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עובדי הלשכה

בת-שבע מרקנטי
אחראית קליטת חברים

אנה קריימן
מנהלת לשכה

איציק עגיב
מנהל רכש ולוגיסטיקה

רענן שמחי
מנכ"ל הלשכה

נורית סימן טוב
מנהלת ועדות
מקצועיות

ג'ולי בללי
רכזת הדרכה במכללה
לפיננסים וביטוח

שני שרי
מזכירת מכללה
לפיננסים וביטוח

ירדנה שפיר
מזכירת לשכת חיפה

שי בלייך
מנהל מאגרי מידע

קרן מלאך
מנהלת פיתוח עסקי

עו"ד מיכל בן אל
מנהלת ליסוב
סוכנות לביטוח

קורל אשכנזי
מזכירת הלשכה

מירי גלילוב
מזכירת מכללה
לפיננסים וביטוח

רונן דניאלי
מנהל המכללה
לפיננסים וביטוח

דיאנה קסוס
מנהלת חשבונות של

שי שמש
מנהל שיווק

רחל שרעבי
מנהלת כספים

מרים מזרחי
מזכירת מכללה
לפיננסים וביטוח

המכללה לפיננסים וביטוח
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תוכן העניינים
"הבאנו את סוכן הביטוח לקדמת הבמה"
אריה אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני הביטוח

"הישגים שלא היו באף קדנציה"
אורי צפריר ,מ"מ וסגן הנשיא

"בקדנציה הזאת צרפנו יותר מ 250-סוכנות"
שוש כהן-גנון ,סגנית הנשיא

"הנהגנו פנסיה ופיצויים לעצמאים כמו לשכירים"
טוביה צוק ,מ"מ נשיא להב

"אנחנו הווייז האנושי של הלקוח"
יובל ארנון ,יו"ר הוועדה הפנסיונית

"הסוכן המסורתי אמור להשתנות .על הלשכה להעניק לו את הכלים"
אריאל מונין ,יו"ר הוועדה לביטוח כללי

"זה לא טיול ,זו שליחות"
יואל זיו ,יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד

"אנחנו צינור החמצן של חברות הביטוח"
זאב פרלשטיין ,יו"ר המועצה הארצית

"ממשיכי ימצא מערכת משומנת ומתקתקת"
אריק ורדי ,יו"ר ועדת הסניפים והאירועים

המפתח טמון בגיוס צעירים ללשכה
שי שדה ,יו"ר תת-הוועדה לגיוס חברים

להציף בעיות העולות מהשטח
ג׳קי אמסלם ,יו"ר תת-הוועדה לאירועים

סוכן הביטוח הוא הצומת הפיננסי של המשפחה
יוסי ורסנו ,יו"ר תת-ועדת הפיננסים
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"הפכנו לחברה משגשגת ,מצליחה ומרוויחה"
אלי אנגלר ,יו"ר ליסוב החברה הכלכלית

הגוף המוביל בישראל בלימודי ביטוח
אשר סייפר ,יו"ר המכללה לפיננסים וביטוח

"שמרנו על איזון בלי להעלות דמי חבר"
אבי ברוך ,יו"ר ועדת הכספים

 4,000שגרירים של רצון טוב בכל רחבי הארץ
מיכל וינצר ,יו"רית ועדת פעילות וקשרי קהילה

"השגנו פוליסות מעולות במחירים שפויים לחברים"
אלי שטרק ,יו"ר ליסוב סוכנות לביטוח

העתיד כבר כאן
דביר רפ ,יו"ר ועדת סוכנים צעירים

עידן חדש בלשכה
אריה אופיר ,יו"ר ועדת התקנון

"הלשכה מתנהלת בשקיפות מלאה ועל-פי הנהלים"
דוד בכר ,יו"ר ועדת הביקורת

"יצרנו מוסד שיפוטי עליון שאין עליו עוררין"
אלי ארליך ,יו"ר בית הדין

הידברות כמפתח לפתרון מחלוקות
חוה פרידמן-וינרב ,יו"רית ועדת האתיקה

הטכנולוגיה אינה איום .היא אתגר
ראובן רפ ,יו"ר ועדת הטכנולוגיה

"אם נפעל כקולקטיב – נשיג יותר"
עוזי ארגמן ,יו"ר ועדת הרווחה
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אריה אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני הביטוח

"הבאנו את
סוכן הביטוח
לקדמת הבמה,
למקום שלא הייתי
חולם שנהיה בו"
ארבע שנים ו 400-טיוטות וחוזרים לאחר שנכנס לתפקיד נשיא לשכת סוכני הביטוח ,אריה
אברמוביץ מסכם קדנציה רצופת הישגים .תדמית הסוכן :הראנו לכולם ,מהפיקוח ועד
לציבור ,שאין עולם בלי סוכני ביטוח .תדמית הלשכה :הפכנו לשם דבר בין הלשכות ,הגופים
ומקבלי ההחלטות .חיזוק הלובי הפוליטי :חברי הכנסת ראו שטובת הציבור לנגד עינינו ,שם
ניצחנו .היחסים עם חברות הביטוח :הזזנו את המטוטלת באמצעות יצירת מוצרים עצמאיים
"את חוברת  100הימים אתה מכיר? לפני כמה
ימים התחלתי לעבור עליה ולסמן א על הדברים
שעשינו .לשמחתי ,על רוב החוברת עשיתי א",
אומר בגאווה סו"ב אריה אברמוביץ ,נשיא לשכת
סוכני הביטוח" .ישנם דברים שבהם הצלחנו יותר
וישנם כאלה שלא הספקנו לטפל בהם עד הסוף
ודורשים המשכיות ,אבל אני לא חושב שיש נושא
אחד שלא התייחסנו אליו" ,הוא מוסיף.
אברמוביץ הוביל את הלשכה בארבע השנים
האחרונות בצלמו ובדמותו .סוכן ביטוח שבנה את
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העסק שלו במו ידיו ,וכפי שציין בעבר ,עליו ,כנשיא,
לייצג קודם כל את הסוכנים העצמאים ,ורק לאחר מכן
את הסקטורים האחרים המשתייכים ללשכה .הגישה
הזו הובילה אותו גם במערכת היחסים עם חברות
הביטוח ,שכמו כל מערכת יחסים ידעה עליות ומורדות.
"יש לי מערכת יחסים טובה גם עם החברות וגם
איגוד חברות הביטוח .כלשכה ,למי שאנחנו פונים,
אנחנו מקבלים תשובות .אבל חברות הביטוח צריכות
להבין מהו מקומן ,מהו מקומו של סוכן הביטוח ,והיכן
נמצאים שיתופי הפעולה בינינו .ההתייחסות לקולגה,
כמו שהם מכנים אותנו ,צריכה להיות אחרת .למשל

סביב מודל התגמול ,לא יכול להיות שהסוכנים עובדים
כמה חודשים ולא יודעים מה התגמול שהם יקבלו.
משהו פה משובש ולא תקין ולצערי חלק ממנכ"לי
החברות לא מבינים זאת.
"אני חושב שכלשכה עלינו לתת לסוכני הביטוח
כלים שהם לאו דווקא מקבלים בחברות הביטוח .כלים
כמו שמעניק למשל המרקטפרו ,שהוא פלטפורמה
מתקדמת שתאפשר לסוכנים להציע ללקוחותיהם
עשרות מוצרים ושירותים חדשים ,חלקם הגדול
מתחום המניעה .הקשר התלותי של הסוכנים בחברות
הביטוח צריך להיות יותר מרווח ,כי כל זמן שהם
יודעים שאנחנו עובדים רק איתם ,הם יכולים לעשות
מה שהם רוצים .כשהם יבינו שאנחנו יכולים לדאוג
לעצמנו ושהם לא מסוגלים להסתדר בלעדינו ,כי אנחנו
המשווקים הטובים ביותר שלהם ומקבלים תגמול רק
אם אנחנו סוגרים עסקה ,המצב לא ישתנה .יש פה
בעייתיות מסוימת בהפנמה של החברות ,אבל לאט
לאט רואים שינוי .התחלנו להפיק לוחות שנה לסוכנים,
לכאורה דבר פשוט ,אבל יש פה מסר .הוכחנו את זה גם
במסע לפולין שארגנו הקיץ ,שלא נפל בערך שלו מכל
טיול שעשיתי דרך חברת הביטוח ,ואפילו עולה עליהם.
"הלשכה הזיזה את המטוטלת באמצעות יצירת
מוצרים עצמאיים .שיתוף הפעולה עם עדיף ,כתב
השירות לגילוי סרטן ,מיזם הלוידס ,מיזם הפרישה,
אנחנו מנתקים את חבל הטבור שהיה בין הסוכנים
לחברות הביטוח".

לדאוג לסוכן למשך כל ימי חייו
לאורך הקדנציה ליווה את אברמוביץ כעמוד עשן
חיפוש אחר תשובה לשאלה אחת :מהי האחריות של
לשכת סוכני הביטוח כלפי הסוכנים .כפי שהוא מעיד
בעצמו ,ההיסטוריה תשפוט אותו ואת המהלכים
שהוביל ,אך אפשר לציין לשבחו כי הוא דבק
באסטרטגיה אותה הוביל מרגע כניסתו לתפקיד.
"החלטנו שעלינו לדאוג לפרנסה של הסוכן מהיום,
ולמשך כל ימי חייו ,ולכן יצרנו את סוכן הביטוח .2030
לא בכדי הקמנו ועדה שתחשוב איפה אנחנו יכולים
להיות בעתיד .אם לא הייתי דוחף להפרדת תגמול
הסוכן מדמי הניהול בעוד שנה או שנתיים ,הסוכנים לא
היו מקבלים עמלות כלל ,כי דמי הניהול יורדים".
"שואלים אותי מהי גולת הכותרת של הקדנציה
(ראה מסגרת נפרדת) .העלנו והבאנו את סוכן הביטוח
לקדמת הבמה .למקום שלא הייתי חולם שנהיה בו.
חלק מהתוצאות אפשר לראות כבר היום ואת חלקן
נראה אולי בעוד שנה ,שנתיים או שלוש".
למרות שהשינוי היה מתבקש ,לסוכנים ,בעיקר
המבוגרים ,קשה להשתנות ,וזו אחת הסיבות למאמציו
של אברמוביץ להצעיר את הלשכה.
"על מנת לקרוא לצעירים להיכנס לענף ,פיתחנו את
המכללה לפיננסים וביטוח והפכנו אותה למוכרת מטעם
משרד הכלכלה .פנינו לצה"ל ועתה חיילים שרוצים

ללמוד במכללה שלנו יכולים לשלם בעבור הלימודים
באמצעות כספי הפיקדון לחיילים משוחררים .הובלנו
מהלך של אקדמיזציה של הענף ,דחפנו ליצירת תואר
ראשון בביטוח בשיתוף המכללה האקדמית נתניה,
אנו משנים את התדמית שלנו ,פיתחנו את המיזם הבין
דורי שמחבר סוכנים צעירים לסוכנים ותיקים ,אנחנו
מסייעים להם בהבטחת תעסוקה .הובלנו את תכנית
המנטורינג לסוכנים צעירים וחדשים".

אחריות גם כלפי הציבור
כפי שאפשר לראות ,אברמוביץ השקיע במהלך
הקדנציה הזו לילות כימים במחשבה על עתיד הסוכנים,
אבל הוא הראשון שיצהיר כי הסוכנים הם חלק מעולם
ביטוח רחב יותר ,וכדי להבטיח את עתידם יש למצוא
פתרונות לאתגרים הניצבים גם בפני הגורמים האחרים
בעולם זה ,וכן למצוקת החיסכון הפנסיוני של הציבור
הרחב .לשם כך הוא דחף והתעקש על הקמת הוועדה
הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח ,בראשות השר
לשעבר גדעון סער.
"בעבודת הוועדה מצאנו כי הזדקנות האוכלוסייה
בישראל ,לצד ערעור רשת הביטחון הכלכלית לגיל
הזקנה ,מקרבים אותנו במהירות למשבר חברתי-כלכלי
קשה שבו החיסכון הפנסיוני הנצבר לא יספיק לקיום
בכבוד בגיל הפרישה .הצעירים של היום יהיו הקשישים
העניים של העתיד" ,הוא אומר.
"כחלק ממהפכת השקיפות שקידמנו ,המלצנו על
הקמת טריבונל משפטי לבירור תביעות ביטוח ,מבלי
שיהיה על המבוטח להגיש תביעה לבתי המשפט .אני
שמח שבאוצר חושבים כמונו ,ומקדמים מהלך שכזה.
נוסף על כך ,על רשות שוק ההון לחייב את החברות
לפרסם את שיעור ההחזר לציבור ()Loss-Ratio

"בכל פעם שהסתכלתי למפקחת בעיניים ושאלתי אותה' ,את
לא רוצה שיהיו סוכני ביטוח?' ,היא אמרה לי 'מה פתאום ,מאיפה
הבאת את זה?' .אני חושב שהצלחנו להראות לכולם ,כולל
לפיקוח ,כולל למקבלי ההחלטות ,כולל לציבור ,שאין עולם בלי
סוכני ביטוח"

מתוך הפרמיות שהן גובות .בפוליסות הסיעוד אנו
טוענים שיש לקבוע שיעור  Loss-Ratioמינימלי
שמעבר לו יחויב המבטח להחזיר לציבור המבוטחים
כספי פרמיה .באשר להגברת השקיפות ,המלצנו ליצור
בחקיקה מעמד נפרד בין סוכן עצמאי (ברוקר) ,לבין
סוכן 'קשור' ,כלומר סוכן שהוא בבעלות חברת ביטוח.
זאת על מנת שהסוכן העצמאי יהיה יועץ ביטוח
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אריה אברמוביץ ,נשיא לשכת סוכני הביטוח
המלצות הוועדה
העיקריות
להתמודדות עם
משבר הפנסיה
הצפוי:

1
חזרה למדיניות הענקת
רשת בטחון למוצרי
הפנסיה באמצעות
הקצאת אג״ח מיועדות
של  ,50%-60%וביטול
האפליה הקיימת
בהקצאת האג"ח בין
המוצרים השונים.

2
העלאת קצבאות
הזקנה.

3
קידום מהלכים ליציאה
מוקדמת יותר לשוק
העבודה ולחסכון
הפנסיוני.

4
שינוי גיל הפרישה
ויצירת מנגנוני פרישה
גמישים ודיפרנציאלים.

5
הקמת הרשות להגנת
החוסכים בה ציבור
הלקוחות יהיה חלק
מתהליכי העבודה
וקבלת ההחלטות.
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אובייקטיבי לכל דבר".
"בהיבט משבר הסיעוד תמכנו בהמלצת שר הבריאות
יעקב ליצמן ליצירת רובד סיעודי ממלכתי חובה ,וטענו
כי יש לרכז את הטיפול בחולה הסיעודי בידי גורם אחד.
קראנו לממשלה להכיר בהוצאות בגין תשלומי ביטוח
סיעוד פרטי כהוצאה מוכרת ,כמו אבדן כושר עבודה
וכך לעודד מבוטחים ומעסיקים לרכוש ביטוחי סיעוד",
אומר נשיא הלשכה.

הפעילים האיכותיים נרתמו למשימה
וסייעו להתמודד עם הקשיים

אחד ההישגים הגדולים של אברמוביץ כנשיא ,הוא
חיזוק הלובי הפוליטי של הלשכה .מדי שנה גדלה כמות
השרים וחברי הכנסת שמגיעים לכנסים באילת ,ולא
פעם הם משמיעים דעות מנוגדות לעמדת הפיקוח על
הביטוח.
"כשהגעתי לתפקיד אף חבר כנסת לא היה חבר שלי
וגם היום רובם לא מכיר את עמדותיי" ,מספר אברמוביץ.
"אבל כשאתה משכנע אותם מעל לכל ספק שטובת
ציבור המבוטחים עומדת לנגד עיניך ,ושאתה מוותר על
האינטרס האישי שלך ,חברי הכנסת מתחברים אליך.
שם היה הניצחון שלנו" ,אומר הנשיא ,שכהונתו ,כמו
שאר הפעילים בלשכה ,נעשית בהתנדבות וללא שכר.
כאמור ,לא פעם הוא היה צריך את עזרת הלובי
הפוליטי ,בהתמודדות עם כ 400-חוזרים ועמדות
מפקח" .לצערי ,הלשכה לא הייתה ערוכה לכמות
הוראות כה אינטנסיבית ,אבל היו לי פעילים איכותיים
שנרתמו למשימה והשקיעו מזמנם ,וביחד הצלחנו
להתמודד עם הקשיים .בארבע השנים האלה היו לנו
מאות פגישות בפיקוח ובכנסת .מלחמות מכל המינים
ומכל הצבעים".
"רוב הרפורמות לא הצליחו ,אף שהן היו יכולות
להצליח אם היו שומעים גם בקולנו .אנחנו אומרים
לפיקוח שאם רוצים לעשות רפורמה' ,על הכפאק',
אבל צריך לעשות אותה לאט ובמדויק ,כי בסופו של
דבר הסוכן הוא מי שצריך להטמיע את הרפורמה ולא
הפיקוח .אם הסוכן לא מסוגל לבצע את הרפורמה
בשטח אז מה בעצם עשו כאן?" ,הוא תוהה.

מכת החזר לביטוח ישיר
אברמוביץ מסיים את הקדנציה למוד קרבות,
שהתנהלו בכל אחד מהענפים המרכיבים את עולם
הביטוח ,הן באופן פרטני ,בצורה רוחבית .מבין שלל
האיומים שהונחו על ראשי הסוכנים ,הוא מתעכב על
איום משמעותי אחד שהצליח להסיר" .בחוק ההסדרים
 2015-2016היה סעיף קשה מאוד שבאמצעותו ניסו
לעבור לעבוד בצורה ישירה מול הלקוחות ,ללא סוכן
הביטוח .במלחמה לא קלה ,עם שר האוצר משה כחלון
ועם מנכ"ל משרדו שי באב"ד ,ואחרי אין ספור שיחות,
פגישות ודיונים מרתוניים אל תוך השעות הקטנות
של הלילה ,הצלחנו להסיר את הסעיף הזה מהחוק.
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בכל פעם שהסתכלתי למפקחת בעיניים ושאלתי
אותה' ,את לא רוצה שיהיו סוכני ביטוח?' ,היא אמרה
לי 'מה פתאום ,מאיפה הבאת את זה?' .אני חושב
שהצלחנו להראות לכולם ,כולל לפיקוח ,כולל למקבלי
ההחלטות ,כולל לציבור ,שאין עולם בלי סוכני ביטוח".
אם חוק ההסדרים הוא קרב נקודתי ,הרי ששיפור
תדמית הסוכנים הוא מלחמת התשה" .התחלנו עם
קמפיינים פרסומיים נגטיביים כמכת החזר לביטוח
ישיר ,ולאחר מכן עברנו לתשדירים פוזיטיביים עם
קמפיין הטלוויזיה 'שוקה האמיתי' ,ועם שלטי החוצות
'הטובים לביטוח' .הקמפיינים האלה תרמו לגאוות
היחידה של הסוכנים וגם להראות שאנחנו על המפה
ויודעים לשדר עוצמה .כמובן שזה שינה את הגישה
של מקבלי ההחלטות ,שלפתע ראו שיש פה לשכה
נושכת שיודעת להחזיר .הופענו בתקשורת בכל פעם
שהיה אירוע חדשותי במדינת ישראל .היינו שם ,אם זה
בטלוויזיה ואם במודעות פרסום .יצרנו שיתופי פעולה
תקשורתיים עם וואלה ועם ערוץ הספורט .גם חברות
הביטוח ראו שיש פה עוצמה תקשורתית".

בסיס יציב
על מנת להתמודד עם הקשיים והאיומים מבחוץ,
בלשכה הבינו שהשינוי מתחיל מבפנים" .הקמנו מטה
חזק ומשמעותי ,עם נהלי עבודה מסודרים ותקנון
חדש .מאחר ונוהלי העבודה הקודמים בלשכה נכתבו
לפני  20שנים ,כתבנו ספר נהלים חדש ,הן לעובדים והן
לפעילים ,והיום כל עובד יודע בדיוק מה התפקיד שלו
וכיצד מודדים אותו .כך גם לגבי הפעילים ,לא ישב אדם
בראשות ועדה כשהוא אינו יודע מה התפקיד שלו".
"לגבי התקנון החדש ,הכנסנו בו שינויים רבים.
למשל ,ראשי המחוזות ייבחרו על ידי הציבור ויהיו
חברים בוועד המנהל ,והמועצה הארצית תהפוך להיות
האסיפה הכללית .שינינו פה סדרי עולם ,כדי שהלשכה
תהיה הרבה יותר חזקה ,ואישרנו הכל באופן רשמי אצל
רשם העמותות" ,מציין נשיא הלשכה ,המכיר מקרוב
את הצורך בתקנון חדש ,לאחר שכיהן במשך שש שנים
כיו"ר ועדת תקנון.

מסוכן רודף מידע למידע רודף סוכן
בארבע השנים האחרונות הוקם בלשכה מערך
תקשורת מסודר  -כלפי פנים ,עבור הסוכנים עצמם,
וגם כלפי חוץ ,לתקשורת ודרכה לציבור הרחב" .שדרגנו
את עיתון הלשכה לעומת מה שהיה בעבר .אנחנו
נמצאים בכל זירות הניו מדיה  -פייסבוק ,טוויטר,
אינסטגרם מעבירים את הכנסים בשידור ישיר מאילת
ברמה הטכנולוגית הגבוהה ביותר .בכנס הנוכחי נציג
את אתר הלשכה החדש ,אתר אינטראקטיבי שטרם
נראה כמותו .הפצנו מידע מטעם הלשכה לסוכנים,
באגרות ,במיילים ובמסרונים ( ,)SMSכך שהסוכנים
מעודכנים בכל דבר ,עד כדי שהיו שואלים אותי מה
זו המתקפה עלינו .המידע רודף את הסוכנים ולא הם

אותו" ,הוא מציין.
עם זאת ,בהנהגת הלשכה יודעים שהשירות לסוכנים
לא מסתיים עם הבהרת הרגולציה ,אלא מדובר
בתהליך מתמשך" .בהיבט של שיפור השירות לסוכנים
הקמנו מערך יועצים לכל הסוכנים הכולל יועץ משפטי
לכל מחוז והגדלת מספר היועצים שאינם משפטיים –
יועצים לתעבורה ,יועץ ארגוני ,יועצי מיסוי ויועץ נסיעות
לחו"ל ,שירותים שטרם היו בלשכת סוכני הביטוח .כל
זאת ,לצד יצירת מערך לוביסטי שמלווה את הלשכה
בפעילותה מול מקבלי ההחלטות בממשלה ובכנסת",
מציין אברמוביץ.
ואם בביטוח נסיעות לחו"ל עסקינן ,הרי שהלשכה
רשמה הישג גדול כשבג"ץ קבע כי סוכני נסיעות לא
יוכלו למכור פוליסות אלה ,כל עוד אין ברשותם רישיון.
"אחרי  30שנה סוף סוף סוכני הנסיעות יוצאים ממכירת
ביטוח נסיעות לחו"ל .זהו תיקון עוול היסטורי ,כפי שמי
שאין לו רישיון עריכת דין לא יכול לייצג בבית משפט",
אומר הנשיא.

במקום סוכני הביטוח ,אבל כן לקחת אפוטרופסות
על הנגשת המידע ועל זרימתו .צעד כזה יעלה אותנו
מדרגה ואנחנו בקשר עם 'אמון הציבור' כדי לגלגל את
המהלך הלאה .המטרה היא להקים יחידת צרכנות
משותפת שתטפל בהנגשת המידע לציבור.
"נושא קריטי נוסף הוא לוודא כי מכירת מוצרים
ארוכי טווח תעשה אך ורק על ידי בעל רישיון ,באמצעות
פגישה פרונטלית אחת לפחות .התחלנו לטפל בכך
מול הפיקוח על הביטוח ואני מקווה שנוכל לסיים את
הטיפול בכך כבר בקדנציה הזו .שיתוף הפעולה עם
הפיקוח בא לביטוי גם בטיוטות המוכרנים .התהליך
אמנם נעצר לבחינה נוספת ,כי כולנו רוצים לתת לו
משמעות רבה יותר ,אבל הוא יעסוק גם במוקדנים
של חברות הביטוח וגם של סוכני הביטוח" ,מספר
אברמוביץ.

שלב השאלה הזהה

מסוכן ביטוח למנהל סיכונים משפחתי
כחלק מהאינטרס הציבורי ,שבה והדגישה הלשכה
בפני חברי הכנסת כמה חשוב חופש הבחירה של
הציבור .החופש הזה התבטא בין היתר בהצלחת
הלשכה לפתוח את ענף ביטוח המנהלים לתחרות ,כך
שכיום אפשר לנייד פוליסות עם מקדם מובטח.
אך לצד תהליכים שכבר הושלמו ,הנהגת הלשכה
החלה להניע מהלכים משמעותיים נוספים,
שאברמוביץ רואה בהשלמתם הכרח ,כבר בקדנציה
הבאה" .אם מדברים על סוכן הביטוח כמנהל סיכונים
משפחתי ,חייבים לגרום לסוכנים להתפתח למוצרים
אחרים ,מוצרים חדשים .המרקטפרו ,שיציע בין היתר
מוצרי מניעה ,יכול לסייע להם להתפתח .כך גם אגרות
נאמנות או כניסה לעולם המשכנתאות .גם הנושא של
סוכן-יועץ ואיך אפשר וכדאי לקבל את התגמול" ,מונה
נשיא הלשכה מהלכים שטרם הושלמו.
"אני עובד במרץ גם כדי להביא לכניסת שחקנים
חדשים לשוק ,נושא קריטי ,כי הריכוזיות בענף פוגעת
בנו מאוד .לשם שבירת הריכוזיות פיתחנו את מיזם
לוידס ,הפותח לסוכנים אפשרות להציע ביטוחים
שלא היה אפשר לעשות בחברות המסורתיות ,ישירות
בלוידס עם 'פייסינג' של איילון .בשנה שהמיזם קיים
הוא עבר כל גבול אפשרי מבחינת כמות הסוכנים
שמבטחים דרכו וכמות העסקים שעוברים דרכו ,גם
מבחינה כלכלית וגם מבחינת גודלם של העסקים",
הוא אומר.

עובדים עד הסוף
למרות שהוא נמצא בשלהי הקדנציה ,אברמוביץ לא
נח על זרי הדפנה" .אני מתחיל עכשיו לחזק את קשירת
הקשר עם הצרכנים .אנחנו חושבים שהלשכה צריכה
להעביר את המידע גם לציבור הלקוחות .ודאי שלא

מהי גולת הכותרת של פעילותך?
(צוחק) .אין דבר כזה .הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף
הביטוח היא גולת כותרת? הפרדת דמי הניהול מתגמול הסוכן?
בניית מטה הלשכה? העברת המכללה לפיננסים וביטוח
למקום חדש ומשודרג טכנולוגית? אלה מהלכים שמשנים
עולמות .הלשכה הפכה לשם דבר בין הלשכות ,הגופים ומקבלי
ההחלטות .יצרנו שיתופי פעולה עם ההסתדרות ,עם התאחדות
התעשיינים ,לשכת המסחר ,להב ,לשכת עורכי הדין ,לשכת רואי
החשבון ולשכת יועצי המס.

מטרות הנשיאות לעתיד
בעקבות דוח הוועדה הציבורית לבחינת ענף הביטוח ,ישנן כמה
המלצות שאנחנו מתחילים לדון ביישומן כבר היום .בחלקן אפשר
להתחיל לטפל ובחלקן עדיין לא .המשימה הראשונה מבחינה
אסטרטגית היא לקחת את הדוח ,להמשיך עם מה שהתחלנו
ולהתחיל מה שעוד לא.

ברמה האישית ,מהן תכניותיך לעתיד בלשכה?
כשיצטרכו אותי תמיד אהיה כאן בשביל הסוכנים .אני לא יכול
להגיד מה אני הולך לעשות ,כי גם אני בעצמי לא יודע .אני בטוח
שעוד ניפגש בצמתים אחרים.
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א הקמת מערך קשרי ממשל וחיזוק הלובי הפוליטי של הלשכה
א ייסוד שיתופי פעולה עם ההסתדרות ,התאחדות התעשיינים ,להב ,ולשכות עורכי הדין ,המסחר,
רואי החשבון ויועצי המס
א הפרדת דמי הניהול מתגמול הסוכן
א ניצחון בבג״צ  -סוכני הנסיעות לא יורשו למכור ביטוח נסיעות לחו״ל ,אלא רק בעלי רישיון
א סיכול הניסיון לבטל את הייעוץ הפנסיוני בחוק ההסדרים
א חקיקת חוק פנסיה לעצמאים בשיתוף עם להב
א שינוי השיטה בתחום נזקי המים
א קידום חוק שיאכוף את התנהלות חברות הליסינג בתביעות צד ג'
א הנגשת הפול לסוכני המגזר הערבי
א שת"פ עם חברת שומרה להשקת פוליסה ראשונה לאופניים חשמליים

א הקמת הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף הביטוח
א יצירת התכנית הרב-שנתית 'סוכן הביטוח  '2030לחיזוק עתיד הסוכנים
א הקמת תת הוועדה לפיננסים ,המרחיבה את סל המוצרים של הסוכן
א יצירת שיתוף פעולה להפצת מוצרים באמצעות מערכת מרקטפרו

א הקמת בית הלשכה החדש וחיסכון של  10מיליון שקלים
א גיבוש ואישור התקנון החדש
א בניית נוהלי עבודה עדכניים לעובדי הלשכה והוועדות המקצועיות
א שיפור השירות לסוכנים
א שדרוג מטה הלשכה :הקמת מערך שימור חברים
א מינוי יועצים מקצועיים לסוכנים בתחומים מגוונים
א מהפיכת השקיפות ומינוי מבקר פנים
א הגדלת הרווחיות של הכנסים השנתיים

א שדרוג המכללה לפיננסים וביטוח ומעבר למשכנה החדש
א שיתוף פעולה עם המכללה האקדמית נתניה ללימודי תואר ראשון בביטוח
א קבלת הכרה ממשרד הכלכלה שהמכללה לפיננסים וביטוח הינה מוסד להשכלה גבוהה
א אישור מצה"ל המאפשר ניצול כספי מענק השחרור לצורך לימודים במכללה לפיננסים וביטוח
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פיתוח
מוצרים
ושירותים

הצערת
הלשכה

רווחה

טכנולוגיה

יחסים עם
חברות
הביטוח

אהקמת מיזם הלוידס אשר פותח בפני הסוכנים את האפשרות לשווק פוליסות בינלאומיות ייחודיות
שלא קיימות בישראל
א הקמת מיזם הפרישה  -להכשרת סוכנים ולקוחותיהם לניהול ותכנון כספי נכון לקראת פרישה
א ייזום כתב השירות הייחודי לאבחון סרטן בבתי החולים המובילים בארה״ב
א הקמת המרכז לתכנון משכנתאות
א הקמת המערך להלוואות חוץ-בנקאיות  -בתוך  3חודשים גייסו הסוכנים למעלה מ 30-מיליון שקלים
א הקמת הוועדה לצעירים לחיזוק הסוכנים הצעירים ומעמדם בלשכה
א גיוס  900סוכנים חדשים ,מתוכם  660סוכנים צעירים
א גיוס  250סוכנות בגיל ממוצע  - 42גידול של כמעט  40%במספר הנשים החברות בלשכה
א חנוכת המיזם הבין-דורי לחיבור סוכנים צעירים עם סוכנים ותיקים לפני פרישה
א השקת מיזם המנטורים לסוכנים צעירים
א ייסוד כנס הנשים השנתי בהשתתפות הדמויות הנשיות המובילות בענף הביטוח ובממשל
א השגת פוליסות ביטוח מוזלות לחברי הלשכה בתחומים רבים ,ובראשם ביטוח שיניים
א השקת מיזם הסניורים להכנת הותיקים לפרישה מכובדת
א הגדלת כמות מלגות בסך של  5,000שקלים ללימודים במכללה לפיננסים וביטוח
א הקמת מועדון הלקוחות לחברי הלשכה המנפיק כרטיסי אשראי ושלל הטבות והנחות
א הגדלת קרן הלוואות המעניקה הלוואות של עד  10אלפים שקלים לחברים בתנאים נוחים
א ייסוד משלחות לשכה לפולין להנצחת זכרם של קורבנות השואה
א השקת  250אלף לוחות שנה ייעודיים לסוכנים וללקוחותיהם

א גיוס אמצעים טכנולוגיים מתקדמים לשירות חברי הלשכה (שבועון ,ניוזלטרים ,מיילים וסמסים)
א מתן סיוע בהקמת אתרי אינטרנט פרטיים לכל סוכן
א אפשרות גביית תשלומי אשראי באמצעות יישומון

א בניית לשכה עצמאית וניתוק התלות הכספית בחברות הביטוח
א הקמת אמנת השירות בין הסוכנים לחברות הביטוח ובתי ההשקעות
א שיתוף פעולה והערכה הדדית עם איגוד חברות הביטוח
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אורי צפריר ,מ"מ וסגן נשיא הלשכה

"אנשים מבינים ומפנימים
שבקדנציה הזו היו הישגים
שלא היו באף קדנציה"
אורי צפריר ,מ"מ וסגן נשיא הלשכה ,מרוצה מארבע שנות פעילות בתפקיד .הוא מונה את
ההצלחות ,בהן הפסקת השיווק הישיר של חברות הביטוח ,המאבק ברגולציה והפעילות בכנסת,
הזרמת דם צעיר ללשכה והמיזם הבין-דורי .צפריר :הוכחנו שאנחנו הנהגה מובילה ולא מובלת
"אנשים מבינים ומפנימים שבקדנציה הזו
היו הישגים שלא היו באף קדנציה ,בעיקר נוכח
התנאים הקשים שגם הם לא היו באף קדנציה.
אין מה להשוות בכלום ,שלא לדבר על דברים
שמנענו אותם" .דברים אלו מהווים סיכום
תמציתי של סו"ב אורי צפריר ,מ"מ וסגן נשיא
לשכת סוכני ביטוח ,על הפעילות של הנהגת
הלשכה בארבע השנים האחרונות.
צפריר מספר כי המטרה הראשית שהציב לעצמו
בכניסתו לתפקיד הייתה הפסקת השיווק הישיר של
חברות הביטוח ללקוחות הסוכנים" .בזה הייתה לי
הצלחה מלאה .התהליך נעשה בשקט על מנת לזכות
בשיתוף פעולה מהצד השני" ,הוא אומר בגאווה ומרחיב
על מאבק אחר של הלשכה :ריבוי החוזרים וההנחיות
שפרסמה רשות שוק ההון ,ביטוח וחיסכון במהלך
הקדנציה .המספר עומד על  400חוזרים והנחיות.
"אין ספק שנושא הרגולציה ,בעיקר בתחום
הפנסיוני ,הכביד על השוק .אולי למפקחת על
הביטוח היו כוונות טובות ,אבל היא רצתה לעשות
את הדברים באופן מהיר ומיידי .אלא שמדובר
במערכות כבדות ,שאנחנו הסוכנים רק הקצה
שלהן .ישנם לקוחות וישנן חברות הביטוח,
שלא ערוכות מבחינה טכנולוגית לכמות כזו של
חוזרים" ,מציין צפריר ומסביר את ההשלכות
על הסוכנים" :הדבר גורם לנו בעיות קשות.
הסוכנים סופגים את כל הבעיות שנובעות מאותם
חוזרים שנפלו עלינו כמו גשם ,כי החברות לא היו
מסוגלות להיערך אליהם .אין לי טענות לחברות.
מרוב מהירות הן נאלצו לגייס אנשים כדי לענות על
דרישות הרגולציה .אבל לא גויסו אנשים ברמה
המקצועית הנדרשת .המפקחת התכוונה
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לפעול לטובת האזרח ,אבל יצא הפוך .הלקוחות
מקבלים שירות הרבה יותר גרוע מזה שקיבלו לפני
ארבע שנים".

ההתמודדות היא דווקא מול הפקידות
במדינה

השינויים הרגולטוריים דרשו לא אחת את מעורבות
בית המחוקקים ,כך שנציגי הלשכה השתתפו בעשרות
דיונים בוועדות הכנסת ,כדי להשמיע את עמדתם.
בדיונים התברר לצפריר כי ההתמודדות היא לאו
דווקא מול חברי הכנסת או השרים ,אלא דווקא מול
הפקידות במדינה" .במדינה ,מי ששולט ומכתיב את
הקצב הם הפקידים .בכל תחום .השרים וחברי הכנסת
ניזונים מהנתונים שמעבירים להם הפקידים .הפקידים
יכולים להגיש את הנתונים בצורה שתתאים לאג'נדה
שלהם .אין לאף אחד כלי אמתי לבדוק אם הם אמתיים
ונכונים".
את השיח עם המחוקקים רואה צפריר כמוצלח:
"הצלחנו לשכנע גם את חברי הכנסת ,בעיקר בוועדת
הכספים ,שאנחנו פועלים בניקיון כפיים למען הלקוחות
שלנו .הם רואים תוצאות של דברים שנעשו ברפורמה,
שהם בעצמם לא מבינים ,כי הם לא רצו להקשיב לנו
והבינו את הטעות בדיעבד".

ההבדל בשיח עם הפיקוח ועם הכנסת
צפריר רואה הבדל בשיח עם חברי הכנסת לשיח עם
הפיקוח על הביטוח" .למרות שבציבור ישנן דעות לא
מחמיאות על חברי כנסת ,בוועדת הכספים ישנה חבורה
של חברי כנסת דעתניים ,מהקואליציה ומהאופוזיציה,
שמוכנים להקשיב וללמוד מהצד השני – ולהגיע לעיקר.
לכן הרגשנו נוח בכנסת כי הוחלפו שם דעות".
באשר לפיקוח ,התחושה מעורבת" .בפיקוח ,כמו

בכל ארגון ,יש אנשים שיותר נכונים להקשיב ,ויש כאלה
שחושבים שהם היחידים שיודעים את הכל .אין דבר
כזה לדעת הכל .לכן ,בפעמים רבות היה קל יותר לדבר
עם אנשים שמוכנים לשמוע .אני לא אומר שבפיקוח
אף אחד לא מוכן לשמוע .חלקם היו אסרטיביים ,אבל
אפשר היה לדון איתם .אבל היו כאלה בפיקוח שחשבו
שהחוכמה ניתנה רק להם וכולם טועים".
צפריר מסביר את הסיבה לפער שקיים לעתים בין
ההנחיה שיוצאת מרשות שוק ההון לבין ההבנה באשר
לאפשרות ליישם אותה בשטח" .לפעמים מתוך המשרדים,
כשאתה מוציא הנחיה ,אתה לא תמיד יודע מה המסוגלות
של השוק ליישם אותה .יש הבדל בין לשבת במשרד ממוזג
לבין המציאות היום-יומית ,גם בקשר לחברות הביטוח,
לסוכנים וללקוחות .אנחנו דואגים ללקוחות לא פחות

מהמפקחת .אמרתי לה את זה כמה פעמים".
נושא הגיל הממוצע של סוכן הביטוח מטריד את
הלשכה .דם חדש וצעיר הוא לא רק מנוע צמיחה
והסתכלות מודרנית ועכשווית על המצב ,הוא גם
חשוב תדמיתית .גוף צעיר ואנרגטי נתפס אחרת מגוף
המשדר לאות ושובע .צפריר מרוצה מפעילות הנהגת
הלשכה בנושא" :עשינו עבודה אדירה .הורדנו את הגיל
הממוצע של חברי הלשכה בשלוש שנים".
בצד שביעות הרצון ,צפריר סבור שלא הכל מושלם.
"יש בעיה עם הסוכנים הצעירים ,כי הרבה פעמים
כאשר אני אומר להם שאנחנו זקוקים לדם צעיר
בהנהגת לשכה ,הם משיבים שהם בעלי משפחה והם
בונים את פרנסתם .אני מבין אותם .אבל בסך הכל
עשינו מהלכים הן בגיוס סוכנים צעירים ,והן במיזם של

שלב השאלה הזהה
מה הייתה גולת הכותרת של פעילותך בקדנציה הזו?
הייתי מהבונים של הלובי החזק שלנו בכנסת .אני
זוכר את היום שאמרתי לאריה אברמוביץ על פגישה
שתתקיים למחרת עם ח"כ משה גפני בבני ברק .זו
הייתה תחילת הקשר הרציני עם ועדת הכספים.
בנוסף ,פתרתי למאות סוכנים בעיות שהיו להם עם
חברות הביטוח .מדובר בנושאים של צנעת הפרט ,כך
שאיני יכול לפרט .כמעט ב 99%-מהמקרים פתרתי את
הבעיות לסוכנים  -באופן מושלם או כמעט מלא .זה
הסיפוק שלי.
בנושא הרגולציה ,פעלתי בתחום האלמנטרי ,בנושא
המגזר ובנושא הפנסיוני .נפגשתי עם המפקחת על
הביטוח ויצרנו מערכת יחסים טובה ,בשונה ממה
שמצטייר בחוץ .העברנו את המסר שאנחנו בעד הקדמה
ובעד השקיפות ,בעד שהסוכנים יהיו מקצועיים יותר,
הוגנים יותר .בפיקוח הבינו שאנחנו לא מתנהגים כארגון
מקצועי שתפקידו אך ורק לדאוג לחברים בו .הצלחנו
להעביר את המסר שהדאגה שלנו לסוכנים משתלבת
עם הדאגה ללקוחות .זה לא בא אחד על חשבון השני.
ולבסוף ,הייתי המבוגר האחראי .כאשר היו מחלוקות בין
חברי הלשכה ,אני הייתי המפשר והמגשר .ביקשו ממני
להתערב בכל מחלוקת .לאחר שהתערבתי ,לא היה
פיצוץ או מאבק בין הצדדים.

באילו נושאים יהיה על סגן הנשיא לטפל בקדנציה
הבאה?
תלוי מי יהיה ,מה יכולותיו ,ומה מידת האמון שתהיה
לנשיא הבא בו .סגן ראוי וטוב צריך להיות כעזר לנשיא,
לעזור כאיש המנהל.
אחת המטרות העיקריות היא לגרום לתהליך של
הידברות שונה עם חברות הביטוח .ננסה להגיע
לתוצאות כי זה יצליח בתנאי אחד – שהחברות יבינו שלא
הכל הוא מקסום הכנסות .אם הן ידבקו במקסום ובדרך
ידרסו את הסוכנים ,לא נגיע לשום מקום והן רק יפסידו.
עליהן להבין מה זה סוכן .אם הן יחשבו רק על מקסום
– התוצאה תהיה הפוכה .יהיו נושאים אשר יהיו ,מטרתו
של סגן נשיא ,כמו גם מטרתם של הוועד המנהל וראשי
הוועדות – היא הדאגה להכנסות הסוכן וזכותו להתפרנס
בכבוד – זאת מטרת על של הלשכה כאיגוד מקצועי.

אם לא היית מתמודד על הנשיאות ,בראשות איזו ועדה
היית רוצה לעמוד?
בתוך הלשכה ,היה לי מרחב פעולה אדיר .התעסקתי
בצד המשפטי ,בתקציבים ,באלמנטרי ,בפנסיוני .את
ראשות הוועדות אני משאיר לאנשים המתמחים בתחום
מסוים .אני בחרתי להתמודד על הנשיאות בקדנציה
הבאה .חברי הלשכה מבינים כי מדובר גוף גדול ומורכב
שרק ניסיון מוכח ,יכולת ניהולית ,וכישורים יכולים להוביל
אותה.
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אורי צפריר ,מ"מ וסגן נשיא הלשכה
"הצלחנו לשכנע גם את חברי הכנסת ,בעיקר בוועדת הכספים,
שאנחנו פועלים בניקיון כפיים למען הלקוחות שלנו .הם רואים
תוצאות של דברים שנעשו ברפורמה ,שהם בעצמם לא מבינים,
כי הם לא רצו להקשיב לנו והבינו את הטעות בדיעבד"
השילוב שלהם עם הוותיקים".
צפריר מציין כי הוא זה שדחף להעברת תקציב לטובת
הסוכנים הצעירים" .זו המטרה של הלשכה ,כי אנחנו
בסופו של דבר איגוד מקצועי .כאיגוד מקצועי אנחנו
צריכים לדאוג לפרנסה של הסוכנים .אפשר לעשות עוד,
אבל לא תמיד הסוכנים מוכנים לשתף פעולה".

תחרות שווה עם המשווקים של חברות
הביטוח

כאשר צפריר נשאל על נושא הפרדת התגמול ,הוא
מצייר רצף תמונות שתחילתן תמונה בצבעים קודרים
וסיומה בתמונה בצבעים אופטימיים" .בנושא הפרדת
התגמול היו בהתחלה חילוקי דעות והשמצות נגד
המהלך .אנשים לא הבינו את המשמעות ,וזה ההבדל
בין מי שיושב ביציע ,לבין מי שחי את הנושא בכנסת
ובפיקוח" ,מלמד צפריר על ימים מאתגרים בלשכה
ומסביר במה ההנהגה הנוכחית שונה מקודמותיה:
"ההנהגה של הלשכה התנהגה כפי שאף לשכה
קודמת לא התנהגה .היא לא ראתה רק את מה שמול
העיניים ,אלא קצת רחוק יותר .זיהינו תהליכים כמו
קרן ברירת המחדל והמכרזים שעל העסקים לעשות
והבנו שהכיוון של הורדת דמי הניהול יחסל את
הסוכנים ,כי בחוזים שהיו להם  -לפיהם כמעט הופך
להיות נורמה בשוק ,של  0.25%מהצבירה ו2.5%-
מההפקדות  -הסוכן מקבל אפס וכל דבר אחר יהיה
יותר מאפס".
צפריר מרוצה מכך שהסוכנים מתחילים להפנים את
היתרונות ומפרט" :אין היום טענות ציבוריות נגד סוכני
הביטוח ,שבגללם לא תהיה פנסיה לאנשים שיפרשו; את
האפס כבר היה לנו .אנחנו יכולים רק לעלות ,ואני מאמין
שבתחרות שתהיה  -התגמול לסוכן יתחיל לעלות ,כי
בסופו של דבר סוכן הביטוח הוא המשווק הכי זול של
חברת הביטוח ,כי הוא מתוגמל רק על הצלחות .בסופו
של דבר יתברר שהסוכנים הם המקצועיים ,כי אלה
שהכשירו אותם בשבוע-שבועיים לא יביאו את הסחורה.
יתרון נוסף" :הפכנו למתחרים שווים למשווקים של
חברות הביטוח .הם יכולים למכור בדמי ניהול איקס וגם
אנחנו ,כי זה לא משפיע יותר על התגמול שלנו".
כאן חוזר צפריר ומדגיש כוחה של ההנהגה הנוכחית:
"הוכחנו שאנחנו הנהגה מובילה ולא מובלת .אנשים
מבינים ומפנימים שבקדנציה הזו היו הישגים שלא היו
באף קדנציה ,בעיקר נוכח התנאים הקשים שגם הם לא
היו באף קדנציה".

העבר המקצועי בשירות ההווה
כאשר מדובר בחברות הביטוח ,נושא השיווק
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הישיר צף בתשובה לשאלה :איזה איומים הסרת מעל
הסוכנים בקדנציה הזו? "קודם כל השיווק הישיר
של חברות הביטוח .יש להן המידע ,את האמצעים,
הכסף ,המחשוב כדי באמת לפגוע בפרנסה של
הסוכן .מבחינת התוצאה הישירה על הסוכן עצמו".
צפריר מציין כי עברו בעולם הביטוח מסייע לו בשיחות
עם החברות" :כיוון שהייתי פעם מנכ"ל חברת ביטוח,
אני יודע לדבר גם בשפה של חברות הביטוח .שהחברות
מדברות אתי ברמה שונה ובשפה שונה מאשר עם נציג
אחר של הלשכה .הן לא יכולות למכור לי לוקשים .אני
מעמיד אותן במקומן .בסופו של יום ,סוכן הביטוח הוא
זה שמביא לחברות את הכספים ,ומהכספים האלה הן
עושות עוד כסף על ידי השקעות בנדל"ן או בדברים
אחרים ,והסוכנים משום מה לא שותפים לזה".
בימים שבהם הרווחיות של הסוכן פוחתת ,צפריר
מסביר כיצד יש להתמודד מולן" .אנחנו צריכים בשלב
זה לעשות ניסיון נוסף של הידברות .אין מנוס ,אנחנו
תלויים אחד בשני .אנחנו תלויים בחברות כי אין לנו
מוצרים אחרים נכון להיום ,מלבד אלה שהיצרנים
מייצרים ,עד שנכניס מוצרים אחרים .החברות תלויות
בנו ,בעיקר במוצרים שאי אפשר למכור בטלפון או
באמצעות פרסומות ,אלא בפגישה עם הלקוח .יש לנו
מערכת אינטימית עם הלקוחות שלנו ,וישנה ההערכה
של הלקוחות למקצועיות שלנו ,אנחנו אלה שיכולים
להביא לחברות את הסחורה".

הנבואה ניתנה לטיפשים ולילדים
באשר לעתיד הסוכן בעוד חמש שנים ,צפריר לא
מתחייב על תסריט מדויק" .אומרים שהנבואה ניתנה
לילדים ולטיפשים .אני איני טיפש ואיני ילד .אין ספק
שחלים שינויים .לא רק בישראל ,אלא בכל העולם .חלק
מהדברים מועתקים מהעולם .חלקם יגיעו במוקדם או
במאוחר גם אלינו".
על תפקיד הלשכה בקשר לעתיד הסוכן אומר צפריר:
"אנחנו צריכים לחנך ולהכשיר את הסוכנים  -לתת
להם כלים להרחבת מקורות הפרנסה שלהם .בלתי
אפשרי שסוכן יחיה כמו שולחן על רגל אחת .רגל אחת,
אם היא נופלת  -כל העסק נופל .בדיוק כמו שהחברות
עשו .פעם הן רצו למכור רק ביטוח מנהלים ,היום הן
מרוויחות קצת בביטוח מנהלים ,קצת בריסקים ,קצת
ברכב ,קצת בדירות ,קצת בבריאות וסיעוד ,קצת
במשכנתאות .אותו דבר הסוכנים .צריך להתאים את
פעילות המשרדים למגוון השירותים שהם אמורים
לתת".
צפריר מצר על כך שהסוכן לא מתוגמל על כל פעולה
שנעשית" .נכון להיום אנחנו המקצוע היחיד בעולם
שעובד 'בקשיש'" .אנחנו מקבלים מסמך לא תקין
מחברת ביטוח ואז שוב צריך לחזור על פעולות ,וללא
תמורה .את התופעה הזו חייבים לחסל .חייבים להגדיר
גבולות .חלק מהסוכנים ,בגלל שעשו את כל הפעולות
וההוצאות רק גדלות ,מצבם הכלכלי קשה".

שוש כהן-גנון ,סגנית נשיא לשכת סוכני ביטוח

"בקדנציה הזו צרפנו יותר מ250-
סוכנות ,גידול של כמעט "40%
רשימת המשימות של שוש כהן-גנון ,סגנית נשיא הלשכה ,הושלמה כמעט במלואה במהלך
הקדנציה והיא כוללת הצטרפות מרשימה של סוכנות ביטוח ללשכה ,הפעילות של ועדת
הצעירים שעליה היא אחראית ,וכך גם הפעילות בקהילה .תחומים נוספים שאותם היא מסכמת
בחיוב :שיפור תדמית הסוכן והעצמת הסוכן – במידע ובכלים טכנולוגיים
תפקיד סגנית נשיא לשכת סוכני ביטוח ,לא
מסתכם אצל סו"ב שוש כהן-גנון רק בחבישת
הכובע המקצועי בפעילות למען הסוכנים .גם
ההיבט המגדרי זוכה להתייחסות רבה .גם כאן
וגם כאן סגנית נשיא הלשכה יכולה להיות מרוצה
ולסמן 'וי' ליד כל מטרה ברשימת המטרות
שהציבה לעצמה עם כניסתה לתפקיד.
מאז ומתמיד כהן-גנון פעלה לקידום סוכנות הביטוח
ולהעצמתן" .במשך השנים למדתי שנשים חוששות
יותר לצאת לעצמאות .בעבר הרציתי בקורס שקיימה
להב לנשים עצמאיות שבדרך .היו בקורס רואות חשבון,
עורכות דין ושתי סוכנות ביטוח .שם למדתי עד כמה הן
חוששות לצאת לעצמאות .זה נובע לדעתי מהגנום הכללי
הקולקטיבי של הנשים .נשים יכולות לצאת החוצה ולא
רק ללקט" ,היא מסבירה" ,דיברתי עם הרבה מאוד
צעירות שעובדות בבתי השקעות וחלקן הפכו להיות
סוכנות עצמאיות .הצעתי להרבה מאוד סוכנות ביטוח
שעסקו בתחום בהיקף קטן לשבת עם סוכנים ,ליזום
ולהצטרף לפורומים ,להשתתף בכנסים ,ללמוד ולצאת
מהקונכייה שלהן .בזה מאוד הצלחנו".
מטרה נוספת הייתה קידום הצעירים .כהן-גנון
מספרת כי בתחילת הקדנציה הגיעו בהנהגת הלשכה
למסקנה שחייבים להצעיר את השוק" .חלק מהצעירים
התחבאו במשרדים כי בפרונט היו האמא או האבא.
חלקם לא היו מודעים לכך שקיימת לשכה ,שהיא ארגון
הגג שלהם .החלטנו להקים ועדה ספציפית לצעירים.
זה תהליך ,לא זבנג וגמרנו .בתהליך שקרה בארבע
השנים האחרונות אני בטוחה שעשינו עבודה יוצאת
מהכלל" ,היא מציינת בסיפוק.
לדבריה ,פעילות הוועדה כוללת הרצאות ,ימי עיון
וסדנאות לסוכנים הצעירים ובכנסים המרכזיים של
הלשכה באילת יש מסלולים המיועדים רק להם.
"שאלנו אותם מה מעניין אותם ומה הם רוצים ללמוד

ואנחנו מיישמים זאת .אני חייבת לציין את יו"ר הוועדה
סו"ב דביר רפ על המרץ והארגון שלו".

נוצר ואקום אצל הצעירים לגבי המידע
הצורך בהעשרת צעירים ,היא מסבירה ,נבע גם
משינוי שחל בחברות הביטוח" .בתקופה שיצאתי
לעצמאות כסוכנת ביטוח ,החברות העבירו הרבה
מאוד סדנאות ,קורסים והעניקו העשרה מקצועית.
היום זה לא קיים ונוצר ואקום אצל הצעירים לגבי
המידע הבסיסי ,העמוק ,הרחב .רק הלשכה נותנת
מענה לכך .החברות נותנות מעט מאוד ,ורק לגבי מוצר
מסוים שהן רוצות לקדם .הרבה מאוד צעירים הצטרפו
ללשכה וקיבלו את ההעשרה המקצועית שהם ציפו לה.
הם מגיעים יותר לכנסים ולסדנאות .הם מבינים ששווה
וכדאי להם להיות חלק מקהילת הסוכנים".
כהן-גנון הייתה אחראית גם על הפעילות בקהילה
– וגם כאן רשמה הצלחה .היא מספרת על "חיבור
מדהים ומיוחד" עם סו"ב מיכל וינצר ,יו"ר הוועדה
לפעילות ולקשרים עם הקהילה .יחד הן פיתחו מיזם
שבו הסוכנים מגיעים לציבור ומרצים בנושאים שונים,
ללא כל קשר למכירה .נשיא הלשכה סו"ב אריה
אברמוביץ בירך על כך והמיזם יצא לדרך .
"קיימנו כבר  6-7הרצאות .המטרה היא להעביר
את המיידעים בתחום הפיננסים ,הפנסיה ,בנושא
בריאות וביטוחי רכוש .בהרצאות שקיימנו
השתתפו בין  40ל 80-איש .היו בהן בעיקר נשים
כי קל להגיע לארגוני הנשים הצמאים לחומר.
היו גם הרצאות מעורבות במתנ"סים .כדי להפוך
את זה לארצי ,מתוכננת סדנת הדרכה לסוכנות
ולסוכנים שירצו להשתלב במיזם .זהו מיזם
לטווח הארוך שיש לטפח ולהפכו
לחלק מהדי.אן.איי של הלשכה .בכנס
הנשים האחרון ,ח"כ עליזה לביא

אוקטובר | 2017

| 15

שוש כהן-גנון ,סגנית נשיא לשכת סוכני ביטוח

אמרה שהיא רוצה לקדם אותנו בכנסת .אני מקווה
שנוכל להמשיך במיזם ,כי מעבר להכל זה תורם לנו
מבחינה תדמיתית".

את נושא התדמית חייבים לבנות
רבדים-רבדים

כשמדברים על תדמית הסוכן ,כהן-גנון מסכמת
בחיוב את פעילות הלשכה" .אני גאה מאוד במה שעשינו
מבחינה קולקטיבית – היו לנו קמפיינים מצוינים:
'הטובים לביטוח'  -עם כנפי הטיסה ברקע ,וברגע האמת
סוכן/סוכנת ביטוח!' .בל נשכח שהותקפנו שנים רבות
על ידי הביטוח הישיר .אני תמיד טוענת שתדמית צריך

לשפר מלמטה .סטיקר זה נהדר ,שלטים ברחובות זה
נהדר ,אבל צריך להתחיל מלמטה כי אחרת זה לא יקרה.
להתחיל מלמטה זה אומר שורה של פעולות ומיזמים
שעלינו ליזום כדי לשפר את התדמית הקולקטיבית שלנו
שאחת מהן הינה לקרב למקצוע את הצעירים שהם
בעלי תואר .הם מעצימים את התדמית שלנו".
לדבריה" ,לשכת סוכני ביטוח לא משופעת
בתקציבים שיש לחברות הביטוח .חברות הביטוח לא
ששות לשתף אותנו הסוכנים בפרסומות שלהן .את
כל נושא התדמית שלנו אנחנו חייבים לבנות רבדים-
רבדים ,מלמטה .החל מרמה של מחוזות .לפעמים מה
שמתאים לירושלים לא מתאים לתל אביב .יכול להיות

שלב השאלה הזהה
מה הייתה גולת הכותרת של פעילותך כסגנית נשיא
הלשכה?
יש כיום  700סוכנות ביטוח מתוך  4,500סוכנים
בלשכה .במהלך המאה האחרונה סוכן ביטוח היה
מקצוע מאוד גברי .כשהתחלתי לעסוק במקצוע היינו
בודדות .בקדנציה הזו צרפנו יותר מ 250-סוכנות,
ברובן צעירות  -גידול של כמעט  .40%יש בענף
יותר נשים מגברים שעוסקות בביטוח ,אלא שהן לא
עצמאיות .את חברות הביטוח מנהלים גברים .מי
שעושה את העבודה הן נשים .כשאתה נכנס לאולם
בחברת ביטוח 80%-90% ,הן נשים .קצת נחמץ לי
הלב על הקטע הזה .בפורום  OECDלורה ליסוויד,
מזכ"ל המועצה לנשים מנהיגות ,אמרה' :אין תקרת
זכוכית לנשים אלא שכבה עבה של גברים'.
יש לי הרבה מאוד תקווה שנמשיך בהעצמה של
הנשים כסוכנות ביטוח ,ואני בטוחה שלאט-לאט
תיכנסנה עוד נשים עצמאיות .יזמנו תכניות בלשכה,
בשיתוף עם חברות ביטוח .עשינו את זה עם איילון
והראל  -לעזור בתחילת הדרך לסוכנים וסוכנות
צעירים כדי להשתלב.
למה סוכנות? אני תמיד אומרת שזה אחד המקצועות
שהכי מתאימים לנשים .זה מתאים מעצם היותו חצי
סוציאלי ,מתאים לאופי הנשי ,ומעצם היותו מקצוע
עצמאי אפשר לשלבו בקלות עם שנות גידול הילדים
וניהול המשפחה .אפשר גם לראות התפתחות
בשיתוף הפעולה אצל זוגות צעירים בין נשים לגברים.
מגדלים ילדים ביחד ,חולקים במטלות ,כלומר יש
מגמה של יציאת נשים החוצה ואני מעריכה שלהיות
סוכנת ביטוח יהיה אחד המקצועות שייבחרו.
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על אילו נושאים יהיה על מחליפתך לטפל בקדנציה
הבאה?
מתוך היכרות עם הרבה מאוד סוכנות ביטוח ,אני
סומכת על כל אחת ואחת מהן שיעשו לא פחות
טוב ממה שאני עשיתי ואולי יותר טוב .אני מאחלת
הרבה הצלחה למי שזו לא תהיה .אני מאוד מקווה
שלא יגדעו מיזמים .יש משהו מאוד נכון בתהליכים
מתמשכים .אפשר להביא דברים חדשים וגם
להמשיך את מה שקיים .זה מה שעושה את התרבות
הארגונית שלנו ואסור לקעקע אותה .נעשו הרבה
מאוד דברים טובים שצריך להמשיך.

אם לא תפקיד סגנית הנשיא ,בראשות איזו ועדה היית
רוצה לעמוד?
מאוד הייתי רוצה לראות הרבה יותר צעירות
בתפקידים השונים .כמו שאמרתי ,קשה להביא אותן
ואני מבינה אותן .הייתי רוצה להעביר את השרביט
לנשים שבאמת רוצות להמשיך לעשות פעילות
כזו גדולה וענפה .זו פעילות שלוקחת הרבה זמן
והיא נעשית בהתנדבות .ומתוך האופי ההתנדבותי
שלי ,אמשיך לתרום ככל יכולתי .הבטחתי לאחד
המתמודדים לנשיאות ,שאני מאמינה ביכולותיו
להנהיג את הלשכה ,שאתמוך בו ואעזור לו בכל דבר,
בלי להיכנס להבטחות ותפקידים.

שבירושלים או בשרון או בצפון אפשר לעשות דברים
אחרים ,בחשיבה יצירתית ומשתנה .בניית תדמית היא
תהליך .כשיש הרבה כסף אפשר לשנות את זה בשלושה
חודשים .אם אין ,זה לוקח כמה שנים וזה כבר קורה.
הלקוחות שלנו מאוד מעריכים ואוהבים אותנו .מי
שמכפיש אותנו זו יותר תקשורת ועם יד של הרגולציה.
אני מאמינה בקשר רציף עם הלקוחות ובשירות אישי.
ועדה נוספת שעליה הייתה כהן-גנון אחראית הייתה
ועדת טכנולוגיה" .הוועדה בראשות סו"ב ראובן רפ
פעלה במספר נושאים .בין היתר יזמה והציעה אתר
לכל סוכן .זה ברמה הכי בסיסית .בנושא זה יש חשיבות
רבה לשיתוף הפעולה של חברות הביטוח אתנו במטרה
להנגיש את הטכנולוגיה למשרדי הסוכנים .סוכן בודד
לא יכול להשקיע עשרות ומאות אלפי שקלים .הוא
חייב לקבל אותה מחברת הביטוח אם חברת הביטוח
רוצה שהוא ימכור את המוצרים שלה".

אין מי שיודע יותר טוב מאתנו מה קורה
במשפחה

סגנית הנשיא הייתה גם שותפה לבניית סדרת
קורסים עבור הסוכנים" .אני מאוד מאמינה בהרחבת
המקצוע ובהרחבת המושג סוכן ביטוח .באופן טבעי
הרחבנו את המקצוע כשנכנסנו לפיננסים .יש לנו
הזדמנויות ואופציות שאליהן כוונו הקורסים .אחתמהן
היא נושא כלכלת המשפחה ,שם נראה ש 50%-מהתכנון
שייך לביטוח .למעשה ,זה ניהול סיכונים של המשפחה.
אין מי שיודע יותר טוב מאתנו מה קורה במשפחה .נכון,
אי אפשר לייעץ לכלכלת משפחה בלי לעבור הכשרה
לכך .זה נמצא בתכנית העבודה .קיימנו קורסים קצרים
ובשנה הבאה הם יהיו ארוכים יותר .נהפוך אותו לעוד
ערוץ של יחידת רווח במשרד".
היא גם מציינת את פעילות הוועדה לביטוח חיים
בשילוב תת הוועדה לפיננסים בנושא משכנתאות" .זו
יחידת רווח נוספת .הרבה תודה וכבוד לסו"ב יובל ארנון
וסו"ב יוסי ורסנו על הנושא הזה .כל נושא שהוא משיק
אפילו בשוליים לנושא של ביטוח ,שאפשר יהיה לפתח
אותו ליחידת רווח במשרד ,אנחנו נבנה לו קורס ונאמץ
אותו .כולל שיתוף הפעולה שנעשה עכשיו עם עדיף".
כהן-גנון גם פעלה בכנסת ,שם השתתפה בדיונים של
ועדות שונות בתחומים שונים ,בהם אופניים חשמליים.
"בנושא זה מגיעה תודה ליו"ר הוועדה האלמנטרית
סו"ב אריאל מונין שהציף את הנושא לחברות הביטוח
ויש היום חברת ביטוח שהרימה את הכפפה ויש פוליסה
לביטוח צד ג' מפגיעת אופניים חשמליים .לא פוליסה
מושלמת אבל התחלה .אני מאמינה שבסיכומו של יום
יגיע הפתרון מהפיקוח".
גם בנושא כיסוי הטרדות מיניות בפוליסות בכלל
ובפוליסה של לשכת עורכי הדין בפרט ,פעלה כהן-
גנון בכנסת" .בשנת  2013ח"כ עליזה לביא יזמה הצעת
חוק בנושא הזה .מטרת הצעת החוק היא למנוע מתן
כיסוי ביטוחי לביצוע עבירה פלילית או עוולה אזרחית

"אני מאוד מאמינה בהרחבת המקצוע ובהרחבת המושג סוכן
ביטוח .באופן טבעי הרחבנו את המקצוע כשנכנסנו לפיננסים.
יש לנו הזדמנויות ואופציות שאליהן כוונו הקורסים .אחת מהן
היא נושא כלכלת המשפחה"

מסוג הטרדה מינית ,אני ייצגתי את עמדת הלשכה ואף
תרמתי הבהרות להצעת החוק ,ובוודאי את עמדתי
האישית בנושא  -הרעיון מאחורי שיווקה של פוליסה
המבטחת מפני הטרדה מינית הוא מעוות ונושא עמו
מסר בלתי נסבל ,ולפיו הטרדה מינית היא מעין 'תאונת
עבודה' או 'סיכון מקצועי' שאפשר לבטח מפניו".
על המשמעות של הפעילות היא מציינת" :בקדנציה
הזו פיתחנו קשרים מאוד רחבים וטובים עם חברי
כנסת ,אבל אלה לא רק קשרים שנועדו לכנסים
וללחיצות יד ,אלא קשרים שיעזרו לנו בוועדות הכנסת
בנושאים הספציפיים שלנו".

צווארון לבן לא דומה לצווארון כחול
באשר לעתיד סוכן הביטוח קובעת כהן-גנון נחרצות:
"סוכן הביטוח לא הולך להיעלם ,להיפך .כל משפחה
צריכה מנהל סיכונים ואנחנו נהיה מנהלי הסיכונים
של המשפחה ,של מפעלים .לשם הולך הענף .אנחנו
עושים את זה היום ונעשה את זה בעתיד בהכשרה
רחבה יותר .מי שלא ילך לשם ,פשוט לא יהיה .זה דורש
ידע ומשאבי זמן ,אבל משאבי זמן בהחלט מתגמלים.
כשאתה הולך למשפחה אתה לא יושב אצלה שעה או
שעתיים .לפעמים זו פגישה של ארבע שעות ,וזו רק
ההתחלה .בתכנית העבודה אתה קובע פגישה כל שנה.
זה לא משנה אם זו פגישה פנים אל פנים או טלפונית.
העיקר שתהיה פגישה .היום אנשים יודעים שאפשר
לקיים גם פגישות טלפוניות מאוד ממוקדות .החוכמה
היא להתייחס באופן אישי".
לסוכנים שמתלוננים על מצבם יש לה תשובה" :אני
לא מתייחסת לסוכנים שאומרים שהמצב רע .אלה
שלא עובדים ולא רוצים להתאמץ ,אז מצבם רע .אלה
שלא יודעים לעבוד כסוכן ביטוח ולא יודעים מה המהות
ואיך להתייחס ללקוח ,מצבם רע .מי שיודע לתת שירות,
לקיים פגישות עם הלקוחות שלו ,מצבו מצוין".
כהן-גנון מתבקשת ,מתוך ראייה מקצועית ,לומר את
דעתה על העלאת גיל הפרישה לנשים ומה יש לקחת
בחשבון כשקובעים את גיל הפרישה" .בעצמאים
ובעצמאיות אני לא נוגעת כי ממילא הם עובדים מעבר
לגיל פרישה .כאשר ישוו את רמות השכר של השכירים,
אפשר יהיה להשוות את גיל הפרישה .יש מקצועות
שכואב הלב .נשים שעובדות כל חייהן במקצועות
קשים ,לאן תיקח אותן  -לגיל  70שימשיכו לעבוד
בניקיון ובייצור ,מעבר למטלות הבית שלצערנו עדיין
נופלות ברובן על האשה? צריך לשבת על העניין הזה
בצורה מאוד מעמיקה ורצינית כדי שלא תהיה בכייה
לדורות .עזוב עורכי דין ,סוכני ביטוח ויועצי מס ש'מתים
על השולחן' .צווארון לבן לא דומה לצווארון כחול".
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טוביה צוק ,מ"מ נשיא להב

"הנהגנו פנסיה ופיצויים לעצמאים
כמו לשכירים"
טוביה צוק ,מ"מ נשיא להב ואחראי על יועצי הלשכה ,גאה בתקדים ההיסטורי שיצר
במעמד העצמאים .צוק :עצמאים מייצרים תחרות במשק ומן הראוי שהמדינה תכיר בכך
במשך חודשים ארוכים ניהל סו"ב טוביה צוק,
מ"מ נשיא להב (לשכת העצמאים בישראל),
חבר הוועד המנהל והאחראי על יועצי לשכת
סוכני הביטוח ,מסכת לחצים ומסעות שכנועים
מול חברי הכנסת ונציגי האוצר עד שהצליח
לשכנעם לתמוך ברעיון המהפכני לחייב
בהפרשת פנסיה גם את העצמאים במשק וכן
לאפשר גם לעצמאים לקבל פיצויים בגין סגירת
העסק .קל  -הוא אומר  -זה לא היה.
"הפעלנו לובי בכנסת .נפגשנו כמה פעמים עם מנכ"ל
משרד האוצר ,עם סגנית הממונה על התקציבים
באוצר ועם נציגי רשות המסים והצלחנו לשכנע אותם
בחשיבות המהלך .לכאורה ,המדינה הגיעה למסקנה
שאכן נכון להורות על פנסיה לעצמאים ,אבל בעניין
הפיצויים זה היה מסובך יותר .זה התחיל כביכול
כתשלום דמי אבטלה לעצמאי ומהר מאוד התברר לנו
שמדובר במסווה; שאין מדובר בדמי אבטלה אמתיים
אלא שהעצמאי ישלם לעצמו את הפנסיה ובמקרה
של הפסקת עבודה ,יקבל איזה מענק .התנגדנו לקרוא
לזה 'דמי אבטלה' ודרשנו את האפשרות שעצמאי
יזכה גם בהכרה לפיצויים .משמעות הפיצויים היא
לקבל תשלום פטור ממס לכל שנת עבודה .לעצמאי
אין פיצויי פיטורים במקרה של הפסקת עבודה והוא
יכול רק למשוך מהפנסיה שלו .אלא שמשיכת כספיי
פנסיה בטרם עת כרוכה בתשלום מס של  .35%ההישג
הגדול שהשגנו הוא שעצמאי יוכל בעת הפסקת עבודה
למשוך מתוך כל חסכונותיו שליש כפיצויים עד תקרת
הפיצויים פטורים ממס ,וזאת גם עבור חסכונות שחסך
לעצמו טרם כניסת החוק .לדוגמא ,עצמאי כבן 50
שחוסך כבר  20שנה ,ונאלץ לסגור את העסק שלו -
יוכל לקחת שליש מחסכונותיו כפיצויים ללא תשלום
מס .זה הישג אדיר" ,אומר צוק.

אפליה לרעה של הסוכן כמתפעל
לעומת חברה חיצונית

אחת המשימות החשובות שראה צוק
לנגד עיניו היא הטיפול ברגולציה המחמירה
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של הממונה על ההגבלים העסקיים" .ביקשנו לקבל
פטור מהגבל עסקי כך שהלשכה תוכל לייצג את סוכני
הביטוח בדיונים מול חברות הביטוח על ההסכמים
הסטנדרטיים .לא מדובר בהסכמים המסחריים .שם
מדובר בעמלות וללשכת סוכני הביטוח אסור להתערב
בנושא הסכם העמלות בין הסוכן לחברת הביטוח.
בקשתנו מתייחסת רק לסעיפים הרלוונטיים הקשורים
להסכמים .רגע שהלשכה תהיה רשאית לנהל בשם
סוכני הביטוח כולם את הסכם המסגרת לסעיפים מסוג
כזה ,חיי סוכני הביטוח יהיו נוחים יותר .אני מקווה שעד
הכינוס הבא נצליח להביא את הבשורה הגדולה".
משימה נוספת שצוק עמל בה רבות הייתה למחוק
את האפליה הקשה הפועלת לדעתו לרעת סוכני
הביטוח הבוחרים לפעול גם כמתפעלים ,לעומת חברות
תפעול חיצוניות" .אם הסוכן בוחר להיות גם משווק
וגם מתפעל  -חלה עליו היום החובה לדווח לחברת
הביטוח על התקבולים שהוא קיבל מהמעסיק ,להעביר
את רשימת העובדים לחברת הביטוח ,וחברת הביטוח
מקזזת את עמלת הביטוח בסכום שקיבל הסוכן
כתגמול מהמעסיק .ההכנסה שלו כמתפעל יורדת
מהעמלות שלו! לעומת זאת ,כשיש חברת תפעול
חיצונית היא רשאית לקבל את תקבוליה במלואם
כשכר טרחה בעבור עבודתה למען המעסיק ואיננה
מדווחת לחברת הביטוח על הכנסות אלה .זו אפליה
לרעה של הסוכנים לעומת חברות התפעול ואיני מוכן
לקבל זאת .אנו פועלים מול הפיקוח כדי להפסיק את
האפליה הזאת .נוסף על כך ,על הסוכן חלה רגולציה
מחמירה שאינה חלה על מפעיל חיצוני .אנחנו רוצים
שבמסגרת תיקון האפליה ,תחול רגולציה גם על חברות
התפעול בדיוק כמו על הסוכנים" ,הוא אומר.

לא כל מה שמתאים לתאגיד מתאים
למעסיק קטן או בינוני

לא רק בעניין התפעול פעל צוק למניעת אפליית
סוכני הביטוח .גם עלות אגרות הרישוי הטרידה אותו
לא מעט" .כשיועצי המס ורואי החשבון קיבלו הנחות
והקטנת תשלומי אגרות הביטוח ,ושהרגולטורים
שלהם נותנים להם השתלמויות על חשבון הרגולטור

פניות סוכנים לשירותי הייעוץ של הלשכה

בנושאים ייעודיים לעיסוקים אלה ,פניתי גם אני
לפיקוח ואמרתי שזכותנו גם כן לקבל הפחתה .אין שום
סיבה שסוכני הביטוח ישלמו כ 15-מיליון שקל בשנה
בעבור האגרות בלי תמורה .ביקשתי שהפיקוח על
הביטוח יעביר גם לנו השתלמויות על חשבונו .ישבתי
בנושא עם המפקחת על הביטוח ,דורית סלינגר ,ועם
סגנה ,יואב גפני .הם הקשיבו היטב אבל נתנו תשובה
שלילית בעניין הפחתת האגרה ,ובעניין ההשתלמויות
הם אמרו שיבחנו את הסוגיה .לא אהבתי את התשובות
שלהם ולכן פניתי בנושא לשר הכלכלה ,אלי כהן .השר
הבטיח להתערב ולנסות להשפיע על הרגולציה .אני
ממתין לתשובתו" ,אומר צוק.
כ 45-ארגונים חברים בלהב ,ובהם כרבע מיליון
עצמאים .לדברי צוק ,המדינה אינה מעריכה מספיק את
ערכם של העצמאיים הקטנים והבינוניים ומפלה אותם
לעומת השכירים ולעומת החברות הגדולות במשק.
"יש היום נטייה בכנסת ללכת לקראת השכירים
ולתת להם כל מיני הטבות ,למשל הגדלת ימי חופשה
וקיצור שעות עבודה .כל זה בא על חשבון המעסיקים
העצמאיים" ,טוען צוק" .טענו שמה שמתאים לעובדי
מדינה או לתאגידים גדולים לא מתאים לכל מעסיק
קטן .אם אני צריך לשלם לעובד את אותה המשכורת
על פחות שעות עבודה ,המשמעות היא שאקח עוד
עובדים להשלים את הפער .עוד עובדים זה עוד הוצאות
על אותה עבודה ממש .לא יעלה על הדעת שכל הטבה
שהמדינה וחברי הכנסת רוצים לתת לציבור השכירים
יהיה על חשבון המעסיקים .וודאי שלא על המעסיקים
הקטנים .הם לא יכולים לעמוד בנטל הזה .אנחנו מנסים
לסדר זאת במסגרת לשכת התאום .אבל זה לא פשוט.

העצמאים מעוררי תחרות ומסייעים
להורדת המחירים

"אחד הדברים החשובים שהצלחנו להבהיר לממונה
על ההגבלים העסקיים הוא שעצמאים הם מעוררי
תחרות" ,הוא מסביר" .התאגידים הגדולים מנסים למנוע
את התחרות ,כי היא מורידה מחירים ופוגעת ברווחיות

"אם אני צריך לשלם לעובד את אותה
המשכורת על פחות שעות עבודה,
המשמעות היא שאקח עוד עובדים
להשלים את הפער .עוד עובדים זה
עוד הוצאות על אותה עבודה ממש.
לא יעלה על הדעת שכל הטבה
שהמדינה וחברי הכנסת רוצים לתת
לציבור השכירים יהיה על חשבון
המעסיקים"

יעוץ פנסיוני
יעוץ מיסוי
יעוץ בריאות וסעד
סה"כ יועצי לשכה
יעוץ משפטי מחוז ת"א
יעוץ משפטי מחוז חיפה
יעוץ מחשוב
יעוץ אלמנטרי

שלהם .אנחנו מייצרים תחרות
ומורידים מחירים .אני מקווה
שהצלחנו להבהיר זאת וברגע
שנקבל את הבקשה לפטור
נדע למעשה שהממונה על
ההגבלים העסקיים אכן הבין
את החשיבות של עצמאים
כמעוררי תחרות".
"ללהב הישגים רבים בשנים
האחרונות" ,מבהיר צוק" .למשל ,ביטול חישוב מאוחד
לבעל ואשה העובדים באותו העסק ,והנהגת מוסר
תשלומים האומר כי על המדינה והרשויות המקומיות
החובה לשלם בתוך  90יום את התשלום לעצמאי.
פעלנו גם להפחתה בעלויות הסליקה; פעלנו להגדלת
התשלומים לעצמאים עקב שרות מילואים .שכירים
שנקראו למילואים קיבלו תשלום על-פי משכורתם
ולעומת זאת ,עצמאים בשרות מילואים רק הפסידו.
ההוצאות היו גבוהות יותר מן הרגיל וההחזרים נמוכים.
הצלחנו לשכנע את הכנסת ואת משרד הבטחון לשלם
לעצמאים תוספת של  ,"25%הוא מסכם.

2017
230
210
99
1506
1428
170
147
888

2013
0
125
0
905
0
0
0
0

שלב השאלה הזהה
גולת הכותרת של פעילותך
ללא ספק ,הפנסיה לעצמאים .לראשונה נקבע שגם עצמאי
חייב לעשות לעצמו פנסיה ,ובתוך כך קיבלנו הטבה משמעותית
נוספת ,שבעת הפסקת פעילות של העסק במהלך שנות
העבודה ,יוכל העצמאי למשוך שליש מהחסכונות כפיצוים ללא
תשלום מס ,בדיוק כמו שכיר .זה הישג היסטורי.

נושאים לטיפול להב בעתיד
אם אכן נקבל את הפטור מהסדר קובל יהיה זה ההישג החשוב
ביותר שהשגתי .הלשכה הבאה תצטרך להתייצב מול חברות
הביטוח ולהשיג הסכמים שיגנו גם על הסוכנים ולא רק על
חברות הביטוח .כמו-כן ,אני מקווה שנצליח להגיע להישגים
בנושא של הפרדת התפעול מהשיווק והלשכה תצטרך לוודא
שהכל מתבצע בהתאם לסיכומים ולתקנות החדשים שיוצאו.

באופן אישי ,להיכן מועדות פניך
 4השנים האחרונות היו מתישות .איני בטוח שיהיה לי כח לעוד 4
שנים .בעוד כשנה תסתיים הקדנציה שלי בלהב ויש להניח שלא
אמשיך ,זה גם תלוי בנשיא הלשכה הבא.
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"אנחנו ה waze-האנושי של
הלקוח ,אין אף גורם אחר
שדואג לו לביטחון ורוגע"
סיכול הניסיון לבטל את הייעוץ הפנסיוני בחוק ההסדרים? גולת כותרת מבחינת המאבק
שלנו ,כלשכה .סוכן מתפעל או מייעץ? עשינו עבודה טובה בוועדת הכספים ,הגשנו
הצעות חוק לשינוי החוק .החובה להשתמש במסלקה הפנסיונית? חלק מהסוכנים ראו
בה אויב ,הצלחנו להטמיע את הטכנולוגיה .יובל ארנון ,יו"ר הוועדה הפנסיונית ,מסמן וי
על קדנציה סוערת
"כשנכנסתי לתפקיד לא שיערתי לאיזו סופת
הוריקן אני נכנס .אפילו 'זקני הלשכה' לא זוכרים
ב 20-השנים האחרונות כמות כזו של חוזרים,
טיוטות ,ניירות עמדה ורפורמות שהועלו על סדר
היום" ,כך מתאר סו"ב יובל ארנון ,יו"ר הוועדה
הפנסיונית בלשכת סוכני הביטוח ,את ארבע
השנים שלו בתפקיד.
ארנון נכנס לתפקיד כאשר לנגד עיניו שורת מטרות,
שעל הוועדה ,כוועדה מקצועית ,לבצע .בין היתר
כללו מטרות אלה הטמעת כלים מקצועיים
לסוכנים וקיום סדנאות ,השתלמויות וכנסים
מקצועיים .אך כידוע ,כשאדם מציב לעצמו
מטרות ,המציאות נוטה לשנות אותן" .מיד
עם כניסתי לתפקיד החלה חובת השימוש
במסלקה הפנסיונית ,שעבור חלק מהסוכנים
הייתה בגדר אויב של ממש שיש להתרחק
ממנו .אחד התפקידים שלי ,כיו"ר ועדה ,היה
לנסות לאמץ את הטכנולוגיה בקרב הסוכנים,
והצלחנו בכך .מה עוד ,שכלשכה נטלנו מחויבות
כספית גדולה מול המסלקה ,כדי שכמה
שיותר סוכנים ייכנסו לתהליך" ,הוא
משחזר.
"נתקלנו גם בהתנגדות
עזה ,הפעם מצד הפיקוח על
הביטוח ,בנושא החתמת
לקוחות קיימים על
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ייפוי כוח .בפיקוח רצו שחובה זו תיכנס לתוקפה עד
יולי  2017ואף איימו בהחשכת מסכי הסוכנים .עבדנו
על הטיפול בנושא קרוב לשנתיים אל מול המחלקה
המשפטית של הפיקוח ,ואני גאה בכך שהצלחנו להביא
לשינוי .גם ההתמודדות עם חוק ההסדרים ,2015-16
במסגרתו ביקשו באוצר לאפשר צירוף דיגיטלי וישיר
למוצר פנסיוני ,תוך ויתור על הסוכן ,הייתה גולת
כותרת מבחינת המאבק שלנו ,כלשכה .הצלחנו לגרום
לכך שבדרך לצירוף ,חברות הביטוח יחויבו לשאול את
המועמד לביטוח שלוש שאלות שימנעו ממנו לעשות
טעויות ולהצטרף למוצר שאינו מתאים לו .במאבק
הזה הצלחנו להביא לידי ביטוי את העוצמה המקצועית
שלנו ,וכן את הלובי הפוליטי שיצרנו" ,אומר יו"ר
הוועדה הפנסיונית.
את הלובי הפוליטי שעליו מדבר ארנון ,יצרה הלשכה
במקום שרבים יגדירו כמשפיע ביותר בכנסת ,ועדת
הכספים" .ועדת הכספים עוסקת בהרבה מאוד נושאים
וקשה לחבריה להתעמק בנושאים המובאים לפתחה,
למעט אלה שנמצאים בראש הכותרות .למרות זאת,

"הצלחנו להביא לידי ביטוי את
העוצמה המקצועית שלנו ,וכן את
הלובי הפוליטי שיצרנו"

הופתעתי לטובה מיכולת הלמידה של חברי הכנסת,
בראשם של יו"ר הוועדה ,ח"כ משה גפני .מצאנו שם
פינה חמה לאחר שהצלחנו לגרום להם להבין שאנחנו
לא באים לבכות על מצב הסוכנים ,אלא להצביע על
כשלים שפוגעים בציבור .ברגע שהם הבינו שאנחנו
מייצגים את הציבור ,ואגב אנחנו כנראה היחידים
שעושים זאת ,הצלחנו לרתום אותם גם למטרות שלנו.
עצם זה שהצלחנו לקדם שם דברים שלנו ולכנס דיונים
שעסקו רק בתחום שלנו ,כמו למשל הפרדת תגמול
הסוכן ,מצביע על כך שעשינו עבודה טובה בוועדת
הכספים".
נושא שעדיין לא נפתר באופן סופי ,ובלשכה פועלים
לשנותו הוא זה של סוכן מתפעל אל מול סוכן מייעץ.
"התנאים שנקבעו בחוק ההסדרים  ,2015-16לפיהם
סוכן אחד רשאי לבצע במקביל את שתי הפעולות לא
עבדו בפועל מאז העברת החוק ,במשך שנה וחצי ,כי אף
אחד לא ידע כיצד ליישם אותם .אבל בתקופה הזו נכנסו
לשוק הרבה מאוד גופים פרטיים ,שאינם נדרשים לשום
רישיון ,ניסיון או פיקוח .לקח לגופים שחתומים על
ההסדר הזה ,כולל ההסתדרות ,התעשיינים והפיקוח,
שנה וחצי להבין שמשהו פה לא בריא ,למרות שאנחנו
צועקים את זה כבר מ .2016-הגשנו שתי הצעות חוק
שיקבעו שהפיקוח על הגופים המתפעלים והתנאים
החלים עליהם יהיו זהים לאלו של בעל רישיון .אני
מאמין שעד סוף הקדנציה נסיים את הטיפול בנושא,
אך אם לא נצליח ,אני מקווה שמי שיבוא אחרינו יסיים
זאת בצורה הטובה ביותר ,הן לחוסכים והן לסוכנים".

אנחנו דחפנו להפרדת תגמול הסוכנים
מדמי הניהול

הקדנציה של ארנון בראשות הוועדה הפנסיונית
התנהלת בצל הירידה בדמי הניהול ,שהשפיעה על
רווחיות כל הפעילים" .לרווח יש הגדרה שונה מהגדרה
של הכנסה ,ואני לא בטוח שלחברות הביטוח יש בעיה
של רווח .אבל אין ספק שמגמת הירידה בדמי הניהול
החלה והיא צפויה להימשך ,עד שתגיע לנקודה מסוימת,
אז אולי נראה שוב עלייה .אנחנו דחפנו להפרדת תגמול
הסוכנים מדמי הניהול ומתוך המודלים החדשים של
חברות הביטוח ,אלה שכן פרסמו ,אני לא רואה פגיעה
בעמלות הסוכן ,שכאמור מנותקות כעת מדמי הניהול.
מצד שני ,ברור כי כל התחום הפנסיוני משתנה ויתכן
שבעתיד הוא יהיה על תקן מוצר שירות ולא מוצר רווח.
בתפיסה ההוליסטית ,אם הלקוח צריך מוצר פנסיוני,
יכול להיות שאני כסוכן לא ארוויח על המוצר הזה
הרבה ,אבל אנחנו נוכל להתפתח יחד ואוכל להציע לו
מוצרים נוספים" ,אומר ארנון.
"אחת הבעיות שלנו ,ואני אומר את זה בהרצאות
שלי לסוכנים ,היא ההתרפקות על העבר .הנוסטלגיה
היא הרסנית .אם פעם סוכן היה יכול לשווק פוליסת
'מעורב' ולקבל עמלות של  ,200%הזמנים השתנו ולכן
צריך להתאים את עצמנו בכל הנוגע לרווחיות .הסוכן,

"בתפיסה ההוליסטית ,אם הלקוח צריך מוצר פנסיוני ,יכול להיות
שאני כסוכן לא ארוויח על המוצר הזה הרבה ,אבל אנחנו נוכל
להתפתח יחד ואוכל להציע לו מוצרים נוספים"

מעבר להצעת המוצר הביטוחי ,צריך להיות אינטגרטור,
לקשר את הלקוח עם בעלי מקצוע שעובדים איתו
ומפה להגדיל יחד את הרווחים".
אמנם כוחות השוק ,לצד מהפכת המידע המאפשרת
לציבור להשוות מחירים גם בתחום הפנסיוני ,הובילו
לירידה בדמי הניהול ,אך גם רשות שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון ,תרמה לכך ,בעיקר באמצעות רפורמת

שלב השאלה הזהה
גולת הכותרת של הוועדה בראשותך
שדרוג הכנסים המקצועיים באילת .בשנים האחרונות ערכנו
בכנסים שינויים משמעותיים ,דוגמת השרשנו את חידון הידע
מטעם הלשכה ,שמעבר לתחושה הטובה של הכרת התשובות
גם מלמד את הסוכנים .מיסדנו את ההרצאות המקצועיות
בשעות אחר הצהריים ונתנו לסוכנים ללמד אחד את השני
ולספר מניסיונם .זאת במקביל להפחתת מרצים חיצוניים.
התחלנו בהכנסת תכנים ייעודיים לצעירים במגמה לעודד אותם
להגיע לכנסים .שילבנו "עימותים" (דיבייטים) בין סוכנים בנושאים
מקצועיים והעברנו את סקר הלשכה לפורמט דיגיטלי מתקדם.

מטרות הוועדה לעתיד
נושא הסוכן ההוליסטי דורש המשך פיתוח וכך גם המשך
הצמיחה של תת הוועדה לפיננסים ,הנוגעת בהעמדת מכשירים
וכלים נוספים לרשות הסוכן ,דוגמת אשראי חוץ בנקאי ,הלוואות
ומשכנתאות ,ודבר אחרון הוא קידום הטכנולוגיה ,שבלעדיה
אנחנו גוססים.

ברמה האישית ,לאן מועדות פניך?
אולי אכנס למועצה הארצית .בקדנציה הבאה לא אשתתף
בוועדות אחרות.
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"חייבים לבצע חקיקה לפיה המדינה תפתח לכל חייל בשירות
סדיר קופת גמל/פנסיה שאיתה הוא יצא לחיים"

קרנות ברירת המחדל" .הקריטריונים לבחירת
הקרנות ,שהתבססו רק על דמי הניהול .העבירו את
הציבור שטיפת מוח שדמי הניהול הם חזות הכל.
נכון ,בחלק מהמקרים דמי הניהול באמת היו גבוהים,
אבל לא הסוכנים אשמים בכך ,אלא קרנות הפנסיה
שקבעו אותם כבר כשנכנס חוק פנסיית חובה .ככל
שהאוכלוסיות יותר מתוחכמות הן מבינות שאחוז אחד
של תשואה שווה לפעמים לכל ההנחה שאפשר להעניק
בדמי הניהול ,אבל רוב הציבור הולך אחרי סיסמאות
ולא מסתכל על תשואה ,על תשואה דמוגרפית ,על
שירות ,על פריסה ארצית ועל ליווי לאורך השנים.
"אם בוחנים את התשואות של קרנות ברירת
המחדל ,הן נמוכות ביחס לתשואות של הקרנות
הגדולות ,ועל פי דוחות הממונה האחרונים ,פקטור
התשואה הדמוגרפית השלילית כבר החל להכות בהן.
עם זאת ,כשמראים ללקוח סימולציה המדגימה את
הפערים לאורך שנים בין תשואה לדמי ניהול ,יש הבנה
שדמי ניהול הם לא הכל .כרגע ,מדובר בתהליך מאוד
ניסיוני שהמדינה לקחה בו סיכון גדול כשאף אחד לא
יודע איך הוא יגמר".

מי שיתעלם מהמלצות הוועדה לבחינת
עתיד הענף יעשה חטא גדול מאוד
לציבור הסוכנים

הירידה ברווחיות השפיעה גם על יחסי הסוכנים עם
חברות הביטוח" .אני חושב שזה פספוס מאוד גדול של
חברות הביטוח ,שהן לא רואות בנו מספיק שותפים
לקביעת עתיד חברות הביטוח .היום תחומי העניין
שלהן הם השקעות ומיזמים שהם פחות סוכני הביטוח,
וניתן לראות את זה בהקמת מערכות ישירות ללא
שום בושה .הגורל שלנו הוא משולב ,צריך לשבת יחד
ולחשוב איך יראה עתיד סוכן הביטוח .אנחנו בקשר עם
כל חברות הביטוח ,לא הסתכסכנו עם אף חברה .יו"ר
איגוד חברות הביטוח ,יאיר המבורגר ,ומנכ"ל האיגוד,
ד"ר גיא רוטקופף ,הופיעו בפני הוועדה לבחינת עתיד
הענף ,אך הייתי מאוד שמח אם חברות הביטוח היו
לוקחות תפקיד משמעותי יותר בעיצוב מסקנות
הוועדה" ,מציין יו"ר הוועדה הפנסיונית.
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"זה חבל כי הוועדה נפגשה עם הרבה מאוד אנשי
מקצוע ,גם בתחום האקדמיה ,עם מומחים מחו"ל,
מהאוצר ,מהבנקאות ועוד ,ושמעה הרבה מאוד
גישות לגבי עתיד הענף .אם אני מסתכל קדימה,
כחלק מהיעדים של הממשיכים שלנו ,צריך לקחת
את המלצות הוועדה ולקדם אותן .מי שיתעלם
מההמלצות יעשה חטא גדול מאוד לציבור הסוכנים,
כי את חלקן צריך לבצע כבר היום ,לא ב ,"2030-הוא
אומר.

הקשר עם הלקוח הוא הלב שלנו
ביקור בדף הפייסבוק של ארנון מלמד כי בתחילת
כל שבוע הוא ספק מזכיר ספק נוזף בעמיתיו הסוכנים
לצאת לשטח ולפגוש את לקוחותיהם" .הקשר עם
הלקוח הוא הלב שלנו .אנחנו לא מוכרים ריסק או
מחלות קשות .אנחנו ה waze-האנושי של הלקוח,
אלו שמלווים אותו לאורך השנים .אנחנו מוכרים לו
ביטחון ורוגע ,שאם חס וחלילה יקרה לו משהו לו,
תהיה לו ולמשפחתו הגנה" ,מסביר ארנון.
"אין אף גורם אחר שיעשה זאת ,ולא יעזור שום שיווק
דיגיטלי או רכישה אינטרנטית ,מישהו צריך לשבת עם
הלקוח .זו לדעתי התרומה העיקרית של סוכן הביטוח,
לא המוצר .המוצר הוא רק נלווה לשירות" ,הוא מוסיף.
התרומה הזו לדבריו היא הרבה מעבר להצעת
מוצרים פנסיוניים" .המדינה נתנה לעולם החיסכון
להשכלה גבוהה דחיפה כלפי מעלה עם תכנית 'חיסכון
לכל ילד' וזה תחום שגם הסוכנים צריכים להיות פעילים
בו ,כפי שהיה בעבר .גם בתחום הפיננסים ,הקמנו תת
ועדה שתמקצע את הסוכנים כי עד היום אולי  20%או
 30%מהסוכנים הרימו את הכפפה".
ויש לו גם מסר לעתיד ,לממשיכי דרכו בלשכה,
לרגולטור ולממשלה ,שיעזור להתמודד עם משבר
הפנסיה הצפוי" .ראשית ,הייתי מגדיל את ההפרשות
לפנסיה .היום אין שום מחויבות של המעסיקים
להפריש לפיצויים מעל  .6%אותם  2.33%נוספים
משולמים לרוב רק ביום שהעובד עוזב ולא באופן
שוטף .מדובר בהרבה מאוד כסף שצריך להיכנס באופן
אוטומטי לחיסכון ולא ניתן למשוך כפיצויים .זה מוביל
אותי לצעד השני ,שהוא איסור על משיכת פיצויים,
שיש לעגן בחקיקה .אם חוסך רוצה להשתמש בכספי
הפיצויים ,אפשר למצוא אלטרנטיבות אחרות ,למשל
הלוואות על חשבון החיסכון .דבר אחרון ,חייבים לבצע
חקיקה לפיה המדינה תפתח לכל חייל בשירות סדיר
קופת גמל/פנסיה איתה הוא יצא לחיים .הדור של
היום מפסיד כמעט עשור עד שהוא מתחיל מסלול של
חיסכון נורמלי לפנסיה .העשור הזה הוא קריטי ויכול
להיות שווה מאות אלפי שקלים".

אריאל מונין ,יו"ר הוועדה לביטוח כללי

"הסוכן המסורתי אמור להשתנות.
על הלשכה להעניק לו הכלים האלו"
קדנציה רבת פעילות והישגים עברה על אריאל מונין :שינוי השיטה בתחום נזקי המים ,הפעילות
הנרחבת למען פתרון הוגן לנפגעי גל השריפות ,קידום חוק שיאכוף את התנהלות חברות
הליסינג בתביעות צד ג' ,קידום הצורך בסידור מחדש של חוזר כתבי השירות – ויש עוד .יו"ר
הוועדה לביטוח כללי גם פורס את משנתו באשר למהות הסוכן בעולם המתהווה והעתידי
בתחום העשייה הציבורית ,לא תמיד עצים
שנוטעים בתחילת הדרך מניבים פירות בטרם
חלפה תקופת השירות .לא אחת ,התכניות
הופכות למציאות כשאת התפקיד מאייש מישהו
אחר .מהבחינה הזו ,סו"ב אריאל מונין ,יו"ר
הוועדה לביטוח כללי ,יכול לטעום וליהנות
מפרי עמלו בקדנציה המסתיימת.
בכניסתו לתפקיד עמדו בפני הוועדה שלוש מטרות
שאותן רצה לממש" :הראשונה הייתה לאתר את
העיוותים המרכזיים הקיימים בשוק ולטפל בהם.
השנייה הייתה לנסות להגדיל את רווחי משרדי הסוכן,
כשהכוונה היא להתייעלות המשרד ,והשלישית -
להצליח לקדם מהלכים מול הרגולציה".
אחת ההצלחות הייתה בתחום הטיפול בנזקי מים.
הוועדה בראשות מונין הובילה מהלכים לשיפור השירות
למבוטח ,וב 3-בספטמבר נכנסו לתוקפן הפוליסות
החדשות בביטוח דירה ,שנולדו מתוך צורך שנבע מכשל
שוק בדמות מודל הקפיטציה שגרם לשירות לקוי ,בלשון
המעטה ,שאותו קיבלו המבוטחים" .נזקי המים היו מטרד
לא רק של המבוטח עצמו ,אלא גם לסוכן הנדרש להתעסק
בנזקי המים מעל ומעבר ,כתוצאה מחוסר היכולת של
הספקים לתת שירות הוגן" ,מתאר מונין את שהיה.

"חובתנו להציף את הסכנות לציבור
ולהציע לו לרכוש את ההגנות למוצרים
הקיימים .זו השליחות שלנו מאז
ומעולם .כאשר יש תופעה חדשה
והשוק ,אמנם באיטיות ,נערך אליה ,זה
המקום שלנו להביא את הערך שלנו.
סוכני האלמנטר צריכים להציף צורך"

"בתחילת הקדנציה פנינו לפיקוח במטרה להציף את
הנושא .להפתעתנו התברר שהפיקוח בשעתו לא ידע
עד כמה חמורה הבעיה אך הסכים לבחון את הנושא",
מספר מונין" .הקמנו צוות ייעודי שליווה במשך שמונה
חודשים את הפרויקט .היינו בקשר רציף עם כל ספקי
המים ,עם האוצר ועם מספר חברות .העלינו את
הדרישה לשנות מהותית את השיטה ולבצע הסדרה
בנושא .ליווינו את הליך הטיוטות ואנו שמחים על
החוזר האחרון שיצא וגם גאים בו ,א'  -מתוך הבנה
שלא יהיה יותר גרוע ממה שהיה ,וב'  -המנגנון החדש,
לאחר תקופת ההסתגלות ,יאפשר לשוק לתמחר נכון
יותר את הנזקים ולשלם בצורה הוגנת לשרברב שעושה
את העבודה בבית הלקוח".
מונין מציין פעילויות נוספות של הוועדה שבראשותו:
מיזם הלוידס ,פוליסה ייעודית לאופניים חשמליים,
התמודדות עם עומס החוזרים ונושא הפקת ביטוח
חובה על ידי סוכני המגזר.
"כיו"ר ועדה ,אחת ההצלחות היא מיזם הלוידס,
המאפשר לסוכנים להציע ללקוחותיהם כיסויים
מיוחדים ,באמצעות מבטחי משנה בחו"ל ,לצרכים
שחברות הביטוח המסורתיות לא נותנות להם פתרון.
המיזם ,דרך 'פייסינג' של איילון ,הוא הצלחה גדולה
ומשך אליו סוכנים בכמות גדולה בהרבה מהמצופה,
אף שהוא פועל רק מהשנה .יש להמשיך לפתח
מיזמים דומים בעתיד המאפשרים לסוכן להרחיב את
סל השירותים והמוצרים ,כמו שפרויקט המרקטפרו
המאפשר לסוכן נגישות למכירה של מוצרים משלימים
הוא דבר הכרחי".
באשר להתמודדות מול הרגולציה ,מציין
מונין" :מבול החוזרים מהאוצר לא פסח
עלינו ,ונדרשנו לעסוק ולעשות את
המיטב מבחינת הלקוחות והסוכנים
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בחוזרים החידושים ,הצירוף ,וכתבי השירות ,השקת
הפוליסה התקנית החדשה ,מחוללי המחיר לדירות
והשקת מדד השירות של האוצר ,וכמובן הרפורמה
בחובה שגרמה לבלבול בשוק כולו".
הפעילות להסדרת הנפקת ביטוחי רכב חובה למגזר

שלב השאלה הזהה
מה הייתה גולת הכותרת של פעילותך כיו"ר הוועדה?
לשמחתי יש כמה נושאים שאני יכול לציין שבלטו לאורך
התקופה .קודם ,כל נושא נזקי המים .הצלחנו לשנות את שרשרת
הטיפול בנזקי המים .השיטה הקודמת הגיעה למבוי סתום וכולם
נפגעו ממנה .קידמנו את החוזר שישנה מהותית את השיטה
כולה .שנית ,קידמנו חוק שאנחנו מקווים שיסתיים עוד בקדנציה
הזו בנושא אכיפה של התנהלות חברות הליסינג בתביעות צד ג'.
רבים אולי לא יודעים ,אך היינו פעילים מאחורי הקלעים בנושא
השריפה בכרמל .הפעילות הביאה לפתרון הוגן אל מול לקוחות
שהיו מבוטחים בביטוחי דירה ויכלו לקבל מחברות הביטוח את
ההפרשים שלא כוסו על ידי רשות המסים .ונושא נוסף הוא חוזר
כתבי השירות שיצא לאחר שאנחנו קידמנו את הצורך בסידורו
מחדש.

על אילו נושאים יהיה על הוועדה לטפל בקדנציה הבאה?
מכיוון שלצערי לא הספקנו לטפל בנושא התייעלות נכונה של
משרד סוכן האלמנטר ,אני חושב שעל הוועדה הבאה להתרכז
בו ,ולהיכנס לנושא ייעול המשרד והכנסת הטכנולוגיה .כמובן
יהיה נכון להביא לידי סיום את נושא הליסינג אם לא יסתיים,
ולהמשיך לסייע לסוכני מגזר עד למציאת פתרון הולם בנושא
החובה .כמו כן ,נושא נוסף שהתחלנו לטפל בו ויהיה על הוועדה
לסיימו ,זה נושא החיתום בעת ריבוי תביעות שהחל ליצור בעיה
אמתית בשוק.

אם לא הוועדה הזו ,בראשות איזו ועדה היית רוצה לעמוד?
הייתי שמח להמשיך לרכז את נושא הרגולציה .בקדנציה הזו
למדנו שנושא הרגולציה תפס היקפי עבודה הרבה יותר רחבים
ממה שחשבנו בתחילת הקדנציה ,וממה שהיה בעבר .דבר
המחייב שינוי ארגוני בלשכה והקמת יחידת רגולציה שתרכז,
תתווה את המדיניות ובפועל תהיה בקשר ישיר מול הרגולציה,
ביחד עם יושבי ראש הוועדות המקצועיות השונות.
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הערבי הייתה אחת הפעולות המורכבות שבה עסקו.
"נושא הנפקת תעודות חובה לסוכני המגזר הוא נושא
סבוך שיש עוד הרבה מה לעשות בו ,כיוון שהבעיה פוגעת
בעיקר בסוכן עצמו ולא באזרח שבסוף משיג תעודה .על
הלשכה ,האוצר ,החברות והפול להשקיע במתן פתרון
הוגן .הצלחנו לקדם פתיחת דסק סוכנים ,וכן מיכון
דיגיטלי חלקי שיקל על עבודת הסוכן ,אך אלה רק צעדים
ראשונים במציאת פתרון נכון ורחב יותר בנושא".
צורך נוסף ,כאמור ,הוא כיסוי לאופניים החשמליים
(וגם קורקינט חשמלי) ,זאת לאור העובדה שיותר
ויותר רוכבים מעורבים בתאונות ,כאשר חלק גדול
מהם ילדים .על פעילות הוועדה מספר מונין" :הקמנו
צוות מיוחד גם לנושא זה .דיברנו עם חברות הביטוח,
האוצר ומשרד התחבורה וכיוון שיש קושי ביצירת
מנגנון רישוי  -הפיכת כלי התחבורה למעין כלי רכב,
פעלנו לקידום מוצר שכן יהווה פתרון גם אם חלקי".
"לשמחתי" ,מדגיש מונין" ,למרות קשיים שנבעו
בעיקר מחוסר באקטואריה ,חברת שומרה הרימה
את הכפפה והשיקה מוצר ראשון חדש ,גם אם חלקי.
המטרה הייתה שיתחיל להיווצר שוק תחרותי .חובתנו,
כמו בשאר הדברים ,להציף את הסכנות לציבור ולהציע
לו לרכוש את ההגנות למוצרים הקיימים .זו השליחות
שלנו מאז ומעולם".
הבעיות שיוצרות חברות הליסינג בתחום תביעות
צד ג' ,טופלו גם הן על ידי הוועדה" .העלינו למודעות
ציבורית ,רגולטורית ופרלמנטרית את בעיית השירות
שנותנות חברות הליסינג לאזרח בתביעות צד ג' ,וכן את
החשיבות בהסדרה בחוק ,כך שניתן יהיה לאכוף את
החוק עם שיניים (לקנוס את החברות על חוסר מענה).
כמו כן ,לחייב את חברות הליסינג ,שהולכות ונהיות גוף
משמעותי בשוק הרכב הישראלי ,לעבודה או לשירות
הוגן מול הנהג התובע .אנו תקווה שהחקיקה תסתיים
כבר בחודשים הקרובים".

ההשפעה על הרווחיות – בעיקר של
מהפכה צרכנית

בעניין רווחיות הסוכן ,מונין מסביר" :העולם
כולו משתנה .המהפכה הצרכנית היא זו המאתגרת
את המתווכים ,באשר הם .הצרכן כיום נגיש למידע
ולאפשרויות רכישה דיגיטליות ,ושואף לבדוק את
הצורך בתיווך בכל עסקה .לכן המרווחים הולכים
ונדחפים מטה יותר ויותר על ידי הצרכנים ולאו דווקא
על ידי משרד האוצר .מקצוע הסוכן המסורתי כמתווך
מיועד להשתנות ,ותפקיד הלשכה הוא לזהות את
המגמות להעניק לסוכן את הכלים לכך".
על פעילותו כיו"ר ועדה בתקופה של רווחיות
פוחתת מציין מונין שוב את מיזם הלוידס ואת פרויקט
המרקטפרו .גם את שיתופי הפעולה בין הסוכנים
הוא מזכיר" .שיתופי פעולה הם כורח המציאות ולא
רק המלצה .סוכן אלמנטרי ,אם לא יתפתח לכיוונים
ביטוחיים אחרים באמצעות שיתופי פעולה עם סוכנים

המתמחים בתחומים אחרים ויגדיל את מאגר הלקוחות
שלו ואת מספר המוצרים שימכור לכל לקוח על ידי
שיתופי פעולה עם סוכנים אחרים ,יתקשה להצליח".
שינוי תפיסת תפקיד הסוכן ממסורתי לתפיסה
של מנהל הסיכונים של התא המשפחתי לא פוסחת
על תחום האלמנטר" .המהות של הסוכן בעתיד היא
שנהיה מנהלי הסיכונים של התא המשפחתי ,מומחי
ידע שמצד אחד יוכלו להציף את הסיכונים ולתת
פתרונות ואמצעים למניעתם ,ומצד שני יתנו אחריות על
הידע הזה בדמות פוליסת ביטוח נכונה .אנו מעריכים כי
לשם השוק ילך בשנים הבאות .מבחינה אלמנטרית ,אין
ספק שלסוכן ,עקב היותו איש מקצוע גם בחיתום וגם
בתביעות ,ועבד בשטח וראה עשרות ומאות תביעות -
יש המון ידע על הסכנות שבפניהן חשוף הלקוח ,כמובן
בעולם הרכב אך גם בעולם הבית .הסוכן יוכל לשלב גם
ייעוץ כיצד למנוע את הסיכון ולא רק לבטח אותו".
מונין מסביר כיצד משכנעים את הסוכן הבודד ,זה
שמתמחה רק במכירת ביטוח רכב ודירה ,לעשות את
השינוי הזה" :הלשכה הצליחה להציב בפני הסוכנים
את העובדה שהגיע הזמן שהסוכן יראה בעסק
שלו פעילות עסקית לכל דבר ,ינתח את ההכנסות
וההוצאות ויבין שבראיה עתידית  -כיוון שבעולם כולו
המרווחים מצטמצמים  -עליו לשאוף להגדלת סל
המוצרים שיוכל להעניק כפתרונות ללקוח ,ולאו דווקא
מוצרים שיבואו רק מחברות הביטוח ,אלא מענפים
מקבילים .כי המהות היא לשים את הצרכים של הלקוח
במרכז .כך נוכל מצד אחד להעניק לו ידע ולהתפרנס
מכך ,ומצד שני לעטוף אותו במוצרים החיוניים לו ,כי
בעתיד הלקוח יצטרך סל מוצרים רחב יותר ממה שיש
לחברות הביטוח להציע .דווקא בגלל עודף המידע
הקיים מסביב ,הלקוח להערכתנו עדיין יזדקק לאדם
מקצועי שילווה אותו במסלול חייו".

גל השריפות חשף כמות בלתי נתפסת
של מבנים לא מבוטחים

גל השריפות הגדול בנובמבר  ,2016שבו הלשכה
הייתה פעילה מאוד בטיפול ,הביא עמו תובנות .מונין:
"השריפה העלתה את החשיבות בהקמת פורום לשעת
חירום ,שיאפשר בזמן קצר לנציגי החברות ,לאוצר
ולסוכנים לקבל החלטות בצורה מהירה ,לטובת
הציבור .חייב שלפורום תהיה הסמכות לעקוף את
הבירוקרטיה הרגילה והמיותרת כבשגרה שעכבה את
כל התהליך .בגל השריפות הצליחו לבסוף להניע את
הגלגל לאחר שישבו סביב שולחן אחד ללא בירוקרטיה
וקיבלו החלטות לטובת הלקוחות .היום מדובר
בשריפה ,מחר באסון טבע אחר .אני קורא לכולם להבין
שבחירום כמו בחירום ,אי אפשר להמשיך עם שיטת
העבודה של טיוטות וחוזרים".
גל השריפות חשף עובדה מדאיגה נוספת" .אחד
המדדים הקשים שנחשפנו אליהם ,בעיקר בשריפה
בחיפה ,הוא כמות בלתי נתפסת של מבנים לא

"המהות של הסוכן בעתיד היא שנהיה מנהלי הסיכונים של התא
המשפחתי ,מומחי ידע שמצד אחד יוכלו להציף את הסיכונים
ולתת פתרונות ואמצעים למניעתם ,ומצד שני יתנו אחריות על
הידע הזה בדמות פוליסת ביטוח נכונה .אנו מעריכים כי לשם
השוק ילך בשנים הבאות"
מבוטחים במדינה .זו קריאה לסוכנים להתעורר ולזכור
שגם ביטוח דירה הוא מוצר שצריך למכור לציבור .יש
כאן עבודה להגדלת הרווחיות אבל גם שליחות מול
הצורך של המבוטחים ,אנו מצפים שגם האוצר יפנה
לציבור להגביר את המודעות לכך".
תחום שעדיין רדום מאוד למרות חשיבותו הגוברת
הוא ביטוח סייבר" .כנראה שעד שזה לא יכאב בכיס
השוק לא יתעורר .אנו מאמינים שנזק משמעותי אחד
יעיר את השוק כולו .אנו קוראים לסוכנים לא לחכות
לנזק אלא להמשיך להתמקצע באופן מעשי באיך נכון
לבטח וכיצד מבטחים את העסקים בישראל בביטוח
סייבר .מדובר בצורך אמתי ללקוח ,שגם יהפוך למנוע
הצמיחה האמתי של משרדי הסוכן".
רפורמה נוספת שהתרחשה במהלך הקדנציה היא
רפורמת כתבי השירות .כשנה לאחר כניסתה לתוקף,
מציג מונין את תמונת המצב" :אין ספק שבעקבות
פעילות הלשכה וגורמים נוספים ,הוצף חוסר הבהירות
שנבע מהחוזר המקורי ,שהשאיר פתוח את יחסי
הכוחות ,כך שחברת הביטוח יכולה להשפיע על הסוכן
שיגרום ללקוח לרכוש את הכיסוי בתוך הפוליסה,
בעיקר בכל הנוגע להשפעה על עמלות ועל הנחות.
אנו שמחים שהאוצר התייחס לכך בטיוטה האחרונה,
שמטרתה לסגור את אי הבהירות ,ומאמינים שהדבר
יעזור לייצר תחרות .בנושא כתב שירות למוצרי חשמל,
הבהרנו לסוכנים מעל כל במה אפשרית שאין ביכולתם
לשווק את כתב השירות בצורה ישירה במשרדי הסוכן
ויש להפנות לקוחות לחברות המספקות את השירות,
או לבנות מנגנון העומד בהוראות החוק".

ביטוח רכב – הבסיס של ענף האלמנטר
בראייה לעתיד הקרוב ,מציין מונין אילו תחומים
רווחיים יותר עבור הסוכנים" :עדיין הבסיס של כל ענף
האלמנטר הוא ביטוח רכב .הוא יוכל לחזור לרווחיות
רק אם נייעל את שיטת העבודה במשרדי הסוכן ונכניס
טכנולוגיות לעזרת מערכת חידושי הפוליסות – פנים
משרדיות וגם החוצה כלפי הלקוחות .יש להפוך את
החידושים לא לאוטומטיים אלא לדיגיטליים .הכלי
הדיגיטלי יקצר את עלות ההפקה של הפוליסות ואז
ביטוח הרכב יהיה מוצר רווחי .מעבר לזה ,אין סיבה
שכל לקוח שרכש ביטוח רכב לא ירכוש גם פוליסות
דירה ,גם ברכוש .יש לנו יתרון כמעט מוחלט בכיסוי מול
הכיסוי שמעניקים הבנקים .כמובן התחום העסקי עוד
זקוק להרבה מקצוענות ולמכירה של פוליסות נכונות.
יש גם שיתופי פעולה נוספים שמציעים פוליסות שעד
היום לא הייתה לנו יכולת למכור כסיכונים מיוחדים".

אוקטובר | 2017

| 25

יואל זיו ,יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד

"זה לא טיול ,זו שליחות"
כאשר יואל זיו מסכם ארבע שנות כהונה כיו"ר ועדת הבריאות והסיעוד ,מבינים עד כמה זו הייתה
תקופה מאתגרת ,סוערת ,משמעותית ,אבל גם פורייה .לצד רגולציה חסרת מנוח ואתגרים
נוספים שחייבו התמודדות למען הסוכנים ומהמבוטחים ,רשמו זיו וחבריו לוועדה לא מעט
הצלחות ,בהן :התמודדות מול כל הרפורמות ,הפסיקה המשמעותית של בג"ץ בנושא ביטוח
נסיעות לחו"ל ,פתיחת קורס חיתום ייחודי לסוכנים וכתב השירות של הלשכה לאבחון סרטן
אפשר בהחלט להניח שארבע שנות קדנציה
עברו ביעף על סו"ב יואל זיו .השינויים
הרגולטוריים התכופים ,האתגרים המתרבים,
המאבקים הממושכים למען הסוכנים ולמען
המבוטחים – שהביאו עמם הצלחות בצד
משימות שעוד לא תמו – כל אלה חברו יחד
לקדנציה חסרת מנוח .ככזו ,מה הפלא שלא
מרגישים שהזמן טס?
כאשר זיו נכנס לתפקיד יו"ר ועדת הבריאות
והסיעוד ,הוא סימן מטרה חשובה :לתת ערך מוסף
לסוכן הביטוח הפועל בתחום" .חשבתי להביא ולחשוף
בפני סוכני הביטוח את עמדות חברות הביטוח ,לדאוג
להכשרה של הסוכנים – הדרכות ,קורסים ,כדי שילמדו
ויתנו ערך מוסף".
אלא שאז הגיעה הרגולציה במלוא עוצמתה ,שלא
פסחה גם על תחום ביטוחי הבריאות והסיעוד .זיו:
"הקדנציה הזו הייתה מאוד מאתגרת .לא היה יום אחד
שאני וחברי הוועדה שלא עסקנו בנושאים שונים .אחד
הדברים החשובים שעשינו ,היה שיזמנו קורס חיתום
מאוד ייחודי לסוכנים בתחום הבריאות והסיעוד .הבנו
שסוכן בתחום צריך להיות יותר מסתם סוכן ביטוח
שיודע למכור פוליסות .עליו להיות מעורה ויודע בכל
תחומי התביעות ברמה הרפואית ,לא רק ברמה
המקצועית .לכן החלטנו להוציא לפועל קורס
אינטנסיבי שנמשך תשעה חודשים .הבאנו להרצות
את מיטב הרופאים ,מנהלי מחלקות בבתי חולים,
שהעבירו לסוכנים את כל הידע הרפואי שמתוכו
גוזרות חברות הביטוח על החיתום הרפואי בעת
הקבלה ועל טיפול בתביעות".
על הערך המוסף שמקבלים הסוכנים בקורס
מסביר זיו" :בתום הקורס הסוכנים יודעים לתת ערך
גבוה למבוטחים בעת קבלה לביטוח .הם יודעים
לטפל מול חברות הביטוח באופן רציונלי בזמן
החרגה ויודעים לטפל מול החברות באופן
רציונלי בזמן תביעה ,ולא לקבל בכל מקרה
פסיקה של חברת ביטוח".
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זיו מציין כי בקורס נטלו חלק גם חתמים מחברות
ביטוח ,מנהלי מחלקות ,עורכי דין ואקטוארים.
פעילויות חשובות אחרת שאותן מציין זיו :התמודדות
מול הרגולציה ,השתתפות בדיונים בוועדת הבריאות
של הכנסת ובוועדות אחרות" .שמענו והשמענו את
דעתנו .זה שם אותנו על המפה .היום אף אחד לא יכול
להתעלם מוועדת הבריאות והסיעוד של הלשכה".

רפורמה חדה מדי
כשמדברים על רגולציה ,מדברים על רפורמות
שיזמה רשות שוק ההון" .לרפורמות יש מטרה אחת
והיא להיטיב עם הציבור .הבעיה היא שכאשר רוצים
לעשות רפורמה בצורה טובה ,צריך לשמוע את
כל השחקנים בענף .אנחנו ,סוכני הביטוח שבאים
מהשטח ,יש לנו קשר בלתי רגיל עם המבוטחים .אנחנו
יכולים לדעת מיד איך רפורמה תשפיע על המבוטחים,
האם יש לה ערך מוסף או לא .לחלק מהרפורמות יש
ערך מוסף מאוד גדול ,שהוא חיוני וזה טוב" ,הוא אומר
ומסייג" :אבל לצערי לא תמיד שמעו בקולנו .אנחנו
רואים דברים שלא נתנו את דעתם עליהם והתרענו על
כך ,כמו בתחום כתבי השירות ,שזו דוגמה קלאסית.
היום רואים ששפכו את התינוק עם המים .היו צריכים
לעשות רפורמה ,אבל כנראה שהיא הייתה חדה מדי
ובחלק מהמקרים החטיאה את המטרה .אנחנו מנסים
לחדש את המשא ומתן עם הפיקוח כדי לבחון את זה
מחדש".
בין כתבי השירות שבוטלו לדבריו ללא הצדקה היה
ביקור רופא" .רוב האנשים חוו יותר מפעם אחת מצב
שבו הם נאלצו להזמין רופא .גם לילדים .זה היה מאוד
קל ורופא הגיע בהשתתפות עצמית של  25שקלים.
הניצולת של הציבור הייתה גבוהה מאוד".
כתב שירות נוסף ,בנושא ילדים ,העניק טיפולים
לבעיות שונות – באמצעות סוסים ,שחייה וטיפולים
קליניים שונים ,שהגישה אליהם הייתה פשוטה" .עם
הפסקת השירות נגרם עוול גדול לכל אותם ילדים
שזקוקים לטיפול .כעת הם לא מקבלים את הטיפול
בצורה מושלמת ומיטבית בקופות החולים".

"לרפורמות יש מטרה אחת והיא
להיטיב עם הציבור .כאשר רוצים
לעשות רפורמה בצורה טובה ,צריך
לשמוע את כל השחקנים בענף.
לצערי ,לא תמיד שמעו בקולנו .אנחנו
רואים דברים שלא נתנו את דעתם
עליהם והתרענו על כך ,כמו בתחום
כתבי השירות ,שזו דוגמה קלאסית"

"אני רוצה להאמין" ,מציין זיו" ,שבפיקוח יש אוזן
קשבת כדי לבחון מחדש היכן נגרם הנזק הכי גדול
ואולי יהיה אפשר להחזיר את כתבי השירות החשובים
שבוטלו".

חיזוק מערכת הרפואה הציבורית

את האתגרים המרכזיים למדינה רואה זיו בתחום
ביטוחי הסיעוד וברפואה הציבורית" .בסך הכל יש
רפואה ציבורית טובה מאוד בישראל והמדינה צריכה
לקבל החלטה אמיצה ,אמתית ,בלי קיצורי דרך ,כדי
לייעל אותה" ,הוא אומר ומציע" :הדרך היחידה היא
להזרים כספים למערכת הציבורית כדי לשכלל אותה
 לא בתחום הרפואי ,אלא בדרך של קיצור תורים,זמינות ,אפשרות בחירה ,כדי שבסופו של דבר הרפואה
הפרטית תלך ותצטמצם .רק חיזוק של המערכת
הציבורית יפחית את הרפואה הפרטית".
באשר לתחום הסיעוד ,זיו מציין" :מדובר באתגר
מאוד כאוב .לצערי ,אין למדינה שום פתרון ממלכתי
בתחום .היא לא מקבלת אחריות ,פרט לביטוח
לאומי ומשרד הבריאות ,שזה משהו חלקי ורלבנטי
רק לאוכלוסייה מסוימת .על המדינה להחליט אחת
משתיים :או לחוקק חוק סיעוד ממלכתי שבמסגרתו
יבוטחו כל התושבים ,או שהוצאה על פוליסה פרטית
תיחשב כהוצאה מוכרת לצורכי מס .הדבר יעודד
רכישה של פוליסות פרטיות".

פעילות לשדרוג הפוליסות הישנות
אחד השינויים המרכזיים בתקופת כהונתו היה כניסת
הפוליסה האחידה .על המשמעות הוא אומר" :הסוכנים
ישווקו את מה שיש .הפוליסה האחידה לא פגעה בהם
בכלל .יש לה יתרונות לצד חסרונות מסוימים .סוכני
הביטוח משווקים אותה ומסבירים למבוטחים את זה.
הזמן יוכיח האם החסרונות הם כאלה גדולים שצריך
לעשות שינויים בפוליסה האחידה".
זיו מציע לפיקוח לשדרג את הפוליסה האחידה.
"למשל ,יש המון פוליסות ישנות שהמבוטחים לא
יוותרו עליהן ,או מהסיבה שיש בהן כיסויים טובים
שלא נמצאים היום או מהסיבה שהן נותנות ביטחון

שלב השאלה הזהה

מה הייתה גולת הכותרת של פעילותך כיו"ר הוועדה?
גולת הכותרת הייתה הרפורמה בביטוחי הבריאות שהייתה
מאוד משמעותית .היו עוד רפורמות ,אבל זו הייתה המהותית
ביותר שהקדשנו לה הרבה שעות עבודה .היינו צריכים
ללמוד את השינויים שרצתה להשית עלינו הרגולציה בתחום
הפוליסה האחידה – היתרונות ,החסרונות ,ואיך תבוא לידי ביטוי
ההתמודדות עם זה .הניסיון שלנו להשפיע במקום שבו יכולנו
להשפיע וחשבנו שאנחנו צריכים להשפיע  -זו הייתה גולת
הכותרת.
עסקנו גם בנושאים חשובים אחרים ,אחד מהם הוא ביטוח
נסיעות לחו"ל .יותר מעשרים שנים הפוליסות האלה נמכרות בין
השאר גם על ידי גופים שאינם מפוקחים שהם לא סוכני ביטוח.
שמתי לי למטרה למגר את הנושא .אני שמח שהפיקוח נענה .זה
לקח זמן ,היו סיבובים בדרך של  180מעלות ,אבל בסופו של דבר
הפסיקה של בית המשפט העליון ברורה :פוליסות ביטוח יכול
למכור רק סוכן ביטוח או חברת ביטוח .לא גוף לא מפוקח ואף
אחד אחר.

על אילו נושאים יהיה על הוועדה לטפל בקדנציה הבאה?
כל ועדה צריכה לראות לנגד עיניה איך להעניק ערך מוסף לסוכן.
אני מניח שיצוצו דברים נוספים .אחד האתגרים הוא הביטוח
הסיעודי .הוועדה תצטרך להתמודד עם כל שינוי שיהיה בו .נושא
אחר הוא מה תפקיד סוכן הביטוח .איך בסיטואציה הקיימת,
של פערי תיווך הולכים ומצטמצמים מצד אחד ,ומצד שני
דיגיטציה ודרישה לזמינות מאוד גבוהה למבוטחים בכל הרשתות
החברתיות  -בכל זאת משאירים את הסוכן בתמונה ואיזה ערך
מוסף הוא נותן למבוטח.

ברמה אישית ,מה תכניותיך לעתיד בלשכה?
אני את תפקידי מבחינה ציבורית מסיים ואיני מתכוון לעמוד
בראש ועדה .אבל אם אתה שואל אותי איזה תפקיד הנו
חשוב ביותר ,הייתי אומר לך ראש ועדת טכנולוגיה .השינויים
הטכנולוגיים הם כאלה גדולים ,שסוכן הביטוח וכל הענף נמצאים
מאחור והפער מקדמת הבמה בתחום הזה הוא מאוד גדול.
התחום הזה מעניין מאוד.

המשך בעמ' 58

אוקטובר | 2017

| 27

זאב פרלשטיין ,יו"ר המועצה הארצית של הלשכה

"אנחנו צינור החמצן
של חברות הביטוח"
יו"ר המועצה הארצית של הלשכה ,זאב פרלשטיין ,תוקף את חברות הביטוח ואת
הרגולטור .תפקידה של המועצה הארצית ,ושלי באופן אישי כיו"ר ,הוא תמיד להיות קשובים
לבעיות של הסוכנים ולסייע ככל שניתן
סו"ב זאב פרלשטיין ,יו"ר המועצה הארצית
של לשכת סוכני הביטוח ,מתקשה לאצור
את זעמו .לאחר  44שנות פעילות במקצוע,
בהן עשרות שנות פעילות ציבורית בלשכה,
פרלשטיין חש כיצד האדמה תחת רגלי הסוכנים,
שהיתה בעבר יציבה ובטוחה ,רועדת ומשקשקת
והסדקים שנוצרו בה הולכים ומתרחבים
ומאיימים לקבור תחתם את עתיד המקצוע כולו.
"מה שבוער כאש בעצמותיי הוא החוצפה של
חברות הביטוח שמרוויחות מיליונים בזכותנו וחיות
למעשה מאתנו ,ומשוכנעות שאנחנו אלה שחיים מהן".
אומר פרלשטיין ומסביר" :למשל ,לפני כמה שנים אמר
לי בעזות מצח מנכ"ל חברת ביטוח בעת ויכוח אתו 'מה
אתה בכלל מתווכח איתי ,אני משלם לך משכורת כל
חודש' .הוא משלם לי משכורת? אני מכניס לו רווחים!
זו צלקת שניחתה בלבי .אחרי תקופה קצרה כבר לא
עבדתי מול אותה החברה" ,הוא מוסיף.
אך אם לא די בביקורת הרבה של פרלשטיין כלפי
החברות וכלפי הרגולטור ,כעסו הגדול עוד יותר
יוצא דווקא כלפיי צאן מרעיתו ,סוכני הביטוח
עצמם .הם מוכרים את עצמם ואת כבודם
המקצועי בשביל פרוטות ,הוא מתלונן.
"ניסיתי כל הזמן ומעל כל גבעה ותחת כל
עץ רענן לומר לחבריי הסוכנים שיתחילו
לפעול ולא יתעצלו ולא יפחדו להסביר
לאנשים שמקצוע סוכן הביטוח הוא
מקצוע מאוד מכובד ,ולא כל אחד יכול
לעשות אותו .אנחנו עושים שליחות
ומצילים הרבה מאוד בתי אב בישראל,
בין אם זה נזק אלמנטרי ובין אם ביטוחי
בריאות וחיים .אנחנו לא
מקבלים תמורה מתאימה.
אני כבר לא מדבר על יחס.
ובמיוחד הצעתי לסוכני
שיפסיקו
הביטוח
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למכור את עצמם תמורת ארוחת בוקר עם מנכ"ל חברה
כזה או אחר וגם לא בתמורה לנסיעות לחו"ל .אם אתה
רוצים לנסוע לחו"ל  -תסעו ,אני אומר להם .אבל אל
תוותרו על עמלה ואל תסעו לחו"ל במקום עמלה .קחו
את העמלה שלכם ועשו אתו מה שאתם רוצים .אבל
במקום זאת ,לא רק שהסוכנים מוכנים לפעמים לוותר
על פרנסתם ,הם גם מוכנים לחלוק אותה עם חברת
הביטוח ואת זה אני לא מוכן לקבל" ,הוא פוסק.

אנחנו צינור החמצן של חברות הביטוח
"אני לא צריך לבקש מחברת ביטוח טובה שתפסיק
לחייב אותי בעמלה או שאני צריך לשתף אותה בעמלה
על פוליסה כזו או אחרת .הן לא משתפות אותי
ברווחים ,אין שום סיבה שאשתף אותן בעמלות שלי.
כאן זה שער עצמי של סוכני הביטוח שמוכנים להרוויח
פחות והעיקר למכור .זה מצער מאוד וחבל לי על כך",
הוא אומר ומבהיר" :חברות הביטוח צריכות להבין
שאנחנו צינור החמצן שלהן ולא להפך .זה טוב שיש
להן מגדלים מפוארים ,אבל כל המגדלים הללו נבנו
מהרבה דם ,יזע ודמעות שלנו ,הסוכנים .צריך לומר
זאת בבירור!" ,הוא אומר ומוסיף" :צריך להסיר את
מסיכת הדרקון מעל פניהן של חברות הביטוח וכל
אותם הפעילים בפיקוח על הביטוח שחושבים שאנחנו
סרח עודף במקצוע הזה ,כשלמעשה ,מי שמקיים את
המקצוע הזה זה אנחנו ,הסוכנים .לכן החמיצות והטעם
המר שבפי .כל אחד מאתנו אוהב לקבל לעתים מילה
טובה והערכה ראויה ומתאימה .לא תמיד טוב לעבוד
כאשר אתה מבוקר כל הזמן".

שליחי הציבור נותנים את נפשם
ומשלמים בפרנסתם – ולא זוכים
להערכה הראויה
המועצה הארצית של לשכת סוכני הביטוח ,שבראשה
עומד פרלשטיין ,מרכזת את הנציגים הנבחרים של
הלשכה מכל הארץ .הסוכנים הנציגים משמשים

למעשה שליחי הציבור בלשכת הסוכנים ,מעין פרלמנט
של הלשכה .מטרת המועצה היא לייצג את הסוכנים
ולדבר בשמם ,כלומר ,להעלות סוגיות ובעיות העולות
מהשטח ומטרידות או מעסיקות את הסוכנים ,ללבנן
ולמצוא להן פתרונות באמצעות העברתן לטיפולה
של הנהלת הלשכה .על-פי התקנון החדש שזה עתה
התקבל וייכנס לתוקפו מייד לאחר הבחירות הקרובות
ללשכה ,החל מהכהונה הבאה תהיה המועצה הארצית
למעשה האסיפה הכללית החדשה של סוכני הביטוח.
"ברגע שהיא תהיה האסיפה הכללית ,סמכויותיה יהיו
רבות יותר .הרבה דברים בלשכה אינך יכול להעביר
בלי החלטת האסיפה הכללית ,שעכשיו תהיה המועצה
הארצית .יש נושאים שהם בהחלט מקומיים ולא
מצריכים את התערבות האסיפה הכללית .יש חברים
בלשכה שמנסים לפתור בעיות מול חברות הביטוח,
אבל דברים מהותיים העוסקים בכל הסוכנים ייפתרו
באסיפה הכללית – וטוב שכך" ,הוא מסביר.
"עשינו המון למען הסוכנים ,גם אם הם עצמם
לא תמיד מודעים לכך" ,מסכם פרלשטיין את שנות
פעילותו בראשות המועצה" .איני רוצה ליטול קרדיט
מראשי הוועדות השונות ומהנהלת הלשכה ,כי בסופו
של דבר הם אלה שטיפלו בפועל בכל הבעיות שהעלינו.
הצלחנו ועשינו לא מעט ואפילו הרבה מאוד בקדנציה
האחרונה .יש הרבה גזרות שניחתות על הסוכנים  -גם
באלמנטרי וגם בביטוחי חיים  -ואנחנו מטפלים בכל
זה .על רוב הגזירות סוכני הביטוח כלל אינם יודעים .גם
חברי המועצה וגם ראשי הוועדות עובדים קשה מאוד.
כל אותם שליחי הציבור עובדים על חשבון משרדיהם
הפרטיים ,ולפעמים ,במקום למכור פוליסות ,אנחנו
עוסקים בענייני ציבור .אבל זה בסדר גמור .לשם כך
נבחרנו .לא תמיד מצליחים .זה נכון .אבל הצלחנו
בהרבה מאוד דברים" ,הוא אומר.

להתלונן זו לא צורת עבודה
פרלשטיין טורח להדגיש כי גם אם אינן זוכות
לחשיפה או להילה ,ישיבות המועצה חשובות מאוד,
ומחוללות שינויים" .ישיבות המועצה פתוחות לכל
סוכן .כל אחד יכול לבוא ולהאזין לדיונים .כל דיון
הוא לגופו של עניין וכל דיון הוא משמעותי וחשוב ,כי
עולות בו בעיות חשובות למקצוע ,שפוגעות בפרנסה
שלנו .המטרה שלנו היא תמיד להיות קשובים לבעיות
ולסייע ככל שניתן .זה התפקיד של המועצה הארצית
באופן כללי וכך אני רואה גם את תפקידי שלי ברמה
האישית .תמיד לסייע לסוכנים בבעיותיהם ויש לצערי
בעיות רבות .ועם זאת ,אני מודה ,ישנם מקרים שלא
הרגשנו שאנחנו עושים את עבודתנו נאמנה כי לא
תמיד השפענו על מה שצריך" ,הוא אומר ,אך מבהיר:
"אבל אני לא טובל ושרץ בידי .הדברים שכן הצלחנו
להביא לידיעת כל חברי המועצה והלשכה הם הדברים
החשובים יותר ,והם טופלו ובצורה הטובה ביותר".
למרות צערו הרב של פרלשטיין על יחסן של חברות

"ברגע שהיא תהיה האסיפה הכללית ,סמכויותיה יהיו רבות יותר.
הרבה דברים בלשכה אינך יכול להעביר בלי החלטת האסיפה
הכללית ,שעכשיו תהיה המועצה הארצית .יש נושאים שהם
בהחלט מקומיים ולא מצריכים את התערבות האסיפה הכללית"

הביטוח והמפקחת על הביטוח כלפיי הסוכנים ,אכזבתו
הגדולה ביותר היא מהסוכנים עצמם ,ובעיקר הצעירים
שבהם .הם מלאי ביקורת וטרוניות על הלשכה ועבודת
הוועדות ,אך אינם מודעים להקרבה הרבה של שליחי
הציבור" .זו לא השיטה לעמוד על המזבח ולהתלונן על מה
שעושים אחרים .זה לא מרפה את ידינו .איש אינו חושב
להקטין את הפעילות שלו במהלך הקדנציה שבה הוא
משרת מפני שהוא נתן את ידו והצבעתו והתחייבותו להיות
יו"ר ועדה ופעיל בוועדה ואנחנו עומדים מאחורי התחייבותנו
ופועלים למען כל הסוכנים ,כל הזמן!" ,הוא אומר.
"ולמרות הכל" ,הוא אומר" ,זה מקצוע שיש לו הרבה
הילה של נתינה לזולת".

שלב השאלה הזהה
גולת הכותרת של פעילות המועצה
כל החברים עובדים בהתנדבות ונותנים מזמנם ומרצם למען
הכלל בלי כל תמורה כספית ובלי לזכות להערכה הראויה .זו
הקרבה אדירה וזה העניין החשוב ביותר.

מטרות המועצה לעתיד
עם כניסת התקנון החדש לתוקפו ,המועצה הארצית תהפוך
להיות האסיפה הכללית של לשכת סוכני הביטוח ולמעשה תהיה
הפה לכל סוכן בישראל .האסיפה תצטרך להמשיך ולפעול למען
טובת כלל הסוכנים.

באופן אישי ,היכן אתה רואה את עצמך?
אני פעיל כבר  44שנים בלשכת סוכני הביטוח ואין לי עוד יומרות
להתמודד על תפקיד זה או אחר .עם זאת ,אני תמיד מוכן לעשות
כל דבר בשביל לעזור לחבריי הסוכנים ,ואמשיך בכך ככל שאוכל.
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אריק ורדי ,יו"ר ועדת הסניפים והאירועים

"ממשיכי ימצא מערכת
משומנת ומתקתקת"
הגדלת האולמות ,תכנון נכון והתחשבות בצרכים  -כך יצרה ועדת הסניפים והאירועים עניין
והשתתפות ערה בכנסים .יו"ר הוועדה ,אריק ורדי :החדרים בבתי המלון נחטפים מיד עם
פתיחת הרישום לכינוס
להצלחה ,כידוע ,אבות רבים .אחד האבות
האחראים להצלחתם של סדרת הכנסים
ומפגשים שמקיימת הלשכה שנה אחר שנה
ובכל ימות השנה ,הוא סו"ב אריק ורדי ,יו"ר
ועדת סניפים ואירועים בלשכת סוכני הביטוח
ומאחוריו שנות פעילות ציבורית רבה וענפה.
בזכות יכולת ארגון ויסודיות ,הולך וגדל מספר
המשתתפים ומידת העניין בכל כינוס ,מפגש והרצאה,
אומר ורדי" .אחת המטרות שהצבנו לעצמנו ,אני ונשיא
הלשכה ,אריה אברמוביץ ,הייתה לגייס מומחה שיווק,
שיסייע בארגון הסניפים והמחוזות .גייסנו את שי שמש,
מנהל השיווק של הלשכה .ידענו שחייבים ללכת לכיוון
יותר מקצועי בארגוני הכנסים .חיפשנו אולמות להרצאות,
כאלה שהסוכנים ירצו לבוא לשם האזנה להרצאות עצמן
ולא רק למפגשי חברים .המפגשים עצמם נעשים כיום
במסגרת של מרכזים קהילתיים ,מתנ"סים ,אולמות של
מועצות וכד' ,ומספר המשתתפים גדל".

 350נרשמים בתוך יומיים
בשיתוף פעולה של חברי הוועדה ובעצה אחת עם
מנהל השיווק ,בוצעו שינויים ארגוניים רבים ,טכניים
בעיקרם ,אשר שיפרו מאוד את רמת הכנסים ואת
התוצאות רואים בעיניים" .ההשתתפות בכנסים ערה
והחדרים נחטפים כמעט מיד עם פתיחת הרישום
בכל אירוע ,עוד לפני שהנרשמים יודעים מהי תכנית
האירוע .למשל ,בכינוס הנוכחי באילת ,בתוך יומיים
מרגע שנפתחה ההרשמה ,נרשמו כבר יותר מ350-
איש .זה מראה שהכנסים טובים ומעניינים
ואנשים מתעניינים ונרשמים .היו מקרים
שבמכוון קיבלנו החלטה להעביר את
הכנסים לאולמות גדולים יותר כי
רצינו להביא כמות גדולה יותר של
משתתפים .בעבר הם התקיימו
סביב שולחנות ורוב האנשים
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נשארו בחוץ .העברנו אותם לאולמות גדולים  -לאולם
'הבימה' ולבית האופרה .הכוונה הייתה להביא אנשים
לשבת ולשמוע את ההרצאות ולהעשיר את הידע
המקצועי שלהם" ,אומר ורדי.

העברנו את חידון הלשכה מידי
החברות לידי הלשכה

ורדי דואג לציין כי ככלל ,מידת מעורבותה של
הוועדה לאירועים וסניפים בתוכני הכנסים מוגבלת
למדיי וכי על החלק המקצועי אמונים ראשי הוועדות
המקצועיות – ביטוח כללי וביטוח פנסיוני .עם-זאת,
ורדי וחברי הוועדה שלו פעלו גם כדי לשנות הרגלים
שכבר הושרשו .למשל ,חידון הלשכה.
"חידון הלשכה היה תמיד תחת חסותן של חברות
הביטוח" ,הוא אומר" .הן ניהלו את חידון הידע .לקחנו
את המשימה לידיים וכיום החידון הוא חידון של לשכת
סוכני הביטוח" .גם בחלק הטכנולוגי הוכנסו שיפורים
לבלי היכר ,הוא מספר" .הכינוסים היום נראים שונה
לחלוטין מכפי שהיו .הם טכנולוגיים יותר ומאורגנים
יותר .הצבנו לעצמנו מכלול מטרות ועמדנו ברובן".
"המטרה המרכזית הייתה מבחינתי להעלות את
מקצועיות החברים .לשם כך קיימנו סדנאות ליושבי
ראש סניפים ומחוזות ובהן ניסיתי למצוא מכנה משותף
וליצור כימיה ביניהם .שתי סדנאות קיימנו בנושא וזה
בהחלט הצליח" ,אומר ורדי.
הישג נוסף הנזקף ,בין השאר ,לורדי בכהונתו
האחרונה ,הוא כינוס הנשים שהפיק .ורדי מצטנע
ומבקש להעביר את הקרדיט לסגנית הנשיא" .הרעיון
לכינוס נשים היה של הנשים עצמן .סגנית הנשיא ,שוש
כהן גנון ,ביקשה את עזרתי כדי לארגן את הכינוס
הראשון ביום האישה הבינלאומי ונעתרתי ברצון רב.
עשינו את המרב כדי שהכינוס ינחל הצלחה ולשמחתי,
הוא אכן היה מוצלח מאוד".

כל כינוס הוא כמו תינוק גדל ומתפתח
הוועדה משקיעה משאבים ומחשבה רבה בתכנון כל

כינוס וכל אירוע ,מספר ורדי ,ולכן כלפי כל אחד מהם
הוא חש גאווה רבה" .אין כינוס אחד מסוים שבו אני
גאה יותר מאחרים .מכלול הכנסים שכולו הוא שגורם
לי לחוש גאווה .הרבה דברים טובים עשינו במשך
השנים .בשבילי זה כמו תינוק שאתה רואה הולך וגדל
ומתפתח .כל מי שיבוא במקומי ימצא מערכת משומנת
ומתקתקת .אני גאה בכולם" ,משיב ורדי.

המשימות :המיזם הבין-דורי ,מרכז
הפרישה ומיזם הסימולטורים לנהיגה

בלא מעט נושאים טיפל ורדי בכהונה הנוכחית,
בחלקם ימשיך לעסוק גם יו"ר הוועדה הבא וחבריה.
המרכזי שבהם ובו היה מעורב באופן אישי וישיר ,הוא
המיזם הבין-דורי" .זהו מיזם שבא כדי לתת מענה
לצעירים ולמבוגרים שאין להם דור המשך באמצעות
מיזוג והתקשרות בין הצדדים .במשך כשנתיים בנינו
את המודל הזה והוא מוצלח מאוד" ,אומר ורדי ומזכיר
נושאים נוספים שהיה חשוב לו לקדם ,גם שלא בכובעו
כיו"ר הוועדה" .התכנית המרכזית שאני מקדיש לה
את מרב תשומת הלב והיא בעיניי חשובה ומהפכנית
היא תכנית הסימולטורים לנהיגה .אנחנו מנסים
להכניס לרשויות המקומיות חדרי הדמיה לשימושם
של תלמידי נהיגה או נהגים צעירים כדי לשפר את
יכולת ההתמודדות שלהם עם מצבים שונים בנהיגה.
את הסימולטורים בנתה חברה צרפתית מוכרת ,והם
יכולים לתרום רבות לשיפור רמת הנהיגה בכבישים.
אנו מצויים כעת בעיצומו של משא-ומתן עם שתי
עיריות המעוניינות בכניסת המדמים לתחומן .העיריות
אינן מעוניינות בקשר מסחרי עם חברות ולכן הלשכה
תקדם את הנושא ומחפשת נותני חסויות שיממנו את
רכישת המכשירים .זה תהליך שלוקח זמן ואני מאמין
בו" ,הוא מספר.
"נושא נוסף שקידמתי בהתלהבות רבה ,ובלי קשר
לוועדה ,הוא מרכז הפרישה ,שאותו הקמנו בסיוע
ותמיכה אדירים של הנשיא .עוד לפני בחירתו של אריה
אברמוביץ ,זיהינו בעייתיות בהליך הפרישה הקיים.
חברות הביטוח היו אחראיות על תכנון פרישתם של
הסוכנים ,דרך סוכנויות שבבעלותן .נפגשנו עם סו"ב
רון קשת ,שפיתח תוכנה מיוחדת לטובת סיוע בהליך
הפרישה .הוא הציג לנו את התוכנה והתרשמנו ממנה
מאוד .לכן ,לאחר הבחירות פניתי אליו והצעתי לו
לסייע בהקמת מרכז פרישה של הלשכה עצמה ,שיהיה
אובייקטיבי ונטול פניות ,וייתן לסוכני ביטוח חברי
לשכה שאינם ערוכים כראוי לפרישה ואינם יודעים כיצד
לטפל בלקוחותיהם ,את הסיוע וההכוונה הנדרשים .כל
זאת ,בלי מעורבות של חברות הביטוח ,שידעו לגבות
עמלה נדיבה על כל סוכן שפרש .המטרה הייתה לסייע
לסוכן בהליך הפרישה ובקבלת שכר טרחה שמגיע לו,
בלי להתחלק בו עם חברות הביטוח .במשך חודשים
רבים בנינו תכנית פעולה וגיבשנו הסכמים שיגנו על כל
הצדדים ,קיבלנו אישור מהיועץ המשפטי של הלשכה

ויצאנו לדרך .זה נישמע קל אבל הינו צריכים לעבור
הרבה משוכות ולחשוב מחוץ לקופסא .המיזם עובד
כבר כשנתיים .במיזם הפרישה לקחו חלק למעלה
מ 150-סוכנים ,עשרות לקוחות ובחודשים האחרונים
הרחבנו את הפעילות גם למשרדי הלשכה בחיפה .כל
המהלך נעשה בתאום מלא ובשיתוף פעולה עם נשיא
הלשכה והקרדיט על הצלחת הפרויקט מגיע גם לו
ובוודאי לרון קשת .עם זאת ,לצערי ,החברים עדיין
אינם עושים שימוש מספיק במיזם ומתלוננים על כך
שההכנסות ירדו ,אבל כשאפשר להרוויח ממקור נוסף
הם מתקשים לעשות את הצעד הראשון" ,הוא נאנח.
"אבל זה תהליך ובסוף זה יתפוס תאוצה .אין לי ספק".

שלב השאלה הזהה
מהי גולת הכותרת של פעילותך?
התמקצעות בארגון ובתכנון הכנסים והאירועים ,והגברת שיתוף
הפעולה בין ראשי המחוזות והסניפים .בזכות ארגון נכון ועבודה
נכונה ,הכנסים שלנו נהיו טובים יותר ומבוקשים יותר.

מטרות הוועדה לעתיד
להגביר את פעילות המיזם הבין-דורי .הוא מייצר את דור העתיד
של המקצוע.

ברמה האישית ,מהן תכניותיך לעתיד בלשכה?
אין לי תכניות לתפקידים נוספים בלשכה .יש לי עיסוקים לעצמי:
מיזם של  10משרדים שהקמנו יחדיו סוכנות ,מעין קואופרטיב
שלא קיים בארץ .אנו עובדים על זה כבר מ 2010-ואני רוצה
לפתח אותו .אקח פסק זמן מעיסוק בלשכה .אני גאה במה
שעשיתי .תרמתי הרבה ללשכה ולענף ואני מקווה שימשיכו
לקדם את המיזמים שלנו .את מיזם הסימולטורים בהחלט כן
אמשיך לקדם.
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המפתח טמון בגיוס הצעירים ללשכה
מחלקת שימור לקוחות ,גיוס מתמחים והמיזם הבין-דורי :הדרכים לגיוס חברים
חדשים ללשכה .שי שדה ,יו"ר תת הוועדה לגיוס חברים :המיזם הבין-דורי
מרגיע חששות ומסייע בצירוף צעירים
אף גוף או מוסד המבוסס על פעילות של חבריו אינו יכול
להרשות לעצמו לקפוא על שמריו .כדי לייצר עשייה ,אנרגיה
והמשכיות ,על לשכת סוכני הביטוח לפעול ללא לאות כדי
להגדיל כל העת את מספר חבריה .לשם כך הוקמה תת הוועדה
לגיוס חברים בראשות סו"ב שי שדה" .אנחנו פועלים באמת
 365יום בשנה' ,מסביב לשעון' ממש כדי לגייס ללשכה סוכנים
שאינם חברי לשכה .ההתמקדות היא בתכנית צעירים.
"רוב הסוכנים הוותיקים והמבוגרים הם חברי לשכה בהווה או
בעבר וכבר מכירים את פעילותה .הצעירים ,שאינם מכירים אותה ,הם
קהל היעד שלנו .אנחנו נוקטים פעולות רבות ,כגון פנייה לבתי סוכן
גדולים שמעסיקים סוכנים ,וכן למוסדות הלימוד ואקדמיה ,המכללה
לפיננסים וביטוח שלנו ועוד .נציגינו מחפשים את החברים הצעירים
שמגלים עניין כדי ללוות אותם ממש מהתחלה" ,מסביר שדה" .בשנה
האחרונה התחלנו לגייס אפילו מתמחים כחברים בהתניה .אנחנו
נדרשים כל היום לספר על פעילויות הלשכה בעבר ,בהווה ותכניותיה
לעתיד .שיחות אישיות של 'אחד על אחד'".
"במלאכת הגיוס עוסקים כל עובדי ומתנדבי הלשכה ,ובראשם בת
שבע מרקנטי ,האחראית על גביית דמי החבר וקליטתם ,וקרן מלאך,
כשמה היא ,המגייסת שלנו שעוסקת בתחום הגיוס והשימור" .לשם

שי שדה,
יו״ר תת ועדה
לגיוס חברים

עידודם של צעירים להצטרף ללשכה נדרשות פעולות של ממש ,מעבר
לפעולות שיווק והסברה .לשם כך ,מזכיר שדה ,נוצר המיזם הבין-
דורי" .מטרת הלשכה היא לגייס צעירים ולסייע להם .סיוע ממשי הוא
בהבטחת אופק תעסוקתי .לשם כך נוצר המיזם .אנחנו מחברים את
הצעירים ,שאין להם עדיין לקוחות ומשרד ,עם סוכנים ותיקים העומדים
לפני פרישה והם חברים ותיקים בלשכה ,וכבר מיומם הראשון הצעירים
נחשפים לתיקי הלקוחות ולומדים לעבוד מולם ,לפתח ולבנות תיקים
וליצור לעצמם אופק .זה נכון ובריא ומצליח .זו מהפכה של ממש .זהו
ללא ספק ההישג הגדול ביותר שלי בתפקידי" ,פוסק שדה.
אבל המלאכה עודנה רבה" .קשה לדעת כמה סוכנים יש מחוץ
ללשכה .הפיקוח על הביטוח אינו שש לפרסם את הנתון .לפי הערכות,
ישנם בישראל כ 12-אלף בעלי רשיונות לעסוק בביטוח ,מתוכם
כ 9000-סוכנים פעילים .בלשכה יש כ 4,500-חברים ,שהם כחצי.
כלומר ,יש עוד הרבה מה לעשות .המצב היה פחות טוב בעבר .מספר
חברי הלשכה הולך וגדל וזה טוב .אבל לצד הגידול במצטרפים ,יש,
לצערי ,גם פורשים .היום חשוב לנו שחברים יישארו אתנו .לשם כך
הקמנו מחלקת שימור לקוחות".
ואכן ,התוצאות ניכרות בשטח" .בשנתיים האחרונות גייסנו כמעט
 200סוכנים מתחת לגיל  40וזה הישג מאוד גדול .זה מועיל ללשכה,
הופך אותה לחזקה ומוריד את הגיל הממוצע של הסוכנים וזה חשוב
מאוד" ,הוא אומר.

להציף בעיות העולות מהשטח
יו"ר תת הוועדה לאירועים של הלשכה ,ג'קי אמסלם ,מאמין בכוחם של כנסי
הלשכה ללבן סוגיות מקצועיות חיוניות .האתגר :הגדלת מספר המשתתפים
הצעירים בכנסים
"הכנסים נועדו להעלות בעיות וסוגיות שונות שעל הפרק
בעבודתם של הסוכנים ,כגון חוזרים מחייבים של הרגולטור או
השתנות השוק ואתגרי המקצוע" ,אומר סו"ב ג'קי אמסלם ,יו"ר
תת הוועדה לאירועים בלשכת סוכני הביטוח" .אנחנו מנסים
להעלות סוגיות ובעיות המתרחשות תוך-כדי העבודה .מדי פעם
בפעם אנחנו לומדים על נושא מסוים כדי להבין אותו ,אבל את
תוכני הכנסים קובעים ראשי הוועדות המקצועיות כדי להציף
את הבעיות החשובות" ,הוא מסביר.
לדבריו ,גם החברותא היא דבר חשוב מאוד" .אנחנו נפגשים ,מחווים
דעות זה עם זה ,מלבנים סוגיות ,מעלים בעיות מהשטח ,דנים בהן
ומעלים אותן אחר כך לדיון בוועדה" ,הוא אומר.
"כל אירוע שאנחנו עושים מביא אותנו לשיאים חדשים .לכל אירוע
מיוחדות משלו וכל אחד מהם חשוב ונחקק בזכרון .יו"ר הוועדה ,סו"ב
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ג׳קי אמסלם,
יו״ר תת ועדה
לאירועים

אריק ורדי ,עושה רבות למען הצלחת הכנסים ואנחנו מסייעים לו ככל
יכולתנו" ,מחמיא אמסלם.
"הנהגנו דמי רישום מראש .גובים את הכסף מראש כדי להבטיח
את ההגעה לכנסים רגילים ולימי עיון .בדרך זו אנחנו מייצרים אצל
הסוכנים תחושת מחויבות להגיע ,אבל גם מונעים מצב מביך שבו
מוזמנות למשל מנות אוכל למספר מסוים של נרשמים ,ובפועל
מגיעים הרבה פחות .זה גם חסכון כספי ניכר" ,הוא מסביר" .אנחנו
מנסים להביא סוכנים חדשים לכנסים וזה לא קל .אותם אנשים
מגיעים לרוב שוב ושוב וחדשים – פחות .הלשכה פועלת בכיוון
לא מעט :מביאה תלמידים צעירים מהמכללה לפיננסים וביטוח,
מקיימת ימי עיון לסוכנים צעירים ,פועלת למציאת בתי מלון זולים
לסוכנים צעירים ,ובכל זאת יש קושי בהבאת קהלים צעירים .הם
מעדיפים לעבוד מהמשרד באמצעות המחשב והאינטרנט" ,הוא
מסכם.

סוכן הביטוח  -הצומת הפיננסי של המשפחה
יוסי ורסנו ,יו"ר תת ועדת הפיננסים של הלשכה ,מאמין שעתיד המקצוע טמון
בהרחבת מעגל השירותים הפיננסיים של הסוכן .בין התכניות :יעוץ משכנתאות
ומתן הלוואות חברתיות
כדי להגדיל את הכנסתם של סוכני הביטוח ולהרחיב את היקף
פעילותם ,פעלה תת הוועדה לפיננסים בראשות סו"ב יוסי ורסנו
בכמה מישורים ,שמטרתם להפוך את סוכן הביטוח לאינטגרטור
פיננסי .לכן ,מאז קמה במהלך הכהונה האחרונה ,פעלו החברים
בתת הוועדה כדי להקים את המרכז הראשון לתכנון משכנתאות
של לשכת סוכני הביטוח בשיתוף החברות פריים ומנטה.
במרכז יוכלו הלקוחות לקבל ייעוץ בקבלת משכנתה ,תחום
שהיה שמור עד עתה ליועצי משכנתאות מוסמכים בלבד.
"סוכן הביטוח הוא צומת פיננסי של המשפחה – בפנסיה ,בחסכון
קצר טווח ,בחסכון של הילדים ,בהלוואות מהקופות ובכל החלטה
פיננסית .גם כשאדם מבקש לקחת משכנתה ,דבר ראשון הוא ירוץ
לסוכן שלו לבדוק אילו זכויות מגיעות לו .אבל סוכני ביטוח אינם
יועצי משכנתאות ולנו בלשכה אין יכולת להכשירם בתחום .לכן
פנינו לגוף חיצוני מוכר ומוערך ,שעבר את כל הבדיקות שלנו ,מוכר
על ידי אמון הציבור ועובד עם גופים וארגונים אחרים ,והקמנו
בתוך הלשכה את המרכז לייעוץ משכנתאות .המרכז הזה נבנה על
פי הדגם של המרכז לתכנון פרישה ,רק שינינו אותו מעט .המרכז
יפעל בשיתוף-פעולה עם סוכן הביטוח של הלקוח ויסייע ללקוח
להגדיל את הכנסתו ולעצמו להגדיל את מקורות ההכנסה" ,אומר

יוסי ורסנו,
יו"ר תת ועדת
הפיננסים

ורסנו .לדבריו ,התכנית נמצאת רק בתחילתה אך כבר עתה פנו
כ 20-סוכנים להצטרפות למרכז" .הם מביעים עניין קודם כל למען
עצמם ,ויהיו סוכנים נוספים ,ובהמשך אנו מצפים ללקוחות רבים
שיביעו ביקוש לשירות זה" ,הוא מוסיף.
פעולה נוספת שעשתה תת הוועדה בכהונתה זו היא בניית מאגר
כספי להענקת הלוואות חברתיות חוץ-בנקאיות ,בשיתוף חברת טריא.
כ 30-מיליון שקלים גויסו למטרה זו בתוך שלושה חודשים בלבד והם
יאפשרו להעניק ללקוחות שישקיעו במיזם בתשואה גבוהה במיוחד.
כ 150-סוכנים כבר הצטרפו למהלך" .התשואה הממוצעת היא בין 5%
ל 6%-בשנה .זה מאוד גבוה .וגם הסוכן מרוויח את העמלה שלו ,כך
שכולם מרוויחים" ,אומר ורסנו.
"אני חושב שבזמן מאוד קצר שניתן לי ,הצלחנו לעשות מהלכים
מאוד משמעותיים :שיתוף פעולה עם טריא ומהלך המשכנתאות.
החזון היה לחשוף את הסוכנים לשווקים חדשים ושירותים חדשים
שהם לא היו רגילים להיות בהם ובזמן קצר הספקנו הרבה .גם
עשינו כינוס פיננסיים שהיה מוצלח ושר הכלכלה השתתף בו .ישנם
תחומים לא מעטים מחוץ לתחומים המסורתיים של סוכן הביטוח
שאנחנו רוצים לחדור אליהם .אם נהפוך את סוכני הביטוח ליועצים
פיננסים בתחומים נוספים ,כגון משכנתה או פעילות אשראי ,נמצא את
מעמדם הציבורי של הסוכנים בעמדה גבוהה יותר ,נוכל להגדיל את
הכנסותיהם ולסייע ללקוחות" ,מסכם ורסנו.
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אלי אנגלר ,יו"ר ליסוב החברה הכלכלית

"הפכנו לחברה משגשגת,
מצליחה ומרוויחה"
שדרוג המכללה ,הפיכת הכנסים ליעילים ורווחיים יותר וניתוק התלות בחברות הביטוח.
כך הפכה ליסוב החברה הכלכלית של הלשכה למניבה ורווחית .אלי אנגלר ,יו"ר החברה
הכלכלית ,חותם  45שנות פעילות בלשכה בתקווה לעתיד מצוין

בתום  45שנים של פעילות ציבורית במסגרת
לשכת סוכני הביטוח ,מסיים כעת סו"ב אלי
אנגלר ,יו"ר ליסוב החברה הכלכלית ,את
כהונתו ומתכנן את פרישתו הקרובה .רבות
עברה הלשכה מאז נכנס אליה לראשונה ,הוא
אומר .הן המקצוע הן התחום השתנו רבות.
גם החברה הכלכלית השתנתה רבות ,במיוחד
בתקופת כהונתו" .לקחנו חברה שהייתה
בהפסדים ושינינו את פניה" ,הוא אומר.
"המטרה העליונה שלי הייתה לשמור על קופת
האוצר של הלשכה ולגבות את החלטות נשיא הלשכה.
כשנכנסתי ,קיבלתי קופה בהפסדים .החלטתי שאנחנו
לא מפסידים יותר אלא רושמים רק רווחים .ואכן,
סיימתי את הקדנציה ברווח של שני מיליון שקלים.
למשל ,ביטלתי את הרעיון שהנהיג הוועד המנהל
הקודם להוציא  15מיליון שקלים ויותר על שכירת
משרדים .חתמנו על חוזה עם חברת איילון ,בראשות
לוי רחמני ,וקיבלנו ממנה משרדים בזול .יש לנו
כיום לשכה מפוארת וגם שמרנו על הכסף" ,הוא
מסביר.

חברות הביטוח :ממממנות
לשותפות
כדי לייעל את פעולת החברה הכלכלית
ולהגדיל את רווחיה ,שינה אנגלר ,בין השאר,
את יחס הלשכה לכנסים המקצועיים ואת
היחס לחברות הביטוח" .נשיא הלשכה,
אריה אברמוביץ ,קיבל החלטה
ותקדימית,
אסטרטגית
להפסיק את המדיניות
הישנה ולפיה חברות
הביטוח העניקו מחסותן
לכנסים של הלשכה.
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הוא הדגיש שחברות הביטוח הן שותפות שלנו ולא
אפוטרופוס שלנו ואין לנו כל צורך בקבלת חסויות מהן.
ההחלטה הייתה אתית וערכית אבל גם כלכלית .בעבר,
הן הורגלו לתת חסות ובכך לקנות לעצמן מקום וזמן
במושבים השונים בכל כינוס .היום זה נגמר .אין יותר
קניית זמן בכנסים .גם חידון הלשכה נוהל שנים תחת
חסות של חברות הביטוח וגם זה נגמר" ,הוא מציין.
"בהתחלה אמנם חלה ירידה מסוימת בהכנסות
בגלל שינוי המדיניות ,אבל למדנו להתגבר על זה וכיום
אנחנו רואים רק רווחיות .שיתוף הפעולה עם חברות
הביטוח מניב יותר הכנסות מאשר קודם ,גם בלשכה
וגם בחברה הכלכלית .כיום הכנסים מהווים הכנסה
יפה לחברה ,גם הארציים וגם המקומיים .אנחנו גם
מסבסדים לכל חבר שנרשם לכינוס השתתפות של 400
שקלים .זה סייע להגדיל את מספר המשתתפים וגם
להגדיל את הרווחיות" ,הוא אומר.

שדרוג המכללה כמפתח לשגשוג
כלכלי ומקצועי

מפעל נוסף שאנגלר שם לו למטרה בתקופת כהונתו

"אני צופה שבשנים הקרובות נתחיל
לראות מהמכללה הכנסות יפות.
מספר התלמידים והיקף הפעילות
גדלו בצורה ניכרת ,וכך גם מספר
הקורסים וההשתלמויות המקצועיות.
אנחנו מעניקים לכל סוכן את
האפשרות ללמוד ולהתמקצע
ולהתפתח בכיוונים הנחוצים לו"

היה שדרוג המכללה לפיננסים
וביטוח של הלשכה .כידוע ,סכומי
כסף רבים הושקעו במעבר המכללה
למשכנה החדש ובהרחבת היקף
פעילותה כהשקעה לטווח הרחוק.
"הדבר החשוב ביותר שעשינו ותרמנו
בו הוא המכללה .הושקעו כמה מיליוני
שקלים במעבר ואני צופה שבשנים
הקרובות נתחיל לראות מהמכללה
הכנסות יפות .מספר התלמידים והיקף הפעילות גדלו
בצורה ניכרת ,וכך גם מספר הקורסים וההשתלמויות
המקצועיות .אנחנו מעניקים לכל סוכן את האפשרות
ללמוד ולהתמקצע ולהתפתח בכיוונים הנחוצים לו.
הסוכנים מרוויחים והמכללה מרוויחה .יש לנו היום
מנהל מקצועי שעושה עבודה נהדרת .הפכנו למכללה
מודרנית ,פעילה ותוססת ומכניסה כסף .אני רק יכול
להיות גאה במה שהשגנו" ,אומר אנגלר.
קיומה של חברה כלכלית כלל אינו מובן מאליו.
מבחינה היסטורית ,החברה הכלכלית קמה לפני כ25-
שנה מתוך צורך לדאוג לביסוסה הכלכלי של לשכת
סוכני הביטוח" .החברה הכלכלית קמה כי בזמנו כל
תקציב הלשכה היה מגיע מבול הסוכן .מנכ"ל הלשכה
היה צריך לעמוד כמו עני בפתח אצל המנהלים הכלליים
של חברות הביטוח ולקבל מהם את הגמול מבול הסוכן
על כל פוליסה" ,משחזר אנגלר.
"אני החלטתי לעשות מעשה ולשנות את המציאות
ולקחת מחברות הביטוח חסויות לפעילויות בכנסי
הלשכה .הייתי מוכר להם חסויות לטקסי פתיחה וסיום
וימי עיון וכד' .זה הכניס כסף .אבל אז התברר לנו
שלנו ,כעמותה ללא כוונת רווח ,אסור היה לנו להחזיק
רווחים .הפתרון היה להקים חברה בע"מ .הקמנו חברה
בע"מ ועמה הקמנו סוכנות ביטוח של הלשכה והתחלנו
להנפיק ביטוחים קולקטיביים לחברים ולהכניס כסף
ללשכת הסוכנים .עובדה היא שהיום אנחנו מנהלים
מחזור כספי של יותר מ 10-מיליון שקלים" ,הוא מוסיף.

"המטרה העליונה שלי הייתה לשמור על קופת האוצר של הלשכה ולגבות את
החלטות נשיא הלשכה .כשנכנסתי ,קיבלתי קופה בהפסדים .החלטתי שאנחנו
לא מפסידים יותר אלא רושמים רק רווחים .ואכן ,סיימתי את הקדנציה ברווח
של שני מיליון שקלים"

חברות הביטוח הפכו לנטל
אף שברמה האישית הוא שבע רצון מהישגיו ותרומתו
ללשכה ולסוכני הביטוח ,לאנגלר לא מעט ביקורת על
מצבה של מערכת הביטוח כיום ובמיוחד על יחסן של
חברות הביטוח כלפיי הסוכנים.
"לצערי ,חברות הביטוח כיום הפכו לנטל ולא
לנכס .הן מהוות בעיה לכל הענף .התנהגותן מהראש
ועד למטה הפכה להיות שלילית לגמרי .כשהתחלתי
בענף הביטוח ,חברות הביטוח עשו כל מאמץ שלא
להגיע לבתי המשפט ולסייע ככל האפשר לסוכנים
ולמבוטחים .היום הן לא רוצות לשלם וממהרות
להגיע לבתי המשפט .רמת השירות הידרדרה ,החלק
המקצועי הדרדר גם הוא .רבים מנותני השירות
בחברות הביטוח הם אנשים לא מקצועיים ולא יודעים
את עבודתם .המטרה היחידה של חברות הביטוח כיום

היא להגדיל את הרווחים ואת הבונוס למנכ"ל בסוף
השנה .הסוכנים לא מעניינים אותן .גם הלקוחות לא.
זה עצוב ומכעיס" ,אומר אנגלר.
"המעבר לשירות אוטומטי שהולך ומשתלט על עולם
הביטוחים ,גם הוא פוגע קשות בסוכנים ובלקוחות .אין
היום עוד יחס אנושי .הכל נמדד רק לפי שיעור הרווח.
גם רבים מהלקוחות לא מבינים את הצורך בסוכן.
הם לא מבינים שבלי הסוכן שידאג להם בעת צרה,
בתביעות ובתשלומים או הסדרה – מצבם היה בכי רע",
הוא אומר.
לקראת פרישתו ,מביט כעת אנגלר אל העתיד וצופה
לחברה הצלחה רבה" .אני משאיר אחריי חברה יציבה,
טובה ומסודרת ,עם מנכ"ל חדש וטוב ששולט בעניינים,
עם צוות מצוין ומכללה מצוינת .אם האנשים הבאים
ירצו את טובת הלשכה ויפעלו למען הכלל  -אני בטוח
שהעתיד יהיה יוצא מן הכלל".

שלב השאלה הזהה
גולת הכותרת של הישגיך
שאיפתי היתה להעניק גב מלא לנשיא ולתמוך בו בכל החלטותיו
ולתמוך כספית במהלכים השונים וכך עשינו .זהו תפקידו של יו"ר
החברה הכלכלית כפי שאני רואה אותו.

מטרות החברה לעתיד
להמשיך לפעול לקידום המכללה והכנסים ולטובת כלל הסוכנים.

ברמה האישית ,לאן מועדות פניך?
אני מסיים כעת  45שנות פעילות מגוונת וענפה בלשכה ופורש.
בשנה הבאה אהיה בן  75ואני מכין לעצמי מתנת יום הולדת
ופורש לדיור מוגן .כעת תורם של הצעירים לאחוז במושכות
ולהמשיך את העבודה.
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אשר סייפר ,יו"ר המכללה לפיננסים וביטוח

הגוף המוביל בישראל
בלימודי ביטוח
משכן חדש ומתקדם ,הנהלה חדשה ,צוות מרצים חדש ,ריענון תכניות לימודים וקבלת
הכרה רשמית – אלה השינויים מרחיקי הלכת שחלו במכללה לפיננסים וביטוח של
הלשכה .אשר סייפר ,יו"ר המכללה 1,200 :תלמידים למדו במסלולים השונים במחצית
השנה הראשונה ועוד היד נטויה
לפני קרוב לשנתיים נחנך ברוב הדר משכנה
החדש של המכללה לפיננסים ולביטוח של
לשכת סוכני הביטוח .מאות אלפי שקלים
הושקעו במעבר למבנה החדש שברחוב המסגר
 42בת"א  -מעבר שלא היה מובן מאליו כלל וכלל
ודרש יוזמה ונחישות ,לצד ההשקעה הכספית
הניכרת בסיועו של יו"ר איילון ,לוי רחמני.
"מעבר המכללה למשכנה החדש היה המטרה
העיקרית של הוועדה במהלך הקדנציה האחרונה",
אומר סו"ב אשר סייפר ,יו"ר המכללה" .עם כניסתי
לתפקיד ,קיבלתי מוסד מיושן והיה ברור שהוא
מחייב רענון .המכללה סבלה ממכלול בעיות בניהול,
בתשתיות ,בצוות ההוראה ובתכניות הלימודים.
המוסד לא תאם את הרמה הנדרשת ממוסד השכלה
גבוהה מודרני שתלמידים אמורים לשבת בו בנוחות
וללמוד .כשנכנסתי לתפקידי ,נמצאתי שם למעשה
לבדי .לא היה לי ועד מנהל וסברתי שאי אפשר לקדם
מוסד אקדמי בלי צוות ניהול מלא .שכרנו יועץ
ארגוני מיוחד לבחון את המצב ולייעץ לנו דרכי
פעולה ,ובעקבות הדוח המיוחד שפרסם ,הוקם
ועד מנהל ובו משתתפים נציגי המחוזות הגדולים.
בוועד המנהל ישנם  7חברים וכל-אחד תורם את
חלקו .אני כבר לא לבד פה וזה מצוין".

שכרנו שירותי יועץ ארגוני ואדריכל;
ההשקעה הכספית  -ניכרת

הקמת ועד מנהל הייתה רק הצעד הראשון
בפעילותו של סייפר כיו"ר .בעצת היועץ הארגוני
המיוחד ,הוחלט לאתר למכללה מבנה חדש ומשודרג,
אשר יוכל לא רק לספק תשתית לימודים
ראויה לתלמידיו ,אלא גם להגדיל את
מספר התלמידים ולהרחיב את
פעילות המוסד.
את זה אי אפשר היה לעשות
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לבד ,מסביר סייפר" .קבוצת תומכים גדולה מלווה את
המכללה מזה למעלה משנה וחצי .כשנכנסתי לתפקיד,
מצאתי שהמכללה עבדה בלי שיטת עבודה מוסדרת.
בעצה אחת עם המנכ"ל הקודם של הלשכה התחלנו
לפעול כדי לארגן מחדש את המכללה .ביקשנו מהיועץ
החיצוני שנשכר שיחווה דעתו וייתן המלצות כיצד יש
להפעיל את המכללה ולהקים את המסגרת הארגונית
החדשה; כיצד יש לבנות כיתות לימוד ומסגרת
מנהלתית של המכללה ,והסכמנו שיש להשקיע סכומי
כסף גדולים לשם כך .ראשית הוחלט להעביר את
המכללה למשכנה החדש .במקום  2כיתות לימוד יש לנו
כעת  4כיתות לימוד .כדי להחליט איך יחולקו הכיתות,
הושקעה עבודה רבה מאוד בתכנון .לצד היועץ הארגוני,
הפעלנו גם אדריכל .מנכ"ל הלשכה ,רענן שמחי,
ומנהל המכללה ,רונן דניאלי ,לקחו חלק פעיל בתכנון,
הושקעו עשרות שעות עבודה ,כולל מעורבות של יו"ר
ליסוב ,אלי אנגלר; הייתה השקעה כספית ניכרת מאוד
בהסבת המבנה ללימודים .כשאני מסתכל על התוצאה,
אני מרוצה מאוד .כל זה לא היה מצליח לולא מסירותו
המוחלטת של המנהל רונן דניאלי ,הנמצא בסה"כ
כשנה בתפקיד ,ומנכ"ל הלשכה .השניים באמת עושים
עבודת קודש בלי מגבלות זמן .השעות שהם מבלים
במקום הן מעל ומעבר לכל המתוכנן" ,מחמיא סייפר.
פתיחתה המחודשת של המכללה אכן הזרימה
דם חדש בעורקי המוסד הוותיק ,ונראה כי עוררה
אותו לתחייה מחודשת .אבל במעבר לבדו ובתשתית
המשודרגת אין די .כדי לשקם מוסד לימודים יש צורך
לבנות לו גם תכנית לימודים נכונה וצוות מקצועי
ואיכותי .זה ,אומר סייפר ,היה אכן השלב הבא.

כ 1200-תלמידים במחצית הראשונה
של השנה

"קלטנו מנהל חדש שבא מתחום המכללות והתחלנו
לבנות תכנית לימודים חדשה .גויסו גם מרצים
חדשים .כיום אנחנו מקיימים כמה מסגרות ומובילים

ˆגידול של  15%במספר הקורסים
ב 2017-לעומת .2013
ˆ  7נושאים חדשים נכנסו לתכנית
הלימוד השנה לעומת ממוצע של 1
בשנים קודמות.
ˆ  13השתלמויות חדשות לחברי
הלשכה ב 2017-לעומת ממוצע של
 1בשנים קודמות.
ˆבארבעת ענפי הביטוח ,ממוצע
ההצלחה בבחינות עומד על 85%
לעומת  60%ארצי.
בכמה תחומים .אנחנו הגוף המוביל בישראל המלמד
יסודות דיני ביטוח בצורה מסודרת .אנחנו מלמדים
כלכלה ,סטטיסטיקה ,חשבונאות ,וכל הקשור לביטוח
פנסיוני .אנחנו הגוף המרכזי בארץ המלמד ביטוח רכוש
ומעניק שני רישיונות שונים .בתחום המקצועי הבאנו
כמה השתלמויות שלא היו לנו בעבר :השתלמויות
שיזמה ועדת בריאות וסיעוד בתחום הקידום הרפואי,
השתלמות בנושא ביטוח לאומי ,בנושא מאגרי מידע
וסייבר .ישנן השתלמויות נוספות שחברים יזמו,
למשל :נושא הסניורים  -זהו מיזם חדש ופורץ דרך.
צריך להודות לחברי הוועד המנהל במכללה שפעלו
להקמתו" ,הוא אומר.
והתוצאות אפוא ,מיהרו לבוא .במחצית הראשונה
של  2017נפתחו  13השתלמויות חדשות ובהן
השתתפו  407חברי לשכה .כ 1200-תלמידים בסה"כ
למדו במסלולים השונים במכללה באותה התקופה.
המסלולים המובילים היו קורס בסיסי ,קבלת רישיון
וקורס דו שנתי של חברות הביטוח .אפילו במהלך
הקיץ ,בחודשים יולי-אוגוסט ,תקופת פגרה במוסדות
ההשכלה הרגילים ,למדו במכללה יותר מ400-
תלמידים .המכללה מציגה גם אחוזי הצלחה גבוהים
של תלמידיה :בארבעת ענפי הביטוח ,ממוצע ההצלחה
בבחינות המקצוע עומד על  85%לעומת  60%ארצי;
בארבעת ענפי הפיננסים ,שיעור ההצלחה של בוגרי
המכללה עומד על  50%לעומת  35%בארצי .הישג
חשוב נוסף של המכללה היא קבלתה כמוסד השכלה
גבוהה מוכר של משרד הכלכלה .אישור זה מאפשר
לחיילים משוחררים לנצל את כספי מענק השחרור
לצורך לימודי מקצועות הביטוח והפיננסים במכללה.

סוכן שלא יתמקצע – לא ישרוד
במקצוע

סוכנים ותיקים להגיע להשתלמויות מקצועיות,
סייפר סבור כי המציאות היא המייצרת את תחושת
המחויבות של הסוכנים .הם מבינים כי בלי השתלמויות,
הם יתקשו להצטיין בעבודתם.

"סוכן שאינו מתעדכן בשינויים הרבים והחשובים
בתחום שהתרחשו בשנתיים האחרונות ואינו מתאים
את עצמו למציאות המשתנה ,מוצא את עצמו מחוץ
למשחק .חד וחלק .סוכן שלא יודע להתמקצע
ולעשות שימוש במערכת ולפעול בהתאם להוראות
הרגולטור ,חוזר המפקח וכד' ,ולא יתעדכן בתכניות
החדשות והמחייבות  -לא יוכל לשווק את התכניות
וימצא את עצמו מחוץ למשחק .עתיד עולם הביטוח
ייראה אחרת מכפי שהוא היום .כפי שישנם משרדי
עורכי דין שעוסקים בתחומים שונים ,גם אצלנו תהיה
התמקצעות בתחומים שונים .לסוכן הבודד לא תהיה
אפשרות להתקיים הוא ייעלם מהשוק .זהו תפקיד
המכללה כפי שאני רואה אותה ,כלומר לתת לכל
מי שמבקש להתמקצע בנושאים נוספים את הכיוון
המתאים ולעזור להם בכל נושא ונושא בצורה יסודית
ומסודרת .הסוכנים מבינים זאת היטב" ,הוא מסכם.

שלב השאלה הזהה
גולת הכותרת של הישגיך
גולת הכותרת של כהונתי היא ללא ספק קביעת נוהלי עבודה
חדשים למכללה .נהלים אלה מלווים את הצוות התפעולי של
המכללה ועיצבו סטנדרטים חדשים המסייעים בארגון נכון של
העבודה .קודם לא היו לנו נהלים כאלה.

מטרות לעתיד
ישנם קורסים למתכנני פרישה שמחליפי בתפקיד יצטרך לקדמו
ולתת לו דגש .ישנם נושאים נוספים רבים ומגוונים לטפל בהם.
צד נוסף בהכנת המכללה לעידן החדש הוא הכנת המבנה
בחיפה ,הכולל שיפוץ כללי והתקנת רהוט ואבזור חדש.

ברמה האישית ,לאן מועדות פניך?
ברמה האישית ,אני מסיים קדנציה .איני יכול להמשיך בתפקיד.
כך קובע התקנון וזה גם בריא ונכון .טרם החלטתי מה אעשה
בלשכה .מילאתי שורה ארוכה של תפקידים במהלך מספר
קדנציות .הייתה לי פעילות גם מחוץ למכללה .התבקשתי לפעול
גם בתחום הפרלמנטרי ,הייתי חבר מועצת עיר שנים רבות ולכן
אין לי צורך להמשיך בתפקיד לנצח .אני מרוצה מפועלי וכעת
מרגיש חופשי .בהחלט ארצה לתרום אך איני יודע כיצד .אשב עם
חבריי ונחליט.
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אבי ברוך ,יו"ר ועדת הכספים

"שמרנו על איזון
בלי להעלות דמי חבר"
אבי ברוך ,יו"ר ועדת הכספים של הלשכה ,גאה על קידום צעירים ושמירה על כספי
החברים :אנחנו מסבסדים השתלמויות וכנסים ,מעניקים הלוואות לחברים
שר אוצר ,כידוע ,נחשב בדרך-כלל לתפקיד
בלתי אפשרי .יהא גודל הקופה אשר יהא ,לעולם
יחסר כסף לפעילות זו או אחרת .ניהול כספיה
של עמותה אינו שונה באופן מהותי מניהול כספי
מדינה ,למעט עובדה אחת :בעמותה ,בניגוד
לקופת אוצר המדינה ,אסור לשמור רזרבות .הכל
חייב להיות מאוזן ,כמעט עד השקל האחרון.
את סו"ב אבי ברוך ,המסיים כהונה בראשות ועדת
הכספים של הלשכה ,הקו הנוקשה הזה דווקא לא
הרתיע .להפך .הוא שימש אתגר בהתנהלות היום-
יומית בכספי החברים.
"המטרה הראשונה היא תמיד לשמור על כספי
החברים .לשמחתי ,עמדנו בזה בהצלחה עם כל
המגבלות של הוצאות מול הכנסות .חשוב לציין,
דמי החבר ללשכה לא הועלו כבר  17שנה .ההכנסות
לא עולות אבל ההוצאות גדלות כל הזמן ובכל-זאת
הצלחנו לשמור על איזון .בכך נחלנו הצלחה" ,אומר
ברוך.

שום שקל לא ייצא בלי בדיקה
קפדנית

"לא פשוט כלל וכלל לנהל תקציב ,ובוודאי
שלא לנהל תקציב של אלפי חברים .אבל אנחנו
עשינו זאת ביושר ובהגינות" ,אומר ברוך" .רק
לאחרונה הייתה ביקורת של רשות המסים
ולשמחתי ,קיבלנו ציון מעולה ולא נתגלתה אף
לא תקלה אחת .אני זוקף זאת לזכות ההתנהלות
הנכונה של כל העושים במלאכה .אנחנו מקפידים
על כל קוצו של יו"ד וכך עובדים בלי תקלות.
כיו"ר ,דרשתי ועמדתי על כך
שתקנון הלשכה ייושם
בכל הקשור לחתימות
על חוזים ותשלומים;
שכל הוצאה כספית
וחוזה מול ספק יחייבו
קודם כל חתימה שלי,
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כפי שמחייב התקנון ,ורק לאחר בדיקתי את העלות
ואת המקור התקציבי ואישורי יועבר התשלום .עמדתי
על כך לכל אורך הקדנציה והטמעתי זאת בקרב כל
הגורמים ,החל מנשיא הלשכה ועד לכל גורם שביקש
לממש תכניות ומיזמים שונים".
עם כניסתו לתפקיד ,מספר ברוך ,התווה לחברי
הוועדה מדיניות מרכזית מחייבת :תמיד להאזין לכל
הצרכים והבקשות ולבחון את יכולת ביצועם במסגרת
התקציב" .מה שהיה אפשרי במסגרת התקציב –
ביצענו .אבל היו גם מקרים שהצריכו חריגה ,ובשביל
מטרה טובה ,אישרנו גם לחרוג מהתקציב" ,הוא אומר.
"תמיד שמנו לנו למטרות קווים מנחים לתקציב וניסינו
לעמוד בהם ככל הניתן למעט בלת"מים ,כמו תביעה
של ביטוח ישיר וכד'".

המכללה המחודשת :החל משנת 2018
תחל להיות רווחית
ככלל ,תקציב הלשכה מורכב משני מקורות הכנסה:
דמי החבר ללשכה – זהו המקור העיקרי של הלשכה,
והכנסות החברה הכלכלית .תחת החברה הכלכלית
נמצאים שני גופים :סוכנות הביטוח של חברי הלשכה,
והמכללה לפיננסים וביטוח של הלשכה .כידוע,
המכללה עברה בשנה שעברה למשכנה החדש לאחר
השקעת סכומי כסף ניכרים בשיפוץ והרחבה .אלה היו
הוצאות לא פשוטות ללשכה ,אך ברוך אופטימי" .היה
חשוב מאוד לשדרג את המכללה ועשינו זאת בכל
התחומים :בטכנולוגיה ,בתכנים ובכח-אדם .לקחנו
על עצמנו למטרה את השנים  2016-17כשנות בנייה,
כשהמטרה היא שכבר בשנה הבאה המכללה תהפוך
ליחידת רווח ללשכה .כמובן שהקורסים שאנחנו
מציעים לחברים וההשתלמויות הם מסובסדים ובעלות
מאוד מאוד נמוכה .זה נועד לעודד אותם להירשם
להשתלמויות הרבות שלנו .למשל ,מיזם הסניורים
שקיימנו .קיימנו חמישה מפגשים בליווי חברת אימון,
ועלות הסדנה כולה הייתה  500שקלים לכל חבר .זה
כמעט חינם" ,הוא אומר" .פנינו לפנים תמיד ,לראות
מה אנחנו יכולים לעשות עוד למען החברים ולתכנן

השתלמויות בהתאם לצרכים המשתנים".
"דמי החבר" ,שב ברוך ומזכיר" ,לא השתנו כבר
 17שנה ועומדים על  1260שקלים לשנה לחבר68% .
מחברי הלשכה משלמים דמי חבר מלאים .אבל ישנה
הנחה של  50%על כל בן משפחה נוסף שמצטרף ,וכן
הנחה לחבר מעל גיל  .75מגיל  80החברות היא ללא
עלות .גם סוכן חדש שמצטרף ללשכה נהנה מפטור
מדמי חבר לתקופה מסוימת .הכנסה נוספת יש מימי
עיון וכנסים ,וכמובן ,מעמלות ביטוחים של סוכנות
הביטוח .שאיפתנו ל 2018-היא להגדיל את ההכנסות
מפרסום בעיתון ובאתר הלשכה" .לדבריו ,יש לעתים
מקום להתחשבות גם במצבם הכלכלי של החברים.
"אנחנו מנסים ללכת לקראת החברים ככל האפשר.
מנכ"ל הלשכה רשאי לתת הנחות כאלה ואחרות למי
שנזקק ,בהמלצת ראשי המחוזות .כמו-כן ,יש לנו
קרן הלוואות של החברה הכלכלית לטובת חברים
שנזקקים .מטרתנו היא לסייע ככל האפשר".

"רק לאחרונה הייתה ביקורת של
רשות המסים ולשמחתי ,קיבלנו ציון
מעולה ולא נתגלתה אף לא תקלה
אחת .אני זוקף זאת לזכות ההתנהלות
הנכונה של כל העושים במלאכה.
אנחנו מקפידים על כל קוצו של יו"ד
וכך עובדים בלי תקלות"

אין רזרבות – אבל יש שייר לימים
קשים

שמירה על איזון תקציבי היא ,כאמור ,הוראה ברורה
של רשם העמותות .אבל אין זאת אומרת שאין שום
מקום למה שמכונה "קופה קטנה"" .רשם העמותות
מאוד מקפיד בעניין ואוסר על שמירת רזרבות
בעמותות .מצד שני ,הוא מעודד להשאיר בצד סכום
כסף מסוים 'ליום שחור' .היו לנו הרבה מאוד רזרבות
וניצלנו את כולן לפעילות למען הסוכן ,כמו למשל
מסעות פרסום רבים שעשינו בכהונה הנוכחית .רוב
רזרבת הכסף נמצאת בחברה הכלכלית .בעמותה מותר
כאמור לשמור שייר ולא יותר מזה .אסור לנו לשמור על
רזרבות .זה כסף של החברים .אם הצטברו עודפים –
צריך להחזירם לחברים .זה הנוהל" ,הוא אומר.
ברוך מזכיר בגאווה כמה פעילויות תקציביות
מיוחדות שעשתה הוועדה בראשותו" .אנחנו מתקצבים
בתקציב נפרד את פעילות הסוכנים הצעירים לדוגמא.
זאת ,נוסף על התקציב הרגיל שהם מקבלים במסגרת

המחוזות והסניפים שהם משויכים אליהם .אני מאמין
בסוכנים צעירים ובקידומם ודאגתי לעשות זאת
בוועדה .כמו-כן ,בכינוס באילת אנחנו מתקצבים כל
אורח שבא ובן זוגו ב 450-שקלים לאדם .זה מה שמתיר
לנו החוק .בין אם הוא חבר לשכה ובין אם לא .מטרתנו
לעודד כמה שיותר סוכנים להשתתף בכנסים באילת
והסיוע שלנו תורם לכך ,כי לא לכל סוכן יש יכולת
כלכלית לממן שהות בבית מלון כמה לילות" ,מסכם
ברוך.

שלב השאלה הזהה
גולת הכותרת של הישגיך
גולת הכותרת היא ללא ספק הרכב הוועדה .הוועדה מנתה 9
צעירים ,מתוכם " 7בנים ממשיכים" ,כלומר דור המשך .מעולם
לא הייתה וועדה כזאת .היתרון בכך הוא היכולת להכשיר את
דור ההמשך של המקצוע לעשייה למען הסוכן .הרי אנחנו לא
נשאר פעילים לנצח .הצעירים ייחשפו לפעילות ויקבלו טעם של
עשייה למען האחר .הם עשו זאת בהצלחה מרובה ,היו מעורבים
בכל התהליכים שבהם שיתפתי אותם ובכל הישיבות ,גם בכאלה
שהם לא היו בהכרח אמורים להשתתף בהן .תמיד לקחתי 2-3
חברים צעירים כדי שיחוו גם את הנהלת הלשכה ,הוועדות
השונות והפעילות .בחודש מאי השנה קיימתי ישיבה ובה שיתפתי
לא רק את החברים הצעירים אלא גם את הוריהם .חלקם פעילים
גם-כן בלשכה .הענקתי להם תעודות הוקרה על העברת שרביט
הנתינה והפעילות מדור לדור .זו היתה ישיבה מרגשת מאוד .זו
הפעם הראשונה שבה דבר כזה קורה בלשכה.

מהן מטרות הוועדה לעתיד
אנחנו יושבים עכשיו על תקציב  ,2018שישרת את ההנהלה
החדשה ,תהיה מי שתהיה ,וייתן לה בסיס מאוזן וראשוני
להתנהלותה וצרכיה .אנחנו לוקחים בחשבון כל מיני פעילויות,
לאו דווקא שגרתיות ,כמו למשל מיזם הסניורים ,שהוא שיתוף
פעולה בין צעירים למבוגרים ,ושלל פעילויות חברתיות .אני מקווה
שהוועדה הבאה תמשיך בכך.

ברמה האישית :תכניות לעתיד
עתידי תלוי ברצונו של הנשיא הבא .שאיפתי להמשיך לתרום.
אשמח להמשיך לתקופת כהונה נוספת בתפקיד .התקנון
מאפשר לי זאת.
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מיכל וינצר ,יו"רית ועדת פעילות וקשרי קהילה

 4,000שגרירים של רצון טוב
בכל רחבי הארץ
 4פעמים בשנה נוטלים לידיהם עשרות סוכנים מתנדבים של הלשכה כלי עבודה ויוצאים
לשפץ מבנים מוזנחים בקרב קהילות מוחלשות בחברה .מיכל וינצר ,יו"רית ועדת פעילות
וקשרי קהילה :אנחנו תורמים לקהילה ומשפרים את תדמיתו של סוכן הביטוח
סו"ב מיכל וינצר מבקשת לשנות את תדמיתו
הציבורית הבעייתית של סוכן הביטוח ,תדמית
שנפגעה בין השאר גם בסדרת הפרסומות של
ביטוח ישיר .לפיכך ,היא שמה לה למטרה עליונה
להפעיל את ועדת הפעילות וקשרי הקהילה
שהיא עומדת בראשה לעשיית מעשים טובים
למען הציבור" .הוועדה היא חלון הראווה של
הלשכה בקהילה .הפעילויות שאנו עושים הן גם
כדי לעשות טוב וגם כדי שיבינו ויראו מהו סוכן
הביטוח" ,אומרת וינצר.
"חשוב שיראו אותנו בהקשרים חיוביים ולא
שליליים .כשנפגשים אתנו בפעילות שלנו ,לומדים
לראות את סוכני הביטוח בפן של נתינה ,וכך מסייעים
לשפר את התדמית שלנו" ,היא אומרת.
מאז הוקמה הוועדה ,עושה וינצר לילות כימים
במאמצים לאיתור משימות להפעלת הסוכנים
המתנדבים" .לרוב הפעילות נמשכת יום אחד.
מטרתנו היא לסייע לקהילות מוחלשות ,נזקקות,
כאלה שאין מי שדואג להן .בעיקר עולים יוצאי
אתיופיה ,אוכלוסייה קשת יום ,נוער במצוקה
וכד' .לוקחים לנו למשימה מתנ"ס ,בי"ס או
גן ילדים ועושים לו חידוש או שיפוץ" ,מייק-
אובר" .אנחנו עושים גם ימי פעילויות לילדים
עם צרכים מיוחדים או נערים בסיכון או
חסרי עורף משפחתי .עשינו להם פעולות
אתגריות ,פארק חבלים .ניסינו
להדגים להם דמות של מבוגר חיובי.
הסוכנים עצמם עושים זאת במו
ידיהם .בקלות היה אפשר לשכור
שירותי אנשי מקצוע ולממן את
השיפוץ אבל לא זו המטרה
שלנו .המטרה היא שאנחנו
נעשה זאת במו ידינו:
לצבוע ,לשפץ ,לבנות.
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לוקחים כלים לידיים ומתחילים בעבודה .זה לא מובן
מאליו לסוכני ביטוח מעונבים להתנתק מהמשרד הנוח
והמזגן המפנק ולצאת לעבודות שיפוצים .ובהתנדבות
מלאה כמובן" ,היא מספרת בגאווה.

מאתרים את הפעילויות בעצמנו .כל
משימה נבחרת בקפידה
זה אולי לא מובן מאליו ,אבל ,לדברי וינצר ,קל מאוד
לגייס סוכנים לכל משימה .למעשה ,לרוב רשימת
המתנדבים ה"קופצים" על המשימה מתמלאת בתוך
שעות בודדות מרגע ההרשמה" .אנחנו מוציאים
איגרת ובה מסבירים על הפרויקט ומחכים להרשמה.
בד"כ כבר באותו היום נרשמים רוב המשתתפים .יש
מקום עד ל 30-משתתפים ,וכך נסגרת ההרשמה.
מבין המשתתפים ,ישנה קבוצה מסוימת של סוכנים
שתמיד באים ,גרעין מסוים .השאר משתנים ממיזם
למיזם .לשמחתי ,מדובר בקבוצה הטרוגנית לחלוטין,
בני מכל הגילים ,צעירים ומבוגרים ,ומכל הארץ .זה
מחמם את הלב .והם נהנים מכל רגע ובתום הפעילות,
בדרך הביתה ,הם כבר מתעניינים לדעת מה הלאה ,מה
מתוכנן להמשך" ,היא אומרת.
 4פעילויות עושה הוועדה בשנה אך איתור המשימות
איננו קל .חברי הוועדה מסיירים בכל רחבי הארץ
ומחפשים את המיזמים בעצמם .השיקול המרכזי
בבחירה הוא היכולת לגרום שינוי אמיתי ומרגש לקהילה,
היא אומרת" .אנחנו מסיירים ומחפשים יעדים וקובעים
פגישות .משוטטים ממש בכל הארץ ,נפגשים עם גורמים
שונים עד שמאתרים משימה ראויה ומתאימה לנו".

פרח צהוב מילד בן  ,10וחיוך מקיר לקיר
"כל הפעולות מרגשות ,אך אחת זכורה לה במיוחד.
יצאנו למתנ"ס ששרת את בני הקהילה האתיופית
כדי לשפצו .שם הרגשתי שאנחנו באמת משנים את
המציאות גם לקהילה המבוגרת וגם לצעירים .כשהגענו

לא היה כלום .היה מתנ"ס מוזנח ברמות קיצוניות ממש.
פחדתי להתקרב לשם .כשנכנסנו ונפגשנו עם המנהלים
ועם בני הקהילה ,הבנו שאפשר להשפיע ולייצר הבדל
אמיתי .ובאמת ,בתום יום עבודה ,ראש העירייה רוביק
דנילוביץ' הגיע לברך ואתו מנהלים בכירים בעירייה.
הם נדהמו ממה שעשינו .וכמובן ,בני הקהילה עצמם.
ילד בן  10מהקהילה קרב אליי ,נתן לי פרח צהוב בתום
היום ,חייך חיוך רחב ,מקיר לקיר ,אמר תודה והלך .זו
הייתה צביטה בלב .מרגש מאוד" ,היא מתארת.
"רוב הפעילויות שלנו הן יומיות .אבל ,בקרית-שמונה
אנחנו עושים פעילות בשיתוף איתוראן והיא נמשכת
יומיים וכוללת לינה .כך יש לנו אפשרות לעשות דברים
עוד יותר רציניים .אחד המיזמים שעשינו שם היה בבי"ס
ברנקו וייס ,בי"ס לנוער בסיכון .במשך יומיים בנינו להם
קפיטריה כדי שלא יסתובבו ברחובות ויהיה להם איפה
לאכול ולשתות .התוצאה הייתה קפיטריה ברמה שלא
הייתה מביישת קפיטריה ברמת אביב גימל".
וינצר ובעלה הקימו לפני  12שנים את עמותת
"גיבורים קטנים" המסייעת לילדים בפיגור קל
עד בינוני והיא דואגת לשלב את פעילויות הלשכה
בפעילויות העמותה.
"יש לנו צוות בלשכה שבא למקום ומאפר את הילדות
והילדים ,מצייר להם קעקועים ,מסדר תסרוקות וכד'".

עשרות סוכנים יעניקו הרצאות
מקצועיות בחינם לחיזוק קשרי הקהילה

לצד הפעילויות ההתנדבותיות למען הנזקקים,
הוועדה עוסקת גם בחיזוק קשרי הקהילה .לוינצר
זה חשוב לא פחות" .ידענו שאנחנו רוצים לחשוף
את פעילותנו גם לקהילה הרגילה ,לא רק לנזקקים
ולמסכנים .יש לנו מעל  4,000סוכני ביטוח בכל רחבי
הארץ ,כלומר ,יש לנו מעל  4,000שגרירים בכל רחבי
הארץ .הם צריכים להיות שגרירים של רצון טוב
ונתינה .פניתי לסגנית הנשיא שוש כהן גנון ויחדיו
יצאנו במיזם קשרי הקהילה שפניו בעיקר לנשים .פנינו
לארגוני נשים כמו ויצו ונעמת ,ובנינו תכנית להעברת
הרצאות מקצועיות בקהילה ,כלומר ,להנגיש את
המידע המקצועי שלנו לקהילה .לא לקהילת נזקקים
אלא לקהילות עירוניות רגילות ,במתנ"סים שכונתיים
וכד' .המטרה אינה להשיג לקוחות חדשים לסוכנים
אלא פשוט להנגיש את המידע לציבור הכללי ולחשוף
את הסוכנים לקהילה .לשם כך ,נזמן אותם לימי עיון
והשתלמויות במכללה כדי ללמוד למשל איך לעמוד
בפני קהל ולהרצות וכד' .הפעילות תתחיל בקרוב,
כנראה לביצועה של הוועדה הבאה" ,אומרת וינצר.
פעילות נוספת במסגרת קשרי הקהילה מתבצעת עם
עמותת "רוח נשית" ,עמותה המסייעת לנשים מוכות
נפשית ופיסית .אנחנו רוצים להביא לשם סוכנות שלנו,
רק נשים כמובן ,שתשבנה עם הנשים ותענקנה להן
ייעוץ פנסיוני וביטוחי כדי לסייע להן .גם זה יתחיל רק
בכהונת הוועדה הבאה".

"אנחנו מסיירים ומחפשים יעדים וקובעים פגישות .משוטטים
ממש בכל הארץ ,נפגשים עם גורמים שונים עד שמאתרים
משימה ראויה ומתאימה לנו .חשוב לנו ליזום בעצמנו את
המשימות"

אנחנו חלון הראווה של הלשכה

וינצר גאה ונרגשת בכל פעילות מחדש ,וסבורה כי
פעילות המתנדבים לא רק מחוללת שינוי לטובה בחיי
הקהילות ,אלא גם תורמת בעקיפין לשיפור תדמיתם
של הסוכנים" .הציבור הכללי אינו כה מודע לפעילות
זו שלנו ,מלבד אותן קהילות שבהן אנחנו פעילים .אלה
פעילויות שזוכות לחשיפה בקהילה וברמה המקומית,
אבל לא יוצאות החוצה לרמה הארצית .זה לא מספיק
'סקסי' בשביל התקשורת ,אבל זה לא באמת חשוב.
מבחינתי ,זה חלון הראווה של הלשכה .הקהילות
מקבלות מאתנו עזרה ורואות אותנו אחרת .הן רואות
סוכנים שבאים לתת לקהילה ,להחזיר לקהילה .זו
המשמעות כולה".

שלב השאלה הזהה
גולת הכותרת של פעילות הוועדה
העובדה שהנתינה היא היום בדנ"א של הלשכה .זו גולת הכותרת
של הישגינו .אנשים מחכים לפעילויות .אם בהתחלה הייתי צריכה
לעשות טלפונים לאנשים כדי שיירשמו ,בפעילות האחרונה שלנו
ביולי הייתי צריכה לקצץ את מספר המשתתפים בשל ביקוש
גבוה .בכל מקום שבו אנו פועלים אנחנו מצליחים לשנות את
הדעה .זה ההישג האמיתי.

מטרות הוועדה לעתיד
החזון שלי הוא שעוד  5שנים יהיו לנו מעל  4,000שגרירים בכל
הארץ שיראו לקהילה מה זה סוכן ביטוח ,יראו את הפן האחר
שלנו .הפן של הנתינה .מעל  4,000שגרירים בכל הארץ .זו עוצמה
אדירה.

ברמה האישית ,בראש איזו ועדה תרצי לכהן בהמשך
אני לא חושבת שאני רוצה לעשות משהו אחר .הייתי שמחה
להמשיך בוועדה הזאת ואין לי כל שאיפות לעמוד בראש ועדה
אחרת.
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אלי שטרק ,יו"ר ליסוב סוכנות לביטוח

"השגנו פוליסות מעולות
במחירים שפויים לחברים"
ביטוחי שיניים ובריאות ,אחריות מקצועית ,ביטוח משרדי ועוד – את כל אלה הצליח אלי
שטרק ,יו"ר ליסוב סוכנות הביטוח של הלשכה ,להשיג ב 4-שנות כהונתו במחירים זולים
במיוחד .ובכל-זאת ,הוא מודה באכזבה אחת :החברות מסרבות להעניק תעריפים מוזלים
על ביטוחי רכב ודירה
הבעיה המרכזית של מקצוע סוכני הביטוח
בכל הקשור לתעריפי ביטוחים אישיים היא גילם
המבוגר של הסוכנים ,אומר סו"ב אלי שטרק,
יו"ר ליסוב סוכנות הביטוח של הלשכה.
"רוב סוכני הביטוח הם מעל גיל  50וככל שאתה
מבוגר יותר ,התעריף לפוליסה גבוה יותר ויש כאן
בעיה מול חברות הביטוח" ,אומר שטרק" .אם למשל
אדם בן  60מבקש לרכוש פוליסת סיעוד בפיצוי
חודשי של  5000או  10אלפים שקלים ,זה יעלה לו
בין  600ל 700-שקל לחודש .בגלל שהוא כבר מבוגר.
כך גם בפוליסת בריאות .ככל שאדם מבוגר יותר,
כך המחירים עולים .לנו ,כקולקטיב ,הייתה בעיה
להשיג מחירים אטרקטיביים אבל בארבע השנים
האחרונות התאמצנו מאוד והצלחנו בכך .אני סירבתי
בתוקף לאפשר לחברות הביטוח להעלות לנו מחירים
והתעקשתי להשיג את התנאים הביטוחיים הטובים
ביותר במחירים שפויים וזולים"  ,מצהיר שטרק.
שטרק מתגאה בכל התעריפים הזולים לפוליסות
שהצליח להשיג לחברי הלשכה ,אך במיוחד בפוליסת
השיניים שהשיג מול חברת הראל" .במשך  6שנים
ניסתה לשכת סוכני הביטוח להשיג לחבריה
פוליסת שיניים קולקטיבית ולא הצליחה.
בקולקטיב עובדים יש בדרך-כלל ועד מאורגן
שמתחלק עם העובדים בעלויות הביטוח ומקל
על העובדים עצמם .אצלנו אין ועד וגם אין
מעסיק .לכן היה קשה עד בלתי אפשרי להשיג
לנו ביטוח קולקטיבי .את כל סכום הביטוח
צריך לשלם הסוכן לבדו וזה לא השתלם.
קיימתי משא ומתן עם חברות
הביטוח וביקשתי מהן
שיתנו לי מספר מבוטחים
מינימלי שאם אתחייב
לו ,נוכל לקבל מחיר
אטרקטיבי .בתום
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משא ומתן הצלחנו להשיג ביטוח שיניים מעולה
במחיר מצחיק 115 :שקלים לחודש למבוגר ו40-
לילד .איני מומחה גדול לרפואת שיניים אז נעזרתי
במומחים .פניתי ל 3-מרפאות שיניים שאנחנו עובדים
אתן וביקשתי מהן לרשום לי את  10בעיות השיניים
הנפוצות ביותר שבהן הן מטפלות .קיבלתי מהן את
הרשימות והן היו דומות זו לזו .באתי לחברות הביטוח
והצגתי לפניהן את הרשימה וביקשתי שרק הטיפולים
הללו ייכללו בפוליסה ולא מעבר .חברות הביטוח צחקו
ואמרו לי שזה ממילא מה שהן מבטחות .כך קיבלתי
פוליסה מעולה וזולה .היום ,גם התעשייה האווירית
ורפאל ואל על  -כולם רוצים את הפוליסה של לשכת
סוכני הביטוח .הם מבינים שאם סוכני הביטוח עשו
לעצמם פוליסה מיוחדת ,הם בוודאי יודעים מה הכי
טוב .חלק מהם באמת קיבלו את הפוליסה שלנו אבל
במחירים גבוהים יותר .המחירים שאנחנו משלמים לא
קיימים בשום מקום אחר .והיכולת לשמור על המחירים
הנמוכים האלה ,כשרוב הסוכנים הם מעל גיל  - 50זה
לא מובן מאליו כלל וכלל" ,הוא מתגאה.
"העקרון הוא להביא לחברים את הפוליסות
שאפשר ,אבל במחירים שפויים וזולים" ,מסביר שטרק.
"בכל משא ומתן מול חברות הביטוח ,דרשתי לראות
רווחיות ,דוחות פרודוקציה ועוד .לא אפשרתי להן
לספר לי סיפורים והתעקשתי לא להעלות מחירים.
על פי ההסכמים היה מותר להן להעלות בכל שנה את
המחירים ב 30%-עד  .50%אם הם העלו בסוף ב3%-
בשנה – זה הישג אדיר שלנו"!

יותר מ 80%-מחברי הלשכה מבוטחים
בפוליסת אחריות מקצועית

שטרק מפרט בשמחה את מכלול הפוליסות
המוזלות שהצליח להשיג לחברי הלשכה" .השגנו הישג
יוצא מן הכלל בפוליסות אחריות מקצועית ואחריות
משרדית .בפוליסה המשרדית ,אנחנו מעניקים כיסוי
מלא למבנה ,לכ"א ,כולל צד ג' במטרייה כיסויית של

עד  20מיליון שקלים וכל זה ב 1000-שקלים לשנה .גם
הכיסוי לאחריות מקצועית הוא עד ל 20-מיליון שקלים
ועולה רק  100שקלים בחודש .אין כאלה מחירים בשום
מקום .לכן ,מתוך  4400חברי לשכה ,יותר מ3600-
חברים רכשו את פוליסת האחריות המקצועית  -כלומר
יותר מ 80%-מחברי לשכת סוכני הביטוח מבוטחים
בפוליסת אחריות מקצועית של לשכת סוכני הביטוח.
זה הישג ענקי"!
מלאכת השכנוע ,אומר שטרק ,אינה קלה כלל
וכלל" .לא היה קל לשכנע את חברות הביטוח לתת
את התנאים האלה ,אבל שכנענו .עיקר גאוותי הוא
על פוליסת השיניים שעשינו והפוליסה המשרדית .אני
גאה בכך שלא נתתי לחברות הביטוח להעלות תעריפים
בבריאות ואחריות מקצועית וסיעודית .השגנו תנאים
מדהימים ואני מקווה שיימשכו גם בעתיד".

בלי ביטוח רכב ודירה .חברות הביטוח
חוששות מפנינו

ובכל-זאת ,לא כל מטרותיו של שטרק הושגו" .לא
הצלחתי להשיג שתי מטרות עיקריות שהצבתי לעצמי:
פוליסת רכב ופוליסת דירה בתעריפים זולים .חברות
הביטוח מוכנות לתת לכל הקולקטיבים פוליסות
ביטוח רכב וביטוח דירה במחירים טובים מאוד אבל
לא לנו ,למרות כל מאמצינו .הם טוענים שאנחנו יודעים
איך לתבוע ולכן חוששים .זה נימוק מקומם .אמרתי
לאחת החברות שאני סוכן משנת  '78ולא תבעתי
מעולם את הפוליסה שלי ,לא ברכב ולא בדירה .היא
השיבה לי שאני לא מייצג ושרבים אחרים כן מנצלים
את התמחותם ותובעים .השבתי שבכל קולקטיב יש
טובים והגונים ויש כמה בעיתיים אבל לא כולם צריכים
לשלם בגללם .אני לא מבין למה לקולקטיבים אחרים
נותנם תעריפים מוזלים ולנו לא .למה האפליה הזאת
כלפינו? למה בז"ן ,התעשייה האווירית ואל על כן נהנות
מהיותן קולקטיב? יש אפליה כלפי סוכני הביטוח ואני
לא מבין אותה .אנחנו מוכרים עשרות אלפי פוליסות
בשנה לכל חברת ביטוח ,אבל אנחנו לא נקבל מהן
מחירים של קולקטיב .הן מסכימות לתת הנחה ,אבל

"העקרון הוא להביא לחברים את
הפוליסות שאפשר ,אבל במחירים
שפויים וזולים" ,מסביר שטרק" .בכל
משא ומתן מול חברות הביטוח,
דרשתי לראות רווחיות ,דוחות
פרודוקציה ועוד .לא אפשרתי להן
לספר לי סיפורים והתעקשתי לא
להעלות מחירים"

פוליסות הקולקטיב

מספר הסוכנים המבוטחים

סיעוד

 1,721מבוטחים בכלל

בריאות

 3,690מבוטחים בהראל

שיניים

 1,208בהראל

אחריות מקצועית

 3,600מבוטחים

משרדית

170

ריסק

282

אני לא רוצה הנחה .לקולקטיב יש יתרונות נוספים
כגון השתתפות עצמית נמוכה יותר וגבולות אחריות
גבוהים יותר .יש דברים טובים בפוליסה קולקטיבית
שאין בפוליסת פרט" ,הוא מבהיר" .אני חושב שאם אני
משרת חברת ביטוח ,לא יכול להיות שלא אקבל ממנה
תעריף ביטוח קולקטיבי איכותי לי ולילדיי על רכב
ודירה .כל  4השנים ניסיתי לעשות זאת ולא הצלחתי.
חבל .אני חושב שהם היו צריכים ללכת אתנו .הן מוכנות
ללכת לכל הקולקטיבים אבל לחברות ביטוח לא".
לסיום ,שטרק יוצא בקריאה לסוכנים הצעירים
להצטרף גם הם לתכניות הביטוח שמציעה הלשכה.
"המבוגרים בלשכה מצטרפים בהמוניהם לתכניות
הביטוח שלנו כי הם מבינים שזה לטובתם .המבוגרים הם
הרוב והצעירים לאט-לאט ייכנסו גם-כן ,כשיבינו שזה
משתלם .עתיד המקצוע נמצא בידיהם" ,אומר שטרק.

שלב השאלה הזהה
גולת הכותרת של הישגיך
לא נתתי לחברות הביטוח להעלות את המחירים בשום אופן.
התשתי אותן במאבקים אינסופיים ולבסוף זה השתלם .זו גולת
הכותרת שלי.

מטרת הסוכנות לעתיד
אני מקווה שהבא אחריי יצליח היכן שאני כשלתי :להשיג לחברים
תעריפי ביטוח דירה ורכב כקולקטיב ובמחירים זולים .אנחנו
משרתים את חברות הביטוח .תנו לנו להנות מהטבות שאתם
נותנים לאחרים.

ברמה האישית ,לאן מועדות פניך?
אין לי שאיפות פרט לבריאות 4 .שנים זו שחיקה רבה וזה מספיק לי.
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דביר רפ ,יו"ר ועדת סוכנים צעירים

העתיד כבר כאן
שיתוף פעולה בין ועדת הסוכנים הצעירים בלשכה לבין הקרן להכוונת חיילים משוחררים
יאפשר לימוד המקצוע במכללה לפיננסים וביטוח בכספי קרן מענק השחרור .זהו רק אחד
ההישגים של הוועדה לסוכנים צעירים בראשות דביר רפ .כרבע מן החברים בלשכת סוכני
הביטוח הם צעירים עד גיל  .40רפ :קורא לצעירים לאזור אומץ ולאחוז במושכות
'סוכן ביטוח צעיר' הוא מונח בלתי שגרתי .מאוד
לא מובן מאליו לצעירים וצעירות משוחררי שירות
המחפשים לעצמם מקצוע מאתגר ,מעניין ורווחי,
לפנות דווקא אל תחום הביטוח  -תחום שנתפס
תדמיתית כאפור ומיושן .בדיוק בשל כך ביקש
סו"ב דביר רפ ,יו"ר ועדת הסוכנים הצעירים
בלשכת סוכני הביטוח ,להקים וועדה מיוחדת
לטיפול בדור הסוכנים הבא .הקמת הוועדה ,הוא
אומר ,היא שלעצמה כבר הצלחה מסחררת.
"מקצוע הביטוח לא תמיד נתפש בעיניי צעירים
כמקצוע אטרקטיבי מספיק ויש צורך לחשוף אותו
בפניהם וזה מה שאנחנו עושים מאז שהוקמה
הוועדה .כדי לחשוף את מקצוע סוכן הביטוח
לצעירים ,יזמתי לפני כ 3-שנים תכנית של שיתוף
פעולה עם הקרן להכוונת חיילים משוחררים במשרד
הביטחון .מטרת התכנית הייתה לקבל הכרה במכללה
לפיננסים ולביטוח כמוסד השכלה גבוהה ,ואחר-כך
לשתף פעולה עם הקרן להכוונת חיילים משוחררים
כדי לאפשר לחיילים להירשם ללימודים במכללה על
חשבון כספי המענק .לפני כחצי שנה אושר לבסוף
שיתוף הפעולה עם הקרן וכיום יש חיילים
משוחררים שלומדים במכללה" ,מסביר רפ.
"זה העתיד של המקצוע .זה מקצוע שנוגע
לא רק בביטוח אלא גם בפיננסים ,בכלכלת
משפחה ובניהול העסקים המשפחתיים.
היום מתחילים ללמד את נושא הביטוח
כבר בבתי ספר .זה מקצוע העתיד וחיילים
משוחררים שיבינו זאת ויגיעו אלינו ללמוד
את המקצוע יוכלו להשתמש בכספי המענק
לצרכי לימודים .זה לדעתי הישג אדיר וחסר
תקדים .הוא לא היה קיים עד שיזמתי
אותו ולא היה יוצא לעולם לפועל
בלי מאמציהם האדירים של
מנכ"ל הלשכה רענן שמחי
ושל מנהל המכללה רונן
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דניאלי .המאמץ היה רב אבל הוא הניב פירות ולדעתי
זו הצלחה אדירה".

לימודי המקצוע במכללה יזכו למענק
מהקרן להכוונת חיילים משוחררים

עם כניסתו לתפקיד ,ראה רפ כחזון את קידומם
המקצועי של הסוכנים הצעירים בתוך הלשכה עצמה
ומחוצה לה  -בתחום הביטוח" .אני אומר מעל לכל במה
שידע שווה זהב .אדם שלא משקיע בהשכלה המקצועית
שלו ,זה לא שיישאר מאחור – הוא פשוט ייעלם .בעניין זה
היה חשוב מאוד לקדם השתלמויות מקצועיות  -ועשינו
זאת .זו אחת המטרות המרכזיות שהצבנו לעצמנו .מטרה
נוספת הייתה להגדיל את מספר החברים הצעירים
בלשכה וגם את זה עשינו בהצלחה" ,אומר רפ.
הישגי הוועדה בראשותו ,מציין רפ ,רבים וחשובים.
"במהלך הקדנציה ערכה הוועדה ימי עיון יעודיים
ומקצועיים לסוכנים צעירים בכל התחומים :בריאות,
אלמנטרי וביטוח חיים בשיתוף יושבי ראש הוועדות
המקצועיות .ערכנו סיורים מקצועיים לסוכנים צעירים
בתחום האלמנטרי .שילבנו סוכנים צעירים בכתיבת
טור בעיתון הלשכה .חשבתי שנכון שסוכנים צעירים
יזכו לחשיפה של חברי הלשכה ויספרו על עצמם
ומה משך אותם לעולם הביטוח .קיימנו פעולות
התנדבותיות למען הקהילה בשיתוף חברות פוינטר
ושגריר" ,מציין יו"ר ועדת הצעירים.
"הוועדה הוציאה ערכה מיוחדת לסוכנים הצעירים
הנקראת ערכת ברוכים הבאים .הערכה מפרטת על
הלשכה ,בעלי התפקידים המרכזיים בה ,יועצי הלשכה
והפעילויות המרכזיות שלה .את הערכה ניהלה חברת
הוועדה סו"ב יעל כהן בהצלחה רבה .שילבנו סוכנים
צעירים בהרצאות של כנסי הלשכה .הקמנו את
התכנית המקצועית לסוכנים צעירים בכנסי הלשכה
באילת .הוועדה הקימה את מיזם המנטורים  -שתי
סדנאות ארוכות בשיתוף מנטורים ויועצים ארגוניים
לסוכנים צעירים .וישנן פעילויות נוספות שקצרה
היריעה מלפרטן".

הצעירים יזכו בתיקי לקוחות;
המבוגרים יזכו בפרישה מכובדת
נכון להיום עומד מספר הסוכנים הצעירים עד גיל 40
על כ ,800-שהם כאמור כרבע מחברי הלשכה .רפ מודה
ששאיפתו היא להגדיל את מספרם באחוזים רבים,
ולהגדיל גם את כוחם ויכולת השפעתם על הלשכה.
"השאיפה שלנו היא להגיע לכמה שיותר סוכנים
צעירים .דור סוכני הביטוח הולך ומתבגר והמטרה היא
לשתף פעולה של הצעירים והמבוגרים .גם בתחום זה
אנו פועלים .יזמנו תכנית מיוחדת שנקראת המיזם
הבין-דורי ,שנועדה הן להקל על הסוכנים הוותיקים
בהליך פרישתם ,הן לסייע לצעירים להיכנס לתחום
בהצלחה .סו"ב אריק ורדי אחראי על המיזם .הסוכן
הצעיר מנסה להשתלב במקצוע ולבנות לעצמו את
העסק .זה לא קל .גם לסוכן הוותיק יש קשיים רבים.
הוא מתקשה להתמודד עם השינויים התכופים
במקצוע ,עם כניסת הדיגיטציה והטכנולוגיות ועם
הקצב המהיר .אין לו מי שימשיך לו את העסק וזה
יכול לייאש ,לסוכן כזה אין עתיד לבדו .כשמצרפים
סוכן צעיר לעסק קיים של סוכן ותיק ,שני הצדדים
מרוויחים .הצעיר משתלב במשרד ,לומד את התיקים
ואת הלקוחות ,משביח את התיק ואת העסק ,נכנס
לעומק התחום ומאפשר לסוכן הוותיק לפרוש בצורה
מכובדת ולו עצמו להרוויח אופק זהב .יש כבר כמה
שיתופי פעולה בעניין הזה וזה ילך ויתרחב .אנחנו רואים
את זה כמיזם העתיד וחלק מובנה בפעילות הלשכה",
מסביר רפ" .כמו כן" ,הוא מוסיף" ,ישנו מיזם נוסף,
חופף לו ,הקרוי מיזם הסניורים שעליו אחראי סו"ב
יוסי אנגלמן .מיזם הסניורים הוא מיזם הכנה לפרישה
של סוכנים ותיקים ,המקל עליהם את הפרישה".

העתיד שייך לסוכנים הצעירים; עליהם
להשתלב הרבה יותר בפעילויות
הלשכה

רפ משוכנע כי לא הגיל לבדו הוא ההבדל המרכזי
בין הסוכנים הוותיקים לצעירים .ההבדל המרכזי,
הוא אומר ,טמון באופיים של הצעירים וביכולות
הטכנולוגיות שלהם.
"בלי לפגוע בסוכנים הוותיקים ,סוכנים צעירים הרבה
יותר דינמיים .הם חייבים כל הזמן ללמוד ולהתמקצע.
כל הזמן יש שינויים רגולטוריים וטכנולוגיים במקצוע
והסוכנים חייבים להיערך לכך .המשרד שלך חייב להיות
מקושר יותר ומתקדם יותר כדי שלא תיראה מיושן.
אלה הדברים העתידיים .גם מתקדמים דיגיטלית וגם
מתקדמים מקצועית .ברור שלסוכנים הצעירים יש
יתרון מובהק בתחומים אלה".
מידת מעורבותם של הסוכנים הצעירים בפעילות
הלשכה עדיין אינה גדולה מספיק ,הוא מודה.
כדי לשנות זאת ,יזמה הוועדה בין השאר את התכנית

"זה מקצוע שנוגע לא רק בביטוח אלא גם בפיננסים,
בכלכלת משפחה ובניהול העסקים המשפחתיים .היום
מתחילים ללמד את נושא הביטוח כבר בבתי ספר .זה מקצוע
העתיד וחיילים משוחררים שיבינו זאת ויגיעו אלינו ללמוד את
המקצוע יוכלו להשתמש בכספי המענק לצרכי לימודים"

הייחודית לסוכנים צעירים במסגרת כינוס הלשכה
האחרון באילת .התכנית נחלה הצלחה רבה ,אומר רפ.
"כשיש תכנים מיוחדים לסוכנים הצעירים ,שיעור
ההשתתפות שלהם עולה ,גם במספר המשתתפים וגם
מבחינת המעסיקים שלהם וההורים שלהם ,כשמדובר
כמובן בדור המשך .זה מצוין" .הוא אומר ומבטיח כי
המתכונת תהפוך קבועה בכל שנה בכינוס הלשכה.

שלב השאלה הזהה
גולת הכותרת של פעילות הוועדה
לדעתי ,הקמת הוועדה עצמה היא גולת הכותרת שלה .לא הייתה
ועדה כזאת בכלל לפני שהקמנו אותה .לא היה טיפול אישי וישיר
בסוכני הביטוח הצעירים .כיום מהווים הסוכנים הצעירים עד גיל
 40כ 25%-מחברי הלשכה ומספרם הולך וגדל .זה קורה לאט
אבל זה קורה ,ובכל שבוע מצטרפים סוכנים צעירים נוספים .זה
לא מובן מאליו כלל וכלל .זה ההישג העיקרי.

מטרות העתיד של הוועדה
לוועדה לסוכנים צעירים ישנו תפקיד חשוב בפעילות הלשכה
ובעתיד יהיה לה תפקיד גדול עוד יותר .הרבה מאוד אנשים
נרשמים ללימודי ביטוח ואני מאמין שיש עוד הרבה עבודה לפנינו.
בעתיד אנחנו צריכים להשקיע בגיוס נוסף של צעירים שאינם
חברי לשכה .כדי לטפל בסוכנים עלינו ראשית לגייסם .צריכים
להשקיע בכך מאמצים נוספים.

שאיפות אישיות
ברמה האישית ,ארצה להישאר בלשכה ,אך איני יודע באיזה
תפקיד ,כל עוד אשאר פעיל.
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אריה אופיר ,יו"ר ועדת התקנון

עידן חדש בלשכה
בתום שנתיים של ניסוחי טיוטות ,עריכת שינויים ובעיקר מסע שכנועים מפרך ,גובש
לאחרונה התקנון החדש והמהפכני של לשכת סוכני הביטוח וזכה לאישור פה אחד .עם
כניסת התקנון לתוקף אומר אריה אופיר ,יו"ר ועדת התקנון :זהו שינוי דרמטי שישפיע על
כל סוכן וסוכן
כמו לטפס אל פסגתו המושלגת של
האוורסט ,באוויר דליל וללא מסיכת חמצן .כך
הייתה התחושה שליוותה את יו"ר ועדת התקנון
של לשכת סוכני הביטוח ,סו"ב אריה אופיר,
כשניגש אל המשימה הגדולה שניצבה לפניו:
גיבושו מחדש של תקנון הלשכה.
"הצבתי לעצמי מטרות ברורות מיד עם כניסתי
לתפקיד :ראשית ,לשנות את המצב הקיים שבו נשיא
נבחר ממנה לעצמו ועד מנהל ,ולהביא למצב שבו יהיה
מגוון דעות וקולות בוועד המנהל ,שחבריו ייבחרו כדין
וייצגו את כלל הסוכנים מכל רחבי הארץ .מטרה נוספת
הייתה לשנות גם את המועצה הארצית שעד עתה
הייתה למעשה מועצה ללא סמכויות ,ולהפוך אותה
למועצת נציגים שתחליף את האסיפה הכללית ,עם
ייצוג ארצי של כל סוכני הביטוח בארץ" ,מספר אופיר.
"בסופו של תהליך זה הצליח".

כמעט שנתיים עד להסרת
ההתנגדויות

בנחישות רבה ומול אינספור קשיים שניצבו
בדרכו ,סלע אחרי סלע ,מטר אחרי מטר ,שלב
אחרי שלב ,הסיר אופיר כל התנגדות וכל מכשול
בדרך ,עד שעמד במשימתו והציג לראווה את
התקנון החדש.
"המצב הקודם היווה קושי בדרך לבניית התקנון
החדש כי כל מי שרצה להתמודד העדיף שהמצב
יישאר על כנו .לא היה קל לקבל רוב לתקנון
והייתי צריך להסביר זאת לכולם ,שזו
טובת הלשכה כולה .זה לקח
כמעט שנתיים עד שהסרתי
את כל ההתנגדויות
ורק באסיפה הכללית
האחרונה ,אף שהיו
עדיין קולות נחרצים
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"לכל אחד
מששת
המחוזות
בלשכה יהיה
נציג אחד
בוועד המנהל.
זה לא היה כך
קודם .כל סוכן
יוכל להשמיע
את קולו
ולהביע את
רצונו".

של נשיאים לשעבר שטענו שזה יהפוך את הלשכה לגוף
הדומה לכנסת ישראל ולא יוכלו לתפקד בו והנשיא לא
יוכל לעשות דבר וכו' וכו'  -בסופו של דבר החברים
הצביעו פה אחד בעד התקנון החדש ,נתנו לו תוקף
והוא יצא לדרך" ,מספר אופיר.
ניסוח תקנון חדש היה למעשה מטרתו העיקרית
והמרכזית של אופיר עם כניסתו לתפקיד יו"ר הוועדה.
התקנון הישן ,הוא אומר ,לא היטיב עם הלשכה ולא עם
חבריה והעניק למעשה לכל נשיא נבחר שליטה בלתי
מוגבלת.
לדבריו ,תחלואי התקנון הישן הביאו לפגיעה
מהותית בהתנהלות הלשכה ואף לעימותים עם רשם
העמותות" .קיבלנו הערות מרשם העמותות כי הוא
אינו מכיר בוועד המנהל שלנו כי לא נבחר והוא פועל
בניגוד לחוק העמותות ,וכי המועצה הארצית היא
בפועל הוועד המנהל .אלא שבפועל המצב היה הפוך.
הוועד המנהל היה באמת הגוף החזק ולמועצה הארצית
לא היו שום סמכויות .את זה היינו חייבים לשנות .כיום
לכל חבר ועד מנהל יש זכות הצבעה בדיוק כמו לנשיא,
והוא מקבל את כוחו מהסוכנים שמצביעים עבורו .זה
שינוי מהותי מאוד .היה סבך של עשרות שנים והצלחנו
לפתור אותו והתוצאה דרמטית :הנשיא הבא יקבל ועד
מנהל נבחר ,ייאלץ לפעול כדי לשכנע את חברי הוועד
לתמוך בהחלטותיו ולגבש רוב .זהו נצחון הדמוקרטיה",
הוא מצהיר.

כל המחלוקות וההסתייגויות לובנו
בדרכי נועם

גיבוש התקנון החדש לא היה פשוט כלל
ודרש הן עבודת הכנה רבה ,הן מסע
שכנועים מפרך" .גיבוש תקנון חדש
היה המטרה המרכזית של הוועדה
בראשותי .ביקשנו לנסח ולערוך
מחדש את התקנון המיושן כך
שיהיה מסודר ומאורגן ,שכל

הפרקים בו יהיו על-פי הסדר הנכון ,החל ממטרות
הלשכה ומוסדות הלשכה ועד לנוהל הבחירות .תחילה
נעזרנו ברשם העמותות לשעבר ,עו"ד עמירם בוגט.
הוא ניסח טיוטא ראשונה ,סדורה ,ועליה ערכנו שינויים
רבים .הוא זה שנתן לנו את השלד ,איך תקנון צריך
להבנות .לזה הוספנו את כל מה שמתאים ללשכה שלנו:
אופי ,תכנים ,מנגנונים וכד .לא אכחיש :היו מחלוקות
רבות בין חבריי הוועדה אך יישבנו אותן באמצעות
דיונים ודיבורים ,בצורה מתורבתת ונימוסית .היה
חשוב לי להבהיר שאין כאן עניין אישי נגד מישהו אחד
אלא טובת כלל הציבור .כל אחד מאתנו מכהן  4שנים
בתפקיד ועוזב .האם לא תרצה להשאיר לשכה טובה
יותר לבאים אחריך? האם לא נרצה להשאיר לשכה
טובה לחברינו ולילדינו? כך הסרתי כל התנגדות ,אחת
לאחת .כל מתנגד שבא ואמר שאינו מסכים לסעיף
מסוים ,ישבתי אתו ,הסברתי לו את ההיגיון .קיימנו
אינספור שיחות אישיות ,שלחתי אינספור הודעות
דוא"ל .התהליך היה ארוך כי אנשים רבים מאוד
פקפקו ,ערערו והתנגדו .קיבלנו לא מעט הסתייגויות
ובקשות לתיקונים ולשינויים .דנו בכל אחת מהבקשות
הללו וכשהן נמצאו מוצדקות ,עשינו את השינויים
הנדרשים עד שהתגבש לבסוף הנוסח הסופי והמוסכם.
לשמחתי ,כל המתנגדים הראשונים הבינו לבסוף את
ההיגיון שבתקנון החדש והסירו את ההתנגדויות .רבים
מהם החמיאו לנו ואמרו שעשינו דבר חשוב ויפה .כיום
אני יודע לומר שרוב חברי הלשכה מאושרים מהתקנון
החדש .עובדה שהוא עבר פה אחד בלשכה ויצר שינוי
גדול מאוד .היסטורי ממש" ,הוא אומר.
התקנון החדש אושר כאמור וייכנס לתוקפו החל
מהבחירות הקרובות .חברי הוועד המנהל ייבחרו
מחדש ,ולדברי אופיר ,יהיה בהם ייצוג הולם לכלל חברי
הלשכה ,גם כאלה שאינם מסכימים בהכרח עם עמדת
הנשיא.

חיזוק משמעותי בכוחם של הסוכנים
"התקנון משנה מהותית את מערכת יחסי הכוחות
בין הסוכנים לבין מוסדות הלשכה" ,מוסיף אופיר" .כל
סוכן בכל מקום בארץ יזכה לייצוג במועצה הארצית.
נקבע כי לכל  80סוכנים יהיה נציג נבחר במועצה .זה
המפתח שנקבע .הסוכנים עצמם יבחרו את נציגם ,כך
שהוא למעשה ישמיע את קולם במועצה .כמו-כן ,לכל
אחד מששת המחוזות בלשכה יהיה נציג אחד בוועד
המנהל .זה לא היה כך קודם .גם ייצוג זה יתרום לכך
שכל סוכן יוכל להשמיע את קולו ולהביע את רצונו.
חיזקנו את הסניפים בכך שכל יו"ר סניף יהיה כעת נציג
סוכני הסניף שלו במועצה ,כך שלכל סוכן ,בכל מקום
בארץ ,שיהיו לו שאלות ,השגות או תהיות ,יהיה עתה
מי שיוכל להעלותן בפני המועצה ולקבל התייחסות
ברמה הארצית ולא רק המקומית .כל יו"ר סניף יציג את
העניין במועצה ,ואם יהיה צורך ,הוא יוכל להעביר את
הטיפול ליו"ר המחוז .עד לתקנון החדש ,יושבי-ראש

"לא היה קל לקבל רוב לתקנון והייתי צריך להסביר זאת לכולם,
גם לנשיא ולכל החברים שזו טובת הלשכה כולה ולא למען
טובתו של אדם זה או אחר ,זה לקח כמעט שנתיים עד שהסרתי
את כל ההתנגדויות"

מחוזות לא היו נבחרים בבחירות דמוקרטיות אלא היו
מינוי של יושבי ראש הסניפים במחוזותיהם .זה היה
תפקיד פוליטי בעיקרו וחסר שיניים .כעת זה השתנה",
מסכם אופיר.

שלב השאלה הזהה
גולת הכותרת של הישגיך
גיבוש התקנון החדש והעברתו פה אחד .ללא ספק ,זה הישגה
הגדול של הוועדה.

מטרות הוועדה לעתיד
המטרה המרכזית תהיה להטמיע את התקנון החדש כי יש בו
המון שינוי; להגן ולפרש את הכתוב בו; לעשות תיקונים טכניים
של טעויות קלות ולהריץ אותו באופן חלק כך שהחברים יפנימו
את השינוי ויבינו שגם חבר לשכה מחיפה או מטבריה יכולים
להשפיע על ועד מנהל בת"א ואף לגרום לשינוי בהחלטות
הלשכה .מטרה נוספת היא להביא לכך שהמועצה הארצית
תהפוך להיות אסיפה כללית ,הגוף העליון של הלשכה ,שחבריה
הם נציגי כלל חברי הלשכה והוועד המנהל כפוף אליה .זה יביא
למגוון רחב של דעות שיהיה להן משקל וישרת בצורה נאמנה את
טובת הסוכנים כולם.

ברמה האישית ,האם תתמודד על ראשות וועדה כלשהי בבחירות
הבאות?
החלטתי שאני מתמודד על קדנציה נוספת כיו"ר ועדת התקנון.
על-פי התקנון ,יש לי זכות להתמודד פעם נוספת .אני מאמין
שאני מהווה נכס בעניין זה כי אני מכיר כל פסיק בתקנון החדש
ואוכל לתת לאנשים שינהלו את הלשכה גיבוי מתוך התקנון
בצורה אובייקטיבית בלי אינטרס כלשהו וזה הדבר הכי חשוב
בעיניי.
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דוד בכר ,יו"ר ועדת הביקורת

"הלשכה מתנהלת
בשקיפות מלאה ועל-פי הנהלים"
מאז נכנס לתפקידו לפני מעט יותר משנה מקפיד דוד בכר ,יו"ר ועדת הביקורת של
הלשכה ,על הגברת השקיפות ושמירה על כללי התקנון ונוהלי הפיקוח והבקרה סביב כל
הנעשה בלשכה .בכר :הלשכה עברה להתנהלות יעילה ומשקיעה לטווח הרחוק

שקיפות והקפדה על הנהלים היו הערכים
שעמדו לנגד עיניו של סו"ב דוד בכר ,יו"ר ועדת
הביקורת של לשכת סוכני הביטוח עם כניסתו
לתפקידו לפי כשנה" .הייתי כבר חבר הוועדה
והתבקשתי לשמש יו"ר .עם כניסתי לתפקיד
התמקדתי רבות ביחסי הגומלין שבין ועדת
הביקורת לבין מבקר הפנים ,שהתמנה כשנה
לפני.
הצבתי למטרות את הגברת השקיפות ,מתן ביטוי
לדיווחים מפורטים של הוועדות ,שמירה על ניהול
פרוטוקולים ,תיעוד תהליכים וכיוצא-בזה" ,מספר בכר
"ואין ספק שנושא השקיפות השתפר .עבודת הוועדה
לביקורת מתבססת על עבודת הוועדות השונות שמונו
לטפל בנושאים מגוונים .על-פי תפישתי ,בפניות
החברים לוועדות השונות בהצעות או הגשת תלונות או
נושאים אחרים – בכך באה לידי ביטוי השקיפות.
יחסי הגומלין של החברים מול הוועדות ושל
הלשכה מול הוועדות – זו השקיפות המלאה.
כל וועדה רשאית למנות מבין חבריה ועדת
משנה לטיפול בנושא מוגדר  -בבקשה של
סוכן או פניה של סוכן – וגם זו שקיפות לכל
דבר ועניין לטעמי .גם הרכב הוועדות מול ועדות
המשנה מעיד גם הוא על שקיפות" ,מסביר בכר.

שיתוף פעולה מלא מצד
ההנהלה והוועדות
לדברי בכר ,הנהלת הלשכה
וראשי הוועדות השונות
שיתפו פעולה עם וועדת
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הביקורת והיו קשובים תמיד להערותיה" .אין ספק
שהקדנציה הזאת שיפרה לאין שיעור את מה שקרה
בעבר :בנושא התקנון ,בנושא הנהלים ,תחומי בקרה
ושקיפות ועוד .הבקרה והמעקב אחרי עבודת הוועדות
השונות מתנהלים כיום באופן חלק ובצורה יוצאת
מן הכלל .יש נהלים ברורים ומחייבים והם מקלים
הן את עבודת הוועדות ,הן את עבודת הביקורת .אם
יש בעיה כלשהי ,הוועדות פועלות בדיוק לפי הנהלים
ואין עוד מקום ליושבי הראש לפעול כרצונם החופשי.
יש תקנון מחייב .זה שוני גדול לעומת העבר" ,מסביר
בכר ומוסיף" :חברי הוועדה ואני ,היו"ר ,זכינו לשיתוף
פעולה מלא מצד ראשי הוועדות השונות .קיבלנו
באופן תדיר דוחות על ממצאי בדיקה והמלצותינו
לוועדות זכו לאוזן קשבת .הוועדות לא אחת תיקנו
את הליקויים והדרוש תיקון על-פי המלצותינו .למשל,
מצאנו התערבות של הנהלת הלשכה בשכר הטרחה
של רואה חשבון חיצוני .התרעתי על כך ואמרתי שזה
תפקידה של ועדת הביקורת לעסוק בנושא זה ולא של
הנהלת הלשכה .בהנהלה הבינו שטעו ,התנצלו וסילקו
את ידם מעיסוק בכך והעבירו זאת לידינו .זה מעיד על
כך שההנהלה קשובה ומבינה את גבולות תפקידה.
הן הנשיא אריה אברמוביץ ,הן המנכ"ל רענן שמחי
קשובים לוועדת הביקורת וזה נכון וחשוב".
השיפור ניכר לא רק בעבודת ההנהלה אלא גם
בעבודת הוועדות העצמאיות כולן ,אומר בכר" .ועדת
הביקורת בוחנת בעבודתה את התנהלות העמותה
כולה ומתייחסת לכלל הנושאים והפעילות .אנחנו
בודקים אם עבדו בהתאם לכללי המנהל התקין ובכפוף
לנהלים ולתקנון ובשיתוף פעולה הדוק עם מבקר
הפנים .המבקר מעיין במסמכים רבים והוראות שונות
ובודק אותם לעילא ולעילא .הוא עושה לטעמי עבודה
נפלאה .הוא נמצא בקשר יומיומי עם המנכ"ל ,עם

הוועדות ועם הנהלת החשבונות ועוסק בניהול השוטף.
אני עובד בהתנדבות אבל המבקר עובד בשכר ומכאן
הנמרצות שבעבודתו .הוא מעביר את ממצאיו לוועד
המנהל ,ואני ,כיו"ר וועדת הביקורת ,כפוף למועצה
הארצית" ,הוא מוסיף.

תכנון נכון לעתיד

בכר מודע לביקורת שמוטחת לעתים בהנהלת
הלשכה על הוצאות כספיות גבוהות מהרגיל במהלך
הכהונה האחרונה .הוא מבטל ביקורות אלה וטוען :לא
מדובר בבזבוזי כספים אלא להפך ,בהשקעה לטווח
ארוך" .יש שיגידו שהלשכה גרמה להוצאות גדולות תוך
פגיעה בהון העצמי של העמותה .אני מכיר את הטענות
הללו אבל לא כך הם פני הדברים .ההתמחות שלי היא
ביקורת חקירתית .אני מוסמך בקביעת שווי אקטוארי
ואני רואה בהוצאות האלה השקעות שהלשכה תהנה
מהן בקדנציה הבאה .יעילות ,חסכון ,מעקבי ביצוע,
תקינות ההליכים ועוד .כל אלה מעידים על תכנון נכון
לעתיד ובעתיד הלשכה תהנה מאוד מהם .הושג תקנון
מקצועי ותכליתי ,נכתבו נהלים ברמה אחרת מכפי
שהכרנו ,הכוללים גם נושא של טוהר המידות ,סדרי
מנהל תקינים ועוד .המכללה לפיננסים ,למשל .נכון,
הושקעו מיליונים רבים במעבר למתחם החדש והיא
כרגע בהפסדים ,אבל היא מנוהלת ברמה שהייתה
מכבדת כל מוסד אקדמי מכל היבט  -תדמיתי וכלכלי.
המכללה עברה שינוי של  180מעלות ,מהפך של ממש.
אז כרגע היא בגרעון ,אבל חובה לראות זאת כהשקעה
לעתיד ,ולא כהפסד .גם הכנסים השנתיים של הלשכה
הפכו מגרעוניים לרווחיים" ,הוא מציין" .השיפור ניכר
בכל היבט ובכל מקום".
במהלך שנות הכהונה של ההנהלה הנוכחית ,כידוע,
גובש ואושר התקנון החדש של הלשכה ,שיש המכנים
אותו "מהפכני" .מבחינתו של בכר ,תפישת עולמו לגבי
תפקידו התיישרה בקלות בקו אחד עם הנהלים שקבע
התקנון החדש וכך התאפשרה עבודה יעילה לטובת
הלשכה כולה" .התקנון החדש בתכליתו אינו משנה
את סמכויותיה של וועדת הביקורת ,אבל עצם העובדה

"אין ספק שהקדנציה הזאת שיפרה
לאין שיעור את מה שקרה בעבר:
בנושא התקנון ,בנושא הנהלים ,תחומי
בקרה ושקיפות ועוד .הבקרה והמעקב
אחרי עבודת הוועדות השונות
מתנהלים כיום באופן חלק ובצורה
יוצאת מן הכלל"

"ההתמחות שלי היא ביקורת חקירתית .אני מוסמך בקביעת
שווי אקטוארי ואני רואה בהוצאות האלה השקעות שהלשכה
תהנה מהן בקדנציה הבאה .יעילות ,חסכון ,מעקבי ביצוע,
תקינות ההליכים ועוד .כל אלה מעידים על תכנון נכון לעתיד
ובעתיד הלשכה תהנה מאוד מהם"

שוועדת הביקורת מדווחת על פעילותה למועצה
הארצית בלבד והיא עצמאית ואינה כפופה לוועד
המנהל – בכך יש לתת חופש ביטוי כוועדה בלתי תלויה.
יש לזה משמעות רבה" ,הוא פוסק.

שלב השאלה הזהה
גולת הכותרת של הוועדה בראשותך
הפיקוח אחר ארגון כנסי הלשכה באילת ,החל מתהליך
ההתקשרות ,דרך הארגון ועד לביצוע .הוועדה ניהלה מעקב צמוד
ושוטף אחרי כל שלבי הפקת הכנסים ,לרבות תכנית עבודה,
שלבי ביצוע ,הסכמי התקשרויות ,מהלך הכנס ,חישובי כספים
וכד' .הכל התנהל כהלכה וברמת ביצוע גבוהה .לכן הם גם הפכו
מכנסים גרעוניים לכנסים רווחיים .זוהי גאוותי הגדולה!

מטרות הוועדה בכהונה הבאה
יש מחשבה שוועדת הביקורת צריכה להמליץ על שיפורים
אבל אין זה כך בהכרח .יש לעתים צורך לבדוק את היחידות
המצליחות ולשכפל אותן .זו חשיבה חיובית והיא שונה לחלוטין
מחשיבה שלילית .אני מציע לוועדה הבאה לשכפל את השיטה
שהנהגנו ולטפח יחידות מצטיינות כדי שאחרות ישתפרו.

ברמה האישית ,לאן מועדות פניך?
טרם החלטתי לאן מועדות פניי בקדנציה הבאה.
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אלי ארליך ,יו"ר בית הדין

"יצרנו מוסד שיפוטי עליון
שאין עליו עוררין"
אלי ארליך ,יו"ר בית הדין של הלשכה ,מסכם בגאווה רבה  3תקופות כהונה בתפקיד.
ממוסד בוררות פנימי הפך בית הדין לערכאה שיפוטית מוערכת במעמד של בימ"ש שלום.
אך ישנה גם ביקורת :לא מספיק סוכנים מודעים ליתרונות בית הדין
בתום  3כהונות מרתקות ,אין ככל הנראה
בקרב סוכני הביטוח בישראל אדם מנוסה ובקיא
יותר בענייני משפט מקצועי בתחומי הביטוח
כסו"ב אלי ,ארליך ,יושב הראש היוצא של בית
הדין של הלשכה.
בשנותיו הרבות בתפקיד הצליח ארליך למצב
את ביה"ד כזרוע הייצוגית העליונה של גילדת סוכני
הביטוח וכבעלת סמכות שיפוטית שאין עליה עוררין,
גם לא מצד חברות הביטוח – ועל כך מקור גאוותו.
"אני יכול לומר בגאווה שבשנים האחרונות הצלחתי
להביא את ביה"ד למצב שבו אפילו חברות הביטוח
הסכימו להביא תיקים לשיפוט בפני ביה"ד .גם מגדל
וגם הפניקס ואפילו כלל .זו למעשה תעודת ההוקרה
הכי גבוהה כשחברת ביטוח סומכת על הערכאה
של ביה"ד של הלשכה ,שיפסוק דין צדק ותהיה
הוגנות בשיפוט" ,אומר ארליך בגאווה" .ביה"ד
קיבל גושפנקא גם לייצג תביעות שבין חברות
לסוכנים ,גם לייצג תביעות של סוכנים בינם
לבין עצמם וגם לייצג תביעות של אזרחים
שתבעו סוכן והסכימו שביה"ד של הלשכה
יהיה המוסד העליון שידון בתיק .אין כל
יכולת לכפות זאת עליהם .הם הסכימו
מרצונם החופשי .זה אומר הרבה על
מעמדו של בית הדין .ערעור על החלטת
ביה"ד של הלשכה מתקיים רק בבימ"ש
מחוזי .כלומר ,הערכאה שלנו
גבוהה וחזקה ,ומעמדה כשל
בימ"ש שלום .סוגי הפניות
מגוונים ,אך בדרך-כלל,
כשהציבור פונה לביה"ד,
זה בעיקר בנושאי ביטוח
כללי .לעומת זאת,
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סכסוכים בין סוכנים הם לרוב סביב עניינים פנסיוניים
או שילוב של פנסיוני ואלמנטרי" ,אומר ארליך.

הרבה יותר יעיל ,זול וצודק מבימ"ש.
חבל שלא כולם יודעים זאת

בדרך-כלל ,ידון ביה"ד של הלשכה בערעורים על
פסיקות של ועדת האתיקה של הלשכה ,המהווה
ערכאה שיפוטית נמוכה יותר .במהלך הכהונה
האחרונה היו מעט מאוד מקרים כאלו 2 ,בלבד .היתר
הוכרעו בוועדת האתיקה .כמו-כן ,ישנם מקרים שיגיעו
במישרין לפתחו של בית הדין ,בעיקר כשמדובר
בעניינים עקרוניים יותר .אך למרות מעמדו הבכיר של
בית הדין ויכולתו המוכחת והמוערכת להגיע לפתרונות
משפטיים יעילים וצודקים ,חש ארליך לא אחת אכזבה
מיחסם של הסוכנים למוסד" .למרות פרסומים

"אני יכול לומר בגאווה שבשנים
האחרונות הצלחתי להביא את ביה"ד
למצב שבו אפילו חברות הביטוח
הסכימו להביא תיקים לשיפוט בפני
ביה"ד .גם מגדל וגם הפניקס ואפילו
כלל .זו למעשה תעודת ההוקרה
הכי גבוהה כשחברת ביטוח סומכת
על הערכאה של ביה"ד של הלשכה,
שיפסוק דין צדק ותהיה הוגנות
בשיפוט"

חוזרים ונשנים בעניין ,הסוכנים עד היום לא משכילים
לצערי להבין שבביה"ד הם יכולים להשיג סעדים
משפטיים שאינם עולים להם כסף והם ברמת ביצוע,
שיפוט ,יעילות ומהירות גבוהה בהרבה מאשר הליכה
לביהמ"ש ושכירת שירותי עורכי דין .הליכה לבית
משפט תמיד תעלה יותר כסף ותגזול הרבה יותר זמן
ובמקרים רבים לא תשתלם להם והם לא יחושו שנעשה
צדק ,כי השופטים אינם תמיד בקיאים עד הסוף ברזי
ענף הביטוח .אנחנו בביה"ד מנוסים ומיומנים מאוד
ונמצאים שנים רבות בענף .די מהר אנחנו מזהים את
הבעיה ונוקטים פעולת גישור בתוך ביה"ד ומתאמצים
להביא בתוך שתים או שלוש ישיבות כל אירוע לכדי
פתרון" ,הוא אומר" .אבל לדאבוני ,הסוכנים לא תמיד
מצליחים להבין זאת ,אולי מבושה ,אולי מפחד שיראו
אותם בקלקלתם כשהם מגיעים לביה"ד או מסיבות
אחרות ...אולי בגלל זה שיעור הפונים לבתי המשפט
בסכסוכים מקצועיים שונים גבוה יותר משיעור הפונים
לבית הדין של הלשכה .אני מצדי דואג להדגיש זאת כל
הזמן ולפרסם את זה כמעט בכל קדנציה כדי לשנות
את המצב".
בשל מיעוט פניות לבית הדין בשנים האחרונות ,קשה
לארליך להצביע על תיק משמעותי או פסיקה דרמטית
או תקדימית שגובשה במהלך הכהונה האחרונה .עם-
זאת ,הוא מזכיר כי היו בעבר לא מעט מקרים של
פסיקות תקדימיות ,שזכו לתהודה.
בדרך-כלל ,פסיקות בית הדין אינן זוכות לחשיפה
ולפרסום ונותרות נחלתם של המעורבים בתיק בלבד.
מדיניות הפרסום שלנו ,הוא אומר ,היא מידתית" .כשיש
החלטות עקרוניות או מעניינות או שוות פרסום – דאגנו
לפרסמן .לרוב ,הפרסום הוא פנימי בלבד ,מתוך רצון
להגן על הפרטיות .זה אחד היתרונות שלנו .שמירה
על פרטיותם של הצדדים ושמירה על המקרה בתוך
המערכת בכל מקרה ומקרה ,ללא קשר לפסיקה עצמה,
אלא אם מדובר בפסיקה דרמטית .בבית משפט חיצוני
אין כל יכולת למנוע פרסום בשל פומביות ההליכים.
אבל ,כאמור ,יש גם הכרעות דרמטיות שזוכות לפרסום
ויש פסיקות דרמטיות המובילות לפנייה למפקחת על
הביטוח ולדרישה לשלול רישיונו של סוכן .עם-זאת,
לשמחתי ,מעולם עד עתה לא המלצנו למפקחת לשלול
רישיון של סוכן" ,הוא אומר.

הרגולציה מאתגרת ומהווה זרז
לסכסוכים בין סוכנים

אין זה סוד כי חוקי ההסדרה (רגולציה) אינם מקלים
על עבודת סוכני הביטוח .ריבויים של חוזרים מחייבים
ונוהלי עבודה לצד התחרות הגוברת בשוק הביטוח
נותנים את אותותיהם בעבודת הסוכנים ומרבים
לעתים סכסוכים ביניהם" .אין ספק שלרגולציה ישנה
השפעה על המצב בשוק .ההשפעה ניכרת בתביעות
שיכולות להגיע מסוכנים שבשל מצב השוק נאלצים
למשל למכור את תיק הביטוח שלהם ואז נערך הסכם

"הליכה לבית משפט תמיד תעלה יותר כסף ותגזול הרבה
יותר זמן ובמקרים רבים לא תשתלם להם והם לא יחושו
שנעשה צדק ,כי השופטים אינם תמיד בקיאים עד הסוף ברזי
ענף הביטוח .אנחנו בביה"ד מנוסים ומיומנים מאוד ונמצאים
שנים רבות בענף"

בין סוכנים וישנם לא מעט מקרים שאחד הצדדים מפר
את ההסכם או מפר בהתנהגות שלו את ההסכם .הצד
הנפגע הוא החלש כלכלית ואז התיק מגיע לביה"ד או
לוועדת האתיקה להכרעה .אי כיבוד הסכמים יכולים
להיות בכל מיני דרכים :או הפרה מפורשת או אי חלוקה
בעמלות וכיוצא בזה .אין ספק ,מצב כלכלי קשה מביא
לכדי יתר מכירת תיקים וליתר הפרות הסכמים ובלא
מעט מקרים יש קצרים בתקשורת ואז מגיעים לדיון
בבית הדין" ,אומר ארליך.

שלב השאלה הזהה
גולת הכותרת של הישגיך
בית דין הוא אסמכתא שיפוטית .אין לו "הישגים" שלעצמו .גולת
הכותרת של הוועדה בראשותי היא ככל הנראה הצלחתנו
להביא את בית הדין למעמד של סמכות שיפוטית עליונה בתחום
הביטוח ,המקובלת על כל השחקנים המעורבים ללא עוררין .זה
הישג גדול.

מטרות בית הדין בכהונה הבאה
לפעול עוד כדי לשכנע כמה שיותר סוכנים לפנות לבית הדין
במקרי סכסוך ולא לגשת לבתי המשפט ,שהם מקצועיים פחות
מאתנו בענייני ביטוח ,משך ההליכים בהם ארוך הרבה יותר
וההליך יקר הרבה יותר.

שאיפות אישיות לעתיד
הוצע לי להציג את מועמדותי לראשות ועדת האתיקה ואני שוקל
זאת .יש לי נסיון רב מאוד בתחום והצד השיפוטי מעניין אותי.
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חוה פרידמן-וינרב ,יו"רית ועדת האתיקה

הידברות
כמפתח לפתרון מחלוקות
כ 180-תיקי מחלוקת הגיעו אל הוועדה לאתיקה של הלשכה במהלך כהונתה האחרונה.
כמעט כולם הגיעו לפתרון מוסכם .הוועדה הפכה למוסד בוררות מוסכם ומוערך אצל כל
השחקנים בתחום ,לרבות חברות הביטוח ,אומרת היו"רית ,חוה פרידמן-וינרב
"אפילו פעם אחת לא קרה לי שחברת הביטוח
סירבה לקריאתי להגיע לדיון בוררות בוועדת
האתיקה ,אף שבאופן רשמי היא אינה כפופה
כלל למוסד" ,אומרת בגאווה סו"ב חוה פרידמן-
וינרב ,יושבת הראש היוצאת של ועדת האתיקה
בלשכת סוכני הביטוח" .ברגע שיש תלונה נגד
חברת ביטוח ,איני ממתינה לדיון אלא פונה מיד
לחברת הביטוח ומבקשת ממנה לטפל בתלונה
כשאני מוצאת כי הבעיה אינה הסוכן אלא
שטיפול החברה היה לקוי ולא נפתר במידי .היא
תמיד נעתרת לפנייתי .עד כדי כך המוסד הזה
הצליח לבנות לעצמו שם ומוניטין".
"אני מספיק ותיקה בענף הביטוח ,והנפשות
הפועלות בחברות הביטוח מכירות אותי היטב .לכן
קל לי יותר לפנות אל האנשים בחברות כשמגיעה אל
שולחננו תלונה זו או אחרת ולבקש מהם להתערב כדי
לפתור את הבעיה ,בעיקר כשמדובר בתלונה של סוכן.
מכיוון שהם מכבדים אותי ואת הוועדה – הם נענים,
מתערבים ומסייעים לסוכן".

הידברות כמדיניות
"עם כניסתה לתפקידה כיו"רית הוועדה
לאתיקה ,שמה לה פרידמן-וינרב למטרה
לגבש סדר וארגון בפעולת הוועדה ובטיפול
בתלונות ,כדי להביא למיצוי מוצלח של ההליך.
"להכניס סדר בהגשת התלונה הייתה המטרה
הראשונה שלי .להנחיל התנהלות תקינה
ונכונה בכל מקרה של תלונה .שיוגש
מכתב תלונה מסודר ,שימספרו את
התלונה ,שכל התיק יהיה מאוגד
באגד אחד ולא מפוזר וכל תלונה
תישאר על שולחנה של הוועדה עד
שהיא מגיעה לפתרון מוסכם על
הצדדים" ,היא אומרת.
"כל סוגי התלונות הגיעו
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לפתחנו .טיפלנו בתלונות של סוכן נגד סוכן ,שלשמחתי
הרבה הלכו והתמעטו; תלונות של מבוטח נגד סוכן -
וגם זה הלך והתמעט" .לדבריה ,תלונות של מבוטח
נגד סוכן היו רוב הזמן סוג התלונות השכיח ביותר,
כאשר ברוב המקרים אפשר היה לפתור את התקלה
באמצעות תקשורת פשוטה בין הצדדים .עוד שכיחות
היו תלונות של סוכן נגד סוכן ,בעיקר סביב סוגיות של
אי העברת מידע" .ברגע ששני אנשים מדברים ביניהם
ומתאמים ציפיות ,רוב המחלוקות נפתרות" ,היא
אומרת וממשיכה לפרט" .תלונות של מבוטח נגד סוכן
עוסקות בעיקר בבעיות שירות שלא בוצע במועדו ,וזה
בדרך-כלל באחריותו של סוכן הביטוח ,כי הוא הצינור
שמעביר את הבקשות לחברת הביטוח .גם אם חברת
הביטוח לא סיפקה את השירות ,המבוטח יתבע את
הסוכן כי מבחינתו ,הוא התרשל בטיפול".
"דבר נוסף ששקדתי עליו במהלך הקדנציה היה
להתחיל לחבר ולזרוע זרעים לקוד אתי חדש .הקוד
של הלשכה היה קצר והתחלתי בבניית קוד אתי רחב
ומקיף יותר וכולל יותר" ,היא אומרת.

כל תלונה מטופלת מיד ובלי שיהוי
אחד העקרונות החשובים בעבודת הוועדה הוא
הנחת המוצא ולפיה כל תלונה היא בגדר מוצדקת" .כל
תלונה שמוגשת מוצדקת מבחינת המגיש אותה .אינך
יכול להגיד שתלונה מסוימת חשובה יותר מאחרת או
מוצדקת ממנה .כל תלונה ממתלונן היא תלונה ואינך
יכול שלא להתייחס בכובד ראש לכל תלונה שמוגשת.
כל תלונה שמוגשת ולא טיפלת בה  -תגיע למפקחת,
ותעלה לאוקטבות לא נעימות" ,היא אומרת.
אחת מגאוותיה של פרידמן-וינרב בכהונתה היא
היחס שמעניקה הוועדה למתלוננים ולתלונות.
"הכנסתי לוועדה את שיטת הגישור וטיפול מידי
בתלונות .תלונה לא שוכבת חודשים רבים על השולחן
אלא מיד מטופלת .מרגע שהיא מגיעה ללשכה,
מעבירים אותה אליי ,אני קוראת אותה ונותנת הנחיות:
אם זה לפעול מול חברת ביטוח או מול הסוכן ,הנילון

והמתלונן ,או כל דרך אחרת שאני מוצאת לנכון .יש לנו
בוועדה בסך הכל תשעה חברים מיומנים ,ששואלים
שאלות ,מבררים ובודקים כל מחלוקת .חלקם בעלי
השכלה משפטית ,מה שעוזר לנו מאוד בוועדה" ,היא
מסבירה" .גישור הוא הנטייה הטבעית שלנוwin- :
 .winאף אחד אינו יוצא הביתה בתחושה של אכזבה ,או
כך אנו לפחות מנסים לעשות .שכל אחד ירגיש שנעשה
צדק .יש תלונות שקנסנו בהן סוכנים ונקטנו אמצעים
והסוכן נפגע ,אך הבין שזו ענישה לגיטימית ובכך השגנו
את מטרתנו".
אחת ההחלטות שקיבלה כיו"רית הוועדה הייתה
ההוראה להעביר אוטומטית כל תלונה של סוכן נגד
סוכן לדיון בוועדה" .גם הנילון וגם המתלונן יגיעו לדיון
בפני ועדת האתיקה .שום דבר לא יטואטא מתחת
לשטיח .כל חברי הוועדה כאיש אחד מתייצבים לדיונים
ולישיבות .מקיימים סיעור מוחות טלפוני כשצריך.
הנהגתי קבוצת וואטסאפ ובה אנחנו מתקשרים בינינו".

רק שני מקרים הועברו לבית הדין
במהלך כהונת הוועדה היוצאת ,הלך ופחת בכל שנה
בהתמדה מספר התלונות שהוגשו לדיון בוועדה .כמעט
כולן ,אומרת פרידמן-וינרב ,נפתרו במהירות ולשביעות
רצון שני הצדדים .רק בשני מקרים הזכורים לה ,מתוך
כ 180-מקרים שבהם דנה הוועדה ,לא הצליחה הוועדה
להשיג פתרון לסכסוך ,והתיק הועבר להכרעת בית
הדין של הלשכה" .בית הדין הוא ההיררכיה מעלינו.
הוא מקביל ברמתו לבית המשפט המחוזי ואנחנו
מקבילים לשלום .מה שלא נפתר אצלנו ,עובר לבית
הדין .דרכי הענישה שלנו מגוונות :אזהרה ,נזיפה ,הטלת
קנס כספי ,העברת העמלה  -אם רואים שהסוכן סרח
והתלונה מוצדקת הוא יעביר את העמלה למי שצריך
להעבירה .פעמיים קרה לנו שהמלצנו למועצה הארצית
להוציא חבר על תנאי מהלשכה ,לתקופה קצובה או
לגמרי .על ההחלטות של הוועדה אפשר לערער בפני
בית הדין בצורה מסודרת ,אבל כאמור ,רק שני מקרים
כאלה זכורים לי .את כל השאר פתרנו בעצמנו".
פרידמן-וינרב טורחת להדגיש כי לא ביקשה לעמוד
בראש הוועדה אלא נבחרה לתפקיד" .יש לי השכלה
משפטית רחבה  -שני תארים .ידעתי שאני יכולה

"גם הנילון וגם המתלונן יגיעו לדיון
בפני ועדת האתיקה .שום דבר לא
יטואטא מתחת לשטיח .כל חברי
הוועדה כאיש אחד מתייצבים לדיונים
ולישיבות .מקיימים סיעור מוחות
טלפוני כשצריך"

"כל תלונה שמוגשת מוצדקת מבחינת המגיש אותה .אינך
יכול להגיד שתלונה מסוימת חשובה יותר מאחרת או מוצדקת
ממנה .כל תלונה ממתלונן היא תלונה ואינך יכול שלא להתייחס
בכובד ראש לכל תלונה שמוגשת .כל תלונה שמוגשת ולא
טיפלת בה  -תגיע למפקחת"

לתרום מבחינה משפטית ועברתי גם קורס גישור.
ההשכלה הזו ,לצד הניסיון הביטוחי הנרחב שלי בכל
ענפי הביטוח ובמשך שנים רבות – הלמו את התפקיד".
בתוך עמם חיים סוכני הביטוח ,ולכן אין זה מפתיע
שתופעת האלימות המילולית הגואה ברשתות
החברתיות ,אינה פוסחת גם עליהם .גם בזה מטפלת
הוועדה" .יש לנו תלונות על אלימות מילולית ברשתות
החברתיות ,גם הפנימיות שלנו .אנחנו מטפלים בזה.
ההיקף קטן .בסך הכל תרבות השיח אצלנו היא
רהוטה .יש מעט תלונות והמעט שמוגשות מטופלות
באופן מידי כמו כל תלונה" ,מסכמת פרידמן-וינרב.

שלב השאלה הזהה
גולת הכותרת של הוועדה בראשותך
החלטנו שבכל מקרה בו יש שני סוכנים המתלוננים איש על
רעהו ,שניהם יזומנו לדיון בוועדת האתיקה לליבון המחלוקת.
בעבר זה לא היה קיים ,אלא הוועדה הייתה מקיימת דיון בתלונה
שלא בנוכחות הצדדים .השיטה שהנהגנו גורמת לצדדים להיות
מעורבים בדיון ולחוש שאכן נעשה צדק.

מטרות הוועדה לעתיד
היעד המרכזי הוא לדעתי המשך עבודה על הקוד האתי והמשך
הדרך שאותה התוו תשעת החברים בוועדה .הוועדה הבאה
תמשיך את העבודה ואשמח לעזור להם.

ברמה האישית ,לאן מועדות פניך?
ארצה להתמודד על תפקיד אחר בלשכה ולהמשיך לתרום ,אך
טרם גיבשתי את עמדתי בעניין.
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ראובן רפ ,יו"ר ועדת הטכנולוגיה

הטכנולוגיה אינה איום .היא אתגר
הקמת אתרי אינטרנט פרטיים לסוכנים ,מערכת לגביית אשראי מרחוק ,אמצעים להפצה
המונית של הודעות ושימוש בטכנולוגיית ענן .אלה הם כמה מהישגיה המרכזיים של ועדת
הטכנולוגיה בלשכת סוכני הביטוח .יו"ר הוועדה ,ראובן רפ :סוכן שלא ישכיל לנצל את
הטכנולוגיות לטובתו – ינשור מהמקצוע
לסוכן ביטוח בעידן הדיגיטלי והמקוון חייבים
להיות הכישורים המתאימים והידע הטכנולוגי
הנדרש כדי להצליח .עובדה זו מקובלת על
כל ראשי הלשכה ,צעירים ומבוגרים כאחד.
"הטכנולוגיה היא לא רק העתיד של המקצוע.
היא ההווה שלו" ,אומר סו"ב ראובן רפ ,יו"ר
ועדת הטכנולוגיה בלשכת סוכני הביטוח" .על
כל הסוכנים להבין כי הטכנולוגיה אינה מהווה
איום כלל וכלל .כל סוכן חייב להבין שהטכנולוגיה
היא כלי עזר בעבודתו .עליו לגייס אותה לטובתו
והיא תסייע לו להרחיב את העסק שלו ולהגיע
לקהלים נוספים .סוכן שיידע להפעיל נכון את
הטכנולוגיה יוכל לעשות הרבה יותר מאשר
הוא עושה כיום בלעדיה ,ואת זה אנחנו מנסים
להסביר ללא הרף.
למשל" ,הוא מבהיר" ,יש לקוחות שאינם מעוניינים
כלל בקשר ישיר אל סוכן ורוצים לרכוש ביטוח באמצע
הלילה באמצעות האינטרנט בלבד .סוכן שיידע
לאפשר שירות שכזה באמצעות אתר משלו ירוויח
גם את הלקוחות האלה .יתרונו של הסוכן הוא שהוא
יידע גם להשיג ללקוח את החבילה המתאימה לו
ביותר וגם להסביר ולנמק אותה .זה יתרון גדול
לעומת מחשב קר ומנוכר .סוכן טוב ומקצועי
יעמוד לרשות הלקוח בכל רגע שבו הוא זקוק לו
ולא יעלה ללקוח יותר מאשר רכישת הפוליסה
לבד ובלי סוכן .הלקוחות אינם מבינים שזה
שהם עשו זאת לבד באינטרנט לא אומר
שהם ישלמו פחות .להפך .לפעמים הם ישלמו
יותר ,מפני שהסוכן יידע להתאים להם את
התכנית המתאימה להם ביותר.
מאפשרות
הטכנולוגיות
לסוכן להגיע גם לאלה
מעוניינים
שאינם
לכאורה במגע עם
סוכן .בלעדיה ,הוא
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היה מוותר עליהם מראש ונשאר עם מעגל לקוחות
קטן יותר".

אתר אינטרנט לכל סוכן וגביית
תשלומים בישומון

עם כניסתו לתפקידו שם לו רפ למטרה ראשית לגייס
את הכלים הטכנולוגיים המתקדמים ביותר הקיימים
בשוק הביטוח העולמי לטובת חברי הלשכה" .המטרות
שהצבנו לפנינו היו רבות .בראש וראשונה ,להיעזר
באמצעים טכנולוגיים מתקדמים קיימים ,לאתרם
ולגייסם לטובת עבודתו השוטפת של סוכן הביטוח
כך שיקלו עליו ויהפכו את העבודה לנוחה יותר מצד
אחד ,וגם יחסכו לו הוצאות מיותרות בניהול המשרד
מצד שני .מטרתנו היתה ועודנה להנחיל לסוכנים את
ההבנה כי הטכנולוגיות והדיגיטציה יכולות לקדם את
הסוכן בעבודתו היומיומית השוטפת וכי אל לו להשאר
תקוע בעבר אלא להתקדם הלאה בעזרת כלים קיימים
וכלים חדשים שנוכל לאתר בעבורו" ,הוא מספר.
"היתה לנו כוונה לעודד את הסוכנים להקים לעצמם
אתרי אינטרנט פרטיים ולהגביר את השימוש בהם.
לשם כך ,יצרנו קשר עם חברה שבונה אתרי אינטרנט
והיא העניקה לנו הצעת מחיר מצוינת לכל סוכן .עד
עתה ,עשרות סוכנים אכן נענו להצעה והקימו לעצמם
אתר ורבים נוספים התעניינו .מטרה נוספת היתה גיוס
אמצעי טכנולוגי לגבייה באמצעות כרטיסי אשראי
ביישומון פשוט המופעל בטלפון החכם של הסוכן
או במחשב אישי או באייפד .חתמנו הסכם עם ויזה
כאל וכעת יכול כל סוכן המעוניין בכך לגבות כספים
מלקוחות ואחרים באמצעות היישומון .כ 750-סוכנים
כבר הצטרפו למהלך .כמו-כן ,יצרנו קשר עם חברה
שמאפשרת יצירת חשבוניות באינטרנט והצענו את
שירותיה לסוכנים .זה מקל מאוד על הסוכן בעבודתו
השוטפת בהוצאת חשבוניות ומשמש כלי מצוין לניהול
הכנסות והוצאות .כ 150-סוכנים הצטרפו לשיטה ואנו
מקווים שסוכנים רבים נוספים יוותרו על חשבוניות
הנייר ויעברו לחשבוניות באינטרנט באמצעות ענן".

למרות יתרונות העבודה-מרחוק שמעניקה
הטכנולוגיה החדשנית ,שמירה על קשר עם הלקוחות
היא עדיין נכס חיוני לסוכן הביטוח .גם בנקודה זו
נמצא פתרון טכנולוגי נוח ,אומר רפ" .יצרנו קשר עם
חברה המעניקה לסוכן הביטוח כלי טכנולוגי-שיווקי
למשלוח מסרונים ודוא"ל באופן מרוכז והמוני לאלפי
לקוחות בעת ובעונה אחת במחיר מאוד מוזל (3.5-4
אג' להודעת מסרון;  380-1300שקלים לשליחת בין
 10אלפים ל 100-אלף הודעות דוא"ל) .גם זה יקל עליו
מאוד בעבודתו" ,הוא אומר" .אלה רק כמה מההצלחות
שרשמנו במהלך הכהונה האחרונה".

גיוס כלים טכנולוגיים הוא הכרח
לעבודת הסוכן

אחד האתגרים המורכבים שעמם נאלצת הוועדה
להתמודד הוא הדור הוותיק בלשכה ,דור סוכנים
מבוגרים למדיי ,שבמשך שנים ארוכות ניהלו את
משרדיהם בכלים מסורתיים יותר וטכנולוגיים פחות.
לשכנעם לשימוש באמצעים טכנולוגיים מתקדמים
וללמדם לעשות את המעבר הנדרש ,אינם פשוטים כלל
וכלל ,אומר רפ" .אני מניח שיש סוכנים ותיקים שלא
יודעים להתקדם עם הזמן והטכנולוגיה והם ישלמו על
כך .מי שלא יידע לגייס לטובתו כלים טכנולוגיים ,לא
לאורך זמן ישרוד בתחום ובסופו של דבר פשוט ייעלם
ממנו .זו נשירה טבעית .אנחנו עושים הכל כדי שכולם
יוכלו להצטרף לטכנולוגיה .אבל חשוב לומר :טכנופוביה
היא תכונה שאינה קשורה לסוכני ביטוח .יש אנשים
רבים הפוחדים ממחשבים וטכנולוגיה ,גם מבוגרים וגם
צעירים .אנחנו צריכים שיתוף פעולה הרבה יותר גדול
מבחינת משאבים עם חברות הביטוח ,שמשקיעות הון
עתק בשיפור הקשר הטכנולוגי והדיגיטלי בינן לבין
הלקוח הסופי ,בין השאר גם בגלל הרגולציה .היינו
רוצים שאת כל המשאבים שהן משקיעות ,הן יעבירו גם
לסוכן הביטוח ,שהוא איש הקשר שלהן עם הלקוחות.
לא לכל סוכן ביטוח ישנם משאבים להשקיע בכלים
חדשים ולכן המטרה היתה לגייס כלים קיימים לטובת

"טכנופוביה היא תכונה שאינה קשורה
לסוכני ביטוח .יש אנשים רבים
הפוחדים ממחשבים וטכנולוגיה ,גם
מבוגרים וגם צעירים .אנחנו צריכים
שיתוף פעולה הרבה יותר גדול
מבחינת משאבים עם חברות הביטוח,
שמשקיעות הון עתק בשיפור הקשר
הטכנולוגי והדיגיטלי בינן לבין הלקוח
הסופי"

העבודה השוטפת שלנו .זה עדיין בר ביצוע ואפשרי".
"החוכמה היא להגיע למצב שבו כל אחד יוכל
לבחור לו את השוק שלו .יש שוק של ביטוח ישיר
ומי שזה מתאים לו קונה ביטוח בביטוח ישיר ,אבל
לא בטוח שהוא רוכש את התכנית המתאימה לו .יש
ניגוד אינטרסים מובנה בין הלקוח לחברת הביטוח.
חברת הביטוח רוצה להרוויח כמה שיותר והלקוח
רוצה לקבל את המוצר הזול ביותר ,גם אם הוא לא
תמיד יודע מה הוא צריך .לא תמיד האינטרסים זהים.
כשלקוח אינו נעזר באיש מקצוע ,בהחלט יתכן שהוא
יתקל בבעיה רק כשקורה משהו והוא מבקש לתבוע
את חברת הביטוח .הוא יגלה פתאום שהביטוח שרכש
לא מתאים ואז הוא ייאלץ לפנות למומחים נוספים,
כמו עורך דין או מומחה לביטוח והוא ישלם את כל
מה שחשב שחסך" ,אומר רפ.

שלב השאלה הזהה
גולת הכותרת של הוועדה בראשותך
הבאת למקום גבוה של המודעות לשימוש בטכנולוגיות
מתקדמות במשרדו של כל סוכן .זו היתה המטרה וזה ההישג
המרכזי.

מהן המשימות העתידיות שבהן תצטרך לעסוק הוועדה
אחת המשימות הגדולות שעמדו לפתחנו ובה לצערי טרם נחלנו
הצלחה ,היתה למצוא מעין תוכנת-על לניהול המשרד ,כזו
שתשמש לב המערכת ותרכז את כלל הצרכים של סוכן הביטוח.
היא תאפשר גישה לא רק ליומן ולניהול שוטף אלא גם לתוכנת
מחולל הצעות ,למסמכי הנמקה ,לשיווק וכד' .יש בשוק הרבה
מאוד תוכנות לניהול משרד אבל תוכנה אחת מרכזית שתעשה
הכל לא הצלחנו למצוא .זו כנראה משימה מסובכת מדיי .אין
תוכנת-על אחת וכך נאלץ סוכן הביטוח להשתמש בכמה וכמה
תוכנות בעבודתו – וחבל.

ברמה האישית ,האם היית רוצה להתמודד על תפקיד אחר
בלשכה?
אני מניח שלא .לא פשוט להיות איש ציבור ולהשקיע זמן,
מאמצים ומשאבים בפעילות התנדבותית למען הכלל .לצערי ,לא
תמיד זוכים להערכה הראויה על המאמצים והמוטיבציה להמשיך
נשחקת.
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עוזי ארגמן  ,יו"ר ועדת הרווחה

"אם נפעל כקולקטיב  -נשיג יותר"
כרטיסי אשראי מסובסדים ,מועדון לקוחות ,הנחות בעשרות בתי עסק ,מלגות לימודים
והלוואות בתנאי החזר נוחים .אלה הן רק כמה מהפעולות שעושה ועדת הרווחה בראשות
עוזי ארגמן למען החברים .ארגמן :הלוואי ויכולנו להעניק סיוע אמיתי לנזקקים
אין זה סוד שמקצוע סוכן הביטוח ידע
ימים יפים יותר .התחרות הקשה ,הרגולציה
המחמירה ,עוצמתן של חברות הביטוח והתדמית
הקשה שממנה סובל התחום נותנים כולם את
אותותיהם בשטח .על-פי דוח סטטיסטי של
המפקחת על הביטוח במשרד האוצר ,כמעט
מחצית מסוכני הביטוח בישראל משתכרים
עד לסכום של כ 250-אלף שקלים בשנה .זה
מעט מאוד בהתחשב בשעות העבודה הרבות,
בעומסים ,בעובדת היותם עצמאיים ובהוצאות
הכספיות הרבות שלהם בניהול המשרד והעסק.
כמה מן הסוכנים הללו מגיעים לפתחה של ועדת
הרווחה של לשכת סוכני הביטוח ומבקשים סיוע
כספי או הלוואה.
"ישנם סוכני ביטוח המתקשים מאוד לסגור את
החודש ומשתכרים בכל חודש משהו כמו  8000שקלים
נטו אחרי ניכוי הוצאות ומסים" ,אומר סו"ב עוזי
ארגמן ,יו"ר ועדת הרווחה בלשכה" .כמה מסוכני
הביטוח נמצאים במצב כלכלי ממש לא טוב .אחת
המטרות שלי בוועדה היא לדאוג להם להלוואות נוחות
ולהקל בכל מה שאפשר ,אם זה בניהול חשבון הבנק
או בהחזר ההלוואות עצמן" .לשם כך הקימה הוועדה
שבראשותו קרן הלוואות המעניקה עד  10אלפים
שקלים לכל דורש ,בהחזר נוח של שנה" .קיימתי משא
ומתן עם כמה גופים פיננסיים וחברות ביטוח במטרה
לקבל תקציב שנתי גדול יותר כדי שנוכל לעזור לכמה
שיותר סוכנים במצוקה ולתת להם הלוואות גדולות
בריבית מאוד נמוכה .זה עדיין לא יושם" ,אומר
ארגמן.

חשבון בנק מסובסד ומועדון הטבות
מצליח בשיתוף ישראכרט
לטובת חברי הקולקטיב
"כשנכנסתי לתפקידי לא היה
לי שום נסיון ביצועי בלשכה .זו
קדנציה ראשונה שלי ונכנסתי
אליה עם כל הלב והנשמה
ואך ורק מתוך תחושה של
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נתינה ועזרה ככל שאפשר למען החברים" הוא נזכר.
"דיברתי עם סוכנים רבים ,עם חברים ועם פעילים
בוועדה לפניי ולמדתי שמה שהכי נחוץ לסוכנים אלה
הנחות והטבות כקולקטיב .לא היה לנו קולקטיב קודם.
התחלתי לבדוק איך אפשר לבנות מועדון צרכנים
לחברי הלשכה .בתום שיחות עם חברות אשראי ,חברנו
לישראכרט ובנינו מועדון לקוחות המעניק כרטיסי
אשראי של ישראכרט ודיינרס ללא חיוב בדמי ניהול
כרטיס .המועדון מצליח מאוד .ישראכרט נותנת לנו
רוח גבית ותמיכה ומממנת את עלות המועדון .התחלנו
ב 800-כרטיסים והגענו כיום ל 3200-כרטיסי אשראי
המחולקים לחברי הלשכה ובני משפחותיהם .יש
פעילות יפה מאוד .ממוצע ההוצאות הוא  3600שקלים
לחודש בכרטיס .זה נחשב גבוה .המועדון מעניק שלל
הטבות :בנופשים ,חופשות ,הצגות ,אירועים ,נסיעות
לחו"ל ,מוצרי חשמל וכד' .כל מה שרק אפשר .סוכנים
ששוחחו עמי הביעו עניין בפעולות לצמצום ההוצאות
השוטפות במשרד ולכן חתמנו על הסכם עם אופיס-
דיפו וגופים נוספים והצלחנו להוריד לחברי המועדון
מחירים בצורכי משרד ,מחשבים ,ראשי דיו ועוד .ניסינו
להשיג גם הנחות על דלק אבל זה מאוד קשה .אפילו
גופים גדולים מאתנו לא הצליחו לקבל הנחות על
דלק .ככל שפעילות המועדון תגבר ,כך כוח המיקוח
שלנו יגבר ונוכל להביא דברים יותר טובים ויותר זולים
לחברים ולכן אני קורא לכל חברי הלשכה להצטרף
למועדון ולהנות מההטבות" ,הוא אומר.
הטבה נוספת שהשיג ארגמן לחברי הלשכה הייתה
האפשרות לפתוח חשבון בבנק יהב ולהנות מהטבות
שונות כפי שניתנו לעובדי מדינה" .ניהול החשבון

"ככל שפעילות המועדון תגבר ,כך כוח
המיקוח שלנו יגבר ונוכל להביא דברים
יותר טובים ויותר זולים לחברים ולכן
אני קורא לכל חברי הלשכה להצטרף
למועדון ולהנות מההטבות"

הוא ללא עלות ,ובמסגרתו הבנק מעניק הלוואות
לטווח ארוך בתנאי החזר מעולים .ריבית הפריים
שהבנק מעניק שלילית ,וישנה אפשרות לדחיית החזרי
תשלומים עד  10שנים ,כלומר עד  120תשלומים.
בסה"כ נפתחו כ 800-חשבונות של סוכנים בבנק יהב
במשך שנתיים" ,מספר ארגמן.

 180אלף שקלים למלגות לימודים;
 250אלף לוחות שנה

פעולה נוספת שארגמן מתגאה בה מאוד ,היא
הרחבת מיזם דור ההמשך" .כל צעיר המהווה דור
המשך בלשכה מקבל מלגת לימודים במכללה של
הלשכה בסכום של  5000שקלים מתנת קרן משפחת
המבורגר וחברת הביטוח הראל .בעבר הקרן חילקה
 50אלף שקלים בכל שנה ,והצלחנו להגדיל את הסכום
ל 180-אלף שקלים לשנה" ,הוא אומר" .בכל שנה
מתקיים במכללה טקס הענקת מלגות במעמד יו"ר
הראל ,יאיר המבורגר ,נשיא הלשכה והמנכ"ל וראשי
המכללה וזה מאוד מרגש".
לצד הסיוע הכספי בדמות הלוואות ,מלגות ומועדון
החברים ,פעלה הוועדה בראשות ארגמן גם למען
דברים קטנים וסמליים יותר ,אך כאלה החשובים
לסוכנים .למשל ,לוחות השנה .במשך שנים היה
מקובל שחברות הביטוח מחלקות לסוכנים לוחות
שנה שולחניים ויומני שנה .אלה היו לוחות של חברות
הביטוח ,עם לוגו של החברה ולמטה שמו של הסוכן.
עם כניסתי לתפקיד עלה הרעיון להפסיק לרכוש את
היומנים מחברות הביטוח ולהפיק לעצמנו לוחות
משלנו ,עם לוגו הלשכה .הצלחנו להזמין לוחות שנה
שולחניים ולוחות קיר ויומנים במחירים נמוכים בהרבה
מאלה ששילמו הסוכנים קודם ,כמעט בחצי .כבר בשנה
הראשונה היוזמה נחלה הצלחה רבה וכיום אנחנו
מוציאים  250אלף לוחות שנה לסוכני הביטוח .זה המון.
זה גם זול יותר לסוכנים וגם משמש כלי פרסום טוב
ללשכה .אנחנו מאדירים את הלשכה ולא את חברות
הביטוח .באופן דומה ,הוצאנו נרתיקי רישיונות במחיר
מאוד מוזל לסוכנים וגם זו הייתה הצלחה רבה .כמו כן,
בכל כינוס באילת אנחנו מעניקים לבאי הכינוס חוברת
הטבות המעניקה הנחות ושוברי קניה בעשרות חנויות
ובתי עסק בעיר".

צר לי על כל סוכן במצוקה שאיני יכול
לעזור לו

לא אחת מגיעות אל הוועדה בקשות לסיוע מפי
סוכנים במצוקה אמיתית .לפעמים הוא נאלץ להשיב
את פניהם ריקם בכאב לב" .יש מקרים שאיני יכול
לעזור וכואב לי אבל זה מעבר ליכולותיי .אנחנו יכולים
לחלק שוברי קנייה לחגים .הם מעניקים אחוזי הנחה
מסוימים וזה יכול להקל במעט ,אבל אין לנו יכולת
לעזור כספית עזרה ממשית אלא רק מעט .חשוב
גם את המעט הזה לתת עם חיוך ולהעניק לסוכן את

התחושה שיש לו בית חם ויש לו לאן לפנות .אנחנו לא
עושים דבר כטובה אישית אלא אך ורק מתוך נכונות
של וועדת הרווחה ושל הלשכה לסייע ככל שאפשר".
לוועדה אמנם אין תקציב משלה ,אך היא מצליחה
לייצר הכנסות נאות ,ואף לגרוף רווחים שנתיים של
כחצי מיליון שקלים ללשכה ,בזכות שיתופי הפעולה עם
חברות האשראי ,בנק יהב וגופים פיננסיים נוספים.

שלב השאלה הזהה
גולת הכותרת של הישגיך
הדבר המשמעותי ביותר שעשינו בוועדה ומה שגרם לי לסיפוק
הרב ביותר היה ארגון משלחות הסוכנים למחנות בפולין 3 .שנים
פעלנו למען המטרה ,ובשנה שעברה הוצאנו קבוצה ראשונה
של  36סוכנים למסע בפולין .זה היה מסע מרגש עם הרבה
תובנות ורגש .בעקבות ההצלחה ארגנו השנה משלחת נוספת,
רשמית ,בהשתתפות נשיא הלשכה ,המנכ"ל וכ 50-סוכנים.
שלושה חודשים עבדנו למען המסע הזה .זה זכה להד גדול ,גם
בתקשורת .זה לא היה יוצא לפועל בלי חברי וחבר הוועדה ,יעקב
כגן ,והדרכתה המקצועית המעולה של ד"ר מרים דוד .למעשה,
המסעות היו כל-כך מוצלחים עד שהחלטתי ,שגם אם לא אהיה
יו"ר ועדת הרווחה ,אמשיך לארגן מסעות כאלה כל שנה .זו גולת
הכותרת של פועלי.

מטרות מרכזיות לוועדה בקדנציה הבאה
חשוב להמשיך עם מה שהשגנו עד היום :עם לוחות השנה ,בנק
יהב ,וכמובן ,המסעות לפולין .אני רואה כמטרה עליונה להרחיב
את פעילות מועדון הלקוחות שלנו .יצרתי קשר עם לשכת
עורכי הדין ולשכת רואי החשבון ואנחנו פועלים יחדיו כדי לייצר
מועדון לקוחות משותף לשלוש הלשכות .מועדון כזה יכלול
למעלה ממאה אלף חברים ויוכל לתת הטבות אדירות לחבריו.
כמו-כן ,חשוב לבחון כיצד אפשר לסייע לסוכנים נזקקים מעבר
להלוואות.

ברמה האישית ,בראש איזו ועדה תרצה לעמוד?
אני שואף להגיע לתפקיד ביצועי בדרגים גבוהים יותר ולא רק
רווחה .אני איש של נתינה ואשמח לעזור לסוכנים .צברתי ידע רב
ונסיון ,ואני יכול להיעזר בהם בתפקידים בכירים יותר .הציעו לי
תפקידים רבים אבל אני כרגע לא מחפש תפקיד .אחרי הבחירות
נשב ונחשוב מה הלאה.
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המשך מעמ' 27

"לצערי ,אין למדינה שום פתרון ממלכתי בתחום הסיעוד .על
המדינה להחליט אחת משתיים :או לחוקק חוק סיעוד ממלכתי
שבמסגרתו יבוטחו כל התושבים ,או שהוצאה על פוליסה
פרטית תיחשב כהוצאה מוכרת לצורכי מס .הדבר יעודד רכישה
של פוליסות פרטיות"
לטווח ארוך .גם בגיל  65המחיר אחיד ולא משתנה.
מצד שני ,בחלק מהפוליסות האלה אין טכנולוגיות
מתקדמות .הייתי מצפה שהפיקוח יאפשר לחברות
הביטוח ואפילו יעודד אותן לצרף לפוליסות הישנות
טכנולוגיות מתקדמות ,כך שאפשר יהיה להפוך את
הפוליסה הישנה לפוליסה מיטבית .אנחנו עדיין ,לפני
תום הקדנציה ,פועלים בנושא".
זיו מצפה מהפיקוח לאמץ שינויים נוספים ,בהתאם
למסקנות הוועדה הציבורית לבחינת עתיד ענף
הביטוח" .לשכת סוכני ביטוח יזמה את הקמת הוועדה,
שבה דנו על הענף בעוד  20-30שנה – תפקיד הסוכן,
תכניות לגבי הענף .במסקנות ישנה גם התייחסות לגבי
הבריאות והסיעוד .הייתי רוצה שהממונה תבחן לעומק
את המסקנות ובוודאי תאמץ חלק מהן".
בין הנושאים בהם דנה הוועדה היה קידום השקיפות
בענף .הוועדה ממליצה בין היתר לקבוע בפוליסות
הסיעוד שיעור  Loss-Ratioמינימאלי שמעבר לו יחויב
המבטח להחזיר לציבור המבוטחים כספי פרמיה.
בביטוח סיעוד ממלכתי חובה  -הוועדה ממליצה על
יצירת רובד ביטוח סיעודי ממלכתי בחקיקה שיעניק
ביטוח סיעוד בסיסי לכל אזרח בישראל בגובה של 3,000-
 4,000שקלים בחודש .הוועדה גם קוראת לממשלה לבחון
הכרה בהוצאות בגין תשלומי סיעוד ובגין פרמיית ביטוח
סיעוד כהוצאה מוכרת ,בדרך דומה לנעשה במקרי אבדן
כושר עבודה .הוועדה מסבירה כי הכרה כזאת תעודד
מבוטחים פרטיים ומעסיקים לרכוש ביטוחי סיעוד כחלק
מההגנה הסוציאלית הכוללת למבוטח ולמשפחתו.

"מדד השירות מתעלם מתפקיד סוכן
הביטוח"

באשר לעתיד הענף והסוכן זיו מעריך כי "ההשפעה
העיקרית עליהם תהיה מכיוון הדיגיטציה .המשמעות
היא נגישות .המבוטח כיום פתוח ,מבין ושואל הרבה
יותר .לכן סוכן הביטוח יצטרך להיות מאוד מקצועי.
יהיה עליו להתמקצע בתחומים מסוימים ולשתף
פעולה עם סוכנים מתחומים אחרים .עליו להיות מאוד
מחובר לדיגיטציה ולהיות זמין ונגיש".
זיו מתייחס גם לרווחיות הסוכן" .בעשרים השנים
האחרונות אנחנו עדים למגמה של צמצום פערי
התיווך ,גם בענף הביטוח .יחד עם זאת ,סוכן הביטוח
עובד קשה ועליו להתפרנס .אני מניח שבסופו של דבר
הפרנסה של הסוכן תבוא מההכרה של המבוטח בערך
המוסף שהוא מקבל מהסוכן .הוא יהיה מוכן לשלם
עבור זה .מבוטח שמבקש ייעוץ שלא על בסיס פוליסה
קיימת ,אלא ייעוץ אובייקטיבי מסוכן ביטוח מקצועי,
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יודע שעליו לשלם על הייעוץ ,כמו שהוא משלם עבור
ייעוץ של עורך דין או של רואה חשבון".
שחקן נוסף עמו יש לסוכנים אינטראקציה הוא
הפיקוח על הביטוח" .עבודת הסוכן מול המבוטחים
אינה זוכה להתייחסות של הרגולטור ,בכל הקשור
למדד השירות" ,מצר זיו ומסביר" :הרגולטור מפרסם
מדדים שונים שהם מאוד חשובים לציבור .אבל
המדדים מתעלמים מתפקיד סוכן הביטוח .צריך להיות
מדד שונה לפוליסות שנרכשו באופן עצמאי ולפוליסות
שנרכשו דרך סוכן ביטוח .הייתי רוצה לראות את
הרגולטור מעריך יותר את הסוכנים ולוקח בחשבון את
פעילותם".

ביטוח נסיעות לחו"ל – מאבק מתחילת
הקדנציה

אחד המאבקים החשובים היה בנושא ביטוח נסיעות
לחו"ל .זיו" :בתחום הזה אני רוצה לטפוח לעצמי
ולשאר חברי הוועדה על השכם .מתחילת הקדנציה
אמרנו לפיקוח שלא יכול להיות שביטוחי הנסיעות
ישווקו לא על ידי סוכני הביטוח .נעמדנו על הרגליים
האחוריות ,הובלנו מהלך שבסופו של דבר ,לראשונה
במדינת ישראל ,בית המשפט העליון קבע בפסק דין:
פוליסות ביטוח יכולים למכור רק סוכן ביטוח או חברת
ביטוח ולא ואף אחד אחר .זה אחד ההישגים הגדולים
של הלשכה בקדנציה הנוכחית".
נושא אחר שנזקף לזכותו הוא שיתוף הפעולה עם חברת
 HelathCastבנושא כתב שירות לאבחון סרטן ,שהוא
הוביל מטעם הלשכה .זיו" :זו הפעם הראשונה שהלשכה
יוצאת באופן עצמאי עם מוצר שלה .נכון שזה בשיתוף
פעולה ,אבל בסופו של דבר שיתוף הפעולה הוביל למוצר
ביטוחי שלא נוצר על ידי חברת ביטוח .זה מאוד חשוב
ומקדם את הלשכה .כתב השירות לאבחון סרטן היה
מהלך דרמטי לטובת סוכני הביטוח .זה האתגר בקדנציה
הבאה של הוועדה ושל הלשכה  -ליזום מוצרים גם על ידי
מבטחים מחו"ל וגם באופן עצמאי .כך ,שסוכני הביטוח
יהיו תלויים פחות ופחות בגופים שבאופן בלעדי קובעים
את הרווחיות ,את המחירים ,את אופן השיווק ,מתי לשווק
ומתי להפסיק .זה תורם מאוד לעצמאות הלשכה".

עצות ליו"ר הבא של הוועדה
מה אתה מייעץ לבא אחריך ,נשאל זיו לסיום" .אני
רוצה להבהיר לכל מי שרוצה לעשות את תפקידו
נאמנה ,שזה לא טיול להיות יו"ר הוועדה .זו שליחות,
עבודה יומיומית שמקדישים לה הרבה מאוד שעות,
ואני לא מדבר על עלויות .העבודה כולה בהתנדבות.
כמו כן ,מצד אחד ,צריך להיות קשוב לסוכנים ולשמוע
מה השטח רוצה .מצד שני ,להגיב בצורה מקצועית
לכל שינוי של הרגולציה או של חברות הביטוח ולתת
ערך מוסף לסוכנים .סוכן שעוסק בתחום הבריאות
והסיעוד צריך להרגיש שהלשכה תורמת לו ,על ידי
הכשרה מקצועית ובהגנה על האינטרסים שלו".
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