הביטוח שלא יפתחו ביטוחים ישירים.

עם  שלי  הצמודה  הצוות  עבודת  אישי  "באופן 
הורנצ'יק  ליאור  ומ"מ  רוזנפלד  ליאור  הנשיא 
הלשכה  בהנהגת  הן  מופלאים  להיישגים  מביאה 
והמרכז, המטרה שלי לשנה  והן במחוז תל אביב 
הקרובה ולכל הקדנציה להנגיש לסוכנות וסוכני 
הכלכלי  במישור  הן  להצלחה  רבים  כלים  המחוז 

והן במישור של ניהול המשרד.
שנה  הביטוח  וסוכניי  סוכנות  לכל  מאחלת  "אני 
של בריאות איתנה  שפע כלכלי צמיחה אישית 

וכל זאת מתוך אהבת חינם ומעשים טובים".

סו"ב איגור מורי
יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד

באופן  והלשכה,  חלפה  "שנה 
טבעי, שינתה את פניה. פעילים 
עם  הכוח  בכל  נרתמו  חדשים 
רעיונות חדשים ורעננים. בשנה הבאה 
נשים דגש על העשרת הידע של הסוכן. כל סניף 
יזכה לפחות לשני ימי עיון בבריאות. נוציא לפועל 
לפחות שלושה סיורים מקצועיים לחברי הלשכה. 

נשכלל יותר את מדריך ההשוואות המקצועי.
"בשנה הקרובה, לאחר מינוי מפקחת חדשה אולי 
הרגולציה  קשרי  במאמצי  פרי  לראות  נתחיל 
ונזכה לשיפור במבנה פוליסות הבריאות לטובת 

הלקוחות שלנו.
"לאחר שפנטזיית האחדה והשטחה של הפוליסות 
תתפוגג מעמדו של סוכן הבריאות בעולם הביטוח 

המורכב יהיה איתן מאי פעם".

סו"ב עמוס גואטה
 יו"ר ועדת טכנולוגיה

החולפת  בשנה  "התבוננות 
הפעילות  את  לסכם  שמח  אני 

הטכנולוגיה  וועדת  במסגרת 
למען  עשייה  של  וגאווה  עניין  המון  כמספקת 
המתמיד  בחיפוש  ומסקרנת  כמרתקת  הסוכנים, 
שיכול  הרעיון  הבזק  אחר  והשונה   החדש  אחר 
לתרום ולקדם צעד נוסף את ציבור סוכני הביטוח.
"אני מבקש ומאחל לחברי הוועדה המשך עשייה 
והתלהבות כפי שהיה בשנה החולפת. שנה טובה 

ללשכה ולציבור סוכני הביטוח".

בכירי הענף וחברי כנסת מאחלים 
שנה טובה לסוכני הביטוח

רונן טוב, 
משנה למנכ"ל מיטב דש

"למיטב דש אאחל שנה עיסקית, 
שנה  ולעובדיה  ומוצלחת  פוריה 
עניין  התקדמות  התפתחות  של 

והנאה מהעבודה.
של  'משעממת'  שנה  אאחל  ההשקעות  "לענף 

השאת תשואות גבוהות.

נמרצת  'פחות'  שנה  אאחל  החדש  "לרגולטור 
בכל הקשור לרפורמות חדשות ושינויים תכופים, 
הרבים  השינויים  של  והטמעה  ייצוב  של  שנה 

שחווינו בשנים האחרונות".

ד"ר גיא רוטקופף
מנכ"ל איגוד חברות הביטוח

בבשורה  יצאנו  החולפת  "בשנה 
מידע  לקבל  יכול  שכעת  לציבור 

ותביעות  תאונות  היסטוריית  על 
ביטוח של רכב משומש באמצעות פעולה פשוטה 

ונוחה באינטרנט במרכז הסליקה של האיגוד.
ובלתי  חשוב  חלק  הביטוח  בסוכני  רואים  "אנו 
שיתוף  כי  מקווים  אנו  הביטוח.  מעולם  נפרד 
במערכת,  הגורמים  כלל  ועם  איתם,  הפעולה 
כל  לטובת  הענף  וייעול  חיזוק  למען  יימשך 
וכמובן  הסוכנים  הביטוח,  חברות   - הצדדים 

המבוטחים.
"אני מאחל לכולם חג שמח ושנה טובה".

רו"ח איריס שטרק
הנשיאה הנבחרת של לשכת רואי 

החשבון

"רואי החשבון בתפקידי מנהלים 
וסמנכ"לי הכספים בחברות הביטוח, 
ההון  שוק  בחזית  הנמצאים  מקצוע  אנשי  הם 
וצריכים להתמודד עם מכלול אתגרים הייחודיים 
רואי  פעילות  על  שלנו  הדגש  הביטוח.  לשוק 
גם  תסייע  והפיננסיים,  הביטוח  בתחום  החשבון 
רואי  אנו  הביטוח.  סוכני  של  העבודה  בממשקי 
החקיקה  בתחומי  הדרך  כמורי  משמשים  החשבון 
הפיננסית, ובכלל זה  בנושאים של פנסיה, קופות 
ביטוח  עצמאים,  מול  לשכירים  בהתייחס  גמל, 
לביסוס  רב  מקום  רואה  שאני  כך  ועוד.  לאומי 
טובה  שנה  ומאחלת  מקצועיים,  פעולה  שיתופי 

ופורייה לכולם".

אורי אומיד
מנכ"ל "שלמה ביטוח"

"אנחנו בקצב גידול יפה ומקווה 
הבאה;  בשנה  גם  כך  שנמשיך 

מאוד  הרבה  אלינו  מצטרפים 
רבים  לקלוט  הצלחנו  לא  סוכנים. 

מהסוכנים שביקשו להצטרף ואני מקווה שנקלוט 
אותם בשנה החדשה. תוכניות העבודה שלנו לשנה 
הקרובה הן מאתגרות מאוד, ואני מאחל לעצמנו 

שנוכל לעמוד בהן.
הביטוח;  לסוכני  מאוד  קשה  לתקופה  "נכנסים 
מקור ההכנסה העיקרי של סוכני הביטוח הוא ענף 
והענף הזה הולך לחטוף הקטנה בהכנסות  הרכב, 
כניסת  את  מנצלות  בענף  הגדולות  החברות  כי 
בענף  לעבור  הולכות  והן  הדיגיטליות  החברות 

והקטנת  באפליקציות  בדיגיטציה,  הרכב 
זו  מעובדה  יסבלו  סוכנים  הרבה  העמלות. 

אנחנו  משמעותית.  תיפגע  והכנסתם 
ולכן  לקרות  הולך  שזה  מבינים 
אנחנו מגדילים את הפעילות שלנו 

בענף הרכב תוך חיזוק הקשר עם הסוכנים. מכירה 
בעמלה נמוכה.

מאוד  יהיה  בפרט  והרכב  בכלל  הביטוח  "ענף 
מאתגר בשנה הקרובה. הכניסה של שתי החברות 
הדיגיטליות נתנה לחברות המסורתיות לגיטימציה 
כביכול לעבור לפלטפורמות דיגיטליות בעמלות 
נמוכות מאוד לסוכנים, אם בכלל. הן רואות בכך 
בזול בלי עמלה. נמשיך למכור  הזדמנות למכור 
בעמלה  לא  אבל  דיגיטליים,  גם  שלנו,  בכלים 
נמוכה. אנחנו בטוחים שהמבוטחים רוצים בשירות 
של סוכן וירצו לשלם על זה קצת יותר. בגלל זה 
סוכנים  כי  העסקים,  נושא  את  מאוד  פיתחנו  גם 
נשאלים לא פעם – 'למה אתה ממשיך למכור את 
אני  נגדך?  שפועלת  הזאת  החברה  של  המוצרים 
חייב אותם בשביל העסקים האחרים'. לכן הקמנו 
מערך חדש לעסקים אליו נקלוט סוכנים נוספים. 
מאחל  ואני  מאתגרת,  שנה  בהחלט  תהיה  זאת 

שכול התחזיות שלי יתבדו!
 – ההון  שוק  רשות  על  הבא  הממונה  "לגבי 
לנהל את העסק  לנו  ייתן  לו שפשוט  אני מאחל 
בראש ושקט. לא הצלחנו לנהל את העסק בשנים 
האחרונות בגלל הכמות והקצב של החוזרים. אני 
איחלתי לדורית סלינגר לא פעם, שתנהל בעתיד 

חברת ביטוח ותראה כמה זה לא פשוט". 

ח"כ מיקי מכלוף זוהר
)ליכוד(

"סוכני הביטוח היקרים והיקרות! 
הכי  שיודע  שמי  מאמין  אני 
לציבור  נכון  ומה  טוב  מה  טוב 
אמונה  ומתוך  הביטוח,  סוכני  אלה  המבוטחים, 
ומוצלחים.  רבים  מאבקים  בכנסת  ניהלתי  זאת, 
למרות  רבים  הישגים  לראות  ניתן  לשמחתי 
ההתנגדות הבלתי פוסקת של משרד האוצר ואגף 

הביטוח.
למפקחת  שניתן  העצום  שהגיבוי  חולק  "אין 
ניגוד  היווה  האחרונות,  בשנים  הביטוח  על 
אני תקווה שמי שיבוא  גמור לאינטרס הציבורי. 
ויעזור  השוק  צרכי  את  יותר  טוב  יבין  במקומה 
לכם ולנו לקדם את האינטרסים של כלל הציבור. 
הציבור  למען  החשובים  במאבקים  נמשיך  בע״ה 

במלוא הכוח.
"שנה טובה ומתוקה לכולכם!".

יואל אמיר
מנכ"ל פספורטקארד

מאחל  אני   PassportCardל־"
 DNAה־ את  להטמיע  שנמשיך 
בקרב  שלנו  מיוחד  כך  הכל 

פועלת  ואשר  ללקוח  שמאמינה  כחברה   - הציבור 
ממקום של נתינה והוגנות. אני סמוך ובטוח כי בדרך 
זו נוכל להמשיך להוביל בשוק ולחולל את השינוי 

שהתחלנו.
שישכילו  מאחל  אני  הביטוח  "לסוכני 
להתאים את מקצוע הסוכן החשוב לעולם 
להוביל  וימשיכו  המשתנה  הביטוח 
לציבור  במרץ את המאמצים לספק 
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המבוטחים את השירות המקצועי ביותר, כמומחים 
בתחומם, המכירים היטב את צרכי הלקוח.  

"לענף הביטוח - ליהנות מההתחדשות, החדשנות 
והקדמה הטכנולוגית לטובת מקסום חווית הלקוח 
הן בשלב  ביותר למבוטחים,  ומתן השירות הטוב 

המכירה והן, חלילה, בקרות אירוע ביטוחי.
"ולממונה החדש - תפקיד הרגולטור הוא תמיד 
ספק  לי  אין  פשוט.  לא  ובהחלט  מאתגר  תפקיד 
מנת  על  ביצירתיות  לנהוג  ימשיך  שהרגולטור 
למנף את ההתפתחות הטכנולוגית לטובת הלקוח 
לבחון  במקביל,  התחרותיות.  להגברת  וכאמצעי 
המפוקחות,  לחברות  בהוראות  הקיים  הצורך  את 
בצד שמירה על מקצב הולם ויעיל של עדכונים, 
חיובית  עסקית  פעילות  המשך  המאפשר  באופן 

החיונית לתחום הפעילות".

אתי אלישקוב
מנכ"לית ליברה

מהפכה  עובר  הביטוח  "ענף 
בעקבות ההתפתחויות הטכנולוגיות 
הצרכנים.  בהעדפות  והשינויים 
אני  החדשה,  השנה  של  תחילתה  עם 
ולסוכנים,  בו  הפועלות  לחברות  לענף,  מאחלת 

שכולנו נדע ונצליח להתאים עצמנו להתפתחויות, 
ולהתאים עצמנו. לממונה הבא  ללמוד, להשתנות 
על רשות שוק ההון אאחל הצלחה רבה - אין ספק 

שמדובר בתפקיד מאתגר ובעל השפעה.
את  להגשים  שנצליח  מאחלת  אני  "לליברה 
הענף  על  נשפיע  נתפתח,  שנצמח,  שלנו,  החזון 

ובאמת נשנה סדרי ביטוח!".

יאיר לוינשטיין
מנכ"ל אלטשולר שחם גמל 

ופנסיה

שנה  לאחל  רוצה  אני  כל,  "קודם 
ישראל.  עם  לכל  ובריאות  טובה 

לכל קהילת הסוכנים ולכל שוק ההון, 
אני מאחל שתהיה לנו שנה טובה לפחות כמו השנה 
הקודמת. זו הזדמנות להודות לכל מי שעבד אתנו 
לאורך השנה והיה סבלני וסובלני אתנו. המון המון 

תודה".

ליאור רביב
משנה למנכ"ל מגדל

הביטוח  לענף  "אני מאחל 
הבאה  בשנה  גם  שימשיך 

ויתעדכן  שישתנה  יצירתיים,  פתרונות  למצוא 
בקצב שהעולם שלנו משתנה. לסוכנים אני מאחל 
עיסוק  ושל  התייצבות  של  שנה  להם  שתהיה 
שישמרו  לכל,  ומעבר  בהישרדות.  ולא  בצמיחה 

תמיד על החיוך ויהיו גאים במקצוע!".

שמעון מירון
מנכ"ל הכשרה חברה לביטוח

השנה  התשע"ט,  שנת  "בפתח 
שנה  תהה  לטובה  עלינו  הבאה 
וההון  טכנולוגיית  חדשנות  בסימן 
האנושי. חשוב להבין כי הסוכן מהווה חלק מהותי 
ומשמעותי מעבודת חברת הביטוח. אנחנו מייצרים 
עבורכם מוצרים וכלים חדשים אשר יוכלו לסייע 
לכם בעבודתכם ובכך חשוב שיתוף הפעולה הפורה 

בינינו! 
מרובות  הצלחות  מאחל  אני  הביטוח  "לענף 
בתפקידה  בהצלחה  הרבה  הביטוח  על  ולממונה 
החדש. אני מאחל לכולנו שנת הישגים 
זו  שתהה  המישורים,  בכל  והצלחות 
שמחה  אהבה,  שנת  בריאות,  שנת 
ואושר, שנה טובה עלינו ועל כל 

בית ישראל".

לראשונה אישה בראש לשכת רואי החשבון
איריס שטרק זכתה בבחירות לנשיאות לשכת רואי החשבון

רונית מורגנשטרן

בבחירות ר זכתה  שטרק  איריס  ו"ח 
והיא  חשבון  רואי  לשכת  לנשיאות 
החשבון.  רואי  לשכת  כנשיאת  תכהן 
הקמתה  מאז  הלשכה  של  הראשונה  הנשיאה 
התמודדה  שטרק  רו"ח  שנים.   87 לפני 
ורו"ח  בלנגה  ג'ק  ועו"ד  רו"ח  מול  בבחירות 
חן שרייבר. נשיא לשכת סוכני ביטוח סו"ב 
ליאור רוזנפלד התקשר אתמול לרו"ח שטרק 

ובירך אותה על ניצחונה.
לדברי רו"ח שטרק "זהו רגע היסטורי ללשכת 
רואי חשבון שבחרה לראשונה ברואת חשבון 
הארגונים  כלל  עבור  גם  ובעיני  לנשיאה, 
בראשם  מכהנת  לא  היום  שעד  הכלכליים 
ציבור  של  מהבחירה  מתרגשת  אני  אישה. 
בה  הרחבה  האמון  הבעת  ועל  החשבון  רואי 
כנשיאת  סוערות.  מאד  היו  הבחירות  זכיתי. 
עלינו  וכעת  קדימה,  מסתכלת  אני  הלשכה, 
החשבון  רואי  ציבור  כל  של  כוחות  לאחד 
הארצית,  להנהגה  הנבחרים  והפעילים 
כל  את  ליישם  מנת  על  והסניפים,  המחוזות 

המהלכים והפתרונות שהצענו, לטובת ציבור 
רואי החשבון.

נחזיר  שאנחנו  החשבון  לרואי  מבטיחה  "אני 
את גאווה ואת ה'ניצוץ לעיניים', את ההכרה 
בחשיבותם שלנו רואי החשבון כנדבך מרכזי 
בכלכלה הישראלית. המצע המפורט שהצגנו 
בבחירות, הוא הבסיס לתוכנית עבודה שאנו 
כל  עם  פעולה  בשיתוף  מיידית,  ניישם 
כולנו  את  כאשר  הרשימות,  מכל  הנבחרים 
מאחדת כעת מטרה משותפת והיא למען רואי 
והארגונים  החברות  העסקים,  ולמען  חשבון, 
אותם אנו מייצגים, שהם המנוע של הכלכלה 
הישראלית ואנו חלק בלתי נפרד מהאיתנות 

הפיננסית של המשק".
יש לציין, כי מנהלי הקמפיין של רו"ח שטרק 
מריפבליק  סלע  נעם  האסטרטגי  היועץ  הם 
הרשקוביץ  לירון  של  בבעלותם  יועצים, 
שניהלו  אלה  הם  ריפבליק  נבו.  ומבשרת 
בבחירות  רוזנפלד  ליאור  של  הקמפיין  את 

האחרונות בלשכת סוכני ביטוח. שטרק. מבטיחה להחזיר את הגאווה לרואי החשבון 
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תמיד חשבתם "לעבוד ביחד"? להיות שותפים שווים?
אנחנו עושים זאת כבר 10 שנים!

 בואו תצטרפו לקואופרטיב בביטוח! 
כי "יחד זה כוח ואנחנו עובדה"

עובדה סוכנות לביטוח )2010( בע"מ
ליצירת קשר - אריק ורדי: 050-5274660  |  זאב פרלשטיין:  054-2545465

 

כנס  מגדל  

שלמה אליהו לסוכנים: "מגדל צריכה 
אתכם ואתם צריכים את מגדל"

 עוד אמר יו"ר מגדל: "חברה צמאת חיים חייבת לעשות כל שביכולתה שהסוכן יישאר על המפה" 
• נחשפו מוצרים חדשים של מגדל - ביטוח לאופניים חשמליים וביטוח מפני מתקפות סייבר 

רונית מורגנשטרן

"
מחדש  התחברה  מגדל  נתק  של  שנים  לאחר 
ללשכת סוכני ביטוח והלשכה התחברה למגדל. 
מגדל   – בלבד  הצהרות  ברמת  רק  לא  אבל 
סוכנים  עם  עובדת  היא  האלמנטרי  שבענף  הודיעה 
בימים  בכך.  ראש  להקל  צריכים  לא  אנחנו  בלבד. 
לבקרים  חדשות  נחשפים  אנחנו  בהם  אלה  טרופים 
סוכני  עוקפות  אפליקציות  חדשות,  ביטוח  לחברות 
ביטוח שנועדו לייתר את סוכני הביטוח, באה מגדל 
סוכני  רק עם  עובדת  ואומרת שהיא  ברורה  באמירה 
ביטוח בישראל. היום הוכיחה מגדל שגם באפליקציה 
אפשר לשלב סוכן ביטוח, שהוא יהיה חלק מהמכירה, 

ללא פגיעה בעמלה".
ליאור  סו"ב  ביטוח  סוכני  לשכת  נשיא  אמר  כך 
רוזנפלד בכנס השנתי של קבוצת מגדל לסוכניה; יותר 
מאלף סוכני ביטוח השתתפו בכנס שהתקיים ביום שני 
בראשון לציון. הכנס נערך במעמד שלמה אליהו בעל 
השליטה, דורון ספיר מנכ"ל החברה, פרופ' 
וחברי  הדירקטוריון  יו"ר  שריג  עודד 

הנהלת מגדל. 
יום  "כל  בכנס:  אמר  מגדל  יו"ר 
סוכן ביטוח מאבד לקוח. הוא נלחם 
על פרנסה ועל תקציב. הטכנולוגיה 
זו  מי  שאגיד  חשוב  שלה.  את  עושה 
הכי  הביטוח  קבוצת  זו  מגדל. 
גדולה  והכי  בשוק  ותיקה 
משמעותית  והכי  בשוק 
תוכן  בעלת  חברה  בשוק. 
והיסטוריה. אין  ללקוחות 
שיש  מה  אחד  לאף 
התכנים  אם  למגדל. 
היו  לא  מגדל  של 
לא  אמת,  על  קיימים 

הייתי פה. אני מאמין בתוכן הזה. אבל בעיית הבעיות 
היא אם התוכן הזה יהיה בלי סוכנים.

"מגדל חרטה על דגלה לפני שש שנים לבטל את 
סוכנים  של  בכנסים  באילת  הופעתי  הישיר.  השיווק 
אתם  'למה  הגדולות  החברות  מנהלי  את  ותקפתי 
מתחרים בפרנסה של סוכן'. הרי בלי סוכן אין חברה 
ואין תוכן. פניתי לכמה סוכנים ואמרתי להם 'אני לא 
לכם  שגונב  מי  עם  עובדים  אתם  למה  אתכם.  מבין 
שלם,  ענף  למחוק  ערוך  היום  השוק  הפרנסה?'.  את 
שקיים דורי דורות, מהמפה. יכול להיות שאני מגזים 
וזה לא יקרה. אבל שכל אחד ילך הביתה ויבדוק אם 
יהיה. אין  יש אופציה לשמור אמונה שהסוכן לעולם 
חיים  צמאת  חברה  אבל  לחברה,  הסוכן  בין  ביטוח 
חייבת לשמור ולעשות כל שביכולתה שהסוכן יישאר 

על המפה".

לא במקום הסוכן
מנכ"ל החברה, ספיר, הופיע לראשונה מאז כניסתו 
לתפקיד בפני הסוכנים, ואמר: "אני בטוח שמגדל היא 
וחלק מהאחריות  חברת הביטוח המתקדמת בישראל, 
שלי ושלנו הוא לשמור אותה ככזאת. עלינו להשתמש 
וכלים  טכנולוגיות  לרתום  שלנו,  בנכסים  נכון 
נוכל להעניק ערך  דיגיטליים כדי שבסופו של דבר 
נוסף ומשמעותי ללקוחות שלנו. השימוש בטכנולוגיות 
לא מחליף את סוכן הביטוח, אלא מעשיר את הכלים 
העומדים לרשותו בבואו להעניק שירות הגון ומקצועי 

ללקוחותיו".
ליאור רביב, מנהל חטיבת הלקוחות סקר בכנס גם 
כי  וציין  מגדל  של  הדיגיטלית  פעילותה  עיקרי  את 
המהפכה  את  החברה  השלימה  האחרונים  בחודשים 
כמעט  לבצע  יכולים  לקוחותיה  והיום  הדיגיטלית 
כל פעולה באפליקציה וללא סיוע נציג טלפוני. "רק 

בחודש האחרון הוגשו לחברה מעל 10,000 תהליכים 
דיגיטליים", ציין רביב, "אלו היקפים עצומים שספק 
לאחרונה  שקמו  החדשות  הדיגיטליות  החברות  אם 
כלים  רק  לא  יש  שלנו  אלא  בקרוב.  אליהם  יגיעו 
דיגיטליים אלא גם סוכני ביטוח מקצועיים שיודעים 
במיצוי  ללקוח  ולסייע  מקצועי  מענה  ללקוח  לתת 

זכויותיו".
חדשה,  מוצרים  שורת  החברה  חשפה  הכנס  במהלך 
מפני  וביטוחים  חשמליים  לאופניים  ביטוח  ביניהם: 

מתקפות סייבר. 
חשמליים  אופניים  לרוכבי  הייעודית  הפוליסה 
באופניים  רוכב  אשר   16 מעל  אדם  לכל  נועדה 
פוליסת  לדין.  בהתאם  הפרטיים  לצרכיו  חשמליים 
)במקרה  לאופניים  פיזי  לנזק  כיסוי  כוללת  הביטוח 
של תאונה(, כיסוי לחבות הרוכב בגין נזקי גוף ורכוש 
לצד שלישי, וכן כיסוי לנזקי מוות או נכות של הרוכב 
ועלותה פחות מ־1000 שקלים בשנה. שיווק הפוליסה 

יחל לאחר אישור רשות שוק ההון.
נזקי  מפני  להגנה  ביטוח  מוצרי  גם  משיקה  מגדל 
מתקפות סייבר. בחברה מסבירים כי בשנים האחרונות 
בתי מגורים ועסקים עושים שימוש נרחב יותר ויותר 
ובטכנולוגיות בהתנהלות הבית  דיגיטליים  במוצרים 
לנזקים בעקבות  הסיכון  עולה  זאת  ויחד עם  והעסק, 
לרשת  מורשות  בלתי  מחדירות  שנגרם  שיבוש 

המחשבים. 
סחיטת  בגין  כיסוי  מעניק  לדירה  סייבר  ביטוח 
בגין  שיפוי  ושובש,  שנמחק  מידע  שחזור  סייבר, 
המבוטח  של  לטיפול  וטכנית  מקצועית  תמיכה 
באירוע סייבר ובתוך כך מבטחת ציוד כגון מחשבים 
ניידים, סלולארי ויתר המוצרים ה"חכמים". הפוליסה 
קבלת  לאחר  תשווק  והיא  אישור  בתהליכי  נמצאת 

אישור הרשות.

אליהו … צילום: 
סיון פרג'
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לעבור ב מאוד  חשוב  לביטוח  צירוף  עת 
נושאים  מספר  על  לביטוח  המועמד  עם 
קריטיים מבחינת הכיסוי הביטוחי המוצע, 
בין היתר, יש לעבור עם המבוטח על נושא הכיסוי 
תוך תיאור עיקריו. כלומר, מה מוצע לך לרכוש, 
משמעותו  ומה  הכיסוי,  לך  מוצע  צורך  לאיזה 
בפועל בעת תביעה, וכך לתת מענה לצרכים של 

המועמד לביטוח. 
כיסוי  שרכישת  רבה  חשיבות  קיימת  לכן, 
ביטוחי, תהיה על ידי גורם מקצועי שידע להבין 
שלו  המדויקים  הצרכים  את  לביטוח  מהמועמד 
הביטוח  חבילת  את  עבורו  "לתפור"  ובהתאם 

הנכונה לצרכיו. 
ומה קורה אם הכיסוי הביטוחי שנמכר ללקוח 

לא היה מספק?
שריפה גרמה נזק למספר דירות בבניין דירות. 
)"המבוטח"(,  הדירה  בעל  כי  קבע  המשפט  בית 
ממנה פרצה האש,  אשם בלעדית בקרות השריפה 
של  קיומו  שאלת  הועלתה  בהתאמה,  ובנזקיה. 
כיסוי ביטוחי רלוונטי בפוליסת הביטוח שהוציאה 
חברת הביטוח לבעל הדירה: האם פוליסת המבנה 
צד  כלפי  המבוטח  של  נזיקית  אחריות  כוללת 

שלישי?
פוליסת  על  מדובר  כי  טענה  הביטוח  חברת 
היא  ולכן  שלישי  צד  כיסוי  ללא  בלבד,  מבנה 
אינה אחראית לנזקים שנגרמו לדירות הסמוכות 
טען  מאידך  המבוטח  המבוטח.  לדירת  רק  אלא 

שהפוליסה צריכה לכלול כיסוי לצד שלישי.
לבית המשפט הוגשו דף פרטי הביטוח ותמליל 
של שתי שיחות טלפוניות של חברת הביטוח עם 
המבוטח. בתמליל השיחות ובדף פרטי הביטוח לא 

הוזכר נושא ביטוח צד שלישי. 
בנסיבות  כי,  בעבר  קבעו  כבר  המשפט  בתי 
מסוימות, שבהן מוצג למבוטח מצג חסר או מטעה 
בטרם כריתת חוזה הביטוח באשר לתוכן או לסוג 
שחברת  הראוי  מן  בהן  במקרים  או  הביטוח  חוזה 
ביטוח  פוליסת  למבוטח  להוציא  תדאג  הביטוח 
זאת  עושה  אינה  היא  כך  וחרף  לצרכיו  העונה 
בפועל, ומוציאה לו פוליסה בלתי מתאימה, ניתן 
בתוכנו  ככולל  המחייב  הביטוח  חוזה  את  לראות 
את הכיסוי הביטוחי שראוי היה למבטחת לכלול 
בו מלכתחילה. במקרה דנן, היה על חברת הביטוח 
שלמבוטח  לדעת  הייתה  היא  צריכה  ו/או  לדעת 
נחוץ גם כיסוי ביטוחי מפני אחריות צד שלישי, 
וחרף זאת היא הוציאה לו פוליסה שאינה כוללת 
להבהיר  טורחת  שהיא  מבלי  והכול  כזה,  כיסוי 
המשפט  בית  לכך.  מודע  הוא  כי  ולוודא  זאת  לו 
השתכנע כי בשיחות שהתקיימו עם נציגת חברת 

הביטוח, היה פער איכותי גדול לרעת המבוטח.

ולא  פשוט  באופן  והתנסח  התנהל  "המבוטח, 
במונחי  ושליטה  בקיאות  גילה  ולא  מתוחכם 
ובענייני הביטוח ובמענה הביטוחי ההולם לצרכיו, 
היטב  ששולטת  מיומנת  עובדת  ניצבה  ומנגד 
מהתמלילים  גם  וניכר  הביטוח,  ובענייני  במונחי 
ומבינה  שיודעת  אחת  של  במעמד  הייתה  שהיא 
ובצורת  בתוכן  גם  רבה שלטה  ובמידה  ומייעצת, 
השיחות". על רקע זה, קובע בית המשפטף הייתה 

ו/ דאגה  החברה  נציגת  כי  לגיטימית  ציפייה  זו 
או צריכה הייתה לדאוג לצרכיו הביטוחיים ולכל 
ברור  באופן  לו  להציע  הייתה  צריכה  הפחות 
ומפורש את מלוא הכיסויים הביטוחיים האפשריים 
משמעויותיהם(,  את  לו  )ולהסביר  הרלוונטיים 

כולל כיסוי של ביטוח צד שלישי. 
יתרה מכך, עיון בטופס הצעה בכתב של חברת 
ברובריקה  התייחסות  קיימת  כי  מלמד  הביטוח 
ספציפית לכיסוי ביטוחי לצד שלישי, ואין מקום, 
קובע בית המשפט, שהמבוטח יינזק ויופלה לרעה 
רק משום שטכניקת ההתקשרות במקרה זה הייתה 

בטלפון, ולא בכתב. 
מעבר  כי  מציין  המשפט  בית  הנושא,  לסיכום 
לציפייה הסבירה של המבוטח מעצם היותו מבוטח, 
כי חברת הביטוח תנהג כלפיו בשקיפות ובהגינות 
בעת כריתת חוזה הביטוח, המבוטח לא יכול ולא 
צריך היה לצפות לגישה בלתי מקצועית ורצינית 
מספיק כפי שהונהגה כלפיו בפועל באותן שיחות 
ולהבין  לדעת  זכותו  את  שמקפחת  גישה  טלפון, 
ולהסכים להיעדר כיסוי ביטוחי שאותו היה צריך 
חברת  את  המשפט  בית  מחייב  ולכן  חפץ  ובו 
הביטוח לשאת בנזקים לצד שלישי, על אף העדר 

הכיסוי בפוליסה.  

ומהן, בין היתר, התובנות?  
הצרכים  מה  המבוטח  מול  לבדוק  חשוב   .1
חסר,  מה  לבחון  נדרש.  הוא  להם  הביטוחיים 
האפשריים  והכיסויים  החלופות  כל  את  ולהציע 
והרלוונטיים, לפי דעתכם המקצועית. הלקוח יהיה 
זה שיקבל החלטה מה הוא רוכש, אך אתם כסוכני 
את  בפניו  פרסתם  ומקצועיים,  מיומנים  ביטוח 
וביצעתם את עבודתכם  הביטוחיות  כל החלופות 

נאמנה כלפיו.
2. בשיחה טלפונית יש לוודא שתסריט השיחה 
שלכם מקיף וכולל את כל הנושאים הרלוונטיים 
שנדרשים  העקרונות  על  בדגש  הנמכר  לכיסוי 

בהתאם לחוזר הצירוף לביטוח.
הלקוח/ה  עם  השיחות  כל  כי  לוודא  יש   .3
ונשמרות  חוזה הביטוח, מתועדות  עובר לכריתת 
במאגרי הסוכנות לצורכי ביקורת, בקרה )ושיפור 

השירות(.
לציבור,  להסביר  חשוב  לטעמי,   - האישי  ובפן 
ורכב  דירה  ביטוחי  לפיה  לטענה,  בניגוד  כי 
בסופר,  לרכוש  שניתן  טכניים,  מדף  מוצרי  הם 
להבדיל מביטוחי חיים ובריאות, זהו בדיוק המקרה 
מוצר  עדיין  הם  אלה  ביטוחים  גם  כי  המלמד, 
מקיפה,  ובחינה  צרכים  התאמת  שמצריך  ביטוחי 
עם גורם מקצועי שיבחן את צורכי המבוטח, שאם 
לא כן עלול המבוטח ללכת עם אבל להיות בלי. 
נכון לכתיבת מאמר זה לא ידוע אם יוגש ערעור 

על פסק הדין. 

שנה טובה בריאות ושגשוג לכולם.

הכותב הוא יועץ משפטי ללשכת סוכני ביטוח

 

רגע  משפטי

על חשיבות סוכן הביטוח 
וטיפים למכירה טלפונית

עו"ד עדי בן אברהם

חברת הביטוח טענה כי מדובר על פוליסת מבנה בלבד, ללא כיסוי צד שלישי
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נקודה  למחשבה

"אכלו לי, שתו לי, חם בחוץ" או 
"אם היו לי עוד שעתיים כל יום"

סו"ב יובל ארנון

רן
 ק

א
גי

  :
ם

לו
צי

סוכן ל מדוע  השאלה  נשאלת  פעם  א 
מסוים מצליח והשני לא, מדוע סוכן אחד 
כמעט  נשאר  השני  ואילו  וגדל  מתפתח 
אחד  סוכן  מדוע  השנים.  כל  סטטי  מצב  באותו 
ואילו  אופטימיות  ומשדר  חיוך  עם  תמיד  הולך 
השני הולך תמיד עם פרצוף של תשעה באב ותמיד 
רע לו. מדוע שני סוכנים שיוצאים מאותה נקודה 
באופן  מתפתחים  רישיון  וקבלת  לימודים  בסיום 
זה  מדוע  מדהימה,  קיצוניות  עד  ולפעמים  שונה 
קורה? למה נוצרים הבדלים כאלו, והאם זה שונה 

ממקצועות אחרים?
מהרבה  שונה  לדעתי  אשר  מהנושא  אתחיל 
לשכירים  מתייחס  ואיני  אחרים,  מקצועות 
שעובדים בתחום העבודה הסוציאלית, אני מתייחס 
לתחום העצמאים ותפיסת העבודה כשליחות. האם 
תפיסה חזקה יותר של שליחות יכולה להביא גם 
לתוצאות יותר טובות בהתפתחות העסק? התשובה 

היא חד משמעית – בוודאי.
באות  אשר  שנוצרו  סטיגמות  להרבה  בניגוד 
"עצלות",  כמו  מושגים  דרך  הבדלים  להסביר 
לתקשר"  יכולת  "חוסר  עצמית",  משמעת  "חוסר 
ועוד, אני אתמקד במונח השליחות, שאולי לרבים 
דרך  אבל  "חנוני",  מאוד  משהו  יראה  מהקוראים 
תפיסת השליחות אפשר גם להבין ולהסביר דברים 
צריכים  השליחות  לתפיסת  מעבר  ונכון  רבים, 

להיות גם מרכיבים נוספים אבל זה הבסיס לכל.
מלא  הוא  מצליחנים  אצל  יומן  מדוע שפותחים 
המדשדשים  אצל  יומן  ואילו שפותחים  בפגישות 
יש  אחד  אצל  מדוע  כלום?  רואים  ולא  כמעט 
תפיסה שמפגש עם לקוחות זו המהות, ואילו אצל 

האחרים המהות הופכת להיות מפגש עם הכיסא?
למילה שליחות חייבים גם להצמיד את המושג 
נכון  באופן  השליחות  מונח  ותפיסת  אחריות, 
מייצרת גם תפיסת אחריות כלפי הלקוחות, ומפה 
הסוכנים,  סוגי  שני  בין  ההבדל  להתפתח  מתחיל 
דשדוש,  מול  הצלחה  להתפתח  מתחילה  ומפה 

אופטימיות מול פסימיות קבועה.
קיים  בעבודתו  השליחות  את  סוכן שמבין  אצל 
חושב  אשר  מסוכן  גבוה  יותר  הרבה  אחריות  סף 
מסתבר  כסף.  לעשות  זה  בחיים  מטרתו  שכל 
שאפשר לעשות את שניהם, והתהליך הוא תהליך 

מתפתח ולמה הכוונה? 
בראשית הדרך כאשר שני סוכנים יוצאים מאותה 
נקודת מוצא, ומדובר בנקודה שווה מבחינת גיל, 
היא  הראשונית  המטרה  ועוד.  קשרים  השכלה, 
מה  שיותר,  וכמה  לקוחות  רכישת  כלל  בדרך 
זהו  הסוכן.  של  הביטוחי  התיק  בניית  שנקרא 
ואין ספק שפה  רווי באכזבות,  תהליך לא פשוט, 
הן  יכולת תקשור  עצלות, משמעת,  כמו  תכונות 

חשובות, אבל ההנחה שתכונות אלו זהות אצל שני 
להיווצר  ועדיין מתחילים  לדרך  הסוכנים שיצאו 
השנים  לאורך  ומתעצמים  הולכים  שרק  הבדלים 

ומדוע?
אצל הסוכן שבו קיימת תחושת השליחות בצורה 
תחושת  במקביל  ונוצרת  הולכת  ביותר  החזקה 
אחריות גבוהה כלפי לקוחותיו וזאת ביחס לסוכן 
איתה  עולה,  השליחות  שתחושת  וככל  השני, 
הולכת  השליחות  הבנת  האחריות.  תחושת  עולה 
ללקוח  שמשולמת  תביעה  בכל  גם  ומתעצמת 
לתחושת  גם  הופך  כסף  העברת  של  טכני  ואקט 
אחריות "מה קורה עם האחרים שאין להם כיסוי 
שרובצת  הכבדה  האחריות  תחושת  זה".  מסוג 
יום פעילות  בסופו של  מייצרת  הסוכן  על כתפי 
שאסור  התחושה  קיימים,  לקוחות  מול  קבועה 

להפקיר לקוח לרחמי שמים ולמקריות גוברת על 
הרצון להידבק לכיסא וליהנות ממזגן ביום שרב, 
התחושה הזו מייצרת את ההבדל בין סוכן מצליח 
שנים,  לאורך  מדשדש  אשר  סוכן  לבין  ומתפתח 
ועם הדשדוש מתפתחת פסימיות הרסנית, דבקות 
גם  "אם  פסימיות,  גם  שמשדר  מי  בכל  והזדהות 
עוד סוכנים אומרים שקשה שם בחוץ, אז כנראה 

שעדיף להישאר במשרד", כי קשה שם בחוץ.
בתחומים  כמו  קשה,  אמנם  בחוץ  אגב,  דרך 
אחרים, ראו מה קורה אצל רו"ח, מנהלי חשבונות, 
עו"ד, רופאי שיניים ועוד? לכולם קשה שם בחוץ, 
של  להופעה  כרטיסים  המוכרת  לקופה  בניגוד 
זה  אם  גם  ענק,  תור  משתרך  ומולה  גדול  אמן 
תור וירטואלי, עדיין לא פגשתי במשרדי סוכנים 
חבלים להכוונת התורים. אבל אני פוגש סוכנים עם 
חיוך על הפנים, עם שגשוג, עם תחושה שהשמים 
יותר, כאלו  ולצערי הרבה  ומצד שני  הגבול,  הם 
לי למה  שאחרי חמש דקות שיחה כבר מסבירים 

גרוע. מה שמפליא  ולמה הכל  אי אפשר למכור, 
ולבדוק  יומן  לפתוח  מבקש  אני  כאשר  הוא, 
כמות פגישות אני מתחיל לקבל הסברים, סירוב 
להראות ועוד, ואילו אצל הסוכנים שמצליחים זו 

אפילו גאווה להראות את כמות הפגישות ביומן.
"מציקים"  והאחריות  שהשליחות  סוכן  כאשר 
קבועה  פעילות  זוהי  זה  של  היוצא  הפועל  לו, 
מוגנים  לקוחותיו  שאכן  לוודא  כדי  ושוטפת 
כראוי, נוקטים במניעה היכן שצריך ועוד, תחושת 
היתכנות  לסבול  יכולה  לא  והאחריות  השליחות 
של קטסטרופה אצל לקוח ואשר לא בוצע טיפול 
או לפחות הוצעה ללקוח הגנה, הדעת אצל סוכנים 
קשר  וניתוק  לקוח,  של  הזנחה  מקבלת  לא  אלו 
לאורך שנים. מה שמעניין, שאותם סוכנים שואבים 
הסכם  מאיזה  לא  שלהם,  מהלקוחות  הכוחות  את 

של עוד 5% או מבצע סוף שנה. להבדיל מאותם 
אצלם  ושליחות,  חיים  דרך  אין  שאצלם  סוכנים 
יש תפיסה לטווח קצר והמוטו לא עוסק בשליחות 
הבדלים  נוצרים  ומפה  בהישרדות,  אלא  ואחריות 
בין מצליחנים ובין מסבירים, בין אלו שמייצרים 
ערך מוסף מול לקוחות ובין אלו שחושבים שהערך 
המוסף הוא במחיר הנמוך לרכב. את ההצלחה מול 
הדינמיות  האופטימיות,  בין  הפער  את  הדשדוש, 
והתחושה  והוויטאליות לבין פסימיות, אפרוריות 

של "אכלו לי..שתו לי...קשה שם בחוץ..".
לסכום, אין ספק שאצליח לעצבן חלק מהקוראים 
מחנה  לאותו  משתייכים  כנראה  אשר  הסוכנים 
שלא לקח את השליחות והאחריות למקום שצריך, 
שינוי  לעשות  למישהו  יגרום  זה  אם  שני  מצד 
זה.  מאמר  לכתוב  כדאי  היה  אז  עבודתו  בדרך 

בהצלחה לכולם.

הכותב הוא מנכ"ל משותף "ארנון את וינשטוק"

יש סוכנים שרואים במקצוע שליחות ויש כאלה שמחפשים עוד הסכם של 5%יש סוכנים שרואים במקצוע שליחות ויש כאלה שמחפשים עוד הסכם של 5%



19 | 6 בספטמבר 2018 

"ליברה" עולה לאוויר
החברה בראשות אלישקוב הנפיקה בהרצה כ־2,000 פוליסות רכב

רונית מורגנשטרן

מחוז דרום אירח את מחוז ירושלים להרמת כוסית
רונית מורגנשטרן

החדשה ח הדיגיטלית  הביטוח  ברת 
אלישקוב  אתי  שבראשות  "ליברה" 
מלאה.  במתכונת  לפעול  מתחילה 

החברה, שקיבלה רישיון מבטח מרשות 
לפני  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק 

כשלושה חודשים, העלתה בימים 
הפלטפורמה  את  לאוויר  אלה 
החברה  שלה.  הדיגיטלית 
האינטרנט  באתר  מציעה 
 )www.lbr.co.il( החדש 
ביטוחים אלמנטריים – בשלב 

סוף  ועד  רכב,  ביטוחי  ראשון 
את  להרחיב  בכוונתה  השנה 

דירה  ביטוחי  גם  ולהציע  פעילותה 
ועסק. 

מהחברה נמסר, כי עד כה היא פעלה במתכונת 
מ-2,000  למעלה  הנפיקה  במהלכה  הרצה, 

פוליסות והעניקה למבוטחיה שירותים ייחודיים 
כמו רכב חליפי עד הבית, תשלום תביעות תוך 
48 שעות ואי העלאת פרמיה בעקבות דיווח על 

נזק שלא באשמת המבוטח.

שיתוף המבוטחים
לשיתוף  מודל  פיתחה  ליברה 
במסגרת  ברווח.  המבוטחים 
כבר  מוקם,  מבוטח  לכל  זו, 
"ארנק  הביטוח,  רכישת  בעת 
דיגיטלי" בו הוא צובר "ליברות", 
המהוות את חלקו ברווח. באמצעות 
 25% עד  תחלק  החברה  הליברות 
מרווחיה למבוטחים שלה. בעת חידוש 
לשקלים  מומרות  הליברות  הפוליסה, 
באמצעות  אותן  לממש  וניתן   )1:1 של  )ביחס 
בחידוש  לחלופין  או  הבנק,  לחשבון  העברה 

ביטוח ורכישת כיסויים נוספים בליברה.
"עולם  ליברה:  ומנכ"לית  מייסדת  אלישקוב, 
ההתפתחויות  בעקבות  מהפכה  עובר  הביטוח 
הצרכנים.  בהעדפות  והשינויים  הטכנולוגיות 
האלה,  השינויים  בחזית  לעמוד  גאה  ליברה 
הדיגיטלית  בחוויה  ראשית,  אופנים:  בכמה 
הפרסונלי  במודל  שנית,  החברה.  שמספקת 
ייחודיות  שאלות  הכולל  החברה,  של  הבלעדי 
במחיר.  משמעותית  הוזלה  המאפשרות 
כבר  ברווחים,  מבוטחיה  שיתוף  ושלישית, 
מהיום הראשון, באמצעות ארנק דיגיטלי שהיא 

מקימה עבור כל מבוטח".
"אנחנו  רוזנפלד:  ליאור  סו״ב  נשיא הלשכה, 
מצפים לפגישה עם אתי אלישקוב שבה נקווה 
היא רואה בסוכני הביטוח שותפים  כי  לשמוע 
לעשייה ובתגמול ראוי. עד כה לא שמענו כל 

הצהרת כוונות מליברה וחבל שכך".

בקשי, מ יפת  סו"ב  בראשות  דרום  חוז 
מרכז  המרשים  במקום  אתמול  אירח 
ירושלים  מחוז  את  שבע  בבאר  אנז"ק 
הרמת  לאירוע  אשורי,  שמואל  סו"ב  בראשות 
כוסית משותף. באירוע השתתפו כ-100 סוכנים 
נווה,  יורם  כלל  מנכ"ל  בהם  מכובדים  ואורחים 
רוביק  העיר  וראש  אלאלוף  אלי  הכנסת  חבר 
באתר  חווייתי  בביקור  החל  האירוע  דנילוביץ. 

באר אברהם.
בקשי מספר: "רוביק דנילוביץ ראש העיר, נאם 
באר  והחלום של  החזון  על  נאום מרשים  כדרכו 

שבע  והותיר את חותמו על האורחים.
יו"ר ועדת העבודה  "חבר הכנסת אלי אלאלוף 

עם  עממי  איש  והבריאות,  הרווחה 
החברה  בקידום  עצומה  עשייה 

הפריפריה  על  בדגש  הישראלית 
והילדים.

"יורם נווה מנכ"ל כלל חברה 
על  השקפתו  את  הציג  לבטוח 
עתיד חברה הבטוח בשילוב עם 

סוכני הבטוח.
רוזנפלד  ליאור  הלשכה  "נשיא 

ואת  הלשכה  הישגיי  את  סקר 

למען  הלשכה  של  העתיד  תכניות 
סוכני הבטוח בישראל".

גם  באירוע  נכחו  בקשי  לדברי 
חברה  כלל  של  בכירים  מנהלים 
תמן,  שלומי  ברעם,  רן  בהם  לבטוח 

ליאת שטראוס ועוד רבים אחרים.
העיתונאי  של  מהרצאתו  גם  נהנו  הסוכנים 

והכתב בכיר עמרי אסנהיים.
האירוע הסתיים בהרמת כוסית משותפת לרגל 

השנה החדשה ובקבלת שי לחג.

אלישקוב. מתכננת לשתף 
פעולה עם הלשכה

דנילוביץ

חדשות  הלשכה  

                     הרמת כוסית במחוז הדרום … צילומים: ערן אוחנה
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חדשות  הביטוח  

דרושים
דרוש פקיד/ת תביעות, ניסיון חובה, כולל ידע 

באלמנטרי / עסקי, סביבה תומכת ומסייעת. רון 
שירותי ביטוח בחיפה, הר הכרמל. פעילות מגוונת 

 ואפשרות למשרה חלקית. קו"ח למייל:
tsipi@ron-ins.com 

לסוכנות ביטוח מובילה בכפר סבא דרוש/ה 
רפרנט/ית עם ניסיון של שנתיים לפחות בתחום 

הביטוח אלמנטרי ו/או חיים יש לשלוח קורות חיים 
למייל:suzy@br-ins.co.il לפרטים – 073-7062800

ליעדים סוכנות לביטוח בפתח דרוש סוכני חיים 
צעירים מתמחים בריסקים , לעבודה על תיק משותף . 

 תנאים מצויינים למתאימים קורות חיים למייל:
jobs@yeadim-bit.co.il

לסוכנות ביטוח ותיקה, באוירה משפחתית, ברמת-גן, 
דרושה פקידה עם נסיון בתחום האלמנטרי, קו”ח 

meraveba@gmail.com : לשלוח למייל
ליועץ ביטוח אלמנטרי דרוש/ה עובד/ת לשעתיים 

)כל יום( . עבודה מהבית . דרישות : ידע מעמיק 
בביטוח אלמנטרי, עבודה עם וורד. שמעון 

0505492619
יועצת פנסיונית בדימוס בעלת ידע עשיר ומקצועי 

מחפשת עבודה משרה חלקית באזור השרון עד פ"ת 
לפרטים כרמלה  052-3872182

פנסיונית בדימוס בעלת ידע עשיר ומקצועי מחפשת 
עבודה משרה חלקית באזור השרון עד פ"ת. לפרטים: 

כרמלה 052-3872182 
לחצי משרה בשעות הבוקר בסוכנות ביטוח ברמת 

גן, דרושה פקידה לתחום חיים, פנסיה ובריאות. נסיון 
חובה. עבודה מול לקוחות בתפעול, שינוים, הפקות, 

 פדיונות, תביעות. יש לשלוח קורות חיים ל:
calvos@bezeqint.net

למשרד ביטוח ותיק במתחם הבורסה, ברמת גן 
דרושה עובדת דוברת רוסית בתחום אלמנטרי 

 למשרה מלאה, רצוי עם נסיון. נא לשלוח קורות חיים - 
valar2905@gmail.com

לסוכנות ביטוח ותיקה באשדוד דרושה רפרנטית/
עוזרת מקצועית למשרה מלאה או חלקית

  ashbit22@walla.co.il
לסוכנות ביטוח באשדוד דרושה פקידת ביטוח 

אלמנטרי מנוסה במיוחד בביטוח רכב. קורות חיים  
sharlitz66@gmail.com :למייל

דרושים לסוכנות ביטון בצפון: מנהל תיק\שיווק 
פנסיוני בעל רישיון, מנהל שיווק סוכנים ופקידת שיווק 

shay@klauzner.co.il :למחלקת טלמרקטינג.קו"ח

שכירות משנה
משרדים מפוארים בהרצליה פיתוח 144 מטר, 5 

חדרים, חדר ישיבות פנוי. גמישות במחיר -יש אופציה 
לשוכר משנה. דודו – 0525348721\0544649668
להשכרה בחיפה בבניין ברוש משרדים מפוארים 

ומרוהטים. מחיר פיקס כולל שכ"ד, ארנונה 
חשמל, מים, ניקיון ותקשורת על בסיס חודשי/

שנתי. אטרקטיבי לסוכנים)אפשרות לתפעול חיים 
ואלמנטארי( שי- 052-8033305

להשכרה בפתח תקווה על ציר ז'בוטינסקי, במקום 
נגיש, חדרים )מ־10 עד 30 מ"ר( משרד/ים מרוהט/

ים, עם כל הציוד והשירותים הנלווים הנדרשים לסוכן 
ביטוח. )אינטרנט, מרכזיה, חדר ישיבות ועוד(במחיר 

החל מ־645 ש"ח+מע"מ לחודש, )כולל חשמל, ארנונה, 

מים, ניקיון(. אפשרות לשכירת חניה פרטית בבנין 
עצמו. לפרטים: זיו 0522998888

בנתניה, להשכרה כדיירי משנה בסוכנות ביטוח. מקום 
מרווח ומוכן עם כל התשתיות. מחיר מדהים, לפרטים 

dani@gsr.co.il נוספים
באזור התעשייה המתפתח של העיר אזור במיגדל 

"אפרידר סנטר" קומה 13 משרד חדש  ברמת גימור 
גבוהה 40 מ"ר נטו. המיקום נהנה מתחבורה ציבורית 

ונגישות נוחה לצירי תנועה מרכזיים לפנות לציפי 
ziperen@walla.com :0544-297685. מייל

להשכרה משרד מסודר קומפלט בבניין משרדים 
 מפואר בראשון לציון הרצל 91 מס' 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 2 חדרים + חדר בודד. 

לפרטים נוספים אורי: 052-2496104 
להשכרה כדייר משנה, בסוכנות לביטוח. התפנו 1-3 

חדרים גדולים, מרווחים ומוארים )מ־ 11 מטר ועד 
45 מטר 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 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

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
מעוניינים ברכישת תיק ביטוח אלמנטרי או חיים.תיק 

 מאזור הצפון. רצוי קטן. לפנות בבקשה למייל:
omri@mishor-ins.co.il

סו”ב עם רשיון פנסיוני פנוי להצעות לשת”פ כמנהל 

talmenashetamir@gmail.com .מקצועי/עסקי
סוכנות ביטוח וותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש 

תיק ביטוח חיים ו/או תיק ביטוח אלמנטרי, סודיות 
ydubin@bezeqint.net .מובטחת

מפגש הכנה למכירת תיק ביטוח. סוגים של מתווה 
עסקה והצד הפסיכולוגי. גשר מיזוגים ורכישות 

dani@gsr.co.il בביטוח

סוכנות מובילה רוכשת תיקי ביטוח בכל הענפים, 
בכל הארץ מכפילים גבוהים במיוחד טל: -052

8033305
סוכנות מאזור השרון  מעוניינים לקנות תיק חיים 

 ואלמנטרי, טל: 0504835656. הצעות לשלוח ל: 
 ,klinair24@gmail.com

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

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
 בצערה של חברת הלשכה 

נעמי שחמון על פטירת אחותה, 
יוקי שדה

ז"ל
שלא תדעי עוד צער

 מגדל זכתה בפעם השלישית במכרז הרכב 
של עובדי המדינה

רונית מורגנשטרן

האוצר א במשרד  הכללי  החשב  גף 
הזוכות  החברות  על  היום  הודיע 
במכרז הפומבי לביטוח רכבי עובדי 
האוצר,  הודעת  פי  על   .2019 לשנת  המדינה 
חברת מגדל היא הזוכה לבטח את הנתח הגדול 
מסך  כ־60%   – במכרז  ביותר  והמשמעותי 

הרכבים המבוטחים.
זו השנה השלישית בה מגדל זוכה לבטח את 
רכבי עובדי המדינה. נציין, כי במסגרת המכרז, 
בהיקף  מדינה,  עובדי  רכבי  אלף   65 מבוטחים 
לשנה.  שקלים  מיליוני  בכ־300  הנאמד  כספי 
אלף  כ־35   :2019 בשנת   60% תבטח  מגדל 
וכ־7,000 רכבים בביטוח  רכבים בביטוח מקיף 

צד ג', ובסך הכל תבטח מגדל 42 אלף רכבים.
רואים  "אנו  מגדל:  מנכ"ל  ספיר,  דורון 

בזכייה במכרז עובדי המדינה בפעם השלישית 
הטובה  בעבודה  הכללי  אמון של החשב  הבעת 
המדינה.  לעובדי  הניתן  ובשירות  החברה  של 
במימוש  עבורנו  משמעותית  דרך  אבן  זוהי 
ובתפיסת  הכללי  בביטוח  הגלום  הפוטנציאל 

ההובלה בכלל של מגדל בשוק הביטוח".
ביטוח  תחום  ומנהלת  סמנכ"ל  איכר,  נטע 
כללי, אמרה כי "מגדל רואה עצמה כמעניקת 
שירות כולל בביטוח הכללי על שלל מוצריו. 
בהמשך  דרך  ציון  היא  המשמעותית  הזכייה 

ביסוס מעמדה של מגדל בביטוח הכללי".
ליאור רביב, המשנה למנכ"ל ומנהל חטיבת 
היוקרתית  "הזכייה  ההפצה:  וערוצי  הלקוחות 
במגדל  המקצועית  לעשייה  חיזוק  עוד  היא 

ולצמיחה לה אנחנו מקווים בביטוח הכללי". ספיר … צילום: סיון פרג'
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