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“מצפים להשתתפות שיא"
ח”כים ,רופאים בכירים ונציגי רשות שוק ההון ישתתפו בכנס הבריאות
הארצי של הלשכה שיתקיים בשבוע הבא ⋅ בין השאר ,יעסוק הכנס גם בחסרונות
ברפורמת ביטוחי הבריאות החדשה ,במיוחד בתחום מוצרי הבריאות ⋅ "חברות
הביטוח חייבות לעדכן את הפוליסות הרפואיות" > עמ' 2

ותיקים וצעירים
הכירו את הפרויקט הייחודי
שיזמה הוועדה הבין דורית עבור
סוכני הביטוח בני  60ומעלה
> עמ’ 5

*ידע הוא כוח*
ח"כ אפרת רייטן נזכרת
באביה ,מי שהיה מיסודות ענף
הביטוח הסיעודי בישראל
> עמ' 4
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בשבוע הבא :כנס הבריאות הארצי
של לשכת סוכני הביטוח
הציפייה בלשכה לשיא של משתתפים בכנס שיעסוק ,בין השאר ,ברפורמות הגדולות הצפויות
בתחום ⋅ מתח לקראת פרסום סקר שביעות הרצון לאור התוצאות הצמודות" > רונית מורגנשטרן

ע

ד אתמול (ד’) נרשמו למעלה מ־600
סוכנים וסוכנות לכנס הבריאות הארצי
של לשכת סוכני הביטוח שיתקיים ביום
שני הקרוב ,ה־ 11ביולי ,באקספו גני התערוכה.
לדברי סו”ב נחמה גולדווסר ,הציפיה היא לשטף
נרשמים נוסף של הימים האחרונים שלפני הכנס.
“יש ציפייה להשתתפות שיא ולהרשמה של עוד
כ־ 150סוכנים”.
בכנס ,שיתקיים תחת השם “טכנולוגיות
ורפורמות הרצוי והמצוי” ,ישתתפו גם שתי חברות
כנסת – עידית סילמן ,יו”ר ועדת בריאות; ואפרת
רייטן ,יו”ר ועדת עבודה ורווחה .כמו כן ,יישאו
דברים ראשי המרכזים הרפואיים הדסה ועין כרם
ויו”ר איגוד הרופאים העצמאיים.
הכנס יעסוק בשתי הרפורמות הגדולות הצפויות
בתחום – הצעת החוק להוספת ענף ביטוח בריאות
לרישיון סוכן ורפורמת ביטוחי הבריאות החדשה
של רשות שוק ההון שתיכנס לתוקף בדצמבר .2022
בנוסף יתמקד הכנס בטכנולוגיות חדישות הקיימות
בשוק ,שעדיין לא נכנסו לכיסויי הביטוחים
הקיימים בחברות הביטוח .שתי הרפורמות יידונו
בפאנלים ייחודיים בהשתתפות בכירי ביטוח
הבריאות ובכירים מעולם הרפואה.

מצפים לתגובות הרשות

אחת ההרצאות המסקרנות תהיה של רו"ח
יניב בר צבי מרשות שוק ההון ,על רישיון
סוכן הבריאות הנפרד החדש; בלשכה מצפים
להתייחסות של נציגה הבכיר של רשות שוק
ההון ,לנייר העמדה שהעביר נשיא הלשכה,
סו”ב שלמה אייזיק ,בנושא לרשות .במרכז נייר
העמדה הצעת הלשכה לרישיון נפרד שייקרא
"סוכן סיכונים" ויכלול את כל ענפי הסיכונים
בנוסף לבריאות.
היבט נוסף שמצפים מנציג הרשות שיתייחס
אליו הוא ,מכירת ביטוחי בריאות רק בידי בעלי
רישיון .סו”ב נחמה גולדווסר ,יו”ר ועדת הבריאות
והסיעוד בלשכה ,שזה הכנס הראשון בראשותה,
אומרת“ :אנחנו תומכים ברפורמת רישיון סוכן
בריאות ,אבל אי אפשר יהיה לקיים את החוק כל
עוד מאפשרים לשווק באמצעות מוקדנים ביטוחי
בריאות שהם מורכבים במיוחד וקריטיים לחיי
המבוטח .נתייחס לכך בהרחבה בכנס”.

ביטוח
ופיננסים

יו”ר ועדת הבריאות והסיעוד
בלשכה“ :יש ביקוש שבא
מהשטח ,של לקוחות
שמספרים לי על טכנולוגיות
חדישות שקיימות ברפואה
הציבורית ,אבל אני לא
מוצאת אותן בפוליסות
הפרטיות הקיימות”
סו”ב גולדווסר .יו”ר ועדת הבריאות והסיעוד בלשכה |
צילום :באדיבות המצולמת

לאתגר את החברות
לדבריה ,הכנס יעסוק גם בחסרונות ברפורמת
ביטוחי הבריאות החדשה ,במיוחד בתחום מוצרי
הבריאות“ .יש טכנולוגיות חדישות ברפואה,
במסגרת מחליפי ניתוח ,אפילו שמירת ביציות,
שלא קיימות בפוליסות של חברות הביטוח .יש
ביקוש שבא מהשטח ,של לקוחות שמספרים לי על
טכנולוגיות חדישות שקיימות ברפואה הציבורית,
אבל אני לא מוצאת אותן בפוליסות הפרטיות
הקיימות .חברות הביטוח חייבות לפרוץ את
התקרה של הידוע והקבוע ולעדכן את הפוליסות
הרפואיות .בתחום הזה יש שיתוף פעולה בין
הלשכה לבין איגוד הרופאים העצמאיים כדי
לאתגר את המערכת .אנחנו באותו צד  -גם
הסוכנים וגם הרופאים מעוניינים שחברות
הביטוח ישלמו על הטכנולוגיות החדשות ,לטובת
המבוטחים” ,אומרת סו”ב גולדווסר.
במסגרת הכנס ,אותו תנחה העיתונאית נגה
ניר נאמן (ערוץ  ,)13יישאו דברים ,כאמור ,ח”כ
עידית סילמן ,יו”ר ועדת הבריאות בכנסת; ח”כ
אפרת רייטן ,יו”ר ועדת עבודה ורווחה שתתייחס
בעיקר לתחום הסיעוד; פרופ’ יורם וייס ,מנכ”ל
הדסה; ד”ר אייל שפירא ,יו”ר איגוד הרופאים
העצמאיים; פרופ’ שוקי שמר ,יו”ר אסותא; פרופ’

יורם יובל ,פסיכואנליטיקאי וחוקר מוח; רו”ח
יניב בר צבי מרשות שוק ההון ,נשיא הלשכה סו”ב
שלמה אייזיק ,עו”ד יניב מאיר ,היועץ משפטי
המקצועי של הלשכה ויו”ר ועדת הבריאות
והסיעוד בלשכה ,סו”ב נחמה גולדווסר.

תוצאות מסקרנות

יתקיימו שני רבי־שיח בהשתתפות בכירים
מתחום הרפואה ומחברות הביטוח .רב השיח
הראשון “הנגשת הרפואה המתקדמת” ,אותו ינחה
עו”ד שי אופז ,יעסוק בטכנולוגיות החדישות
ברפואה והצורך להכניס אותן לפוליסות ביטוחי
הבריאות.
רב השיח השני תחת השם “האמבולטורי לאן?”,
אותו תנחה נגה ניר נאמן ,יעסוק במוצרים
החדשים שהרשות תאפשר לחברות להכניס
לתחום האמבולטורי ,במסגרת הרפורמה בביטוחי
הבריאות.
הכנס יסתיים בפרסום תוצאות סקר שביעות
הרצון של סוכני הביטוח העוסקים בבריאות
וסיעוד ,מחברות הביטוח .את התוצאות יציג בפני
המשתתפים סו”ב חגי לנצט ,מ”מ יו”ר ועדת
הבריאות והסיעוד בלשכה ,שגם היה אחראי על
ביצועו .לדבריו ,תוצאות הסקר מסקרנות מאוד
לאור התוצאות הצמודות בצמרת ,ולכן הציפיה
לפרסומו ,בעיקר בקרב חברות הביטוח ונותני
השירות בתחום הבריאות ,מתוחה ביותר.

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | | 03כתיבה :רונית מורגנשטרן ,מערכת "ביטוח פיננסים" |
מפיקה :אביגיל בנס | מקבוצת  .R&B Mediaלתגובות | office@rbmedia.co.il :לפרסום במגזין :יעקב בן שלוש ,טלפון050-7708848 :
 | shivuk@insurance.org.ilצילום השער | shutterstock :צילומי אילוסטרציהshutterstock :

פעם אחת זה פוקס
פעמיים זה מזל

 18הובלות בשנה...
זה בטוח הראל!

הראל גאה להיות בראש טבלת התשואות
ב 12-החודשים האחרונים במסלולים הבאים:

⋅ הראל מגוון השקעות אישי  -מסלול כללי
⋅ הראל מגוון השקעות אישי  -מסלול מניות
⋅ הראל מגוון השקעות אישי  -מסלול עד  10%מניות
⋅ הראל מגוון השקעות אישי  -מסלול עד  20%מניות
⋅ הראל מגוון השקעות אישי  -מסלול אג"ח ללא מניות
⋅ הראל פנסיה  -מסלול  50ומטה
⋅ הראל פנסיה  -מסלול מניות
⋅ הראל קרן השתלמות  -מסלול עד  10%מניות
⋅ הראל קרן השתלמות  -מסלול עד  20%מניות

⋅ הראל קרן השתלמות  -מסלול מניות
⋅ הראל קרן השתלמות  -מסלול הלכה
⋅ הראל קופת גמל  -מסלול  50ומטה
⋅ הראל קופת גמל  -מסלול 50-60
⋅ הראל קופת גמל  -מסלול עד  10%מניות
⋅ הראל קופת גמל  -מסלול עד  20%מניות
⋅ הראל קופת גמל  -מסלול הלכה
⋅ הראל קופת גמל  -מסלול מניות
⋅ הראל מגוון והראל מור לשכירים ועצמאים  -מסלול 50-60

הנתונים מתייחסים ל"הראל מגוון השקעות אישי"" ,הראל פנסיה"" ,הראל קרן השתלמות"
ו"הראל קופת גמל" ונכונים לחודש מאי  2022ביחס למתחרים ובהתאם לאתר
הגמל-נט/הפנסיה-נט של משרד האוצר .התשואה הינה ברוטו לפני ניכוי דמי ניהול.
אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד.
אין באמור כדי להוות יעוץ או שיווק פנסיוני המתחשב בנתונים של כל אדם.
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"אבי העניק כוח לחלשים ,לאלה
שהידע לא היה ברשותם"
אבי רייטן ,אביה של ח"כ ויו"ר ועדת העבודה והרווחה בכנסת אפרת רייטן ,היה מיסודות ענף הביטוח
בישראל • בעקבות בקשת נשיא הלשכה ולקראת השתתפותה בכנס הבריאות  - 2022נזכרת בתו
במורשת שהשאיר > ח"כ אפרת רייטן

א

בי ,אבי רייטן זכרונו לברכה ,היה דמות
אשר השאירה חותמה בכל דבר בו הוא
נגע .בשירותו הצבאי בחיל הים הגיע
לדרגת אל״מ ,ולאחר שחרורו המשיך להיות פעיל
בעמותת יוצאי חיל הים .הוא היה בין אושיות
הביטוח הבולטות בישראל ועבודתו בתחום הייתה
מעמיקה ומתוך שליחות גדולה.
אבי הדריך מאות סוכני ביטוח ונתן עצות ,תמיד
בחיוך רחב ובחפץ לב .אך מעל הכל אבי היה
איש משפחה מסור מאין כמוהו .איש בעל יושר
אינטלקטואלי ,חוכמת חיים ואומץ יוצא דופן.
אלה הובילו אותו לא רק בעבודתו ,כפי שייספרו
חבריו למקצוע ,אלא גם בחינוך אשר קיבלתי
בביתי.

ידע הוא כוח

במהלך הקריירה שלו בתחום הביטוח נדמה
היה שעבר כמעט בין כל התפקידים האפשריים
בתחום .החל מסוכן בתחילת דרכו ועד סמנכ״ל
בחברת ביטוח .דמותו שנגלמה לכל העובדים
עימו ,נחשפה לציבור הרחב רק בשנת  2004עת

דמותו נחשפה לציבור הרחב
עם הקמת חברת ״אופק הזהב״,
חברה פורצת דרך בתפיסתה
העסקית .שכן היא לא נועדה
למכירות אלא היא חברה אשר
שימשה מרכז אובייקטיבי
שאינו תלוי בגוף כל שהוא
ומטרתו לידע ,לייעץ ולהכשיר
בתחום הביטוח הסיעודי

צילום :שלומי אמסלם

התמחותו בתחום הסיעודי עם הקמת חברת ״אופק
הזהב״ ,חברה פורצת דרך בתפיסתה העסקית.
שכן היא לא נועדה למכירות אלא היא חברה
אשר שימשה מרכז אובייקטיבי שאינו תלוי בגוף
כל שהוא ומטרתו לידע לייעץ ולהכשיר בתחום
הביטוח הסיעודי .כפי שנאמר בעבר  -ידע הוא
כוח.
במעשה הקמתו של אבי את החברה הוא העניק

כל אדם עלול להיות במצב סיעודי עקב מחלה או תאונה | צילוםShutterstock :

כוח לחלשים ,לאלה שהידע לא היה ברשותם
ובכך הגדיל את היכולת שלהם להתמודד עם מצב
חירום .הרי שהטיפול הסיעודי אינו נכלל בחוק
ביטוח בריאות ממלכתי ,והחוק במדינת ישראל
מטיל את האחריות לטיפול בחולה הסיעודי על
בני משפחתו של החולה .כל אדם עלול להיות
במצב סיעודי עקב מחלה או תאונה .אבי פרסם
באופן קבוע באתר החברה שלו טבלאות השוואה
בין כל תוכניות הביטוח הסיעודי בישראל .הוא
ראה בתחום הביטוח לא רק מקצוע ,אלא שליחות.
דרך חיים של ממש על מנת להבטיח לכל אדם
רשת קיום בכבוד בעת זקנה.
תפיסת הידע שהוביל אבי בתחום הביטוח לא
דילגה עלינו ,בני ביתו .גם היום ,בהיותי חברת
כנסת ,יו״ר ועדת העבודה והרווחה וחברה בוועדה
למינוי שופטים  -התפיסה הזו מלווה אותי.
אני הולכת לכל מקום עם קלסרים מפורטים
על נושאים בהם אני צריכה לקבל החלטות ,גם
בנושאים הנחשבים פעוטים .זאת על מנת שלא
להיות מושפעת משום גורם ולהסתכל על הנושא
בצורה נקייה ללא גורמי לחץ ובידיים נקיות.
במלאת שנתיים למותו של אבי ,איבדתי לא רק
אב ,אלא אוזן קשבת ,חבר ועוגן עבורי .אני רואה
״ּדמּותֹו ָצ ַפנְ ִּתי
בפועלי מחיה את ערכיו של אביְ .

אבי פרסם באופן קבוע
באתר החברה שלו טבלאות
השוואה בין כל תוכניות
הביטוח הסיעודי בישראל.
הוא ראה בתחום הביטוח לא
רק מקצוע ,אלא שליחות.
דרך חיים של ממש על מנת
להבטיח לכל אדם רשת קיום
בכבוד בעת זקנה
ִב ְל ָב ִביֶ ,א ְק ָר ֶאּנָ ה וְ ִה ְתיַ ָּצ ָבה" ,כתב ביאליק בשירו
אבי .ואני בכל פעם כאשר מתייצבת אל מול
אתגר חדש ,אני נזכרת בערכים עליהם חונכתי
ובהם גדלתי ומתוכם פועלת.
הכותבת היא חברת כנסת ,יו"ר ועדת העבודה
והרווחה בכנסת ותשתתף בשבוע הבא בכנס
הבריאות  2022של לשכת סוכני הביטוח
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כלל ביטוח והלשכה סיכמו על פרויקט ייחודי
משותף לסוכני ביטוח ותיקים
במסגרת הפרויקט יפגשו סוכנים צעירים עם סוכנים ותיקים ,במטרה להנגיש בפני
האחרונים מושגים מהעולם הדיגיטלי ומעולמות הפיננסים ,הבריאות והפנסיה ⋅ הצעירים
יבצעו יחד עם הוותיקים שידרוג לתיקי הביטוח של הלקוחות > רונית מורגנשטרן

ב

פגישה במשרדי הלשכה בין יו"ר הוועדה
הבין דורית ,סו"ב מירב ג'והן ,ושלומי
תמן משנה למנכ"ל ומנהל מערך הסוכנים
בכלל חברה לביטוח ,סוכם על פרויקט ייחודי
לסוכני הביטוח בני גיל  60ומעלה .בימים הקרובים
יזומנו לפרויקט בידי תמן סוכנים ותיקים העובדים
עם חברת כלל.
בפגישה נכחו עו"ד יניב מאיר ,יאיר שלום מנהל
השיווק בלשכה ,אילנית יוסף ונורית סימנטוב
מזכירת הוועדות ,וגם נשיא הלשכה ,סו"ב שלמה
אייזיק הגיע לברך על שיתוף הפעולה החשוב.
לדברי סו"ב ג'והן" :מדובר בפגישה היסטורית,
ולא רק משום שזו הייתה הפעם הראשונה שתמן
ביקר במשרדי הלשכה ...סוכם כי כלל ביטוח תקיים
פרויקט שמטרתו להנגיש עבור הסוכנים הוותיקים
את העולם הדיגיטלי ,את עולם הפיננסים ,הבריאות
והפנסיה באמצעות סוכני ביטוח צעירים שייבחרו
על ידי הוועדה הבין דורית; הצעירים יבצעו יחד

עם הוותיקים שידרוג לתיקי הביטוח של הלקוחות,
ובד בבד ייהנו מתפוקה משותפת וייצרו תיק ביטוח
משותף .בתחילה תיבחר קבוצה קטנה ובהמשך
הפעילות תורחב ,ותינתן האפשרות לעוד סוכנים
ותיקים להיות חלק מהפרויקט הנ"ל".

תוכניות לעתיד הקרוב

במהלך הימים הקרובים ייפגשו סו"ב מירב ג'והן
ושלומי תמן לשולחן עגול יחד עם סוכני הביטוח
שייבחרו ,ויוצגו להם תוכניות הוועדה בהם יראו
כיצד הם יכולים ליהנות מכל העולמות יחד –
הגדלת הכנסה ,חיזוק הקשר עם הלקוחות ,שימוש
בדיגיטל ,השבחת תיק הביטוח הקיים ועוד.
סו"ב ג'והן" :שלומי לקח על עצמו ועל חברת כלל
מספר התחייבויות לעשייה יחד עם הוועדה הבין
דורית ,שאת חלקן נראה בביצוע כבר במהלך ,2022
ואת חלקן נראה במהלך .”2023
סוכן ותיק הרוצה להיכנס לפרויקט מוזמן ליצור

מימין :סו"ב ג'והן ,שלומי תמן ונשיא הלשכה ,סו"ב אייזיק |
צילום :יאיר שלום

קשר עם סוכנת ביטוח מירב ג'והן או עם נורית
מזכירת הוועדות.

חלון הזדמנויות חדש :קורס פיננסים
ופנסיוני לסוכני החברה הערבית
הקורס יסובסד על ידי חברת מגדל ,יכלול  15מפגשים ויתקיים בחיפה ⋅ המשתתפים
יקבלו ליווי אישי במשרד ,לצורך הטמעת החומרים שנלמדו > רונית מורגנשטרן

ה

שבוע נפתח קורס פיננסים לסוכני
החברה הערבית שיזמו סגן יו"ר
ועדת פיננסים ,סו"ב מועתז דאהר,
ויו"ר מחוז צפון ,סו"ב תדהר סאטובי ,בשיתוף
עם חברת הביטוח מגדל.
הקורס יכלול  15מפגשים ויקנה לסוכנים את
הידע להרחיב את הפעילות בתחום הפיננסים
שהולך וגדל בשנים האחרונות .הקורס ,המסו־
בסד בידי חברת מגדל ,מתקיים במשרדי מגדל
מרחב צפון בחיפה ,והוא יתמקד בניהול כסף ומתן
פתרונות פיננסים ופנסיוניים לכל לקוח .בסוף
הקורס תחלק מגדל תעודות למצטיינים.
המשתתפים יקבלו ליווי מותאם אישי במשרד,

הסקורפיונס
מגיעים
לישראל

משתתפי הקורס" .שמחנו שמגדל הרימה את הכפפה מייד" | צילום :באדיבות הלשכה

לצורך הטמעת מה שיילמד בקורס עצמו .את
ההכשרה מלוות גילי רובני ,מאמנת עסקית
ואישית ויועצת ארגונית,ו ונופר סנדרוסי ,סו�כ
נת ביטוח ומאמנת עסקית .לקורס נרשמו כ־20
סוכנים וסוכנות ,למעלה מ־ 60%מהם נשים.
סו”ב מועתז דאהר מסר“ :מדובר בחלון הזד־
מנויות חדש שנפתח לסוכני החברה הערבית,
שעוסקים ברובם בעיקר בביטוח אלמנטרי
ופנסיוני .שמחנו שמגדל הרימה את הכפפה
מייד בפגישה שלי ושל תדהר עם מנהל מחוז
חיפה והצפון במגדל ,יוסי אביב ,ועם לימור
אברהם ,האחראית במחוז מטעם מגדל על
חיסכון לטווח ארוך ופנסיה”.

ועדת הרווחה של לשכת סוכני הביטוח מזמינה את חברי
הלשכה לרכוש כרטיסים למופע של הרוקרים האגדיים.
 Scorpions Rock Believer World Tour 2022בהנחה של 10%

לפרטים
לחצו כאן

כנס בריאות 2022

מנחת הכנס :גב‘ נגה ניר נאמן ,עיתונאית ,מגישת חדשות 13
 0 8 : 4 5התכנסות ,רישום וכיבוד בוקר
 0 9 : 3 0חדשנות ברפואה פרופ' יורם וייס ,מנכ"ל הדסה
 0 9 : 4 5רפואה ציבורית ורפואה פרטית ומה שביניהם
פרופ‘ שוקי שמר ,יו“ר מועצת המנהלים ,אסותא מרכזים רפואיים
 0 9 : 5 5האם המדינה מחזירה אותנו לימי הרפואה השחורה?
ד"ר אייל שפירא ,יו"ר איגוד הרופאים העצמאים בישראל
 1 0 : 1 0טכנולוגיות ורפורמות  -הרצוי והמצוי סו"ב נחמה גולדווסר ,יו"ר ועדת בריאות בלשכת סוכני הביטוח
 1 0 : 2 0סו"ב שלמה אייזיק ,נשיא לשכת סוכני הביטוח
 1 0 : 3 0ח"כ אפרת רייטן יו"ר ועדת העבודה והרווחה בכנסת
 1 0 : 4 0ח"כ עידית סילמן ,יו"ר ועדת הבריאות בכנסת
 1 0 : 4 5רשיון הבריאות החדש
רו"ח יניב בר צבי ,מנהל מחלקות אשראי ,פינטק וסוכנים ויועצים ,רשות שוק ההון ביטוח וחסכון
 1 0 : 5 5הרפורמות שבדרך עו"ד יניב מאיר ,יועץ מקצועי בלשכת סוכני הביטוח
 1 1 : 1 0רב שיח :אתגרי מערכת הבריאות בישראל ציבורי פרטי ומה שביניהם
מנחה רב השיח :עו"ד שי אופז ,יועץ בתחום ביטוחי הבריאות
גב‘ מירי זילכה ,מנהלת תחום תביעות ,הראל
גב’ נאוה מנדלסון ,מנהלת תחום תביעות ,כלל
גב‘ יעל פליישר ,מנהלת תחום תביעות ,מנורה
מר דני אנגל ,מנכ"ל הרצליה מדיקל סנטר
מר רון משה ,מנכ"ל רפאל בתי חולים
גב’ אירית פייג ,סמנכ“לית המרכז הרפואי רמת אביב
 1 1 : 4 0הפסקה
 1 2 : 0 0כיצד להצליח בעולם משתנה ד"ר יורם יובל ,פסיכיאטר חוקר מח ומרצה
 1 2 : 4 5רב שיח :אמבולטורי לאן? מנחת רב השיח :גב‘ נגה ניר נאמן
עו"ד שרונה תושיה ,סמנכ"לית ,מנהלת אגף בריאות ,מגדל
גב’ שרון דונסקי ,סמנכ"לית ,הראל ביטוח ופיננסים
עו"ד עוזית ויינשטיין ,סמנכ"לית בכירה ,מנהלת אגף בריאות ,איילון ביטוח
גב’ אורית קרמר ,משנה למנכ"ל ,מנורה
מר אילן דטשי ,סמנכ"ל ,מנהל תחום בריאות פרט ,הפניקס
מר ניסים בוגנים ,סמנכ"ל ,מנהל תחום פרט ,חטיבת הבריאות ,כלל
הרצוי והמצוי?!
 1 3 : 1 5איך לגדל שמחת חיים גב' יאנה דרום
 1 3 : 4 0הצגת סקר שביעות רצון הסוכנים
סו"ב חגי לנצט ,מ“מ יו"ר ועדת הבריאות בלשכת סוכני הביטוח
 1 4 : 0 0ארוחת צהריים

טכנולוגיות
ורפורמות

להרשמה לכנס לחצו כאן

11.07.2022

אקספו תל אביב
08:30-14:30

חדשות הלשכה | פיננסים
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עשרות סוכנים צעירים בהשתלמות
פיננסים ייחודית במחוז הצפון
> רונית מורגנשטרן

הרצאות מקצועיות | צילום :באדיבות לשכת סוכני הביטוח

צילום :באדיבות לשכת סוכני הביטוח

ל

שכת סוכני הביטוח במחוז צפון בשיתוף
עם אלטשולר שחם ערכו ביום א' השבוע
יום עיון לכ־ 50סוכנות וסוכנים צעירים
באזור מחוז צפון ,בתחום הפיננסים .האירוע התקיים
בעיר נשר וכלל ארוחת בוקר והרצאות מקצועיות
ומעשירות מטעם מומחי אלטשולר שחם.
את שיתוף הפעולה בין אלטשולר שחם לבין מחוז
צפון של לשכת סוכני הביטוח הוביל סו"ב תדהר
סאטובי ,יו"ר מחוז צפון בלשכה ,יחד עם סו"ב ענר
אדרי ,יו"ר הוועדה לסוכנים צעירים בלשכה.

ההרצאות העניקו למשתתפים מידע מקצועי ,טיפים
חשובים ,סוגיות מקצועיות בפנסיה ,דגשים בביצוע
ניוד וכלים דיגיטליים שעומדים לרשותם לייעול
העבודה היומיומית של הסוכן אל מול הלקוחות.
בנוסף ,המשתתפים נחשפו למגוון החידושים
והפיתוחים שנעשים למען הסוכנים ולקוחותיהם
ולהשקעות אלטרנטיביות ייחודיות נוספות שיאפשרו
לסוכנים לגוון את תיקי ההשקעות של לקוחותיהם
ולהעניק להם ערך מוסף.

כלים לעבודה היומיומית

מטרת האירוע היא לחשוף ולחבר את הסוכנים
הצעירים לעולם הפיננסים המתפתח ,לתת להם
כלים פרקטיים ושימושיים לעבודה היומיומית מול
הלוקחות ובפרט בצל המשבר בשווקים.
יו"ר ועדת סוכנים צעירים בלשכה ,סו"ב ענר אדרי
פתח את הכנס והציג לנוכחים את תוכנית הוועדה
לשנה הקרובה להכשרת וקידום הסוכנים הצעירים
בתחום הפיננסים.
יו"ר מחוז צפון ,סו"ב תדהר סאטובי מסר" :אני שמח
לראות דור צעיר שבא לקחת חלק ,ללמוד ולהתפתח.
נמשיך להביא לכם ערך גם במפגשים הבאים".

כנס סוכנים צעירים במחוז הצפון

רעות שובבו ,מנהלת מחלקת סוכנים וסוכנויות
באלטשולר שחם" :אנחנו באלטשולר שחם רואים
את הסוכנים כשותפים אמיתיים ואנו מחפשים באופן
תמידי איך לשפר ולתת ערך מוסף לסוכן ,באמצעות
העשרת הידע המקצועי ,מתן כלים שירותיים
ללקוחותיהם ,ועוד.
"אנחנו שמחים על שיתוף הפעולה עם לשכת סוכני
הביטוח מחוז צפון ונמשיך לעשות פעילויות נוספות
מסוג זה בעתיד עם קבוצות הסוכנים השונות”.

האם הוספת כיסוי סייבר
לצד א' בפוליסת האחריות
המקצועית שלך?
סו”ב אריאל ארז
מנהל עסקים סוכנות ליסו”ב

לקבלת פרטים נוספים לחצו כאן

ליסו"ב סוכנות לביטוח ) (1993בע"מ
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הלשכה תפעל לבטל את מודל "שירותי
ההסדר" בענף הביטוח
בכנס שערכה השבוע קבוצת ביטוחי הנסיעות פספורטכארד־דיווידשילד אמר נשיא הלשכה" :תחום
השירותים בהסדר ,בכל תחומי הביטוח  -פוגע בבחירה החופשית של המבוטח" > רונית מורגנשטרן

"

שמוכר ביטוח צריך להיות רק בעל רישיון" :מכירת
ביטוח על ידי כל גורם אחר הינה בניגוד לחוק .כך
קבע בית המשפט העליון".

לשכת סוכני הביטוח עתידה לצאת במהלך
שמטרתו לבטל את המודל של שירותי ההסדר
בענף הביטוח" .כך אמר נשיא הלשכה סו"ב
שלמה אייזיק בכנס שערכה אתמול (ד') קבוצת
ביטוחי הנסיעות פספורטכארד־דיווידשילד.
לדברי אייזיק" :תחום השירותים בהסדר ,בכל
תחומי הביטוח  -פוגע בבחירה החופשית של
המבוטח .אנחנו מובילים מהלך מול רשות התחרות
ומשרד התחבורה לביטול כל ההסדרים על מנת
לפתוח את השוק לתחרות".
אייזיק התייחס למודל העסקי של פספורטכארד
ואמר כי זהו "מודל ייחודי בענף לפיתוח מערכת
יחסים הוגנת ושקופה ,לאורך זמן ,בלי מניפולציות
ובלי חטיפת לקוחות" .עוד התייחס אייזיק לקבלת
רישיון מבטח לדיווידשילד ,והסביר שזהו צעד נוסף
בפיתוח ענף הנסיעות.
אייזיק גם התייחס לשיתוף הפעולה בין
פספורטכארד ללשכה ואמר כי הוא יוצא דופן
ומייצר אנרגיה חיובית ,כולל סיכול כוונה נוספת
להעביר חוק לאפשר לסוכני נסיעות למכור ביטוח.
הדבר ,ציין אייזיק ,מתחבר לאג'נדה שלו  -מי

השיווק הישיר בנסיגה

נשיא הלשכה הוסיף ,כי לשכת סוכני הביטוח,
בהנהגתו ,ממוקדת בקידום עסקי של סוכני הביטוח
והסרת איומים .לדבריו ,בשיחות לא פורמליות שהוא
מקיים עם בכירי חברות הביטוח ,הוא מבין שהשיווק
הישיר נמצא בנסיגה " -זה יקר ,לא מקצועי ולא
יעיל .אני צופה שקיימת מגמה להפחתת התופעה".
לדבריו ,הלשכה גם מעורבת במהלך הרשות
לאפשר לעובדי סוכנויות הביטוח להיחשף לנתוני
הר הביטוח.
סו"ב אייזיק המשיך להציף את החוסר בביטוחי
סיעוד" :אני מוטרד מהעובדה שאזרחי ישראל
נותרו ללא ביטוח סיעודי .הביטוח כביכול בקופת
החולים זה בלוף גדול ,בועה שתתפוצץ .אי אפשר
שצעירים ימשיכו לממן את המבוגרים .אני קורא
לכל השחקנים לחזור לשוק – תנו לאזרחים אפשרות
לרכוש ביטוח סיעודי ,אחרת יהיה אסון גדול".

נשיא הלשכה (משמאל) ואלון קצף ,נשיא קבוצת

פספורטכארד־דיווידשילד | צילום :נגה שדמי ,ואן דה ריפ

כלים להתמודדות עם תביעות :סוכני מחוז
המרכז ביום עיון מקצועי בתחום המשפטים
> רונית מורגנשטרן

ה

יום (ה') התקיים יום עיון מקצועי
בתחום המשפטים בשיתוף עיריית
פתח תקוה ומשרד עו"ד קן דרור
הראל .יום העיון התקיים באולם שרת בבניין
העיריה; בפתח הכנס בירך ראש עירית פ"ת
רמי גרינברג את המשתתפים.
"עיקר הכנס היה לתת לנו ,סוכני הביטוח,
כלים נוספים להתמודדות עם תביעות",
מספרת סו"ב איילת דן ,יו"ר סניף פ"ת" .כלים
כגון חשיבות איסוף הנתונים ,וההוצאות וכן
חשיבות בדיקות הדימות בעת תביעה כשהכלי
שלנו הסוכנים הוא להציע שימוש פוליסות
הבריאות של הלקוח הנפגע".

ענף משופע ברגולוציה

מוטל'ה שפיגלר ביום העיון .ריתק את הסוכנים | צילום :גיא קרן

מ"מ נשיא הלשכה ,סו"ב מיכל וינצר ,אמרה
בדבריה לנוכחים" :ענף הביטוח ,הפנסיה
והפיננסים משופע ברגולציה ,חוזרים ,תקנות,

חוקים מחוקים שונים  -ולעיתים נדמה כי רב
הנסתר על הגלוי והאחריות המושתת על סוכנות
וסוכני הביטוח חוצה כל הגיון.

"אנו נדרשים ,יותר מכל ענף אחר ,לחובות
מחובות שונות שלעיתים סותרות ומנוגדות
זו לזו ,הציפייה כי סוכני הביטוח יכירו
וישלטו בחוקי מיסוי ,שוק ההון ,יחסי עבודה,
רפואה ,צוואות ,תביעות ,אחריות מקצועית
ועוד  -הינה בגדר לא סבירה בלשון המעטה.
בהנהלת הלשכה ערים ומודעים למצב מורכב
זה ובמסגרת ההערכות החדשה רועננה
וחודשה מצבת היועצים המקצועיים באופן
מהותי כך שכל סוכן או סוכנת יוכלו ליהנות
מייעוץ ומהכוונה מקצועית ברמה הגבוהה
ביותר".
יו"ר המחוז סו"ב משה בן פורת ,בירך גם
הוא את המשתתפים.
יום העיון הסתיים בהרצאתו של כוכב
הכדורגל האגדי ,מוטל'ה שפיגלר ,שריתק את
קהל הסוכנים בסיפורים והדגמות למשך יותר
משעה ,למרות שהוקצבה לו חצי שעה בלבד.

ממשיכים קדימה יחד
No matter what.

סוכנות וסוכנים יקרים,
הזמן טס כשלא נפגשים!
שלוש שנים חלפו מאז שנפגשנו כולנו יחד
ורצינו לומר תודה על השתתפותכם בכנס הסוכנים
השנתי של פספורטכארד ודיוידשילד,
תודה על השותפות לאורך כל הדרך
ועל העשייה המרובה יחד!
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"רמה מקצועית גבוהה – זו הדרך לעסק יציב ונכון"
מדי שבוע נכיר סוכנות וסוכנים צעירים ,הדור הצעיר של לשכת סוכני הביטוח ⋅ והשבוע :סו"ב רוני שחק,
סוכנת צעירה חברת לשכה ,עובדת כעצמאית תחת בית הסוכן "תמורה מלאה" > רונית מורגנשטרן
גיל36 :
מצב משפחתי :נשואה2+
רישיון :סוכן ביטוח ושיווק השקעות
ותק 13 :שנה

סו”ב רוני שחק

צילום :איילה
ברק העליון

מה עשית לפני שהיית סוכנת ביטוח?
"התחלתי את דרכי כנציגת שירות לקוחות בבית ההשקעות
"פסגות" .התקדמתי בחברה ,הוצאתי רישיונות ולימים עבדתי
כמנהלת קשרי יועצים בתחום קרנות הנאמנות .הרצון להתמקד
בלקוחות פרטיים ולהעניק מעטפת שירותים רחבה ,הובילה אותי
לעבוד בסוכנות הסדרים 'איילון נאמנים' כמנהלת תיק לקוחות.
לא יכולתי לבקש בית ספר יותר טוב מהם ולפני כחצי שנה
החלטתי עבור עצמי ועתידי שהגיע הזמן לפרוש כנפיים ולהקים
עסק עצמאי".
למה בחרת במקצוע הזה ,ומה את אוהבת בו?
"סיפור מצחיק .בגיל  20התלבטתי מאוד מה אני רוצה ללמוד.
בזמנו היה לי חבר שהיה שליח מסעדות לחברות ביטוח בתל
אביב ושמע שאנשים שם מאוד מרוצים .הוא הציע לי לבדוק
את זה .מצאתי תוכנית לימודים שנראתה לי מעניינת ונרשמתי
ל'תואר  B.Aבביטוח' במכללה האקדמית נתניה .השאר היסטוריה.
"תמיד רציתי לעבוד עם אנשים ולהרגיש משמעותית בחיים.
היכולת ללוות אדם בצמתים חשובים בחייו ,להיות אשת הסוד
והאוטוריטה המקצועית עבורו מעניקה לי סיפוק אישי אדיר".
האם נתקלת בקשיים בתחילת דרכך המקצועית?
"לעסוק במשהו חדש זה תמיד מאתגר בעיקר בתחום שהאחריות
בו היא גדולה .גיליתי מהר מאוד שלא משנה כמה תאוריה למ־
דתי ,בפרקטיקה ,כשאתה יושב מול אנשים ,יש המון דילמות
מקצועיות ואתגרים בין אישיים .כשיצאתי לעצמאות מצאתי
את המקום שלי בבית הסוכן 'תמורה מלאה' שם אני מקבלת
ליווי עסקי ,הכוונה מקצועית ,עזרה וסביבה תומכת שעוזרת לי
להעמיד עסק יציב ובריא להרבה שנים קדימה".
איך את מתמודדת עם הרגולציה בתחום?
"אני מאמינה שבסופו של דבר רגולציה באה להגן עלי כבעלת
רישיון .אם זאת ,הרגולציה מכבידה מאוד עלי וגם על הלקוח ,ולכן
בפגישות אני מנסה לדבר בשפה פשוטה וברורה ,לעבור בסבלנות
עם הלקוח על הפרטים המהותיים ביותר .במקביל' ,תמורה מלאה'
דואגים לי לעדכונים שוטפים והדרכות מתאימות על מנת לוודא
שאני תמיד עובדת נכון".
לאיזה יחס את זוכה בחברות הביטוח כסוכנת צעירה?
"בחרתי לעבוד עם חברות ביטוח בהן אני מרגישה שותפה אמי־
תית להצלחה .אני מקבלת באופן שוטף חומר והדרכות מקצו־
עיות ,זמינות מאוד גבוהה מול המפקחים ,עזרה בחיתום ורצון
אמיתי לעזור בתביעות ביטוח".
תני דוגמה לסיפור הצלחה אישי במסגרת עבודתך.
"עליתי עם הוריי מרוסיה בשנות ה־ .90הוריי עבדו קשה מאוד

"בחרתי לעבוד עם חברות ביטוח בהן
אני מרגישה שותפה אמיתית להצלחה.
אני מקבלת באופן שוטף חומר והדרכות
מקצועיות ,זמינות מאוד גבוהה מול
והחתמות"
בחיתוםחובת
עמוס ברגולציה עם
"השוק שלנו
סו"ב סהר ביטון.
מסמכיםאמיתי
ורצון
עזרה
המפקחים,
| צילום :באדיבות המצולם
לעזור בתביעות ביטוח"
ללא הבנה כלכלית אמיתית וניהול כספי נכון .בשנים האחרונות
אימי התחילה להתייעץ איתי בהחלטות כלכליות חשובות .לא
למשוך קרנות השתלמות ,למנף את הכסף כשאפשר ,להתמקח
על ריביות ועוד .כיום אני גאה להגיד שהתיק הפיננסי שלה מר־
שים מאוד והיא בהחלט ההצלחה האישית שלי".
אילו טיפים תחלקי עם סוכנים צעירים כמוך?
"להעניק שירות ויחס לכל לקוח כמו שאתם הייתם רוצים לקבל.
רוב הלקוחות לא מחפשים את המחיר הכי זול אלא ערך מוסף.
תנו שירות מהלב ,תכירו ותתעניינו בלקוחות שלכם ,תשמרו
על רמה מקצועית גבוהה  -זאת הדרך לדעתי לעסק יציב ונכון".
איך הלשכה יכולה לסייע לסוכנים הצעירים?
"מיתוג הסוכן מול הציבור .לצערי סטיגמה רעה כלפי סוכנים
עדיין קיימת ואני כסוכנת צעירה ,מנסה לשבור אותה .אך דרושה
הסברה אמיתית בנושא .מטרתו של הסוכן כיום ללוות ולעמוד
לצד הלקוח בנושאים רבים מאוד ולא 'למכור ביטוח'.
איפה תרצי להשתלב בפעילות הלשכה?
"הייתי מאוד רוצה להצטרף לפורום הצעירים של הלשכה על
מנת למתג מחדש את עבודתו החשובה של הסוכן עבורי ועבור
הדורות הבאים אחריי".

תתחדשו!

כלל ביטוח ופיננסים שמחים להשיק את
כללנט 3.0
אתר סוכנים מתקדם וחדשני עבורכם עם מגוון רחב של יכולות ושימושים ,תהליכי
פרסונליזציה למקסום הפוטנציאל הביטוחי ,קמפיינים בקליק ושדרוג חוויית המשתמש

חוויית
משתמש חדשנית

תמונת עמלות
ומכירות בזמן אמת

חדש! קמפיינים בקליק
ניהול קמפיינים חכמים
מול הלקוחות

איתכם בדרך להצלחה
לצפייה בסרט >

תמונת
לקוח חדשה

12
02

דעה |

|  7ביולי 2022

ביטוח דירה  -האם הפוליסה התקנית
נותנת פתרון לקטסטרופות?
רצוי שהרשות תתעורר ותספק פתרונות הולמים למבוטחים במקרה של רעידת אדמה
> סו"ב שלומי גילה בטור מיוחד

כ

ידוע לכולם פוליסת ביטוח דירה היא
פוליסה תקנית ,מה שאומר שתנאי
הפוליסה המינימליים נקבעים על ידי
המדינה כדי למנוע מצב שבו מבוטח ביום פקודה
יישאר ללא פתרון .אבל האם באמת זה המצב?
כנראה שלא.
רעידת האדמה החזקה האחרונה שהתרחשה
בישראל הייתה באזור ירושלים בשנת .1927
רעידת אדמה גדולה מתרחשת באזורנו אחת
למאה שנים בערך ,מה שאומר שרעידת אדמה
גדולה זאת לא שאלה של אם ,אלא שאלה של
מתי; בתרחיש בינוני יהיו עשרות בניינים הרוסים,
כולל מבני ציבור ותשתיות ציבוריות.
אם נבדוק את הכיסוי לרעידת אדמה בפוליסה
נגלה כמה דברים מדאיגים; נתחיל בהשתתפות
עצמית של  - 10%נוהל ישן שמבלי להיכנס
לפרטים זהו שריד לשיטה של ביטוחי משנה
שכבר שנים לא רלוונטית ,אבל החברות השאירו
את זה כי אף אחד לא שאל "למה".

תקופת קימום

ניקח לדוגמה מבוטח אחראי שיש לו דירה של
 2.5חדרים במרכז ת"א עם ערך כינון של 400
אלף שקל.
מאחר שיש לו סוכן מקצועי שהסביר לו את
החשיבות של קניית ערך קרקע ,הוא גם ביטח
ערך קרקע וכמו שנקבע ב־ 2015הוא יכול לקנות
עד פי ארבעה מערך הכינון ,כלומר עוד 1.6
מיליון שקל .כך שבמקרה של קריסת הבניין ,היה
ולאחד השכנים לא היה ביטוח ,הוא יקבל  2מיליון
שקל פחות  10%השתתפות עצמית ובסך הכל 1.8
מיליון שקל פיצוי על דירה ששוויה מעל  3מיליון
שקל.
לדעתי ,לאור הזינוק במחירי הנדל"ן על הרשות
להוריד את התקרה לרכישת ערך קרקע .אבל
הדבר הכי מקומם הוא שבפוליסה התקנית נקבעה
תקופת קימום של שנה אחת שמשמעותה היא
שאם תוך שנה לא שיקם המבוטח את המבנה ,הוא
יקבל רק ערך שיפוי שהוא בסביבות  60%מהנזק
ומזה ירדו לו עוד  10%השתתפות עצמית.
קבלת רישיונות בניה במצב רגיל לוקח במדינת
ישראל בין שנתיים וחצי לחמש שנים ,וזה מבלי
להיכנס לזה שכל משאבי המדינה יופנו בתחילה
לשיקום התשתיות הציבוריות ורק אחר כך לשוק
הפרטי.
מי שבעיקר ייהנה מהמצב הם הבנקים

הצמדת הביטוח למדד המחירים לצרכן ולא למדד תשומות הבניה משאיר את המבוטחים בביטוח חסר | צילום אילוסטרציהShutterstock :

למשכנתאות שבתור מוטב בלתי חוזר יקבלו את
ערך השיפוי והמבוטחים יישארו בלי בית ,בלי
כסף לבית חליפי ,ולפעמים אפילו עם משכנתה
שיצטרכו להמשיך לשלם מאחר והחוב לבנק היה
גדול יותר מסכום הפיצוי.

סבסוד צולב ובלתי חוקי

בעיה חמורה נוספת היא חוסר ההבדלה בחישוב
הפרמיה שגורמת לסבסוד צולב ובלתי חוקי
בביטוחי המבנים; שהרי אם לי ולשכן שלי יש את
אותו רכב ואותו עבר ביטוחי אבל לי יש נהג בן
 39ולו יש נהג בן  40לא נשלם את אותה פרמיה.
אם יש לי חנות אופנה שמוכרת תכשיטים או שיש
לי את אותה חנות בדיוק שלא מוכרת תכשיטים
הפרמיה תהיה שונה אז למה בביטוח דירה כולם
משלמים את אותה פרמיה? מה הסיבה שבניין
שנבנה בשנות החמישים באזור מועד לרעידות
אדמה ישלם את אותה פרמיה כמו בניין שנבנה
בשנות ה־ 2000ונמצא באזור פחות רגיש לרעידות
אדמה או יושב על סוג קרקע שסופגת חלק גדול
מהרעד?
עוד עיוות גדול שמאוד בולט ,במיוחד בשנתיים
האחרונות ,הוא שגם שחברות הביטוח מצמידות
את סכומי הביטוח למדד; הן עושות את זה למדד
המחירים לצרכן ולא למדד תשומות הבניה
שגודל בקצב מהיר פי ארבעה מהמדד לצרכן ,מה

שמשאיר את המבוטחים שוב בביטוח חסר.

סכנות סייבר

על הרשות להתעשת ולבטל את תקופת הקימום
או לפחות לקבוע שאם הבניין לא קומם בתוך 36
חודשים ,תשלם חברת הביטוח ערך קינון כאילו
קומם .להורות לחברות הביטוח להצמיד את
סכומי ביטוח המבנה למדד תשומות הבניה וכל
זה עוד לפני שדיברנו על זה שביטוחי הדירה לא
מתייחסים לטכנולוגיות חדישות בבניה  -אין
התייחסות לשיטות בניה קלה שהחברות מסרבות
לבטח למרות שיש לבניין את כל האישורים ,את
חוסר הפתרון למגדלי מגורים בעלי קירות מסך
מזכוכית ובלי להתייחס למערכות מורכבות
שמשותפות לשטח הציבורי והפרטי כגון מערכת
ספרינקלרים.
כמו כן ,התייחסות לבתים חכמים  -יש רק
חברה אחת או שתיים שנותנות פתרון חלקי בלבד
לסכנות סייבר בבתים חכמים.
לסיכום ,ראוי לו לממונה שיתחיל באמת לדאוג
למבוטחים לפתרונות הולמים במקום להוציא
חדשות לבקרים חוזרים שאין בהם מאום מלבד
הזדמנות לכותרת מחמיאה בעיתון.
הכותב הוא חבר הוועדה לביטוח כללי
וחבר מועצה בלשכה

הטיסה של הלקוחות שלך התעכבה?
טוב שיש להם !PassportCard
שירות ללא תשלום המאפשר ללקוחות שלכם להעביר את זמן ההמתנה לטיסה באחד מכ 1,200-טרקלינים
בכ 650-שדות תעופה שונים ברחבי העולם וליהנות מגישה חופשית לאינטרנט וכיבוד עשיר ביום ובלילה.
הכל כחלק מהשירות הבלתי מתפשר שלנו!

לצפייה בסרטון הסבר לחצו כאן >>
מספר הטרקלינים עשוי להשתנות מעת לעת ללא הודעה מראש .בחלק משדות התעופה לא קיים טרקלין ,וישנם טרקלינים בהם לא ניתן להכניס ילדים.
השירות ניתן באמצעות חברת  Collinson Insurance Services Limitedוכפוף לתנאים המפורטים בתנאי השימוש בשירות
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סוכן ביטוח על מלא
אם בעבר תהליך הליווי של סוכנים פנסיוניים בתחילת דרכם היה נחלתן של חברות
הביטוח ,הרי שהיום אפשר לקבוע כמעט באופן מוחלט שחברות הביטוח "העבירו את
המקל" לבתי הסוכן ⋅ סו"ב אורן מכלוף על המסלול ,ההחלטות והאתגרים של הסוכן הפנסיוני

ב

כל שנה מסיימים אלפי בוגרים את מסלול
הלימודים בחוג לכלכלה בהצלחה ,ובכל
זאת ,מעטים משתלבים בענף התעסוקה
ככלכלנים .זה לא שונה בקרב בוגרי מסלול
ההסמכה להוצאת רישיון סוכן פנסיוני – מעטים
מקרב הבוגרים מצליחים להשתלב בענף (ואלה
שלא עוסקים כסוכנים פנסיוניים ,גם לא מתהדרים
בתעודה על הקיר) .הסיבה היא זהה  -הקשר בין
הלימודים התיאורטיים לבין מציאות שוק העבודה
הוא לגמרי מקרי .הרבה מאוד תיאוריות  -מעט
מדי ,אם בכלל ,מציאות.
זה קריטי כשמדובר בסוכנים פנסיוניים
מתחילים – התנאים להצליח הם הכוונה ,הדרכה,
אבל בעיקר ליווי צמוד .זה נכון מקצועית ,אבל
חשוב מכך – מנטלית (זה נכון גם פרוצדורלית,
אבל בהקשר זה ,לא מדובר ב־.)Deal Breaker
אם בעבר תהליך הליווי של סוכנים פנסיוניים
בתחילת דרכם היה נחלתן של חברות הביטוח ,הרי
שהיום אפשר לקבוע כמעט באופן מוחלט שחברות
הביטוח "העבירו את המקל" לבתי הסוכן.

המהפכה הדיגיטלית

כבר כמעט שלושים שנה מאז כניסתן של חברות
הביטוח הישיר לענף ,ומספר דומה של שנים מאז
תחילתה של המהפכה הדיגיטלית – שני תהליכים
שבישרו על "מותו של סוכן" (נביאי הזעם ממש
התחרו ביניהם על בחירת מילות ההספד לתהליך
הקבורה של מקצוע "סוכן הביטוח") .כאמור,
כמעט שלושים שנה מאז" ,וכאשר יענו אותו כן
ירבה וכן יפרוץ" ,ואפשר לקבוע בהחלטיות  -אין
ענף ביטוח ללא סוכן ביטוח.
בעת הזו ,לבתי הסוכן בענף הביטוח יש תפקיד
כמעט היסטורי – לבצר את מעמדו של סוכן
הביטוח כזרוע השיווקית העיקרית של מוצרי
פנסיה ,ביטוח ופיננסים.
צביקה שואן היה הראשון לזהות הן את הצורך
("הדרך לא פחות חשובה מהתוצאה") ,והן את
המודל ,ולימים היווה השראה לליווי דורות של
סוכנים .המודל הוא אותו מודל – סוכן ביטוח
על מלא ,על כל המשתמע מכך וללא פשרות –
נחישות ,הרחבת עקבית של מעגלי שיתופי פעולה
לגיוס לקוחות ,מקצועיות ,יושרה ושליחות.

ליווי ראשוני

הדרך מאתגרת ,וכמעט בלתי אפשרי לצעוד בה
לבד  -דווקא הדימוי של "זאב בודד" ביחס לסוכני
הביטוח רק ממחיש את הצורך בבחירת הלהקה

לבנות פמילי אופיס הלכה למעשה ,כסוכן ביטוח ,פנסיה ופיננסים הוליסטי | צילום אילוסטרציהShutterstock :

הנכונה ,בטח בתחילת הדרך.
שוק הביטוח ,הפנסיה והפיננסים משווע ל"דם
חדש" ,אלא שמנגד ,ההחלטה לצאת לדרך
עצמאית כסוכן ביטוח היא מההחלטות ,בטח
המקצועיות ,היותר משמעותיות בחייו של משווק
פנסיוני שכיר.
הליווי הראשוני הוא קריטי להצלחת סוכני
ביטוח ,פנסיה ופיננסים בתחילת דרכם – ממש יד
ביד ,החל מפיתוח עסקי ,יצירת הזדמנויות מכירה,
שיפור מיומנויות טלפוניות ,פגישות עם לקוחות,
ועד הליווי והתמיכה התפעולית .הסופרוויז'ן
האישי ,בטח ובטח בשנותיו הראשונות של סוכן
ביטוח עצמאי ,הוא תנאי להצלחה – פגישות
שוטפות ממוקדות מטרה ,שכל מהותן הוא פיתוח
עסקי ,ומיומנויות מקצועיות ושיווקיות ,תוך
יישום על מקרים מהשטח.

אבל מבחירה ,ולא כי המיומנויות בתחומים
האחרים הן מוגבלות .לא רק להצהיר פמילי
אופיס כגימיק שיווקי ,כי אם לעשותו הלכה
למעשה ,כסוכן ביטוח ,פנסיה ופיננסים הוליסטי.
ויותר מכל ,אם הייתי מוגבל לטיפ אחד בלבד
לסוכני ביטוח ,פנסיה ופיננסים בתחילת דרכם ,אז
הייתי ממליץ להם לבחור את האנשים הנכונים -
זה נכון גם ביחס ללקוחות ,אבל בעיקר ביחס למי
שיילוו אותם ברגעים המאתגרים בדרך להצלחה.
אם היו מאפשרים לי טיפ נוסף – אל תלכו שבי
אחר "לידים ופגישות" .זה אפילו לא אושר רגעי.
זו אשליה.
תבחרו בשיתופי פעולה וחיבורים עסקיים  -הם
הדרך הנכונה  -על פני רכישת לידים.
לפחות בעניין זה ,הממונה על שוק ההון,
במלחמתו נגד "תעשיית הלידים" ,פועל גם למען
סוכני הביטוח ,הפנסיה והפיננסים.

העקביות לציין "ביטוח ,פנסיה ופיננסים" היא
אג'נדה  -זה בסדר להתמקד רק באחד התחומים,

הכותב הינו מנכ"ל בית הסוכן מטאור מקבוצת
מנורה מבטחים ,סו"ב חבר הלשכה

בחירת האנשים הנכונים

381
סוכנות וסוכנים

הצטרפו  /חזרו ללשכה
מתחילת השנה

כי יחד ,אנחנו כוח.
יחד ,ניצור עתיד.

אנחנו בתנופה

לשכת סוכני ביטוח

www.insurance.org.il
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האם סוכני הביטוח בעיצומה של
מלחמת קיום?
ענף ביטוח הבריאות הפרטי והקבוצתי נמצא תחת חיסול ממוקד ,ולסוכני הביטוח אסור להירדם
בשמירה ⋅ סו"ב חגי לנצט עם הפעולות שצריך לבצע בכדי להציל את הענף

ח

צילוםShutterstock :

וק ההסדרים של יולי  2016נחת אחרי
הרפורמה של  2.16ויצר עיוות בביטוח
הבריאות הפרטי בכיסוי ניתוחים
בישראל .עוולה ואיוולת מבית היוצר של המחוקק
המנותק .על כך נאמר שהדרך לגיהנום רצופה
בכוונות טובות.
בפועל הוא שלל את זכות חופש הבחירה ברופא
המנתח וכינס בפטרונות מנתחים לרשימות הסכם
סגורות בדומה לשבנ"ים .זו החלטה אומללה ,הרי
ידוע שמהות הכיסוי הוא לבחור את המנתח הכי
טוב ,בלי זמן המתנה.
לא זו הדרך לחזק את הרפואה הציבורית ,שממילא
מבצעת דרך השב"נים ניתוחים פרטיים בהשתתפויות
עצמיות לא יקרות .כולם יצאו נשכרים מאפשרות
הבחירה ,והערך הלא יסולא מפז של אפשרויות
בלתי מוגבלות חייב לחזור למחוזותינו.

עוברים מגזרה לגזרה

צילום :קרינה גליקין יערי

משרד הבריאות הקים בתחושת אמוק את ועדת
אש עם בנק מטרות וחיצים .מתוך חזון של גאולת
מערכת הבריאות הציבורית הרופסת ,תוך נטרול זו
הפרטית ,כשבדרך אינו רואה לא רופאים ,לא סוכני
ביטוח ולא חברות ביטוח .המטרה מקדשת את כל
האמצעים.
אחת ממטרות העל היא מניעת הכפל הביטוחי
הנעוץ בכיסויי הניתוחים בארץ והיוועצות ברופאים
מומחים .הם חותרים לחסוך לציבור הנעשק תשלום
עודף של ־כ־ 1.5מיליארד שקלים ,תוך שנים ספ�ו
רות .על הפרק שתי חלופות למניעת כפל ביטוחי,
כאשר לשיטתם הכפל עומד כיום על כ־.37%
המטרה היא חיסול ממוקד של ענף ביטוח
הבריאות הפרטי והקבוצתי כאחד ,תוך הישענות
על השב"נים .במקביל ,תזרים המדינה מיליארד
שקל לסל הציבורי .ההמלצה היא כי הביטוח
המסחרי יתמקד בכיסויי קטסטרופה רפואית
וניתוחים משלימי שב"ן ,להלן  -פוליסת בריאות
בסיס חדשה.
החלופה המתפשרת  -היטלים צולבים בין
הציבורי לפרטי ,חובת מימוש ביטוח מסחרי כשיש
כפל ,החלת חוק ההסדרים מיולי  2016גם על פרק
היוועצות .עם המלצה נוספת לחיזוק קופת החולים,
רעיון אוטופי של "שיבוב חד-כיווני" ,שיבדוק קיום
ביטוח מסחרי ויתבע החזר מחברת הביטוח.

החתול שומר על השמנת

מלבד אלה ,הוועדה מציגה עוד שורה ארוכה של
המלצות להשגת היעד של חיזוק מערכת הבריאות

"שרותי בריאות זה לא ביטוח ,אלא מנוי/תקנון"

הציבורית ,חלקן בהחלט לגיטימיות.
כדאי אולי גם לציין שמשרד הבריאות הוא
החתול ששומר על השמנת  -הרי הוא מחזיק
בעצמו בבתי החולים ,בטיפות החלב ,בקופות
החולים ובמכונים למיניהם .מישהו שם שכח
שהראש הישראלי ממציא לנו פטנטים והיטל
כזה עלול להחזיר אותנו לנוהג נפסד של רפואת
מעטפות ,ולגרום לגלגול ההיטל על לקוח הקצה.
משרד האוצר וגם רשות התחרות הצטרפו .זו
האחרונה הציגה מחקר משופע גרפים בשלל
צבעי הקשת ,שבשורה התחתונה מטיל דופי
באובייקטיביות הסוכן שכביכול מוטה עמילות
ועובד עם מעט מבטחות.
כל הטוב הזה מתרחש בעוד אנחנו עדיין
מקוננים ,ובשיא הצדק ,על שני מוצרי ביטוח
בריאות חשובים שכבר לא איתנו ,הסיעוד שנעלם
בשלהי  2019והתאונות האישיות המורחבת
שמאמצע  2021כמעט לא קיימת ,בטח לא דרך
סו"ב מהשורה.
ציבור סוכני הביטוח מותקף מכל עבר כאילו
הוא שורש כל הרע ומחולל יוקר המחייה במדינת
ישראל.
האם כבר הגיע השלום העולמי? האם הסתיימה
הקורונה? האם תמו כל הבעיות? אין לזה אח ורע

בשום מקצוע .הממשלה שוב מתפרקת ובחירות
בפתח .הכל לעת עתה מוקפא.

החזק מנצח

אסור לנו להירדם בשמירה .לכן צריך לשכה
חזקה ,עם לובי יעיל ,שתדאג לייצג אותנו נאמנה.
אנו מסתכלים בחרדה לעבר טויטת חוק ההסדרים
המתגבשת.
צריך לראות יתרון בחוזק ,ואם יש כלי חזק
ומפנים אותו לייעוץ אובייקטיבי כביכול ,אנחנו
מאבדים אותו ,בכל השרשרת יש לטפל ,ומעל
הכל  -האמת נראית בשטח .כיום מעל 80%
משיווק ביטוחים הוא דרך סוכני הביטוח ובהתאמה
אישית ומקצועית.
לא סתם חברות האינשורטק היו להיט שדעך.
כיסוי בריאות הוא מורכב מאוד ואינו מוצר
מדף אלא דחיפה דרך איש מקצוע מיומן .אדם
לא קם בבוקר ואומר לעצמו שהיום הוא קונה
ביטוח השתלות או ניתוחים .בטח ובטח שלא על
הדרך ,בביקור בסניף הדואר או מעמיס על עגלת
הסופרמרקט ,פוליסה עם שאר מיני ירקות.
חשוב שמקבלי ההחלטות יבינו שאי אפשר לדבר
עלינו־בלעדינו (ועדת אש) .צריך מאוד לדייק
בהגדרות ,כי זה מבלבל את מקבלי ההחלטות.
מעתה אמרו השכם והערב" :שרותי בריאות זה לא
ביטוח ,אלא מנוי/תקנון".
אנחנו יכולים לעזור בקבלת ההחלטות
שמשפיעות רוחבית על מערכת הבריאות .אכן יש
מקום לצמצום פערים בין הציבורי והפרטי וצריך
לדעת איך לסדר את השמיכה ,אך באופן יצירתי
ומושכל .כי "זבנג וגמרנו" הוא לא הפתרון.
יש לשפר את יחס מיצוי הקולקטיב של כ־77%
וכ־ 43%בפרטי ,אבל לא להרוג את השליח.
אי אפשר לוותר על ראש החץ של הביטוח
הפרטי ,אסור לכבות את הקטר כי זה תוקע את
כל המערכת.
ונזכיר כי לצד השליחות שבמקצוע ,הגם שלמדנו
משך שנים והתמחינו ,אין זו בושה להתפרנס
בכבוד .כולנו חיים בארץ של יוקר מחייה ,וזו
חוכמה קטנה מאוד לפרסם שיאני שכר שהם יחידי
סגולה שאינם מייצגים את הכלל.
נופיע בגאון ולא כפופי קומה עם לשכה חזקה
המגובה בלובי יעיל ,שתדאג לייצג אותנו נאמנה.
יש בנו אהבה והיא תנצח.

הכותב הינו מ”מ יו”ר ועדת הבריאות בלשכת
סוכני הביטוח.
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הפעם הראשונה שלי

ליאור גולדהמר להב ,חבר ה־ ,MDRTמשתף את חוויותיו מביקורו הראשון בכנס העולמי

ז

הו כנס ה־  MDRTהראשון שלי .בשבוע שעבר
התקיים הכנס השנתי בבוסטון – ולאחר שנים
על גבי שנים שאני שומע את חמי ,סו”ב בני
גולדהמר ,משבח ומהלל את האירוע ,נכנעתי
להפצרותיו .ולאחר שנתיים של קורונה ,הנסיעה
לכנס יצאה לפועל.
האמת היא שלא ידעתי למה לצפות .סיפרו לי
ואמרו לי ,אבל אין טוב ממראה עיניים  -והחוויה
שעברתי הייתה מעשירה ,מלמדת והקנתה לי כלים
חדשים שהלוואי שאצליח ליישם אף חלק מהם.
ארגון ה־ MDRTהוא מאוד מסודר ,מה שהתחיל
כבר בארץ :קדם לכנס מפגש מקדים במשרדי
הלשכה ,המפגש אורגן ע”י יו”ר  MDRTישראל,
סו”ב אבשלום מושקוביץ ובו נמסרו פרטים טכניים
אודות האירוע .פגשנו את הסוכנים שנסעו לכנס
והם נתנו עצות כיצד להגביר את החוויה והלמידה.
לבסוף ,נסענו  20חברי  MDRTמישראל.

שלושה ימים אינטנסיביים

הכנס היה מורכב משלושה ימים אינטנסיביים
שכללו הרצאות רבות ומגוונות :כל בוקר נפתח
באולם הראשי ,לשם הגיעו מיטב הדוברים ,למשל:
אנג'לה דאקוורת ,מחברת רב המכר “גריט” ,ראיין
אייבי ,לימד איך תהיה המנהיג בה”א הידיעה ולא
רק מנהיג בכל התחומים (אל תהיה אבא תהיה
האבא) ,ואלכס בנאיאן לימד שיטה להתגבר על
דחייה וכישלון.
אחר הצהריים הגעתי לחלק מההרצאות (היו
מאות כאלו לבחירתנו) של סוכני ביטוח ומתכננים
פיננסים מצליחים מאוד בתחומם ,שהרצו על
תחומים ספציפיים שנוגעים לכל אחד מהבאים
לכנס.
יצא לי לחוות את ההתרגשות של הכנס הראשון.
ב־ ConneXion Zoneפגשתי קולגות מכל העולם:
שוחחתי עם אנשים מלבנון ,מיוון ,מקפריסין,
מליטא ,מאנגליה ועוד .לצד אלפי נציגים מכל
רחבי הגלובוס.
כל הרצאה פתחה לי אופקים חדשים ,וכשאחזור
לארץ ,אשב עם צוות משרדי לראות אילו
אסטרטגיות ניישם ,אילו שינויים נבצע ,איך נשנה
את דרכינו ומה ייבדל אותנו.

חשיבות המקצוע

התובנות העיקריות שלקחתי מן
הכנס ,הן :התמדה ,לא להתייאש גם
כשמקבלים תשובות שליליות ,אלא
להמשיך הלאה .זה רק מחזק אותנו
ומשפר את הפגישה הבאה .כשיש
סירוב ,יש לנתח את התהליך ,על
מנת להשתפר.
תובנה נוספת היא  -לספר את הסיפור

מימין :ערן בר ,חיים אילוביץ ,קובי דיין ,דודי יעקובינסקי ,צביקה וינשטין ,אבשלום מושקוביץ ,ארנון ביגר,
ליאור גולדהמר להב ,אלברט גבאי ,פיני חג'ג' | צילום :קובי דיין

“כל הרצאה פתחה לי אופקים חדשים ,וכשאחזור לארץ,
אשב עם צוות משרדי לראות אילו אסטרטגיות ניישם ,אילו
שינויים נבצע ,איך נשנה את דרכינו ומה ייבדל אותנו”
שלנו .לא רק לספר “עובדות ביטוחיות” .יש לדעת
לספר את הסיפור העצמי שלי ,וזה מה
שיעשה את המכירה.
להשקיע בלקוחות העילית שלנו,
ולגרום ללקוחות הללו להיות
שותפים לעסק ,ומשם תבוא
הצמיחה הטבעית .במהלך הכנס גם
קיבלנו כלים לשיווק לדור ה””Y
ולדור הצעיר ,דור שממעט לשוחח
בטלפון ודור שחולה על הרכישה של

ליאור גולדהמר להב
צילום :דידי פרידלנדר

“כאן ועכשיו” באינטרנט.
הזכירו לנו את החשיבות של המקצוע שלנו.
השליחות שאנו עושים לאנשים ולמשפחות ,ואל
לנו לשכוח שאנו לא מוכרים שרות חד פעמי ,כי
אם קשר ארוך טווח עם הלקוחות ובני משפחתם.
כל אלה ועוד המון הם דברים ייחודיים שיש ל־
 MDRTלתת לנו .ועכשיו אני מבין את גודל הארגון
ואת חשיבותו .ממליץ בחום לכל מי שיכול ,להצטרף
לארגון עוד היום ללמוד דברים חדשים וליהנות.
הכנס הבא יתרחש בנשוויל ,טנסי ,ביוני .2032

חוזרים לשיגרה וגם הכנסים חוזרים
שימרו את התאריכים ביומנים!

כנס מחוזות

07-08.09.22
לאונרדו ים המלח

כנס חיים ,פנסיוני ואלמנטרי

21-24.11.22
אילת

פרטים נוספים יפורסמו בהמשך...
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דוד ליפקין

לויד’ס מזהיר מהתקפות
סייבר שיפגעו בתשתיות
הלאומיות

ת

צילוםshutterstock :

אגיד הביטוח לויד’ס מזהיר גורמים בענף הביטוח מפני
הסיכון הגובר של מתקפות סייבר בחסות המדינה,
המונעות גיאופוליטית ,כמו אלו שנערכו במהלך המלחמה
המתמשכת בין רוסיה ואוקראינה .התקפות הסייבר המרובות
בשנתיים האחרונות כבר גרמו נזקים לתשתיות לאומיות
ולנכסים בבעלות פרטית.
מחקר שנעשה ביוזמת לויד’ס קובע כי לשוק ביטוחי הסייבר יש
הזדמנות לפתח מוצרים שיענו על הצרכים במסגרת ההערכות
למתקפות הסייבר .למשל ,כיסוי ביטוחי לשיבושים עסקיים
ולשיתוק הפעילות בעקבות התקפות סייבר .מוצרי הביטוח
צרכים לתת מענה לנזק פיזי משמעותי לתשתיות לאומיות
ולנכסים בבעלות פרטית.
בדו”ח צוין כי אבטחת סייבר נמצאת בראש סדר היום של
עסקים ,דירקטוריונים ,מנהלי סיכונים וצרכנים .בשנים האחרונות
התקפות תוכנה זדוניות ותוכנות דמי כופר גורמות לשיבושים
חמורים לעסקים גלובליים ולשרשרת האספקה שלהם.

עליית המחירים נמשכת :ביטוחי
הרכב בבריטניה יתייקרו ב־20%

ת

חזית אפורה לביטוחי הרכב צפויה בשנתיים הקרובות בשל גל
התייקרויות של עד  20%בפרמיות ביטוחי הרכב בבריטניה .בנוסף,
ישנו צפי שסקטור ביטוחי
הרכב יצלול להפסדים גם
השנה וגם בשנת  ,2023כך
לפי תחזית של פירמת רואי
החשבון ארנסט&יאנג.
לפי התחזית ,סקטור ביטוחי
רכב יפגע מהאינפלציה
המואצת שתגרום לעליה חדה
בחלפים לרכב .הסקטור גם
מושפע משיבושים באספקת
החלפים בחודשים האחרונים ,סקטור ביטוחי הרכב יפגע מהאינפלציה המואצת
אשר גרם לגידול בגניבות
של רכבים .זאת לעומת השנתיים האחרונות שעמדו בצל מגפת הקורונה,
במהלכה היו פחות רכבים בכבישים והיא הביאה לעליה ברווחי מבטחי הרכב.
האינפלציה החדה וההתייקרויות יגרמו לעליה בפרמיות ביטוח הרכב השנה
ב־ 2%וב־ 2023לעליה של .18%
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות
בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

לוח הביטוח
דרושים
דרוש/ה עובד/ת בק אופיס לסוכנות הביטוח של
לשכת סוכני הביטוח! ליסוב ,סוכנות הביטוח של
לשכת סוכני הביטוח מגדילים פעילות ומבקשים
לקבל קו"ח עבור עובד/ת בק אופיס .העבודה
במשרדי הלשכה בת"א .מייל לשליחת קו"ח ־
lishka@insurance.org.il
משרד קטן להשכרה  39מ"ר ברוטו מחולק ל 2
יחידות חדר מנהל ו  3עמדות עבודה נוספות אפשרי
כולל ריהוט בראשון לציון רחוב לזרוב  17מחיר 2200
 ₪כולל אחזקה וועד כולל מעלית 0508844442
מאירי ששון
דרושה פקידה למשרד ביטוח בהוד השרון לחצי
משרה לשעות אחה"צ .תנאים טובים מאד למתאימה.
לפנות במייל orit0905@gmail.com
לסוכנות בטוח חיים ופנסיונית בנס ציונה דרוש/ה
מתמחה בביטוח פנסיוני ללימוד מיטבי והשתלמות
בסוכנות .טלפון משרד .0774-180060
סוכן ביטוח בתחילת הדרך? ,לסוכנות ביטוח מגן בנס
ציונה דרוש סוכן/ת עם רישיון פנסיוני ,המעוניינים
לבנות תיק ביטוח עצמאי לטווח ארוך ,אנו נספק שרתי
תפעול ,משרד ותוכנות .קורות חיים למייל:
moshe@magen-ins.co.il
לסוכנות ביטוח גדולה ומובילה דרושה חתמת ניידת
מנוסה .קורות חיים יש לשלוח למייל
yakov@dnr.org.il
להשכרה בסוכנות ביטוח בהוד השרון  2חדרים כולל
חשמל ארנונה ₪ 2,400 :אפשרות לקבלת שירותי
משרד  /חיתום .לפרטים -יוסי 054-4890421
לסוכנות ביטוח חיים ופנסיונית דרוש/ה מתמחה
בביטוח פנסיוני ללימוד מיטבי של רזי המקצוע
ולהשתלבות בסוכנות- 0505293836 .שאול בר
לסוכנות ביטוח בבאר שבע דרוש/ה פקיד/ה לעבודה
אדמיניסטרטיבית בענפי הרכב וענפי ביטוח נוספים.
דרישות התפקיד :שליטה מלאה ביישומי אופיס ,ידע
וניסיון בעבודת ניהול משרד ,ניסיון בביטוח יתרון .המשרה
מיועדת לנשים וגברים כאחד .מייל לשליחת קורות
חיים ,psifas2021@gmail.com:טלפון 086289911

מחפשים עובדת לתחום האלמנטר – מתמחה בתחום
חיתום עסקים ,חיתום רכב ודירה .שתי אופציות:
 .1מישהו שסיים את הלימודים ומעוניין להשתלב
בסוכנות ביטוח .2 .ניסיון מיקום :תל אביב שכר:
במעמד הראיון תנאים טובים ,אווירה משפחתית,
משרד בוטיק ,קרובים לשרונה ולקניון טי אל וי לפנות
להילה 052-6103771 -
מחפשים פקידת אלמנטרי ,ידע ברכב ודירות ,יתרון
לעסקים .דגש על תביעות וידע בהפקות .משרה מלאה
ברחובות ציפיות שכר – במעמד ראיון העבודה .להיות
בקשר מול אורית  0526444499קורות חיים למייל:
orits@shimshi.net
סוכן ביטוח בתחילת הדרך? לסוכנות הביטוח
"מישורים" באשדוד דרושה סוכנ/ת עם רישיון פנסיוני,
המעוניינים לבנות תיק ביטוח עצמאי לטווח ארוך .אנו
נספק שירותי תפעול ,משרד ,תוכנות ותיאום פגישות.
קורות חיים למייל – ofir@mishorim-ins.co.il
אם אתה סוכן צעיר בתחום הפנסיוני וזקוק להפניות
וחיבור ללקוחות באזור הצפון – צור קשר לאפיקי הון -
eyal@afikeyhon.co.il ,054-4276891
בי פור יו סוכנות לביטוח מחפשת פקיד\ה אלמנטארי
עם ניסיון לענפי הרכב דירה בעיקר .המשרד במודיעין.
יש חנייה .לפרטים 0528741331
michaele@b4-u.co.il

שכירות משנה
משרד יוקרתי ומרוהט להשכרה בנס ציונה ,כולל כל
השירותים ,אפשרות לשיתוף פעולה .נייד .0522-903913
משרד להשכרה בירושלים במרכז כלל  2חדרים
בקומה  7המשרד פנוי מידי .פרטים אצל יהודה זכריה
0522604572
להשכרה בסוכנות ביטוח בתל אביב חדרי משרדים
מרוהטים .אופציה לשרותי משרד0505293836 .
shaul@eretzbar-ins.co.il
כיתה  /חדר הדרכה להשכרה בחיפה! להשכרה בחיפה,
כיתת לימוד/חדר הדרכה ל־ 40אנשים (אופציה לרכישת
ציוד שולחנות ,כיסאות ,מקרן ,מסך) ,משרד צמוד,
מטבחון .אזור הצ'ק פוסט .כניסה מיידית .לפרטים ניתן
ליצור קשר עם איציק עגיב בטלפון 050־7727795

קבוצת דיוידשילד – פספורטכארד

משתתפת בצערו של אלון מעברי,
סמנכ"ל חטיבת הסוכנים ונקודות הפצה ,במות אימו

ראומה מעברי
ושולחת תנחומים למשפחה

להשכרה עד  3חדרי משרד ,במשרדי סוכנות ביטוח
פנסיונית במרכז תל אביב .כולל כל השרותים
(אפשרות לשיתוף פעולה –לא חובה).
shaul@eretzbar־ina.co.il
להשכרה :חדר מרוהט עם ציוד מחשבים ,כולל ארון
קיר ,במשרד שמאים ברחוב תובל  ,22קומה  ,2רמת גן.
המשרד כולל מטבחון ,שירותים ,פינת ישיבה לעוזר,
פינת המתנה ₪ 2,500 .בחודש .במידת הצורך ניתן
יהיה לשכור גם חניה בבניין .למעוניינים נא לפנות
לראובן כפתורי 052־3586060
להשכרה במשרד מפואר ,חדר גדול כולל חלון
ענק .המיקום בראשון לציון ליד הסינמה סיטי ,חניה

לשכת סוכני הביטוח משתתפת
בצערו של אלון מעברי ,חבר של
הלשכה וסמנכ"ל חטיבת הסוכנים
ונקודות הפצה בקבוצת דיוידשילד־
פספורטכארד ,במות אימו

ראומה מעברי

ז"ל

שלא תדעו עוד צער

סו"ב שלמה אייזיק והנהגת הלשכה

ז״ל

חופשית ,השכירות חודש בחודשו ,מחיר פיקס כולל
(דמי ניהול ,חשמל ,ארנונה ,ניקיון יומי) .ניתן לקבל
מרוהט ,שלמה 052־2944888

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנים המעוניינים בשיתוף פעולה ייחודי שיעניק
פתרונות ייחודים לעולמות הייטק ופיננסים
(דירקטורים ,סייבר ,א .מוצר ,א .מקצועית) עם ברוקר
ביטוח בינלאומי מוזמנים לפנות052-8950538 .
סוכנות סגל לביטוח ופיננסים ברעננה מעוניינת
ברכישת תיק ביטוח של סוכן ותיק מסור ומקצועי.
יש לנו ניסיון בתחום ומאמינים ביצירת מתווה אישי
המותאם לסוכן הפורש וכזה שהוא הכי טוב לשני
הצדדים כמתכונת להצלחה .סודיות מובטחת .טלפון-
יואל 0528-65020

לשכת סוכני הביטוח
משתתפת בצערה של משפחת
זיתוני על פטירתו של

יעקב זיתוני
שלא תדעו עוד צער

ז"ל

