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העלאת גיל הפרישה" :אנחנו צריכים לחנך
את הציבור לפתוח חיסכון פנסיוני

מוקדם ככל האפשר"

בשבוע שעבר נתבשרנו כי משרד האוצר
מתכוון להעלות את גיל הפנסיה :נשים יפסיקו
לעבוד בגיל  ,64במקום בגיל  ,62וגברים
ייצאו לפנסיה בגיל  ,70במקום  .67לכאורה,
רק שנתיים-שלוש נוספות ,אך בפועל השנים
האלה יחסכו הון למדינה ויפגעו ברבים שיראו
את הפנסיה הולכת ומתרחקת ,ואולי גם ימותו
לפני שיספיקו ליהנות מהכספים שחסכו.
במשרד האוצר הסבירו את ההחלטה
להעלות את גיל הפרישה כתגובה
לעלייה בתוחלת החיים.
הפרשנויות והביקורות החמורות
על הרעיון הזה לא איחרו
להגיע .יורם גביזון כתב
ב The Marker-כי "העלאת
גיל הפנסיה פירושה שאשה או
איש מאבדים שנתיים או שלוש
שנים שבהן היו אמורים לקבל
פנסיה בגובה עשרות
אחוזים מהשכר שקיבלו
ושנצבר בקרן הפנסיה,
שלה הפרישו משכרם
במשך עשרות
שנים .דחיית גיל
הפנסיה ללא פיצוי
היא תספורת של
ממש ,כמו שדחיית
פירעון איגרת חוב,
ללא הגדלת הריבית
שמקבל המחזיק בה,
היא תספורת  -בשל
הפסד הריבית על הכסף
שאמור היה לקבל העמית בקרן הפנסיה או
בעל איגרת החוב.
"דחיית גיל הפנסיה פוגעת בן־לילה ברמת
חייהם של הגמלאים העתידיים ,משום שהיא
מחייבת אותם להוריד את רמת חייהם כיום
המשך בעמוד 2
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העלאת גיל הפרישה

כדי להיערך לשנים שבהן תיכננו ,תוך הסתמכות אווילית על
הבטחה חוזית ושלטונית ,להישען על תשלומי פנסיה .יתרה
מכך ,דחיית גיל הפרישה בשלוש שנים פירושה העלאת
ההסתברות שהעמית ,שהפריש מגיל  21עבור תשלומי
הפנסיה וקצבת הזקנה ,ימות עוד לפני שהוא עצמו זכה
לקבל ולו אגורה אחת מקרן הפנסיה ומהביטוח הלאומי כנגד
הסכומים שהפריש לקופתם ,וכך יישאר רוב הכסף שנצבר
בקופת קרן הפנסיה והביטוח הלאומי וישפר את מצבם".
פרט להסבר העלייה בתוחלת החיים טענו באוצר כי מדובר
בניסיון להציל את הפנסיה של כולנו .לדברי יו"ר הוועדה
לביטוח פנסיוני יובל ארנון ,המדינה מצאה דרך לחסוך את
כספי הביטוח הלאומי שהיא אמורה להפריש לפורשים" .זה
בעצם סוג של תספורת שמתרחשת כיום בכל העולם .מזווית
הראייה של הסוכנים אנחנו יכולים לטפל בבעיה טוב יותר ככל
שהלקוח צעיר יותר.
"כלשכה אנחנו מנסים לשים דגש על שכנוע אנשים להתחיל
לחסוך לפנסיה כמה שיותר מוקדם .כיום ,צעירים נכנסים
למעגל העבודה לקראת גיל  ,30לאחר שסיימו צבא ,נסעו
לטייל וסיימו ללמוד ,והם למעשה מפספסים כעשור .הם עוזבים
מקום עבודה בתדירות גבוהה יחסית ,ובין לבין הם פודים כסף
מחסכונותיהם .כך נוצר מצב שבו אדם מפריש פחות ממה שהיה
צריך .כרגע נראה כי הפנסיה של  50%מהאנשים תגיע לפחות
מ 5,000-בחודש .אנחנו ממליצים להתחיל לצבור זכויות כמה
שיותר מוקדם ,גם אם עוד אין מעביד .תחסכו בינתיים לבדכם,
העיקר שתצברו כמה שיותר שנים.
"כשאנשים נמצאים בתקופות הביניים ,בין עבודות ,תפקידנו
כסוכנים הוא לדאוג שזכויותיהם יישמרו .תפקידנו הוא לשים
בפניהם תמרור אדום ולהבהיר להם לא לגעת בפיצויים ,וכמובן
לדאוג שאנשים יפרישו את אותם רכיבים שהמעביד לא מפריש.
אחד התפקידים שלנו הוא לשמור על הפנסיה של הלקוח.
לכן אנחנו מנסים להביא לכך שהסוכן הפנסיוני לא יתחלף
בהתאם למעביד ,אלא יהיה פרטי וילווה את הלקוח לאורך חייו
המקצועיים ,שיכיר היטב את הלקוח ויידע לייעץ בצורה הנכונה
ביותר .מישהו שרץ אתך כל הזמן ובאופן שוטף יסייע רבות.
אחת הבעיות היא שלאנשים כיום אין מודעות לנושא הפנסיה".
לדברי ארנון ,תפקיד הסוכן בטיפול בלקוחות שנמצאים בגיל
השלישי ,אנשים בגילי  ,55+הוא לבחון אילו כספים צברו
כבר ,חוץ מהפנסיה" .אנחנו צריכים לקחת את הכספים ולנתב
אותם כהשלמה לפנסיה .כך נתגבר את הרכיב של הפנסיה
וללקוח יהיה יותר כסף כשיפרוש .הרכיבים האלה ,דוגמת
קופות גמל ,נכנסים לאט לאט לארגזי הכלים של הסוכנים
וחברות הביטוח .אלה תוכניות שבאות לתגבר את הפנסיה".
יו"ר צוות תגובות תקשורת טוביה צוק סבור כי העלאת גיל
הפרישה יוצרת בראש ובראשונה בעיה חברתית קשה" .אם
מבוגרים יעבדו עוד כמה שנים ,אין מקום להכניס צעירים
לשוק העבודה .על פי הלמ"ס ,בכל שנה פורשים  55אלף
עובדים ,וכמות גדולה יותר של עובדים חדשים מתחילה את
חייה המקצועיים .נוצר מצב לפיו בכל שנה יש להגדיל את
מספר מקומות העבודה כדי להימנע ממצב שבו יש ציבור
שלם שלא מועסק.
אחד ההיבטים בעייתיים בפנסיה ,שמשרד האוצר לא מביא
בחשבון הוא העובדה שכיום עובד לא צובר מספיק ותק
לקראת הפרישה" .רבים אינם מועסקים ברציפות ויש לכך
השפעה מכרעת על הפנסיה שלהם :מה יעשה עובד שמפוטר

מעבודתו או שהעסק נסגר והוא אינו מצליח למצוא עבודה
במשך תקופה ארוכה? כידוע הביקוש לאנשים מבוגרים נמוך
ויכול להיות שאדם לא ימצא עבודה מסודרת במשך שנים .איך
תראה הפנסיה של אדם כזה?
"הפנסיה של אנשים שמשכו כספים תקטן משמעותית .אנחנו
יושבים על חבית נפץ גדולה מאוד והמדינה צריכה לפתור
את העניין .אין יד מכוונת בממשלה ויש תחושת חוסר ביטחון
במדינה .לא ברור איך אנשים יסתדרו .אנחנו כסוכנים מנסים
לפחות לסייע במקומות שבהם אנחנו יכולים להשפיע .סוכן
ביטוח נלחם בשביל שהמבוטח יקבל את הכסף שמגיע לו".
צוק טוען כי הבעיה העיקרית היא שהציבור שוכח שקרן
הפנסיה אמורה לתת מענה לשלושה מצבים" .מעבר
לזקנה יש מצבים של מוות בטרם עת או מחלה או פציעה
שמביאים לחוסר יכולת לעבוד .תפקידו של סוכן הביטוח הוא
לוודא שיש כיסוי ביטוחי מתאים ואם הלקוח מת ,יש לוודא
שהמשפחה תקבל את מה שמגיע לה ,כדי שלפחות לא תדע
צער כלכלי; וכשבן אדם נעשה נכה הסוכן צריך לוודא שהוא
יקבל את מה שמגיע לו .חברות הביטוח לא ששות לשלם,
ואנחנו משדלים לפתור מחלוקות מולן ,אבל לפעמים אין
ברירה ואנחנו הולכים לבית המשפט עבור הלקוח".
מנכ"ל קשת פיננסים רון קשת סבור כי העלאת גיל הפרישה
היא שוד של אנשים מבוגרים" .לוקחים קבוצה שלמה
באוכלוסיה ושודדים אותה .חלק מהחוסכים כבר לא יהיו
בחיים כשיהיו סוף סוף זכאים לפנסיה והמדינה תרוויח את
הכסף שחסכו .זה מה שהאוצר מנסה בעצם להשיג :להרחיק
את הפנסיה ולהגיע למצב שבו פחות אנשים יקבלו אותה ,אל
אף ששילמו עבורה .זה יעשה רק טוב לקופת המדינה .כמובן
שרק הציבור החלש והלא מחובר נשדד ,מכיוון שהקבוצות
החזקות מוגנות בהסכמי פנסיה שאנחנו – הלא מחוברים -
משלמים עבורן .זה השוד הכי גדול שהמדינה עשתה .זה ניסיון
לתת אקמול כדי לטפל בבעיה חמורה בהרבה".
לדבריו" ,צריך לטפל בחוסר האיזון שיש במדינה ,בעיקר
בכל הנוגע לפנסיה התקציבית .צריך להטיל מס מגובה שכר
מסוים כדי ליצור איזון .לא ייתכן שאיש צבא יוצא לפנסיה
בגיל  45עם משכורת של  25אלף ,מקבל  17אלף שקל
מהמדינה ובמקביל ממשיך לעבוד .למדינה יש חוב של קרוב
ל 300-מיליארד שקל לפנסיה התקציבית ,שמתפרש על פני
שנים .בשנת השיא הסכום יגיע ל 26-מיליארד שקל .זוהי
הפנסיה של אנשים שלא שילמו עליה .חייב להיות איזון בין
המחוברים לבין אנשים הפשוטים".
לטענתו ,המדינה יכולה לערוך שינויים רבים אחרים לפני
שהיא מעלה את גיל הפרישה" .למשל ,שימת דגש על החינוך
הפיננסי של ציבור החוסכים :יש לתת ללקוחות את הכלים
כדי לדעת להתמודד עם סיטואציות שקורות להם בחיי היום-
יום ובכספים הפנסיוניים .לאנשים יש נטייה למשוך כספי
פיצויים וקרן השתלמות ובעצם הם נהפכים לאויב מספר
אחת של הפנסיה שלהם .אם הם מתנהלים כמו שצריך ,מבלי
למשוך כספים מיותרים ,לא תיווצר עבורם בעיית פנסיה.
אנשים לא מבינים שאם הם עבדו שמונה שנים ומשכו כספי
פיצויים כדי לקנות מכונית ,הם כבר פוגעים ב 40%-מהפנסיה.
הם לא מבינים את הקשר בין ההתנהלות שלהם בחיים
לפנסיה .התפקיד שלנו ושל המדינה הוא להסביר להם את
הקשר ולהזהיר אותם מבעוד מועד".
פרט לחינוך קשת סבור כי על המדינה לדאוג לסגירת
אפשרויות המשיכה לאנשים" .מי שירצה יקבל הלוואה על
החשבון ,בדומה להלוואת סטודנטים שמוחזרת המשך בעמוד 3
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סלינגר" :אנחנו פועלים להכניס שחקנים
נוספים לתחום הפנסיה"

"קיימת ריכוזיות בתחום הפנסיה ,שמנוהל בידי חמישה גופים.
הריכוזיות אינה מאפשרת לעמית לבחור בין אפיקים שונים
ודמי ניהול" ,אמרה הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
דורית סלינגר בוועידת הפיננסים של  The Markerשהתקיימה
השבוע" .כך נהפכים המוסדיים לשחקן מרכזי במתן אשראי,
והריכוזיות מועתקת גם לתחום
האשראי שמשפיע על המשק
כולו .אנחנו פועלים להכניס
שחקנים נוספים .אנחנו פועלים
גם בנוגע לניגוד העניינים
הקיים בסוכנויות ההסדר,
שנרכשו ברובן על ידי חברות
הביטוח .בפועל כ85%-
ממכירות הפוליסות של
סוכנות ההסדר הן פוליסות
של חברת הביטוח.
אנחנו רוצים לבנות מגרש
משחקים ,כך שלא יהיה ספק
היכן נמצאת הנאמנות של
המפיץ ,ושהכל יהיה גלוי
וברור".
סלינגר ציינה כי אנחנו לא
בבעיית פנסיה ,אבל חייבים
להיערך אליה" .קיימות שתי
בעיות :האחת היא הריבית
הנמוכה והשנייה היא העלייה
בתוחלת החיים .אנחנו פועלים
להעלאת מקורות החיסכון.
כך לדוגמה ,רבים מושכים
את כספי הפיצויים בעת
מעבר בין עבודות .הדבר פוגע
דורית סלינגר .צילום :אבי אוחיון  /לע"מ
בשיעור של כ 40%-מהחיסכון
הפנסיוני ,ויש לכך ההשלכה דרמטית מאוד .מקור נוסף הוא
התשואה שמשיגים הכספים לטווח ארוך ,ולבסוף עמלות
שחותכות לנו בחיסכון .נושא נוסף שאנחנו שוקלים הוא שינוי
אופן תשלום הפיצויים".
בנוגע לשכר הבכירים בחברות הביטוח אמרה סלינגר:
"משקיעים מוסדיים ומנהלי חיסכון פנסיוני מייצגים את צד
המיעוט ,והאחריות החברתית שלהם גדולה מאוד .גם בבנקים
וגם בגופים המוסדיים ,המדינה העניקה להם רישיון לתת
הלוואה ,לנהל כספים ולגזור עמלת תיווך ועמלת ניהול .לכן,
מדיניות השכר שלהם אינה משקפת תפישה זו .הייתי מצפה

לראות אותם כמובילים מבחינה ציבורית ,אך אין זה המצב".
אם השכר לא ישתנה ,כיצד תפעלו? ,נשאלה סלינגר היא
השיבה כי ב 2009-פורסמו על ידי הפיקוח הוראות ותקנות
בנושא" .השוק לא הפנים את זה .לא ראינו חשיבה ארוכת
טווח בשכר או בניהול סיכונים .לכן הוצאנו את טיוטת מדיניות
השכר האחרונה ,ואני מצפה
שהם יעמדו בכללים באופן
חד וברור .אם זה לא יקרה
– יש דרכים אחרות להשיג
התוצאה".
סלינגר ציינה גם כי ההנחיה
של אגף הפיקוח לאפשר
לגופים המוסדיים לגבות
מהעמיתים רק  0.15%על
ניהול השקעות שמופנות
למנהלי השקעות חיצוניים
הפנתה כלפיה לחצים
רבים מצד בעלי אינטרסים.
"כרגולטורית זוהי הפעם
הראשונה שבה מופעלים
עלי לחצים של הון שלטון.
בעבר ,בתפקידי הקודם היו
לחצים אבל רק של הון .לאחר
הרפורמה של הפחתת דמי
הניהול ,גילינו כי יש עוד סעיף
של דמי ניהול שהעמית משלם
לניהול חיצוני .למעשה יש פה
כפל דמי ניהול :למנהל הקופה
ולניהול חיצוני .אמנם מדובר
בניהול מתמחה כמו השקעות
בחו"ל או קרנות השקעה,
אך חשבנו לנכון שיש מקום
להגביל את כל ההוצאות של העמית .החלטנו להגביל את
היקף ההוצאות ל .0.15%-היום אין תקרה לסך כל ההוצאות
של העמית".
לדבריה ,ההוצאות הנוספות לעמית הן כיום כ 800-שקל
בשנה – כ 0.12%-מדמי הניהול הם דמי ניהול כפולים.
כשנשאלה בכנס אם יש מקום להגדיל את המגבלה ,ענתה
סלינגר כי "מגבלה צריכה להיות וההוצאות הללו גדלות כל
שנה .הנכסים גדלים בקצב של  10%בשנה וזה נותן להם
הרבה חופש פעולה .מגבלה זה בדיוק כמו תקציב .הם רק
צריכים להחליט איך לחלק אותו".

המשך מעמוד 2

בתום תקופת הלימודים .אם מישהו נקלע למצוקה הוא יקבל
הלוואה שיצטרך להחזיר .רק כך החיסכון הפנסיוני יתפוס
נפח.
"כל אדם צריך לקחת אחריות ולהתכונן מוקדם ככל האפשר.
אם יש לאנשים מקורות כספיים נוספים צריך לפעמים
להשתמש בהם .מומלץ שאנשים יבדקו את מוכנותם לפחות
 5-10שנים לפני הפרישה ,כדי שיידעו היכן הם נמצאים .ככל
שאדם יבדוק זאת מוקדם יותר  -מצבו ישתפר .חודש לפני
הפרישה ,כבר אין מה לעשות".
לדבריו ,גם ללא מהלך העלאת גיל הפרישה יש לדעת כיצד
לטפל בלקוחות שמגיעים לגיל הפנסיה כראוי ,ממקום
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של ההבנה שהחיים שלהם עוברים מהפך עצום  -מאנשים
שעובדים ומכניסים לאנשים שמתחילים לחיות ממה שחסכו
עד כה" .הדרך הנכונה לעשות זאת היא לבדוק אם את
המוכנות לחיים לאחר העבודה .יש לערוך בדיקה של כלל
נכסי המשפחה ,אל מול רמת הוצאות המחיה והוצאות
נוספות .יש לבדוק את שני בני הזוג יחד כדי לקבל תמונת
מצב מדויקת ,אם המשפחה מוכנה לחיי הפרישה".
קשת קורא ללשכת סוכני הביטוח לצאת בקמפיין לציבור.
"חשוב שעמדתנו לגבי העלאת גיל הפרישה תישמע .הייתי
מכין גם מכתב מסודר ללקוחות שלנו ,שיידעו שאנחנו בצד
שלהם".
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המאבק נגד ביטוח ישיר

לשכת סוכני הביטוח משיבה מלחמה :משיקה
קמפיין נגטיבי כנגד חברת ביטוח ישיר
לשכת סוכני ביטוח בישראל ,בראשות הנשיא אריה אברמוביץ ,יצאה
אתמול בקמפיין פרסום כנגד חברת ביטוח ישיר ,במטרה לחזק את
מעמדו של סוכן הביטוח.
הקמפיין הושק כתגובה ישירה למסע הפרסום האגרסיבי של חברת
ביטוח ישיר ,שמריצה זה תקופה ארוכה את הפרסומות בכיכובה של
שני כהן לפעילות " 9מיליון" ,שבו היא תוקפת את סוכני הביטוח
ומציגה אותם כגורם מיותר שהלקוח מממן.
מודעות הקמפיין יתקפו באופן ישיר את המסרים
העיקריים של ביטוח ישיר ויסירו את המסכה מעל
פעילות החברה .מודעות לשכת סוכני הביטוח יתקפו
את קמפיין "שוקה" בכותרת "מרוב שוקה  -הביטוח
הישיר יצא שקשוקה!" ,ואת קמפיין "הציפורים" ("לא
תמיד כשיונה עושה עליך מלמעלה ,זה כזה מזל.)"..
בנוסף ,יתקוף הקמפיין של הלשכה את הוצאות
הפרסום המופרזות והמנופחות של ביטוח ישיר
שבאות ,בסופו של דבר ,על חשבון לקוחותיהם.
על פי דו"חות "יפעת בקרת פרסום" ,ב2013-2011-
הוציאה חברת אי.די.איי (ביטוח ישיר)  595מיליון שקל
על פרסומות ,מתוכן  73מיליון שקל בקמפיין "היונים" ו 46-מיליון
שקל בקמפיין "שוקה".
המודעה הראשונה שהתפרסמה אתמול תקפה את העובדה כי 700
טלפנים של ביטוח ישיר יצאו לנופש מיוחד בשבוע שעבר בתאילנד
על חשבון לקוחותיהם .לנופש של הטלפנים הוזמנה והוטסה באופן
מיוחד הזמרת נינט טייב.
הלשכה תשקיע בקמפיין כ 600-אלף שקל באמצעות משרד
הפרסום ליאו-ברנט ,ועיקרו מודעות בעיתונות ,תשדירים ברדיו,
ופעילות נרחבת במדיה החברתית.

"הסתיימו הימים שבהם הביטוח הישיר יכולים להפיץ שקרים במאות
מיליונים על סוכני הביטוח" ,אומר אברמוביץ" .הנתונים מוכיחים
שהעימות המקצועי מול הישיר הוכרע בנוקאאוט לטובת הסוכנים
  90%מציבור המבוטחים בישראל בוחר לרכוש פוליסה באמצעותסוכן ביטוח אישי ומקצועי ,על פני טלפן זמני בביטוח ישיר .כעת אנו
מנהלים מלחמה עיקשת במרחב הציבורי ,בתקשורת ובבית המשפט".
לדברי מנכ"ל משרד הפרסום ליאו-ברנט גיא קלנר" ,אנו שמחים
מאוד על האמון שקיבלנו מלשכת סוכני ביטוח ובטוחים
שיחד נשיג את המטרות המיוחלות .הקו שהחלטנו עליו
יחד עם הלשכה מתבסס על החזרת הכבוד לסוכן הביטוח.
לאורך השנים יש כתישה בלתי פוסקת של חברות הביטוח
הישיר בעיקר של תדמיתו של הסוכן .הביטוח הישיר
הפך אותו למין דמות ערפד שנוגסת בבשרו של הלקוח
הפוטנציאלי .עד היום הנושא טופל בעצימות נמוכה ביותר
מצד הסוכנים.
"המהלך שלנו נועד לעשות סדר במשוואה ולהראות
שהדימוי שנוצר לסוכנים הוא לא המציאות .מדובר
באנשים שעובדים קשה למחייתם ולמען הלקוחות .לעומת
זאת ,הצד השני ,חברות הביטוח הישיר ,מבזבז כספים על כתישת
מעמד הסוכן בכספם של הלקוחות".
במקביל לקמפיין המאזן מול הביטוח הישיר ,בקרוב ייצא ג'ינגל
פוזיטיבי לגבי הסוכן ותפקידו המשמעותי בחיי המבוטח" .בשלבים
מאוחרים יותר נטפל במעמד הסוכן ובתפקידו באופן שורשי ויסודי.
אנחנו רוצים להדגיש מה לקוח מקבל מסוכן הביטוח ,ולא מקבל
מהביטוח הישיר .בסופו של דבר הקמפיין מתחיל בסטירת לחי
שנועדה לאזן את המשוואה ,ובשלב השני והעמוק יותר קמפיין חיובי
שיציג את תדמיתו החיובית של הסוכן באופן יסודי ומעמיק".

אז את מי תעדיפו לממן?

אניה ליפסייב ,מנכ"לית "קל סמארט סוכנות לביטוח" וחברת הוועדה לסוכנים צעירים

באופן מפתיע ,מעולם לא חשבתי שאהיה סוכנת ביטוח .למדתי
ייעוץ השקעות ,כשאחד מחברי המשפחה סיפר לי שבכדי
להוציא רישיון של סוכן ביטוח עלי לעבור סך הכל עוד שני
מבחנים נוספים ,וכך עשיתי .ולא רק שנהפכתי לסוכנת ביטוח,
אלא שתוך זמן קצר נהפכתי למעריצה גדולה של הענף.
אני מאמינה בכל לבי שבמציאות שלנו אי אפשר להתקיים
מבלי להיות מבוטח ,שאסור לחסוך על הביטוח והכי חשוב -
אסור לעשות ביטוח בלי סוכן ביטוח מקצועי .כשלקוח שואל
אותי "איזו חברת ביטוח הכי טובה?" ,אני עונה ש"אין כזה דבר
חברת ביטוח הכי טובה ,אלא סוכן מיומן שבקיא במוצרים של
כל החברות ,יודע להתאים כיסוי ביטוחי לצורך האינדיווידואלי
של אותו לקוח ,והוא בעל יכולת לטפל בתביעה בצורה הכי
מהירה ויעילה".
אני סוכנת ביטוח מסוף  2011ומבקרת הרבה בכנסים,
בהדרכות ובהשתלמויות .אני רואה אולמות מלאים
בסוכנים צעירים וותיקים כאחד שמקדישים מזמנם
הפנוי ומשלמים מכיסם הפרטי בשביל לקבל עוד
הכשרה מקצועית ,במטרה לתת ללקוחותיהם מענה
הכי טוב שיש.
אני יודעת שמבחינת חוק סוכן ביטוח הוא המתווך
בין חברת ביטוח ללקוח ,אבל בפועל אנחנו
הרבה יותר מזה  -אנחנו הכתף התומכת של
כל אחד מבני המשפחה ,מרגע ההיכרות ועד
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לרגע הצרה .ולכן אין ספק שקיים הבדל עצום בין קניית ביטוח
באמצעות סוכן מורשה לקניית ביטוח מן המוקדן בחברה
ישירה.
זאת אחת מהסיבות המוצדקות להתגייס למאבק כנגד
הפרסום הכוזב של ביטוח ישיר .אני תומכת בפעילות נשיא
הלשכה אריה אברמוביץ נגד "קמפיין שוקה" ובהוספת עילת
לשון הרע כנגד ציבור הסוכנים לתביעה נגד ביטוח ישיר.
לחברה שמוציאה  700מוקדנים לחופשה של ארבעה ימים
בעלות של מיליון וחצי דולר אין שום זכות לפצות פה ולתהות
אם ללקוח כדאי לממן את הסוכן.
האם כדאי לממן את אותו מוקדן מתחלף שלא טרח להסביר
ללקוח מבוגר שבביטוח תאונות אישיות שקנה לא קיים סעיף
שברים בכלל ולאשתו קיים פיצוי לשברים ברגליים ובידיים
בלבד? או את המוקדן שבנה לאותו לקוח פוליסה
מודולרית זולה מאוד על חשבון מכירת התרחשויות עם
סבירות שואפת לאפס ,כך שבסופו של דבר הלקוח
אמנם משלם כל חודש רק  150שקל עבור ביטוח ,אך
נותר חשוף לכל הסיכונים הקיימים ולא מודע לכך?
אף מוקדן לא יוכל להתחרות בסוכן ביטוח מקצועי.
לאור זאת ,הלקוח צריך לשאול את עצמו את מי
עדיף לממן :את מי שדואג לאינטרסים שלו או
את המוקדן שדואג בעיקר לבונוסים ולחופש
בתאילנד?
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נבחרי הלשכה
אשר סייפר

טוביה צוק

אחראי על המכללה
לפיננסים ולביטוח

יו"ר צוות תגובות תקשורת

אשר סייפר ,66 ,נשוי  ,2 +הגיע לעולם
הביטוח ב 1972-כפקיד בחברת פלתוס
ביטוח" .הייתי פקיד זוטר בחברה,
ועסקתי בדראפטינג  -כתיבת פוליסות
בעברית ובאנגלית .במקביל למדתי
במכללה לביטוח" .סייפר הוא בוגר
של מחזור  ,1976שנקטע באיבו בגלל
מלחמת יום הכיפורים" .גויסתי לחצי
שנה במהלך הלימודים ,ורק אחרי המלחמה חזרתי ללמוד .במהלך
לימודיי מילאתי תפקידי ביטוח שונים ,בהם החתם הראשי של
חברות הביטוח שחתם להם על הפוליסות".
בתחילת שנות ה 80-פתח סייפר עסק עצמאי שהלך וגדל עם
השנים .כיום מונה משרד הבוטיק שלו שנמצא בחולון שישה
עובדים .באחרונה הצטרף אליו בנו הבכור יובל שהיה מנכ"ל יו-בנק
נאמנות ויועץ השקעות בכיר במיטב" .בעברו ניהל יובל עסקות
וכספים בהיקף של מיליארדי שקלים ובחצי שנה האחרונה שבה
הוא אתי ,הוא נותן תנופה אדירה לעסק .אנחנו מארגנים תיקי
ביטוח ,עוסקים בסיוע מקיף בביטוחים ומכוונים את לקוחותינו
ניהול כספים .זה מדהים לראות שהאנשים הבכירים ביותר במשק,
שמנהלים סכומים אדירים ,מבולגנים בכל הנוגע לניהול הכספים
השוטף האישי שלהם ,כולל אנשים שמכהנים בדירקטוריונים של
חברות ביטוח וחברות גדולות אחרות".
סייפר החל את פעילותו בלשכה כיו"ר סניף חולון-בת ים" .אני
אשם שגררתי רבים באזור לפעילות בלשכה .הרכש האחרון למשל
הוא חברי עמוס גואטה שמכהן כיו"ר מחוז תל אביב .בין השאר,
הייתי חלק מהצוות שהקים את פורום סוכני הביטוח בישראל ,שבו
פעילים למעלה מ 700-סוכנים ,והוא נועד להחלפת דעות וקידום
הסוכנים בענף הביטוח בישראל".
כבר שנים רבות משמש סייפר כחבר המועצה הארצית .עם היבחרו
של אריה אברמוביץ לנשיא הלשכה ,מונה סייפר ליו"ר המכללה
לפיננסים ולביטוח" .אני רואה את המכללה כבית הספר המרכזי
לענף הביטוח בארץ .אני שוקד על תוכניות שיקבעו כיצד תיראה
המכללה בשנים הבאות .השינויים יצריכו זמן רב והשקעה ניכרת
מצדי ומצד פעילים רבים בלשכה .יחד אנחנו שואפים להפוך את
המכללה לגוף המוביל ללימודי ביטוח".
מכללת הלשכה מכשירה את תלמידיה להוצאת רישיון בכל ענפי
הביטוח .פרט לכך ,יש בה מסלול לחתמים ולמסלקי תביעות,
שמיועד לפקידי חברות ביטוח" .בעקבות סגירת המכללה
המקבילה של איגוד חברות הביטוח קלטנו את המסלול הזה גם".
סייפר מציין כי גוף חינוכי לא תמיד יכול להיות רווחי" ,אבל יש
לציין לשבח את הההנהלה שעושה עבודתה נאמנה והובילה לכך
שהמכללה היתה רווחית ללשכה בשנים האחרונות .הרווח משמש
לפעילויות נוספות עבור הסוכנים .בעתיד אני בוחן את האפשרות
לא רק להרחיב את המסלולים הקיימים של הוצאות רישיון
בלימודים ממוקדים ומסובכים ,אלא גם ליצור מסלולים מותאמים
לפקידות של משרדי הסוכנים .גם במשרדים קטנים שבהם יש
פקיד או שניים .אנחנו שואפים שהמכללה תשמש את כלל הענף
הביטוח".
לדבריו ,למרות התנאים הפיזיים הקשים ,המכללה מצליחה
להכשיר סוכנים טובים ומקצועיים" .הלשכה ,באמצעות ליסוב,
מנסה למצוא מקום אחר לפעילות המכללה שיתאים לצורכיה.
אני מקווה שכאשר אעזוב אזכר כמי שערך במכללה שינוי מקיף
ושהיא תיראה שונה מזו שקיבלתי לידי .אני שואף לפעילות הכשרה
ענפה יותר שתמצב את הסוכן כאיש המקצועי ביותר בענף הביטוח
בתחום.
"אנחנו חותרים להרכיב את הצוות הטוב ביותר .כיום אחוזי
ההצלחה של בוגרי המכללה בבחינות של משרד האוצר לקבלת
רישיון הם הגבוהים ביותר וזה קורה בזכות העובדה שהמרצים
הטובים ביותר נמצאים אצלנו ,ועל אף העובדה שכוח האדם
במכללה הוא מצומצם ביותר".

אפשר לפנות אלי בדרכים הבאות:
טלפון נייד052-2218973 :
מיילseiffer@barak.net.il :
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עד  1988היה טוביה צוק ,58 ,נשוי +
 ,3חבר קיבוץ רשפים ,שם עסק בגידול
אבוקדו ומנגו ,אבל כשהבין שעתיד
הקיבוץ לוטה בערפל החליט לפנות
למקצוע מחוץ לו" .עולם הביטוח היה
נראה לי מעניין .נרשמתי לקורס עתודה
ניהולית של חברת הפניקס והתקבלתי.
עבדתי בפניקס עד  .1994אז למדתי
את תחום ביטוחי החיים ועברתי לשמש
כמפקח ביטוח חיים במנורה ולאחר מכן כמנהל מחוז באיילון".
ב 2003-החליט צוק לצאת לדרך עצמאית והקים את סוכנות טיב
ביטוח בעיר כרמיאל שגר בה מאז שעזב את הקיבוץ" .ב2008-
מיזגתי שתי סוכנויות ביטוח ותיקות בתל אביב  -מליניאק ותעוז
עם הסוכנות שלי "טיב ביטוח" תחת השם "טיב קפיטל סוכנות
לביטוח בע"מ" .הנמצאת בפתח תקווה שם אני גר מזה כשנתיים".
הסוכנות מעסיקה כ 16-עובדים ותיקים ומנוסים ,עוסקת בכל
תחומי הביטוח :פנסיוני ,בריאות ,אלמנטרי וימי .רוב לקוחות
הסוכנות מבוטחים בה שנים רבות ונהנים משירות מקצועי ומסור
באווירה משפחתית.
בלשכה משמש צוק כיו"ר צוות תקשורת ותגובות" .באחריותי
הקשר ,באמצעות דובר הלשכה והפייסבוק ,לציבור ולסוכנים.
המטרה ,כפי שנקבעה באסטרטגיה התקשורתית של הלשכה ,היא
ליזום אייטמים לציבור ולא רק מגיבים בעקבות תקריות כאלה
ואחרות .כל זה משתלב באסטרטגיה הכללית של מיתוג הסוכן
והכרה בו כחלק חשוב ואינטגרלי בהגנה על ציבור המבוטחים.
הבעיה הגדולה שלנו כיום היא מול העיתונאים שמחפשים סנסציות
ומקריבים אותנו הסוכנים בתחלואי הפנסיה".
האתגרים העיקריים שעומדים בפני צוק הם בראש ובראשונה שינוי
היחס לסוכני הביטוח" .על פי החוק ,הסוכן הוא מצד אחד מתווך
ומצד שני חל עליו חוק השליחות .לכאורה יש סתירה בין שני
החוקים וצריך להגדיר את תפקיד הסוכן כנותן שירות מתמשך ולא
רק כמתווך .זה עניין שצריך להסדיר באמצעות חקיקה בכנסת.
"בנוסף על כך ,בשנים האחרונות יצאו חוזרים מהפיקוח ,המקשים
עד מאוד על עבודת הסוכן כמו חוזר ייפוי הכוח – לפי הפרשנות
של חברות הביטוח ,אם מבוטח לא חתם על ייפוי הכוח נשארת
העמלה בידי חברת הביטוח והסוכן אינו מקבל דבר חרף העבודה
שהשקיע .גם הטיפול בחוזר העמילות עוד לא מוצה ונעשה כמיטב
יכולתנו למנוע את הוצאתו" .החוזר עוסק במערכת יחסים מסחרית
בין גופים עסקיים מתוך כוונה להגביל את התגמול שיכולה חברת
הביטוח לשלם לסוכן הביטוח.
גם חוק האכיפה המנהלית מכעיס את צוק בגלל אופיו הדרקוני.
"גם אם יצא הנבדק צח כשלג ,הוא יצטרך לשלם לגוף המבקר את
עלות הביקורת ,ואם תעלה הביקורת פגמים ,יידרש הסוכן לשלם
בנוסף גם קנסות מופקעים .אנו נבחן את האפשרויות העומדות
בפני הלשכה כדי לשנות את החוק".
צוק מוסיף כי "בכוונתנו גם להקים ועדה מקצועית לבחינת נושא
הפנסיה ,בהשתתפות אנשי אקדמיה וח"כים לבחינת הפתרונות
הראויים לציבור".
לדברי צוק ,סוגיה נוספת שיש לתת עליה את הדעת היא העלאת
גיל הפרישה המתוכננת על ידי הממשלה" .מצד אחד לעובד יש
אפשרות לחסוך יותר שנים והפנסיה שלו תגדל ,אלא שכידוע ,כבר
היום אין מספיק מקומות תעסוקה ,אם לא יצאו אנשים לפנסיה,
תצטרך הממשלה לייצר עוד הרבה מקומות עבודה .האם הממשלה
ערוכה לכך?"
עוד בעיה שחובה לטפל בה היא גובה השכר המבוטח" .רבים
מהמעסיקים מפרישים עבור שכר יסוד שלרוב לא עובר את 50%
מהשכר ברוטו .אצל עובדי המדינה המצב טוב יותר כי השכר
המבוטח עומד על  70%מהשכר ברוטו אך במקומות העבודה
הפרטיים המצב לעתים עגום .ברור שגם לגובה השכר המבוטח
השפעה על פיצוי במקרה של אובדן כוח עבודה ,פנסיית שארים
ופנסיית הזיקנה".

אפשר לפנות אלי בדרכים הבאות:
טלפון נייד054-6694800 :
מיילtuvia@tiv-ins.co.il :
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מהנעשה בלשכה
אל תפלו את הסוכן
עאלם נואף ,אחראי על השירות לסוכן בלשכת סוכני ביטוח

מזה כ 20-שנה אני עובד מול חברת ביטוח אחת .באחרונה
פניתי לשתי חברות כדי להתחיל לעבוד גם מולן .כבר יותר
מחודש וחצי אני מחכה לתשובת מגדל ,והשבוע קיבלתי
תשובה מכלל מרחב הצפון ,שהודיעו באופן נחרץ שהם לא
מעוניינים לעבוד אתי מפני שיש להם מספיק
נציגויות באזור שלי.
חשתי השפלה והבנתי את גודל הבעיה בהיותי
סוכן ביטוח מהמגזר .חבריי סוכני הביטוח ,עם
כמה חברות ביטוח כל אחד מכם עובד? אני לא
מצליח לעבוד עם חברה נוספת חוץ ממנורה,
וכמעט כל הסוכנים במגזר מצויים באותו המצב
החברות מתייחסות לסוכנים מהמגזר בהתנשאות
ובחוסר רגישות ,מנצלות את חוסר האונים
שלהם ,ובדרך כלל מסתכלות עליהם בזכוכית
מגדלת .בעשור האחרון ,סוכן הביטוח מהמגזר חש מאוים כל
הזמן מפני סגירה .רוב הסוכנים מהמגזר מאבדים את מקור

פרנסתם בגלל ההשפלה שהם עוברים בחברות הביטוח,
ורובם פונים לסוכנויות מהמגזר הכללי כדי להשתלב בתחום
בדרך זו או אחרת ולשרוד כסוכן ביטוח.
חברות הביטוח מחויבות לתת לכל סוכן ביטוח את הכבוד
הראוי לו מכוח היותו סוכן ביטוח ,ללא הבדלי
דת ,גזע ומין .לא צריך להעניש את סוכן הביטוח
על העוונות של לקוחותיו ,גם אם מדובר בלקוח
בעייתי שלא יבוטח .כמובן שלא כל חברות
הביטוח מתנהגות כך ,יש חברות שעובדות עם
סוכנים מהמגזר בתנאים מסוימים.
על כן ,החלטנו השבוע בוועד המנהל להקים פורום
ייעודי שיטפל לעומק בתופעה הבזויה וישתמש
בכל הכלים העומדים לרשותו ,כולל ניהול מאבק
ציבורי ומשפטי ,במידת הצורך ,עד שנכריח את
חברות הביטוח לשנות את המדיניות שלהן המפלה בין סוכן
וסוכן.

הוועדה לסוכנים צעירים תערוך
פעילות לילדות בפנימיית בית בנות
בנתניה לרגל חג הפורים
ברביעי הקרוב אחר הצהריים יגיעו צעירי הלשכה לפנימיית
בית בנות בנתניה ,בשיתוף חברת שגריר ,כדי לשמח את
לבם של הבנות השוהות שם ,לקראת חג הפורים .במהלך
הביקור יסתובבו חברי הוועדה ,סוכני מחוז השרון הצעירים
ונציגי שגריר בין הילדים ,יאחלו חג שמח ויחלקו משלוחי מנות
ובלונים.
לדברי ,יו"ר הוועדה לסוכנים צעירים דביר רפ" ,בסך הכל זו
משלחת מכובדת ורצינית שהצלחנו להעמיד בספונטניות.
מדובר בפעילות שנמצאת עדיין בהתהוות .השגנו את התקציב
הרצוי לכך ,אירגנו את חברי הוועדה ואני עדיין סוגר פרטים
אחרונים לקראת יום רביעי".
היוזמה החדשה אורגנה על ידי רפ וועדת הצעירים באופן
ספונטני" .חשבנו שזה יהיה נכון לגלות יוזמה ולשמח ילדים
בפורים .חיברנו אלינו את חברת שגריר שדאגה לתקצב אותנו
בסכום שהספיק לפעילות".
הפעילות נקבעה לנתניה ,מכיוון שחברי הוועדה מגיעים מכל
קצוות הארץ ולכן זה המקום האידיאלי מבחינה גיאוגרפית.
בית בנות היא פנימייה שבה שוהות כ 75-בנות בגילי .6-18
הבית החם מיועד לילדות חרדיות במצוקה ,בהן כאלה
שמגיעות מבתים הרוסים ,יתומות וילדות שעברו תקיפה.

ה
חדרים ב
וברויאל בי מלון דן
ץ' אזלו

ההרשמה בעיצומה!

הזדרזו והירשמו ,מס' המקומות מוגבל.

מובילים שינוי בעולם הפנסיוני

הכנס השנתי של הסוכנים הפנסיונים
חברי לשכת סוכני הביטוח בישראל
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הרשמה אינטרנטית באמצעות אתר הלשכה
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תורמים לקהילה

עשרות סוכנים ועובדי איתוראן הפכו את מרכז יעל
בבאר שבע לבית חם עבור ילדי העדה האתיופית

עשרות סוכני ביטוח ועובדי חברות איתוראן הקדישו את
היומיים האחרונים לפעילות התנדבותית בבאר שבע .הם
הפשילו שרוולים ,שינסו מותניים ויצאו לשפץ את מרכז יעל,
שנזקק למתיחת פנים רצינית .היה זה הפרויקט הראשון
השנה של הוועדה לפעילות ולקשרי קהילה ,בראשות מיכל
וינצר ,והוא נערך בשיתוף מחוז דרום וחברת איתוראן בבאר
שבע.
מרכז יעל הוא מרכז קהילתי ליוצאי אתיופיה שמשמש את
בני הנוער .לדברי יו"ר מחוז דרום יפת בקשי ,מרכז יעל
משמש בית חם לילדי העדה האתיופית" .לרוב ,אין להם בבית
מחשבים ואמצעים ,אז המרכז הזה משמש להם מעין מועדון,
שבו הם מכינים שיעורי בית ,עורכים ימי הולדת זה לזה
ומבלים.
"כשהחלטנו שפרויקט ההתנדבות יתקיים בדרום ,פניתי
לראש העירייה ובהתייעצות עם הרווחה הומלצו שני מקומות.
מרכז יעל היה המקום שנזקק להכי הרבה ידיים עובדות ,והבנו
שאין סיכוי שמישהו אחר יירתם .שינינו אותו ב 180-מעלות".
בקשי מספר כי זו הפעם הראשונה שבה השתתף באירוע
התנדבותי מעין זה" .הפעילות עוררה התרגשות רבה בקרב
הסוכנים ובקרב עובדי איתוראן ,אך בעיקר בקרב יוצאי
אתיופיה והציבור בבאר שבע .הם ידעו שאנחנו באים לסייע
ולשפץ ,אבל לא קלטו את היקף הסיוע .כבר חודשים רבים
הם מבקשים עזרה בתחזוק ,בשיפוץ ובשיפור של המקום.
הם היו בהלם מהיקף העבודה והציוד שהענקנו להם .ראש
העירייה רוביק דנילוביץ' החמיא לנו מאוד ואמר שיהפוך זאת
למסורת".

"עשינו מייקאובר למרכז הקהילתי" ,מספרת וינצר" .המרכז
היה מוזנח ברמות קשות .הגינה היתה גינת עשבים .כל
קשר בין חדר המחשבים לשמו היה מקרי בהחלט .גם החצר
האחורית היתה עשבייה  -אני לא הייתי רוצה לראות את ילדיי
משחקים שם .לפני כן הלכנו לבחון כמה פרויקטים להתנדבות
וכשהגענו למרכז הבנו שבמקום הזה נוכל לערוך שינוי והבדל
משמעותי .למרות ההזנחה העצומה ,המקום נקרא בית חם
ונערים ונערות הולכים לשם בשמחה ,אז קשה לחשוב אפילו
מה יש להם בבית.
"כל הסוכנים שיתפו פעולה באופן מופלא .היו שם סוכנים
בגילי  28ועד  .75כולם ניכשו ,עקרו ,צבעו וביצעו עבודות
נגרות מקצועיות .הגינה נהפכה לגינה מלבלבת ,העמדנו חדר
מחשבים שלא יבייש חדר מחשבים ברמת אביב ג' ומועדון
שלא הייתי מהססת לשלוח אליו את ילדיי .כשהגענו למקום
לפני השיפוץ עמדה טלוויזיה במועדון שלא עבדה ועדיין
נשארה שם כי למדריך היה קשה להיפרד ממנה ,אז קנינו
להם מסך וגם מקרן .הכנו פינה מאחור עם פרגולה ענקית,
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שולחנות מעץ וספסלים .מה שהרמנו ביומיים לא היה מבייש
את מה שעושים בטלוויזיה .ראש העירייה הבטיח לי באופן
אישי לוודא שהמרכז הקהילתי ייראה אותו הדבר בעוד שנה".
וינצר התרגשה לפגוש את סוכני הדרום ואת נכונותם לעזור.
"גיליתי אנשים חמים ואוהבים ,שעזבו את המשרד ליומיים
ללא תירוצים והסברים" .היא מבקשת לציין לטובה גם את
עובדי איתוראן שעבדו בצורה מופלאה ,בכיכובם של רונן
שחר ומרגלית כוכב .את חברי ועדתה שהגיעו :גבי מלכה
ממחוז דרום ,ארז שחר מהמרכז ,אורי פיינה מהמרכז ומאור
כהן מהמרכז .גם שני יו"ר ועדות נענו לבקשתה של וינצר
והתייצבו לעזור :יו"ר ועדת הצעירים דביר רפ ויו"ר ועדת
הרווחה עוזי ארגמן ,יחד עם לא מעט סוכנים שעשו את דרכם
מהמרכז למען הקהילה בבאר שבע.
בקשי מספר כי "גם הסוכנים מבוגרים שלא רגילים לעבודת
כפיים עבדו מהבוקר עד הערב ,תפסו טורייה ועשו הכל
בחיוך ,גם אם נתפס הגב .זו התשובה שלנו לכל ההכפשות.
אנחנו מראים שאנחנו לא רק נותנים שירות ללקוחות ,אלא
גם תורמים לקהילה .אני מקווה שזה ייתן מוטיבציה לחברות
נוספות לערוך אירועים כאלה למען הקהילה .זכינו למאות
תגובות אוהדות ולייקים בפייס".
אתמול ב 16:00-התקיים טקס סיום שאירגנה עיריית באר
שבע ,במעמד נשיא הלשכה אריה אברמוביץ .בכירי העדה
האתיופית בירכו באמהרית על היוזמה ,ונציגי הרווחה בעיריית
באר שבע הגיעו לברך .לדברי בקשי ,לטקס הסיום הגיעו
למעלה מ 150-איש ,ורבים מהקהילה העסקית בעיר התייצבו
לחזות בשינוי.
לדברי אורן שמלץ ,סמנכ"ל שיווק ומכירות באיתוראן ,זהו
האירוע השמיני שמתקיים בשיתוף פעולה עם הלשכה" .הרומן
החל לפני כארבע שנים .זה שנים שאיתוראן מאמצת את
עיריית קריית שמונה ותורמת בצורה רחבה לקהילה ,אחת
המשימות שלקחתי על עצמי היא לראות איך מרחיבים את
מעגל התורמים – ככל שיהיו יותר תורמים כך ייטב לקהילה.
"אברמוביץ היה אז יו"ר מחוז צפון ושיפצנו יחד אתו גן ילדים
בקריית שמונה .משם התקדמנו ועם הוועדה לקשרי קהילה
בלשכה .יזמתי שיתוף פעולה שכלל שני פרויקטים בשנה –
אחד בקריית שמונה והשני על פי רצונה של הלשכה ,בתנאי
שזה עומד בקריטריונים של איתוראן.
לדבריו ,האושר הגדול ביותר בהתנדבות הוא לראות את
האנשים שעבורם נעשית המשימה" .היכולת לתת היא מלת
המפתח פה .בלשכה יש קבוצת סוכנים שנרתמת בצורה
מדהימה ויש כאן מסר מאוד חשוב שחייבים לזעוק לשמיים:
אני לא מכיר אנשים שתורמים לקהילה כמו קהילת הסוכנים.
בסופו של דבר הם האנשים שתומכים בקהילה ,עובדים עם
אנשים בעתות מצוקה ונותנים כמה שיותר מעצמם".

ביטוח ופיננסים

www.insurance.org.il

7

ארגז הכלים של הסוכן

 6דרכים לנצל את האינטרנט כדי להגיע ללקוחות

גם אם אתם סוכני ביטוח מהשורה הראשונה ,שנהנים
מהמלצות חמות של לקוחות עבר ,רובכם
מנסים להרחיב את חוג הלקוחות ולהגיע
ללקוחות חדשים שייהנו משירותיכם .לא
כל סוכן ביטוח שולט בעבודת השיווק .אתם
בוודאי מכירים בעיקר את הערוצים הישנים
– דפי זהב ,מקומונים וכדומה ,אבל רבים
מהסוכנים מתעלמים מהעובדה שלמרבית הלקוחות שלהם
יש טלפונים חכמים ולעוד רבים מהם – למעשה לכולם  -יש
גישה למחשבים ,בבית ובעבודה ,שבהם הם נחשפים פעמים
רבות למתחרים.
אם שימוש באינטרנט לטובת העסק הוא סינית בשבילכם,
הנה שש דרכים לנצל את הרשת ובכך
להגדיל את מעגל הלקוחות שלכם .אם אתם
מתקשים ,אולי זה הזמן להיעזר בילד או
באחיין צעיר.
פייסבוק – חלק גדול מאוד מעם
ישראל מבלה שעות מדי יום בפייסבוק.
ההצטרפות חינם ,אם עדיין לא הצטרפתם .פיתחו
פרופיל ,ספרו שם על העסק ,הקפידו להעלות תמונות של
פרויקטים חדשים שלכם ,הרחיבו את מאגר החברים והגיבו
לאחרים בצורה חיובית ופרודוקטיבית.

1

2

אינסטגרם – עוד רשת חברתית
שהולכת ותופסת תאוצה .פיתחו
חשבון ו..תתחילו לצלם .מקום מצויין
להציג פרויקטים חדשים ,ולהראות צד נוסף
שלכם .גם כאן ,כמו בפייסבוק ,חשוב לנסות
ולהגדיל את המעגלים החברתיים שלכם ,הציעו חברות ,הגיבו
לתמונות אחרות והוסיפו קישורים (לינקים) גם לאתר שלכם,
אם יש כזה.

3

אתר אינטרנט משלכם – השלב הבא הוא כבר הקמת
אתר משלכם .אפשר לבנות אתר דרך חברות המציעות
אותו לכאורה בחינם ,או בתשלום זעיר ,אבל לרוב יש
לזכור שהאתר כרוך בתשלום שנתי קבוע וגבוה יחסית ,של
אלפי שקלים בשנה .לעומת זאת ,אפשר לבנות אתר בסיסי
בסכום של אלפי שקלים בודדים ובהמשך העלות – של שם
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האתר והאירוח -עומדת על מאות שקלים בודדים בלבד .בכל
מקרה ,האתר צריך להיות כרטיס הביקור שלכם.
הוא מוסיף למכובדות החברה ומאפשר לכם
להציג לגולשים את עבודתכם וגם למשוך קהלים
שמבצעים חיפושים בגוגל ,באמצעות קידום האתר
או פרסום מודעות בתשלום.

4

קידום ופרסום מודעות גוגל  -הקמת אתר הוא צעד
חשוב ,אבל בדיוק כמו בפתיחת חנות ,אם לא מגיעים
אליו מבקרים ,לא תמכרו כלום .לכן ,צעד משלים חשוב
להקמת האתר הוא קידומו ,בכדי לגרום לכך שהאתר יקפוץ
לגולשים בתוצאות החיפוש וכך הם יגיעו אליכם .הקידום
במנוע החיפוש גוגל ,ששולט באופן מוחלט בשוק
החיפוש בישראל ,נעשה בשני אופנים :קידום
אינטגרלי במנוע החיפוש ,כלומר ,כאשר לקוחות
כותבים "סוכן ביטוח בגבעתיים" ,או "ביטוח דירה
משתלם" ,האתר שלכם יופיע בתוצאות הראשונות,
וכך יגיעו אליכם ,יתרשמו מהאתר ויצרו קשר.
האופן השני ,הוא קידום ממומן – דרך פרסום מודעות .כאן
העלות יכולה להתחיל במאות שקלים בודדים לחודש ובכל
מקרה – אתם קובעים מראש בהגדרות כמה להשקיע ,כמה
אתם מוכנים לשלם על כל כניסה לאתר וכדומה .כמובן שככל
שתוציאו יותר ,כמו במכרז ,כך תמוקמו גבוה יותר ויהיה סיכוי
גבוה יותר שהלקוחות יבחרו דווקא בכם.

5

אתרים יעודיים – באינטרנט פועלים כיום
אתרים שמציעים פלטפורמות לסוכן הביטוח:
מאתרים שמציעים לגולשים מכרז – כלומר,
הלקוח משאיר פרטים וסוכני הביטוח מחזירים הצעות מחיר,
ועד לאתרים המהווים אינדקס של סוכנים מפולחים על תחומי
פעילות.

6

פתיחת בלוג ,ניהול פורום ,השתתפות פעילה בפורום
או כתיבת מאמרים  -ברשת יש פורומים מקצועיים
שונים ואתרים גדולים בנושאי ביטוח .נסו להיות נוכחים
שם ,ליזום דיונים ,להשתתף בדיונים ולהשיב לשאלות
גולשים .מדובר בכלי חשוב שיוצר לכם מוניטין של מומחים
בתחום העיסוק שלכם ,וכך גם מייצר לקוחות.
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חדשות הלשכה

ישיבת הוועד המנהל של הלשכה" :לא
נקבל יותר הנחתות מהרגולטור"

ישיבת הוועד המנהל השנייה התקיימה בשני בלשכה .נשיא
הלשכה אריה אברמוביץ אמר כי "לא נקבל יותר הנחתות
מהרגולטור .לא נהיה שק החבטות של אף אחד.
אנו דורשים להיות שותפים מלאים לקבלת
החלטות ,שיתייעצו עמנו ,גם אם אנו לא רואים
עין בעין בכל הנושאים".
מ"מ הנשיא אורי צפריר סקר את פעילות מוקד
התלונות כנגד השיווק הישיר של חברות הביטוח.
"הנושא הבוער ביותר בקרב הסוכנים הוא השיווק
הישיר של החברות שפוגעות להם בפרנסה .אנו
מקבלים עשרות פניות בשבוע ועושים את כל
המאמצים כדי לטפל באיוולת זו .נשתמש בכל
הכלים העומדים לרשותנו".
סגנית הנשיא והממונה על תדמית ומיתוג הסוכן

שוש כהן הציגה את הקמפיין הפרסומי נגד הביטוח הישיר
שיעלה בימים הקרובים בעיתונות ,ברדיו ובמדיה החברתית.
יו"ר הועדה לביטוח פנסיוני יובל ארנון סקר את
מבנה הכנס "ביטוח ופיננסים  "2014שיתמקד
השנה במשבר הפנסיה בישראל ובהרצאות
מקצועיות לסוכנים.
נציג הצעירים בוועד המנהל שי שדה הציג את
חזון ועדת הצעירים בלשכה" .מעודד לראות שדם
חדש נכנס לענף ומצטרף ללשכה ולפעילות
ציבורית ,במטרה להעצים ולקדם את מעמד
הסוכן".
הממונה על שיפור השירות לסוכן עאלם נואף
הכריז על הקמת פורום ייעודי לטיפול בבעיות
של סוכנים מהמגזר אל מול חברות הביטוח.

פגישת הוועדה לביטוח בריאות וסיעוד:
"ניהפך לאוטוריטה מקצועית בתחום"
הוועדה לביטוח בריאות וסיעוד התכנסה לראשונה
בתחילת השבוע .לדברי יו"ר הוועדה יואל זיו,
"בישיבה קיבלנו החלטה ליהפך לאוטוריטה
מקצועית בתחום הבריאות והסיעוד".
בישיבה נבחרו שלוש תת ועדות :לנושא חיתום ,לנושא
תביעות בריאות ולקידום ביטוח לילדים עם מוגבלויות.
לדברי זיו" ,סקרנו את הנושאים העומדים על סדר
היום הציבורי ,כמו ביטוח נסיעות לחו"ל ,מעבר

מפוליסות ביטוח סיעודי קולקטיביות לפרטיות,
ושיווק של פוליסות בריאות בהתאם להחלטות
שיתקבלו בוועדת גרמן ,שדנה בשירותי רפואה
פרטיים בבתי חולים ציבוריים".
הוועדה קבעה כי תתכנס בקביעות אחת לחודש
וההשתתפות היא חובה לכלל החברים בה .זיו
מציין כי "כל החברים נמצאים באחת מתתי
הוועדות ויש נכונות של כולם לפעולה".

יום עיון של סניף טבריה יתקיים ביום רביעי 12/3/14
בין השעות  8:30-13:30במלון לאונרדו פלאזה בטבריה,
בשיתוף שלמה חברה לביטוח ושלמה  SIXTרשת
מוסכים ושרותי דרך.

סוכן יקר,

פעילות לילדים ומשפחות בחופש פורים של מחוז חיפה
והצפון תתקיים ב 17/3/14בין השעות 9:30-12:30
במוזיאון הרכבת בחיפה
יום עיון של סניף חדרה יתקיים ביום שלישי  11/3/14בין
השעות  8:30-13:30במרכז כנסים ואירועים יקבי בנימינה,
בשיתוף סטארט שירותי רכב

האם כבר הצטרפת לתוכנית
ביטוח הבריאות הכי זולה בארץ
באמצעות לשכת סוכני ביטוח?

או שאתה מחכה שילדיך או בני משפחתך ידאגו לך במקרה הצורך???
לפרטים :טלlisov@insurance.org.il 03-6396676 .
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לקראת הכנס באילת
רג'ואן גרייב" :איסור המשך שיווקן של פוליסות המנהלים
בעלות מקדם ההמרה המובטח היה צעד נכון ומחויב המציאות"
"השיקולים והנימוקים שהובילו אותנו להחליט על פרסום של
אותה הוראה  -עודם שרירים וקיימים גם כיום" ,קובע רג'ואן
גרייב ,סגן בכיר לממונה על אגף שוק ההון ,ביטוח וחיסכון
פנסיוני במשרד האוצר" .סברנו ועודנו סבורים גם כיום שחוסר
היכולת לכמת את הסיכון ,בצפי לעלייה בתוחלת החיים,
וכפועל יוצא מכך ,את היכולת לתמחר את הסיכון בפרמיה
הנכונה  -מוביל לשני מצבים :או שבדיעבד ,הסיכון תומחר
בחסר ,וזה עלול להוביל לכך שבעתיד ,בעת מימוש הפוליסה,
חברות הביטוח לא יוכלו לעמוד בהתחייבויותיהן כלפי
המבוטחים; או שבדיעבד הסיכון תומחר ביתר ,ואז למעשה
פגענו במבוטחים ,בכך שגרמנו להקטנת הקצבה שלהם
בצורה קשה ,בגלל המחיר הגבוה שהמבוטחים שילמו במשך
השנים ,עבור המקדם המובטח".
רבים בענף הביטוח  -חברות וגם סוכנים  -טוענים עד היום
שהמהלך היה בלתי שקול ופגע ,בראש ובראשונה ,בציבור
הלקוחות בכך שנשללה ממנו הזכות לבחור את המוצר
הפנסיוני הנראה לו ביותר ,על פי צורכיו והעדפותיו .מה
דעתך על הטענה הזו?
"אני לא מסכים עם הטענה ,מאחר שמוצר ביטוח חיים עדיין
קיים ,והשינוי היחיד היה ביטול פרמטר אחד מתוך מכלול
המאפיינים שיש למוצר .בל נשכח שכיום באף מדינה מערבית
לא קיים מקדם המרה מובטח במוצרים הפנסיוניים המשווקים
לצעירים.
"לצערנו ,המציאות כיום היא שהחוסך אינו בוחר בעצמו את

המוצר הפנסיוני המתאים לו ,אלא בוחרים אותו בשבילו.
סקרים מראים שהאזרח גם לא ממש יודע לבחור את המוצר
הפנסיוני המתאים לו ,וכי הבחירה בפועל מתבצעת ,בדרך
כלל ,על ידי המעסיק ,ארגון העובדים ,קרוב משפחה או סוכן
הביטוח שלו.
"לאור האמור ,ברירת המחדל בבחירת המוצר הפנסיוני היא
קריטית בשוק שלנו .אני סבור גם שקרן פנסיה היום ,במיוחד
עבור אוכלוסיות בעלות הכנסה נמוכה עד בינונית ,הוא המוצר
הטוב ביותר ,שאמור לספק מענה לצרכים הבסיסיים של התא
המשפחתי ,במהלך שנות החיסכון וגם אחרי הפרישה".
האם אינך סבור שבכל זאת ,המהלך לביטול המשך שיווקן
של פוליסות המנהלים הקודמות בוצע בחיפזון רב מדי ,שלא
איפשר לסוכני הביטוח להיערך אליו ,ולחברות הביטוח לפתח
מספיק מוצרים חליפיים?
"אני לא חושב .ניתנה תקופה של חצי שנה מראש ,כדי
שחברות הביטוח ייערכו לתקופה שאחרי .אני גם לא מחדש
לשוק שהנושא היה על שולחן המפקח בשנים האחרונות,
במיוחד לאור המעקב השוטף אחר השינויים בצפי לעלייה
בתוחלת החיים .לפיכך ,לא היתה אמורה להיות כאן שום
הפתעה ,ואי אפשר להאשים אותנו כעת שהמהלך בוצע
כביכול בחיפזון".
הריאיון המלא יתפרסם במגזין המיוחד שייצא לקראת הכנס
"ביטוח ופיננסים  ,"2014שיתקיים באילת בין התאריכים
 24-27במרץ

 148נשים השתתפו באירוע שערך מחוז הצפון לרגל
יום האשה הבינלאומי
 148סוכנות ,מנהלות משרד ונשות סוכנים השתתפו היום
באירוע לרגל יום האשה שערך מחוז הצפון בחוף התמרים,
עכו .הכנס כלל ארוחת בוקר והרצאות על העצמה נשית,
בהשתתפות מוסך ש.י.א ,איילון ביטוח וסטארט שירותי
רכב.
יו"ר מחוז הצפון ליאור רוזנפלד הגדיר את מנהלות המשרד
כעוזרות מקצועיות לכל דבר וכדמות העיקרית שנותנות
את השירות ללקוחות הקצה ,וקרא להן לשים דגש על

 6במרץ 2014

שירות ומקצועיות  -וכך לנצח את הביטוח הישיר .רוזנפלד
ציין כי השבוע החלה לשכת סוכני הביטוח להשיב מלחמה
כנגד הפרסומות של ביטוח ישיר עם סוכן הביטוח שוקה.
סגנית הנשיא שוש כהן ציינה את הפעילות המבורכת
בצפון ,כמחוז המוביל בלשכה .את האירוע
הנחו שרון הייס וסיגל גבעון ,חברות ועד המחוז.
המשתתפות קיבלו שי מתנת סופר פארם יקנעם וסטארט
שירותי רכב ,ונהנו מדוכני תכשיטים ,בגדים ועיסוי .
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חדשות הלשכה
כ 80-סוכנים השתתפו ביום העיון של סניף ראשון לציון
כ 80-סוכנים הגיעו ליום העיון של סניף ראשון לציון שנערך
ביום שני .לדברי יו"ר מחוז השפלה אורי ששון" ,הכנס התנהל
בצורה מופתית .הסוכנים קיבלו הדרכות מקצועיות ,שהעניקו
להם כלים וידע".
הסוכנים שמעו הרצאות בנושא גביית שכר טרחה וטיפול בגיל
השלישי של מנכ"ל קשת פיננסים רון קשת .הם גם קיבלו
הדרכה על המסלקה הפנסיונית ,שבסופה הצטרפו אליה
חברי לשכה בתנאים מיוחדים.

ניצב משנה בדימוס ,עו"ד יוסי בוקר ,העביר הרצאה על
חקירות משטרה וטיפים מחדרי החקירות .מנכ"ל מוקד מיקוד
נחמיה אדמוני הרצה על מיגונים לדירות ,לבתים ולעסקים
ועל טכנולוגיה חדשה בתחום .לסיום עלה נשיא הלשכה אריה
אברמוביץ שסקר את הנושאים הבוערים שבהם עוסקים בלשכה,
בהם מעמד הסוכן מול הישירים והקמפיין נגד ביטוח ישיר.
מנהלי הסניף בעבר קיבלו תעודות הוכרה מששון והסוכנים נהנו
מארוחת צהריים בתום יום העיון.

כ 100-סוכנים נכחו ביום העיון של סניף שרון
כ 100-סוכנים וסוכנות השתתפו ביום העיון של סניף שרון
שנערך ביום שלישי" .פתחתי בדברים על על שיפור השירות
לסוכן בלשכה ,כמו מערכת יועצים חדשה שעומדת לרשות
הסוכנים והקמפיין נגד ביטוח ישיר" ,אומר יו"ר מחוז השרון
דניאל קסלמן" .הדגשתי גם את החשיבות בהשתתפות
בכנס באילת .בכנס ניתנה במה גם לשי שדה ,נציג הצעירים
בלשכה ,שהסביר על כדאיות ההצטרפות ללשכה".
הכנס החל בהרצאה על בנק הדם הטבורי .אחריו דיבר היועץ
המשפטי ללשכה ג'ון גבע על הכנת משרד הסוכן לביקורת
המפקח ובהמשך קיבלו הסוכנים הסבר על המסלקה
הפנסיונית.
לאחר ההפסקה שמעו הסוכנים הרצאה מפיו של דודו שמאי

שהביא את סיפורו של ילד שנולד שונה והעניק שיעור על
מוטיבציה .לדברי קסלמן ,ההרצאה היתה מרגשת ,מעוררת
השראה והביאה את הסוכנים לידי צחוק ובכי לסירוגין.
בהמשך ערכו נותני החסות ,שלמה חברה לביטוח ,הכרה עם
המוצרים .המנכ"ל אורי אמיד ,וסמנכ"לית שיווק ומכירות
סיגל רביב הסבירו על מכירת ריידרים לביטוחי רכב עם
רווחיות גדולה לסוכן .עיתונאי חדשות ערוץ  2עמית סגל
הביא אנקדוטות מאחורי הקלעים של המרוץ לנשיא הבא של
ישראל.
את האירוע חתמה סגנית הנשיא שוש כהן עם בינינו לבין
עצמנו ,שבו דיברה על שיפור מעמד הסוכן ותדמיתו.

כ 70-סוכני סניף ירושלים הגיעו למפגש הבוקר במלון
קראון פלזה בעיר
כ 70-סוכנים הגיעו למפגש הבוקר של סניף ירושלים,
שנערך אתמול במלון קראון פלזה בעיר .במפגש דיבר היועץ
המשפטי ללשכה על אחריות מקצועית של סוכן הביטוח;
משה לרון ,בעל מכללה לתכנון פיננסי ,נתן עצות לשיפור
מעמדו של הסוכן והרצה על פיננסים; נציגי בנק יהב הרצו
על ריבית בבנקים; וניתן הסבר על המסלקה.
לדברי יו"ר מחוז ירושלים שמואל אשורי" ,סוכני הסניף
סיפרו על מעסיקים שדוחים את פתיחת קרן הפנסיה
לעובדיהם .אחת הסוכנות הקריאה מכתב על מעסיק ספציפי

שלא פתח קרנות לעובדיו ונתבע .לבסוף זה הסתיים
בפשרה.
"בנוסף ,דיברנו על הפרויקט שאנחנו רוצים להתחיל בבתי
ספר :נאמן סוכני ביטוח שיגיעו לבתי ספר וילמדו תלמידי
י"ב על ביטוח – מה זה ,איך התחיל הענף ,מדוע הוא חשוב
ואילו סוגי ביטוח קיימים .ציינתי כי בשבוע הבא אני עורך
כנס על אינטרנט ופייסבוק ,ואיך אפשר למכור ולשווק
בכלים האלה .הכנס יתקיים באיילון חברה לביטוח מחוז
ירושלים ,בחסות מנהל המחוז דורון לוי".

נמאס לכם מהשיווק הישיר של חברות הביטוח?

דברו איתנו!

מ"מ נשיא לשכת סוכני הביטוח ,אורי צפריר ,עומד לרשותכם אישית
במוקד החירום לתלונות נגד השיווק הישיר
בסלולארי האישי ,054-4498585 :פקס 04-8682050
מייל moked.liska@gmail.com
בעמוד הפייסבוקhttps://www.facebook.com/lishka4u :
לשכת סוכני ביטוח בישראל
 6במרץ 2014
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חדשות הביטוח
הכנס השנתי של לשכת סוכני הביטוח ניר בן שמש מונה
ישים דגש חזק על תחום הפנסיה למנהל המחלקה
"ביטוח ופיננסים  ,"2014הכנס השנתי
אורלי שדה מהאוניברסיטה
העבריתעל הפנסיונית באוצר
ה 35-של לשכת סוכני הביטוח ,שייערך
תסקור ממצאים אקדמיים שנאספו
באילת ב 24-27-במרץ ,יתקיים השנה
תוך מתן דגש על נושא הפנסיה.
בין ההרצאות שיתקיימו בשלושת
הימים בעיר הדרומית :הכלכלה החדשה
והשלכותיה בתחום הפנסיה ,מפי פרופ'
יהודה כהנא ,אקטואר ,אוניברסיטת תל
אביב ויו"ר המרכז לאתחול ולשגשוג;
השפעת רשתות על עסקים מפי העיתונאי
דרור גלוברמן; אבי רוזנבאום ,סמנכ"ל
בכיר ומנהל מטה חטיבת חיסכון ארוך
טווח ,כלל חברה לביטוח ידבר על מסמך
הנמקה הלכה למעשה בראי חברת
הביטוח .רון קשת ,מנכ"ל קשת פיננסים
יסביר על טיפול בלקוחות הגיל השלישי
וליווי לפרישה; סמנכ"ל שיווק ופיתוח
עסקי  ,Swiftnessשחר אביבי ,יעניק הסבר
על המסלקה הפנסיונית ונחיצותה; ופרופ'

ניר בן שמש מונה למנהל המחלקה
שיקולים וכלים לקבלת החלטות על
הפנסיונית באגף שוק ההון באוצר
הפנסיה שלנו .
 מדובר בשינוי שנעשה במסגרתכמו כן יתקיימו רבי שיח במהלך הכנס:
הארגון מחדש שמובילה דורית
"איך נהפכה הפנסיה לנושא החם
בתקשורת הכלכלית"  -פאנל בהשתתפות סלינגר ,הממונה על שוק ההון ,ביטוח
עיתונאים כמו שאול אמסטרדמסקי ואסא וחיסכון.
בן שמש כיהן בשש השנים האחרונות
ששון; ו"משבר הפנסיה" – בהשתתפות
הח"כים חיים כץ ,מיכל בירן ,עליזה לביא ,כמנהל מחלקת סוכנים ויועצים,
ובאחרונה מונה לאחראי מטעם
מנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה יהודה בן
האוצר על הקמת והפעלת המסלקה
אסאייג ונשיא הלשכה אריה אברמוביץ.
הפנסיונית ,לצד קביעת כללים
את ערבי הכנס ינעימו מיקי גבריאלוב
שיארח את ירמי קפלן ,אברהם טל וצביקה לשפה אחידה והטמעתם בשוק,
תפקיד שאותו הוביל עד כה באופן
הדר.
לתוכנית המלאה היכנסו לעמוד הבית של לא רשמי.
את בן שמש תחליף נועה קיסר,
אתר לשכת סוכני הביטוח או בכתובת:
http://www.insurance.org.il/upload/
ששימשה עד לאחרונה כמנהלת
tochnit%20kinus.pdf
מחלקת מידע ודיווח באגף.

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת  ,2014מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל:
 // lishka@insurance.org.ilהפרסום מוגבל ל 3-שבועות
שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
מחפשת פקידת תביעות עם ידע של  3שנים
בביטוח למשרד חלקית של  4-5שעות (גמיש)
–סוכנות ביטוח רעננה בנוסף ידע בתוכנות של
חברות ביטוח.
 050-8477552בשעות אחה"צ
לסוכנות ביטוח במרכז תל אביב דרוש סוכן/ת
ביטוח רכוש עם ניסיון של שנתיים לפחות,
לפיתוח תיק ביטוח הרכוש מייל לקורות חיים
dudi@amitim-ins.co.il:
לסוכנות ביטוח גדולה וותיקה בפריסה ארצית,
דרושים אנשי מכירות ופקידות ביטוח.
עבודה מאתגרת ומעניינת.
קורות חיים ניתן לשלוח ל:
smadar.superbit@gmail.com
לסוכנות ביטוח בירושלים ,דרושה פקידה עם
ניסיון בענף ביטוח הרכב למשרה בין השעות:
 .15.30 - 9.00נא לשלוח קורות חיים למייל:
 ybittan@gmail.comטלפון נייד054-9456939 :

סוכן יקר,

סוכנות ביטוח מהגדולות בארץ הממוקמת
בכמה סניפים מעוניינת לרכוש תיקים איכותיים
ובכל גודל ובכל סוג בתנאים מעולים ,סודיות
מובטחת .לאבי050-5234664 -
 3שנות ניסיון בחברת ביטוח בתחום החיים
מחפשת עבודה אצל סוכן ביטוח באזור גוש דן.
נמרצת ומסורה ובעלת קשרים עם לקוחות.
ליצירת קשר :מלכי 052-6764441
סוכן ביטוח מהצפון מעוניין לרכוש תיק
ביטוח איכותי
בתחום חיים ו/או אלמנטרי.
נייד  052-3987609 -מוטי
a1a@zahav.net.il
עקב פרישה דרוש סוכן ביטוח למיזם משותף
על תיק ביטוח פנסיוני גדול רצוי צעיר עצמאי
מאזור הצפון עם ידע רחב ויכולת מוכחת
קו"ח למילamirinsu456@gmail.com :

השכרה ושכירות משנה
במשרדי יחידת סוכנים קיימת באזור הבורסה
ברמת גן מתפנה חדר לסוכן ביטוח פנסיוני עם
אפשרות לשרותי משרד
09-7738381
בבעלות לשכת סוכני הביטוח מצוי נכס המיועד
להשכרה החל מ .01/09/14
מדובר בדירה ברח' דוד פינסקי  3חיפה במיקום
מצויין על ציר מוריה (משרדי הלשכה לשעבר
בחיפה) .הנכס מתאים למשרד סוכן ביטוח/
רו"ח/עו"ד/תיווך ו/או לקליניקות שונות
והוא ממוקם בקומת קרקע .בכוונתו להשכירו
לטווח ארוך.סוכנים המעוניינים לראות את הנכס
מוזמנים לפנות לחבר וועד סניף חיפה
איציק זילברמן – ,050-8648060
לירדנה שפיר –  04-8405495מזכירת המחוז
או אליי – .0523-489431
להשכרה חדר ברח' יצחק שדה  34ת"א
צמוד למשרד קיים .אפשרות לשיתוף פעולה
טל 050-7614476 :דודי

האם כבר הצטרפת לתוכנית
ביטוח הסיעוד הכי זולה בארץ
באמצעות לשכת סוכני ביטוח?

או שאתה מחכה שילדיך או בני משפחתך ידאגו לך במקרה הצורך???
לפרטים :טלlisov@insurance.org.il 03-6396676 .
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