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שינוי מתבקש
התפתחות ערוצי השיווק הישירים של החברות מחייבת 

את סוכני הביטוח לפנות גם לעולמות בלתי מוכרים 
זה לא קל, זה מרתיע, אבל הכרחי אם ברצונם לשרוד 
 גם הלקוחות משתנים – הם צעירים יותר, טכנולוגים 

יותר ומודעים יותר  לכן הברירה היא רק אחת
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36 | העצמת העסק בעזרת שינויים
| גיליה משולם, יועצת ארגונית, התמחות בענף הביטוח

38 | מכאוס עסקי מוחלט לכמעט השנה 
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לאמץ את המציאות החדשה
"סוכן העתיד ייקח חלק בלתי נפרד בחיי המשפחה, ויעסוק לא רק בשיווק פוליסת ביטוח וטיפול בתביעות, 
הסוכנים  בוועידת  אברמוביץ  אריה  של  מנאומו  לקוח  הציטוט  למשפחות".  הנשקפות  בסכנות  גם  אלא 

והיועצים ה-11 של עדיף. זה היה בחודש יולי 2017, עת כיהן אברמוביץ כנשיא לשכת סוכני הביטוח.

של  חלק מהמסקנות  וחשף  הבאות  הלשכה בשנים  את  שתוביל  את התפיסה  בנאומו הסביר אברמוביץ 
בין היתר הזכיר הנשיא   ."2030 – פרויקט שזכה לשם "סוכן ביטוח  הוועדה לבחינת מעמד סוכן הביטוח 
דאז גם את יחסי הגומלין עם חברות הביטוח והשירות למבוטחים וציין שבין מסקנות הוועדה יש קריאה 
לחברות הביטוח להשקיע בשנים הקרובות את מאמציהן ליצירת ממשק טכנולוגי יעיל וזמין למען הציבור, 
ושממשק כזה יעמוד גם לרשות סוכני הביטוח כדי שעבודתם תתמקד בהענקת יעוץ נכון ללקוחותיהם ולא 

בניירת.

ברור ששנת היעד 2030 הייתה טנטטיבית, אולם לא ניתן להתעלם מהעובדה שהמסקנות שהעלתה הוועדה 
התממשו הרבה קודם לכן: הסוכן ההוליסטי כבר כאן והוא ממשיך להתפתח והטכנולוגיה גם היא חלק 

בלתי נפרד ומרכזי בפעילות של החברות, מול הסוכנים ומול הלקוחות.

שני הנושאים, עולמות התוכן החדשים של הסוכן והעולם הדיגיטלי-טכנולוגי, תופסים חלק נכבד ומרכזי 
במגזין בו אתם מעיינים. "כניסת סוכנים לתחום הפיננסי הינה אבולוציה מאוד טבעית שלהם", מבשרת 
לעולמות  הסוכנים  שבמעבר  ובנחיצות  בחשיבות  דנים  ומהראיונות  מהמאמרים  כמה  הכותרות.  אחת 
והעצמתם בפני לקוחותיהם  – למען התפתחותם האישית, המקצועית, הכלכלית  וההשקעות  הפיננסיים 

שיראו בהם עוגן לביטחון כלכלי לאורך זמן. על כך אין מחלוקת בין הסוכנים ליצרנים.

אין מחלוקת גם באשר לחשיבותן של הטכנולוגיה והדיגיטציה בעבודה השוטפת של הסוכנים אשר נהנים 
החברות  נציגי  הצדדים.  בין  ובקשר  הלקוחות  מול  השוטף  בתפעול  להן  המסייעות  החברות  מתמיכת 
מביעים בראיונות את דעתם גם ובעיקר על חשיבותם של סוכני הביטוח כערוץ שיווק מרכזי וחיוני. אלא 

שלטכנולוגיה ולדיגיטציה פנים שונות.

התחרות המתעצמת בעולמות הביטוח והפיננסים מאלצת את החברות לצעדי ייעול וחיסכון. הדיגיטציה 
מקצועית  להתפתח  כדי  המסורתיים  הביטוח  עולמות  את  נוטשים  שהסוכנים  וכמו  לכך.  חשוב  כלי  היא 
ולמען שרידותם הכלכלית, כך גם החברות מפסיקות להישען על ערוץ השיווק המסורתי שלהן – הסוכנים 
– ומשלבות גם ערוצים דיגיטליים ואף שיתופי פעולה עם גורמים מסחריים שדרכם הן משווקות את תכניות 
הביטוח שלהן. וכמו שהמושג היברידי הפך לשגור בעולם הרכב, כך הוא הופך להיות שגור יותר ויותר בעולם 

הביטוח.

ברור שפיצול ערוצי השיווק מעיק על סוכני הביטוח שחשים מאוימים. עבור החברות מדובר על תכתיבי 
המשחק החדש שמכיל תחרות עזה בין החברות - במחיר, ביעילות ובחוויית השירות ללקוח שהופך בררני 
אחרות  אינטראקציות  מכירים  אינם   ,Z-ה ואוטוטו   Y-ה יותר,  הצעירים  הדורות  וגם   X-ה דור  גם  יותר. 
זולת אלה הטכנולוגיות. וזו הסיבה מדוע הסוכנים חייבים להתרחב לעולמות נוספים. ואם אין הם חשים 
מקצועיים מספיק בכולם – שיתופי פעולה עם סוכנים אחרים או הצטרפות לבתי סוכן הם פתרונות טובים 

ויעילים עבורם.

על הסוכנים להבין שיצר ההישרדות וההתפתחות הוא לא רק שלהם, אלא גם של חברות הביטוח ובתי 
שונים  בכלים  אותם  מציידות  עדיין  הן  אותם,  זנחו  לא  החברות  כך.  על  להלין  להם  אל  לכן,  ההשקעות. 
– טכנולוגיה, הדרכות מקצועיות וליווי שוטף. לכן, התפתחות מקצועית לעולמות שאינם מסורתיים היא 
ומכה  מקצועית  התנוונות  למעשה  היא  עיקרי  רווח  כמקור  החברות  על  הסתמכות  להצלחתם.  המפתח 

כלכלית.

קריאה מהנה,
אילן פיש,

עורך המגזין
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הקורונה  שמגפת  מאז  חלפה  משנה  יותר  קצת 
ברחבי  העסקית  הפעילות  על  כבד  צל  הטילה 
העולם כמעט בכל התחומים – מהאטה מסוימת 
נראה  כאשר  כעת,  מוחלטת.  להפסקה  ועד 
שהמגפה דועכת, לפחות בישראל, מסביר ליאור 
רביב, משנה למנכ"ל מגדל ביטוח ומנהל חטיבת 
שינתה  לא  הקורונה  כי  הפצה,  וערוצי  לקוחות 
לשיווק  הקשור  בכל  החברה  של  התכניות  את 
נתן  זה  "היא כמובן עיכבה אותנו, אבל  מוצרים. 
לנו דחיפה מסוימת ל-2021", מציין רביב ומוסיף: 
מוצרים  ארבעה  השקנו  השנה  מתחילת  "כבר 
חדשים, שלושה בתחום הסיכונים ואחד בתחום 

הנסיעות לחו"ל שעבר שדרוג לאור הקורונה".
קפיצה  עם  השנה  את  "התחלנו  מפרט:  רביב 
במטרה   'MAX 'ריסק  מוצר  עם  יצאנו  גדולה. 
לקנות  יוכל  אחד  שכל  כך  מוצרים  מגוון  לייצר 
אנחנו   'MAX ב'ריסק  לו.  שמתאים  מה  את 
מקבעים את הפרמיה, כך שהלקוח בוחר מראש 
מה המקסימום שהוא ישלם. למשל, לקוח בגיל 
שקלים   400 עד  לשלם  רוצה  שהוא  אומר  צעיר 
לו את סכום הביטוח. כאן אנחנו  ואז מתאימים 

התקופה  לסוף  הנחות  מאוד  הרבה  נותנים 
הכיסוי  על  לשמור  ללקוחות  לסייע  כדי 
גם בגילאים מבוגרים, אז פרמיית הריסק 
להחליף  מתיימר  לא  זה  מאוד.  גבוהה 
לתת  אלא  הריסק,  של  המכירות  את 
ומתאים  המוצר  לשיווק  מסלול  עוד 
במיוחד לסוכנים שרוצים לבצע מכירה 
לא  כמובן  זה  ארוך.  לטווח  איכותית 
בכל  שמבקשים  ללקוחות  מתאים 

1X1 עם ליאור רביב

"כניסת סוכנים לתחום הפיננסי 
זו אבולוציה מאוד טבעית שלהם"
ליאור רביב, משנה למנכ"ל מגדל ביטוח ומנהל חטיבת לקוחות וערוצי הפצה, מספר על פעילות החברה בשנה החולפת 
במגוון תחומים ועל התכניות שבקנה  הוא מפרט על הפעילויות של מגדל לקידום סוכני הביטוח ואינו מתרגש מהביקורת 

בעקבות שיתוף הפעולה עם וואלה: "אני לא חושב שזה כעס מוצדק"

מאת אילן פיש, מערכת עדיף

ליאור רביב
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הגנה  לתת  אלא  יותר,  זול  למוצר  לעבור  שנה 
ביטוחית לאורך שנים שגם תעלה ללקוח הרבה 
לשימור  מעולה  פתרון  זה  הסוכנים  עבור  פחות. 
של  המכירות  בינתיים  שנים.  לאורך  הלקוח 

המוצר מתקדמות מאוד יפה.
 – הבריאות  בתחום  הוא  שהשקנו  נוסף  "מוצר 
הקשות  המחלות  מוצר  החדש,  מורחב'  'מזור 
מוצר  זה  בגדול,  אך  ניואנסים  המון  בו  יש  שלנו. 
שנותן גם כיסוי ליותר מקרי מחלות, גם לטרום 
סרטן, הוא מחלק בחלוקה הכי פשוטה בין שתי 
במחלה  מוגדל  פיצוי  נותן  מחלות,  של  קבוצות 
של  תביעות  למספר  הגבלות  אין  מערכתית.  רב 
הפיצוי  סכום  וגם  עצמה  בקבוצה  שונות  מחלות 
הפרמיה.  בעלות  שינוי  ללא  ביותר,  הגבוה  הוא 
בנוסף,  המוצר.  של  הפרמיות  על  ששמרנו  בכך 
היום  ועד  מ-2016  הלקוחות  כל  את  גם  שדרגנו 
עשרות  לקבוצה  שעלה  במהלך  החדש,  למוצר 
את  שלנו  ללקוחות  לתת  כדי  שקלים  מיליוני 

המוצרים הכי טובים והכיסוי הכי רחב".
בתחילת  יצא  רביב,  מציין  אותו  השלישי  המוצר 
החדש.  למשפחה'  'הכנסה  מוצר   – מרץ  חודש 
הראשונה  החברה  היינו  שאנחנו  "אזכיר  רביב: 
רפורמת  אחרי  למשפחה'  'הכנסה  להשיק 
משולם  זה  במוצר  שעברה(,  )בשנה  הריסקים 
המוצר  את  שכללנו  עכשיו,  חודשית.  כקצבה 
ניתן  החדש  במוצר  מרכיבים.  שני  ושיפרנו  הזה 
בדומה  מראש,  נקוב  תשלומים  מספר  לבחור 
מציע  זה   .240 או   180  ,120  - פנסיונית  לקצבה 
ללקוחות מסלול חדש ללא תלות במועד פטירת 
לקבל  לבחור  יכול  הלקוח  לחילופין,  המבוטח. 
לקבוע  למשל,  מסוים,  מועד  עד  הקצבאות  את 
שהוא רוצה שתשולם קצבה עד גיל 67, כי אז הוא 
הסוכן  תפקיד  שלו.  הפנסיה  את  לקבל  מתחיל 
של  מדויקת  בהתאמה  משמעותי  מאוד  כאן 

הכיסוי לצרכי הלקוח ולסיפור האישי שלו.
נוסף במוצר הזה, הוא שאנחנו מאפשרים  "דבר 
לרכוש ריסק עד לגיל מקסימלי - 85. זה מאפשר 
מאוחרים  יותר  בגילים  גם  אותו  לקנות  לך 
בו  יותר  מבוגר  בגיל  גם  למשפחה  הגנה  ולתת 
פוליסות הריסק הרגילות כבר הסתיימו. חשוב 
להדגיש, זה לא מוצר אחד במקום השני, אלא 
מאפשרים לסוכן להציע מגוון מוצרים ולשלב 
ביניהם, כי אנחנו חושבים שהסוכנים הם אלו 
טוב  הכי  הכיסויים  את  להתאים  שיודעים 
עבור הלקוחות שלהם. נתנו להם כאן מגוון 

פוליסה  ימכרו  לא  שהם  כדי  מוצרים  של  רחב 
להרכיב  יכולים  שהם  כיסויים  כמה  אלא  אחת, 

בעצמם עבור הלקוח". 
עליהם  הארבעה  מבין  שהושק,  האחרון  המוצר 
עליו   – לחו"ל  נסיעות  ביטוח  הוא  רביב,  מפרט 
עוד  בקנה  לנו  "יש  הריאיון.  בהמשך  הרחיב 
בחודשים  לסוכנים  נפיץ  שאנחנו  חידושים  כמה 
בתחום  גם  אגב,  שונים.  בתחומים  הקרובים 
לתקן  שמאפשר  לרכב  מוצר  השקנו  האלמנטרי 
ללא  שלנו  הסדר  במוסך  שקל   7,000 עד  נזק 
ללקוח  שנרשמת  ומבלי  עצמית  השתתפות 
ולא  מוצרים  חמישה  הספקנו  בעצם  אז  תביעה. 

ארבעה". 
רביב מציין את התחום האלמנטרי שבו התפתחה 
בשנה האחרונה תחרות רבה בין חברות הביטוח. 
החריפה  האחרונה  בתקופה  התחרות  האמנם 
לעומת העבר, האם היא שונה ובמה זה מתבטא 
ובאילו עולמות ביטוח? "קודם כל, התחרות היא 
מסביר  הוא  תקופה",  כבר  אלא  השנה  רק  לא 
זירת  בהכל.  הכל  מלחמת  "זו  נחרצות:  ואומר 
בחיסכון  גם  בפנסיה,  גם  רותחת  היום  התחרות 
של  שחיקה  רואים  שם  באלמנטר,  ובוודאי 

התעריפים". 
ביטוחי  על  שם  הוא  התחרות  בעניין  הדגש  את 
פוליסות  להציע  החברות  החלו  שבהם  הרכב 
ללקוחות  מאוד  התאים  "זה  לנסועה.  הקשורות 
בטוח  לא  ואני  הקורונה  בתקופת  מסוימים 
שלאורך זמן זה יחזיק, כי אנשים מעדיפים לדעת 
מראש כמה הם ישלמו ולא להיות מופתעים. זה 
את  האיץ  שמאוד  מסוים  מאוד  לפלח  מתאים 
 3,000 לשלם  למה  אומרים  אנשים  כי  התחרות, 
שקל אם אפשר לסגור סיפור ב-1,000 שקל. אני 
לא חושב שנכון לשים את הדגש על מוצר אחד 
שמרכז את התחרות, זה נכון לכל החזיתות. אנחנו 
ניסינו השנה להיות גם אטרקטיבים במחיר, אבל 
לא רק. מפני שבמוצרים שציינתי אותם קודם לכן 
נתנו מחיר תחרותי, אבל הקפדנו שיהיה לנו מוצר 

יותר איכותי מהמתחרים". 

זה נכון כבר לסכם את אירוע הקורונה מבחינת 
מגדל?

"מגדל נמצאת בכל בית בישראל והיא תמונת ראי 
ישראל  מדינת  אם  אז  בישראל.  שקורה  מה  של 
לסכם.  יכולים  אנחנו  גם  אז  לסכם,  מתחילה 
הרוב  שאת  הוא  הזו  בשנה  שלמדנו  מה  אבל 
אנחנו לא יודעים, כך שאם יבוא וריאנט חדש של 
המגפה, דברים יכולים להשתנות. אבל כמו שזה 
נראה, אנחנו חזרנו לשגרה מלאה והזמנו את כל 
להוציא  נערכים  בדיוק  אנחנו  לחזור.  הסוכנים 
את הנחיות הקורונה שעדיין נשארו, אבל אם לא 

תהיה הפתעה - הקורונה מאחורינו".

ביטוח נח"ל: "מענה לכל היעדים 
בעולם לבעלי תו ירוק"

אי  מלאה,  לשגרה  חזרה  על  מדברים  כאשר 
לחו"ל.  הנסיעות  לעניין  להתייחס  שלא  אפשר 
שמיים  של  לשגרה  לחזרה  מההתכוננות  כחלק 
פוליסת  מרץ  בחודש  השיקה  מגדל  פתוחים, 
ביטוח נסיעות מחודשת ומורחבת לבעלי תעודת 
על  מסביר  רביב  בלבד.  מתחסן  או  מחלים 
אחרות  חברות  של  מאלה  הפוליסה  של  הבידול 
מגדל  של  "הפוליסה  התחרות.  מתמקדת  והיכן 
תו  לבעלי  בעולם  היעדים  לכל  מענה  נותנת 
ירוק – מתחסן או מחלים, מה שלא כל החברות 
יודעים  גם  "אנחנו  ומוסיף:  רביב  מציין  נותנות", 
כל  שלא  רפואיים  מצבים  למגוון  פתרונות  לתת 
החברות יודעות לתת היום. בסעיף ביטול נסיעה 
נותנים את ההחזר הגבוה  בעקבות מגפה אנחנו 
בענף - עד 5,000 דולר. אני חושב שאנחנו מאוד 
מובדלים בשירות שלנו בדיגיטל. המוצר נסיעות 
שנים  כמה  כבר  מתקדם  הכי  הוא  שלנו  לחו"ל 
מבחינת היכולת להצטרף דיגיטלית והוא משלם 
את התביעות בתהליך דיגיטלי. אין צורך בכרטיס 
אתה  המזוודה,  לך  אבדה  אם  בחו"ל.  אשראי 
שולח באפליקציה את הקבלה ומקבל תוך שעות 
150 דולר לכרטיס האשראי שלך. מעבר לעובדה 
שהמחיר תחרותי והפוליסה מקיפה, היא כאמור 

ואנחנו  ביטוח  סוכנות  שמקימה  וואלה  של  בפעילות  גאים  מאוד  "אנחנו 
במגדל  ובחרה  החברות  כל  עם  ומתן  במשא  הייתה  היא  בזה.  לה  מסייעים 
יהיו  שהם  וכדי  סוכנים  חברת  היא  שמגדל  יודעים  סוכנים  היכולות.  בגלל 

חזקים הם גם צריכים מגדל חזקה"

ליאור רביב
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את  למצוא  יכול  אתה  ופשוטה.  דיגיטלית  מאוד 
לפתוח  בעולם,  מקום  בכל  אליך  הקרוב  הרופא 
תביעה, לעשות צ'אט עם נציג מכל מקום בעולם 

ובמחיר תחרותי". 
לזלזל  נטו  אנשים  הקורונה  "לפני  מציין:  רביב 
שקיים,  משהו  היה  זה  לחו"ל.  נסיעות  בביטוח 
הם  ומה  צריכים  הם  מה  בחשבון  לקחו  ולא 
מקבלים. העולם אינו כזה ובעולם יש עדיין מגפה 
משתוללת ואשפוזים, ונזקקים להטסות רפואיות 
מסיבות כאלה ואחרות. מדובר על אירוע מורכב 

שאנחנו יודעים לתפעל אותו.
 – הקורונה  לפני  שהשקנו  מוצר  לנו  יש  "בנוסף, 
החבר'ה  את  לעודד  רצינו  לואוקוסט'.  'קולקטיב 
אותו  והשארנו  למחיר  רגישים  שיותר  הצעירים 
לנוסעים עד גיל 44 לנסיעות קצרות של עד 14 יום". 

"וואלה היא לא היחידה שבחרה 
במגדל – גופים רבים רוצים לנצל 

את הדאטה שלהם לטובת הצעות 
ערך בביטוח"

וקבוצת  מגדל  בישרו  אפריל  חודש  בראשית 
וואלה על שיתוף פעולה, במסגרתו מקימה וואלה 
שבבעלותה,  ביטוח  סוכנות  ביטוח,  וואלה  את 
שתשרת את לקוחות קבוצת וואלה. במסגרת זו 

במגדל  ובחרה  ביטוח  חברות  מספר  בחנה  היא 
ביטוח להקמת הפעילות של וואלה ביטוח.

חברת  של  שונים  ביטוח  מוצרי  התכנית,  פי  על 
מגדל ישווקו על ידי וואלה, בהיקף מכירות שנתי 
של כ-40 מיליון שקלים. פעילות המכירה תתבצע 
וואלה  ממותג  באתר  אונליין  דיגיטלי,  באופן 
מגדל  של  הטלפוני  המכירות  מוקד  ובאמצעות 

ביטוח, 'קול מגדל'.
המהלך  לכן  סוכנים,  כחברת  עצמה  רואה  מגדל 
עם וואלה עורר הדים רבים ברשתות החברתיות 
בהן חברים סוכני ביטוח. קשה היה שלא להבחין 
להלך  מתייחס  רביב  כעס.  ששידרו  בתגובות 
את  ומסביר  בפוסטים  שהשתקף  כפי  הרוח 
כעס  שזה  חושב  לא  "אני  הזה:  למהלך  הסיבות 
וואלה  של  בפעילות  גאים  מאוד  אנחנו  מוצדק. 
שמקימה סוכנות ביטוח ואנחנו מסייעים לה בזה. 
היא הייתה במשא ומתן עם כל החברות ובחרה 
שמגדל  יודעים  סוכנים  היכולות.  בגלל  במגדל 
היא חברת סוכנים וכדי שהם יהיו חזקים הם גם 

צריכים מגדל חזקה.
"וואלה היא לא היחידה שבחרה במגדל ובתקופה 
הקרובה יהיו עוד כאלה. יש הרבה מאוד מועדוני 
לקוחות וגופים שמקימים עכשיו סוכנויות ביטוח. 
כל הגופים הללו מבינים ששם המשחק זה דאטה 

והם רוצים להציע הצעות ערך נוספות ללקוחות 
להתעלם  צריכים  ולא  יכולים  לא  אנחנו  שלהם. 
רק  הזה  הפלח  את  להשאיר  לא  ובוודאי  מכך 
יד על הלב, מגדל עשתה  למתחרים אחרים. עם 
השליטה,  מבעל  החל  האחרונות,  בשנים  הכל 
דרך המנכ"ל, דרכי ועד לאחרון העובדים, לכבד 
פעילות  מכל  ולהימנע  הסוכנים  על  ולשמור 
 8 במשך  ראינו  לא   – התוצאה  במבחן  ישירה. 
מהמתחרים  פעילות  מעבירים  שסוכנים  שנים 
שלנו אלינו עקב כך. אני גאה בכך שוואלה בחרו 
להפריע  אמור  לא  בוודאי  שזה  חושב  ואני  בנו 
היו  אם  נעלמת  הייתה  לא  התחרות  לסוכנים. 
מקימים את הסוכנות עם אחד המתחרים שלנו".

הכשרות דיגיטליות לסוכנים
מגדל  קיימה  הסוכנים  עם  מהפעילות  כחלק 
בתחום  לסוכנים  דיגיטליים  מפגשים  ב-2020 
בתשובה  הטווח.  ארוך  והחיסכון  הפיננסים 
לשאוף  צריכים  אליו  הכיוון  זה  האם  לשאלה 
זה,  בתחום  אותם  מלווה  מגדל  וכיצד  הסוכנים 
נמצאים  שכבר  סוכנים  הרבה  "יש  רביב:  עונה 
בתחום הפיננסי. אנחנו, בתכניות העבודה שלנו 
נבחרת  להרכיב  לעצמנו  שמנו   ,2021 לשנת 
בתחום  שלנו  הסוכנים  את  ולמקצע  פיננסית 
הפיננסי. אגב, זו תכנית שרצינו להתחיל באפריל 
את  ודחינו  הקורונה  הגיעה  אז  אבל   ,2020

התכניות האלה כמעט בשנה".
"זו  רביב:  מציין  לתחום,  הסוכנים  כניסת  על 
שכבר  סוכנים  של  טבעית  מאוד  אבולוציה 
הסיכונים  כל  את  ומנהלים  בלקוח  מטפלים 
שהם  מהסיכונים  אחד  עוד  זה  המשפחתיים. 
בלתת  עסוקים  כרגע  ואנחנו  לנהל  צריכים 
גם  וההכשרות שיוכלו להפוך  לכולם את הכלים 
לשחקני פיננסים. כשאתה מגיע ללקוח, תעטוף 
אותו ב-360 מעלות בכל מה שהוא צריך – אם זה 
אתה  בסוף  ופיננסי.  פנסיוני  סיכונים,  אלמנטר, 
רוצה שהלקוח יתייעץ איתך בכל מה שהוא צריך. 
שייקח  אחר  לסוכן  יפנה  שהוא  רוצה  לא  אתה 

בסוף חלק מהפעילות שלך. 
"לכן עשינו השנה הרבה מאוד הכשרות בתחום 
הזה. חלק פרסמנו וחלק נפרסם בקרוב. אנחנו 
השנה,  מתחילת  בתוצאות  גם  זה  את  רואים 
הפיננסית  בפעילות  משמעותי  מאוד  גידול  עם 
כבר  סוכנים  הרבה  ההתחלה.  רק  וזו   - במגדל 
או  הקורונה  מתקופת  כמסקנה  אם  בין  שם, 
כל  חדשים,  הכנסה  מקורות  שמחפשים  כאלו 
לתת  הוא  שלנו  התפקיד  שלו.  מהסיבה  אחד 

1X1 עם ליאור רביב

"הרבה מאוד סוכנים הגיעו למסקנה שהם צריכים להיכנס לתחום הפיננסי, 
ואנחנו החלטנו להרים את הכפפה ולתת להם הדרכה מקצועית בפיננסים, 
להם  נותנת  העסקית  האקדמיה  הכל,  לפני  תחומים.  ובעוד  השלישי  בגיל 

הדרכה כיצד לפתח את העסק שלהם"



להם את הכלים להגיע לשם".
ערך  להעניק  רצון  מתוך  מדובר,  בסוכנים  ואם 
את  מגדל  הקימה  החברה,  לסוכני  מקצועי 
  MIGDAL BUSINESS  FINANCE האקדמיה העסקית
)MBF(. רביב מפרט על התכנים והכלים שניתנים 
יותר  טוב  מענה  לתת  שיוכלו  כדי  למשתתפים 
תכנית  גם  "זו  הלקוחות:  של  המשתנים  לצרכים 
שעברה  בשנה  מושקת  להיות  אמורה  שהייתה 
הקורונה.  בתקופת  התאמות  הרבה  לה  ועשינו 
הסוכן.  למשרד  עסקי  פיתוח  קורס  מעין  זה 
שהם  למסקנה  הגיעו  סוכנים  מאוד  הרבה 
צריכים להיכנס לתחום הפיננסי, ואנחנו החלטנו 
להרים את הכפפה ולתת להם הדרכה מקצועית 
לפני  תחומים.  ובעוד  השלישי  בגיל  בפיננסים, 
הדרכה  להם  נותנת  העסקית  האקדמיה  הכל, 
תכנית  בנינו  שלהם.  העסק  את  לפתח  כיצד 
חיצונית.  מכללה  עם  פעולה  בשיתוף  אקדמית, 
יצאו  והם  הסמכה  תעודת  יקבלו  גם  הסוכנים 
של  טוב  יותר  ולניהול  העסק  לפיתוח  כלים  עם 

המשרד שלהם, כבר עכשיו התגובות מדהימות.
נמצאים בשתי  100 סוכנים שכבר  כרגע  לנו  "יש 
הכשרות של תכנון ומיסוי פרישה ותכנון פיננסי. 
הזה  לקורס  והכשרות.  תכניות  כמה  עוד  לנו  יש 
בכולם.  לטפל  יכולנו  ולא  סוכנים  מאות  נרשמו 
אנחנו כבר מתכננים מחזורים נוספים של אותם 
הסוכנים  של  אדיר  ביקוש  כאן  יש  קורסים. 
שנכשיר אותם בתחום הפיננסי. יש הרבה מאוד 
שהם  אסימון,  אצלם  הפילה  שהקורונה  סוכנים 
ובעניין  המשרד,  של  בהכנסות  עוגן  עוד  צריכים 
הזה זה חלק מתנופת המכירות שראינו  ברבעון 

הראשון של 2021". 

"השקעות ESG - טוב לתשואה, 
לסביבה ולקהילה"

עולה  ההשקעות  נושא  פיננסים,  על  כשמדברים 
הגופים  ידי  על  אומצו   ESG השקעות  הוא.  גם 
כהשקעות  אותן  שרואה  מי  ויש  המוסדיים, 
ראשונים  "היינו  רביב:  ההון.  שוק  את  שישנו 

 ESG השקעות  בתחום  מוצהרת  מדיניות  לקבוע 
ומאז אנחנו רואים שגופים נוספים מאמצים את 
המגמה, אבל עדיין לא באופן כולל כמו במגדל. 
להפניית  התחייבנו   ,ESG מדיניות  יצרה  מגדל 
למעלה מ-3 מיליארד שקל בשנה מהיקף התיק 
שלא  השקעות  קרי   ,Net Positive להשקעות 
בחברה,  או  בסביבה  מפגיעה  שנמנעות  רק 
כמובן  ועומדות  חיובי  לשינוי  תורמות  אף  אלא 
מותאמת  תשואה  של  הרגילים  בסטנדרטים 
יציאה הדרגתית  סיכון. במקביל, הכרזנו שנבצע 
מהשקעות שאינן תואמות את המדיניות, בקצב 
מסלולי  בהמשך  ונשיק  בשנה   10% לפחות  של 

ESG ייעודיים.
שוק  מרשות  חוזר  קיבלו  המוסדיים  "הגופים 
ההון - שגם היא יצאה אחרי ההכרזה של מגדל 
אני  הזה.  בתחום  להשקעות  להיערך  שעליהם   -
מדיניות  שאישרה  חברה  מכיר  ולא  חושב  לא 
ובעניין הזה אנחנו מאוד מובילים  כזו,  השקעות 
אני  חיובי,  דבר  וזה  מאחר  כולם.  לפני  והרבה 
את  יאמצו  האחרים  הגופים  שגם  מקווה  מאוד 

המדיניות הזו". 
רביב,  מוסיף  פשוטה",  מאוד  היא  "החשיבות 
המוסדיים  הגופים  הזה.  מהעולם  חלק  "אנחנו 
על  מיליארדים  משקיעים  לבדה  בישראל 
שהם  בדברים  משקיע  וכשאתה  מיליארדים 
טובה  השקעה  מחזיר  גם  אתה  לסביבה,  טובים 
אפשר  אי  ולקהילה.  לסביבה  טוב  מחזיר  וגם 
הרבה  נוצרה  שלנו  המדיניות  זה.  את  לנתק 
מהשטח  הצורך  עלה  כשבמקור  החוזר,  לפני 
גיא  הגיע  ואז  'ירוק',  השקעות  מסלול  לאפשר  
פישר, מנהל חטיבת ההשקעות, ויזם מהלך גדול 
בהרבה. מעבר לעובדה שזה יעשה טוב לתשואה, 
אם  אגב,  ולקהילה.  לסביבה  טוב  יעשה  גם  זה 
מסתכלים על התכניות שהכריז עליהן לאחרונה 
שבשנים  רואים  ביידן,  ג'ו  הברית  ארצות  נשיא 
הקרובות יזרמו מיליארדים לכיוון הזה. זו מגמה 
עולמית שטוב מאוד להוביל בה, כי העולם הולך 

לשם בוודאות". 

את המגמה הירוקה מבקשים במגדל להנחיל לא 
רק אצל המשקיעים, אלא פנימה בחברה. "אנחנו 
ערטילאי,  באופן  השקעות  על  רק  מדברים  לא 
וגם  העובדים  בקרב  להפנים  מתכוונים  אלא 
צמצמנו  ירוקה.  חברה  היא  שמגדל  הסוכנים 
בדפוס  בטפסים,  השימוש  את  אחוזים  בעשרות 
גדול  מאוד  גדול  אחוז  העברנו   - פיזי  ובדואר 
לדיגיטל, חילקנו לכל העובדים בקבוקים וכוסות 
חד  בכלים  משימוש  להימנע  כדי  חמה  לשתייה 
שאין  אותם  להרגיל  כדי  ועוד  זאת  כל  פעמיים, 
מה לעשות, אם אנחנו נמשיך לייצר זבל בכמויות 
ולהשתמש בדברים מזהמים בלי לקחת בחשבון 

את ההשלכות, נגיע לעולם עמוס בזבל. 
בכנס   ESG-ה לתחום  הסוכנים  את  "חשפנו 
חוזרים  אנחנו  שבועות.  מספר  לפני  שערכנו 
לשלב  ונוכל  הסוכנים  עם  פיזיים  למפגשים 
עם  ומתן  במשא  אנחנו  שלנו.  בפעילות  אותם 
חברות מהתחום הזה שיתחילו להציע באמצעות 
אתה  אם  למשל  משלימים,  מוצרים  הסוכנים 
במקביל  יוכלו  מגדל  סוכני  אז  פרטי,  בבית  גר 
למכירת ביטוח הדירה, להציע ללקוח הטבה על 
פאנלים סולריים במחיר מיוחד ללקוחות מגדל. 
להיות  לסוכנים  יאפשרו  כאלה  פעולה  שיתופי 

חלק מהמהפכה הזו". 
כאשר נשאל רביב מה הם היעדים של מגדל לשנת 
2021, הוא שב ומדבר על סוכני הביטוח: "ב-2021 
אנחנו רוצים לפני הכל להגדיל את כמות הסוכנים 
תהליכים  מאוד  הרבה  עשינו  במגדל.  הפעילים 
ולמרות הקורונה המשכנו בתנופת גיוסים וגייסנו 
מאות סוכנים. מתחילת השנה פתחנו בתהליכים 
מאוד מואצים של גיוסים ובתהליכים נוספים של 
יעד  זה   – חדשים  סוכנים  של  וקליטות  הכשרות 

מרכזי שלנו.  
הסיכונים  של  בהיבט  הסוכנים  את  "מיקדנו 
ו'מנהלים  פיקס'  'פנסיה  של  התנעה  והמשך 
מביא  וזה  ענק  מאמץ  שם  השקענו  פיקס'. 
הניוד  הגברת  של  בפנסיה  פנטסטיות  תוצאות 
כדי  מהתחומים,  אחד  לכל  תכנית  בנינו  הנכנס. 

שנראה צמיחה מאוזנת בכל קווי העסקים.  
להתניע  יכולנו  שלא  דברים  הרבה  לנו  "יש 
אירוע  את  אלו  בימים  מכינים  אנחנו  ב-2020. 
 – שלנו  המצטיינים  לסוכנים  השנתי  ההוקרה 
'גדולים במגדל'. זו תהיה עוד הזדמנות להיפגש. 
לסוכנים  וקראנו  החברה  משרדי  כל  את  פתחנו 
שזה  ארוכה  תקופה  אחרי  אלינו  ולהגיע  לחזור 
לא התאפשר. אם הרבעון הראשון מסמן משהו 

ל-2021, אז תהיה לנו שנה מדהימה". 

ESG ומאז אנחנו  "היינו ראשונים לקבוע מדיניות מוצהרת בתחום השקעות 
רואים שגופים נוספים מאמצים את המגמה, אבל עדיין לא באופן כולל כמו 
במגדל. מגדל יצרה מדיניות ESG, התחייבנו להפניית למעלה מ-3 מיליארד 
שקל בשנה מהיקף התיק להשקעות Net Positive, קרי השקעות שלא רק 
שנמנעות מפגיעה בסביבה או בחברה, אלא אף תורמות לשינוי חיובי ועומדות 

כמובן בסטנדרטים הרגילים של תשואה מותאמת סיכון"
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ביטוח מותאם אישית הוא מושג ששומעים עליו 
רבות בשנים האחרונות. תעשיית הביטוח נמצאת 
שם באופן גלובלי, כך גם עולם הביטוח הישראלי, 

בפרט בביטוח האלמנטרי.
הפניקס  בחברת  קיים  אישית  מותאם  "ביטוח 
את  בענף  ראשונים  השקנו  אז   .2005 משנת  עוד 
'הפניקס צעיר'", מציין מוטי מור, משנה למנכ"ל 
ומנהל תחום ביטוח כללי בהפניקס. "באותן שנים 
תחום זה התחיל להתפתח גם באנגליה ובארה"ב. 
לאורך השנים, עלות יישום הטכנולוגיה השתפרה 

1X1 עם מוטי מור

"טעות לחשוב שעולם דיגיטלי מחליף את 
הצורך במקצוענות. אין ולא יהיה תחליף 

להיכרות האישית, לשיחה ולאמפטיה 
לצרכי הלקוחות והסוכנים"

ומנהל  למנכ"ל  משנה  מור,  מוטי 
תחום ביטוח כללי בהפניקס, מתאר 
הפכה  טכנולוגיות  הטמעת  כיצד 
לכלי מרכזי והכרחי לטיוב הפעילות 
מול סוכני הביטוח והלקוחות ומסביר 
היא  בהפניקס  מקצועיות  כמה  עד 
ערך מוביל  בקשר לערוצי ההפצה 
הכריזה  "הפניקס  מבהיר:  הוא 
שפועלת  היברידית  חברה  שהיא 
ישירים  לקוחות  ומול  סוכנים  מול 
בשקיפות ובהוגנות. אני מאמין שרוב 
הסוכנים מבינים זאת ומעריכים את 

הפניקס על כנותה"

מאת אילן פיש, מערכת עדיף

מוטי מור
| צילום:  ענבל מרמרי
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מגוון  למצוא  ניתן  וכיום  משמעותית  הוזלה  ואף 
הרכב.  בענפי  רק  ולא  אישית  מותאמים  מוצרים 
של  לנפח  יגיעו  ברכב   UBI מוצרי  להערכתי, 
לזכור  צריך  כ-50%-30% מביטוחי הפרט, אולם 
שמערכות הליבה של חברות הביטוח לא תומכות 
מוצר  שאת  הסיבות   אחת  זו  מלא.  באופן  בכך 
ק"מ,  לפי  אטרקטיבי  ביטוח  דרייב',  'הפניקס 
הקמנו עם חברת הסטארטאפ במבי דינמיק וכך 
פלטפורמה  על  המבוסס  חדשני  מוצר  שילבנו 
יישום  את  קושר  אשר  מור  מסביר  דיגיטלית", 
טכנולוגיות  להטמעת  האישית  ההתאמה 

המאפשרות זאת.
נראה שמשבר הקורונה האיץ את התהליך בשנה 
האחרונה והוא היווה קטליזטור לכיוון של ביטוח 
היקף  פי  על  בתשלום  למשל   – אישית  מותאם 
מהמשבר,  היציאה  עם  עסק.  בביטוח  או  נסועה 
עולה השאלה האם המגמה הזו תמשיך ותתפתח 
או שעם תום הקורונה נראה האטה במגמה. מור: 
האלה  הביטוחים  את  שמייחד  שמה  סבור  "אני 
הוא ההוגנות בפרמיה המשולמת על ידי הלקוח. 
לפני כעשור יצאנו עם סדרת מוצרי ה'אקסטרה' 
מכרו  הפניקס  סוכני  אז,  עד  קטנים.  לעסקים 
תנאים  אותם  עם  עסק  לבתי  אחידה  פוליסה 
וחריגים הן לבתי מלאכה והן לחנויות ולמשרדים. 
היום ניתן לראות שלמרבית החברות יש מוצרים 
דומים לאלו של הפניקס ואין לי ספק שהם נוצרו 
לאור בקשות של סוכני הביטוח. לסוכני הפניקס 
פוליסה מותאמת  וקל למכור  יותר פשוט  הרבה 
עוד  שהחלה  שהמגמה  להניח  שניתן  כך  אישית, 

לפני הקורונה תמשיך ותתפתח". 
מדברים הרבה על הטמעת הטכנולוגיה בממשק 
המשתמש אל מול הלקוח או ביכולת שלו להעביר 
מפרט  מור  הביטוח.  לחברת  ותמונות  מסמכים 
על הפעולות של הפניקס בהטמעת  טכנולוגיות 
במערכות  ובכלל  שלה  הליבה  במערכות  גם 
הפעילות:  את  לטייב  מנת  על  שלה  הפנימיות 

בשנתיים  אסטרטגי  באופן  השקיעה  "הפניקס 
טכנולוגיה  לקידום  רבים  משאבים  האחרונות 
לסוכנים.  והן  למבוטחים  הן  משתמש,  וממשקי 
בדחיפה  משוגרים  והחיוויים  המיידעים  ככלל, 
השונות  הבקשות  סטטוס  אודות  ומעדכנים 
בפעילותו  אירועים  ועל  החברה  מול  הסוכן  של 
לסוכנים  תביעה  חדרי  בנינו  לקוחותיו.  למול 
שליחת  מאפשרים  שאנו  וכמובן  ולמבוטחים 
מנגנונים  פיתחנו  אמת.  בזמן  ותמונות  מסמכים 
התממשקות  לרבות  אוטומטיות,  הפקות  של 

למערכות המכירה של הסוכנים". 
שיש  מבינים  "אנחנו  לכך:  בהקשר  מוסיף  מור 
של  וללקוחות  ישירים  ללקוחות  שונים  צרכים 
מקבילים.  ערוצים  בשני  פועלים  ולכן  סוכנים 
זאת  לראות  וניתן  חפיפה,  יש  שלעיתים  כמובן 
טסלה,  רכבי  לביטוחי  שבנינו  בפלטפורמה 
הביטוח  תנאי  גם  כמו  ההצטרפות,  תהליך  שם 
והפרמיה, אחידים ואינם תלויים בערוץ ההפצה".

האם נעשו פעולות דומות גם אל מול הסוכנים 
כדי להקל עליהם?  

בכדי  רבים  משאבים  משקיעים  אנו  "בהחלט. 
הפניקס.  לסוכני  נוחה  עבודה  סביבת  לייצר 
הדבר בא לידי ביטוי בצמצום התלות של הסוכן 
פיתוח  וכמובן  ביצוע  סמכויות  הרחבת  בחברה, 
מולנו  לפעול  לסוכן  שיסייעו  דיגיטליים  כלים 

בצורה יעילה". 

"מדידה אמיתית של מקצוענות 
מתבטאת בתשואה שהשיגה 

החברה על ההון הנדרש" 
להצלחה  מפתחות  הם  ומקצוענות  ידע 
הציבור  על  שעברה  הקשה  השנה  ולצמיחה. 
מור  החשיבות.  את  הדגישה  ובעולם  בישראל 
בהפניקס:  המקצוענות  תפיסת  על  מסביר 
קשר  וללא  תמיד  קיים  במקצועיות  "הצורך 

לחובבנות  מקום  אין  החולפת.  השנה  לאירועי 
בהפניקס  אצלנו  בסדר'.  ה'יהיה  ולתרבות 
ביטוי  לידי  בא  זה  מוביל.  ערך  היא  מקצועיות 
זאת  לראות  ניתן  תחום.  ובכל  יחידה  בכל 
והשמאות  הסיקור  ביחידת  התביעות,  במערך 
פחות  לפני  כולה.  החברה  ולאורך  הפנימית 
והקמנו  פרו'  'הפניקס  עם  לדרך  יצאנו  משנה 
זה  כללי  בביטוח  ומקצועיות.  מתמחות  יחידות 
בא לידי ביטוי בהפרדה בין פעילות ענפי הפרט 
לפעילות הענפים העסקיים. בהקמה של יחידה 
ובהקמת  בינוניים  בעסקים  שמתמחה  חדשה 
יחידה של מנהלי תיקי סוכן. הפירות של המהלך 
הסוכנים  רצון  בשביעות  ביטוי  לידי  באים  כבר 
ובתוצאות הכספיות של התחום ואני מברך על 

כך".

כאשר  הביטוח  עולם  נמדד  לדעתך  במה 
את  משפרים  וכיצד  מקצוענות  על  מדברים 

המקצוענות הזו? 
של  היכולת  הוא  הביטוח  ענף  את  שמייחד  "מה 
חברה לנהל סיכונים ולכמת אותם. בביטוח כללי, 
החיתום,  בתנאי  ביטוי  לידי  בא  הסיכונים  ניהול 
ביטוח  ממקרי  לקחים  הפקת  מקצועי,  בסיקור 
כימות  המשנה.  מבטחי  של  בידע  ובשימוש 
נתונים  ובניתוח  בתמחור  ביטוי  לידי  בא  הסיכון 
מקצוענות  של  אמיתית  מדידה  מעמיק.  באופן 
ההון  על  החברה  שהשיגה  בתשואה  מתבטאת 
אינטגרלי  לחלק  הופך  הסולבנסי  נושא  הנדרש. 
יסייע  שזה  בטוח  ואני  הביטוח  חברות  מניהול 

בשיפור המקצוענות בענף".

ורבות  ויותר,  יותר  לדיגיטלי  שהופך  בעולם 
מהפעולות הופכות למכניות, באיזה שלב יבוא 
 – ומקצוענות  בידע  הצורך  מכל  ביטוי  לידי 
במקומות  אולי  בחיתום,  בתביעות,  במכירה, 

אחרים?
"טעות לחשוב שעולם דיגיטלי מחליף את הצורך 
פייסבוק,  כמו  חברות  של  בחינה  במקצוענות. 
אמזון, גוגל ואפל ממחישה זאת יותר מכל הסבר 
לידי  תבוא  המקצוענות  דיגיטלי  בעולם  אחר. 
למידת  של  מתקדמים  מודלים  באמצעות  ביטוי 
מכונה ובינה מלאכותית. אולם, יש מקומות בהם 
ובחינה של המוח  יהיה תחליף לשיקול דעת  לא 
מכירה,   – המקומות  בכל  נכון  הדבר  האנושי. 

"מתוך מטרה להבין לעומק את צרכי הסוכנים ולתת מענה אמיתי לאתגרים 
החדשים, אנו מקיימים באופן קבוע שיחות במסגרת שולחנות עגולים ופגישות 
מיישמים  ואנו  החברה,  מסוכני  טובים  רעיונות  עולים  זו  במסגרת  אישיות. 
יום,  של  בסופו  שכן  קשובים,  להיות  חייבים  לכך.  בהתאם  פתרונות  ונותנים 

הסוכנים מודעים לצרכיהם ואנו עושים הכל על מנת לתת מענה הולם"
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תחליף  יהיה  ולא  שאין  כמובן  ותביעות.  חיתום 
לצרכי  ולאמפטיה  לשיחה  האישית,  להיכרות 

הלקוחות והסוכנים".

"אנחנו משקיעים רבות בכדי 
לסייע לסוכני הפניקס להתמודד 

עם התמורות בענף"
מסביר  הסוכנים,  פעילות  את  היטב  שמכיר  כמי 
הידע  מבחינת  לחיזוק  זקוקים  הם  היכן  מור 
שלהם, אילו בקשות הם מפנים לחברה בעניין זה. 
"אכן אני מכיר היטב את עולם הסוכנים ואני יכול 
הביטוח  סוכני  שלמרבית  מלא  בביטחון  לומר 
המוצרים  והתאמת  בייעוץ  ורב  עשיר  ידע  יש 
זה  לידע   - מכירים  הם  אותו  ללקוח  והכיסויים 
הפעילות  בכל  מעורב  הביטוח  סוכן  רב.  ערך  יש 
של לקוחותיו, בניגוד לעובד חברה שרואה נדבך 

מאוד מסוים של הלקוח", מסביר מור.
לדבריו, "עיקר החיזוק אותו הסוכנים מבקשים 
אנחנו  בענף.  מהתמורות  כתוצאה  מגיע 
לסוכני  לסייע  בכדי  רבות  משקיעים  בהפניקס 
הדבר  תמורות.  אותן  עם  להתמודד  הפניקס 
בא לידי ביטוי בהדרכות אודות מוצרים חדשים 
להתאמת  הסוכן  בליווי  וכן  סייבר  ביטוח  כמו 

המשרד לעידן החדש".
אלמנטרים  סוכנים  של  כניסה  מזהה  מור 
סוכנים  של  כניסה  ולחילופין  אחרים  לתחומים 
"השקת  האלמנטר.  לתחום  אחרים  מתחומים 
סוכני  בקרב  גדול  עניין  יצרה  דרייב'  'הפניקס 
למד  אני  ומכאן  פיננסים  וסוכנים  חיים  ביטוח 
אני  הסוכנים.  משרדי  של  התרחבות  יש  שאכן 
לתת  הסוכן  על  שכן  נכון,  מהלך  שזה  חושב 
הדאטה  את  נכון  ולנצל  ללקוחותיו  מלא  מענה 
מכניסה  שנמנעו  חיים  ביטוח  סוכני  שברשותו. 
הוצאות  הגדלת  של  חשש  מתוך  לאלמנטרי 
דיגיטליים  מוצרים  למכור  כעת  יכולים  המשרד, 
מור  מתאר  יותר",  גבוהים  רווח  משולי  וליהנות 

את המגמה. 
מנכ"ל הפניקס, אייל בן סימון, הכריז על השנה 
הזו כשנת הסוכן בהפניקס. מור מסביר כיצד זה 
הסוכנים:  עם  הפעולה  בשיתופי  ביטוי  לידי  בא 
קבוצת  מנכ"ל  ידי  על  שטופל  הראשון  "הנושא 
בין  ברורים  גזרה  גבולות  הגדרת  הוא  הפניקס 
יתרון  מתן  עם  הסוכנים,  לערוץ  הישיר  הערוץ 
מטרה  מתוך  בנוסף,  הסוכנים.  לערוץ  מובהק 
מענה  ולתת  הסוכנים  צרכי  את  לעומק  להבין 
באופן  מקיימים  אנו  החדשים,  לאתגרים  אמיתי 

קבוע שיחות במסגרת שולחנות עגולים ופגישות 
אישיות. במסגרת זו עולים רעיונות טובים מסוכני 
החברה, ואנו מיישמים ונותנים פתרונות בהתאם 
לכך. חייבים להיות קשובים, שכן בסופו של יום, 
ואנו עושים הכל על  הסוכנים מודעים לצרכיהם 

מנת לתת מענה הולם".

ראינו חברת ביטוח אחרת חותמת על הסכם עם 
פעולה  שיתוף  יצרה  אחרת  גדול.  חדשות  אתר 
יוצרת  הפניקס  האם  חניה.  אפליקציית  עם 

שיתופי פעולה דומים?
"הפניקס הכריזה שהיא חברה היברידית שפועלת 
בשקיפות  ישירים  לקוחות  ומול  סוכנים  מול 
של  שונים  סוגים  בענף  למצוא  ניתן  ובהוגנות. 

'שיתופי פעולה' שנועדו להסוות פעילות ישירה. 
אני מאמין שרוב הסוכנים מבינים זאת ומעריכים 

את הפניקס על כנותה".

הקרובה  בשנה  נראה  חדשים  מוצרים  אילו 
מטעם הפניקס?

"אני מעדיף לשוחח על הקיים ולא על מה שאולי 
יהיה בעתיד. יחד עם זאת, אני יכול להבטיח שיש 

למה לצפות".

1X1 עם מוטי מור
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שירותי  כל  כמו  לחו"ל,  נסיעות  ביטוח  תחום 
התעופה ברחבי העולם, ספג זעזוע גדול בעקבות 
היחידי  שעיסוקה  חברה  עבור  הקורונה.  משבר 
משמעותי  המשבר  הנסיעות,  ביטוחי  תחום  הוא 
בתחומי  שפועלות  חברות  אצל  מאשר  בהרבה 
גם  ענפות  פעילויות  ומקיימות  רבים  ביטוח 

בתחומים נוספים – כספים והשקעות.
הביטוח  סוכנויות  מנכ"לית  סגל,  רונית 
משתפת   ,DavidSheild-ו  PassportCard
בריאיון עמה כיצד באו לידי ביטוי הקשיים ואילו 
"הקושי  המצב:  את  לייצב  כדי  נדרשו  פעולות 
טיסות  כשאין  הפעילות.  בחוסר  הוא  המרכזי 
לחו"ל אין ביטוח נסיעות ואם לא מנהלים משבר 
אזי  טווח,  ארוכת  אסטרטגיה  מתוך  כזה  אקוטי 
מתבהר.  כשהמצב  לפעילות  לחזור  מאוד  קשה 

1X1 עם רונית סגל

"אנחנו עדים למגמה חיובית בה סוכני 
הביטוח הצליחו להגדיל את נתח השוק 

באופן דרמטי, לעומת הערוצים המסורתיים 
כמו סוכני נסיעות וחברות אשראי"

רונית סגל, מנכ"לית סוכנויות הביטוח 
 ,DavidSheild-ו  PassportCard
כך  על  מצביעה  זו  מגמה  מציינת: 
שגם הציבור מבין את חשיבותו של 
מאמינה  ואני  בתהליך  הביטוח  סוכן 
שהמגמה תתגבר עם הזמן  בריאיון 
כניסתה לתפקיד  מקיף ראשון מאז 
בחודש פברואר השנה, היא מסבירה 
על קשיי השנה האחרונה והפעולות 
שננקטו כדי לצלוח את המשבר ואף 

לצמוח ממנו

מאת אילן פיש, מערכת עדיף

רונית סגל
| צילום יוסי צבקר
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לשמחתי, פעלנו נכון ודאגנו לשמר בתקופה הזו 
משאבי  מבחינת  ועוצמותיה  החברה  נכסי  את 
אסטרטגיית  וניהול  טכנולוגיות,  יכולות  אנוש, 
יציאה. גם הפעילות של DavidShield שצמחה 
המשבר  את  לצלוח  רבות  סייעה  הזו  בתקופה 

ולאזן מעט את הזעזוע".
התפעול  סמנכ"לית  השאר  בין  שהייתה  כמי 
של  ההקמה  את  שהובילה  וכמי  הקבוצה  של 
פעילות TravelCard אוסטרליה ופספורטכארד 
גרמניה, מתבקשת סגל להסביר מהם קווי הדמיון 
בין השפעת משבר הקורונה על הפעילות בישראל 
לזו של החברה בחו"ל – ובכלל מול חברות בחו"ל 
הפועלות בתחום ביטוחי הנסיעות. "באופן כללי, 
רבים  דמיון  קווי  ישנם  הנסיעות  ביטוח  בתחום 
הלקוח  צרכי  השונות.  במדינות  השווקים  בין 
פתרונות  לתת  שיודע  מצוין  נסיעות  לביטוח 
תפקידו  גם  גבולות.  וחוצה  גלובלי  הוא  ייחודיים 
של סוכן הנסיעות דומה מאוד בישראל, בגרמניה 
ובאוסטרליה, כגורם מקצועי המייעץ ללקוחותיו. 
משבר הקורונה העולמי אף צמצם את השונות. כל 
העולם התמודד עם אותה סיטואציה של הפסקת 
וצורך במידע עדכני על  הפעילות, סגירת גבולות 
היא  מאוד",  גבוהה  בתדירות  המשתנה  המצב 

משיבה.

ארבעה סוגי שחקנים בשוק
הקורונה  משבר  שייצר  לתובנות  מתייחסת  סגל 
תמיד,  יש  "משברים  משברים.  עם  להתמודדות 
עצימותם  בהיקפם,  ביטוי  לידי  בא  בינם  ההבדל 
ייחודי  הוא  הקורונה  שמשבר  ספק  אין  ומשכם. 
מהבחינה הזו ולא חווינו עד היום משהו שאפילו 
עם  להתמודד  הדרך  זאת,  עם  לזה.  מתקרב 
הטובה  והדרך  דומה  להיות  אמורה  משברים 
תרחישים  מגוון  שגרה  בעת  ליצור  היא  ביותר 
מתודולוגי  באופן  ולתכנן  המשבר  את  המדמים 
הארגון,  משבר,  בשעת  ממנו.  היציאה  דרכי  את 
את  לנווט  חייב  בסערה,  מיטלטלת  כספינה 
עצמו מחדש מהר ככל האפשר, לזהות את 'חוף 
המבטחים' שלו ולכוון את עצמו אליו, גם אם הוא 

נראה רחוק כרגע".

בעקבות  הפוליסה  בתנאי  חלו  שינויים  אילו 
המשבר?

ל'מצבי  רחב  מענה  לתת  באה  כיום  "הפוליסה 
בנסיעתו.  לפגוש  עלול  הלקוח  אותם  קורונה', 
מיועדים  בפוליסה  החדשים  מהכיסויים  חלק 
נותנים  וחלק  נסיעתו  טרם  ללקוח  ביטחון  לתת 

מענה בזמן הנסיעה. השינויים המרכזיים שבוצעו 
בפוליסה הם:

1. כיסוי למקרה של בידוד בארץ או בחו"ל.
או  בארץ  בנגיף  הידבקות  של  למקרה  כיסוי   .2
לביטול/ בכיסוי  והן  הרפואי  בכיסוי  הן  בחו"ל, 

קיצור/הארכה של הנסיעה.
של  סימפטומים  עקב  נסיעה  לביטול  כיסוי   .3
גם ללא מחלה   – הנגיף בכניסה לשדה התעופה 

פעילה.
"כמו כן, אנו ערים לשינויים הרבים שמתרחשים 
הכיסויים  את  להתאים  דואגים  ולכן  יום  מדי 
למציאות המשתנה. כך לדוגמה, כיסוי בגין בידוד 
שהם  מפני  למחוסנים  משמעותי  פחות  אמנם 
הילדים  אולם  לבידוד,  להיכנס  נדרשים  אינם 
שלהם שאינם מחוסנים, בהחלט יכולים להיכנס 
ילדים  לבידוד. לכן הרחבנו את הכיסוי גם עבור 

שנשארים בבית ולא טסים".

נתונה  שהפוליסה  לכך  גורם  המצב  האם 
לשינויים תכופים? 

"ברגע שהבנו את האתגרים שהקורונה מייצרת לנו 
גם הפוליסה  ובנינו את המענה המתאים ללקוח, 
התייצבה. מה שכן ממשיכים להשתנות אלו תנאי 
התחלואה  שמצב  ככל  הפוליסה.  של  ההפעלה 
מתרחבים.  הפוליסה  תנאי  כך  ומתבהר,  משתפר 
אם בעבר תקופת הביטוח המקסימלית הייתה 30 
ימים בלבד, כיום אנחנו מאפשרים תקופת ביטוח 
עד  צעירים  לנוסעים  ימים   180 ועד  ימים   60 של 
רכישת הפוליסה  בנוסף, במהלך המשבר   .30 גיל 
הייתה מוגבלת ל-30 ימים לפני הנסיעה, כיום ניתן 
גם  הנסיעה.  לפני  ימים  מ-90  החל  אותה  לרכוש 
אוכלוסיית המבוטחים התרחבה וחזרה למציאות 
של טרום המשבר ללא מניעה לבטח בכל גיל ובכל 

מצב רפואי".
ביטוחי  בתחום  החברות  בין  לתחרות  באשר 
הנסיעות לחו"ל, סגל מזהה ארבעה סוגי שחקנים 

בשוק: 
מתמחים  יצרנים  הם  אלו   – איכות  "שחקני 

שעיסוקם העיקרי הינו ביטוח נסיעות. ההשקעה 
בכל  וזמינים  גדולים  שירות  במערכי  הגדולה 
יוצאת  שירותית  הבטחה  נותנת  בעולם,  מקום 

דופן ומחיר יותר יקר.
מאוד  שעובדים  יצרנים  הם  אלו   – מחיר  שחקני 

'רזה' ותהילתם היא מחיר הכיסוי האטרקטיבי.
שחקני 'מוצר על המדף' – אלו הם יצרנים גדולים 
שעובדים בכל קווי המוצרים ומוסיפים גם ביטוח 
נסיעות כמוצר מדף משלים לטובת סוכני הבית 

שלהם.
שמשתמשים  יצרנים  הם  אלו   – 'לידים'  שחקני 
של  דאטה-בייס  לבנות  בכדי  נסיעות  בביטוח 
לקוחות מתוך מטרה להציע להם בהמשך הדרך 

מוצרי ביטוח אחרים במכירה ישירה".

בלעדיות לסוכן על הלקוחות 
שמגיעים דרכו

בשתי הסוכנויות אותן היא מנהלת, ערוץ השיווק 
האחרונה  שהשנה  ביטוח,  סוכני  הוא  העיקרי 
ביטוחי  בתחום  במיוחד  עבורם,  קלה  הייתה  לא 
הנסיעות. סגל מסבירה כיצד התנהל הקשר מולם 
ולסוגיות  לבעיות  בקשר  פעלה  החברה  וכיצד 
שהם העלו: "סוכני הביטוח הם שותפינו לפעילות 
יצרנו את המובילות  ויחד איתם  מיומנו הראשון 
המכירות,  את  עצרה  אומנם  הקורונה  בענף. 
מוקד  בינינו.  התקשורת  את  עצרה  לא  היא  אך 
התקופה  כל  לאורך  רציף  באופן  פעל  הסוכנים 
וללקוחותיהם.  לסוכנים  מענה  לתת  והמשכנו 
נפגע,  שלא  רק  לא  ההדדי  האמון  לשמחתנו, 
על  שבוצע  האחרון  ובסקר  התחזק  אפילו  אלא 
זכתה  פספורטכארד  הביטוח,  סוכני  לשכת  ידי 
במקום הראשון לאחר שכ-85% מסוכני הביטוח 
של  הפוליסה  כי  ענו  נסיעות  ביטוח  שמוכרים 

פספורטכארד היא הנמכרת ביותר".  

לסוכנים  הזו  בתקופה  לך  יש  בשורה  איזו 
שעובדים עם החברה?

הנסיעות  ביטוח  את  הפך  הקורונה  "משבר 

הדורש  למוצר  מדף'  מ'מוצר  הנסיעות  ביטוח  את  הפך  הקורונה  "משבר 
התאמה אישית ומקצועית עבור המבוטח ובהתאם ליעד אליו הוא נוסע. המצב 
כיום דינאמי וסוכני ביטוח נדרשים לתת מענה ללקוחותיהם במצבים שונים, 
כשהיכולת לשלוט ולהתעדכן באופן קבוע בכל רזי ביטוח הנסיעות בתקופה 

הזו, דורש זמן רב, מאמץ ומקצועיות"
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אישית  התאמה  הדורש  למוצר  מדף'  מ'מוצר 
אליו  ליעד  ובהתאם  המבוטח  עבור  ומקצועית 
ביטוח  וסוכני  דינאמי  כיום  המצב  נוסע.  הוא 
במצבים  ללקוחותיהם  מענה  לתת  נדרשים 
שונים, כשהיכולת לשלוט ולהתעדכן באופן קבוע 
בכל רזי ביטוח הנסיעות בתקופה הזו, דורש זמן 

רב, מאמץ ומקצועיות.
"היתרון הבולט שאנו מעמידים לרשות סוכנינו, 
הוא מוקד המכירות שלנו באמצעות ה'לידומט', 
הסוכנים  לרשות  שעומדת  פנימית  מערכת 
הפוליסה,  על  מקיף  הסבר  עבורם  ומבצעת 
הכיסויים, הקלטת שיחת המכירה והחיתום והכל 
בשקיפות מלאה מול שותפינו הסוכנים ובעמלה 
מלאה. ולא פחות חשוב, אנחנו מבטיחים לסוכן 

בלעדיות על הלקוחות שמגיעים דרכו". 

מהי החשיבות של איש מקצוע - סוכן ביטוח - 
החשיבות  היכן  לחו"ל?  נסיעות  ביטוח  בשיווק 

באה לידי ביטוי?
נובעת מהיותו איש  "חשיבותו של סוכן הביטוח 
מקצוע. ביטוח נסיעות, כמו כל ביטוח אחר, דורש 
התאמת הכיסוי למבוטח, וראוי שרק איש מקצוע 
יבצע זאת. כיום אנחנו עדים למגמה חיובית בה 
השוק  נתח  את  להגדיל  הצליחו  הביטוח  סוכני 
באופן דרמטי, לעומת הערוצים המסורתיים כמו 
סוכני נסיעות וחברות אשראי. הסוכנים מחזיקים 
ערוצי  כלל  מבין  ביותר  הגבוה  השוק  נתח  את 
הציבור  שגם  כך  על  מצביעה  זו  מגמה  ההפצה. 
בתהליך,  הביטוח  סוכן  של  חשיבותו  את  מבין 

ואני מאמינה שמגמה זו תתגבר עם הזמן". 

האם נכון לומר שביטוח נסיעות לחו"ל הוא כבר 
לא מוצר מדף אלא משהו מורכב ומסובך?

בנסיעתו  לפגוש  עלול  הנוסע  אותם  "המצבים 
עבורם  המענה  גם  ולכן  ומשתנים  מורכבים 
מורכב ודורש התמחות. מעבר לכך, אנחנו רואים 
'תהליך הפוך' ברכישת הביטוח. אם בעבר ביטוח 
רוכשים לקראת סיום  היה מוצר אותו  הנסיעות 
הסידורים לטיסה, כיום הטלפון הראשון בתכנון 
שלנו.  למוקד  או  הביטוח  לסוכן  הוא  הטיסה 
הביטוחי  הכיסוי  חשיבות  את  מבינים  לקוחות 
לכל  מענה  להם  ייתן  הוא  כי  לוודא  ומבקשים 
לפני  קרובות  לעיתים  זאת  אפשרית,  סיטואציה 

קבלת החלטה על רכישת הטיסה. 

לכך  גורמים  והתכופים  הרבים  "השינויים 
ביטוח  לסוכני  גם  בקצב'  'לעמוד  מאוד  שקשה 
נסיעות.  ביטוח  היא  פעילותם  שעיקר  מנוסים 
הסוכנים  את  לצייד  דואגים  בפספורטכארד  אנו 

בחומרים המתאימים על הכיסויים בפוליסה".

"אמון בינינו לבין הלקוחות"
פברואר  חודש  באמצע  לתפקיד  שמונתה  סגל, 
הביאה  שהיא  מאמין'  ה'אני  מה  מציינת  השנה, 
את  תואמים  שלי  המקצועיים  "הערכים  עמה: 
ותיאום  מלאה  זהות   - והמותג  החברה  ערכי 
והשימוש במוצר  בין ההבטחה המותגית  ציפיות 
ברגע  ההבטחה  במימוש  מאמינה  אני  בפועל. 
האמת, במתן חוויית שירות ייחודית מבוססת על 

TRUST - אמון בינינו לבין הלקוחות. 
תחושת  שלנו,  הייחודית  הארגונית  "התרבות 
השייכות החזקה שיש לעובדים לארגון, תואמת 
את ההצעה המוצרית שלנו. אנחנו כאן בשבילך 

ברגע האמת ונלך בשבילך הכי רחוק".
את  לשמר  היא  בפניה  שניצבים  האתגרים  אחד 
לחברת  שנחשבת  פספורטכארד  של  המעמד 
הבכורה  על  בישראל.  הגדולה  הנסיעות  ביטוחי 
לא פשוט לשמור. על כך היא אומרת: "הנאמנות 
ולקוחותיהם  איתנו  שעובדים  הסוכנים  ל-4,000 
שירות  חוויית  להענקת  מתמדת  חתירה  תוך 

בה  בתקופה  שדווקא  מבטיחים  דופן,  יוצאת 
הלקוחות מחפשים את ההכוונה המקצועית של 
סוכן הביטוח, נצליח להמשיך ולהוביל את השוק.

קיבלנו  למשרדים,  לחזרתנו  הראשון  "בשבוע 
הגיעו  ורבים  מסוכנים  פרחים  זרי  עשרות 
התרגשנו.  מאוד  כולנו   – שלום  ולהגיד  לברך 
סוכנינו  עם  שלנו  שהשותפות  מרגישים  אנו 
הטכנולוגי   DNA-ה עם  ביחד  ולקוחותיהם, 

שלנו, הם אבן היסוד להצלחתנו".

אילו יעדים הצבת לעצמך ולחברה לשנת 2021?
ההיערכות  נמצאת  העדיפות  סדר  "בראש 
בכל  הקורונה  ממשבר  ליציאה  שלנו  המיטבית 
ההיבטים הארגוניים, השיווקיים והמוצריים. זאת 
על מנת שנמשיך להוביל את השוק ואף נגדיל את 
מצוין  שירות  מתן  באמצעות  שלנו,  השוק  נתח 
שיביא לשביעות רצון גבוהה של לקוחותינו, תוך 

הידוק השותפות עם סוכני הביטוח.
העולם  ומדינות  מאחורינו  לא  עדיין  "הקורונה 
היציאה  לכן,  בתוכו.  עמוק  נמצאות  עדיין 
בו  והאופן  מתמשך  תהליך  הינה  מהמשבר 
בשנתיים  להשתנות  צפוי  ב-2021  לחו"ל  נטוס 
הזמן  כל  קשובים  להיות  נמשיך  אנו  הקרובות. 
את  להתאים  ונדע  המשתנים  השוק  לצרכי 

הפתרונות במהירות, כפי שעשינו עד כה". 

1X1 עם רונית סגל
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תלפיות בשנת  ראובן טיטואני את  כאשר הקים 
לגייס  היו  "המטרות  וחזון.  מטרות  לו  היו   2012
שאני  מעבודה  ולהתפרנס  סוכנים  כ-20-30 
ומנהלי  סוכנים  ל-700  להגיע  חלמתי  לא  אוהב. 
בריאיון  והמנכ"ל  הבעלים  אומר  אופיס",  פמילי 

למגזין עדיף.
כמעט עשור חלף מאז והמציאות גברה על החזון 
לפני  הרבה  הבין  הוא  לדבריו,  זה,  את  והיעדים. 
כן: "לאחר כשלוש שנות פעילות הבנתי שהמודל 
השקוף בו דגלתי הוא פורץ דרך ואני ייחודי בענף, 
ב-15  סוכנים  ל-1,000  התעדכנו  היעדים  לכן 
לעכשיו  נכון  המציאות  הארץ".  ברחבי  סניפים 
אינה רחוקה מהיעד החדש. בתלפיות 700 מנהלי 

פמילי אופיס ו-12 סניפים.
בתלפיות,  הסוכנים  במספר  המרשים  הגידול 
הוא חלק ממגמת הצטרפות לבתי סוכן – מגמה 

1X1 עם ראובן טיטואני

"ביטוח רכב, ריסק, ריסק משכנתה יימכרו 
על ידי מכונות ובוטים. אנחנו נשרוד ונשגשג 

כמנהלי הכספים של התא המשפחתי"
ראובן טיטואני, הבעלים והמנכ"ל של 
תלפיות, מסביר: ככל שהטכנולוגיה 
פחות  נהיה  מתעצמות,  והדיגיטציה 
מקצוע   אנשי  ויותר  מכירות  אנשי 
הישירה  מהפעילות  חושש  אינו  הוא 
חברות  של  או  הביטוח  חברות  של 
טובים  יותר  כך  כל  אנחנו  האשראי: 
באמת.  מתחרים  לנו  שאין  ומגוונים, 
אנחנו צריכים להיות בעד רפורמות, 

בעד הלקוחות ולא נגדם

מאת אילן פיש, מערכת עדיף

ראובן טיטואני
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שנמצאת בעלייה. טיטואני מסביר אילו יתרונות 
לבתי  להצטרף  שבוחרים  ביטוח  סוכני  מפיקים 
היה  באמת  פעם  בענף.  שנה  כ-25  "אני  סוכן: 
סוכן.  לבתי  להצטרף  סוכנים  לשכנע  יותר  קשה 
כיום, מאחר ויש כ-15 יצרנים בענף וקשה מאוד 
קל.  יותר  הרבה  זה  בית,  ללא  כולם  מול  לעבוד 
עמלות  הדרכות,  משרדים,  מעניקים  הסוכן  בתי 
פנימיות,  מפקחות  פגישות,  תיאום  יותר,  טובות 

פמילי אופיס ועוד".

והכוונה  סיוע  שירותים,  של  מעטפת  איזו 
תלפיות מעניקה לסוכניה?

 700 כל  בענף.  ומבודלת  ייחודית  "תלפיות 
אותו  על  נמצאים  תלפיות  הסוכן  ובית  הסוכנים 
הסכם עמלות. יש משרדים ב-12 סניפים ברחבי 
לרוב,  וקורסים  הדרכות  תוכנות,  סבסוד  הארץ, 
וממוקמות  בתפעול  שעוזרות  פנימיות  מפקחות 
פגישות,  תיאום  מחלקת  הביטוח,  חברות  בתוך 

עורכת דין שמטפלת בתביעות ועוד".
הסוכנים  עתיד  לגבי  טיטואני  נשאל  כאשר 
העצמאים, הוא משיב: "אני מאוד אופטימי לגבי 
מנהלי  כ-2,000  כאן  יישארו  הסוכנים.  עתיד 
פמילי אופיס שיעשו עבור המשפחה את הטיפול 
הכלכלי פיננסי. אנחנו נהיה אנשי מקצוע ופחות 
ונמוגים  הולכים  שלנו  המתחרים  מכירות.  אנשי 
תור  זהו  הישירים.  האשראי,  חברות  הבנקים,   -

הזהב של מנהלי הפמילי אופיס".

אילו טיפים יש לך לסוכנים חדשים?
קשה  שנים.  ל-5  עסקית  תכנית  לגבש  "יש 
להתעשר כבר בשנה הראשונה. להצטייד בהמון 
כאלה  רואה  ואיני  כמעט  ונחישות.  סבלנות 
בית  את  לבחור  חשוב  שכירים.  להיות  שחוזרים 

הסוכן שילווה אותך בקפידה".

הסוכן ההוליסטי
על  מדברים  הסוכן,  עתיד  על  מדברים  כאשר 
הסוכן  עוד  לא  לעסוק.  עליו  שבהם  התחומים 
מוגבלים. מדברים  פעילות  המסורתי עם תחומי 
הוליסטי  טיפול  של  במודל  שפועל  סוכן  על 
בלקוח ובני משפחתו. האמנם זה המודל הנכון? 
טיטואני: "אין ספק שעם הירידה בעמלות במוצרי 

בפיננסים,  גם  ובעתיד  והאלמנטרי   הסיכונים 
חייבים להרחיב את הטיפול במשפחה לתחומים 
הלוואות,  מס,  החזרי  משכנתה,  יעוץ  נוספים: 

תכנון פרישה ועוד".

בכל  להתמקצע  מסוגל  עצמאי  סוכן  כל  לא 
להעניק  שמבקש  למי  הפתרון  מה  התחומים. 

ללקוחותיו מעטפת שירותים כוללת?
והיחידה  הראשונה  החברה  היא  "תלפיות 
עובדים   40 אופיס.  הפמילי  מודל  את  שהקימה 
שמאפשרים  התחומים  בכל  ויועצים  מומחים 
בלקוח.  לטיפול  בהם  להיעזר  הביטוח  לסוכן 
פמילי  למנהל  הביטוח  סוכן  את  הפכנו  בעצם 
עבור  הכל  שעושה  שופ'  סטופ  ול'וואן  אופיס 

המשפחה ונותן ערך אמיתי ללקוחות".

מה האני מאמין שלך לסוכן ביטוח מקצועי?
ונחישות.  סדר  סבלנות,  מקצוענות,  "יושרה, 
המון  עם  אבל  קל,  לא  ממש  מקצוע  על  מדובר 

חמש  לאחר  מעולה  כלכלית  ועצמאות  שליחות 
שנות עבודה".

השפעות הדיגיטציה
הדיגיטציה חוללה שינויים מרחיקי לכת בעולמות 
הביטוח  עולמות  על  פסחה  לא  וכמובן  שונים 
אינן  המסורתיות  הביטוח  חברות  והפיננסים. 
מסתפקות עוד בסוכנים כערוץ שיווק יחידי אלא 
ישיר.  שיווק  ערוץ  לטובת  הדיגיטציה  את  רתמו 
התופעה  את  רואה  הוא  כיצד  מסביר  טיטואני 
"למרות  הביטוח:  סוכני  על  השפעתה  ואת 
 - עמדתי  על  חוזר  אני  בי,  שמוטחות  הביקורות 
של  הישירה  מהפעילות  מתרגש  או  מתנגד  איני 
אנחנו  האשראי.  חברות  של  או  הביטוח  חברות 
מתחרים  לנו  שאין  ומגוונים  טובים  יותר  כך  כל 
באמת. אנחנו צריכים להיות בעד רפורמות, בעד 

הלקוחות ולא נגד".
מהשינויים  אחת  הייתה  הדיגיטלית  ההאצה 
טיטואני  הקורונה.  מגפת  בעולם  שחוללה 

"ירידת העמלות מחייבת את כולנו לעסוק בעוד תחומים. הסוכן הבודד לא יכול 
לעסוק בכל התחומים לבד, זה בלתי אפשרי, ולכן הקמנו מחלקות ייעודיות 

לכל התחומים כדי לספק לסוכני תלפיות 'וואן סטופ שופ' עבור הלקוחות"
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בתחומי  חוללה  שהיא  השינויים  על  מסביר 
בעזרת  שלנו,  בענף  "דווקא  והפיננסים:  הביטוח 
יעילים,  יותר  הרבה  להיות  הפכנו  הטכנולוגיה 
אופיס  פמילי  מנהלי  גבוהים.  יותר  הספקים  עם 
שיחות  יותר  הרבה  פגישות,  יותר  הרבה  קיימו 
יותר  פגישות,  יותר   - בענף  ואצלנו  לקוחות  עם 

פרנסה".

אילו תובנות עלו אצלך בעקבות המשבר?
להכל  מוכנים  להיות  צריך  לקרות.  יכול  "הכל 
עצים  דבר  של  בסופו  גמישים.  להיות  ובעיקר 

יכולים לעוף ולהתרסק, קנה סוף גמיש שורד".

לא רק ביטוח
הפעילות של תלפיות אינה מתמקדת רק בתחומי 
הביטוח המסורתיים, אלא גם באשראי והלוואות 

כשירים.  ללקוחות  בהשקעות  וכן  לעסקים 
בחר  ומדוע  האלו  התחומים  על  מספר  טיטואני 
את  מחייבת  העמלות  "ירידת  אליהם.  להיכנס 
לא  הבודד  הסוכן  תחומים.  בעוד  לעסוק  כולנו 
יכול לעסוק בכל התחומים לבד, זה בלתי אפשרי, 
התחומים  לכל  ייעודיות  מחלקות  הקמנו  ולכן 
כדי לספק לסוכני תלפיות 'וואן סטופ שופ' עבור 

הלקוחות".
נוספים  לעולמות  מסורתיים  מעולמות  המעבר 
עולם  מתפתח  כיוון  לאיזה  השאלה  את  מעלה 
והדיגיטציה  שהטכנולוגיה  "ככל  הביטוח. 
ויותר  מכירות  אנשי  פחות  נהיה  מתעצמות, 
אנשי מקצוע. ביטוח רכב, ריסק, ריסק משכנתה 
נשרוד  אנחנו  ובוטים.  מכונות  ידי  על  יימכרו 
המשפחתי.  התא  של  הכספים  כמנהלי  ונשגשג 
כבר היום יותר ויותר מוצרי קומודיטי נמכרים על 

ידי החברות הישירות", משיב טיטואני.
לאלו  דומות  הן  האם  בעולם,  למגמות  באשר 
אומת  היא  "ישראל  טיטואני:  אומר  בישראל, 
סטארטאפ. אנחנו מחוללים את השינוי. חברות 
חברות  כולן   - וכו'  נקסט  היפו,  למונייד,  כמו 
לישראל  יגיע  אין ספק שהכל  ישראליות.  ביטוח 
בשורה  הענקיות.  וסין  הברית  ארצות  אחרי 
התחתונה, לא יהיה תחליף למנהל פמילי אופיס 

הגון והוגן".
והבעלים  המנכ"ל  משתף  עמו  הריאיון  בסיום 
"החזון   :2021 לשנת  היעדים  את  תלפיות  של 
הגדולה  המשפחתי  הייעוץ  חברת  להיות  הוא 
ו-15  אופיס  פמילי  מנהלי   1,000 עם  בישראל, 
משפחות  במיליון  לטפל  ישראל.  ברחבי  סניפים 
בבינה  שייעזרו  אופיס  פמילי  מנהלי  באמצעות 

מלאכותית ובמערכות תומכות".

1X1 עם ראובן טיטואני
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השנה האחרונה, שהתנהלה בצל מגפת הקורונה, 
עולם  ומגוונים.  רבים  בתחומים  שינויים  חוללה 
הביטוח לא נבדל מהמגמה שניכרה היטב בתחום 
בכירה,  סמנכ"לית  יריב,  יעל  הכללי.  הביטוח 
מנהלת אגף ביטוח כללי – פרט באיילון ביטוח, 
האחרונה  השנה  "במהלך  זה:  בהקשר  מציינת 
הדיגיטליים  בהיבטים  דרמטית  האצה  הייתה 
שהפכו לחלק אינטגרלי ביותר תהליכים ואפשרו 
בעיקר  דיגיטליים,  כלים  ולפתח  להמשיך  לנו 
כחברת  במקביל,  ונוח.  מתקדם  שירות  למתן 
דיגיטליים  כלים  לבנות  מקפידים  אנו  סוכנים, 
בהם  לעשות  שיוכלו  מנת  על  שלנו  לסוכנים 
שימוש מול הלקוחות שלהם ולקחת חלק באופן 
מלא בתהליך המכירה וכמובן לאחר מכן - במתן 
ראינו  המוצרים הביטוחיים  בתחום  גם  השירות. 
על  פעלנו  האחרונה  השנה  כל  לאורך  שינויים. 
לצרכים  שלנו  המוצרים  סל  את  להתאים  מנת 
מותאמים  מוצרים  השקת  ידי  על  המשתנים 

 ."low cost אישית ומוצרי
לאחרונה  איילון  השיקה  מהתחרות,  כחלק 
איילון  לצעירים,  הנהיגה  ביטוח  פוליסת  את 
גישה  שינוי  בפוליסה  רואים  בחברה   .Young
הפוליסה  על  מסבירה  יריב  בתחום.  מהותי 
המוצר  "בניית  ביצירתה:  החשיבה  תהליך  ועל 
היום.  עד  שמקובל  ממה  שונה  באופן  נעשתה 
לפני תחילת החשיבה על המוצר ביצענו מחקרי 
זיהינו את  שוק מקיפים בקרב הורים לצעירים, 
יצאנו  הראשונה  בפעם  האמיתיים.  הצרכים 
אנחנו  מה  ולא  רוצה  הלקוח  מה  של  מגישה 
לצעירים  הורים  כי  זיהינו  שנכון.  חושבים 

צעירים  לנהגים  הביטוח  בתכניות  שהתנסו 
העלו  האחרונות,  בשנים  בישראל  ששווקו 
חלקם  ביטוח.  ללא  נהיגה  של  רבים  מקרים 
הנסיעה,  בתחילת  הפוליסה  את  להפעיל  שכחו 
ברכב  נהגו  הם  כי  בדיעבד,  התברר  לאחרים 
הקילומטראז'  מכסת  את  מילאו  שכבר  לאחר 

שהוריהם רכשו וכד'.
שלנו  לתפיסה  במקביל  המחקר  ממצאי  "לנוכח 
על  חשיבה  המשלב  לקוח  מותאם  מוצר  של 
לבעיות  מענה  לתת  מנת  ועל  חברתית  אחריות 
את  גיבשנו  ההורים,  והן  הצעירים  הן  שהעלו 
צעירים,  לנהגים  ביטוח  תכנית   ,Young איילון 
יתרונות  המציעה  בארץ,  מסוגה  הראשונה 
הגבלת  ללא  נהיגה  הצעירים:  לנהגים  ייחודיים 
בפוליסות  המקובלת  הגבלה   – קילומטראז' 
בהפעלת  צורך  ללא  נהיגה  בתחום;  אחרות 

הביטוח בתחילת כל נסיעה – הגבלה אשר עלולה 
לסכן את הנהג הצעיר בנהיגה ללא כיסוי ביטוחי 
כנדרש  הביטוח,  את  להפעיל  ששכח  במקרה 
הנהג  עידוד  בשוק,  האחרות  מהפוליסות  בחלק 
הטבות  מתן  באמצעות  בטוחה  לנהיגה  הצעיר 
וכן אפשרות נהיגה על רכבי המשפחה הגרעינית 
המבוטחים באיילון - עד שלושה רכבים, ברכישת 

הכיסוי".

אילו אמצעים טכנולוגיים כלולים בתכנית?
פעולה  בשיתוף  פיתחנו   Young איילון  "את 
חברה   ,Scope technology חברת  עם 
המחובר  הרכב  בתחום  מובילה  בינלאומית 
החדשה  התכנית   .)CONNECTED CAR(
מביאה בפעם הראשונה מוצר ביטוחי המתגמל 
בזמן אמת על נהיגה בטוחה לאורך כל תקופת 

1X1 עם יעל יריב

"איילון מבדלת את עצמה באמצעות 
השקעה בחדשנות מוצרית 

ובפתרונות ביטוח המתאימים למגוון 
קהלים ומשווקים באמצעות סוכנים"

Young, תכנית הביטוח  יריב, סמנכ"לית בכירה, מנהלת אגף ביטוח כללי – פרט באיילון ביטוח, מתייחסת לאיילון  יעל 
לנהגים צעירים שהושקה לאחרונה ועל המהפכה בתחום זה  בריאיון עמה מרחיבה יריב בין היתר גם על הערך המוסף 

של התכנית בחינוך שוק לנהיגה בטוחה

מאת אילן פיש, מערכת עדיף
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או  הפוליסה  ביצוע  בעת  רק  ולא  הביטוח 
על  צעירים  נהגים  מתגמלת  התכנית  חידושה. 
ברכב  חכם  חיישן  באמצעות  בטוחה  נהיגה 
הנייד  בטלפון  ייחודיות  לאפליקציה  המקושר 
לשמשת  מודבק  החיישן  הוריו.  ושל  הנהג  של 
הרכב בצורה פשוטה, מנטר את הרגלי הנהיגה 
שימושיות  ועצות  טיפים  הצעיר  לנהג  ושולח 

כיצד להגביר את בטיחות נהיגתו.
ואף  הבטיחות  לנושא  רב  דגש  גם  נותנים  "אנו 
של  המלצות  התכנית  באפליקציית  שילבנו 
עמותת 'אור ירוק' בנושא נהיגה בטוחה לנהגים 
הצעירים ולהורים. המערכת משקללת את נתוני 
זכות  בנקודות  הצעיר  הנהג  את  ומזכה  הנהיגה 
ב'ארנק  מצטברות  הנקודות  בטוחה.  נהיגה  על 
הצעיר  הנהג  יכול  חודש  כל  ובסיום  דיגיטלי' 
לקפה  שוברים  כגון  לבחירתו,  הטבות  לממש 
 .rebar-ומשקאות מפנקים ב Yellow-ומאפה ב
את  בטוחה,  נהיגה  של  לאווירה  להכניס  וכדי 
ההטבה הראשונה מקבלים הנהגים מיד בסיומה 

של הנהיגה הראשונה".
צעירים  לנהגים  התכנית  את  כי  הוחלט  באיילון 
הם  שבו  האופן  על  בלבד.  ביטוח  סוכני  ישווקו 
עדים  "אנו  יריב:  מספרת  התכנית,  את  קיבלו 
הביטוח,  סוכני  בקרב  מאוד  גבוהה  להתעניינות 
הדברים,  מטבע  שצפינו.  למה  מעבר  הרבה  אף 
הסוכנים מכירים מקרוב את השוק וערים לאותם 
פערים ששמענו מהצעירים ומההורים שהשתתפו 
הסוכנים  של  ההתלהבות  את  שלנו.  במחקר 
ההשקה  בכנס  כבר  לראות  היה  ניתן  מהמוצר 
בהשתתפות  שערכנו,  התכנית  של  הדיגיטלי 
בפועל של למעלה מ-400 סוכנים. מדובר על מוצר 
שמאפשר לסוכנים למכור מוצר חדשני, הממתג 
אותם באופן נכון ומאפשר לסוכנים להציע מוצר 
וכמובן  מאוד.  משתלם  ובמחיר  וחדשני  מותאם 
החברה  הינה  שאיילון  להדגיש  חשוב  פחות  לא 
היחידה שמציעה ביטוח נהגים צעירים באמצעות 
שלנו  מהאסטרטגיה  כחלק  בלבד,  סוכנים 

לתמיכה וקידום של הסוכנים".

הדרכות וקורסים מקצועיים 
לסוכנים

מאליו  מובן  דבר  אינו  הוא  לדיגיטציה  החיבור 
במסלול  שנים  לאורך  שהתנהלו  סוכנים  בקרב 
הדיגיטציה  "באיילון  יריב:  מסורתי.  שיווק 

אינה מסלול עוקף סוכן, אלא כלי מעצים נוסף 
שאיילון מעניקה לסוכניה - יותר ויותר סוכנים 
הדיגיטלי.  בעידן  להשתלב  מנת  על  פועלים 
מסוגה  ראשונה  טכנולוגיה  עם  במוצר  מדובר 
בישראל שהינה מצד אחד חדשנית ומתוחכמת, 
לתפעול,  במיוחד  וקלה  פשוטה  שני  מצד  אך 
ששמה דגש על חוויית הלקוח ואינה דורשת ידע 
טכנולוגי מוקדם. כחלק מהאסטרטגיה הכוללת 
רבים  משאבים  להשקיע  ממשיכים  אנו  שלנו, 
ולפתח כלים דיגיטליים חדשניים עבור הסוכנים 

והלקוחות שלנו".
כיצד איילון מסייעת לסוכני ביטוח המתקשים 

לאמץ את הטכנולוגיה והדיגיטל?
על  פועלים  סוכנים  ויותר  שיותר  מזהים  "אנחנו 
מנת להשתלב בעידן הדיגיטלי ואנו פועלים רבות 
על מנת לסייע להם בכך במגוון ערוצים, הכוללים 
בשיווק  וקורסים  הדרכות  של  שורה  היתר  בין 
העסק  את  לקדם  להם  לסייע  במטרה  דיגיטלי, 

ברשתות ולהציע ערך ללקוחותיהם. 
"לאחרונה גם השקנו את תכנית 'מאיץ דיגיטלי' 
לסוכנים  הדיגיטל  בתחום  וצמוד  אישי  לליווי 
מובילים. במקביל, אנו ממשיכים בפעילות 'מחוז 
דיגיטלי' ייעודי שמעניק פתרונות ומאפשר מיצוי 
הביטוח  סוכני  אותם  כל  של  דיגיטליות  יכולות 
מתקדמים  דיגיטליים  ממשקים  פיתחו  שכבר 

בעצמם". 
הכולל  במשולש  השלישית  הצלע  הם  הלקוחות 
שבו  האופן  על  והסוכנים.  הביטוח  חברות  את 
דיגיטלית  לתקשורת  למעבר  מגיבים  הלקוחות 
מציינת  הסוכנים,  ועם  החברה  עם  וטכנולוגית 
יריב: "בדומה לרוב הסקטורים בשוק, גם בתחום 
הביטוח המעבר לתקשורת דיגיטלית הינו מגמה 
ללא ספק  כי  אם  כבר מספר שנים,  שמתקיימת 
משמעותי.  באופן  זאת  האיצה  הקורונה  שנת 
שבוחרים  בקהלים  ניכרת  עלייה  רואים  אנחנו 
לפנות באמצעות מגוון הכלים הדיגיטליים שאנו 
מעמידים לרשותם, כגון: בוט דיגיטלי, וואטסאפ 
ועוד. אך הכניסה היא עדיין הדרגתית ולא באופן 
מלא כפי שרואים בסקטורים אחרים. הלקוחות 
שוטף  לשירות  דיגיטלי  במענה  יותר  מעוניינים 
הסוכן  עם  הקשר  שם  המכירות,  בתחום  ופחות 
המענה  משמעותי.  מרכיב  מהווים  בו  והאמון 
הנכון בתקופה זו, הינו שימוש בכלים המשלבים 

דיגיטל ושירות אישי במכירה ובשירות". 

 "אנחנו שוקדים על פיתוח 
 מוצרים חדשניים נוספים, 

בדגש על עולם הרכב"
ממגמה  חלק  היא  יריב  הרחיבה  עליה  התכנית 
רכב  פוליסות  להציע  הביטוח  חברות  של 
לתופעה  מתייחסת  יריב  אישית.  מותאמות 
ולאופן שבו החברה מבדלת את עצמה מהחברות 
המתחרות על נתח השוק: "כתפיסה אסטרטגית 
הרלוונטית לכל תחומי הפעילות, איילון מבדלת 
בחדשנות  השקעה  באמצעות  עצמה  את 
למגוון  המתאימים  ביטוח  ובפתרונות  מוצרית 
במהלך  סוכנים.  באמצעות  ומשווקים  קהלים 
פעלנו  איתה,  שהגיעו  והסגרים  הקורונה  שנת 
המוצרים  מגוון  את  להתאים  מנת  על  רבות 
המשתנים  לצרכים  שלנו  הביטוחיים  והפתרונות 
ביטוח  מוצרי  עולם  במסגרת  לקוחותינו.  של 
מסלול  את  השקנו  למשל,   ,Driving של  הרכב 
low cost לאנשים הנוסעים מעט )עד 8000 ק"מ 
בשנה(, המותאם לרוח התקופה. זהו מוצר 'רזה' 
את  שאפיינו  הכלכליות  לתמורות  מענה  הנותן 

שנת הקורונה.  
שבמקום  הבנו  צעירים,  לנהגים  בביטוח  "גם 
'more of the same', המפתח ליצירת  לעשות 
מצריך  שלנו  ולסוכנים  ללקוחות  אמיתי  ערך 
בשורה  עימו  יביא  אשר  חדש,  מוצר  פיתוח 
 Young נולדה תכנית איילון  אמיתית לענף. כך 
צעירים  לנהגים  ובפרט,  צעיר,  לנהג  שמתאימה 
ולא  אותם  יגביל  שלא  ביטוח  וצריכים  שנוסעים 

יתמחר כל נסיעה בתעריף מופרז.
האחריות  מאסטרטגיית  וכחלק  "במקביל, 
 Young איילון  בחברה,  שהטמענו  החברתית 
שוק  חינוך  של  אמיתי  ערך  ביצירת  גם  עוסקת 
את  להפעיל  שיבחרו  מבוטחים  בטוחה.  לנהיגה 
התכנית,  במסגרת  מאיתנו  יקבלו  האפליקציה, 

שורה של הטבות בגין נהיגה זהירה ואחראית".

להציע  צפויה  איילון  חדשים  מוצרים  אילו 
ב-2021 בתחום הביטוח הכללי?

איילון  בהשקת  פתחנו  הנוכחית  השנה  "את 
מוצרים  של  בסדרה  ראשון  מוצר   -  Young
פיתוח  על  שוקדים  אנחנו  וחדשניים.  מתקדמים 
מוצרים חדשניים נוספים, בדגש על עולם הרכב, 
את  זה  בשלב  לחשוף  מוקדם  קצת  עוד  אך 

הבשורה".

"אנחנו רואים עלייה ניכרת בקהלים שבוחרים לפנות באמצעות מגוון הכלים הדיגיטליים שאנו מעמידים לרשותם, כגון: 
בוט דיגיטלי, וואטסאפ ועוד. אך הכניסה היא עדיין הדרגתית ולא באופן מלא כפי שרואים בסקטורים אחרים. הלקוחות 
מעוניינים יותר במענה דיגיטלי לשירות שוטף ופחות בתחום המכירות, שם הקשר עם הסוכן והאמון בו מהווים מרכיב 

משמעותי. המענה הנכון בתקופה זו, הינו שימוש בכלים המשלבים דיגיטל ושירות אישי במכירה ובשירות"
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למעלה משנה מאז החל משבר הקורונה, ונראה 
שאם לא יהיו הפתעות בדמות מוטציות חדשות 
ביותר  האופטימית  בנקודה  כעת  נמצאים  אנו   -
המצב  בישראל  כאשר  מהמגפה,  ליציאה  בדרך 
הוכיח  המשבר  לאחור,  במבט  יותר.  אף  מעודד 
שהדומיננטיות של סוכנים וסוכנות בענף קופות 
הגמל וקרנות ההשתלמות, מנעה ביצוע שינויים 
ארוך  חיסכון  בתיקי  הפסדים  וקיבוע  דרמטיים 

הטווח בימי הירידות בשווקים. 
אחוז  את  נשווה  אם  כי  עולה  נט  הגמל  מנתוני 
ראינו   2020 בשנת  כי  נראה  מנכס,  הפדיונות 
לעומת   4.7%(  2019 לשנת  ביחס  ירידה  אפילו 
משבר  בזמן   ,2008 בשנת  בהתאמה(.   5.1%
על  עמד  מנכס  הפדיונות  שיעור  פריים,  הסאב 

כ-11.7%.
ממחקר של בנק ישראל, שפורסם במרץ השנה, 
עולה שחוסכים שעברו ממסלול מנייתי למסלול 
שנה  חצי  תוך  הפסידו  הקורונה,  בתקופת  שקלי 
זאת,  עם  יחד  בממוצע.  כ-19.5%  של  תשואה 
בעוד שבשנת 2008 ראינו חוסכים רבים שהעבירו 
את קופות הגמל למסלולים סולידיים ואף משכו 
אותם, במשבר הקורונה ראינו כאמור התנהלות 

אחראית יותר. 
כיצד נוכל להבטיח המשך השאת ערך ללקוחות 

שלנו גם במבט קדימה?

הגברת השקיפות מול הלקוח ערים 1 כבר  הלקוחות  שמרבית  בעוד 
והתשואות  הניהול  דמי  בחינת  של  לחשיבות 
את  רק  לא  לבדוק  חשוב  השונים,  במוצרים 
הפרמטרים הללו, אלא גם את ההבדלים בחשיפה 

המנייתית וברמות הסיכון במסלולים דומים. 
במסלול  הגדולים  הגופים  רוב  בעבר  אם 
בשיעור  החזיקו  ההשתלמות  קרנות  של  הכללי 

חשיפה מנייתי של כ-35%, כיום היקף החשיפה 
על  ועומד  יותר,  גבוה  משמעותית  הממוצעת 
כ-45%. כמו כן, קיימים פערים באותו מסלול בין 

הגופים, בשיעור שנע בטווח של בין 50%-40%. 

אפיון צרכים עדכני שינויים 2 איתה  הביאה  הקורונה  תקופת 
במצבם  גם  כמו  האנשים,  של  ההעסקה  באופי 
הכלכלי והמשפחתי. לצד זאת, גופים רבים שינו 

את היקף החשיפה המנייתית שלהם.
החשיפה  של  מחודשת  בדיקה  לבצע  יש  לכן, 
הלקוח,  של  הכולל  ההשקעות  בתיק  המנייתית 

והתאמה לצרכי הלקוחות שאולי השתנו. 

לוודא ניצול של מלוא הטבות המס )רובד  ראשוני בגמל להשקעה/כספים פנויים(3
לא כל הלקוחות מודעים להטבות המס הקיימות 
גמל  קופת  ובראשם  השונים,  החיסכון  במוצרי 
שמובילים  כמי  שלנו  האחריות  לכן,  להשקעה. 
את  ישקיעו  שהלקוחות  לדאוג  היא  הענף  את 
הרובד הראשוני של הכספים הנזילים במוצר בעל 

הטבות המס.
מאפשרת  להשקעה  גמל  קופת  למשל,  כך 
שקלים  כ-70,000  שנה  בכל  להפקיד  לעמיתים 
לתעודת זהות, כך שמשפחה ממוצעת של ארבע 
נפשות יכולה להפקיד 280,000 שקלים בכל שנה.
הפקדות  שכן  ביתרון  מדובר  הסוכנים,  עבור 
להשקעה  הגמל  לקופת  העמיתים  של  חוזרות 
ושוטף  יציב  הכנסות  תזרים  תייצר  שנה  בכל 
פני  על  ושקוף,  איכותי  מוצר  עם  הסוכן,  לתיק 

האלטרנטיבות בשוק.

חשיפה למניות – דרך קרן ההשתלמות המנייתית 4 החשיפה  היקף  בקביעת 

כל  על  להסתכל  חשוב  הלקוח,  של  הכוללת 
את  לפצל  ובהתאם,  הקיימים,  החסכונות 
המס  הטבות  בעל  במוצר  המנייתית  החשיפה 

הגבוהות ביותר. 
עד  ממס  פטורות  השתלמות  קרנות  למשל,  כך 
התקרה ולכן מוצע לרכז את החשיפה המנייתית 
לשיעור  בהתאם  זה,  במוצר  העמיתים  של 
המומלץ ללקוח. חשוב לציין שיש לכך יתרון נוסף 
במוצרי  יהיה  המנייתית  החשיפה  שהיקף  ככל   –
חיסכון ארוך טווח, כך נקטין את התנודתיות של 

הכספים הנזילים של הלקוחות.

חשיפה לנכסים לא סחירים מוסדיים 5 גופים  האחרונות  בשנים 
לא  לנכסים  חשיפה  מגדילים  רבים,  ישראליים 
תיקי  על  כוללת  מהסתכלות  כחלק  סחירים. 
את  לבדוק  חשוב  הלקוחות,  של  ההשקעות 
היקף החשיפה לנכסים לא סחירים. חשוב לציין 
הגמל  קופות  דרך  להיעשות  יכולה  שהחשיפה 
וקרנות ההשתלמות או קניית נכס, ובמקרה של 
השקעה  קרנות  באמצעות   – כשירים  לקוחות 

פרטיות.

בשורה התחתונה
לכל הפעילים בענף יש השפעה מכרעת על מניעת 
שקולה  החלטות  וקבלת  החוסכים  של  טעויות 
ועניינית. מהצד שלנו, היצרנים, מוטלת האחריות 
במטרה  ובאחריות  בשקיפות  לפעול  להקפיד 
בענף,  החוסכים  של  האמון  את  ולחזק  להמשיך 
במחקר  משמעותיים  משאבים  השקעת  לצד 
וניהול השקעות אשר יניבו תוצאות טובות לאורך 

זמן תוך ניהול רמות הסיכון.

* הכותב הינו מנכ"ל מור גמל

אורי קיסוס

חיסכון ארוך טווח בימים שאחרי הקורונה: 
5 דברים שישיאו ערך ללקוחות

המשבר הוכיח שהדומיננטיות של סוכנות וסוכנים בענף, מנעה ביצוע שינויים דרמטיים וקיבוע הפסדים 
בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות בימי הירידות בשווקים 

|  צילום: פאביאן קולדורף

מור גמל מנהלת מוצרי חיסכון המוזכרים בכתבה ולאור האמור לעיל עשוי להיות לה ו/או למי מטעמה עניין אישי במוצרים המוזכרים בכתבה. אין לראות באמור בכתבה משום ניתוח מלא של כלל 
ובצרכים  רישיון המתחשב בנתונים  בידי בעל  לייעוץ/שיווק השקעות/פנסיוני  כדי להוות תחליף  אין באמור  ואין בה כדי להחליף את שיקול הדעת העצמאי של הקורא.  הנושאים המאוזכרים בה 

המיוחדים של כל אדם. מור קופות גמל בע"מ )"מור גמל"( היא חברה המנהלת קופות גמל והיא עוסקת בשיווק פנסיוני באמצעות בעלי רישיון המועסקים על-ידה.

העולם הפיננסי



אתם קובעים 
מתי לעצור...

עכשיו לרגל ההשקה

3 שנים ראשונות לאחר 
קיבוע הפרמיה,

סכום הביטוח
יישאר ללא שינוי!**

 כלל ביטוח ופיננסים מציגה:
ריסק אישי חכם
ביטוח חיים למקרה מוות מותאם אישית 

 המאפשר לך לקבוע את הגיל בו 
 עליית הפרמיה תיעצר*

כך שיישאר לך יותר כסף לעתיד.

לפרטים פנו למפ"ע שלכם במרחב

* החל ממועד עצירת הפרמיה יקטן סכום הביטוח. 
** ההטבה למצטרפים לריסק אישי חכם עד ל- 31/08/2021, במסגרת פוליסת ביטוח חיים למקרה מוות בפרמיה משתנה 
מסוג "ספיר" בכלל חברה לביטוח בע"מ. המידע להלן הינו מידע כללי בלבד ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים 
הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות המוצרים, ואינו מפרט את כל 
ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה וההסדר התחיקתי. אין במידע זה כדי להחליף ייעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או 
אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק שייגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע זה. בכל מקרה של סתירה 

או אי התאמה בין המידע המופיע להלן לבין המידע המופיע בפוליסה, הוראות הפוליסה גוברות. ט.ל.ח
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חיסכון  בפוליסות  ההשקעה  יתרונות  על  האחרונות  בשנים  דובר  רבות 
מול  אל  וזאת  הביטוח  חברות  ידי  על  וגובר  הולך  בקצב  המשווקות 
האלטרנטיבות הקיימות במערכת הבנקאית. קהל היעד הוא לקוחות שכספם 
שקליים  בפיקדונות  הכסף  מושקע  חלקם  אצל  העו"ש,  בחשבון  מונח  פשוט 
הבנקאי  הייעוץ  מערך  בסיוע  ואחרים  אפסית,  בתשואה  חיסכון  ובתכניות 
בתיקי קרנות נאמנות או בתיקים מנוהלים. הערכות בשוק מדברות על צבירה 
60 מיליארד שקלים המנוהלת כיום בפוליסות חיסכון, בעוד  כוללת של מעל 
הפוטנציאל העומד בפנינו להמשך הגידול בצבירות המועברות לפוליסות הוא 

כמעט אין סופי.
ומזומן  עו"ש  בחשבונות  הציבור  בידי  המוחזקים  הנכסים  סך  את  לראות  די 
העומד נכון לסוף חודש ינואר על סך כולל של מעל 562 מיליארד שקלים וכן 
מעל טריליון שקלים בפיקדונות וזאת בנוסף לעולם קרנות הנאמנות )כ-360 

מיליארד שקלים(, כדי להבין עד כמה העסק הזה מזמין אותנו להגיע. 
גידול  של  ברורה  מגמה  לזהות  ניתן  ובעולם  בארץ  הנאמנות  קרנות  בעולם 
העוקבות  הסל  וקרנות  המחקות  הקרנות  ובכמות  הנכסים  בהיקף  מתפתח 
בקרנות  המנוהלים  הנכסים  סך   2021 לפברואר  נכון  שונים.  שוק  מדדי  אחר 
אלה בארץ עומד על מעל 145 מיליארד שקלים. ניתן לראות כי כ-62% מתוכם 
וקרנות  ממונפות  קרנות  ללא  וזאת  ובארץ  בחו"ל  מניות  במדדי  מושקעים 

משולבות. 

התפלגות הנכסים בין קרנות עוקבות מדדים בארץ 

זמן  לנהל השקעות לאורך  ביותר  הנכונה  כי הדרך  רבים מאמינים  משקיעים 
הינה דרך הניהול הפאסיבי וזאת על ידי רכישת סלי מוצרים פיננסיים ששואפים 

או  מניות  צורך בבחירה סלקטיבית של  לעקוב אחר מדדי שוק מגוונים ללא 
סיכונים  פיזור  המשקיע  משיג  כך  ומכירה.  קנייה  של  תכופות  פעולות  ביצוע 

נרחב למדי וכן מוזיל מאוד עלויות בהשוואה לניהול השקעות אקטיבי.
לדוגמה, השקעה במוצר העוקב אחר מדד S&P500  מאפשרת למשקיע לקבל 
חשיפה לשוק המניות האמריקאי עם פיזור השקעתי נרחב בין מספר רב של 
חברות רב לאומיות מובילות ועל פני סקטורים רבים ומגוונים כגון טכנולוגיה, 
תקשורת, תיירות, תעשייה, פיננסים, פארמה ועוד. השקעה פאסיבית לפיכך, 
בגורמים אקסוגניים,  וכן אינה תלויה  יותר  גבוהה  מתאפיינת ברמת שקיפות 
כגון שינויים מבניים בגופים המנהלים את ההשקעות או שינויים פרסונליים וכן 

לא דורשת ידע בניתוח של נייר ערך כזה או אחר. 
אינדקס  הראל  המוצר  את  מייחד  מה  קצר  במשפט  להגדיר  נדרש  הייתי  אם 
הסינתזה  את  מבטא  המוצר  כי  אומר  שהייתי  הרי  אחרים,  השקעה  ממוצרי 
הפאסיבי,  ההשקעות  ניהול  אסכולת  לבין  החיסכון  פוליסות  בין  המושלמת 
השקעות  בניהול  הקיימים  היתרונות  שלל  את  בתוכו  מאגד  המוצר  שהרי 
באמצעות פוליסת חיסכון עם אפשרות השקעה במסלולים מחקי מדד, כולל 

מעבר חופשי ביניהם ללא אירועי מס.
הטבלה שלהן עושה סדר בנושא וממחישה את ההבדלים העיקריים בין פוליסת 
הראל אינדקס לקרן סל או קרן מחקה ואת יתרונות השילוב של המסלולים 

המחקים בפוליסת החיסכון.

פוליסת הראל אינדקסקרן מחקהקרן סל

תיאור
קרן נאמנות סחירה שמחקה 
את  נכס המעקב הנסחרת 
בבורסה במסחר תוך יומי 

)בדומה למניה(

קרן נאמנות שניהולה מיועד 
לחקות את נכס המעקב, ניתנת 

לקניה או למכירה בסוף יום המסחר 
לפי שער הנעילה של הקרן

פוליסת חיסכון והשקעה עם 
מסלולי השקעה המחקים את 

נכס המעקב

סוחרים/ משקיעים פרופיל לקוח
משקיעי טווח בינוני/ארוךמשקיעי טווח בינוני/ארוך"אקטיביים"

מיסוי בעת שינוי 
25% על הרווח הראלי25% על הרווח הראליפוזיציה

אפשרות מעבר חופשי בין 
מסלולים ללא אירוע מס. 

אירוע מס יתרחש בעת פדיון 
כספים.

25% על הרווח הראלי25% על הרווח הראלימיסוי בעת פדיון
25% על הרווח הריאלי; 
אפשרות למימוש פטור 

מרווחי הון לזכאים עפ"י סעיף 
125 ד'  לפקודת מס הכנסה

דמי ניהול
0.1%-0.6%  )קבועים( 

0%-0.3% )משתנים "רצועת 
ביטחון"(

0.5%-0.6% ללא תלות 0.05%-0.6%
במסלול

עמלת קניה ומכירה 
ללא**0.1%-0.1%0.3%-0.3%בנק

דמי ניהול חשבון 
ללא0.15%-0.15%0.6%-0.6%ני"ע

אפשרות לקבלת 
הלוואה כנגד 

היתרה הצבורה
יש***איןאין

** תיתכן גבייה של הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות.
חברה  הראל  של  דעתה  לשיקול  בהתאם  יהיו  ותנאיה  ההלוואה  מתן   ***

לביטוח בע"מ ובכפוף להוראות הדין.

רן רשתי

כשפוליסת חיסכון פוגשת קרן סל 
ערך  בניירות  מבין  שאינו  מי  לכל  ממליץ  פעם  לא  צוטט  באפט,  וורן  בעולם,  הגדול  הפרטי  המשקיע 
רבים  ולעוד  הזה  היעד  לקהל  השאר  בין  שמכוונת  תכנית  לבחור  ראוי  במדדים   ורק  אך  להשקיע 
המאמינים כי ניהול השקעות באופן פאסיבי והצמדות למדדי השוק המובילים יניבו לאורך זמן תוצאות 

טובות יותר, זאת לצד הוצאות נמוכות ודמי ניהול זולים יותר

|  צילום: יח"צ

העולם הפיננסי
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בעלי  שונים  מסלולים  בשישה  לבחור  ניתן  אינדקס  הראל  בתכנית  כרגע, 
 ,60 בונד  תל   ,S&P500  ,35 ת"א  ביניהם:  לשלב  ואף  גבוה  תשואה  פוטנציאל 

אג"ח מדינה שקלי אג"ח מדינה צמוד ופאסיבי כללי. 

דוגמה 1: פוליסה בניהול פאסיבי   
חשיפה   30% עם  מחקים  מסלולים   4 מבוסס  אינדקס  הראל  פוליסת  תיק 

למניות. 
נתוני תשואת המדדים אחריהם  תשואה משוקללת תאורטית המבוססת על 

עוקבים מסלולי הראל אינדקס והנכונים ליום 1.3.2021:

5 שנים3 שניםשנה

6.60%16.58%39.48%

*מחושב לפי מטבע מקומי 

ועדיין, לפוליסות החיסכון בניהול אקטיבי דוגמת הראל מגוון יש יתרונות לא 
מבוטלים – מגוון רחב יותר של מסלולי השקעה הכוללים בין השאר השקעה 
וכן  יותר  גבוהים  בשיעורים  הלוואה  לקיחת  אפשרות  סחירים,  לא  בנכסים 
כיסוי ביטוחי חינם למקרה מוות בשיעור של 10% מסך הצבירה. לכן, אופציית 
השילוב בין המוצרים יתכן ותוסיף ערך וגם תייצר גיוון מרבי של הנכסים בתיק 

כולל גם השקעה בנכסים לא סחירים. 

דוגמה 2: פוליסה בניהול משולב  
30% במסלול  תיק משולב הראל מגוון והראל אינדקס בחשיפה מנייתית של 
עוקב S&P 500, 20% במסלול עוקב תל בונד 60 והיתרה בהראל מגוון מסלול 
אג"ח ללא מניות הכולל גם השקעה בנכסים לא סחירים בשיעור של 26% מסך 

הנכסים במסלול. 
תשואה משוקללת תיאורטית המבוססת על נתוני תשואת מסלול מגוון אג"ח 
ליום  והמדדים אחריהם עוקבים מסלולי הראל אינדקס הנכונים  ללא מניות 

:1.3.2021

5 שנים3 שניםשנה

7.31%16.74%40.27%

תכנית הראל אינדקס משווקת בדמי ניהול אטרקטיביים, כך שעד צבירה של 
499,999 שקלים דמי הניהול השנתיים יעמדו על 0.6% ומעל 500,000 שקלים 

.0.5%
אופציית השילוב בין תכנית מגוון לבין הראל אינדקס תביא גם היא להוזלת 

דמי הניהול הממוצעים על סך השקעתו של הלקוח בשני המוצרים גם יחד. 

דוגמה להשקעה בסך 1,000,000 שקלים:  

המשקיע הפרטי הגדול בעולם, וורן באפט, צוטט לא פעם ממליץ לכל מי שאינו 
מכוונת  אינדקס  הראל  תכנית  במדדים.  ורק  אך  להשקיע  ערך  בניירות  מבין 
בין השאר לקהל היעד הזה ולעוד רבים המאמינים כי ניהול השקעות באופן 
טובות  תוצאות  זמן  לאורך  יניבו  המובילים  השוק  למדדי  והצמדות  פאסיבי 

יותר, זאת לצד הוצאות נמוכות ודמי ניהול זולים יותר.
 

הראל  בקבוצת  ארצי  חא"ט  מכירות  ומנהל  בכיר  סמנכ"ל  הינו  הכותב   *
ביטוח ופיננסים

אין באמור במאמר זה כדי להוות ייעוץ השקעות אשר מתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם.  |  אין בתשואות המוצגות במאמר זה  כדי להוות אינדיקציה לתשואות שתושגנה בעתיד. 
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מוצרים  והנגשת  האלטרנטיביות  ההשקעות  לעולם  הנגישות  כעשור,  לפני 
בעיקר  נגיש  היה  התחום  מצומצמת.  הייתה  פרטיים  ללקוחות  בתחום 
למשקיעים מוסדיים וללקוחות כשירים. כיום, תחום זה הרבה יותר נגיש וישנן 

חברות רבות העוסקות בהשקעות אלטרנטיביות המוצעות לציבור הרחב. 
הטמון  הפוטנציאל  את  הבינו  רבים  משקיעים  האחרון,  העשור  במהלך 
ההשקעות,  תיק  של  הסיכון  וגידור  גיוון  ובחשיבות  אלטרנטיביות  בהשקעות 
והחלו  שהרי השקעות אלטרנטיביות אינן נמצאת בקורלציה עם שוקי ההון, 
אשראי,  קרנות  נדל"ן,  כגון:  שונים,  אלטרנטיביים  במוצרים  השקעות  לבצע 

קרנות פרייבט אקוויטי, קרנות הון סיכון, קרנות ריט, קרנות גידור וכו'.
המאפיינים והיתרונות המרכזיים של השקעות אלטרנטיביות הינם פוטנציאל 
מינימאלית  וחשיפה  וסחירות  נזילות  חוסר  לסיכון,  ביחס  עודפת  תשואה 
סחיר  שהינו  ומניות(  )אג"ח  המסורתי  ההון  לשוק  בניגוד  זאת,  לתנודתיות. 

ונחשב לתנודתי. 
בשוקי  סחירות  מהשקעות  אלטרנטיביות  להשקעות  שעובר  הכספים  היקף 
עשירי  אצל  עולמי.  מידה  ובקנה  משמעותי  הינו  בנקאיים  ומפיקדונות  ההון 
מתיקי  כ-55%  העולמי,  העושר  דוח  ולפי  כן  לפני  עוד  החל  התהליך  העולם 

ההשקעות של עתירי ההון בעולם מושקע בהשקעות אלטרנטיביות. 
רבות  הינן  האלטרנטיביות  ההשקעות  בתחום  כיום  המוצעות  החלופות 
ומגוונות. בדומה לשוק ההון בהיבט הסיכון, גם בעולם האלטרנטיבי ישנן רמות 
סיכון שונות, החל מהשקעות בדרגת סיכון נמוכה, בינונית ועד לסיכון שנחשב 
גבוה בדומה למניות. המטרה היא להיות על קשת תשואה/סיכון אופטימאלית:

המטרה בתכנון השקעות אלטרנטיבי הינה הבנת צורכי הלקוח, רמת הנזילות 
לו. חשוב להבין את התמונה הכללית של  הנכון  ותמהיל הסיכון  לו  הדרושה 
סך נכסי הלקוח, פנסיוני – פיננסי – אלטרנטיבי, במטרה לבנות את התמהיל 

הנכון ביותר עבור לקוח ספציפי. 
להלן דוגמה לתיק השקעות מגוון ומאוזן:

להשקעות  מההון  חלק  לפיזור  ברור  צורך  ישנו  מושכל  פיננסי  מתכנון  כחלק 
אלטרנטיביות. כאן ישנה חשיבות גדולה לתכנון שיוצר את האיזונים הנכונים 
בין ההשקעות הפיננסיות/פנסיוניות לבין ההשקעות האלטרנטיביות. בעיקר 
פיזור התמחויות השקעה,  על  הון שלא מבוססת רק  ליצור הקצאת  על מנת 
מוצרים שונים וחברות השקעה שונות, אלא גיוון המבוסס על היעדר קורלציה 
בין שוק ההון והשקעות אלטרנטיביות. כך נוכל לקבל תכנית השקעה מקיפה, 

בעלת ערך יחד עם איזונים נכונים בתיק ההשקעות של הלקוחות.
סיכון  התאמות  לבצע  נדרש  האלטרנטיביות  ההשקעות  בעולם  שגם  כמובן 
לקוח  וכל  מאחר  מגוונים,  השקעה  מכשירי  ובחירת  מוצרים  סוגי  בין  ופיזור 
הינו בעל צרכים שונים ונדרש לבצע אפיון מעמיק ויסודי על מנת לקבל תיק 
אלטרנטיבי מגוון שידע לעבוד יחד עם ההשקעות הפיננסיות ויותאם ללקוח 
אלטרנטיבי  הפיננסי  המתכנן  של  מתמשך  וליווי  פיקוח  נצמיד  לזה  במדויק. 

לאורך כל הדרך.
משקיעים  ויותר  ויותר  עלייה  במגמת  הינו  האלטרנטיבי  ההשקעות  אפיק 
הביטוח/המתכננים  סוכני  של  ההזדמנות  זוהי  זה.  השקעות  לעולם  נחשפים 
הפיננסים להיכנס לעולם ההשקעות האלטרנטיביות ולגוון את תיק ההשקעות 

רן צדיקריו

השקעות אלטרנטיביות – 
ההזדמנות הבאה של סוכני הביטוח

אפיק ההשקעות האלטרנטיבי הינו במגמת עלייה ויותר ויותר משקיעים נחשפים לעולם השקעות זה 
 זוהי ההזדמנות של סוכני הביטוח/המתכננים הפיננסים להיכנס לעולם ההשקעות האלטרנטיביות 

ולגוון את תיק ההשקעות ללקוחות  הלקוחות כבר שם – עכשיו הגיע הזמן שגם אתם תהיו

העולם הפיננסי
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ללקוחות. הלקוחות כבר שם – עכשיו הגיע הזמן שגם אתם תהיו.
ברמה המקצועית והעסקית מדובר בנישה חשובה מאוד אליה מחויב להיכנס 
כל סוכן ביטוח העוסק בפיננסים ובהשקעות. היכולת להציע ללקוח מגוון רחב 
של פתרונות השקעה שחלקם בקורלציה לשוק ההון וחלקם מחוץ לשוק ההון, 
נותנת קודם ללקוח ערך מוסף ופיזור השקעה מאוזן ונכון יותר. בהיבט הסוכן, 
עולם ההשקעות האלטרנטיביות מעצים את הערך שלו אל מול הלקוח כמתכנן 
השקעות היודע להתאים ולבנות אסטרטגיית השקעה ארוכת טווח המעניקה 

פיזור אופטימאלי ומקצועי.
אנו  פיקוח.  בטרום  עדיין  נמצא  האלטרנטיביות  ההשקעות  עולם  כידוע, 
עדים בשנתיים האחרונות לניצני פיקוח ראשונים במוצרים בודדים )מגדלור 
יותר  נכנס  הרגולטור  את  נראה  בעתיד  כי  היא  הרווחת  הדעה  אשראי(.  קרן 
והסדרה.  פיקוח  של  תהליך  ויוצר  האלטרנטיביים  ההשקעה  לעולמות  ויותר 
הרגולטורים שמטרתם להגן על כספי ציבור, נכנסים כאשר היקפי ההשקעות 
פיקוח  וליצור  רציניים  לנער את השוק מגורמים פחות  משמעותיים, מטרתם 

והסדרת התחום.
בדומה  יתנהג  האלטרנטיביות  ההשקעות  אפיק   – מלא  פיקוח  יחול  כאשר 
 – בכר  ועדת  לאחר  וההשתלמות  הגמל  קופות  בשוק  המהירה  לצמיחה 
ההשקעות יהיו נגישות יותר לציבור הרחב. לכן, נכון מאוד להתמקצע בתחום 
ומקיף  מקצועי  ושירות  יחסי  יתרון  הענקת  לצורך  מומחה  מעמד  ולפתח 

ללקוחות.

מתמחה  אשר  חברה  הינה  אלטרנטיביות,  להשקעות  בית   – מגדלור  חברת 
העולה  הצורך  מתוך   2016 בשנת  הוקמה  החברה  אלטרנטיביות.  בהשקעות 
העולמיים.  והאג"ח  המניות  לשווקי  במתאם  נמצאות  שאינן  השקעות  בפיזור 
החברה מפתחת סל רחב של מוצרי השקעה במגוון פלטפורמות ותחומים, תוך 
מטרה לבנות תיק השקעות אלטרנטיבי מיטבי, עם הקפדה בלתי מתפשרת על 
יחס תשואה/סיכון הטוב ביותר. אנו מאמינים כי פיזור השקעות נכון ויציב לאורך 
זמן חייב להישען על שילוב של השקעות אלטרנטיביות בתיק ההשקעות הכולל. 
מגדלור מציעה מגוון רחב של מוצרים בתחומי נדל"ן, אשראי, קרנות גידור ועוד.

החברה פעילה בתחום הנדל"ן בישראל, אירופה וארה"ב ונכון להיום מנהלת 
השקעות בהיקף של מעל 4.5 מיליארד שקלים. 

האשראי  קרן  נפתחה   2019 ובשנת  האשראי  בתחום  פעילה  החברה  כאמור, 
הראשונה של מגדלור. מטרת הקרן הינה מתן אשראי לעסקים קטנים ובינוניים 
ועוד. תחום  למטרת התרחבות וצמיחה, רכישת ציוד, פיתוח מוצרים חדשים 
ומהווה תחליף  לפיזור החלק הסולידי של התיק  הינו תחליף מצוין  האשראי 
הנמוכות  הריביות  לאור  בירידה  נמצאות  לפדיון  שהתשואות  לאחר  לאג"ח, 

השוררות כיום בעולם.
שקלים  מיליון   240 של  בהיקף  הראשונה  אשראי  לקרן  גיוס  סיימה  החברה 
ובימים אלו נפתחה קרן אשראי שנייה, בה צפויים לגייס כ-300 מיליון שקלים.

 
* הכותב הינו מנכ"ל מגדלור

לפרטים נוספים 03-9076000 
info@anet.co.il 

גישה לפורטל עדיף

מרכז את אירועי היום

ניוזלטר יומי
שירות מבזקים בנושאים 

ותחומים על פי בחירה

עדיף עכשיו

דוחות, חוזרים והנחיות, 
פסקי דין ועוד...

איתור מידע 
מקצועי

מומחים עונים על שאלות 
מקצועיות שלכם

מרכז מומחים 
משיבים

קבלת מידע מקצועי ועדכונים 
חשובים בזמן אמת

עדיף 
WhatsApp-ב מתחם תוכן המרכז 

שידורי לייב, תכני וידאו 
ופודקאסטים

TV עדיף

מרחיב ומעמיק נושאים 
אשר על סדר היום

הנחות והטבות שבועון עדיף
על כל מוצרי עדיף

מוסיפים לך ערך

למקצוענים בביטוח

שומר אותך 
מעודכן ומקצועי 

בכל מקום ובכל זמן
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וורנר  באולפני  דרמטי  דיון  התקיים   1927 בשנת 
עד  שהיו  לסרטים,  סאונד  להכניס  הרעיון  על 
לשלב  המהפכני  הרעיון  אילמים.  סרטים  אז 
הזוי  כרעיון  נתפס  בסרט,  שחקנים  של  קולות 
השחקנים  את  לשמוע  ירצה  "מי  מציאותי.  ולא 
בגיחוך.  הדיון  משתתפי  אז  שאלו  בסרט?", 
תופעה זו מכונה בעולם העסקים "שמיכת כיבוי 
וחדשנות הבוערות  יצירתיות  אש", תופעה שבה 
ומבטלת  צוננת  תגובה  מקבלות  להבה,  כמו 
אש  כיבוי  ששמיכת  כפי  המשתתפים,  משאר 

פועלת לכבות את הלהבה.
אם נבחן את היוזמות וההמצאות הגדולות ביותר 
בשילוב  יצירתיות  כי  נגלה  האנושי,  המין  של 
להישגים  הממציאים  את  הובילו  ונחישות  העזה 
היא  פייסבוק  כולנו.  של  החיים  את  שינו  אשר 
דוגמה מעולה לחדשנות ויצירתיות ששינתה את 
הבסיסי  שהרעיון  לחשוב  מצחיק  כמה  העולם. 
של פייסבוק היה להיות רק ספר מחזור מקוון של 

בוגרי אוניברסיטה.
לא  שפגשתי,  והחברות  העסקים  מבעלי  רבים 
כלל  בדרך  והפיננסים,  הביטוח  בתעשיית  רק 
משנה  שלהם  העסקית  הפעילות  עם  "זורמים" 
כלליים  יעדים  מעט  מציבים  במקסימום  לשנה, 
בחשיבה  ומשאבים  זמן  השקעת  ללא  אך   -
בהחלט  אני  אגב,  דרך  עסקי.  ופיתוח  יצירתית 
שזרימה  למדתי  העסק.  עם  לזרום  ממליץ  לא 
מתייחסת בדרך כלל לנוזל, ונוזל זורם כלפי מטה 
עם  הזורם  חברה  או  עסק  בעל  המקרים.  ברוב 
יצירתיות  באמצעות  אותה  יוצר  ולא  המציאות 

ויוזמה, יגיע לרוב לתוצאות בינוניות.
לאחרונה קיבלתי שיחת טלפון מפתיעה ממנכ"ל 
לכולנו  המוכרת  ומצליחה  גדולה  חברה  של 
הצהיר  בשיחה  והבית.  הצריכה  מוצרי  בתחום 
להתייעצות  אותי  לפגוש  מבקש  שהוא  המנכ"ל 
לפגישה  אותי  שמזמינים  כלל,  בדרך  דחופה. 
או  במשבר  מדובר  שכנראה  מבין  אני  דחופה, 
החברה  מתמודדת  שאתו  משמעותי  אירוע 
ומנהליה. אני מדמה מצבים אלו לקריאת "צו 8" 

עסקי – ואני כמובן מתייצב לסייע.

כחלק מההיערכות לאותה פגישה דחופה, שאלתי 
הייתה  תשובתו  הפגישה.  תוכן  על  המנכ"ל  את 
שלא  שעסק  חושב  "אני  לטובה:  ומפתיעה  חדה 
ייעלם  וביצירתיות,  עסקי  בפיתוח  זמן  משקיע 
מהעולם או במקרה הטוב ישרוד ויתנהל בגרירת 
רגליים. אני רוצה לשבת איתך על דבר אחד בלבד 
– יצירתיות... מה עושים עוד יותר טוב או אחרת 
כדי להצעיד את החברה למקומות טובים יותר".

אז מה עושים כדי להכניס לעסק שלנו חדשנות 
ויצירתיות?

חוכמת האנשים סביבכם - אחת הדרכים 
יצירתיות  לעודד  ביותר  האפקטיביות 
בין  פרסים  נושאת  תחרות  השקת  היא  בעסק 
יצירתיות  להצעות  הקשור  בכל  החברה  עובדי 
כיצד אפשר ליצור תוצאות טובות יותר או לאמץ 
באמצעות  ומקוריות,  חדשניות  עבודה  שיטות 
לקיים  אפילו  אפשר  לקופסה.  מחוץ  חשיבה 
ישיבת סיעור מוחות קבועה, שבה כל המשתתפים 
יצירתיים  הכי  הרעיונות  את  להעלות  צריכים 

ומופרעים שלהם בכל הקשור לקידום העסק.

לגייס  היא  נוספת  דרך   – מוחות  גיוס 
לשורות החברה יועצים מובילים בתחומים 
פתרונות  עבורכם  לייצר  יכולים  אשר  שונים, 
והצעות שבדרך כלל לא הייתם מגיעים לתובנות 
נושאים  רב  ניסיון  בעלי  יועצים  לבדכם.  אלה 
ורעיונות חדשניים  ידע עצום על שיטות  בקרבם 
רבים  ועסקים  לארגונים  נחשפים  והם  היות 
ידע שיכול לשנות מהותית את  במרוצת השנים, 
ולהוביל  להיום  נכון  שלכם  העבודה  תפיסת 

אתכם לתוצאות טובות משמעותית.

שלכם  הלקוחות   - הלקוח  את  תשאלו 
להצלחה.  שלכם  השותפים  להיות  יכולים 
יזומה  שיחה  במסגרת  שלכם  הלקוחות  עם  דברו 
חדשנות  סקר  לתקופה  אחת  תבצעו  זה.  לנושא 
רוצים  היו  הם  מה  שלכם  הלקוחות  את  ותשאלו 

לקבל מכם בצורה שונה או מה היה עושה להם את 
החיים קלים יותר, בכל הקשור לשירות או למוצר 
שלכם. אנשים אוהבים להביע דעה ולתת מעצמם. 

נצלו זאת לטובת הפיתוח העסקי שלכם.

ליצור  מנת  על   – במכירות  חדשנות 
לפעול  צריכים  יותר,  טובות  תוצאות 
בתחום  גם  יותר,  ואפקטיביות  יעילות  בדרכים 
עצמכם  את  מוצאים  אתם  האם  המכירות. 
במשך  משעממת  מכירה  שיטת  באותה  פועלים 
שלכם  שהלקוחות  למרות  וזאת  ארוכות  שנים 
כבר לא מתנהגים וחושבים כמו בעבר? זה הזמן 
דיגיטליות  מתקדמות,  חדשות,  שיטות  לבחון 
וצורכים  חיים  אנחנו  שבו  לעידן  המתאימות 

מוצרים או שירותים.

העזה – רק המעז מנצח. רוב בני האדם לא 
מולם.  עומדת  היא  אם  גם  הזדמנות  יזהו 
אלו שיזהו הזדמנות, לרוב יפחדו לעשות מעשה. 
זיהו  שגם  אלו  הם  ביותר  הגדולים  המצליחנים 
הזדמנות וגם עשו מעשה, בלי פחד. אני יודע שקל 
להגיד את זה, אבל אין דרך אחרת מבלי לעשות 
מעשה – למרות הפחד המשתק. אחת מהדרכים 
להרוג יצירתיות או העזה, היא למצוא כל תירוץ 
או סיבה מדוע זה לא יעבוד או לא מתאים. בעלי 
ונשאבו  לחלום  הפסיקו  שפגשתי,  רבים  עסקים 
סביבה  היותה  לאור  היבשה,  השגרה  לתוך 

"בטוחה" יותר מאשר יזמות וחדשנות.

בטבע  אם  גם   - חדשנות  של  תדמית 
בסולידיות  פועלים  אתם  שלכם  הבסיסי 
ושמרנות עסקית, צרו לעצמכם תדמית של בעלי 
כלפי  ויצירתיות  חדשנות  המובילים  עסקים 
שבו  הקשוח  התחרותי  בעולם  שלכם.  הלקוחות 
שלכם  הלקוח  את  להשאיר  מקום  אין  חיים  אנו 
הוא  כי  אחרים,  של  ויצירתיות  לחדשנות  חשוף 

במהרה לא יישאר הלקוח שלכם.

* הכותב הינו מנטור ומאמן עסקי להצלחה

אבי גמבש

אז מה חדש אצלכם? 
חדשנות ויצירתיות עסקית כבסיס לפריצת דרך בתוצאות

עושים שינוי



לפעמים הלקוחות שלכם 
 שוכחים שביטוח נסיעות לחו"ל 

הוא קודם כל ביטוח בריאות

הכיסוי הביטוחי הינו בהתאם לתנאי הפוליסה 
ובכפוף למדיניות החיתום של החברה.

 אפליקציית ביטוח הנסיעות
החדשה של הראל

תדאג לאיתור רופא או מרכז רפואי בחו"ל
ותעביר מקדמה על סך $300 לטובת הטיפול
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מאמר  לכתוב  מעדיף  הפנייה  את  כשקיבלתי 
הביטוח  בסוכני  יתמקד  שהמגזין  נאמר  למגזין, 
- כיצד להניע שינויים בעסק, שיעצימו את הערך 
על  כיוונים  רצו  כבר  בראש  וללקוחותיו.  לסוכן 

חדשנות, יצירתיות, שת"פים, התייעלות ועוד.
ואז עצרתי.

אחרי כל כך הרבה שעות של ליווי וייעוץ לעשרות 
עסקים  ובעלי  בפרט  ביטוח  סוכני  של  רבות 
בכלל, שאלתי את עצמי מה הדבר הזה שמופיע 
אם  משנה  לא  מי,  עם  משנה  לא  פגישה,  בכל 
הוא אלמנטריסט, פיננסייר, מתכנן פרישה, יועץ 
פנסיוני או סוכן פרט, הדבר הזה שנועץ את שיניו 
בכל תחום בו קיים גורם אנושי, מה האלגוריתם 
הזה שאותו אני נדרשת לפתור בכל פעם מחדש?

ובראש הדהד דבר אחד – לגרום לזה לקרות.
היו  לא  רופאים  התנהגות,  משנה  היה  ידע  אם 
שפיות,  מאבדים  היו  לא  פסיכיאטרים  מעשנים, 
היו  לא  דיאטניות  מאושרים,  היו  פסיכולוגים 

שמנות ויועצות נישואין לא היו גרושות.
כלל  בדרך  לידע.  רבה  משמעות  יש  ספק,  ללא 
אנחנו יכולים לרכוש אותו באחת משלוש הצורות 
רכישת  עצמי(,  )לימוד  אוטודידקטי  באופן   –
ליועץ  תשלום  מקצועיים(,  )קורסים  השכלה 
ועדיין,  לעשות(  צריך  מה  שיודע  האדם  )שכירת 
אותנו  תביא  לא  הללו  מהאפשרויות  אחת  אף 
אל התוצאה הרצויה אם לא יהיה שם את הדבר 

החמקמק הזה שיגרום לזה לקרות.
המילים  בהיקף  והוגבלתי  קצרה  והיריעה  היות 

אומר רק כי הסוד טמון בעיקר בפרקטיקה.
תישאר  שתהא,  ככל  מושלמת  תהא  התיאוריה, 
אליה  תחבור  לא  אם  בלבד  פוטנציאל  בגדר 

הפרקטיקה ותהפוך אותה ליישומית.
כלים   4 כאן  אפרט  עסקינן,  ערך  ובמתן  והיות 
אצלכם  לקרות  לזה  לגרום  שיכולים  פרקטיים 
שלכם,  הלקוחות  אצל  בעסק,  אצלכם  בחיים, 
ואשר התמהיל שלהם יכול להניע שינוי תיאורטי 

לידי מימוש הפוטנציאל.

 קבעו לעצמכם שעה בשבוע לזמן חשיבה
ביום קבוע, בשעה קבועה,  ביומן.  זה  תנעצו את 
לכם  חשוב  עצמכם  אם  עצמכם.  עם  פגישה 
תחסכו  אתם  בזמן.  תגיעו  תבריזו.  אל  מספיק, 
רופא  נישואין,  יועץ  פסיכולוג,  אצל  כסף  הרבה 

ועורך דין אם תפגשו את עצמכם שעה בשבוע. 
העסק  על  לחשיבה  הזו  השעה  את  הקדישו 
זוג,  כבני  כאדם,  שלכם  ההתפתחות  על  שלכם, 
להשתפר  עליכם  היכן  כמעסיק.  מקצוע,  כבעל 
תתחקרו,  פחות,  ומה  טוב  לכם  עובד  מה  ובמה, 
תרשמו, תתייעצו, תחפרו, תבדקו אם התוצאות 
לכם  כשקבעתם  שרציתן  אלו  הן  הגעתם  אליהן 
יעדים לשנה החדשה בפוסט האחרון שפרסמתם 
הגיים  מה  תחליטו  בפייסבוק.  השנה  בראש 
צ'יינג'ר, הדבר האחד אותו הנכם נדרשים לבצע 
בדבר  ותתמקדו  הנכון  לכיוון  ינוע  שהגלגל  כדי 

האחד הזה. כל פעם בדבר אחד.

 שימו עצמכם בנעלי הלקוח
בכל פעם שיש לכם אינטראקציה עם לקוח, בין 
אם בטלפון, בפגישה, בזום, במייל או בוואטסאפ – 
תעצרו רגע ותשאלו את עצמכם איך אתם יכולים 
רוצה  הוא  מה  באמת.  צריך  הוא  מה  לו.  להועיל 
הפנייה  של  הסאבטקסט  מה  השורות,  בין  מכם 
שלו אליכם. אם תעצרו לשאול את עצמכם את 
תבינו  תשובות,  לספק  תרוצו  ולא  הזו  השאלה 
תהפכו  אתם  לקוח.  חוויית  של  מהותה  כל  את 
לפרואקטיבים  מפסיבים  ליוזמים,  ממגיבים 

והרווח יגיע הרבה יותר מהר ממה שחשבתם.

 נאה דרש נאה מקיים
בכל פעם שאתם מצפים ממישהו שיעשה משהו 
תעצרו  קולגות(  עובדים,  ילדים,  זוג,  )בן/בת 
ציון  איזה   .1 שאלות:  שתי  עצמכם  את  ותשאלו 
הייתם נותנים לעצמכם על הביצוע של מה שאתם 
מצפים מהצד שכנגד? 2. האם הנכם מצפים מדג 

שיטפס על עץ?

את  תשאלו   - פועלים  שאתם  לפני  אחת  ושנייה 
היה  להיות  רוצים  שהייתם  האדם  מה  עצמכם 

עושה עכשיו?

 הציעו את מיטתכם
האמריקאי  בצי  אדמירל  מקרייוון,  כשויליאם 
המבצעים  פיקוד  כמפקד  שימש  אשר  בדימוס 
המיוחדים המשולבים של הכוחות המזוינים של 
ארצות הברית, נשא את נאומו בפני מסיימי מחזור 
תיאר  לא  הוא  טקסס,  באוניברסיטת  לימודים 
לוויראלי ברשת, אך  יהפוך  לעצמו שהנאום שלו 
בכל פעם שאני נשאלת על ידי אחד מלקוחותי – 
"מהיכן מתחילים?", "מה אני צריך לעשות?", אני 
נזכרת בנאום הזה ובמילות הפתיחה שלו  - "אם 
אתם רוצים לעשות שינוי בעולם שלכם, סדרו את 
את  מדגיש  בוקר  בכל  המיטה  סידור  מיטתכם. 
חשובים.  בחיים  הקטנים  הדברים  שגם  העובדה 
שצריך,  כמו  הקטנים  הדברים  את  נבצע  לא  אם 
לסידור  הגדולים.  הדברים  את  לבצע  נתקשה 
מיטה בבוקר יש יתרון נוסף: אם היה לי יום רע, 
אני חוזר הביתה למיטה מסודרת שאני סידרתי. 
לחשוב  אותי  מעודדת  תמיד  מסודרת  ומיטה 

שמחר יהיה יום טוב יותר".
זה  אבל  צודקים.  אתם  קלישאתי?  שזה  תאמרו 
עובד. ומי שרוצה להניע את השינוי מוזמן לצפות 

בנאום המלא. 
)https://youtu.be/pxBQLFLei70 :לצפייה(

הוא  מהן  היוצא  הפועל  אשר  קטנות  פעולות   4
יותר, מאורגנים  יעילים  יותר,  שתהפכו למקצוענים 

יותר וריווחיים יותר. 4 פעולות שיגרמו לזה לקרות.
אחרי הכל, העולם לא מתגמל אותנו על מה שאנו 
שאנו  מה  עם  עושים  שאנו  מה  על  אלא  יודעים 

יודעים.

ISSUE, יועצת ארגונית  * הכותבת הינה מנכ"ל 
לסוכנויות ביטוח, מרצה ומלווה לפיתוח עסקי 

טל דן

לגרום לזה לקרות  
שפיות,  מאבדים  היו  לא  פסיכיאטרים  מעשנים,  היו  לא  רופאים  התנהגות,  משנה  היה  ידע  אם 
פסיכולוגים היו מאושרים, דיאטניות לא היו שמנות ויועצות נישואין לא היו גרושות  ללא ספק יש 

משמעות רבה לידע, אבל הסוד טמון בעיקר בפרקטיקה

עושים שינוי

• תהליך קל, מהיר ונגיש
• הנכס נשאר בבעלות הלווה ולשימושו

• מימון לכל צורך ולכל מטרה – הכל אפשרי!
• ללא חובה בהחזר חודשי

• טווח מימון רחב ועלויות נמוכות

מהיום בני הגיל השלישי יכולים לקבל מימון לכל צורך
על חשבון הדירה ולשדרג את איכות החיים!

mashkanta@ayalon-ins.co.il | *3614 :לפרטים



• תהליך קל, מהיר ונגיש
• הנכס נשאר בבעלות הלווה ולשימושו

• מימון לכל צורך ולכל מטרה – הכל אפשרי!
• ללא חובה בהחזר חודשי

• טווח מימון רחב ועלויות נמוכות

מהיום בני הגיל השלישי יכולים לקבל מימון לכל צורך
על חשבון הדירה ולשדרג את איכות החיים!
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כך  על  מצביע  ביטוח  סוכני  בקרב  שנערך  סקר 
פחות  ובמכירה  בשיווק  משקיעים  מרביתם  כי 
הזמן.  מסה"כ  מ-10%  פחות  שזה  ביום,  משעה 

האם זה הגיוני? האם זה יכול להימשך?
הסקר מראה כי מרבית שעות העבודה מוקדשות 
70% מזמנו העסקי של הסוכן מושקע  לתפעול. 
בתפעול העסק. עבודת התפעול אמורה להתבצע 
לנהל  רק  תפקידו  הסוכן  העובדים,  צוות  ידי  על 
שום  אין  ביטוח  לסוכן  הביצועים.  את  ולבקר 
 ,20% העסקי,  הזמן  שאר  זה.  בתפקיד  יתרון 
מופנה ליתר דרישות המקצוע )ניהול עסק, ניהול 

עובדים, לימוד, הכשרה ועוד(.
נתוני הסקר מלמדים אותנו כי ניהול זמן מסוג זה 
הזמנים  שחלוקת  מקום.  לשום  אותנו  מביא  לא 
הישאבות  של  תולדה  היא  היום  שמתבצעת  כפי 
לשוטף וכיבוי שריפות, במקום השקעה מסיבית 
בפעילויות יזומות של ניהול, שיווק ומכירה – שהן 

אלו שמביאות את הכסף.
בהתייחס  הסקר  של  ביותר  המעניין  הממצא 
פועלים  ביטוח  שסוכני  הוא  אלו,  לנתונים 
מהזירה  חוששים  והם  נוחות  של  מקום  מתוך 
והעסקאות  הלקוחות  כמות  בפועל,  השיווקית. 
כדי  הנדרשת  בכמות  עומדים  אינם  הנכנסים 
לשמור על עסק צומח ומתחדש )סוכנויות רבות 

חיות ומתפרנסות מהצלחות העבר(.
האם חלוקת זמן כזו היא גזירה או שניתן לבנות 
סדר יום אחר, כזה הלוקח את פעילויות הניהול, 
בו  שמושקעים  המרכזי  כדבר  והמכירה  השיווק 
כ-50% ויותר מהזמן העסקי וממשאבי הסוכנות?

מול הנתונים, הללו סוכנים שרואים את עתידם 
וסדרי  זמנים  בתמהיל  להתנהל  חייבים  בענף, 

עדיפויות אחר.

אותו  הרצוי,  התמהיל  מהו  אותי  תשאלו  כאן 
תמהיל המקדם סוכנים מקצועית וכלכלית?

 5 החובש  מנהל  כל  קודם  הוא  ביטוח  סוכן  כל 
כובעים מרכזיים המסמלים כל אחד את התפקיד 
להשיג  כדי  להתמקד  צריך  הוא  בו  המשמעותי 

ביצועי שיא במציאות מאתגרת.

מאומן  משרד  צוות    - התפעול  כובע 
ומיומן יאפשר לסוכן להשקיע רק 20% 
במעקב  מסתכם  תפקידו  עיקר  כאשר  בתפעול, 

ובקרה.   

מזמנך  כ-15%  גודלו   – השיווק  כובע 
פעולות  של  רצף  יצירת  ומשמעותו 
 – הלקוחות  אצל  מודעות  המייצרות  שיווקיות 

הקיימים והחדשים - כהנעה למכירה עתידית. 

30% מזמנך,  – מידתו   כובע המכירה 
זמן ושכל המושקעים בפעולות ישירות 
והייעוד של  זוהי השליחות  ועקיפות של מכירה. 
את  למבוטחים  להתאים   – הביטוח  סוכן 
מיטבית.  הגנה  שיספקו  המדויקות  הפוליסות 
שיווק  עבודת  של  ישירה  תולדה  היא  מכירה 
פירות  את  שקוצרת  ומדויקת,  שיטתית  נכונה, 

ההשקעה השיווקית.

כובע הניהול - 20%, כן,  לא פחות מכך. 
סוכני הביטוח אינם מודעים לתפקידם 
הקלף  הוא  ניהול  מיטבי.  עסקי  ניהול  שהוא 
בגדול.  בו  מפספסים  ורובכם  שלכם  המנצח 
הצוות:  ובפיתוח  בטיפוח  זמן  יותר  תשקיעו 
נכונים,  עבודה  תהליכי  ובניית  תפקידים  הגדרת 
לא  שהשוטף  כדי  משימות  ותיעדוף  זמן  ניהול 
החשובים  בדברים  לעסוק  ותגיעו  אתכם  ישטוף 
דורשים  אלו  כל  שריפות.  לכבות  רק  ולא 
בהם  שתשקיעו  ככל  ובקרה.  תכנון  התמקדות, 
יותר זמן, תחסכו בהוצאות ותנצלו טוב יותר את 

המשאבים שעומדים לרשותכם.

 .15%  - וההתפתחות  כובע הלמידה  
רלבנטיות  על  שמירה  היא  למידה 
מקצועית. למידה היא כוח, היא ידע, היא מרדף 
סוכנים  מעדיפים  לקוחות  חדשנות.  אחר 

יצירתיים, חדשנים ומעודכנים. 

צמיחה  המייצרת  עולם  תפיסת  היא  הכובעים   5
שימוש  בסוכנות.  וארגון  סדר  ועושה  עסקית 
5 הכובעים" יאפשר לכם  מושכל ב"אסטרטגיית 
ליהנות ממתנה יקרת ערך: שעתיים נוספות של 

פנאי בכל יממה.

ומאמנת  ארגונית  יועצת  הינה  הכותבת   *
עסקית בכירה בענף הביטוח. התמחות בשיפור 
מיומנויות ניהול, פיתוח צוות והזנקת הרווחיות 

בסוכנויות ביטוח

עושים שינוי

גילי ראובני

לשנות את השעון ואת לוח הזמנים 
האם סוכני ביטוח מנהלים את הזמן שלהם בחוכמה? האם הם עושים את מה שנוח 

להם או את מה שחשוב?



שלמה ביטוח. חברת סוכנים אמיתית!

אנחנו חברה של סוכנים.כשכולם ״ישירים״

לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה אף פעם לא היה כוס התה שלנו.
לכן, כשאנחנו אומרים שאנחנו חברת סוכנים אמיתית, אנחנו מתכוונים לכל מילה.

סוכני הביטוח שלנו הם הלקוחות הישירים שלנו. בכל   תקופה   ובכל מצב. 
נמשיך לעמוד לצד הסוכנים, עם כל הכלים, המקצועיות, השירות והיחס שרק 

שלמה ביטוח יכולה להעניק.
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הקורונה",  כ"שנת  לשמצה  הידועה   ,2020 שנת 
הוודאות  אי  בה   - פשוטה  לא  שנה  הייתה 
קודם  והכרנו  שידענו  מה  כל  על  גברו  והחרדות 
לכן, זאת מעבר לדאגה הבריאותית וחוסר המידע 
שהיה בנושא המגפה. יחד עם זאת, התקופה הזו 
קידמה והאיצה תהליכים שהיו קורים בזמן אחר 

ובקצב שונה לחלוטין.
בתקופה  גרם  המתמשך  הוודאות  אי  מצב 
נודע,  הלא  מפני  לחרדה  להלם,  הראשונה 
להנחיות שונות שהציבור קיבל, זאת לצד מחלה 

שלא היה ידוע כיצד מטפלים בה. 
הבהלה בנושא ההדבקה הביאה למחזות שהיום 
הוודאות  מאי  שחלק  לאחר  מוזרים,  נראים 
כפפות  שעטו  אנשים  למשל,  התפוגגו.  והערפל 
בדברים  מלגעת  הימנעות  מהבית,  יציאה  בכל 
ועוד.  בסופרמרקט  עגלות  מעליות,  כפתורי  כמו 
עם הזמן התבררה המציאות יותר ויותר וכן היכן 

נמצאות הסכנות להדבקה והיכן לא.
ראשוני  לשיתוק  גם  הביאה  הראשונית  הבהלה 
עובדים  משרדים,  סגירת  העבודה.  בעולם 

הנמצאים בביתם ללא מעש וללא כיוון. 
הייתה  יחסית(  קצר  )באופן  הזמן  בחלוף 
התעשתות ועלו מחשבות על יצירת מצב עבודה 
להיות  הפכה  מהבית  העבודה  שונה.  והתנהלות 

ריאלית. ממשית ואף הכרחית.
לעבוד  מקובל  היה  כבר  מסויימים  בתחומים 
לפרקים מהבית. שנת הקורונה לימדה את כולם 
כי ישנן תקופות שזה לא רק אפשרי, אלא הכרחי.
השינוי שנכפה עלינו עשוי להיות מנוף לצמיחה, 
ועבודה.  בית  משולב:  עבודה  מודל  באמצעות 
לעבוד  מהאפשרות  עובדים  של  רצונם  שביעות 
להניב  עשוי  בשבוע,  פעם-פעמיים  מהבית 
תפוקות גבוהות יותר, מה שיכול להביא להכנסות 

גבוהות יותר לעסק.
הטובות  השינוי,  של  שתוצאותיו  הנמנע  מן  לא 
בשוק  הן  הקרובות,  בשנים  ישתקפו  לדעתי, 

העבודה באופן פרטי והן בחיינו באופן כללי.
ומשמעות,  נפח  ותופס  הולך  ההיגיינה  נושא 
מימים  התרבות  זו  בהן  ארצות  ישנן  כשלמעשה 

ימימה. למשל, יפן.
והתפעלתי  ביפן  ביקרתי  שנים  מספר  לפני 
מיליוני  כאשר  הציבוריים.  במרחבים  מהניקיון 
הצהריים  בהפסקת  יום  מדי  אוכלים  אנשים 
או  ניירת  פסולת,  אחריהם  מותירים  ולא 
שאריות מזון, משום שהתרבות היא של ניקיון, 
כי  יפני  ילד  כל  יודע  הסביבה.  על  שמירה  של 
הטובה,  חברתו  היא  שלו  בתיק  ניילון  שקית 
וכל פסולת שהוא ייצר, תישמר בשקית זו בתוך 
אותה  ירוקן  ושם  לביתו  שיגיע  עד  שלו,  התיק 

לפח האשפה. 
קשר  ללא  טריוויאלי,  דבר  הן  מסיכות  עטיית 
למגפה. הן מיועדות לשמור על הסביבה מפנינו. 

שלא נפזר חיידקים לסביבתנו הקרובה.

ואיך כל זה קשור לעסק?
בעיני זו הזדמנות נהדרת לשנות את פני הסביבה 
קלסרים,  מסמכים,   - לפנות  לנקות,  המשרדית. 
זו  השנים.  משך  שאגרנו  ופליירים  חוזרים 
באמצעים  מיותרת,  מניירת  להיפרד  הזדמנות 

המקובלים – גריסה או שריפה. 
אנרגטית  לתחושה  גורם  ומאוורר  נקי  משרד 
של  הן   – החיובית  הרוח  ומכאן  יותר,  טובה 
פרפרים  וכמו  לקוחות.  כלפי  הן  המשרד,  עובדי 
הנמשכים לאור, לקוחות יעדיפו משרד מאיר, נקי 

שעובדיו חייכניים.
המינימליזם  המזרח,  של  שונות  בתיאוריות  כמו 
גם  אותה  לקחת  שאפשר  חיים,  דרך  זו  מבורך. 

לעסקים. קצר, תמציתי, נקי.
הביטוח:  מעולם  באחרונה  בו  שנתקלתי  מקרה 
מסוימת.  ביטוח  מחברת  הלוואה  בקשת 
שונות  הזדמנויות  בשלוש  התבקשה  מבוטחת 
כי  למה?  שונים.  מסמכים  להמציא/להוסיף 

ובכל  התהליך,  את  רופף  באופן  הכירה  הפקידה 
פעם הוסיפה/שינתה את הדרישות.

רשימת  את  למבוטחת  לתת  היה  פשוט  כמה 
לה  לאפשר  מרוכז,  באופן  הנדרשים  המסמכים 
לאפשר  ובכך  מסמכים  כאגד  אותן  להמציא 

תהליך קצר, ענייני, פשוט.
הלקוח  חוויית  את  להפוך   - זה  במקרה  המסר 
לנעימה מצד אחד ואת השירות למקצועי וענייני 

מצד שני.
מי שכתב את "מי הזיז את הגבינה שלי" הצביע 
על שינוי, שיש אליו התנגדות ראשונה ברורה, אך 
עם קבלת התהליך, מסתברת התחושה של "איך 

לא עשינו זאת קודם".
הנוחות,  מאזור  לצאת  אותנו  מצריכים  שינויים 
שינוי  לעשות  שניתן  היחידה  ההזדמנות  זו  אבל 

וליהנות מתוצאותיו.
לו  הנוחות  הנקודות  מהן  עסק  בעל  כל  יחשוב 
מדידת  קטן.  שינוי.  לעשות  יבחר  ושם  ביותר 
להתפתחות  אינדיקציה  לתת  יכולה  שינויים 

התהליך.
בעולם הביטוח אפשר להציע למשל לימוד תחום 
מסוימים,  בתחומים  שעוסקת  פקידה  חדש. 
ללמוד  עצמה  על  תיקח  רכב,  פקידת  למשל 
עם  במשכנתאות.  טיפול  למשל  חדש,  תחום 
חלוף הזמן, תוכל לצבור ידע ומיומנויות ולעשות 
והן  מקצועית,  בהתפתחות  בעצמה,  הן  שינוי, 
יכולים  ששירותיו  נוסף  ענף   - לעסק  בתרומתה 
לעזור למבוטחים ולהעצים את מגוון הפעילויות 

שהסוכנות מציעה.
לצמיחה.  הזדמנות  הוא  שינוי  כבר,  שנאמר  כמו 
כל אחד יבחר לעצמו את השינוי הקטן – השתיל 

הצעיר, יטפח אותו עד שיישא פרי.
בהצלחה!

* הכותבת הינה יועצת ארגונית, התמחות בענף 
הביטוח כ-30 שנה

גיליה משולם

העצמת העסק בעזרת שינויים
שינויים מצריכים אותנו לצאת מאזור הנוחות, אבל זו ההזדמנות היחידה שניתן לעשות שינוי 
וליהנות מתוצאותיו  יחשוב כל בעל עסק מהן הנקודות הנוחות לו ביותר ושם יבחר לעשות 

שינוי. קטן. מדידת שינויים יכולה לתת אינדיקציה להתפתחות התהליך

עושים שינוי
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בתחום  פעילות  שנות   42 מתוך  מעשור  למעלה 
פרישה.  בתכנון  עוסק  שאני  הפיננסי/פנסיוני 
להיכנס  בצורך  נגעה  כיוון  לשנות  ההחלטה 
לנישה מעניינת ולגוון את מקורות ההכנסה. לא 

רק מחברות ביטוח, גם מלקוחות בגיל השלישי.
מיקום  הוא  אותי  המנחים  העקרונות  אחד 
במקרים  במשרדי.  מתקיימות  הן  הפגישות. 
לקוחות,  בבתי  לפגישות  יצאתי  בלבד  בודדים 
בריאותית.  מסיבה  להגיע  מהם  נבצר  כאשר  רק 

לקוחות הגיעו מדן ועד אילת. ממש ככה.
השפעה  מרכזי  של  מערכת  לייצר  הצלחתי 
חודש,  מידי  לקוחות  עשרות  אלי  שמפנים 

שמכניסים שכר טרחה נאה.
שנת 2020 שינתה את המושגים.

לקוחות בגיל השלישי קיבלו שם חדש - קבוצת 
סיכון.

קבלת קהל גם היא קיבלה שם חדש - סגר.
נמנעים  שלך  הלקוחות  כאשר  עושים  מה  אז 
אצל  ביקורים  אפילו  כולל  מהבית,  מיציאה 

הנכדים; קל וחומר בפגישות עסקיות?
הגדול  חלקם  עבור  אולם  הזום,  את  יש  נכון,  כן, 

זאת מטלה שאין להם יכולת להסתדר אתה.
2021. דוח  נעבור בקפיצה במנהרת הזמן לינואר 
שמגיע מרואה החשבון שלי מראה שזאת השנה 
שנות   42 של  בהיסטוריה  טובה  הכי  השנייה 
פעילות. קצרה רק ב-30,000 שקלים משנת 2001.

איך קרה הנס? 
הראשון  הסגר  במהלך  למרביתנו,  בדומה  די 
העסקית  בגזרה  מוחלט.  כמעט  בהלם  הייתי 
ועוד אחד.  ועוד אחד  שקט מוחלט. חולף שבוע 
נגמר,  מרץ  פניות.  אפס  מצלצל.  לא  הטלפון 

אפריל גם הוא. הכול מת.
אני מתחיל לאבד ביטחון, אולי ההחלטה מ-2010 
בכלל הייתה טעות. אולי לא הייתי צריך להסתמך 

על כספי לקוחות?
עם  להילחם  לא  הייתה  הראשונה  החלטה 
להיכן  ולהבין  דרכי  לעבור  לזה  לתת  התחושה. 

זזה הגבינה - נכון יותר היכן המחלבה נמצאת.
דבר אחד היה לי ברור, זה לא יהיה משהו קצר. 

לצערי צדקתי.
לחשיבה  חוזר  תמיד  אתה  כאלה  בתקופות 
הבסיסית של למה, איך וכמה. הלמה תמיד הוא 
הסיבה והחזון העסקי שלך את מי אתה משרת. 
מה הם הכאבים שלו ורק לאחר מכן מה המענה 

שלך שזה כבר חלק מהאיך.
היה ברור מאוד מהרגע הראשון ששוק התעסוקה 
השתנה. למעלה ממיליון איש שאינם מועסקים 
וחלקם ככל הנראה גם לא ימצאו תעסוקה בזמן 
עשרות  כמה  יש  האלו  המיליון+  בתוך  הקרוב. 
אלפים בני 55 צפונה שאיבדו את מקום עבודתם 
לא  ובוודאי  לעבודה  יחזרו  לא  הנראה  וככל 

בהיקף שהיה קודם. 
במקומות  עזיבה  בגלי  בטיפול  רב  ניסיון  לי  יש 
תמיד,  בנקים.  למשל  כמו  שמתייעלים,  עבודה 
 - היקרים  מהעובדים  להיפטר  ינסו  תמיד,  אבל 

במרבית המקרים המבוגרים.
כתוצאה  שנוצר  צורך  עם  קהל  כאן  זיהיתי 
שלו  שהכאב  התעסוקתית,  מהסיטואציה 
ה-60  לבני  שלו.  העתידית  הוודאות  חוסר  הוא 
קצבה.  למשוך  להתחיל  אפשרות  יש  שביניהם 
שאלות  אלה  זה.  של  המחיר  מה  לא,  או  כדאי 
שעולות אצלם. לי כמתכנן פרישה יש את המענה.

שלא  חדש  קהל  לי  נוצר  עסקית  מבט  מנקודת 
היה שם קודם. ניתן לאתר אותו ולפנות אליו.

זה אכן קרה, באמצעים שזה לא המקום לפרט. 
הגעתי אליהם וזה אכן היה קרש ההצלה הראשון 

שלי.
ממושכת  תקופה  עליו  זומם  שאני  נוסף  קהל 

השטח  פני  על  צף  מינורי,  באופן  מולו  ופעלתי 
והתאגד. המדובר בבעלי השליטה שגילו בתחילת 
כמו  מקבלים  שהם  המשכורת  שלמרות  הסגר 

העובדים שלהם, הם אינם זכאים לדמי אבטלה.
די מהר נוצרה התארגנות של אלפי בעלי חברות 
למצוא  היכן  יודע  אני  עכשיו  יופי,  איזה  כאלו. 

אותם.
השליטה  בעלי  מרבית  של  )הצורך(  הכאב 
בגלל  פנסיונית  בצבירה  חוסר  הוא  המבוגרים 
הפליה רבת שנים ביחס לעובדים שכירים רגילים 
בכל הנוגע להכרה בהוצאות להפרשה פנסיונית. 
לגילי  מגיעים  שהם  לכך  גורמת  הזאת  העובדה 
60 ומעלה עם קצבאות חודשיות של כמה אלפי 
לאחר  למחייה  מספיקות  לא  שכמובן  שקלים 

הפרישה.
לבעלי  תקציבית  פנסיה  ששמו  מדהים  כלי 
שליטה. קרש ההצלה של חלק מבעלי השליטה 
לאותם  בהגעה  אותי  שימש  לגמלאות  לפורשים 
בעלי שליטה שהיו מפוזרים לפני הקורונה וכעת 
הם מרוכזים במקומות שבהם ניתן לאתר אותם 

בקלות רבה יותר. 
עבודה,  שעות  עתירי  בתיקים  שמדובר  מאחר 
כולל הכנת מסמכים לצורך הפנסיה התקציבית, 
מאשר  משמעותית  גבוה  בגינם  הטרחה  שכר 

תיקי פרישה רגילים. 
הורגשה  מאי  בחודש  מהיר.  היה  השינוי 
ביותר  הטוב  כחודש  התברר  יוני  התאוששות. 
רק  זה  ומכאן  האחרון  בעשור  ידע  שלי  שהעסק 

הלך והשתפר.
מסקנות לשנת 2021 יש, אבל נשאיר אותן למגזין 

שיופיע בשנה הבאה.

* הכותב הינו CFP, מנכ"ל קשת פיננסים וניהול 
פרישה 

רון קשת

2020 - הסיפור שלי:
מכאוס עסקי מוחלט לכמעט השנה 

העסקית הכי טובה - ב-9 חודשים
רון קשת מתאר כיצד ממצב של אפס פעילות במהלך הסגר הראשון הוא הצליח לשנות כיוון – תחילה 

בהחלטה להילחם בתחושת חוסר הביטחון ואחר כך בזיהוי צרכים נכון של קהל לקוחות פוטנציאלי

עושים שינוי





"כשמשקיעים נכון, 
רואים תוצאות"

MORE לכסף שלך מגיע
ניהול השקעות מקצועי, מחלקת מחקר

מובילה ושירות ללא פשרות.

פיטר פלצ'יק, ג'ודוקא
חבר המשלחת האולימפית לטוקיו 2021

moreinvest.co.il/gemel
מור קופות גמל בע"מ )"החברה"( היא חברה מנהלת קופות גמל והחלה לפעול בשנת 2018. האמור אינו מהווה שיווק פנסיוני או הצעה או הזמנה לשיווק פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/לשיווק בידי 

בעל רישיון לפי דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. 

גוף הגמל וההשתלמות של 2020 עושים את הדבר הנכון כבר 15 שנה

מוקד סוכנים לשירותך 074-7811201


