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לחיזוק הידע המקצועי



מה ביקשנו לבדוק בסקר?
 פרופיל הסוכן

 תמהיל פעילות הסוכן
 העשרה מקצועית של הסוכן

 מידת בקיאות הסוכן בנעשה בענף
 עם הפנים לעתיד



מתודולוגיה

מדגם
הסקר נערך בקרב 

227 סוכני ביטוח 
בעלי רישיון בתוקף. 

עורך הסקר
הסקר נערך על ידי 

 באמצעות 
שאלון אינטרנטי.



פרופיל הסוכן



פרופיל הסוכן

30%

28%

25%

17%

1-10 שנים   30%
11-20 שנה   28%
21-30 שנה   25%

למעלה מ-30 שנה   17%

ותק מקצועי
כמה שנים אתה עובד כסוכן?



פרופיל הסוכן

סוכן שכיר   19%
סוכן עצמאי במסגרת בית סוכן   20%

סוכן עצמאי במסגרת משרד פרטי   54%
סוכן עצמאי המעסיק סוכנים   7%

19%

20%
54%

7%

סטטוס מקצועי
אילו מההגדרות הבאות מתאימה ביותר לסטטוס המקצועי שלך? 



פרופיל הסוכן

העסקת עובדים 
האם אתה מעסיק עובדים נוספים? 

כן   57%
לא   43%

57%
43%



פרופיל הסוכן

89%

5%
4% 2%

1-10   89%
11-20   5%
21-30   4%

40 ומעלה   2%

העסקת עובדים 
כמה עובדים מועסקים על ידך?

57%
43%

האם אתה מעסיק 
עובדים נוספים? 



תמהיל פעילות הסוכן



תמהיל פעילות הסוכן

עד שעתיים ביום   49%
עד 4 שעות ביום   32%
עד 6 שעות ביום   10%

6 שעות ומעלה ביום   9%

49%

32%

10%
9%

מהו משך הזמן שאתה משקיע בממוצע בניהול המשרד? 



תמהיל פעילות הסוכן

עד שעתיים ביום   91%
עד 4 שעות ביום   7%
עד 6 שעות ביום   1%

6 שעות ומעלה ביום   1%

91%

7%

1% 1%

מהו משך הזמן שאתה משקיע בממוצע בטיפול בתביעות? 



תמהיל פעילות הסוכן

עד שעתיים ביום   46%
עד 4 שעות ביום   33%
עד 6 שעות ביום   14%

6 שעות ומעלה ביום   6%

46%

33%

14%

6%

מהו משך הזמן שאתה משקיע בממוצע במכירות? 



תמהיל פעילות הסוכן

ביטוח חיים   74%
ביטוח אלמנטר   15%
ביטוח בריאות   11%

74%

15%

11%

באיזה תחום אתה סבור שקיים הפער הגדול ביותר 
בין היקף ההשקעה להיקף התפוקה?



העשרה מקצועית



העשרה מקצועית

54321

20%

39%

26%

11%

4%

במידה 
רבה

במידה 
מועטה

מידת התרומה של כלים טכנולוגיים 
וכנסים על מקצועיות הסוכן 

דרג את מידת ההשפעה על איכות ומקצועיות עבודתך של כלים 
וממשק טכנולוגי אותו מספקת חברת הביטוח



העשרה מקצועית

עד שעתיים בחודש   34%
עד 4 שעות בחודש   20%
עד 6 שעות בחודש   18%

6 שעות ומעלה בחודש   28%

34%

20%
18%

28%

מהו משך הזמן שאתה משקיע בממוצע בהעשרה מקצועית? 



העשרה מקצועית

62%
57%
16%
71%
62%

רגולציה

מאמרים ודעות

מינויים וברנז'ה

מוצרים ותוכניות

ניתוחים והשוואות

תחומי סיקור
מהם תחומי הסיקור בהם אתה מוצא עניין בענף הביטוח והפנסיה? 



מידת בקיאות הסוכן 
בנעשה בענף



מידת בקיאות הסוכן בנעשה בענף

54321

1%

17%
20%

17%

43%

במידה 
רבה

במידה 
מועטה

מידת הבקיאות
דרג את רמת בקיאותך בתחום הביטוח הימי )במידה והינך מחזיק ברישיון בתחום זה(.



מידת בקיאות הסוכן בנעשה בענף

54321

25%

40%

17%

7%
11%

במידה 
רבה

במידה 
מועטה

מידת הבקיאות
דרג את רמת בקיאותך בתחום ביטוח האלמנטר )במידה והינך מחזיק ברישיון בתחום זה(.



מידת בקיאות הסוכן בנעשה בענף

54321

50%

39%

10%
1%0%

במידה 
רבה

במידה 
מועטה

מידת הבקיאות
דרג את רמת בקיאותך בתחום ביטוח החיים )במידה והינך מחזיק ברישיון בתחום זה(.



מידת בקיאות הסוכן בנעשה בענף

54321

18%

45%

23%

11%
3%

במידה 
רבה

במידה 
מועטה

מידת הבקיאות
דרג את רמת בקיאותך בתחום שוק ההון.



מידת בקיאות הסוכן בנעשה בענף

במידה רבה   60%
במידה מועטה   36%

לא ידוע לי דבר אודות הרפורמה   4%

60%
36%

4%

מידת הבקיאות ברפורמות החדשות
דרג את רמת בקיאותך ברפורמת בחירת הסוכן. 



מידת בקיאות הסוכן בנעשה בענף

במידה רבה   32%
במידה מועטה   55%

לא ידוע לי דבר אודות הרפורמה   13%

32%

55%

13%

מידת הבקיאות ברפורמות החדשות
דרג את רמת בקיאותך בשינוי מודל תגמול העמלות. 



מידת בקיאות הסוכן בנעשה בענף

במידה רבה   75%
במידה מועטה   23%

לא ידוע לי דבר אודות הרפורמה   2%

75%

23%

2%

מידת הבקיאות ברפורמות החדשות
דרג את רמת בקיאותך ברפורמת ייפוי הכוח. 



מידת בקיאות הסוכן בנעשה בענף

במידה רבה   78%
במידה מועטה   20%

לא ידוע לי דבר אודות הרפורמה   2%

78%

20%

2%

מידת הבקיאות ברפורמות החדשות
דרג את רמת בקיאותך ברפורמת מסמך ההנמקה. 



עם הפנים לעתיד



עם הפנים לעתיד

כן   91%
לא   9%

91%

9%

המשך הדרך בענף
האם בכוונתך להמשיך לעסוק כסוכן ביטוח במהלך 5 השנים הקרובות? 



עם הפנים לעתיד

עומס רגולציה   25%
שחיקה מקצועית   3%
יציאה לגמלאות   11%

חוסר פרופורציה בין היקף העבודה לתגמול השכר   47%
היעדר לקוחות   3%

אחר   11%

25%
11%

47% 11%
3%

3%

המשך הדרך בענף
אם לא - מהי הסיבה העיקרית לכך? 



עם הפנים לעתיד

הפעלת המסלקה הפנסיונית   17%
פיתוח ושיפור כלים טכנולוגיים מטעם חברת הביטוח   62%

אף אחד מאלה   21%

62%

17%21%

שיפור רמת המקצועיות
איזה מהמהלכים הבאים צפוי לשפר את רמת מקצועיותך?




