


רקע

2020הסקר נערך בקרב חברי הלשכה במהלך חודש אוקטובר •
,  סוכנים חברי לשכה מתוך כלל חברי הלשכה אליהם פנינו855השתתפו •

חברות ביטוח11-ודירגו את שביעות הרצון מ, שאלונים2,948אשר ענו על  
איסוף הנתונים באמצעות שאלון מקוון•
:נבחנו התחומים הבאים•
שביעות רצון מאיכות שרות  , שביעות רצון מאיכות שירות בחברות•

נכונות להמליץ  , יחס כלפי הרפורמה בטיפול בנזקי צנרת, מחוזות/במרחבים
התייחסות לתקופת הקורונה, על החברה



הסבר על סולמות הדירוג

מדדי שביעות רצון  
דירוג ממוצע על סולם  

1-10של 

שאלת המלצה  
באיזו מידה היית  (

?  לקולגהXממליץ על 
)1-10על סולם של 

8-10אחוז המדרגים ציון : ממליצים על החברה
8-10אחוז המדרגים ציון : ממליצים להימנע מלעבוד עם החברה



מדדים בשאלון

:כגון, מדדי שביעות רצון מהשירות בחברה•
גמישות  , )בטלפון/במייל(מקצועיות העובדים וזמינותם , טיפול בתביעות

שקיפות בחישוב עמלות , קבלת החלטות הנוגעות לתשלום תביעות, החיתום
ועוד

ונכונות להמליץ  , נכונות להמליץ בפני חבר על החברה; שביעות רצון כללית•
להימנע מלעבוד איתה

ה עובד/בעיות עיקריות של הגוף עמו את•
נוחות העבודה בפורטל ובממשק הסלולרי•



מספר המשיבים בכל חברה



התוצאות



המלצות לעבוד עם החברה או להימנע מלעבוד איתה

)המלצה לעבוד עם החברה והמלצה להימנע מלעבוד איתה-שתי שאלות נפרדות (בכל שאלה 8-10העמודות מייצגות את אחוז המדרגים •



שביעות רצון כללית מאיכות השירות



תעריפים



גמישות החיתום



טיפול בתביעות



הוגנות החלטות בנושא תשלום תביעות



תשלום לפנים משורת הדין



רמת המקצועיות של העובדים



זמינות וקלות השגה של העובדים



שקיפות חישוב העמלות שלך בחברה



נוחות העבודה בפורטל החברה



הממשק הסלולארי של החברה



שירות התמיכה הטכנית



גמישות במתן פתרונות לכיסויים בתחום העסקי



י צוות החיתום שמטפל בך"באיזו מידה אתה מרגיש מחובק ע



באיזו מידה החברה פוגעת בך בפעילות הישירה בביטוח אלמנטרי



באיזו מידה אתה נפגע בגלל הורדת שיעור עמלתך בגין הנחה ללקוח



ציונים מסכמים לכל מדדי שביעות הרצון בשאלון

איילוןשנה
ביטוח  
חקלאי

הכשרה  
שלמה  שירביטשומרהמנורהמגדלכללהראלהפניקסביטוח

גמישות החיתום
202077.76.66.47.37.36.26.88.37.87.2
20197.37.26.87.277.26.56.67.38.27.1

הגמישות במתן פתרונות לכיסויים בתחום העסקי
20207.4676.77.27.26.26.37.36.16.4
20197.75.377.27.17.26.36.36.47.36.3

הוגנות החלטות בנושא תשלום תביעות
20207.38.37.16.97.77.77.36.98.47.57.3
20197.47.777.37.57.77.46.77.97.87.2

הטיפול בתביעות
20206.986.96.87.67.47.16.68.47.26.9
20197.37.377.37.57.67.36.37.97.96.7

הממשק הסלולרי של החברה
20206.15.35.75.86.87.36.467.566
20196.24.55.76.776.86.45.96.67.16

השירות התמיכה הטכנית
20207.67.77.17.388.37.87.58.88.37.7
20197.66.67.47.988.37.87.48.48.17.5

זמינות וקלות השגה של העובדים
202077.76.86.27.67.87.37.18.77.97.2
20197.17.277.777.97.3788.47.4

נוחות העבודה בפורטל החברה
20206.67.16.277.88.17.36.88.38.17.4
20196.96.867.77.78.17.16.97.57.97.7

לפחות0.3מציג ירידה בציון של כתום| לפחות 0.3מציג שיפור בציון של ירוק



ציונים מסכמים לכל מדדי שביעות הרצון בשאלון

לפחות0.3מציג ירידה בציון של כתום| לפחות 0.3מציג שיפור בציון של ירוק

איילוןשנה
ביטוח  
חקלאי

הכשרה  
שלמה  שירביטשומרהמנורהמגדלכללהראלהפניקסביטוח

רמת המקצועיות של העובדים
20207.3877.287.97.67.48.77.97.6
20197.57.77.17.87.77.97.67.288.47.5

שקיפות חישוב העמלות שלך בחברה
20206.67.56.46.46.87.46.86.687.97.3
20196.66.46.46.76.77.16.76.47.47.87.2

תעריפים
20206.97.76.66.77.17.56.478.67.87.8
20197.576.77.26.97.46.66.97.98.17.9

תשלום לפנים משורת הדין
20206.57.85.9676.85.56.17.96.46.5
20196.86.56.36.46.66.96.26.17.27.36.6

באיזו מידה אתה מרגיש מחובק עי צוות החיתום  
שמטפל בך

202077.46.36.17.57.67.278.58.37.4
20197.27.26.77.57.47.67.16.67.98.47.3

באיזו מידה אתה נפגע בגלל הורדת שיעור  
עמלתך בגין הנחה ללקוח

20206.55.96.37.26.866.56.65.55.25.8
20196.96.46.76.96.96.46.76.75.95.95.8

באיזו מידה החברה פוגעת בך בפעילותה  
הישירה בביטוח אלמנטרי

20204.34.757.35.653.35.22.74.53.6
20194.23.25.67.45.95.43.75.12.96.33.2



מחוזות/ שביעות רצון מהמרחבים 



ממוצע כולל–ציון מרחבים 
7.8מחוז חיפה7.3ירושלים
7.1מחוז ירושלים7.3סוכנויות

6.9)חני אסלן(מחוז דן והדרום 6.4מרכז
6.5)מישל פרז(מחוז מרכז סוכנויות 6.3צפון

6.3מחוז צפון8.1חיפה והצפון
5.6מרכז אקספרס7.7ירושלים והדרום

7.2סניף נתניה7.3מחוז תל אביב
7.1)חנן בן אריה(מחוז תל אביב 7.4מחוז צפון

7.1)נאוה וייס(מחוז מרכז 7.3מחוז ירושלים
6.9מחוז ירושלים7.2מחוז מרכז ציון דן

6.6מחוז חיפה7.0מחוז מרכז המשמר

8.5סניף ירושלים6.9אשכול ירושלים
8.5מחוז מרכז

8.0מחוז ִסיַני6.6מערך סוכנים צפון
7.7מחוז חיפה7.0)גלית יאיר(מחוז ספיר 

7.0)רינת חממה(מחוז יהלום 



חיתומיותהיכולת של ראש הצוות לקבל החלטות 
7.4מחוז חיפה6.9סוכנויות
7.0מחוז ירושלים6.8ירושלים

6.3)חני אסלן(מחוז דן והדרום 6.3מרכז
6.3)מישל פרז(מחוז מרכז סוכנויות 5.8צפון

6.1מחוז צפון7.5חיפה והצפון
5.5מחוז מרכז אקספרס6.9מחוז תל אביב

7.0)נאוה וייס(מחוז מרכז 6.9ירושלים והדרום
6.9סניף נתניה7.3מחוז מרכז ציון דן

6.8)חנן בן אריה(מחוז תל אביב 7.3מחוז צפון
6.7מחוז ירושלים6.8מחוז ירושלים

6.4מחוז חיפה6.7מחוז מרכז המשמר
8.4מחוז מרכז7.2אשכול ירושלים

8.1סניף ירושלים6.6מערך סוכנים צפון
7.6מחוז חיפה6.0מערך סוכנים מרכז

7.3מחוז ִסיַני6.9)גלית יאיר(מחוז ספיר 

6.6)רינת חממה(מחוז יהלום 



מחוז/ת במרחב/ה מקבל/איכות השירות שאת
8.3מחוז חיפה7.8ירושלים
7.8מחוז ירושלים7.7סוכנויות

7.3)חני אסלן(מחוז דן והדרום 7.5צפון
6.9)מישל פרז(מחוז מרכז סוכנויות 7.0מרכז

7.1מחוז צפון8.5חיפה והצפון
6.4מחוז מרכז אקספרס8.4ירושלים והדרום

7.6סניף נתניה7.6מחוז תל אביב
7.5מחוז ירושלים8.0מחוז צפון

7.5)נאוה וייס(מחוז מרכז 7.9מחוז מרכז ציון דן
7.1)חנן בן אריה(מחוז תל אביב 7.8מחוז מרכז המשמר

7.1מחוז חיפה7.5מחוז ירושלים
8.9מחוז מרכז7.7אשכול ירושלים

8.9סניף ירושלים7.5מערך סוכנים צפון
8.8מחוז ִסיַני6.7מערך סוכנים מרכז

8.3מחוז חיפה7.7)גלית יאיר(מחוז ספיר 
7.6)רינת חממה(מחוז יהלום 



קבלת ההחלטות של מנהל המרחב
8.2מחוז חיפה7.6ירושלים
7.2)חני אסלן(מחוז דן והדרום 7.5סוכנויות

6.8מחוז ירושלים6.1מרכז
6.5)מישל פרז(מחוז מרכז סוכנויות 5.7צפון

6.7מחוז צפון8.4חיפה והצפון
5.9מחוז מרכז אקספרס7.6ירושלים והדרום

7.6)חנן בן אריה(מחוז תל אביב 7.5מחוז תל אביב
7.5)נאוה וייס(מחוז מרכז 7.9מחוז צפון

7.4סניף נתניה7.7מחוז ירושלים
7.3מחוז ירושלים7.5מחוז מרכז המשמר

6.8מחוז חיפה7.4מחוז מרכז ציון דן
9.1סניף ירושלים6.8אשכול ירושלים

8.5מחוז מרכז6.3מערך סוכנים מרכז
8.4מחוז ִסיַני6.1מערך סוכנים צפון

8.3מחוז חיפה7.5)גלית יאיר(מחוז ספיר 

7.5)רינת חממה(מחוז יהלום 



נכונות מנהל המרחב לעזור לך לפנים משורת הדין
8.0מחוז חיפה7.3ירושלים
6.9)חני אסלן(מחוז דן והדרום 7.2סוכנויות

6.5מחוז ירושלים6.2מרכז
6.4)מישל פרז(מחוז מרכז סוכנויות 6.1צפון

6.2מחוז צפון8.4חיפה והצפון
5.3מחוז מרכז אקספרס7.7ירושלים והדרום

7.4סניף נתניה7.1מחוז תל אביב
7.4)חנן בן אריה(מחוז תל אביב 7.6מחוז ירושלים

7.3מחוז ירושלים7.4מחוז צפון
6.7מחוז חיפה7.3מחוז מרכז ציון דן

6.7)נאוה וייס(מחוז מרכז 7.0מחוז מרכז המשמר
8.9סניף ירושלים6.7אשכול ירושלים

8.6מחוז מרכז6.6מערך סוכנים צפון
8.1מחוז חיפה6.0מערך סוכנים מרכז

8.1מחוז ִסיַני7.5)רינת חממה(מחוז יהלום 

7.3)גלית יאיר(מחוז ספיר 



י המרחב בתחום האלמנטרי"ההדרכה שניתנת ע
7.6מחוז ירושלים7.0סוכנויות
7.3מחוז חיפה6.8ירושלים

6.9)חני אסלן(מחוז דן והדרום 6.5צפון
6.4)מישל פרז(מחוז מרכז סוכנויות 6.2מרכז

5.2מחוז צפון8.0ירושלים והדרום
4.7מחוז מרכז אקספרס7.8חיפה והצפון

6.8)חנן בן אריה(מחוז תל אביב 7.3מחוז תל אביב
6.7סניף נתניה6.7מחוז ירושלים

6.5)נאוה וייס(מחוז מרכז 6.5מחוז צפון
6.1מחוז חיפה6.1מחוז מרכז המשמר

5.8מחוז ירושלים6.0מחוז מרכז ציון דן
8.1מחוז מרכז6.2מערך סוכנים צפון

7.7סניף ירושלים5.7אשכול ירושלים
7.3מחוז ִסיַני5.5מערך סוכנים מרכז

6.4מחוז חיפה5.8)רינת חממה(מחוז יהלום 
5.6)גלית יאיר(מחוז ספיר 



הבעיות שמטרידות את הסוכנים

מתשובה אחתשכן ניתן היה להשיב יותר 100%-ליותר מהאחוזים מסתכמים 



ות שצימצמת את הפעילות מולן בשל מעבר החברה  /האם יש חברה
?)שאלה פתוחה(לפעילות ישירה 

מתשובה אחתשכן ניתן היה להשיב יותר 100%-ליותר מהאחוזים מסתכמים 



נזקי צנרת



שביעות רצון מהטיפול בנזקי צנרת של כל אחת מהחברות



?עם איזו חברת ניהול בתחום נזקי הצנרת אתה עובד



?מה שביעות הרצון שלך מאיכות השירות של חברת הניהול



?האם אתה משווק כתבי שירות מחוץ לפוליסה

• ¸ ˆÆÆ̈—µˆØ̊¨, ª ˛Œ̈Ł˛˘ ¨æ̈



עזרים ותוכנות לניהול משרד



?האם במשרדך יש מערכת לניהול משרד

קלריטי ועוד, אחר כולל את קורל



?האם אתה נעזר במחולל תעריפי רכב

עתיד ופיתוח פרטי, אחר כולל את פוליביט



תקופת הקורונה



)חברות גדולות(שביעות רצון מתפקוד כל אחת מהחברות בתקופת הקורונה 

בכתוםוהחברה בעלת הדירוג הנמוך ביותר נצבעה , בירוקבכל שורה החברה בעלת הדירוג הגבוה ביותר נצבעה 

מנורהמגדלכללהראלהפניקסאיילון

7.47.28.18.37.77.7איכות השרות של התמיכה הטכנית של החברה

6.96.47.17.26.06.6הנכונות לתת הנחות בתעריפים

6.66.16.67.15.86.4הנכונות לתת הקלות חיתומיות

7.36.87.87.97.67.4זמינות במיילים

7.16.37.47.77.47.1זמינות טלפונית



)חברות קטנות(שביעות רצון מתפקוד כל אחת מהחברות בתקופת הקורונה 

שלמה חברה לביטוחשירביטשומרההכשרה ביטוחביטוח חקלאי

7.77.28.87.97.7איכות השרות של התמיכה הטכנית של החברה

6.85.98.37.37.1הנכונות לתת הנחות בתעריפים

6.95.87.66.56.6הנכונות לתת הקלות חיתומיות

7.97.28.68.17.5זמינות במיילים

7.26.38.68.27.1זמינות טלפונית

בכתוםוהחברה בעלת הדירוג הנמוך ביותר נצבעה , בירוקבכל שורה החברה בעלת הדירוג הגבוה ביותר נצבעה 
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חברות גדולות–2020ציון ממוצע כולל לחברה לשנת 

קודםסקרמסמןדהויצבעהביטוחחברותשלמסכםממוצעציון



חברות בינוניות וקטנות–2020ציון ממוצע כולל לחברה לשנת 

קודםסקרמסמןדהויצבעהביטוחחברותשלמסכםממוצעציון



ממוצע כלל החברות על פני שנים



!תודה
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