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זכאים לביטוח

המבוטחים בני  55ומעלה
שבוטחו בביטוח סיעודי
קבוצתי יוכלו להצטרף
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חדשות הביטוח

סוכני אילת על המפה – הנהגת הלשכה
נסעה להיפגש עם סוכני העיר

נשיא הלשכה" :בכוונתנו להעניק לסוכני העיר את כל הכלים להם זכאים הסוכנים בכל הארץ"

רונית מורגנשטרן

ב

אילת פועלים ומתגוררים  16סוכני ביטוח
העוסקים בכל ענפי הביטוח .המרחק של
העיר ממרכז הארץ וממוקד קבלת ההחל־
טות בלשכה ,נדון לא פעם בפורומים שונים בלשכה.
הפעם החליטה הנהגת הלשכה לרדת דרומה לאילת
כדי לפגוש שם את סוכני העיר למפגש מקצועי.
נשיא הלשכה סו" ב ליאור רוזנפלד ,סיפר כי "הצ�ה
רנו לפני תחילת הקדנציה שאין כל סיבה שסוכני
אילת ירגישו שהם 'ילדים חורגים' .בכוונתנו להע־
ניק לסוכני העיר את כל הכלים להם זכאים הסוכנים
בכל הארץ .אנחנו בוחנים דרכים מהירות להנגיש
את הסוכנים באילת לכנסים שיתקיימו במרכז".
יש לציין ,כי בהתאם להצהרתו ,עם כניסתו לתפ־
קיד ביקש רוזנפלד לתאם ארבע הדרכות ומפגשים
שונים באילת בכל שנה .נשיא הלשכה ומנכ"ל הל־
שכה אף ערכו פגישת עבודה עם ראש שלוחת אילת
של אוניברסיטת בן גוריון במטרה לבחון שיתוף
פעולה עם המכללה לפיננסים וביטוח בע"מ ,במטרה
לייצר כוח עבודה חדש לתחום הביטוח בדרום.
ביום חמישי שעבר זכו סוכני העיר להרצאות מפי
עו"ד עדי בן אברהם היועץ המשפטי ללשכה; סו"ב
מיקי נוימן ,יו"ר הוועדה הפנסיונית; סו"ב ישראל

גרטי יו"ר הוועדה האלמנטארית; רענן שמחי מנכ"ל
הלשכה ולשיחת "בינינו לבין עצמנו" עם נשיא הל־
שכה.
בעקבות המפגש המיוחד ,אמר סו" ב יעקב גולד�ש
לגר" :מאוד התרשמתי מהמפגש ,וכך גם בני ,סו"ב
מאי גולדשלגר ,שהוא דור המשך וזו הייתה פגישה
ראשונה שלו עם הלשכה .למען האמת ,הופתעתי
ממהירות התגובה וקיום ההבטחה של ליאור לקיים
פגישות באילת .חשבתי שזו הבטחת בחירות שלא
תתממש .אבל הופתעתי לטובה ,ויתרה מכך ,המפגש
היה פורה ותרם הן להרחבת הידע ולגיבוש של סוכני
אילת והן להבנה שלשכת סוכני ביטוח חשובה לנו
הסוכנים .כל הכבוד".
גם סו" ב מיקי חכם ציינה לטובה את המפגש" :ר�א
שית אציין בתודה את הכוונה להעלות את סוכני
אילת על המפה .במיוחד אכיר תודה לסגל המכו־
בד והמלומד :ליאור ,רענן ,עדי ,ישראל ,מיקי ,שי
וקרן ,שכיבדונו בנוכחותם ותרמו רבות להעשרת
הידע המקצועי שלנו .כן אציין בברכה את כל סוכני
אילת שנענו להזמנה והגיעו למפגש .זאת המגמה
הנדרשת  -שכולנו נתמקצע במיטב הידע והשרות
לטובת מבוטחינו  -הקהל באילת  -וזאת מתוך כוונה

מפגש הנהגת הלשכה והסוכנים באילת

להעניק לתושבים את הידיעה שסוכני אילת עובדים
מתוך כבוד הדדי ומקצועי למענם ,לביטחונם ובגובה
העיניים .תודה ובהצלחה”.
סו"ב אודי חרמוני מסר בעקבות המפגש" :יום
העיון שנערך לנו ,סוכני הביטוח האילתיים ,ביזמתו
של ליאור רוזנפלד ,היה מעניין מאוד ,חשוב מאוד
ואף התקיים בעירנו באילת .על כך אני מבקש לברך
את ליאור בכה לחי .זו סנונית ראשונה שאני מקווה
שתהייה סימן לבאות".

כל המבוטחים בני  55ומעלה שבוטחו בביטוח סיעודי קבוצתי
יוכלו להצטרף לפוליסת ביטוח סיעודי ללא בדיקה רפואית
רונית מורגנשטרן

ר

שות שוק ההון פרסמה ביום שלישי את
ההוראות החדשות שנותנות תוקף רשמי
להסכמות לגבי הביטוח הסיעודי הקבוצתי,
כפי שהושגו בין הממונה על שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון דורית סלינגר ,שר האוצר משה כחלון
ויו"ר ההסתדרות אבי ניסנקורן.
על פי ההוראות :בימים הקרובים ,כל המבוטחים
הזכאים שהם בני  55ומעלה יקבלו מכתב מחברת
הביטוח בה היו מבוטחים בביטוח קבוצתי ,עמו
ניתן יהיה לגשת לקופת החולים על מנת להצטרף
לביטוח הסיעודי הקבוצתי של הקופה ללא תהליך
של חיתום רפואי.

ביטוח
ופיננסים
inf.org.il
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כלל המבוטחים בביטוח סיעודי קבוצתי
שהסתיים לאחר ה־ 31באוגוסט  ,2017שגילם
 55ומעלה ,יוכלו לממש את זכאותם ולהצטרף
לפוליסת ביטוח סיעודי בקופת החולים בה הם
חברים ,ללא בחינת מצבם הרפואי.
ההוראות החדשות שפרסמה סלינגר להסדרת
הנושא ,נותנות תוקף חוקי להסכמות ומאפשרות
למבוטחים לממש את הזכאות בפועל ולהבטיח את
המשך הביטוח הסיעודי במספר צעדים פשוטים.
בהתאם להוראות החדשות ,כל המבוטחים
הזכאים ,בני  55ומעלה אשר פוליסת הביטוח
הסיעוד הקבוצתית שלהם (לרוב מדובר בפוליסה

של מקום עבודה) הסתיימה לאחר ה־ 31באוגוסט
 ,2017יקבלו בימים הקרובים מכתב מחברת
הביטוח שבה היו מבוטחים ,המודיע להם ,באופן
אישי ,על זכותם להצטרף לביטוח סיעודי בקופת
החולים שלהם ,תוך פירוט תנאי הזכאות המלאים.
מכתב זה יהווה למעשה את האישור שניתן
יהיה לגשת עמו לקופת החולים על מנת להצטרף
לביטוח הסיעודי ללא תהליך של חיתום רפואי.
המבוטחים הזכאים יוכלו להצטרף לפוליסות
קופות החולים עד לסוף חודש יולי  ,2018או תוך
 120יום מסיום פוליסת הביטוח הקבוצתי שלהם,
לפי המועד המאוחר מבין השניים.

שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל .המסגר  42תל אביב ,טל' 6396676־ | 03מנכ"ל :רענן שמחי עורך ראשי :לירן וייס |
כתיבה :רונית מורגנשטרן | עריכה גרפית :עדה כהן | מפיקה :גיל אלוני | המו"ל .R&B Media :לתגובות| office@rbmedia.co.il :
לפרסום במגזין :אורלי קורן טל' 5977433־korenly1@gmail.com ,054

חדשות הביטוח

 49ח"כים דורשים להוציא את רפורמת
הסיעוד מחוק ההסדרים

ח"כ לאה פדידה“ :החלטה מסוג זה ראוי שתגובש לאחר דיון מעמיק ויסודי" •
מספר החולים הסיעודיים עלה ל־ 200אלף

רונית מורגנשטרן

ק

בוצה של  49חברי כנסת מהקואליציה
ומהאופוזיציה ,פנתה במכתב ליו"ר הכנסת
בבקשה להוציא את סעיפי תוכנית הסיעוד
הלאומית ("רפורמת הסיעוד") מחוק ההסדרים הקרוב,
ובמקום זאת לקיים דיוני חקיקה מעמיקים בוועדת
העבודה ,הרווחה והבריאות של הכנסת או בוועדה
רלוונטית אחרת .בפנייה ,שיזמה ח"כ לאה פדידה
(המחנה הציוני) ,נכתב" :מדובר בסוגיה מורכבת,
רגישה ,ובעלת השלכות על כמיליון אזרחים ותיקים.
החלטה מסוג זה ,ראוי היה שתגובש לאחר דיון
מעמיק ויסודי ,ולא תעבור במסגרת חקיקת בזק.
כמשרתי הציבור אנחנו מחויבים להימנע מפעולה
העלולה לפגוע ברווחתם ובאיכות חייהם של
האזרחים הוותיקים".
הפניה נחשפה בדיון בוועדת המשנה לתחום הזיקנה
בראשות ח"כ טלי פלוסקוב (כולנו) ,שהתקיים
השבוע .בדיון השתתפו גם נציגי לשכת סוכני ביטוח:
סו"ב איגור מורי ,יו"ר ועדת הבריאות והסיעוד של
הלשכה וגבי נקבלי ,יועץ הבריאות והסיעוד של
הלשכה והסוכנים ורדה לבקוביץ ויואל זיו.
לדברי סו”ב מורי ,בדיון גילה ניר קידר ,סמנכ”ל
בכיר במשרד הבריאות ,כי מספר החולים הסיעודיים
עלה לכ־ 200אלף ,לעומת  170אלף בפרסומים
קודמים ,וכי מדובר בשיעור הגבוה ביותר במדינות
ה־ ,OECDהנובע בעיקר מתוחלת החיים הגבוהה
בישראל.
במהלך הדיון הביעו חברי כנסת ,נציגי חברות
סיעוד ועמותות שונות תרעומת על הכוונה לשנות
את ברירת המחדל עבור חלק ניכר מהקשישים
הסיעודיים ,כך שיקבלו בעיקר גמלה כספית במקום
שירותים סיעודיים בפועל ("גמלה בעין") ,והם שיוכלו
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לבחור כיצד לנצל את הכסף.
לחילופין יוכלו להודיע כי הם
בוחרים לקבל שירותים ישירים.
יו"ר הוועדה ,ח"כ פלוסקוב,
הציעה לאפשר קבלת גמלה
כספית רק לאחר שהרשויות
וידאו כי הקשיש מטופל היטב.
"אדאג לפעול יחד עם משרדי
הממשלה הרלוונטיים על מנת
למצוא את הדרך המיטיבה עבור
הקשישים הסיעודיים .אף קשיש
ח"כ פלוסקוב
לא יישאר בלי הטיפול לו הוא
ראוי" ,הדגישה.
מורי מבהיר" :מדובר בהיפוך של ברירת המחדל.
קודם ,כשחולה סיעודי לא היה בוחר אם הוא רוצה
טיפול ישיר או כסף ,ברירת המחדל הייתה שביטוח
לאומי היה מספק לו שירות סיעודי בבית .עכשיו
רוצים שברירת המחדל תהיה קבלת כסף במקום
שירות .הבעיה היא שאם החולה הסיעודי יקבל כסף,
לא ברור מה הוא ,או משפחתו ,יעשו עם הכסף,
כשקיימת אפשרות שהכסף לא יילך לטובת טיפול".
ח"כ נחמן שי (המחנה הציוני) פנה לנציגי
משרדי האוצר והבריאות" :אתם שמים מכשול
בפני עיוור ומסכנים את הקשיש; בני המשפחה
שלו עלולים לא לעמוד בפיתוי ולקחת את הכסף".
חברי הכנסת דב חנין (הרשימה המשותפת) ולאה
פדידה (המחנה הציוני) העלו השערה לפיה על ידי
מתן גמלה כספית תנסה הממשלה ליצור מראית
עין של יציאה מעוני ,משום שיותר קשישים
יקבלו כסף ויעלו מעל קו העוני ,לטענתם.
יו"ר הקרן לרווחת ניצולי השואה ,השרה לשעבר

לימור לבנת" :ניצולי השואה ,שגילם הממוצע
הוא  85והם פגיעים יותר ,יצטרכו כעת להבין
את הפרוצדורה ואולי קרוב משפחה או מישהו
ייגע להם בכסף .במקום לפשט את הביורוקרטיה
סיבכתם עוד יותר .חזרו בכם".
בתגובה ,אמרה מנהלת אגף סיעוד במוסד לביטוח
הלאומי ,ארנה זמיר ,כי בכל מקרה נציגי הביטוח
הלאומי יוצרים קשר עם כל אדם שהופך סיעודי,
משוחחים איתו או עם בן משפחתו ,מסבירים לו
את האפשרויות ומתעדכנים בבחירתו.
מנכ"ל עמותת מט"ב ,ליאור שטרסבורג" :אבל
רק  6%מהקשישים הסיעודיים בחרו עד כה לקבל
כסף .אז למה הופכים את ברירת המחדל?".
ח"כ פלוסקוב הודיעה כי הוועדה תמשיך לקיים
דיונים בנושא בקרוב" :תהליך דרמטי יוצא לדרך.
מדובר בתוכנית מורכבת בסך  1.8מיליארד שקל
שתתפרש על פני ארבע שנים".

חדשות הלשכה

מפגש מוצלח עם ראשי הראל ביטוח להידוק
הקשרים עם הלשכה
הראל הבטיחה לסייע לנשיא הלשכה; היא תוביל את כנס  MDRTהקרוב ותגדיל
את שיתוף הפעולה המקצועי

רונית מורגנשטרן

ב

חודש שעבר התקיים מפגש עם ראשי
קבוצת הראל ביטוח – יאיר המבורגר,
יו"ר הקבוצה ומישל סיבוני ,המנכ"ל.
במפגש השתתפו מצד לשכת סוכני ביטוח -
סו"ב ליאור רוזנפלד ,נשיא הלשכה; סו"ב צביקה
וינשטיין ,יו"ר ליסוב החברה הכלכלית וסו"ב אודי
כץ ,לשעבר נשיא לשכת סוכני ביטוח.
נשיא הלשכה עדכן את הנוכחים על פעילות
הלשכה המתוכננת .ראשי חברת הראל לביטוח
בירכו את רוזנפלד ואיחלו לו הצלחה בתפקידו.
הם הבטיחו לסייע לו בכל וציינו כי נשיא הלשכה
נמצא בצומת דרכים מרכזי ומשמעותי ,בו הוא יכול
להשפיע רבות והם ישמחו לעזור לו בכך.
בפגישה סוכמו הדברים הבאים:
א .הראל קיבלה על עצמה להיות החברה שתוביל
את כנס  MDRTהקרוב.
ב .יו"ר הראל יאיר המבורגר עדכן כי גם השנה
בהתאם להבטחתו ,הראל יעניקו  200אלף שקל
לטובת מלגות לימוד לדור המשך.
ג .הראל תבחן בחיוב הצעת הלשכה להיות חלק
מקורס מפקחים שייפתח במכללה לפיננסים
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מימין :שמחי ,רוזנפלד ,המבורגר ,וינשטיין ,סיבוני וכץ

וביטוח .בקורס יהיו נוכחים נציגים מכל החברות.
ד .נשיא הלשכה מצפה לראות בהראל שותפה
פעילה בכל כנסי הלשכה.
לסיכום אמר רוזנפלד“ :לשכת סוכני ביטוח

מברכת את הראל חברה לביטוח על החיבוק ופתיחת
הדלת ,ותעשה הכל על מנת ששיתוף הפעולה
בין הגופים יתחדש תוך שמירה על האינטרסים
ההדדיים".
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חדשות הביטוח

הממונה מבהירה :סוכנים פנסיוניים
שאינם מבצעים הליך שיווק פנסיוני
כחוק  -לא יקבלו עמלה מהגוף המוסדי
איתי ברדה" :ההבהרה צפויה לעקר את רפורמת ברירת המחדל
ולייקר את דמי הניהול לאוכלוסיות מוחלשות"

רונית מורגנשטרן

ה

ממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון דורית
סלינגר ,פרסמה הבהרה בנושא הליך שיווק
פנסיוני בעת צירוף למוצר פנסיוני ולפיה:
"סוכן ביטוח פנסיוני שמבצע עסקה לגבי מוצר
פנסיוני עבור לקוח ,בין היתר צירוף למוצר פנסיוני,
מחויב בביצוע הליך שיווק פנסיוני כפי שנקבע
בהוראות החוק .כחלק מהליך השיווק הפנסיוני
עליו לברר את צרכיו של הלקוח ולבחור עבורו
את סוג המוצר הפנסיוני ,את המוצר הפנסיוני ואת
הגוף המוסדי המתאימים לו ביותר וכן לנמק בכתב
את המלצתו" .עוד מבהירה הממונה כי "גוף מוסדי
רשאי לשלם עמלת הפצה רק במקרה שבו ביצע
סוכן ביטוח פנסיוני 'עסקה' כחלק מהליך של שיווק
פנסיוני .ככל שלא מבוצע הליך שיווק פנסיוני ,גוף
מוסדי אינו רשאי לשלם עמלת הפצה".
נודע ,כי ההבהרה שפרסמה סלינגר באה בעקבות
ביקורות שביצעה רשות שוק ההון ,בנושא צירוף
עמיתים למוצר פנסיוני בכלל ,ובצירוף עמיתים
רבים ביחד למוצר פנסיוני (כמו ברירת מחדל)
בפרט .מהביקורות עלה שישנם סוכני ביטוח
פנסיוני שאינם מבצעים את הליך השיווק הנדרש
כחוק ,לפני שהם מצרפים עמיתים למוצרים
פנסיוניים .כמו כן ,הרשות מצאה שלמרות שסוכני
ביטוח לא ביצעו את הליך השיווק הפנסיוני כחוק,
הם תוגמלו בידי הגופים המוסדיים עבור פעולת
הצירוף בעמלת הפצה שוטפת ולעיתים אף גם

בעמלת היקף חד פעמית.
עם זאת ,סלינגר מציינת כי "בנסיבות העניין,
ובהתחשב ,בין השאר ,בהיקפה של הפרקטיקה
הקיימת ,אין בכוונתי להפעיל את סמכויות
האכיפה הנתונות לי בכל הקשור לפעולת הגופים
המוסדיים וסוכני הביטוח הפנסיוני ביחס לעמלת
הפצה ששולמה לסוכן ביטוח פנסיוני לפני פרסום
ההבהרה בשל ביצוע עסקה ללא הליך שיווק
פנסיוני".
אתמול נפגשו ראשי הלשכה עם הראל שרעבי,
סגן בכיר לממונה ,והביעו את התנגדותם להבהרה.
צפויה פגישה נוספת בנושא עם רשות שוק ההון.

"ההבהרה צפויה לעקר את
רפורמת ברירת המחדל"

בתגובה ,מסר איתי ברדה ,מנכ"ל הלמן-
אלדובי גמל ופנסיה ,אחת משתי המפעילות של
קרן ברירת המחדל" :נראה כי רשות שוק ההון
התכוונה לטוב ,אבל בפועל ההבהרה צפויה לעקר
את רפורמת ברירת המחדל ואף עלולה לייקר את
דמי הניהול ובעיקר לאוכלוסיות המוחלשות.
"במצב הנוכחי ,עשרות אלפי עובדים חדשים
יכולים להצטרף מידי שנה לקרנות ברירת
המחדל ולשלם את דמי הניהול האפסיים שיסייעו
להם להגדיל את החיסכון לעת פרישה בעשרות
אחוזים" ,טוען ברדה ומוסיף" :העובדה שסוכני

"קוראים לרשות להחריג את קרנות
ברירת המחדל מההבהרה"

הביטוח מסייעים לקרן ברירת המחדל בהליך,
ומתוגמלים על כך ,אינה פוגעת כלל בעמיתים,
אינה מעלה את דמי הניהול האפסיים אותם הם
משלמים ואף תורמת למהלך שמוביל האוצר.
ההבהרה ולפיה סוכני הביטוח יהיו חייבים להיפגש
עם העמיתים על מנת לקבל תגמול עלולה לנתב
את אותם עשרות אלפי עובדים למוצרים עם
דמי ניהול גבוהים מדמי הניהול בקרנות ברירות
המחדל .הנהנות העיקריות מכך יהיו חברות
הביטוח ,והנפגעים שישלמו יותר ,יהיו בעיקר
האוכלוסיות המוחלשות .אנו קוראים לרשות שוק
ההון להחריג את קרנות ברירת המחדל מההבהרה
שהוציאה ,על מנת שהציבור הרחב יוכל להמשיך
ליהנות מההטבות המשמעותיות בקרנות אלו”.

לראשונה  -הממונה על שוק ההון העניקה רישיונות למתן אשראי
הרישיונות הוענקו לקבוצות פנינסולה ,נאווי ,פריפייד וסלאריו

רונית מורגנשטרן

ה

ממונה על שוק ההון ,ביטוח וחיסכון דורית
סלינגר ,אישרה בתחילת השבוע להעניק
רישיונות למתן אשראי לחברות ציבוריות
ולמבקשי רישיון חדשים .הרישיונות ניתנו לקבוצת
פנינסולה ולקבוצת נאווי ,וכן לחברות חדשות
שטרם החלו את פעילותן  -פריפייד וסלאריו.
ברשות מציינים כי לאחרונה דחתה הממונה למעלה
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מ 30-בקשות לרישיון.
עוד נמסר מהרשות ,כי הענקת הרישיונות בוצעה
בתום בדיקות עומק ,בהן נבחנו ,בין היתר ,היושרה
של מבקשי הרישיון וגורמים הפועלים בהם ,ומקורות
ההון שלהם .כמו כן ,הממונה אישרה את הענקת
הרישיונות בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים
פיננסיים מוסדרים .החוק קובע כי עוסקים במתן

אשראי נדרשים להחזיק ברישיון ייעודי לצורך זה,
במטרה לייצר שוק מפוקח ולגיטימי שמציע לצרכני
האשראי מגוון אפשרויות בחירה.
ברשות שוק ההון מציינים כי "אנו נמצאים בתהליך
להסדרת שוק נותני שירותים פיננסיים .במקביל
למתן הרישיונות ,אנו פועלים לבסס תשתית
רגולטורית במטרה לפתח שוק מפוקח ומשוכלל".

יו"ר הוועדות

יושבי ראש הוועדות החלו בפעילות
ובעשייה למען הלשכה

בשבועות הקרובים נכיר מקרוב את יושבי ראש הוועדות של הלשכה ונגלה מהן תוכניותיהם לתקופת
הקדנציה  ‰והשבוע – יו"ר הוועדה לסוכנים צעירים והכשרת הסוכן ,ויו"ר הוועדה ליחסי ציבור וקשרי חוץ

רונית מורגנשטרן

סו"ב דביר רפ – יו”ר הוועדה
לסוכנים צעירים והכשרת
הסוכן

ס

ו” ב דביר רפ מכיר היטב את ה�ע
בודה עם סוכני הלשכה הצעירים
בכלל והחדשים מביניהם ,בפרט.
בקדנציה הקודמת הוא הקים ,ביוזמה
משותפת עם הנשיא לשעבר סו”ב אריה
אברמובץיץ ,את הוועדה לסוכנים צע�י
רים .המטרה הייתה לדאוג להתמקצעות
הסוכנים הצעירים ושילובם בענף ובלש־
כה .בקדנציה זו קיבלה הוועדה בראשותו,
הכוללת שמונה חברי לשכה ,גם את האח־
ריות על ההעשרה המקצועית של כל סוכ־
ני הלשכה ,והיא תיקרא “הוועדה לסוכנים
צעירים והכשרת הסוכן” .בנוסף ,רפ הוא
חבר הוועד המנהל של הלשכה בקדנציה זו.
רפ ( ,)38נשוי לליטל ואבא לארבעה –
יובאב ,ליאן ,יובל ואיתי ,נכנס לתחום הב�י
טוח בשנת  ,2000כשהחל לעבוד בסוכנות
של אביו סו”ב ראובן רפ ,גם הוא בכיר
בלשכת סוכני ביטוח .לאחר שלוש שנים
הוא קיבל רישיון סוכן ,וכיום הוא מנהל
את כל תחום הביטוח הכללי בסוכנות המ־
שפחתית שבבנימינה.
למה הכוונה העשרה מקצועית לכל סוכני
הלשכה? האם זה בנוסף לימי העיון המחוזיים
והכנסים הארציים?

סו”ב רפ

“אנחנו קוראים לסוכנים הצעירים
והחדשים להשתתף ולהיחשף
במדור ‘סוכן צעיר’  -אנחנו רוצים
לראות ולשמוע אתכם”
“אכן ,וגם בנוסף להכשרות השוטפות של המ־
כללה .לשם כך ביצענו סקר בקרב כל חברי הל־
שכה ,במטרה לבדוק מהם הנושאים בהם ירצו

להשתלם והם נתבקשו לדרג אותם לפי
חשיבותם .בהתאם לדירוג הנושאים בסקר,
הוועדה תדאג להדרכות והשתלמויות מק־
צועיות לכל חברי הלשכה בנושאים שנב־
חרו .ההדרכות יהיו בלשכה ,אבל בהחלט
נהיה פתוחים לקיים אותן בכל מחוזות
הלשכה ,תלוי במספר המשתתפים .אנחנו
נשתף פעולה עם יושבי ראש המחוזות כמו
גם עם כל יושבי ראש הוועדות האחרות”.
ומה תוכניות הוועדה לגבי הסוכנים הצש
עירים?
“הוועדה לסוכנים צעירים היא הוועדה
היחידה שמבצעת פעילויות לטובת סו־
כנים צעירים בלשכה .לאור כך ,נשמח
לקבל רעיונות מיו"ר הוועדות השונות
ויו"ר המחוזות והסניפים בלשכה לימי גי־
בוש ,הדרכות ועוד; הוועדה תדון בכל יוז־
מה שתוצע ,אבל היא זו שתהיה אחראית
על הביצוע".
לקראת הכנס הפנסיוני הארצי שיתקיים
באפריל באילת ,קיימה הוועדה ,כמו שע־
שתה לקראת כנסי אילת הקודמים אשתקד,
סקר בקרב סוכני הלשכה הצעירים (עד גיל
 ,)40כדי לבנות תכנים ייחודיים לסוכנים
הצעירים בהתאם לנושאים שיעלו בסקר.
על עוד פעילויות מתוכננות לצעירים
מספר רפ“ :אני נמצא בקשרים מצוינים עם הקו־
לגות שלי בלה”ב ,ונמשיך בשיתוף הפעולה
עם ועדות הצעירים של הגופים החברים

תמיד חשבתם "לעבוד ביחד"? להיות שותפים שווים?

אנחנו עושים זאת כבר  10שנים!
בואו תצטרפו לקואופרטיב בביטוח!
כי "יחד זה כוח ואנחנו עובדה"

עובדה סוכנות לביטוח ( )2010בע"מ
ליצירת קשר  -אריק ורדי | 050-5274660 :זאב פרלשטיין054-2545465 :
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יו"ר הוועדות



בלה”ב ונעמיק אותו .נקיים ימי עיון משו־
תפים ופעולות משותפות לטובת הסוכנים
הצעירים בתחומי עניין משותפים ,גם עם לשכת
יועצי המס ,לשכת עורכי הדין ועוד .גם חברות
הביטוח השונות מאוד מעוניינות בימי עיון משות־
פים לסוכנים צעירים.
“בקדנציה הקודמת התחלנו עם מדור קבוע
בעיתון הלשכה תחת השם ‘סוכן צעיר’ .המדור
זכה להצלחה גדולה .עשרות רבות של סוכנים

וסוכנות כבר התראיינו ,ניצלו את הבמה לחשיפה
ושיווק עצמי ,כולל אצל סוכנים ותיקים ,שנה־
נים לקרוא על השתלבות הצעירים בענף .אנחנו
קוראים לסוכנים הצעירים והחדשים להשתתף
ולהיחשף במדור ,אנחנו רוצים לראות ולשמוע
אתכם”.
לרפ ולחברי הוועדה שבראשותו יש עוד תוכניות
רבות ,אבל רפ מעדיף שהן יפורסמו בהמשך .לסי־
כום הוא אומר“ :אני רוצה בהזדמנות זו לברך את

סו”ב רחל כבודי – יו”ר הוועדה
ליחסי ציבור וקשרי חוץ

ב

התאם לאג’נדה של נשיא הלשכה סו”ב
ליאור רוזנפלד והנהגת הלשכה שלצדו,
לפיה התקשורת היא גורם חשוב שצריך
להיות בו ,הוקמה לראשונה ועדה חדשה -
“הוועדה ליחסי ציבור וקשרי חוץ” .בראש הוועדה
עומדת סו”ב רחל כבודי ,שמסבירה“ :הבנו שיש
צורך להציף ולמתג את ערך הסוכן בפני הציבור.
המטרה שלנו היא לגרום לציבור להבין שביטוח
הולך ביחד עם סוכן ביטוח; הוועדה תגרום
לציבור להבין שביטוח וסוכן ביטוח הולכים
ביחד בכל קונסטלציה שהיא ,גם אם באינטרנט
או באפליקציה .כשנותנים להם אפשרות בחירה
‘באמצעות סוכן’ ,אני רוצה שהם אוטומטית ילחצו
‘וי’ על ‘באמצעות סוכן’” ,אומרת כבודי ומוסיפה:
“אם הציבור יגיד 'אני רוצה סוכן ביטוח' ,זה יגרום
לחברות הביטוח ולרגולציה להבין שיש פה שחקן
אמיתי ,שהוא מקשה אחת עם עולם הביטוח ,יחד
עם הטכנולוגיה והפוליסות האחידות".
כבודי ( ,)48חיה בזוגיות עם יואב ואמא ללידור
( ,)28סטודנט להנדסה; קורל ( ,)24סטודנטית לח�י
נוך ,ושיר ( ,)15תלמידת תיכון .בתחום הביטוח היא
נמצאת כבר  30שנה ובבעלותה סוכנות “גל ביט
סוכנות לביטוח” בירושלים .על עצמה היא מעידה
כ”מתעניינת מאוד בעתידנות וחדשנות ובעולם
הנפלא והחדש המגיע בצעדי ענק (את מאמריה
בנושאים אלו ניתן לקרוא גם בגיליונות “ביטוח
ופיננסים” ר.מ ,).רגישה מאוד לאנשים ומרבה בנ־
תינה לחברה" .היא גם חברת כבוד בחב"ד.
כדי להשיג את המטרות שהציבה בפניה הוועדה
ליחסי ציבור וקשרי חוץ ,היא תפעל בכמה מי־
שורים“ :המישור הראשון הוא הרצאות שיינתנו
על ידי סוכני ביטוח בנושאים כלליים ,שמתוכן
הציבור יבין את הצורך והחשיבות לעשות ביטוח
באמצעות סוכן ,ושזה הולך במקשה אחת .נופיע
בבתי ספר תיכוניים ,אוניברסיטאות ,מכללות,
ועדי עובדים ,בתי חולים  -איפה שיקבלו אותנו.
נציף את הידע שלנו ,את החשיבה הזאת שחובה
סוכן ביטוח .אנחנו כבר מתחילים בפניות לגו־
פים שונים.
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סו”ב כבודי

“הוועדה תגרום לציבור להבין
שביטוח וסוכן ביטוח הולכים ביחד
בכל  -כשנותנים להם אפשרות
בחירה ‘באמצעות סוכן’ ,אני רוצה
שהם אוטומטית ילחצו ‘וי’ על
‘באמצעות סוכן’”
"בוועדה יש  24חברים ,ויש עוד הרבה ממתינים.
ברגע שנרגיש שאנחנו עם רגליים יציבות על
הקרקע ,נצרף לוועדה עוד  24חברים ונהיה ,48
כשכל אחד יהיה חונך של סוכן כדי שייצאו כמה
שיותר סוכנים לשטח ויעבירו את המסרים שלנו.
“המישור השני הוא הצפת ערך הלשכה .מעבר
להצפת ערך הסוכן ,חשוב להציף את ערך לשכת
סוכני ביטוח כגוף ציבורי ומקצועי ,שדואג להת־
מקצעות הסוכן ולאתיקה שלו ,ושהציבור גם יכול
לפנות אליה כמו אל לשכת עורכי הדין ,למשל.
“המישור השלישי הוא מול התקשורת .הצי־
בור צריך לשמוע גם את הדעה שלנו ולא רק מה
שאומרים הכתבים .הסוכנים צריכים לדעת שנגן

כל חברי הוועדה החדשים ,ולהודות לכל הסוכנות
והסוכנים שהיו חברי הוועדה בקדנציה הקודמת וז־
כיתי להקים איתם מאפס את הפעילות הרבה למען
כל הסוכנים הצעירים בלשכה .אני עומד לרשות
כל סוכנת וסוכן בכל שאלה ופתוח לשמוע כל
רעיון חדש”.
ליצירת קשר עם סו”ב רפ:
dvirr@rap-bit.co.il | 050-9789719

על שמם בתקשורת ,ואנחנו נעשה זאת בכל דרך
גם אם נצטרך לפנות למועצת העיתונות ,או בפ־
נייה אישית לכתב/ת ,וגם אם זה כרוך בהפסד
שעות עבודה כדי להגיע לאולפנים .לא יהיה מצב
שמישהו יגיד משהו נגד סוכני הביטוח ולא נגיב.
“רק לאחרונה הייתה כתבה שהציגה את סוכן
הביטוח כמי שפועל ללא רישיון .אנחנו תקפנו
את הכתבה בפוסטים בפייסבוק ,באתר של העי־
תון ,הצפנו את המייל של הכתבת ב־ 130הודעות
וב־ 170הודעות וואטסאפ של סוכנים ,כי אין דבר
כזה שסוכן ביטוח פועל בלי רישיון ,אלא אם הוא
מתחזה .אני בטוחה שבפעם הבאה היא תבדוק מו־
לנו את נכונות הדברים שהיא כותבת על סוכני
הביטוח.
“נדאג גם להעביר לתקשורת אינפורמציה
חיובית ,גם באמצעות כתבות מלמדות ,כתבות
על נושאים שמעניינים את הציבור ,וכך ‘נכ־
ניס’ את סוכן הביטוח דרכן; כך ,שכשהציבור
חושב על סייבר ,או דירקטורים ,או טכנולוגיה,
הוא יחשוב על ביטוח .דרך האינטלקט נגיע
לאינסטינקט .נעביר את המסר שסוכן הבי־
טוח הוא מקצועי ,שאכפת לו מהלקוח ,ולא רק
ממכירת פוליסות.
“בנוסף ,נציף את הציבור בקמפיינים דיגיטליים
ממוקדים לפי חתכים של אוכלוסיות .העולם היום
הוא דיגיטלי וזו הפלטפורמה הנכונה והחזקה לה־
שתמש בה ,מה גם שהיא זולה יחסית .צורת הקמ־
פיין תתאים לקהל היעד שלה .לכן ,בחרתי לוועדה
חברים שנוגעים לכל המגזרים – צעירים וותיקים,
חילונים וחרדים ,מהמגזר הערבי ומהעלייה הרו־
סית ,ומקווה גם למצוא סוכן ממוצא אתיופי .כש־
נפנה לצעירים ,נפיק סרטון מהיר של כמה שניות,
שיהיה מצחיק ויעביר את המסר ,כי לצעירים הרי
אין סבלנות; אם זה לאוכלוסייה אמידה ,אז בד־
צמבר למשל ,כשרובם נוסעים לסקי ,המסר יהיה
בהתאם; לאנשים מבוגרים נכין סרטון ארוך יותר
ומסביר יותר .נעשה לציבור שטיפת מוח ,אבל
חיובית” ,מסכמת כבודי.
ליצירת קשר עם סו”ב כבודי:
Rachel@galbit.co.il | 050-7778808

יו"ר המחוזות

הכירו את יושבי ראש המחוזות

בשבועות הקרובים נכיר מקרוב את יושבי ראש המחוזות – מי הם ,קצת על חייהם הפרטיים וגם
תובנות שלהם על הענף בכלל וסוכני הביטוח בפרט  ‰והפעם – יו”ר מחוז ירושלים ,סו”ב שמואל אשורי

רונית מורגנשטרן

ל

א הרבה יודעים ,שסו”ב שמואל אשורי,
שמכהן כבר קדנציה שנייה כיו”ר מחוז
ירושלים בלשכת סוכני ביטוח ,היה בעבר
הרחוק צלם דוגמניות מצליח למדי .לביטוח הוא
הגיע לפנ י  21שנה ,אבל הצילום הוא עדיין הת�ח
ביב העיקרי שלו ,כפי שהוא מעיד.
אשורי נשוי לאפרת ,עליה הוא אומר“ :היא
פעילה מאוד בביטוח מאחורי הקלעים והביאה לי
הרבה מאוד לקוחות” .הוא אב לארבעה – שיר,
קצינה בקבע; רותם ,דור המשך בביטוח; גיא ,קצין
בקבעו וטל ,תלמידת תיכון .הוא סוכן עצמאי בס�ו
כנות “אדרת” שבבעלות סו”ב אודי כץ ,נשיא הל־
שכה לשעבר ,ומתמחה בעיקר בתחומי הבריאות,
הסיעוד ותאונות אישיות.
מצילום דוגמניות לביטוח? זה מעבר קיצוני,
לא?
“התחרות בצילום הייתה אז מאוד קשה .במקביל
רדף אחרי סוכן ביטוח מסוים ושכנע אותי להצטרף
לתחום ולהוציא רישיון .בדיעבד אני מאוד מרוצה
מהבחירה שלי ,מהעבודה עם אנשים ופעילות
השטח המלווה ,שבעיני עדיפה על ישיבה במשרד

חיילים ע”ח הפיקדון כדי
שיהיו סוכני ביטוח ויצעירו
את הלשכה .השנייה ,להגדיל
את מספר חברי המחוז מ405-
כיום (מתוך כ־ 700סוכני
ביטוח בכלל בבירה) ל־,500
בתום הקדנציה הנוכחית.
נמשיך גם בפעילות ענפה
של הכשרות מקצועיות
וטכנולוגיות ,כנסים ,טיולים
מגבשים .העובדה שלא היו
מתמודדים מולי על ראשות
המחוז בבחירות האחרונות היא
בזכות הפעילות האינטנסיבית
שלי בקדנציה הקודמת ,לעומת

כל היום”.
לדבריו ,מצבו של סוכן
הביטוח הורע בשנים האח־
רונות ,וחברות הביטוח לא
מפסיקות לפגוע בו בפעי־
לות ישירה וגם בעמלות:
“אני מקווה שהנהגת הלשכה
הנוכחית תשפר את המצב.
דור ההמשך שלנו הוא הת־
שובה לכל הפעילות הפוג־
ענית של החברות” ,מדגיש
אשורי ומוסיף“ :יש היום
פוליסות ,בעיקר בתחום
“כולם צריכים להירתם להצלחה
המשותפת"
הפנסיוני ,שהעמלות בהן
קרובות לאפס ,וקשה מאוד
להפעיל משרד ולשלם משכורות לעובדים ,מה שהיה קודם”.
כשהעמלות הולכות וקטנות”.
איזה מסר הייתה רוצה להעביר לסוכני הלשכה?
בקדנציה הנוכחית שלו כיו”ר המחוז הוא מסמן
“שלא תהיה מחנאות בין הסוכנים ,בוועדות,
שתי מטרות עיקריות“ :הראשונה ,הקמת שלוחה בוועד המנהל ובכל מוסדות הלשכה; שכולם
של המכללה לפיננסים וביטוח בירושלים ,כדי יירתמו לסייע לנשיא הנבחר להצליח ,כי ההצלחה
שנוכל להכשיר עוד סוכנים ,שנוכל להכשיר שלו היא ההצלחה של כולנו”.

שלמה ,Sixt
רשת מוסכים ושירותי דרך

מודה לסוכניה על עוד שנה נפלאה
ומתחייבת להמשיך ולפנק אותם

בשירות גורמה,
בדגש על רווחיות
ושותפות עסקית מנצחת
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בשל הב
הוספ יקוש הגבוה
נו הדרכות

זו ההזדמנות שלכם להכיר את המערכת מקרוב

ולהרוויח בגדול!

ת אל
פספסו
לדעת
להשתמש
במערכת

להכיר את
כלי השיווק
הדיגיטליים

לתקשר
דיגיטלית עם
הלקוחות

להכיר מוצרים
חדשים הנושקים
לתחום

להכיר את
כלי הניהול
במערכת

להגדיל
את סל
המוצרים

להשתמש
בדוחות
המערכת

להגדיל
מכירות

אנו מזמינים אתכם להצטרף להדרכות שלנו
על המערכת הדיגיטלית המתקדמת MarketPRO -
 | 17:00 | 22/02/2018מכללת עדיף
 | 17:00 | 08/03/2018מכללת עדיף
 | 10:00 | 13/03/2018המכללה לביטוח ופיננסים
 | 17:00 | 22/03/2018מכללת עדיף

להרשמה להדרכה >
מהי זירת ה?MarketPro-

 MarketProהינה זירת הפצת מוצרים ושירותים על ידי סוכני ביטוח ,הנגישים לבתי אב ולעסקים קטנים ובינוניים .זוהי פלטפורמה דיגיטלית
מתקדמת ,ראשונה מסוגה בארץ ,המאפשרת ניהול שיווק של מוצרים ,מכירת מוצרים ומערכת התחשבנות שקופה מול גורם אחד.

חדשות הלשכה

 200סוכנים השתתפו בכנס הראשון
לשנת  2018במחוז חיפה והצפון
יו"ר המחוז ,סו"ב מיכה אדוני“ :ענף הביטוח הוא עתיר ידע ולכן לא יוכל
להתנהל בלי סוכן ביטוח מקצועי ,בעל רישיון וחבר לשכה"

רונית מורגנשטרן

ה

כנס הראשון של מחוז חיפה והצפון לשנת
 2018התקיים אתמול בתיאטרון חיפה
בהשתתפות של כ־ 200סוכנות וסוכנים.
את הכנס כיבדו בנוכחותם נשיא הלשכה סו"ב
ליאור רוזנפלד; יו"ר המועצה הארצית סו"ב
מקסים דרעי; רענן שמחי ,מנכ"ל הלשכה ,ורבים
מחברי המועצה הארצית.
יו"ר מחוז חיפה והצפון סו"ב מיכה אדוני:
"נושאי הכנס נבחרו בקפידה בכוונה לתת כלי
עבודה לסוכנים" .הוא ציין לטובה את הנוכחות
הגדולה בכנס של סוכני המגזר ,והדגיש כי ימשיך
ויחזק את השותפות איתם .אדוני הדגיש בדבריו
את חשיבות הגדלת מספר חברי הלשכה וקרא
לסוכנים שאינם מגיעים לכנסים להגיע ,ללמוד
ולהתמקצע .הוא תקף את הרגולציה ואמר" :לא
ייתכן שחוזרים של הפיקוח על הביטוח פוגעים
לא אחת בעמלתו של הסוכן כמו ביטוח פנסיוני
המועבר ברשימה ,או משווק מתפעל ,שעלולים
לפגוע בשירות לציבור .חשוב שתיעשה הסדרה
בענף ,אולם כדאי שתיעשה בתיאום עם לשכת
סוכני ביטוח” ,אמר אדוני.
יו"ר המחוז קרא שוב לחברות הביטוח לחדול
מפגיעה בעמלת הסוכן ,לעבוד איתו ולא במקביל
אליו ,תקף את הביטוחים הישירים והדגיש" :ענף
הביטוח הוא עתיר ידע ולכן לא יוכל להתנהל בלי
סוכן ביטוח מקצועי ,בעל רישיון וחבר לשכה".

סו"ב אדוני
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חברי מחוז חיפה והצפון

נשיא הלשכה רוזנפלד התקבל בחום רב והדגיש
בדבריו את מעורבותה החזקה של הלשכה הן
בתקשורת ,הן בלובי הפוליטי החזק שיצרה
הלשכה כמו גם פגישות העבודה התכופות עם
הפיקוח על הביטוח .רוזנפלד בירך את יו"ר
המחוז ואת יו"ר סניף חיפה סו"ב אניה לוין וסו"ב
מוחמד חטיב ,יו"ר סניף טבריה גליל עמקים,
על כנס מוצלח ,עם תכנים אשר נותנים כלי
עבודה לסוכני הביטוח בעבודתם השוטפת" .מחוז
חיפה והצפון קרוב ללבי" ,אמר רוזנפלד.
סו"ב חטיב ,הדגיש בדבריו את בעיית ביטוח
החובה במגזר הערבי" :לא יכול להיות שאנו
סוכני הביטוח ,נשלם את המחיר על התביעות של
הלקוחות שלנו .חייבים למצוא פתרון שמחייב
את חברות הביטוח לחבר את כל הסוכנים שקבלו
רישיון ממשרד האוצר למערכות שלהם ,ולאפשר
לסוכנים להנפיק תעודת חובה ,ללא קשר
לאחוז הרווחיות או ההפסד של הסוכנים .צריך
למצוא נוסחה להעניש את הנהגים והמבוטחים
הבעייתיים ולא את הסוכנים".
סו"ב לוין" :אחת המטרות החשובות שלנו זה
להביא את דברי הלשכה לשטח ולהגיע למקומות
קצת רחוקים מחיפה ,כמו נהריה ,עכו ,עפולה,
כרמיאל ועוד .נערוך מפגשי בוקר והשתלמויות
שיתנו כלי עבודה לסוכן בכל האזור ולא רק

בסניף חיפה" .לוין התייחסה לפעילות המלאה
של המכללה בחיפה וקראה לסוכנים" :אנא ממכם
 תביאו עובדים חדשים ,דור המשך לכל קורסיההכשרה שיש לנו .אנו רוצים שהמכללה שלנו
שרק התחילה את פעילותה עכשיו ,ממש בינואר
 ,2018תפרח ותהיה לא רק הרבה יותר גדולה
מהיום ,אלא שתהיה גם היחידה בצפון".
מנכ"ל קופל גרופ ,מיקי קופל ,מנכ"ל שלמה
חברה לביטוח ,אור אומיד וטובי שמלצר משנה
למנכ"ל שלמה חברה לביטוח ,קיבלו מגן הוקרה
כאות להערכה על השתתפותם המתמדת בכנסי
הלשכה ועבודתם עם סוכני הביטוח.

אירועי הלשכה
…  – 15.2.2018יום עיון מחוז השפלה יתקיים
בסינמה סיטי ,ילדי טהרן  ,3ראשון לציון בין
השעות  . 9:00-14:00יום העיון בשיתוף "מנורה
מבטחים" ו"איתוראן".
…  – 19.2.2018יום עיון מחוז ירושלים יתקיים
ביס פלאנט ,נעמי  , 4ירושלים בין השעות
 .9:00–14:00יום העיון בשיתוף "איתוראן".

 ‰מעוניינים להופיע במדור? שלחו פרטים למייל ‰ office@rbmedia.co.il

סוכן צעיר

"ממליצה לסוכנים הצעירים  -לגדול
בזהירות ולא להיסחף"

בכל שבוע נארח סוכן צעיר שיספר על עצמו ,השתלבותו במקצוע ועתיד המקצוע בעיניו  והשבוע:
סוהיר עאמר עזאם ,בעלת סוכנות ביטוח על שמה בכפר אבו סנאן
גיל33 :
מצב משפחתי :נשואה 4 +
ותק 5 :שנים
רישיון :אלמנטרי ,לומדת לפנסיוני
איך הגעת לתחום הביטוח?
"בחרתי להיות סוכנת ביטוח כדור המשך לאבא שלי,
סו"ב חאתם עאמר מכפר יאנוח ,שם גם נולדתי
וגדלתי .הוא בעלים של סוכנות שם .אבי משמש גם
כסגן יו"ר הוועדה לקשרי חוץ בלשכת סוכני ביטוח.
בנוסף להיותי סוכנת ביטוח ,אני מורה בבית ספר תיכון
מזהכ־ 13שנה ,אבל צמצמתי את משרת ההוראה לשני
ימים בשבוע כדי להקדיש יותר זמן לעבודה בסוכנות.
התחלתי ללמוד לרישיון פנסיוני ,אבל נאלצתי
להקפיא את הלימודים לתקופת מה ,כי ילדתי לפני
חודש”.
איפה את רואה את עצמך בעוד  10שנים?
"אני רואה את עצמי כסוכנת מובילה ,מוכרת ,בעלת
סוכנות גדולה ותוך כדי מתן שירות מקצועי ואישי

ללקוח".
איך את רואה את עתיד ענף הביטוח?
"ענף הביטוח עובר שינויים רבים וקשים ולצערי רובם
על חשבון הסוכן ,כאשר שוב ושוב נוגסים בעמלות
הסוכנים .אני מקווה שהלשכה בהנהגת ליאור רוזנפלד
תטפל בכל הנושאים הכואבים כמו פגיעה בעמלת
הסוכן ובעיית ביטוחי החובה במגזר ,כדי שבעוד 10
שנים נוכל להמשיך לשרת את הלקוחות ברמה עוד
יותר טובה ,באמינות ,זמינות ומקצועיות".
מה את יכולה להמליץ לסוכנים צעירים כמוך?
“אני ממליצה לסוכנים הצעירים לגדול בזהירות ולא
להיסחף; ללמוד ,לעבור השתלמויות והדרכות וללמוד
את המקצוע ביסודיות.
"אני גם ממליצה לסוכנים הצעירים להצטרף ללשכת
סוכני ביטוח – ככול שנהיה יותר סוכנים בלשכה ,ככול
שנהיה יותר מגובשים וניצור כוח גדול אחד ,כך נוכל
לעזור כולנו ביחד לקידום האינטרס של סוכן הביטוח.
"אני פונה לכל סוכן שאינו חבר לשכה להצטרף אליה

סוהיר" .לשכה חזקה שומרת עלינו"

כדי לתת כוח ללשכת סוכני ביטוח מול הרגולטור
וחברות הביטוח .לשכה חזקה שומרת עלינו".

פרישת השבוע

סיפור קטן עם מוסר השכל גדול
רון קשת

ה

יא הגיעה לכנס לשכת סוכני ביטוח
שעשינו ללקוחות אזור המרכז ,יחד עם
סוכנת הביטוח ,שהיא גם החברה הטובה
שלה ,והחליטה להגיע לבדיקת מוכנות לפרישה.
רווקה ,אישה נאה לקראת סוף שנות ה־ 60שלה,
עדיין עובדת .בפיה בקשה אחת" :ברצוני לדעת את
מצבי הכלכלי האמיתי כאשר אפרוש".
שאלתי אותה לגבי רמת החיים שלה כיום ולמה
היא מצפה לאחר פרישתה .הגברת ציינה שמדובר
בסכום של  10,000שקל לחודש .כיום זהו שכרה נטו.
היא שאלה האם יהיה לה מספיק כסף לרכוש כעת
רכב חדש? ובנוסף הוסיפה" :לא יצא לי לנפוש בשנים
האחרונות .האם אוכל לצאת לחופשות שנתיות
לאחר שאפרוש בסכום של כ־  15,000שקל לשנה?".
נלקחו ממנה הנתונים הפיננסיים ויחד עם החומר
שהגיע מהמסלקה התבררה התמונה העגומה .על אף
שיש ברשותה צבר חסכונות קטן ,תוכניות הפנסיה
שלה כולל ביטוח לאומי יאפשרו לה "למשוך"
ברמת החיים כולל כל התוספות שביקשה פחות
מ 5-שנים .לאחריהם תיכנס למינוס בתזרים שילך
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ויתפח לממדים מפלצתיים.
זה אף פעם לא נעים להגיש תיק כזה כאשר אתה
נאלץ לבשר שאין מספיק .בפעמים הראשונות שזה
קרה לי המעמד הדיר שינה מעיניי וגם היום אני
מגייס תעצומות נפש ובעיקר את הרוך המקסימלי
שאני מצליח להפיק מעצמי.
גם כאן במקרה של הגברת הנחמדה הזאת ובזכות
העובדה שהייתה לי הפסקה ארוכה בין הפגישה
הקודמת לפגישה הנוכחית הגעתי ממוקד .אני לא
אוהב ללכת סחור סחור ולכן בישרתי לה במשפט
הראשון שהמצב לא טוב .על פי הנתונים שעלו
בסיטואציה הזאת אין לה אפשרות לשום תוספת של
רכישת רכב או חופשות לחו"ל .יתרה מזאת ,היא
תצטרך להצטמצם להוצאה שוטפת הנמוכהב־30%
ממה שהיא חיה היום וגם זה לא הרבה.
השקט שהיה בחדר היה רועם ,היא הפנתה את
המבטים שלה בין התיק שקיבלה וביני .לאחר
דקות ספורות של התאוששות שאלה" :אוקי ,אז
מה עושים?" .הצעתי מספר הצעות ,כמו להמשיך
בעבודתה ככל שמקום העבודה יאפשר מאחר

שהשכר שלה הספיק למלא את צרכיה .להמשיך
לחסוך בתוכנית החיסכון שסוכנת הביטוח שלה
עשתה לה כל זמן שהיא עובדת.
פרסתי לפניה את האפשרויות לבצע משכנתא
הפוכה והמשמעויות הכספיות של זה .הצבע חזר
לה וחיוך קל עלה" .רון ,למרות שזאת לא הייתה
פגישה קלה אני שמחה שעשיתי את המהלך של
ההתייעצות אתך .עכשיו אני יודעת מה מצבי
במדויק ובנוסף קיבלתי ממך כיוונים שהפיחו אצלי
תקווה" ,היא אמרה.
המסקנה האישית שלי עבורכם היא אחת :הערך
שאנחנו נותנים הוא לא תמיד בתחכום במיסוי או
בהחלטות גדולות על הון או קצבה ושיפור ניהול
הכספים .לפעמים די בסיפור קטן שמבהיר את
המצב לאשורו על מנת לעשות הבדל.
ולכם קוראי הנכבדים אני מאחל סופשבוע נעים
ושלעולם לא תצעדו לבד.
הכותב הוא מנהל מיזם הפרישה
בלשכת סוכני ביטוח

חדשות הביטוח

הפניקס מזמינה את סוכניה להשתתף
בקורס פנסיוני מתקדם

בקורס ירכשו הסוכנים ידע מקצועי ,תיאורטי ומעשי בניתוח תיק פנסיוני-ביטוחי

רונית מורגנשטרן

ה

פניקס מזמינה את סוכניה להשתתף
בקורס פנסיוני מתקדם אותו יעביר
המרצה איציק בן ארויה ,יועץ פנסיוני
מומחה בתחום .הקורס צפוי להתחיל ב־25.2
השנה ויכלול עשרה מפגשים ו־ 50שעות לימוד.
מהחברה נמסר ,כי במהלך הקורס ירכשו
הסוכנים ידע מקצועי ,תיאורטי ומעשי בניתוח
תיק פנסיוני-ביטוחי ללקוח ,בתחומי הביטוח,
פנסיה ,גמל והשתלמות ,וגם יעניק כלים במתן
ביצוע ניתוח הוליסטי כולל של מגוון הנכסים
שברשות הלקוח ולשלבם בתכנון הפנסיוני-
ביטוחי .כמו כן הסוכנים ירכשו כלים ,שיטות
ותהליכי עבודה למיפוי ,הצגת נתונים ומסקנות,
וניסוח הצעות לשינויים והגשת תיק לקוח,
במסגרת פגישת סיכום אישית .בנוסף ,הסוכנים
יקבלו ידע תיאורטי ומעשי בשימוש במידע

ביטוח בעולם

המסלקה הפנסיונית והצגתו בסימולטור פנסיוני,
ככלי אבחון ,ניתוח והצגת ההסדרים הפנסיוניים
והביטוחיים של הלקוח.
עוד נמסר ,כי שיפור משמעותי זה ביכולותיו
המקצועיות והשיווקיות של הסוכן יאפשרו לו
להעניק ללקוחותיו את השירות המקיף ביותר
לאורך חייו היצרניים ובמהלך תחנות מרכזיות
בחייו.
לדברי שמי שטובי ,סמנכ"ל בכיר ומנהל מטה
המכירות בהפניקס" :אנו שמחים להציע לשותפינו
העסקיים סוכני הביטוח הזדמנות זו לקבל ידע
וכלים בייעוץ פנסיוני ממומחה מוביל בתחום.
ניתוח תיק פנסיוני-ביטוחי ללקוח הינו כלי
ייעוצי משמעותי וחשוב .הפניקס רואה בהעמקת
הידע המקצועי של הסוכן כלי הכרחי לשמירת
תיק הלקוחות שלו לאורך זמן וכבסיס להמשך

שטובי" .הקורס הוא כלי לשמירת תיק הלקוחות
של הסוכן לאורך זמן"

פיתוח עסקי ומכירות חדשות .הקורס הפנסיוני
מצטרף למגוון רחב של הדרכות ותכנים מקצועיים
שהפניקס מציעה לסוכניה במטרה להעמיק את
הידע המקצועי והכלים הנמצאים בידי הסוכן".

דוד ליפקין

אזהרה לסוכני הביטוח באירופה:
הסטארט-אפ לימונדה מתקרב לאירופה

ארגון חתמי הביטוח הבינלאומי :דרוש
מאגר מידע על תביעות סייבר

זהרה שוגרה לסוכני וברוקרי
הביטוח באירופה :הסטארט-אפ
הביטוחי לימונדה(  ( )LEMONDEמ�ת
קרב לחופי אירופה .מנהלי לימונדה
משלימים ההיערכות ברחבי ארה”ב
ומוכרים ביטוחים באמצעות אפליק־
ציית צ’ט-בוטים ללא תיווך של סוכני
מכירת הביטוחים נעשית
־
ביטוח ונציגי מכירות .הכל נעשה בא
באמצעות אוטומציה
מצעות אוטומציה.
סיז ווףרף ,מנכ”ל רשת לטיפול בתביעות ביטוחיות אירופית ,הזהיר של�י
מונדה תגיע מהר מהצפוי לאירופה ,כאשר תשיג מחזור העסקים הדרוש ,ות־
פעל להשתלט על הלקוחות של סוכני הביטוח באירופה .זאת הודות ליכו־
לתה להתאים עצמה במהירות לדרישות דור הלקוחות של עידן האוטומציה.
הוא הוסיף ,שחידושי הדיגיטל כבר חדרו לרוב תחומי החיים ,פרט לביטוח.
אולם זה יגיע לביטוח ,מהר מהצפוי .וורף ציין ,שחלק משמעותי מתעשיית
הביטוח האמינו שלא יגיעו שינויים משמעותיים בביטוח בשל החסמים הג־
בוהים שישנם.
איש הביטוח האירופי ייעץ ,שכדי להחזיק מעמד יש לתת אוזן קשבת לצי־
פיות הצרכנים ,על מנת ששחקני הביטוח יצליחו להישרד.
לימונדה הוא סטארט-אפ בתחום הביטוח שהוקם על ידי היזמים ישרא־
לים שי ויניגר ודניאל שרייבר .הוא קיבל רישיון של חברת ביטוח בכמה
ממדינות ארה”ב .כל התפעול נעשה דרך מכשירי מובייל .לאחרונה היזמים
השלימו גיוס של  120מיליון דולר בהובלת  ,SOFTBANKבנק יפני.

רגון חתמי הביטוח הבינלאומי ( )IUAיצא בדרישה להקים מאגר
מידע בינלאומי על תביעות סייבר .בשלב ראשון יהיה זה מאגר
של תביעות על מתקפות סייבר במדינות האיחוד האירופי.
במטרה להגביר את ההתייחסות והידע על המשמעויות של מתקפות
הסייבר ,מציע ארגון חתמי הביטוח להקים מאגר שמרכז מידע על תכי־
פות מתקפות הסייבר ומחירם ,ההפסדים הנגרמים והפיצוי ששילמו חב־
רות הביטוח לנפגעי מתקפות הסייבר .הארגון מציין ,שאיסוף מידע על
מתקפות סייבר נעשה לעיתים קשה בשל הבדלי הטרמינולוגיות ודרי־
שות הפיצוי .לפעמים הדבר גורם להתארכות הטיפול בתביעות בשל
החקירות והבדיקות המתבצעות לגבי מתקפות הסייבר.
הארגון מוסיף ,שחברות הביטוח אינן יכולות לתת תמיד את המענה לג־
בי תביעת פיצוי על מתקפת סייבר .לכן ,תפקיד הממשלה ,הרגולטורים
ואחרים הינם קריטיים בריכוז המידע השימושי למטרות חיתום ,וכן בנו־
גע למתן ייעוץ לגבי הסיכון.
בתזכיר הארגון צוין ,כי
הבעיה שבפוליסות הביטוח
הרגילות לא מעניקים כיסוי
מקיף למתקפות סייבר .לכן
חשוב לבחון תנאי הפוליסה
כדי למנוע מקרים בהם היא
אינה מכסה את התרחישים
השונים.
בפוליסות הרגילות לא מוענק כיסוי

א

 8 | 13בפברואר 2018

א

מקיף למתקפות סייבר

חדשות הביטוח

איילון – "ארגון נגיש ורגיש"

איילון חברה לביטוח קיבלה את אות נגישות ישראל  ‰מנכ”ל החברה אריק יוגב“ :השקענו ונמשיך
בתהליך התאמה והטמעת נהלי מתן שירותי החברה השונים עבור אנשים עם מוגבלויות"

רונית מורגנשטרן

י

שיבת ההנהלה הבכירה של איילון חברה
לביטוח נפתחה בטקס חגיגי שבמהלכו העניק
יובל וגנר ,יו"ר עמותת נגישות ישראל,
כשהוא מלווה בנטע רוטמן ,מנהלת מחלקת ייעוץ
לנגישות וזוהר ישראלי ,מורשת הנגישות ,את
אות נגישות ישראל ל'ארגון נגיש' למנכ"ל החברה
אריק יוגב ולצוות חברי ההנהלה.
מאיילון נמסר ,כי החברה פועלת ומקדמת את
נושא הנגישות בליווי עמותת נגישות ישראל,
כשמטרת הפרויקט הנרחב לסייע בהנגשת כל
ההיבטים הנוגעים למתן שירות ללקוחות ובכלל
זה המבנים שבאחזקתה או בבעלותה ,המוצרים
והשירותים שלה ,וזאת כדי לאפשר לכל לקוחותיה
שירות נגיש ,רגיש ושוויוני כמו גם לעמוד
בדרישות הוראות החוק לשוויון זכויות לאנשים
עם מוגבלות והתקנות על פיו.
מנכ"ל החברה יוגב ,ציין כי" :כחברה מובילה
בישראל בתחום קידום הנגישות של מוצריה
ושירותיה ,כל עובדי איילון רתומים ומחויבים

להעניק שירות איכותי ונגיש .השקענו ונמשיך
בתהליך התאמה והטמעת נהלי מתן שירותי
החברה השונים עבור אנשים עם מוגבלויות בכל
ההיבטים ,החל בהנגשת מרכזי קבלת הקהל שלנו,
כולל חניות נכים ודרכי גישה ,עמדות נגישות,
הנגשת המוקדים הטלפוניים ,גם לאנשים
עם מוגבלות בשמיעה ,דיבור ומוגבלויות
קוגניטיביות ,ובהנגשת אתר האינטרנט .העובדים
עברו הדרכות למתן שירות נגיש ,הנגשת מידע
אירועים וידינו עוד נטויה .את פרויקט ההנגשה
הוביל באיילון בהצלחה רבה אנדריי גרודונוב,
קב"ט החברה".
יו"ר עמותת נגישות ישראל וגנר ,אמר" :כ־18%
מהאוכלוסייה במדינת ישראל הם אנשים עם
מוגבלויות :פיזיות ,מוגבלות בראייה ובשמיעה
ברמות שונות ,מוגבלות נפשית ומוגבלות
קוגניטיבית .בנוסף יש עוד  9%קשישים.
לאורך כל התהליך התרשמתי מאד מהפעילות
האינטנסיבית ומההתגייסות הרצינית של מנהלי

"כל עובדי איילון רתומים ומחויבים
להעניק שירות איכותי ונגיש"

ועובדי חברת איילון לקדם את התהליך החשוב
והנדרש כל כך  -לתת שירות שוויוני לאדם עם
מוגבלות מתוך מתן כבוד והגנה על פרטיותו,
ובהתאמת שירותיה הניתנים לכלל הציבור ללא
אבחנה ושוני גם ללקוחותיה עם המוגבלות וכך
לאפשר להם ליהנות מקבלת השירותים השונים
באופן עצמאי ובבטיחות מירבית".

לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות דרושים ,מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המיילoffice@rbmedia.co.il :

דרושים
לקבוצת קמפוליסה במשרדים הראשיים בטבריה,
דרושים/ות :חתמים/ים בתחום האלמנטרי – פרט
ועסקי:
• זמינות מידית – יתרון משמעותי.
• אמינות ,מקצועיות ,חריצות ודיוק.
למתאימים נא להפנות קורות חיים לכתובת מייל :
office@campolisa.co.il
לסוכנות ביטוח ברעננה ,דרושה חתמת פרט (רכב/
דירה) למשרה מלאה .תנאים מצויינים ,עדיפות לידיעת
אנגלית ברמה טובה.
קו"ח למיילavi@rosental.co.il :
לסוכנות ביטוח מצליחה וצעירה בחיפה  ,דרוש/ה
חתם/ת אלמנטר ,דובר/ת רוסית  ,בעל/ת ניסיון
בתפקיד  .מתאים גם למשרת אם  -חלקית או מלאה.
למשלוח קו”ח למייל danny@yeda-cfp.co.il
לסוכנות ביטוח ברעננה ,דרושה חתמת פרט  +רכב/
דירה) למשרה מלאה תנאים מצויינים ,עדיפות לידיעת
אנגלית ברמה טובה .קו"ח למייל:
avi@rosental.co.il
ביטוח גדולה באזור המרכז /שפלה ,דרוש/ה סוכן/ת
עם רשיון בתוקף בתחום הפנסיוני  -לסגירה בשטח
של פגישות מתואמות (אכותיות מאד!!) בתחום
הסיכונים בלבד! התחייבות למינימום  3פגישות ביום!
אפשרות לעבודה כשכירים/עצמאים! תגמול גבוה,
סביבת עבודה מאתגרת ,מובטח שידרוג מכל הכנסה
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שהייתה עד עתה ,למתאימים! ניתן ליצור קשר ל:
 054-7000072חגי.
סוכנות ביטוח מצליחה ואמינה ברחובות ,מציעה
משרדים מפוארים  +פגישות מתואמות (איכותיות
מאד!!) בתחום הסיכונים  +שירותי משרד ,לסוכני
משנה עצמאיים  .למתאימים בלבד ,תגמול גבוה!
סביבת עבודה מאתגרת ,אימון ליווי והדרכה( ,מוגבל
לקליטת שני סוכנים ,המתאימים ביותר!! ) ניתן לשלוח
קורות חיים ל migdalor35@gmail.com :או לפקס:
.03-5518982

שכירות משנה
להשכרה משרד לסוכן ביטוח/סוכנות לביטוח  ב
"מרכז כלל " שברחוב יפו ,97ירושלים .בקומה , 2מרוהט
עם מזגן  ,מעליות ובמיקום מעולה במרכז העיר
וליד הרכבת הקלה .לפרטים נוספים ותיאום  -יעקב
052-2674820
להשכרה חדרים לסוכני ביטוח +עמדת מזכירה +חניה
בפתח תקוה במקום מרכזי עם גישה לעורקי תחבורה
ראשיים בדבר פרטים נוספים נא לפנות ליגאל בטלפון
054-4999954
להשכרה חדר במשרד סוכנות ביטוח חיים במגדל משה
אביב בבורסה ברמת גן ,כולל כל התשתיות התפעוליות
הנדרשות אפשרות להתמחות 050-5293836
להשכרה בבניין משרדים חדש ומפואר אפרידר
ביזנס סנטר ב"אזור" קומה  40 13מ"ר נטו צמוד

למשרד ביטוח וותיק ,אפשרות לשיתוף פעולה
לפרטים 0544-297685:

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
בי .פור יו סוכנות לביטוח מאזור המרכז,
וירושלים ,מעוניין לרכוש תיק ביטוח חיים ואו
אלמנטארי כולל מודלים גמישים ארוכי טווח ,כולל
משרדיםMichaele@b4-u.co.il 0528741331 .
סודיות מובטחת.
סוכן ביטוח ,בעל רשיון בביטוח פנסיוני מעוניין בשיתוף
פעולה בתור מנהל מקצועי/עסקי .ליצירת קשר :
talmenashetamir@gmail.com
אתר פרישה למכירה – טל'1599-500-570 -
()www.prisha.co.il
סוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה מעוניינת לרכוש תיק
ביטוח אלמנטארי ו/או חיים באופן מלא או חלקי,
במגוון רחב של אפשרויות כולל אפשרות של
העסקה לטווח ארוך .נייד050-5368629 :
dudi@gamafinansim.co.il
לסוכנות ביטוח בחיפה דרוש/ה סוכן/ת ביטוח
חיים ,פנסיה ופיננסים ו/או אלמנטארי להגדלת
תיק ביטוח קיים ופיתוח תיק חדש ,למעוניין/ת,
תינתן האפשרות לבניית תיק ביטוח עצמאי
קורות חיים נייד 050-5368629 :למיילdudi@ :
gamafinansim.co.il
למי שמעוניין להסיר מסדר יומו את האדמינסטרציה

והתפעול בתחום הפנסיוני/חיים וגם לא רוצה למכור
את תיק הביטוח -מודל שת"פ מעניין לתפעול התיק
על ידי סוכנות ביטוח ותיקה ומקצועית שתשמר,
תתפעל ותגדיל הכנסותיך שאול־050-5293836
למכירה תיק בטוח משולב אלמנטרי-חיים-גמל
לסוכני נתניה והשרון בלבד עמי 0522562670
לסוכנות ביטוח מובילה בנס ציונה דרוש/ה עובד/ת
למחלקת ביטוח חיים עם ניסיון בגביה יתרון .טלפון
 054-4260833ישראל קורות חיים לשלוח למייל:
israel@di-ins.co.il
סוכנים מכל הארץ המעוניינים להצטרף לקבוצת
פיקוח  -ולקבל תנאים טובים ושירות מהיר מקצועי
ואמין מוזמנים לפנות במייל:
 int_101@walla.co.ilסודיות מובטחת

לשכת סוכני הביטוח מרכינה
ראש עם לכתו של

פרופ' צבי ארד ז"ל
לשעבר נשיא המכללה
האקדמית נתניה ,ומשתתפת
בצער משפחת ארד.
שלא תדעו עוד צער

