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המשך בעמוד הבא

את  שוב  מקבלים  גופים  אילו  לעבודה?  חזרו  כבר  מי  של  העובדים 
הסוכנים? מהן התובנות והמסקנות של הגופים המוסדיים לאחר חודשיים 
תחת מתקפת הקורונה? בדומה לרוב הסקטורים במדינת ישראל, גם 

ענפי הביטוח והפנסיה החלו השבוע לחזור לשגרה המבורכת
/ חזרה לשגרה - תמונת מצב

ביטוח? 
פתוח

חזרה לשגרה
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המשך בעמוד הבא

צמצום  בעקבות  לשגרה  לחזרה  להיערך  התחלתם  האם  המגבלות והאם החברה החלה בהחזרת עובדים למשרדים?1
"כן בהחלט. עם הדרג הניהולי תחילה, ואנו עובדים בהתאם להנחיות 

משרד הבריאות".

האם החברה החזירה את קבלת הקהל למשרדיה והאם  החברה מאפשרת קבלת סוכנים במשרדי החברה?2
השירות  סוגי  בכל  מלא  דיגיטלי  טיפול  מאפשרת  החברה  "כעקרון 
לסוכנים,  באשר  הלקוח.  לבית  נציג  שולחת  אף  מיוחדים  ובמקרים 
למרות שהם ממעטים  קבלה במשרדים,  מנורה מבטחים מאפשרת 

להגיע, בעיקר בגלל שיפור היכולות הטכנולוגיות לפעול מרחוק.

אילו כלים ייחודיים העניקה החברה לסוכניה וללקוחותיה  במהלך תקופת הקורונה?3

מנורה מבטחים   /  יהודה בן אסאייג

המשך מעמוד קודם

"עוד לפני התפרצות מגפת הקורונה פותחו בחברה מגוון עצום של 
– השימוש בהם  טכנולוגיים, המאפשרים את העבודה מרחוק  כלים 

גבר מאוד בתקופה האחרונה". 

אילו כלים מתכננת החברה להעניק לסוכניה ולקוחותיה  על מנת לאפשר להם חזרה מהירה לשגרה?4
"החברה ממשיכה לפתח כלים מתקדמים שישפרו את יכולות העבודה 

מרחוק, בכל תחומי פעילותה".

האם יש לכם תובנה מרכזית מתקופת הקורונה שתשאפו  ליישם בשגרה המתחדשת?5
"אם אפשר לצלוח בהצלחה את תקופת הקורונה, אזי בוודאי שאפשר 
ולקוחותיה  עובדיה  סוכניה,  לקדם את החברה,  בשגרה המתחדשת 

לשיאים חדשים". 

עדיף מזמינה אתכם לצפות בפאנל

האתגרים הפנסיוניים מי לוקח אחריות?

להצטרפות לשיחה < 

רועי ויינברגר
עורך ראשי

עדיף תקשורת

חגי בנימין
מנהל תכנון ואסטרטגיה - 

פנסיוני 2025 רשות שוק ההון, 
ביטוח וחיסכון

עו"ד גיא קריגר
מנכ"ל מנורה מבטחים 

פנסיה וגמל

אייל פז
יו"ר הוועדה הפנסיונית

לשכת סוכני ביטוח

|   מקצוענות    |   חדשנות    רווחיות   
ועידת הסוכנים והיועצים ה-12

 לקראת הוועידה הדיגיטלית הראשונה בענף הביטוח, הפנסיה והפיננסים

נפגשים היום, 7.5.2020, בשעה 13:30
LIVE

חזרה לשגרה

https://bit.ly/2zZiMDi
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חזרה לשגרה

המשך מעמוד קודם

המשך בעמוד הבא

הפניקס  /  אייל בן סימון
צילום: אסנת קרסנסקי

האם התחלתם להיערך לחזרה לשגרה בעקבות צמצום  עובדים 1 בהחזרת  החלה  החברה  והאם  המגבלות 
למשרדים?

 "נוכח הירידה הגדולה בכמות הנדבקים החדשים בווירוס הקורונה, 
המשק הישראלי חוזר בהדרגה לשגרה ובהתאם הפניקס הרחיבה את 
היקף העבודה באתרי החברה, כמובן תוך הקפדה על הנחיות משרד 

הבריאות ושמירה על בריאות העובדים.
"החל מיום ראשון הקרוב אחוז העובדים שיגיע למשרדי החברה יעמוד 
על כ-50%. כדי לצמצם חשיפה להדבקה, פיצלנו את העובדים לשתי 
קבוצות קבועות וכך להקפיד שלא תהיה חפיפה בין העובדים. כמובן 
שאנו ממשיכים בפעילות מלאה עם כל העובדים, הן בעבודה מרחוק 
והן באמצעים דיגיטליים שונים, להמשך הפעילות העסקית הרציפה 

של החברה".
 

האם החברה החזירה את קבלת הקהל למשרדיה והאם  החברה מאפשרת קבלת סוכנים במשרדי החברה?2
הדיגיטליים  הערוצים  כל  את  הרחבנו  הלקוחות,  שירות  נושא  "בכל 
שלנו והשקענו בפיתוחים טכנולוגיים מתקדמים למענה איכותי עבור 
אנחנו  קהל,  בקבלת  צורך  יש  אם  חריגים,  באירועים  המבוטחים. 

ערוכים לעשות זאת בהתאם להנחיות משרד הבריאות. 
"בכל הנוגע לסוכנינו, בשלב זה אנחנו מאפשרים לסוכנים ליצור איתנו 
בווטסאפ,  בטלפון,  העת  בכל  זמינים   – הדיגיטליים  בערוצים  קשר 

במייל ובסמס. 
"בנוסף, אנו מציעים שעת קבלת קהל וירטואלית, בכל תחום יעמדו 
לרשות הסוכנים המנהלים המקצועיים בשיחה 'פנים אל פנים' ישירה 
בזום או בוואטסאפ. אם הסוכנים מעוניינים להגיע למשרדי הפניקס 

אפשר לעשות זאת בתיאום מול הגורם הרלוונטי". 
 

אילו כלים ייחודיים העניקה החברה לסוכניה וללקוחותיה  במהלך תקופת הקורונה?3
כלי  המהווה  ייעודי  תקשורת  ערוץ  הסוכנים  עבור  במיוחד  "פיתחנו 

שימושי המרכז עבורם את כל העדכונים השוטפים. 
הראשי,  ההשקעות  מנהל  סימון,  בן  אייל  הפניקס,  מנכ"ל  בנוסף, 

הסוכנים,  עם  ועידה  שיחות  קיימו  התחומים  ומנהלי  שרייבר,  חגי 
הדרכות  קיימנו  הסוכנים.  שאלות  על  וענו  המצב  על  סקירה  ערכו 
מיוחדים  מבצעים  עם  ויצאנו  שונים  בתחומים  בזום  הסוכנים  עבור 

נוכח המציאות החדשה, כמו:  
מתן  או  מקיף  בביטוח  תשלומים  ל–12  התשלומים  כמות  הרחבת 
חיים  בביטוח  עמלות  תשלום  הקדמת  לחודשיים,  בתשלום  דחיה 
גמ"ח  בגין  סוכנים  של  חיובים  גביית  דחיית  ל-7/4,  כללי  וביטוח 
)זיכויים שולמו כרגיל(, עדכנו  2018 מחודש אפריל לחודש דצמבר 
ויציאה לחל"ת.  לעזיבות עבודה  והקלות תפעוליות  בנושא הנחיות 
דאגנו לכיסוי ריסק זמני בחינם למסיימי עבודה וליוצאים לחל"ת ועוד 

מבצעים נוספים.
"בנוסף, ניתן פתרון לדחייה ופריסת תשלומים באמצעות טופס דיגיטלי 
בריאות  פוליסות  מבוטחי  על  להקל  כדי  שנוצר  הקורונה  לתקופת 
)אונליין(  בקליק  רופא  בשירות  כן  כמו  המאתגרת.  בתקופה  וריסקים 
בוטלה תקופת ההמתנה לתקופת הקורונה בכדי לאפשר למבוטחים 

להשתמש בשירות רופא אונליין מהיום למחר".

אילו כלים מתכננת החברה להעניק לסוכניה ולקוחותיה  על מנת לאפשר להם חזרה מהירה לשגרה?4
"הפניקס משקיעה מאמצים רבים נוכח המציאות הכלכלית המורכבת, 
לשמור על הפעילות השוטפת של הסוכנים. גם בתמיכה של פעילות 
מוקד הפניקס 'FNX4U' המאפשר להגדיל את המכירות של הסוכנים 
בלי לצאת מהבית וגם בהטבות רלוונטיות ללקוחות, עזרה בתשלומים 

של הביטוחים, הנחות ודחיית תשלומים".
 

האם יש לכם תובנה מרכזית מתקופת הקורונה שתשאפו  ליישם בשגרה המתחדשת? 5
"אנו מאמינים שהחיבורים הדיגיטליים יישארו איתנו גם ביום שאחרי, 

ישפרו וייעלו את הקשר בין החברה לסוכנים ולמבוטחים.
"אנו מאיצים את הטמעת התהליכים הדיגיטליים ובימים אלה השלמנו 
את העברת מלוא תהליכי התביעות בבריאות וביטוחי חיים לתהליכים 
דיגיטליים מתקדמים וממשיכים לפתח ממשקים נוספים לנוחות הסוכן 
והמבוטח. פיתחנו יכולות עבודה מהבית, שככל הנראה ישרתו אותנו 

אף בעתיד, אפשרות לניהול מרחוק ושגרות ניהול חדשות". 
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חזרה לשגרה

המשך מעמוד קודם

המשך בעמוד הבא

הכשרה  /  שמעון מירון

האם התחלתם להיערך לחזרה לשגרה בעקבות צמצום  עובדים 1 בהחזרת  החלה  החברה  והאם  המגבלות 
למשרדים?

מאמצע  החל  התקופה.  כל  לאורך  קורונה  בשגרת  עבדנו  "בפועל 
להגיע  המשיכו  ו-50%  מהבית  עבדו  מהעובדים   50% מרץ  חודש 
חברה  סגירת  ולמנוע  הדבקה  אפשרויות  למזער  מנת  על  למשרד 

במידה ואחד העובדים ידבק בנגיף.
כמו  השגרה.  על  לשמור  מנת  על  פעולות  מספר  ביצענו  "במקביל, 
כן, העברנו את מרבית הפגישות לפגישות דרך הזום. פגישות אשר 
נדרשנו בכל זאת לבצע פרונטלי, הקפדנו על שמירת מרחק ופעלנו 
כבר  בעצם  לשגרה  החזרה  ולכן  הבריאות  משרד  להנחיות  בהתאם 

קיימת.
"מרבית העובדים ישובו מחל"ת עד ה-17 למאי. במועד זה גם נכריז 
לעבוד  לשוב  מהבית,  לעבוד  שהמשיכו  אלו  גם  העובדים,  כל  שעל 

ממשרדי החברה". 

האם החברה החזירה את קבלת הקהל למשרדיה והאם  החברה מאפשרת קבלת סוכנים במשרדי החברה?2
"החל מתאריך ה-17/5 ניתן יהיה לחזור לקבל שירות פרונטלי בחברה. 
מתן  שמאפשרת  ראשוני  קהל  לקבלת  עמדה  תוקם  לבניין  בכניסה 
נערכים  אנחנו  בנוסף,  החברה.  ללקוחות  מלא  ומענה  אינפורמציה 
עמדות  ועיבוי  חום  למדידת  אוטומטית  עמדה  בהם  צעדים  בשורת 
חיטוי. אחת לשבוע נחטא את הבניין, ולא נאפשר קבלת קהל לאדם 

אשר חום גופו מעל 38 מעלות.
נחזיר  החברה,  שערי  את  נפתח  מה-17/5  כאמור  הסוכנים,  "לגבי 
פגישות  לרבות  החברה,  במשרדי  הסוכנים  קבלת  את  מלא  באופן 

שוטפות ומתן שירות מלא במערכי האלמנטרי והחיים והפיננסים".

אילו כלים ייחודיים העניקה החברה לסוכניה וללקוחותיה  במהלך תקופת הקורונה?3
הביטוח  סוכני  על  להקל  צעדים  שורת  על  מרץ  בסוף  כבר  "הכרזנו 
ולקוחותיהם. הוקמה יחידת סיוע ביטוחית שתסייע לבעלי עסקים. בין 
ההטבות דחיית מועד תשלום בחודש למשך חודשיים, 5% הנחה לכל 
עסקיות  לפוליסות  קיימות.  לפוליסות  חידוש  או  חדשה  פרט  פוליסת 

הענקנו 10% הנחה לכל פוליסה. 

בביטוח  המבוטחים  ללקוחות  הטבה  ניתנה  החיים  ביטוח  "בתחום 
למשך  עלות  ללא  זמני  ריסק  קיבלו  והם  לחל״ת  יצאו  אשר  מנהלים 

תקופת החל״ת עד ל-3 חודשים.
שעות  והורחבו  חדישות  טכנולוגיות  הוטמעו   – השירות  "בנושא 
תמיכה  לטובת  אחרות  ממחלקות  אדם  כח  ניידנו  בנוסף  המענה. 

במוקד.
מוקדי שירות  "על מנת להתמודד בצורה מיטבית עם העומסים על 
בכל  המתקדמות  הטכנולוגיות  הטמעת  קצב  את  הגברנו  הלקוחות, 
הטמעת  קצב  את  לזרז  הוחלט  הזו  מהפעילות  כחלק  הניהול.  דרגי 
ה-RPA, אותה מערכת רובוטית אוטומטית המסייעת בתהליכים כמו 

למשל הגשת תביעה במקרה של תאונת רכב. 
המוקד  באמצעות  המענה  ושעות  ההתקשרות  דרכי  תוגברו  "עוד 
כל  לאורך  מענה  ואפשרנו  אישי,  תפעול  אזור  באתר  צ'ט  הטלפוני, 
רבות  פעולות  הוספנו  החברה.  של  הפייסבוק  בעמוד  היום  שעות 
שהלקוח יכול לעשות בעצמו באזור האישי. שירות נוסף אותו השקנו 

הוא שירות לקוחות באמצעות הווטסאפ". 

אילו כלים מתכננת החברה להעניק לסוכניה ולקוחותיה  על מנת לאפשר להם חזרה מהירה לשגרה?4
"הכשרה ממשיכה להעניק את כל ההנחות אותם נתנה כפי שמוזכר, 

נכון לעכשיו, עד לחודש יולי".

האם יש לכם תובנה מרכזית מתקופת הקורונה שתשאפו  ליישם בשגרה המתחדשת? 5
הופתענו  ואף  למצב  עצמנו  את  התאמנו  הטכנולוגיה  "באמצעות 
לטובה שהצלחנו במינימום זמן לעשות התאמה של העובדים להמשך 
על  טכנולוגיה  ולהטמיע  להוסיף  מתעתדים  אנחנו  מהבית.  עבודה 
ויהיה גל  יותר. במידה  יהיה לבצע פעולות מורכבות אף  מנת שניתן 
שני אנחנו ערוכים לכך ובהחלט מוכנים אליו בצורה טובה יותר מאשר 

היינו בגל הראשון. 
"עוד תובנות שעלו לנו במהלך משבר הקורונה הן היכן נדרש מאיתנו 
לשפר. כך למשל בתחום הפיננסים, מרבית הלקוחות ביצעו פעולות 
באמצעות אפליקציית בסט ולכן אנחנו מתעתדים להוסיף אפשרויות 
בתחום  גם  מתקדמת  טכנולוגיה  נשלב  ובנוסף  נוספות,  לפעולות 

האלמנטר.

צילום: יח"צ הכשרה
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חזרה לשגרה

המשך בעמוד הבא

האם התחלתם להיערך לחזרה לשגרה בעקבות צמצום  עובדים 1 בהחזרת  החלה  החברה  והאם  המגבלות 
למשרדים?

כאשר  התקופה,  כל  במהלך  בפעילותה  המשיכה  הראל  "קבוצת 
לפעילות  לחזרה  נערכה  הקבוצה  מהבית.  עבדו  העובדים  מרבית 
מלאה במשרדים, והחלה בהחזרה מדורגת של הפעילות למשרדים, 
באופן  והן מהבית,  הן מהמשרדים  כאשר כעת הפעילות מתבצעת 

משולב".

האם החברה החזירה את קבלת הקהל למשרדיה והאם  החברה מאפשרת קבלת סוכנים במשרדי החברה?2
"על פי הנחיית הרשויות, אין עדיין קבלת קהל פיזית במשרדים, אך 
מוקדי השירות של החברה מעניקים שירות מלא וזמין לכל לקוחותיה 
וסוכניה של החברה, הן באמצעות מענה טלפוני והן באמצעות הכלים 

הדיגיטליים העומדים לשירות הלקוחות והסוכנים".

אילו כלים ייחודיים העניקה החברה לסוכניה וללקוחותיה  במהלך תקופת הקורונה?3
מתקדמים  שירותים  זו  בתקופה  וגם  בשגרה  גם  מעניקה  "הראל 
פורטל  באמצעות  והן  הלקוחות  אתר  באמצעות  הן  ללקוחותיה, 
הסוכנים שלה, וכן מעמידה כלים דיגיטליים נוספים המאפשרים קבלת 

שירות, ביניהם מתן שירות באמצעות ווטסאפ ובוט".

אילו כלים מתכננת החברה להעניק לסוכניה ולקוחותיה  על מנת לאפשר להם חזרה מהירה לשגרה?4
"הראל היא החלוצה בתחומה במתן פתרונות, אשר פותחו בהראל, והיא 
מעמידה שורה של כלים המאפשרים לסוכנים וללקוחות לפעול אל מול 
לפני  עוד  וללא הפסקה. למשל,  תוך מתן שירות באופן מלא  החברה, 
הקורונה, קבוצת הראל הייתה חברת הביטוח הראשונה אשר השתמשה 
תביעת  שירות הגשת  את  הובילה החברה  בנוסף,  הווטסאפ.  בשירות 

פוליסת ביטוח בריאות ורכב באמצעות אתר החברה ופורטל הסוכנים".

הראל  /  מישל סיבוני

צילום: פלאש 90

 הוועידה הדיגיטלית הראשונה בענף הביטוח, הפנסיה והפיננסים
פרטים בקרוב
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המשך מעמוד קודם
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חזרה לשגרה

המשך מעמוד קודם

המשך בעמוד הבא

האם התחלתם להיערך לחזרה לשגרה בעקבות צמצום  עובדים 1 בהחזרת  החלה  החברה  והאם  המגבלות 
למשרדים?

הנחיות  כל  קיום  תוך  לשגרה,  בהדרגה  חוזרת  החברה  אלו,  "בימים 
התו הסגול, ובהן:

מטרים,   2 של  מרחק  שמירת  הציבוריים,  במרחבים  מסיכה  עטיית 
אישית.  היגיינה  על  יתרה  הקפדה  והמשך  מהתקהלויות  הימנעות 
באשר  העובדים.  לכל  ידיים,  לחיטוי  וג'ל  מסיכות  מספקת  החברה 
למתכונת עבודה  באופן הדרגתי  עוברת  להשבת העובדים, החברה 

של שגרת פעילות רגילה".  

האם החברה החזירה את קבלת הקהל למשרדיה והאם  החברה מאפשרת קבלת סוכנים במשרדי החברה?2
"לעת עתה, לא חודשה קבלת הקהל במשרדי החברה, אך לאורך כל 
התקופה החברה מעניקה מענה מלא לצרכי הלקוחות באמצעות קבלת 
למוקדי  ופנייה  החברה  של  האינטרנט  באתר  פעולות  וביצוע  מידע 
השירות בכל הערוצים. בכל הנוגע להגעת סוכני הביטוח למשרדינו, 

החברה מגבשת  בימים אלו מדיניות לגבי כניסת מבקרים לבנייניה". 

אילו כלים ייחודיים העניקה החברה לסוכניה וללקוחותיה  במהלך תקופת הקורונה?3
"בזכות היערכותה מראש של החברה והפעלת תכנית להמשכיות 

עסקית, כל מוקדי החברה העניקו שירות איכותי ומהיר ללקוחות 
בזמן  הנדרשים  התקן  בתנאי  לרשותם  עמדו  ואף  ולסוכנים, 

שגרה. 
חוזרים  שלחה   – הפעילות  תחומי  בכל  מענה  העניקה  "החברה 
אפשרה  והמפקחים,  השימור  מערך  את  תגברה  לסוכנים,  תכופים 
פריסת תשלומים נוחה והעמידה לרשות סוכניה כלים מיוחדים, כגון: 
הדרכות ZOOM במגוון תחומים. כמו כן, אפשרה כלל ביטוח ופיננסים 
ופשוט  מהיר  עצמאי,  באופן  פעולות  לבצע  ולסוכנים  ללקוחות 

בפלטפורמות הדיגיטליות - אתר ואפליקציות החברה". 

אילו כלים מתכננת החברה להעניק לסוכניה ולקוחותיה  על מנת לאפשר להם חזרה מהירה לשגרה?4
"כאמור, החברה חוזרת בהדרגה לשגרת פעילות רגילה, על פי תכניות 
שעמדו  הכלים  כל  את  ולסוכניה  ללקוחותיה  ומציעה  שלה  העבודה 

לרשותם לפני תקופת הקורונה ובמהלכה". 

האם יש לכם תובנה מרכזית מתקופת הקורונה שתשאפו  ליישם בשגרה המתחדשת?5
יותר  עוד  עלתה  שחשיבותם  מתקדמים  דיגיטליים  בכלים  "שימוש 
שגרת  במהלך  שאת,  ביתר  והטמעתם,  הקורונה,  תקופת  במהלך 
למציאות  בהתאם  מרחוק  ועבודה  ניהול  שגרות  קיום  העבודה, 

החדשה, קיצור תהליכים וקבלת החלטות מהירה". 

כלל ביטוח ופיננסים  /  יורם נוה
צילום סיון פרג'

EFP
 אסטרטג פיננסי ללא גבולות 

הוסף ערך כלכלי ללקוח שלך

תכנון פרישה

מיסוי בינלאומי

ניהול סיכונים

השקעות אלטרנטיביות

adif-college.co.il | 073-7966655 | דרך משה דיין 52 ת"א



כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
לתוכן המודעות. ואינה אחראית  יד  כתבי  אינה מחזירה  ייעוץ משפטי. המערכת  או  חוות דעת  מהווה  ואינו  בלבד,  כללית  בבחינת סקירה  הינו  זה  בעיתון  הנכלל  ופנסיה. המידע  ביטוח  עדיף 

ביטוח | פנסיה | פיננסים

16
גיליון מס’ 1083 | יום ה’, י"ג באייר תש"פ | 7.5.2020

חזרה לשגרה

המשך מעמוד קודם

המשך בעמוד הבא

אלטשולר שחם גמל ופנסיה   /  יאיר לוינשטיין

האם התחלתם להיערך לחזרה לשגרה בעקבות צמצום  עובדים 1 בהחזרת  החלה  החברה  והאם  המגבלות 
למשרדים?

"בתור מוסד חיוני במתכונת חירום, המשכנו לעבוד לאורך כל תקופת 
בהתאם  מהמשרד,  מהעובדים   15%-20% של  בנוכחות  המשבר 
באמצעות  מהבית  עבדו  היתר  הבריאות.  משרד  והנחיות  להגבלות 

חיבור מרחוק.
 50% של  בהיקף  לחזור  הינה  החברה  לעובדי  העדכנית  "ההנחיה 
עבודה מהמשרד ו-50% עבודה מהבית. ההנחיה נובעת מהעובדה 
שמסגרות החינוך עדיין לא חזרו לפעילות מלאה והתחבורה הציבורית 
החברה  במשרדי  המרחק  מגבלת  על  לשמור  במטרה  וכן  מוגבלת, 

בהתאם להנחיות ה'תו הסגול' של משרד הבריאות". 

האם החברה החזירה את קבלת הקהל למשרדיה והאם  החברה מאפשרת קבלת סוכנים במשרדי החברה?2
כבר  קהל.  לקבלת  האפשרות  את  סגרנו  ההגבלות  כשהחלו  "מיד 
בימים הקרובים נשוב ונקבל את קהל הסוכנים ולקוחותינו תוך שמירה 
על הכללים הרלוונטיים, כולל בדיקות חום בכניסה, מחיצות הפרדה 
שקופות ועוד. אנחנו רואים חשיבות עצומה במערכת היחסים והקשר 

עם הסוכנים ואנו מצפים לחזרה לשגרה מולם". 

אילו כלים ייחודיים העניקה החברה לסוכניה וללקוחותיה  במהלך תקופת הקורונה?3
הדרכות,  ועידה,  שיחות  מאות  ביצענו  האחרונה  התקופה  "במהלך 
במטרה  בכירים,  השקעות  מנהלי  עם  שוק  וסקירות   Zoom שיחות 
לתת מענה רלוונטי לסוכנים וללקוחותיהם בתקופה מורכבת ומאתגרת 
יומיומי עם הסוכנים תוך מתן מענה לכל  זו. דאגנו לשמור על קשר 
לדוח  והוספנו  הדיגיטליים  האמצעים  את  שיפרנו  שעלתה.  סוגיה 
היומי עדכונים רלוונטיים לתקופה. ככלל, הסוכנים עמדו לנגד עינינו 
לכל אורך המשבר ודאגנו להתאים את הכלים העומדים לרשותם, כך 

שנוכל לשמור על שגרה תקינה, גם בעת הזו. 
הסוכנים,  באתר  וייעודי  חדש  אישי  אזור  השקנו  לאחרונה  "בנוסף, 
שמטרתו לתת מידע מקיף ומרוכז, וכן לאפשר קבלת עדכונים ישירות 

למייל". 

אילו כלים מתכננת החברה להעניק לסוכניה ולקוחותיה  על מנת לאפשר להם חזרה מהירה לשגרה?4
"במהלך השבועות האחרונים דאגנו לשפר את מערכי השירות וכן את 
הממשקים הדיגיטליים שברשותנו, על מנת לאפשר תהליכי עבודה 
נוחים ויעילים יותר בעת החזרה לשגרה. בנוסף, למדנו שמתן הדרכות 
ושיחות עם מנהלי השקעות באמצעים דיגיטליים, התגלו כאפקטיביים 

ובכוונתנו להמשיך ולקדם התקשרויות אלה גם בהמשך". 

האם יש לכם תובנה מרכזית מתקופת הקורונה שתשאפו  ליישם בשגרה המתחדשת?5
"עוד לפני משבר הקורונה פעלנו לשיפור הערוצים הדיגיטליים ומתן 
המענה המקיף ביותר לסוכנים וללקוחות. בימים אלו אנו עמלים על 
העצמאיות  הפעולות  את  להרחיב  שמטרתה  שלמה  עבודה  תכנית 

באתר שניתנות לביצוע על ידי הסוכנים והלקוחות.  
ואוטומטיים במטרה  ידידותיים  ערוצים  בוחנים הפעלת  אנו  כן,  "כמו 
זמני  של  משמעותי  קיצור  תוך  מלא  באופן  לפניות  מענה  לתת 
יישום של עבודה מרחוק במשרות  בוחנים המשך  אנחנו  ההמתנה. 
שמאפשרות זאת, על מנת להטמיע את התהליך בתרבות הארגונית. 
לאפשר  נמשיך  האחרונים,  בחודשיים  המוצלחת  ההתנסות  לאור 

שילוב של עבודה ובית בצורה משמעותית יותר מבעבר.
וחיבור של  "חשוב לציין שכל התהליכים נעשים לצד בקרה שוטפת 
תוך  ואף משופר,  אופטימלי  מתן מענה  לאפשר  כדי  שונות  מערכות 
מערכות  מול  עובדים  אנו  בנוסף,  המקצוענות.  על  מלאה  שמירה 
התהליכים  קליטת  את  לשפר  מנת  על  רישיון,  לבעלי  הטפסים 

הדיגיטליים לסוכנים". 



כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
לתוכן המודעות. ואינה אחראית  יד  כתבי  אינה מחזירה  ייעוץ משפטי. המערכת  או  חוות דעת  מהווה  ואינו  בלבד,  כללית  בבחינת סקירה  הינו  זה  בעיתון  הנכלל  ופנסיה. המידע  ביטוח  עדיף 
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חזרה לשגרה

המשך מעמוד קודם

המשך בעמוד הבא

פסגות  /  ראובן קפלן

האם התחלתם להיערך לחזרה לשגרה בעקבות צמצום  עובדים 1 בהחזרת  החלה  החברה  והאם  המגבלות 
למשרדים?

בהתאם  לשגרה.  חזרה  של  מתקדם  בתהליך  נמצאת  "החברה 
להנחיות משרד הבריאות יותר ויותר עובדים חזרו לעבוד מהמשרדים 
)שאר העובדים עובדים מהבית( , עובדים חזרו מחל"ת, הותאמו דרכי 
שהיו  בזמן  גם  כי  להדגיש  חשוב  ועוד.  החדשות  להגבלות  העבודה 
מגבלות – מוקדי השירות לסוכנים וללקוחות המשיכו לתת שירות – גם 

באמצעים דיגיטליים וגם באמצעות הטלפון".

האם החברה החזירה את קבלת הקהל למשרדיה והאם  החברה מאפשרת קבלת סוכנים במשרדי החברה?2
במספר  שלנו  ללקוחות  מלא  שירות  נותנים  אנחנו  זה  "בשלב 
אמצעים – טלפוני, סמס, פייסבוק, מיילים. באשר לסוכנים, התשובה 
פגישות  מתקיימות  הבריאות  משרד  להנחיות  בהתאם  בהחלט.  היא 
)ריחוק,  במשרדים של החברה במידת הצורך ובהתאם לכל הכללים 
מסכה והיגיינה(. כמובן שהפגישות מתקיימות גם באמצעים דיגיטליים 

)זום וכדומה(".

אילו כלים ייחודיים העניקה החברה לסוכניה וללקוחותיה  במהלך תקופת הקורונה?3
לכל  מלא  שירות  נתן  פסגות  האחרונים  החודשיים  כל  "במהלך 
לצרכים הספציפיים המדויקים  עובדים, בהתאם  אנו  איתם  הסוכנים 
מול  אל  שלנו  היום  מסדר  עיקרי  חלק  סוכנות.  או  סוכן/ת  כל  של 
מנהלי השקעות  עם  טלפון  ושיחות  זום  שיחות  לקיים  היה  הסוכנים 
של פסגות. עמדנו לרשות הסוכנים ולרשות הלקוחות שלהם בצורה 

מלאה, שיקפנו בכל עת את מצב השוק, התחזיות, וענינו על שאלות 
רבות שעלו 'מהשטח'. קיימנו כנסי זום רבים ביוזמת הסוכנויות וקיימנו 

הכשרות בנושא 'מכירה מרחוק' שנדרש בעת הזו.
"מצאנו פרטנרים נהדרים בקרב הסוכנים והסוכנויות ושיתוף פעולה 
היה מרגש ומועיל. למרות הריחוק מצאנו את העוצמה בכך שדווקא 
בימים אלו הקשר הבלתי אמצעי והישיר הוא המקור לקשר החזק בין 

פסגות לסוכנים איתם אנו עובדים".

אילו כלים מתכננת החברה להעניק לסוכניה ולקוחותיה  על מנת לאפשר להם חזרה מהירה לשגרה?4
עם  זום  כנסי  אינטנסיבית  בצורה  ולבצע  להמשיך  מתכוונים  "אנו 
הסוכנים ולקוחותיהם ולחזק את יכולות השירות והמכירה של הסוכנים 

באמצעים דיגיטליים".

האם יש לכם תובנה מרכזית מתקופת הקורונה שתשאפו  ליישם בשגרה המתחדשת?5
ידענו – הסוכן הוא ציר קריטי  "התקופה הזו איששה את מה שכבר 
בתכנון הפיננסי בחיי הלקוחות שלו, והתפקיד שלנו כבית השקעות 
הוא לתת לו פתרונות לצרכים שלו ולסייע לו בכלים להיות איש המקצוע 
הכי טוב עבור הלקוחות שלו. תנאי חוסר הוודאות הקצינו את הצורך 
הזה של הלקוחות ואנחנו בזמן אמת סיפקנו להם את הצרכים שלהם, 
ללא קשר לתנאים האובייקטיבים שנגזרו עלינו. אנחנו פועלים בכל 

דרך כדי להמשיך לעשות את זה גם הלאה. 
"ראינו את הסוכנים עובדים בתקופה האחרונה ימים כלילות על מנת 
כך  כל  ולהעניק להם שירות בתקופה מאתגרת  ללקוחותיהם  להגיע 

ועל כן אנו אומרים להם תודה".

רק למנויי 
עדיף

להגדרת המבזקים <

שירות מבזקים בזמן אמת בנושאים ותחומים על פי בחירה
שומר אותך מעודכן ומקצועי בכל מקום ובכל זמן

עכשיו

מעטפת החדשות והמידע המובילה בענף הביטוח והפיננסים

צילום: רמי זרנגר

http://www.anet.co.il/Dev2Go.web?id=425667


כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
לתוכן המודעות. ואינה אחראית  יד  כתבי  אינה מחזירה  ייעוץ משפטי. המערכת  או  חוות דעת  מהווה  ואינו  בלבד,  כללית  בבחינת סקירה  הינו  זה  בעיתון  הנכלל  ופנסיה. המידע  ביטוח  עדיף 
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חזרה לשגרה

המשך מעמוד קודם

המשך בעמוד הבא

הלמן אלדובי  /  שני בלו הרפניסט

האם התחלתם להיערך לחזרה לשגרה בעקבות צמצום  עובדים 1 בהחזרת  החלה  החברה  והאם  המגבלות 
למשרדים?

"לאורך כל התקופה פעלנו ביעילות ובאופן מלא, גם בעבודה מהבית, 
והתאמנו את עצמנו לצרכים המשתנים של סוכנינו ועמיתינו. כעת, 
רגילה-חדשה  פעילות  לשגרת  חוזרים  אנו  המגבלות,  משצומצמו 

בהתאם להנחיות משרד הבריאות.
"כשם שראינו לנגד עינינו את צרכי העובדים בתחילת המשבר ונמנענו 
הדרגתי  תהליך  מבצעים  אנו  כעת.  גם  כך  לחל"ת,  עובדים  מהוצאת 
ומתחשב של החזרת עובדים למשרד, תוך אימוץ הנחיות התו הסגול 

ותוך התחשבות במגבלות הקיימות עדיין בפעילות מערכות החינוך". 

האם החברה החזירה את קבלת הקהל למשרדיה והאם  החברה מאפשרת קבלת סוכנים במשרדי החברה?2
את  להתאים  פועלת  החברה  במשרדים.  קהל  קבלת  אין  "עדיין 
עמדות קבלת הקהל לתקן התו הסגול, ולאחר מכן תתאפשר קבלת 
במשרדינו.  סוכנים  קבלת  ישנה  בהחלט  במקביל,  במשרדים.  קהל 
בישיבות  המשתתפים  כמות  למדידת  נערכנו  ההגבלות  צמצום  עם 
בהתאם לגודל חדרי הישיבות, התאמנו את ההנחיות ואנו מאפשרים 

קבלת סוכנים במשרדים בהתאם.  

אילו כלים ייחודיים העניקה החברה לסוכניה וללקוחותיה  במהלך תקופת הקורונה?3
לסוכנינו  ואיכותי  מלא  מענה  על  שמרנו  הקורונה  תקופת  "במהלך 
רציף.  טלפוני  במענה  לרבות  ההתקשרות,  ערוצי  בכל  ולעמיתינו 
במיוחד בתקופה זו הרחבנו את סל השירותים בכלים דיגיטליים רב-

ערוציים, תוך דגש מיוחד על מענה מהיר ביותר.
סוכנויות, בהם  זום שוטפים עם  כנסי  קיימנו  "לצד המענה השוטף, 
העשרנו את סוכנינו במידע מקצועי בדגש על השקעות ושווקים. זאת 
לצד מתן כלים חשובים בתחום הפנסיוני לצורך התמודדות עם המצב 
ולעמיתינו מידע מקצועי  החדש. במקביל, העברנו בשוטף לסוכנינו 

רב מצולם וכתוב בפלטפורמות הדיגיטליות השונות".

אילו כלים מתכננת החברה להעניק לסוכניה ולקוחותיה  על מנת לאפשר להם חזרה מהירה לשגרה?4
הדיגיטלית  הטרנספורמציה  תהליך  את  האיצה  הקורונה  "תקופת 

שמבצעת החברה כחלק מהאסטרטגיה הכוללת שלה.
"לאורך כל התקופה המשכנו לפתח ולהרחיב את היכולות והפתרונות 
הדיגיטליים שאנו מציעים לסוכנינו ולעמיתים, והשקנו מספר פיתוחים 
פיתוחים  כאשר  והשירותים,  התפעוליים  התהליכים  לייעול  חשובים 

נוספים כאמור צפויים בהמשך השנה". 

האם יש לכם תובנה מרכזית מתקופת הקורונה שתשאפו  ליישם בשגרה המתחדשת?5
"תמיד האמנו והערכנו את ההון האנושי שלנו. מתוך תפיסה ערכית 
זו שמרנו על עובדינו גם בתקופת הקורונה ונמנענו מהוצאה לחל"ת, 
החברה,  עובדי  הם  ומסורים  איכותיים  חזקים,  כמה  עד  נוכחנו  ואכן 
כאשר הם הסתגלו לשינויים במהרה ועבדו במסירות ויעילות רבה גם 

מהבית. 
"במקביל, נוכחנו גם כי עבודה מהבית יכולה להיות אפקטיבית ונכונה 
העבודה  שיטת  את  ולבחון  לאתגר  נרצה  ובהחלט  מסוימות  בגזרות 

המסורתית בשגרה המתחדשת".

רק למנויי 
עדיף

לאיתור מידע <

מערכת עדיף תאתר עבורך דוחות, חוזרים והנחיות, 
פסקי דין, פוליסות ועוד...

מעטפת החדשות והמידע המובילה בענף הביטוח והפיננסים

איתור מידע מקצועי

צילום: עופר חגיוב

http://www.anet.co.il/Dev2Go.web?id=487763


כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
לתוכן המודעות. ואינה אחראית  יד  כתבי  אינה מחזירה  ייעוץ משפטי. המערכת  או  חוות דעת  מהווה  ואינו  בלבד,  כללית  בבחינת סקירה  הינו  זה  בעיתון  הנכלל  ופנסיה. המידע  ביטוח  עדיף 
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חזרה לשגרה

המשך מעמוד קודם

המשך בעמוד הבא

דיוידשילד  /  אלון קצף

האם התחלתם להיערך לחזרה לשגרה בעקבות צמצום  עובדים 1 בהחזרת  החלה  החברה  והאם  המגבלות 
למשרדים?

נמשכה   David Shield / PassportCard קבוצת  של  "הפעילות 
לשגרה  להיערך  ממשיכים  ואנחנו  התחלנו  התקופה.  כל  לאורך 
החדשה. כבר בתחילת המשבר הקמנו צוות ייעודי שלאורך כל התקופה 
היה אחראי על מעקב שוטף אחר ההוראות המשתנות והמתעדכנות. 
הצוות היה אחראי לדאוג לכך שנוכל לפעול בכל זמן נתון באופן מלא 
ככל שהיה  וכן להתאים את התשתיות  ולהנחיות,  בהתאם להגבלות 
אנו  המגבלות.  לצמצום  עצמנו  מתאימים  אנו  כעת  גם  בכך.  צורך 
דואגים להכין את המשרדים לחזרת העובדים ומייצרים נהלים חדשים 

לעבודה בטוחה. 
"החברה עובדת בתפוקה טובה גם במצב הנוכחי של עבודה מרחוק. 
בשלב הזה, שהוא למעשה המשך רציף של התקופה האחרונה, אנו 
ממשיכים עם מתכונת מצומצמת של אנשים בעיקר במוקדי השירות, 
שם אנו יוצרים איזון בין העובדים במשרד לבין אלו שעובדים מרחוק. 
עובדים שאחראים על  נמצאים מספר  כבר עכשיו  כן במשרדים  כמו 
מרחוק  גם  רציפה  עבודה  לכולנו  שמאפשרות  החיוניות  התשתיות 
הדרגתית  בצורה  החזרה  תהליך  את  עושים  אנחנו  מהמשרד.  וגם 
ומחושבת על מנת לאפשר שמירה גם על ההנחיות וגם על הבריאות 

של העובדים בזמן שהם נמצאים במשרד". 

האם החברה החזירה את קבלת הקהל למשרדיה והאם  החברה מאפשרת קבלת סוכנים במשרדי החברה?2
"הממשקים הדיגיטליים שלנו והעובדה שהשארנו את המענה האנושי 
במוקדים של החברה באופן מלא גם כאשר עבדנו מרחוק, הוכיחו את 
גם  השירות.  ולספקי  ללקוחות  מקיף  מענה  שנותנים  ככאלו  עצמם 
ובפנייה  דיגיטליים  רוב הפעילות שלנו מתקיימת בממשקים  בשגרה 
למוקדי השירות. כמובן שדלתותינו פתוחות בפני מבקרים, אולם אנו 
מבקשים מכל מי שמבקש להגיע להפעיל שיקול דעת ולהקפיד על 
כל  עם  בנתב"ג  העמדה  לפתיחת  נערכים  אנו  בנוסף,  ההנחיות. 

ההכנות הנדרשות, לקבלת קהל בשגרה החדשה.
כולל  מענה  לתת  אפשרו  האנושי  והמענה  הדיגיטליים  "הממשקים 
להגיע  שמבקשים  סוכנים  כעת  מהבית.  שעבדנו  בעת  גם  לסוכנים 
פי ההנחיות, שאנו  על  שיפעלו  נדרש  אך  מוזמנים בהחלט  למשרד 
עם  בשותפות  עליונה  חשיבות  רואים  אנו  עליהן.  להקפיד  דואגים 

הרציף  הקשר  על  לשמור  התקופה  כל  במהלך  דאגנו  לכן  הסוכנים, 
עמם".

אילו כלים ייחודיים העניקה החברה לסוכניה וללקוחותיה  במהלך תקופת הקורונה?3
כלים  פיתוח  עם  ממשיכים  אנחנו  כעת,  וגם  התקופה  כל  "לאורך 
הכלים  אחד  מיטבי.  שירות  לקבל  וללקוחות  לסוכנים  שיאפשרו 
המרכזיים הוא כלי ה'טלמדיסין' שהיה קיים גם לפני המשבר והתעצם 
רק  לא  שהצענו  שירות  זהו  משמעותי.  באופן  האחרונים  בחודשיים 
ללקוחותינו. החלטנו לתת את השירות חינם לכל הישראלים השוהים 
ובריאותם.  ביטחונם  על  לשמור  מנת  על  האחרונה  בתקופה  בחו"ל 
בנוסף, שמרנו על זמינות מלאה בכל ערוצי התקשורת ותגברנו את 
תשתיות החברה על מנת לשמור על היכולת לעבוד מרחוק ולאפשר 

רצף שירותי ללא הגבלות או הפרעות". 

אילו כלים מתכננת החברה להעניק לסוכניה ולקוחותיה  על מנת לאפשר להם חזרה מהירה לשגרה?4
"חשוב לציין שהחזרה לשגרה, ככל הנראה זו לא תהיה אותה שגרה 
שהכרנו טרם הקורונה, ואנו נערכים לחזרה לשגרה שונה מזו שהכרנו. 
המותאמים  ומוצרים  כלים  לפתח  נמשיך  אנו  היום,  עד  שעשינו  כפי 
החדשים  האתגרים  לכל  מענה  ושיתנו  והסוכנים  הלקוחות  לצורכי 

העומדים בפנינו". 

האם יש לכם תובנה מרכזית מתקופת הקורונה שתשאפו  ליישם בשגרה המתחדשת?5
נכונה  שהתנהלות  היא  מהמשבר  שלנו  המרכזיות  התובנות  "אחת 
מוכיחות  אותנו,  לפקוד  שיכולים  המצבים  לשלל  מתאימה  והיערכות 
את עצמן ברגע האמת. גם שירותי ה'טלמדיסין' שהשקענו בהם עוד 
מהעובדים  חלק  הקורונה  לפני  שעוד  העובדה  וגם  הקורונה,  לפני 
עבדו מרחוק, נהלי חירום שתיקפנו ותרגלנו במהלך השגרה שלפני 

המשבר, כל אלו הוכיחו את עצמם ברגע האמת. 
מבלי  ובמהירות  ביעילות  החדש  למצב  מסתגלים  שאנחנו  "הוכחנו 
כל  את  לפתח  נמשיך  ידינו.  על  הניתנים  השירותים  באיכות  לפגוע 
היכולות והשירותים שאנחנו יכולים לתת על מנת שיתאימו לכל מצב. 
היום זה קורונה ומחר זו יכולה להיות תופעה אחרת וחשוב לנו לשמר 

וליישם את המוכנות וההיערכות שלנו לכל תרחיש". 
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חזרה לשגרה

המשך בעמוד הבא

האם התחלתם להיערך לחזרה לשגרה בעקבות צמצום  עובדים 1 בהחזרת  החלה  החברה  והאם  המגבלות 
למשרדים?

"בהחלט, יש בארגון את עו"ד נוי סנפיר האמונה על נושא הקורונה, 
ובהתאם להנחיות התחלנו להניע את האנשים חזרה לשגרה. בהתאם 
הפועלת  האדם  כוח  מצבת  את  התאמנו  הבריאות  משרד  להוראות 
שהוספנו  כמובן  פיזית.  במשרדים  העובדים  את  ובהתאם  מהבית 

עזרים המקלים עלינו, כגון הפרדות במוקד השירות".

האם החברה החזירה את קבלת הקהל למשרדיה והאם  החברה מאפשרת קבלת סוכנים במשרדי החברה?2
"סוכני ביטוח הם הלקוחות היחידים שלנו, והם רשאים להגיע אלינו 
בתיאום איתנו, על פי ההנחיות.  אנו נשמח לארח אותם במשרדים, 

כאמור בתיאום מראש".

אילו כלים ייחודיים העניקה החברה לסוכניה וללקוחותיה  במהלך תקופת הקורונה?3
"בתקופה כה מאתגרת היינו הרבה יותר גמישים ויותר זמינים. עזרנו 
מהמקרים  בחלק  עמלות.  בהקדמת  כספי  סיוע  שביקשו  לסוכנים 
והפקת  להם בהקמת  מנת שנסייע  על  רשומות  לנו  סוכנים העבירו 
המנויים, כיוון שלא היה לסוכן כזה או אחר כוח אדם בחברה. נתנו יותר 

גמישות בנושא הגביה ועכשיו הכל חוזר ומשתפר".

אילו כלים מתכננת החברה להעניק לסוכניה ולקוחותיה  על מנת לאפשר להם חזרה מהירה לשגרה?4
"אני מניח שרוב עובדי משרד הסוכן יחזרו לשגרה כך שהסוכן המקצועי 
יודע לנהל את משרדו מצוין. לדעתי, תוך ימים ספורים המשרדים יחזרו 
לעבוד באופן מלא. עם זאת, הבעיה נותרה באותם לקוחות עסקיים 
הנמצאים בבעיה כלכלית ואני לא רואה אותם כרגע רוכשים ביטוחים 

או מחדשים ביטוחים, וזו בעיה שצריך לדון בה".

האם יש לכם תובנה מרכזית מתקופת הקורונה שתשאפו  ליישם בשגרה המתחדשת?5
"מבחינה אישית יש הרבה תכונות, גם עסקיות וגם נפשיות, אשר עזרו 
ותרמו להסתכלות קדימה, ודברנו רבות על כך שהעסק יכול להרוויח 
מרעיונות שהקורונה יצרה. ברמה הנפשית, לקחת את החיים אחרת - 
פחות לחץ, פחות מתחים, להשקיע יותר בבית כי שם אתה מקבל את 
האהבה הכי גדולה ושום מחיר או כסף לא יכול להחליף את הזמן בבית 
הביאה  הקורונה  טכנולוגית,  מבחינה  שלך.  הקרובה  הסביבה  עם 
אותנו למצב בו נהיה ערוכים תמיד לכל תרחיש אפשרי, למשל לעבוד 
כאשר המשרדים סגורים פיזית וכולנו בקופל גרופ נוכל להעניק שירות 

24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע. בריאות לכל עם ישראל.

קופל גרופ  /  מיקי קופל

רק למנויי 
עדיף

מעטפת החדשות והמידע המובילה בענף הביטוח והפיננסים

לשליחת שאלה למומחה <

מיטב מומחי עדיף ישיבו לשאלותיכם 
במגוון תחומי הביטוח, הפנסיה, 

הפיננסים והעבודה

מרכז מומחים משיבים

http://www.anet.co.il/Dev2Go.web?id=457441
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חזרה לשגרה

המשך מעמוד קודם

המשך בעמוד הבא

ליברה   /  אתי אלישקוב

האם התחלתם להיערך לחזרה לשגרה בעקבות צמצום  עובדים 1 בהחזרת  החלה  החברה  והאם  המגבלות 
למשרדים?

"ראשית, חשוב לציין כי שגרת העבודה של ליברה התנהלה כסדרה 
לעבודה  מועד  מבעוד  נערכה  ליברה  הקורונה.  תקופת  במהלך  גם 
מראש  פותחו  החברה  של  הטכנולוגיות  המערכות  מרחוק,  מלאה 
באופן שיאפשר לכל עובדי החברה, לרבות מוקדי השירות, התביעות 
והמכירות, לעבוד מרחוק ולהעניק שירות מלא ללקוחותינו מכל מקום. 
עבודה  לשגרת  לחזרה  מוסדרת  תכנית  גיבשנו  התקופה  "במהלך 
ובחזרה  התכנית  ביישום  התחלנו  וחצי  כשבועיים  ולפני  מהמשרד, 

מדורגת של חלק מעובדי החברה לעבודה מהמשרד.
במשרדי  לעבודה  לחזור  החברה  עובדי  החלו  וחצי  כשבועיים  "לפני 
החברה באופן מדורג. ראשית חזרו למשרדים כ-20% מהעובדים, ו-80% 
המשיכו במתכונת עבודה מרחוק. בהדרגה, ובהתאם לתכנית מוסדרת, 
אנחנו מרחיבים את כמות העובדים במשרד לפי כמויות שהגדרנו מראש 
לעבודה  לחזרה  עד  הבריאות,  משרד  הנחיות  על  לשמירה  ובהתאם 

מלאה ממשרדי החברה. כיום, כ- 50% מהעובדים מגיעים למשרד".

האם החברה החזירה את קבלת הקהל למשרדיה?  קהל 2 בקבלת  מאופיינת  אינה  ליברה  של  העבודה  "שגרת 
רוב  בעוד  החברה,  משרדי  את  פוקדים  בודדים  לקוחות  מסיבית. 
להיעזר  או  הדיגיטליים  בכלים  שימוש  לעשות  בוחרים  המבוטחים 
בנציג שירות טלפוני. בימים אלה השימוש בכלים דיגיטליים מתרחב 
בכל ענפי המשק, אולם גם במידה ולקוח ירגיש צורך להגיע למשרדי 

החברה אנחנו נאפשר זאת ונסייע בשמחה".

אילו כלים מתכננת החברה להעניק לסוכניה ולקוחותיה  על מנת לאפשר להם חזרה מהירה לשגרה?3
"מודל התמחור הפרסונלי של ליברה היה כלי מצוין עבור המבוטחים 
להתאים את המחיר שהם משלמים על ביטוחי הרכב. המודל, מבוסס 
על התאמה אישית, כאשר לפרמטר של הנסועה יש משקל רב, נתן 
נסיעותיהם  היקף  רבים שצמצמו משמעותית את  למבוטחים  מענה 
בזמן הקורונה, כך שהם נהנו ממחיר אטרקטיבי יותר בביטוח הרכב. 
במקרים בהם לא נסעו ברכב כלל, כמו בעת ההסגר, ליברה אפשרה 
לרכוש פוליסת "מקיף ללא תאונה". מבוטחים קיימים שרכשו בעבר 
פוליסת ביטוח מקיף עם הכיסויים המלאים, לא היו צריכים לבטל את 
הביטוח הקיים, אלא יכלו לוותר על כיסוי התאונה ולהוסיפו שוב כשהם 

חוזרים לנסוע ברכב באופן שוטף. 
"בנוסף, לאור המצב הכלכלי, החלטנו להתגייס ולהקל על לקוחותינו. 
של  במקרים  עצמית  השתתפות  גבינו  לא  הקורונה,  בתקופת  לכן, 

תביעה, ואישרנו פריסת תשלומים ללקוחות שפנו אלינו בנושא".

האם יש לכם תובנה מרכזית מתקופת הקורונה שתשאפו  ליישם בשגרה המתחדשת?4
"אחת התובנות מתקופת הקורונה היא שבעזרת היערכות מקדימה 
נכונה, אפשר ליישם עבודה מלאה מרחוק באופן מוצלח, תוך שמירה 
ועל המשכיות בפעילות  על סטנדרט שירות מצוין ללקוחות החברה 
העסקית. במהלך התקופה האחרונה למדנו שגם עבודה משולבת, 
כאשר חלק מהעובדים נמצאים במשרד וחלקם ממשיך לעבוד מרחוק, 
היא מתכונת מוצלחת לפעילות החברה, וזה היבט שייבחן ליישום גם 

בשגרה המתחדשת"

רק למנויי 
עדיף

מעטפת החדשות והמידע המובילה בענף הביטוח והפיננסים

 Sales@anet.co.il >

לוח הדרושים של ענף הביטוח והפיננסים
למנויים בלבד: פרסום מודעות חינם – עד 15 מילים

לוח

מודעות ללוח ניתן להעביר למייל:
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חזרה לשגרה

צמצום  בעקבות  לשגרה  לחזרה  להיערך  התחלתם  האם  המגבלות והאם החברה החלה בהחזרת עובדים למשרדים?1
שירותים  לספק  המשיכו  רכב  זגגות  ודרכים  וגרירה  דרך  שירותי  "דרכים 
ממען  )חלקם  עבדו  המוקדים   .24/7 ארצית  בפריסה  קורונה  בימי  גם 
הנציגים(, ולהפתעתנו כמות השיחות למרכזי השירות וכמות הקריאות לא 
בשעות  השתנו  השירות  עומסי  ששיערנו.  כפי  משמעותית  בצורה  ירדה 
הדרך.  שירותי  בתחום  השירות  סוגי  בין  והחלוקה  היממה  פני  על  שלהן 
מלא.  באופן  שלה  הגדול  השטח  מערך  את  להפעיל  המשיכה  החברה 
המנהלים  התפעול,  אנשי  זה  בשלב  למשרדינו,  עובדים  חזרת  מבחינת 
ועובדי המטה חזרו לפעילות במשרדים ובהדרגה יועברו עובדים שעובדים 
כיום מהבית לעבודה במשרדים. הכל בהתאם להנחיות משרד הבריאות". 

האם החברה החזירה את קבלת הקהל למשרדיה והאם  החברה מאפשרת קבלת סוכנים במשרדי החברה?2
הקורונה.  בתקופת  גם  השירות  בתחנות  קהל  קיבלה  "חברתנו 
וסוכני  הביטוח  חברות  אנשי  עם  התקשורת  הזה  בשלב  במקביל, 

הביטוח מתבצעת בוידאו, מרחוק".

אילו כלים ייחודיים העניקה החברה לסוכניה וללקוחותיה  במהלך תקופת הקורונה?3
)אפליקציה  בסלולר  מקוון  באופן  שירותים  הזמנת  "חברתנו אפשרה 
בזמן הקרוב  וזאת בנוסף לערוץ הטלפוני.  לפתיחת קריאות שירות(, 
דיגיטלי  נציג  באמצעות  קריאה  לפתיחת  נוסף  אמצעי  נכניס  אף 

בהוראה קולית".

אילו כלים מתכננת החברה להעניק לסוכניה ולקוחותיה  על מנת לאפשר להם חזרה מהירה לשגרה?4
בתקופת  גם  וסוכניה  מנוייה  את  לשרת  המשיכה  חברתנו  "כאמור 

הקורונה באופן רציף ומלא".

האם יש לכם תובנה מרכזית מתקופת הקורונה שתשאפו  ליישם בשגרה המתחדשת?5
מהבית  אנשים  בעבודת  הן  בטכנולוגיה,  ולהתקדם  "להמשיך 
ללקוחות  המתקדמים  הדיגיטליים  האמצעים  ופיתוח  בשיפור  והן 

ולסוכנים". 

דרכים  /  שמעון גליל
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כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
לתוכן המודעות. ואינה אחראית  יד  כתבי  אינה מחזירה  ייעוץ משפטי. המערכת  או  חוות דעת  מהווה  ואינו  בלבד,  כללית  בבחינת סקירה  הינו  זה  בעיתון  הנכלל  ופנסיה. המידע  ביטוח  עדיף 

ביטוח | פנסיה | פיננסים

14
גיליון מס’ 1075 | יום ה’, ט' באדר תש"פ | 5.3.2020 חדשות חמות

חזרה לשגרה

האם התחלתם להיערך לחזרה לשגרה בעקבות צמצום  עובדים 1 בהחזרת  החלה  החברה  והאם  המגבלות 
למשרדים?

"בימים אלו, לשכת סוכני הביטוח מתחילה להיערך לחזרה מדורגת 
ידי  על  שנקבעו  לפעימות  בכפוף  נעשית  החזרה  פעילותה.  של 
חזרו  לא  עדיין  הלשכה  עובדי  המגבלות.  הסרת  לצורך  הממשלה, 
בצורה  אותם  להחזיר  נתחיל  הבא  משבוע  החל  אך  למשרדים, 

הדרגתית". 

האם החברה החזירה את קבלת הקהל למשרדיה והאם  החברה מאפשרת קבלת סוכנים במשרדי החברה?2
וקצב  הסגול  התו  ומגבלות  לתקנות  בהתאם  נפתח  הלשכה  "בית 
חזרת העובדים לעבודה. אציין שמגוון התשובות המקוונות שלנו עבור 
הסוכנים עלה ומקל על קבלת המידע הרלוונטי עבורם. עם חזרתם 
ובהתאם  לשובם  בהתאם  נאפשר  הלשכה,  עובדי  של  ההדרגתית 
להנחיות הממשלה ומשרד הבריאות, את קבלת הקהל בכלל וקבלת 

הסוכנים בפרט".

אילו כלים ייחודיים העניקה הלשכה לסוכנים וללקוחותיה  במהלך תקופת הקורונה?3
"משבר הקורונה יצר אתגרים רבים לסוכני הביטוח שהוצפו בפניות 
כלים  במתן  מאמציה  את  מאוד  הגבירה  הלשכה  מהציבור.  רחבות 
וידע עבור הסוכנים, כדי שיוכלו לסייע לציבור הרחב. הצענו בין היתר 
פרויקט  ויזמנו  דיגיטלי  באופן  מקוונים  קורסים  מיוחדות,  השתלמויות 
ייעוץ למען הסוכנים. בנוסף, פעלנו לכך שלוחות הזמנים  ייעודי של 

של ישיבות הוועדות המקצועיות יתקיימו במתכונת ברורה וגלויה.
אפליקציית  דרך  מיוחדות  הדרכות  יזמנו  לסוכנים,  ההטבות  בין 
קשה  מרשימה.  והיענות  מהסוכנים  חיובי  משוב  קיבלנו   .ZOOM
לומר דברים חיוביים על משבר הקורונה, אשר גבה מחירים בנפש 
אחת  אבל  מהכלכלה,  רבים  כלכליים  משאבים  יגבה  ועוד  וגובה 
התולדות מהמשבר הזה הייתה הזנקה באמצעים טכנולוגיים ברמת 
השימוש בהם. זה הפך להכרח בימים אלו. הלשכה סייעה לסוכנים 

לעלות מדרגה ברמה הטכנולוגית.
"הטבה אחרת, בימים אלה, היא מתן אפשרות לסוכני הביטוח חברי 
בריבית  יהב,  מבנק  שקלים   200,000 עד  הלוואות  לקחת  הלשכה, 

אטרקטיבית.
"צעד נוסף שהוא ייחודי לתקופת הקורונה היה דאגתנו להחזיר לכל 
נרשמי 'כנס המשולש' את כספם בחזרה. ללא שום טפסים או מיילים 

ווידאנו אישית שכולם קיבלו החזר".

אילו כלים מתכננת החברה להעניק לסוכניה ולקוחותיה  על מנת לאפשר להם חזרה מהירה לשגרה?4
"לאור ההיענות החיובית בהיבט הדיגיטלי, אנו יוזמים ומקדמים כנסים 
דיגיטליים לסוכני הביטוח. יצרנו מגוון הולך וגדל של קורסים איכותיים 
בתחום הפיתוח העסקי עבור הסוכנים ברשתות החברתיות. בנוסף 
ההיגיינה  מוצרי  בתחום  גם  לסוכנים  הטבותינו  את  מרחיבים  אנו 
והשמירה על הבריאות שנוגע למאבק בקורונה: הלשכה תציע הצעות 

עבור רכישת ציוד מיגון במחירים הטובים בארץ". 

האם יש לכם תובנה מרכזית מתקופת הקורונה שתשאפו  ליישם בשגרה המתחדשת?5
נאמנות  גילו  הלשכה  ועובדי  שמנהלי  היא  העיקרית  "התובנה 
בחודשים  שלהם.  ההיענות  ברמת  דופן  יוצאת  ומסירות  טוטאלית 
האחרונים ראינו את עובדי הלשכה מתגייסים בתנאים מורכבים, על 
ידי עבודה מרחוק, להשלים ולבצע את המשימות המורכבות בשעות 
האפקטיביות  על  העובדים  את  לשבח  רוצה  אני  ומאומצות.  רבות 
הבלתי רגילה שהפגינו, הכל כדי לשרת את הסוכנים ולתת להם גב 

איתן ויציב.
כיצד  הלשכה  עובדי  עם  ביחד  לחשוב  זמן  לקחת  שבכוונתי  אוסיף 
נאמץ מספר פלטפורמות שבהן נעשה שימוש בשבועות האחרונים, 
כגון מנגנוני עבודה שנוצרו מתוך הכרח עצום שכפה עלינו המשבר. 
בין  היתר למדנו לעבוד טוב יותר בדרך מקוונת וגילינו שהטכנולוגיה 
חדשים  בכלים  הלשכה  חברי  את  מעשירים  הטכנולוגיה  ולימוד 

ואיכותיים".

לשכת סוכני הביטוח   /  מוטי ארבל
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