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דמות הסוכן העתידי  
מערכות טכנולוגיות 

תומכות העומדות 
לרשות הסוכן 

22

כמעיין המתגבר  
ח"כ הרב יצחק כהן מסכם 

קדנציה במשרד האוצר 
וממשיך במרץ | עופר נוריאל

42

סיכונים בהשקעות: סיכום 2012 
השוואה בין ביטוח מנהלים, פנסיה וגמל 

מראה דמיון רב | דרור יעקובסון מציב 
תמרור אזהרה

12

איזון עדין 
העלייה בהיקף כספי החיסכון הביאה 

לתחרות קשה בין השחקנים בשוק. 
כיצד יימצא שיווי המשקל? | רב שיח  

המסלקה החלה את פעילותה 
והסוכנים והיועצים כבר יכולים לקבל 
את המידע על מוצרי ביטוח מנהלים, 

פנסיה וגמל של לקוחותיהם

לקראת ועידת 
הסוכנים והיועצים ה-7

גיליון מיוחד 



רגולציה וחקיקהמוצר והפצהשוק ההוןמפתח צבעים: כלים לסוכן וליועץ

9.7.13 יום ג', 19:00-12:00, המסלול האקדמי המכללה למינהל, שד' יצחק רבין 7, ראשל"צ

ע צ ק מ ת ה ל  . ד ו מ ל ל  . ש ג פ י ה ועידת הסוכנים והיועצים ה-7 ל
לחיזוק הידע המקצועי

חינם 
לסוכנים 

וליועצים בעלי 
רישיון
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 בית ההשקעות הגדול בישראל
לניהול השקעות וחיסכון פנסיוני

RetireNET

חישוב אובייקטיבי בשבילך

אולם 7 אולם 6 אולם 5 אולם 4 אולם 3 אולם 2 אולם 1 
14:45

 ייעוץ פנסיוני בקרן 
פנסיה ותיקה

יואב בן אור

 אתגרים בשוק 
ההון 2013

גילעד אלטשולר

הטכנולוגיה בשירות 
הייעוץ הפנסיוני 

אריק אלמגור

רמות סיכון 
בהשקעות 
פנסיוניות

אילן רביב

הסיבות וההשלכות 
הכלכליות של 

השפל במחזורי 
המסחר בבורסה

גילי כהן

כל מה שצריך 
לדעת על רכישת 

תיקי ביטוח 

דני פינקלשטיין

15:20
הקפ"מ – זירת 

פעילות פיננסית 
חדשה לסוכן

דודו לביא

ניסוח הגדרת 
העיסוק באובדן 

כושר עבודה

עו"ד ג'ון גבע

ניהול פיננסי על 
רקע הכבדת העול 

הממשלתי

שלמה מעוז

אופן ניהול 
ההשקעות בפנסיה: 

תמונת מצב

עינת סקורניק

שוק הפנסיה 2040

דודי ליידנר

חיסכון ארוך טווח - 
 בעולם של החלטות 

קצרות טווח

מנחם קלי

רב שיח15:55
 רגולציה 

בערוצי ההפצה

מנחה: 
ניר כהן

משתתפים:
אודי כץ

רו"ח לי דגן
רו"ח אריק פרץ
אילנית גולדפרב

רב שיח
 המוצר 

הפנסיוני העתידי

מנחה:
אלקנית עוז
משתתפים:

רו"ח רג'ואן גרייב
שמעון מירון

דני קהל
יוני קופרמן

משה מורגנשטרן

רב שיח
מערכות תומכות 

לרשות הסוכן

מנחה:
אייל פז

משתתפים:
שלמה שמאי

גיל ארזי
קרלוס קצ'לניק 

הוא-לי בלאו

האמת מאחורי כל 
ביטוחי המנהלים 

החדשים

שלמה אייזיק
וצוות יונט

דרכים לעידוד 
החיסכון הפנסיוני

עו"ד גיא קריגר

הכיסויים הביטוחיים 
בקרנות הפנסיה

רו"ח הראל שרעבי
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התכנסות וכיבוד קל      12:30-12:00
כוורת מומחים - מפגש 'אחד על אחד' עם אנשי מקצוע מובילים:  13:30-12:30

רו"ח יעקב כהן )מיסוי פנסיוני(; רו"ח קובי יתח )מיסוי פנסיוני(; אליאב אללוף )שיווק במדיה חברתית(;    
אמנון הירשפלד )מכירות בביטוחי פרט וסיכונים(; אלן פפרמן )אקטואריה(; חיים חיטמן )ביטוח לאומי(; אבי גמבש )אימון עסקי(;    

עו"ד תמיר קדמי )דיני עבודה(   
מליאת פתיחה       

המסלקה הפנסיונית - Show Me The Money: שרון קורן, מנכ"לית Swiftness חברת המסלקה הפנסיונית  14:05-13:40
מבנה אחיד לייפוי הכוח - משמעויות לסוכן: ניר בן שמש, מנהל מחלקת סוכנים ויועצים, אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון, משרד האוצר   14:25-14:05

סקר עדיף: העצמת הידע המקצועי של הסוכן   14:40-14:25

מליאה מרכזית:   17:15
מנחה: ניר כהן, מרכז מסלול הביטוח, בית הספר לכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל;  

משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת המטה, הראל חברה לביטוח
דברי פתיחה: פרופ' זאב נוימן, נשיא המסלול האקדמי המכללה למינהל; פרופ' יצחק זילכה, דיקאן בית הספר לכלכלה, 

המסלול האקדמי המכללה למינהל; עופר נוריאל, עורך ראשי עדיף תקשורת; ח"כ הרב יצחק כהן, יו"ר ועדת המשנה של ועדת הכספים לשוק 
ההון, ביטוח וחיסכון, כנסת ישראל; לשעבר סגן שר האוצר

רב שיח: חינוך פיננסי ומעורבות הציבור בשיח הכלכלי  17:40
מנחה: גיל גרשלר, ראש התמחות מימון, בית הספר לכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל

בין המשתתפים: פרופ' עודד שריג, הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, משרד האוצר; פרופ' יוג'ין קנדל, יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה; 
רמי לוי, בעלים ומנכ"ל שיווק השקמה; שלמה מעוז, בית הספר לכלכלה, המסלול האקדמי המכללה למינהל; 

כלכלן ראשי של בית ההשקעות אלפה פלטינום
ארוחת ערב  19:00



הכשרה חברה לביטוח בע"מ

חפשו אותנו גם ב-



קוראים יקרים,

רבות דובר אודות העולם הפנסיוני החדש, וכעת הוא קרוב מתמיד. הרפורמות הרבות, להן כוח השפעה בלתי 
מבוטל על הסוכנים והיועצים הפנסיוניים, דורשות הבנה מעמיקה והיערכות מתאימה על מנת להתייעל ולמקסם 

רווחים. מגזין זה יש בו כדי לפרוס בפניכם, הקוראים, תמונת מצב רחבה ועדכנית בנוגע לרוחות השינויים. 
פאנל בכירים בענף דן בתחרות הקיימת על כספי החיסכון הפנסיוני, תוך הצגת העמדות השונות בנוגע למציאת 

האיזון הנדרש בין כלל השחקנים בשוק הפנסיה. 

לרגל ועידת הסוכנים והיועצים ה-7 של עדיף, בשיתוף המכללה למינהל, אתם מוזמנים ליהנות ממגוון מאמרים 
שיסייעו לכם להישאר עם האצבע על הדופק בשוק הדינמי, שמשתנה ללא הרף. 

אמיר גבאי משרטט את השינויים הצפויים ב-2014 בחיסכון הפנסיוני, דני פינקלשטיין מסביר הכל על רכישת 
תיקי ביטוח. מאמריהם של דן דוברי, הוא-לי בלאו, ובני הפנר מתארים היבטים שונים בעבודתו העתידית של 
סוכן הביטוח ויחסיו עם הלקוח ועם היצרנים. המסלקה הפנסיונית עושה את צעדיה הראשונים, ושחר אביבי 

פותח צוהר לעולם תפעולי חדש לסוכן. 

כלים נוספים ניתן למצוא במאמריהם של דרור יעקובסון, שמשווה בין סיכונים בהשקעות שונות בשנת 2012  
ושל מולי הורביץ שעושה סדר בג'ונגל של ייפוי הכוח. 

איציק אסטרייכר מפרט את התנאים ללקיחת הלוואה מקרן  נפקדת מהמגזין:  לא  נקודת מבטו של הלקוח 
הפנסיה, ודורון הורנפלד קורא ללקוח להרחיב את הראייה מתוך הבנה שדמי הניהול אינם חזות הכל. 

ובנוסף, היה לנו הכבוד לסכם קדנציה עם ח"כ הרב יצחק כהן, עד לאחרונה סגן שר האוצר, שמונה לאחרונה 
ליו"ר ועדת המשנה לשוק ההון.

השנה הקרובה עומדת בסימן התחלות והזדמנויות חדשות עבור הסוכנים והיועצים. זה המקום לאחל לעורכת 
המגזין, לילך גביש-בן יוחנן, שהפכה לאמא טרייה, שפע ברכות לרגל ההתחלה החדשה. 

קריאה מהנה!

איה חורש
עורכת הגיליון
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חורש  איה  הגיליון:  עורכת  לידה(  )בחופשת  יוחנן  גביש-בן  לילך  המגזין:  עורכת  דרור   הדס  תוכן:  סמנכ"ל  נוריאל   עופר  ראשי:  עורך 
בסון   מיקי  גרפי:  עיצוב  בטה   דבי  פרסום:  רכזת  רוזנבך   אורית  חדשות:  עורכת  יקואל   מיקי  ומכירות:  שיווק  סמנכ"ל   
info@Anet.co.il :מו"ל: עדיף תקשורת בע"מ רח' האורן 12 מושב מגשימים 56910  טלפון: 03-9076000 פקס: 03-9076001  אי-מייל

ואינו מהווה תחליף לייעוץ אישי. הדעות המתפרסמות במגזין זה הינן על דעת  ייעוץ משפטי, שיווקי, מיסוי או חשבונאי, או כל המלצה שהיא  המידע המובא במגזין הינו מידע כללי בלבד והוא אינו מהווה 
הכותבים ועל אחריותם הבלעדית. המערכת איננה אחראית לתוכן הפרסומים השיווקיים השונים המתפרסמים במגזין. ההצעות ו/או הנתונים המופיעים בפרסומים השיווקיים הינם באחראיות המפרסמים בלבד.  
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12 | איזון עדין. רב-שיח
עופר נוריאל ואורית רוזנבך

 18 | לחתן את הבת עם 
הלוואה מקרן הפנסיה

איציק אסטרייכר

20 | פערי הכוחות בין קרן 
הפנסיה לעמית 

עו"ד ירון טבצ'ניק

 22 | כמעיין המתגבר.
ראיון עם ח"כ הרב יצחק כהן

עופר נוריאל ולילך גביש

26 | הג'ונגל של ייפוי הכוח
מולי הורביץ 

28 | הכל מתחיל בתכנון
דני פינקלשטיין 

 30 | האבולוציה של 
 החיסכון הפנסיוני 

בראי המס
עו"ד )רו"ח( אמיר גבאי

 32 | לספק ללקוח את 
כל מה שהוא צריך

בני הפנר

34 | זמן שווה כסף 
שחר אביבי

 38  | לעמוד בראש 
 החזית הטכנולוגית. 

ראיון עם גיל ארזי
עופר נוריאל 

 42 | סיכונים בהשקעות: 
סיכום 2012

דרור יעקובסון

18
לחתן את הבת 

עם הלוואה 
מקרן הפנסיה

30
האבולוציה של 
החיסכון הפנסיוני 
בראי המס
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44 | חשיבות דוחות הדיווח 
יוסי ורסנו

46 | להבין את הלקוח
דן דוברי

 48 | בנה ביתך. 
ראיון עם דן פנחסי

עופר נוריאל

50 | סוכן הביטוח בעידן הטכנולוגי
הוא-לי בלאו

52 | מוטב עכשיו 
עו"ד ג'ון גבע

54 | עניין של זמן 
אלדד תמיר 

56 | הזול הוא היקר
דורון הורנפלד 

46
להבין את 
הלקוח

מדורים
 

   9 | קורה בין השורות 

11 | פותחת פה

60 | ברנז'ה

62 | כפר גלובלי

64 | על המדף 

66 | עושים סדר

68 | חקיקה ופסיקה

69 | רגולציה

 הרגע שאחרי
מדורי לייף סטייל

70 | יופי ובריאות 
שלומי יובל

72 | תרבות היין 
רפאל בן יוחנן 

74 | תור הזהב 
איה חורש



adif@adif-college.co.il לפרטים: 073-7966656 או במייל
w w w . a d i f - c o l l e g e . c o . i l

מכללת עדיף מציגה לראשונה בישראל
"ערבות כספית"

אנו מחוייבים להצלחה שלך 
גם בקורסי ההכנה לבחינות הרשות לניירות ערך.

האותיות הקטנות
• הערבות הינה לכל קורסי ההכנה לבחינות הרישוי )הרשות לניירות ערך ומשרד האוצר(

• הערבות הינה למחירו המלא של הקורס, )לא כולל חומרי הלימוד(
• ניתן לממש את הערבות לקורס נוסף

• מימוש הערבות מותנה ב 100% נוכחות ומילוי כל חובות הקורס

לא עברת - לא שילמת

תן לנו 100% נוכחות ותשומת לב מלאה 
ואנחנו ניתן לך ערבות כספית להצלחה



עולם חדש לסוכני הביטוח
לקבל  יכולים  כבר  הפנסיוניים  והיועצים  והסוכנים  פעילותה  את  החלה  המסלקה  נורתה.  הפתיחה  יריית 
את המידע הנוגע למוצרי ביטוח המנהלים, הפנסיה והגמל של לקוחותיהם. בעוד כשנה גם לחוסכים תהיה 
נגישות למידע, ובתוך שנתיים המערכת תושלם והמעסיקים יפקידו דרכה את תשלומי הפנסיה לעובדיהם. 

הזמינות למידע צפויה להיות מיידית, נקייה מטעויות ובשקיפות מלאה. עבור החוסך מדובר בעולם חדש, 
ועבור השחקנים הפעילים מדובר במהפכה של ממש. מה שהיה הוא לא מה שיהיה. טכנולוגיה חדשנית, 

תפקיד הסוכן יוגדר מחדש, מבנה העמלות משתנה, ומפרט השירותים הניתנים יהיה רחב ומקיף. 
כדי להגיע ערוכים למגרש החדש מקדם האוצר את הרפורמה להגברת התחרות עליה הוכרז בשלהי 2010. 
שורה של הסדרות, שהשפעת חלקן תורגש רק בעוד שנה או שנתיים, מגדירה מחדש את מערכת היחסים 

של השחקנים בינם לבין עצמם ובינם לבין הצרכן. 

התקופה הקרובה היא תקופה קריטית עבור סוכני הביטוח, שחלקם הגדול יאלץ להמציא את עצמו מחדש. 
שבאסיפה  הסיבה  גם  וזו  לפתחה,  המונחים  לאתגרים  מודעת  כץ,  אודי  נשיאה,  בראשות  הלשכה  הנהגת 
הכללית של לשכת סוכני הביטוח שהתקיימה לאחרונה, אמר כץ כי למרות שהבחירות למוסדות הלשכה 

בפתח - על הסוכנים לזכור שאין להם את הפריבילגיה לעצור את הפעילות.  

המשימות העומדות לפתחם של סוכני הביטוח בעתיד הקרוב הן רבות. השוק צועד לכיוון טכנולוגי יותר 
הכל  כיום  אולם  העבר,  ולחסדי  להיכרויות  ולאמוציות,  לרגשנות  מקום  היה  הישן  בשוק  יותר.  ותחרותי 
מדיד ורק מי שיעיל ישרוד. הסוכנים כפופים לרפורמות להן השפעה עצומה על עבודתם, בהן בחירת סוכן, 
שינוי מודל תגמול העמלות, ייפוי הכוח, מסמך ההנמקה, אמנת השירות, וכל זאת נוסף לשורה של תיקונים 

שצפויים להיכנס כדוגמת הפרדת השירות מהמכירה וטיפול במבנה הבעלות של סוכנויות הביטוח. 
ובשיווק  הסוכן  בתדמית  הרגולציה,  בעומס  לענף,  חדש'  'דם  כניסת  ביכולת  יהיה  העשייה  לב  כי  מסתמן 

הישיר - ארבעה תחומים בהם שינוי קטן יכול להביא לבשורה גדולה. 

הבחירות לנשיאות הלשכה כבר נראות באופק, ולכולם ברור שלהיכנס לנעליו של הנשיא הנוכחי לא יהיה 
קל. לאחרונה ערכה עדיף סקר ממנו עולה שבשלב זה רוב חברי הלשכה טרם גיבשו עמדה בנוגע למועמד 
בו יתמכו במרוץ לנשיאות. עם זאת, ניתן כבר כעת לפסוק שמנהיגות נבונה תוכל לחולל שינויים שתטביע 

חותם לאורך שנים. 

עופר נוריאל,
עורך ראשי
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 עדיף מחברת אותך לעולם הביטוח והפנסיה 
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סדר יום 
ביטוח  סוכנת  גם  ואני  מאחר  קבוע  סדר  לי  אין 
וגם מנהלת את הסוכנות עצמה, מנהלת אנשים. אני 
אישיים  לקוחות  עם  פגישות  בין  הזמן  את  משלבת 
וגם מטפלת בבעיות של הסוכנים. לפעמים היום שלי 
למשרד.  אחזור  כך  אחר  ורק  בחוץ  בפגישות  מתחיל 

תלוי במה דחוף קודם. 

עולם הביטוח
לענף  נכנסתי   .1988 משנת  בביטוח  עוסקת  אני 
סוכנות  שהקים  לבעלי  לעזור  כשבאתי  הביטוח 
בארץ  הראשונים  היינו  בריאות.  ביטוחי  למכירת 
באתי  בעצם  אני  כאלה.  ביטוחים  לשווק  שהתחילו 

לעזור בצד האדמיניסטרטיבי שבו היה לי ניסיון רב. 

הנקודה בה החלטתי לעסוק בביטוח
חזר  בעלי  בסוכנות,  לעבוד  שהתחלתי  אחרי  שנה 
לעסקים פרטיים. אני החלטתי שהיות והסוכנות כבר 
 – וחדש  מעניין  מאוד  הבריאות  של  והתחום  פועלת, 

אני אשאר, אלמד, ואנהל את הסוכנות בעצמי.  

תפקיד נוכחי
ומנהלת  מרפא"  "תכניות  הסוכנות  בעלת  אני 
סוכנים  הדרכנו  בהתחלה  רבות.  שנים  כבר  אותה 
מכל החברות הביטוח בנושא ביטוחי בריאות. בשלוש 

הגרעין  בתחום.  היחידים  היינו  הראשונות  השנים 
הראשון של הסוכנים עדיין עובד איתי. אנחנו עובדים 

יחד כבר 25 שנים. 

עבודה וחיים פרטיים
גם מחיי הפרטיים.  נפרד  העבודה היא חלק בלתי 
קשה לי מאוד להפריד. בכל שעות היום יכולים לקרות 
להתייעץ  קשר,  ליצור  צורך  מרגישים  אנשים  דברים, 
שלי  הטלפון  מספר  לעשות.  מה  ללכת,  רופא  לאיזה 
מופיע על כל הניירת של הסוכנות, ואנשים שרוכשים 

ביטוח אצלנו יכולים תמיד להתקשר. 

ניקוי ראש
לימודי  ולומדת  ובחו"ל,  בארץ  הרבה  מטיילת  אני 
ארץ ישראל מזה שלוש שנים. הטיול האחרון שעשיתי 
אני  בירושלים.  ימים  היה עם מכון אבשלום, שלושה 
תמיד מופתעת מחדש שלמרות ההיכרות רבת השנים 
חדשים.  מקומות  בה  מגלה  תמיד  אני  ירושלים,  עם 
ספרים,  לקרוא  היא  הראש  את  לנקות  נוספת  דרך 

וללכת לקונצרטים ולהצגות. 

אם לא הייתי אשת ביטוח...
אני חושבת שהייתי  עובדת בביטוח  הייתי  אם לא 
בזה  עסקתי  תמיד  ובחו"ל.  בארץ  טיולים  מדריכת 
באופן אישי, עם המשפחה ועם חברים. הייתי מסיימת 
טיול מודרך בתור מטיילת, ורצה לקחת את החבר'ה 

לאותם מקומות. 

פסגת השאיפות 
שנים,  הרבה  עוד  ולעבוד  להמשיך  כוח  לי  שיהיה 
שאוכל ליהנות מהמשפחה שלי ובמיוחד מששת נכדי 

המקסימים. 

לא יודעים עלי 
לא הרבה יודעים שאני אוהבת טיולי אתגר וטיולי 
אני  פניו  על  האדרנלין.  את  שמעלה  דבר  כל  ג'יפים. 
נראית "בחורה טובה" וזה מפתיע הרבה אנשים שאני 

לוקחת חלק בטיולים מהסוג הזה. 

יולי 2013  |  גיליון 38  |  11   

"לקוחות יכולים תמיד להתקשר"
שרה שטיינמן, סוכנת ביטוח ומנהלת סוכנות "תכניות מרפא" מזה 25 שנה, 
מגלה שהיא בן אדם של אנשים, ומספרת שהעבודה היא חלק בלתי נפרד 

גם מחייה הפרטיים

פה
ת 

תח
פו

מצב משפחתי – נשואה, אם לשתי בנות וסבתא אישי: 
תפקיד – מנהלת ובעלים של סוכנות ביטוח גאה לשישה נכדים

וקרימינולוגיה מאוניברסיטת בר אילן, בעלת תואר השכלה – אקדמאית. בוגרת החוג למדעי המדינה "תכניות מרפא"
אני תמיד אהיה שם. אני ידועה כדאגנית למצבם של בני אדם שעומדים מולי. איפה שצריך  עוד משהו – אני בן אדם של אנשים. מאוד רגישה CLU  של המכללה לביטוח



מאת: עופר נוריאל ואורית רוזנבך, מערכת עדיף

4 3 2 1567

מדי ש מגלגל  בישראל  הפנסיה  וק 
והפך  שקלים,  מיליארדי  מאות  שנה 
חוק  החלת  מאז  יותר  אף  לאטרקטיבי 
ניכרת  פנסיית החובה בשנת 2008, שהביא לעלייה 
הגופים  ידי  על  המנוהלים  החיסכון  כספי  בהיקף 
 - כסף  הרבה  פשוטה:  היא  המשוואה  המוסדיים. 
הרבה תחרות, והמלחמה אכן קשה. על אף שהשוק 
רווי שחקנים, נמשכת הבהלה לזהב וגופים נוספים 
מנסים בכל כוחם לעלות על הרכבת. מצב זה מחייב 
הפעילים  בין  העדין  האיזון  למציאת  הרגולטור  את 
הרבים, והמהלך אינו פשוט כלל ועיקר. כמה מבכירי 
התכנסו  השונים,  השחקנים  את  המייצגים  הענף, 
סוכני  לשכת  נשיא  כץ,  אודי  בנושא:  לדון  מנת  על 
על  פיקוח  מחלקת  מנהל  שמש,  בן  ניר  הביטוח; 
וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  באגף  ויועצים  סוכנים 
גמל  דש  מיטב  מנכ"ל  אסטרייכר,  איציק  באוצר; 
ופנסיה; דני קהל, סמנכ"ל בכיר ומנהל אגף חיסכון 
ארוך טווח, איילון חברה לביטוח; רו"ח רועי אופיר, 
מנהל אגף הייעוץ, בנק דיסקונט; אילנית גולדפרב, 
הבינלאומי;  הבנק  פנסיוני,  לייעוץ  היחידה  מנהלת 
ועו"ד ירון טבצ'ניק, משרד עורכי דין  ויועץ פנסיוני.

הטענה לפיה רפורמת המקדמים הביאה לירידה 
במכירות בביטוחי חיים היא נכונה?

קהל  מפתיע  להיפך",  ואף  ירידה,  אין  "באיילון 
ומבחינתנו  למוצרים,  מתרגל  "השוק  בתשובתו. 

את  למכור  שצריך  כמובן  כרגיל.  מתנהל  השוק 
המוצרים לפי איכותם ולפי צרכי הלקוח". 

המנהלים  ביטוחי  של  המכירות  היקף  כך,  אם 
נותר על כנו?

דרמטי",  באופן  לא  אך  ירדו,  קצת  "המכירות 
מדייק קהל, וכץ מצר על הרפורמה שהביאה לדבריו 
בשל  רע  בכי  "המצב  החוסך.  של  מצבו  להרעת 
צורך  "יש  אומר.  הוא  הלקוח",  בידי  בחירה  היעדר 
יישאר  המצב  אם  ברגולציה.  דרמטיים  בשינויים 
כמות שהוא - אין צורך במסמך הנמקה, כיוון שלא 
חזות  יהיו  הניהול  ודמי  המוצרים  בין  הבדל  יהיה 
ללקוח  לנמק  יודעים  לא  מקצועיים  סוכנים  הכל. 

מדוע לרכוש ביטוח מנהלים ולא קרן פנסיה". 
בבריאות  בריסק,  הסוכנים  מתמקדים  כעת 
הפסד  את  להחזיר  מנת  על  הפנסיה  ובקרנות 
היו  לא  המנהלים  "ביטוחי  כץ.  מסביר  המכירות, 
וצופה  טוען,  הוא  השינוי",  לפני  גם  גדולה  מציאה 
נוספות  תכניות  יאשר  הפיקוח  יום  של  שבסופו 

שיתחרו בקרנות הפנסיה. 

המשפט  בבתי  הפסיקה  ניתוח  טבצ'ניק,  לדברי 
במהלך השנים האחרונות מציג תמונת מצב מאוד 
ברורה. "יש יתרון גדול לביטוחי מנהלים על קרנות 
זאת  להסביר  חשוב  משפטית.  מבחינה  הפנסיה 

ללקוחות באמצעות סוכני הביטוח". 

השתלבות הבנקים בהפצה
הסכמי  על  לחתום  צפויות  הביטוח  חברות 

ההפצה עם הבנקים?
ולצערי  השניה,  החוזר  טיוטת  מאז  שנה  "חלפה 
לא היה מאז מפגש בנושא בין הממונה או סגניו לבין 
הטיוטה",  על  הגיבו  הבנקים  שכל  אף  על  הבנקים, 
טוען אופיר. "כוונת הפיקוח טובה, שכן המהלך יביא 
הפיקוח  אך  השחקנים,  ולשכלול  התחרות  לשיפור 
יצר  והדבר  הבנקים,  עם  לדבר  מבלי  זאת  עושה 
טיוטה מלאה בחורים". אופיר מצר על כך שבניגוד 
הביטוח  לחברות  להינתן  שצפויה  החופשית  ליד 
הרי  אחר,  או  זה  בנק  עם  הפצה  הסכם  על  לחתום 
שהבנקים אינם רשאים לסרב ליצרן כלשהו להפיץ 
את מוצריו. "אם זהו המנגנון, מדוע התירו לחברות 
ההפצה?  הסכם  על  לחתום  אם  להחליט  הביטוח 
מדובר בעיוות שנוצר בוועדת בכר והיה ברור שצריך 
פי  שעל  אף  על  שנים,  שבע  חלפו  מתוקן.  להיות 
חמש  בתוך  כבר  מטופל  להיות  אמור  היה  התכנון 

שנים, והדבר לא נעשה". 
קהל התייחס לסירובן של חברות הביטוח לתגמל 

אודי כץ: "חוק חוזה הביטוח מגדיר את תפקידיו של 
חברות הביטוח. כל מה שלא מצוין משם ומעבר לזה- 
זו עבודת חינם של הסוכן. פעם היו עמלות, והסכמנו 

לעשות את הפעולות האלה בחינם. היום כבר לא" 
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על אף ששוק החיסכון הפנסיוני רווי שחקנים, הוא עדיין ממשיך למשוך 
אליו גורמים נוספים המעוניינים גם הם לעלות על הרכבת | הדבר מחייב 

את הרגולטור למציאת האיזון העדין בין הפעילים הרבים | רב-שיח

איזון עדין

משתתפים )לפי סדר הא'-ב'(:
 אודי כץ, נשיא לשכת סוכני הביטוח

 אילנית גולדפרב, מנהלת היחידה לייעוץ פנסיוני, הבנק הבינלאומי
 איציק אסטרייכר, מנכ"ל מיטב-דש גמל ופנסיה

 דני קהל, סמנכ"ל בכיר ומנהל אגף חיסכון ארוך טווח, איילון חברה לביטוח
 עו"ד ירון טבצ'ניק, משרד עורכי דין  ויועץ פנסיוני

 ניר בן שמש, מנהל מחלקת פיקוח על סוכנים ויועצים באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון באוצר
 רו"ח רועי אופיר, מנהל אגף הייעוץ, בנק דיסקונט



שנקבע  כפי  ישנים,  תיקים  בגין  גם  הבנקים  את 
להעמיס  זה  בשלב  יכולים  לא  "אנחנו  בטיוטה. 
הוצאה נוספת על הוצאות העבר", הסביר. "יש כאן 
חיסרון לגודל של החברות הגדולות, שלהערכתי לא 

תרצנה לחתום על הסכם בנוסח הנוכחי". 
התפתחויות  תהיינה  שלא  מצהיר  שמש  בן 
מפתיעות בנוגע לטיוטת החוזר. "התקנות קובעות 
יכול  יצרן  וכל  יצרן,  כל  עם  להתקשר  חייב  שהבנק 
פורסם  הנוסח  לחתום.  מעונין  הוא  אם  להחליט 
וקבלנו תגובות, והוא צפוי להגיע בקרוב לכנסת, על 
אף שלא בטוח שיידון במושב הכנסת הנוכחי בגלל 
מסביר.  הוא  בריכוזיות",  והעיסוק  התקציב  ענייני 
ומתן  לנו על מספר בנקים שנמצאים במשא  "ידוע 
אין  עוד  כל  הפצה.  הסכמי  על  ביטוח  חברות  עם 
תקנות - מדובר בעניין תאורטי. בכל מקרה, כל גוף 
נכון  המהלך  אם  שלו  השיקולים  את  יעשה  מוסדי 

עבורו מבחינה עסקית". 

לבנק יש אינטרס להשתלב בהפצה עם עמלות 
כה נמוכות?

אכן  הבנקים  של  ההפצה  עמלות  להיום,  "נכון 
גם  כך  יהיו  הן  הנוכחית  הטיוטה  פי  ועל  נמוכות, 
הוא  היועץ  היחיד של  ריסקים, אך האינטרס  עבור 
הלקוח", משיבה גולדפרב. "היועצים בבנק מחויבים 
כיסויים,  ולהתאים  הלקוח  של  התיק  כל  על  לייעץ 
שהבנקים  הראוי  ומן  לריסקים,  המלצה  כולל 

יתוגמלו על מוצרים אלו בהתאם". 
תומך  "אני  אחורה:  צעד  ללכת  מבקש  כץ  אך 
בהכפלת העמלות שלהם, אבל אני לא מבין עד היום 
הוא  הפנסיוני",  בייעוץ  עושים  הבנקים  בכלל  מה 
ועדת  לאחר  לקבל  אמורים  היו  הם  "במקור  אומר. 
בכר עמלות רק מהלקוח. אם האוכלוסייה בישראל 
לא בשלה לשלם דמי ייעוץ - אין לבנקים מה לחפש 
בתחום. הלשכה הסכימה שהבנקים יקבלו את הכסף 
מהיצרנים, וכך שינינו את ההסכם לפני שש שנים כדי 
על  עמלות  לקבל  יכולים  לא  הבנקים  זאת.  לאפשר 
שהם  ככל  סוכנים.  ולא  יועצים  שהם  כיוון  ריסקים, 

יבינו את זה יותר מהר, הם יפסידו פחות כסף". 
שבע  כבר  "חלפו  נוספת.  בעיה  הציף  אסטרייכר 
שנים מאז ועדת בכר, והלקוח לא יודע שהוא משלם 
מקבל  הוא  האם  תיווך".  ו"דמי  הפצה  עמלת  על 
מקבל  הוא  מה  יודע  אינו  לעתים  הוא  תמורה? 
זה  זה,  על  משלם  הוא  וכמה  מהיועץ  או  מהסוכן 
על  לשלם  יודע  שלקוח  כפי  להסדרה.  שראוי  עניין 
להגביר  יש  כך  וכד',  משפטי  ייעוץ  על  דירה,  תיווך 
אחד  אף  בכר  בוועדת  זה.  בתחום  השקיפות  את 
מבחינת  "רחוק"  כך  כל  יגיעו  שהבנקים  חשב  לא 
ושואל את אופיר:  ונתח", אומר אסטרייכר  תרומה 
"כמה לקוחות קיבלו מהבנקים ייעוץ לפנסיה וגמל? 
כמה מהם קבלו ייעוץ לעבור לגוף אחר לפי הצרכים 

שלהם ולבצע ניוד?".
אנו  מהותית.  טעות  "זוהי  בתגובה:  פוסק  אופיר 
הראשונים שרוצים ניוד, וזה לא קורה כי בתהליך עצמו 
נותן לבנקים יחס מפלה. ברגע הייעוץ, היועץ  האוצר 
 face-נדרש למסמך הנמקה, לבחינת אלטרנטיבות, ל
to face וכו', ולאחר מכן - אם הלקוח מעונין לנייד את 
אותו  ומשכנע  הלקוח  עם  קשר  יוצר  היצרן  הכספים 
הכפפתו  ללא  ניהול,  דמי  להוזלת  בתמורה  להישאר 
למסמך הנמקה וללא בחינת צרכים ייחודיים. לעומת 
ייעוץ  לעקר  ליצרן  יכולת  אין  נאמנות  בקרנות  זאת, 
דמי  תחרות,  יש  חזקים,  מאוד  הניודים  ולכן  שנעשה 

הניהול יורדים והביצועים משתפרים". 

סימטרי  תהליך  יצר  לא  האוצר  אופיר,  לטענת 
שליצרן  לקבוע  הרגולטור  "על  הפנסיוני.  בייעוץ 
מותר לעשות שימור לקוח בהתאם לתנאים שהיועץ 
כפוף להם, כלומר מסמך הנמקה והתייחסות לצרכיו 
האישיים של הלקוח. אני נוהג לנייד מדי תקופה את 
של  השימור  תהליכי  על  ללמוד  כדי  שלי  המוצרים 
היצרנים. אף יצרן לא התעניין בתיק שלי ובסיכונים 
הקיימים בו. היצרנים המשמרים ניסו לשכנע אותי 
רק באמצעות הורדת דמי ניהול. האמנם זהו תהליך 

ייעוץ?". 
כי  יש ערך,  "אני מבין מדבריך שלשימור הלקוח 
הוא מוריד את דמי הניהול", משיב בן שמש בחיוך. 
נוספת.  "מסמך הנמקה מצוי כרגע לקראת טיוטה 
בכוונתנו לקבוע גם בטיוטה שתפורסם בקרוב שיש 
צורך במסמך הנמקה גם בתהליך השימור". "זה לא 
נובע מהחוק?", תוהה אסטרייכר, ובן שמש משיב כי 

בפועל זה לא קורה, ומכאן הצורך בהבהרה. 
שנהנים  מהבנקים,  רצון  שביעות  יש  בפיקוח 
שהגעתם  להיות  יכול   .10% של  פעילות  מנפח 

לתקרת הזכוכית?
מקום  יש  "אך  גולדפרב.   משיבה  לא",  "עדיין 
בצורה  הפעילות  את  להרחיב  לבנקים  לאפשר 
ללקוח,  רב  ערך  מקנה  בבנקים  ייעוץ  משמעותית. 
ורבים בציבור לא זוכים לייעוץ כלל. כיום אין חינוך 
שקיימת  החשיבות  את  מבין  אינו  והלקוח  שוק, 
בכר,  ועדת  לאחר  שנים  זה,  בשלב  בייעוץ.  עבורו 
ייעוץ על הבנקים  צריך להסיר את המגבלות למתן 

וכך לאפשר מתן ייעוץ לציבור רחב יותר". 

האם נכון לומר שהבנקים הורידו רגל מהגז כדי 
להבין לאן השוק צועד?

"אצלנו אין זה כך, התפוקות נותרו כשהיו", משיבה 
על  שהטילו  המגבלות  הבנתנו,  "למיטב  גולדפרב. 
זמניות  להיות  אמורות  היו  הייעוץ  במתן  הבנקים 
על מנת לראות כיצד השוק עובד. בשלב זה האוצר 
היה צריך לראות שפעילות הבנקים לא תדרוס את 
ולכן יש מקום לשחרר  כל השוק, כפי שהם חששו, 
את המגבלות כדי לאפשר לציבור רחב יותר לקבל 

ייעוץ". 
אופיר ממהר לרכך את הביקורת, לה הוא שותף, 
ולהאיר גם את הצדדים החיוביים במהלכי האוצר. 

ירון טבצ'ניק: "אני מתקשה להאמין שהיועצים בבנקים 
שולחים לקוח עם בעיה קשה ליועץ עצמאי, ואני אומר בביטחון 

שאין פונקציה בבנק שיכולה לתת ייעוץ למישהו שיש לו 
תמהיל מורכב של חיסכון פנסיוני"

רועי אופיר: "אנו רוצים ניוד, אך זה לא קורה כי האוצר נותן 
לבנקים יחס מפלה. היועץ נדרש למסמך הנמקה, ואם הלקוח 

מעונין לנייד את הכספים - היצרן יוצר קשר עם הלקוח 
ומשכנע אותו להישאר בתמורה להוזלת דמי ניהול"

יולי 2013  |  גיליון 38  |  13   



הם  מעסיק  של  המידע  העברת  ותחום  "המסלקה 
בתחום  "מדובר  אומר.  הוא  מבורכים",  מהלכים 
אחיד  קובץ  יצירת  רבות.  שנים  במשך  פרוץ  שהיה 
כוללת  סטנדרטיזציה  תוך  המעסיקים  כל  לדיווח 
ומדובר  טעויות,  ותצמצם  השוק  את  תשפר 
תורמים  הם  שכן  ולהרחיב,  לחזק  שיש  בתהליכים 

לחינוך השוק ולשיפורו". 
בנוגע לטענה לפיה הבנק הוריד רגל מהגז, אומר 
אופיר כי דיסקונט הינו השחקן החזק ביותר בתחום 
אלף   100 לו  הבנקים,  מבין  הפנסיוני  החיסכון 
ספרתי  דו  צמיחה  משיעור  נהנים  "אנחנו  לקוחות. 
בתחום כבר 5 שנים ברציפות. זה נכון שעברנו תהליך 
כלכלית  בעיה  שיש  מאחר  אגרסיבית,  התייעלות 
במודל עמלות ההפצה הקיים בישראל שאינו מכסה 
ייעוץ  מהעמדת  הנובעות  הרבות  ההוצאות  את 
איכותי ואובייקטיבי. ישנם כלים שרק בנקים יכולים 
הוליסטי  תיק  הצגת  כדוגמת  גבוהה,  ברמה  לספק 
ללקוח, פריסה ארצית, וכן נגישות ושקיפות המידע. 
שוק משוכלל לא חי בתהליכים לא סימטריים, ולכן 

על האוצר לתקן וליצור כללים זהים". 

בדרך למסלקה
כיצד המסלקה תשפיע על הסוכנים?

קהל.  משיב  עניינים",  שלושה  בין  להבחין  "יש 
"מבחינה טכנולוגית המסלקה נבדקה, פרט לקופסה 
מבחינת  החברות.  מול  לתקשר  שאמורה  השחורה 
לדעת  ניתן  לא  עדיין  שכן  בעיה,  יש  הנתונים  מסד 
מסה  להעברת  בדרישה  לעמוד  תוכל  המסלקה  אם 
כה גדולה של נתונים. העניין השלישי הוא הקשר בין 
וחוזר  המסלקה,  המוסדיים,  הגופים  היועץ,  הסוכן, 

חלילה. מדובר בקשר שעדיין לא ממש נבדק". 
הממשק  עם  בעיה  קיימת  כי  מציינת  גולדפרב 
שאנו  הנתונים  איכות  הבדיקות,  אף  "על  המורחב. 
מקבלים היא בעייתית. הממשק קיים כבר למעלה 
משנתיים, ועדיין אינו תקין ומצריך בדיקות ותיקונים 
את  לספק  אמורה  המסלקה  חודש.  מדי  כמעט 
הממשק שעושה בדיקות מבנה בלבד ולא בדיקות 
הבעיה  ולכן  מהיצרנים,  הנשלחים  לנתונים  איכות 
לא נפתרה. נכון היה שהאוצר יאכוף גם את בקרות 
יקבלו  שהלקוחות  המידע  אחרת  המידע,  איכות 

באופן ישיר יהיה שגוי ומטעה". לדבריה, המסלקה 
נכונה לכל השוק, אך מדובר בתהליך ממושך. 

בו  שבמקרה  מכך  חששו  את  מביע  טבצ'ניק 
חיצוני,  משפטי  יועץ  או  כוח  בא  מעסיק,  מבוטח, 
יפנו  מוסדי-  גוף  עם  קשר  יצרו  מבוטח,  שמייצגים 
אותם למסלקה, ופונה לבן שמש בבקשה לדעת אם 
לספק  מאחריות  המוסדיים  את  פותרת  המסלקה 
לאותם גורמים מידע. "כל גורם פרטי יכול לקבל את 
"הוחלט  שמש.  בן  משיב  המוסדי",  מהגוף  המידע 
תתבצע  מוסדי  לגוף  פנייה  כל   ,2016 מיולי  שהחל 
באמצעים טכנולוגיים, אך הרגולטור לא פירט אלו 
מול  לעבוד  יסרבו  שהמוסדיים  לגיטימי  אמצעים. 
ריבוי טכנולוגיות". טבצ'ניק מתעקש לדעת אם הוא 
ולבקש בשם  דין לחברת ביטוח  יכול לפנות כעורך 
למוסדיים  הפנייה  הדיג  "בשיטת  דוחות.  הלקוח 
קהל.  לו  משיב  המסלקה",  באמצעות  רק  תהיה 

"אם הפנייה תהיה ממוקדת לפי מספר פוליסה או 
חשבון, ודאי שנסכים לספק לך את הנתונים". 

הלוגיסטיקה  הטכנולוגית,  הנגישות  בשל 
והתפעול אומרים שזה הזמן של החברות הקטנות. 

מדוע הן עדיין לא פרצו?
"יתרון הגודל חשוב בכל הנוגע ליישום הרגולציה, 
"קשה  קהל.  משיב  להתחרות",  וביכולת  במיחשוב 
הגדולות  החברות  של  גודל  לסדרי  להגיע  להגיע 
צמחו  הגדולות  החברות  כל  עצמית.  מצמיחה 
ממיזוגים ורכישות, אך לא אחת הגיעה לאן שהגיעה 

מצמיחה עצמית". 

שוברים את השוק?
במכרז  מיטב-דש  של  הזכייה  משמעות  מהי 

עובדי המדינה?
לשוק  הנוגעת  משמעותית  באמירה  "מדובר 

רועי אופיר, מנהל אגף הייעוץ בבנק 
דיסקונט מזה שש שנים, בעבר היה מנהל 

קופת הגמל של הבנק

איציק אסטרייכר, מנכ״ל מיטב-דש גמל 
ופנסיה. מאז 2007 מנכ״ל מיטב גמל, 

רכישת קופות הגמל של וויזר ומילניום 
לתוך מיטב, מיזוג פעילות הגמל של ישיר 

וגאון גמל לתוך מיטב. בעבר מנכ"ל קופות 
הגמל של בנק מרכנתיל דיסקונט

אודי כץ, נשיא לשכת סוכני ביטוח. בוגר 
 ACII ותואר  CLU המכללה לביטוח, תואר

הקים לפני 36 שנה את אדרת-אהוד כץ 
סוכנות לביטוח )2003(, ועומד כיום בראשה

 

איציק אסטרייכר: "אנו מנסים להפיץ בערוצי הפצה גם בתחום 
הפנסיה, אך בתי ההשקעות הפרטיים אינם מצליחים לעשות זאת 

באמצעות הבנקים והסוכנים, ולכן אנו נאלצים לעבור למכרזים 
ולפנסיה ישירה" 
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שהסתדרות  הראשונה  הפעם  זוהי  שכן  כולו, 
העובדים רואה בבית השקעות שחקן משמעותי 
חזק  ערוץ  לנו  "יש  אסטרייכר.  משיב  בשוק", 
ובקרנות  הגמל  בקופות  ביטוח  סוכני  של 
פנסיה  לשווק  הצלחנו  לא  ולצערי  ההשתלמות, 
שהסוכנים  כיוון  ובנקים,  סוכנים  באמצעות 
ביטוח.  חברות  באמצעות  פנסיה  לשווק  בחרו 
לשחקן  להפוך  למיטב-דש  מאפשר  המהלך  לכן 

משמעותי".
בית  יצא  בו  לקמפיין  התייחס  אסטרייכר 
באמצעות  הניהול  דמי  קיצוץ  תוך  ההשקעות 
שיווק ישיר, שעורר תרעומת רבה בקרב הסוכנים, 
הפצה  ערוצי  בו  בגמל,  שקרה  "כפי  באומרו: 
סוכנים,  באמצעות  להפיץ  ומצליחים  מקבילים 
אנו מנסים לשתף פעולה גם עם הבנקים במטרה 
להפיץ  מנסים  אנו  נכון.  מוצר  יקבל  שהלקוח 

בתי  אך  הפנסיה,  בתחום  גם  הפצה  בערוצי 
זאת  לעשות  מצליחים  אינם  הפרטיים  ההשקעות 
נאלצים  אנו  ולכן  והסוכנים,  הבנקים  באמצעות 

לעבור למכרזים ולפנסיה ישירה". 

פנסיה  קרנות  משווקים  לא  סוכנים  מדוע 
המנוהלות על ידי בתי השקעות?

"אני אענה על השאלה תוך התעלמות מהתכנית 
המטופשת וחסרת כל היגיון כלכלי שהוצעה באופן 
המכרז  על  נוסף  כלכליים,  לא  ניהול  בדמי  ישיר 
לעובדי המדינה בה זכה מיטב-דש שהיה צעד נואש 
שיתוף  מעודד  "אני  כץ.  השיב  כלכלי",  בסיס  חסר 
היא  הבעיה  ההשקעות.  לבתי  הסוכנים  בין  פעולה 
שהחברות אינן מאפשרות זאת. מצד אחד החברות 
הסוכנים  שני  ומצד  הסוכנים,  את  חזק  מחזיקות 

מאוד שמרניים". 

כמה יועצים פנסיונים יש בישראל?
הפנסיוניים  היועצים  בלשכת  חברים  כ-50  "יש 
הבלתי תלויים, ועל פי ההערכות בפועל יש בסביבות 
200 יועצים. רפורמת בכר באה ליצור כביכול יועצים 
יועצים  לא  הם  בפועל  אך  בבנק,  אובייקטיביים 
למעשה  יוצר  שהוא  הבין  לא  הרגולטור  פנסיוניים. 
ישימות  אינן  ההוראות  וכל  בישראל,  חדש  מקצוע 
יכולים  גוף גדול  ליועצים בלתי תלויים. רק בנק או 
לבצע את דרישות הרגולטור, כדוגמת מיכון, ניירות 

וטפסים". 
והבנקים  שונה,  הוא  המודל  הברית  "בארצות 
מציין  עצמאיים",  ליועצים  פלטפורמה  למעשה  הם 
לקוחות  מושך  טובה  עבודה  שעושה  "מי  אופיר. 
להם  הלקוחות  ממספר  נגזר  שלהם  והשכר  רבים, 
אותו".  להחזיק  תמריץ  לבנק  יש  כך  מייעצים.  הם 
של  מקצועיותם  לרמת  בנוגע  ספק  מביע  טבצ'ניק 
שהיועצים  להאמין  מתקשה  "אני  בבנק.  היועצים 
ליועץ  קשה  בעיה  עם  לקוח  שולחים  בבנקים 
בבנק  פונקציה  שאין  בביטחון  אומר  ואני  עצמאי, 
ייעוץ למישהו שיש לו תמהיל מורכב  שיכולה לתת 
של חיסכון פנסיוני, אין להם את היכולות האלה", 
ההתנהלות  את  מכיר  לא  כנראה  "אתה  טוען.  הוא 
בבנקים", אומר אופיר בתגובה. "מדובר באנשים עם 
ייעוץ ברמה מאוד  ניסיון של שני עשורים שנותנים 

גבוהה".
הפנסיה  קרנות  תקנון  את  מכירים  מהם  "כמה   
עוברים  הם  "כולם,  טבצ'ניק.  מקשה  הוותיקות?", 
יועצים  שואל  "אני  אופיר.  משיב  מבחנים",  זה  על 
על  אחריות  להם  יש  אם  מראיין  שאני  עצמאיים 
שיעור  מהו  לדעת  מבקש  או  ביצע,  שהלקוח  מה 
שלא  אומרים  וכולם  בפועל,  שמבוצעות  ההמלצות 

 עו"ד ירון טבצ'ניק, עו"ד ויועד פנסיוני בעל 
משרד לעריכת דין המתמחה בדיני פנסיה. 

נציג ציבור בבית הדין לעבודה לשעבר.
מרצה בתחום הפנסיה ונותן חוות דעת 

משפטיות לבתי המשפט השונים. יועץ משפטי 
ללשכת היועצים הפנסיונים בישראל 

דני קהל, סמנכ"ל בכיר ומנהל אגף חיסכון 
ארוך טווח, איילון חברה לביטוח. בעבר 

משנה למנכ"ל כלל חברה לביטוח, מנהל 
אגף חיסכון ארוך טווח, ומשנה למנכ"ל 

מגדל חברה לביטוח

אילנית גולדפרב, מנהלת היחידה לייעוץ 
פנסיוני, הבנק הבינלאומי. דירקטורית 

בסוכנות הביטוח של הבנק הבינלאומי, 
בעלת תואר שני במנהל עסקים, 

התמחות במימון

ניר בן שמש, מנהל מחלקת סוכנים ויועצים 
באגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון החל מ-2008 

מנהל פרויקט ההקמה של המסלקה 
הפנסיוניות באגף מתחילת 2011. הצטרף 

לאגף בשוק ההון ב-2005

 

דני קהל: "אני מתנגד באופן נחרץ לגבייה מהלקוח ככל 
שמדובר במוצרים שהסוכן מוכר ללקוח, אך אם הסוכן נותן 
ייעוץ על כלל המוצרים של הלקוח שאת חלקם הסוכן לא 

מכר - זה בסדר לגבות שכר טרחה" 
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 - ביצוע  אין  אם  לביצוע.  אחריות  ושאין  מבוצע 
הייעוץ הוא עקר".

לעשירים בלבד
לעשירון  רק  שירות  למעשה  נותנים  היועצים 

העליון?
"מי ששוכר שירותי  כן", משיב טבצ'ניק.  "לצערי 
היועצים  בלשכת  הרשומים  היועצים  מאחד  ייעוץ 
מעל  ששכרו  אדם  המקרים  ברוב  הוא  הפנסיונים 
ויכולת  שירות  תודעת  ובעל  במשק  לממוצע 

כלכלית".

זו היתה כוונת המשורר?
כיום  נותנים  הפרטיים  הפנסיוניים  "היועצים 
שיש  עשירה,  לאוכלוסייה  שמתאימים  שירותים 
מורכבים",  יותר  פנסיוניים  צרכים  לה  שיש  להניח 
משיב בן שמש. "אני חושב שהתשתית הטכנולוגית 
תאפשר  המסלקה,  קרי  מקדם,  האוצר  שמשרד 
הייעוץ  בתחום  חדשים  מיזמים  של  התפתחות 

שיורדו מחירים".  
כץ מבקש לעשות סדר בדברים: "יועצים צריכים 
אובייקטיבי  ייעוץ  לבצע.  צריכים  וסוכנים  לייעץ, 
ישפר את מצבו של הציבור בצורה קיצונית. הסוכן 
ויתפרנס  שינויים,  וביצוע  בגבייה  בתביעות,  יטפל 
צריך  רחוק  לטווח  אך  הביטוח,  מחברות  מעמלות 
לגבות גם עמלות ממבוטחים. אני לא חושב שצריך 
יועץ, אבל אם כבר הוחלט - שיתנו ייעוץ בלבד.  שלא 
יכרסמו בעמלות של הסוכנים, ויתנו גם לנו להרוויח. 
ויש  הנוכחיות,  מהעמלות  לחיות  יכולים  לא  אנחנו 

צורך לגבות גם מהלקוח". 
ככל  מהלקוח  לגבייה  נחרץ  באופן  מתנגד  "אני 
מתערב  ללקוח",  מכר  שהסוכן  במוצרים  שמדובר 
המוצרים  כלל  על  ייעוץ  נותן  הסוכן  אם  "אך  קהל. 
של הלקוח שאת חלקם הסוכן לא מכר - זה בסדר 

לגבות שכר טרחה". 

מותר לגבות עמלה ישירות מהלקוח?
העמלה  עסקה  מבצע  כשסוכן  הערכית,  "ברמה 
עבור  גם  תשלום  מהווה  מהחברה  מקבל  שהוא 
השירות", משיב בן שמש. "לא בכדי בתקנות עמלות 

סוכנים עודדנו תשלום עמלת שירות לסוכן, במטרה 
שלסוכן ישולם תגמול ראוי עבור השירות וכדי שלא 

תהיה עילה לגבות מהלקוח תשלום נוסף". 
של  תפקידיו  את  מגדיר  הביטוח  חוזה  "חוק 
מצוין  שלא  מה  "כל  כץ.  אומר  הביטוח",  חברות 
משם ומעבר לזה - זו עבודת חינם של הסוכן. פעם 
האלה  הפעולות  את  לעשות  והסכמנו  עמלות,  היו 

בחינם. היום כבר לא". 
יקבל  פוליסה,  ימכור  שסוכן  סביר  לא  זה  "אבל 
על  כספים  יגבה  מכן  ולאחר  מהחברה,  עמלה 

שירות", אומר קהל לכץ. 

ניגוד עניינים
אחד הנושאים העומדים על הפרק הוא הסדרת 
היכן  הביטוח.  חברות  שבבעלות  הסוכנויות 

הדברים עומדים?
"הבעיה המטרידה ביותר בנוגע לסוכנות בבעלות 
חברות ביטוח היא הטייה", מסביר בן שמש. "הלקוח 
ואת תוצאות הייעוץ,  אינו מבין את קשרי הבעלות 
ולעתים אף מוצג ללקוח מיצג מטעה, לפיו כביכול 
מדובר בייעוץ אובייקטיבי בעוד שמרבית התפוקות 

מועברות לחברת האם של הסוכנות". 
לדברי בן שמש, מדובר בבעיה מורכבת שקיימת 
לא רק בבעלות ישירה, כיוון שיש סוכנים עצמאיים 
מכירות  נתח  על  מסוימת  לחברה  שמתחייבים 
מחברת  משרד  שירותי  שמקבלים  או  מינימלי, 
"כרגע  תפוקה.  להתחייבות  בתמורה  הביטוח 
לרפורמות  בהתייחס  הדברים  את  בוחנים  אנחנו 
אותו,  ולזעזע  השוק  על  להשפיע  שיכולות  נוספות 
את  לבחור  העובד  וזכות  העמלות  תקנות  כדוגמת 
בעל הרישיון שיתן לו שירות של ייעוץ פנסיוני. יחד 
את  אינטנסיבית  בצורה  בוחנים  אנחנו  זאת,  עם 

הנושא של  סוכנויות שנותנות שירות תפעול ושיווק 
את  לייצג  אמור  לא  המעסיק  לדעתנו  למעסיקים. 
הקיים  המצב  הפנסיוני.  החיסכון  בנושא  עובדיו 
שהמעסיק  העובדה  לאור  במיוחד  בעייתי  היום 
גורם  מאותו  חינם  סליקה  תפעול  שירותי  מקבל 

שנותן לעובדיו שירותי שיווק". 
"קצת מאוחר מדי לדון בנושא, לא?", תוהה קהל. 
בבעלותן,  סוכנויות  כבר  יש  החברות  לכל  "הרי 
לאחר שהן קבלו אישורים של הרגולטורים השונים. 
את  לשנות  שיש  הזה  בשלב  ולומר  לבוא  אפשר  אי 

הדברים. אין זה הוגן כלכלית".
איפשרה  שהרגולציה  לקהל  מזכיר  אסטרייכר 
לבנקים במשך 30 שנה להקים קופות גמל, והמהלך 
"מפריע  בכר.  רפורמת  בעקבות  באחת  נקטע 
הארגונים  במרבית  יושבים  הסדרים  שמנהלי  לנו 
חברות  של  רק  הפנסיוניים  המוצרים  את  ומפיצים 
האם שלהם, זה יוצר שוק ריכוזי", הוא אומר. "למה 
העובדה  עצם  יותר?  גבוהה  לריכוזיות  מחכים? 
פנסיוני  ושיווק  תפעול  שירות  נותן  הסדר  שמנהל 
זהו חטא. בבנקים נעשתה הפרדה כראוי, אז מדוע 

הדבר לא נעשה גם מול מנהלי ההסדרים?". 
"אכן, נושא בעלות הסוכנויות וכפל הפעילות של 
שיוצרים  בעייתיים  נושאים  הם  ההסדרים  מנהלי 
"אנחנו  דבריו.  עם  שמש  בן  מסכים  עניינים",  ניגוד 
ולאחר  הרפורמות,  להבשלת  היתר  בין  ממתינים 
הטמעתן נבחן את השפעותיהן על השוק ואז נבצע 

שינויים".
הגדולים  המעסיקים  שכל  בחשבון  לקחת  "צריך 
על  שכופים  פנסיוניים  יועצים  מחזיקים  והבינוניים 
מנהלי ההסדר איפה ובאילו תנאים לבצע את הביטוח", 
מזכיר קהל. "הריכוזיות נוצרה לא בגלל ניתוב לחברת 
האם, אלא כי היועץ מכתיב למעסיק לאן להזרים את 
הכספים". טבצ'ניק מוסיף שמעסיק שמתערב בנושא 
מזמן לעצמו פתיחת הליכים משפטיים נגדו, וגולדפרב 
מעסיקים,  של  בשוק  מצויים  שאנו  בתגובה  אומרת 

ובפועל זה קורה כל הזמן. 
על  מטילים  "אתם  ואומר:  אליהם  פונה  קהל 
במוצר  להתמצא  שוק,  סקר  לבצע  הבודד  העובד 
הפנסיוני, לקחת ייעוץ שלא נגיש לכולם כלכלית. זה 

לא יתכן". 

אילנית גולדפרב: "עמלות ההפצה של הבנקים אכן נמוכות, ועל 
פי הטיוטה הנוכחית הן יהיו כך גם עבור ריסקים, אך האינטרס 

היחיד של היועץ הוא הלקוח. היועצים בבנק מחויבים לייעץ על 
כל התיק של הלקוח ולהתאים כיסויים, כולל המלצה לריסקים, 

ומן הראוי שהבנקים יתוגמלו בהתאם"

ניר בן שמש: "היועצים הפנסיוניים הפרטיים נותנים כיום שירותים 
שמתאימים לאוכלוסייה עשירה, שיש להניח שיש לה צרכים 

פנסיוניים יותר מורכבים. אני חושב שהתשתית הטכנולוגית שמשרד 
האוצר מקדם, קרי המסלקה, תאפשר התפתחות של מיזמים 

חדשים בתחום הייעוץ שיורדו מחירים"  
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גמל ופנסיהקרנות נאמנותתיקי השקעות

מעבירים את קרן הפנסיה
למקום בטוח

אלטשולר שחם קרנות פנסיה, מהקרנות המובילות בישראל, 
גאה להיות נותנת החסות לכנס סוכנים עדיף 2013.

מעבירים את קרן הפנסיה
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לפרטים ולהצטרפות:

אלטשולר שחם פנסיה מקיפה
מס' קופה: 1328 | החלה לפעול: 06.2008

יתרת נכסים: 141,623 אלפי ש"ח | נכון לתאריך: 30.5.13

תשואה ל-12 חודשים
(06.12-05.13)

15.35%
תשואה ממוצעת שנתית ל-36 חודשים

(06.10-05.13)

9.93%



מעטים יודעים כי ניתן לקחת הלוואות גם מקרן גמל וקרן 
השתלמות וזאת בהתאם ליתרת החיסכון ומצב הנזילות 

ליטול ר נזקקים  ישראל  מאזרחי  בים 
הלוואות. בדרך כלל לוקחים אותן מהבנק: 
לרכישת  הלוואה  דרך  ממשכנתא,  החל 
לחתן  במטרה  הלוואה  לחו"ל,  טיול  מימון  רכב, 
את הבן או הבת ועד הלוואה לסגירת מינוס גדול 
הלוואה  לקבל  שניתן  יודעים  מעטים  בחשבון. 
בקופת  חוסך  מאיתנו  אחד  שכל  הכספים  מתוך 
חלק  הפנסיה.  קרן  או  השתלמות  קרן  גמל, 
מאפשרים  הגמל  קופות  את  המנהלים  מהגופים 
לחוסכים ליטול הלוואה על בסיס הכספים שצברו 

בקופה. 
ליטול  והאפשרויות  התנאים  עודכנו  לאחרונה 
בחסכונות  שנצברו  הכספים  מתוך  הלוואה 
הפנסיוניים כך שסכום ההלוואה שניתן לקבל תלוי 
או  הגמל  בקופת  האדם  שצבר  הכספים  ביתרת 
במאמר  שלהם.  הנזילות  ובמידת  ההשתלמות  קרן 
הלוואה,  לקבלת  זו  זכות  ממשים  כיצד  אסביר 

הניתנת במקרים רבים בתנאים טובים יותר מאשר 
בבנק או בחברת כרטיסי האשראי. 

ותק  לצבור  חובה  אין  מינימלית:  ותק  תקופת   
שניתן  ההלוואה  סכום  הגמל.  בקופת  מינימלי 
לקבל תלוי ביתרת הכספים שצבר החוסך בקופת 
או  הגמל  בקופת  הכספים  אם  ובשאלה  הגמל 

בקרן ההשתלמות נזילים או לא. 
גובה ההלוואה לבעלי קופה / קרן נזילה: חוסך   
בקופת גמל לתגמולים או בקרן השתלמות אשר 
יכול  מיידית  למשיכה  ניתנים  בחשבונו  הכספים 
מהכספים   80% עד  של  בשיעור  הלוואה  לקבל 
שצבר,  מהכספים   50% עד  )ולא  בחשבון  שצבר 

כפי שהיה בעבר(. 
 גובה ההלוואה לבעלי קופת גמל או קרן פנסיה 
חשבונו  אשר  השתלמות  בקרן  חוסך  נזילה:  לא 
אינו נזיל יכול לקבל הלוואה בשיעור של עד 50% 
מהכספים שצבר בחשבון, לעומת עד 30% בקופת 

הכספים  אשר  פנסיה  בקרן  או  לתגמולים  גמל 
הוראות  בעקבות  מבעבר  )נמוך  נזילים  אינם  בה 

חדשות של האוצר(. 
או  הגמל  בקופת  שהכספים  חובה  אין  כלומר, 
בקרן ההשתלמות יהיו נזילים על מנת להיות זכאי 
להלוואה - אך אם הם נזילים ניתן לקבל הלוואה 
 - נזילים  ואם הם לא  יותר מבעבר,  גבוה  בסכום 
יותר מכפי  ניתן לקבל הלוואה בסכומים נמוכים 

שהיה עד כה. 
 משך ההלוואה: תקנות חדשות של משרד האוצר 
מאריכות את משך ההלוואה המקסימלי מקופת 
גמל, קרן פנסיה או קרן השתלמות עד ל-7 שנים. 
נגזר  ההלוואה  פירעון  אופן  הפירעון:  אופן   
קרן  חשבון  על  הלוואה  הפנסיוני.  המוצר  מסוג 
בסוף  או  חודש  מדי  להיפרע  יכולה  השתלמות 
להתחיל  חייבים  גמל  בקופת  ואילו  התקופה 
לפרוע  יש  ההלוואה  את  שנה.  תוך  אותה  לפרוע 

בתוך 7 שנים. 
מקופת  לקבל  שניתן  הלוואות  על  הריבית 
בדרך  נעה,  פנסיה  קרן  או  השתלמות  קרן  גמל, 
המקרים  ברוב  ונמוכה  הפריים  ריבית  סביב  כלל, 
מהריבית שגובים הבנק או חברת כרטיסי האשראי 
את  בחשבון  שלוקחים  לפני  עוד  וזה  מהלקוחות. 
העמלות שאלה נוהגים לגבות בגין קבלת ההלוואה. 
מסתכמת  ההלוואה  עלות  לדוגמא,  גמל  בקופת 

בריבית בלבד, ללא עלויות נוספות. 
ערבים  או  ביטחון  כל  דורשת  לא  הגמל  קופת 
החיסכון  סכום  ההלוואה.  מתן  תמורת  מהלקוח 
שנצבר בקופה לטובת הלקוח משמש כערבות - כל 
זאת,  עוד הלקוח לא מושך את הכספים מהקופה. 
משמשת  הדירה  שבה  משכנתא,  ללקיחת  בדומה 

כערבות להחזר המשכנתא. 
לסיכום, הריבית על הלוואות מהחיסכון הפנסיוני 
או  עמלה  כל  אין  לאלטרנטיבות.  בהשוואה  נמוכה 
עלות נוספת, ואין צורך לספק ביטחונות או ערבויות 

מאחר שהחיסכון שכבר נצבר בקרן הוא הערבות. 
לתשומת לב הסוכנים: לא כל החברות המנהלות 
קופות גמל וקרנות השתלמות מאפשרות לחוסכים 
הכספים  של  הניוד  יכולת  אבל  הלוואות,  לקבל 
שצבר חוסך בקופת גמל היא מקסימלית. לכל חוסך 
אחת  מקופה  כספים  להעביר  האפשרות  את  יש 
לאחרת, ובכך להצטרף לגוף אשר יעניק לו הלוואה 

כאשר יזדקק לכך. 

הכותב הינו מנכ"ל מיטב דש גמל ופנסיה

דעת  חוות  או  המלצה  מהווה  אינו  לעיל  האמור 
קרן  גמל,  בקופות  ההשקעה  לכדאיות  באשר 
תחליף  מהווה  אינו  והוא  פנסיה  או  השתלמות 
אדם  כל  של  ובנתונים  בצרכים  המתחשב   לייעוץ 

ו/או תחליף לכל האמור בתקנון הקופה או הקרן. 

לחתן את הבת עם 
הלוואה מקרן הפנסיה
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איציק אסטרייכר

אין חובה שהכספים בחשבון יהיו נזילים, אך הנזילות מאפשרת קבלת 
הלוואה בסכום גבוה יותר כאשר אופי הפירעון נגזר מסוג המוצר





את  פוטר  אינו  הפנסיה  קרנות  בתקנוני  בקיאות  חוסר 
חיוב  אין  בו  במצב  מתנהלים  כיצד   | מאחריות  החוסכים 

לספק מידע מהותי? והיכן הרגולטור?

רנות הפנסיה מבוססות על ערבות הדדית 
הוא  הקרנות  של  התקנון  העמיתים.  בין 
זכויות העמיתים,  המסגרת המשפטית של 
מושפע  ואף  לעיתים  משתנה  הוא  וככזה 
משינויים בחקיקה. אין זה סוד שהרוב המוחלט של 
הפנסיה  קרן  תקנון  את  מקבלים  אינם  העמיתים 
בו  כשחל  לא  ודאי  הפנסיה,  תכנית  פתיחת  בעת 
זכויות החוסכים מצויות בתקנון. מרבית  כל  שינוי. 
בנבכי  המעטה,  בלשון  בקיאים,  אינם  החוסכים 
בפניהם,  מוצג  הוא  אם  אף  סעיפיו  כל  על  התקנון 
קרנות  של  האחיד  בתקנון  בקיאים  שאינם  וודאי 
הפנסיה הוותיקות המצוי תחת פיקוח משרד האוצר. 
חשיבות  מייחסת  הפסיקה  כיצד  נראה  זה  במאמר 
כשברור  גם  התקנון,  בנבכי  הידע  לחוסר  רבה 
משמעות  את  להבין  סיכוי  אין  הסביר  שלחוסך 
אל  החוסכים  של  האונים  חוסר  על  נעמוד  סעיפיו. 
אינם  והתקנון  כשהדוחות  גם  הפנסיה  קרנות  מול 
מהי  ונבחן  המנהל,  הגוף  ידי  על  אליהם  מועברים 
עמדתו של המפקח על הביטוח, שאחד מתפקידיו 

הוא להגן על זכויות החוסכים.
"ככלל, חזקה היא שאדם מבין על מה הינו חותם 
אלא אם כן התבררו נסיבות יוצאות דופן לחתימתו, 
בין שאינו מבין את השפה ובין שאולץ לחתום"- כך 
נפסק בהלכת נסנדור1 ובהלכת בליט2, לפיהן חוסך 
נתפש כמי שיודע את תוכן התקנון. בפסק דין הרר3 
נדחתה תביעת החוסך, בין היתר בשל אותה חזקת 

דין, לפיה היה עליו לדעת על שינויים שבוצעו בחוק, 
נוסף4  דין  בפסק  הפרישה.  גיל  העלאת  כדוגמת 
על  לפיה  התובע  טענת  את  לדחות  "יש  כי  נקבע 
הובהר  מהתקנון.  העתק  לתובע  לשלוח  הנתבעת 

בפנינו כי תקנון זה פורסם ברבים".

חובת הגילוי היזום
חלה  והוותיקות  החדשות  הפנסיה  קרנות  על 
חובה מוגברת של גילוי ושקיפות, ואף נקבע בפסק 
מבטחים  הפנסיה  קרן  על  שחלה  רפפורט5  דין 
הוותיקה חובת "הגילוי היזום", כלומר הקרן היא זו 
שצריכה לספק את מלוא המידע וליזום את העברת 
הלב...  תום  לעקרון  כפופה  הגילוי  "חובת  המידע. 
למאפיינים  מצטרפים  שווים  הבלתי  הכוחות  יחסי 
כוח  בעל  הוא  חוזה הביטוח... המבטח  של  נוספים 
הביטוחי  האירוע  קרות  עם  כי  המבוטח,  כלפי  רב 
המבטח",  לחסדי  קרובות  לעיתים  המבוטח  נתון 

קבע בית המשפט.
את  לעבודה  הדין  בית  דחה  חייט6  הדין  בפסק 
תביעתו של  אחד העמיתים בקרן הפנסיה, ופסק כי 
היה עליו להיוועץ עם יועץ פנסיוני. יחד עם זאת, בשל 
את  הדין  בית  חייב  בעניינו  הפנסיה  קרן  התנהלות 
דחיית  אף  על  העמית,  של  המשפט  בהוצאות  הקרן 
החוסכים  הימנעות  כי  עולה  זו  מפסיקה  תביעתו. 
מלפנות לקרן הפנסיה לבירור זכויות מהווה אחריות 

תורמת של החוסכים בבואם לתבוע זכויות. 

הדין  ובבתי  המשפט  בבתי  הנאמר  לאור  כיצד 
חיוב  אין  בה  מציאות  עם  להתמודד  ניתן  לעבודה 
לחוסכים  וחשוב  הנדרש  מהותי,  מידע  לספק  בדין 
כלכליות  פנסיוניות  החלטות  בפני  העומדים 

חשובות?

אפשר לשפר
לעבודה  הדין  בתי  שופטי  כי  בנקל  להבחין  ניתן 
בין  המובנה  השוויון  לחוסר  מודעים  המשפט  ובתי 
שלו.  הפנסיה  כספי  את  המנהל  הגוף  לבין  החוסך 
המעמיסה  הסבוכה  לביורוקרטיה  ערים  השופטים 
על העמיתים, והדבר  אף נדון בכמה פסקי דין. מחד 
חוסכים,  מצד  תביעות  דוחה  המשפט  בית  גיסא 
"התנהלות  אופן  בגין  פיצוי  לתובעים  פוסק  ומנגד 
לדחיית  לכאורה  מנוגד  הפיצוי  מתן  והרי  הקרן". 
התביעה. כאן נכנס תפקידו של המפקח על הביטוח 

במשרד האוצר.
ולהיעדר  האונים  לחוסר  מענה  לתת  שיכול  מי   
החוסכים  של  מעיניהם  שנסתר  המהותי  המידע 
יושבים  ההון  שוק  באגף  הביטוח.  על  המפקח  הוא 
הנחיה  ובוחנים  משנה,  למעלה  במשך  המדוכה  על 
לקרנות הפנסיה הוותיקות שבפיקוחם, לפיה תחול 
על הקרנות החובה לציין בדוחות אם החוסך הגיע 
שהגיע  או  האפשרי  המקסימלי  הצבירה  לשיעור 
לגיל שמאפשר לו להתחיל לקבל קצבת פנסיה גם 
בטרם פרישה מהעבודה. הנחיה זו תאפשר למעשה 
לקבל  מנת  על  מקצוע  באנשי  להיוועץ  לחוסכים 
והפנסיוני,  הכלכלי  מצבם  את  שתשפר  דעת  חוות 
ולדעת אם כדאי להמשיך להפריש כספים לחיסכון 
מדוע  כך,  אם  לפנסיה.  לצאת  שמא  או  הפנסיה 
אחד  כזו?  הנחיה  מפרסם  אינו  האוצר  משרד 
ההסברים הוא שהאוצר מכסה את הגירעון בקרנות 
הסבר  פי  על  העמיתים.  גב  על  הוותיקות  הפנסיה 
זה, קרנות הפנסיה הוותיקות מנצלות את העובדה 
 שלא חלה עליהן חובת דיווח בפרמטרים מהותיים. 
המצויים  לחוסכים  גורם  אלו  נתונים  דיווח  היעדר 
במסלולי פנסיה מסוימים להפקיד כספים שאותם 

לא יקבלו ביציאתם לפנסיה.
ראשית,  המצב:  עם  להתמודד  דרכים  כמה  ישנן 
התכנית  על  מפורט  הסבר  מהקרן  לדרוש  אפשר 
שנפתחה ולדרוש כי ישלחו את התקנון. שנית, רצוי 
לברר לעיתים תכופות האם חל שינוי בתקנון הקרן 
הסכמים  לערוך  אין  כן,  כמו  קבלתו.  את  ולדרוש 
לשכור  וכדאי  התקנון,  להוראות  בניגוד  הקרן  עם 
בלשכת  היועצים  מרשימת  מקצועי  ייעוץ  שירותי 

יועצים פנסיונים בלתי-תלויים.

הכותב הינו עורך דין ויועץ פנסיה

פערי הכוחות בין קרן 
הפנסיה לעמית

עו"ד ירון טבצ'ניק

בתי הדין לעבודה ובתי המשפט דחו תביעות מצד חוסכים ומצד שני 
פסקו לתובעים פיצוי בגין אופן "התנהלות הקרן". לכאורה מתן הפיצוי 

מנוגד לדחיית התביעה, וכאן נכנס תפקידו של הרגולטור
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1. ע"א 467/64 שוויץ נסנדור.
2. ע"א 779/87 בליט נ' לאומי.

3. הרר נ' מבטחים 30006-03-10.

4. אפריאט נ' מבטחים 27722-12-11.
5. רפפורט נ' מבטחים 1341/01.

6. חייט נ' מבטחים 10989105.





מאת: עופר נוריאל ולילך גביש

 ח"כ הרב יצחק כהן, סגן שר האוצר היוצא, מסכם קדנציה רוויה מהפכות רגולוטריות 
באגף שוק ההון וממשיך במרץ במלאכה בה החל לפני עשור

לפיו  הבנקים,  על  באיום  לווה  התיקון  כזכור, 
אותו  תעבירו  בהסכמה  יתקבל  לא  ומהלך  במידה 
מתכוון  שאני  שיטה  "זוהי  חקיקה.  באמצעות 
מהותיים.  נושאים  לקדם  מנת  על  איתה  להמשיך 
אתה מריץ הצעת חוק פרטית, והמהלך מכניס את 
גם  ואינטנסיבית.  מעמיקה  דיונים  לסדרת  כולם 
אמר  בכר  יוסי  דומה.  בצורה  פעלנו  בכר  בוועדת 
את  למקסם  צריך  ועכשיו  שוגר  'הטיל  לבנקים 
לראן- הפכו  הגמל  קופות  זאת,  עם  הסיטואציה'. 
המשורר.  התכוון  לכך  ולא   ,3 תיקון  בעקבות  אוף 
היו צריכים לזהות מיד את המגמה. ביטול החיסכון 
ומתבקש,  נכון  צעד  היה   3 תיקון  באמצעות  ההוני 
באמצעות  אפעל  תיקונים.  מספר  מחייב  שכעת 
החקיקה להשיב את תיקון 3 למצב של חיסכון הוני, 
אך לא לגמרי, אלא כרובד מעל החיסכון הפנסיוני, 

ובכפוף למגבלות הנדרשות". 

כהטבת מס לבעלי שכר גבוה?
גמל.  בקופות  לחסוך  החוסכים  לכלל  "נאפשר 
הרעיון הוא להעניק הטבות מס בחיסכון לתקופת 
הוא  הנדל"ן  ממשבר  שחלק  סבור  אני  ביניים. 
קופות  חיסכון.  אפיקי  לציבור  שאין  מכך  כתוצאה 

הגמל ההוניות היו אפיק מאוד פופולרי".
המערב  מדינות  את  שפקד  הכלכלי  המשבר 

ינויו לסגן שר האוצר במשך שתי קדנציות מ
למהלכים  שותף  היה  במהלכן  לסירוגין, 
מרכזיים באוצר בכלל ובשוק ההון בפרט, 
יצחק כהן להטביע את חותמו  הביא את ח"כ הרב 
ולהותיר מאחוריו לא פחות ממפעל חיים. פרישתו 
נותרה  עת  פוליטיים,  אילוצים  בשל  מהתפקיד 
את  ניתקה  לא  לקואליציה,  מחוץ  )ש"ס(  מפלגתו 
הקשר עם האגף, וכחבר בוועדת הכספים, הוא מונה 
ההון  לשוק  המשנה  ועדת  יו"ר  לתפקיד  לאחרונה 
להמשיך  לו  יאפשר  אשר  תפקיד  וחיסכון,  ,ביטוח 

בשליחותו למען אזרחי ישראל כולם, לדבריו.
הלאמת קרנות הפנסיה ההסתדרותיות שבוצעה 
במהלך שנת 2003, אשר כהן היה ממוביליה, היתה 
בתחום  שבוצעו  ביותר  הדרמטיים  המהלכים  אחד 
על  לראשונה  הוצג  המהלך  הפנסיוני.  החיסכון 
"הרציונל  כן.  לפני  כשנה  עדיף  בוועידת  כהן  ידי 
שהוביל אותי היה שכספם של מיליון איש מונח על 
קרנות  של  שערורייתי  ניהול  של  שנים  הצבי.  קרן 
הפנסיה ההסתדרותיות הובילו לגירעון של למעלה 
מ-130 מיליארד שקלים, וזוהי הסיבה שראינו צורך 
קרן  של  מצבה  הלאמתם.  לצורך  לפעולה  להיכנס 
פועלי הבניין היווה מיני מודל לפתרון. המפקח מינה 
שיהיה  ידענו  עצמו.  את  הוכיח  וזה  מורשה,  מנהל 
קשה להוציא את הקרנות מהידיים של ההסתדרות 
מהציבור.  גבית  רוח  קיבלנו  אבל  אותן,  ולהלאים 
הישנות  הקרנות  את  להלאים  צורך  שיש  הודענו 
ולמכור את החדשות למימון הגירעונות. עמיר פרץ, 
שהיה בזמנו יו"ר ההסתדרות, התנגד למהלך, אבל 
משותף  לניהול  כולם  את  איחדנו  כך  עזר.  לא  זה 
הפנסיה  בענף  חשובה  דרך  אבן  זו  'עמיתים.  תחת 

בישראל". 

חור שחור
העלאת גיל הפרישה וגביית דמי ניהול מהעמיתים 
הביאו אף הם לפתרון הגירעון בו היו נתונות קרנות 
זאת,  העמיתים.  גב  על  היה  המחיר  אך  הפנסיה, 
זכה  לא  עדיין  התקציבית  הפנסיה  נושא  בעוד 
לטיפול רגולטורי הולם, ורבים מעובדי הציבור, בהם 
גם אלו שיצאו לגמלאות, ממשיכים ליהנות מתנאי 
פנסיה מרחיקי לכת שמכרסמים בתקציב המדינה 
חור  היא  התקציבית  "הפנסיה  משמעותית.  בצורה 

שחור שנדחה ונדחה כבר 17 שנה, ואף אחד לא יודע 
מהו היקף הגרעון", אומר כהן. "לא ניתן לבצע מאזן 
במצב  הערכות.  על  מבוסס  שהכל  כיוון  אקטוארי, 
בפנסיה  מסתפקים  המשק  עובדי  מרבית  הקיים, 
גבוהים  ניהול  דמי  ומשלמים  הצבור  הסכום  בגובה 
זה סביר  ואין  הפנסיה התקציבית,  בהרבה מעובדי 

ומחייב חשיבה ושיפור בתנאי הפנסיה הצוברת". 
ב-2008  האוצר  שהוביל  נוסף  דרמטי  מהלך 
הרפורמה  לצד  החובה.  לפנסיית  ההרחבה  צו  הוא 
המבטיחה קצבת פנסיה לכל עובד במשק, עד היום 
נשמעת ביקורת לפיה המדינה הסירה מכתפיה את 
האחריות לעתיד החוסכים. על פי ההערכות, בעוד 
כ-20 שנה יעמוד שיעור התחלופה, כלומר הפער בין 
קצבת הפנסיה של החוסך לשכרו ערב הפרישה, על 
הקרנות  עמיתי  בעוד  היותר,  לכל   50% של  שיעור 
של  מקסימלי  תחלופה  משיעור  נהנו  הוותיקות 
במוסד  גם  במקביל  להתרחש  צפוי  הגירעון   .70%
גבוה  לגמלאות  התחייבויותיו  שסך  לאומי,  לביטוח 
קרה  כך  נכסיו.  מסך  כיום  כבר  משמעותית  בצורה 
ה-30  בני  החוסכים  ציבור  של  הכלכלי  שעתידם 
לוטה בערפל. "שיעור תחלופה נמוך, אפילו אם הוא 
מגיע בחלק מהמקרים ל-50% בלבד, זה יותר טוב 
כך  על  מצר  "אני  לטענות.  כהן  מתייחס  מאפס", 
לפועל.  יצאה  לא  עדיין  לעצמאים  חובה  שפנסיית 
אני לא חושב שהמדינה הסירה אחריות, אבל היא 
גם אינה מסוגלת לקחת אחריות מלאה, לפחות לא 

בנוגע לפנסיית חובה".
ההון  שוק  באגף  מוערכת  לדמות  נחשב  כהן 
גם  האגף,  עם  מתמשך  פעולה  בשיתוף  שפועל  וכמי 
קרה  כך  רשמי.  תפקיד  נשא  לא  במהלכן  בתקופות 
הניח  כאשר  באופוזיציה,  כהן  שהיה  בעת  ב-2008 
על  הפיקוח  חוק  לתיקון  הצעה  הכנסת  שולחן  על 
על  לחץ  להפעיל  לאגף  גרם  וכך  פיננסים,  שירותים 
המצויים  הכספים  את  להפוך  המפוקחים  הגופים 
בקופות הגמל מחיסכון הוני לחיסכון קצבתי. "שיתוף 
הינו שיתוף פעולה  הפעולה שלי עם אגף שוק ההון 
הצעת  גיבשתי   3 "בתיקון  אומר.  הוא  מתמשך", 
חוק פרטית בתיאום עם האגף, שהרציונל שלה היה 
עבודה  של  ארוכות  שנים  לאחר  שפורש  שלאדם 
תהיה קצבה. אף אחד לא שאף לשיעור תחלופה של 

100%, אבל לפחות שהפורשים יחיו בכבוד".
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ציוני דרך בולטים
 חבר מועצת העיר אשקלון. 

 מרכז מעין החינוך התורני.
 השר לענייני דתות 1999-2001. 
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ב-2008 הביא לתשואות שליליות במכשירי החיסכון 
לטווח ארוך, וחוסכים שגילם היה קרוב לגיל פרישה 
החליטה  כך,  בעקבות  יקר.  מחיר  כך  על  שילמו 
לטווח  בהתאם  השקעה  מסלולי  לייצר  הממשלה 
החיסכון על מנת להקטין את הסיכון הגלום בתיק 
פרישה.  לגיל  הקרובים  החוסכים  של  ההשקעות 
כספי  )חיסכון  החכ"ם"  "המודל  המכונה  זה,  מודל 
החיסכון  מסלול  את  המתאים  מודל  הינו  מותאם( 
עצמו  את  הוכיח  אשר  החוסך,  לגיל  הפנסיוני 
לגיל  המתקרבים  המבוטחים  כספי  כך,  בצ'ילה. 
פרישה יועברו לחיסכון השקעה סולידי יותר באג"ח 
לתנודתיות  פחות  החשופים  ובפיקדונות  ממשלתי 
רפורמה  ההון  שוק  אגף  הוביל  זה,  לצד  ההון.  שוק 
נוספת במסגרתה יכולות חברות מנהלות של קופות 

גמל להציע לעמיתיהן כיסוי ביטוחי.

הוספת ריסקים והטמעת המודל החכ"ם יצליחו 
להחיות מחדש את הגמל?

"אני לא מבין מדוע המודל החכ"ם עדיין לא נכנס 
הינם  המודל  בבסיס  העומדים  העקרונות  לתוקף. 
לקשיים  ניקלע  שלא  מקווה  ואני  וחשובים,  נכונים 
מיותרים עד ליישומו בנוגע לחסכונות של מבוגרים, 
הוא  לגמל  שיעזור  מה   .2008 במשבר  שהיה  כפי 
לרובד  מעל  הוני  חיסכון  של  למצב  אותו  להשיב 
לשמור  היא  המרכזית  המטרה  הפנסיוני.  בחיסכון 
חיסכון  לאפשר  גם  אבל  הפנסיוני,  החיסכון  על 

לטווח הבינוני".

האיזון הנכון
בתקופת  במשרד  מעורבותך  היקף  היה  מה 

כהונתך כסגן השר?
המשרד,  פעילות  תחומי  בכל  פעיל  "הייתי 
וברפורמות  במהלכים  מדיניות  קביעת  שכללו 
ניסינו  ההון,  שוק  לאגף  ספציפית  הפנסיה.  בשוק 
במהלך השנים האחרונות למצוא את האיזון הנכון 
המוסדיים  הגופים  יציבות  את  להבטיח  הצורך  בין 
צרכני  תנאי  את  מתמיד  באופן  לשפר  הניסיון  לבין 
השירות,  במרכיב  אם  ובין  במחיר  אם  בין  הקצה, 
את  זה  בהקשר  לציין  ראוי  וכדומה.  השקיפות 
יוזמתנו לבחון את החסכונות הרדומים של הציבור 
מאגר  הושק  אף  לאחרונה  וכך  המוסדיים,  בגופים 
חיסכון  כספי  לאתר  הציבור  יכול  באמצעותו  מידע 
מעורב  הייתי  הרחב  במישור  קיומם.  על  ידע  שלא 
במשק,  עבודה  סכסוכי  שכללו  מגוונים  בנושאים 

רפורמות ברשות המסים ועוד כהנה וכהנה".  



גם  ייבחנו  להכרעה  הרגולטורים  בפני  המובאות 
לתחום  מעבר  המשק,  טובת  של  רחבה  בראיה 
שבהחלטה  סבור  אני  הדוגמה,  לצורך  המפוקח. 
חודשים  מספר  לפני  ההון  שוק  אגף  של  המקורית 
לרכישת  למוסדיים  המשולמת  העמלה  את  לבטל 
המסחר  על  רחבה  השלכה  היתה  סל  תעודות 
ואני לא בטוח  בו,  ועל החברות הנסחרות  בבורסה 

שניתן לכך המשקל הראוי בהחלטה". 

כחבר  תפקידך  במסגרת  לקדם  בכוונתך  מה 
בוועדת הכספים?

"תקציב הביטחון צפוי להעסיק אותי, כי"ור ועדת 
לטובת  בנושא  לפעול  אמשיך  ההון  לשוק  המשנה 
הציבור, ללא כל קשר לכך שאינני חבר בקואליציה. 
החוק  השלמת  את  אקדם  כך  על  שנוסף  וכמובן 

להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות".

מהם הנושאים הבוערים עליהם אגף שוק ההון 
לתת את הדעת?

המסלקה  פרויקט  שיישום  חושב  אני  "כאמור, 
להשפעות  למעשה  הלכה  לגרום  יכול  הפנסיונית 
שאלת  את  לבחון  יש  בנוסף  השוק.  על  חיוביות 
על  הזמן  כל  ולשקוד  ההפצה  בערוצי  הריכוזיות 
בתחום,  העוסקים  של  המקצועית  הרמה  שיפור 
במקביל לחיזוק הידע הבסיסי של הציבור במסגרת 

החינוך הפיננסי".
 

יש מקום להצמיח מתוך האגף מקבלי החלטות?
"אני חסיד של האגף. יש שם כוחות מאד טובים 
להצמיח  צריך  מוכשרים.  מאוד  אנשים  וערכיים, 
בהצלת  שסייע  ענתבי  ידין  דוגמת  מנהיגים,  מתוכו 
מול  איתן  צוק  היה  הוא   .2008 של  במשבר  המשק 
והתקשורת.  הציבור  ממשלות,  ראשי  של  לחצים 

כחבר בממשלה עזרתי לו בכל הכוח".

מה דעתך על המהלכים האחרונים של האוצר? 
שר  שערורייתית.  פשוט  הנוכחית  "ההתנהגות 
גירעון  של  ירושה  על  מדבר  לפיד,  יאיר  האוצר, 
ועל כך שהתקציב  40 מיליארד שקלים  בהיקף של 
ב-2009  הישראלי.  למשק  מתאים  איננו  הדו-שנתי 
תקציב  אחרי  תוצר,   5.2% של  גרעון  קיבלנו  אנחנו 
חד שנתי. למרות זאת המשק צמח, ייצרנו מקומות 
עבודה וההשקעות הראליות גדלו. אלו נתוני אמת. 
אף   2012 במהלך  עלה  ישראל  של  האשראי  דירוג 
חברות  הגירעון.  ביעד  החריגה  על  ידוע  שהיה 
בזה  שנטפל  וידעו  מלא  אמון  נתנו  האשראי  דירוג 
חוב  שיחס  לציין  למותר  המתבקשת.  באחריות 
תוצר שהיה בסוף הקדנציה מהנמוכים בהיסטוריה 
מהממוצע  נמוך  יותר  הרבה  ישראל  של  הכלכלית 

."OECD-של ה

מהשינויים  מרוצה  אתה  לאחור,  במבט 
והמהלכים שהיית שותף להם? 

"במישור הרחב של המשרד השקעתי מאמצים 
החשמל,  במשק  הרפורמה  מתווה  בבחינת  רבים 
לא  שלצערי  מוסכמת  למסגרת  הגעתי  ואף 
הבחירות.  לפני  מימוש  לכדי  להבשיל  הספיקה 
מקווה  שאני  כמותו  מאין  חשוב  בנושא  מדובר 
פרויקט  ההון,  בשוק  הקרוב.   בעתיד  שיקודם 
המהלך  את  משלימה  הפנסיונית  המסלקה 
כניסתי  בעת  משוכלל.  לשוק  השוק  הפיכת  של 
שהמסלקה  ציינתי  האחרונה  בקדנציה  לתפקיד 
אני  ידנו.  על  אז  השוק  באמצעות  לא  אם  תוקם, 
יישום  בשלבי  מצוי  כבר  זה  חשוב  שנושא  שמח 

סופיים".

מהן המשימות שטרם הושלמו? 
שתשלים  נוספת  בכר  ועדת  למעין  מקום  "יש 
צריכה  הוועדה  קודמתה.  של  הענק  הפרויקט  את 
לחסכון  ובאפשרות  בנקאי  החוץ  באשראי  לעסוק 
לטווח הביניים שחסר כרגע. האשראי החוץ בנקאי 
רגולציה  פער  קיים  ועדיין  רחבים,  לממדים  הגיע 
הגופים  על  הפיקוח  לבין  הבנקים  על  הפיקוח  בין 
היתה  חודק  ועדת  ההשקעות.  בתי  ועל  המוסדיים 
ציון דרך חשוב בכל הנוגע לאג"ח הקונצרני, אך יש 

צורך להשלים את המשימה".

אתה סבור שיש צורך לאחד בין הרגולטורים?
רוחבית  תהיה  שהרגולציה  מצפה  "הייתי 
שסוגיות  כך  הרגולטורים,  ארבעת  בין  ומתואמת 
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מולי הורוביץ

החוזה והטיוטה לייפוי כוח 
שפירסם המפקח נועדו ליצור 

אחידות לקראת עלייתה לאוויר 
של המסלקה | אך ההוראות עדיין 

כלליות ומעורפלות ויש לחכות 
לפתרון הקשיים העולים מהשטח

אם  הכוח.  ייפוי  עם  יחד  מקרה  בכל  להעבירה 
ריק  יש להעבירו  כלשהו  מוצר  החריג  לא  המבוטח 
שהגוף  מנת  על  כלשהם,  מזהים  פרטים  וללא 
המוסדי יידע שלא הוחרג מוצר כלשהו. אם למבוטח 
מוצרים אצל כמה גופים וחתם על החרגה רק עבור 
רק  וחתום  מלא  החרגה  נספח  לצרף  יש   – חלקם 
לגוף עבורו נחתמה ההחרגה ואל שאר היצרנים יש 

לצרף נספח החרגה ריק.

עסקאות הצטרפות: יש לצרף טופס ייפוי כוח 
עסקת  לכל  ב'(  נספח  מנוסחי  אחד  )לפי 
במאי  מה-1  החל  חדש  פנסיוני  למוצר  הצטרפות 
2013. חלק מהגופים המוסדיים כבר הוסיפו לטופסי 
נפרד  בלתי  כחלק  זה  נספח  שלהם  ההצטרפות 
על  חתם  שכבר  למבוטח  שלהם.  ההצעה  מטופס 
כאשר  בתוקף  זה  ונספח  יצרן  עבור  ב1  נספח 
אין   - חדש  למוצר  הצטרפות  על  חותם  המבוטח 
את  לצרף  וניתן  חדש  כוח  ייפוי  על  להחתים  חובה 

הנספח שכבר נחתם בעבר.

מבוטחים קיימים: יש להחתים גם מבוטחים 
קיימים )כאלו שרכשו מוצר פנסיוני או ביצעו 
מינוי סוכן קודם ל-30 באפריל 2013( על ייפוי כוח 
עד לתאריך ה-1 ביולי 2017. במידה ולא יוחתמו עד 
זה  ממועד  החל  הרישיון  בעל  יקבל  היעד,  תאריך 
הגדילה  הביטוח  מחברות  אחת  בלבד.  חלקי  מידע 
את  יחתים  שלא  הרישיון  שבעל  והודיעה  לעשות 

בדצמבר ה ב-12  פירסם  הביטוח  על  מפקח 
רישיון.  לבעל  כוח  ייפוי  חוזר  את   2012
עיקרו של החוזר הוא החלפת טופסי מינוי 
כוח  ייפוי  בטופס  בענף  הנהוגים  המגוונים  הסוכן 
אחיד החל מה-1 במאי 2013. אם לדייק, לא מדובר 
כפי  נוסחים שונים,  כוח אחד אלא בשלושה  בייפוי 

שנפרט בהמשך.
או  טכני  בשינוי  שמדובר  להבין  ניתן  לכאורה, 
קוסמטי בלבד. אולם, שינוי זה הינו חלק מהסדרה 
נרחבת ומהותית מצדו של המפקח ליצירת אחידות 

של  לפעולה  כניסתה  לקראת  העבודה,  שיטות  של 
מהסדרה  וכחלק  המרכזית,  הפנסיונית  המסלקה 
כניסתו  לאחר  הפנסיוני.  בחיסכון  יותר  רחבה 
לתוקף של החוזר, פירסם המפקח ב-22 במאי 2013 
טיוטה לחוזר המקורי, אשר אמורה להיכנס לתוקף 
ב-28 ביוני 2013. בכתבה זו נסביר את עיקרי החוזר, 
ונדון  השונים  הנוסחים  בין  ההבדלים  על  נעמוד 

בסוגיות שעדיין לא הובהרו.
סוגים  שלושה  מגדיר  המפקח  שפירסם  החוזר 
של נספחים, כאמור בטבלה. יש לשים לב לדגשים 

נוספים הנובעים מהחוזר. 

מקום  אין  פנסיוניים  במוצרים  מוכתב:  נוסח 
שקבע  המדויקים  בנוסחים  אלא  לשימוש 
הוספת  היא  המותרת  היחידה  התוספת  המפקח. 

לוגו של הסוכן או הסוכנות. 

מסמך  לצרף  יש  טופס  לכל  מזהה:  מסמך 
מזהה  מסמך  כי  נקבע  המקורי  בחוזר  מזהה. 
המאוחרת  בטיוטה  אולם  בלבד,  זהות  תעודת  הינו 
איפשר המפקח לצרף גם רישיון נהיגה או דרכון ויש 

בכך משום הקלה.

נספחי החרגה: לנספחי א' ו-ב1 יש לצרף גם 
להחריג  למבוטח  המאפשר  החרגה,  נספח 
מוצר פנסיוני מסוים, כדי שהמידע או הטיפול בו לא 
יש  ההחרגה  נספח  את  הרישיון.  לבעל  יעבור 
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הג'ונגל של 
ייפוי הכוח

סוגי ייפוי הכוח
נספח ב 2 למידענספח ב 2נספח ב 1נספח א'

מידע בלבדלמה מיועד?
מידע בלבדמידע וביצוע פעולותמידע וביצוע פעולותטרום ייעוץ

מוצרים פנסיוניים ומוצרי ריסק מוצרים פנסיונייםמוצרים פנסיונייםבגין מה? 
וא.כ.ע. אגב פנסיוני

מוצרים פנסיוניים ומוצרי ריסק 
וא.כ.ע. אגב פנסיוני

לגוף מוסדי ספציפי בגין מוצר לכל הגופים המוסדייםלכל הגופים המוסדייםלמי ממוען?
ספציפי

לגוף מוסדי ספציפי בגין מוצר 
ספציפי

מ-10 ימי עסקים ועד 10 שניםמ-10 ימי עסקים ועד 10 שניםמ-10 ימי עסקים ועד 10 שניםעד 3 חודשיםתוקף 
המבוטח ובעל רישיוןהמבוטח ובעל רישיוןהמבוטח ובעל רישיון 1המבוטחמי חותם?

לאכןכןלאהאם מחליף מינוי סוכן קיים?
מהיצרניםמהיצרניםמהיצרנים 3מהמסלקה הפנסיונית 2איך יתקבל המידע?

מה כולל נספח זה?
ייפוי הכוח חתום

נספח החרגה
מסמך מזהה

ייפוי הכוח חתום
נספח החרגה
מסמך מזהה

ייפוי הכוח חתום
מסמך מזהה

ייפוי הכוח חתום
מסמך מזהה

1 המפקח הודיע בטיוטה המאוחרת כי בכוונתו לאפשר החתמה על ייפוי כוח לפי נספח ב' רק בפני בעל רישיון.
2 עם עלייתה של המסלקה לאוויר. שלב א' של המסלקה עולה לאוויר ב-28/06/2013 . קיימת כוונה לחייב עבודה עם נספח א' באמצעות המסלקה רק ב-01/10/2013 .

3 המפקח הצהיר כי בכוונתו להורות בעתיד להעביר ייפוי כוח לפי נוסח ב1 באמצעות המסלקה בלבד. מועד המימוש של כוונה זו איננו ידוע.



לקוחותיו הקיימים על ייפוי כוח עד ה-1 ביולי 2017 
והטיפול  זה  ממועד  החל  עמלות  לקבל  יפסיק 
בלקוח יעבור לטיפול ישיר בחברת הביטוח. מיותר 
לציין כי החלטה זו עומדת בניגוד לאמור בחוזר ייפוי 
כוח. זוהי דוגמא אחת מיני רבות לפרשנות היצירתית 

שמעניקים הגופים המוסדיים לחוזר זה.

הסוכן  על  כי  לב  לשים  יש  זמנים:  לוחות 
ימי   7 תוך  החתום  הכוח  ייפוי  את  להעביר 
ידי  על  הטופס  על  החתימה  ממועד  בלבד  עסקים 
המצורף  כוח  ייפוי  על  ומדובר  במידה  המבוטח. 

טופס  עם  יחד  להעבירו  יש   – הצטרפות  לעסקת 
ההצעה, ללא מגבלת זמן.

החשיפה בהעברת הטופס לאחר מגבלת זמן מוטלת 
על הסוכן. בטיוטה המאוחרת קבע המפקח כי הגוף 
המוסדי יטפל בייפוי כוח גם אם הועבר לאחר יותר 

מ-7 ימי עסקים ממועד חתימתו. 

פרסום  במועד  המסלקה:  באמצעות  עבודה 
אמור  כבר  המסלקה  של  א'  שלב  אלו  שורות 
לעלות לתקופת הרצה. החל מה-1 באוקטובר 2013 
ייפוי כוח לפי נספח א' יועבר דרך המסלקה בלבד. 
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סוכן יכול לפנות בשם מעסיק כדי להעביר לו נתונים לצרכיו השוטפים, בלי שיזדקק לחתימת עובדים על ייפוי כוח 
פרטני. זהו חידוש משמעותי לקראת הפרדה בין שירותי השיווק למבוטח הבודד לבין שירותי התפעול למעסיק

של  אישי  אימות  להעביר  יש  למסלקה  בפניה 
ידי  על  תעשה  הקוד  לקבלת  הפעולה  המבוטח. 
המסלקה  של  האינטרנט  באתר  עצמו  המבוטח 
המבוטח  יקיש  מידי  באופן  הקוד  קבלת  ולצורך 
בלבד  נתונים  אימות  )לצורך  אשראי  כרטיס  פרטי 

ולא לצורך גביה כלשהי(.

החופש לבחירת הסוכן: על טופסי ייפוי הכוח 
של  חתימה  נדרשת  ב'(  )נספחי  מלא  לטיפול 
נדרש  לא  המעסיק  בלבד.  הרישיון  ובעל  המבוטח 
לחתום על טופס ייפוי הכוח, כך שעובד יכול לבחור 
חשוב  זאת.  בחירה  אישר  שמעסיקו  מבלי  בסוכן 
העובד  ידי  על  הסוכן  לבחירת  החקיקה  כי  לציין 
יכול להחליט  ולכן המעסיק עדיין  עדיין לא עברה, 
על זהות הסוכן שיטפל בעובדיו. ייפוי הכוח החדש 

יתמוך ללא קושי בשינוי צפוי זה. 

בשם  לפנות  יכול  סוכן  מפעלי:  כוח  ייפוי 
לצרכיו  נתונים  לו  להעביר  כדי  מעסיק 
השוטפים, בלי שיזדקק לחתימת עובדי המעסיק על 
לקראת  משמעותי  חידוש  זהו  פרטני.  כוח  ייפוי 
לבין  הבודד  למבוטח  השיווק  שירותי  בין  הפרדה 

שירותי התפעול למעסיק.

לאחר כניסתו לתוקף של החוזר ב-1 במאי 2013, 
 .2013 במאי  ב-22  מתקנת  טיוטה  המפקח  הוציא 
סדר  ותוספות.  שינויים  כוללת  המאוחרת  הטיוטה 
מתפרסמת  כלל  בדרך  התהפך:  המקובל  הדברים 
זמן  מתן  לאחר  מחייב  לחוזר  הופכת  אשר  טיוטה 
טיוטה  פורסמה  כאן  ואילו   - והתאמות  ללימוד 
המשנה את האמור בחוזר, לאחר שהחוזר נכנס כבר 

לתוקף.
מאי  בראשית  החוזר  של  לתוקף  כניסתו  בנוסף, 
2013 לוותה בפרשנויות שונות ונרחבות של הגופים 
המוסדיים השונים על האמור בחוזר, וזאת על רקע 
הוראות כלליות ומעורפלות בחוזר ובטיוטה שבאה 

אחריו.
תוך  במהירות,  ישקע"  ה"אבק  כי  תקווה  אנו 
התבהרות ההוראות מצד המפקח ויישוב השאלות 
והקשיים העולים מהשטח, בעיקר לנוכח השינויים 

הנוספים הצפויים בענף בשנים הקרובות.

הכותב הינו מנהל המטה המקצועי בסוכנות 
הביטוח "מבטח סימון", מקבוצת מגדל



כישת תיק ביטוח יכולה לשמש מקור אנרגיה ר
ביטוח  סוכן  עבור  ממדים  רב  קפיצה  וקרש 
האישי.  האתגר  חומות  את  לפרוץ  המעוניין 
הסוכן הרוכש מקבל קיצור דרך באמצעות רכישת 
רובד  כל  את  להרים  יכולות  תוצאותיו  אשר  סיכון, 
משמעותי.  זמנים  טווח  קיצור  תוך  וזאת  עבודתו, 
ביטוח  כסוכן  בפעילות  להתחיל  קושי  כיום  ישנו 
והיכולת  רבה  התחרות  נשחקו,  העמלות  עצמאי: 
נהפכה לקשה  להתפרנס בכבוד בשנים הראשונות 
כל  של  הזדמנות  זו  בבעיה  לראות  אפשר  מאוד. 
השחקנים בענף. במהלך השנים האחרונות קיבלה 
הפלטפורמה של רכישת תיקי ביטוח מיצוב מחדש, 
צרכי  תרגום  מאפשר  העסקה  מבנה  תפירת  כאשר 
במענה  יותר  גבוהות  לרזולציות  והגעה  הצדדים 
במיזוגים  הפעילות  לעסקה.  הצדדים  לציפיות 

עצמה  את  המציאה  הביטוח  סוכני  בענף  ורכישות 
הצד  בהם  חדשים,  תמרון  מרחבי  ויצרה  מחדש 
המאפשרת  עסקה  מגבשים  הרוכש  והצד  המוכר 

מצב של WIN-WIN לשניהם. 

להגדיר את גיל הפרישה
צריך לשאול את עצמו שתי שאלות  סוכן מבוגר 
להמשך  החלטות  לקבלת  הבסיס  שהן  מרכזיות, 
המשך  דור  קיום  הנה  הראשונה  השאלה  הדרך. 
ומעוניין  זמין  מתאים,  אשר  המשך,  דור  לעסק. 
מתמקדת  השנייה  השאלה  הפעילות.  את  להמשיך 
הסוכן  הסוכן.  של  והנפשיים  האישיים  במאוויים 
זמנים  לוח  או  הפרישה  גיל  את  לעצמו  מגדיר 
לקיים  יכול  מצליח  ביטוח  סוכן  פעילות.  להורדת 
את עסקו בכלים רזים ומותאמים להיקפו ויכולתו. 

הסוכן פועל בעולם אוטופי מצד ההוצאות הקבועות 
הוצאותיו  את  ולהתאים  להסתגל  יכול  הוא  כן  ועל 
למלאי,  נדרשים  אחרים  עסקים  בעוד  להכנסותיו. 
מיקום עסק יקר וכדומה, הרי שהסוכן יכול לפעול 
גם מביתו. העבודה אינה דורשת עוצמה פיזית וכל 
זמן שהראש עובד, הסוכן יכול לתפקד במלוא הכוח 
הזמן  ורק  בסדר  שהכל  זו,  מוצא  מנקודת  קדימה. 
בנושא  חדשה  חשיבה  ולממש  לבוא  אפשר  עובר, 

מכירה מתוכננת. ומכאן הדרך קצרה להחלטה.
מכירה?  ולתכנן  אפשרויות  לבדוק  ישבת  מתי 
גם  הלקוח.  ערך  את  ומבין  מכיר  ביטוח  סוכן  כל 
הלקוח  שווי  את  ומציין  מסמן  הכלכלי  העולם 
יכולות,  רב  פרי  הוא  זה  נכס  הכספיות.  בהערכותיו 
אשר הסוכן טיפח וגידל לאורך שנות עבודתו. מכאן 
הפתרון עשוי להיות קל או קשה באותה מידה, תלוי 
הקליפה.  לבין  הלימון  בין  להפריד  שידע  במכשיר 
הביטוח  סוכן  את  להביא  יכולה  מתוכננת  פעולה 
רוצה  אשר  מבוגר  סוכן  משאלותיו.  את  להגשים 
להמשיך לעבוד, אבל מעוניין לבנות לעצמו מנגנוני 
יכול  מנהל,  לגוף  או  צעיר  לסוכן  ולחבור  ביטחון 
למצוא עצמו בתכנית מושלמת בה הוא לא מוותר 
על רצונו לפעול מצד אחד, ומצד שני מוריד מעצמו 
מעמסה, אחריות ודאגות. הבנה של נקודה זו יכולה 

לעזור להגיע להחלטה.

 הגשמת ציפיות
תכנון  משלימים  אם  מושלם  למבנה  להגיע  ניתן 
של  הציפיות  בהגשמת  נמצאת  ההזדמנות  מכירה. 
האחת:  אפשרות.  שתי  לפחות  ואפרט  הצדדים  כל 
בפעילות  לפרוץ  רוצה  אשר  צעיר  ביטוח  סוכן 
בעבודה  שנים  כמה  שהשתפשף  לאחר  עצמאית 
והתגבש לפעול כסוכן ביטוח. אותו סוכן צעיר הוא 
לגיל  שהגיע  ביטוח  סוכן  עבור  ומשלים  בשל  פרי 
את  זה  להשלים  יכולים  הצדדים  ולהחלטה.  מבוגר 
זה ולענות  על ציפיות הצד השני במגוון נושאים כמו 
ניתן  ואחריות. בכך  שעות עבודה, חלוקת משימות 
ליצור מעבר מתואם, לזמן ארוך ומאתגר עם הגנות 
מאפשרת  השנייה  האפשרות  מצב.  לכל  ופתרונות 
את  מעביר  הסוכן  בו  יותר,  רחב  פעולה  חופש 
)גוף מנהל(,  גדולה  מרכז הפעילות לטיפול סוכנות 
מטפלת  אשר  יכולות,  בעלת  חיתום  סוכנות  לרוב 
להשלים  לסוכן  ומשאירה  היומיום  בפעילויות 
להחלטות  בהתאם  ומכירה,  בטיפול  רצונותיו  את 

העסקה בין הצדדים.
ברגע  להצלחה  הדרך  על  לעלות  אפשר  לדעתי 
בנו  שקיימת  ההבנה  את  לפועל  להוציא  שנצליח 
יעדים  להגשמת  והדרך  הגיל,  למשמעות  בנוגע 

באמצעות תכנון מותאם.

גשרקבוצתמנכ"להינוהכותב

הכל מתחיל בתכנון 
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דני פינקלשטיין 

יותר קשה היום להתחיל בפעילות כסוכן ביטוח עצמאי: העמלות נשחקו, 
התחרות רבה והיכולת להתפרנס בכבוד בשנים הראשונות נהפכה לקשה מאוד

רכישת תיקי ביטוח היא ההזדמנות של כל השחקנים בענף להגשים 
את השאיפות שלהם | חשיבה מוקדמת, החלטה ותכנון מאפשרים 

להגיע למבנה מכירה מושלם  



מנורה מבטחים גאה להציג
  שיאפשרו לך להגן על החסכונות 

שצברת לאורך השנים ולתכנן טוב יותר את העתיד שלך

TOP Life
פתרונות מתקדמים לפרישה

TOP Life TOP Life

TOP Life TOP Life

TOP Life

 מוקד שירות לקוחות: 03-7108045

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ
15000000675000
15000000677678



עו"ד )רו"ח( אמיר גבאי

לאחר למעלה מעשור של שינויים, על מבצעי הרפורמות לנקוט משנה 
זהירות על מנת שהציבור לא יאבד אמון ויתקשה לתכנן את צעדיו  

דיניות משרד האוצר, צעד אחר צעד החל מ
לצמצום  מובילה  היום,  ועד   2000 משנת 
וחיסכון הציבור  החיסכון הפנסיוני בפרט 
בכלל. הצמצום בא לידי ביטוי הן בהקטנת הטבות 
המס  תשלומי  בהגדלת  והן  ההפקדה  בשלב  המס 
רפורמה  ביצוע  בעת  לתפיסתי,  המשיכה.  בשלב 
חובת  המדינה  על  חלה  הפנסיוני  המיסוי  בתחום 

זהירות כפולה מהטעמים הבאים:

אישי  כלכלי  תכנון  על  מושתת  פנסיוני  חיסכון   
ארוך טווח. לפיכך על המדינה "לשריין" )עד כמה 
שניתן( כל שינוי חקיקה משמעותי כך שיהיה לו 
אופק יישומי רחוק ככל האפשר. למעלה מעשור 
שמבוצעים שינויים תכופים שאין ביניהם הלימה, 
צעדיו  לכלכל  ומתקשה  אמון  מאבד  הציבור 

בתבונה.

 חיסכון פנסיוני כורך בתוכו מרכיבים נוספים כמו 
כיסוי ביטוחי למקרה נכות או פטירה, התחייבות 
חוזית כדוגמת הבטחת תשואה או זכויות פנסיה 
ותיקה. רכיבים אלו  עדיפות כדוגמת קרן פנסיה 
ניתן  בכלל(  )אם  תמיד  לא  אך  להקטנה  ניתנים 

להגדילם בחזרה.

 החוסן הכלכלי של המדינה על אזרחיה מבוסס, 
בין היתר, על החיסכון הפנסיוני של הציבור, והא 
בהא תליה - כלומר שני הדברים קשורים ותלויים 
לגול  משול  הפנסיוני  החיסכון  צמצום  בזה.  זה 
עצמי. פגיעה ביכולת הכלכלית של הציבור לעמוד 
על רגליו בתקופה של אבטלה, במקרה פטירה של 
מפרנס עיקרי בבית או בתקופת הפנסיה תתגלגל 

בחזרה, כבומרנג, לפתחו של משרד האוצר.

לפני כל שינוי חקיקה משמעותי בתחום המיסוי 
מקדימה  מחקר  עבודת  לבצע  חובה  הפנסיוני 
גורמים  באמצעות  עתיד,  פני  צופה  ולרוחב,  לאורך 
רשות  שאנשי  יתכן  לא  ואובייקטיביים.  מקצועיים 
ואנשי  והגבייה(  האכיפה  על  )האמונים  המסים 
עם  לעת  מעת  להתמודד  )הנדרשים  האוצר  משרד 
גירעון כלכלי נקודתי( יובילו באופן בלעדי כל שינוי 
משמעותי בתחום המיסוי הפנסיוני. כל אלו נגועים 

בניגוד עניינים מובנה. 
התכנית  פי  על  הקרובות  לגזירות  נתייחס  אם 
אנשי  הן   ,2013-2014 לשנים  האוצר  של  הכלכלית 
רשות המסים והן אנשי האוצר לא יוכלו לסייע בעתיד 
במקרה  כך  לקדמותו.  המצב  את  להחזיר  למבוטח 
בו מבוטח יסלק פוליסות מבטיחות תשואה, בגלל 
שהקטינו לו את ההכנסה המזכה אותו בהטבות מס 
בגין הפקדות לחיסכון פנסיוני )ולו לתקופה קצרה(; 
כך במקרה בו עמית בקרן פנסיה ותיקה יקטין את 
השכר המבוטח בקרן הפנסיה מאותה הסיבה; וכך 
במקרה בו אדם נהפך לנכה – דווקא לאחר שהקטין 

את כל ההגנות הביטוחיות שלו.

מה בתפריט לשנת 2014?
של  משילוב  מעבר   - המס  הטבות  מודל  שינוי   

ניכוי וזיכוי לזיכוי בלבד.
הקטנה של ההכנסה המזכה בהטבות מס בגין   

הפקדות לחיסכון פנסיוני ורכישת כיסוי ביטוחי.
 צמצום הגדרת ההכנסה אשר כנגדה ניתן ליהנות 
מהטבות מס להכנסה מעבודה או הכנסה מעסק 

או משלח יד - בלבד. 
 חיוב עקרות בית כהגדרתן בתשלום דמי ביטוח 
לאומי ודמי ביטוח בריאות בגין הכנסה מפנסיה 

מוקדמת.
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האבולוציה של החיסכון 
הפנסיוני בראי המס

לפני כל שינוי חקיקה משמעותי חובה לבצע עבודת מחקר 
מקדימה באמצעות גורמים מקצועיים ואובייקטיביים. לא יתכן 

שאנשי רשות המסים והאוצר יובילו באופן בלעדי כל שינוי 
בתחום המיסוי הפנסיוני

www.Anet.co.il

החודש שהיה ב—

גופים  השקעת  אופן  לבחינת  הוועדה   
הגישה  מותאמות  בהלוואות  מוסדיים 
ההון  שוק  על  לממונה  המלצותיה  את 
עודד שריג. הוועדה, בראשות ד"ר  פרופ' 
אמנון גולדשמידט, ממליצה להסדיר את 
בהלוואות  המוסדיים  הגופים  השתתפות 
כמה  ידי  על  שניתנות  גבוה  כספי  בהיקף 
הדירקטוריון  את  לחייב  פיננסיים,  גופים 
לקבוע גבולות חשיפה בהלוואות ולהקים 

ועדת אשראי פנימית. 

הביטוח  סוכני  לשכת  של  האסיפה   
הכריעה פה אחד שמהיום יוכלו להצטרף 
על  המועסקים  ביטוח  סוכני  גם  ללשכה 
ידי חברות הביטוח. בכך בוטלה ההגבלה 
שכירים  על  החלה  ללשכה  הצטרפות  על 
את  דחתה  האסיפה  הביטוח.  בחברות 
התקנון  ועדת  לפיה  התקנון  ועדת  הצעת 
הלשכה  נשיא  ידי  על  ממונה  ועדה  תהיה 
הוועדה  חברי  כיום  שכן  נבחרת,  ולא 
דמוקרטיות  בחירות  באמצעות  נבחרים 

של חברי הלשכה.

 השינויים המתוכננים במודל המס עמדו 
שמקיימת  סוערים  דיונים  של  במרכזם 
יו"ר  והרווחה של הכנסת.  ועדת העבודה 
)הליכוד-ביתנו(  כץ  חיים  ח"כ  הוועדה, 
מהאוצר  ודרש  המוצע  מהשינוי  הסתייג 
להציג את כלל הנתונים שהובילו לקביעה 
שמבקשת  הפנסיה  מיסוי  צעדי  כי 
 1.2 של  לחיסכון  יובילו  להחיל  הממשלה 

מיליארד שקל למשק.

 דירקטוריון הפניקס אישר את המלצת 
ועדת התגמול לפיה יוענק לאייל לפידות, 
שקלים  אלף   550 סך  החברה  מנכ"ל 
החברה,  דירקטוריון  יו"ר  ברקת,  ולמשה 
תרומת  בגין  שקלים  אלף   350 בסך 
אישר  בנוסף  ב-2012.  החברה  לביצועי 
הדירקטוריון את הגדלת התגמול החודשי 
בתוספת  שקלים  אלף  ל-90  ברקת  של 
שלו  המשרה  היקף  הגדלת  לאור  מע"מ, 

מ-40% ל-50%. 

את  ב-10%  מצמצמת  ביטוח  כלל   
פעילותה בענף ביטוח חבויות שהסב לה 
הודיעה  כך   – גדולים  הפסדים  אשתקד 
כללי  לביטוח  האגף  מנהלת  כספי,  עלית 
לדברי  יאנג.  את  ארנסט  בכנס  בחברה 
תכנית  בנתה  החברה  הנהלת  כספי, 
החבויות,  לענף  עסקים  וניפוי  הבראה 
לשנה  הפרמיות  את  מעלים  ובמסגרתה 
שיעורי  את  מגדילים  וכן  הנוכחית, 

ההשתתפות העצמית בתביעות. 



בהתייחס  הכלכלית,  לתכנית  ההסבר  בדברי 
העובדה  ההטבה,  בחלוקת  ואי-שוויון  לרגרסיביות 
כי נכון להיום "חלק מהטבות המס לחיסכון פנסיוני 
נתון  הפקדה  סכום  עבור  שההטבה  כך  קבועות 
גדולה יותר ככל שהכנסתו של העובד גדולה יותר" 

מתוארת ככשל.
לשוויון  מה  הכשל?  היכן  שואל  אני  זה  בעניין 
שיטה  על  מבוססת  בישראל  המס  שיטת  ולמס? 
עולים  המס  ונטל  המס  שיעור  לפיה  פרוגרסיבית 
ככל שההכנסה החייבת במס עולה. ולכן, מן הצדק 
כי הטבות מס בגין הפקדות לחיסכון פנסיוני יינתנו 
גם בדרך של ניכוי המגלם בתוכו "מגן מס" הנגזר 
משיעור המס השולי של החוסך. מי שמשלם יותר 
יותר,  גדול  בשיעור  מס  מהטבת  שייהנה  ראוי  מס 
מהשקל  אחיד  מס  שיעור  יהיה  שבו  ביום  נקודה. 
לדבר  יהיה  ניתן  אזי  האחרון  השקל  ועד  הראשון 
אחיד  מס  בשיעור  זיכוי  של  בדרך  מס  הטבת  על 

לכולם.
עבודה  כושר  אובדן  לביטוח  תשלום  לעניין 
על  לשמירה  בהוצאה  מובהק  באופן  שמדובר  הרי 
הקיים ולכן מקומה של הוצאה זו בניכוי ולא בזיכוי. 
בזיכוי  הניכוי  החלפת  של  נוספת  מיידית  השפעה 
הינה הגדלת תשלום דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח 
בריאות מאחר והללו משולמים על "הכנסה לאחר 
הניכויים, קיזוזים והפטורים שהותרו ממנה לפי כל 

דין" ולא לאחר זיכויים.  
במס  החייבת  ההכנסה  הגדרת  צמצום  לעניין 
המס  מהטבות  ליהנות  יהיה  ניתן  כנגדה  אשר 
יד  משלח  או  מעסק  הכנסה  או  מעבודה  להכנסה 
בלבד. אם ניקח לדוגמא את אוכלוסיית הגמלאים 
יוצאים  אשר  הפורשים  אוכלוסיית  את  או  בכלל 
הרי  בפרט,  המעביד  במימון  מוקדמת  לפנסיה 
ככלל,  ממש.  של  לרעה  בשינוי  מדובר  לגביהם 
שוטפות  הפקדות  לבצע  נוהגים  אשר  גמלאים 
ליהנות  במטרה  עצמאי,  באופן  גמל  קופת  לטובת 
מהטבות מס כנגד ההכנסה החייבת מפנסיה )לפני 
מס!  מהטבת  עוד  יהנו  לא   - פרישה(  גיל  ולאחר 
במימון  מוקדמת  לפנסיה  יוצאים  אשר  פורשים 
כחלק  המוקדמת,  הפנסיה  ובתקופת  המעביד 
עבורם  לבצע  ממשיך  המעביד  הפרישה  מהסדר 
השינוי  לאחר  פנסיוני,  חיסכון  לטובת  הפקדות 
להכנסה  ייחשבו  עדיין  המעסיק  הפקדות  הצפוי, 
עוד  יהנו  לא  הפורשים  אך  במס,  חייבת  נוספת 
הדבר  עצמאי.  במעמד  כהפקדה  המס  מהטבת 
יביא לכדי הגדלת תשלומי המס בתקופת הפנסיה 
לאותם  השוטפת  ההכנסה  והקטנת  המוקדמת, 

הפורשים.
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      שינויים במודל המיסוי הפנסיוני 2000-2012

2000 – הגבלת משיכת כספים מתכניות לקצבה, תקרה להפקדות לתכניות לקצבה, ביטול הפקדה 
חד פעמית לרצף קצבה.

2003 – מיסוי רווחים מעל לתקרה המוטבת בקופת גמל וקרן השתלמות.
2004 – הגדלת המס על הפנסיה בעקבות העלאת גיל הפרישה.

הון. משיכת  – הקטנת תקרת ההכנסה המזכה לשכיר. הקטנת תקרת השכר לתכנית מסוג   2005
תגמולים מסוג הון לשכיר - רק בגיל 60.

2006 – העלאת שיעור המס על רווחים מעל לתקרה המוטבת בקופת גמל וקרן השתלמות. משיכת 
תגמולים מסוג הון לעצמאי - רק בגיל 60. שינויים והגבלות לעניין הפקדות במעמד עצמאי.

2007 – ביטול הטבות המס בגין הפקדות לטובת ילד מתחת לגיל 18 או הורה. שינויים והגבלות לעניין 
הפקדות במעמד עצמאי.

זכויות פיצויים. ביטול האפשרות למשיכת כספים בשל  2008 – ביטול האפיק ההוני. תקרה לרצף 
מס  התחשבנות  לאחר  פיצויים  כספי  להשאיר  האפשרות  ביטול  כהגדרתו.  קרוב  של  בריאותי  מצב 
)עיוותים שתוקנו  ומגבלה דומה לעניין מוטבים, לאחר פטירתו של העמית  נזילים בקופה  ככספים 

חלקית לאחר מכן במסגרת הוראת שעה ותיקון 190(.

2010 – צמצום אפשרויות הפריסה של מענקי פרישה במקרה פטירה.
2012 – העלאת שיעור המס על רווחים מעל לתקרה המוטבת בקרן השתלמות. לעניין קופות גמל גם 
לאחר ביטול התקרה המוטבת עדיין יש מס על רכיבים מסויימים. העלאת שיעור המס במקרה של 

פדיון שלא כדין. נוסחת שילוב חדשה הפוגעת בעובדים שמושכים פיצויים פטורים ממס בגיל צעיר.



עבר ניתן היה להרוויח היטב ממכירת ביטוחי ב
אולם  שנים,  מעט  לא  נמשך  זה  מצב  חיים. 
תובעניים  לקוחות  הסוכנים,  בין  תחרות 
ממכירת  ברור:  כבר  שהיום  לכך  הביאו  ורגולציה 

ביטוח חיים/מנהלים/פנסיה/גמל אי-אפשר לחיות.
לידיעת הסוכנים: עמלה איננה מלה גסה. עורך דין 
מתחיל דורש מלקוחותיו 100 דולר לשעת עבודה בלי 
להניד עפעף. מדוע סוכן מתבייש לדרוש שכר טרחה? 
הפוליסה"  מתוך  "עמלה  שנקראת  החולה  הרעה 
מבלי  לקוחותיו  עבור  לעבוד  הסוכן  את  הרגילה 
לקבל מהם שכר טרחה ישיר והרגילה את הלקוחות 
שהסוכן עובד מבלי לדרוש עמלה באופן ישיר. לדעתי 
הגיע הזמן לשנות גישה: הסוכן מספק שירות ללקוח, 

שירות השווה כסף ויש לדרוש אותו מהלקוח. 
בעבר ניהלתי כמה מכרזים לקבלת שירותי ניהול 
הסדר. התנאי המרכזי היה שסוכנות הביטוח זכאית 
לסכום חודשי קבוע עבור טיפול בכל מבוטח, מגישה 
מבוטח  כל  בגין  שקיבלה  העמלה  פירוט  בו  דו"ח 
ומקבלת בפועל את ההשלמה. אולי תופתעו, אולם 
הכלל,  מן  יוצא  ללא  אליהן,  שפניתי  הסוכנויות  כל 

הגישו הצעות. 
דבר  היא  מהלקוח  כסף  גביית  כי  היא  המסקנה 
אפשרי. יתרה מזאת שערו בנפשכם את היתרונות: 
סוף סוף שקיפות אמיתית בלי התפתלויות. בנוסף, 
לדעתו,  לו  המגיע  הטרחה  שכר  את  ידרוש  הסוכן 
וכפי שקיים באפיקים אחרים - הטובים יוכלו לדרוש 

יותר והגרועים ינופו במשך הזמן מהענף. 
לאחר שהובהרו היתרונות יש לבדוק כיצד לעשות 
זאת. אמת, יהיה זה לא פשוט לדרוש כסף מהלקוח 
לאחר שהתרגל לא לשלם במשך עשרות שנים, אבל 
הסוכן יידרש לעבור את המשוכה הזאת. לא תהיה 
מרוצים,  יהיו  לא  שהלקוחות  מניח  אני  ברירה.  לו 
אבל הם יתרגלו. הם יתחילו לשלם בדיוק כפי שהם 
משלמים לעורך דין, ליועץ המס, לרואה חשבון ולכל 

נותן שירותים אחר. 

ימשיך  בתמורה?  הביטוח  סוכן  להם  ייתן  ומה 
מהסוכנים  נדרש  ביטוח/פנסיה/גמל?  להם  למכור 
"לעלות כיתה" ויכולת לספק ללקוח את מה שהוא 

באמת צריך. 

הסוכן ההוליסטי
 "WHOLE" מהמלה  נובע  "הוליסטי"  המונח 
בתוכו  מכיל  או  שלם,  כולל,  שמשמעותה  אנגלית, 
כמעט  הסוכן  פעילות  התרכזה  היום  עד  הכל. 
של  מסוימים  פיננסיים  בנכסים  מוחלט  באופן 
למצוא  ניתן  בהם  הפנסיוניים,  הנכסים  הלקוח, 
הנכסים  שאר  עם  מה  וגמל.  פנסיה  ביטוח,  תכניות 
הפיננסיים של הלקוח, אותם אני מכנה "קלאסיים" 
שהם חסכונות, פיקדונות, ניירות ערך ונדל"ן? האם, 
ריסק  ביטוח  בין  מהותית  שונות  יש  שלנו,  בהקשר 
על סך מיליון שקלים לבין חיסכון נזיל בסך מיליון 
שקלים? האם יש שונות בין דירה המניבה שכר דירה 
משתתפת  פנסיה  תכנית  לבין  שקלים   5,000 בסך 
ברווחים הצפויה לשלם קצבה בסך 5,000 שקלים? 

סוכן  על  פשוטה:  היא  המתבקשת  המסקנה 
של  הפיננסיים  הנכסים  במגוון  לטפל  הביטוח 
הלקוח, הן הפנסיוניים והן הקלאסיים ולטפל בהם 

שהסוכן  אומר  אינני  הרלוונטיים.  הצמתים  בכל 
יחליף לחלוטין את יועץ ההשקעות או את המתווך 
שיודע  זה  להיות  עליו  אולם  דירה,  רכישת  בעת 
ופעיל  דבר  בכל  מעורב  להיות  הלקוח,  על  הכל 
טיפול  לטפל.  יכול  הוא  רק  בהם  בתחומים  ביותר 
הוליסטי הוא שירות נחוץ ללקוח וככזה יעמיק את 
ויפתח בפני הסוכן  ובין הלקוח  הקשר שבין הסוכן 

אפשרויות נוספות.

מה נדרש?
כיצד יהפוך סוכן הביטוח לסוכן הוליסטי? בשתי 

מלים: התמקצעות ומיכון.
תכנון  ובהם  תחומים  בכמה  לסיוע  זקוק  הלקוח 
מענה  לתת  וביכולת  לפרישה  במוכנות  פיננסי, 
ספק  אין  מצבים.  בכמה  שלו  התזרימיות  לדרישות 
לבצע  יכולים  בלבד  מעטים  הביטוח  סוכני  שכיום 

את העבודה.
מקום  יש  הללו  מהתחומים  הנושאים  במרבית 
של  מידה  וקיימת  הדרך,  במהלך  ותיקון  לבדיקה 
סלחנות במצב בו לא בדקנו עד הסוף או לא תיכננו 
בהם  הביטוח  בתחום  נושאים  שני  יש  אולם  היטב. 
אין מקום לתיקון. מדובר במוכנות למקרה פטירה, 
ולמקרה נכות. הטיפול בנושאים אלה פשוט יחסית, 
מימוש  בר  גם  חיתום,  בעיות  עם  לקוחות  ולהוציא 

בהוצאה כספית נמוכה. 
 ישנם שני נושאים נוספים בהם אין מקום לתיקון, 
ביותר.  מקצועית  פעולה  נדרשת  התרחשותם  ועם 
בשונה  לגמלאות.  ויציאה  עבודה  בעזיבות  מדובר 
מהפעולות הקודמות, הטיפול בנושאים אלה מצריך 
הבנה טובה מאד בנושאי מיסוי בפרישה. אם נוסיף 
קלאסיים  פיננסיים  נכסים  של  מימוש  גם  לפרישה 
נראה  ונדל"ן(  ערך  ניירות  חסכונות,  )פיקדונות, 
נדרש  הביטוח  סוכן  בפרישה  טוב  טיפול  שלצורך 
לשדרג את עצמו בצורה משמעותית הן בנושא לימוד 
רזי המיסוי והן בנושא מיכון מתאים. מבחינת מיכון 
ובנוסף  פרישה,  לתוכנת  ובראשונה  בראש  הכוונה 
למימוש  משולבת  חישובית  יכולת  בעלת  תוכנה 
לא  פנסיונים.  ונכסים  קלאסיים  פיננסיים  נכסים 
ניתן להציע פתרון טוב בפרישה ללא מיכון מתאים. 

המצב הנוכחי הוא איום אך יש בו גם סיכוי. ייעוץ 
הביטוח  שסוכן  חשוב  שירות  הוא  ללקוח  הוליסטי 
יוכל לספק אותו. לשם כך עליו להשקיע זמן וכסף. 
הנושאים  את  ללמוד  מקצועית,  עצמו  את  לשדרג 
המקצועיים, להרחיב את המיכון שלו כנדרש ולצאת 
כל  ובהחלט  ומבטיח  חדש  בתחום  מדובר  לדרך. 

הקודם זוכה.

הכותב הינו B.Sc. ,C.L.U. (Isr), מנכ"ל חברת 
פתרונות מתקדמים בלייף פלנינג בע"מ המפתחת 
את תוכנת "נכסים" לייעוץ הוליסטי

לספק ללקוח את 
כל מה שהוא צריך
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עמלה איננה מילה גסה. עורך דין דורש מלקוחותיו 100 דולר לשעת עבודה 
בלי להניד עפעף. מדוע הסוכן מתבייש לדרוש שכר טרחה?

כיום כבר קשה להרוויח היטב ממכירת ביטוחי חיים | על סוכן 
הביטוח לאמץ ראייה הוליסטית ולטפל במגוון הנכסים של 

הלקוח מקופת גמל ועד לנדל"ן



משותף ס מיזם  יצרה  רכב  שירותי  טארט 
להב  כצנלסון  הדין  עורכי  משרד  עם 
אשר  "דורות"  המובילה  הביטוח  וסוכנות 
מקנה ללקוחות יכולת לקבל הגנה משפטית במפני 
תביעות להן הם חשופים, עד לגובה מיליון שקלים. 

השירות יינתן על ידי משרדי עורכי דין מקצועיים 
בפריסה ארצית, ואלו יעניקו שירות מיידי, מקצועי 
סטארט  של  השירות  מוקד  ללקוחות.  ואמין 
דין  לעורכי  אותם  ויפנה  הלקוחות  פניות  את  יקבל 

מקצועיים, תוך שסטארט תממן את שכרם.
והיא   ,1999 בשנת  נוסדה  רכב  שירותי  סטארט 
לקוחות  אלף  מ-250  למעלה  שירותים  מעניקה 
מנוי לתיקון מוצרי  והגרירה,  בתחום שירותי הדרך 
)טלפונים  וסמארטפונים  ואלקטרוניקה  חשמל 

חכמים(. 

למה בכלל צריך מוצר שכזה?
המוצר מוכר בעולם כולו ונמכר בהצלחה במדינות 
רבות, בכללן ארצות הברית, קנדה, אנגליה וגרמניה. 

הוא נותן מענה למי שרוצה להגן עצמו מפני הוצאה 
שהוא  במקרה  דין  לעורך  תשלום  של  צפויה  בלתי 

נתבע בבית המשפט. 

מה תפקידם של סוכני הביטוח במיזם?
בכל  ביטוח  סוכני  כ-1,345  מול  פעילה  סטארט 
באמצעות  רק  רכב  לכלי  מנויים  ומוכרת  המדינה, 
סוכני הביטוח. את אותו מוצר יוכלו הסוכנים לשווק 
ולהקנות אותו ללקוחות כפתרון מצוין להתמודדות 
של  איתורו  לחסוך  התביעות,  איומי  מול  נאותה 
ניכרים  סכומים  לחסוך  וכמובן  מקצועי  דין  עורך 
ללקוח שקיבל את התביעה. אותו סוכן ביטוח אשר 
ימכור את המוצרים יוכל לקבל עמלה בגין המנויים 

שימכור ללקוחות.

כיצד הלקוח יזכה לשירותים?
למיזם קיים כתב שירות, ובו מפורטים כל הזכויות 
והחריגים ללקוח באופן הגלוי והשקוף ביותר. היקף 
הכיסוי שלו מאוד רחב. למעשה, כל  תביעה חדשה 

בכתב  מכוסה  הלקוח  בה  בתקופה  שמתקבלת 
השירות, ולא נובעת ממקרה ישן, תכוסה במסגרת 

כתב השירות.
יתקשר  השירות  את  להפעיל  שירצה  הלקוח 
למוקד השירות של סטארט 5676*. סמארט מנתבת 
את התיקים לפי התמקצעות עורכי הדין בתחום בו 
הוגשה תביעה. אין דינו של עורך דין שיקבל לטיפול 
לטיפול  שיקבל  דין  כעורך  יוצרים  זכויות  תביעת 
תביעה בגין הפרת חוזה שכירות. כמו כן עורכי הדין 
מתפלגים על פי אזור גיאוגרפי. ללקוח יוקצה משרד 
עורכי דין אשר יטפל בו, וינסה להעלות חיוך על פניו. 
בהוצאות  השתתפות  הלקוח  על  חלה  כי  לציין  יש 
מינורית, וזאת ביחס להוצאה אשר היתה חלה עליו 

במקרה והיה מטפל במקרה לבדו.

מי הם הלקוחות הפוטנציאליים?
השירות  כתב  של  לקוח  להיות  יכול  אחד  כל 
הקטנים  העסקיים  הלקוחות  כי  מצאנו  אך  הזה, 
למנוי, למרות  נכונים  והבינוניים הם הלקוחות הכי 
שהוא נכון מאוד גם למשקי בית. כתב השירות אינו 
מגביל את סוכן הביטוח, ואין צורך לחפיפה בתוכנית 
ביטוח כזו או אחרת. אנו לא קשורים לחברת ביטוח 
בנושא אלא מוכרים מנוי לשירות אשר מקנה ללקוח 
את חופש הבחירה להיות מיוצג באופן הכי מקצועי 

והכי נכון. 

מדוע לא לפנות לעורך דין באופן פרטי?
עורך  ידי  על  בתביעות  המשפטי  הטיפול  עלות 
יפנה בית העסק או האדם הפרטי גבוהה  דין אליו 

בהרבה מהעלות שלו ברכישת אותו שירות במיזם.
לאתר  לו  יאפשר  המיזם  של  הגדול  הקניה  כוח 
ראוי,  שכר  להם  ולשלם  וראויים  טובים  דין  עורכי 

שיבטיח שהלקוח יקבל טיפול מצוין.
טיפול  לקבל  ללכת  בעבר  שחששו  לקוחות 
משפטי בגלל העלויות הכרוכות בכך, יקבלו מעתה 
טיפול משפטי הולם. הדבר יגדיל את היקף העבודה 

של עורכי הדין, ובכך יוכלו אף הם ליהנות מהמיזם.
 

את כתב השירות ניתן למצוא באתר של 
www.startcar.co.il סטארט שירותי רכב

אני מחזיק בכיס עו"ד תמיד

מיקי קופל
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סטארט מעניקה לסוכני הביטוח ארגז כלים משובח אשר מקנה ללקוחות 
פתרונות ולסוכנים הכנסות יפות

מיזם חדש של סטארט שירותי רכב מציע כיסוי עלויות עורך דין בטיפול 
בתביעות עד מיליון שקלים בפריסה ארצית

תוכן שיווקי



www.Anet.co.il

החודש שהיה ב—

 כלל ביטוח החלה לקצץ בתנאי השכר 
נדרשים  המפקחים  החברה.  מפקחי  של 
מופחת  חדש  העסקה  הסכם  על  לחתום 
זכויות, העשוי להוריד את שכרם בשיעור 
של כ-50%. אמיר ירון, יו"ר האגף לאיגוד 
חריף  במכתב  פנה  בהסתדרות,  מקצועי 
ששלח לאיזי כהן, בדרישה שלא להחתים 
את  שמרע  "הסכם  על  המפקחים  את 
הסכמת  התקבלה  אם  אלא  תנאיהם, 

ההסתדרות". 

 קובי צרפתי, יו"ר הוועדה לביטוח כללי 
לפתוח  קורא  הביטוח,  סוכני  בלשכת 
מקרה  בכל  הביטוח  חברת  אצל  תביעה 
שירות.  מספק  לקוי  שירות  קבלת  של 
לביטוח  הוועדה  יו"ר  שפירסם  ההודעה 
לקבוצת  בעיקר  מכוונת  בלשכה  כללי 
לרמת  בנוגע  רבות  שתלונות  שחר, 
בוועדה  נדונו  מספקת  שהיא  השירות 

המקצועית. 

בנוגע  עדיף  של  הפרסום  בעקבות   
הגופים  את  לחייב  האוצר  לכוונת 
שימור  בעת  הנמקה  במסמך  המוסדיים 
לקוח במוצר הפנסיוני, פנו כמה מהגופים 
כיצד  להבהיר  בבקשה  ההון  שוק  לאגף 
ההוראה,  לקידום  פועל  שהאוצר  ייתכן 
על  הפיקוח  לחוק   14 סעיף  חוק  בעוד 
שירותים פיננסיים )עיסוק בייעוץ פנסיוני 

ובשיווק פנסיוני( מחייב זאת ממילא.

ביטוחי  בעלי  בשיעור  העלייה  מגמת   
בריאות פרטיים נמשכת - כך עולה מסקר 
שמטרתו  ברוקדייל,  מכון  ידי  על  שנערך 
לבחון את דעת הציבור על רמת השירות 
בישראל.   הבריאות  מערכת  ותפקוד 
ב-2012  שנערך  מהסקר  הממצאים 
מראים כי שיעור בעלי ביטוח מסחרי עלה 
עלייה  ב-2012.  ל-42%  ב-2006  מ-35% 
נוספת, אם כי לא מובהקת, חלה בשיעור 
כאשר  החולים,  קופות  של  שב"ן  בעלי 
מסחרי  ביטוח  בעלי  של  המכריע  לרובם 

יש גם שב"ן. 

בימים  מגבש  המסחר  לשכות  איגוד   
לטיוטת  בתגובה  מקיף  עמדה  נייר  אלה 
הממונה  לאחרונה  שפירסם  התקנות 
בנוגע  שריג,  עודד  פרופ'  ההון,  שוק  על 
"די  הגמל.  לקופות  פנסיוניות  להפקדות 
המגזר  על  הכבדות  ועוד  עוד  הטלת  עם 
נשיא  לין,  אוריאל  עו"ד  הגיב  העסקי" 
מעוררת  הטיוטה  המסחר.  לשכות  איגוד 
היות  המעסיקים  בקרב  רבה  התנגדות 
אחריות  המעסיק  על  מטילה  והיא 
זו המוטלת  משותפת להליך הדיווח לצד 

על החברות המנהלות.

שחר אביבי

שימוש נכון במסלקה הפנסיונית מציב הזדמנויות חדשות 
בפני סוכן הביטוח | קבלת תמונת מצב מלאה על הלקוח 

והחיסכון בזמן עשויים לסייע בהגדלת הריווחיות

לקוח. הגדלת נתח הלקוח ב-5% הגדילה 
הרווח  שיעורי  את  גדולות  חברות  אצל 
בכ-25%. לחברות עסקיות המתמחות 
לקוחות  של  וגדל  הולך  שיעור  בשיווק 

יותר  רווחיות  והן  לקוח(,  )נתח  קבועים 
מחברות המתמקדות בלקוחות מתחלפים 

העולים  הממצאים  אחד  זהו  שוק(.  )נתח 
שימור  תופעת  על  בינלאומי  ממחקר 

הלקוחות. הגדלת נתח ארנק לקוח הוא 
בממוצע פי 5 יותר זול מניסיון להשיג 
הקיים  הלקוח  שהרי  חדש,  לקוח 
מלקוח  למחיר  רגיש  פחות  הרבה 
חדש - הוא לא בודק חלופות למוצר 

המתחרים,  של  בפיתוי  עומד  אינו  ולכן 
וכן מתוקשר באופן חיובי מפה לאוזן. 

רגע  בכל  לבחון  עלינו  הביטוח,  לענף  בהקבלה 
ללקוח  שלנו  הממוצע  המוצרים  מספר  מה  נתון 
פעולת  זה.  מספר  להגדיל  תמיד  ולשאוף  בודד, 
מציעה  אשר  ספציפי  לקוח  על  השלם  המידע 
ייעוץ,  הטרום  בשלב  עוד  לנו  תאפשר  המסלקה 
לקבל תמונה מלאה על הלקוח וכל זאת תוך 3 ימי 
ולמעשה בפעם הראשונה, אנו  עסקים בלבד. כעת 
הלקוח,  על  מלאה  פנסיונית  תמונה  בפני  ניצבים 
שאפילו הלקוח עצמו אינו מכיר או מודע לה. עולם 
הוליסטי"  "ייעוץ  המושג  בו  לעינינו,  נגלה  חדש 

מקבל משמעות ברת קיימא אמיתית. 
מכאן אתן לכם להפליג עם המחשבות ולעשות 
ארנק  "נתח  השיווקי  המושג  בין  הקישור  את 
במסלקה  הטמונות  האפשרויות  לבין  לקוח" 

הפנסיונית.

 Potential Life Time( ערך לקוח פוטנציאלי   
Customer Value( – ערך לקוח פוטנציאלי לוקח 

ידוע מ ספר  אותו  שלי?  הגבינה  את  הזיז  י 
כל,  בפי  ושגור  מוכר  למשפט  שנהפך 
רלוונטי  הוא  כמה  מחדש  פעם  כל  מוכיח 
הזמן  כל  "הגבינה"  ואצלנו?  זמן.  ובכל  תחום  בכל 
זזה - פעם זה משרד האוצר, אותו רגולטור שמפקח 
על  אמונים  שאנו  מי  היצרן,  זה  אחרת  פעם  עלינו, 
עם  שבא  מתחרה  זה  אחרת  ופעם  מוצריו,  שיווק 
מנסה  אחרת  אגרסיבית  בצורה  או  מבריק  רעיון 

לנגוס לנו בחלקים מהתיק.
"הזזת  למעשה  מהווה  הפנסיונית  המסלקה  גם 
גבינה" שכן היא משנה את סדרי העולם כפי שהיינו 
עוד  לא  היא  הפנסיונית  המסלקה  אליהם.  רגילים 
הבשורה  אלא  הטווח,  ארוך  החיסכון  בשוק  שינוי 
הגדולה ביותר שקרתה בעולם הפנסיוני מזה מספר 
במאמר  אולם  בנושא,  ונכתב  נאמר  רבות  עשורים. 
העסקיים  היבטיו  על  הנושא  את  לנתח  אנסה  זה 

מראות עיניו של סוכן הביטוח. 
חשובים  מושגים,  לשני  אתכם  לקחת  רוצה  אני 
העסקי  והפיתוח  השיווק  מעולם  הלקוחים  מאד, 
הדוק  קשר  קשורים  הם  כיצד  לכם  ולהראות 
או   – הפנסיונית  המסלקה  בעידן  שלכם  למציאות 
מכירות  למקסם  תוכלו  כיצד  פשוטות:  במלים 

ולהגדיל רווחיות בזכות המסלקה הפנסיונית.

 – )Share Of Wallet( הגדלת נתח ארנק לקוח   
מדובר בתהליך שיטתי שבו מציע הארגון ללקוחות 
במטרה  נוספים,  ושירותים  מוצרים  קיימים 
הארגון  של  השוטף  המזומנים  תזרים  את  להגדיל 
לארגון.  נאמנותם  את  לחזק  ובמטרה  מלקוחותיו, 
ארגונים מצליחים יודעים כיום כי  "לקוח שבע רצון" 
הוא כבר לא תנאי מספיק. כדי לשמר לקוח, חשוב 
כיום מסיט את  להפוך אותו ללקוח קבוע. השיווק 
המאמץ האסטרטגי מנתח שוק להגדלת נתח ארנק 
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בפעם הראשונה אנו ניצבים בפני תמונה פנסיונית מלאה על הלקוח, 
שאפילו הלקוח עצמו אינו מכיר או מודע לה. עולם חדש נגלה לעינינו, 

בו המושג "ייעוץ הוליסטי" מקבל משמעות אמיתית

 זמן שווה כסף



את  אלא  הנוכחית  ההכנסה  את  רק  לא  בחשבון 
פוטנציאל ההכנסה מן הלקוח. לדוגמא, לקוח של 
מדי  לחברה  מכניס  אחד  מוצר  עם  ביטוח  סוכנות 
ניהול,  דמי  בגין  התיק  משווי  מסוים  אחוז  חודש 
מוצרים  כמה  מנהל  זה  שלקוח  להיות  יכול  אולם 
פוטנציאל  ולכן  מתחרה  חברה  אצל  נוספים 
החברה  אם  יותר.  גבוה  למעשה  ממנו  ההכנסה 
הלקוח  של  ההכנסה  לפוטנציאל  תתייחס  לא 
למצוא  יכולה  היא  שלו,  הנוכחית  להכנסה  אלא 
את עצמה נותנת ללקוח מפרט שירותי נמוך שלא 
בחברה.  אחזקותיו  את  להגדיל  הלקוח  את  יעודד 

נלקח  מהלקוח  ההכנסה  פוטנציאל  בחישוב 
למעשה בחשבון ה-Share Of wallet  של הלקוח 
בחברה. מודלים מתקדמים יותר לוקחים בחשבון 
של  ההשפעה  מעגל  את  גם  הפוטנציאל  בחישוב 
יכול  לקוח  שאותו  וקולגות  משפחה  בני  הלקוח, 

להביא לחברה.
ויודע לכמת את ערך הלקוח  ברגע שארגון מבין 
וטקטיקות  באסטרטגיות  לנקוט  יכול  הוא  שלו 

מוכוונות ערך לקוח. 
דרך  לכם,  להגיש  תוכל  הפנסיונית  המסלקה 
המידע  כל  את  לקוח,  על  השלם  המידע  פעולת 

יולי 2013  |  גיליון 38  |  35   

שהמידע  לאחר  בלבד.   עסקים  ימי  ב-3  זאת  וכל 
יהיה אצלכם תוכלו לגבש את פוטנציאל הערך של 
מולו.  שלכם  ההתנהגות  דרך  את  ולקבוע  הלקוח, 
החלטות  וקבלת  איכות  לקבוצות  הלקוחות  סיווג 
רווחיות  את  מהותית  בצורה  ישפרו  מכך,  הנגזרות 

החברה.
אליו  לשים  שחשוב  נוסף  נושא 
של  ובהקשר  העסקית  ברמה  לב 
אשר  הזמן,   ניהול  הוא  המסלקה 
בזמן. לחיסכון  דבר  של  בסופו   מתרגם 
בנג'מין  פעם  אמר    "Time is money"
פרנקלין וטבע בכך משפט אלמותי עבור כל 

אנשי העסקים בעולם. 
פותחת  הפנסיונית  המסלקה  כי  להבין  חשוב 
סוכנים  הביטוח.  סוכן  עבור  שלם  תפעולי  עולם 
יקבלו שירות מהיר יותר מהגופים המוסדיים, 
המוסדיים  הגופים  כל  מול  לעבוד  יוכלו 
אחידה  ממוכנת,  בפלטפורמה  בשוק, 
שהם  שהמידע  ולדעת  ומאובטחת, 
ההמחשה:  לצורך  עדכני.  הוא  מקבלים 
לא  שסוכן  ישראל  במדינת  גוף  יהיה  לא 
 3 תוך  וזאת  עדכני  מידע  ממנו  לקבל  יוכל 

ימי עסקים.
בין  "לטייל"  נאלץ  הביטוח  סוכן  היום  עד  אם   
של  ערמה  עם  הביטוח  בחברת  השונים  החדרים 
דרך  הניירת  את  "ישגר"  פשוט  הוא  מעתה  ניירת, 
למקומה.  בדיוק  תגיע  ניירת  ואותה  המסלקה, 
באמצעות המסלקה כל התהליכים ייעשו דרך צינור 
בכך  בבקשות.  והטיפול  המידע  יזרמו  דרכו  אחד 
יוכלו הסוכנים לקצר משמעותית זמני טיפול, לחסוך 
יוצא מכך לחסוך זמן  במשאבים תפעוליים וכפועל 
וכסף. משמעות נוספת היא כמובן שכל לקוח יקבל 
בסופו של יום שירות טוב ומהיר יותר מהסוכן שלו. 
בעידן שכזה, רוב זמנו של סוכן הביטוח יוכל להיות 
מוקצה מחד למכירות גרידא ומאידך לשירות וייעוץ 

טובים יותר ללקוח. 
תמיד.  זזה,  שלנו  ש"הגבינה"  ואומר   אסכם 
"הגבינה"  של  הזזתה  לקראת  להיערך  עלינו 
ל"גבינה"  להניח  שנדע  ככל  עמה.  לזוז  ולדעת 
להקדים  נוכל  כך  ביותר,  הגדולה  במהירות  הישנה 
כבר  העתיד  החדש.  המצב  מיתרונות  וליהנות 
מייצר  הפנסיונית  המסלקה  של  קיומה  ועצם  כאן, 
בזמן  חסכון  והן  אדירות,  עסקיות  הזדמנויות  הן 
והתייעלות תפעולית משמעותית רבה יותר מהמצב 

הקיים כיום.

הכותב הוא סמנכ"ל פיתוח עסקי,  
SWIFTNESS - המסלקה הפנסיונית

 זמן שווה כסף



שרון שחם

החשיפה של חברות לסיכוני סייבר מגיעה בכל שנה לשיאים חדשים 
ומאיימת כיום גם על חברות קטנות ובינוניות | AIG ישראל השיקה 

לאחרונה פתרון ביטוחי חדשני

רשת ב  ,LinkedIn נגד  הוגשה   2012 יוני 
חברתית-עסקית המשרתת עשרות מיליוני 
ייצוגית  תביעה  העולם,  ברחבי  משתמשים 
אבטחה.  פריצת  בגין  דולר  מיליון   5 של  בסכום 
האקר שתקף את החברה גנב 6.5 מיליון סיסמאות 
התביעה  טענת  המשתמשים.  פרטיות  את  וחשף 
 LinkedIn המרכזית היתה שמדיניות הפרטיות של
 2013 במרץ  המקובלים.  בסטנדרטים  עמדה  לא 
דחה בית המשפט את התביעה בנימוק שלא נגרם 

למשתמשים כל נזק ממשי. 
 .LinkedIn עבור  טוב  בסוף  מדובר  פניו  על 
יצאה  באמת  לא   LinkedIn נוסף  במבט  אולם, 
המשפטיות,  להוצאות  בנוסף  פגיעות:  נטולת 
נשא  כי  שסביר  תקשורתי  למשבר  נקלעה  החברה 
עמו עלויות של ניהול המשבר על ידי מומחים. יתרה 
מכך, במשך קרוב לשנה היא התמודדה עם תביעה 
כלכלי  לנזק  מצטברים  אלו  כל  בתדמיתה.  שפגעה 
.)Los Angeles Times 21.6.2012( - בלתי מבוטל
ומוכרת  מוגמרת  עובדה  כיום  הן  הסייבר  סכנות 
בקרב כל ארגון. סיכונים אלה אינם נוגעים עוד רק 
וביטחוניים,  פיננסיים  למוסדות  או  ענק  לארגוני 

אלא מצויים גם בגופים בינוניים וקטנים. 
Verizon חושף כי בשנת 2012  מחקר חדש של 
24% ממתקפות הסייבר נרשמו במגזרי הקמעונאות 
שהותקפו  הארגונים  מכלל  חמישית  וההסעדה. 
והתשתיות.  האנרגיה  התחבורה,  הייצור,  מגזרי  היו 
בארגונים  פגעו  הסייבר  ממתקפות   38% בנוסף 
הניהולי.  הדרג  היה  היעד  מהן  ובשליש  גדולים 
באמצעות  בוצעו   -  52%  - המתקפות  מרבית 
בסיסמאות  חולשה  ניצול  תוך  לרוב   פריצות, 

.)Data Breach Investigation Report 2013(
כי  נחשף  באנגליה   PWC של  חדש  במחקר 
חוו  הקטנים  מהעסקים   87% החולפת,  בשנה 
מהעסקים  ב-63%  כאשר  אבטחה,  פריצת 
זר  גורם  התקפת  של  תוצר  היתה  הפריצה   הקטנים 
 .)Information Security Breaches Survey  2013(

הנתונים שחשפו PWC מעידים כי במקרים של פרצות 
נע בין  גדולים  אבטחה חמורות הנזק הכספי לעסקים 
קטנים  עסקים  כאשר  אירוע,  לכל  שקלים  מיליון   2-5
אלף   200 שבין  גודל  בסדרי  כספיים  לנזקים  חשופים 

שקלים ל-400 אלף שקלים לכל אירוע.
 SMB File Sharing Survey  2011 מסקר 
הוצגו  ושתוצאותיו  סימנטק  חברת  ידי  על  שנערך 
בטכנולוגית  המוגבר  לשימוש  כי  עולה  כשנה,  לפני 
של  החשיפה  עליית  על  רבה  השפעה  יש  הענן 
פי  על  אבטחה.  לפריצות  ובינוניים  קטנים  עסקים 
הנתונים 71% מהעסקים הקטנים החווים התקפת 

סייבר אינם מצליחים לחזור לפעילות.
דומה של התגברות  אנו מוצאים מגמה  בישראל 
בינואר  גודל.  סדר  בכל  חברות  בקרב  החשיפה 
ישראלים  אלפי  של  האשראי  כרטיסי  פרטי   ,2012
האקרים  חבורת  ידי  על  לרשת  והועלו  נגנבו 
אנונימוס  לארגון  כמשתייכים  שהזדהו  סעודים, 
נמצאו  שנפרצו  האתרים  בין   .)Anonymus(
חברות  אלקטרוני,  סחר  חברות  קטנים,  אתרים 
לבניית אתרים באינטרנט, אתרי קופונים ועוד. רק 
ההאקרים  קבוצת  טענה   ,2013 במאי  לאחרונה, 
את  תקפה  כי  האלקטרוני"  הסורי  "הצבא  בשם 
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ניהול סיכוני סייבר 
בעולם המסחרי

    5 השלבים באפקט הדומינו המאפיין התקפת סייבר 
1. דליפת מידע: בשל התקפת סייבר, נחשף מידע פנים ארגוני רגיש לחברה או לצד שלישי.

2. משבר IT: במקביל לטיפול בבעיה, על יחידת מערכות המידע )IT( של הארגון להבטיח המשכיות 
להפעיל  וכן  חוזרת,  פריצה  ולמניעת  הפריצה  לעצירת  מיידית  לפעול  המצב,  להעריך  יש  עסקית. 

תכנית חירום אם נדרש. 
יש לבצע  זמן קצר המשבר הטכנולוגי עלול להפוך למשבר תקשורתי.  3. משבר תקשורתי: בתוך 
בכדי  במומחים  הארגון  ייעזר  לרוב  בארגון.  ישלוט  שהוא  במקום  במשבר  ולשלוט  נזקים  בקרת 

למזער הפגיעה במוניטין, פגיעה שיש לה השלכה ישירה על הביצועים העסקיים. 
4. משבר פיננסי: אל נזקי מערכות ה-IT והמערך התקשורתי והשיווקי עלולות להצטרף גם תביעות 

משפטיות וכן אובדן הכנסות.
5. משבר ניהול: המשבר עלול להוביל לפגיעה בשווי החברה ולפגוע משמעותית בתדמיתה ובמוניטין 

מנהליה. 

תוכן שיווקי



מערכת התשתית הראשית של העיר חיפה. הקבוצה 
ושביכולתה  רגיש  למידע  נגישות  השיגה  כי  טענה 
לגרום נזק בלתי הפיך למערכות תשתיות ישראליות 

)אתר כלכליסט 25.5.2013(. 
בעידן זה, כל עסק פועל מכוח טכנולוגיות המידע, 
רבים  לארגונים  מחשב.  ומערכות  נתונים  מאגרי 
מערכות  האינטרנט:  באמצעות  כלשהי  פעילות 
אתרי  תעופה(,  חברות  )מלונות,  בתיירות  הזמנות 
רשתות  קמעונאיות,  רשתות  של  לרבות  רכישה 
on- שירותי  הנותנות  רפואיים  מוסדות  חברתיות, 
מרחפות  אינן  הסייבר  סכנות  אולם  ועוד.   line
מעובד  להגיע  עלולות  הן  האינטרנט.  ברשת  רק 

רגיש,  מידע  המכיל  נייד  טלפון  או  מחשב  המאבד 
ארגוני,  מידע  לגניבת  המובילים  אבטחה  ממכשולי 
עסקי או פרטי ממקומות כמו בתי חולים ומרפאות 
חולים,  של  ורגיש  אישי  רפואי  מידע  המחזיקים 
חברות קבלניות בעלות תכניות של מבנים רגישים, 
תלמידיהן  על  אישי  מידע  האוגרים  חינוך  מוסדות 

ועוד. כל אלו מתורגמים לחשיפה כלכלית לחברה.
בנוסף, די בנפילה של מערך ה-IT, פריצה למערכת 
או  האינטרנט  אתר  של  הפלה/האטה  או  הייצור 
בתעבורה,  להפרעה  לגרום  בכדי  הטלפוני,  המוקד 

כשל בשירות ולאובדן הכנסות לחברה. 
בעל  ארגון  שגם  מבינים  סיכונים  מנהלי  כיום, 
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עצמו  את  ומאבטח  משאבים  המשקיע  מודעות, 
טכנולוגית כקו הגנה ראשון, אינו בהכרח חסין בפני 
משברים אלו. על כל ארגון להיערך לניהול המשבר 

באמצעות קווי הגנה נוספים.
 AIG חברת  החדשה,  במציאות  הכרה  מתוך 
העולמית פיתחה את פוליסת CyberEdge, פוליסה 
ישראל.   AIG ידי  על  גם  מושקת  שכעת  ייחודית 
מטרת הפוליסה לשמש קו הגנה נוסף במערך ניהול 
הסיכונים של החברה. חדשנות הפוליסה בפתרונות 

ובכיסויים המקיפים שניתן לרכוש, בין היתר:

 מענה לתביעות של צדי ג בגין אירועים מכוסים.

 תשלום הוצאות למבוטח )צד א( בגין אירועים 
מכוסים כגון: הוצאות בגין מומחי סייבר, יועצי 
תקשורת ויחסי ציבור, הוצאות דיווח ללקוחות 

במקרה של הפרת פרטיות ועוד.

 כיסוי אובדן הכנסות למבוטח בגין אירוע מכוסה 
מתמשך.

סחיטה  בעקבות  ששולמו  כספים  בגין  פיצוי   
ופרסום  המידע  למאגרי  נזק  לגרימת  ואיום 

מידע אישי.

  קנסות רגולטורים ברי ביטוח.

בחשיפה  החמרה  מסמן  העתיד  כי  ספק  אין 
לסיכוני סייבר לכל המגזרים. בעקבות ארצות הברית, 
להגנת  חדשנית  חקיקה  לעבר  פונה  אירופה  גם 
ארגונים  גבוהים.  ועונשים  קנסות  שלצדה  מידע 
 European Network כמו  גבוה  פרופיל  בעלי 
קוראים   )ENISA( מידע  לביטחון  והסוכנות   Amp
האירופית  הנציבות  באירופה.  סייבר  ביטוח  לחובת 
הצעות  ניסחה   )European Commission(
תרחיב  אשר  בסייבר  למלחמה  אירופית  לתכנית 
של  אירועים  על  לדווח  שיידרש  החברות  מעגל  את 
מתחום  חברות  יכלול  זה  מעגל  סייבר.  תקיפות 
ועוד.  האנרגיה  הבריאות,  התחבורה,  התשתיות, 
חברות ישראליות אשר פועלות באירופה תצטרכנה 
למגמה  לצפות  ניתן  בישראל  גם  בהתאם.  לפעול 
מה  רחוק.  הלא  בעתיד  הרגולציה  הגברת  של  דומה 
שבטוח, סכנות הסייבר ודליפת מידע דיגיטלי מצויות 
בכל פינה בעולם ברמה היומיומית, וארגון שלא ייערך 
בהתאם עלול למצוא עצמו עומד בפני שוקת שבורה. 

הכותבת הינה סמנכ"ל אגף ביטוח מסחרי, 
איי-אי-ג'י חברה לביטוח בע"מ

תוכן שיווקי



מראיין: עופר נוריאל

חצי שנה לאחר המעבר לכלל ביטוח, גיל ארזי מספר על השינוי 
העמוק שעובר על החברה ועל דמותו של הסוכן העתידי

הביטוחיים  המוצרים  סל  להרחבת  רבים  במקרים 
שלהם והם לא מודעים לזה בכלל כי אין מי שידחוף. 
"זאת ועוד. לסוכן, נכון להיום, צפויה התמודדות 
בחזית נוספת: הרווחיות יורדת כתוצאה מהשינויים 
המנהלים,  בביטוחי  הדרמטי  והשינוי  בשוק 
הסוכן  גבוהות.  נשארות  התפעול  עלויות  ולעומתה 
שלו  העסק  בתפעול  להתייעל  חייב  יהיה  העתידי 
ויהיה חייב להשתמש בנכס הלא מנוצל שלו – מאגר 
לייצר  כדי  לרשותו  העומד  הרב  והידע  הלקוחות 
כלים  לו  לתת  הוא  שלנו  התפקיד  חדשות.  מכירות 
בקלות  לזהות  לו  שיאפשרו  כלים  זאת,  שיאפשרו 
הזדמנויות מכירה חדשות עבור הלקוחות הקיימים 
שלו. בעגה המקצועית זה נקרא 'הגדלת נתח ארנק', 
את  להפחית  לו  שיאפשרו  ופשוטים  נגישים  כלים 
את  להגדיל  לו  ויאפשרו  שלו  התפעוליות  העלויות 

הרווחיות".

כתהליך  הנדרש  השינוי  את  רואה  אתה  האם 
ארוך טווח?

שנים.  שנמשכים  בפרויקטים  מאמין  לא  "אני 
אנחנו חיים בעולם משתנה ומהיר מאוד ואת זה אנו 
מנסים ליישם בתפיסת הדיגיטל ובבניית התשתית 
לחלוטין  נייד  להיות  לסוכן  מאפשר  זה  לטאבלט. 
בעבודתו השוטפת. אנו מפתחים עוד כלים בתשתית 
 ,on-line הדיגיטלית לניהול סוכנות ביטוח של כלל
מה  כל  את  לאפשר  נוכל  הקרובות  שבשנתיים  כדי 

שתיארתי".

למרות שיצאתם בקול תרועה, כלל on-line לא 
הצליחה ליצור באזז

 "אנו רק בשלב ההשקה. עד עכשיו איפשרנו רק 
 on-line למספר קטן של סוכנים לעבוד עם כלל  

שהביא ג השינוי  ממבשרי  אחד  הוא  ארזי  יל 
בעבר  שעבד  ארזי,  ביטוח.  לכלל  כהן  איזי 
כללביט  במגדל ובהפניקס, הוא כיום מנכ"ל 
מערכות ולוקח חלק במהפכה שעוברת כיום חברת 
על שינוי  הביטוח. בראיון למגזין עדיף מספר ארזי 
לסוכנים,  לשירות  בנוגע  בכלל  שנעשתה  התפיסה 
עליונה.  אסטרטגית  כמשימה  השירות  והעמדת 
"בתוך שנה השירות יהיה ברמה אחרת לגמרי", הוא 
התיק  את  להכפיל  יוכלו  הסוכנים  כי  וצופה  אומר, 
ענקית  חברה  היא  "כלל  שנים.  שלוש  בתוך  שלהם 
היכולת  מלוא  את  ביטוי  לידי  הביאה  לא  שעוד 
שלה", אומר ארזי, ומעריך כי ההחלטה "להוביל את 
כבר  טובות  לתוצאות  תוביל  הטכנולוגית"  החזית 

בטווח הקצר.
ארזי, בן 47, אב לשלוש בנות וגר בתל מונד, גדל 
ראיית  למד  בצבא  קרבי  שירות  אחרי  אביב.  בתל 
מקצוע  הסבת  עשה  שנה  עשרים  לפני  אך  חשבון 
והחל לעבוד במגדל שם "עשה כל תפקיד אפשרי", 
לדבריו. בעקבות הצעה של אייל לפידות, עבר ארזי 
והתפעול  השירות  מערך  את  ניהל  שם  להפניקס 
לסוכנים.  הטלפוניות  המכירות  מוקד  את  והקים 
לאחר מינויו של איזי כהן למנכ"ל כלל ביטוח, ובנייה 
ארזי  עבר  בחברה,  הניהולית  השדרה  של  מחדש 
לתפקיד מנכ"ל כללביט מערכות, שהשיקה באפריל 
דיגיטלית  פלטפורמה   ,on-line כלל  את  האחרון 
מהטאבלט  ישיר  קשר  הביטוח  לסוכן  המאפשרת 

למערכות הליבה של כלל ביטוח.
מעיד  הטכנולוגי",  לנושא  מחובר  הייתי  "תמיד   
המקצועיים  לחיים  המנחה  "הקו  עצמו.  על  ארזי 
אמת.  נתוני  על  והתבססות  לידע  חיבור  הוא  שלי 
וכלים  גבוהה  ברמה  ליבה  מערכות  הטכנולוגיה, 
אלה  הם  המידע  והגשת  לניתוח  מקצועיים 
שוויון  לשובר  להפוך  הזה  הידע  לכל  שמאפשרים 
שנים  שהיה  מי  בתור  לכך,  מעבר  העסקי.  בעולם 
אתה  אם  הצרכים.  את  מכיר  אני  העסק  של  בצד 
עסקית  הבנה  לך  ואין  כללביט  של  לניהול  מגיע 
יעשו בהם שימוש.  אתה עשוי לפתח מוצרים שלא 

אבל כשאתה מכיר את התהליכים ושיטות העבודה, 
אתה מתאקלם במהירות ויכול לפתח את התשתיות 

והמוצרים הנכונים". 

כיצד יראה לדעתך סוכן הביטוח המודרני?
" נכון להיום, הסוכן משקיע את זמנו גם בשיווק 
של העסק, גם במכירות, גם במתן שירות וגם בניהול 
שוטף של העסק שלו. כתוצאה מהעומס הזה הוא 
לא תמיד יכול להשקיע כמה שהיה רוצה בכל לקוח 
מגיע  לא  שהסוכן  לקוחות  יש  מזו,  יתרה  ולקוח, 
מתפתח  שלם,  עולם  הוא  לקוח  כל  בכלל.  אליהם 
חדשים  צרכים  נוצרים  מכך,  כתוצאה  ומשתנה. 
מאמין  אני  חדשות.  עסקיות  הזדמנויות  ובהתאם 
עצום.  הוא  ללקוח  חדשות  במכירות  שהפוטנציאל 
אצל  מוצרים  משני  פחות  ללקוח  יש  בממוצע  כיום 
היכולת  את  מלממש  רחוק  זה  מוצרים  שני  סוכן. 
האמיתיים  הצרכים  על  לענות  גם  כמו  הסוכן  של 
יותר  יש  לקוח  שלכל  יוצא  ולכן   - הלקוח  של 
פשטות  שמחפשים  הלקוחות,  בעולם  אחד.  מסוכן 
ואיש קשר אחד מרכזי, זה מצב לא סביר.  בנוסף, 
זקוקים  לקוחות  לקוחות.  אצל  ביטוחי  חוסר  יש 
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לעמוד בראש 
החזית הטכנולוגית

    ציוני דרך
 מנכ"ל כללביט מערכות

 סמנכ"ל בכיר בהפניקס וחבר הנהלת החברה. הקמת מוקד המכירות של החברה, בניית 
אסטרטגיית השירות ואסטרטגיית CRM של החברה 

 סמנכ"ל בקבוצת מגדל, ראש אגף כספים ובקרה וראש אגף תפעול חיסכון ארוך טווח 
במערך העסקים

 דירקטור מטעם קבוצת מגדל במרכז הסליקה של חברות הביטוח
 מנהל גבייה ארצי בביטוח כללי בקבוצת מגדל

 משרד רו"ח דב כהנא - התמחות בראיית חשבון, פיתוח מערכות לאיחוד דוחות כספיים אצל 
חברות גדולות 

 דפי זהב ועו"ד צבי מיתר – תכנון, אפיון ופיתוח מערכת מיכונית לניהול גבייה קשה וגבייה 
בטיפול משפטי
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וההתלהבות עצומה. אתה לא מתאר לעצמך איזה 
התרגשות זאת להפיק פוליסה תוך דקות!! מתחילת 
העבודה על הפרויקט  מלווה אותנו נבחרת של כמה 
הפיתוח.  בתהליך  מעורבים  שהיו  סוכנים  עשרות 
הצעות  לנו  ונותנים  הכלי  עם  עובדים  הם  היום 
יולי  בחודש  מיידי.  באופן  מטופלת  אשר  לשיפור 
על  העבודה  למעגל.  סוכנים  של  קבוצה  עוד  נכניס 
אחריות  מתוך  היא  מדורגת  בצורה   on-line כלל 
השנה  סוף  עד  שלו.  ולעסק  הסוכן  לעבודת  גדולה 

כבר יהיו מחוברים מאות סוכנים". 

מתי תעברו לשלב הבא, לאלמנטר?
"את כל הנתונים של האלמנטר העלנו לטאבלט 
וזה מאפשר כבר היום לסוכנים גישה לכל הנתונים 
של הלקוח, על כל המוצרים שלו. לגבי מכירה, עד 
און  למכירות  גם  האלמנטר  את  נרחיב  השנה  סוף 
ליין. ברגע שהתשתית קיימת אנחנו יכולים  להעלות 
לכלל on-line הרבה מאוד דברים, לא רק מוצרים 

ומכירות, אלא כל דבר שהסוכן יבקש להעלות".

on-line הוא  איזי כהן, מנכ"ל כלל, ציין שכלל 
שמטרתם  מהלכים  סדרת  מתוך  ראשון  "מהלך 
לשפר את השירות לסוכנים". סוכני הביטוח עדיין 

מתלוננים קשות על השירות
מהפכה  לעבור  צריכה  שכלל  סוד  לא  "זה 
בחודשים  כלל  על  שעובר  השינוי  השירות.  בעולם 
החלפת  תהליכים,  מבנים,  של  שינוי  האחרונים, 
אחת:  מטרתם  אלה  כל  מפתח,  בתפקידי  אנשים 
עוד  זה  הקצר  בטווח  לסוכנים.  השירות  את  לשפר 
בעוד  אך  השינוי  בתוך  עדיין  החברה  כי  מורגש  לא 
יתחילו  הסוכנים  ספק,  לי  אין  ספורים,  חודשים 
הארגוני  השינוי  עושים.  שאנחנו  מה  את  להרגיש 
שאיזי כהן ביצע, בניית מערך עסקים, כל אלה נעשו 
כדי להחזיר את החברה לעבוד עבור הסוכנים ולתת 
עוד המון  לנו  יש  וללקוחותיהם שירות מצוין.  להם 
עבודה על תהליכי העבודה והתשתית שאנו צריכים 
נכנסנו  מזה.  חלק  כמובן  היא  וכללביט  לספק 
שיפור  של  מסיבית  לעבודה  האחרונים  בחודשים 
זאת  טווח,  בעיקר בחיסכון ארוך  בתהליכי תפעול, 
איכותי  שירות  מתן  שיאפשרו  תהליכים  לשפר  כדי 

ברמה אליה אנחנו שואפים. 
"קיבלנו החלטה להחליף את מערכת הפנסיה של 
רובסטית  יותר  שתהיה  חדשה,  למערכת  'עתודות' 
ושירותים  תגובה  זמני  בעלת  חזקה.  יציבה,   –
ללא  עבודה  תהליכי  לבצע  לסוכנים  שיאפשרו 

"כלל היא חברה ענקית שהתנהלה בצורה שלא הביאה את לידי ביטוי את 
מלוא היכולת שלה. בתוך שנה השירות יהיה ברמה אחרת לגמרי"



הסוכנים  הקרובים  בחודשים  שכבר  מאמין  "אני 
שנה,  ובתוך  בשירות,  משמעותי  שיפור  ירגישו 
השירות  לאוויר,  חדשה  פנסיה  מערכת  כשנעלה 
למהלך  נרתמנו  כולנו  לגמרי.  אחרת  ברמה  יהיה 

ומבינים את חשיבות השירות". 

איזי כהן נכנס לתפקיד בשלהי שנה שעברה ויצר 
ניהולית חדשה. לצד מנהלים צעירים אותם  שדרה 
קידם מתוך החברה הביא מנהלים מבחוץ בהם גיל 

ארזי, אותו הכיר עוד מימיו בחברת מגדל.

האם  ביטוח,  בכלל  התחלפו  מנהלים  מעט  לא 
כבר הסתגלת?

משינוי  חלק  אני  שנה,  חצי  כבר  בכלל  "אני   
ה-DNA הארגוני ומרגיש חלק מכלל המתחדשת. 
יש לי משימה גדולה בתוך הדבר הזה ואני מתרגש 
התפיסה  של  לניהול  מעבר  מזה.  חלק  להיות 
הקצב  בניהול  משמעותי  תפקיד  לי  יש  והתהליכים 
כיום  בכלל  לנהל  אפשר  אי  הטכנולוגי.  השינוי  של 
להיעשות  צריך  השינוי  שנים,  שימשכו  פרויקטים 
לי  מתאים  שזה  יודע  אותי  שמכיר  ומי  במהירות 

בדיוק. 

עברת במהלך הקריירה שלך ממגדל, להפניקס 
ועכשיו אתה בכלל, מה השוני?

יותר  הרבה  וגדולה  ענקית  חברה  היא  "כלל 
לידי  הביאה  שלא  בצורה  התנהלה  אך  מהפניקס 
שהכניס  השינויים  שלה.  היכולות  מלוא  את  ביטוי 
היכולות  את  ביטוי  לידי  יביאו  כהן,  איזי  המנכ"ל, 
שלה בשנים הקרובות. שים לב שכל החברות הללו 
המבנה  את  שהתאמנו  כך  מבנה  באותו  פועלות 
בתשתית  טמון  ההבדל  בענף.  שמקובל  למה  בכלל 
של התיקים, בהיסטוריה, באיכות הסוכנים וביכולת 

שלנו להביא להם ערך משמעותי. 
ומאוד  נאמנים  ותיקים,  סוכנים מאוד  יש  "בכלל 
איכותיים. התפקיד שלנו הוא לתת להם כלים, לייצר 
בעיניהם העדפה לכלל בזכות האיכות והמקצועיות 
של החברה, בזכות ניהול הקשר איתם ומתן שירות 

מצוין. את הפער הזה נצטרך להשלים".

בית המשפט קבע כי על נוחי דנקנר למכור את 
כלל ביטוח בתוך זמן קצר, האם החלפת הבעלים 

צפויה להשפיע? 
"החברה הזו היא יהלום שעוד צריך ללטש אותו. 
בעניינים  ולא  בזה  כרגע  עסוקים  המנהלים  אנחנו 
הקשורים בבעלים. יש לנו עסק לנהל ועבודה רבה 

לעשות".
 

שגיאות. המערכת תעלה לאוויר עד סוף יולי 2014. 
הכי  המערכת  את  לוקחים  אנחנו  פרויקט.  מגה  זה 
לסוכנים.  שירות  לאפשר  כדי  כיום  הקיימת  טובה 
מיליוני   80 עד  פרויקט שעלותו מוערכת בכ-60  זה 

שקלים, והכל בכדי לשפר את השירות לסוכן. 
לשיפור  כלים  עוד  שוטף  באופן  מייצרים  "אנחנו 
השירות לסוכן כמו כלל info': לרשות הסוכן עומד 
יוכל לשלוח הודעת טקסט  מספר טלפון אליו הוא 

תשובה  עם  טקסט  הודעת  לקבל  ומיד  שאלה  עם 
מהמערכת. הסוכן יכתוב על תביעה, ומיד יקבל את 
ויקבל  פדיון  ערכי  יכתוב  הסוכן  עליה.  המידע  כל 
ועוד  הלקוח  של  טווח  ארוך  חסכון  תמונת  כל  את 
מערכת  בזכות  וזאת   24/7 הוא  הזה  השירות  ועוד. 
דיגיטלית שברגע שנכנסת אליה הודעת טקסט היא 
תשובה  ומעבירה  הנכון  הנתון  את  לשלוף  יודעת 

מיידית בלי הצורך לחכות לעובדים. 
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 :'info אנחנו מייצרים באופן שוטף עוד כלים לשיפור השירות לסוכן כמו כלל"
לרשות הסוכן עומד מספר טלפון אליו הוא יוכל לשלוח הודעת טקסט עם 

שאלה ומיד לקבל הודעת טקסט עם תשובה מהמערכת"





רו"ח דרור יעקובסון

ההשוואה בין קרנות הפנסיה, תכניות הביטוח וקופות הגמל מראה 
כי קיים דמיון רב בהרכב התיקים המנוהלים במוצרים שונים | 

תמרור אזהרה מפני היווצרות המשבר הבא

הקיים   )Moral hazard( המוסרי  מהסיכון 
בתכניות בהם מנהל ההשקעות משתתף בתוצאות 

ההשקעה.

הריכוזיות מביאה לראיית שוק אחידה
הרחב  הפעולה  חופש  למרות  כי  מעלה  הניתוח 
בהרכב  רב  דמיון  קיים  ההשקעה,  תקנות  שנתנו 
ההשקעות במוצרים השונים, וכי השוני בהרכב נכסי 

הסיכון הוא מינורי למדי.
זה על רקע הריכוזיות  ניתן אולי להסביר ממצא 
בידי מספר  לטווח ארוך  ענף החיסכון  הגוברת של 
ובתי השקעות, כאשר  מצומצם של קבוצות ביטוח 
זרוע ההשקעות המרכזית של הגוף המוסדי )אשר 
מנפקת  ההשקעות(  בתחום  מקצועי  גורם  מהווה 
מחקר וראיית שוק אחידה לכלל הגופים הפנסיוניים 

המנוהלים על ידי אותו גוף.
כמובן שיש לבחון את תוצאות ההשקעה והסיכון 
על פני תקופה ארוכה, אולם נתוני השנה האחרונה 
הרגולטוריים  השינויים  בשל  בעיקר  חשובים 
המדידה  בתקופת  בנתונים  ויש  לאחרונה  שנקבעו 

הקרובה ללמד על מגמות עתידיות.
ההשקעה  תוצאות  של  כללית  השוואה  להלן 

במוצרים השונים לשנת 12012:  

העבודה ה תקופת  במהלך  הפנסיוני  חיסכון 
לטווח  מאוד  וחשוב  משמעותי  נכס  הינו 
הארוך. במהלך שנת 2008 הוביל אגף שוק 
ההון, במשרד האוצר רפורמה בחיסכון ארוך טווח, 
שמטרתה להבטיח לחוסכים באפיקים הפנסיוניים 
מקור הכנסה שוטפת, שיהיה תחליף הולם להכנסת 
בתקופת  בכבוד  לחיות  להם  ויאפשר  עבודה 

הפרישה.
פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  לחוק   3 תיקון 
שינויים  ארבעה  כלל   2008 משנת  גמל(  )קופות 
ניוד  בישראל:   עיקריים במוצרי החיסכון הפנסיוני 
מערך  יצירת  חובה,  פנסיה  הפנסיוני,  החיסכון 
הון  ובמוצרי  קצבה  במוצרי  לחיסכון  אחיד  כללים 

וכניסת הבנקים לתחום הייעוץ הפנסיוני. 
החיסכון  מבנה  את  משמעותית  שינה   3 תיקון 
הפנסיוני והגביר את התחרות בין קופות גמל, קרנות 
פנסיה וביטוחי חיים בכך ששלושת המוצרים נהפכו 
לדומים מאד. החל מתחילת שנת 2013 לא הותרה 
מכירת תכניות קצבה בה מקדמי הקצבה מבטיחים 
תוחלת חיים, ובכך הושלמה למעשה ההשוואה בין 

ביטוח חיים לקרן פנסיה. 
קופות הגמל לתגמולים טרם יישמו את האפשרות 
שניתנה להן למכור מוצרי ריסק לעמיתיהם על מנת 
אולם  פנסיוני מקיף,  לביטוח  נאותה  חלופה  להוות 
האפיקים  בשלושת  החיסכון  מרכיב  של  בחינה 
)מנקודת המבט של מנהל סיכונים( יכולה ללמד על 
הרכבי התכניות השונות ועל "תיאבון הסיכון" שלהן 

כפי שנקבע על ידי ועדות ההשקעה השונות. 
באתרי  שפורסמו  נתונים  פי  על  נעשה  זה  ניתוח 
 .2012 שנת  לתום  ההון  שוק  אגף  של  האינטרנט 
מאות  קיימות  בישראל  הפנסיוני  החיסכון  בשוק 
תכניות גמל, עשרות תכניות ביטוח חיים עם מרכיבי 
יותר של קרנות פנסיה  חיסכון וסיכון, ומספר קטן 
משנת  הכללים  פי  על  )שהוקמו  "חדשות"  מקיפה 

1995 ואילך(.
הואיל והניתוח במאמר נעשה על פי כלל המוצרים 
ופיצויים, כלל  בענף - כלל קופות הגמל לתגמולים 
קרנות הפנסיה החדשות וכלל תוכניות ביטוח חיים 

להסיק  שאין  הרי   -  2004 משנת  החל  שהונפקו 
ממצאים אלו לגבי תכנית בודדת. זאת למרות שרוב 
"במסלולים  מושקעים  בתכניות  שנצברו  הכספים 
הכללים" אשר הרכב נכסיהם דומה למדי לממוצע 

ההשקעות של המוצרים השונים.
הסיכון  המוצרים  בשלושת  כי  לציין  חשוב 
משתתפי  החוסכים  בין  מתחלקים  והתשואה 
משתתף  אינו  ההשקעות  ומנהל  בלבד  התכנית 
אלא  ההשקעות,  תיקי  של  הפסדים  או  ברווחים 
מאפשר למנהל  זה  נתון  קבועים.  ניהול  דמי  מקבל 
והימנעות  יותר  רחב  פעולה  חופש  ההשקעות 
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סיכונים בהשקעות: 
סיכום 2012

חלוקת נכסים על פי קבוצות ראשיות

תגמולים ואישית סוג
לפיצויים

פוליסות שהונפקו 
החל משנת 2004 

 קרנות 
חדשות

5.92%7.26%2.92%מזומנים ושווי מזומנים
29.66%  אג"ח מיועדות

30.65%30.02%8.68%אג"ח ממשלתיות סחירות
אג"ח קונצרני סחיר ותעודות סל 

18.79%22.22%11.98%אג"חיות

19.39%22.62%23.76%מניות, אופציות ותעודות סל מנייתיות
7.85%4.15%5.56%אג"ח קונצרניות לא סחירות

1.31%0.68%2.23%פיקדונות
4.93%4.42%5.09%קרנות נאמנות

3.32%4.10%5.06%הלוואות
7.85%4.54%5.06%נכסים אחרים

100%100%100%סך הכל

תשואות ודמי ניהול שנת 2012 1

תגמולים ואישית סוג
לפיצויים

פוליסות שהונפקו 
החל משנת 2004

 קרנות 
חדשות

10.10%10.40%11.22%תשואות
0.86%1.20%0.32%דמי ניהול לשנת 2012 - מהצבירה

4.72%3.80% 0% 2דמי ניהול לשנת 2012 - מהפקדות

1. תשואת קרנות הפנסיה כוללת עודף אקטוארי בשיעור 0.34% לשנת 2012
2. בשנת 2012 קופות הגמל לתגמולים ופיצויים טרם החלו בגביית דמי ניהול מההפקדות השוטפות



על  מלמדת  המוצרים  בין  הראשונית  ההשוואה 
בדמי  ושוני  השונים  המוצרים  בתשואות  רב  דמיון 
בתכניות  שנצברו  לסכומים  נתייחס  אם  הניהול. 
כי  נמצא  חדשות,  הפקדות  השפעת  ללא  השונות 
ולפיצויים  לתגמולים  הגמל  בקופות  הניהול  דמי 
היו בממוצע יותר מפי שניים מדמי הניהול בקרנות 
פנסיה חדשות, ואלו תכניות הביטוח גבו בממוצע פי 

ארבע מדמי הניהול שגבו קרנות פנסיה חדשות.
בהקשר זה עולה מיד השאלה - האם גביית דמי 
של  וסיכון  תשואה  במונחי  מוצדקת  היא  הניהול 
תשואה  קיבל  העמית  האם  כלומר,  העמית?  כספי 
עודפת או שההשקעות שלו היו ברמת סיכון נמוכה 
בהעדר  מאליה  ברורה  שאינה   - התשובה  יותר? 
שלא.  כנראה  היא   - הסיכונים  על  מלאים  נתונים 
שנת 2012 כנראה איננה חריגה, וגם בה תשואת תיק 
קרנות הפנסיה החדשות עלתה בממוצע על תשואת 

תכניות הביטוח וקופות הגמל.
בהשוואת חלוקת הנכסים לפי רמות סיכון בולטת 
במיוחד קבוצת אג"ח מיועדות ממשלתיות הנמצאות 
בתיקי ההשקעות של קרנות פנסיה חדשות בלבד. 
החשיפה לאג"ח ממשלתי – נכס חסר סיכון מבחינת 
 - ריבית  לסיכוני  חשוף  אולם  שוק,  וסיכוני  דרוג 
ומאפשרת  וסיכון  יציב במונחי תשואה  עוגן  מהווה 

בניהול  יותר  גבוהה  ודאות  לתכניות הפנסיה מידת 
השקעות. עובדה זו משליכה, כנראה, על תנודתיות 
נמוכה יותר של תיקי ההשקעות של קרנות הפנסיה. 
עוד עולה כי קופות הגמל החזיקו בחשיפה הגבוהה 

ביותר לאג"ח קונצרניות לא סחירות.

קשה למדוד את הקושי בסיכון 
של  סיכון  למדדי  פומבי  פרסום  ניתן  ולא  הואיל 
בסיכון  השוני  את  למדוד  קשה  השונות,  התכניות 
פיזור,  נתוני  )היעדר  השונים  במוצרים  הקיים 
היחיד  הנתון   .)VAR  - בסיכון  וערך  קיצון,  מצבי 
שמתפרסם באתר אגף שוק ההון הוא מדד שארפ. 
לסיכון,  תשואה  שבין  היחס  את  מבטא  זה  מדד 
ומודד למעשה את התשואה העודפת מעבר לריבית 
התשואה  של  התקן  סטיית  חלקי  סיכון  חסרת 
העודפת. ככל שערך המדד גבוה יותר, כך היחס בין 
תשואה לסיכון גבוה יותר. מדד השארפ עבור קרנות 
גמל  שבקופות  בעוד  כ-1%  הוא  חדשות  פנסיה 
ותכניות ביטוח, מרבית הגופים דיווחו על שארפ של 

כ 0.75%-0.5%.   
של  החשיפה  מידת  הוא  במיוחד  מעניין  חתך 
הנתונים  ניתוח  וחו"ל.  למניות  השונים  המוצרים 
המרכיב  בעלי  הם  הפנסיה  קרנות  תיקי  כי  מלמד 
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בחשיפה  והן  למניות  בחשיפה  הן  ביותר  הגבוה 
לחו"ל )בחלקה תוך שימוש בגידור מטבעי(, תכניות 
הביטוח היו בעלות חשיפה נמוכה מקרנות הפנסיה 

וגבוהה מקופות הגמל.
נמצא שיעור נמוך של חשיפה להשקעה בחו"ל הן 
במדינות  מקובל  בינלאומי  השקעות  פיזור  במונחי 
בישראל  המיוחדים  לסיכונים  ביחס  והן  אחרות, 
הנובעים מהמצב הגיאופוליטי, ובמיוחד היעדר שוק 

הון תחרותי ונזיל דיו עבור משקיעים מוסדיים

למנוע את המשבר הבא 
השונים  במוצרים  הסיכון  מרכיבי  בין  ההשוואה 
מלמדת כי לא קיים קשר ישיר בין היקף דמי הניהול 
המשולמים לבין ביצועי מנהל התיק במונחי תשואה 
וסיכון. כמו כן עולה כי "עוגן יציב" במונחי תשואה 
וסיכון בדמות אג"ח מיועדות - אף בהיקף מוגבל - 
תורם לא רק ליציבות התיק אלה גם לנכונות מנהל 
אפיקים  פני  על  התיק  נכסי  את  לפזר  ההשקעות 
רבים יותר כולל פיזור גיאוגרפי רחב יותר והשקעה 

במניות.
כי קיים דמיון רב בהרכב התיקים  נמצא  בנוסף, 
של  משקלם  ואף  השונים  במוצרים  המנוהלים 
האפיקים השונים הוא דומה. ממצא זה אמור להוות 
תמרור אזהרה מפני היווצרות המשבר הבא בתחום 
המדיניות  קובעי  וחובת  ארוך,  לטווח  החיסכון 

בתחום לפעול למניעתו.
כי  נמצא  בנושא  ישראל  בנק  שערך  במחקר 
להפיכתם  פועל  המנוהלים  התיקים  בין  רב  דמיון 
לסיכונים  תיק  בכל  הספציפיים  הסיכונים  של 
זה  ממצא  של  המעשיות  ההשלכות  מערכתיים. 
אשר  הבודד  החוסך  מבחינת  לכת  מרחיקות  הינן 
רוצה לפזר את סיכוני השוק בתיק. חוסך כזה צריך 
לפנות לאפיקי השקעה בלתי שגרתיים כמו קופות 
גמל בניהול אישי )IRA( וניהול עצמי של הסיכונים, 
בשוק  שהיקפם  מתמחים  במסלולים  השקעה  או 

החיסכון לטווח ארוך הוא מזערי.

הכותב הינו רואה חשבון  המנהל סיכונים 
ורגולציה לגופים מוסדיים

אין לראות באמור לעיל משום המלצה לביצוע פעולה 
ו/או ייעוץ במוצר פנסיוני ו/או המלצה לביצוע פעולות. 
המידע המוצג הינו לידיעה בלבד ואינו מהווה תחליף 
הנתונים  כל  את  בחשבון  לוקח  אשר  פנסיוני  לייעוץ 
והצרכים של המתייעצים. כל המשתמש במידע לעיל 

יעשה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

חשיפה משוערת במונחי דלתא

תגמולים ואישית סוג
לפיצויים

פוליסות שהונפקו 
החל משנת 2004 

 קרנות 
חדשות

23.82%27.04%28.46%חשיפה למניות
19.12%21.85%23.61%חשיפה לחו"ל 

14.36%15.75%15.24%חשיפה למט"ח
30.65%30.02%38.34%חשיפה לאג"ח מיועדות וממשלתיות 

1. תשואת קרנות הפנסיה כוללת עודף אקטוארי בשיעור 0.34% לשנת 2012
2. בשנת 2012 קופות הגמל לתגמולים ופיצויים טרם החלו בגביית דמי ניהול מההפקדות השוטפות



מדי ע מתחילה  האביב  עונת  של  בואה  ם 
הצרכנים  ובתי  "הדוחות",  עונת  גם  שנה 
שנתיים  וסיכומים  בדיווחים  מתמלאים 
ההשקעות  בתי  הביטוח,  חברות  להם  ששולחים 
ועוד חברות שירותים במשק. החל מסוף שנת 2005 
מחוייבות חברות הביטוח לשלוח למבוטחיהן אחת 

לשנה דיווח שנתי ובו, בין היתר, הפרטים הבאים:  
פרטי המבוטח לרבות גיל, מין, סטטוס משפחתי, 
ריכוז כל  זהות, טבלת  ומספר תעודת  לידה  תאריך 
באותה  המבוטח  שם  על  שמנוהלות  הפוליסות 
ערכי  שיערוך  השקעות,  בית  או  ביטוח  חברת 
הפדיון, חלוקה בין הפקדות מעביד להפקדות עובד 
והפקדות במעמד עצמאי. כמו כן מידע על הלוואות 
הקיימות בחברת הביטוח, חלוקה בין כספים הוניים 
הצפויה  הקצבה  שיערוך  קצבתיים,  כספים  לבין 
דמי  שיעור  הדוח,  עריכת  לתאריך  נכון  למבוטח 
הניהול, ופרטי המוטבים על כספי החיסכון שנצבר 
על  המבוטח.  במות  ביטוחי  פיצוי  ובגין  לעמית 

חשיבותו של סעיף המוטבים עוד נרחיב בהמשך. 
לכל  המפקח  ששלח  החוזר  הורחב  השנים  עם 
התכניות בתחום הביטוח הפנסיוני וביטוחי החיים. 
כך שמבוטח אשר מקפיד לעדכן את חברות הביטוח 
והגופים הפיננסיים יקבל דיווח שנתי מלא אודות כל 
ופרטים  מוטבים  עלויות,  כיסוי,  סעיפי  התפתחות, 
באחריות  החוק  פי  על  כי,  להדגיש  יש  מרכזיים. 
בכל  המנהל  הגוף  את  לעדכן  המבוטח,  או  העמית 
כתובת  לעדכון  נוגע  שזה  ככל  אצלו  שחל  שינוי 
החלפת  או  העסקה  בתנאי  שינוי  דואר,  למשלוח 
של  בפועל  עיסוק  או  במקצוע  שינוי  עבודה,  מקום 
המבוטח וכמובן, עדכון סטטוס משפחתי ומוטבים 
אפשר  אלו,  עדכונים  ללא  למעשה,  המבוטח.  של 
והכה  השוטף  הדיווח  את  יקבל  לא  שהמבוטח 
חשוב הזה. במצבי קיצון, אף ייתכן שאי דיווח מצד 
המבוטח על שינוים בעיסוק ובמצב משפחתי ישפיע 
מחברת  זכאי  יהיה  להם  הביטוח  תגמולי  גובה  על 

הביטוח או קרן הפנסיה. 
ניתן  לא  שכן  מרובה.  חשיבות  המוטבים  לסעיף 
לכלול במסגרת צוואה את זהותם של הנהנים מפיצוי 
כספי תגמולי ביטוח של שארי המבוטח או מקצבת 
הפנסיה שלו. כספים אלו, הנוגעים לפוליסות ביטוח 
)למעט  פנסיונית  מתוכנית  פנסיה  וקצבת  חיים 
כספי פיצויים(, ישולמו למוטבים הנקובים בפוליסה 

או בקופה בלבד. 

לא אחת, אנו נתקלים באנשים צעירים שהתחתנו, 
מופיעים  עדיין  אך  ילדים  והביאו  משפחות  הקימו 
כ"רווקים" בסטטוס המשפחתי בפוליסה. לחלופין, 
אנשים שהתגרשו בשנים האחרונות ועדיין מופיעים 
כ"נשואים", כמו גם, אנשים שכבר התחתנו בשנית 

אך השאירו את בני הזוג הקודמים כמוטבים.
בכל  הפיך  בלתי  נזק  ליצור  עלולים  אלו  מקרים 
או  החיסכון  מכספי  הנהנים  של  לזהותם  הקשור 

פיצוי במקרה מוות.

לבחור את המתאים ביותר
בכלל,  התקופתיים  הדיווח  דוחות  של  חשיבותם 
שיווק  או  ייעוץ  להליך  קשורה  בפרט,  והשנתיים 
בעל  של  מחובתו  כי  למעשה  קובע  החוק  פנסיוני. 
או  הפנסיוני  הייעוץ  את  להתאים  פנסיוני  רישיון 
כל לקוח,  לצרכיו של  נותן  השיווק הפנסיוני שהוא 
המנהל,  הגוף  ואת  הפנסיוני  המוצר  את  ולבחור 
המתאימים ביותר עבורו. וזאת, לאחר שבעל הרישיון 
הפנסיוני בירר עם הלקוח את מטרות החיסכון שלו 
באופן  הכספי  מצבו  את  פנסיוני,  מוצר  באמצעות 
מוצרים  באמצעות  שלו  הקיים  החיסכון  את  כללי, 
פנסיוניים ואת שאר הנסיבות הצריכות לעניין - כגון 

מצב בריאותי, משפחתי וייעוד הכספים הנצברים.
לאחר  רק  תיעשה  פנסיונית  פעולה  כל  ביצוע 
והתאמתו לצורכי הלקוח  בירור מצב התיק הקיים 
שלמעשה,  כך  ללקוח.  מפורטות  המלצות  ובצירוף 
ללא הדוחות העדכניים ביותר של הלקוח מהגופים 
רישיון  בעל  לבצע  יכול  לא  השונים,  המוסדיים 

פנסיוני את עבודתו נאמנה על פי חוק.
מרשויות  לבתים  כיום  שמגיעה  הדיוור  כמות 
ושירותים  כבלים  תקשורת,  חברות  מקומיות, 
אחרים היא עצומה. ולצערי, הן אלו שמקבלות את 
מדובר  כאשר  השורה  מן  האדם  של  היחס  אותו 
לקוחות.  עיתוני  או  פרסומות  ידיעות,  בחשבונות, 
בדוחות המגיעים מחברות הביטוח ובתי ההשקעות, 
האישיים,  החיים  לגבי  מכריעים  נתונים  נמצאים 
יכולה  אלו  לדוחות  אי-התייחסות  של  וההשלכה 
מייחסת  לא  האוכלוסייה  רוב  הפיכה.  בלתי  להיות 
חשיבות מתאימה דווקא לאותם מכתבים המכילים 
את הדוחות החשובים ביותר. במקרה של זריקה או 
אבדן של הדוחות, קשה מאוד לרכז עבור לקוח את 
המידע באופן יזום בפניה לגופים השונים. לרוב כל 
יזומה  בפניה  הלקוחות  שירות  ידי  על  שישלח  דוח 
מס  לצורכי  קביל  יהיה  לא  ואף  חלקי  מידע  יכלול 
או הליך ייעוץ ושיווק פנסיוני. על כן, למי מכם שאין 
מומלץ  אלו,  בנושאים  להתעמק  ידע  או  כוח  חשק, 
פגישה  לתאם  ופשוט  החומר  כל  את  לאסוף  בחום 

עם איש מקצוע בתחום. 

הכותב הינו בעלים ומנכ"ל משותף 
ב"ידע – ביטוח ותכנון פיננסי", מתכנן פיננסי 
ופנסיוני, בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני, כללי וימי

אין לראות במידע אשר במאמר זה משום ייעוץ/שיווק 
לייעוץ/ תחליף  או  מס  ו/או  פנסיוני  ו/או  השקעות 
שיווק ביטוח כאמור אישי וספציפי לכל אדם בהתאם 
לנתוניו לשם רכישה ו/או ביצוע השקעות, פעולות ו/
באשר  דעת  חוות  או  המלצה  או  כלשהן  עסקאות  או 
מכל  ביטוח  או  פיננסים  במוצרים  השקעה  לכדאיות 
בא  אינו  זו  בהודעה  הכלול  המידע  שהם.  וסוג  מין 
במקום ייעוץ/שיווק השקעות ו/או פנסיוני ו/או מס ו/
או ביטוח ואין לפעול על פיו אלא לאחר קבלת ייעוץ' 
ובנתוניו  בצרכיו  בהתחשב  אישיים  והתאמה  תכנון   ,

הספציפיים של כל אדם.

חשיבות דוחות הדיווח 
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יוסי ורסנו

ללא הדו"חות העדכניים ביותר של 
הלקוח מהגופים המוסדיים השונים, 

לא יכול לבצע בעל רישיון פנסיוני 
את עבודתו נאמנה על פי חוק  

בדוחות המגיעים מחברות הביטוח ובתי ההשקעות נמצאים נתונים מכריעים לגבי החיים האישיים | 
חוסר התייחסות לדוחות אלו עשוי להיות בלתי הפיך
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שגריר עוברת דירה ואתם נהנים ממגוון שירותים נוספים בסניף החדש

ניפגש בכתובת החדשה!

 חטיבת מרכזי השירות
 תיקוני פחחות וצבע לרכב במקרה של תאונה, טיפול בתביעות צד ג' ועוד.

 חטיבת פוינטר
 מיגון, איתור, השבת כלי רכב גנובים, ניהול ציי רכב ושירותי ערך מוסף לרכב ולנהג.

 חטיבת שגריר
 גרירות, תיקוני דרך, התנעות, השכרת רכב ורדיו חלופי.

 חטיבת ש.כ.ל
 תיקון נזקי מים ומתן שירותי חירום בתחום החשמל והמים.

סניף ירושלים: רח’ מעשה חושב 8, תלפיות. טל' 8888*

שירותי דרך וגרירהשירות כולל ללקוח מרכזי שירות

קבוצת שגריר מערכות

עברנו לסניף גדול ומשודרג בירושלים
במיוחד בשבילכם



בכלל, א בעולם  חריג  אירוע  בפני  ניצבים  נו 
ימים,  אריכות  בפרט.  הפיננסי  ובעולם 
תוספת של 30 שנים או יותר לאורך החיים 
של  מסיבית  לאבולוציה  תביא  העולם,  אזרחי  של 
לרבולוציה  או  ישתנה,  הכול  שבה  הפיננסי  העולם 
אלה  דברים  מחדש.  ויבנה  יתמוטט  הכול  שבה 
אמר לי עוד בשנת 2006 קולין קלסי ז"ל, מי שהיה 
בראש  ועמד   LIMRA Europe של  המנכ"ל 
בכ-8,000  אסטרטגי  בייעוץ  שתומכת  מערכת 

מוסדות פיננסים. 
העדיף.  השינוי  היא  האבולוציה  כי  טען  קלסי 
אך הדבר ידרוש ממקבלי החלטות לקבל החלטות 
קשות ולהקריב את ההווה למען העתיד. התוספת 
סוציו-אקונומיים  שינויים  דורשת  החיים  באורך 
מוסדות  קלסי,  להערכת  ממשלות.  מצד  מסיביים 
הפיננסית  והמערכת  ליפול  עשויים  ענקיים 
מחדש.  עצמה  את  להמציא  תידרש  העולמית 
שנתיים לאחר אותה שיחה, בשנת 2008, היינו עדים 
אנשי  הפיננסי.  בעולם  הראשונה  האדמה  לרעידת 
ההשקעות עמדו בחוסר אונים כאשר כל התיאוריות 

והמתודולוגיות שלהם התמוטטו מול עיניהם. 
מבודד,  באירוע  מדובר  שלא  הבנו   2011 בשנת 
יכולים  אנו  שבו  שנים",  במאה  פעם  של  "אירוע 
פרק  רק  אלא  מחדש,  ולבנות  הפצעים  את  ללקק 
לחשוב  עלינו  מעתה  שוק.  של  באבולוציה  ראשון 
מחוץ לקופסה. אין יותר דבר כזה נכס חסר סיכון. 
העולם החדש דורש חשיבה חדשה, מתודות חדשות 
לחשוב  והתעוזה  האומץ  להם  שיהיו  ומנהיגים 

אחרת. 

להוביל אל פרישה בכבוד
מקום  של  הטבה  הכול  בסך  היתה  פנסיה  בעבר 
ולפעמים  קיבוצי  הסכם  מכוח  לפעמים  עבודה. 
בין מעביד לעובד שקיבל תמריץ באמצעות  הסכם 

תכניות  של  הנאמנים  חבר  מהמדינה.  מס  הטבת 
הפנסיה לא הבינו כמה התפקיד שלהם חשוב, ורכשו 
בעיקר אגרות חוב של המדינה שהיו נדיבות מאוד 
ולא היה סיכוי כמעט לה להשיג תשואה גבוהה יותר 
בשוק חופשי. אם נוצרה בעיה במימון מטרות הקרן, 
הפתרון היה על ידי הגדלת ההפרשות של העמיתים 

והמעבידים או שינויים קלים בהטבות עצמן.
תכניות  את  ורואים  אירופה  על  מביטים  כאשר 
כבר  כולן  כמעט  המובילות,  החברות  של  הפנסיה 
כמו  נראה  הדבר  חדשים,  עמיתים  בפני  סגורות 
להפך.  ולא  החברות  את  שמנהלות  פנסיה  קרנות 
ערניים  להיות  חייבים  אלה  תכניות  של  הנאמנים 
ויש להם אחריות ענקית  יותר מאשר בעבר,  הרבה 
בנוגע לכל החלטה שמתקבלת וההשלכות שלה על 

העמיתים.
ממנו.  להתעלם  שניתן  משני  בנושא  מדובר  לא 
חיסכון  תכניות  של  אחראי  וניהול  נכונה  היערכות 
העתיד  עבור  רבה  חשיבות  בעלי  הם  טווח  ארוך 
חיים  לחיות  שאמורים  המדינה,  אזרחי  כל  של 
ארוכים יותר מאשר אי פעם בהיסטוריה של העולם 
עומדת  העמיתים  ביומן  שם  כל  מאחורי  המתועד. 
שעלולים  וצרכים  ציפיות  חלומות,  עם  משפחה 
להתנפץ בגלל חוסר ניסיון ומחסור בידע, תהליכים 
ומיומנויות. אזרחי העולם, ובכללם ישראל, חייבים 
שקופים,  מוצרים  הכוללת  מקצועית  עזרה  לקבל 

הגיוניים ויעילים שיובילו אותם לפרישה בכבוד.

אחריות על הייעוץ
מוצר  יוצר  מוסד  שבה  השיטה  את  לשנות  יש 
ערוצי  את  ומכשיר  שנחוץ,  חושב  שהוא  פיננסי, 

מחויבות  וליצור  ללקוחות  לפנות  שלו  ההפצה 
את  להבין  יש  זאת  במקום  אותו.  לקנות  שלהם 

מטרות הלקוח. 
ביטוח  הייעוץ היתה משנית. סוכני  בעבר שאלת 
ויועצי השקעות לא עסקו בפרישה של העובדים, או 
עסקו בפרישה בשוליים של השוק. הם עסקו בעיקר 
לצבירת  כהשלמה  מזומנים,  ועודפי  חיים  בביטוח 
הנכסים העיקרית, הפנסיונית. קרנות פנסיה וקופות 
בהסדרים  העבודה  מקומות  ידי  על  הופצו  גמל 
ענפיים, וכל סוגי מוצרי החיסכון ארוך הטווח, לרבות 
בתנאים  מדינה  אג"ח  על  נשענו  מנהלים,  ביטוח 
מיוחדים. המדינה הבינה עם הזמן שהיא לא יכולה 
הגבלה  ללא  אלה  אגרות  להנפיק  לעצמה  להרשות 
בתנאים שלא היה להם הגיון כלכלי. מדינת ישראל 
הלכה בעקבות העולם הרחב, הפסיקה את הקרנות 
את  מכרה  היא  המיוחדים.  התנאים  עם  הישנות 
והכריחה  החופשי  לשוק  הצוברות  הפנסיה  קרנות 
שלהם  הצבירה  נכסי  את  למכור  הבנקים  את 
אובייקטיבים  כיועצים  בשוק  מעורבים  ולהיות 
למען הלקוחות. במציאות החדשה שנוצרה, חברות 
יצרניות אחראיות לתוצאות ההשקעות לטווח ארוך 
על  ועל ערוצי ההפצה, שלהם השפעה משמעותית 

הצרכנים. 
כיום אין אפשרות לתת ייעוץ ראוי כאשר מביטים 
על מוצר או על אירוע בודד בחיים של הלקוח. בעבר 
עסקנו בליצור מחויבות לאנשים לרכוש מוצר פיננסי 
או פנסיוני. היום צריך לקבל מנדט לטפל בלקוחות 
ולעזור להם להגשים יעדים. המעבר משיטת הצייד 
)הסבר, התגבר על התנגדות וסגור עסקה( לשיטת 
קבל  טווח,  ארוכת  יחסים  מערכת  )פתח  החוואי 
הדבר(  אותו  והוא  אתה  כאילו  בלקוח  וטפל  מנדט 
דורש  מיומנויות חדשות ותרבות עבודה שונה. כיום 
נדרש להבין לקוחות: הבנת נכסים פיננסים, יכולות 
להבין את התרבות של ניהול משפחה, ניהול נכסים, 
ותכנון  פרישה  תכנון  מס,  תכנון  סיכונים,  ניהול 

מעבר עושר בין-דורי. 
של  הגדול  האתגר  בפני  ניצבים  שאנו  ספק  אין 
ממודל  לעבור  צריך  ברור:  כבר  הכיוון  שלנו.  הדור 
עבודה של מכירת מוצרים למודל עבודה של טיפול 
מאשר  ביותר  מדובר  וברור  קל  נשמע  בלקוחות. 
שינוי  ארגונים,  של  תרבות  בשינוי  מדובר  החלטה, 
שעוסק  מי  כל  של  ביכולות  שינוי  ארגוני,  מבנה 
בצבירת חיסכון, שינוי בהתנהגות של ערוצי ההפצה 

ובכלים שעומדים לרשותם. 

הכותב הינו יו"ר איגוד המתכננים הפיננסים 
בישראל

להבין את הלקוח
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בעבר עסקנו בליצור מחויבות לאנשים 
לרכוש מוצר פיננסי או פנסיוני. היום 

צריך לקבל מנדט לטפל בלקוחות 
ולעזור להם להגשים יעדים

היערכות נכונה וניהול אחראי של תכניות חיסכון ארוך טווח הם בעלי 
חשיבות רבה עבור העתיד של כל אזרחי המדינה, שאמורים לחיות חיים 

ארוכים יותר מאשר אי פעם בהיסטוריה של העולם 





מראיין: עופר נוריאל

בתום מסע בן שני עשורים במהלכם כיהן בתפקידים בכירים 
רבים בענף, הקים דן פנחסי את 'הבית הפנסיוני', שפותח דלת 

בפני סוכנים רבים לצאת לדרך עצמאית חדשה

רגיל  היה  השכיר  אם  ויציבה.  מוכרת  תשתית 
להיכנס בבוקר לרכב חברה, הוא יקבל ממני סיוע 
למימון רכב. אם הוא היה רגיל לתדלק על חשבון 
לו  אספק  גם  כך  לדלקן.  מימון  לו  אתן  החברה, 
"אופן ספייס", כדי לתת לו סביבת עבודה מוכרת, 
התוכנות  כל  כלולות  בו  מחשב  לו  אספק  ובנוסף 
להן הוא זקוק ושהתרגל לעבוד איתן. המטרה היא 
בדמות  התרגל,  אליה  היום  שגרת  את  לו  להעניק 

מטריה אווירית מורחבת".

ומה בנוגע לעמלות?
לא  אמנם  המרכזי.  העניין  לא  הן  "העמלות 
מי  של  המרכזית  הבעיה  אבל  פעם,  כמו  מרוויחים 
שיוצא לדרך עצמאית היא התזרים בתחילת הדרך. 
חשוב לזכור שמדובר בבני 30 פלוס, בעלי משפחות 
חשוב  לכן  קבוע.  פרנסה  למקור  בסיסי  צורך  עם 
לסוכן תזרים שבמהלך השנתיים הראשונות  לייצר 
את  שהבינו  דש  מיטב  של  הגדּולה  וכאן  בו,  יתמוך 

מפקח מ מעמדת  שצמחו  אלו  הם  עטים 
הוא  פנחסי  ודן  בכירות,  ניהול  לדרגות 
חייו  קורות  הצעיר,  גילו  חרף  מהם.  אחד 
רבים  בכירים  בתפקידים  מקושטים  המקצועיים 
פנחסי  עמו  מביא  כעת  והפנסיה.  הביטוח  בענף 
בית  בבעלות  סוכן  בית  בדמות  חדשה,  בשורה 
לאחר  קצר  זמן  מיטב-דש.  הממוזג  ההשקעות 
בעיצומם,  עדיין  ההתנעה  תהליכי  בעוד  הקמתו, 
מתאר פנחסי את הדרך הארוכה בה צעד עד שהחל 

לכהן כמנכ"ל 'הבית הפנסיוני'. 
שני  לפני  בענף  המקצועית  דרכי  את  "התחלתי 
אררט,  בחברת  ירושלים  במחוז  כמפקח  עשורים, 
לאחר תקופה קצרה בקבוצת מגדל", הוא אומר. "עם 
בשנת  הקצבתי  מהחיסכון  ההוני  החיסכון  הפרדת 
2000, קיבלתי הזדמנות להקים את מערך המכירות 
ארבעה  רק  בזמנו  היו  מגדל.  בקבוצת  הפנסיה  של 
'יוזמה  השם  תחת  ממותג  שהיה  במערך,  עובדים 
חדשה'. כך נפתחה התקשורת האינטנסיבית שלי עם 
הסוכנים ועם מנהלי המכירות בכל אחד מהמחוזות, 

ותורת הפנסיה החלה לחלחל לתוך השוק".
'עמית  כמנכ"ל  לכהן  פנחסי  החל   2003 בשנת 
רווחית', קרן הפנסיה של הפניקס הידועה כיום בשמה 
'הפניקס פנסיה', וכשנתיים לאחר מכן בסיום תפקידו 
כמנהל מכירות של אגף הפנסיה בקבוצת כלל , עמד 
בראש 'כלל פנסיה', עוד לפני מיזוג פעילותה עם הגמל. 
"במסגרת התפקיד מיזגתי בין מיטבית לעתודות בשל 
דרישת האוצר להחזיק קרן פנסיה אחת לכל היותר. 
בסוף 2006 הקימה כלל ביטוח את החטיבה לחיסכון 
ארוך טווח, וכך פעילות הגמל הועברה מכלל פיננסים 

לכלל ביטוח בשיתוף עם  הפנסיה".
הקים  ביטוח,  בכלל  פעילותו  שנות  שש  במהלך 
פנחסי את 'כלל פנסיה וגמל' והוביל את קליטת כל 
דיסקונט  מבנק  כלל  ידי  על  שנרכשו  הגמל  קופות 
של  המכירות  מערך  הקמת  תוך  הפועלים,  ובנק 
ללמעלה  הגיע  שלהם   המכירות  שהיקף  הסוכנים 
'כלל  זכתה  זו  בתקופה  בשנה.  שקלים  ממיליארד 
קרן  בתואר  ברציפות  שנתיים  במשך  ופנסיה'  גמל 
"אני  עדיף.   ידי  על  שהוענק  המצטיינת  הפנסיה 
מאמין כתפישת עולם שצריך לפרוש בשיא, ומאחר 
חדשה,  דרך  לפרוץ  הזדמנות  בדרכי  נקרתה  ששוב 
קיבלתי את תפקיד מנכ"ל דש גמל ופנסיה וכאחראי 
על כל תחום חיסכון ארוך הטווח בבית ההשקעות. 
סוכנויות  וברכישת  בקליטה  עסקתי  היתר  בין 
ו'רשת' בבעלות ראובן  'קריב'  ביטוח, בהם סוכנות 

טיטואני. בנוסף הקמתי את דש סוכנות לביטוח".

על פרשת דרכים
מה הביא אותך להקמת הבית הפנסיוני?

בין  לחפיפה  שגרם  ודש,  מיטב  "מיזוג 
התפקידים הרבים בבתי ההשקעות, הוא שעורר 

בי את הרצון לצאת לדרך חדשה. אני נמצא בענף 
עשר  במהלך  כמנכ"ל  ומכהן  שנים,  הרבה  כבר 
השנים האחרונות. אני לא מפחד משינויים, אלא 
הכלכלי,  להיבט  מעבר  אתגר.  בהם  רואה  דווקא 
עם  בעבודה  טוב  אני  היצירה.  חדוות  את  בי  יש 
אנשים וההצלחות הכי גדולות בקריירה שלי היו 
במיזמים שבניתי מאפס. גם פה אני מרגיש שזה 
התבשל  המהלך  הנכון.  ובזמן  הנכון  במקום  בא 
צ'אנס  קודם  לתת  לנכון  וראיתי  ממושך,  זמן 
למקום בו עבדתי זמן כה ממושך, כלומר למיטב-

דש".
בבעלות  סוכן  בית  וייחודי:  חדש  רעיון  נוצר  כך 
בקונספט  נבנה  הפנסיוני  "הבית  השקעות.  בית 
פנחסי.  מסביר  סטנדרטי",  סוכן  מבית  שונה 
עיניי הוא משווק שכיר בבית  לנגד  "המודל שהיה 
הסדרים,  מנהל  או  ביטוח,  בחברת  או  השקעות 
רציתי  חושש.  אך  עצמאית,  לדרך  לצאת  שרוצה 
לספק  וניסיתי  עבורו  דרמטי  יהיה  לא  שהמעבר 
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בנה ביתך

דן פנחסי )מימין( ואילן רביב בהשקת 'הבית הפנסיוני'



כך  מאפס.  יתחיל  לא  שהמשווק  ודאגו  הקונספט 
ולאחר  רגיל,  היה  שאליה  מחיה  לרמת  לו  דואגים 

שיתייצב הוא ימשיך לצמוח".

הסוכן  לה  שזוכה  הביטחון  כרית  מהי  כך,  אם 
בתחילת דרכו אצלכם?

"ראשית, הסוכנים מקבלים מימון כתחליף לשכר 
חלקה  בצורה  להתחיל  להם  שמאפשר  טוב  בסיס 

הכנסה  מעין  להם  מייצרים  אנו  בנוסף  הדרך.  את 
מובטחת, ומקדימים עמלות עתידיות". 

מהו קהל היעד שלכם?
ביטוח  וחברות  השקעות  בתי  ליוצאי  פונים  "אנו 
כך  כל  צעד  לעשות  פשוט  יותר  שהרבה  שמבינים 
דרמטי, של מעבר לעצמאות, בליווי חברה שמכירה 
סוכנות  קיימת  לא  כיום  מקרוב.  התחום  את 
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"המודל שעמד לנגד עיניי הוא משווק שכיר בבית השקעות או בחברת 
ביטוח, שרוצה לצאת לדרך עצמאית, אך חושש. רציתי שהמעבר לא יהיה 

דרמטי עבורו וניסיתי לספק תשתית מוכרת ויציבה"

שמכוונת לשם. חשוב לזכור שליוצאי בתי השקעות 
יש ידע רחב בתחום הפיננסים, אך חסר לרבים מהם 
בענף  פשוטה  להשתלבות  חיוני  שהוא  מעשי  ידע 
הביטוח והפנסיה. מכיוון שחסר להם גם ידע בנוגע 
לפרט, שהפך למעשה לחלק הארי בהיקף המכירות 
דואגים  אנו  המובטחים,  המקדמים  ביטול  לאחר 
להם.  החסרה  המתודלוגיה  כל  את  אותם  ללמד 
בנוסף  הפנסיוני.  הבית  של  הקונספט  למעשה  זהו 
אנחנו דואגים להם לתיאום פגישות עם לקוחות וכך 

מייצרים להם יומן מלא בעבודת מכירות".
הצליח  לאוויר,  שעלו  לאחר  חודשים  כארבעה 
פנחסי לגייס כבר כעשרה סוכנים שמקדישים בימים 
אלה את כל זמנם ומרצם להכשרה ולהדרכות. החל 
מיולי יחלו הסוכנים בעבודה בשטח, ובמקביל תחל 

קליטת סבב סוכנים נוסף והטמעתם בבית הסוכן.

מול אילו יצרנים אתם עובדים?
"בביטוחי חיים אנו עובדים עם חלק ניכר מחברות 
הביטוח ובתי השקעות, וכך הסוכנים שלנו מוכרים 
אין  לסוכנים  זה  בשלב  דעתם.  שיקול  לפי  ללקוח 
רישיון אלמנטרי, ולכן בתכניות העבודה שלנו נכשיר 
בענף  גם  לפעילות  הסוכן  בית  ואת  הסוכנים  את 
הביטוח  ענפי  בין  לנתק  ניתן  שלא  מבינים  אנו  זה. 

השונים, וזהו כלי נוסף בידי סוכן הביטוח".

מהן המלצותיך לסוכן המעוניין להיערך לשוק 
החדש?

חייב  המודרני  שהסוכן  לציין  חשוב  "ראשית, 
גם  שנוגע  ואילך,  מ-2006  חדש  רישיון  בעל  להיות 
וכולל הכשרה של מבוא למימון, מבוא  להשקעות, 
ישן  רישיון  בעלי  לסטטיסטיקה.  ומבוא  לכלכלה 
שנית,  למבחנים.  נדרשים  לתחום  להיכנס  שרוצים 
מתפתח מקצוע שהוא המתכנן הפיננסי ההוליסטי. 
ייעוץ  לתת  אלא  ספציפי  מוצר  למכור  בא  לא  הוא 
תהיה  היום  שבסוף  מאמין  אני  ללקוח.  הוליסטי 
פיננסי  תעודה מוכרת מטעם הרשויות  של מתכנן 
ומגדלים  מכוונים  אנו  לשם   - בהשקעות  הבנה  עם 
את הסוכנים שלנו. כיום המשווקים הישירים באים 
מנסים  אנו  הללו  הפערים  ועל  ספציפי,  כובע  עם 

לגשר". 
לאופי  הנוגעת  נוספת,  נקודה  מציף  פנחסי 
ליצור  "חשוב  הסוכן.  של  הזמן  ולניהול  העבודה 
יותר אינטראקציות עם הלקוח", הוא אומר. "כיום 
לכוון  וחשוב  בפגישות,  ממעטים  הביטוח  סוכני 
אותם להעלות את מספרן. מדובר במשימה קשה, 
וכן  עלויות תפעול, מסמכי הנמקה  גובה  כיוון שזה 
עבודת רוחב. סוכנים שיבינו שהכנסותיהם תלויות 
בפגישות, ולא במשרדים מפוארים ובתדמית- יעברו 
למסגרת של בית סוכן וכך יוכלו להתמקד בעבודה 

מול הלקוח, ולהתפנות מכל העיסוקים הנלווים".



לפרנסתו י העובד  ותיק,  ביטוח  סוכן  הוא  וסי 
משווק  יוסי  התשעים.  שנות  מתחילת  במקצוע 
בתחום  ועובד  ואלמנטרי,  חיים  ביטוח  תכניות 
ועוד שתי חברות  עיקרית  ביטוח  החיים עם חברת 
גמל  תיק  יוסי  בנה  האחרונות  בשנים  בשוליים. 
ביטוח  סוכן  והוא  השקעות,  בתי  שני  בין  שמפוצל 
התכניות  את  ללקוחותיו  למכור  המשתדל  יצרן  רב 

הטובות ביותר עבורם.
יוסי הוא סוכן טכנולוג המסתובב עם מחשב נייד, 

אייפד, מדפסת קטנה וטפסים לכל מקרה שיקרה.
לניהול לקוחות, תוכנת הצעות של  לו תוכנה  יש 
חברה א', תוכנת הצעות של חברה ב׳, תוכנת הצעות 
ותוכנה  הנמקה  למסמכי  תוכנה  ועוד  ג׳  חברה  של 
למילוי  תוכנה  ולבסוף  פנסיה,  והשוואת  לחישובים 
הצעות עם חתימה אלקטרונית. נשמע הגיוני? לא. 

מציאותי? כן. 
מול  אחד  יצרן  עם  עבדו  הסוכנים  כשרוב  בעבר 
היה  לא  זה  וטפסים  תכניות  של  מצומצם  מספר 
נורא כל כך. אך כיום, שלכל חברה יש עשרות טפסי 
סוגים  ועשרות  הצעות  טפסי  עשרות  ועוד  שינויים 
ומסתבך.  הולך  המצב   - שונות  ביטוח  תכניות  של 
אפליקציות  פיתוח  על  ביניהן  מתחרות  החברות 
תהליך  את  ומסרבלות  שמקשות  ומשונות  שונות 
המכירה: באפליקציה אחת ניתן למכור רק בריאות, 
משכנתא  רק  ובשלישית  חיים  ביטוח  רק  בשנייה 

בתהליך ארוך ומסורבל.

מכירה ממוקדת לקוח
יצרן. סוכן  רב  ביטוח  הפתרון הוא בדמות סוכן 
רב יצרן אינו תלוי בעבודה מול חברת ביטוח אחת, 
תכנית  למכירת  היצרן  מצד  ללחצים  נתון  אינו 
את  מוכר  יצרן  רב  סוכן  אחרת.  או  כזאת  ביטוח 
מכיר  לקוחותיו,  עבור  ביותר  הטובות  התכניות 
יודע  השונים,  היצרנים  של  השונות  התכניות  את 

לבצע השוואת מחיר והשוואת כיסויים, מכיר את 
כן  כמו  השונים.  בגופים  התביעות  ניהול  תרבות 
הוא מודע לחשיבות השירות ולמענה מהיר עבורו 
ועבור לקוחותיו, ומשתמש באפליקציית ביטוח רב 

יצרנית.
לאחרונה אני נפגש עם  יותר ויותר סוכני ביטוח 
אחד  גוף  תחת  שמאוגדים  יצרנים  רב  איכותיים 
בתחום  הן  פתרונות  של  מטריה  להם  המעניק 
אלו  סוכנים  המקצועי.  בתחום  והן  הטכנולוגי 
מצויידים במערכות טכנולוגיות מהמובילות בשוק, 
עוטפת  איכותית  מכירה  לבצע  להם  המאפשרות 
לקוח. מערכות אלו אינן תלויות ביצרן כזה או אחר 
אלא מתפקדות כמערכת רב יצרנית, היודעת לבצע 
התהליך,  בסוף  כאשר  יצרנים  כמה  בין  השוואות 
ליצרנים  ההצעה  טפסי  את  לשגר  מסוגל  הסוכן 

השונים.
בזמן הקרוב נראה יותר ויותר סוכנים, המתנתקים 
מהתלות בעבודה מול יצרן אחד, סוכנים טכנולוגים 
חכמה  ואפליקציה  טאבלט  עם  שמסתובבים 
רב  לקוח  עוטפת  איכותית  מכירה  המאפשרת 
יצרנית. נראה יותר סוכני ביטוח פיננסים ופנסיונים 

שמצליחים לבצע מהפך פסיכולוגי ומהפך טכנולוגי.
חיסכון,  של  מעולם  לעבור  שמצליחים  סוכנים 
לעולם של ביטוח, מעולם של ניירת לעולם דיגיטלי.

סימולטורים  של  לעולם  תעריפונים,  של  מעולם 
יצרן אחד לעולם של השוואות  חכמים, מעולם של 

בין היצרנים השונים ומכירה ממוקדת לקוח. 
התכניות  את  ולהכיר  ללמוד  הביטוח  סוכן  על 
בטוחה  הכנסה  ללקוח  להציע  מתי  לדעת  השונות 
ומתי סכום ביטוח למקרה מוות. מתי להציע תאונות 
אישיות ומתי חבילה לביטוח מחלות קשות, ללמוד 
ולהכיר את השתנות הפרמיה והעלות הסופית. על 
סוכן הביטוח להיות מקצוען אמיתי בעולם משתנה. 
כוחות.  ולאחד  להתאחד  מובל,  להיות  ולא  להוביל 
להצטרף  בהוצאות,  לחלוק  עלויות  לצמצם  עליהם 
בהתחייבות  התלות  את  מהם  שיחסוך  מוביל  לגוף 

ליצרן אחד ויאפשר עבודה איכותית רב יצרנית.
הביטוח  ענף  עתיד  כי  לדעת  עליך  ביטוח,  סוכן 
תלוי בך. אין תחליף לסוכן ביטוח מקצועי שנותן אך 

גם מקבל תגמול הוגן וראוי עבור עבודתו הקשה.

הכותב הינו מנכ"ל עמדה טכנולוגיות

סוכן הביטוח 
בעידן הטכנולוגי
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הוא-לי בלאו

על מנת להישאר מקצועיים בעולם 
משתנה על סוכני הביטוח לעבור 

שינוי פסיכולוגי וטכנולוגי שיאפשר 
להם להתנתק מהתלות בעבודה 

מול יצרן אחד ולהציע מכירה 
איכותית עוטפת לקוח



 בית ההשקעות הגדול בישראליתרון הגודל עובד בשבילך.
לניהול השקעות וחיסכון פנסיוני

מנהל הקרנות פסגות קרנות נאמנות בע"מ. 1( ע"פ דירוג גלובס-מעלות למנהלי קרנות נאמנות שפורסם בכתבה בגלובס בתאריך 2.5.13 בהתבסס על נתוני דירוג הקרנות האחרון נכון 
למרץ 2013. דירוג מנהלי הקרנות חושב בהתבסס על ציוני דירוגים של הקרנות )דירוג זה ניתן בתשלום(, כך שגודל הקרן משפיע, וכן ע"פ פרמטרים איכותיים. הקטגוריות סווגו ע"י המדרג 
והדירוג מתבסס על ביצועי הקרנות לתקופות זמן של עד 5 שנים, בהתאם לכל קרן.  2( מבין 5 המנהלים הגדולים, המנהלים מעל 10 מיליארד שקל. 3( בדירוג “גלובס” מעלות למנהלי 
קרנות הנאמנות ישנה הפרדה בין גופים גדולים )סך נכסים מעל 10 מיליארד שקלים( לבין גופים בינוניים )סך נכסים בין מיליארד ל- 10 מיליארד שקלים(. פרסום זה אינו מהווה הצעה 
לרכישת יחידות בקרנות ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק השקעות ו/או מס המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים לכל אדם. רכישת יחידות נעשית בהתאם לתשקיפי הקרנות שבתוקף 

ולדיווחים המיידיים. אין בתשואות ובדירוגי הקרנות בעבר להעיד על תשואות ודירוגים דומים בעתיד. פסגות עוסק בשיווק השקעות ובשיווק פנסיוני ולא בייעוץ

פסגות
במקום 

הראשון!
D&B מדרג את פסגות בפעם החמישית שפורסם ב - 2.5.13 מבין המנהלים הגדולים2:עפ"י דירוג מנהלי קרנות הנאמנות של  - מעלות1

ברציפות כבית ההשקעות הגדול בישראל:

“...במקום הראשון נבחר פסגות עם עלייה 

של כ- 10% בסך הנכסים המנוהלים בשנת 

2012 לעומת 2011”

מרכז פסגות ליועצים 073-7770000 | מרכז שירות לסוכנים 1-700-707-610
www.psagot.co.il



עו"ד ג'ון גבע

בית המשפט דן בסוגיית מעמדו של המוטב בפוליסת 
ביטוח חיים במקרה של שעבוד בלתי חוזר

ניתן מ שלא  מוטב  הוא  חוזר  בלתי  וטב 
אם  אלא  זהותו,  את  לשנות  או  להחליף 
בכתב.  שלו  הסכמה  כך  על  התקבלה 
זכותו. הפסיקה  נושים אף אינם רשאים לעקל את 
ביטוח  בפוליסת  המוטב  של  במעמדו  דנה  שלהלן 
חיים,  ובשאלה האם התחייבות בכתב על שיעבוד 
ביטוח לטובת מוטב בלתי חוזר היא חוזה  פוליסת 

לכל דבר. 
בבית משפט השלום בתל אביב-יפו נדונה תביעתו 
של בכרך מנחם כנגד הפניקס. פסק הדין ניתן במאי 
היה  מנחם  קליין.  )מריו(  מנחם  השופט  מפי   2013
שותפו של המנוח שמעון סופרין ז"ל בחברת ריקורד 
שיפור בע"מ. המנוח רכש מהפניקס פוליסת ביטוח 
חיים. ב-17 ביוני 2006 נהרג המנוח בתאונת דרכים, 
זכויותיו  את  לממש  מנת  על  להפניקס  פנה  ומנחם 
לפנינו מדובר  ולקבל את תגמולי הביטוח. במקרה 
לנעלי  להיכנס  זכות  יש  שלו  חוזר,  בלתי  במוטב 
יום   30 תוך  הפרמיה  את  במקומו  ולשלם  המבוטח 
מקבלת הודעת חברת הביטוח. במקרה של הפסקת 
תשלומים על ידי המבוטח, חברת הביטוח מחויבת 

להודיע על כך למוטב הבלתי חוזר. 
לבין  בינו  השותפות  פירוק  עם  מנחם,  לטענת 
המנוח, וכחלק מהתחייבות בהסכם, המנוח שיעבד 
לו את פוליסת החיים ומינה אותו כמוטב בלתי חוזר. 
לטענתו, לפי ההסכם מיום 21 באפריל 2003, סוכם 
בינו לבין המנוח )שהיה שותפו( על פירוק השותפות 
מתפקיד  התפטרותו  ועל  ריקורד  בחברת  ביניהם 
לכך,  בתמורה  למנוח.  מניותיו  והעברת  הדירקטור 
פוליסת  את  מנחם  לטובת  לשעבד  המנוח  התחייב 
חוזר  בלתי  כמוטב  אותו  למנות  וכן  שלו  החיים 
המנוח  שלח   2003 באפריל   29 ביום  בפוליסה. 
את  למנות  ביקש  שבמסגרתו  מכתב,  להפניקס 
בפוליסה.  שיעבוד  ובעל  חוזר  בלתי  למוטב  מנחם 
המנוח,  של  בכתב  בבקשה  הסתפקה  לא  הפניקס 
וביקשה שיחתום על טופס לקביעת מוטב בקביעה 
ב-5  ביום  המנוח  ידי  על  נחתם  אשר  חוזרת,  בלתי 
להפניקס  המנוח  שלח   2003 ביולי  ב-6   .2003 ביוני 

למוטב  כנספח  הפוליסה  את  שיעבד  ולפיו  מכתב 
בלתי חוזר. משמעות הטופס הינה הרחבת מעמדו 
של המוטב באופן, שמנחם יהיה גם מוטב בלתי חוזר 

וגם בעל שיעבוד בפוליסה לכל סכום הביטוח. 
לעומתו טוענת הפניקס, כי הפוליסה בוטלה בשל 
כך   על  הודעה  מתן  תוך  הפרמיה,  בתשלום  פיגור 
טוענת  לכך,  בנוסף  כביכול.  מוטב  בהיותו  למנחם 
הפניקס כי מנחם אינו זכאי לתגמולי הביטוח, שכן 
ידי  על  חתום  לא  חוזר  בלתי  כמוטב  המינוי  מסמך 
המנוח, והוא לא מתייחס למקרה של מוות. באשר 
לסכומי  זכאי  מנחם  כי  הפניקס,  טוענת  לשעבוד, 
בהתאם  וזאת  בלבד,  בפוליסה  הצבורים  החיסכון 

לבקשותיו של המנוח. 
מנחם שב וטוען מנגד, כי הפוליסה היתה בתוקף 
אך  להקפיאה,  בקשה  היתה  כי  אם  הפטירה,  בעת 
הדבר עדיין לא אומר כי הפוליסה בוטלה. משכך, יש 
בנוסף  לחייב את הפניקס במלוא תגמולי הביטוח, 

לפיצויים עונשיים והוצאות לדוגמא.

רצון לקיים את ההתחייבות
החלטה  קליין  השופט  קיבל  המשפט  במהלך   
סוכן  תצהיר  את  להחזיר   – דגש  לה  לתת  שיש 
בניגוד  המשפט,  בית  לתיק  המנוח  של  הביטוח 
למחוק  שהחליט  בתיק  הקודם  המותב  להחלטת 
"יצוין שבמהלך  את תצהיר הסוכן. מדברי השופט: 
את  למחוק  הקודם,  המותב  החליט  בפניו  הדיון 
הביטוח  סוכן  ההגנה  עד  של  ראשית  עדות  תצהיר 
של המנוח בזמנים הרלבנטיים, מר..... )להלן "סוכן 
הביטוח"(. למרות התנגדותו הנחרצת ומחאותיו של 
ב"כ התובע המלומד, החלטתי לשנות את החלטתו 
סוכן  של  תצהיר  את  ולהחזיר  הקודם,  המותב  של 
הביטוח לתיק בית המשפט ולקבוע מועד לחקירתו 
ולא  ביותר  מהותי  שתצהירו  סברתי  שכן  הנגדית, 
ניתן להתעלם ממנו שכן יש בו ממש בכדי לאיין את 

עילות התביעה".
האם  היא  המשפט  בית  בפני  שעמדה  השאלה 
מנחם הינו מוטב בלתי חוזר במקרה של מוות ובעל 
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מוטב עכשיו

השאלה שעמדה בפני בית המשפט היא האם מנחם הינו מוטב בלתי 
חוזר במקרה של מוות ובעל שיעבוד על פוליסת החיים, או שמא, כטענת 

הפניקס, השיעבוד הינו על סכומי החיסכון הצבורים בלבד
www.Anet.co.il

החודש שהיה ב—
 פרופ' עודד שריג, הממונה על שוק ההון, 
לשלול  החלטתו  על  הודיע  וחסכון  ביטוח 
רישיונו  את  אוסקר  גלעד  הביטוח  מסוכן 
נגדו  שהצטברו  לאחר  זאת,  שנים.   6 למשך 
מוצדקות,  ונמצאו  שנבדקו  תלונות  מספר 
תיאור  והציג  לקוחות  הטעה  אוסקר  לפיהן 
מטעה של עסקאות ביטוח ושיווק פוליסות 
ביטוח שלא כדין.  הממונה גם אסר על דוד 
ביטוח לתקופה של  רישיון סוכן  כהן לקבל 
סיום  דוח  בזיוף  הודאתו  בעקבות  שנים,   5
רישיון  לקבלת  ההליך  במסגרת  התמחות 

סוכן ביטוח. 

 אי.די.בי פתוח, בשליטתו של נוחי דנקנר, 
הגישה לבית המשפט העליון בקשה לערעור 
למכור  לחיובה  בנוגע  המחוזי  החלטת  על 
אוגוסט,  עד  ביטוח  בכלל  אחזקותיה  את 
עד  המכירה  לביצוע  ארכה  לקבל  בבקשה 

אוקטובר. 

במדינה  הערבית  מהאוכלוסייה  כ-35%   
וכ-28%  פנסיוני  חיסכון  בתכנית  מחזיקה 
בלבד מקרב ערביי ישראל מחזיקים בביטוח 
ו-56%   77% של  לשיעור  בהשוואה  חיים, 
היהודית  האוכלוסייה  בקרב  בהתאמה 
מסקר  עולה  כך   - במדינה  העברית  דוברת 
מטעם  החדש'  'הגל  מכון  ידי  על  שנערך 
במסגרת  לראשונה  נחשפו  וממצאיו  מגדל 
וחיסכון  לביטוח  הראשון  הארצי  הכנס 
הכנס  במהלך  הערבית.  בחברה  פנסיוני 
ייחודי  תוכן  אזור  גם  מגדל  ראשי  השיקו 

בערבית באתר האינטרנט של הקבוצה.

שירות  רמת  מציגות  הביטוח  חברות   
מדדי  ובמרבית  וסיעוד,  בבריאות  בינונית 
נרשמו  אף  בתחום  החברות  של  השירות 
 2011 לנתוני  בהשוואה  ב-2013  ירידות 
ידי  על  שנערך  מסקר  עולה  כך   - ו-2012 
לשכת סוכני הביטוח  'דיאלוג' מטעם  מכון 
מ-700  למעלה  בהשתתפות  מרץ,  בתחילת 
של  ארצי  בכנס  הוצג  הסקר  ביטוח.  סוכני 
כ-1,000  בהשתתפות  נערך  אשר  הלשכה, 

סוכנים ואנשי ביטוח. 

 לאקונה שנחשפה בחוזר האוצר המחייב 
לקוחותיהם  את  להחתים  ויועצים  סוכנים 
ההון  שוק  אגף  את  הביאה  כוח,  ייפוי  על 
אדם  המחתים  סוכן  לפיה  אפשרות  לבחון 
שאינו לקוחו הקבוע על ייפוי כוח גורף יעביר 
לידו מסמך המנמק את הסיבות להחתמתו 

על ייפוי כוח מסוג זה. 
החשש הקיים הוא כי אדם יגיע לסוכן עבור 
על  לחתום  ויתבקש  נקודתי,  שירות  קבלת 
אפשרות  לסוכן  המעניק  גורף  כוח  ייפוי 
להיחשף לכל המידע הקיים אודותיו, מבלי 

שהוא מודע לכך.



שיעבוד על פוליסת חיים, או שמא, כטענת הפניקס, 
מנחם אינו מוטב בלתי חוזר, וכי השיעבוד הינו על 

סכומי החיסכון הצבורים בפוליסה ותו לא.
בית המשפט הסביר, כי עיון במכתבו של המנוח 
פירוק  לאחר  ימים  שמונה   ,2003 באפריל   29 מיום 
את  לקיים  המנוח  של  רצונו  על  מעיד   השותפות, 
לטובתו,  הפוליסה  את  לשעבד  לתובע,  התחייבותו 
מתחזק  הדבר  בפוליסה.  כמוטב  אותו  ולמנות 
אשר   ,2003 במאי   27 מיום  שלו  השנייה  בהודעה 
בלתי  כמוטב  מנחם  את  למנות  רוצה  הוא  לפיה 
והעתידיים  הקיימים  החיסכון  תגמולי  לצורך  חוזר 
בפוליסה. גם מכתבו של המנוח מיום 25 ביוני 2003, 
שהוא  כך  על  מעיד  הפניקס,  ידי  על  נדרש  אשר 
ממנה את מנחם כמוטב בלתי חוזר במקרה של מות 
בהתאם  כי  הוסיף  המשפט  בית  המבוטח-המנוח. 

לסעיף 1 לחוק החוזים )חלק כללי(, תשל"ג-1973, 
ולשם הקיבול  וקיבול,  חוזה נכרת בדרך של הצעה 
של  עיון קל בהודעות הקודמות  גמירת דעת.  צריך 
המנוח, מעיד על גמירת דעת ועל רצונו של המנוח 

למנות את מנחם כמוטב בלתי חוזר.
השופט הדגיש בפסק הדין, כי "הנתבעת העלתה 
טענה נוספת שלפיה פוליסת הביטוח בוטלה מחמת 
פיגור בתשלומים, נשלחו על כך הודעות ולכן התובע 
דינה  זו  טענה  גם  לדידי,  תשלום.   לשום  זכאי  לא 
להידחות. סעיף 15 )א( לחוק חוזה הביטוח, קובע 
המבוטח.  וזכויות  תשלומים  פיגורי  בעניין  הוראות 
תוקף  את  שולל  אינו  הפרמיה  תשלום  אי  ככלל, 
הפוליסה ואינו מבטל את חיובי המבטחת, שכן חבות 
המבטחת תתבטל אך ורק אם נקטה המבטחת בכל 
משלוח  ראשית,  החוק.  ידי  על  הנדרשות  הפעולות 

שתי הודעות למבוטח. האחת בו היא מודיעה לו על 
והשנייה  יום   15 תוך  הביטוח  דמי  לתשלום  דרישה 
ימים   21 לאחר  יתבטל  הביטוח  חוזה  כי  הודעה 
נוספים אם הסכום שבפיגור לא יסולק. מבלי לעמוד 
יכולה  אינה  ביטוח  חברת  בקפדנות,  אלו  בתנאים 
להשתחרר מחבותה לשלם תגמולי ביטוח עם קרות 

מקרה ביטוח לפי הפוליסה".
המנוח  של  רצונו  הוכח  כי  קבע,  המשפט  בית 
לשעבד את הפוליסה על כל מרכיביה לטובת מנחם 
ולמנות אותו כמוטב בלתי חוזר. מתוך התכתבויות 
עולה  בתיק,  טיפלו  אשר  הפניקס  עובדי  של 
מפורשות כי הפוליסה משועבדת לטובת מנחם וכי 
שקלים.   1,025,816 של  בסך  הינם  הפוליסה  סכומי 
סתירות רבות עלו בעדות סוכן הביטוח אשר לדעת 
הנתבעת.  של  בטענותיה  קשות  פגעו  המשפט  בית 
מדברי השופט: "שוכנעתי כי הפוליסה היתה בתוקף 
משועבדים  הפוליסה  סכומי  וכי  הפטירה,  בעת 

לטובת התובע שהיה גם מוטב בלתי חוזר בה".

חוסר תום לב 
לפי  מיוחדת  ריבית  לפסיקת  מנחם  עתר  בנוסף 
התשמ"א-1981,  ביטוח,  חוזה  לחוק  א'   28 סעיף 
תגמולי  את  שילמה  לא  הפניקס  ולטענתו  מאחר 
בחוסר  לקתה  כלפיו  והתנהגותה  במועדם  הביטוח 
באי-תשלום  בוחרת  כשהיא  לטענתו,  לב,  תום 
אותו  להביא  אותו,  להתיש  בכדי  כאסטרטגיה 
לחסרון כיס ולהכנעתו בגין ניהול הליך יקר וממושך. 
תום  "חוסר  כי:  המשפט  בית  פסק  זה  לעניין 
בהליכי  לרעה  שימוש  למעשה  הינו  זה  בסעיף  לב 
להתחמק  בכדי  הביטוח  חברת  מצד  המשפט  בית 
הנתבעת  הנדון  במקרה  פוליסה.  פי  על  מתשלום 
שהפוליסה  שלה  בהתכתבויות  ואישרה  ידעה 
להתחמק  דרך  בכל  ניסתה  זאת  ובכל  בתוקף, 
רואה  ואני  הביטוח  תגמולי  מתשלום  ולהתנער 
בחומרה את התנהגותה של הנתבעת. משכך ולאור 
את  לחייב  מקום  שיש  סבור  אני  לעיל,  האמור 
הנתבעת בתשלום ריבית מיוחדת ובשיעור המירבי 
פי שלוש מן הריבית הקבועה  פי החוק, דהיינו,  על 
פסיקת  שבחוק  וריבית  הצמדה  הפרשי  בהגדרת 

ריבית והצמדה, תשכ"א 1961".
לסיכום, בית המשפט קיבל את תביעתו הכספית 
תגמולי  את  לשלם  הפניקס  את  וחייב  מנחם  של 
המשפט  בית  כן  כמו  לתביעתו.  בהתאם  הביטוח 
ובסך  המשפט  בהוצאות  תישא  הפניקס  כי  פסק 

נוסף של 180 אלף שקלים בגין שכר טרחה עו"ד.
הוגש  אם  ידוע  לא  אלה  שורות  כתיבת  בשלב 

ערעור על פסק הדין.

הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני 
הביטוח בישראל
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הכלכלי כ בתחום  ערך  שיוצר  לוגי  תהליך  ל 
לוקח זמן. תוכנה חדשה, מנוע חיפוש חדש, 
או  חדשה  טכנולוגיה  מתחדשת,  כלכלה 
על  ממשבר.  שיצאה  חברה  של  התייעלות  אפילו 
בהשקעות  יעסוק  ואמיתי  חכם  השקעות  ניהול  כן 

לטווח ארוך. 
הוא  ההשקעות  עולם  מאחורי  שעומד  הרעיון 
להפעיל את המוח ולאתר רעיונות, ארצות, סקטורים 
כלכלי  ערך  לייצר  שיוכלו  או חברות שאנו חושבים 
משמעותי בטווח של כמה שנים. דוגמה טובה לכך 

של  הפיננסי  במשבר  גוגל.  חברת  של  המניה  היא 
דולר,  כ-270  של  בשווי  המניה  נסחרה   2008 שנת 
לפני שלוש שנים היא נסחרה בשווי של כ-500 דולר. 

כיום היא נסחרת לפי שווי של כ-900 דולר. 
להשיל  הצליח  זו  במניה  בהשקעה  שהתמיד  מי 
דעת  הרחוב,  דעת  ההפחדות,  הפחדים,  את  מעליו 
אותו  המשקיעים.  של  רובם  רוב  ודעת  התקשורת 
ברורים  נתונים  עיניו  לנגד  לראות  הצליח  משקיע 
שהראו מעל לכל ספק כי גוגל היא השקעה מעולה 
פחות  היו  שלה  התוצאות  אם  גם   - הארוך  לטווח 
מחודש  או  לרבעון  מרבעון  בהסתכלות  מרשימות 
לחודש. ניתן להרוויח רבות מהשקעות לטווח ארוך, 
מדגימה  הטבלה  אחר.  השקעות  אפיק  מכל  יותר 

זאת: 
למשל,   ,1800 משנת  כי  מראה  הטבלה  ניתוח 
מיליון   12.7 הניבה  במניות  אחד  דולר  של  השקעה 
דולר, השקעה באגרות חוב הניבו רק 18 אלף דולר. 
לעומת זאת, הנתון המפתיע הוא כי השקעה בזהב 

הניבה במהלך השנים רק 32 דולר. 
השקעות בטווח קצר, גם אם הן נכונות ומעולות, 
אירועים  אינסוף  של  השפעה  תחת  נמצאות 
שמשמעותם שולית לרוב על התוצאה הסופית, אבל 
דרמטית.  היא  האנושית  ההתנהגות  על  השפעתם 
בטווח  הנכס  ערך  על  השפעתם  גם  זאת  בעקבות 

הקצר היא משמעותית. 

בהשקעות  לעזור  שיכולים  כללים  כמה  להלן 
נכונות לטווח ארוך: 

הרב,  לצערי    - כסף  פחות  שווה  פופוליזם   
התהליכים הפופוליסטים שעוברים על כל מדינת 
ההשקעות.  ניהול  עולם  על  פסחו  לא  ישראל, 
רגולציה שחלקה פופוליסטי וחלקה סתם מיותר, 
ותרבות  אמיתית,  איכות  על  תחרות  היעדר 
לרוב,  המוצרים  את  הפכה   - ועכשיו"  "כאן  של 
להעביר  היא  כשהשאיפה  "טיפשים".  למוצרים 
החיסכון  או  המנוהל  התיק  כספי  את  יומיים  כל 
בדמי  שקלים  כמה  עוד  שהוריד  למי  המנוהל 
של  תזוזה  הכול.  חזות  אלו  היו  כאילו  הניהול, 
הרים של כסף אל עבר ה"בורות" הבאים, נהירה 
לפי  או  אחרים,  או  כאלו  דירוגים  לפי  חודשית 
שברי תשואה מהווה תשתית לניהול כסף המכוון 
רק לטווח קצר, ומעגנת אידאולוגיה של בינוניות 

שהיא נוראית, לדעתי. 

הכוונה   – כסף  להשמדת  בטוח  מתכון  זיגזג,   
מתי  יודע  הוא  כאילו  ההון  בעל  של  לתחושה 
לצאת ומתי להיכנס לשוק. עולם ההשקעות הוא 
יש  אך  וחושבים,  חוקרים  אנו  שבו  יצירתי  עולם 
להפעיל בו משמעת. התרבות היחידה שמייצרת 
מושפעת  שאינה  זו  היא  ההשקעות  בעולם  ערך 
לפחדים.  כניעה  או  רגשיות  החלטות  מקבלת 
לאותם  מכריע  באופן  נכנס  ההשקעות  עולם 
ויוצאים בכל פעם שהפחד או  לקוחות שנכנסים 
הרצון לבצע פועמים בהם. הדבר דומה למתאגרף 
חושב,  חושש,  שהוא  פעם  בכל  ידיו  את  שמוריד 
ניצחון. על כן השקעות אמיתיות  או עוצר לחגוג 

חייבות להיות מנוהלות במשמעת נאותה. 

הלקוח  לתחושת  הכוונה   – תשואה  שווה  סיכון   
גרוע  יותר  או  סיכון,  בלי  תשואה  לייצר  ניתן  כי 
להרוויח שהשוק עולה ולא להפסיד שהשוק יורד, 
מניות.  בלי  אבל  לשנה  אחוז  עשרה  להרוויח  או 
קרן  גם  לקנות  ואפשר  מק"מים  לקנות  אפשר 
להרוויח  אפשר  אי  אבל  מסוכן  לא  זה  כספית. 
לקנות  אפשר  זאת,  לעומת  כלום.  כמעט  זה  על 
אפשר  אבל  יותר,  מסוכן  זה   – גוגל  של  מניה 
הסיכון  מרוויחים.  אמנם  זמן  ולאורך  להרוויח, 
הסיכון  ארוכים.  הלא  בטווחים  ורלוונטי  נמדד 
הוא בעצם היכולת לחיות עם השונות של התיק 
בטווחים הקצרים, ביכולת להתמודד עם חודשים, 

שנים וימים קשים ואפילו נוראיים. 
"ימים  טוב,  השקעות  מנהל  עבור  כי  לזכור  יש 
נוראיים" שכאלו הם ימים מעולים. ימים בהם אפשר 
ליהנות מבורּות הכלל, מהפופוליזם, מהזגזוג של רוב 
לטווח  כספים  המנהלים  אותם  מכל  המשקיעים, 

קצר מדי. 
הכותב הינו מנכ"ל ונשיא 
תמיר פישמן בית השקעות 

עניין של זמן
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אלדד תמיר

הסיכון הוא בעצם היכולת לחיות עם השונות של התיק בטווחים הקצרים, 
ביכולת להתמודד עם חודשים, שנים וימים קשים 

הרעיון שעומד מאחורי עולם 
ההשקעות הוא לאתר רעיונות, 

סקטורים או חברות שיוכלו לייצר 
ערך כלכלי משמעותי בטווח של 

כמה שנים | השקעה לטווח ארוך 
דורשת מהמשקיע להיות ממושמע 

ולהשיל מעליו את הפחדים, דעת 
הרחוב ודעת התקשורת

תשואה נומינלית כוללת, 1802 עד דצמבר 2006

מניות

אגרות חוב

שטרות

זהב

מדד מחירים לצרכן





הפנסיה א קרן  הסדר  את  המגדירים  לה 
ליווי  דורש  שאינו  פשוט,  ביטוח  כמוצר 
מקצועי, והפרמטר הראשי שלו הוא הוזלת 
לעובדים  וראשונה,  בראש  חוטאים,  הניהול,  דמי 
רוב  זה.  מסוג  הסדר  במורכבויות  בקיאים  שאינם 
את  לרכוש  בכדי  מספיק  עשירים  אינם  העובדים 
הוגנים,  ניהול  דמי  בזול.  שלהם  הפנסיה  הסדר 
הליווי  היעדר  על  המחיר  את  וזולים?  נמוכים  כן. 
המקצועי ישלם העובד. אז מה הפתרון? איש ביטוח 

בריטיינר מלא.
בזמן האחרון עולות שוב ושוב טענות וקריאות כי 
צריכה  מוצר  כל  לרכישת  ערך  שווה  הביטוח  מוצר 
אחר, וכי הולך ופוחת הצורך בקיומו של איש מקצוע 
המקרים  באחד  המבוטח.  לבין  המבטח  בין  בקשר 

כונה איש המקצוע בשם "המתווך".
קרן  ובעיקר  הפנסיוני,  הביטוח  מוצר  השוואת 
הכתבות  באחת  שעלה  כפי  מזון,  למעבד  הפנסיה, 
את  קוראים  עוד  כל  נכונה.  לאחרונה,  שפורסמו 
הוראות ההפעלה של מעבד המזון, הכל עובד. אלא 
שאם מעבד מזון לא עובד כשורה ניתן להחליף אותו 
באחר, ואילו הביטוח הפנסיוני, האם גם אותו אנחנו 
הפנסיוני  ההסדר  כי  הגילוי  האם  להחליף?  יכולים 
מדי?  מאוחר  יהיה  לא  להחליפו  וצריך  "עובד",  אינו 
למשל בעת שיידרש להתחיל לקבל קצבת זקנה, או 

חלילה נכות או שאירים?
המוצר  בחירת  כי  ממליצים  הנשמעים  הקולות   
הפנסיוני, די לה שתתבצע בעזרת יועץ, ומשם ואילך 
יש  שכיום,  מכיוון  וזאת  ובזול,  לבד  להתנהל  ניתן 
והוא  רק מוצר פנסיוני רלוונטי אחד - קרן פנסיה, 

"פשוט".
מוצר  את  נכון  לבחור  יודע  המעסיק  אם  אכן,   
)עיין ערך מסלולי פנסיה: עתיר  הפנסיה ה"פשוט" 
שאירים,  עתיר  נכות,  עתיר  חסכון,  עתיר  ביטוח, 
רק  נשאר  מסלולים(,  וכהנה  כהנה  ועוד  רווקים 
שקרן  הבאים:  הנושאים  את  ולוודא  אותו  לרכוש 
"הסדר  בטבלת  המבוקש  את  גם  ביצעה  הפנסיה 
של  מחדל  ברירת  למשל,  ביצעה,  ולא  הרבים", 

וכי המבוטח קיבל את שנדרש  נכות" בלבד  "עתיר 
בהתאמה מוחלטת לצרכיו )יש/אין שאירים, קביעת 
שכר קובע(, ללוות את המבוטח בעת שינויים בחייו 
הגדלת/ התבגרות,  גירושים,  ילדים,  )נישואים, 

עזיבת  בעת  אותו  ללוות  שכר/משרה(,  הקטנת 
עבודה ולהילחם בו שלא יפדה את פיצויי הפיטורין 
שלו, ויקטין את פנסיית הזיקנה הצבורה שלו ב-50% 
לייעץ  כן,  כמו  עבודה.  מקום  עוזב  שהוא  פעם  בכל 
מס  מתשלום  להימנע  איך  פדה,  זאת  בכל  באם  לו 
מיותר בזמן המשיכה המוקדמת ובפרישה. ואם לא 
פדה את פיצויי הפיטורין, ליצור עבורו רצף מעסיקים 
חס  תביעה,  בעת  לצדו  לעמוד  לקיצבה,  ייעוד  או 
וחלילה, לוודא שזכויותיו משולמות במלואן, שקרן 
לבדיקות  ושוב  שוב  אותו  שולחת  לא  הפנסיה 
את  מקבלים  וששאיריו  נכות,  במקרה  מיותרות, 
שאינו  ל"ייעוץ  להזדקק  מבלי  זכויותיהם,  מלוא 
ולסייע  פרישה  בעת  עמו  להיות  ולבסוף,  משפטי". 
לפדות  לא,  או  חלקית  להוון  צעדיו,  את  לתכנן  לו 

פיצויים או ליהנות מהטבות המס לקצבה בלבד. אם 
את כל אלה יודע העובד, או המעסיק לעשות ללא 
סיועו של איש מקצוע מיומן - אולי באמת אין מקום 
לנו, אנשי הביטוח הפנסיוני. אגב, הרשימה חלקית 

ומקוצרת, כדי לא לשעמם הקוראים.
 אני מבהיר שאין במה שאני כותב כאן  כדי לומר 
שבכל מוצר ביטוח נזקקים ל"מתווך". בחברת "ביטוח 
משלים",   חיים  "ביטוח  ללקוחות  המציעה  ישיר" 
ייעלם  הביטוח  "סוכן  כי  רבה,  ובחכמה  גורסים, 
ממוצרי הביטוח הפשוטים". יש צדק רב בדברים אלה, 
לעיתים,  שמהווה  הבוטה  הפרסום  בקמפיין  גם  כמו 
ודמותו  למעמדו  ונכונה  ברורה  מאוד  מראה  לצערי, 
של סוכן הביטוח הממוצע, כפי שנתפס בעיני הציבור. 
ייתכן בהחלט שהדבר נכון עבור מוצר "פשוט" )ואיני 
מגדיר מהו מוצר זה(, אבל, לקרוא לקרן פנסיה מוצר 
"פשוט" זו ממש הגזמה, שאפילו בביטוח ישיר לא היו 
מעיזים להעלות, ועובדה היא שאפילו הם לא מציעים 

)עדין?( פנסיה ישירה. 
והמעסיק   - המתוחכם  המבוטח  יעשה  טוב   
בדבר  שוק  סקר  יבצעו  אם   - פחות  לא  המתוחכם 
"מתווך": הכשירות המקצועית  האיכויות של אותו 
למתן  ויכולתו  יושרו  שלו,  הביטוחי  הרקורד  שלו, 
שירות אמיתי למעסיק ולכל אחד מעובדיו, ולא רק 
הוזלת עלויות דמי הניהול שאותן, אגב, גובה היצרן.

את  המתוחכם  המעסיק  ישכור  שלא  ולמה 
שירותיו של איש מקצוע כזה, ישלם את שכר טרחתו 
הקבועה, ובכך, יבטיח לעצמו ולעובדיו ליווי מקצועי 
אמין, במחיר הוגן, אצל מי שנאמן לו ולא כבול ליצרן 

זה או אחר. 
של  הדוגמטיות  את  לשנות  הזמן  שהגיע  כנראה 
הענף, אבל, להפוך את הפנסיה למוצר "פשוט" ואת 
איש הביטוח המקצועי, העוסק בעיקר בדיני נפשות 
שימוש  במחי  ל"מתווך",  ממונות  בדיני  גם  ומעט 
במקלדת, גובל בחוסר צדק ובחוסר נאמנות ללקוח 

עצמו מצד מי שחושב וכותב כך.
"מתווכים".  איננו  המקצוע,  אנשי  וחבריי,  אני   
מכיוון שמתווך הוא מי שמבצע את העסקה, מקבל 
את עמלתו בגין התיווך ויוצא מהתמונה. לא נותר לי 
אלא לצטט את מנטור הביטוח הראשון שלי שאמר 
"למכור  שנים:   23 לפני  בענף,  הראשון  ביומי  לי 
גובה  אותך  נראה  בוא  עכשיו,  מזה,  קל  אין  ביטוח, 

פרמיה ונותן שירות במשך 40 שנה".
שיסתיימו  שלאחר  רק  בבקשה.  ישיר?  פנסיה   
השירה והריקודים על השגת המוצר הזול, יהיו עוד 
שהושגו  העגומות  התוצאות  על  בכי  רגעי  הרבה 

בהיעדר ליווי מקצועי שוטף, וחבל שכך.

הכותב הינו מנכ"ל ובעלים של "פרמיום" 
סוכנות בוטיק לביטוח ומרצה בכיר בתחומי 
הביטוח הפנסיוני והשיווקי

 

הזול הוא היקר

56  |  גיליון 38 | יולי 2013

M.B.A דורון הורנפלד

מתווך הוא מי שמבצע את העסקה, מקבל את עמלתו ויוצא מהתמונה. לא 
נותר לי אלא לצטט משפט שנאמר לי לפני 23 שנים: "למכור ביטוח, אין קל 

מזה, עכשיו, בוא נראה אותך גובה פרמיה ונותן שירות במשך 40 שנה"

קרן הפנסיה אינה מוצר ביטוח פשוט וסוכן הביטוח אינו מתווך | המבט הצר 
על דמי הניהול חוטא כלפי העובדים שעשויים להיפגע מהיעדר ליווי מקצועי





58  |  גיליון 38 | יולי 2013

כנס המעסיקים השלישי

עו"ד אוריאל לין. להעלות את גיל הפרישה ל-70

אלקנית עוז. המעסיק צריך לפעול כמנהל קבוצת רכישה 

פאנל מומחים משיבים

ששון מנה. המעסיקים יובילו להסדרי פנסיה טובים

עו"ד אלון זילברשץ. טקס הוקרה לקראת פרישתו  עופר נוריאל. רוב המעסיקים מתנגדים להעלאת גיל הפרישה

עו"ד תמר גולן. המשמעויות הביטוחיות של הפנסיה 

מימין: עירן פאר, דורון גינת, רמי דיין ורג'ואן גרייבפאנל: עתיד הפנסיה בישראל

ד"ר זאב רותם. הכשל בחיסכון הפנסיוני משפיע על כולנו

בכירים ומומחים בענף דנים במעמדו של המעסיק בשוק הפנסיוני החדש
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פאנל: היערכות המעסיק לגיל הפרישה

ירון כספי. לקחת אחריות על החינוך הפנסיוני

באיגוד  ההון  ושוק  פיננסים  תחום  מנהל  סולומון,  רונן  עו"ד 
לשכות המסחר

בני שיזף. שוק העבודה העתידי: מלצרים בני 70פאנל: המעסיק בשוק הפנסיוני החדש

עו"ד דורית טנא-פרצ'יק. משמעות צווי ההרחבה ופנסיות החובה

יוני גרטי. מערכות מידע לשירות המעסיקיוני קופרמן. לתת אמון בבחירה הטבעית של העובד



'ה
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לידיו  הועברה  מאז  חודשים  שמונה  בחלוף   1
השליטה בקבוצת מגדל, במהלכן למד בקפידה את 
הבשילה  כי  אליהו  שלמה  החליט  החברה,  רזי 
בראש  ולעמוד  המושכות  את  לתפוס  השעה 
יו"ר  פוגל,  אהרן  הודיע  כך  החברה.  דירקטוריון 
הקבוצה במהלך 13 השנים האחרונות, על פרישתו 
מהתפקיד, נוסף על פרישתו מתפקידיו כיו"ר מגדל 
ביטוח ומגדל שוקי הון. חילופי התפקידים צפויים 

להתרחש בספטמבר הקרוב. 

של  הפנסיה  ליועץ  מונה  שורר  דורון  רו"ח   2
התנועה הקיבוצית לצורך גיבוש תכנית רב-שנתית 
להבטחת ביטחונם הסוציאלי של חברי הקיבוצים. 
על  וממונה  הביטוח  על  כמפקח  בעבר  כיהן  שורר 
שוק ההון במשרד האוצר, כיו"ר מבטחים הוותיקה 
יו"ר  וכיום  יו"ר קבוצת הביטוח הפניקס,  והחדשה, 
עובדי  של  הגמל  קופת  של  ההשקעות  ועדת 

האוניברסיטה העברית וחברת החשמל.

והצפון  חיפה  מחוז  יו"ר  אברמוביץ,  אריה   
בלשכת סוכני הביטוח ומועמד לנשיאות הלשכה, 
להביא  הצליח  כאשר  משמעותי,  להישג  זכה 
שעשוי  הבחירות  תקנון  לשינוי  ההצעה  לדחיית 
לנשיאות  בבחירות  לזכות  בסיכויו  לפגוע  היה 
אברמוביץ  הקרוב.  בנובמבר  להתקיים  שצפויות 
הביא עמו לאספת הלשכה אוטובוס מלא תומכים, 
וכך הצליח לטרפד ניסיון לחזק את כוחם של שטרן 
הבחירות.  תקנון  לשינוי  הצעה  באמצעות  וצרפתי 
על פי ההצעה שנדחתה, במקרה שיש 3 מועמדים 
מי  לנשיא  ייבחר  הלשכה,  נשיא  לתפקיד  יותר  או 
בתנאי  ביותר  הגבוה  הקולות  מספר  את  שקיבל 
ממספר  הפחות  לכל   40% של  לשיעור  שזכה 

הקולות.

3 דירקטוריון בנק הפועלים, אישר את מינויו של 
בבנק  הפיננסית  החטיבה  על  לממונה  ענתבי  ידין 
לאחר  אושר  המינוי  הבנק.  הנהלת  וחבר  הפועלים 
רצונו  על  הודיע  עוז,  רן  החטיבה,  על  שהממונה 
לפרוש מהתפקיד לאחר כחמש שנים. המינוי כפוף 
בתפקידו  כיהן   )42( ענתבי  ישראל.  בנק  לאישור 
האחרון כמנכ"ל דש בית השקעות. קודם לכן כיהן 
כממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון והמפקח 

על הביטוח במשרד האוצר במשך ארבע שנים.

חברות  איגוד  של  השנתיות  הכלליות  באסיפות   4
הביטוח והתאחדות לביטוח חיים שהתקיימו נבחר 
עופר אליהו, המשנה למנכ"ל מגדל, לכהונה נוספת 
חן  זאב אבן  בישראל.  איגוד חברות הביטוח  כיו"ר 
חברות  התאחדות  כיו"ר  נוספת  לכהונה  נבחר 

לכהונתם  השלישית  השנה  תהיה  זו  חיים.  לביטוח 
של השניים בתפקידים אלו.

5  גלית בן שמחון, סמנכ"לית השיווק של הפניקס, 
בחברה.  שנים  כ-3.5  לאחר  תפקידה  את  מסיימת 
פי  על  אך  הפרישה,  סיבת  נמסרה  לא  מהחברה 
ההערכות מדובר בתוצר של מתיחות ממושכת בין 
בן שמחון לאייל לפידות, מנכ"ל הפניקס. מקורבים 
דעתנים  כאנשים  אותם  מתארים  לשניים 
רקע  על  בזה  זה  להתנגח  שהרבו  וכדומיננטים 
שהביאו  הם  השניים  בין  הדעות  וחילוקי  מקצועי, 

ככל הנראה לפרישתה.

טל כהן מונה לחשב הראשי בכלל ביטוח.  רו"ח   
מהא  ויחליף את  יולי  ייכנס לתפקידו בתחילת  כהן 
כהן  בתפקיד.  שנתיים  בת  כהונה  המסיימת  סטל, 
מחלקה  כמנהל  האחרונות  השנים  בשמונה  כיהן 
סומך   KMPG רו"ח  במשרד  וביקורת  מקצועית 

חייקין.

6 פיני שחר, עוזרו של פרופ' עודד שריג, הממונה 
בכיר  לסגן  מונה  והחיסכון,  הביטוח  ההון,  שוק  על 
ולאחראי על מחלקת פיקוח ואכיפה באגף, בעקבות 
בחירתה של ועדת מכרזים. שחר יחליף בתפקיד את 
כ-4  לפני  מהאוצר  שפרש  גבאי,  אליאור  רו"ח 
6 שנות עבודה באגף, ולאחר קרוב  חודשים, בתום 

ל-3 שנים בתפקיד. 
יואב גפני, מנהל מחלקת פניות הציבור באגף, יחליף 

את שחר וימונה לעוזרו של הממונה.

 אורן דגן מונה לסמנכ"ל המכירות בחברת קרנות 
הנאמנות של תמיר פישמן. 

לאומי  בבנק  ההון  בשוק  דרכו  את  החל   )33( דגן 
בדש  מכירות  כמנהל  כיהן  האחרונות  השנים  וב-6 

קרנות נאמנות.

7 יוסי פודהורצר מונה לבנקאי השקעות בינאי, פלג 
במסגרת  ורכישות.  למיזוגים  השקעות  בית  ושות'- 
למיזוגים  הפרויקטים  את  פודהורצר  יוביל  תפקידו 
שימש   )32( פודהורצר  ההשקעות.  בבית  ורכישות 
כסמנכ"ל פיתוח עסקי ב- P.I.M ה'פמילי אופיס' של 

משפחת פודהורצר מבעלי נביעות וטמפו בעבר.

תתכנס  ביטוח  כלל  של  המניות  בעלי  אסיפת   8
בחודש הבא על מנת לאשר את תנאי העסקתו של 
דני נוה כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה. הסכם 
שנים  שלוש  של  לתקופה  נחתם  נוה  של  ההעסקה 
והוא כולל שכר חודשי ברוטו של כ-110 אלף שקלים 

בצמוד למדד, זאת עבור משרה בהיקף של 85%.
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ההון,  שוק  על  הממונה  שריג,  עודד  פרופ'   9
בסוף  מתפקידו  לפרוש  צפוי  וחיסכון,  ביטוח 
כהונה  שנות  וחצי  שלוש  לאחר  הקרוב  אוגוסט 
בתפקיד. נושא פרישתו הצפויה של שריג עלה לא 
בכל  בעבר  הכחישו  באוצר  אך  לכותרות,  פעם 

תוקף כי בכוונתו לפרוש בזמן הקרוב.
לי דגן,  פרישתו של שריג מצטרפת לזו של רו"ח 
המשנה לממונה שהחלה לעבוד באגף שוק ההון 
לפני כ-11 שנים. ב- 3.5 השנים האחרונות מכהנת 
דגן כמשנה לממונה, ואחראית על תחום ביטוח 
והסדרת  פיננסי  חינוך  בריאות,  ביטוח  כללי, 

פעילות סוכני ביטוח ויועצים פנסיוניים.

טובי   מינויים חדשים בשלמה חברה לביטוח: 
החברה,  של  והמכירות  השיווק  מנהל  שמלצר, 
ממייסדיה  הוא  שמלצר  למנכ"ל.  למשנה  מונה 

של החברה. 
מינוי נוסף הוא של עו"ד לימור נוף גולן לסמנכ"ל 
מיום  החברה  את  המלווה  גולן,  נוף  בחברה. 
המשפטית  כיועצת  כיום  משמשת  הקמתה, 

ומנהלת את תחום ביטוח המשנה בחברה.

רוזנבלום- רו"ח  במשרד  שותף  איליה,  מאיר   
מיטב-דש.  של  הפנים  למבקר  מונה  הולצמן, 
לאחר  כחודשיים  בחלוף  לתפקיד  מונה  איליה 

שמונה למבקר הפנים בשירביט.

את  מסיים  האוצר  במשרד  ההון  שוק  אגף   
מטעמו  שמונה  וינשטוק,  יוסי  של  תפקידו 
שירביט.  הביטוח  חברת  על  המיוחד  למפקח 
באוצר מציינים כי הנהלת שירביט השלימה את 
וכי הממונה  תיקון הליקויים המרכזיים שנתגלו, 
נוסף  שיפור  שיבטיחו  פעולות  לחברה  התווה 

באופן ניהול עסקיה.

 סוכנות הביטוח סתיו-אורלן קיימה ביפו אירוע 
הוקרה חגיגי לסוכניה.

שיתוף  תוך   2012 במהלך  הוקמה  הסוכנות 
אורלן  סוכנות  לבין  סתיו  פיני  בין  פעולה 
הוותיקה של חגי וטל לוינסון. באירוע השתתפו 
בקבוצת  מרכז  מרחב  מנהל  לקסר,  אודי  גם 
פנסיה  קרן  מנכ"ל  אסאייג,  בן  ויהודה  מגדל 
מבטחים. במהלך הערב הודיעו מנהלי הסוכנות 
נוספים  סוכנים  השנה  עוד  לקלוט  כוונתם  על 

למערך הסוכנות.

צפרירים  עם קבוצת  הנמנים  ביטוח  סוכני   80  
השתתפו בכנס השנתי של הקבוצה שנערך במלון 
דן פנורמה בחיפה. במהלך הכנס הוצגו השינויים 

ובלעדיות  חדשות  תכניות  וכן  הביטוח  בענף 
לסוכני הקבוצה.

מצבו  על  עמד  הקבוצה,  מנכ"ל  צפריר,  אורי 
לעתיד,  הפנים  עם  הביטוח  סוכן  של  הכלכלי 
של  עמלותיו  להגדלת   התכניות  את  והציג 
של  טכנולוגיים  חידושים  וכן  ורווחתו,  הסוכן 

הקבוצה.
במהלך הכנס חולקו פרסים לסוכנים המצטיינים 
חיים,  וביטוחי  אלמנטר  בביטוחי  הקבוצה  של 
בריאות וריסקים. בנוסף הוענק אות מגן לעובדת 

המצטיינת של הקבוצה, רחלי מסאס.

בן  מיוחד  טיול  ערכה  לביטוח  חברה  שלמה   
בפראג  ביקור  שכלל  הקבוצה,  לסוכני  ימים    4
 60 כ-  מנתה  הקבוצה  שבגרמניה.  דרזדן  ובעיר 
שלמה  מנכ"ל  אומיד,  אורי  ובהם  משתתפים, 
חברה לביטוח; טובי שמלצר, המשנה למנכ"ל; 
ואתי  בחברה  ראשי  מחוז  מנהלת  וייס,  נאווה 
זיאת, מנהלת התביעות בחברה. במהלך השהות 
בפראג, נהנתה הקבוצה מביקור במפעלי יצרנית 
כלי הרכב סקודה, בו קיבלו הסברים על תהליך 
הופעה  בירה,  במבשלת  מביקור  גם  כמו  הייצור, 
ועוד.  צ'כי  פולקלור  ערב  השחור,  התיאטרון  של 
כמו כן, נהנו הסוכנים מסקירה של שוק הביטוח 
ביטוח  חברת  נציגי  על-ידי  בו  והאתגרים  הצ'כי 

מקומית. 

המילואים',  'מגן  באות  זכתה  פרימיום  פמי   
המצטיינים  למעסיקים  הביטחון  שר  אות 
במילואים.  המשרתים  לעובדיהם  ביחסם 
משה יעלון  בטקס הממלכתי ציינו שר הביטחון 
והרמטכ"ל בני גנץ כי האות ואירוע ההוקרה נועדו 
המעסיקים  של  והפעילות  העשייה  את  להבליט 
הנושאים  אנשיהם  של  מעמדם  ומיצוב  לתמיכה 

בנטל שרות המילואים וביטחון המדינה.

בסופרלנד  משפחות  הפנינג  קיימה  איילון   
עובדי  החברה,  סוכני  כ-3,500  בהשתתפות 
משרדיהם ובני משפחותיהם, אשר עמדו ביעדי 
איילון  קבוצת  עובדי  וכן  שהוגדרו,  המכירות 
של  והגיבוש  ההווי  מפעילויות  כחלק  וילדיהם, 
ומענקים  הוקרה  מגני  הוענקו  בטקס  החברה. 
מ-10  למעלה  צברו  אשר  הוותיקים,  לעובדים 
שנות עבודה, בהם גם כמה שחצו את קו ה-30. 
הטקס התקיים במעמד לוי רחמני, יו"ר איילון; 
אורנשטיין,  יעקב  איילון;  מנכ"ל  וינשל,  אמיל 
נשיא  כץ,  אודי  בחברה;  אנוש  משאבי  סמנכ"ל 
מנכ"ל  קינן,  ומוטי  הביטוח;  סוכני  לשכת 

הלשכה.
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 הפניקס חנכה את "בית הפניקס" בחיפה באירוע 
מנכ"ל  לפידות,  אייל  במעמד  שהתקיים  חגיגי 
הפניקס; יונה יהב, ראש עיריית חיפה; אורן אל-און, 
הלקוחות;  חטיבת  ומנהל  הפניקס  למנכ"ל  משנה 
מטה  ומנהל  בהפניקס  סמנכ"ל  שטובי,  שמי 
וראש  בהפניקס  סמנכ"ל  עמית,  גלעד  המכירות; 

אשכול צפון ועוד בכירים רבים בהנהלת החברה.

 איש הביטוח שלמה אייזיק ומיקי דורסמן רכשו 
את סמכויות הניהול של קבוצת הכדורסל הפועל 
יונט חולון והפכו לבעלים הרשמיים של הקבוצה. 

לאחר שנתיים במהלכן שימש כספונסר לקבוצה, 
חבר אייזיק לדורסמן, מי ששימש בעבר כבעלים 
ומאמן הקבוצה, ויחד עם איתן לנציאנו מסוכנות 

מילניום, הפכו לבעלי הקבוצה.

 צמרת ענף הביטוח בישראל ובעולם השתתפה 
הבינלאומי  הכנס  לפתיחת  הגאלה  בערב  במאי 
ה-7 לביטוח משנה TEL AVIV RE 2013 בחסות 
והתאחדות  בישראל  הביטוח  חברות  איגוד 

חברות ביטוח החיים. 
בערב שנערך במלון הילטון בתל אביב לקחו חלק 
כ-250 אורחים, בינם בכירי ענף הביטוח בישראל 
וממשרד האוצר, וכ- 150 מנכ"לים ונציגי משלחות 
של מבטחי משנה וברוקרים מחברות ביטוח משנה 
ממדינות שונות ברחבי העולם. הערב פתח את 4 
ברציפות  השביעית  השנה  זו  שיתקיים  הכנס  ימי 
בתל אביב במהלכו יקיימו מבטחי המשנה מחו"ל 
פגישות עסקיות עם חברות הביטוח הישראליות.
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ארה"ב: המלצות להגנת אזרחים 
ותיקים מפני יועצים פיננסים

המשרד האמריקני להגנה פיננסית של הלקוחות 
)CFPB( פירסם לאחרונה המלצות, במטרה לסייע 
יועצים  עם  ממפגש  להימנע  מבוגרים  ללקוחות 
בתפקידם  לרעה  שימוש  העושים  פיננסיים, 
ושירותים  מוצרים  זו  לאוכלוסייה  ומשווקים 
לצרכיה.  בהכרח  מתאימים  שאינם  פיננסיים 
פדראליים  לרגולטורים  מיועדות  ההמלצות 

ולרגולטורים הפועלים במדינות.
כדי להפחית את הסיכון והבלבול של הלקוחות 
הפיננסים  היועצים  של  הרחב  למגוון  בנוגע 
ליישם   CFPB-ה ממליץ  המדובר,  הקהל  עבור 
למבוגרים,  יועצים  למינוי  מחמירים  קריטריונים 
לרבות תקנים ייעודיים לחינוך, הכשרה והסמכה 

של יועצים כאלו. 
ייחודיים  סטנדרטים  לקבוע  מומלץ  כן  כמו 
המכירות,  אירועי  מניעת  כולל  להתנהלות, 

המוצגים כסמינרים של חינוך והדרכה.

אליאנז מרחיבה את השקעתה 
באנרגיה חלופית

של  האלטרנטיביות  ההשקעות  פלטפורמת 
פרטנרס,  קפיטל  אליאנז  אליאנז,  קבוצת 
חתמה לאחרונה על הסכם לרכישת חוות הרוח 
'מאוורה' )Maevaara( בעלת תפוקה מתוכננת 
שוודיה  בצפון  תמוקם  החווה  ואט.  מגה   72 של 
המתחדשת  האנרגיה  מפתחת  היא  והמוכרת 

.O2 השוודית, חברת
בעקבות השקעה זו, עולה התחייבותה הפיננסית 
המתחדשת  האנרגיה  לסקטור  אליאנז  של 
האירופי על 1.5 מיליארד אירו. ההשקעה כוללת 
יחד  אשר  סולאריים,  פארקים  ו-7  רוח  חוות   36
ללמעלה  הנדרשת  האנרגיה  את  לספק  יכולים 

מ-400 אלף בתי-אב. 
אליאנז תספק את המימון הפיננסי להקמת חוות 
הצלחת  בתום  עליה  הבעלות  את  ותקבל  הרוח 
התהליך. חברת O2 תנהל את הפעילות הטכנית 
 10 של  תקופה  במשך  החווה  של  והמסחרית 
לחברת  יימכר  בחווה  שייוצר  החשמל  כל  שנים. 

גוגל.

אליאנז' הגרמנית ובנק 'יאפי 
קרדי' הטורקי סיכמו על עסקת 

בנקאשורנס
חברת הביטוח הגרמנית אליאנז' והבנק הטורקי 
יאפי קרדי הצטרפו להסדר בלעדי למשך 15 שנה 
תפיץ  ההסדר  במסגרת  הבנקאשורנס.  בתחום 

אליאנז' מוצרי ביטוח ומוצרי קרנות פנסיה לכ-6.5 
סניפי   928 באמצעות  קרדי  יאפי  לקוחות  מיליון 
נכסים  מנהל  קרדי  יאפי  טורקיה.  ברחבי  הבנק 

בהיקף של כ-65 מיליארד דולר.
בנוסף הוסכם שאליאנז' תרכוש את חברת הבת של 
הבנק, יאפי קרדי סיגורטה, המתמחה בביטוח רכוש 
אמיקלילק,  קרדי  יאפי  הבת,  חברת  ואת  ותאונות 

המתמחה במוצרי ביטוח חיים ופנסיה.

מגמה מעורבת בהכנסות הבנקים 
מעמלות ביטוח

ביטוח  מוצרי  תיווך  מעמלות  ההכנסות  כל  סך 
 )BHC( הבנקאיות  האחזקות  חברות  בקרב 
ירידה של   - הסתכם ב-2012 ב-6.2 מיליארד דולר 
אשתקד  שהסתכמו  אלו  מעמלות  בהכנסה   19.5%
ב-7.7 מיליארד דולר. ממצאים אלו עולים במחקר 

שפירסמה חברת הייעוץ מיכאל ווייט.
במחקר נמצא כי 665 מתוך 1,053 חברות האחזקות 
ביטוח  עסקאות  בתיווך  עסקו  שנבדקו  הבנקאיות 
מוצרי  תיווך  מעמלות  בהכנסות  הירידה  ב-2012. 
נכסים  עם  גדולים  בנקים  ל-12  מיוחסת  ביטוח 
בהיקף של למעלה מ-10 מיליארד דולר, אשר רשמו 
יחד ירידה של 2.03 מיליארד דולר מהכנסות התיווך.
במשותף  תרמו  אמריקה  אוף  ובנק  גרופ  סיטי 
לירידה של למעלה מ-1.5 מיליארד דולר בהכנסות 
ההפרש  את  מהווה  זה  סכום  התיווך.  מעמלות 
 2012 בין  ביטוח  מוצרי  תיווך  מעמלות  בהכנסות 

ל-2011.
 BHC של  ביטוח  מוצרי  תיווך  מעמלות  ההכנסות 
או  הבנקים  שהרוויחו  ודמים  מעמלות  מורכבות 
החברות בנות שלהן ממכירת מוצרי ביטוח, מהפניות 
ביטוח  בריאות,  ביטוח  חיים,  ביטוח  אשראי,  לקבל 

רכוש או תאונות וביטוח קניין.
 BHC-וולס פרגו אנד קומפני נמצאים בראש טבלת ה
עם הכנסות של כ-1.56 מיליארד דולר מתיווך מוצרי 
סיטי  נמצאת  הרשימה  בתחתית  ב-2012.  ביטוח 

גרופ עם הכנסות בסך של כ-1.17 מיליארד דולר. 
BHC המשיכו להציג את ההשתתפות הערה ביותר 
בתיווך מוצרי ביטוח. BHC יצרו ב- 2012 הכנסות של 
ביטוח,  מוצרי  תיווך  מעמלות  דולר  מיליארד   5.29

ירידה של 24% בהשוואה לאשתקד.
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לקריאה מורחבת באתר

הורידו את אפליקצית 

 בחינם וסרקו ברקוד זה לצפיה.
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מבצעים

<< חברת הביטוח מגדל יצאה בימים אלה במבצע מכירות לנספח נכות תעסוקתית מתאונה, במסגרתו מציעה 
החברה לסוכנים אפשרות להליך חיתום מקוצר של המבוטח ומכירה טלפונית ללא הקלטה. 

המבצע הוא למכירות ללקוחות קיימים והוא כולל אפשרות גבייה מאמצעי תשלום קיים, ובמקרה של תוספת 
מקצועית - הפחתה בשיעור של 50% מהתוספת המקצועית. כמו כן תאפשר מגדל טפסי הצעה מלאים בפרטי 
הלקוחות הזכאים וכוללים סכום פיצוי חודשי לבחירה: 2,000 שקלים או 4,000 שקלים ותקופת המתנה של 14 

יום, תקופת הפיצוי תהיה 36 חודשים. 
*אין באמור כדי להקיף את כל תנאי המבצע.

יצאה במבצע סוכנים  Home'.  החברה  'שלמה  שלמה חברה לביטוח מציגה את תעריף ביטוח הדירה   >>
במסגרתו יוענקו כרטיסים להופעתו של אייל גולן שתתקיים ביולי בקיסריה. סוכן שימכור 12 פוליסות ביטוח 
דירה יזכה בכרטיס יחיד להופעה, ואילו סוכן שימכור 20 פוליסות ביטוח יזכה בכרטיס זוגי. מדובר בפוליסות 

הכוללות ביטוח למבנה, תכולה וביטוח רעידת אדמה בפרמיה מינימלית של 1,000 שקלים.

<< הראל השיקה שירות חדש 'מומחה בעת אשפוז' - חוות דעת רפואית פרטית בעת אשפוז. השירות החדש 
רופא מומחה למצב הרפואי הספציפי של  ביקור  רפואי מקצועי בעת אשפוז,  צוות מוקד  על-ידי  ליווי  מספק 
החולה במחלקה במהלך האשפוז, מתן חוות דעת רפואית על-ידי הרופא המומחה, מתן מידע וייעוץ, כולל ליווי 

של עובדת סוציאלית לפי הצורך וכן ליווי המוקד הרפואי גם 14 יום לאחר האשפוז. 

<< הכשרה השיקה את 'מגן לעתיד' כחלופה לביטוח המנהלים ללא המקדם הקצבה המובטח. 
המוצר מעניק במקרה של פטירת המבוטח בטרם עת תשלומים חודשיים כחלופה למשכורת החודשית ממועד 
הזכאות ועד תום תקופת הביטוח. כך יתאפשר למבוטחי הכשרה לשמור על יציבות כלכלית ללא פגיעה בהכנסות 
המשפחה. במקביל לתשלום החודשי, הכשרה תמשיך להפריש את ההפקדות השוטפות שהמבוטח ומעסיקו 

היו נוהגים להפריש לחיסכון פנסיוני. זאת, על מנת ליצור המשכיות לפנסיה העתידית של המשפחה.

שמטרתה  קבוצה  הוקמה  מבוטחים,  כמיליון  עבור  הסיעודיים  הקולקטיבים  הביטוחים  הפסקת  בעקבות   >>
להציע תכניות סיעוד חלופיות עבור המבוטחים. הקבוצה תספק מידע עדכני במעבר לסיעוד אישי. בין השותפים 
כבדיאל, לשעבר  יצחק  יהלום;  שאול  חבר הכנסת לשעבר  סיעוד;  לבניית תכניות  ברומר, מומחה  דב  לדרך: 
מנהל סניף בביטוח הלאומי; דוד פיקו, יועץ כלכלי לבריאות וסיעוד בבית החולים איכילוב; ואלי שמעוני, מנהל 

ביטוח חיים בסוכנות סיני.

<< איגוד לשכות המסחר הקים לאחרונה את איגוד יועצי המשכנתאות 
בישראל. במסגרת פעילותו, יפעל האיגוד להסדרת תחום הייעוץ ולפיקוח 
יועצי המשכנתאות  והבנקים. בראש איגוד  נותני השירות הפרטיים  על 

הישראלי יעמוד רונן עקיבא, מנכ"ל חברת ארד משכנתאות.

לעובדי  המיועד  כללי  בביטוח  קורס  אלה  בימים  השיקה  הפניקס   >>
תחום  הלקוחות,  חטיבת  עם  בשיתוף  נבנה  הקורס  הסוכנים.  משרדי 
יוני-יולי.  במהלך  ומתקיים  עסקית  למצוינות  והמרכז  הכללי  הביטוח 
הקורס יעסוק בנושאי ליבה בעשייה היומיומית במשרד הסוכן, כדוגמת 
בנוסף,  העסקיות.  והפוליסות  הדירה  פוליסת  הרכב,  ביטוח  עולם 
במסגרת התכנים המועברים, ייחשפו המשתתפים לחוק חוזה הביטוח 
ידי עו"ד  יועברו על  ואחריותו החוקית של סוכן הביטוח, נושאים אשר 

אריה אריאלי, סמנכ"ל בכיר והיועץ המשפטי של הפניקס.

ללימודי  תכנית  השיק  בירושלים,  העברית  האוניברסיטה  של  שלוחה  מגיד,  מכון   >>
אקטואריה. 

משתתפי התכנית יעברו הכנה לבחינות ההסמכה, לקראת קבלת ההסמכה כאקטואר 
ייעודיות: ביטוח אלמנטרי, ביטוח חיים,  בכיר. התכנית מציעה ארבע מגמות לימודים 

ביטוח פנסיוני וביטוח בריאות. 





מרענן  משב  איתה  הביאה  הטכנולוגית  הקידמה 
המאפשר ליחסי ספק-לקוח התנהלות שאינה בהכרח 

פיזית, אלא יכולה להתקיים גם בעולם הווירטואלי.
בבנק.  פעילות  למשל:  לכך,  רבות  דוגמאות  ישנן 
הבנק,  בסניפי  עוד  מבקרים  אינם  רבים  לקוחות 
דרך  היום  לעשות  ניתן  מהפעולות  שרבות  משום 
משאבים.  לחסוך  ובכך  )המאובטח(,  האינטרנט  אתר 
כמובן  הצטמצם,  הבנקים  סניפי  מספר  מכך  כתוצאה 
גם מספר העובדים. ימי ושעות פעילות הבנק התקצרו 
בשעות  ראשון  ביום  לדוגמא,  יחסי.  באופן  הם  אף 
גרה,  אני  בה  בעיר  התעשיה  באזור  עברתי  הבוקר 
וכשעברתי ליד סניף בנק ראיתי שלט "סגור". כלומר 
ניתן לחסוך במשאבים של פתיחת סניף )חשמל, מיזוג, 

הפעלת מחשבים(, שעות עבודה של פקידים וכדומה.
קניית  נוספים:  רבים  בתחומים  גם  דומה  המצב 
של  האינטרנט  אתרי  דרך  אפשרית  מצרכים 
הזמנת  טיסה,  כרטיסי  הזמנת  השונות,  הרשתות 
משרדי  גם  כך  ועוד.  שונים  חפצים  רכישת  מלונות, 
עוד  משחק  אינו  הפיזי  מיקומם  הביטוח.  סוכן 

תפקיד ביחסי ספק-לקוח.
מניסיוני, ומהיכרותי, אני יכולה להעיד כי לקוחות 
רבים של הסוכנויות אותן אני מלווה אינם בהכרח 
בו נמצאת הסוכנות. אין שום קושי לטפל  מהאזור 
הביטוח  סוכנות  כאשר  מירושלים  מבוטח  בתיק 
הלקוח  בין  הממשק  ולהיפך.  אביב,  בתל  נמצאת 
לבין סוכן הביטוח עבר להתנהל בעולם הווירטואלי. 
האלקטרוני,  הדואר  דרך  מתבצעת  התכתובת 
 – החכם  הטלפון  דרך  ומתמעט(,  )הולך  פקס  או 
הפיזי  והקשר  טקסט,  הודעת  או  שיחה  באמצעות 
נהפך למצומצם. באופן זה ברור כי גם סביבת הסוכן 
השתנתה בגלל השינויים הטכנולוגיים ולכן נדרשת 

ממנו היערכות בהתאם: 

מערכות מחשוב: ככל שמערכת המחשוב תהיה   
כך  מרחוק,  שליטה  המאפשרת  יותר  משוכללת 

ניתן לספק תשובות בכל שעה ומכל מקום.

 שקיפות: העבודה דרך אתר האינטרנט מאפשרת 
בתיק  לצפות  יכול  הוא  בו  ללקוח,  אישי"  "אזור 

הביטוח שלו בזמנו החופשי.

 שינוי ערכים: הצורך בשפה אחידה בהתקשרויות 
סמלים  שפת  של  ללידתה  הביא  אלקטרוניות 
מצרפים  כאשר  ה"צרופה".  סמל  למשל  חדשים. 
מסמך, מופיע סמל האטב, המבוטח יכול לפתוח 
לשמור  לעצמו,  להדפיס  המסמך,  את  ולקרוא 
בעתיד.  בו  ולהשתמש  המתאימה  בתיקיה  אותו 
במשלוח  הסוכן  לעזרת  להזדקק  מבלי  זאת  כל 
ניירת בדואר, לבדוק האם קיבל או שמא המסמך 
משום  על-זמנית  הופכת  הנגישות  בדרך.  אבד 
יחפוץ  בה  עת  בכל  במחשב  נמצא  שהמסמך 

המבוטח לעלעל בו שוב.

באופן  לחתום  האפשרות  דיגיטלית:  חתימה   
צילומים  ניירת,  כגון  במשאבים  חוסכת  דיגיטלי 
להם  יש  אשר  רבים  סוכנים  פגשתי  וכדומה. 
אפשרות החתמה דיגיטלית על גבי מחשב  הלוח 
רב,  עבודה  זמן  נחסך  ובכך  שלהם,  )טאבלט( 
לשגר  ניתן  המבוטח,  חתימת  לאחר  מיד  שכן, 
הגורמים  לכל  )חוקית(  החתום  המסמך  את 
למעקב  המסמך  שמירת  כולל  בדבר,  המטפלים 
גם  לחסוך  עשויה  זו  פעולה  טיפול.  ולהמשך 
הסוכן,  במשרד  אדם  בכוח  הצורך  את  בעתיד 
שיטפלו  עובדים  להחזיק  צורך  יהיה  שלא  משום 

בכל הטפסים הללו.

את  משנה  הווירטואליות  הווירטואלי:  העולם   
הדרך שבה אנו מקבלים החלטות.

יוצרים  אינטראקטיביים  תקשורת  אמצעי 
בסקייפ,  שימוש  לדוגמא:  למשתמש,  שקיפות 
שירות  נותן  עם  שיחה  וגם  למיניהם,  בצ'אטים 
את  מכירים  אנו  הביטוח  בענף  וירטואלי. 
סימולטור חישוב הפנסיה. כל כך פשוט להכניס 
ולשנות  למשל,  הפנסיה  חישוב  לצורך  נתונים 
זאת  כל  שונים,  נתונים  הקשת  באמצעות  אותם 
על מנת לתאר תרחישים שונים שעשויים לקרות 
בעוד כמה שנים. בכך, ניתן לאפשר פתרון בעיות 

עסקיות ואישיות בקלות רבה. 

הכותבת הינה יועצת ארגונית 
המתמחה בענף הביטוח
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הממשק בין הלקוח לסוכן הביטוח החל להתנהל בעולם 
הווירטואלי, והקשר הפיזי נהפך למצומצם | סביבת הסוכן 

חייבת להתאים את עצמה לעידן החדש

סוכן הדור הבא

גיליה משולם
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סיכון סביר
בית משפט השלום בתל אביב דחה תביעה של מבוטח 
נגד עיריית ראשון לציון וכלל ביטוח, בדרישה לקבלת 
פיצויים בגין נזקי גוף, לאחר שמעד ונפל על המדרכה 
בלילה גשום. בית המשפט קבע כי מדובר בסיכון סביר 

ושלא ניתן להבהיר מהי סיבת הנפילה.
החשיכה  בשעות  ירד  שהתובע  נטען,  התביעה  בכתב 
לתחנת  להגיע  וביקש  לציון  בראשון  שירות  ממונית 
אוטובוס ברחוב סמוך. "בעת שירד מהמונית ירד גשם, 
המקום היה מלא שלוליות, המדרכה היתה מלאה במים 
והמקום היה חשוך ללא תאורה מוסדרת. התובע החל 
מיועד  שהיה  במדרכה  בבור  רגלו  נתקעה  ואז  ללכת 
לנטיעת עץ, שהיה מוסתר ומכוסה במים". התובע נפל 

ונפגע בכתפו הימנית, באגן וברגלו הימנית.
נפל,  כי  להוכיח  הצליח  התובע  כי  קבע  המשפט  בית 
לנפילה  ואת הסיבה  הוכיח את מקום הנפילה  אך לא 
בראיות מספיקות. עוד קבע השופט "כי מדובר בסיכון 
הזהירות  חובת  את  להטיל  מקום  אין  בגינו  סביר 
בית  הופרה".  זו  חובה  כי  הקביעה  ואת  הקונקרטית 

המשפט קבע כי כל צד יישא בהוצאותיו.

בית המשפט: בהתנהגותה האריכה 
המבטחת את תוקף הביטוח

כי  לאחרונה  קבע  אביב  בתל  השלום  המשפט  בית 
עבודה,  כושר  אובדן  בגין  תשלום  גביית  המשך  בעצם 
לצד המשך הפקת מסמכים אשר עלולים להטעות את 
המבוטח, חידשה מנורה מבטחים את רכיב אובדן כושר 
העבודה של התובע, על אף שנקבע בהסכם כי הוא תקף 
למשך 10 שנים. כך הוקנתה לתובע זכאות להמשיך את 

הכיסוי הביטוח, בכפוף להשלמת מלוא דמי הביטוח. 
"ככל שבכוונת הנתבעת היה להמשיך ולגבות את דמי 
הביטוח, היה עליה לפנות לתובע ולקבל את הנחיותיו 
עשתה  לא  "הנתבעת  המשפט.  בית  קבע  בעניין", 
לטענתה  אך  זהים,  ביטוח  דמי  לגבות  המשיכה  כן, 
ביטלה את הכיסוי הביטוחי בדבר אובדן כושר עבודה. 
וגבתה  המשיכה  הנתבעת  תקינה.  אינה  זו  התנהלות 
עבודה,  כושר  אובדן  בגין  הביטוח  דמי  את  מהתובע 
והתובע,  החוזר,  בדיני  כמובנה  'הצעה'  בכך  נתנה 
'קיבול'  בכך  ביצע  הפרמיה  את  ושילם  המשיך  אשר 
זמן.  הגבלת  ללא  הביטוחי  הכיסוי  תוקף  הוארך  ובכך 
מהתחייבויותיה  כיום  להתנער  יכולה  אינה  המבטחת 
לאחר שגבתה דמי ביטוח במשך תקופה כל כך ארוכה 
תחת כותרת של מרכיב בפוליסה, אשר לטענתה אינו 

עוד חלק מהפוליסה", נכתב בפסק הדין.

חשיבות תיעוד הרפואי הראשוני 
לקביעה כי מדובר בתאונת דרכים

נפגע  של  תביעה  דחה  בחיפה  השלום  משפט  בית 
תכיר  כי  בדרישה  ביטוח,  כלל  נגד  שהוגשה  בתאונה 
בחוק  כהגדרתה  דרכים  כתאונת  שעבר  באירוע 

הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים. 
לטרקטור  עלייתו  בזמן  כי  נטען  התביעה  בכתב 

גידור,  עבודות  במהלך  בנסיעתו  להמשיך  במטרה 
אשתו  שמאל.  ביד  ונפגע  הטרקטור  ממדרגות  נפל 
רפואי.  טיפול  קיבל  שם  חולים,  לבית  אותו  פינתה 
המוסד  ידי  על  עבודה  כתאונת  הוכרה  התאונה 
לביטוח לאומי, ולתובע נקבעה דרגת נכות לצמיתות 

בשיעור של 19%. 
התובע  כי  וקבע  התביעה  את  דחה  המשפט  בית 
לא עמד בנטל הוכחת נסיבות התרחשות התאונה. 
על פי כתב התביעה לא היו עדים לתאונה. במקרה 
לעדות:  בסיוע  צורך  יש  הדין,  בפסק  נכתב  כזה, 
רפואי. דברים שיחזקו את  ותיעוד  מסמכים שונים 
התובע  "גרסת  לאירוע.  היחידה  בעדות  האמון 
נסיבות  מבחינת  לא  כשלעצמה,  מסתברת  אינה 
קבע  שנגרמה",  הפגיעה  מבחינת  ולא  ההתרחשות 
הוצאות  לנתבעת  התובע  את  וחייב  המשפט  בית 

ושכר טרחה בסכום כולל של 10,000 שקלים.

בית המשפט: יש להעביר לאישה את 
חלקה בפנסיית הבעל לאחר ניכוי מס

האישה  אך  נישואין,  שנות   23 לאחר  נפרדו  זוג  בני 
שנערך  הסכם  במסגרת  מבעלה.  להתגרש  סירבה 
זכאית  שהאישה  המשפט  בית  קבע  השניים  בין 
הבעל  שיקבל  הפנסיה  מזכויות  מחצית  לקבלת 

ממקום עבודתו לאחר שיצא לגמלאות.
עם זאת, כ-5 שנים לאחר שנפרד הזוג, חתם הבעל 
הועסק,  בה  מהחברה  מוקדמת  פרישה  הסדר  על 
מוקדמת.  חודשית  פרישה  גמלת  קיבל  במסגרתו 
על  עיקול  האישה  הטילה  מכן,  לאחר  כשנתיים 
הבעל  שמקבל  החודשית  הגמלה  מכספי  מחצית 
הבעל  קיבל  אותו  הסכום  הצטמק  כך,  מהחברה. 
לעומת  מסים,  תשלום  בשל  ממחצית  פחות  לכדי 
המשפט  בית  הברוטו.  ממחצית  שקיבלה  האישה 
בנוגע  האישה  שהגישה  בערעור  דן  בחיפה  המחוזי 
זכאית  היא  לו  הסכום  את  לחשב  יש  אם  לשאלה 
וקבע  המס,  ניכוי  לאחר  או  הגמלה  של  מהברוטו 
ניכוי  לאחר  רק  כלומר  הוגנת,  חלוקה  לבצע  שיש 
כי  נקבע  הבעל,  לטענת  בניגוד  זאת,  עם  המס. 
לפנסיה  נחשבת  המוקדמת  הפרישה  בגין  הגמלה 
זכאית  אינה  האישה  ממנו  לשכר  ולא  ממש  של 

לקבל נתח.

הצעת החוק לחלוקת הפנסיה לאחר 
גירושים אושרה בקריאה ראשונה

הצעת חוק המעניקה לאישה גרושה זכויות בכספי 
לאחרונה  אושרה  לשעבר  בעלה  של  הפנסיה 

בקריאה ראשונה. 
הצעת החוק, שנועדה לאפשר חלוקה אמיתית של 
זכויות פנסיה כחלק מפירוק השיתוף בין בני הזוג, 
מסוג  הפנסיה  זכויות  של  רוחב'  'חלוקת  יוצרת 
מבני  אחד  כל  בידי  שיותיר  באופן  צוברת,  פנסיה 
הזוג 'תיק' פנסיה עצמאי אותו הוא יכול לנהל ואף 

להוסיף ולצבור בו זכויות.

קה
סי

ופ
ה 

יק
חק

68  |  גיליון 38 | יולי 2013



בקרוב: המוסדיים יחויבו לבצע 
מאזן דמוגרפי בכל רבעון 

פרופ' עודד שריג, הממונה על שוק ההון, ביטוח 
שעדכון  מוצע  בה  חוזר  טיוטת  פירסם  וחיסכון, 
של  והפנסיות  של המבוטחים  הצבורות  היתרות 
גירעון אקטוארי הנובע  בגין עודף או  פנסיונרים 
ולא  רבעון,  מדי  יבוצע  דמוגרפיים  מגורמים 
למבוטחים  הצבורה  היתרה  של  עדכון  יתבצע 
בתיקון  נכללו  בנוסף  הדמוגרפית.  התשואה  לפי 
זה הוראות לגבי דו"ח תנועה בעודף אקטוארי או 

בגירעון אקטוארי.
חודש  מדי  מפרסמות  הפנסיה  קרנות  כיום 
התשואה  אומדן  את  ה'פנסיה-נט'  באמצעות 
ניכרת  סטייה  קיימת  לעתים  אך  הדמוגרפית, 
התמותה  שיעורי  של  הריאליים  מהנתונים 

והנכות.
נתונים  הקרנות  מפרסמות  לשנה  אחת  רק   
מדויקים, ומשנות בהתאם את עלויות הריסקים. 
במהלך  כספיו  את  לנייד  עשוי  שעמית  יוצא  כך 
השנה עם עודף או חיסרון אקטוארי שלא משקף 
האוצר  יחייב  זה,  חוזר  במסגרת  שצבר.  מה  את 
אחת  מבוקר  דמוגרפי  איזון  לבצע  הקרנות  את 
עדכון  השנה  בתחילת  שבוצע  מאחר  לרבעון. 
צפוי  השניים  בין  השילוב  הריסקים,  לתעריף 
ניוד  לצמצם בצורה ניכרת את הסטייה ולאפשר 
המציאות.  את  נכונה  המשקפת  בצורה  כספים 
הכספיים  הדוחות  על  יחולו  זה  חוזר  הוראות 

לשנת 2013 ואילך. 

האוצר פירסם את נוסח הדוח 
השנתי המקוצר בחיסכון הפנסיוני

חוזר הקובע  פירסם את  טיוטת  אגף שוק ההון 
את נוסח הדוח השנתי והרבעוני המקוצר החדש 
להעביר  מחויבים  המנהלים  הגופים  יהיו  אותו 
לחוסכים הפנסיוניים החל מהדוח השנתי לשנת 

.2014
על  המוטלות  הגילוי  חובות  את  מרחיב  "החוזר 
גופים מוסדיים ומפשט את המידע המוצג בו, כך 
יעיל לעמיתים  ובקרה  שהדוח ישמש כלי מעקב 

ולמבוטחים על מוצרים אלה",
העמית,  פרטי  יופיעו  החדש  הנוסח  במסגרת 
תנועות  הפנסיה,  מקרן  הצפויים  התשלומים 
וכן  הנוכחית  השנה  במהלך  החיסכון  בחשבון 
פירוט הפקדות לחשבון בשנה הנוכחית. המידע 
לדוחות  בניגוד  אחד,  בודד  עמוד  על  יופיע  כולו 

הקיימים כיום הפרושים על פני כמה עמודים.

המפקח מגדיר כללי דיווח בנוגע 
להפקדות הפנסיוניות

תקנות  של  טיוטות  פירסם  ההון  שוק  אגף 
הכוללות הוראות בנוגע לאופן העברת הפקדות 

המעסיק.  ידי  על  הגמל  לקופות  פנסיוניות 
התקנות החדשות מטילות על המעסיק אחריות 
על  המוטלת  זו  לצד  הדיווח,  להליך  משותפת 

החברות המנהלות. 
תשלומים  הפקדת  על  הדיווח  הטיוטה,  פי  על 
המעסיקים  ממוכן.  באופן  ייעשה  גמל  לקופת 
ההפקדות  אודות  מפורט  דיווח  להעביר  יחויבו 
של כל עובד ומידע על סך התשלומים שהופקדו 
לקופה. הדיווח אמור לכלול גם פרטים ביחס לכל 
רכיב שכר בגינו מופקדים תשלומים לקופת גמל 
עבור כל עובד. הטיוטה כוללת גם הוראות לעניין 
הגמל  קופות  חשבון  מרכיבי  של  ורישום  חלוקה 

והרשומות הנפרדות.
היזון  במתן  המנהלות  החברות  יחויבו  בנוסף, 
חוזר ממוכן למעסיק בגין הדיווח על ההפקדות. 
שלוש  מתום  יאוחר  לא  יינתן  הראשוני  ההיזון 
למועד  העוקב  העסקים  יום  מתחילת  שעות 
העברת הדיווח על ידי המעסיק. ההיזון המסכם 
ממועד  עסקים  ימי  שלושה  עד  למעסיק  יישלח 

העברת הדיווח.

האוצר מסדיר את זיהוי 
המשתמשים וניהול ההרשאות 

במסלקה הפנסיונית
פרופ' עודד שריג, הממונה על שוק ההון, ביטוח 
את  המסדירה  חוזר  טיוטת  פירסם  וחיסכון, 
במסלקה  הרשאות  וניהול  המשתמשים  זיהוי 
בתאגיד  רישיון  בעל  הטיוטה,  פי  על  הפנסיונית. 
המחובר למסלקה באמצעות תשתית מאובטחת 
המסלקה  בבעלות  ייעודיות  כספות  של 
 web כדוגמת  אחר  מוצפן  ערוץ  ובאמצעות 
service, שמקיים את התנאים הקבועים בתקנה 
פיננסיים  שירותים  על  הפיקוח  לתקנות  17)ב( 
לא  הקבועים,  ולקוחות  משתמשים  זיהוי  לעניין 
פיזי  התקן  באמצעות  למסלקה  להתחבר  יידרש 

אישי.
יצוין כי סעיף 17 בתקנות קובע הוראות כלליות 
את  וממונה  ולקוחות,  משתמשים  זיהוי  לעניין 
הממונה על שוק ההון להורות שעובד מטעמו של 
משתמש לא יידרש להתחבר למסלקה באמצעות 

התקן פיזי אישי. 
היא  החוזר  בטיוטת  המופיעה  נוספת  הוראה 
למסלקה  המחובר  תאגיד  שהוא  רישיון  בעל  כי 
לאפשר  רשאי  האינטרנט,  באמצעות  הפנסיונית 
עובדיו  מקרב  היותר  לכל  רישיון  בעלי  לחמישה 
סליקה  ממערכת  שנתקבל  במידע  לצפות 
זאת,  אחר.  עובד  לבקשת  מרכזית  פנסיונית 
בתנאי שמורשה חתימה בתאגיד העביר לחברת 
הפנסיונית,  המסלקה  את  המפעילה  סוויפטנס, 
רק  תעשה  במידע  הצפייה  לפיו  חתום  תצהיר 

לצורך ייעוץ פנסיוני או שיווק פנסיוני.
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יופי 
ובריאות

הבשמים שיעשו לך את הקיץ
ניחוח גברי

שלומי יובל
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הגברים המעודכנים יכולים ליהנות בקיץ הקרוב ממגוון בשמים בניחוחות 
חדשים ומרעננים. בימים אלה משיקות החברות השונות בשמים 

במהדורות מיוחדות ואף מהדורות אספנים מוגבלות | כל החידושים 
בעולם הניחוח הגברי לקיץ 2013

DKNY מהדורת אספנים, 
בהשראת האיורים של 

האמן קית' הרינג
DKNY man Art :שם הבושם
ניחוח: תערובת עוצמתית של 
הל וברגמוט נפתחת לג'ינג'ר 

מתובל וללב של צמחים. 
ברוש ולבנדר מחזקים את 

התווים התחתונים הפריכים 
והאסרטיביים ומשאירים 

אחריהם שובל לוהט 
ופרובוקטיבי. 

מחיר: א.ד.ט 100 מ"ל, 350 
שקלים.

LACOSTE חוגג 80 שנות חדשנות 
עם השקת בושם חדש

 EAU DE LACOSTE :שם הבושם
 L.12.12 NOIR

הניחוח: נפתח בבריזה קיצית ומרעננת 
של תווי אבטיח קרירים. בהמשך 

נחשפת ארומה חמימה של בזיליקום 
מצרי מלווה בהדים ארומטיים של 
לואיזה )וורבנה( ואזוביון )לבנדר(. 

תווי קשמרן, קומארין ופצ'ולי 
העוטפים את העור.

מחיר: א.ד.ט 100 מ"ל, 449 שקלים.

CARTIER משיק 
לראשונה בישראל בושם 

לגברים 
 CARTIER :שם הבושם

DECLARATION DUN SOIR
הניחוח: מתובל ועצי 

ומבוסס על תבלינים קרים 
בהשראת פרח דמיוני 

המשלב מתיקות וטוב לב עם 
אגרסיביות גברית.

מחיר: א.ד.ט 100 מ"ל 430 
שקלים. מחיר ל- 50 מ"ל, 

295 שקלים.

 ,Ermenegildo Zegna
מותג האופנה משיק ניחוח 

חדש לגבר
UOMO :שם הבושם

הניחוח: שילוב חסר תקדים של 
שני מרכיבים חזקים: האחד מן 
 ,Zegna Bergamot - הטבע

הדר אצילי, 
והאחר, פיתוח של המדע, התו 

 Violettyne ,הפרחוני הייחודי
Captive, ממשפחת הסיגליות. 

מחיר: א.ד.ט 100 מ"ל, 650 
שקלים.

DIESEL משיק בושם גברי חזק, 
חושני וסקסי 

FUEL FOR LIFE SPIRIT :שם הבושם
הניחוח: התו העליון פותח עם ניחוח 

פירותי של אשכולית המפנה את 
הדרך באיטיות לתו פיקנטי מפתה 

של ברגמוט וקינמון. תו מרכזי 
פרחוני חושני ואינטנסיבי של גרניום 
מובחר מתמזג עם אקורד של איריס 

המועשרים בעוצמה מפתה של פריחת 
התפוז. 

מחיר: א.ד.ט 75 מ"ל – 464 שקלים, 
125 מ"ל, 520 שקלים.

ז'אן פול גוטייה משיק 
במהדורה מוגבלת בושם 

חדש בהשראת קעקועים 
 Under your :שם הבושם

skin
הניחוח: התווים העליונים 

- נפתחים בלבנדר היוצר 
תחושת חושניות המלטפת 

את העור עם ניחוחות 
ארומטיים של מנטה והל. 
תווי הלב - מתבססים על 

תווים ירוקים של עלים 
ודשא קצוץ אשר מבססים 

את עצמם ומתמזגים באופן 
מושלם עם התו התחתון 

המורכב מווניל, מושק 
ואלמוג.

מחיר: א.ד.ט 125 מ"ל, 249 
שקלים.

Fcuk משיק בושם חדש 
בהשראת חיי הלילה 

 Fcuk Late Night :שם הבושם
הניחוח: תו עליון - פרי הדר 
איטלקי, אפרסק ורימון, תו 

אמצעי– ציפורן והל, עם לבנדר 
ונגיעה של שומר, תו בסיסי - 

פצ'ולי עם נגיעות עץ ענבר ווניל.
מחיר: א.ד.ט 100 מ"ל, 149 שקלים.

קרולינה הררה משיקה את הבושם 
הנצחי 212 במהדורה קיצית 

 Limited Edition 212 :שם הבושם
Carolina Herrera 2013

ניחוח: נגיעה בלתי נמנעת של ג'ין 
טוניק בשילוב של לימון והל מעורבים 

עם תווי הדרים כגון מנדרינה 
ואשכולית. הקרירות של פרח היסמין. 

חושניות חמימה מושגת מניחוחות 
פצ'ולי, מאסק ותווי עץ קלאסיים.

מחיר: א.ד.ט 100 מ"ל, 505 שקלים. 
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TECHNOLOGIES

סימולטורי ביטוח - פרט, בריאות,
 מנהלים + השוואה בין החברות

טפסים חכמים של 7 חברות 
ביטוח ו-8 בתי השקעות

שאלונים רפואיים, שאלוני מקצועהשתלת פרטי סוכן ולקוח לטופס

מסמכי הנמקה וגילוי נאות עם 
חישובי קצבה וחסכון, כוללים 

תשואות מעודכנות.

info@emdatech.co.il huli@emdatech.co.il 03-6134220

www.emdatech.co.il

03-6134220info@emdatech.co.il



יקב רקנאטי נערך א ירוע הטעימות השנתי של 
השנה בחצר היקב. 

בוטיק  ליקב  מצוינת  דוגמה  הוא  רקנאטי  יקב 
שגדל והתפתח וכיום הוא מייצר כמיליון בקבוקים 
לשנה. היקב, שנמצא בעמק חפר, הוקם בשנת 2000 
רקע  על  בישראל  רבים  יקבים  קמו  בה  תקופה   –
שצברג,  גיל  הוא  הראשי  היינן  בענף.  גדולה  תנופה 
הידועה  בקליפורניה,  דיוויס  אוניברסיטת  שלמד 
בענף הייננות, והוביל את יקב אמפורה במשך שנים. 
וזכה  מאוד  איכותיים  יינות  היקב  הפיק  בתקופתו, 

לתשבחות רבות.
רבות דובר על השינוי בטעמים שעברו יינות היקב 
בעקבות כניסתו של שצברג לתפקיד. שצברג מעיד 
כי סגנון העשייה של היין כיום הרבה פחות אגרסיבי, 
נעוץ,  ההבדל  לגמרי.  מסכים  אני  עמה  קביעה 
בחביות  שימוש  נעשה  שכיום  בכך  שצברג,  מסביר 
עדינות יותר ובהשריה קצרה יותר של התירוש עם 
הקליפות. השרייה ארוכה מקובלת, למשל, בבורדו, 
יינות  של  הגדולה  לעוצמתם  הגורמים  אחד  והיא 
יינות  של  מאוד  הארוכה  היישון  וליכולת  האזור 

צרפתיים אלה.
היקב,  מיינות  מגוון  לטעימה  הוגשו  באירוע 
ביותר,  לעוצמתיים  ועד  והמרעננים  מהקלים  החל 
ניתנה  כן  כמו  עתידיים.  יינות  טעימת  ונערכה 
להמשיך  שתאפשר  כזו  עתידית,  לרכישה  אפשרות 
וליישן את היין בחביות ביקב ולקבלו כשהוא מוכן 
לשתיה - לפיכך המחיר נמוך, לעיתים משמעותית, 

מהמחיר העתידי בחנויות.
אם  גם  עתידית,  טעימה  כי  לציין  המקום  כאן 
פתוחה לקהל הרחב, דורשת הבנה לא מעטה ביין, 
מוכנים  אינם  עדיין  היינות  רבות  שפעמים  משום 
קשה  ולפיכך  סופית,  מאוזנים  ואינם  לשתייה 

להעריך, אם בכלל, מה יהיה טעמם בסוף התהליך.

היינות
יין  זהו  הרוזה.  יין  את  טעמנו  לאירוע  בכניסה 
למזג  מאוד  ומתאים  מצונן  המוגש  ומרענן,  ורדרד 
מעט  צבע  ליין  בקיץ.  בעיקר  הישראלי,  האוויר 
חזק וסמוק יחסית ליינות רוזה אופייניים, ניחוחות 
ארוכה  וסיומת  זה  ליין  האופיינית  אשכולית, 

ופירותית. זהו יין קל ומצוין. 
של  היחיד  הכרם  יינות  הוגשו  ארוך  שולחן  על 
המופקים  יינות  אלה   .(Single Vineyard( היקב 
ובדרך  בלבד,  מסוים  אחד  מכרם  שנבצרו  מענבים 

כלל הם ידועים כיינות איכותיים ויקרים יותר. 
לבנון"  "כרם   2010  (100%( סוביניון  קברנה 
כ-15  שהה  היין  ובניחוח,  בטעם  מורכב  יבש,  הוא 
חודשים בחביות עץ, 30% מהן חדשות ומכיל 14.5% 

אלכוהול.
למרלו )100%) רזרב 2010 "כרם מנרה" ניחוחות 
ופלפל  אדמה  מעט  קצוץ,  עשב  ירוק,  פלפל  של 
שחור. היישון בחביות דומה לזה של עמיתו הקברנה 

מכרם לבנון, והוא בעל 14% אלכוהול.
מחירם של שני היינות האחרונים נע בין 85-100 

שקלים לבקבוק.

יינות עתידיים
יין  הראשונה  בפעם  היקב  ייצר   2012 בשנת 
צרפת  בדרום  שמקורם   ,(100%( מרסלאן  מענבי 
של  הכלאה  הוא  זה  זן  בסיציליה.  גם  גדלים  והם 
בעצמו  הוא  )שאף  הידוע  סוביניון  הקברנה  ענב 
הכלאה של קברנה פרנק וסוביניון בלאן האצילים) 
הענבים  גדלים  בארץ  כאן  גרנאש.  הענבים  זן  ושל 
של  יישון  עובר  היין  הגולן.  שברמת  צבי  בקדמת 
קלייה  שעברו  צרפתי  אלון  עץ  בחביות  חודשים   12
בחביות  שנה  כחצי  שהה  היין  מבינונית.  יותר  מעט 
אלה עד הטעימה. היין מפגין גוף בינוני-מלא, צבע 
ארגמן כמעט אטום, עדיין לא מאוזן לחלוטין. בפה 
וטאנינים  ביובש  משולבת  קלה  מתיקות  מורגשת 

מאוזנים, ובאף ניחוחות אשכוליות ואגס.
סירה ויונייה רזרב 2012 הופק מ-97% ענבי סירה 
והיתר ויונייה. צבעו אדום רובי עמוק, ניחוחו פירותי, 
המתיקות מורגשת, טאנינים בולטים, רוזמרין, וניל 

וסיומת ארוכה.
מציג   2012 פרא"  "כרם  רזרב   )100%( קריניאן 
ניחוחות של צימוקים אדומים, מעט שמנת מתוקה 
)כנראה מן התסיסה שעובר היין) והוא אדום רובי 
עמוק אטום. בטעם ישנה מתיקות, טאנינים בולטים 
בניחוח  מלווה  קצרה  מעט  וסיומת  מרירות  כרגע, 

של תות שדה.
דוגמה מצוינת ליכולת להעריך יינות עתידיים היא 
הספיישל רזרב 2011, שהוגש לטעימה, ובו עדיין רב 
הנסתר על הגלוי. זהו יין הדגל של היקב, בדרך כלל 
לשתייה.  מוכן  הוא  כאשר  ומורכב  מאוד  עוצמתי 
אינם  עדיין  ביין  המרכיבים  זה  שבשלב  מפתיע  לא 

משתלבים עד תום.
ימות  בכל  מראש  בתיאום  ביקב  לבקר  ניתן 

השבוע, כולל בשישי.

תרבות 
היין

מה השינוי שהביא עמו היינן הראשי? מהי רכישת יין עתידית?
רשמים מהטעימה השנתית ביקב רקנאטי בעמק חפר

חביות עדינות והשריה קצרה

רפאל בן יוחנן
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מוזגים ספיישל רזרב בחדר החביות של היקב

היינן גיל שצברג מוזג מרסלאן

דוכן הגבינות של משק "יעקובס"
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 הקורס מיועד למשווקים / יועצים / סוכני ביטוח

 הקורס מורכב מהעשרה בידע תיאורתי + סדנאות + פרוייקטים 
המשלבים מחקר וביצוע

עליו  ללקוחותיו  נכון  ייעוץ  לספק  יוכל  הפרישה  שמתכנן  בכדי 
להכיר הן את כלל סוגי התכניות הפנסיוניות הקיימות  על ההיבטים 
רלוונטיים  המיסוי  היבטי  את  והן  בהם  וההשקעתיים   הביטוחיים 

לכלל נכסיו של הלקוח.

לאיגום  מיומנויות  הלומד,  אצל  יפותחו  פרישה,  מתכנני  בקורס 
וביצוען  הסקת מסקנות  שונים,  כלים  באמצעות  ובחינתו  מידע 

בפשטות ויעילות מירבית, תוך מתן תמונה מלאה ללקוח.

כגון:  רלוונטי  בידע  מועשר  הלומד  הנושא,  חשיבות  בשל 
צרכים ביטוחיים, השקעות, סוגי מוצרים ופתרונת לסיכוני 

על  והשלכותיו  מיסוי  וחיים,  מוגבלויות  בריאות,  מוות, 
השקעותינו לטווח הארוך ועוד.

 לאורך כל הקורס, הלומד נידרש לפעילות יישומית 
איכותי  תכנוני  שירות  למתן  להכשירו  במטרה 

ללקוחותיו בעצמאות מלאה.

הקורס שיכשיר אותך למקצוע נדרש: 

מתכנן פרישה
 קורס ייעודי שיספק לך את הכלים לייעץ ללקוחותייך כולל 
בני הגיל השלישי והרביעי  לנהל את נכסיהם וסיכוניהם ביעילות



מלך ה של  האחרון  מסעו   - "הורדוס  תערוכה  
האירועים  אחד  ספק  ללא  היא  יהודה", 
הארכיאולוגי  "הפרויקט  זהו  השנה.  של  המרתקים 
ישראל"  במוזיאון  שנעשה  פעם,  אי  ביותר,  הגדול 
סניידר,  ג'יימס  המוזיאון,  מנהל  אותה  הגדיר 
שמסביר כי מעולם לא הוצגה תערוכה בסדר גודל 
כבר  הנמשכים  הארוכים  התורים  במוזיאון.  כזה 
שגם  מעידים  לתערוכה  בכניסה  אחדים  חודשים 
שעוררה  להתלהבות  שותפים  המבקרים  המוני 

תערוכת הורדוס בציבור הישראלי.
  מה יש בה שמעורר התרגשות כה גדולה? ראשית 
כל, כמובן, דמותו יוצאת הדופן של הורדוס שמוכר 
הבנאים  כגדול  הארץ  ובנוף  ההיסטוריה  בספרי 
שידעה ארץ ישראל. שרידים מעוררי השתאות של 
מבני  וארמונות,  מצודות  שבנה,  האדירים  המבנים 
הרודיון,  יריחו,  ועד  מקיסריה,  ומקדשים,  ציבור 
מוכרים   – המקדש  ובית  ירושלים  ובראשם  מצדה, 

לכל מי שחי ומטייל בארץ.
  אולם מבקרי התערוכה מעידים על כך שבנוסף 
מהם  שרבים  הארכיאולוגים  הממצאים  ל-250 
מהרודיון,  הקיר  ציורי  כמו  במיוחד  מרשימים 
לא פחות  – מרשים  מיריחו  והאמבטיה המלכותית 
התערוכה  אוצרי  הממצאים.  הצגת  אופן  הוא 
בשיטות  השתמשו  רוזנברג  וסילביה  מבורך  דודי 
המודרנית,  הטכנולוגיה  של  ביותר  המתקדמות 

המדגימות תצוגות מרהיבות של אור וצליל.
העפיל  או  קיסריה,  בעתיקות  שביקר  מי  כל 
כמו  פחות  ידועים  במקומות  סייר  ואפילו  למצדה, 
כנראה  שהיא  לכיש,  בחבל  מראשה  העיר  שרידי 
פעלו  על  וקרא  שמע   – הורדוס  של  הולדתו  מקום 
ועלילותיו של המלך ממוצא אדומי. כותבי המורשת 
אכזר  שליט  בו  ראו  הם  איתו.   הטיבו  לא  היהודית 
שמלך בחסדי רומי, ולא חס אפילו על בני משפחתו, 
המסורת  גם  להורג.  שהוצאו  מבניו  ושלושה  אשתו 
בטעות  לו,  שמיוחס  הורדוס  את  עוינת  הנוצרית 
בבית  התינוקות  הריגת  של  הסיפור  לוודאי,  קרוב 

לחם כדי לפגוע בישו. 
  מה אם כן מביא לעריכת תערוכת הורדוס דווקא 
עכשיו במוזיאון ישראל? אין ספק שהסיבה לכך היא 
של  המאוזילאום,  המונומנטלי,  הקבר  גילוי  סיפור 
הורדוס במצודת הרודיון שסמוך ליישוב תקוע בשולי 
מדבר יהודה. אחרי שנים ארוכות של חקירות התגלה 
הקבר רק לאחרונה, במאי 2007. מי שגילה אותו היה 
של  המובהק  החוקר  נצר,  אהוד  פרופ'  הארכיאולוג 

מורשת הורדוס שנהרג בתאונה סמוך לקבר שגילה, 
באוקטובר 2010. התערוכה מוקדשת לזכרו. 

ניתן גם שמה  גילוי הקבר    על רקע הדרמה של 
של התערוכה "מסעו האחרון של מלך יהודה", זהו 
מסע ההלוויה של הורדוס מהארמון ביריחו, שם מת 
הורדוס, למקום שבחר והקים בו את אחוזת קברו. 

 לכאורה לא היה צורך במאמץ מיוחד כדי למצוא 
ההיסטוריון  והמפואר.  הגדול  הקבר  מבנה  את 
שכתב  פלביוס(  )יוספוס  מתתיהו  בן  יוסף  היהודי 
הרומאים,  נגד  הגדול  והמרד  שני  בית  תולדות  את 
במצודת  נקבר  שהורדוס  במפורש  לנו  אומר 
הרודיון בשיפולי המדבר שממזרח לבית לחם. אלא 
שארכיאולוגים וחוקרים רבים אחרים שבדקו וחפרו 
בפינות השונות של המצודה המדברית לא הצליחו 
פקפוק  לידי  הגיעו  הדברים  הקבר.  שרידי  למצוא 

באמינות הדיווח של ההיסטוריון בן התקופה. 
  אהוד נצר, שהיה לו רקע של ארכיטקט בנוסף 
למומחיותו בארכיאולוגיה, הקדיש 40 שנה מעבודתו 
לגילויים על הורדוס, עד שהצליח לאתר את מקום 
ההרודיון.  מצודת  של  הצפוניים  במורדות  הקבר 
הארכיאולוגים מספרים שלא היתה פיסת מידע על 
למד  הוא  הכיר.  לא  נצר  שאהוד  ומפעליו  הורדוס 
את כל מה שניתן ללמוד מהמחקרים ההיסטוריים 
והארכיאולוגים על השליט, אורחות חייו, מנהיגותו 
ומדיניותו, ועל אופיו – עד שהגיע למסקנה כי הקבר 
במורדות  המשוער  במקום  בהרודיון;  להיות  חייב 

הצפוניים הפונים לעבר ירושלים.
שכיסו  הגדולים  העפר  שפכי  הוסרו  כאשר  רק    
מפואר,  חדר  קטן,  אמפיתאטרון  נחשף  המורד  את 
קבורה  וארונות  הקבר  מצבת  של  ושרידים 
שהמפואר בהם הוא של הורדוס. הכל תוכנן על פי 
הוראותיו של הורדוס קודם מותו. על פי השרידים 
שיחזרו החוקרים בניצוחו של אהוד נצר את אחוזת 
שיירת  עלתה  שבה  השדרה המפוארת  ואת  הקבר, 
התערוכה  במרכז  המצודה.  פסגת  לעבר  ההלוויה 

מוצג שחזור מרשים של חדר הקבורה. 
 37( ביהודה  הורדוס  שלט  שנה  מ-40  למעלה    
מפוארים  שרידים  לספירה(.   4 עד  הספירה  לפני 
הורדוס,  של  ומארמונותיו  בירושלים  המקדש  מבית 
מעוררים   – קברו  על  החדשים  הגילויים  ובראשם 
התרגשות אצל כל מי שמבקר בתערוכה מרשימה זו. 

התערוכה תוצג עד אוקטובר 2013 במוזיאון 
ישראל, ירושלים
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יש לנו חדשות שיוסיפו לך ערך!

התרחבנו, שידרגנו ואנחנו ממשיכים להתחדש עבורך.... 
חדש בחבילת התוכן המורחבת למנויי עדיף

שלושה שירותים חדשים המותאמים אליך אישית ומוסיפים לך ערך אמיתי:

שירות איתור מידעשירות מרכז המומחים שירות מבזקים אישיים
הידיעות בנושאים שמעניינים 
אותך מגיעות אליך ישירות  

למייל בזמן אמת!

מיטב המומחים עונים על 
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אנחנו במערכת עדיף
נמצא מה שאתה מחפש

קבל גם אתה ערך מעדיף! 
הצטרף כמנוי על חבילת התוכן המורחבת ותיהנה ממגוון שירותים חדשים 
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