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הכירו את 
שוקה 

האמיתי

קמפיין לשכת 
השבוע עלה בערוצי הטלוויזיה, באתרי האינטרנט סוכני הביטוח:

ובמדיה החברתית קמפיין חדש של לשכת סוכני 
הביטוח בשווי של מיליון שקל, בתגובה לקמפיין של 

ביטוח ישיר, שמציג את סוכן הביטו."שוקה" באופן 
נלעג. הקמפיין של הלשכה מציג א."שוקה האמיתי" – 

סוכן ביטוח מקצועי ואמין.
לדברי אורי רמתי, מחברת פרו אסטרטגיה, שמשמש 

כאסטרטג לשכת סוכני הביטוח."האסטרטגיה 
התקשורתית ללשכה נבנתה, בין היתר, תחת התפישה 
שלא נוכל להמשיך לסבול את ההשתלחות של ביטוח 
ישיר בסוכנים המקצועיים. לכן, מנהלת הלשכה קמפיין 

פרסומי בכמה זירות ושלבים: לפני חצי שנה הוצאנו 
קמפיין עיתונות ורדיו שהיה מוצלח מאוד וסימן את 
תחילת המערכה. מטרותיו של הקמפיין הנוכחי הוא 
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הלשכה אינה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במישרין ו/או בעקיפין, לגבי המידע והחומר המתפרסם בעיתון ביטוח ופיננסים מטעם הלשכה בכל הנוגע למוצרים/
שירותים המוצעים ע"י ספקים/גופים כלשהם. הלשכה אינה צד להתקשרות בין חבר הלשכה או מי מטעמו או מזמין כלשהו לבין מציע המוצר או השירות. אין לצלם 

להעתיק או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל.

למוטט את התדמית הפיקטיבית שבנתה חברת ביטוח ישיר 
לשוקה ובנוסף, להבליט את היתרונות 

המקצועיים והאיכויות האישיות והאנושיות 
שיש לסוכן הביטוח הפרטי".

הפרסומאי שעיה סגל מחברת קו האופק, 
שאחראי לצד הקריאטיבי של הקמפיין 

מסביר כ."בחרנו להציג את שוקה 
האמיתי כסוכן ביטוח מתוחכם, מסור 

ללקוחותיו, אכפתי, ומומחה בעולם 
הביטוח והפיננסים. הסוכן שוקה הוא 

לא טלפנית, אפליקציה או יונה. שוקה 
האמיתי הוא הסוכן שמתקשר להגיד לך 

יום הולדת שמח, מביא את ההמחאה 
מחברת הביטוח כשאתה מאושפז אחרי 

ניתוח ונמצא לצדך ברגע האמת. בין 
סוכן ביטוח לבין לקוח שעובדים יחד 

במשך שנים נוצרת מערכת יחסים 
אישית ומחייבת". 

מדובר בקמפיין הטלוויזיוני הראשון של לשכת סוכני ביטוח, 
לאחר למעלה מעשור. הקמפיין עושה שימוש בסוכן ביטוח 

אמיתי ולא בשחקן. הלשכה ערכה אודישנים לכמה סוכני 
ביטוח, ולבסוף נבחר סוכן הביטוח, אורן איילון. איילון מעביר 

את המסר של סוכן ביטוח עכשווי, מקצועי ואכפתי. באמצעות 
קמפיין שוקה האמיתי הלשכה אומרת לביטוח הישיר: אתם 

ממציאים דמות שלמעשה לא קיימת. אותה דמות היא עיוות 
ושקר של סוכן הביטוח. אנחנו מציגים סוכן ביטוח אמיתי ולא 

את הבלוף שמנסים להציג בטלוויזיה.
בראש הצוות שבנה את הקמפיין עמד נשיא הלשכה, אריה 

אברמוביץ, שמוביל את המאבק על תדמית ומעמד הסוכן 
באופן אישי ומקדיש לזה זמן רב."לאחר שנים רבות שבהן 
היכו בסוכני הביטוח ללא רחם, אנו 

משיבים מלחמה. אני רואה זאת 
כצעד ראשון לקראת המשך הטיפול 

בתדמית סוכן הביטוח – להחזיר 
עטרה ליושנה. הסוכנים חייבים להבין 
שלא מפקירים אותם להתעללות של 

הישירים שמנסים לפגוע בהם". 
אנשי צוות נוספים שהשתתפו בבניית 

הקמפיין הם סגנית נשיא הלשכה 
ואחראית על מיתוג הסוכן שוש כהן, 

מנהל הקריאייטיב תומר רוטליין, במאי 
הטלוויזיה רון אסולין והקופירייטר עופר 

גולן.
מלשכת סוכני ביטוח נמסר כ."היתה פה 

עבודת צוות שנעשתה בכמה שבועות 
מאומצים, באמצעים צנועים יחסית. אנחנו 

מאמינים שהאמת תנצח ושהחשיפה 
שתהיה לאורן כשוקה האמיתי תסייע, ושסוכני הביטוח וכן 

לקוחותיהם יתגאו במה שהם רואים. גם המבוטחים יוכלו 
להשתחרר משטיפת המוח הבלתי פוסקת שמנסה לפגוע 

בתדמית הסוכן. 
"במקביל, מתקיים מהלך נרחב ברשתות החברתיות ובמדיה 

המסורתית שבהן הלשכה נוכחת יותר מבעבר. הלשכה 
רואה בשיפור תדמית הסוכן יעד חשוב ביותר והקמפיין הזה 

עונה על היעד. זה ייקח עוד זמן ואמצעים ונצטרך להיעזר 
בסבלנות, אבל בסוף אנחנו ננצח".
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הפרזנטור של לשכת סוכני הביטוח אורן איילון שמח והתרגש 
מכך שנבחר לככב בסרטוני הפרסומת ולשחק את שוקה 

האמיתי."מעבר לפן האישי, אני שמח להיות חלק ממהלך כזה. 
אנחנו הולכים לשנות תפישה שצמחה במשך שנים ארוכות 

ולא הגבנו עליה. בתפישת עולמי גם לנו הסוכנים יש תפקיד 
במיתוג מחדש ושינוי תדמית הסוכן כפי שהוצגה בפרסומות 
של ביטוח ישיר, וזו אחת מהפעולות החשובות שעשינו לשם 

כך". 
איילון, 53, החל לעסוק בביטוח לפני 24 שנים, לאחר שהיה 
כבר בעל עסק אחר."לקוחה שלי בעסק הקודם המליצה לי 
על התחום. הלכתי לראיון בסוכנות ביטוח גדולה ותוך כמה 
ימים הבנתי שאני צריך להוציא רישיון ולהיות עצמאי". כיום 

הוא בעל סוכנות לביטוח מקבוצת תלתן, בעלת סניפים 
בפריסה ארצית: אשקלון, רחובות, קריית אונו ופולג."בימים 
אלה אנחנו בתהליכי גיוס של סוכני משנה שיעבדנו עמנו". 
איילון הוא בוגר לימודי מינהל עסקים וכל רישיונות משרד 

האוצר בתחום הביטוח, ובימים אלה הוא לומד גם תכנון 
פיננסי וייעוץ פרישה. 

מלבד זאת, שימש איילון כסגן ראש מועצת פרדסיה, מפקד 
משטרת התנועה של מרחב שרון בהתנדבות והיה מג"ד 

במילואים. בתו הבכורה השתחררה השבוע מצה"ל לאחר 
ששימשה כקצינת כושר קרבי בסיירת גולני ואיבדה 14 

מחבריה בצוק איתן. בתו הקטנה משרתת בביסל"ח כקצינת 
אכזריות. 

"אני אדם סקרן מטבעי, אז עניין אותי לעבור את החוויה", 
מספר איילון על האודישנים."זה נמשך יום שלם ובזמן הזה 

קשרתי קשרים עם האנשים על הסט ועם והמפיקים, אני 
מניח שחלקם יהיו לקוחות שלי בהמשך. בסך הכל היה כיף. 

לא ידעתי כמה אנשים הוזמנו לאודישנים ושמחתי על כך 
שהתקבלתי". 

לדבריו."הרבה לקוחות שלי אומרים שהפרסומות של 
הביטוחים הישירים רמסו והשפילו אותנו עד עפר. אני עומד 

באמת - על כל ה-1.98 מטרים שלי – מאחורי אמונתי 
בחשיבותו של סוכן הביטוח. אני גאה במקצוע ומאמין שזו 

הדרך היחידה להתבטח – רק סוכן ביטוח יכול לבטח ולטפל 
במבוטחים כמו שצריך. זו הדרך הנכונה: אדם שאתה מכיר 
ומלווה אותך לאורך כל הדרך כמו רו"ח ועו"ד. הרי אנשים 
לא יתבססו על ייעוץ משפטי באינטרנט. זה צריך להיות 

בדיוק באותה הרמה עם סוכני ביטוח, שנותנים מכלול שלם 

שוקה האמיתי."אנחנו הולכים
לשנות תפישה של שנים ארוכות"
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של שירות מקצועי ואישי, מגוון ביטוחים ולא ביטוח 
נקודתי כזה או אחר". 

הצורך בסוכן ביטוח בא לידי ביטוי באירועים כמו 
תביעות שלא משולמות, מציין איילון."הביטוח הישיר 

לא עונה על כל הצרכים. הוא יודע לטפל בסל מוצרים 
מצומצם כמו רכב ודירה. לנו יש יכולת לתת פתרונות 

מגוונים ורחבים יותר. ברגע האמת, כשצפה בעיה 
- מתגלה המשקל הרב של סוכן הביטוח ויכולתו 

להפוך את הקערה על פיה. 
"רק אתמול קיבלתי טלפון ממבוטח שנפלה לו 

התקרה על הראש באמצע היום בחדר האוכל, כשהיו 
שם אנשים. למזלנו, רק שני אנשים נפגעו באורח 

קל. הגעתי למקום, שמעתי מה קרה, הענקתי ייעוץ 
מקצועי והזמנתי את השמאי. ביטוח ישיר לא יכול 
לעשות דבר כזה, אין לו את הנציגים המתאימים. 

סגנון העבודה שלי הוא בשטח, אני נמצא מחוץ 
למשרד 85% מהזמן, ונפגש עם אנשים. יש לי 

משרד שנותן את העורף הלוגיסטי והמקצועי ואני 
רץ בשטח.

"ביטוח זה לא דבר שמודדים כשהכל בסדר. ביטוח 
נמדד ברגע שהכל לא בסדר, כשהכל משתבש, 
כשאתה פוחד, מבולבל וחסר ישע. כשזה קורה 

אין בכלל מה להשוות בין סוכן ביטוח מקצועי 
שמכיר אותך לבין טלפנית אנונימית בחברת 

ביטוח ישירה. ברגע האמת, במקרה של שריפה, 
תאונה, הצפה או חלילה מחלה - המבוטח רוצה 

להרגיש שיש אבא שדואג לו באופן אישי, מישהו מוכר שיטפל 
בו במהירות, שיעזור לו, שיחזיר את חייו למסלולם התקין.

איילון לא התקשה להתחבר לתפקידו כשוקה האמיתי ולא 
הרגיש שהוא צריך לשחק."יכול להיות שאנשים שיראו את 
הפרסומת יחשבו שאני באמת שוקה האמיתי, אבל אין לי 

בעיה עם זה. רכבנו על הפרסומות של ביטוח ישיר והשתמשנו 
בדמות שהם יצרו. מבחינתי, אני באמת שוקה האמיתי, כמו 

כל חבריי סוכני הביטוח. השוקה הזה יודע לתת שירות, מכיר 
את הלקוח, יודע ללוות ולייעץ בכל תחום ותחום במרחב 

הביטוחי והפיננסי של כל מבוטח. אני מקווה שאנשים יבינו כך 

את הקמפיין".
אתה מכין את עצמך לרגעי התהילה שיגיעו עם עליית 

הקמפיין?
"ניסו להכין אותי לכך, אבל אני לא יודע עד כמה חיי ישתנו. 

יכול להיות שאכן יזהו אותי יותר, אבל אני לא יודע למדוד 
זאת כרגע. מה שחשוב הוא שלמדנו לקחת את הלימונים 
ולהפוך אותם ללימונדה, וזכיתי לעשות זאת. אני מקווה 

שאייצג את הלשכה בצורה מכובדת ומקצועית".

קח עצה מסוכן ביטוח מנוסה,
אולי יש לך ביטוח בריאות... 

אבל אין לך הראל.

אל
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דיו
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ס
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בעקבות פניית יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכת סוכני 
הביטוח, יובל ארנון, למגדל סוכם כי החברה לא תשווק 

שירותים ותוכניות המיועדים למבוטחים לקראת פרישה, 
ללא ידיעתו של סוכן הביטוח. החברה הצהירה כי כל פנייה 

למבוטח לא תיעשה ללא ידיעת סוכן הביטוח, ואף תישא את 
שמו.

בשנים האחרונות זיהו חברות הביטוח את 
הפוטנציאל הכלכלי בחוסכים שמגיעים 

לקראת גיל הפרישה ומציעות למבוטחים 
להשקיע את הכסף בכלים חדשים כגון 

אנונות, מוצרים מבטיחי תשואה, במקום 
למשוך אותו.

מגדל למשל אוחזת בשני גופים המטפלים 
בנושא."חיים טובים" וסוכנות ביטוח 

בש."מועדון ה-50". מגדל מזהה במערכת 
המחשוב שלה מבוטחים שנמצא לקראת גיל 

פרישה, מוציאה מכתב ללקוחות שבו מצוין כי יש לחברה מה 
להציע לך לקראת גיל הפרישה והמבוטח מתבקש לפנות 
אליהם כדי שתיבנה לו תוכנית. מדובר במהל."עוקף סוכן" 

ובפעילות ישירה מול המבוטח, ללא ידיעת הסוכן וללא תגמול 
שלו.

ארנון סיכם עם החברה כי מגדל לא תוציא מכתב ללקוחות 
ללא ידיעת הסוכן; מגדל תציין את שם הסוכן במכתב שיוצא 

ללקוח; הסוכנים יקבלו מאגר מידע של לקוחותיהם שנמצאים 
לקראת פרישה במטרה להציע להם שירותים נוספים; גם אם 
תהיה פנייה ישירה של מגדל לאחד מלקוחות הסוכן - הסוכן 

יקבל עמלה מלאה.
במכתב ששלח מנהל מועדון ה-50 ירון דוויק נקבע 

כ."מאוגוסט ובכל חודש אנו שולחים מכתב ללקוח שמתעתד 
להגיע לגיל פרישה בעוד שלושה חודשים )גברים – 67 ונשים 

– 62(. המכתב מאיר את עיניו של הלקוח לגבי הפרישה 
הצפויה ומזמין אותו לפנות לסוכן ו/או למוקד הפרישה של 
מגדל. אנו מצפים לפניות של לקוחות וגם ניזום שיחות מול 

הלקוחות לעודד אותם למפגש עם אנשי חיים חדשים של 
מגדל".

המכתב ציין כי הפעילות הינה תומכת סוכן, על פי הסעיפים 
הבאים:

שם הסוכן מופיע על המכתב.	 
 לרשות הסוכנים עומד בשולחן העבודה ממשק המאפשר 	 

להם שליפת הלקוחות האמורים ומעבר לכך יכולת שליפת 
מידע על לקוחות כבר מגיל 60 ומעלה.

 בעוד כמה שבועות נוציא משלוח ראשון במייל לסוכנים עם 	 
רשימת הפורשים שלהם בחצי השנה הקרובה, וכך נעשה 

מדי חצי שנה.
 במידה שלקוח יצור קשר עמנו שלא 	 

באמצעות הסוכן, נעדכן את הסוכן ונזמין 
אותו להצטרף לתהליך מול הלקוח.

 גם אם הסוכן יבחר באפשרות שאנו נמשיך 	 
את התהליך ללא מעורבותו, יקבל הסוכן 

את התגמול הנהוג במגדל כאילו היה 
מעורב.

 אנו פועלים בהדרכות שוטפות מול 	 
הסוכנים להעלאת המודעות לפוטנציאל 

הגלום בנושא הזה.
"אנו פועלים כדי לייצר לסוכני הביטוח 

פעילות ענפה בתחום הזה ואנו תומכים בסוכנים באמצעות 
מוצרים, כלי עבודה, סימולטורים, אנשי מכירות, ידע וניסיון 

רב שמשרת את הסוכנים בהתמודדות עם האתגר של לקוחות 
הגיל השלישי". נכתב.

בעקבות פניית לשכת סוכני הביטוח: מגדל 
לא תשווק שירותים המיועדים למבוטחים 

לקראת פרישה ללא ידיעתו של הסוכן

לשכת סוכני ביטוח אבלה על לכתו של 
חבר הלשכה משה חסקי

ומשתתפת בצערה של המשפחה
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"מטרת הרגולציה היא העברת הכוח לצרכן", כך אמרה הממונה 
על אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון דורית סלינגר, בוועידה 

לחיזוק הידע המקצועי ה-8 של עדיף שנערכה השבוע. 
לדבריה, זו מטרה שצריכה לעמוד בראש סדר העדיפויות גם 

של השחקנים האחרים - היצרנים והמשווקים."היכולת לשתף 
במידע ובניסיונם של צרכנים באמצעות רשתות חברתיות 

ולמנף מידע זה, תעודד את חברות הביטוח להגביר את 
השקיפות ולנהוג ביתר הגינות כלפי מבוטחים. רכישת אמונו 

של הצרכן הוא נכס הכרחי להמשך קיומן ושגשוגן של חברות 
הביטוח והן צריכות להבין כי זו מטרתן. מצב שבו מתקיים אמון 

בין הצרכן לבין חברת הביטוח הוא מצב שבו כולם מנצחים. 
הצרכנים יכולים להשתמש בכלים הטכנולוגיים שעומדים כיום 

לרשותם כדי לבדוק את זכויותיהם, את האופן שבו חברת 
הביטוח מנהלת את עסקיה וכיצד היא מתייחסת למבוטחיה".
סלינגר ציינה כ."על אף שהוא נראה מאוד בשל, ענף הביטוח 

עדיין מצוי בהתפתחות. הוא מייצר את עצמו ומתגבש ולכן 
השינויים נעשים בהתאם להתפתחויות בתחום הפיננסי 

בעולם. השינויים בארץ ובעולם מחייבים רגולציה הדוקה יותר 
וממוקדת בניהול סיכונים".

היא נתנה כמה דוגמאות לעובדה כי הפיקוח נועד לשרת 
את הצרכן, בהן הדו"ח השנתי ששונה וכבר השנה יונגש 

לצרכן בשפה פשוטה ובקיצור."ביצענו סקרים והפעלנו אנשי 
מקצוע כדי להבין מה הצרכן מעוניין לקרוא ומה יניע אותו 

לפעולה". עוד ציינה כי בקרוב תצא לשוק פוליסת בריאות 
אחידה, בהתאם להחלטת ועדת גרמן, וציינה את מדד השירות 

כדוגמה נוספת לאמצעי המקל על הצרכן בבואו לקבל 
החלטות."הגדרנו מה צריך לדווח והחברות יעשו בדק בית"

סלינגר הזכירה את יכולת הבחירה בסוכן כגורם נוסף שיכול 
לחזק את הצרכן."כיום יכולת הבחירה לא ממש קיימת. פעמים 

רבות זכות זו מוכתבת לצרכן על ידי המעסיק או סוכנו של 
המעסיק. עשינו כמה מהלכים בנושא, בהם פרסום הבהרה 
לפיה מעסיק שמונע מעובד להצטרף לקופת גמל בתנאים 

שהשיג העובד סותר את זכותו של העובד לבחור בכל מוצר 
פנסיוני ופרסום טיוטה שבקרוב תגובש לחוזר, שאוסרת 

התניית זכויות פנסיוניות לעובד בהצטרפות למוצר מסוים".
"אנחנו רואים חשיבות רבה בהגברת הביקורות על ביצוע 

הוראות הרגולציה", ציינה בסיום דבריה."לצורך כך ערכנו שינוי 
במבנה הפיקוח ושילבנו את מחלקות הביקורות עם מחלקות 
המוצר שמייצרות את הרגולציה, במטרה להגביר את ההיזון 
שבין פיקוח והסדרה. נמשיך לפעול במלוא המרץ כדי לקדם 
וליישם את הרגולציה החכמה שמחזקת את הצרכן ומשפרת 

את התנהלות השוק".

המכללה לפיננסים וביטוח נערכת להקמת סניף בפארק 
המדע בבאר שבע, כך בישר השבוע נשיא הלשכה אריה 

אברמוביץ."נדאג לחזק את הדרום במטרה להכניס 
דם חדש וצעיר לעולם הביטוח". ביום העיון של מחוז 

הדרום שנערך השבוע בשיתוף כלל הכריזה החברה כי 
תעניק מלגות דור המשך לסטודנטים. לדברי יו"ר מחוז 

הדרום יפת בקשי."עד כה יש התעניינות עצומה בלימודי 
ביטוח".

לדברי האחראי על המכללה בלשכה אשר סייפר."יש 
לנו תוכניות פיתוח רציניות בעתיד שיביאו לכך שרבדים 

גדולים בציבור יבינו שאנחנו הגוף המקצועי המוביל בארץ, כמו 
גם את חשיבותו של איש מקצוע כמו סוכן ביטוח. את הצורך 

בקורס ביטוח בדרום זיהו נשיא הלשכה אריה אברמוביץ ויו"ר 
מחוז הדרום יפת בקשי. אני מקווה שבאזור הדרום תהיה היענות 
גדולה. כפי שסיכמנו עם יו"ר המחוז, נפנה גם לכלכלנים ולעורכי 
דין המעוניינים בהסבת מקצוע, ונציע להם להשתלב ולחזק את 

המקצוע. כיום קבלת רישיון היא לא עניין של מה בכך ולמי שיש 
תואר בכלכלה קל יותר לעבור את הבחינות של משרד האוצר".

התוכניות של המכללה מתפרשות לכל הארץ."הודות 
לשיתופי פעולה וליוזמות מקומיות של רבים מחברינו 
במחוזות הלשכה, בחודשים הקרובים נפתח גם קורס 

לרפרנטים של ביטוח במחוז צפון. יו"ר מחוז חיפה והצפון 
ליאור רוזנפלד, מוביל את היוזמה הברוכה הזו". 

גם מחוז תל אביב לא נח על שמריו."יחד עם יו"ר המחוז 
עמוס גואטה אנחנו עובדים על הכנת שני קורסים 

חשובים: קורס לרפרנטים של ביטוח, בניסיון להכניס 
כוחות חדשים לענף הביטוח וקורס טכנולוגיה שילמד סוכנים 

הפעלה נכונה של כל האמצעים הדיגיטליים העומדים לרשותם".
בנובמבר תערוך המכללה השתלמות מיוחדת בנושא סוגיות 

נבחרות בביטוח הפנסיוני. את ההשתלמות יזמה הוועדה לביטוח 
פנסיוני, לאור השינויים המשמעותיים שמתחוללים בענף 

ומשפיעים על עבודת סוכן הביטוח.

סלינגר: היכולת לשתף מידע וניסיון ברשתות 
החברתיות יעודד חברות הביטוח להגביר את השקיפות

המכללה לפיננסים וביטוח
תקים סניף בבאר שבע

הכה את המומחה
האם אפשר לצרף עובד לקופת גמל שאלה: 

בהתאם לתיקון הוראות החוזר תשובה: בהסכם רבים?
המאוחד לגבי קופות גמל שיצא 

ביוני 2014, מעביד רשאי לצרף את עובדיו לקופת גמל 
על ידי רשימה אותה יעביר לחברה המנהלת והיא רשאית 

לפתוח קופת גמל גם ללא מסמך הצטרפות ומסמך מזהה. מדור שאלות ותשובות בנושאים פיננסים.
השיב: ארז גוטמן, יו"ר תת ועדה לפיננסים בלשכת סוכני ביטוח
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"אחד האתגרים הגדולים ביותר במכירת שירותים מקצועיים 
הוא יצירת קשר אישי עם הלקוח והבנה כוללת של צורכיו", 

כך אמר השבוע יו"ר MDRT ישראל יוסי מנור 
בוועידה ה-8 של עדיף לחיזוק הידע המקצועי 

לסוכנים וליועצים הפנסיוניים של עדיף."במוצר 
שמוכר הסוכן אי אפשר לגעת באופן פיזי, או 

לטעום אותו. ולכן ללקוחות הפוטנציאליים אין 
דרך לדעת כמה טוב השירות והמוצר של הסוכן, 

עד שהם לא חווים את פעולותיו. הלקוח חייב 
להיות בטוח שעבודת הסוכן תהיה לייצר את 

התוצאה שלה הוא זקוק בשביל לקבל החלטה 
מושכלת. הדרך הנפוצה ביותר במתן שירותים 
מקצועיים היא תמחור לפי שעה, או לחילופין, 

על פי מוצר או פעולה".
לדבריו, אחד הפתרונות לכך הוא הצגת השירות של סוכני 

הביטוח כמוצר."כך ללקוח קל יותר להבין אותו. הוא מקבל 
היקף מוגדר לתקופת זמן מוגבלת, יש בצדו תג מחיר ברור 

והכל תחת כותרת שמגדירה אותו, כמו 'תכנון 
צרכים פנסיוניים', או 'תוכנית לפרישה'.

"כיזם המשווק מוצרי ביטוח, פנסיה ופיננסים - 
אם הסוכן לא קובע את המוצרים או את מהות 

התוכניות, הוא חייב לשלוט על התגמול של 
העבודה היצירתית שלו ומערך השיווק שלו. 

לאחר השיווק או המכירה הוא אמור ליצור זרם 
הכנסות שלכאורה אינו דורש מעורבות ישירה 
של הסוכן, וכאן מתחילה הבעיה המרכזית של 
הסוכן מול חברות הביטוח: ההסכם המשפטי, 

שכן הסכם העמלות מורכב ומסובך ביותר, 
ולעתים רק החברות מבינות אותו. לא אחת 
קורה שהן מעניקות ללקוחות הנחות על חשבון העמלות".

לפני כחודשיים הודיעה שרת הבריאות יעל גרמן על רפורמות 
דרמטיות במערכת הבריאות. הרפורמות התקבלו לאחר שנה 
של דיונים במסגרת ועדת גרמן שהקימה שרת הבריאות עם 

כניסתה לתפקיד והן כללו בין היתר ביטול השר"פ בבתי 
החולים הציבוריים, קיצור תורים באמצעות הזרמת תקציבים 

נוספים והעסקת רופאים נוספים במערכת והגברת הפיקוח על 
תיירות מרפא.

גם בתחום הביטוחי הגיעה הוועדה לשלוש החלטות חשובות: 
יצירת פוליסת בריאות אחידה; הפסקת מתן פוליסות לכל 
החיים – פוליסה מתגלגלת; ועריכת הסדר במקום פוליסת 

החזר.
לדברי יו"ר תת הוועדה לבחינת ביטוחי הבריאות בישראל ד"ר 
שלומי פריזט."ניכר כי חברות הביטוח לא שמחות עם החלטות 

הוועדה, אבל עד כה לא יצאו בהתנגדות גורפת ונחרצת למהלך. 
הוועדה קבעה בראש ובראשונה כי הפתרון הטיפולי לאזרח 

טמון קודם כל בסל הציבורי. המטרה העיקרית שלנו בוועדה 
היתה לשפר את הסל הציבורי ולתת שירות, כך שאנשים לא 
יצטרכו ביטוח. הבעיה החמורה ביותר היא התורים הארוכים 

במערכת, אז שמנו דגש על שיפור התורים".
פריזט טוען כ."העובדה שהשב"ן מוכר ניתוחים וייעוצים, שהם 

שניהם שירותי סל, היא בעיה. ואולם כש-82% מהאוכלוסיה 
היהודית בישראל אוחזת בשב"ן אי אפשר לפתור אותה על ידי 

ביטול הרכיבים האלו בשב"ן. בהקשר הזה יהיה טיפול במערכת 
התמריצים של הקופות דרך שינוי מנגנון תשלום טופסי 17.

"בנוסף, הבחנו שקיימות בשוק פוליסות רבות שקשה להשוות 
ביניהן. קשה להשוות בין מה שמציע השב"ן לפוליסות של 

חברות הביטוח ובין חברות הביטוח עצמן. כתוצאה מכך קשה 
להשוות מחירים והתחרות נפגעת. לפיכך החלטנו ליצור 

סל בסיסי אחיד, שישרת את צורכי האוכלוסיה בכל הקשור 
לניתוחים ולייעוצים. כל חברת ביטוח תוכל להחליט כמה 

היא גובה על אותה פוליסה, אבל הכיסוי שלה יהיה זהה. כך, 
המבוטחים יוכלו להשוות בין הפוליסות. כל הסעיפים שייכללו 
בפוליסה האחידה לא יימכרו שלא במסגרתה, אבל כל מבוטח 

יוכל לרכוש כיסויים נוספים והרחבות לפוליסה האחידה".

הוועדה החליטה להפסיק את שיווקן של פוליסות מתגלגלות, 
מכיוון שפוליסה לכל החיים מכילה מרכיב ריסק גדול לחברות 
הביטוח."אין צורך בריסק הזה", מסביר פריזט."חברת הביטוח 
לא צריכה לקחת סיכונים על התפתחות הטכנולוגיה הרפואית 

מהיום כשאני בן 21 עד שאני מגיע לגיל 60. הפרטים עצמם 
ייקחו את הסיכון. החברה צריכה לקחת את סיכון אירוע הביטוח. 

המבוטח יוכל לבחור להמשיך עם החברה שמכרה לו את 
הפוליסה המתגלגלת, או שיוכל לעבור לחברת ביטוח אחרת.

"המלצנו על עריכת פוליסה לכשלוש שנים, תוך שבכניסה 
יבוצעו חיתום והחרגה. הפרמיות צריכות להיות תלויות בקבוצת 

הגיל כך שאי אפשר לתת מחיר שונה לבני אותה קבוצת גיל. 
בכל שלוש שנים יוכל המבוטח להשוות מחירים ולראות מה 

קורה בחברות ביטוח אחרות ומה קורה בשב"ן. חברות הביטוח 
מצדן לא ייאלצו לקחת ריסק ארוך טווח. במקביל, כדי לאזן את 

המערכת, שבה מצד אחד השב"ן חייב לקבל כל אדם וחברות 
הביטוח מבצעות החרגות, יוקם מנגנון של איזון סיכונים: אדם 

צעיר ובריא ישלם על ביטוח קצת יותר והכסף הזה יעבור 
לשב"ן כך שאדם חולה וזקן יקבל פיצוי. כלומר, תהיה קרן איזון 

בין חברות הביטוח לשב"נים.
"השאיפה שלי היתה להסיר את החיתום וההחרגה כדי ליצור 

מנגנון של ביטוח בריאות כמו זה של קרן פנסיה, המבוסס על 
ערבות הדדית. הפרטים עושים ביטוח והחברה לוקחת ריסק על 

תוחלת ההוצאות - כמו בשב"ן. זה יעיל יותר כלכלית ומעלה 
את רווחת הצרכן. אבל לא הצלחנו להעביר את המהלך בוועדה, 

בגלל התנגדות של מגוון גורמים בממשלה ומחוצה לה".
הבעיה עם מדיניות ההחזרים, טוען פריזט, היא שברגע שיש 

החזרים נוצרת אינפלציה של מחירים."רופא יודע שאתה מקבל 
החזר על 400 שקל, אז הוא ייקח ממך 800 שקל כדי שאתה 

תשלם 400 ואת השאר ישלים הביטוח. אי אפשר לתת לחולה 
להימצא במו"מ על המחיר עם הרופא המטפל. הם לא יודעים 
לעשות זאת. באמצעות הסדר יימצא כוח המיקוח מול ספקי 
השירותים אצל קופות החולים וחברות הביטוח. לכן, חייבים 
להגיע להסדר. מבוטח שירצה לגשת למרפאה פרטית שלא 

נמצאת בהסדר עם הביטוח יצטרך לשלם עליה באופן פרטי".

יוסי מנור."אחד האתגרים שעומדים בפני הסוכן 
הוא יצירת קשר אישי עם הלקוח והבנת צורכיו"

פריזט: הוועדה קבעה בראש ובראשונה כי 
הפתרון למערכת הבריאות טמון בסל הציבורי
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״אין ספק שבדרום יש יותר צורך בביטוחים פרטיים, 
מכיוון שלרשות אזור הדרום עומד בית חולים אחד בלבד״

"בפריפריה אין רפואה פרטית", טוען יו"ר סניף טבריה מיכה 
אדוני."לכן חולה מהפריפריה בעל ביטוח בריאות פרטי לא 

יכול לקבל שום רפואה פרטית באזור מגוריו, 
אלא אם יגיע למרכז הארץ, שם יש רפואה 

פרטית ברמת גבוהה".
העובדה כי יש פערים עצומים בין שירותי 

הבריאות במרכז לאלה הניתנים בפריפריה 
אינה חדשה לאיש. גם בוועדת גרמן נתנו 

עליה את הדעת."נוצר מצב לפיו הפריפריה 
מסבסדת את המרכז לעתים, מכיוון 

שלתושביה אין אסותא", אומר חבר הוועדה 
ד"ר שלומי פריזט."בינתיים קשה לתושבי 

הפריפריה לגשת לקבל טיפול במרכז, 
ובפריפריה יש פחות רופאים, וכך יוצא שהם 
משתמשים פחות בשב"ן, אך משלמים אותו 

הדבר. אחת ההמלצות שלנו היתה שמי שלא 
משתמש בשב"ן יקבל כסף בחזרה". לדבריו, 

הפתרון לפריפריה טמון בסל הבריאות 
הציבורי.

בשבוע שעבר עלתה הבעיה בפני חברי 
המועצה הארצית, בישיבה שהתקיימה 

בטבריה, כשמנהל המרכז הרפואי פוריה 
ד"ר ארז און סקר את קשיי שירותי הרפואה 

בצפון."שירותי הרפואה בפריפריה פחות 
זמינים, פחות נגישים ופחות איכותיים. 

הרופאים החזקים עובדים במרכז. מנגד, 
שירותי הרפואה יקרים יותר. ב-60 השנים 

האחרונות המדיניות היתה להשאיר את 
שירותי הרפואה בפריפריה מנוונים. הגיע הזמן 

להתנער מהבינוניות ולקדם רפואה מצוינת 
וסטנדרטים גבוהים בצפון".

"בישראל קיימים פערים משמעותיים בין 
הפריפריה למרכז הארץ בתחום הבריאות", 

קובע אדוני."פערים אלה באים לידי ביטוי 
במדדי בריאות נמוכים, בדימוי שלילי, בתמותה 

ובתחלואה רבה יותר. זה נובע ממחסור בכוח 
אדם רפואי מיומן, מחוסר במיטות אשפוז 

ומהעדפה של המרכז העשיר.
"חוק הבריאות הממלכתי קבע כי אזרח זכאי לקבל שירות 

במרחק סביר ובזמן סביר מביתו. באותו החוק נקבעה גם 
הזכות של קופות החולים להציע את השב"ן שיאפשר בחירת 

רופא פרטי. קביעות אלה אינן עומדות במבחן המציאות. אין 
הזדמנות שווה לתושבי הפריפריה לעומת תושבי המרכז, 
שכן אין להם רפואה פרטית במרחק סביר. נוצר מצב שבו 

הפריפריה מסבסדת את תושבי המרכז העשירים.
"האם תושבי טבריה או תושבי הדרום לא זכאים לקבל תמורה 

בעד כספם? היכן נמצא השוויון? ראוי שמדינת ישראל תיתן 
דעתה על אי השוויון באמצעות הגדלת המשאבים ותעדוף 
הפריפריות, הגדלת מספר המיטות, שכלול חדרי הניתוח 

ותגמול הרופאים הבכירים שיגיעו לפריפריה".
לדברי יו"ר מחוז הדרום יפת בקשי."אין ספק שבבאר שבע 
ובדרום יש יותר צורך בביטוחים פרטיים, מכיוון שבכל אזור 
הדרום בית חולים סורוקה הוא היחיד שנותן פתרון למכלול 

בעיות הבריאות. תושבי הדרום שרוצים לקבל שירותי 
רפואה ברמה גבוהה ובמהירות צריכים כסף או ביטוח פרטי. 

החשיבות של ביטוח פרטי גדולה יותר מאשר במרכז. אנשים 

מעדיפים להשתמש בביטוח פרטי כי הם יכולים להגיע לטיפול 
בכל מקום בארץ.

"ועדת גרמן הולכת למכנה המשותף הנמוך. 
במקום להשוות את המערכת הציבורית 

לפרטית היא הולכת לחסל את הפרטית. 
בימים אלה ניתנת הזדמנות אחרונה לרכוש 
פוליסות מוזלות ובשביל לצבור מאגר של 

מבוטחים חברות הביטוח מעודדות זאת 
ומורידות מחירים, מכיוון שזה יהיה מאגר 

המבוטחים שלהן בשנים הקרובות. ההנחה 
שניתנת כיום תפוג עוד כמה שנים ואז 

המבוטח ייהפך ללקוח שבוי".
בקשי מעלה גם את נושא הסיעוד."זו בעיה 
שמצויה בכל משפחה. בדרום אין את הרמה 
והכמות של מוסדות סיעודיים ונושא הכסף 

חשוב מאוד. פוליסה פרטית מאפשרת לקבל 
עזרה בסיעוד שהמדינה וקופת החולים לא 

יכולות להקצות, ולכן חשיבות ביטוח סיעודי 
היא גדולה יותר באזור הדרום".

און מונה כמה הבדלים משמעותיים בין 
פריפריה למרכז."מדדי בריאות – תוחלת 

החיים נמוכה יותר ותמותת תינוקות גבוהה 
יותר מאשר במרכז. גם התחלואה גדולה יותר. 

גם שירותי הרפואה פחות זמינים – הנגישות 
אליהם נמוכה יותר. אם תושב תל אביב צריך 

לבחור בין שלושה בתי חולים במרחק 10 
דקות ממנו, לתושב פריפריה נדרשת שעה 

ויותר להגיע למרפאה, ואם מפנים אותו 
למומחה הוא צריך לנסוע כמה שעות.

"זה לא רק עניין של מרחק אלא של נגישות. 
למי שיש מכונית ומשפחה תומכת, הנסיעה 

היא עוד מאמץ קטן. אבל בשל הפערים 
הסוציאליים בין פריפריה למרכז, לרבים אין 

מכונית או משפחה תומכת והם ייאלצו לוותר 
על הטיפול. גורם הנגישות מביא לכך שמדדי 

הבריאות הם פחות טובים. לקופות החולים 
קשה להקים תשתיות בפריפריה. במרכז 

הן פותחות מכונים, מרפאות מומחים ועוד. 
המשמעות היא שקופת חולים קטנה דורשת נסיעות ארוכות 

מאוד".
לדבריו."ביטוח פרטי הוא הפתרון הכי פחות סוציאלי שיש. 
יש הרבה פחות מבוטחים בפריפריה מאשר במרכז, מכיוון 

שזה מגיע ביחס ישר למעמד הסוציו-אקונומי שלהם. כשיש 
ביטוח פרטי המבוטח נדרש לנסוע לאסותא כדי לקבל טיפול. 
בביטוח פרטי משלמים פרמיה והשתתפות עצמית ולא כולם 

יכולים לעמוד בכך. נוצר מצב לפיו בפריפריה יש פחות אנשים 
בעלי ביטוחים משלימים, אבל אלה שיש להם, מנצלים אותם 

פחות ובעצם מממנים את אנשי המרכז.
"משרד הבריאות מקדיש לסוגיה משאבים במסגרת מגבלותיו 

ועורך העדפה מתקנת לפריפריה. מהמעט שיש במערכת 
מוזרמים כספים - ורואים זאת. בית חולים הוא מוסד שחייב 

לשמור על רמה מקצועית גבוהה. לא מתקבל על הדעת 
שבבית חולים בפריפריה יהיה טיפול ברמה פחותה. לא כל 

מה שעושים במרכז צריך להיעשות בפריפריה, אבל את 
מה שקיים – חייבים לעשות הכי טוב. אין פשרה על איכות 

הרפואה. לא יעלה על הדעת שתהיה רפואה סוג ב'".

מיכה אדוני

ארז און

יפת בקשי
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 כאשר רוכשים חבילת תקשורת לחו"ל 	 
יש לשים לב כי החבילה כוללת גלישה 
ללא הגבלה או לפחות שמדובר ב-450 

מגה )שימוש ממוצע ליום מתחילת 
המבצע(.

 יש להקפיד על שיחות לארץ בתעריף 	 
קבוע, שכן אם תחרגו ממספר הדקות 

שמוגדרות לכם בחבילה – תשלמו ביוקר.
 בכדי לא לבזבז את חבילת הגלישה 	 

על יש לכבות את האפשרות לעדכון 
באפליקציות המותקנות בפלאפון 

שלכם שאינן שימושיות כמו סופר פארם 
וכדומה. אפשר להגדיר עדכון אפליקציות 
אלו רק תחת השימוש ב-WIFI באמצעות 

תפריט ה-Settings ב-Play של גוגל.
 בטח גם אתם מקבלים אלפי תמונות 	 

 .WhatsApp וסרטונים באפליקציית
בשביל להימנע מסיום מהיר של חבילת 
הגלישה, יש לכבות את האפשרות של 

קבלת הסרטונים. אם אתם מתעקשים, 
אפשר לקבל את כל הסרטונים כשתהיו 

.WIFI באזור עם
 Waze צורכת 30-40 מגה בפעם 	 

הראשונה. כל 20 ק"מ נסיעה ברכב = 1 
מגה.

 שיחת סקייפ למשך שעת שיחת קול 	 
בלבד )ללא וידאו( מורידה 30 מגה, עם 

וידאו - 80 מגה.
 שעת גלישה באפליקציית פייסבוק 	 

תבזבז לכם 80 מגה.
 שיחת באפליקציית ווייבר במשך 	 

שע."תעלה" לכם 14 מגה.
 אפשר להגדיר את נפחי הגלישה 	 

והתראות בפלאפון האישי שלכם, כך 
שאם אתם חורגים מחבילת הגלישה, 

הפלאפון יתריע.
 יש לזכור כי גם קבצי אודיו צורכים 	 

בייטים רבים.

טסים לחו"ל? טיפים לחיסכון
בחבילת הגלישה בעת שהייתכם בחו"ל

מאת דויד פרסיקו, מנכ"ל ובעלים של סים זול
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ביטוח הבריאות לא מת - זו המסקנה שעלתה מכנס הבריאות 
שהתקיים במחוז חיפה והצפון השבוע בבית החולים כרמל. 
הכנס, שנערך בצל השלכות ועדת גרמן בהשתתפות 160 

סוכנים, אירח בנוסף לאנשי המקצוע בתחום הביטוח גם את 
מיטב הרופאים במרכז הרפואי כרמל.

ד"ר ארז שרוני, מנהל המחלקה לניתוחי לב וחזה, ופרופ' נתן 
פלד, מנהל מכון ההדמיה, סקרו בפני הסוכנים את החידושים 

בתחום הרפואה. ד"ר רוני דיוקמן, סגן מנהל בית החולים, 
ציין לטובה את שיתוף הפעולה רב השנים עם לשכת סוכני 
הביטוח במחוז הצפון והודה ליו"ר המחוז ליאור רוזנפלד על 

המשך מסורת קיום הכנסים, שבהם החל אריה אברמוביץ 
בהיותו באותו תפקיד.

לדברי רוזנפלד."את ההצגה גנבה ללא ספק כרמית כגן, 
מאמנת בטיפול בחרדות, ששיתפה את הסוכנים בטיפים 

ל'יציאה מסיר הלחץ'".
יו"ר ועדת הבריאות יואל זיו וד"ר אודי פרישמן, יועץ הבריאות 

בלשכה, יחד עם אורית קרמר, סמנכ"לית בכירה במנורה, 
ציינו, כל אחד בתורו, כי ביטוח הבריאות ימשיך להיות פתרון, 

בנוסף לזה הקיים ברפואה הציבורית.
זיו ציין כ."יש ויהיה מקום גם לביטוח רפואי פרטי". פרישמן 

אמר כ."אני לא רואה מצב שמה-1/1/15 לא יימכרו ביטוחים 
פרטיים.

רוזנפלד סיכם כי הו."שמח ששוב הגשנו לסוכנים תפריט 
מקצועי, לצד העשרת הידע הרפואי, סוכן ביטוח שמוכר 

כיסויים רפואיים חייב לשלוט, לפחות בצורה מינימלית, גם 
בנושאי רפואה כלליים".

כנס בריאות בצפון:
ביטוח בריאות ימשיך להיות פתרון

ליאור רוזנפלד עם ד"ר דיוקמן וגדי בן חמו סמנכ"ל במנורה מבטחים.

יום עיון של מחוז ת"א והרמת כוסית לחג יתקיים ביום 
שלישי ה-9/9/14, בין השעות 8:30-14:00, באולם 

 האירועים סטוקו ברחוב שטרית 2 תל אביב
בשיתוף שגריר וכלל חברה לביטוח

יום עיון של מחוז ירושלים והרמת כוסית לחג יתקיים ביום 
 שלישי ה-16/9/14, בין השעות 8:30-14:00,

במלון דן ירושלים בשיתוף קבוצת רימונים ואיתוראן

יום עיון של מחוז השרון והרמת כוסית לחג יתקיים ביום 
 רביעי ה-17/9/14, בין השעות 8:30-14:00,

במלון דן אכדיה הרצליה בשיתוף שגריר
 

 הרמת כוסית של מחוז באר שבע תתקיים
 ביום ראשון ה-21/9/14, בין השעות 19:00-21:00,

במרכז הצעירים בבאר שבע
 

מפגש צהרים של מחוז חיפה והצפון והרמת כוסית לחג 
 יתקיים ביום שני 22/9/14,

בין השעות 14:00-17:00, ב"ימה" - בית אירועים על הים 
 )מתחת למלון לאונרדו( חוף הים חיפה,

 בהשתתפות חברות הביטוח איילון, הראל, הפניקס,
מנורה מבטחים, ביטוח חקלאי וכלל.

פרוייקט המנטורים יצא לדרך
בימים הקרובים המנטורים והסוכנים הצעירים שנרשמו 

יקבלו את הציוות המתאים.
הוועדה לסוכנים צעירים קוראת לסוכנים וותיקים הרוצים 

לשמש כמנטורים להירתם למשימה חשובה זו.
סוכנים צעירים שטרם נרשמו וזקוקים לתמיכה, הכוונה, 

אוזן מקצועית וקשובה, מוזמנים ליצור קשר בהקדם.

בברכה, דביר רפ, יו"ר הועדה לסוכנים צעירים. 
לפרטים נוספים וליצירת קשר: מירב ג'והן,

יו"ר צוות הוועדה לסוכנים צעירים.
meiravjohan@gmail.com 052-3229588
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שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות בי פור יו מעוניינת ברכישת תיק. 

אפשרות לליווי. כולל משרדים. אזור המרכז. 
השפלה וירושלים.

מעונין לקלוט פקידת ביטוח חיים ופקידת 
אלמנטארי לסביבת עבודה נעימה ודינמית.

סודיות מובטחת. 0528741331.
michaele@b4-u.co.il מייל

מעוניין למכור את תיק הביטוח?
פגישה ראשונה חינם

גשר מיזוגים ורכישות בתעשיית סוכני הביטוח. 
טלפון: 09-8821888

אם ברצונך להעניק למבטחיך שירות מיוחד, 
נגיש ומהיר בביטוחי חובה בלבד: לאופנועים, 
טרקטורונים, רכבי השכרה, ביטוחים לתקופות 

קצרות ו/או כל כיסוי ביטוחי ל"לקוחות 
בעייתיים", שלא נעשה בחברת הביטוח שלך, אנו 
מתחייבים לספק ישירות למשרדך ו/או לכל יעד 
אחר, תוך 24 שעות, ביטוח חובה - לא משולם, 

בדואר אקספרס על חשבוננו.
נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ו/או בקשה

משרד."הפול" ירושלים
054-6011160 ,02-6233666 

h@zeev-b.com :פקס: 02-6255888 מייל

סוכן אלמנטרי? רוצה להגדיל הכנסות?
אנו מעוניינים לרכוש עד 50% מהתיק

ולפתח יחד תחום פיננסים וגמל
טלפון: 050-7480790 יצחק

סוכנות ביטוח גדולה מת"א מעוניינת לרכוש 
תיקים איכותיים ובכל גודל ובכל סוג בתנאים 

מעולים, סודיות מובטחת. לאבי- 050-5234664

דרושים
למשרד סוכן ביטוח בפתח תקווה דרוש/ה 

פקיד/ה לניהול תיק ביטוח חיים ואלמנטארי 
במשרה מלאה/חלקית, ניסיון קודם חובה.

קו"ח: פקס: 03-9208330 נייד: 050-6791591
moshe3386@013.net-מייל

פקידת אלמנטארי למשרה מלאה בראשל"צ, 
בעלת ניסיון, הכרת מערכות כלל, איילון, 

שומרה, מגדל.
oi1252@outlook.co.il – לחזור ל

לסוכנות ביטוח בגבעתיים דרוש/ה 
פקיד/ה - אלמנטארי וחיים, מענה וטיפול 

בלקוחות, טיפול מול חברות הביטוח, גבייה, 
אדמיניסטרציה. משרה מלאה - ימים א'-ה' 

משעה -8.30 16.30. דרישות התפקיד: הכרחי 
ניסיון עבודה בסוכנות ביטוח והיכרות עם תוכנות 

של ניהול משרד ביטוח, ותוכנות של חברות 
הביטוח )הפקה גבייה ודוחות(. יש לשלוח קו"ח 

avital@ashani.co.il - למייל

לסוכנות ביטוח ברמת החיל דרושה רפרנטית 
חיים עם ידע גם בגביה שעות 09:00-17:00, 

קארין 054-4417776

לסוכנות הביטוח שווקים פיננסיים בע"מ בפתח 
תקוה דרוש/ה מנהל/ת תיק בעל/ת רשיון סוכן 
פנסיוני. נסיון במכירות ביטוח פנסיוני ופרט – 

חובה. טל': דובי – 054-7722197
dubi@sf-ins.co.il :או מייל

ליחידת סוכנים במרכז המפעילה סוכני משנה 
בביטוח פנסיוני דרוש מפקח רכישה להפעלת 
סוכנים קיימים מול מספר חברות ביטוח. יכולת 
הנעה, ידע בביטוח פנסיוני, בריאות וחיים, כושר 
מנהיגות דרושים. תנאים מעולים 050-5293836 

shaulb8@walla.com

לסוכנות ביטוח חיים דינאמית העוסקת בביטוחי 
חיים בריאות מנהלים וכו' , דרוש/ה פקיד/ה בעל 

תודעת שירות גבוהה, יכולת למידה ועבודה 
עצמית קו"ח יש לשלוח

למייל livnat@rabayov-ins.co.il + המלצות חובה - 
פניות מתאימות בלבד תעננה

לסוכנות ביטוח המתנהלת כתאגיד, דרוש 
מנכ"ל/ית, ניסיון בהולכת צוות עובדים, הצבת 
יעדים ועמידה בהם, תואר אקדמאי בתחומי 
כלכלה/משפטים/ראיית חשבון, יתרון לבעלי 

רישיון בענפים פנסיונים/כללי.
משרדינו נמצא במרכז העיר כפר סבא.

יש להעביר קורות חיים
reuvenr@rozin-group.co.il -ל

סודיות מובטחת.

השכרה ושכירות משנה
 להשכרה: ברחוב אפעל בפתח תקווה

משרדים בגדלים שונים.
לפרטים: 03-9217911, 050-6995959 )חנוך(.

סוכנות ביטוח בינונית מעוניינת לחלוק משרדים
במגדל צ'מפיון מול קניון איילון בשטח של 
כ-210 מ"ר סה"כ עם סוכנות נוספת החל 

מחודש נובמבר 2014
לפרטים שמוליק 054-4946290

להשכרה בסוכנות ביטוח בכפר סבא
2 חדרים מרוהטים, 2500 ₪ לחדר

המחיר כולל: חשמל ארנונה דמי ניהול וניקיון
שלומי: 054-4590024

להשכרה במשרד ביטוח קיים חדר גדול + )מטבח 
משותף( במקום מרכזי בגבול ר"ג ב"ב צמוד 

 לרחוב זבוטינסקי במחיר 1300 ש"ח
)כולל ארנונה(. טלפון 052-2502053 ישראל.

משרד להשכרה בת"א אזור נחלת יצחק הכולל 
140 מטרים + חניה + ריהוט.

ישנם 4 חדרים + 2 עמדות מזכירות.
ישנה אופציה להגדלת המשרד לעוד 126 מטרים.

למעוניינים נא לפנות לעדי 052-4467510

במשרדי יחידת סוכנים קיימת באזור הבורסה 
ברמת גן מתפנה חדר גדול ומרווח לסוכן ביטוח 

פנסיוני עם אפשרות לשרותי משרד
09-7738381

כ-90 סוכנים הגיעו ליום עיון של מחוז באר שבע שנערך 
השבוע במלון קראון פלאזה בים המלח, בשיתוף כלל חברה 

לביטוח. לדברי יו"ר מחוז הדרום יפת בקשי."היתה היענות 
נהדרת של הסוכנים. יום העיון היה מרשים מאוד מבחינת 

התוכן שלו".
את יום העיון פתח בקשי."דיברתי על סוכן הביטוח ועל 

האופן שבו הוא מקבל תגמולים. ישנם סוכנים שלא יודעים 
לגבות כסף על פעולות שעשו. סוכן חלש הוא כזה שלא 

עומד על שלו ודורש את המגיע לו. סוכן חזק יודע לעמוד על 
שלו - על התנאים ועל העמלה שלו, ולכן אסור לוותר על 

נושא העמלה. אסור להסכים לקיצוץ לטובת הנחה בפרמיה, 
או לעריכת פעולות בחינם".

בהמשך עלה לדבר רוני ששון, סמנכ"ל ומנהל מרחב באר 
שבע ודרום בכלל, שקיבל מגן הוקרה על פועלו בדרום 

ובירך את אייל סיטי, מנהל הסניף החדש בבאר שבע. אחריו 
הרצה יואב הנגבי, מנהל מחלקת ההדרכה של כלל, באר-

שבעי לשעבר שאביו היה מכובשי העיר. נשיא לשכת סוכני 
הביטוח אריה אברמוביץ התפעל מההיענות הגבוהה של 

הסוכנים שבאו ליום העיון."הגעתי לחזק את סוכני הדרום 
בתום למעלה מ-50 ימי לחימה, ויצאתי מחוזק. פגשתי 

סוכני ביטוח שרוצים ללמוד ולהתמקצע, הצגנו בפניהם את 
המסלקה הפנסיונית, וחברים רבים נרשמו כדי להיות בין 

הראשונים שמשתמשים באמצעים טכנולוגיים מתקדמים, 
והכרזנו על פתיחת סניף של המכללה לפיננסים וביטוח 

בדרום".
עוד הוכרז על פתיחת סניף של המכללה לפיננסים וביטוח 

בפארק המדע בבשאר שבע."כלל הודיעו כי יחלקו מלגת דור 
המשך ואנחנו פונים גם לחברות נוספות", מציין בקשי."עד 
כה יש התעניינות עצומה בלימודי ביטוח". יום העיון נסגר 

בהרצאתו של הפרשן הצבאי של ערוץ 2 רוני דניאל 
שסיפר על צוק איתן. לדברי בקשי."במלון היתה קבוצת 

גמלאים שביקשה לשמוע את ההרצאה ואיפשרנו להם, כך 
שבהרצאתו נכחו כ-120 איש".

לאחר מכן נהנו הסוכנים מארוחת צהריים, משימוש במתקני 
המלון ומים המלח עצמו."כמעט כל הסוכנים וחברי הנהלת 

כלל אמרו שהיה נהדר ויצאו עם חיוך", מספר בקשי."הם 
ביקשו שנערוך ימי עיון נוספים ושבעתיד ניתן אפשרות גם 

ללון במלון לאחר מכן. הכרזנו שב-21 בספטמבר נערוך 
הרמת כוסית לכבוד השנה החדשה במרכז הצעירים בבאר 

שבע".

יום עיון של מחוז דרום: "אסור להסכים 
לקיצוץ העמלה של הסוכנים"


