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למעסיקים*חינם 

כנס המעסיקים ה-3
המעסיק בשוק הפנסיוני החדש
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תכנית סדר היום
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משודר ב

**יתכנו שינויים בתכנית הכנס * חינם למשתתף ראשון מארגון החבר בהתאחדות התעשיינים או איגוד לשכות המסחר, מחיר מוזל לכל משתתף נוסף 

יום ההשתלמות מוכר כ-7.5 שעות מתוך 15 שעות הנדרשות בלשכת רו"ח לשם שמירת רישיון של חשב שכר בכיר

09:00-08:00 התכנסות, רישום וכיבוד קל 
 

09:15-09:00 דברי פתיחה: 
עופר נוריאל, עורך ראשי, עדיף

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר

09:30-09:15 תמונת מצב וכיוונים אסטרטגיים בחיסכון הפנסיוני 
ד"ר זאב רותם, מנכ"ל רותם אסטרטגיה

09:40-09:30 צווי הרחבה ופנסיה חובה - משמעויות למעסיק
עו"ד דורית טנא-פרצ'יק, בעלת חברת ייעוץ להסדרי פרישה ויחסי עבודה

09:50-09:40 המשמעויות הביטוחיות של הפנסיה 
עו"ד תמר גולן, בעלת משרד עו"ד תמר גולן - מומחית לדיני עבודה

10:00-09:50 תפקיד המעסיק בביטוח הפנסיוני 
עו"ד אלון זילברשץ, מומחה לדיני עבודה וביטוח פנסיוני

10:50-10:00 עתיד הפנסיה בישראל 
רב שיח בהנחיית עו"ד רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים ושוק ההון 

איגוד לשכות המסחר, ובהשתתפות:
עו"ד שלמה יצחקי, הממונה הראשי על יחסי העבודה, משרד התמ"ת

אילן לוין, ראש אגף עבודה, התאחדות התעשיינים
רו"ח דורון שורר, נשיא איגוד קופות הגמל הענפיות, לשעבר המפקח על הביטוח

עו"ד גיא קריגר, משנה למנכ"ל, מנורה מבטחים פנסיה
רו"ח זאב חושינסקי, יו"ר אגף הפנסיה בהסתדרות

בין הנושאים: האם החיסכון הפנסיוני יספיק לגיל הפרישה? העלאת גיל הפרישה 
וההשלכות על המעסיקים; קרן פנסיה ממלכתית; קיצוץ הטבות המס במוצר הפנסיוני

11:10-10:50 הפסקת קפה וכיבוד

11:25-11:10 סקר עדיף: עמדות המעסיקים בתחום הפנסיוני
עופר נוריאל, עורך ראשי, עדיף

11:35-11:25 עידן השקשוקה: היערכות המעסיק 
       לבחירה החופשית בסוכן

ששון מנה, שותף מנהל, משגב ירושלים - ביטוח והסדרים פנסיונים

11:45-11:35 חינוך פנסיוני באמצעות מנהל ההסדר
ירון כספי, מנכ"ל ידידים הסדרים פנסיוניים

 11:55-11:45 תתרגל לחיות עם חצי - הפער שבין השכר ערב
                 הפרישה לקצבה הצפויה 

בני שיזף, משנה למנכ"ל ומנהל תחום חיסכון ארוך טווח 
וסיכוני חיים, הפניקס חברה לביטוח

12:35-11:55 היערכות המעסיק לגיל הפרישה
רב-שיח בהנחיית שלומית יהב, מנהלת מכללת עדיף, ובהשתתפות:

גיא אילוז סמנכ"ל, מנהל תחום עסקים ומוצרים, מנורה מבטחים ביטוח 
תומר רובינשטיין, סמנכ"ל תחום חיים חדשים, מגדל חברה לביטוח

ארן שדמי, סמנכ"ל משאבי אנוש, קבוצת פישמן
רן קלי, מנכ"ל קלי, ניהול הסדרים פנסיונים

בין הנושאים: גיל פרישה, פנסיה מוקדמת; מוצרי הגיל השלישי; אלטרנטיבות 
השקעה; פיזור סיכונים

12:45-12:35 קרן הפנסיה – זכות הבחירה ורווחיות
יוני קופרמן, משנה למנכ"ל חטיבת חיסכון ארוך טווח, כלל

12:55-12:45 עסקה ישירה זו לא אמירה גסה
אלקנית עוז, מנכ״ל משותף בחברת הייעוץ עוז אבידן פרויקטים

13:05-12:55 מערכות מידע לשירות המעסיק: פתרונות זמינים 
אורי צלאח, מנכ"ל מלם שכר, מלם תים

 
13:55-13:05 המעסיק בשוק הפנסיוני החדש

רב-שיח בהנחיית עירן פאר, בנק הפועלים, ובהשתתפות:
רו"ח רג'ואן גרייב, סגן בכיר לממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, 

משרד האוצר
רמי דיין, לשעבר משנה למנכ"ל כלל

דורון גינת, משנה למנכ"ל ומנהל החטיבה לחיסכון ארוך טווח, הראל 
חברה לביטוח

יעל גרינולד, משנה למנכ"ל ומנהלת אגף השיווק, 
מנורה מבטחים פנסיה

עמוס רוקח, מנכ"ל מבטח סימון
בין הנושאים: החיסכון ההוני והשבת קופות הגמל למגרש הפנסיוני;  העלאת קרנה 

של קרן הפנסיה והתמודדות עם פנסיית החובה; היום שאחרי רפורמת המקדמים; 
מכרזים פנסיוניים בעולם של דמי ניהול נמוכים; פנסיה בשיווק ישיר

14:50-13:55 ארוחת צהריים 

15:45-14:50 פאנל מקצועי: מומחים משיבים
פאנל שאלות תשובות בהנחיית עו"ד עופר יוחננוף, היועץ המשפטי 

ומנהל המחלקה למשפט עבודה, התאחדות התעשיינים
ובהשתתפות:

רו"ח יעקב כהן, לשעבר מנהל תחום קופות הגמל ברשות המסים
עו"ד רועי פוליאק, מומחה לרגולציה ואכיפה

עו"ד נחום פיינברג, מומחה לדיני עבודה
רו"ח שוקי מיניביצקי, מומחה לביטוח לאומי



יש עתיד גם בביטוח!
עתיד – ביטוח המנהלים החדש מבית הכשרה

וכלים  פתרונות  של  לשורה  מצטרף  "הכשרה",  מבית  והייחודי  החדש  המנהלים  ביטוח   – "עתיד" 
מתקדמים, שמעמידה החברה לרשותך. היום, יותר מתמיד, כדי להצליח חשוב שתעמוד לצדך חברה 

שחושבת כמוך, מאמינה בך ומובילה במקצוענות ובשירות.
העתיד כבר כאן, ומתחיל בהכשרה.

הכשרה חברה לביטוח בע"מ



קוראים יקרים,

ועל  העובד  על  השפעה  ורבות  מהותיות  רפורמות  וביניהן  תהפוכות  עובר  הישראלי  הפנסיוני  החיסכון  שוק 
המעסיק.

ארוך  החיסכון  מוצרי  את  "משטיח"  לכת,  מרחיקת  רגולציה  באמצעות  האוצר,  במשרד  ההון  שוק  אגף  בעוד 
נמצא  לא  עדיין  כי  ניכר  פנסיוני,  לחיסכון  בלעדי  והכמעט  המרכזי  כמוצר  הפנסיה  קרנות  את  ומותיר  הטווח 

הפתרון להבטחת קצבת זקנה מספקת למרבית ציבור העובדים במשק הישראלי. 

הגזרות החדשות שמטיל האוצר בהנהגתו של שר האוצר הנכנס, יאיר לפיד, מוסיפות סימני השאלה על גובה 
קצבת החיסכון הפנסיוני, שעם התארכות תוחלת החיים ומעצם היותו חיסכון צובר, הפך לחיסכון מכריע בחייו 
של אדם. אולי בשם השוויון בנטל בחר לפיד במודל החדש, המבשר על קיצוץ הטבות המס והפחתת התקרה 

בגינה מוענקות ההטבות. ימים יגידו מה יהיו ההשלכות.

עורכים  אנו  כנס המעסיקים השנתי השלישי של עדיף "המעסיק בשוק הפנסיוני החדש", אותו  לרגל  הפעם, 
בשיתוף התאחדות התעשיינים ואיגוד לשכות המסחר, המגזין מציג בפני המעסיקים תמונת מצב מעמיקה על 

הנעשה בתוככי ענף החיסכון ארוך הטווח בישראל.

אין ספק כי השינויים הרבים ובהם זכות הבחירה של העובד- במוצר החיסכון הפנסיוני, בחברה המנהלת ובסוכן 
הביטוח, כמו גם כניסתה הצפויה של המסלקה הפנסיונית לפעולה, מעוררים בקרב פעילי הענף תהיות רבות 
הנוגעות לעתידם. סוכני ביטוח, ובראשם מנהלי הסדר, יועצים פנסיוניים ואף יצרנים, מעוניינים להמשיך ולספק 

למעסיק ולעובדיו את שירותיהם, ואם ניתן גם להרחיבם. שוק כבר אמרנו?

ברב השיח טסט פנסיוני לעובד ולמעסיק תוכלו לקרוא ממגוון הדעות המציגות את תמונת המצב העכשווית 
ואת האפשרויות לחיסכון מושכל. כך גם במקבץ המאמרים בהם מבטאים שחקנים שונים בענף את משנתם. 

בראיון פרישה עם עו"ד אלון זילברשץ, שהוביל מהלכים מרכזיים בענף, תוכלו להתוודע לתמורות שחלו בענף 
אנו  הכסף?  איפה  בכתבה  כיום.  בו  שחלות  המהותיות  ולתמורות  הקודמת  המאה  של  ה-80  שנות  מראשית 
מביאים בפניכם את מגוון הדעות בשוק על המסלקה הפנסיונית, אשר אמורה להוות חוליה חשובה במהפכה 

שתוביל את שוק החיסכון הפנסיוני להפוך לשוק משוכלל, מותאם למאה ה-21.

ראיון עם אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, וכן מקבץ מאמרים של בכירי עורכי הדין בתחום דיני העבודה, 
כמו גם של בכירי התאחדות התעשיינים ואיגוד לשכות המסחר יפרסו בפניכם תמונת מצב עדכנית על הנעשה 

בשוק העבודה הישראלי, ממנו עולה תמונה מורכבת של יחסי עובד-מעביד.

לסיום תוכלו לעיין במגוון מדורינו- המקצועיים, ואלו של הרגע שאחרי - מדורי הלייף סטייל והתרבות של עדיף.

קריאה מועילה ומהנה!

לילך גביש-בן יוחנן
עורכת המגזין
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 עורך ראשי: עופר נוריאל  סמנכ"ל תוכן: הדס דרור  עורכת המגזין: לילך גביש-בן יוחנן  סמנכ"ל שיווק ומכירות: מיקי יקואל 
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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 | טסט פנסיוני לעובד 
ולמעסיק. רב-שיח

עופר נוריאל ואורית רוזנבך

18 | מדדי הסיכון האובייקטיביים
שלומית יהב

 20 | אופק פנסיוני. 
ראיון עם עו"ד אלון זילברשץ

לילך גביש

24 | המציאות בפועל
דודי הרשברג

 26 | הסדר פנסיוני 
במציאות משתנה

מולי הורוביץ

 30 | עסקה ישירה 
זו לא אמירה גסה

גילת אבידן ואלקנית עוז

 32 | המבחן של שוק 
החיסכון ארוך הטווח

אריק הוד

 34 | זכות המעסיק. 
ראיון עם אוריאל לין

עופר נוריאל ולילך גביש

38 | איפה הכסף?
טלי אוליבר

42 | תתרגל לחיות עם חצי
בני שיזף

18
מדדי הסיכון 

האובייקטיביים

38
איפה הכסף?
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44 | זכות הבחירה
איציק אסטרייכר

 46 | המעסיק והפנסיה 
בעולם דיגיטלי

ירדן פלד

48 | לנער את החשיבה הפנסיונית
עו"ד רונן סולומון

 52 | שליחותו של הממונה 
על משאבי אנוש

ארן שדמי

54 | המעסיק בעידן של רפורמות
יפעת ורדי

 56 | משמעות השלוח 
וכוונות מרמה

עו"ד ג'ון גבע

58 | לייתר את כפל הביטוח
עו"ד ירון טבצ'ניק

60 | לעובדים שלך כבר דאגת?
אלה מאיר

62 | מאחורי גב המעסיק
עו"ד עופר יוחננוף

 64  | כפיית יחסי עובד-מעביד. 
על המעסיק

שלומי לויה

65 | בהמתנה למחוקק
עו"ד דן חי

 66 | חובות המעסיק 
להפרשות סוציאליות

עו"ד הילה פורת

69 | לצוף מעל הביורוקרטיה
עו"ד עמיקם חרל"פ

מדורים
  9 | קורה בין השורות

11 | פותחת פה

70 | ברנז'ה

72 | כפר גלובלי

74 | על המדף

75 | עושים סדר

76 | חקיקה ופסיקה

77 | רגולציה

48
לנער את החשיבה 
הפנסיונית

 הרגע שאחרי
מדורי לייף סטייל

78 | תור הזהב
לילך גביש

79 | תרבות היין
רפאל בן יוחנן

80 | יופי ובריאות
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חיים אטקין
שמאות מקרקעין וניהול נכסים

סוכן ביטוח,
 מלא את פרטי הטופס וקבל מאיתנו ייעוץ טלפוני חינם לגבי שווי נכס מבוטח!

 שירות חדשני ממשרדנו מיוחד לסוכני הביטוח לקביעת סכומי ביטוח מבני
מגורים, מסחר, עסקים ובתי מלאכה. השירות כולל גם אומדן סכום הביטוח 

 למבטחים דירות מגורים הכוללים גם שווי קרקע

הערכות מקרקעין, מבנים, רכוש, תכולה ונזקים
לקבל ייעוץ חינם זה נכס! 



כוחו של מעסיק
רגע לפני סגירת הגיליון נתבשרנו על ידי האוצר כי בכוונתו להביא לשינוי במודל המס לחיסכון הפנסיוני. 

ובמקביל  יקוצצו,  הפנסיוניות  ההפקדות  בגין  המס  הטבות  דרמטיים,  שינויים  יתרחשו  שלא  בהנחה  כך, 
תופחת תקרת השכר הקובעת. 

במסגרת סקר שערכה עדיף לקראת כנס המעסיקים ה-3, שנערך בקרב מנהלי משאבי אנוש, מנהלי כספים 
ובכירים נוספים בארגונים, השיבו רבים מהנשאלים- למרבה האירוניה- כי הפתרון ַלצורך בהרחבת החיסכון 

הפנסיוני על רקע התארכות תוחלת החיים הוא דווקא מתן הטבות מס נוספות. 
זכתה  כה  שעד  פנסיוני,  חיסכון  לצבור  העובד  של  המוטיבציה  בו  חדש  עידן  לתחילת  עדים  שאנו  נראה 
על  בשיניהם  נאבקו  הפיננסי  הידע  בעלי  מהעובדים  רבים  מכוחה.  מאבדת  המחוקק,  מצד  צמוד  לטיפוח 
להגדלת  לפעול  להעדיף  צפויים  הם  וכעת  מהמעסיק,  הניתן  ככל  גבוהים  פנסיוניים  תגמולים  דמי  קבלת 

ההכנסה החודשית. אין הטבות- אין מוטיבציה. 

מצד  הפסקה  ללא  ּפּומַּפם  פיננסי"  "חינוך  החגיגי  המילים  צמד  הרי  המעסיקים.  לתמונה  נכנסים  כאן 
הרתיעה  את  מחדש  פעם  בכל  לזהות  ומתאכזבים  הידע,  של  כוחו  את  היטב  מבינים  כולנו  הרגולטור. 
הטבעית שיש לעובדים מהתרחשויות פיננסיות המצויות במרחק כמה עשורים קדימה. בסקר האמור רבים 
מהנשאלים השיבו, ויש להניח כי מניסיונם האישי, שהחלטת העובד בבחירת מוצר ויצרן פנסיוני מושפעת 

בעיקר מעצת המעסיק.

יכול  נכונה  פיננסית  חינוך העובדים להתנהלות  לכך.  אינו מודע  כלל  הוא  ולעתים  רב,  כוח  בידי המעסיק 
להיות בשורה של ממש, ולהפוך את העיוורון מבחירה לצעדים מפוכחים ומושכלים. עם זאת, יש לזכור כי 
על מנת להעניק לעובד את הכלים להתנהלות כלכלית נבונה, על המעסיק עצמו להיות בקיא בנבכי העולם 

הפנסיוני, שהינו סבוך ומורכב, כך שאין מדובר במשימה פשוטה.

וארגון לשכות  כנס המעסיקים, שכבר הפך למסורת משותפת עם התאחדות התעשיינים  אחת ממטרות 
השנים  במהלך  הפנסיוני  השוק  שחווה  והשינויים  הטלטלות  עם  להתמודדות  כלים  מתן  הינה  המסחר, 

האחרונות. ידע הוא המפתח לשינוי רב מערכתי, וכנס זה הוא נדבך נוסף בדרך אל המטרה. 

קריאה מהנה,

עופר נוריאל,
עורך ראשי
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מנהלי שירות לקוחות, 
בהתאם להנחיית משרד האוצר

בניית  לבין  והחוזרים  החוק  ידיעת  בין  משלב   הקורס 
הליכי עבודה, ניהול עובדים, בקרה ושיפור מתמיד

 הקורס מיועד להכשיר מנהלי שירות לקוחות בארגון 
כנדרש בחוזרי האוצר

יועץ   / חוק הייעוץ, מחויבות הסוכן   למידת החקיקה: 
יישוב תביעות, חוזר השירות כולל  / גוף מוסדי, חוזר 

בניית דוח שנתי ועוד..

 הכשרה ייעודית לשירות לקוחות: 
מהות שירות הלקוחות ע"פ החוק, תפקיד מנהל 
השירות, מדדי שירות, ניהול צוות עובדים, ניהול 

תביעה, תלונות לקוחות ועוד...

 בהנחיית גיליה משולם, יועצת אירגונית עם התמחות בענף הביטוח

 קורס ייחודי שנועד לספק מענה הולם 
 לדרישות הפיקוח במשרד האוצר 
ע"פ חוזרי שירות לקוחות שפורסמו על ידו )2011-9-7, 2012-10-4(.



סדר יום 
בהתאם  משתנה  שלי  היום  סדר  הבוקר,  למעט 
לאחר  לקוחותיי.  של  חריגים  ולאירועים  לנסיבות 
יום  לקראת  והכנה  ירוק  מיץ  שתיית  בוקר,  הליכת 
שנקבעו  לפגישות  או  למשרד  יוצאת  אני  עבודה, 
מראש. לפעמים יום העבודה גולש גם לשעות אחר 
הצהרים המאוחרות, ולעיתים אני מקבלת טלפונים 
של מבוטחים, אשר דורשים טיפול גם בשעות הערב.

עולם הביטוח
ולפרט  שנה  מ-40  למעלה  בביטוח  עוסקת  אני 
זהו  לי.  מוזר  זה  הביטוח  בעולם  מעניין  מה  היום 
עולם מרתק, מלא בשינויים תכופים. כמי שאוהבת 
אנשים, המפגש עם מבוטחים שלי או עם מבוטחים 
חדשים תמיד מעניין מאד ומרתק. כל פעולה שאני 
אותי  מרגשת  בה  ומצליחה  לקוח  לטובת  עושה 

מחדש כאילו אתמול התחלתי לעסוק בביטוח.

הנקודה בה החלטתי לעסוק בביטוח
ידי  על  נשלחתי  בזמנו,  במקרה.  הגעתי  לביטוח 
בסוכנות  פקידותית  לעבודה  התעסוקה  לשכת 
ביטוח ומהר מאד מצאתי את עצמי עובדת כיד ימינו 
גדולים,  ובעסקים  בלקוחות  ומטפלת  המנכ"ל  של 
עבודה.  כדי  תוך  רכשתי  הביטוחי  הידע  את  כאשר 
בביטוח  פורמלית  להשכלה  המשכתי  מכן  לאחר 
ובעבודה במשרדי ביטוח גדולים יותר. בשנת 1981 
עסקה  כל  לאחר  שלי.  הפרטי  העסק  את  פתחתי 

שנסגרה, לא הייתי ישנה בלילה מרוב התרגשות.

תפקיד נוכחי
לתפקידיי  הובילה  ולנתינה  לאנשים  האהבה 
וביניהם חברת מועצה  השונים בלשכת סוכני ביטוח 
כ-20 שנה, יו"ר מחוז תל אביב ויו"ר המכללה לביטוח 
בלשכה  לפעילות  אותי  שהביא  האיש  הלשכה.  של 
היה חברי, חזי מנדלאווי ז"ל. בזכותו ובעידודו עברתי 
מתפקיד לתפקיד. עבודה התנדבותית זו איננה יכולה 
הנהדרת  וההרגשה  שבנתינה  הרצון  ללא  להתקיים 
עצמה.  הנתינה  מאשר  יותר  הרבה  חזקה  שבנתינה 

תמיד הרגשתי שקיבלתי יותר מאשר נתתי.

עבודה וחיים פרטיים
העבודה כסוכנת ביטוח תובענית מאד. עם השנים 
מדי  לכן  עולה,  במבוטחים  והטיפול  השירות  רמת 
פעם אני לוקחת פסקי זמן קצרים, כמו חופשת סוף 
שבוע קצרה. אנחנו מאד אוהבים תיאטרון ומנויים 

ב-3 תיאטראות, וכן מנויים לסדרת קונצרטים. 

ניקוי ראש
אנחנו  בים.  זוגי  בן  עם  צועדת  אני  בוקר  בכל 
עסוק  מאתנו  אחד  וכל  הגלים  לרחשי  מקשיבים 

במחשבותיו.

אם לא הייתי אשת ביטוח...
קשה לי לחשוב מה הייתי עושה אילו לא עסקתי 
משהו  עלי",  "התלבש  פשוט  המקצוע  בביטוח. 
מקרה  בכל  לזה.  לפנות  אותי  הנחה  הרחוק  בעברי 

הייתי עוסקת במקצוע הקשור באנשים.

פסגת השאיפות
בריאה  להיות  היא  שלי  השאיפה  גילי,  ממרום 
לעוד שנים רבות, יחד עם כל בני משפחתי. להמשיך 

בעשייה, בעבודה ובהתנדבות למען אנשים.

לא יודעים עלי
ומאד  הזמן  כל  צוחקת  אישה  היותי  למרות 
אישה  שאני  לחשוב  נוטים  אנשים  אופטימית, 
כוחנית וקשוחה. למען האמת אני אדם מאד רגיש 
לזולת ומוכנה לעזור תמיד, גם אם הדבר מסיט אותי 

באותו הרגע מדבר אחר.
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"כל פעולה שאני עושה לטובת לקוח 
ומצליחה בה מרגשת אותי מחדש כאילו 

אתמול התחלתי לעסוק בביטוח"
מיכל שילה, סוכנת ביטוח מזה 40 שנה, המשמשת כיו"ר המועצה הארצית וחברת 

הוועד המנהל של לשכת סוכני ביטוח, משתפת בתחושה הנהדרת שבנתינה

ותורמת לעמותות שונות ולאנשים בכלל בכל בוקר, שותה מיץ ירוק והוא טעים. מתנדבת עוד משהו: מזה למעלה מ- 15 שנה צועדת בים קדם משפט באוניברסיטת תל אביבהשכלה: )ים תיכונית...סתם...( המכללה לביטוח, וחברת הוועד המנהל של לשכת סוכני ביטוח.תפקיד: סוכנת ביטוח, יו"ר המועצה הארצית מצב משפחתי: בזוגיות עם אליעזר עמרםאישי

פה
ת 
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מאת: עופר נוריאל ואורית רוזנבך, מערכת עדיף

4 3 2 156

הבחירה, מ זכות  המובטח,  הקצבה  קדם 
חינוך  מיועדות,  אג"ח  האנונות,  שוק 
כל  הפכו  מאז  חלף  רב  זמן  כבר  פיננסי- 

אלה למטבעות לשון שחוקות בשוק הפנסיה. 
קצר  תיאור  בנקל  לדקלם  יוכל  בענף  שחקן  כל 
אותם  הרבים  והשינויים  הרפורמות  כלל  אודות 
מוביל אגף שוק ההון בתחום החיסכון ארוך הטווח. 
מצייר  המעסיקים  על  מבט  האירוניה,  למרבה 
ואף מטרידה. על אף ההשפעה  תמונה קצת שונה, 
רבים  המעסיקים,  על  אלו  לשינויים  שיש  הישירה 
ואת  משמעותם  את  להבין  מיטיבים  אינם  מהם 

ההיערכות הנדרשת מהם כתוצאה מכך. 
כמה מבכירי הענף קיימו רב שיח בנוגע לנקודות 
בשוק  הרבות  הרפורמות  בין  הקיימות  ההשקה 
להציף  ניסיון  תוך  המעסיקים,  קהל  לבין  הפנסיה 

את הבעיות ואת הצרכים הייחודיים להם.

מהו תפקיד המעסיק בשוק החיסכון הפנסיוני?
"בראש ובראשונה להסביר לעובד בצורה הפשוטה 
שדמי,  ארן  משיב  פנסיוני",  ביטוח  זה  מה  ביותר 
לדבריו,  פישמן.  בקבוצת  אנוש  משאבי  סמנכ"ל 
המשמעות  מהי  מבינים  אינם  כלל  רבים  עובדים 
חייהם  על  ישפיע  הוא  וכיצד  הפנסיוני  החיסכון  של 
בהמשך. "בנוסף, תפקיד המעסיק הוא לנסות להביא 
חבילת ערך משמעותית עבור העובד, או במקרה שלנו 
לנצל את יתרון הגודל של קבוצת העובדים בארגון. 
באופן זה ניתן לשפר את מוצר הפנסיה והביטוח על 
מנת שהעובד יקדם אותו. אני עובד בארגון שתפישת 
היא  לגמלאות  שפרישה  היא  שלו  הייחודית  הניהול 
 67 בגיל  אחרים,  במקומות  גילאית.  ולא  תפקודית 

ויום העובד כבר לא עובד במפעל".
אשר  הנאורים,  המעסיקים  את  מייצג  "שדמי 
וחורגים  העובדים  טובת  את  עיניהם  לנגד  שמים 
ממסגרת יחסי עובד-מעביד רגילים", אומר בתגובה 
דיין, לשעבר משנה למנכ"ל כלל. "הם מנסים  רמי 
התחומים  בכל  אותו  וללוות  העובד  את  לעטוף 

שניתן".
יעל גרינולד, משנה למנכ"ל ומנהלת אגף שיווק 
במנורה מבטחים, מוסיפה כי המציאות בשטח היא 
שהתכנית הפנסיונית נבחרת לרוב על ידי המעסיק 

או על ידי נציגות העובדים.

אחד  מוצר  נותר  הפנסיוני  שבשוק  העובדה 
מיטיבה עם העובד?

"מאחר שלעובדים אין מספיק הבנה של המוצר 
כך  חלופות,  פחות  להם  שתציב  ככל  הפנסיוני- 
"היעדר  שדמי.  סבור  מבולבלים",  פחות  יהיו  הם 
אפשרות בחירה הוא מצב בעייתי, אבל יתכן שמתן 
אפשרות בחירה מבין למעלה משני מוצרים זה כבר 

יותר מדי עבורם".

בעקבות רפורמת המקדמים המובטחים השיקו 
מקדם  ללא  חדשים,  מנהלים  ביטוחי  החברות 
מובטח, שעדיין לא הצליחו לחדור לשוק. זהו מצב 

נכון כרגולטור?
"במישור הכלכלי, מוצר אחד על המדף הוא אינו 
טוב בהגדרה, כיוון שחשובה האלטרנטיבה", מסביר 
רו"ח רג'ואן גרייב, סגן בכיר לממונה על שוק ההון 
אחד  מוצר  של  קיומו  עובדת  "אך  האוצר.  במשרד 
לתועלת,  עלות  בין  איזון  של  תוצאה  היא  בשוק 
נוסף על בחירת הלקוח. תפקידו של הרגולטור הוא 
החלטה  להטות  שעלולים  החסמים  כל  את  להסיר 
בנוגע למוצר מסוים, וכיום החסם המרכזי האחרון 
מיועדות  אג"ח  הקצאת  הוא  בשוק  קיים  שעדיין 

בקרן הפנסיה בלבד". 
את  להנחות  שצריכים  שהשיקולים  סבור  גרייב 
החוסך בעת קבלת ההחלטה בבחירת המוצר הוא 

דמי ניהול, סוג כיסוי ביטוח, וכן הטעמים האישיים 
השירות.  ורמת  הגוף  גודל  כדוגמת  חוסך,  כל  של 
צריכים  והמעסיק  הלקוח  מבחינת  "השיקולים 
של  האישית  ההתאמה  מידת  על  מבוססים  להיות 
המוצר ללקוח", הוא מוסיף, ומבקש להזכיר כי יתכן 
לבחור  יעדיפו  אנשים  החסמים  הסרת  לאחר  שגם 

בקרן הפנסיה, לפחות עד לרמת שכר מסוימת.
פיתוח  כל  האחרונים  העשורים  שני  "במהלך 
התחיל  לאחרונה  ורק  חיסכון,  ממוקד  היה  השוק 
להרחיב  מנת  על  הקצבאות  שוק  את  לפתח  האגף 
את אפשרויות הבחירה של החוסך בשוק משוכלל 

ותחרותי", מסביר גרייב.

להיות  יכולים  המנהלים  וביטוח  הגמל 
לגיטימיים כבחירה ראשונה?

אג"ח  להקצות  יש  כך  לצורך  כי  משיב  דיין 

ששון מנה: "העובדים הם צאן מובל לטבח. גם אם היצרן 
מאד מקצועי ואובייקטיבי, כדי לתת שירות אופטימלי 

נדרשת ראייה כוללת של כלל החסכונות והמוצרים 
הביטוחיים שברשות התא המשפחתי"

12  |  גיליון 37 | מאי 2013

ענף הביטוח והחיסכון מתחיל להפנים את השינויים הדרמטיים הרבים 
שהתרחשו בו לאחרונה | לשינויים אלו השפעה ישירה על המעסיקים, 

אך מקומם פעמים רבות נדחק הצידה, וההיערכות הנדרשת מהם 
לוטה בערפל | רב שיח

טסט פנסיוני 
לעובד ולמעסיק

משתתפים )לפי סדר הא'-ב'(:
 רו"ח רג'ואן גרייב, סגן בכיר לממונה על שוק ההון במשרד האוצר
 יעל גרינולד, משנה למנכ"ל ומנהלת אגף שיווק במנורה מבטחים 

 רמי דיין, לשעבר משנה למנכ"ל כלל 
 ישראל לחמן מחברת הייעוץ שאול את לחמן

 ששון מנה, מנהל שותף משגב ירושלים
 ארן שדמי, סמנכ"ל משאבי אנוש בקבוצת פישמן



מיועדות לכל המוצרים הפנסיוניים, למפות את כל 
החוקים ולבצע האחדה של החקיקה של הגנת שכר 
ומיסוי, וכן לקבוע תמריצים כלכליים עבור החברות 
זר לא  המנהלות של קופות הגמל. "הכנסת מבטח 
שיש  רבות  מקדמיות  בעיות  שקיימות  כיוון  תועיל, 
בין  הבסיסית  "ההבחנה  אומר.  הוא  בהן",  לטפל 
המוצרים צריכה להיות ביטוח הדדי או ביטוח אצל 
מהביטוח  להוציא  בוחר  והחוסך  ובמידה  מבטח, 
ההדדי חלק מכספו, הוא צריך לבחור אם להפריד 
לניהול  בגורם  בוחר  הלקוח  כך  מביטוח.  חיסכון 

כספים לחוד ובגורם מבטח לחוד". 
כי  וטוענת  דיין,  של  לדבריו  מתייחסת  גרינולד 
ישנה  לפיה  הנחה  על  המבוססת  בתפישה  מדובר 
ההפרדה  וכי  הבודד,  הלקוח  של  מושכלת  בחירה 
בין החיסכון לניהול הסיכונים סבוכה עבור החוסך 

הפשוט. 
של  "תפקידו  דיין.  משיב  דעתך",  על  חולק  "אני 
חכמות  יותר  הרבה  חלופות  לייצר  הוא  המעסיק 
המוענק  הבחירה  חופש  אף  על  לעובד.  שמתאימות 
מוצרים  מערך  לייצר  הוא  המעסיק  תפקיד  לעובד, 
המוצר  את  להרכיב  היכולת  את  לעובד  שיעניק 

אינו  העובד  שדמי,  שציין  כפי  מבחינתו.  האופטימלי 
בקיא בנבכי המוצרים, ומכאן שתפקיד המעסיק הוא 
להוות גורם המנצל את יתרון הגודל על מנת לסייע 
מוצרי  הכנסת  לדבריו,  לאופטימום".  להגיע  לעובד 
רכישת  יכולת  עם  תתאפשר  השוק  ושכלול  הגמל 
מקדם מובטח להתארכות תוחלת החיים, ללא קשר 
 .60 על  עולה  שגילם  למבוטחים  החיסכון,  למרכיב 
"האוצר מודע לנקודה זאת, ובנייר העמדה ובחוזרים 

השונים הונחה התשתית למוצר כזה", אמר.
גרינולד הוסיפה כי מקדם מובטח לא יהיה באופק 
שמגנים  נלווים  מוצרים  אך  פנסיה,  בקרן  הקרוב 
ילוו את החיסכון בקרן  על המבוטח מפני סיכונים 
הפנסיה, וגרייב מיהר להבהיר: "אין לאוצר העדפה 
שוק  שיהיה  מעונין  האוצר  מסוים.  מוצר  לגבי 

תחרותי, וכל אחד יבצע את הבחירה שלו".

הביורוקרטיות  המשוכות  עם  להתמודד  יש  כיצד 
שקיימות בפני בתי השקעות למכירת ביטוח בגמל?
להגברת  התכנית  במסגרת  האחרון  "הנדבך 
הכיסויים  הוספת  היה  המוצרים  בתחום  התחרות 
או  הגמל  "קופת  גרייב.  מזכיר  לגמל",  הביטוחיים 

ולהציע  לתחום  להיכנס  שמעוניינת  מנהלת  חברה 
שינויים  לבצע  צריכה  ביטוחיים-  כיסויים  ללקוח 
לנהל  התחילו  כבר  גופים  כמה  בתקנון.  פורמליים 
משא ומתן עם מבטחים על מנת לבנות את המודל 
ההתפתחויות  אחר  מקרוב  עוקב  האגף  העסקי. 
לבצע  צורך  קיים  אם  עקבי  באופן  ובוחן  בשוק, 
מבטחים  שיהיו  כדי  בחקיקה,  ושינויים  התאמות 
זרים שיציעו את ההשלמה לגמל. אנו מקבלים פניות 
והתאמות-  תיקונים  יידרשו  ואם  מהגופים,  רבות 

נעשה זאת". 

"הערך הוא המלך"
של  הערך  להגדלת  מיטבי  פנסיוני  מודל  קיים 

העובד?
שאינה  'ערך',  במילה  השימוש  על  שמח  "אני 
שגורה בעולם הפנסיה", מציין ישראל לחמן מחברת 
למקומות  הולך  "השוק  לחמן.  את  שאול  הייעוץ 
דמי  כלומר,  בעין.  לראות  שאפשר  מה  של  הנוחים, 
ניהול, הפשוטים להשוואה. רמת ההבנה והמעורבות 
הפנסיונית של העובד נמוכה במקרים רבים. במהלך 
המרוץ לדמי הניהול נשכחו בסיסי הביטוח החשובים 
ואובדן  ביותר- הכיסוי הביטוחי במקרה של פטירה 
בכיסוי  ולהעמיק  לחזור  מקום  יש  עבודה.  כושר 
הביטוחי שמושתת על תכנון פנסיוני אמיתי, במקום 

ניירת רגולטורית שצריך למלא". 
לדבריו, המעסיקים רואים חשיבות רבה ביצירת 
לתביעות  עצמם  לחשוף  לא  כדי  הגנה  מעטפת 
כחברת  "תפישתנו  העובדים.  מצד  משפטיות 
ייעוץ פנסיוני היא שהערך הוא המלך", הוא אומר. 
מכרז,  במסגרת  ממוצעים.  לתוך  מתכנס  "השוק 
קרנות  מכל  זהים  ניהול  דמי  כיום  להשיג  ניתן 
של  הבא  הגל  שישתתפו.  רוצים  שהיינו  הפנסיה 
ערך  חבילות  יצירת  הוא  המעסיקים  ושל  העובדים 
רחבים  שירות  מפרטי  על  שמבוססות  פנסיוניות, 
לפרישה,  משלימים  שירותים  ולעובד-  למעסיק 
וכן  משכנתאות,  תכנון  כדוגמת  חדשים  רכיבים 
העמקה של תכנון פיננסי כולל. יש להקנות לעובד 
התכניות  את  שישפרו  פנסיונים  פיננסיים  כלים 
בניהול  המעסיקים  על  ויקלו  שלו  הפנסיוניות 
את  להדגיש  חשוב  והביטוח.  הפנסיה  מערכות 
החשיבות ביכולת ליצירת ערך כלכלי ביטוחי כולל 
עבור המעסיק והעובד, יחד עם הראייה של העובד 

כתא משפחתי, ולא כאינדיבידואל".

כמעסיק נאור, אתם מספקים את חבילת הערך הזו?
"אנחנו עושים מאמץ לתת לעובד מעבר למינימום 
הנדרש, כי אנו יודעים שכיום החוק לא מחייב לפגוש 
את העובד כדי לצרף אותו לביטוח פנסיוני", משיב 
הארץ,  בכל  עובדים  ל-3,000  קרוב  לנו  "יש  שדמי. 

ארן שדמי: "אנחנו עושים מאמץ לתת לעובד מעבר למינימום 
הנדרש. יש לנו קרוב ל-3,000 עובדים בכל הארץ, ובכל זאת 
אנו דורשים ממנהל ההסדר להיפגש עם כל עובד פנים אל 

פנים אחת לשנתיים"
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ובכל זאת אנו דורשים ממנהל ההסדר להיפגש עם 
כדי למנוע  פנים אחת לשנתיים,  פנים אל  עובד  כל 
כשהוא  רק  הפנסיה  את  יפגוש  העובד  בו  מצב 

מצטרף וכשהוא פורש".

מעסיקים רבים סבורים שהסוכן הוא רק עלות 
המייקרת את כל התהליך. 

"אני מרגיש היום יותר מתמיד שהעובד צריך סוכן 
ששון  שילווה אותו, שידאג לאינטרסים שלו", פוסק 
מנה, מנהל שותף משגב ירושלים. "כשמעסיק שואל 
עונה  אני  ממני,  יקבל  הוא  מה  הראשונה  בפגישתנו 
שאם בסוף השנה העובד יבין מה יש לו ומה אין לו- 
עשיתי את שלי. מדובר בציבור שברובו אין לו מושג". 
בשוק  המתרחשים  לתהליכים  התייחס  מנה 
תוך  יצרנים  של  הישיר  השיווק  בהם  הפנסיוני, 
קשה  בפנים.  לכולנו  יתפוצץ  "זה  הסוכן.  עקיפת 
לקבל שירות אובייקטיבי ישיר מהיצרן", הוא טוען. 
"העובדים הם צאן מובל לטבח. גם אם היצרן מאד 
אופטימלי  שירות  לתת  כדי  ואובייקטיבי,  מקצועי 
נדרשת ראייה כוללת של כלל החסכונות והמוצרים 
דואג  היצרן  המשפחתי.  התא  שברשות  הביטוחיים 
לביטוח חיים בקרן הפנסיה- אבל מה קורה עם כל 

מוצרי הביטוח המצויים מסביב?".
מנה סבור שהחסם העיקרי טמון בהיעדר השכלה 
"התשלום  המוצר.  בטיב  ולא  העובד,  של  בסיסית 
אלו  ודווקא  בשנה,  אחת  פגישה  אולי  מממן  לסוכן 
באוכלוסייה  לרוב  כשמדובר  לחסוך,  שמנסים 
זקוקים.  הם  לו  הידע  את  מקבלים  לא  החלשה, 
לסוכן,  הבחירה  זכות  של  לכיוון  הולכת  החקיקה 
מהתמונה.  לצאת  לא  למעסיקים  קורא  אני  אבל 
ילך  הוא  שלו,  הסוכן  את  לבחור  יכול  העובד  אם 
נכשלו  ההסדר  מנהלי  לצערי,  בו.  בוטח  שהוא  למי 

במשימה להסביר ללקוח ולשוק את ערכם".
לקראת  הינו  שהשוק  להזכיר  מבקש  לחמן 
את  רואים  שאנו  החדש  הפנסיוני  "המודל  שינוי. 
עבור  ליצרן  או  לסוכן  כספי  בתשלום  עוסק  ניצניו 
"זוהי  אומר.  הוא  אישית",  מותאם  שירות  מפרט 
מדמי  נגזר  שלא  תמחור  של  חדש  עידן  תחילת 
השירות  בין  ישיר  קשר  קיים  אלא  אחידים,  ניהול 
שמתקבל לבין התשלום עבורו. יהיה ניתוק בין דמי 

הניהול לשירות. לדעתי המודל שנראה בעתיד הוא 
קביעת דמי שירות פרטניים עבור כל עסקה, שייגבו 

בהסכמה מתוך העסקה כולה".

לחץ מצד העובדים
הראיה  מזווית  הדברים  את  מתארת  גרינולד 
מתבצעת  מעסיקים  מול  פעילותו  שרוב  כיצרן  שלה, 
רבים  לארגונים  שמתאימה  דרך  "זוהי  הישיר.  בערוץ 
של  לחץ  עם  מתמודדים  הארגונים  וכיום  במשק, 
עובדים שקיבלו עד היום שירות מסוכן הסדר לעבור 
מצד  מגיע  "הלחץ  אומרת.  היא  ישירה",  להתקשרות 
ההסדר,  מנהל  בטיפול  יתרון  כל  זיהו  שלא  עובדים 
העובדים  של  ההסדר  את  מממנים  שהם  ושהרגישו 
ישנות.  ותכניות  פנסיוניים  שילובים  בעלי  הבכירים 
הבעיה של המעסיקים היא התמודדות עם גיוס עובדים 

שיש להם תכניות פנסיוניות שונות ממגוון יצרנים".

המוצר  גרינולד,  מוסיפה  השכירים,  על  במבט 
הפנסיוני הוא מצוין אם מתאימים נוסף עליו כיסויים 
רק  השטוחה  "ההסתכלות  לו.  הדרושים  נוספים 
על  מסכימים  כולם  נכונה,  לא  היא  ניהול  דמי  דרך 
זה. חשוב לתת את הדעת לשינוי במצב המשפחתי, 
ולדאוג  וכדומה,  עבודות  בין  במעבר  בשכר, 
שהמבוטח לא ינקוט בצעדים שמזיקים לו, כדוגמת 

משיכת כספי פיצויים".

בהתנהלותה  סוכנים  ללא  עובדת  מנורה  הרי 
השוטפת. 

נהנה  הישיר  בערוץ  אתנו  לעבוד  שבוחר  "מעסיק 
מאמנת שירות ומתשתית טכנולוגית שתומכת ביכולת 
"לכל  גרינולד.  מסבירה  ובקרה",  מעקב  לבצע  שלו 
לקוח מוצמד מנהל תיק עסקי, ואנו מספקים לעובדים 
מורשה.  פנסיוני  משווק  באמצעות  שירות  מתווה 

ישראל לחמן, יועץ פנסיוני מורשה משרד 
האוצר. מנכ"ל חברת הייעוץ הפנסיוני 

שאול את לחמן בע"מ. בעל 20 שנות ותק 
בתחום הפנסיה והביטוח. לשעבר מנהל 

בכיר במחלקות ביטוח חיים בקבוצות 
הביטוח מגדל והפניקס הישראלי.

רג'ואן גרייב, סגן בכיר לממונה על שוק 
ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, החל 

משנת 2010. אחראי, בין היתר, על קביעת 
מדיניות והסדרת תחום החיסכון הפנסיוני 

במדינת ישראל. כלכלן באגף שוק ההון 
במשרד, החל משנת 2001.

ששון מנה, שותף מנהל בסוכנות ניהול 
ההסדרים משגב ירושלים, המספקת שרותי 
ביטוח, פנסיה, ופיננסים ללקוחות פרטיים,  

חברות גדולות ותאגידים.

רג'ואן גרייב: "מדד ההצלחה ליישום זכות הבחירה של החוסך 
אינה בהכרח היקף הניודים. זכות זו צריכה לשמש מעין "שוט" מול 
היצרן שהחוסך יכול לעשות בו שימוש כשנדרש לכך. במקביל ראוי 

שהמעסיק יכוון את העובד או ייצר לו ברירת מחדל ראויה"
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קיימים לא מעט ארגונים בהם אנו פועלים בשיתוף עם 
בידיעת  עבודה,  ואנו מבצעים חלוקת  מנהלי ההסדר, 
המעסיק, בהתאמת התכנית הפנסיונית לעובדים. ועם 

זאת, מה פסול בשיווק ישיר?". 
ההסדר  את  לקבל  מעונין  "לקוח  לה:  משיב  דיין 
הזול ביותר, ואנשים לא מבינים שזה לא קוטג' של 
'לקנות וללכת', אלא יש צורך בליווי לאורך זמן. כיום 
אחד הגורמים היעילים בענף הם היועצים והסוכנים, 

שמתווכים ומבצעים השוואות מחירים".

חינוך פיננסי - בשורה?
גרייב מתייחס אף הוא לדברים באומרו כי חיסכון 
להתיימר  מקום  ואין  מורכב,  נושא  הוא  פנסיוני 
כלל  בקרב  הפיננסית  המודעות  את  להעלות 
"באוסטרליה,  פיננסי.  חינוך  באמצעות  האזרחים 
שנחשבת למובילה בתחום החיסכון הפנסיוני והינה 

פיננסי,  בחינוך  גם  שנים  עשרות  של  ניסיון  בעלת 
המושקעים,  המאמצים  שחרף  למסקנה  הגיעו 
כ-40% מהאוכלוסייה לא יגיעו לאוריינות הפיננסית 
הוא  הרגולטורים  "תפקיד  אומר.  הוא  הבסיסית", 
במקביל  לייצר  היתר  ובין  נוספים,  כלים  להקנות 
מסלול של ברירת מחדל על מנת להגן על החוסכים 

שלא יכולים לקבל החלטות מושכלות בנושא".

לטעות בשיקול דעת החוסך היו בעבר השלכות 
לטווח ארוך, כיום המצב שונה. 

גרייב.  פוסק  כוח",  יותר  הרבה  לחוסך  יש  "כיום 
גופים  ובין  מוצרים  בין  לנייד  הזכות  הבחירה,  "זכות 
ללא קנסות, היכולת 'לתקן' ולשנות שינו את המצב. 
בחיסכון  המעסיק  של  למקומו  בנוגע  האגף  חזון 
למוצר  כלכלית  לאדיש  אותו  להפוך  הוא  הפנסיוני 
הוא  המעסיק  של  תפקידו  העובד.  שבוחר  הפנסיוני 

לייצר ערך לעובדיו באמצעות השגת תנאים מיטביים 
היצרנים,  מול  מנהל  שהוא  ומתן  המשא  במסגרת 

מתוך הנחה שמדובר גם באינטרס אישי שלו".
לדברי גרייב, מדד ההצלחה ליישום זכות הבחירה 
זו  "זכות  הניודים.  היקף  בהכרח  אינה  החוסך  של 
יכול  צריכה לשמש מעין "שוט" מול היצרן שהחוסך 
לעשות בו שימוש כשנדרש לכך. הזכות לבחור בכל עת 
יכולה להשיג את המטרה, ובמקביל ראוי שהמעסיק 

יכוון את העובד או ייצר לו ברירת מחדל ראויה". 

מהם החששות בעקבות מתן זכות הבחירה?
שוק  בפניי  שנפתח  כיוון  בחששות,  מדובר  "לא 
גדולה",  הזדמנות  במהלך  רואה  אני  ולכן  ענק 
נשמעים  שאמנם  רבים  דברים  "ישנם  מנה.  מסביר 
הזה  ההיגיון  את  פוגש  לא  אתה  אבל  רציונליים, 
בשוק. לעצמאים, למשל, יש זכות בחירה אם לצבור 
חיסכון פנסיוני, ובכל זאת הם בעלי החיסכון הגרוע 
ביותר. לכן חשוב לקדם תהליכים של חינוך פיננסי". 
גרייב מציין כי בעבר הגיעו לאגף שוק ההון תלונות 
טובים  תנאים  שהשיגו  כך  על  שהלינו  עובדים  של 
כופה  והמעסיק  ההסדר,  מנהל  שמציע  ממה  יותר 
עליהם לעבוד רק מול מנהל ההסדר. "מדובר בכלי 
פסיכולוגי נוסף שהחוסך יכול להשתמש בו במקרים 
חריגים. אני מאמין שגם בעתיד ההסדר שיושג על 
ידי המעסיק, שמבוסס על אינטרס העובדים, יהיה 

בדרך כלל ההסדר הטוב ביותר עבורם".

נדרשת היערכות מיוחדת לכניסת זכות הבחירה 
לתוקף?

לי חמישה חשבי שכר  "יש  "ודאי", משיב שדמי. 
אני מעריך  עובדים.   3,000 עבור  ושני מנהלי הסדר 
של  נוספת  סוללה  ממני  תדרוש  הבחירה  שזכות 
חשבי שכר בגלל כל הסוכנים שיתקשרו אלי לבקש 
כל חודש את הצ'ק. לא נראה לי שמישהו שאל את 
המעסיקים  המהלך.  של  המשמעות  מהי  המעסיק 
שצריך  מוגמר  כמוצר  לרגולציה  נחשפים  תמיד 

ללמוד לחיות אתו". 
שדמי מזכיר כי כיום קיימת אחריות של המעסיק 
ולביטחון  התשלומים  להעברת  בנוגע  העובד  כלפי 

ארן שדמי, סמנכ"ל משאבי אנוש, פישמן 
רשתות.

משמש כיועץ לאירגונים בהטמעת תהליכי 
פרישה לפנסיה.

רמי דיין, לשעבר משנה למנכ"ל כלל 
ביטוח ומנהל החטיבה לחיסכון ארוך טווח 

בחברה. דיין הגיע לכלל לפני כ-5 שנים 
ושימש כמנהל החטיבה במהלך 4 השנים 

האחרונות.

יעל גרינולד, משנה למנכ"ל ומנהלת אגף 
שיווק ומכירות במנורה מבטחים. לשעבר 
סמנכ"ל, מנהלת אגף חיסכון טווח ארוך 

באיילון ביטוח, מנכ"ל איילון פנסיה. לשעבר 
סמנכ"ל שיווק, וחברת הנהלה בכירה של 

מיטבית חברה לניהול קרנות פנסיה.

ישראל לחמן: "השוק עובר קפיצה. במקום כניסת סוכני 
פרט לארגונים הגדולים יתגבש מודל חדש של קבוצות 

רכישה פנסיוניות ממוקדות, לפיו קבוצה אחת לא מוכנה 
לסבסד קבוצה אחרת בעלת מאפייני סיכון גבוהים יותר"
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את  מביא  שהעובד  "ברגע  העובד.  של  הפנסיוני 
בכל  מהתמונה.  המעסיק  את  מוציא  הוא  הסוכן- 

בעיה יפנה המעסיק את העובד לסוכן". 

קבוצות רכישה פנסיוניות
לשוק  הפרטני  הסוכן  שכניסת  סבור  לחמן 
עובר  "השוק  דרמטית.  כה  תהיה  לא  המעסיקים 
לארגונים  פרט  סוכני  כניסת  ובמקום  קפיצה, 
רכישה  קבוצות  של  חדש  מודל  יתגבש  הגדולים 
מוכנה  לא  אחת  קבוצה  לפיו  ממוקדות,  פנסיוניות 
לסבסד קבוצה אחרת בעלת מאפייני סיכון גבוהים 
קבוצות  של  משותפת  התארגנות  צפויה  יותר. 
עובדים לניהול משא ומתן ישיר מול יצרן, או ספק, 

או מנהל הסדר". 
מגמה  תיצור  הפנסיונית  שההפרטה  טוען  לחמן 
הפוכה לרצון הרגולטור, עקב קיטון בגודל הקבוצה. 
פחות  לתנאים  היצרן  יסכים  ומתן,  משא  "במסגרת 
טובים מאלו שהוא מוכן לתת כיום לקבוצות גדולות", 
הוא מסביר. "הנחיית הרגולטור למתן תנאים אחידים 
יקטינו  שהיצרנים  לכך  להביא  צפויה  הסוכנים  לכל 
ויעלו  מראש את התנאים וההטבות לכלל הסוכנים, 

את דמי הניהול כדי לשמור על רווחיות". 
אצל  ויצרנים  קופות  שירות  נותני  ריבוי  לדבריו, 
פנסיוניות  בקרה  במערכות  צורך  עורר  המעסיק 
כיסויי  על  שמירה  על  נוסף  הכספים,  פירעונות  על 
הביטוח אצל כלל הסוכנים. "אנו מתבקשים כיום על 
ידי מעסיקים לבצע תהליכי בקרה על רמת השירות 
למעסיק ולעובד, והתנאים מגיעים רק אחר כך. ניתן 
באמצעות מכרז לקבל בדרך כלל דמי ניהול טובים, 
מצויים  ניהול  דמי  הרווחת-  לתפישה  בניגוד  ולכן 
דווקא כשיקול אחרון בבניית אסטרטגיה פנסיוניות, 

כיוון שהוא גורם מובן מאליו בתהליך הבניה". 
ייצור  סוכנים  שריבוי  לנו  מאותתים  "המעסיקים 
ביותר  נתקלים  אנו  היום  גם  אך  תפעוליים,  קשיים 
ויותר בקשות של מעסיקים לביצוע בקרה חיצונית 
בדמי  להטבות  בנוגע  הסכמים  וקיום  הפקדות  על 
בארגונים  גם  קורה  "זה  גרינולד.  אומרת  ניהול", 
בהם קיים מנהל הסדר אחד או יותר, שעל פניו היו 

אמורים לבצע את הבקרות".

השינויים  את  מפנים  אינו  עדיין  שהשוק  נראה 
של שוק הקצבאות.

לא  עדיין  השוק  כי  הפנים,  לא  עדיין  "השוק 
שם", אומר גרייב. "מרבית הפורשים לפנסיה עדיין 

פנסיה  בקרנות  או  תקציבית  בפנסיה  נמצאים 
לא  עדיין  הצוברת  הפנסיה  שוק  ולכן  הוותיקות, 
רלוונטי לגביהם. המטרה היא לפתח שוק בהדרגה, 
עם יסודות בריאים לשוק משוכלל ותחרותי בנוסף 
המודל  כיום.  שקיים  הקלאסית  הפנסיה  למוצר 
קיים בעולם, ובאגף שוק ההון מקדימים את הנחת 
התשתית כדי שהחוסך יוכל להתאים בגיל הפרישה 

את המוצרים בהתאם להעדפותיו".
ההסדר  מנהלי  בפני  תיפתח  כי  מציינת  גרינולד 
יהיה  בו המיקוד  לניהול הסדרי פרישה,  האפשרות 
החדשות  בקרנות  "כיום  המעסיק.  ולא  הפרט 
האוכלוסייה יחסית צעירה ולכן הביקוש אינו גדול, 
כיום  "כבר  מסבירה.  היא  להשתנות",  צפוי  זה  אך 
יש פניות של לקוחות שמעוניינים להפקיד סכומים 
חד פעמיים בקרנות הכלליות ולקבל קצבה מיידית, 
בעיה  יש  הביטוח.  לחברות  אותם  מפנים  אנו  אך 
בשוק של ריביות נמוכות לקבל כספים חד פעמיים 
ללקוחות  הפנסיונית  ההתחייבות  את  שמגדילים 
החדשים על חשבון המבוטחים הקיימים בקרן. לכן 
בגיל  נכון להיום חברות הביטוח הן השחקן היחיד 

השלישי". 

המרוץ למיליון 
עבור  גם  רלוונטי  הוא  השלישי  הגיל  "תחום 
המעסיק, כיוון שליוויתי עובדים בתהליך הפרישה", 
התהליך  למורכבות  "נחשפתי  שדמי.  מדגיש 
בעובד  לטפל  אתו.  יחד  נושאים  שהם  ולכאבים 
הרגשיים  המטענים  בהיבט  שקול  לפנסיה  שפורש 
מהם  נפרד  שהארגון  עובדים  בחמישה  לטיפול 
מסיבה אחרת. כשנחשפתי לבעיה, פניתי לסמנכ"לי 
יש  למי  ובדקתי  אחרות  בחברות  אנוש  משאבי 
חוברת שמשרתת את העובד שפורש לפנסיה, ולא 
מצאתי. זוהי ראיה לכך שהתחום עדיין לא מושרש 

ולא מטופל".
המקצועיים  במדריכים  גם  כי  מציין  שדמי 
הרך,  לצד  התייחסות  אין  הקיימים  המעטים 
תעסוקה  לפתרונות  יום  וסדר  מחדש  איזון  לבניית 
והכלה  רגשית  להתמודדות  תעסוקתית,  והכוונה 

להמשיך  שמבקשים  לפורשים  לסיוע  התהליך,  של 
ולהשתלב בעולם העבודה, וגם לא להדרכה ולליווי 
"חברת  הפרישה.  של  הכלכליים  האספקטים 
שתתייחס  הראשונה  להיות  שתשכיל  הביטוח 
זו  היא  שלה-  מועסקים  כאל  מבוטחיה  לציבור 

שתנצח במרוץ למיליון", הוא אומר. 
טמונה  התהליך  הצלחת  הרך,  הצד  על  "נוסף 
בתפישת המעסיק של התהליך באופן הוליסטי, ליווי 
עובד בבחירת האלטרנטיבה המתאימה  לכל  אישי 
קבלת  מבחינת  ברורות  בסימולציות  שימוש  תוך 
הסכומים, מיסוי", מוסיף לחמן. "כיום רוב העובדים 
עם  לעשות  מה  יודעים  ולא  סתום,  למבוי  מגיעים 
הכסף שמתקבל אצלם. האתגר המרכזי כיום בעולם 
שלם  הוליסטי  פרישה  תהליך  בניית  הוא  הפרישה 

שנותן מענה לכלל סוגיות הפרישה".

צניחת שיעור התחלופה
צפי לשיעור תחלופה בקרנות הפנסיה  יש  "כיום 
שהרווחנו  המשכורת  בין  היחס  כלומר  החדשות, 
מסביר   ,"40%-50% של  שנקבל,  הפנסיה  לגובה 
מבורך,  צעד  הוא  חובה  פנסיה  החלת  "לכן  גרייב. 
אך לא מספיק, כדי להתמודד עם האתגר. הענקת 
צעד  הינו  פנסיוני  לחיסכון  ידי  על  תמריצים 

מתבקש". 
תוחלת  בסיכוני  לטיפול  תרמה  חובה  "פנסיית 
חיים, להגדלת המודעות לחיסכון ולכניסת צעירים 
יותר",  גבוה  תחלופה  לשיעור  שיביא  מה  לביטוח- 

הוסיפה גרינולד.
של  בעיה  קיימת  כי  ואומר  לגרייב  פונה  מנה 
לשירות  הנוגע  בכל  בפיקוח  משאבים  היעדר 
אינסופית  חשיבה  "יש  לדבריו,  הפיננסי.  ולחינוך 
על המוצרים, ומעט פיקוח על רמת השירותים לגבי 

השירות". 
רגולציה  לראות  רוצה  "הייתי  מוסיף:  לחמן 
יעבור  עובד  שכל  שנים  למספר  אחת  שמחייבת 
אובייקטיבי  פנסיוני  יועץ  ידי  על  פנסיוני'  'טסט 
לתת  יש  בנוסף,  פנסיוני.  חסכון  להמשך  כתנאי 
אפשרות לעובד לקבל החזר ישירות לתלוש השכר 

עבור יעוץ פנסיוני".
לדברי דיין, השוק עובר שינוי וישנה חשיבות רבה 
של  העולם  "תפישות  מקצוע.  איש  ידי  על  בליווי 
מביאות  רכישה  קבוצות  ולהקים  לבד'  'להסתדר 
מאד  שוק  זה  המחיר.  את  ישלם  שהלקוח  לכך 

מקצועי ופרטני, ולכן צריך ליווי", סיכם דיין.

רמי דיין: "לקוח מעונין לקבל את ההסדר הזול ביותר, ואנשים 
לא מבינים שזה לא קוטג' של 'לקנות וללכת', אלא יש צורך 

בליווי לאורך זמן. כיום אחד הגורמים היעילים בענף הם היועצים 
והסוכנים, שמתווכים ומבצעים השוואות מחירים"

יעל גרינולד: "כיום ארגונים מתמודדים עם לחץ של עובדים לעבור 
להתקשרות ישירה. הלחץ מגיע מצד עובדים שלא זיהו כל יתרון 
בטיפול מנהל ההסדר, ושהרגישו שהם מממנים את ההסדר של 

העובדים הבכירים בעלי שילובים פנסיוניים ותכניות ישנות"
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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



בקרנות הפנסיה הסיכון 
הביטוחי אינו חל על החברה 
המבטחת, כי אם על עמיתי 

הקרן | בהעדר שקיפות, סיכון 
זה גדל עוד יותר עם הפיכתה 
של קרן הפנסיה למוצר יחיד 

בשוק החיסכון הפנסיוני

שרד האוצר דוגל בעידוד התחרות, חוקק מ
הקים  ואף  הנושא  לטובת  רבים  חוקים 
התחרות  עידוד  הוא  עיסוקה  שכל  ועדה 
לדרך  אותנו  מוביל  עצמו  האוצר  בבד,  בד  במשק. 
ללא מוצא, דווקא באחד מהמוצרים המשמעותיים 

ביותר בעבורנו - הפנסיה שלנו.
לעידוד  השואף  המשרד  דווקא  השנים,  לאורך 
תקנות  ומתקין  חוקים  מחוקק  במשק,  התחרות 
אחד  פנסיוני  מוצר  עם  הענף  את  מותירים  אשר 
ויחיד - קרן פנסיה. אם היה מדובר במוצר מושלם 
והביטוחי  הכלכלי  הביטחון  את  למבוטח  המעניק 
הטוב ביותר, הרי ששום נזק לא נעשה. האומנם כך 

הם פני הדברים?

המבוטח כמבטח
כך  הדדי,  ביטוח  על  מושתתת  הפנסיה  קרן 
כמבוטח  פעם   - כובעים  בשני  מחזיק  מבוטח  שכל 
ופעם כמבטח, כאשר זכויותיו מושפעות לא רק על 
ידי  על  גם  אם  כי  המבוטחים,  לקבוצת  חבריו  ידי 
על  הנהלת הקרן, אשר לא אחת מקבלת החלטות 
פי שיקולי שיווק ורווחיות, ולא על פי מדדי הסיכון. 

במה מדובר?
כאשר חברת ביטוח מקבלת טופס הצעה לביטוח 
בודקת  החברה  חדש,  לקוח  של  בריאותו  או  חייו 
מטעמי  עצמה  על  לוקחת  שהיא  הסיכון  היקף  את 

בריאות, מקצוע, עיסוק ותחביב, ורק לאחר בדיקה 
ובאיזה  לקבלו  אם  החלטה  מתקבלת  מעמיקה 

תנאים, אם לאו.
בקרן  מדובר  כאשר  רבות  פעמים  זאת,  לעומת 
חברת  אותה  בבעלות  נמצאת  אחת  שלא  פנסיה, 
הביטוח מהפיסקה הקודמת, הנהלת הקרן מוותרת 
על בדיקה זו ומקבלת עמיתים חדשים ללא הצהרת 
רגילים,  ובתנאים  לעיסוקם  קשר  ללא  בריאות, 
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החודש שהיה ב—

מדדי הסיכון 
האובייקטיביים

  משרד האוצר הציג בהצעת התקציב 
לשנים 2013-2014 את מודל המס החדש 
המבשר על קיצוץ הטבות המס והפחתת 
ההטבות.  מוענקות  בגינה   התקרה 
יבוטלו הטבות המס על  על פי ההצעה, 
תינתן  ובמקומן  הפנסיוניות  ההפקדות 
הטבה יחידה בעלת תקרת שכר ושיעור 
לשכת  נשיא  כץ,  אודי  קבוע.  הטבה 
את  הבנתי  "למרות  הביטוח:  סוכני 
מדינת  מצויה  בו  הקשה  הכלכלי  המצב 
מהגירעון  כתוצאה  אלה  בימים  ישראל 
התקציבי הענק, מדובר במסמך אומלל 

שפוגע קשות בשוק הפנסיה בישראל".

בריאות  לביטוח  מומחה  ברומר,  דב    
וסיעוד, פנה לפרופ' עודד שריג, המפקח 
וגילוי  דיוק  לאי  בטענה  הביטוח,  על 
נאות בקמפיין הפרסום המבטיח מעבר 
בטוח וזול מביטוח הסיעוד הקולקטיבי 
לאומית,  קופ"ח  של  הסיעודי  לביטוח 

באמצעות כלל ביטוח. 

  הסכם פנסיה מיוחד נחתם בין מנורה 
הסטודנטים  אגודת  לבין  מבטחים 
במסגרת  אביב.  תל  באוניברסיטת 
ההסכם, תעניק קרן הפנסיה של מנורה 
המצטרף  לסטודנט  מיטיבים  תנאים 
תנאי  ללא  לפחות,  שנים  שלוש  למשך 
וללא  האקדמאיים,  הלימודים  להמשך 
קשר למקום עבודתו או זהות מעסיקו. 
על  גוף חותם  בה  זוהי הפעם הראשונה 
במקום  תלוי  אינו  אשר  פנסיוני  הסכם 

העבודה של המצטרפים.

אודות  עדיף  חשיפת  בעקבות    
קבוצת  ידי  על  הניתן  בשירות  ליקויים 
ושירותים  פתרונות  המעניקה  שחר, 
המשפחה,  הבית,  בתחומי  לוגיסטיים 
דרום  במחוז  בכירים  והבריאות,  הרכב 
להעברת  פועלים  מבטחים  במנורה 
מהחברה  צנרת  נזקי  תיקון  שירותי 

לשירותי שכל מקבוצת שגריר.

לאחרונה  עד  הירשפלד,  אמנון   
שיווק  הדרכה,  ומנהל  למנכ"ל  משנה 
שחם,  הביטוח  בסוכנות  ארצי  ומכירות 
עדיף.  מכללת  עם  פעולה  בשיתוף  יחל 
הירשפלד יעביר סדנת מכירה שכותרתה 
לדבריו  ומטרתה  למיליון',  'מתיאוריה 
הינה ללמד את סוכן הביטוח לשבור את 
תקרת הזכוכית שלו ולשפר את ביצועיו 

במכירת ביטוחי פרט-סיכונים.

פעמים רבות הנהלת קרן הפנסיה מוותרת על בדיקה זו ומקבלת 
עמיתים חדשים ללא הצהרת בריאות, ללא קשר לעיסוקם ובתנאים 

רגילים, שהרי הסיכון הביטוחי לא חל עליה, כי אם על יתר עמיתי הקרן



שהרי הסיכון הביטוחי לא חל עליה, כי אם על יתר 
יקבלו  המניות  שבעלי  נובע  מכך  בקרן.  העמיתים 
בפוליסת  מתקבל  היו  שלא  לקוח  הפנסיה  לקרן 

ביטוח, או שהיה מתקבל בתנאים מיוחדים.

ביטוח הדדי חד צדדי
מהצהרת  הפטור  כי  להבהיר  שחשוב  כמובן 
ניתן  ואינו  הפנסיה  קרנות  לכל  גורף  אינו  בריאות 
כך, מי פטור מהצהרת בריאות  לכל העמיתים. אם 
גדולות,  בחברות  עובדים  הפנסיה?  מקרנות  בחלק 

בינוניות ולעיתים אפילו קטנות - מעל 5 עובדים. 
והמשמעות? מבוטח בריא המבוטח בקרן פנסיה 
מסויימת המקבלת לשורותיה עמיתים ללא הצהרת 
בריאות וללא שאלון עיסוקי, עלול למצא את עצמו 

מבטח אנשים בעלי סיכון מאוד גבוה, אשר עשויים 
ויקטינו את זכויותיו  לתבוע את הקופה המשותפת 

באופן משמעותי ביותר - ביטוח הדדי אמרנו?
יתרה מכך, בשל חוסר השקיפות והמידע, לא ניתן 
הפנסיה  קרנות  של  הסיכון  מדדי  על  מידע  לקבל 
החולים,  המבוטחים  כמות  למשל:  כמו  השונות 
מסוכנים,  בעיסוקים  העוסקים  המבוטחים  כמות 

ביזור העמיתים ועוד. 
סיכון  מדדי  יהיו  שלא  הדעת  על  עולה  האם 
על  עולה  האם  נאמנות?  בקרנות  או  גמל  בקופות 
הדעת לבטח מישהו בלא לדעת מהו היקף הסיכון 

– בוודאי שלא!
אז מדוע זה כך כאשר מדובר בקרן פנסיה? עמיתי 
קרנות הפנסיה נדרשים לבטח את חבריהם לקבוצה 

על  לוקחים  שהם  הסיכון  היקף  מהו  שיידעו  בלא 
עצמם ואל זאת מוביל דווקא משרד האוצר! 

לביטוח  אלטרנטיבות  מספר  היו  כאשר  בעבר, 
לאסוף  היה  ניתן  וחסרונות,  יתרונות  עם  פנסיוני, 
שונים  שילובים  לבצע  מכולם,  ה"צימוקים"  את 
משמעותי  באופן  והעלויות  הסיכונים  את  ולהקטין 
ביותר ולהשיג מוצר טוב יותר. כיום, לאחר שהוציאו 
את הצימוקים מכל האלטרנטיבות האחרות, ובאין 
שאין  למרות  הפנסיה,  לקרנות  נוהר  השוק  ברירה, 

מדובר על מוצר בטוח.

מחיר הרפורמות ופתרונות אפשריים
הפיכת קרנות הפנסיה ל"מוצר יחיד" היא טעות 
ועידוד  החופשי  השוק  רעיון  את  הן  הנוגדת  מרה, 
אם  גם  לציבור.  הדאגה  רעיון  את  והן  התחרות, 
נמצאו בעיות כלשהן במוצר זה או אחר, זו האחריות 
הציבורית של משרד האוצר למצוא פתרונות אחרים 

בטרם מתקבלת החלטה לנעול את שעריו.
ככל שתוחלת החיים עולה ואנו נדרשים להקצות 
תקופת  לטובת  מהכנסתנו  וגדלים  הולכים  חלקים 
על  הסיכון  את  מקטינים  שאנו  לוודא  יש  הפרישה, 

חסכונותינו ולא מגדילים אותו.
במהלך השנים האחרונות בוצעו רפורמות רבות 
עם  מיטיב  הארי  כשחלקן  הפנסיוני,  הביטוח  בענף 
הלקוח הסופי וחלקן הן צעד אחד רחוק מידי העלול 

לעורר סיכון שלא נלקח בחשבון.
משרד האוצר, כשלוחה של הממשלה האחראית 
על רווחת הציבור, חייב לתת את הדעת על הסכנה 

האורבת בפתח ולבטלה באחת.
את  ביטוחי המבטח  מוצר  של  קיומו  יש לאפשר   
הפנסיה שלנו ולא רק בגילאים מאוחרים, כי אם 

לאורך כל ציר הזמן.

המבטיח  ביטוחי  מוצר  של  קיומו  לאפשר  יש   
תשואה קבועה ורציפה גם אם היא נמוכה. על פי 
כי  נמצא  הביטוח,  מחברות  באחת  שבוצע  סקר 
גבוהה  לתשואה  סיכוי  על  לוותר  מוכנים  אנשים 

אם מבטיחים להם תשואה קבועה לאורך שנים.

עמיתים  לקבל  הפנסיה  קרנות  את  לחייב  יש   
הסיכון  קביעת   - חיתום  לאחר  רק  חדשים 
בהתייחס לבריאותו, מקצועו, עיסוקו ותחביביו - 

זאת בלא אפשרות לתת פטורים לשום גורם.

לקרנות  אובייקטיביים  סיכון  מדדי  לקבוע  יש   
הפנסיה לבחינת הציבור.

ויפה שעה אחת קודם.

הכותבת הינה מנכ"ל מכללת עדיף
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מראיינת: לילך גביש, מערכת עדיף

עו"ד אלון זילברשץ, שהיה שותף למהלכים מהותיים ששינו 
את פני ענף החיסכון ארוך טווח, ובהם ניסוח הסכמים קיבוציים 

ובג"צים, מסכם 37 שנות פעילות בענף, מבהיר: "הביטוח 
הפנסיוני מחייב מעורבות של המעסיק" | ראיון

אופק פנסיוני

לדבר על קרן פנסיה בראשית שנות ה- 80 לא "
אומר  הביטוח",  חברות  בסביבת  מקובל  היה 
 35 מ-  יותר  סוגר  אשר  זילברשץ,  אלון  עו"ד 
שנים בעיסוק בתחום מזוויות שונות, במהלכן היה 
עתידית  בג"צ  דוגמת  מהותיים,  בבג"צים  מעורב 
ובג"ץ כלל ומגדל , בעקבותיהם החליטה הממשלה 
הישנות  הפנסיה  קרנות  סגירת  על   1995 במרס 
ופתיחת הקרנות החדשות, וכן בהסכמים קיבוציים 
הניב  שיישומו  חובה,  לפנסיה  הרחבה  צו  דוגמת 

כמיליון מבוטחים חדשים בקרנות הפנסיה.
הסתדרותיות.  היו  הקרנות  הימים  "באותם 
התמחיתי בביטוח ובקופות גמל ולמדתי את הנושא 
חשיבות  לי  ברורה  מאז  ובעולם.  בארץ  הפנסיוני 
הפנסיה בחיי אדם – הבטחת הכנסה שוטפת בגיל 
לגרום  דרך  שאין  הבין  שהאוצר  שמח  ואני  פרישה, 
לאנשים לפנות לכיוון זה, אלא בדרך של כפייה, ולכן 
נחקק תיקון 3 לחוק קופות גמל להטות את הציבור 

למשיכת כספים בדרך של קצבה".
"כשהתחלתי לעסוק בתחום, בשנת 1976, הייתי 
כבר עו"ד למעלה מ-7 שנים, וחיפשתי תחום חדש. 
לא ידעתי דבר על ביטוח. חבר עו"ד סיפר לי שחברת 
הפניקס עומדת בפני שינוי ומתכננת להקים עתודה 
ניהולית. השתתפתי בקורס מפקחים בביטוח חיים, 
מעמיקה  הכשרה  עברנו  בארץ.  מסוגו  הראשון 
אחרות.  לחברות  לחיקוי  מקור  היה  והמהלך 
שהביא  מכירה  לשיטת  נחשפתי  העבודה  במהלך 
מארה"ב סוכן בשם יאיר רחלי. הוא קרא לתוכנית 
"תכנון הנחלה האישית" )בעקבות השם האמריקני 
ESTATE PLANNING(. פיתחנו אותה, הוספנו עזרים 
לה  וקראנו  טאבלט...  או  לאפ-טופ  ללא  טכניים, 
ללא  פנסיוני  ביטוח  למכור  ניתן  לא  פיננסי.  תכנון 
השיטה  את  למדתי  אז  וכבר  הלקוח  צרכי  בדיקת 
של  מקיפה  בדיקה  מחייב  החוק  כמובן  היום  הזו. 
צרכים ונתונים והכנת מסמך הנמקה מפורט", הוא 

מספר על ראשית הדרך.
חידוש,  חיפשתי  שנים  מארבע  יותר  מעט  אחרי 

קונצרן  אז  שהיתה  ישראל,  כלל  חברת  וכאשר 
את  רכשה  כור,  בצד  הגדול  והפיננסים  התעשייה 
לחברת  אותה  והפכה  יובל  הקטנה  הביטוח  חברת 
אחר  פורש  עם  ויחד  לכלל  עברתי  ביטוח,  כלל 
הדרכה  מערך  בכלל  הקמנו  מור,  פיני  מהפניקס, 
והשיווק.  המכירות  מערך  ואת  מפקחים  של  וגיוס 
דין  עורכי  משרד  ופתחתי  פרשתי  חודשים   8 אחרי 
עבודה  בדיני  עוסק  אני  מאז  שותפה.  עם  עצמאי 
ובמיוחד בביטוח פנסיוני וחיסכון ארוך טווח עם כל 
הכרוך בכך לרבות רגולציה ומיסוי. דיני עבודה הוא 
הנובע  עובדים,  של  פנסיוני  בביטוח  מהותי  נושא 
צווי  קיבוציים,  הסכמים  פי  על  המעביד  מחובות 
בבסיס  צורך  ויש  אישיים,  עבודה  חוזי  או  הרחבה 
המסדירה  המקיפה  הדינים  במערכת  ידע  של  רחב 

את הנושא".

לא על חשבון זכויות עובדים
לאורך השנים, לצד ייעוץ משפטי לגופים מוסדיים 
למעסיקים,  זילברשץ  עו"ד  ייעץ  הסדרים  ומנהלי 
אך לדבריו, מעולם לא על חשבון זכויות עובדים או 
לשם פגיעה בהם. זו גם הסיבה שיצר קשרים אישיים 
לא רק עם בכירים בארגוני המעבידים, אלא גם עם 

נציגי ההסתדרות, בעיקר האגף לאיגוד מקצועי.
והסכמים  הרחבה  צווי  הששים  בשנות  החל 
חייבו  כמובן,  אישיים  עבודה  חוזי  לצד  קיבוציים, 
הביטוי  פנסיוני.  לביטוח  בהפרשות  מעסיקים 
לפנסיה  הרחבה  צו  הוא  בתחום  האחרון  המובהק 
ההפרשה  כאשר  לשיאו  יגיע   2014 שבשנת  חובה 
אחידות  שיוצרת  עובדה   ,17.5% תהיה  הכוללת 

מסוימת בגובה ההפרשה בכל המשק.
"במקביל לתהליכים אלו גם גברה מחויבותו של 
המעביד  לעובדים.  הולם  פנסיוני  לביטוח  המעביד 
אינו אמור להיות מומחה לביטוח ואינו חייב להסביר 
אך  לו,  שנערך  הפנסיוני  הביטוח  פרטי  את  לעובד 
מחייבת  כזה  בשיעור  להפרשות  שהחובה  ברור 

מעורבות של המעביד", הוא אומר.

לתוקפה  להיכנס  שצפויה  הבחירה,  זכות  האם 
את  לבחור  הזכות  את  לעובד  ותעניק  ב-2014 
והגוף  החיסכון  מכשיר  בחירת  על  נוסף  הסוכן, 

המנהל, צפויה להקשות על המעסיק?
יהיה  מי  בפועל  שקובע  זה  הוא  המעביד  "כיום, 
בדבר  לעובד  וייעץ  ההפרשות  את  שיסדיר  הגוף 
נוחה  אמנם  שהיא  עובדה  לו.  המתאים  החיסכון 
למעביד ולגוף המבטח, ובדרך כלל מבטיחה לעובד 
תנאים טובים יותר מאלו שהיה יכול להשיג בעצמו, 
או בעזרת סוכן ביטוח רגיל, אך מצד שני מתנגשת 
עם זכותו של העובד לנהל ולהיות "בעל הבית" של 
הכספים, שלמעשה כולם שייכים לו מיום ההפקדה. 
אני חושב שעמדת המדינה להעניק לעובד את זכות 
הכיוון  היא  חוק  פי  על  ביועץ  או  בסוכן  הבחירה 
הנכון, למרות שזה עלול לפגוע בנוחות הפעולה של 
זהו  המבטח.  והגוף  המעביד  האחרים:  המעורבים 

סדר עדיפות של זכויות יסוד".

"פעולה באמצעות מתווכים בעלי רישיון מסירה את אחריות המעביד 
כלפי העובד כל עוד הפקיד כספים בשיעור הנכון ובזמן הנכון"
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צרכי  בין  עניינים  ניגוד  שיש  סבור  אתה  האם 
המעסיק לצרכי העובד?

אני  אך  עניינים,  ניגוד  שיש  היא  האוצר  "עמדת 
התוצאה  אם  המעבידים.  של  ליבם  בתום  מאמין 
סוכני  כניסת  כלומר  פיצול אדמיניסטרטיבי,  תהיה 
ביטוח נוספים מעבר למנהל ההסדר או סוכן הביטוח 
של המעביד, התוצאה עלולה לפגוע גם בעובד שלא 
יזכה להטבות שמנהל הסדר יכול להסדיר לו. חשוב 
מכח  חייבים  קטן  גודל  בסדר  שסוכנים  לב  לשים 
הדין להפקיד את הכספים בחשבון נאמנות וכך קטן 

הסיכון לאיחור ולטעויות".

ההפרשות  בנושא  המעסיק  חובות  מהן 
הפנסיוניות?

הדין  פי  על  ומחויבות המעביד  "הכספים הרבים 
בזהירות  לפעול  אותו  מחייבים  הפרשות  לביצוע 
וייעוץ  לטיפול  יזכה  שהעובד  ולדאוג  ובתבונה 

הזה  בכיוון  ראשונה  סנונית  הדין.  פי  על  הולמים 
המבשרת את הגדרת חובותיו של המעביד היא בג"ץ 
ארגון  לפיה  תקדימית  קביעה  נקבעה  )בו  בר-אילן 
עובדים יציג רשאי ומוסמך לנקוט בצעדים ארגוניים 
לשמירה והגנה על זכויות חבריו שהפכו לגמלאים. 
אמירות  אגב,  כאמרות  אמנם  שם,  נאמרו  ל.ג.(, 
המעביד  של  יתר  מחויבות  על  לכאורה  המצביעות 
"לשמר  הפנסיה,  כספי  של  שלמותם  להבטחת 
פסק  בלשון  הגמלאי"  של  ומעמדו  זכויותיו  את 
דופן,  יוצא  הוא  שהמקרה  להבהיר  חשוב  אך  הדין, 
מאחר שהמעביד היה בשנת 1988 צד להסכם קרן 
שבתקופה  בעוד  לשכר,  הצמדה  שהבטיח  פנסיה 
שקדמה להסכם הוצמדה הפנסיה למשכורת חברי 
מעביד  של  כזו  ברמה  מעורבות  הפעילים.  הסגל 
כידוע  כיום  קיימים.  ואינם  כמעט  זה  מסוג  והסכם 
הפנסיה נקבעת אך ורק על פי תקנון הקרן ולא על 
למעביד  שאין  ברור  לתקנון.  שמחוץ  הסכמים  פי 

כל נגיעה או השפעה על צבירת הכספים או זכויות 
המבוטחים. לכן, לדעתי אין לראות בבג"ץ זה קביעה 
את  להבטיח  החובה  מוטלת  המעביד  שעל  לעתיד 
לא  העובד.  של  הפנסיה  וגובה  הכספים  שמירת 
לרמת  לדאוג  המעביד  על  להטיל  שניתן  לי  נראה 
הכספים  צבירת  לגובה  או  העובד,  של  הפנסיה 
שעליו להפקיד בקופות הגמל וביעדים שנקבעו על 

ידי העובד, לאחר ייעוץ עם בעל רישיון".

עתיד ממשמש ובא
המרכזית  המסלקה  צפויה  הקרובים  בחודשים 
בשלב  הפנסיוני,  החיסכון  בשוק  לפעילות  להיכנס 
וסוכנים,  יצרנים   – הענף  פעילי  בקרב  הראשון 
ועובדים לקבל מידע אודות  יוכלו מעסיקים  דרכם 
 2015 במהלך  ובהמשך,  שלהם,  הפנסיוני  החיסכון 
לחסכונות  כספים  באמצעותה  להפקיד  יהיה  ניתן 

הפנסיוניים של עובדיהם. 

עם  תיטיב  הפנסיונית  המסלקה  הקמת  האם 
המעסיקים והעובדים?

של  חשובה  התפתחות  מצוינת,  היא  "המסלקה 
והן  דורש  להם  שאין  כספים  של  בהיבט  הן  הענף, 
ומהירה  קלה  בדרך  לקבל  שיוכל  העובד  לטובת 
מידע על כספים שיש לו בגופים המוסדיים. כך גם 

הסוכן יוכל לייעץ לו בצורה טובה יותר".
בראשית 2013 נכנס לתוקפו האיסור הרגולטורי 
חיים עם מקדם מובטח לחוסכים  ביטוחי  למכירת 
מתחת לגיל 60. המהלך, שהועבר בחטף, הותיר את 

השוק עם מוצר אחד מועדף – קרן הפנסיה. 

מה דעתך על איסור מכירת ביטוחי מנהלים עם 
תוכניות  להמיר  מקום  יש  האם  מובטח?  מקדם 

ישנות לקרן פנסיה?
פנסיוני  לחיסכון  עדיף  יעד  הן  הפנסיה  "קרנות 
התוכניות  את  אך  האחרות,  האפשרויות  פני  על 
הישנות, בהן יש מקדם מובטח, כדאי לשמור", הוא 
התארכות  על  הדעת  את  נתנו  לא  "בעבר  קובע. 
אסר  שהאוצר  היא  התוצאה  ולכן  החיים  תוחלת 
לציין  ראוי  קצבה.  מקדם  עם  פוליסות  מכירת  על 
זו  הפנסיה  בקרנות  מובטח  מקדם  אין  אם  שגם 
ועלות  ניהול  לדמי  מעבר  גדולה,  נחיתות  אינה 
הזכויות  להקטנת  שהסיכון  מאחר  נמוכים,  ריסק 
דמוגרפית  מתשואה  הנובע  אקטוארי  בגרעון  תלוי 
או  מוות  מקרי   – מקטסטרופות  דהיינו  שלילית, 
שקרן  היא  הכוללת  התמונה  ועדיין  המוניים,  נכות 
פנסיה עדיפה לכמעט כל המבוטחים. גם בתשואה 
מול  נחיתות  לקרנות  אין  הכספים  השקעת  על 
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"גופים קטנים תורמים לצמצום ההשתלטויות על השוק. יחד עם זאת, 
בעיקר בקרנות קטנות יש סכנה גדולה יותר לגרעון אקטוארי בשל מספר 
המבוטחים הקטן. בקרנות הגדולות כלל המספרים הגדולים מהווה חומת 

מגן בפני סיכון"

ציוני דרך

בכלל  )שיווק(  הרכישה  מערך  הקמת   
חברה לביטוח.

צרכי  )קביעת  פיננסי  תכנון  של  הכנסתו   
ביטוח  לשיווק  עבודה  כשיטת  הלקוח( 
סדרת  מתן  באמצעות  היתר  בין  חיים 
הביטוח,  בחברות  לבכירים  הרצאות 

בשנים 1981-1982.
"נספח  של  הראשונה  הגרסה  ניסוח   
להקטנת  כצעד   1981 בשנת  הקצבה" 

מיסוי הפיצויים.
לפי  אישור  למתן  מצויים  "תנאים  ניסוח   
החליף  אותם   ,1984 בשנת   "14 סעיף 

האישור הכללי.
האוצר  חויב  בו  עתידית  בבג"ץ  זכייה   
מבטיחות  אג"ח  להנפיק  לראשונה 

תשואה לקרן פנסיה פרטית.
בצד  כלל,  בשם  לבג"ץ  עתירה  הגשת   
נחקק  שבעקבותיהן  מגדל,  של  עתירה 
שעה(,  )הוראת  הפנסיה  קרנות  חוק 
 ,1995 במרס  ההוראה,  תקופת  ובסיום 
הקרנות  סגירת  על  הממשלה  החליטה 

הוותיקות ועל רפורמה בפנסיה.
בהסכם  התעשיינים  להתאחדות  סיוע   

קיבוצי לביטוח פנסיוני מקיף בתעשייה.
לביטוח  הקיבוצי  ההסכם  בניסוח  סיוע   

פנסיוני מקיף במשק )פנסיה חובה(.
המשולב  חובה  פנסיה  הסכם  ניסוח   

שהרחיב את שיעור ההפרשה ל 17.5%.
בדבר  כללי  קיבוצי  הסכם  בניסוח  סיוע   

שימוש העובד במחשב המעביד. 
 השתתפות בדיונים לקביעת פנסיה חובה 
השר  ידי  על  הוקפא  )הנושא  לעצמאיים 

שטייניץ(.
 השתתפות קבועה בוועדה המייעצת לשר 

התמ"ת לצורך הוצאת צווי הרחבה.

חברות ביטוח. יחד עם זאת, בעיקר בקרנות קטנות 
יש סכנה גדולה יותר לגרעון אקטוארי בשל מספר 
המבוטחים הקטן. בקרנות הגדולות כלל המספרים 
הגדולים מהווה חומת מגן בפני סיכון להשפעה על 

תשואה דמוגרפית".

דמי ניהול לוחצים
הפחתת  היא  בענף  המרכזיות  התופעות  אחת 
במכרזים  אפסיים  ניהול  דמי  לכדי  עד  הניהול  דמי 

גדולים. 
מה דעתך על הניסיון של קרנות קטנות לחדור 

לשוק באמצעות הפחתת דמי ניהול?
החיסכון  בשוק  התחרות  להגברת  מוביל  "זה 
יותר. במציאות  גדולה  ולאפשרות בחירה  הפנסיוני 
המנוהלות  הקטנות  לקרנות  קשה  היום  הקיימת 
להגדיל  הביטוח  חברות  ולא  השקעות  בתי  ידי  על 
רואים  אנחנו  לעיתים  הפנסיוני.  בביטוח  חלקן  את 
מיטב-דש  זכיית  למשל  כמו  אחרות  דוגמאות 
יוצא דופן, מאחר  במכרז עובדי המדינה. זה מקרה 
על  הקרנות  של  קבועה  פעילות  לבסס  אפשר  שאי 
מפליגות  הטבות  שיבטיח  שגוף  ברור  הטבות.  ידי 
להשוואת  אחרות  קבוצות  של  לחצים  בפני  יעמוד 

התנאים".
"דמי ניהול עשויים לקבוע את עתידה של החברה 
בהיבטי  הרבות  הדרישות  לאור  במיוחד  המנהלת, 
רגולציה  והוראות  פנימיים, חיצוניים  ובקרה  פיקוח 
חברות  על  מקשים  נמוכים  ניהול  דמי  נוספות. 
ועשויות  הנדרשות  הפעולות  את  לבצע  הניהול 

להוביל לכך שלא תוכלנה להמשיך לפעול".
גופים קטנים תורמים  ולכן  "אנחנו מדינה קטנה 
לצמצום ההשתלטויות על השוק. אני צופה שיעבור 
זמן רב עד שלבתי ההשקעות יהיה כוח כמו לחברות 
הביטוח, הן בבעלויות על סוכנויות והן בבעלות על 

קופות גמל".

אחת ההחלטות שפעילי הענף מבקרים לגביהם 
הוא  לקדמותו  להשיב  ומייחלים  הרגולציה  את 
החזרת החיסכון ההוני בקופות הגמל. האם אתה 

מצדד בחזרה למצב הקודם?
"יש למצוא את הדרך לאפשר חיסכון הוני. במהלך 
גבוהה ושוטפת  נזקק לא רק להכנסה  החיים אדם 

למחייה, אלא גם להוצאות חד פעמיות כגון נסיעות 
לחו"ל, השקעות, מתנות, הוצאות בריאות וכדומה. 
על התנאים והפטור ממס צריך לחשוב בנפרד, לא 
בטוח שצריך לחזור למצב הקודם, שאחרי 15 שנות 
חיסכון בכל גיל, העמית מקבל פטור ממס במשיכה 

הונית".

האם  מידי.  הדוקה  שהרגולציה  טוענים  רבים 
אתה תומך במהלכי הרגולציה?

סכומים  על  שמדובר  מאחר  רגולציה,  בעד  "אני 
של  פיקוח  שמחייבים  שקלים,  כטריליון  עצומים, 
הרשויות, וכן שקיפות כלפי הלקוחות. יחד עם זאת 
שהאוצר  לקוות  יש  בהדרגה.  אותה  לעשות  ניתן 
הגופים  בין  התחרות  להגברת  לפעול  ימשיך 

המוסדיים ובין יעדי ההשקעה".

הכיס הגדול, הכיס הקטן

בעידן הנוכחי, מה המלצותיך למעסיקים?
לחובת  הנלוות  ההוראות  כל  את  למלא  "חשוב 
במציאת  לעובד  ולסייע  פנסיוני  לביטוח  ההפרשה 
הגורם שיאפשר לו בחירה נכונה וייעוץ נכון, בין אם 
הביטוח  בסוכן  לבחור  זכאי  שהעובד  יקבע  החוק 
שלא  רבים  מעסיקים  על  לי  ידוע  לאו.  אם  ובין 
הסתפקו בהפקדת הכספים או העברתם ליד סוכן 
או מנהלי הסדרים, אלא גם בדקו את טיב ההסדר 

שנבחר לעובד, למרות שהחוק אינו מחייב זאת".
הגדול  הכיס  הן  המנהלות  שהחברות  לזכור  "יש 
בתביעה  כנתבעים  להיכלל  עלולים  הסוכנים  וגם 
אין  אך  מוטה,  או  מוטעה  ייעוץ  על  עובד  של 
להתעלם מהאפשרות שבעתיד גם המעביד יהיה בין 
הנתבעים, בין אם תהיה לכך עילה אמיתית או לא, 

לכן צריך להיזהר".

באופן  לעבוד  למעסיקים  ממליץ  היית  האם 
ישיר מול חברות הביטוח או להמשיך לעבוד מול 

מנהלי ההסדרים וסוכני הביטוח?
כוחם  חשובה.  עבודה  עושים  ההסדרים  "מנהלי 
הענקת  ומאפשר  רבים  עובדים  בייצוג  מתבטא 
הטבות שהקרן אינה יכולה לתת, בעקבות מגבלות 
הביטוח  חברת  ידי  על  מוענקות  הן  ולכן  התקנון, 
יכול  אינו  שהעובד  הטבות  אלו  קבוצה.  באותה 
כלל.  בדרך  ביטוח,  סוכן  באמצעות  או  לבד  לקבל 
בבעלות  הם  ההסדרים  מנהלי  כל  כמעט  מאידך, 
אינטרסים.  ניגוד  ליצור  שעלול  מה  ביטוח,  חברות 
פעולה באמצעות מתווכים בעלי רישיון מסירה את 
אחריות המעביד כלפי העובד כל עוד הפקיד כספים 

בשיעור הנכון ובזמן הנכון".



גמל והשתלמות

חסכון והשקעות ניבהבית תוכנה פנימיניבהבית תוכנה פנימי



אי מצוי זכויות פנסיוניות של עובדים היא תופעה שכיחה בגינה הם 
עשויים להפסיד מאות אלפי שקלים בגיל הפרישה | למעסיקים 

שהפנסיה והביטוח של עובדיהם חשובים להם

יצרנים ה על  מושתת  הפנסיוני  חיסכון 
המשווקים  מרבית  ומשווקים.  פנסיונים 
הסדרים  מנהלי  או  ביטוח  סוכני  שאינם 
ההסדרים  מנהלי  רוב  גדולות.  החברות  עובדי  הם 
ביטוח.  חברות  בשליטת  נמצאים  כיום  הפעילים 
כלל  סימון;  במבטח  מחזיקה  מגדל  לדוגמא: 
לידרים,  באגם  בשקל,  הפניקס  בתמורה;  מחזיקה 
בידידים  הראל  חברת  נוספות;  ובסוכנויות  בקלע 

ומנורה באורות.
למעלה  מועסקים  שבחברתם  רבים  מעסיקים 
ממנהלי  שירותים  מקבלים  עובדים,  מ-50 
ובינוניים  קטנים  מעסיקים  כאשר  זאת  הסדרים, 
אקראי.  באופן  הסדרים  במנהלי  בחרו  לרוב 
שהם  ההסדרים  מנהלי  על  סומכים  המעסיקים 
מוחלט.  באופן  בארגון  הביטוחי  לנושא  דואגים 
כך  בפועל.  זו תמיד המציאות  מוכיח שאין  המצב 
של  הפנסיוניות  הזכויות  מצוי  אי  של  מצב  נוצר 

העובדים והמעסיקים.

10 נקודות למחשבה 
מנהל  נציג  את  פוגשים  אינם  רבים  עובדים   
שראוי  כפי  שנתיים,  או  לשנה  אחת  ההסדרים 
מתקיימות  הפגישות  רבות  ופעמים  להיעשות, 

בדרך כלל בתחילת העבודה ובסיומה בלבד. 
נמצאים  אינם  מהעובדים  רבים  מכך,  כתוצאה   
במסלולי הביטוח המתאימים ומותאמים למצבם 

המשפחתי ולשכרם בהווה.
הפכו  הוני  מסוג  מנהלים  ביטוחי   2008 מינואר   
הפקדות  עבור  משלמת  לא  לקצבה  לתוכניות 
חדשות בפוליסות אלו )תיקון 3(. פעולה הטומנת 
בחסכון  מהותית  לפגיעה  פוטנציאל  בחובה 
הפנסיוני. הפוליסות ההוניות קיבלו מקדם קצבה 
מובטח אוטומטי, אשר שיקף את מקדמי הקצבה 
עת,  באותה  הביטוח  בחברות  נהוגים  שהיו 
כתוצאה מכך, חברות הביטוח לא נדרשו להיפגש 
ההסדרים  מנהלי  באמצעות  המבוטחים  עם 
לחסכון  הביאה  אשר  פעולה  הביטוח.  וסוכני 
ולמנהלי  הביטוח  לחברות  בעלויות  מאוד  גדול 
היו  אשר  רבים  במבוטחים  פגעה  אך  ההסדרים, 
להם מספר תוכניות ביטוח וכתוצאה מכך פנסיית 

הזקנה שלהם קטנה.

חיסכון קיים לפרישה
לדוגמא, כמה פנסיה צפוי לקבל בגיל 67, עובד בן 
שקלים   8,200 לפי  היה  הונית  לפוליסה  ששכרו   40

)הפרשות בגובה 18.33%(:
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החודש שהיה ב—

המציאות בפועל
 במסגרת הצעת התקציב שפרסם האוצר, 
הוצע לשנות את סעיף 225א לחוק הביטוח 
הניסיונית  התכנית  את  ולהרחיב  הלאומי, 
מהמל"ל  ישירות  סיעוד  גמלת  קבלת  של 
לחסוך  צפויה  זו  הצעה  הארץ.  חלקי  בכל 
מתקציב  שקלים  מיליון  מ-200  למעלה 
של  ההשתתפות  להגדרת  ולהביא  המל"ל, 
העובדים  העסקת  בעלויות  בפועל  המדינה 
שקלים   600 עד  כ-400  של  בסכום  הזרים 

בחודש.

בית  מקים  מיזוגו,  לאחר  קצר  זמן   
חדש,  סוכן  בית  מיטב-דש  ההשקעות 
בראשו יעמוד דן פנחסי, לשעבר מנכ"ל דש 
'הבית  ההשקעות,  בית  לדברי  ופנסיה.  גמל 
הפנסיוני' מצוי בשלבי הקמה, ומיועד למתן 
מענה רחב למשווקים פנסיוניים המעוניינים 
להתפתח כסוכנים עצמאיים ולסוכני ביטוח 
להשתלב  ורוצים  בענף  פועלים  שכבר 

במערך הסוכנויות של מיטב-דש.

השנה  במהלך  העלה  ההון  שוק  אגף   
הקנסות  רף  את  ניכרת  בצורה  האחרונה 
על  נודע  לעדיף  המפוקחים.  הגופים  על 
להטיל  כוונתו  על  הודיע  המפקח  בו  מקרה 
עיצום כספי על סוכן עצמאי בסך 1.7 מיליון 
ההתראה  הודעת  אחר  ובמקרה  שקלים, 
מיליון   4.5 בסך  כספי  עיצום  בציון  לוותה 

שקלים.

פעילות  את  מרחיבה  ביטוח  כלל   
ההשקעות שלה בשוק האמריקאי באמצעות 
חברת  את  יורק.  בניו  בת  חברת   ,Clal-USA
הבת ינהל תמיר קזז, אשר ניהל את פעילות 
הנדל"ן של חברת אפריקה ישראל בארצות 
האחרונות.  השנים  חמש  במהלך  הברית 
במסגרת תפקידו יהיה קזז אחראי על איתור 
כדאיות  ניתוחי  ביצוע  השקעה,  הזדמנויות 
השקעה וניהול הפרויקטים לאחר רכישתם. 

 במסגרת הצעת התקציב שפרסם האוצר 
כ-5%  של  בשיעור  לקיצוץ  להביא  מוצע 
המדינה  שמקצה  התקציבית  מהפנסיה 
שיביא  מהלך  הביטחון,  כוחות  למשרתי 

לחיסכון של כ-15 מיליארד שקלים. 

כלל  של  הנוסטרו  מנהל  לנצברג,  אריה   
מגורי  גיא  עו"ד  עם  יחד  נעצר  פיננסים, 
וחיים לנגר, בחשד להרצת מניות על חשבון 
כפרו  השלושה  מוסדיים.  משקיעים  כספי 
במיוחס להם, ושוחררו על ידי בית המשפט 
כלל  מנכ"ל  נוה,  יורם  מגבילים.  בתנאים 
פיננסים, מסר: "ככל שהחשדות נכונים, אנו 
רואים את הדברים בחומרה ונעשה הכל על 
מנת להוציא את האמת לאור ולהעמיד את 

האחראים לדין”.

מקדם 
הקצבה/ 
פקטור 
ההמרה 

קיצבה

תחזית 
חיסכון 

כולל  לגיל 
פרישה 

ערכי 
פדיון

)צבירה( 
כיום 

פרמיה
 חודשית

שכר 
מבוטח 

תאריך
הצטרפות 

 סוג 
התוכנית  מס'

8,200 1,503 45,000 793,384 4,018 197.47 01/11/2000
פוליסה הונית  
שהפכה לקצבה 

2008
1

8,200 1,503 45,000 842,946 4,387 192.17 01/11/2000
קרן פנסיה )מסלול 
מוטה חסכון( ללא 
הנחה בדמי  ניהול

2

8,200 1,503 45,000 903,873 4,704 192.17 01/11/2000

קרן פנסיה עם 
הנחה של 50%  
)הנחה שכיחה 

בקרנות(

3

8,200 1,503 45,000 793,384 5,033 157.63 01/11/2000
פוליסה קצבתית 

עם מקדם ישן 
הופקו עד 6/2001

4

* הסכומים בשקלים



 הסבר
 - רבים  מבוטחים  אצל  כיום  השכיח  המצב   .1
המשכת פוליסה הונית גם לאחר תיקון 3, פנסיית 

זקנה הנמוכה ביותר - 4,018 שקלים לחודש. 
2. במידה והמבוטח יעביר את הפוליסה לקרן פנסיה 
במסלול מוטה חסכון לגיל 60 )משנת 2009 נכנס 
מתוכנית  פנסיוני  חסכון  לנייד  וניתן  הניוד  חוק 
 6%( מלאים  ניהול  בדמי  לשנייה(  אחת  פנסיוני 
מהשוטף + 0.5% מהצבירה(. התוצאה שתתקבל 

- פנסיה זקנה בגובה 4,387 שקלים.
לקרן  הפוליסה  את  יעביר  והמבוטח  במידה   .3
הנחה  עם   60 לגיל  חסכון  מוטה  במסלול  פנסיה 
במרבית  סבירה  )הנחה   50% בגובה  ניהול  בדמי 

 0.25%  + מהשוטף   3%  - הפנסיה  מקרנות 
בגובה  פנסיה   - המתקבלת  התוצאה  מהצבירה( 

4,704 שקלים.
ישנה  קצבה  מסוג  פוליסה  למבוטח  ויש  במידה   .4
)שנפתחה לפני 6/2001(, אשר אליה הייתי מפנה 
את החיסכון, התוצאה המתקבלת היתה פנסיית 

זקנה למבוטח בגובה 5,033 שקלים. 

 דמי הניהול בתוכניות הפנסיוניות אינם מיטביים 
האחרונות  ובשנים  מאחר  ולעובדיה,  לחברה 
התחרות הולכת וגוברת בין היצרינם הפנסיונים. 
ביועצים  נעזרות  חברות  ויותר  יותר  במקביל, 
ומייעלים  משפרים  אשר  תלויים,  בלתי  פנסיונים 

והיצרנים  ההסדרים  מנהלי  מול  תהליכים 
הפנסיונים.

באלפי  נמוך  רבים  עובדים  של  הפנסיוני  שכרם   
שקלים משכרם הכולל, כך שהם אינם מפרישים 
היא  המתקבלת  התוצאה  מלא.  באופן  לפנסיה 
מהם  המונע  הפנסיוניות,  ההפרשות  מיצוי  אי 
מקסמום של החיסכון הפנסיוני, ניצול של הטבות 
הביטוחיים,  הכיסויים  ושיפור  הפנסיוני  המס 

שבדרך כלל אינם מותאמים לשכר הכולל.
להפרשות  המעסיק  הפרשות  בין  התאמות  אי   
ההפרשות  לבין  ההסדר,  מנהל  אצל  הרשומות 
קרנות  הביטוח,  )חברות  הפנסיונים  ליצרנים 

פנסיה, קופות גמל וקרנות השתלמות(.
העובדים  רוב  מקיפות  חדשות  פנסיה  בקרנות   
בדרך  משקף  שאינו  ה"כללי",  במסלול  נמצאים 
דבר  שאירים,  לפנסיית  הנדרש  הכיסוי  את  כלל 
נהרג  שעמית  במקרה  קרדינאלי  להיות  שעלול 
השכר  ילדים.  שלושה  עם  אישה  אחריו  ומשאיר 
מוטה  להיות  צריך  היה  זה  במקרה  פנסיה  לקרן 
ביטוח או מוטה שאירים )במידה והמעסיק מממן 

באופן מלא אובדן כושר עבודה(.
 בקרב עובדים ששכרם מתפצל בין ביטוח מנהלים 
כפל  היא  המתקבלת  התוצאה  פנסיה,  לקרן 
ביטוח בכיסוי אובדן כושר עבודה ובפנסיית נכות.
יקרים  חיים  בביטוחי  מבוטחים  רבים  עובדים   
וללא התאמה לצורך, כתוצאה ממה שידוע אצלנו 
התשלום  אך  נשכח,  הביטוח  ושכח".  כ"שגר 
המתקבלת  והתוצאה  בפנסיה  נוגס  החודשי 
היא פנסיה נמוכה עם כיסוי ביטוחי שלא נבדק, 
כשהילדים   - נדרש  שלא  יתכן  לאחור  שבראייה 
לצורך.  בהתאם  התבקש  חיים  ביטוח  קטנים 
חיים  ביטוחי  פוליסות  לבדוק  חשוב  בנוסף 
ומנהלים שנרכשו בהם כיסויי ביטוח חיים - יתכן 
משמעותי  באופן  עלויותיהם  את  להוזיל  שניתן 

כתוצאה מהעלייה בתוחלת החיים.
מקבלים  ואינם  לעבוד  מסיימים  אשר  עובדים   
ייעוץ פנסיוני וליווי בפרישה מקבלים החלטות לא 
והן באופן  ניצול הטבות המס  באי  הן  מושכלות, 
קבלת פנסיה זקנה והקצבה עיתוי קבלת הפנסיה 

והקצבה וכיצד למשוך כספים כסכום חד פעמי. 

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  לקוח  אשר  פנסיוני  לייעוץ 
והצרכים של המתייעצים. כל המשתמש במידע לעיל 

יעשה זאת על דעתו בלבד ועל אחריותו הבלעדית.

הכותב הינו יועץ פנסיוני מורשה מטעם משרד 
האוצר )M.B.A(, מנכ"ל פנסיה 120
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המעסיקים סומכים על מנהלי ההסדרים שהם 
דואגים לנושא הביטוחי באופן מוחלט. המצב 

מוכיח שאין זו תמיד המציאות בפועל, כך 
נוצר פעמים רבות מצב של אי מצוי הזכויות 

הפנסיוניות של עובדים

מקדם 
הקצבה/ 
פקטור 
ההמרה 

קיצבה

תחזית 
חיסכון 

כולל  לגיל 
פרישה 

ערכי 
פדיון

)צבירה( 
כיום 

פרמיה
 חודשית

שכר 
מבוטח 

תאריך
הצטרפות 

 סוג 
התוכנית  מס'

8,200 1,503 45,000 793,384 4,018 197.47 01/11/2000
פוליסה הונית  
שהפכה לקצבה 

2008
1

8,200 1,503 45,000 842,946 4,387 192.17 01/11/2000
קרן פנסיה )מסלול 
מוטה חסכון( ללא 
הנחה בדמי  ניהול

2

8,200 1,503 45,000 903,873 4,704 192.17 01/11/2000

קרן פנסיה עם 
הנחה של 50%  
)הנחה שכיחה 

בקרנות(

3

8,200 1,503 45,000 793,384 5,033 157.63 01/11/2000
פוליסה קצבתית 

עם מקדם ישן 
הופקו עד 6/2001

4
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החודש שהיה ב—

שוק  על  הממונה  שריג,  עודד  פרופ'   
של  הגמל  חברות  מיזוג  את  אישר  ההון, 
חברת  תחת  והלמן-אלדובי  ארזים  הדס 
הלמן-אלדובי קופות גמל. במקביל הושלם 
של  הפעילויות  כלל  את  המאחד  הקלוזינג 
שני בתי ההשקעות. כיו"ר בית ההשקעות 
יכהן  וכמנכ"ל  אלדובי  אורי  יכהן  הממוזג 
רמי דרור, מי שכיהן כמנכ"ל הדס ארזים. 
השליטה בבית ההשקעות צפויה להתחלק 
בהלמן- השליטה  בעלי  בין  שווה  באופן 

אלדובי ובין בעלי השליטה בהדס ארזים.

מיטב  של  הרשמי  לבעלים  הפך  פסגות   
תעודות סל, לאחר שמניותיה הועברו לידו 

במלואם בתמורה ל-153 מיליון שקלים.

 משקלם של המועסקים בענף הפיננסים 
 2011 גדל בשנת  מכלל המועסקים במשק 
במספר  רצוף  בגידול  מדובר  ל-3.6%. 
האחרון  העשור  במהלך  בענף  המועסקים 
שמשקלם ב-2002 עמד על 3%. התעסוקה 
ובבנקים  שניים,  פי  גדלה  הביטוח  בענף 
בכ- הפיננסי  התיווך  ובתחום  המסחריים 
פי 1.4. נתונים אלה נחשפים בדוח שפרסם 

מרכז אדוה לשנת 2012.

את  ביטוח  כלל  לידי  העבירה  שופרסל   
שלה  והחבויות  הרכוש  ביטוח  פוליסת 
ההתקשרות  משך  הקרובה.  השנה  למשך 
 .2014 ביוני  ה-1  עד  חודש,  ל-13  הינו 
 3.2 על  תעמוד  זו  תקופה  למשך  הפרמיה 

מיליון דולר, כלומר כ-10.5 מיליון שקלים.

שר  הצעת  את  אישרה  הממשלה  בעוד   
התחבורה, ישראל כץ, להגברת התחרויות 
את  לצרכן  להוזיל  שנועדה  הרכב,  בענף 
החלפים  החדשים,  הרכב  כלי  מחיר 
זליכה,  ירון  פרופ'  במוסכים,  והטיפול 
כי  טוען  זה,  בנושא  הוועדה  בראש  שעמד 
ההמלצות החשובות ברפורמה לא אומצו. 
נרשמה  והשמאים  המוסכים  באיגודי  גם 

אכזבה.

שינוי  על  החליט  כלל,  מנכ"ל  כהן,  איזי   
ועל פיטוריו של  מערך הבונוסים לעובדים 
כהן  כנף.  של  הנוסטרו  מנהל  גרוס,  שי 
הענקת  שינוי  על  החברה  לעובדי  הודיע 
הבונוסים לשנת 2012 ו-2013. "חברה שלא 

מרוויחה- לא נותנת בונוסים", אמר.

 מגדל ולשכת סוכני הביטוח החלו לקיים 
לאחרונה קורס ניהול המשרד כעסק כלכלי 
עבור סוכני ביטוח. הקורס מתקיים במרכז 
וכולל  מגדל  של  החדש  והפיתוח  הלמידה 

30 משתתפים.

מהלכים רגולטוריים הנמצאים בעיצומם צפויים להוביל את 
שוק החיסכון הפנסיוני לשינויים מרחיקי לכת | אחריותו של 

המעסיק אמנם קטנה, אך תפקידיו הולכים ומתרבים

נולדו, ה המפעליים  הפנסיוניים  הסדרים 
נבנו והשתכללו בעשורים האחרונים מתוך 
בתחום  הפרטי  במגזר  המעסיקים  צרכי 
תחרות  תחת  עובדיהם.  לטובת  הפנסיוני  החיסכון 
אלו  הסדרים  מספקים  ומחיר  שירות  על  מתמדת 
חיסכון פנסיוני למאות אלפי עובדים בישראל, מכל 

ענפי המשק.
בתכנית להגברת התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני 
מנובמבר 2010, התייחס המפקח על הביטוח, פרופ' 
לאור  הפנסיונים  ההסדרים  למנהלי  שריג,  עודד 
זכות בחירת הסוכן ללקוח: "אנו סבורים כי שירותי 
חיוניים  סוכנים  אותם  מעניקים  אשר  התפעול 
לתפקודו התקין של השוק, וכי למעסיק זכות לבחור 

את המתפעל עמו הוא רוצה לעבוד".

 הסדרים פנסיוניים – תמונת 
מצב עכשווית

נתונים  הנוכחית  במתכונתם  הפנסיוניים  ההסדרים 
מענה משולב למספר צרכים של עובד ממוצע בארגון: 
מפרט שירות וייעוץ מקיפים - במסגרתו תוגדר   
חבילת הייעוץ והשירותים שיקבל העובד, באילו 
מועדים יקבל את השירות, תוכן השירות והקיפו. 
מפרט שירות רחב למעביד - במסגרתו נכנסים   
בהתאם  כספים  ופיצול  גבייה  שירותי  כלל  בדרך 

לבחירת העובד, דוחות פיצויים וכו'.
בתנאים  עבודה  כושר  לאובדן  מפעלי  כיסוי   

מועדפים.
במוצרים  הניהול  בדמי  הנחה   - מחיר  חבילת   
מפעלי  עבודה  כושר  אובדן  עלות  הפנסיוניים, 

מוזלת והנחות על הכיסויים הביטוחיים.

 מנהל ההסדר כמתווך 
הנושא באחריות

מעבר  גם  לעובדיהם  דואגים  רבים  מעסיקים 
העובד  הכוונת  דוגמת  אלו,  בסיסיים  למרכיבים 
לרכישת כיסוי ביטוחי הולם למצבו המשפחתי של 
כל עובד, מתוך הבנה שגם אם אחריותו של המעביד 

לרכיבי התקציב בלבד, הרי שאחריותו  מצטמצמת 
בפרט  יותר,  רחבה  וקרוביו  העובד  כלפי  המוסרית 

במקרה אסון.
נותנים אמון בבחירות שעושים עבורם  העובדים 
המעבידים, אולם המודעות ההולכת וגוברת מציפה 
ומעסיקים  עובדים  של  ההבנה  את  השטח  פני  אל 
כי דמי הניהול שמשלם העובד כוללים בתוכם את 
מסוימים  במקרים  המעסיק.  של  השירות  חבילת 
העובד יצליח להשיג בעסקה ישירה דמי ניהול זולים 
יותר, כאשר השירות למעסיק אינו נכלל בדמי ניהול 
אלו, אך  השירות לעובד מצומצם משמעותית ביחס 
פנסיוני  הסדר  במסגרת  שיקבל  השירות  למפרט 

מקיף באמצעות המעסיק.
ידי  על  השירות  קבלת  כזה  שבמקרה  רק  לא 
גם  אלא  יותר  ומורכבת  סבוכה  נעשית  המעביד 
כתפי  על  מוטלת  ישירה  בעבודה  שהאחריות 
המעסיק, בשונה ממצב בו עבודה באמצעות מנהל 

הסדר המשמש כמתווך הנושא באחריות.

 השינויים הצפויים 
בהסדרים הפנסיוניים

השינויים הצפויים מבוססים על הצהרת הכוונות 
של המפקח על הביטוח. כוונות אלו הוצגו במסגרת 
החיסכון  בשוק  התחרות  להגברת  התוכנית 
הפנסיוני, אשר קבעה את "מפת הדרכים" לשינוים 
והולכים ומתממשים, אם כי בקצב איטי ביחס לזה 

שקבעה התוכנית.
להתרחש  הצפויים  המרכזיים  השינויים  שני 

במסגרת זו במהלך השנים הקרובות הם:
המסלקה  של  המדורגת  כניסתה   -   2013 שנת    
על  המפקח  בהובלת  המרכזית,  הפנסיונית 
הביטוח ויישום על ידי חברת סוויפטנס. המסלקה 
המידע  העברת  דרכי  את  ולאחד  לפשט  אמורה 
יצרנים  סוכנים,  מבוטחים,   – השחקנים  כל  בין 
משמעותי  גורם  מהווה  המסלקה  ומעסיקים. 
מאוד, אם לא החשוב שבהם, בהגברת התחרות 

בשוק החיסכון הפנסיוני.
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הסדר פנסיוני 
במציאות משתנה



המבוטח.  ידי  על  הסוכן  בחירת   –  2014 שנת   
בידי  נתונה  הפנסיוני  המוצר  בחירת  כאמור, 
העובד מאז חקיקת בכר בשנת 2005 ואילו בחירת 
הסוכן נתונה בידי המעסיק. שינוי החקיקה הצפוי 

יאפשר לעובד בחירה גם בסוכן שיטפל בו.

נוסף שהתרחש בהפתעת-מה בשנת 2012  שינוי 
הוא ביטול מקדמי ההמרה למבוטחים שגילם נמוך 
היערכות  זמן  מתן  תוך   ,2013 מינואר  החל  מ-60 
קצר יחסית של השוק לשינוי משמעותי זה. השינוי 

פוליסות  של  חלקן  הקטנת  של  מגמה  המשיך 
הפנסיה  קרנות  של  בחלקן  לגידול  ביחס  הביטוח 

החדשות בתמהיל המוצרים של החוסכים. 

גזרת המעסיקים
על  השלכות  הפנסיוניים  ההסדרים  על  לשינויים 
מנהל  על  ולהמליץ  להמשיך  יוכל  אשר  המעסיק, 
לבחור  יוכלו  העובדים  אולם  הבית,  סוכן  ההסדר/ 
להתנגד  יוכל  שהמעביד  ללא  מטעמם,  אחר  בסוכן 
עבודתו  את  שריכז  שמעסיק  היא  המשמעות  לכך. 

מול מנהל הסדר אחד או יותר, צפוי להידרש לעבוד 
מול מספר רב של סוכנים. 

כהגנה מפני מצב כזה המפקח על הביטוח הותיר 
בידי המעסיק את הבחירה במנהל ההסדר שיעניק 
לו שירותי תפעול, ללא קשר לזהות הסוכנים שילוו 
חלק מעובדיו. כך לדוגמא, על פי האמור בחוזר ייפוי 
המעסיק  בידי  המפקח  הותיר  רישיון,  לבעל  כוח 
את היכולת להיעזר בסוכן גם ללא ייפוי כוח חתום 
על ידי כל אחד מהעובדים בנושאי צירופם להסדר 
וקבלת  כספים  בהפקדת  טיפול  מחדל,  ברירת 
משוב חוזר בגין הפקדות אלו. כמו גם קבלת מידע 
עבור המעסיק לגבי סכומי ביטוח ועלות הכיסויים 
הביטוחים הנרכשים על ידי המעסיק בעבור עובדיו.
שירותי  שיתנו  הסוכנים  בין  שתיווצר  בהפרדה 
תפעול  שירותי  שייתנו  הסוכנים  לבין  ושיווק  ייעוץ 
יעמוד  המעסיק  העלות.  סוגיית  תעלה  למעסיק 
בפני מצב שבו מגוון השירותים שניתנו לו ללא עלות 

במסגרת ניהול ההסדר יעלו לו כסף. 
המעסיק  של  היכולת  וחוסר  שייווצר  הפיזור 
להכווין את העובדים להסדר הפנסיוני אותו הוביל 
עד כה עלול לגרום לפרימת ההסדר הפנסיוני, תוך 
ניהול  במסגרת  שנגבו  השונים  המחירים  העלאת 
ההסדר ה"ישן", דוגמת עלות אובדן כושר העבודה 

המפעלי.
שאלה נוספת בה יתחבטו המעסיקים היא האם 
הפנסיוני  התקציב  לתחום  אחריותם  את  לצמצם 
בלבד, או לדאוג גם לשאר הרכיבים להם היו רגילים 
מומלץ,  ביטוחי  מודל  כגון  ההסדר,  ניהול  במסגרת 
ומפרטי  שונות  בקרות  רחב,  עבודה  כושר  אובדן 

שירות רחבים. 
קשה להעריך עד כמה ייפגע כוחם של המעסיקים, 
לבחירת  האפשרות  מתן  עם  ייחל  זה  תהליך  אולם 

הסוכן על ידי העובד ויימשך על פני כמה שנים.

גזרת העובדים/מבוטחים
בהגברת  עליון  ערך  רואה  הביטוח  על  המפקח 
משוכללת  תחרות  ויצירת  הבודד  לחוסך  התחרות 
הלקוח   - אחרות  במילים  בענף.  השחקנים  כל  בין 
החלטות  לקבל  יצטרך  החוסך  זה  לצד  הוא המלך. 
מושכלות ומורכבות על השילוב בין סוגיית המחיר 

לסוגיית איכות הייעוץ. 
מתמשך  מקיף,  פרטני,  וייעוץ  שירות  קבלת 
המתעדכנים  מצוינים  מקצוע  אנשי  דורש  ואיכותי 
תדיר בשינויים המתרחשים בענף סבוך זה ומצוידים 
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הידע רב השנים המצוי אצל מנהלי ההסדרים עשוי להתברר דווקא מתוך 
התחרות המתגברת כרבת ערך לעובדים שעתידם הפנסיוני חשוב להם או 

למעבידים שעתידם הפנסיוני של עובדיהם חשוב להם



בכלי תכנון תומכים בחיסכון הפנסיוני.  
תכנון פנסיוני זה נעשה בהתאם לצרכיו האישיים 
משותף  פנסיוני  לתכנון  עדיפות  תוך  חוסך,  כל  של 
של התא המשפחתי. עובדה ידועה היא כי רוב ציבור 
זו  החוסכים בישראל נמצאים בתת-ביטוח. עובדה 
התא  התמודדות  על  קריטי  באופן  להשפיע  יכולה 
או  המפרנסים  אחד  אובדן  של  במקרה  המשפחתי 
ו/ השתכרות  יכולת  שמונע  רפואי  למצב  היקלעות 
פעמיות  החד  הרפואיות  ההוצאות  את  מגביר  או 

הנגזרות ממצב זה.
ההסדרים  מנהלי  אצל  המצוי  השנים  רב  הידע 
המתגברת  התחרות  מתוך  דווקא  להתברר  עשוי 
כרבת ערך לעובדים שעתידם הפנסיוני חשוב להם 
או למעבידים שעתידם הפנסיוני של עובדיהם חשוב 

להם.
טוב  ייעוץ  לקבל  ירצה  שהחוסך  ככל  כי  נראה 
המגמה  בעלות.  כרוך  יהיה  זה  שייעוץ  הרי  יותר 
המתמשכת של הפחתה בדמי הניהול מקטינה את 
הגופים  מצד  או  הסוכנים  מצד  הייעוץ  אפשרויות 
האם  להחליט  נדרש  המבוטח  כן  ועל  המוסדיים 

לקבל ייעוץ זה ובמידה וכן באיזה אופן לממנו.
גדול  שאלה  סימן  קיים  המחיר  בסוגיית  בנוסף, 
ניהול  דמי  להשיג  בודדים  מבוטחים  של  כוחם  על 
עבורם  שהשיגו  לאלו  בהשוואה  זמן  לאורך  זולים 

המעסיקים, כמייצגי כוח צרכני גדול.

פתרונות  למעסיקים
המעסיקים  בידם,  שנותרה  הסמכות  במסגרת 
יכולים לבחור פתרון מותאם בעולם מרובה-סוכנים 
בדרך של חברת תפעול הסדרים פנסיוניים, שתאפשר 
חברות   .One Stop Shop-כ למעסיק  שירות  מתן 
אלו יספקו שירותי סליקה, גבייה ובקרה המותאמים 
משלים  וייעוץ  ליווי  עם  יחד  המעבידים,  לצרכי 
למעסיק בתחום הפנסיוני ובתחומים נוספים, דוגמת 
וגיוס,  אדם  כוח  הסבת  לבכירים,  תגמול  פתרונות 

כלכלת הפרט, ייעוץ לקראת פרישה וכו'.
לבחירת  רק  לא  יעמוד  ה"ישן"  הפנסיוני  ההסדר 
המעסיקים, אלא גם לבחירת עובדיהם ויצטרך לכלול 
שונים,  לעובדים  מפולח  שירותים  מפרטי  היתר  בין 
הסדר  לעומת  וזאת  ולתפקידם,  לשכרם  בהתאם 

פנסיוני אחיד המותאם לעובד הממוצע בחברה.
החיסכון הפנסיוני בכלל וניהול ההסדרים בפרט 
צפויים, אם כן, לשינויים חשובים ומאתגרים בשנים 
 - כולנו  את  רבות  יעסיקו  אלו  שינויים  הקרובות. 
מעסיקים, מבוטחים ומנהלי הסדרים, תוך התאמת 

הפתרונות לצרכים המשתנים של בעלי העניין.

הכותב הינו מנהל המטה המקצועי בסוכנות 
הביטוח מבטח סימון, מקבוצת מגדל
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בהפרדה שתיווצר בין הסוכנים שיתנו שירותי ייעוץ ושיווק, לבין 
הסוכנים שייתנו שירותי תפעול, תעלה סוגיית העלות למעסיק. 

המעסיק יעמוד בפני מצב שבו מגוון השירותים שניתנו לו ללא עלות 
במסגרת ניהול ההסדר יעלו לו כסף

  רגולציה "על רגל אחת"
עולם החיסכון הפנסיוני בכלל וניהול ההסדרים בפרט אינו "סובל" משקט או משעמום בשנים 
השינויים  קצב  בהאצת  השנייה  את  אחת  משלימות  והתחרות  הרגולציה  נהפוכו.  האחרונות. 

ובהיקפם. להלן מקצת השינויים שחווינו בשנים האחרונות. 
הניהול.  ודמי  הביטוח  החיסכון,  רכיבי  בין  ברורה  הפרדה  תוך  הביטוח,  מוצרי  השתנו  ב-2004   
שיעור אגרות חוב מיועדות הופחת בקרנות הפנסיה החדשות מ-70% ל-30% והן הפכו לקרנות 

תשואה )במקום קרנות זכויות(.
 בשנת 2005 רפורמת בכר העבירה את זכות הבחירה על המוצר הפנסיוני לעובד, לעומת מצב בו 
המעסיק הכתיב לעובד היכן יתנהלו תכוניותיו הפנסיוניות, מקרן הפנסיה ועד קרן ההשתלמות.  
לקצבתי,  הבסיסי  הפנסיוני  החיסכון  רובד  את  הפך   2008 משנת  הגמל  קופות  לחוק   3 תיקון   
במקביל לחתימה על צו הרחבה להפקדות לפנסיית חובה במשק, שהשפיע על עלויות השכר של 
מעסיקים רבים. השלכותיו של תיקון זה על פקודת מס הכנסה תוקנו רק במהלך 2012, במסגרת 

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה.
 ב-2013 אוחדו דמי הניהול במוצרי החיסכון השונים – ביטוח, גמל וקרנות פנסיה משלימות יחד 
עם ביטול מקדמי תוחלת החיים המובטחים בפוליסות ביטוח, למבוטחים שגילם נמוך מגיל 60. 

השינויים הצפויים בעתיד
והוא   2013 נכנס לתוקף בראשית חודש מאי  מינוי הסוכן המוכר,  כוח אחיד, שיחליף את  ייפוי   
– תחילת פעולתה של המסלקה הפנסיונית בסוף  יותר  יריית הפתיחה לשינוי רחב  מהווה את 
הנתונים  ממשקי  את  להעביר  היצרנים  חויבו  לפעולה  כניסתה  לקראת  כי  רק  נזכיר   .2013 יוני 
במבנה האחיד שקבע המפקח כבר בפברואר 2013, מה שלא קרה בפועל. כניסתה של המסלקה 
לכניסתה  עד  הזמן  פרק  הוא  הגדול  הנעלם  אך  רבות,  הזדמנויות  בחובה  טומנת  הפנסיונית 

והתאמת דרכי הפעולה של כל השחקנים בענף בהתאם לכללים האחידים.
 בחירת הסוכן על ידי העובד. בשונה מהמצב הקיים בו המעסיק יכול לבחור את הסוכן, צפוי שינוי 
חקיקה שיאפשר את בחירת הסוכן על ידי העובד. עם כניסתו לתוקף של שינוי זה )צפוי לאמצע 
2014( המעסיקים יידרשו לעבוד מול מספר סוכנים רב, תוך פגיעה ביכולת להמליץ ולוודא את 

טיב בחירותיו של העובד, מתוך דאגה ורצון להיטיב עמו.
 כניסת המודל החכ"ם )המודל הצ'יליאני(. מודל זה יכתיב מסלולי ברירת מחדל לרמת הסיכון של 
החוסך בהתאם לגילו, לעומת המצב הנוכחי בו 95% מכספי החוסכים מנוהלים תחת מסלולים 
כלליים, ללא אבחנה בצרכיהם המשתנים. לעניין זה, ראוי לציין כי מסמך שהוציא מרכז המידע 
יעבור  כי המודל  נראה  זה.  ומציע שינויים במודל  של הכנסת מותח ביקורת על המודל המוצע 

שינויים והתאמות עד ליישומו הסופי.

קווים משותפים בין השינויים שהתרחשו לאלו הצפויים בעתיד
למקור  המעסיק  תפקיד  צמצום  תוך  החוסך,  כתפי  על  החיסכון  בחירת  על  האחריות  העברת   

התקציבי של החיסכון הפנסיוני והעברתו אל הקופות שבחר העובד.
מחדל  ברירת  הסכמי  ידי  על  החוסך  של  הבחירה  יכולת  את  שיצמצמו  מחדל  ברירות  יצירת   
ההמרה  מקדם  ביטול  חובה,  לפנסיית  ההרחבה  צו  פי  על  פנסיה  להסדרי  חדשים  למצטרפים 

המובטח לקצבה במוצרי הביטוח, כניסתו העתידית של המודל הצ'יליאני וכו'.
וכניסתה  אחיד  כוח  ייפוי  חובה,  פנסיית  באמצעות  בענף  הפעולה  דרכי  ופישוט  אחידות  יצירת   

הצפויה של המסלקה. 





בימים בהם המוצר הפנסיוני הולך ונעשה פשוט, למעסיק 
אשר מעוניין להוזיל עלויות ולאו דווקא בשירות של מתווך זמין, 

התקשרות ישירה עם יצרן עשויה להוות פתרון

עידן בו כל רכישה מתחילה בבדיקת שוק, ב
ובחינת  באינטרנט  השוואה  לאתרי  כניסה 
עדיין  השונים,  והשירותים  המוצרים  סוגי 
התפיסה  שהם.  כפי  לקבל  נוטים  שאנו  מוצרים  יש 
מדי  יותר  יש  מסובכים  שבמוצרים  היא  הרווחת 
הכלים  את  לנו  אין   – ובעיקר  קטנות"  "אותיות 

הנדרשים על מנת לבחון את ההבדלים ביניהם.
של  השני"  ה"שם  הייתה  ש"מורכבות"  נראה 
מוצרי החיסכון הפנסיוני, במיוחד בביטוח מנהלים 
ובקרנות פנסיה - פוליסות מעורב, עדיף, חלוקה בין 
קצבתיים  מוצרים  הוניים,  מוצרים  לביטוח,  חסכון 
והחלוקה האופטימלית ביניהם. יש מי שיגיד שצריך 
רישיון  או  במתמטיקה  שלישי  תואר  לפחות  היה 
להטסת חללית כדי להבין מוצרים אלה, ולכן מרבית 
לטפל  ביותר  הקלה  הדרך  כי  החליטו  המעסיקים 

בעניין הינה באמצעות סוכנים או מנהלי הסדר.

שיטת עשה זאת בעצמך
הפנסיוניים  המוצרים  של  האבולוציה  בבחינת 
אך  והסתבכו,  הלכו  המוצרים  כי  לכאורה  נראה 
בפועל, המוצרים היום פשוטים וקלים להבנה. ניתן 
בשיטת  השוואות,  ביניהם  לערוך  יחסית  בקלות 
"עשה זאת בעצמך", או באמצעות יועץ פנסיוני וכך, 
להגיע למצב בו העובד יכול לחסוך כסף רב יותר על 
חשבון העמלות או דמי הניהול ולעיתים גם להשיג 

מפרט שירות והרכב פנסיוני טובים יותר.
לקחת  נוטים  אנו  לרכישה  מוצר  בחינת  בעת 
המוצר  סוג   - מרכזיים  פרמטרים  מספר  בחשבון 
נותן  היצרן,  וטווח הזמן שהוא אמור לשרת אותנו, 
לרמת  בהתאם  המוצר  של  השירות  או  האחריות 

השירות והאחריות הנדרשת ממוצרים דומים, מחיר 
השירות ואופן התשלום, וכמובן אפקטיביות המוצר 

ביחס לדרישות שלנו.
ואף  טווח,  וקצרי  פשוטים  במוצרים  כי  מסתבר 
דרישותינו  טווח  וארוכי  מתוחכמים  במוצרים 
דרישתנו  בין  הבדל  ואין  זהות  כמעט  כלקוחות 
הרוכש  לקוח  לבין  מעבד-מזון  הרוכש  כלקוח 

מכונית או... קרן פנסיה.
במנועי  לרוב  משתמשים  אנו  השוק  לבחינת 
חיפוש באינטרנט או בחיפוש אישי מוגדר וברור. אם 
חיפוש מסוג זה מתבצע כיום על ידי המעסיק עבור 
מנהל  המעסיק  הרי  עובדיו,  של  הפנסיוני  ההסדר 
"קבוצת רכישה", או שהמעסיק, מתוך חוסר הידע 
כי סוכן הביטוח  וההבנה במוצרים פנסיוניים מניח 
"החיפוש"  שלו  הרכישה  קבוצת  עבור  מבצע  שלו 
להקטינה  ניתן  והאם  החיפוש  עלות  מהי  כן,  ואם 
מול  ישירה  לעסקה  פניה  באמצעות  משמעותית 

היצרן?

למזער את עמלות התיווך
מרבית העסקאות הישירות הנערכות הינן מתוך 
היצרן  אל  בדרך  התיווך  עמלות  את  למזער  רצון 
וכל צרכן מבין כי רכישה ישירה הינה כמעט תמיד 
ונקבל את  זולה מעסקה דרך מתווך, בתנאי שנבין 

הוויתורים שנערכים בבחירה בעסקה כזו.
כי  ברור  ישירה  ברכישה  הנערכים  בוויתורים 
השיקול המרכזי הינו רמת השירות והזמינות שאנו 
אינם  הלקוחות  אך  המתווך,  דרך  לקבל  מורגלים 
הביטוח,  חברות  שבכל  הפשוטה  בעובדה  מכירים 
הגמל והפנסיה ניתן לקבל כבר היום שירותים ברמה 

ישירות מהחברה, הן ברמת התפעול,  גבוהה מאוד 
הן ברמת השירות השוטף ואף בהצטרפות, תביעה 
היו  והפנסיה  הגמל  חברות  מרבית  עבודה.  ועזיבת 
רגילות לעבוד כך במשך שנים, התיווך הוא תולדה 

של עולם הביטוח.
את  לבטל  כדי  זו  באמירה  שאין  להבהיר  חשוב 
הצורך בסוכני ביטוח או במתווכים מכל סוג שהוא, 
להתאים  שיכולות  נוספות  אפשרויות  בחינת  אלא 

לחלק מהמעסיקים.
דווקא  איננו  המעסיק  של  המרכזי  השיקול  אם 
השירות, אלא המחיר, הרי שהאינטרס הבסיסי של 
מוצרים  ובמכירת  בתיווך  העוסק  מקצוע  בעל  כל 
כי  יתכן  ולכן  יותר,  רווחיים  מוצרים  לקדם  הינו 
מוצר מסוים יהיה רווחי למוכר ולכן יעדיף להמליץ 
עליו ולא על מוצר אחר. לעומת זאת, מחיר המוצר 

ישירות אצל כל יצרן יהיה זול יותר.
תמהיל  או  החברה  גודל  הינו  השיקול  כי  ונניח 
אחזקותיה, דוגמת אנשים שאינם מעוניינים לקנות 
זו  בהעדפה  שגם  הרי  למשל,  קוריאניות  מכוניות 
שמתאימות  החברות  כל  את  לבחון  המעסיק  יוכל 
אחד  לכל  ולתת  לעובדיו  החשובים  לקריטריונים 
מהם לבחור את האפשרות הטובה ביותר מבין כל 
מלאה,  בשקיפות  זאת  בעבורו.  שנאספו  הנתונים 
בהעדפת צרכי העובד ובמתן אפשרות בחירה הוגנת 

ונכונה לכל אחד מהעובדים.
העלנו שלושה פרמטרים מרכזיים, שאינם שונים 
פנסיוני  מוצר  או  מזון  מעבד  רכישת  בעת  מהותית 
ועד כמה שזה יישמע פשטני, ניתן בהחלט לבצע את 
הבדיקה לבד, או להיעזר בשירותיו של יועץ פנסיוני 
אובייקטיבי שיבחן את כל ההצעות - ומכאן והלאה, 
כי  להניח  וסביר  היצרן  מול  ישירות  המעסיק  יפעל 
בחירה זו תאפשר לעובד חסכון נכון ויעיל יותר של 

כספיהם הפנסיוניים.
מתוחכמים  הינם  הפנסיונים  והמוצרים  מאחר 
בחירה   כי  יתכן  שנים,  מספר  לפני  משהיו  פחות 
בעסקה ישירה, גם במוצרים פנסיונים אינה אמירה 
גסה ויכולה לשרת אותך ואת עובדיך. למהססים - 
בדיקת האפשרות לעסקה ישירה מול היצרן, עשויה 
לגלות כי היצרנים ערוכים לעבודה ישירה, בדרך בה 

לא היו ערוכים בעבר.

הכותבות הינן יועצות פנסיוניות, מנכ"ליות 
משותפות בעוז אבידן פרויקטים

עסקה ישירה זו 
לא אמירה גסה
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גילת אבידן ואלקנית עוז

הלקוחות אינם מכירים בעובדה הפשוטה שבכל חברות הביטוח, הגמל 
והפנסיה ניתן לקבל כבר היום שירותים ברמה גבוהה מאוד ישירות 

מהחברה, ברמת התפעול, השירות השוטף ואף בעת תביעה ועזיבת 
מקום עבודה. התיווך הוא תולדה של עולם הביטוח





דמי הניהול הנמוכים הוציאו את סוכן הביטוח ממשוואת חברות הביטוח, המעסיק והעובד | מהי חשיבותו של 
סוכן הביטוח עבור המעסיק, ובמיוחד עבור עובדיו?

על " בטיפוס  החיים  את  לבלות  הטעם  מה 
הר, ובסופו של דבר לגלות שטיפסתם על 

ההר הלא נכון?", רובין שארמה
בבואנו לבחון את נחיצות סוכן הביטוח במערכת 
נוכל  לא  הביטוח,  ליצרני  המעסיק  שבין  היחסים 
הביטוח  חברות  שנוקטות  מהמהלכים  להתעלם 
על  זאת  בסוכן.  הצורך  להקטנת  הפנסיה  וקרנות 
השיח  והעברת  ישירות  שיווק  מערכות  הקמת  ידי 
אשר  הניהול,  דמי   - הבלעדי  לפרמטר  המקצועי 
שבין  לשיח  מוחלטת  הכמעט  המידה  לאמת  הפכו 

המעסיקים או העובדים לבין החברות.
קרן  טיב  על  בשאלות  העיסוק  עין,  למראית 
שיקבל  והשירות  הפיננסית  איתנותה  הפנסיה, 
בה  הנקודה  וזו  מיותרים  להיות  הופכים  העובד, 

הופך סוכן הביטוח לבלתי נחוץ. 
והעובד? מעסיקים שמבקשים את טובת עובדיהם 
התחברות  בתוספת  הניהול  דמי  את  מקדשים 
ולעובד  יחיד להתקשרות,  לסוכנויות הסדר כמודל 
לא נותר אלא לקוות שזו הדרך הנכונה. זאת כאשר 
סוכנויות  מרבית  כי  בחשבון  לקחת  יש  למעשה 
ההסדר הן זרוע שיווקית של חברת ביטוח מסויימת, 

שהיא גם בעלת השליטה בסוכנות ההסדר.

להשיב את העובד למרכז
המעסיקים הגדולים מוותרים על הטיפול האישי 
להתמודד  העובד  את  ומותירים  היעילות  בשם 

זאת  הביטוח,  וחברות  הקרנות  מול  עצמאית 
כמהים  והקטנים  הבינוניים  המעסיקים  גם  כאשר 
זו חברות הביטוח  ניהול נמוכים. מול דרישה  לדמי 
אפסיים,  ניהול  דמי  עם  הצעות   להציע  ממהרות 
את  לתפעל  ניתן  שלא  ברור  דעת  בר  כשלכל 
הניהול  שדמי  יוצא  כך  איכותי.  שירות  ולתת  הקרן 
הנמוכים מותירים שני שחקנים בלבד על המגרש - 
המעסיקים וחברות הביטוח, בין אם הביטוח הישיר 

או סוכנויות ההסדר שבבעלותן.
עמלות  חשבון  על  קוצצו  הניהול  דמי  למעשה, 
סוכן הביטוח, לגובה שאינו מאפשר לו להעניק את 
הנמוכים  הניהול  דמי  בגין  לעובד.  הנחוץ  השירות 
את  לשאול  יודע  ואינו  למגרש  מחוץ  נדחק  העובד 
מכולן:  החשובות  הן  יום  של  שבסופו  השאלות 
או  הביטוח  חברות  מוקדי   - צרה  בעת  בי  יטפל  מי 

סוכנות ההסדרים? והאם הן יעמדו לצידי?
העובד חייב לחזור למרכז. המושג "טובת העובד" 
המעסיקים,  של  שפתיים  כמס  להישאר  יכול  אינו 
וגם אם הם חושבים שהם פועלים כך, הרי תוצאות 
המפקח  עשה  טוב  אחר.  סיפור  מספרות  היום-יום 
חופש  את  לעובד  להעניק  שמבקש  הביטוח  על 
הבחירה בסוכן, נוסף על חברת הביטוח. מהלך שלא 

כל כך שימח את מנהלי ההסדר והמעסיקים.
השוק  את  לבחון  יש  הנוכחית,  במציאות 
באמצעות שני פרמטרים – טיב השירות וטיב הקרן. 
כך שהשירות שהעובד יקבל לא יסתכם רק בסכום 

וב"צרות" בדרך אליה, שהן למעשה בלתי  הפנסיה 
ידועות ובלתי צפויות; וטיב הקרן - כלומר התייחסות 
עיסוק  בשרידותה.  והביטחון  באיתנותה  להבדלים 
בשני משתנים אלו אולי יגרום מעט כאב ראש ניהולי 
למעסיקים ואולי אף ייתר את חשבי השכר ומנהלי 
כוח האדם, אך בסופו של יום יחזור העובד למרכז. 

כך גם הסוכן המלווה יחזור למשוואה.
"אני  פעם:  לי  אמר  המפעלים  באחד  שכר  חשב 
שצריך  מספר  הם  ניהול  ודמי  במספרים  מבין 
כמוהו  כך.  שחושב  היחיד  איננו  זה  חשב  להקטין". 
גם חברות הביטוח, שרוצות להגדיל את נתח השוק 
שלהן, והמעסיקים שמבקשים להוריד מעצמם את 
הנטל שבעיסוק בחיסכון הפנסיוני. אינני חולק על 
כך שיש להגיע לדמי ניהול סבירים, כך שניתן יהיה 

גם לתפעל את הקרן וגם להעניק שירות.
מצטיינות  אינן  הביטוח  חברות  כי  לציין  חשוב 
חברות  של  השירות  רמת  סקר  תוצאות  בשירות. 
בקרב  שנערך  טווח,  ארוך  החיסכון  בענף  הביטוח 
לשכת  בכנס  לאחרונה  והתפרסמו  ביטוח  סוכני 
סוכני הביטוח, מעלות שגם הטובות מבין החברות 
אינן מצטיינות וכי הרמה הממוצעת נמצאת במגמת 
בין  שנמצא  הרווח,  הציון  הוא  טוב"  "כמעט  ירידה. 
מתקשות  הביטוח  חברות  כיצד  ל"טוב".  "מספיק" 
לקבל לכל הפחות את הציון "טוב"? טוב יעשו אם 
יקצו את המשאבים המוקדשים לשווק עוקף סוכן 

לשיפור מסיבי של מערכי השירות שלהן.
מי שלא עמד מול חברת ביטוח כאשר התגבשה 
עילה לתביעה, אובדן כושר עבודה, או פדיון כלשהו, 
אינו מבין למה נחוץ סוכן ביטוח ומה מצפה לעובד 

שיעמוד לבד מול החברה.
כאמור, אינני מתנגד לדמי ניהול נמוכים, אך הקשר 
ועמלות  הניהול  דמי  גובה  בין  לניתוק  ניתן  הבלתי 
שאינן  הנחות  להעניק  ליצרנים  מאפשר  הסוכן 
בגבול ההיגיון. ברגע שעמלות הסוכנים יופרדו מדמי 
ימהרו  לא  הביטוח  שחברות  ספק  לי  אין  הניהול, 
להקטינם. אגב, ניתן לתגמל את הסוכן מאותו מקור 

כספי שממנו מתוגמלים המשווקים הישירים.
החופש של העובד לבחור את היצרן ואת הסוכן 
הם הבסיס לקשר שבין יצרנים, מעסיקים ועובדים. 

וזה לא חזון אחרית הימים.

הכותב הינו סוכן ביטוח, 
בעל סוכנות הגר ביטוח ופיננסים

המבחן של שוק החיסכון ארוך הטווח
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אריק הוד

מי שלא עמד מול חברת ביטוח כאשר התגבשה עילה לתביעה, אינו מבין 
למה נחוץ סוכן ביטוח ומה מצפה לעובד שיעמוד לבדו מול החברה



עם תשואות לא מתווכחים!
“מיטבית עתודות” במקום הראשון

*הנתונים נכונים לינואר 2013
קידוד מוצרים:

512244146-00000000000170- 20022, 512244146-00000000000170-20031

שם 
החברה

יתרת נכסים נכון קרן פנסיה מקיפה
ל-31 בינואר 2013 

)באלפי ש”ח(

שארפ- ריבית 5 שנים אחרונות3 שנים אחרונותשנה אחרונה
חסרת סיכון 

ל-5 שנים בנק’ 
האחוז

תשואה מצטברת 
02/2012-01/2013

תשואה שנתית 
ממוצעת

02/2010-01/2013 

תשואה שנתית 
ממוצעת

02/2008-01/2013 

מיטבית - עתודות קרן פנסיה כלל
בהתאמה אישית - מסלול יהלום1

8,195,68011.67%7.91%8.82%1.08

מיטבית - עתודות קרן פנסיה כלל
בהתאמה אישית - מסלול ספיר2

13,626,63011.52%7.76%8.10%0.86

42,257,30010.63%7.47%7.22%0.85מבטחים החדשה מסלול כללימנורה

16,711,76010.48%7.51%8.45%0.88הראל גילעד פנסיה כלליהראל

5,798,1009.23%6.97%5.83%0.46הפניקס פנסיה מקיפה הפניקס

1,034,5309.81%6.59%8.76%0.89מבטחים החדשה מסלול כללי ב’מנורה

31,087,4008.58%7.59%7.5%1.03מקפת אישיתמגדל

קרנות פנסיה מקיפות - מסלולים כלליים

* נתונים לא קיימים מאחר והמסלול קיים פחות משלוש שנים או חמש שנים )בהתאמה(.

 “מיטבית עתודות”, קרן הפנסיה של כלל )מסלול יהלום(, מדורגת 
 במקום הראשון מבין קרנות הפנסיה הגדולות, 

כבר 5 שנים ברציפות!!!

התשואה המוצגת היא תשואה כוללת - צירופן של התשואה הנומינאלית ברוטו שהושגה על השקעות והתשואה הדמוגרפית של הקרן  |  התשואה הינה לפני ניכוי דמי ניהול  |  אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע 
על תשואות שתושגנה בעתיד | הנתונים לקוחים מהפנסיה נט  |  ההשוואה היא בין קרנות הפנסיה הגדולות  |  צירופן של התשואה הנומינאלית ברוטו שהושגה על השעות והתשואה הדמוגרפית של הקרן )”התשואה הכוללת“(. 

לפרטים נוספים:
מרחב ירושלים והדרום - 02-6209147מרחב צפון - 04-8608999מרחב מרכז - 03-7912222



34  |  גיליון 37 | מאי 2013

מראיינים: עופר נוריאל ולילך גביש, מערכת עדיף

"כיום אין למעסיק זכויות", מוחה עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות 
המסחר, על מעמד המעסיק בישראל | "המעסיק אינו נגד זכויות 

העובד, יש מקום לדון יחד ולהגיע להחלטות משותפות", הוא אומר 
על השוק הפנסיוני החדש | ראיון

זכות המעסיק

ו"ד אוריאל לין, שנבחר לאחרונה לקדנציה ע
המסחר  לשכות  איגוד  כנשיא  השלישית 
והמרכז,  ת"א  המסחר  לשכת  ונשיא 
ולדבריו,  המעסיק  מעמד  לקידום  בדבקות  פועל 
לצמצום הקיפוח של מגזר המסחר והשירותים אל 
מול מגזר התעשייה. שתי משימות אלו מתווספות 
הוא  אותם  ציבוריים  מהלכים  של  ארוכה  לרשימה 
ולביטול  להקטנה  מתמיד  מאבק  וביניהם  מוביל 

הביורוקרטיה הממסדית. 
עסקים  כ-5,500  מייצג  לין  תפקידו  במסגרת 
שמעסיקות  ענק  חברות  בהם  באיגוד,  החברים 
בעיגון  צורך  "יש  קטנים.  ועסקים  עובדים  מאות 
הצעת  את  ומציג  לין  אומר  המעסיק",  זכויות 
מקדם  הוא  אותה  המעסיק,  זכויות  יסוד  חוק 
ארגון  של  המנהלים  מועצת  כחבר  אלו.  בימים 
המסחר  לשכות  של  הגג  ארגון  היורוצ'ימברס, 
מיליון  ו-15  מסחר  לשכות   400 המאגד  באירופה 
את  הביא  לין  באירופה,  מדינות  מ-40  חברות 
של  האסטרטגית  הוועדה  בפני  החוק  הצעת 
החוק  הצעת  את  להביא  החליטה  אשר  הארגון 
כמסמך  לאמצה  במטרה  הכללית,  האסיפה  בפני 

דקלרטיבי של הארגון.
"אדם לוקח את כל חסכונותיו ומקים עסק, עובד 
80 שעות עבודה בשבוע ואין לו זכויות?", מבהיר לין 
את הרציונל העומד מאחורי ההצעה. "כיום במדינת 
ישראל אין לו זכויות, רק הזכות לבנות עסק על פי 
כהונתי  בעת  שהובלתי  העיסוק,  חופש  יסוד  חוק 

כיו"ר ועדת חוקה חוק ומשפט בכנסת".
עסקי  מגזר  לנו  יש  התעסוקה.  בשוק  בעיה  "אין 
למרות  עצמו,  הוכיח  והוא  אדיר  פוטנציאל  עם 

לעבודה  הארצי  הדין  ובית  הכנסת  שהממשלה, 
אף  "על  לין.  טוען  באויב",  מדובר  כאילו  בו,  חיבלו 
השנים   10 ב-  צמח  העסקי  המגזר  ההכבדות,  כל 
המערב.  מדינות  כל  קנאת  אנחנו  והיום  האחרונות 
האוכלוסייה גדלה ב-18%, אולם שיעור המועסקים 
ב-53%.  צמח  והתוצר  ב-31%,  עלה  העסקי  במגזר 
בפעילותו.  לחבל  להפסיק  צריך  אדיר,  הפוטנציאל 
אם נשמור על המגזר העסקי, נפסיק את החקיקה 
הארצי  הדין  בתי  החלטות  ואת  הפופוליסטית 
ונבטיח  הבעיות  כל  את  נפתור  אנחנו  לעבודה, 
בכספים  צורך  ללא  וזאת  יותר.  אף  גדולה  צמיחה 
ובתמיכה מהמדינה, מלבד סיוע לעסקים בראשית 

דרכם".
ולשוויון  מעסיקים  זכויות  לעיגון  פעילותו  עם 
החיסכון  בעולם  בקיא  לין  בעבורם,  הזדמנויות 
הפנסיוני והחיסכון לטווח ארוך והוא מציג תפיסת 
במשק  בוערות  סוגיות  לפתרון  מגובשת  עולם 

הישראלי. 
הארצי  הדין  בין  החלטת  את  ביקר  לאחרונה 
הפרישה,  גיל  בנושא  לפסיקתו  בנוגע  לעבודה 
סמכויות  עצמו  על  לוקח  הדין  בית  כי  בטענה  זאת 
לדבריו,  חקיקתי.  הסדר  המחייבות  מידי  רחבות 
מדובר בנושא בוער המצריך חקיקה מידית: "צריך 
להעלות את גיל הפרישה לגברים ולנשים כאחד ל- 
ואילך,   65 מגיל  מרצונן  לפרוש  לנשים  ולאפשר   70
מימוש  תוך  העבודה,  מעול  לצאת  מעוניינות  אם 
נוסף  משמעותי  עניין  לדבריו  זכויותיהן".  מלוא 
למשק הישראלי הוא גיל הפרישה מצה"ל: "יש צורך 
כיום, פרישה בגיל 45-46,  ולא כפי שהוא  להעלותו 

כעבור 27 שנות שירות בקבע בלבד". 

"יש לצמצם את רמת ההטבות בקרן ההשתלמות ולאפשר אותה לציבור 
רחב יותר של עובדים. כיום רק 1/3 מאוכלוסיית העובדים נהנה מהטבה 

זו. בנוסף, אני מציע להוסיף את הרובד הסיעודי לביטוחי החובה של 
האזרח, כחלק אינטגרלי של הביטוח הלאומי. לפורשים יהיה פחות כסף, 

אך אנשים לא יעמדו בפני שוקת שבורה"



"אם הטלנו חובה על השכיר, יש מקום 
להטיל חובה גם על העצמאי". לין
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חובת  להטיל  מקום  שיש  סבור  אתה  האם 
הפרשות פנסיית חובה על עצמאים?

להטיל  מקום  יש  השכיר,  על  חובה  הטלנו  "אם 
הטבות  של  תנאים  באותם  העצמאי,  על  גם  חובה 
מס, ולצד זאת לאפשר גם לשכירים וגם לעצמאים 
לחזור לחיסכון ההוני, לא הכול צריך ללכת לפנסיה 
לשר  בנושא  מסודרת  הצעה  נגיש  אנחנו  בלבד. 

האוצר".
השתתפות  היא  מעלה  הוא  אותה  נוספת  סוגיה 
הפנסיה  קרנות  גירעונות  בעול  ההסתדרות 
איום  חברתי  עיוות  "נעשה  שבהסדר.  הוותיקות 
בסדרי הממשל. הקרנות קרסו בשנת 2000 והמדינה 
נחלצה להגן עליהן. כל שנה זה עולה לנו 2 מיליארד 
ותקציבי  חברתי  נטל  הטילה  ההסתדרות  שקלים. 
על החברה שגוזל תקציבים מהחלשים וזאת כשהיא 
לשאת  מחויבת  ואינה  החלשים  על  כמגנה  מופיעה 
שיהיה  ראוי  למשק.  שגרמה  הנזק  בגין  בהוצאות 

מוסר של אחריות ניהולית". 
למימון  שקלים  מיליארד   16 משלמים  "היום 
הפנסיה התקציבית של עובדי המגזר הציבורי – 5% 
ובנוסף  גמלאות,  תקציבי  למימון  הולך  מהתקציב 
קנס על הכשל של ההסתדרות. בסוף 2012 עמדנו 
על חבות של 600 מיליארד שקלים. הבעיה היא שכל 
להעביר  יש  ולכן  הלאה  הבעיה  את  מגלגלים  פעם 
לפנסיה  לעבור  המדינה  עובדי  את  שיחייב  חוק 
מיוחדת  בקרן  מומחים  ידי  על  שתנוהל  צוברת, 
תקציבי  עומס  ייצור  זה  אמנם  המדינה.  מטעם 

בהתחלה, אך יסדיר את המצב בעתיד".

מהם קשרי העבודה של האיגוד עם ההסתדרות?
"יש לנו יחסים טובים עם ההסתדרות שמקדמת 
זכות  את  מכבדים  ואנו  העובדים  של  אינטרסים 
ההתאגדות של העובדים. יש טעות חמורה שרווחת 
בשוק שאם אתה מגן על זכויות המעסיקים, זה אומר 
שאתה פוגע בעובדים. אנחנו מצפים מההסתדרות 
שתכבד את המגזר העסקי כמו שאנחנו מכבדים את 

כל ארגוני העובדים".

צוברת  - פנסיה  המצב האופטימלי  מה לדעתך 
או צבירת זכויות?

"אני בעד לתת לאדם מה שצבר בפועל, נקודה", 
עבודה  שנת  לכל   2% של  "הפונקציה  מדגיש.  הוא 
היא טובה, בהנחה שהעובד השלים 35 שנות עבודה, 
אך לא בגובה השכר האחרון - מה שיצר את הגרעון. 
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"המעסיק לא נגד זכויות העובד. יש מקום לדון יחד לגבי זכות הבחירה 
של העובד בסוכן ובתוכנית הפנסיונית ויחד להגיע להחלטה משותפת. 

באמצעות דיון פורה הארגון אף ישיג תוכנית טובה יותר לעובדיו. יחד עם 
זאת, אם עובד מסוים לא ירצה להיות בתוכנית הפנסיונית, אז אין בעיה, 

זכותו לבחור משהו אחר"

מאחר  לגרעון  הגיעו  הוותיקות  הפנסיה  קרנות 
ולקחו את שכרו של העובד בשנים האחרונות, ולפי 
חריגים  ובמקרים  הפנסיה  זכויות  את  לו  חישבו  זה 
מה  לפרישה,  מאוד  סמוך  השכר  את  העלו  אף 

שהעמיק את הבעיה", הוא מסביר. 

האם יש מקום לקרן פנסיה אחת?
יוביל  זה  לאן  יודעים  לא  לא. אנחנו  אופן  "בשום 

אותנו".

לקצץ  האוצר  של  הרצון  בנושא  עמדתך  מה 
בהטבות קרנות ההשתלמות?

האמיתית.  היחידה  ההוני  החיסכון  קרן  "זוהי 
את  לצמצם  יש  הוני,  חיסכון  של  למצב  נחזור  אם 
החיסכון  תמונת  את  ופורש  אומר  הוא  משקלן", 
ישראל:  במדינת  אדם  בחיי  לדעתו  האידיאלית 
רבדים  משלושה  מורכב  להיות  צריך  "החיסכון 
פנסיה  חובת   – הפנסיוני  החיסכון  ראשון  רובד   -
שני  רובד  עובד,  היותך  מתוקף  ולעצמאי,  לשכיר 
השתלמות  קרן   – טווח  קצר  הוני  חיסכון  לאפשר 
אותה  לאפשר  אך  תצומצם,  בה  ההטבות  שרמת 
כיום רק 1/3  יותר של עובדים, כאשר  לציבור רחב 
הרובד  זו.  מהטבה  נהנה  העובדים  מאוכלוסיית 
השלישי - חיסכון הוני ארוך טווח. זאת כאשר אני 
מציע להוסיף, כפי שהציע ליצמן )סגן שר הבריאות 
של  החובה  לביטוחי  הסיעודי  הרובד  את  הקודם(, 
הלאומי.  הביטוח  של  אינטגרלי  כחלק  האזרח, 
יעמדו  לא  אנשים  אך  כסף,  פחות  יהיה  לפורשים 

בפני שוקת שבורה".

זכות הבחירה המשותפת
ב- 2014 צפויה להיכנס לתוקפה זכות הבחירה של 
העובד במפיץ, שמצטרפת לזכות הבחירה שלו במוצר 
עבור  לקבוע  יכולת  שום  תהיה  לא  למעסיק  וביצרן. 

העובד, מצב אשר עשוי ליצור עומס על המעסיק.

קביעות  עם  חיים  אתם  איך  מעסיקים,  כארגון   
אלו? 

"יש מקרים שבהגדרה נשמעים יפים ומרשימים, 
זה טוב למספר בודד  אך במציאות הם חסרי ערך. 

תהיינה  מה  יודעים  אינם  הם  שגם  עובדים,  של 
זכות  את  אופן  בשום  שולל  הייתי  לא  ההשלכות. 
הבחירה של העובד. אבל כמעסיק, לא הייתי רוצה 
שיתחיל להתרוצץ פה ציבור סוכנים כדי להשפיע על 
העובדים. המעסיק לא נגד זכויות העובד, יש מקום 
לדון יחד ויחד להגיע להחלטה משותפת. באמצעות 
יותר  טובה  תוכנית  ישיג  אף  הארגון  פורה  דיון 
ירצה  לא  מסוים  עובד  אם  זאת,  עם  יחד  לעובדיו. 
זכותו  בעיה,  אין  אז  הפנסיונית,  בתוכנית  להיות 

לבחור משהו אחר".

מהם השירותים שניתנים לחברי האיגוד בנושא 
הביטוח הפנסיוני?

הרחבה  בצו  שותפה  הייתה  המסחר  "לשכת 
שכירים  למיליון  דאגנו   .2008 ב-  חובה  לפנסיית 
ההרחבה  צו  עליהם  שחל  המעסיקים  כשרוב 
והמסחר,  השירותים  במגזר  היו  חובה  לפנסיית 
כשבענף התעשייה כבר היה הסכם קיבוצי בנושא. 
ברגע שדואגים לעובד, על הדרך העקיפה דואגים גם 
למעסיק. אם בעל עסק מבקש עזרה, אנחנו נותנים 
בתחומים  בסיסית  ברמה  ייעוץ  של  פרטני  שירות 

מגוונים".
 

שלכם  הצרכני  הכוח  את  מנצלים  אתם  האם 
כארגון גג לאלפי עסקים?

בשם  צרכני  מועדון  הקמנו  משנה  פחות  "לפני 
ובני  העובדים  המעסיקים,  את  שמקיף  "עוגן", 
אנו  אנשים.  אלפי  במאות  מדובר  משפחותיהם. 

מעוניינים להוסיף הטבות גם בהיבט הביטוחי".
עודף  על  נוקבת  ביקורת  משמיע  לין  אחת  לא 
האוצר  לשר  פנה  הוא  לאחרונה  באוצר.  רגולציה 
הרגולציה  את  להקפיא  בבקשה  לפיד  יאיר  הנכנס 

למשך חצי שנה, והוא נשמע אופטימי מתמיד. 

מה דעתך על שר האוצר החדש?
"אני משוחד. גדלתי כאדם אוהב ספרות. קראתי 
ומאוד  מותי  אחרי  זיכרונות  לפיד  של  ספרו  את 
התרשמתי. איני יכול שלא להעריך אדם שכתב ספר 
כה מרתק. הוא איש נעים, שיודע לחשוב. מי שמוכן 
כי  יודע  אני  המומחים.  כל  את  יכה  באמת,  ללמוד 

עשיתי זאת כשהייתי עו"ד צעיר", הוא מציין.

מה צופנת המציאות הפוליטית החדשה?
מרגישים  לא  עוד  רגלינו,  תחת  בוערת  "האדמה 
אמר  העם  דמוקרטי.  הוא  באוצר  השינוי  זאת. 
שמאס בסוציאליזם הקיצוני של חיים כץ. אני אומר 
מהמציאות  שנמאס  היא  חזקה  הכי  שהתופעה 

הפוליטית בישראל ".

ציוני דרך
 חבר בכנסת ישראל בין השנים 1984 - 1992, 
במהלך כהונתו שימש כיו"ר ועדת חוקה, חוק 
יו"ר  יו"ר הוועדה לבטיחות בדרכים,  ומשפט, 

ועדת האנרגיה וממלא יו"ר ועדת הכלכלה
 מנהל רשות ההשקעות לצפון אמריקה

 הממונה על הכנסות המדינה
 מנכ"ל משרד האנרגיה והתשתית

ארגון  של  המנהלים  במועצת  חבר   
היורוצ’ימברס

 יו"ר הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים 
 נשיא איגוד לשכות המסחר מסוף שנת 2002

 אביר איכות השלטון 2003 

הישגים בולטים 
וביטול  - הפחתות   רפורמה במערכת המס 
מיסים שונים, וביניהם: ביטול מס העיזבון, 
ביטול מס שבח על דירות מגורים, הפחתות 

מיסי קנייה על מוצרים בני קיימא
ומעבר  לתחרות  האנרגיה  משק  פתיחת   

מייצור חשמל מדלק גולמי לפחם
חוק  האדם:  זכויות  של  יסוד  חוקי  העברת   
יסוד כבוד האדם וחירותו וחוק יסוד חופש 

העיסוק
 ייעול מערכת בתי המשפט ושיפור הנורמות 

בעולם העסקים
 העלאת אחוז החסימה

 הפחתת מס החברות לכלל המגזר העסקי
 חיזוק מעמדה של ישראל במסגרת ארגונים 

כלכליים בינלאומיים
 העברת חוק הסוכן המגן על ציבור הסוכנים 

בישראל
 תיקון חוק חובת מכרזים
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שוק החיסכון ארוך הטווח בעידן המסלקה הפנסיונית

המסלקה הפנסיונית נתפשת כמושיעה מהאנדרלמוסיה בה מצוי 
שוק החיסכון הפנסיוני | יש המביעים ספק בנוגע ליכולת להוציא 

את החזון הגרנדיוזי לפועל, אחרים מביעים ספק בנוגע ליעילותה, 
ויש גם מי שרואה בה איום על פרנסתו

ההון ב שוק  אגף  מנסה  האחרונות  שנים 
להותיר את הפלונטר סביב הסבך הפנסיוני, 
ולצמצם  השוק  את  ולפשט  לייעל  במטרה 
עלויות. צרכנים מעטים מודעים למצבה של תכנית 
בעיקר  ניזונים  החוסכים  היום  עד  שלהם.  הפנסיה 
באמצעות  לרבעון  אחת  אליהם  שמגיע  מהמידע 
הפנסיה  כספי  את  המנהל  המוסדי  מהגוף  הדואר 
שלהם. פעמים רבות מעבר דירה, או חלילה פטירה, 
הובילו לכך שהחוסך לא קיבל את המידע, כמו גם 
בעקבות הרפורמות השונות שנעשו לאורך השנים, 
דוגמת מכירת קופות הגמל והעברתן לניהול  חברת 
ביטוח או בית השקעות, מה שהקשה עוד יותר על 

איתור הכספים. 
לפתור  נועד  הפנסיונית  המסלקה  הקמת  חזון 
פשוט  באופן  מידע  להעברת  ולגרום  אלו,  כשלים 
מכלל  הפנסיוניים  החסכונות  אודות  אחידה  ובשפה 
השקעות,  בתי  ביטוח,  המוסדיים-חברות  הגופים 
וקרנות  גמל  קופות  פנסיה,  מוצרי  המנהלות  חברות 
ומשווקים  ביטוח  סוכני  למפיצים-  השתלמות; 
זאת,  עצמם.  ולחוסכים  למעסיקים  פנסיוניים; 
ישראל תמונת מצב  במטרה להעניק לאזרחי מדינת 
מלאה, מהימנה ועדכנית של החיסכון הפנסיוני המצוי 
העברת  גם  המסלקה  תאפשר  בהמשך  בבעלותם. 

כספים והוראות לביצוע פעולות בין גופים אלו. 
לזירה  הענף  את  להעביר  אמורה  "המסלקה 
דיגיטלית מתקדמת, בה יקבלו המפיצים  והחוסכים 
מהירים",  שירות  בזמני  ואמין,  עדכני  מלא,  מידע 
הבת  חברת   ,SWIFTNESS מנכ"ל  קורן,  שרון  אומרת 
של נס טכנולוגיות, שהוקמה לצורך הקמה והפעלה 

של המסלקה הפנסיונית. "זאת בשונה מהמצב היום, 
רבות  ופעמים  אחידים  אינם  העבודה  תהליכי  בו 
נעשים ידנית, כך שביצוע פעולות ושינויים במוצרים 

פנסיונים עשוי לפעמים לקחת שבועות וחודשים".

מפעל הפיס או מקור לדאגה?
לדברי רמי סגמן, יו"ר לשכת היועצים הפנסיונים 
לקוחותיו  ומבחינת  מבחינתו  בישראל,  העצמאים 
אומרים  "תמיד  ממש:  של  הפיס"  ב"מפעל  מדובר 
במקרה  הגדול',  'המפץ  שהוא  בשוק  שינוי  כל  על 
לעדיף.  אומר  הוא  נכונים",  הסופרלטיבים  הזה 
הנושא  אז  יעבוד.  זה  אם  היא  הגדולה  "השאלה 
התפעולי יהפוך לשקוף וזו תהיה מהפיכה של ממש. 
סוף סוף יהיה גורם אחד שידע לתת נתונים על מצבו 
הפנסיוני של אדם. עד היום אנשים לא יודעים כמה 
לא  לייעוץ,  באים  כשהם  וגם  ואיפה,  להם  יש  כסף 
בטוח שהם מציגים את התמונה הפנסיונית המלאה 
קיבלו  שלא  או  יודעים,  לא  פשוט  הם  כי  שלהם, 
יולי  מחודש  החל  בדואר.  הנכונים  המסמכים  את 

ובלחיצת כפתור אקבל את  40 שקלים,  אני אשלם 
התמונה המלאה של מי שיושב מולי".

הם  הפנסיוניים  היועצים  כי  מדגיש  סגמן 
שהשיפור  ומייחל  המסלקה  על  לברך  הראשונים 
ישפיע גם על השירות בחברות הביטוח: "כולי תקווה 
עבודתן.  תהליך  את  ישפרו  הביטוח  חברות  שגם 

מניסיון העבר התהליכים שם איטיים מאוד".
לדעת אלקנית עוז, מנכ״ל משותף בחברת הייעוץ 
"עקב  מוקדמת.  השמחה  פרויקטים,  אבידן  עוז 
האכילס של המסלקה היא העובדה שאינה בודקת 
כספים  סליקת  הנתונים.  אמינות  ואת  תקינות  את 
זו פעולה מורכבת, ולצורך ביצועה דרושה מיומנות 
המסלקה  הלקוח.  של  ההסדרים  על  ומידע  גבוהה 
ולכן  להעברתו,  צינור  רק  אלא  מידע,  מאגר  אינה 

בחלק זה צפויות לא מעט בעיות בתפעול השוטף".

 "המסלקה תחדד את הערך 
המוסף של כל מנהל הסדר"

שוק  לשינוי  הדרך  מאבני  כאחת  המסלקה, 
מתפקידיו  חלק  לייתר  עשויה  בישראל,  הביטוח 
בידיהם  המחזיקים  ההסדר,  מנהלי  של  הנוכחיים 

ידע רב ופרקטיקה הבנויים על שנות ניסיון רבות.
כתוצאה  קושי  כל  להם  צופה  אינה  עוז  זאת,  עם 
ההסדר  מנהלי  לדבריה,  המסלקה.  מהפעלת 
והתפעול,  השיווק  בנושאי  מרכזי  מענה  נותנים 
בפעילות  יבחרו  הם  העת  בבוא  כי  מאמינה  והיא 
– היטב  מבצעים  הם  אותה  אחת,   מרכזית 

מאחר  משמעותית,  יקטן  התפעול  "חלק  השיווק. 
"יועצים  עוז.  אומרת  המסלקה",  באמצעות  ויבוצע 
פנסיוניים  מחליפים את מקומם של מנהלי ההסדר. 
אם  גם  ודבר,  עניין  לכל  משווק  הינו  ההסדר  מנהל 

לעיתים נראה שהוא משמש גם כיועץ. אני מאמינה 
כשורה,  ילך  הכל  אם  התהליך,  של  שבסופו 
המעסיקים יהוו קבוצת רכישה עבור העובדים 
יתכן  היצרנים,  מול  ישירות  עסקאות  ויבצעו 
שבעזרת יועץ פנסיוני והתפעול השוטף יבוצע 

על ידי המסלקה".
להספיד  ממהרים  לא   SWIFTNESS-ב גם 
"סוכן  ההסדר.  מנהל  של  תפקידו  את 

יהיה  המסלקה  בעידן  היועץ  או  הסוכן  ההסדר, 
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טלי אוליבר

איפה הכסף? 



מס' 
מחיר מחירון בסיסיסוג הפעולהפעולה

מינימלי
20 ש"ח40 ש"חבקשת מידע מכלל הגופים המוסדיים1

0 ש"ח5 ש"חבקשת מידע על מוצר פנסיוני באופן חד פעמי / מתמשך2

העברת מידע על יתרות פיצויים, לכל המוצרים הקיימים 3
0 ש"ח0.5 ש"ח לכל עובדלזכות עובד מסוים אצל אותו גוף מוסדי

העברת מידע נלווה להפקדת כספים שלא בוצעה 4
באמצעות המערכת

3 ש"ח לקובץ לכל גוף מוסדי + 0.15 
0 ש"חש"ח לכל רשומה על רכיב במוצר

0 ש"ח2.5 ש"חהעברת מידע מבעל רישיון לגוף מוסדי5

20 ש"ח40 ש"חבקשת נתונים אודות מידע6

40 ש"ח לבקשה + 1 ש"ח לכל עובד בקשת נתונים על כספים שהועברו במערכת7
20 ש"חכשהיוזם הוא מעסיק

0 ש"ח0 ש"חהעברת בקשה לביצוע פעולה8

הפקדת כספים, כולל העברת מידע נלווה להעברת 9
הכספים

3 ש"ח להפקדה של כספים לכל 
גוף מוסדי + 0.15 ש"ח לכל פיצול 

של ההפקדה לגבי אותו מוצר
0 ש"ח

20 ש"ח40 ש"ח לכל דוחדוחות תפעוליים למשתמשים10

תעריפי השימוש במסלקה

קורן.  אומרת  יותר",  ויעיל  יותר  מדויק  יותר,  מהיר 
חדשים  סטנדרטים  מציבה  הפנסיונית  "המסלקה 
לתהליכי העבודה המוכרים בענף. כך שהסוכן יגיע 
מבעוד  ובדק  שראה  לאחר  הלקוח  עם  לפגישה 
יקבל  מצדו  והלקוח  הלקוח,  תמונת  כל  את  מועד 
ייעוץ מדויק יותר. בנוסף, יש כאן שדרוג משמעותי 
מעבר  המוסדיים.  הגופים  מול  העבודה  בממשק 
המוסדיים  הגופים  את  המחייב  המוגדר,   SLA-ל
ימי  בשלושה  פעולות  וביצוע  תשובה  להעברת 
אחידה  תשתית  מייצרת  המערכת  בלבד,  עסקים 
להתממשק  יוכלו  ויועצים  סוכנים  באמצעותה 

ולעבוד מול כל היצרנים".
מדבר  ירושלים,  במשגב  מנהל  שותף  מנה,  ששון 
על תקופת ביניים לא פשוטה ועל עתיד ורוד הרבה 
זמינות  ובסופו של דבר  יהיה ארוך  יותר. "התהליך 
המידע והנגישות אמורה לשכלל את השוק ותחדד 
את הערך המוסף של כל מנהלי ההסדר. אם מנהל 

הסדר לא יודע לתת מידע באופן יעיל, לפחות כמו 
המסלקה, אז הוא לא עושה את עבודתו. אני תמיד 
טוען שמנהלי ההסדר נותנים המון ערך, אך נכשלו 

בלהסביר את עצמם לשוק", אומר מנה. 

כניסת  עם  ההסדר  מנהל  של  תפקידו  יהיה  מה 
המסלקה לפעילות? 

השוק,  פני  את  תשנה  שהמסלקה  מניח  "אני 
וייווצרו תהליכים עקיפים שיפתחו שירותים נוספים 
הפוזיציה  מהי  להחליט  יצטרך  אחד  כל  בתשלום. 
בייעוץ  האנרגיות  את  נשקיע  אנחנו  שלו.  העסקית 
מיטבי לעובדים, מנהל הסדר אחר עשוי לשים דגש 
מקומו.  את  ימצא  אחד  כל  והבקרה.  התפעול  על 
אבל  צ'ק',  'דאבל  לעשות  נצטרך  בהתחלה  לפחות 
אני מקווה שניסיון העבר, הרגלי העבודה וההיכרות 
האישית יעשו את העבודה ואנחנו נשתדרג. היתרונות 
משמעותי  חיסכון  שהם  המסלקה,  של  הברורים 
אחיד,  בממשק  ושימוש  המידע  לכל  נגישות  בכסף, 
יפתח מאוד את השירות ללקוחות ויחזק את ראיית 

ה-360 מעלות שאנחנו מכוונים אליה", אומר מנה. 
מסייג  אחרות",  בעיות  המון  יש  היתרונות  "לצד 
יותר.  פרועה  תהיה  שהתחרות  מאמין  "אני  מנה. 
גם  הלקוח,  של  המצב  תמונת  את  רואה  אני  בעוד 
יכול  המעסיק  אם  אותה.  רואים  שלי  המתחרים 
הסדר?  מנהל  צריך  הוא  למה  אז  בעצמו,  לסלוק 
אודות  מידע  תספק  לא  המסלקה  זאת,  עם  יחד 
אחרים.  פיננסיים  ומוצרים  ובריאות,  ריסק  ביטוחי 
המסלקה באה עם עוד הרבה שינויים רגולטוריים, 
לכן אני מאמין שהעבודה שלנו תתפתח לבקרה על 

התהליך, בייחוד לאור השינוי הצפוי בחוק במסגרתו 
שמתווספת  בסוכן,  בחירה  חופש  יהיה  לעובד 

ליכולת לבחור את היצרן".

שאלה של עלויות
השאלה מי יישא בעלויות התפעול של המסלקה 
"המעסיקים  הובהרה.  שטרם  תעלומה  עדיין  היא 
כסף",  להם  שיעלה  בקרה  תהליך  לנהל  יצטרכו 
נשאו  והעובד  ההסדר  מנהל  היום  "עד  מנה.  טוען 
בהוצאות. מי שישלם מחיר כבד הם הסוכנים ונותני 
לא  ולהם  הלקוח  מול  ישירות  העובדים  השירות 

תהיה ברירה, ולכן הם יגלגלו את העליות ללקוח".
בעלויות  לשאת  צריכים  המשווקים,  "אנו, 
התפעול, לפחות בשלב הראשוני", טוען מנגד משה 
ששון, מנכ"ל משותף בסוכנות ניהול ההסדרים אגם 
לידרים. "יש לי עובדים שגם כך עושים את העבודה 
יתפנו  הם  עכשיו  אז  לעשות,  צפויה  שהמסלקה 
כי  נרוויח,  כולנו  דבר  של  בסופו  נוספות.  לעבודות 
מידע  קבלת  כיום  מינוריות.  הן  זה  בשלב  העלויות 
ואני מאמין  היא הרעה החולה של הענף הפנסיוני, 
של  הפנסיונית  התמונה  את  תפשט  שהמסלקה 
אופן,  בשום  איום  רואה  לא  אני  מבחינתי,  אדם. 
ההיפך הוא הנכון, מסלקת המידע תעזור לי מאוד. 
החששות שלי קשורים בחבלי הלידה של המסלקה, 
ייקח זמן עד שאוכל לסמוך על המסלקה שתספק לי 
מידע מהיר, אמיתי ובהיר. אני מניח שברבות הימים 
המסלקה תגרום לכך שהעלויות ירדו ותהיה הוזלה 
בדמי הניהול, בייחוד לאור השינויים הרגולטוריים. 
יצטרכו לשלם כסף  כי המעסיקים  מצד שני, נראה 
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רב על תפעול".
ובתי  הביטוח  חברות  על  כי  מאמינה  "אני 
המסלקה,  תפעול  בעלויות  לשאת  ההשקעות 
לשירותים  ואוטומציה  עזר  כלי  עבורם  שתהווה 
והגיוני כלכלית  נכון  שניתנים כיום על ידם. זה הכי 
לילך ברוקס,  שהם אלו שיישאו בעלויות", אומרת 

מנהלת יחידת שכר, אמדוקס ישראל.

המעסיק כצופה מהצד
נתונים  בקבלת  קושי  קיים  בה  במציאות 
שוחחנו  עימם  מעסיקים  בקרב  מהיצרנים,  מלאים 
כניסת  עם  הפנסיוני  בשוק  לשינוי  ציפייה  קיימת 
מסוים  חשש  מבטאים  חלקם  זאת,  עם  המסלקה. 
בקרה  תאפשר  אכן  המסלקה  כי  לראות  ומצפים 
להתקבל  האמורים  הכספים  כל  על  מהימן  ודיווח 
ערך  לה  יהיה  וכך  עובד,  כל  עבור  המבטחים  אצל 

משמעותי גם עבורם.

מהן הציפיות שלכם מהמסלקה?
שהמסלקה  לוודא  לנו  חשוב  גדול  "כמעסיק 
תספק שירות איכותי שעבר את כל הבקרות, בוודאי 
ברוקס.  אומרת  פנסיה",  כמו  ומורכב  רגיש  בנושא 
"אני מניחה שיהיו חבלי לידה. אנחנו צופים בעיות 
דיוק  חוסר  הנתונים,  איכות  המידע,  אמינות  של 
נצפה מהצד עד  זמינות המידע. בשלב הראשון  וכן 
שיתברר שהמערכת עובדת כנדרש וביעילות. לאחר 
מכן נבחן שימוש במסלקה כפתרון אפשרי לעבודה 
ישירה מול יצרנים ולאיתור כספים אבודים, בעיקר 
הגורמים  כל  את  תצריך  המסלקה  פיצויים.  כספי 
שיאפשר  מה  מלא,  באופן  לממוחשבים  להפוך 

יותר.  ואמינה  זולה  מהירה,  וסליקה  בקרה  ביצוע 
במצב זה יכולת המעביד והעובד לעקוב אחר ביצוע 
הדברים ומעברי הכספים תהפוך לטובה יותר באופן 
שהעלויות  מאמינה  אני  מכך,  כתוצאה  משמעותי. 

תרדנה וניתן יהיה להוזיל את המחיר ללקוחות". 
"בראייה אוטופית, המסלקה תאפשר מידע זמין, 
הישיר המסלקה  בערוץ  ובקרה.  אפשרויות סליקה 
תסייע לצמצום התלות בסוכנויות ההסדר ותאפשר 
תחרות על שירותים שיהפכו לסטנדרטיים. יחד עם 
חלקי  פתרון  נותנת  שהמסלקה  חושבת  אני  זאת, 
הגדרת  אופן  של  שהנושא  כיוון  סליקה,  בנושאי 
במסגרת  נמצא  אינו  העובד  ברמת  הכסף  פיצול 

הגדרות המסלקה".
מוקדמת.  שהשמחה  מסכימים  ברפאל  גם 
רק  אך  לתחום,  מעודדת  בשורה  מהווה  "המסלקה 
התחלת הפעילות תוך שימוש בפועל בשירותיה יוכלו 
לפרוס בפנינו את יכולותיה האמיתיות ולקבוע האם 
אכן הן עומדת בציפיות ובמבחן המציאות. על זה נאמר 
קופסה  בגדר  עדיין  היא  זה  בשלב  למועד.  חזון  עוד 
שחורה שכולנו תולים בה הרבה ציפיות", אומר הראל 
ו. )השם המלא שמור במערכת(, מנהל שכר והטבות, 
אגף משאבי אנוש רפאל. "אני רואה במסלקה מעין 
אינטגרטור של החסכונות הגדולים ביותר שלנו, דבר 
שחסר מאוד היום ושיעזור לנו במיוחד בתקופות בהן 
כגון  מידע,  לקבל  משפחתנו  לבני  או  לנו  יהיה  קשה 
בימי הזקנה, או חלילה בתקופות של בריאות רעועה, 
נכות או פטירה. הצלחת המסלקה משמעה תום עידן 

'החיפוש אחר הקופות'".
לשוק  ייכנסו  חדשים  ששחקנים  סבור  "אני 
ומאידך  ישירות,  התקשרויות  באמצעות  הפנסיוני 
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תרד קרנן של סוכנויות הביטוח הגדולות. עד עכשיו 
מעסיקים החשיבו את מערך הגבייה והסליקה של 
צפויה  והמסלקה  הכרחי  כשירות  ההסדר  מנהל 
בעידן  היטב  ישתלב  המהלך  זו.  מציאות  לשנות 

הקרב ובא של בחירת הסוכן על ידי העובד".

בשימוש  צופה  אתה  וכשלים  בעיות  אילו 
במסלקה?

הביטוח  ולסוכנויות  הפנסיוניים  "ליצרנים 
בהן  שהושקע  מחשב  מערכות  כיום  יש  הגדולות 
בלא  נתקלים  אנו  ועדיין  ופיתוח,  ניסיון  של  שנים 
לא  בעיות  צופה  שאני  כך  תפעוליות.  בעיות  מעט 
את  תשיג  שהמסלקה  להאמין  ומתקשה  מעטות 
בשרשרת  הקרובות.  בשנים  הקיימות  המערכות 
החשובה של אספקת המידע הפנסיוני, כל ממשק 
חלשה  חוליה  מהווה  למשנהו  אחד  גורם  בין 
של  נכון  לא  לסנכרון  פוטנציאל  והינו  בשרשרת, 
המידע ולסרבול. בנוסף, עולה גם שאלה של מידת 
מנקודת  המסלקה  של  והכדאיות  האפקטיביות 
המבט של לקוח הקצה- דהיינו, האם הלקוח יצטרך 
מידת  ומהי  המידע  אספקת  מעלות  חלק  לממן 

התועלת של המהלך?".

סדר עולמי חדש
לא  החששות,  את  מבינים   SWIFTNESS-ב
המסלקה  כי  ומאמינים  מהביקורות  מתעלמים 
חיובי  דבר  היא  "ביקורת  חדש.  עולמי  סדר  תייצר 
אומרת  שינוי",  כל  סביב  תמיד,  שתישמע  וחשוב 
קורן, מנכ"ל המסלקה. "שינויים מתרחשים בעולם 
על  הפנסיוני  ובעולם  קרובות,  לעיתים  העסקים 
אחת כמה וכמה. החוסך הוא כמובן המרוויח הגדול 
מקיף,  נגיש,  מידע  ויקבל  מאחר  המסלקה,  בעידן 
זמין ומאובטח. יחד עם זאת, השינוי טומן בחובו גם 
ערכים מוספים רבים עבור סוכן הביטוח ובהם ייעול 
תהליכים, חיסכון בזמן, שיפור השירות ללקוח, עיגון 
ממשק העבודה מול המוסדיים בתהליכים מוגדרים, 

מתועדים ועוד".
המסלקה  שחזון  מסכימים  כולם  כך,  אם 
מחלוקת  אין  הפנסיה.   שוק  עם  ייטיב  הפנסיונית 
יהיה  המסלקה,  בעידן  העתידי,  הפנסיוני  השוק  כי 
שוק זמין יותר, שקוף יותר, עם תהליכים תפעוליים 
לקבל  יוכלו  החוסכים  יותר.  ויעילים  פשוטים 
בגישה  פעולות  ולבצע  מהמסלקה  מידע  בעצמם 
ייעודי הנגיש מכל  ישירה באמצעות אתר אינטרנט 
מחשב, טאבלט או סמארטפון, והמסלקה תאפשר 
באמצעות  הן  מוצרים,  בין  כספים  וניוד  הפקדות 
מפיצים והן ישירות על ידי מעסיקים וחוסכים. כעת 
אכן  החזון  אם  ולהיווכח  להפעלתה,  להמתין  נותר 

יהפוך למציאות.

 השלבים ולוחות הזמנים 
לפעילותה של המסלקה

שלב א' – יולי 2013
יוכל חוסך לפנות אל סוכן הביטוח או אל היועץ הפנסיוני  בקשות למתן מידע למפיצים. בשלב זה 
ולבקש מידע בנוגע לחסכונותיו הפנסיוניים. בקשות המידע מתחלקות לשני סוגים עיקריים: "פישינג" 
- בקשה לקבלת מידע מכלל הגופים המוסדיים, ובקשה לקבלת מידע מגוף ספציפי לגבי חוסך, באופן 

חד פעמי או מתמשך.
שלב ב' – יולי 2014

ויתווספו  המידע  שירותי  יורחבו  ובנוסף  המשתמשים,  מעגל  אל  החוסכים  גם  יצטרפו  זה  בשלב 
ניתן יהיה לבצע באמצעות המסלקה, לרבות שינויים במוצר החיסכון הפנסיוני, בקשת  פעולות אותן 

ניוד, משיכת כספים, העברת רשימת גבייה וכיוצא בזה.
שלב ג' – ינואר 2015

הפנסיוניות  הקופות  לטובת  הפנסיונית  המסלקה  באמצעות  כספים  להעביר  יוכלו  המפיצים 
המשויכות להם.

שלב ד' – יולי 2015
מעסיקים יוכלו להפקיד ולנייד כספים בין הגופים המוסדיים השונים.





הפער הקיים בין השכר ערב הפרישה לבין הקצבה הצפויה מצריך 
פעולות בשלושה מישורים – העובד, המדינה והיצרנים 

מחדרה ה כהן  ריקי  של  בגורלה  עיסוק 
מתעלם  קונה,  שהיא  הקוטג'  ובמחיר 
ובגורל בעלה  בגורלה  יעלה  מהשאלה מה 
צעירים,  השניים  לכאורה,  הפרישה.  לגיל  כשיגיעו 
ולא  והפרישה רחוקה, מעורפלת  ונמרצים,  חרוצים 
רלוונטית כרגע. אך המועד יגיע ואז ריקי, בת מעמד 
הביניים, תגלה שהיא חוצה את קו העוני מלמעלה 

למטה.
עובד מצטרף למעגל העבודה והחיסכון בגיל 30. 
הוא ומעסיקו חוסכים כמוגדר על פי חוק )פיצויים 
עד  שלו  העבודה  תקופת  כל  לאורך  ותגמולים( 
לגיל 67. כשיגיע לפנסיה ייאלץ לחיות עם כמחצית 
מהשכר שיהיה לו ערב הפרישה ויאלץ ללמוד לחיות 
העובדים  שמרבית  העובדה  מכך  חמורה  חצי.  עם 
מושכים את כספי הפיצויים בעת מעבר בין עבודות. 
בכך, הם גוזרים על עצמם לחיות עם פנסיה שתעמוד 
על  פחות משליש מהשכר שהיה להם ערב הפרישה 

לגמלאות. 
עובד  אותו   - ל"בעיה"  התייחסנו  לא  עדיין 
אחרי  משמעותי,  באופן  שנים,  יותר  לחיות  אמור 
זו ברכה, כמובן. מצד שני,  גיל הפרישה. מצד אחד 

מדובר בתקופה ארוכה הרבה יותר של עוני.
הסוציאל  המדינות  נהגו  בעבר,  קורה?  זה  מדוע 
דמוקרטיות לתמוך באופן מאסיבי במעבר מתקופת 
הפנסיה  קרנות  בישראל,  גם  לפנסיה.  העבודה 
"ההסתדרותיות" הבטיחו זכויות בפרישה ללא קשר 
קרנות  והפנסיה.  החיסכון  בין  להתאמה  לכאורה 
ביטוחי  לפרישה,  אחרים  למכשירים  בדומה  אלו, 
מיוחדות  חוב  מאגרות  נהנו  גמל,  וקופות  מנהלים 
צמודה,  תשואה  נשאו  אשר  המדינה  שהנפיקה 
ואף  החיסכון  תקופת  כל  לאורך  ומובטחת  גבוהה 
כל  אידיליה.  הפנסיה.  תשלום  תקופת  כל  לאורך 

עובד ידע שיזכה לפנסיה בגובה 70% מהשכר.

סדקים באידיליה
התמונה האידיאלית נסדקה עם העלייה בתוחלת 
מהעבודה  לפרישה  מגיעים  אנשים  יותר  החיים. 
ואף חיים תקופה ארוכה יותר לאחר מכן. הכספים 
הצבורים אינם מספיקים, למרות התנאים המצוינים 
לכולם.  פנסיה  כדי לשלם  שהמדינה העניקה להם, 
החוב  אגרות  בגין  שההתחייבות  מגלה  המדינה  גם 
המיוחדות כבדה מאוד והכלכלה אינה יכולה לשאת 
ולא  ומתמשכת  אמיתית  בבעיה  מדובר  אותה. 
את  מושכת  המדינה  מכך,  כתוצאה  זמנית.  בבועה 
אגרות  יותר  אין  הפנסיוניות.  מההתחייבויות  ידה 
חוב מיוחדות, אין יותר זכויות מובטחות, וכל הסיכון 
בבעיה  העובד  יספיק,  לא  הכסף  אם  לעובד.  עובר 

והמדינה לכאורה לא יכולה לעזור.
עובדים  יותר  בעתיד  שנראה  היא  המשמעות 
פיצה  שליחי  שומרים,  מלצרים,  במקדונלד'ס, 
ברירה.  להם  תהיה  לא  כי  ויותר,   70 בני  וכדומה, 
גם  לעבוד.  להמשיך  או  עוני  או  תהיה  הברירה 
המדינה לא תצא נקייה. על מנת שלא נהפוך למדינה 
ההעברה,  תשלומי  ענייה,  אוכלוסייתה  שמרבית 

לרווחה ולהשלמת הכנסה, יגדלו משמעותית.

הפתרונות מצויים בשלושה מישורים
את  ולהגדיל  אחריות  יותר  לגלות  העובדים  על   
החיסכון לפרישה. לא למשוך פיצויים במעבר בין 
לפרישה  ההשתלמות  קרן  את  לייעד  מעסיקים, 
ולחסוך באופן פרטי לפרישה, ועל ידי כך למקסם 

את שיעור התחלופה הצפוי.
לאוכלוסייה  המדינה מוטלת החובה להבטיח  על   
העובדת פנסיה ראויה באמצעות פתרונות מתחום 
מעט  לא  בתשתיות.  ארוך  לטווח  ההשקעות 
החיים  בתוחלת  מהעלייה  נהנים  עסקיים  גורמים 
ויש להטיל עליהם לכסות את הגידול בהתחייבויות 

הנובע מהתארכות תקופת "הגיל השלישי".
  על היצרנים לפתח כלי חסכון מתאימים לחסכון 
יתרונות  המעניקים  השלישי,  ברובד  הפרטי 
לחוסכים לאורך זמן ומעודדים שימוש בכלים אלו 
העבודה  מתקופת  כספים  להעברת  כמכשירים 

לפנסיה.

המצב לא יעלם ולא ייפתר מעצמו. אנחנו כנראה 
מנת  על  יותר.  ממושך  זמן  לאורך  לחיות  נמשיך 
לשמור על איכות חיינו גם לאחר תקופת העבודה, 
לתקופה שתהיה כנראה ארוכה מאוד, עלינו להגדיל 
בצורה משמעותית את החיסכון לפרישה כבר מגיל 
צעיר. חוסר מודעות וחוסר נכונות לעשות כך, יגרמו 

למפח נפש בגיל מבוגר, ללא יכולת תיקון.

הכותב הינו משנה למנכ"ל ומנהל תחום חיסכון 
ארוך טווח וסיכוני חיים, הפניקס

תתרגל לחיות עם חצי
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על מנת לשמור על איכות חיינו גם לאחר תקופת העבודה, עלינו להגדיל 
בצורה משמעותית את החיסכון לפרישה כבר מגיל צעיר. חוסר מודעות 
וחוסר נכונות לעשות כך, יגרמו למפח נפש בגיל מבוגר, ללא יכולת תיקון

    שיעור התחלופה
שיעור התחלופה* הצפוי לאדם בן 30 בגיל 67, אם לא ימשוך 

52%פיצויים במעבר בין מעסיקים

29%אם ימשוך פיצויים בכל מעבר בין מעסיקים

79%אם יחסוך גם את קרן ההשתלמות לפרישה

* שיעור תחלופה: היחס בין קצבת הפנסיה לגובה השכר ערב הפרישה.
** חושב עבור גבר בקרן פנסיה מקיפה עם עליית שכר בשיעור של 2% בשנה



בבריאות תן למומחים לטפל בך!
מנהל יקר, מבקש עבור עובדיך את הטוב ביותר? בחר מדנס!

נשמח לצרף אתכם לקהל הלקוחות המרוצים שלנו
emeir@madanes.com ,לקביעת פגישת הכרות: אלה מאיר– מנהלת קשרי לקוחות

הסוכנות העצמאית הגדולה בישראל.
800,000 מבוטחים.

פעילות המהווה 30% משוק הבריאות בישראל.
יכולת מיקוח מול חברות הביטוח.

40 שנות פעילות.
תשתיות טכנולוגיות מתקדמות.

צוות העובדים שלנו כולל - רופאים, עורכי דין, אחיות.
מטפלים בכ- 50,000 תביעות בשנה. 

קשרי עבודה יומיומיים עם בתי חולים, ספקי תרופות ורופאים.
קשרים הדוקים עם חברות ביטוח בארץ ובעולם.

הגודל

הנסיון והמקצועיות

קשרי עבודה

תחיה את החיים, אנחנו איתך.

www.madanes.com | info@madanes.com | 03-6380000 :בית מדנס, רח' השלושה 2 ת"א | טל



בחירת מוצר החיסכון הפנסיוני היא זכות המוקנית לעובד, 
שפעמים רבות אינה ממומשת | זכות נוספת, שלרוב החוסך 
בוחר לוותר עליה, היא קביעת גובה ההפרשות בשיתוף עם 

המעסיק | שתי הבחירות ברות תיקון - בכל עת שיבחר

מכירים מ ישראל  מדינת  תושבי  רבית 
ואת  הממשלה  ראש  את  לבחור  בזכותם 
בה  העיר  ראש  את  ואפילו  חברי הכנסת, 
מידי  זו  זכות  ממשים  אפילו  חלקם  מתגוררים,  הם 
בחירות. אך האם כולם יודעים שהמוצר הפנסיוני בו 

הם חוסכים נתון לבחירתם?
 - פנסיונים  במוצרים  החוסכים  אלו  מבין  כמה 
בקופת גמל, קרן פנסיה או קרן השתלמות, אומנם 
מנצלים את זכותם לבחור את המוצר במסגרתו הם 
מפקידים כספים במשך כל שנות עבודתם על מנת 
שיתאפשר להם לחיות בכבוד לאחר גיל הפרישה? 
הגוף  את  לבחור  זכותם  את  מנצלים  באמת  כמה 

שינהל את כספיהם הפנסיונים? 
במשך שנים רבות ההחלטה באיזה מוצר פנסיוני 
ועד  המעביד,  בידי  נתונה  היתה  העובד  יחסוך 
העובדים, או היתה זו החלטה המושפעת מהבנק בו 

מנהל האדם את חשבון העו"ש שלו. לא עוד.
גמל  קופות  חוק  נחקק  עת   2005 שנת  מאז 
ועדת בכר, קובע ההסדר  בעקבות אימוץ מסקנות 

החוקי שלאחר שהוסכמו תנאי העסקה בין המעביד 
לעובד, ובכלל זה שהעובד יזכה להפקדות בשיעורים 
פנסיה  קרן  או  גמל  לקופת  ביניהם  שהוסכמו  כפי 
ההחלטות  קבלת  שרביט  עובר  השתלמות,  ולקרן 

לעובד.
המוצר  את  החלטות:  שורת  לקבל  נדרש  העובד 
יבוצעו  האם  החודשיות,  ההפרשות  יועברו  אליו 
פנסיה  קרן  גמל,  לקופת  החודשיות  ההפקדות 
המוצר  את  שינהל  הגוף  ואת  מנהלים,  ביטוח  או 
חברת  או  השקעות,  בית  זה  יהיה  האם  הפנסיוני. 

ביטוח ואיזה מהם. ולא רק זאת.

מהפכת תקנות הניוד
היתה  לחסוך,  פנסיוני  מוצר  באיזה  ההחלטה 
במשך שנים רבות החלטה שאין ממנה חזרה. אולם, 
לתוקף  כניסתן  עם   ,2008 אוקטובר  ראשית  מאז 
את  להחליף  חוסך  כל  יכול  הניוד",  "תקנות  של 
המוצר הפנסיוני שלו ואת הגוף המנהל את המוצר 
כל  היה  יכול  זה  מועד  עד  נתון.  רגע  בכל  הפנסיוני 

חוסך להעביר כספים שחסך באופן מוגבל, להעביר 
פנסיוני  למוצר  אחד  פנסיוני  במוצר  שצבר  כספים 

אחר, שנועד לאותה מטרה בלבד.
המאפשרת  כזו,  גמל  בקופת  חסך  אשר  אדם 
לקבל סכום הוני, חד פעמי, בתום תקופת החסכון, 
שצבר  הכספים  את  להעביר  רגע  בכל  היה  יכול 

לקופת גמל אחרת. 
המאפשרת  כזו  פנסיה,  בקרן  חסך  אשר  אדם 
היה  יכול  החיים,  לכל  הפרישה  מגיל  קצבה  לקבל 
פנסיה  לקרן  שצבר  הכספים  את  להעביר  רגע  בכל 

אחרת.
בוטלו  הניוד"  "תקנות  של  לתוקף  כניסתן  מאז 
בין  כספים  העברת  על  שהיו  המגבלות  כל  כמעט 
להעביר  האפשרות  ניתנת  לחוסך  גמל.  קופות 
פנסיה,  )קרנות  הגמל  קופות  סוגי  מכל  כספים 
תוכניות ביטוח וקופות גמל( לקופות גמל לקצבה – 
לקרנות פנסיה. כלומר אדם שחסך בקופת גמל, קרן 
להעביר  יכול  מנהלים-חיים  ביטוח  או  השתלמות 

את הכספים לקרן פנסיה.
ההסדר החוקי פתח את השוק הפנסיוני לתחרות 
ומאפשר לכל אדם לבחור את התוכנית הפנסיונית 

המתאימה לו. 
יכולה  החוסך  ידי  על  הפנסיוני  המוצר  בחירת 
לחסוך  מתחיל  הוא  בו  מועד  מאותו  לו  שתעמוד 
את  בחיים  אחר  שלב  בכל  לתקן  גם  ובאפשרותו 
ממוצר  כספים  העברת  ידי  על  שקיבל  ההחלטות 

פנסיוני אחד לאחר, בכל עת שיבחר.

הכותב הינו מנכ"ל מיטב דש גמל ופנסיה 

מאמר זה אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי המתחשב 
כל  ועל  אדם,  כל  של  המיוחדים  ובצרכים  בנתונים 
בכל  השקעות  משווק  ו/או  יועץ  עם  להתייעץ  אדם 

הנוגע לביצוע פעולה במוצרים פיננסיים.

זכות הבחירה
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איציק אסטרייכר

מאז כניסתן לתוקף של "תקנות הניוד" בוטלו כמעט כל המגבלות שהיו על 
העברת כספים בין קופות גמל. ההסדר החוקי פתח את השוק הפנסיוני 

לתחרות ומאפשר לכל אדם לבחור את התוכנית הפנסיונית המתאימה לו



מקצוען בביטוח
עדיף מוסיפה לך ערך ב-3 שירותים אישיים חדשים

חדש בחבילת התוכן המורחבת למנויי עדיף:
שירותים אישיים השומרים אותך מחובר לתעשייה

לקבלת מנוי היכרות 
רוצה ליהנות מחבילת הערך המלאה שלנו?

www.anet.co.il צלצל 03-9076000 או גלוש

 איתור מידע מרכז מומחים של עדיף שירות המבזקים
הידיעות בנושאים שמעניינים אותך 

מגיעות למייל שלך בזמן אמת
תהיה בטוח שיש לך עם מי 

להתייעץ – מיטב המומחים עונים 
על שאלותיך המקצועיות

אנחנו מוצאים את המידע 
המקצועי שאתה מחפש



לאור השינויים והרגולציה בעולם החיסכון הפנסיוני עוברת האחריות 
לידי העובד, אך מקומו של המעסיק לא נפקד | על הפער שנגרם 

כתוצאה מהשינויים והחידושים בתחום ניתן לגשר באמצעות טכנולוגיה

זוכה ב הפנסיוני  החיסכון  האחרונה  תקופה 
דווקא  ולאו  בעיתונות  רבות  לכותרות 
תוחלת  התארכות  הכלכלית.  בעיתונות 
החיים בישראל, ביטול מקדמי הקצבה המובטחים, 
הפכו  הפרישה  גיל  העלאת  הניהול,  דמי  הורדת 
לחלק מסדר היום הציבורי בישראל. כל זאת כחלק 
האחרונות  בשנים  האוצר  מוביל  אותו  מתהליך 
ועיקרו העברת האחריות על החיסכון הפנסיוני לידי 

האזרח.
הרגולטור מכוון ליצירת שוק חופשי ומתוחכם בו 
הלקוח, דיינו המבוטח, הוא המלך והוא יחליט לגבי 
שנות  לאורך  החיסכון  מבנה  או  הפנסיוני  המוצר 
להעניק  הרגולטור  שואף  האחריות  מלבד  עבודתו. 
אפיקי  של  נכון  ולניהול  לבחירה  כלים  גם  לציבור 
החיסכון הפנסיוני: אפשרות לניוד בין מוצרים, ניהול 
הנמקה,  מסמך  ואפילו  ניהול  דמי  על  ומתן  משא 
אשר אמור לסייע בהבנה נכונה של הבחירות אותן 

ביצע. 

המעסיק המעורב
לתוך  "השליך"  חובה  לפנסיית  ההרחבה  צו 
לא  כה  שעד  מעסיקים  אלפי  הפנסיוני  העולם 
נאלצו להתמודד עם המציאות המורכבת. במקרים 
רבים נעזרים המעסיקים בסוכני הביטוח להסדרת 
בעיקר  אחרים,  ובמקרים  חובה  לפנסיית  התשלום 

מחוסר ידע, פשוט מפרים את הוראות הצו. 
במקום  לעבוד  התחיל  אשר  עובד  לדוגמא, 
עבורו לפנסיה,  יש להתחיל להפקיד  - מתי  עבודה 
האם  תוך שלושה חודשים או חצי שנה? האם ניתן 
להפקיד עבורו לקרן ברירת המחדל הקיימת בעסק 
הפנסיוני  למוצר  להפקיד  המעסיק  על  שחובה  או 

אשר ברשותו?
החלטות שמתקבלות על ידי המעסיק באמצעות 
עתידות  הכספים  מנהלי  או  האנוש  משאבי  מנהלי 
לשמש את העובד ומשפחתו שנים רבות לאחר מכן. 
בפני המעסיק עומד האתגר כיצד ניתן להתמודד עם 
אחד  מצד  בתחום  והחידושים  השינויים  בין  הפער 
פנסיוני  להסדר  המעסיק  של  אחריותו  שני  ומצד 

לעובד.

טכנולוגיה לרשות המעסיק
כעת  נאלץ  הפרנסה  על  יומי  היום  המאבק  לצד 
הפנסיוני  החיסכון  עולם  עם  להתמודד  המעסיק 
היום  בו.  שמתרחשת  הנרחבת  הרגולציה  ועם 

של  יותר  נכון  לניהול  כלים  מספר  לעזרתו  עומדים 
תכניות הפנסיה לעובדים.

של  הידיעות  משירות  החל   - ועדכונים  מידע   
משרד האוצר, דיווחים שוטפים מחברות הביטוח 
גם  כמו  הפנסיוני,  החיסכון  בנושאי  תוכן  ואתרי 
שירותים רבים המאפשרים לו להתעדכן בנעשה 

בתחום וזאת בהתאם לחשיפה הרצויה לו.
 מעקב אחר ההפקדות לחיסכון פנסיוני - מלבד 
הביטוח  מסוכן  המעסיק  מקבל  אותם  הדיווחים 
ייעודי  פורטל  החברות  לרשותו  מעמידות 
העובדים  הפקדות  אחר  ובקרה  צפייה  המאפשר 

ואף להפיק באופן אוטומטי דוחות ואישורים.
 דיווח רשימות עבור החיסכון הפנסיוני - בקליק 
אחד ומבלי לשלוח רשימות נייר או צ'קים בדואר. 
רבים  כלים  עומדים  קטנים  מעסיקים  לרשות 
לפנסיית  בצו ההרחבה  לעמוד  להם  המאפשרים 

חובה.

בעוד האוצר רואה בעובד אדם רציונאלי המסוגל 
אנו  עבורו,  ביותר  המושכלת  הבחירה  את  לבצע 
העוסקים בתחום רואים כי המציאות בשטח שונה 
בקרנות  הניוד  הסלולר,  לשוק  בניגוד  בהרבה. 
מתקשה  העובד  הכלל.  לנחלת  הפך  לא  הפנסיה 
הייעוץ  והן  עבורו  ביותר  המתאים  במוצר  לבחור 

הפרטי והייעוץ הבנקאי מדשדשים במקום.
האחריות  העברת  ולמרות  המציאות  לנוכח 
חשים  רבים  מעסיקים  עדיין  לעובד,  מהמעסיק 
בתהליך  הן  חלק  ולוקחים  לעובדיהם  אחריות 
היצרן.  בבחירת  והן  הפנסיוני  המוצר  בחירת 
הפנסיוני  בעולם  היצרנים  מצד  שחלים  השיפורים 
להתמודד  ביותר,  הקטן  גם  למעסיק,  מאפשרים 
והאחריות  החקיקה  שינויי  עם  יותר  קלה  בצורה 

לחיסכון הפנסיוני של העובד.
למרות דרישות האוצר והעברת האחריות לעובד, 
למעסיק עדיין נשאר תפקיד חשוב בהסדר הפנסיוני 
של עובדיו. על המעסיק לוודא כי את הפנסיה שלהם 
לו  להעניק  היכולה  ויציבה,  איכותית  קרן  מנהלת 
מערכת תפעולית איכותית לשמירה וניהול הזכויות 
של עובדיו, יכולת לראות ולקבל היזון חוזר על זכויות 
אלו בזמן קצר, מערכות מידע מתקדמות, מערכות 

סימולציה וקבלת החלטות מתקדמות, ועוד. 
פגישות  שנעשות  לוודא  המעסיק  על  כן,  כמו 
ושהם  עובדיו  לצרכי  הפנסיוני  החיסכון  להתאמת 
של  הדיגיטאלי  בעולם  מלא.  ומידע  משירות  נהנים 
היום, המעסיק יכול לקבל מכלול פתרונות כוללים 
בנושאים אלו, המאפשרים לו לנהל את הפנסיה של 

עובדיו ולא רק לבחון את דמי הניהול המוצעים לו. 

הכותב הינו מנהל שיווק
 מנורה מבטחים פנסיה

המעסיק  והפנסיה 
בעידן דיגיטלי
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ירדן פלד

על המעסיק לוודא כי את הפנסיה של עובדיו מנהלת קרן איכותית ויציבה, 
כמו גם לוודא שהם נהנים משירות ומידע מלא. בעולם הדיגיטלי של היום, 

המעסיק יכול לקבל מכלול פתרונות המאפשרים לו לנהל את הפנסיה ולא 
רק לבחון את דמי הניהול המוצעים לו



אל
הר

דיו
טו
ס



עו"ד רונן סולומון

www.Anet.co.il

החודש שהיה ב—

הראל והכשרה זכו בדירוג הגבוה ביותר   
חיים  בביטוחי  לסוכנים  המוענק  בשירות 
הנערך  השנתי  מהסקר  עולה  כך  ופנסיה, 
שממצאיו  הביטוח,  סוכני  לשכת  מטעם 
שהתקיים  ה-34  הלשכה  בכנס  פורסמו 
בה  ברציפות  השנייה  השנה  זוהי  באילת. 
בשביעות  הראשון  במקום  מדורגת  הראל 

הרצון של הסוכנים מהתנהלותה.

 מרכז המחקר והמידע של הכנסת פרסם 
אותו  החכ"מ  למודל  בנוגע  דו"ח  לאחרונה 
תמונת  עולה  ממנו  הממשלה,  מקדמת 
האפשריות  ההשפעות  לגבי  מטרידה  מצב 
מהדוח  ההון.  שוק  על  המודל  הטמעת  של 
להביא  עשויה  המודל  הטמעת  כי  עולה 
ולירידה  הממשלתי  האג"ח  במחיר  לעלייה 
של  לאג"ח  הביקוש  לירידת  בתשואות, 
חברות ולמניות ולירידת מחירן בהתאם, וכן 
של  הפנסיה  בתיקי  הסיכון  רמת  להגדלת 
לרמת  מעבר  צעירים,  בגילאים  העמיתים 

הסיכון הרצויה.

פנים- מהלך  על  הודיעה  ביטוח  שלמה   
'שנת  על  והכריזה  היקף  רחב  ארגוני 
המהלך  החברה,  לדברי  בחברה.  השירות' 
בקרב  השירות  ערכי  את  להטמיע  נועד 
אפיקי  מספר  כולל  והוא  החברה  עובדי 

פעילות.

שערי  של  זכייתה  לאחר  השנה  כמחצית   
ולתפעול של  ריבית במכרז האוצר להקמה 
מאגר ציטוטי מחירי ריבית למוסדיים לצורך 
שערוך נכסי חוב לא סחירים, כעת שוקדים 
כי  מעריכים  באוצר  הטמעתה.  על  באוצר 
מועד המעבר לשערוך המתבסס על ציטוטי 

החברה הזוכה לא יהיה לפני יולי 2013. 

ופר"ח  הרופאים  של  המפעליות  הקופות   
גופים  פיקוח  מחלקת  ידי  על  נתבשרו 
מניעה  אין  כי  ההון,  שוק  באגף  מוסדיים 
מבנק  הקופות  תפעול  שירותי  את  להעביר 
תנאים  המציע  אחר  מתפעל  לידי  יהב 
הגמל  קופות  לעמיתי  יותר  מיטיבים 
זאת,  החברה.  ידי  על  בנאמנות  המנוהלות 
בעקבות חילוקי דעות שנתגלעו בין הקופות 
בהיקף  והירידה  העלויות  רקע  על  ליהב 

השירותים.

עמדתו  פרסום  לקראת  בענף  דריכות   
בנוגע לקשרי הגומלין  הרשמית של האוצר 
לסוכנויות  הביטוח  חברות  בין  הקיימים 
ההון  שוק  אגף  כי  נודע  לעדיף  שבבעלותן. 
ראשוני  עמדה  נייר  בקרוב  לפרסם  צפוי 
הנחשבת  בסוגיה,  עמדתו  את  המשקף 

לתפוח אדמה לוהט בקרב החברות.

העלאת גיל הפרישה מסתמנת ככורח המציאות | לאילו עוד צעדים 
אמיצים נדרש המשק בכדי לאפשר לעובדים לפרוש בכבוד?

בעיני ה הינה  החיים  בתוחלת  עלייה 
מודעות  ברפואה,  שיפור  ברכה.   - רבים 
והגברת  כושר  על  שמירה  נכונה,  לתזונה 
בתוחלת  חדה  לעלייה  הובילו  להיגיינה,  המודעות 
אולם  בהתמדה.  לעלות  ממשיכה  כשזאת  החיים, 
מרבית  סכנה.  גם  בכך  הרואים  יש  הברכה,  לצד 
האזרחים אינם חוסכים מספיק בתקופת עבודתם, 
ועלולים לגלות ביום מן הימים, כי הקצבה שיקבלו 
בפרישתם, לא מאפשרת להם להתקיים, וכי עליהם 

לחיות שנים ארוכות מקצבה זעומה. 
בימים אלה מבקש משרד האוצר להעלות את גיל 
משכנעים,  בנימוקים  מצוידים  בישראל.  הפרישה 
גיל  את  נעלה  לא  אם  כי  האוצר  פקידי  מראים 

הפרישה, הרי שנמיט אסון על הכלכלה הישראלית 
המדינה.  כתפי  על  ליפול  עלולים  רבים  ואזרחים 
מלבד העלות למימון קצבאות זקנה מביטוח לאומי 
דורשת  החיים  בתוחלת  עלייה  יותר,  רבות  לשנים 
שירותי  העמדת  עבור  עלויות  יותר  גם  מהמדינה 
אנשים  נזקקים  להם  וגריאטריה  סיעוד  רפואה, 

מבוגרים.

סל של גירעונות
גירעון  בדבר  ההערכות  נוכח  מתחדדת  הבעיה 
המוסד לביטוח לאומי בהיקף של כ-200 מיליארד 
המוסד,  שמחזיק  העודפים  יתרת  ולמרות  שקלים, 
הרי שלא מוצג הגירעון האמיתי בתקציב, שכן הכסף 
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לנער את החשיבה 
הפנסיונית 



המדינה  לצורכי  משמש  אלא  בפועל,  קיים  אינו 
השוטפים.

החבות  התקציבית.  הפנסיה  הינה  נוספת  בעיה 
המקומיות  הרשויות  המדינה,  של  האקטוארית 
השנים,  עם  עולה  רק  הממשלתיים,  והמוסדות 
לאור  בייחוד  שקלים,  מיליארד  בכ-600  ומוערכת 
גיל הפרישה המוקדם של משרתי כוחות הביטחון. 
החבות אמורה לרדת רק בשנת 2036 כשאז מרבית 
בנוסף,  צוברת.  בפנסיה  יחסכו  שיוותרו  העובדים 
עשויות לחלוף עוד כ-100 שנה, עד סוף ימי חייהם 
בגין  ושאיריהם  זאת  לפנסיה  הזכאים  אחרוני  של 

התחייבויות הפנסיה התקציבית.
הוותיקות  הקרנות  היא  נוספת  קשה  בעיה 
קרנות הפנסיה,  2003 כשהולאמו  בשנת  שבהסדר. 
שקלים.  מיליארד  כ-137  על  בקרנות  הגירעון  עמד 
המדינה הזרימה סיוע ממשלתי, לכיסוי התחייבויות 
הקרנות ונקטה שורה של צעדים לצמצום הגירעון. 
 2016-2013 בשנים  כי  מדברות  הערכות  אולם, 
ומשנת  שנה,  בכל  שקלים  מיליארד  כ-4.5  יועברו 
2017 ואילך כ-70 מיליארד שקלים נוספים. המדינה 
עד  אפילו  או   ,2050 עד  כספיות  להזרמות  תידרש 
אחרוני  של  חייהם  ימי  לסוף  עד  וזאת  המאה  סוף 

הזכאים לפנסיה מהקרנות הגרעוניות, ושאיריהם. 

מתי יוצאים לפנסיה?
הפתרון אם כך הוא העלאת גיל הפרישה. אולם, 
מהגבוהים  הוא  בישראל  הפרישה  גיל  כיום  כבר 
המדינות  בין  הייתה  ישראל  המערבי.  בעולם 
הראשונות בעולם שהעלו את גיל הפרישה לגברים 
ל-67. לגבי נשים, נותר גיל הפרישה על 62 עד לשנת 
לפי  או  ל-64,  2017, אז תיבחן האפשרות להעלותו 
כוונת האוצר, להשוואתו לזה של הגברים, דהיינו 67.
קדימה  נוסף  צעד  ללכת  מעוניין  האוצר  משרד 
לכיוון העלאת גיל הפרישה ל-70 ובוחן בימים אלה 
בהעלאת  אם  בין  לגמלאות,  הפרישה  מודל  את 
בפרישה  אם  ובין  ביניים  כשלב  ל-68  הפרישה  גיל 
האחרונות  בשנים  יוכל  העובד  בה  הדרגתית, 

לעבודתו לעבוד במשרה חלקית.
מטרידה  החיים  תוחלת  התארכות  סוגיית 
מדינות רבות בעולם. יחס תלות של אנשים עובדים 

עליית  בגלל  רק  לא  בהתמדה,  קטן  לפנסיונרים 
בשיעור  הירידה  בשל  גם  אלא  החיים,  תוחלת 
לכ- מתפלגת  ישראל  אוכלוסיית  כיום,  הילודה. 

גיל   -  64-25 בגילאי  כ-46%   ,24 לגיל  מתחת   44%
העבודה, וכ-10% שהם בני 65 ומעלה. על פי תחזיות 
 2060 בשנת  לסטטיסטיקה,  המרכזית  הלשכה 
לגיל  מתחת  כ-41%  על  ישראל  אוכלוסיית  תעמוד 
24, כ-42% בני 64-25, וכ-17% בני 65 ומעלה. ניתן 
לראות כי קבוצת האנשים בגיל העבודה מצטמצמת 
הצעירים  קבוצת  את  כתפיה  על  נושאת  והיא 

והמבוגרים שאינם עובדים, שהולכת ומתרחבת.
אם  התקצרה.  העבודה  תקופת  גם  במקביל, 
בעבר אנשים עבדו 45-40 שנה, הרי שכיום תקופת 
לאחר  גם  שנים.   35 עד  ל-30  התקצרה  העבודה 
ממהרים  אינם  מהצעירים  רבים  הצבאי,  השירות 
לעבוד ומעדיפים ללמוד ולטייל בעולם טרם פיתוח 
מקום  באותו  עבדו  אנשים  בעבר  כן,  כמו  קריירה. 
ישנה מגמה  וכיום  עבודה ברצף במרבית שנותיהם 
מקום  לבין  ובין  העבודה,  במקומות  תחלופה  של 
צורכים  אף  אלא  חוסכים,  שאינם  רק  לא  עבודה, 
שיעור  את  יותר  עוד  שמקטין  מה  מחסכונותיהם, 

החיסכון הפנסיוני. 

 משק צומח, חיסכון 
צונח וגיל הפרישה?

החיסכון  שיעור  המחיה,  ביוקר  העלייה  לאור 
בעיה  אינה  הדירות  מחירי  עליית  ירידה.  במגמת 
גם  עולמית.  כלל  תופעה  אלא  מקומית,  ישראלית 
מחירי הסחורות החקלאיות במגמת עלייה, כמו גם 
מוצרי האנרגיה. כך, משפחות רבות נאצלות להוציא 
את הכנסתם הפנויה למימון יומיומי ופחות לחיסכון. 
מנתוני בנק ישראל עולה כי שיעור החיסכון הלאומי 
הנקי של אזרחי ישראל ירד משיעור של 8.4% בשנת 
1995, לשיעור של 6.7% בשנת 2010. על פניו נראה 
כי מדובר בשברי אחוזים, אך בעוד שהמשק צמח, 

שיעור החיסכון ירד. 
ברור  אחד  רציונל  על  מצביעים  הממצאים  כל 
שאדם  כדי  העבודה  תקופת  את  להרחיב  חובה   -
ימיו.  בשארית  בכבוד  להתכלכל  ויוכל  יותר  יחסוך 
ומה אם תוחלת החיים תמשיך לעלות? האם נמשיך 

האם  שנה?  ל-70  מעבר  הפרישה  גיל  את  להעלות 
גיל הפרישה יהיה גיל הפטירה?

כי  מציינים  הפרישה  גיל  בהעלאת  המצדדים 
לפני  החליט  ביסמארק,  פון  אוטו  גרמניה,  קנצלר 
כ-150 שנה כי גברים יפרשו לפנסיה בגיל 65 ונשים 
בגיל 60, כהצעה סוציאלית. אנשים עבדו אז בעיקר 
הפועלים,  מעמד  את  לפייס  וכדי  כפיים  בעבודות 
ביסמרק כונן מערכת פנסיונית, אך כמעט ולא היה 
הייתה  הממוצעת  החיים  תוחלת  שכן  שימוש,  בה 

פחות מ-50 שנה.
המערבי  בעולם  הממוצעת  החיים  תוחלת  כיום, 
ענק  בצעדי  מתקרבת  כבר  ויפן  שנה   80 מעל  היא 
העולם  במדינות  גם  שנה.   90 של  חיים  לתוחלת 
נמוכה מאוד  הייתה  השלישי, שבהן תוחלת החיים 

בעבר, החלה תוחלת החיים לעלות בשיעור חד.

השלכות עקיפות למשק
שלנו.  הפנסיונית  החשיבה  את  לנער  יש  משכך, 
בו  באופן  משמעותית,  השתפרו  העבודה  תנאי 
הירידה בנטל העבודה הפיסי לכשעצמו מעלה את 

המוטיבציה של העובד להמשיך לעבוד.
השלכות  ישנן  הפרישה  גיל  להעלאת  אולם, 
ממנה  בעיה  היא  צעירים  אבטלת  למשק.  עקיפות 
של  והישארותם  רבות  מערביות  מדינות  סובלות 
מבוגרים במעגל העבודה, רק תחריף את התופעה - 
לא בטוח שיהיה ניתן לייצר מקומות עבודה נוספים 

עבור צעירים.
אבטלת צעירים איננה הבעיה היחידה. גם מבוגרים 
 50 ובני  עבודה  מקומות  למצוא  מצליחים  תמיד  לא 
לחזור  מתקשים  העבודה,  ממעגל  שנפלטו  ומעלה 
המרכזית  הלשכה  של  אדם  כוח  סקר  מנתוני  אליו. 
בשיעור  העלייה  שלמרות  עולה  לסטטיסטיקה 
גם  שישנה  הרי  מבוגרים,  של  בעבודה  ההשתתפות 

עלייה בשיעור של מי שלא מצאו מקום עבודה.  
חלופות  העמדת  מבלי  הפרישה,  גיל  העלאת 
ליצירת מקומות עבודה, עלולה להביא לשיעור גבוה 
נדרש  משכך,  המדינה.  כתפי  על  נזקקים  של  יותר 
עידוד למגזר העסקי לפתח יותר מקומות עבודה, הן 

לצעירים והן למבוגרים. 
הדרישה להעלאת גיל הפרישה לאור שיפור תנאי 
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יש להתאים את גיל הפרישה למציאות בה אנו חיים כיום ויחד עם זאת להעניק לעובד 
תמורה מתאימה ולנקוט בצעדים משלימים בכדי ששיעור התחלופה בין הכנסה טרום 

פרישה לאחריה, יהיה לפחות 75% מהשכר



העבודה אולי נכונה, אך יש לזכור כי מלבד השחיקה 
הרפואית, ישנה גם שחיקה נפשית במקום העבודה. 
להשוואת  לאחרונה  שנערך   OECD-ה של  מחקר 
ישראל  כי  מעלה  חיים,  לאיכות  שונים  פרמטרים 
היא בין חמשת המדינות עם השיעור הגבוה ביותר 
של אנשים שעובדים מעל 50 שעות שבועיות. יחס 
שעות פנאי לשעות עבודה מציב את ישראל כמעט 
בתחתית, במקום ה-32, כאשר אין המדובר בתופעה 
לעבוד  שנאלצות  בלבד,  החלשות  השכבות  בקרב 
בקרב  גם  אלא  משרות,  בכמה  או  נוספות  שעות 

שכבות מבוססות של מועסקים.
להם  החופשה  ימי  את  משקללים  אם  בנוסף, 
שבהשוואה  הרי  חגים,  חופשת  לרבות  עובד,  זכאי 
בשנה,  חופשה  ימי  לפחות  זוכה  הישראלי  עולמית, 
עובד  בישראל  המערבי.  בעולם  עמיתיו  לעומת 
מקבל ממוצע 24 ימי חופשה שנתית, לעומת עובד 

אירופאי שמקבל בין 40-30 ימי חופשה.
שעות,   43 על  עומד  בישראל  העבודה  שבוע 
לעומת מדינות אירופאיות בהן הוא עומד על 40-35 
שעות. כך קל יותר לישראלי לגלוש לעבודה בשעות 

נוספות, השוחקות את העובד.

שוויון גיל הפרישה לנשים?
ריענון החשיבה הפנסיונית, מצריך חשיבה מחדש 
על גיל הפרישה של נשים. בעבר תוחלת החיים של 
המאה  מאמצע  אך  מגברים,  נמוכה  הייתה  נשים 
הקודמת המצב השתנה. ועדה לבחינת גיל הפרישה 
אולם  בהדרגתיות,  להעלותה  המליצה  נשים  של 
בשל לחצים של ארגוני הנשים ופופוליזם של חברי 
כנסת, נותר גיל הפרישה שלהן על 62. נשים עובדות 
בילדים,  בטיפול  הצורך  בשל  מגברים  שנים  פחות 
חלקן עובדות במשרה חלקית או בשכר נמוך לעומת 
שעלול  מה  מגברים,  יותר  מוקדם  ופורשות  גברים 

להביא אותן לחיות יותר שנים עם פחות קצבה.
ולעובד  לעובדת  שווה  פרישה  גיל  חוק  אמנם 
ויותר   67 גיל  עד  לעבוד  להמשיך  לנשים  מאפשר 
)שופטים ושופטות פורשים לגמלאות בגיל 70(, אך 
נשים רבות מעדיפות לפרוש בהגיען לגיל 62. משכך, 

אין מנוס מלהעלות גם את גיל הפרישה לנשים.
מחייבת  החיים  בתוחלת  העלייה  מגמת  המשך 
חשיבה יצירתית. מחד, יש להתאים את גיל הפרישה 
למציאות בה אנו חיים כיום. מאידך, יש לתת לעובד 
תמורה מתאימה בגין העלאת גיל הפרישה ולנקוט 
בין  התחלופה  ששיעור  בכדי  משלימים  בצעדים 
 75% לפחות  יהיה  לאחריה,  פרישה  טרום  הכנסה 

מהשכר.

הכותב הינו מנהל תחום פיננסים ושוק ההון, 
איגוד לשכות המסחר
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 יחד עם העלאת גיל הפרישה בישראל, נדרשים 
צעדים אמיצים נוספים בכדי להביא את המשק 

לייצוב ואת האזרחים לוודאות פנסיונית:
 העלאת גיל הפרישה - אין מנוס מלהעלות את 
לאורך  בהדרגה  להעלותו  ומומלץ  הפרישה,  גיל 
למנוע  בכדי  ולנשים.  לגברים   70 לגיל  שנים   10
קטסטרופה כלכלית, מדינת ישראל חייבת להיות 
חלוצה עולמית בנושא. יחד עם זאת, יש לאפשר 
למי שעובדים בעבודה פיזית לפרוש כבר בגיל 65.
הזקנה  קצבת  כיום   - הזקנה  קצבת  הגדלת   
על  עומדת  לאומי  לביטוח  מהמוסד  הבסיסית 
שנות  ותק  תוספות  ישנן  עליה  שקלים,  כ-1,500 
וכדומה.  גיל  תוספת  תלויים,  תוספת  עבודה, 
לדחות  יכול  פרישה,  בגיל  הכנסה  בעל  בנוסף, 
את קבלת קצבת הזקנה, ובתמורה יקבל תוספת 
דחייה בשיעור של 5% לשנה, למשך 5 שנים. היוון 
הסכומים מראה כי מדובר בעסקה לא משתלמת, 
לקבוע  יש  משכך,  ימים.  יאריך  שלא  למי  בייחוד 
מגיל  לשנה   5% בשיעור  קצבה  דחיית  תוספת 
65 ותוספת של 10% לשנה למי שממשיך לעבוד 
בכל  קצבה  מקבל  הוא  שאז   ,75 עד   70 מגיל 
הקצבה  דחיית  למסלול  שנכנס  עובד  מקרה. 
יזכה בלפחות 120 קצבאות, ואם לא יאריך ימים, 
את יתרת הקצבה יש להעניק ליורשיו. אמנם יש 
להצעה עלות תקציבית, אך על מנת לקבל תמיכה 
ציבורית ופרלמנטרית להעלאת גיל הפרישה, יש 

להעניק תמורה נאותה.
 הגדלת בסיס החיסכון - במדינות רבות בעולם 
להעביר  עובדים  מעודדים  בארה"ב  ובעיקר 
ימי  או  חופשה  ימי  פנסיוני  חיסכון  לאפיקי 
נוצלו, הפקדת החזרי מס לתוכניות  מחלה שלא 
ניתן לקדם תוכנית כזאת גם  וכדומה.  פנסיוניות 

בישראל.
לעודד  ניתן  לא   - טווח  ארוך  חיסכון  עידוד   
ביטול  מיסוי.  הטבות  מתן  ללא  פנסיוני  חיסכון 
את  הוריד  גמל  בקופות  הוני  לחיסכון  ההטבה 
ובעיקר  רבים,  עמיתים  במשק.  החיסכון  שיעור 
שיראו  לאפשרות  מנטלית  יכלו  לא  עצמאיים, 
אמנם,  וכקצבה.  פרישה  בגיל  רק  כספם  את 
לטובת  מהצבירה  חלק  פרישה  בגיל  להוון  ניתן 
שמרבית  רחוק,  בצעד  מדובר  אך  הונית,  משיכה 
אזרחי ישראל לא מכירים בו. משכך, לצד הרובד 
הקצבתי, יש להעמיד אפשרות לרובד הוני, כאשר 
עד לשכר  לרכיב קצבתי תהיה  החובה להפרשה 
הממוצע במשק, כשמעליו תהיה אפשרות בחירה 

בין הפקדה לאפיק קצבתי או הוני.
אפיק  הינה  ההשתלמות  קרן  המידה,  באותה 
מיסוי.  מהטבות  שנהנה  בינוני  לטווח  חיסכון 
בכדי לעודד עובדים להמשיך לחסוך בקרן לטווח 

שממשיכים  למי  מס  הטבות  להעניק  יש  ארוך, 
להפקיד מעבר ל-6 שנים. הטבת המס תגדל ככל 
שמשך ההפקדה יתארך ויתכן כי עמיתים יעדיפו 

לדחות את המשיכה, אפילו עד גיל פרישה.
החל  הפנסיונית.  ההפרשה  שיעור  את  לשפר  יש 
חובה  לפנסיית  ההפרשה  שיעור   2014 משנת 
פעימה  לקבוע  יש  מהשכר.   17.5% על  תעמוד 
נוספת לפנסיית החובה לכדי 20% מהשכר כולו. 
תהיה  בעתיד  אך  תקטן,  הפנויה  ההכנסה  אמנם 
שוקת  בפני  יעמוד  שלא  לעובד,  תועלת  לכך 

שבורה.  
 הגבלת משיכת פיצויי הפיטורין – כיום ההפרשה 
לרכיב הפיצויים מהווה כשליש מהחיסכון הפנסיוני. 
לאור התחלופה במקומות העבודה, רבים מושכים 
את כספי הפיצויים מבלי להבין שבכך הם מקטינים 
לאסור  יש  לכן,  פרישה.  בגיל  הקצבה  שיעור  את 
משיכת כספי פיצויים ולקבוע כי אלו יעמדו לעובד 
שבמשך  עובד  זאת,  עם  יחד  בלבד.  פרישה  בגיל 
למעלה מחצי שנה לא הצליח למצוא מקום עבודה 
עד  הפיצויים,  מכספי  חלק  לקבל  יוכל  חלופי, 

למציאת מקום עבודה חדש. 
 חלוקה מחדש של אג"ח מיועדות - כיום אג"ח 
לעמיתי  רק  פרופורציה  ללא  מוענקות  מיועדות 
קרנות הפנסיה, כאשר באותה הקרן נמצאים גם 
חיסכון  מתאים  דווקא  שלהם  צעירים,  עמיתים 
את  לקדם  יש  יותר.  אגרסיבי  השקעות  באפיק 
תוכנית האוצר להעמדת אג"ח מיועדות לעמיתים 

בני 60 ומעלה בכל אפיקי החיסכון הפנסיוני. 
חשופים  יהיו  לא  מ-60  פחות  שבני  בכדי  אולם, 
יתר על המידה לתנודתיות בשוק ההון, יש לקדם 
במקביל את מודל החיסכון המותאם לגיל העמית 
)המודל הצ'יליאני(, כך ששיעור החשיפה לסיכון 

ירד עם הגיל, אלא אם העמית בחר אחרת.
 - חיים  מעגל  לפני  חיסכון  למודל  מעבר   
בהן  טובות  שנים  ישנן  עבודתנו,  שנות  לאורך 
משכך,  טובות.  פחות  ושנים  יותר  מרוויחים  אנו 
פני  על  הטובות  בשנים  יותר  לחסוך  לאפשר  יש 
הטבת  מכסת  ולקבוע  טובות,  הפחות  השנים 
יכול  מס לכל אורך חייו של אדם, ובשנים שהוא 
לשנים  בתמורה  זאת  יעשה  הוא  יותר,  להפקיד 
בהן חסך פחות. מודל זה מתאים לא רק למי שיש 
להם תקופת עבודה קצרה בשכר גבוה, אלא גם 
לחסוך  יכולים  לא  צעיר  שבגיל  רגילים  לעובדים 
ילדים.  וגידול  המשכנתא  עלויות  לאור  מספיק 
כך יוכלו בעתיד, לכששיעור ההוצאות ירד ורמת 
שהפסידו  המס  מהטבות  ליהנות  תעלה,  השכר 
ממשית  בעלות  מדובר  אין  קודמות.  בשנים 
למשק, אלא בדחיית הטבת מס שממילא העמית 

זכאי לה בכל שנה.

עד מאה ועשרים - צעדים משלימים



כל המוצרים הפנסיוניים תחת אותה קורת גג
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תהליך פרישה של עובד שונה מתהליך סיום עבודה | נוסף על התהליך הבירוקרטי, יש לתת תשומת לב 
מיוחדת לתהליך הרגשי שחווה הפורש ולסייע לו, לעיתים גם באמצעות גורם חיצוני

בחייו כ נפגש  אנוש  משאבי  איש  ל 
בעובדים  הטיפול  סוגיית  עם  המקצועיים 
לגמלאות.  העבודה  מעולם  שפורשים 
עבודה  סיום  תהליך  שונה  במה  השאלה  נשאלת 
לגמלאות?  עובד  של  פרישה  מתהליך  עובד  של 
בעובדה  ובראשונה  בראש  נעוצה  התשובה 
ובמרבית  טעון  נושא  היא  לגמלאות  שפרישה 

המקרים מורכב הרבה יותר.
ניצב בפני צומת דרכים ובמקרים  העובד הפורש 
רבים הוא אובד עצות. הוא אינו מצליח לעבד לבד 
את העובדה שמפאת גילו המתקדם הוא כבר אינו 
חיוני למעסיק, או לחילופין עלותו אינה מצדיקה את 

תפקידו, ומסכת של תסכולים אופפת אותו.
ולהגדיר  אלו  סוגיות  על  לענות  ינסה  זה  מאמר 
מה תפקידו של מנהל משאבי אנוש במצב זה, מהם 
מקרים  ובאילו  לעובד  לתת  יכול  שהוא  הפתרונות 

הארגון  עם  המזוהה  האנוש  משאבי  שמנהל  מוטב 
יעשה שימוש בגורם חיצוני?

 תפקידיו של מנהל משאבי 
אנוש בתהליך הפרישה

 על מנהל משאבי האנוש לנהל דיאלוג עם העובד 
אלו  פרישתו.  מועד  טרם  ארוכה  תקופה  הפורש 
שיחות נפש בהן נדרש מנהל משאבי אנוש להכיל 
את  ולהעלות  הפורש  העובד  של  רגשותיו  את 

נושא הפרישה לסדר היום.
שיחות אלו מסייעות רבות ברגע האמת בו נדרש 

העובד להכיר במציאות ולהתמודד איתה.
מנהל משאבי אנוש הוא האדם שמעצב את האופן 
שבו הארגון מתייחס לכל נושא הפרישה לגמלאות 

ולקשר בין הארגון לעובד לאחר פרישתו.
 תפקיד מנהל משאבי אנוש לדאוג לכך שהפרידה 

מהעובד הפורש תהיה מכובדת ותשאיר גם לעובד 
וגם לארגון זיכרון טוב. אירוע מסוג זה משפיע על 
פועל  שהוא  הערכים  סולם  ועל  הארגון  תרבות 
לאורו. פרישה יכולה להתבצע על בסיס התאריך 
על  להיות  יכולה  הפרישה  בעת  ובה  הכרונולוגי 
בסיס תפקודי. כל עוד העובד מבצע את עבודתו 
נאמנה ומספק את הסחורה מדוע צריך להיפרד 

ממנו, מי אמר שהמחליף שלו יהיה טוב יותר?
לתת  יכול  אנוש  משאבי  שמנהל  הפתרונות   
ההתמודדות  סביב  בעיקר  סובבים  לעובדיו 
של  הכרה  לרבות  הפרישה,  בתהליך  שכרוכה 
להשתנות,  עומד  חייו  אורח  כי  בעובדה  העובד 
ולבחור  שלו  היום  סדר  את  לשנות  יצטרך  הוא 
משאבי  שמנהל  בטוח  לא  חדשים.  בעיסוקים 
אנוש הוא המאמן הכי טוב לעובד בתהליך זה, אך 
הבנתו לצרכים של העובד תסייע לו בהתמודדותו 

עם השינויים שקרבים ובאים.
על מנהל משאבי אנוש לצייד את העובד במידע 
השינויים  עם  היכרות  העובד  יעשה  שבעזרתו 
הצפויים בחייו, במישור האישי ובמישור הפיננסי. 
מקצוע  לאנשי  העובד  את  להפנות  גם  ועליו 

שיסייעו לו בתהליך על היבטיו השונים.
תהליך  הינו  שכאמור  הפרישה,  בתהליך  פעם  לא   
כגורם  אנוש  משאבי  מנהל  את  העובד  מזהה  טעון, 
טובתו  את  רואה  בהכרח  ולא  ההנהלה  את  המייצג 
בצורך  להכיר  עליונה  חשיבות  יש  כאן  העובד.  של 
בהתערבות חיצונית של גורם מיומן בלתי תלוי, אשר 

מסוגל ללוות את העובד ולתת לו תחושת ביטחון.
המעביד מרוויח פעמיים. פעם אחת הוא מרוויח 
הרגשית  במעמסה  הטיפול  את  מעביר  הוא  כי 
פעילות  תומך  לגורם  עימו"  "סוחב  שהעובד 
משאבי אנוש ופעם שנייה הוא שומר על מעמדו 
עובדיו  של  לרווחתם  שדואג  ככזה  בארגון 
ותדמיתו בעיניהם תמשיך להיות חיובית. מנהלי 
הפרישה  בתהליכי  עובדים  מלווים  אנוש  משאבי 
ל"מוציאים  שיהפכו  אסור  לגמלאות.  שלהם 
להורג". מרבית מנהלי משאבי אנוש אינם נעזרים 
ובכך הם  בגורם חיצוני, שאינו חלק מהמשוואה, 
ואמוציות,  רגשות  של  למסכת  עמוק  צוללים 

שליליות בדרך כלל.

 הכותב הינו סמנכ"ל משאבי אנוש פישמן רשתות
ויועץ לארגונים בהטמעת תהליכי פרישה לפנסיה

שליחותו של הממונה על משאבי אנוש
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ארן שדמי

מנהלי משאבי אנוש מלווים עובדים בתהליכי הפרישה לגמלאות. אסור 
שיהפכו ל"מוציאים להורג". מרבית מנהלי משאבי אנוש אינם נעזרים 

בגורם חיצוני, שאינו חלק מהמשוואה, ובכך הם צוללים עמוק למסכת 
של רגשות ואמוציות, שליליות בדרך כלל





שוק החיסכון הפנסיוני חווה שינויים אשר רבים מהמעסיקים והעובדים 
אינם מודעים להם כלל | היערכות נכונה יכולה להקל על המעסיק ולצד 
זאת לסייע לעובד לעשות את הבחירות הנכונות בחיסכון הגדול של חייו

של ה שורה  עמו  הביאו  האחרון  עשור 
את  הפכו  אשר  הפנסיוני,  בתחום  שינויים 
המעסיק לגורם מרכזי, משמעותי ומשפיע 
על חיי העובד. המעסיק, בין אם ירצה בכך ובין אם 
ושכרו, שמרכיב  לאו, הוא האחראי לרווחת העובד 

הפנסיה הוא חלק משמעותי ממנו.
מעסיקים  ידי  על  נתפס  והגמל  הפנסיה  תחום 
המונחים  מאיים.  כתחום  אנוש  משאבי  ומנהלי 
והתקנות  החקיקה  מובנים,  אינם  המקצועיים 
"שסמנכ"ל  הוא  הרווח  והמשפט  תדיר  משתנים 

הכספים יטפל".
התחום איננו פשוט ודורש מומחיות והתמקצעות, 
המעסיק  של  והמקצועית  המוסרית  מחויבותם  אך 
העובד  של  הפנסיה  לעניין  האנוש  משאבי  ומנהל 
למחויבות  הראשוני.  לפחד  מעל  להתעלות  צריכה 
מאחריותו  הנובעת  משפטית  אחריות  מתלווה  זו 
של המעסיק לזכויות העובד ובכללן מימוש זכויותיו 

הפנסיוניות.

מיידעים ומודעות
בנוסף, המעסיק עצמו נדרש ל"גורם על", שיוכל 
לספק לו שירותי תפעול ובקרה. כיצד יעשה זאת? 
תלויה,  בלתי  הסדרים  סוכנות  העסקת  ידי  על 
שתספק שירותי תפעול ובקרה ותתווך בין מחלקת 
מול  לעבוד  הצפוי  הסוכנים  צי  לבין  אנוש  משאבי 
חברות  כל  מול  לעבוד  הרגילה  סוכנות  עובדיו. 
תהייה  ההשתלמות  וקרנות  הגמל  קופות  הביטוח, 
על  שוטפת  מבקרה  החל  המעסיק.  של  ה"עיניים" 
הסוכן  מול  עבודה  ומסמכים,  העובדים  הפקדות 
והמעסיק בבדיקת דרישות חברות הביטוח אל מול 
ההתאמה לחוזה המעסיק, עדכון בתקנות הצפויות 
להיערך  למעסיק  שיאפשר  באופן  לתוקף  להיכנס 
בחידושים,  בעדכון  המשך  מועד,  מבעוד  לשינויים 
)למשל  שהתקבלו  השינויים  של  אכיפה  בווידוא 
בנושאים  הדרכות  ריכוז  לפנסיה(,  בהפרשות  שינוי 
רלוונטיים לעובדים )דוגמת תיקון 190 ומיסוי בגיל 
עובדים  ליווי  שנמשכו(,  פיטורין  פיצויי  של  פרישה 
של  אחיד  פורמט  ביצירת  וכלה  הפרישה  בתהליך 

דוח יתרת פיצויים שיהיה משותף לכל הסוכנים. לא 
עניין של מה בכך.

לא  עדיין  המעסיקים  שמרבית  לוודאי  קרוב 
חוק  תיקון  של  העצומות  מהמשמעויות  מוטרדים 
להיכנס  שצפוי  פיננסים,  שירותים  על  הפיקוח 

לתוקפו, בוודאי לא כפי שענף הביטוח 
מתחיל להיערך לו.

ליולי  שנתקרב  שככל  היא  האופטימית  הנקודה 
2014 )או מועד אחר שיקבע על ידי האוצר(, בחירת 
יותר מיקוד תקשורתי  ידי העובד תקבל  הסוכן על 
להיערך  המעסיקים  את  להניע  שצפויה  זו  והיא 

לשינוי.
תוכנית  לצד  החברתית,  המחאה  פוסט  בעידן 
החינוך הפיננסית שהאוצר מקדם, ייתכן אף שנצליח 
יותר עניין ולחפש  להניע את הלקוח הפרטי לגלות 
וכנראה  מידע על אחד הנכסים המשמעותיים שלו 
תכנית החיסכון הגדולה ביותר בחייו - קרן הפנסיה.

הכותבת הינה מנהלת שיווק, משגב ירושלים 
בע"מ- ביטוח והסדרים פנסיונים

המעסיק בעידן של רפורמות
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יפעת ורדי-אורן

מחויבותם המוסרית והמקצועית של המעסיק ומנהל משאבי האנוש לעניין 
הפנסיה של העובד צריכה להתעלות מעל לפחד הראשוני

     בחירה חופשית
צפויה  המעסיק  כתפי  על  הרובצת  האחריות 
של  לתוקף  כניסתה  עם  הבאה,  בשנה  להתעצם 
תקנת הבחירה החופשית של הסוכן על ידי העובד, 
שלא יהיה מוגבל למנהל ההסדר או לסוכן מטעם 
המעסיק. על פניו זהו מהלך מבורך - העובד ייקח 
אחריות על כספי הפנסיה שלו ויעביר את הטיפול 

בהם לאיש מקצוע בבחירתו. 
בפועל, צפויות מספר בעיות הנובעות מהתקנה 

החדשה, הן למעסיק והן לעובד.

צד המעסיק
הבעיות הצפויות למעסיק הן בעיקרן תפעוליות 
- עבודה מול מספר רב של סוכנים. דמיינו ארגון 
המונה 100 עובדים, שבו רק חצי מהעובדים בחרו 
נדרשים  אנוש  משאבי  אנשי  שלהם.  הסוכן  את 
להתמודד מול 50 סוכנים ברמת קבלת מידעים, 
יתרות פיצויים, ריבוי ערוצי תשלום ובעיקר יכולת 
בקרה מוגבלת. לכך יש להוסיף את אי היכולת של 
ולקבל תעריפים  יצרנים  מול  כוח  לרכז  המעסיק 

אטרקטיביים או כיסויים נוספים לעובדים. 
קטנים- בארגונים  בעיקר  המעסיקים,  מרבית 
בינוניים, אינם מודעים כלל לכניסתה האפשרית 
של תקנה זו ולהכרח להכין את הקרקע והתשתית 

התפעולית להטמעתה.

צד העובד
איטית.  להיות  צפויה  שלו  הלמידה  עקומת 
העובד הממוצע רגיל לקבור במגירה את מעטפות 
לקחת  יצטרך  הוא  כעת  לעמית.  הרבעוני  הדו"ח 
וגם אם ירצה בכך הוא  אחריות על הפנסיה שלו 

יגלה שאין לו את הכלים לכך.
הביטוח  סוכן  פנסיוני?  סוכן  יבחר  הוא  איך 
בהכרח  לא  הרכב  בביטוח  שנים  אותו  שמלווה 

מתמחה בסוגיות פנסיה או מיסוי.
סביר להניח שצמד מילות הקסם "דמי ניהול" 
להתקשר  הפיתוי  ואיתו  לעובד  לקרוץ  ימשיך 
אם  גם  נמוכים,  ניהול  בדמי  לחברה  ישירות 

התוכנית אינה מתאימה לו.
ידאג  מי   - רבות(  מיני  )אחת  נוספת  דוגמא 
להסב את תשומת ליבו כי עליו לוודא את עדכון 
כיסוי  או  שלו  החיסכון  ולא,  הפרמיות  השתנות 
אובדן כושר עלול לקטון ובכלל - מי יוודא כי אכן 

ההפקדות של העובד הועברו לקופה? 
במקרה  זאת  יגלה  העובד  הרסנית.  התוצאה 
בגיל  הרע  ובמקרה  שנים  מספר  אחרי  הטוב 

הפרישה – מועד העלול להתגלות כמאוחר מדי.

המעסיק לצד העובד
היערכותו  ומידת  המעסיק  לתמונה  נכנס  כאן 
תקנות  ושל  החדשה  התקנה  של  ליישומה 
עתידיות. מצד אחד, עליו לוודא שהעובד מבין את 
המתקבלת  החלטה  כל  של  העצומה  החשיבות 
בתחום הפנסיוני ושהוא מקבל את מלוא הכלים 

לקבלת החלטה מושכלת בתחום זה.





פסיקות בתי המשפט מהעת האחרונה בנוגע לאחריות סוכן הביטוח 
כשלוח חברת הביטוח והמבוטח גם יחד מעלות כי לעיתים האחריות 

נופלת על שני הצדדים, זאת במקרים בהם המבוטח מסר את כל 
הפרטים לאשורם מבעוד מועד | סקירה

על ת המשפט  לבתי  מוגשות  רבות  ביעות 
כי  ידי מבוטחים וחברות הביטוח בטענה 
סוכן  אחריות  בגדר  נופל  הנדון  המקרה 
הביטוח כשלוחה של חברת הביטוח. להלן פסיקה 
שניתנה לאחרונה, בה דנו השופטים באחריות סוכן 

הביטוח כשלוח של חברת הביטוח.

 ידיעת סוכן הביטוח 
ומעשיו כידיעת המבוטח 

ערעורו  נדון  אביב  בתל  המחוזי  משפט  בבית 
הדין  פסק  לביטוח.  חברה  הפניקס  כנגד  ליאון  של 
ניתן בפברואר 2013, מפי השופט גדעון גינת. ליאון 
בתחום  חברה  של  והמנהל  הבעלים  אחד  היה 
מנהלים  ביטוח  עבורו  שרכשה  האלקטרוניקה, 
בהפניקס. פוליסת הביטוח כללה גם כיסוי למקרה 
של אבדן כושר עבודה. לפוליסה צורף טופס תנאי 
ההגבלה  יד.  בכתב  שנרשמה  הגבלה  ובו  חיתום 
הסוכרת  במחלת  חולה  שליאון  מהעובדה  נולדה 
סוכן  ובהשתדלות  אלה  מגבילים  בתנאים  ורק 
על  חולק  אין  לבטחו.  הפניקס  הסכימה  הביטוח, 
כך שאם תנאי הגבלה זה חל, הרי שהתשלום שהיה 
מוגבל  היה  חודש  מדי  לליאון  לשלם  הפניקס  על 

תקופתית ל- 24 חודש בלבד.
תשלום:  ראשי  לשני  נוגעת  שהוגשה  התביעה 
לטענתו,  היו,  לליאון  ששולמו  הכספים  ראשית, 
פחותים מהסכומים שהיו מגיעים לו לפי הפוליסה; 
חודש  מדי  לשלם  להמשיך  הפניקס  על  היה  שנית, 
אובדן  בגין  לו  המגיעים  התשלומים  את  בחודשו 
)בתוספת  לו  ששולמו  כפי  להשתכר,  יכולתו 

שלטענתו מגיעה לו( עד להפסקת התשלום.
טענתו העיקרית של ליאון הייתה, שלא הוא חתם 
על הטופס ההגבלה האמור וגם לא ראה אותו כלל 
התביעה.  הגשת  לרגע  עד  קיומו  על  ידע  לא  ואף 
אינה  האמורה  שההגבלה  היא,  ליאון  של  עמדתו 
חלק מההסכמה בין הצדדים וכי הוא לא הסכים לה 

מעולם.

בית המשפט ציין, כי במקרה זה, ידיעתו של סוכן 
הסכים  ליאון  ליאון.  של  כידיעתו  ומעשיו  הביטוח 
כריתת  לעניין  שלוחו  יהיה  הביטוח  שסוכן  לכך 
כפי  ותנאיו,  לכריתתו  ומתן  המשא  הביטוח,  חוזה 
וחתם  הביטוח  חוזה  חוק  לפי  לעשות  היה  שרשאי 

על הסכמה זו בסעיף נפרד על גבי ההצעה. 
"נעשה  החיתום  טופס  כי  קבע,  המשפט  בית 
של  מטעמו  הביטוח  סוכן  של  ובהסכמתו  בידיעתו 
שבין  הדברים  סיכום  כי  הסביר,  השופט  התובע". 
ושבהיעדר  ליאון  לטובת  היה  הפניקס  לבין  הסוכן 
כלל  לביטוח  זוכה  היה  לא  הסוכן  התערבות 
תומך,   25.6.00 מיום  החיתום  טופס  "גם  ועיקר: 
בהשתלשלות זו של העניינים, שכן תחילה מסקנת 
הובא  מכן  לאחר  ורק  דחיה,  של  הייתה  החתם 
נתונים  לעיל.  שתואר  מוגבל,  בטוח  בדבר  השינוי 

אלה ברורים מהכתוב בטופס". 
בית המשפט דחה את הערעור. 

 אי גילוי פרט מהותי 
כאחריות משותפת

של  תביעתו  נדונה  בחדרה,  השלום  משפט  בבית 
חדיג'ה  ועו"ד  ותד  ראאד  עו"ד  ידי  על  שיוצג  טלעת, 
מאזן, כנגד חברת הביטוח דקלה, שיוצגה על ידי עו"ד 
צבי יעקובוביץ' ועו"ד נמרוד ברקוביץ'. פסק הדין ניתן 

בפברואר 2013 מפי השופטת קרן אניספלד.
יליד  טלעת,  חתם   2008 בשנת  המקרה:  עובדות 
ביקש  בגדרו  רפואי  לביטוח  על טופס הצעה   ,1970
"איתן"  מסוג  בביטוח  השאר,  בין  תבטחו,  שדקלה 
פיצוי  בתשלום  קשות  למחלות  כיסוי  המעניק 
של  בביתו  נחתם  ההצעה  טופס  חד-פעמי.  בסכום 
דקלה,  חברת  מטעם  מוכרן  הגיע  אליו  המבוטח, 
אשר קיבלה את טלעת לביטוח רפואי והנפיקה לו 
פוליסה על בסיס טופס הצהרה שמילא, ממנו עולה 
אושפז   2009 בשנת  בעבר.  עישן  ולא  מעשן  שאינו 
טלעת בגין כאבים בחזה על רקע היותו מעשן משך 

שנים רבות ובהיקף משמעותי.

בין  מחלוקת  אין  כי  בעובדה  הכיר  המשפט  בית 
מקרה  והיותו  האירוע  קרות  עצם  לגבי  הצדדים 
ודקלה  המבוטח  בין  הפוליסה.  בגדר  הבא  ביטוח 
שעניינן  מרכזיות,  שאלות  בשתי  מחלוקת  ניטשה 
בעטיו  הפוליסה  לפי  טלעת  זכאי  לו  הפיצוי  שיעור 
המוסכם  הפיצוי  סכום  מה  הראשונה,  האירוע.  של 
עריכתה  בעת  המוכרן  לבין  המבוטח  בין  שנקבע 
וחתימתה של ההצעה לביטוח והשנייה, האם חטא 
וחתימתו  בעריכתו  מהותי  פרט  גילוי  באי  המבוטח 
והרגליו  לעברו  הקשור  בכל  ההצעה  טופס  של 

כמעשן?
זכאי  הוא  הפוליסה,  פי  על  טלעת,  לטענת 
לתשלום מלוא ההפרש בין תגמולי הביטוח ששולמו 
לו לבין סכום הפיצוי בסך 200,000 שקלים. עוד טען 
כי לא הסתיר מדקלה מידע רלוונטי על-אודות מצב 
בריאותו, לרבות מידע הנוגע להרגליו ועברו כמעשן 
ותלה את האשם במילוי טופס ההצעה כפי שנחתם 

מול המוכרן.
בית המשפט ציין, כי המבוטח אישר בפה מלא 
הפיצוי  סכום  ננקב  בו  ההצעה  טופס  על  שחתם 
כשרות  ובעל  בגיר  המבוטח,  ולאשתו.  לו  המגיע 
משפטית, מוחזק כמי שתוכן המסמך שעליו חתם 
"בדרך  המשפט:  בית  מדברי  לו.  וברור  נהיר  היה 
כלל דין הוא, שאדם החותם על מסמך בלא לדעת 
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משמעות השלוח 
וכוונות מרמה

עו"ד ג'ון גבע



המסמך  את  קרא  שלא  בטענה  ישמע  לא  תכנו, 
ובמה התחייב. חזקה עליו  ידע על מה חתם  ולא 
אשר  המסמך  תוכן  יהא  הסכמתו,  לאות  שחתם 
יהא" )ע"א 1548/96 בנק איגוד לישראל בע"מ נ' 
לופו(. בנוסף הדגיש בית המשפט, כי לא התקיימה 
בין המבוטח למוכרן מערכת יחסים שתצדיק מתן 
לו  ושתגרום  במוכרן  המבוטח  של  עיוור  אמון 
תחילה  לבדוק  מבלי  ההצעה,  טופס  על  לחתום 

את תוכנו.
כוונת  מתוך  פעל  שהמבוטח  לקבוע,  הכרח  אין 
מרמה כדי לבסס את זכותה של דקלה להפחית את 
תגמולי הביטוח שאותם תשלם לו בהתחשב במידע 
שהוסתר מדקלה לעת עריכתה של הצעת הביטוח. 

מרמה  כוונת  של  "קיומה  כי  קבע,  המשפט  בית 
מצד המבוטח אינה תנאי לתחולתו של סעד הפחתת 
של  המבוטח  מצד  מרמה  בכוונת  הסתרה  הפיצוי. 
תשובה  מתן  כדין  דינה  מהותי,  הוא  כי  שידע  עניין 
מהותי  עניין  הסתרת  משמע,  וכנה.  מלאה  שאינה 
לא  תשובה  מתן  כדי  עולה  בצידה  מרמה  שכוונת 
שאינן  התשובות  מגוון  זאת  עם  יחד  וכנה;  מלאה 
והחמורה  הצרה  הקטגוריה  מן  רחב  וכנות  מלאות 

יותר של הסתרה בכוונת מרמה".
מדברי השופטת: "מצאתי שאת האחריות לפער 
בכל  לאשורה  המציאות  לבין  ההצעה  טופס  בין 

יש  כמעשן  ולהרגליו  התובע  של  לעברו  הקשור 
לחלק בין התובע לבין המוכרן, כשהנתבעת נושאת 
המוכרן  מהתנהלות  הנובעות  הכספיות  בתוצאות 

שפעל מטעמה בעריכת טופס ההצעה".
לסיכום, בית המשפט קיבל את התביעה בחלקה. 

כוונת מרמה כעניין עובדתי
תביעתו  נדונה  אביב,  בתל  השלום  משפט  בבית 
של ניסים, שיוצג על ידי עוה"ד רפאל קסטרו, כנגד 
חברת הביטוח מנורה, שיוצגה על ידי עוה"ד חווצקי 
רוני. החלטת בית המשפט מה- 2 במאי 2011 קבעה 
נגד סוכן  וטענה  וישנה כאן טענת מרמה  כי מאחר 
כל  את  התובע  בפני  פירט  שלא  כך  על  הביטוח 
מקום  יש  הבריאות,  בהצהרת  המופיעות  המחלות 
 ,2013 במרץ  ניתן  הדין  פסק  בתיק.  ראיות  לשמוע 

מפי סגן הנשיא השופט אליהו קידר.
לפני בית המשפט הונחה תביעה בגין חוזה ביטוח. 
ניסים, שהיה מבוטח ומוטב בפוליסה שהופקה על 
ידי מנורה, טען כי התקיים מקרה הביטוח. לפיכך, 
פנה למנורה לקבל את תגמולי הביטוח, אך תביעתו 
כדלהלן:  הדחייה  במכתב  שפורט  בנימוק  נדחתה 
לגביו  מהותי  מידע  קיים  הרפואיים  "במסמכים 
כניסתו  במועד  המבוטח  קבלת  בטופסי  אזכור  אין 
היה  שלא  הרי  עליו,  ידענו  אילו  אשר  לביטוח, 

מתקבל לביטוח".
מול  בריאות  הצהרת  על  חתם  כי  טען  המבוטח 
הפרטים  כל  את  שקיבל  מנורה,  של  הביטוח  סוכן 
כלל  קשור  אינו  הכושר  אי  וכי  הפוליסה  להקמת 
למחלות מהן סבל וכי במועד הצהרת הבריאות לא 
אובחן לגבי המחלות שאוזכרו, למעט נשאות איידס, 
עוד  הביטוח.  למקרה  קשר  כל  לה  אין  שלטענתו 
הוסיף וטען כי מאחר ועקב תחלואיו הוא אינו יכול 
לתקבול  זכאי  הוא  כן  ועל  העבודה  למעגל  לחזור 
חודשי לכל תקופת הפוליסה וכן לתגמול נוסף בגין 
מחלה חשוכת מרפא. עוד תבע המבוטח את החזר 

הפרמיות ששילם.
עיקר טענתה של מנורה היא כי היא פטורה מכל 
חבות, מאחר והמבוטח העלים מידע מהותי בכוונת 
מרמה, וכל מבטח סביר אחר לא היה מתקשר עמו 

בחוזה ביטוח לו היה יודע את מצבו הרפואי.
בית המשפט דן בסעיפי חוק חוזה הביטוח הדנים 
בשאלות המתעוררות בתיק כדלקמן: חובת הגילוי, 

תוצאות של אי גילוי ושלילת תרופות.
כוונת  "הוכחת  כי:  והסביר  פירט  המשפט  בית 
בנסיבות  תלויה  והיא  עובדתי,  עניין  היא  מרמה 
המקרה אף במעמד מילוי ההצעה והצהרת הבריאות. 
של  הספציפיות  הנסיבות  טיפוסי  באופן  אומנם, 
את  ממקדת  הבריאות  והצהרת  ההצעה  מילוי 
ניתן  שבמסגרתו  מיוחד,  תופעתי  במצג  המבוטח 
ואינו  המידע  למהותיות  שמודע  מבוטח  כי  להסיק 

מגלה אותו עושה כן מתוך כוונת מרמה...".
של  התשובה  כאשר  כי  פסק  המשפט  בית 
בכך,  לראות  ניתן  וכנה  מלאה  אינה  המבוטח 
המשפט  בית  מרמה.  כוונת  מסוימות,  בנסיבות 
כי  להוסיף  ניתן  ההיגיון  דרך  על  גם  כי  הסביר, 
הסתרת העובדה של נשאות איידס, בעת שחותמים 
כדי  בה  יש  עבודה,  כושר  ואובדן  ביטוח  הצעת  על 
לקבוע כי התשובה לא הייתה כנה ומלאה. העובדה 
שבסופו של דבר אובדן כושר העבודה היה כתוצאה 
מבעיה לבבית, אין בה כדי לשנות את מסקנת בית 
פי חוות  ניסים, על  המשפט, שכן התרופות שקיבל 
לקדם  כדי  בהם  יש  מנורה,  מטעם  המומחה  דעת 
בעיות. גם המומחה מטעם ניסים בחקירתו הנגדית 
השיב כי מחלת הסוכרת, אי ספיקת כליות והאיידס, 
תרמו למצבו התפקודי של ניסים וכי הם היוו סיכון 

משמעותי למחלת הלב שלו.
בית המשפט דחה את התביעה.

חברה  הישראלי  הפניקס  נ'  ל.  ַלְסֶטר   6082-06-12 )ת"א(  עא 
לביטוח בע"מ

תא )חד'( 40018-03-10    טלעת ע.ו. נ' דקלה חברה לביטוח בע"מ
תא )ת"א( 22007-11-10    נסים מ. נ' מנורה חברה לביטוח בע"מ

הכותב הינו היועץ המשפטי של לשכת סוכני 
הביטוח בישראל
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על  נוסף  פרטית,  פוליסה  רכישת 
פוליסה קולקטיבית של המעסיק, 
פיצוי  לקבלת  מימוש  בת  אינה 
העובד  חובות  מהן   | נוסף  כספי 

והמעסיק?

נוהגים לעיתים מ גדולים  וארגונים  עסיקים 
בעבורם  ורוכשים  העובדים  עם  להיטיב 
לבטח  מנת  על  קולקטיביות  פוליסות 
שיעור  של  משמעותית  הוזלה  תוך  עובדיהם  את 
הקולקטיבים  הביטוחים  רבים  במקרים  הפרמיה. 
הפופולריים הם פוליסת ביטוח לכיסוי אובדן כושר 

עבודה.
במקרים רבים המעסיק אינו מיידע את העובדים 
למעשה  וכך  קולקטיבית,  פוליסה  רכישת  בדבר 
ייתכן שהעובד רוכש כיסוי זה באופן עצמאי ומשלם 
מקרה  בקרות  ממנו  ייהנה  שלא  מוצר  על  כפול 

הביטוח.
לעבודה  הדין  בית  דחה   2013 בינואר  ב-8 
עבור  פרמיה  החזר  לקבלת  תביעה  בירושלים 
לאחר  עובדת  ידי  על  שנרכשה  פרטית  פוליסה 
באמצעות  אותה  ביטח  המעסיק  כי  לה  שנודע 
פוליסה קולקטיבית. בית הדין מצא כי אין חובה על 
לזכויותיה  הנוגע  בכל  את העובדת  ליידע  המעסיק 
הדין  בית  הפרטיים.  לביטוחיה  בהקשר  וחובותיה 
כי היה על העובדת להיוועץ עם  ציין מפורשות  אף 

"גורם מקצועי" היכול להבחין בנקל בכפל הביטוחי, 
ומשלא עשתה כן דחה את תביעתה.

 זכות הבחירה ושאלת 
חובות המעסיק

ביולי  מה-2  דין  לפסק  מתקשר  זה  דין  פסק 
לעבודה  האזורי  הדין  בבית  הוא  אף  שניתן   ,2008
בירושלים, לפיו לא חלה על המעסיק חובה לדאוג 
הועברו  שאלה  לאחר  כדין  שהפריש  לכספים 
לקופת הגמל או לקרן הפנסיה. בפסק דין זה נקבע 
כי העובד הוא אשר בחר בכלי החיסכון הפנסיוני 
הכספים,  יועברו  לאן  בהחלטה  פעיל  שותף  והיה 

ולכן תביעתו נדחתה.

אך מה קורה כאשר המעסיק הוא זה שמקשר בין 
סוכן הביטוח או את מנהל ההסדר לעובד ולמעשה 
הם אלו הקובעים לאן יופנו ההפרשות הפנסיוניות, 
או במקרים בהם מנהל ההסדר "מנתב" את העובד 
לקרן הפנסיה שהוא חפץ, מכוח היותו שלוח חברת 

הביטוח?
לחובת  ביחס  הדין  בבית  נדונה  טרם  זו  שאלה 
זה  הוא  המעסיק  כי  יוכיח  עובד  אם  המעסיק. 
והוא  ההסדר  מנהל  עם  ההתקשרות  את  שיזם 
חברת  איזו  ואצל  הפנסיה  תוכנית  את  שבחר  זה 
יש  ההנמקה",  "מסמך  אף  על  יבוטח  הביטוח 
הסף.  על  תדחנה  לא  זה  מסוג  תביעות  כי  להניח 
מכל מקום, מוטלת חובה על העובדים שלא לטמון 
את ראשם בחול ולחשוב כי ענייני זכויות הפנסיה 
מעורבותם.  ללא  מקצועי  באופן  ופועלים  מוגנים 
חובה עליהם להיוועץ באנשי מקצוע על מנת שלא 
שאינו  ביטוח  כפל  דוגמת  שונות,  בעיות  תיווצרנה 

בר מימוש.

הכותב הינו עו"ד ויועץ לענייני פנסיה

לייתר את 
כפל הביטוח

עו"ד ירון טבצ'ניק

אם העובד יוכיח שהמעסיק יזם את ההתקשרות עם מנהל 
ההסדר, בחר את תוכנית הפנסיה ואת החברה המבטחת, 

על אף "מסמך ההנמקה", יש להניח כי תביעות מסוג זה לא 
תדחנה על הסף
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סוכנות הביטוח משגב מציגה :

מדוע משגב?
משגב הינה סוכנות ביטוח והסדרים פנסיונים עצמאית בבעלות פרטית  

בלתי תלויה בחברות ביטוח/פנסיה/בתי השקעות ומחויבת בלעדית ללקוחותיה  

משגב פועלת למעלה מ-60 שנה ומספקת מכלול שירותי ביטוח, הסדרי פנסיה ופיננסים  
ללקוחות פרטיים, עסקים, חברות גדולות ותאגידים  

משגב פועלת מול כל חברות הביטוח ומגוון בתי השקעות  

מודל משגב מספק מנהל לקוח אישי נפרד לעובד ולמעסיק  

משגב חברה בפורום סוכנויות ההסדר  

משגב מספקת פתרון מלא לתא המשפחתי בנושא  
ביטוח וחיסכון בהתאמה לצרכיו האישיים,  

המשפחתיים והכלכליים של המבוטח  

בין לקוחותינו:  
זוגלובק,  אורמת, אמן מחשבים, תל השומר,  

החברה להגנת הטבע, שערי צדק ועוד  
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פוליסת בריאות קבוצתית ממחישה את מחויבות המעסיק לעובדיו, 
מאפשרת להם לקבל שירותים רפואיים בזמינות ובאיכות גבוהה, 

ומחזקת את נאמנותם למקום העבודה | זאת גם אם מדובר 
בפוליסה בסיסית בעלות נמוכה

מת הרפואה בישראל היא מהגבוהות בעולם, ר
ובאפשרותנו  מערביות,  למדינות  ביחס  גם 
לקבל מענה סביר למרבית צרכינו הרפואיים. 
הבעיה היא ברמת השירות הרפואי שאנו מקבלים 
הבחירה  ויכולת  נגישותו  זמינותו,   - קבלתו  ובאופן 

שלנו בנותן הטיפול.
אירועים  אנו חוששים מהתמודדות עם  חיינו  כל 
רפואיים משמעותיים וכשאלו מתרחשים הם בדרך 
כלל גוררים עימם בלבול ותחושת חוסר אונים. על 

כן אנו מחפשים מענה מקצועי ומהיר.
אבחנה וטיפול מהירים משפרים את איכות חיינו 
ובמקרים מסוימים אף מצילים חיים. רצון זה מתנגש 
ידידותיות,  לא  בריאות  מערכות  של  מציאות  עם 

מסורבלות וקשות להתמצאות.

שוק הבריאות בישראל מורכב משלושה רבדים
הקיים  חובה  ביטוח   – ממלכתי  בריאות  ביטוח   

לכל אזרח במדינת ישראל.
 ביטוח משלים )שב"ן – שירותי בריאות נוספים( 

– נעשה באופן וולונטרי בקופות החולים.

וולונטרי  באופן  נעשה   – פרטי  בריאות  ביטוח   
בחברות הביטוח.

חוק ביטוח בריאות ממלכתי קובע כי אנו זכאים 
לסל שירותי רפואה בסיסי מעצם חברותנו בקופות 

החולים. 
ל"רחב"  נחשב  הסל  במסגרת  הניתן  הכיסוי 
אחרות,  במדינות  הניתן  הציבורי  לכיסוי  בהשוואה 
למגבלות  הסל  נתון  עדיין  שיהיה,  ככל  נרחב  אולם 
בקצב  עמידה  מאפשרות  אינן  אשר  תקציביות 
שנזקק  למי  ולהקנות  הטכנולוגית  ההתפתחות 
מתקדמים.  רפואיים  ושירותים  חדישות  תרופות 
הבריאות  בסל  נכללים  רבים  רפואיים  שירותים 

באופן חלקי או לא נכללים בו כלל.
וזמינות  איכות  זכאות,  את  מגדיר  הבריאות  חוק 
באופן  החולים  קופות  לעמיתי  הבריאות  שרותי 

הבא:
שירותי  בסל  הכלולים  הבריאות  "שירותי 
רפואי,  דעת  שיקול  לפי  בישראל,  יינתנו  הבריאות 
סביר  ובמרחק  סביר  זמן  בתוך  סבירה,  באיכות 
מקורות  במסגרת  והכל  המבוטח  מגורי  ממקום 
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החודש שהיה ב—

לעובדים שלך 
כבר דאגת?

מכרז  פרסמה  אביב  תל  אוניברסיטת   
במסגרת  וחבויות,  ביטוח  שירותי  למתן 
לבין  האוניברסיטה  בין  ישירה  התקשרות 
הזוכה, ללא סוכן ביטוח. השירות המבוקש 
הינו רכישת כיסוי ביטוחי למערך הביטוחי 
ביולי  מ-1  החל  חודשים   12 למשך  הכולל 
לשני  הנתונה  ברירה  זכות  עם   ,2013
ההתקשרות  תקופת  להארכת  הצדדים 

למשך ארבע שנים נוספות. 

במהלך  הרכב  גניבות  במספר  ירידה   
כך   - הקודמת  לשנה  בהשוואה  פברואר, 
הארצית  )היחידה  אתג"ר  מנתוני  עולה 
בפברואר  כך,  רכב(.  כלי  גניבות  לאיתור 
 1,812 לעומת  גניבות,   1,546 נרשמו  השנה 
בעוד  זאת,  אשתקד.  המקבילה  בתקופה 
יותר,  אף  משמעותית  ירידה  חלה  בינואר 
כאשר מספר הגניבות עמד על 1,902 בעוד 
בתקופה המקבילה אשתקד עמד על 2005. 

ה-16  במקום  דורגה  ישיר  ביטוח   
טוב  שהכי  החברות   100' בדירוג  והמכובד 
זאת,   .DBI-ו מרקר  דה  של  בהן'  לעבוד 
החברה  דורגה  שעברה  שבשנה  לאחר 
במקום ה-22. ביטוח ישיר הותירה מאחור 
הביטוח:  חברות  יתר  את  משמעותי  בפער 
במקום  הפניקס;  מדורגת  ה-38  במקום 
הכשרה, שנכנסה לראשונה  ה-43 מדורגת 
נמצאת  לאחריה  מיד  ה-100;  לרשימת 
מגדל  ה-44;  במקום  שוב  שדורגה  הראל 
כלל  ה-51;  למקום  ה-45  מהמקום  ירדה 
איי. ה-52;  למקום  ה-42  מהמקום  צנחה 

אי.ג'י דורגה במקום ה-83; ומנורה במקום 
ה- 89.

הראשונית  עמדתו  על  השגות  בעקבות   
הפנה  אותו  למכתב  ההון  שוק  אגף  של 
איגוד  חבר  ועו"ד  שמאי  וייזל,  רונן 
האיגוד  נציגי  בין  פגישה  נערכה  השמאים, 
הסדרת  בנושא  הביטוח  על  הפיקוח  לבין 
על  והעסקתם  הרכוש  ענף  שמאי  עבודת 
ידי חברות ביטוח. הפניה הראשונית, לפני 
כמחצית השנה, התמקדה בהעסקת שמאי 
בית בתחום הרכוש על ידי הפניקס וקראה 
עבודה  נהלי  בקביעת  המפקח  להתערבות 
השמאים  העסקת  אופן  בדבר  ברורים 

מחשש לניגוד עניינים.

הביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא  כץ,  אודי   
את  המפרות  ביטוח  חברות  ישנן  כי  טוען 
חוזר ייפוי הכוח. הלשכה פועלת בימים אלו 
ביתר שאת על מנת להטמיע את טופס ייפוי 
כוח בקרב הסוכנים. עם זאת, לדבריו כמה 
שאינו  טופס  לייצר  מתעקשות  מהחברות 
והדבר  החוזר,  להוראות  בניגוד  אחיד, 

מסרבל את עבודת הסוכן.

   יתרונות פוליסות הבריאות הקולקטיביות
 תכנית מותאמת אישית - הפוליסה נבנית במיוחד עבור צרכי העובדים ובני משפחותיהם, בניגוד 
להכניס  ניתן  נמוך,  ממוצע  גיל  עם  בקולקטיב  )לדוגמא:  מדף  תכנית  שהיא  פרטית  לפוליסה 

לפוליסה כיסוי רחב של בדיקות הריון(.
 תכנית רחבה - ניתן להגדיר תקרות כיסויים גבוהות והגדרות משופרות המטיבות עם המבוטח. 

דבר שאינו ניתן לעשות בפוליסה פרטית.
 עלות הפוליסה נמוכה באופן משמעותי ממחירי פוליסת בריאות פרטית בשוק.

המעסיק,  חשבון  ועל  אובליגטורית  היא  כשההצטרפות   - בריאות  הצהרת  במילוי  צורך  אין   
זו או  היא אינה כרוכה במילוי הצהרת בריאות – הטבה משמעותית למי שיש לו בעיה רפואית 
אחרת, היות ואם היה מנסה לרכוש פוליסה באופן פרטי יכול להיות שלא היה מתקבל לביטוח או 

שהבעיה הספציפית שלו היתה מוחרגת על ידי הפוליסה.
מיעוט חריגים - בביטוח קבוצתי רשימת החריגים מועטה ביחס לפוליסות פרטיות, כך שאחוז   

מימוש הזכויות בפוליסות קבוצתיות גדול פי 2 מאחוז המימוש בביטוחים פרטיים.



המימון העומדים לרשות קופות החולים".
בקבלת  הבעייתיות  עולה  עצמה  ההגדרה  מתוך 
בחירתנו  פי  על  הראשונה  מהמעלה  רפואי  שרות 
בזמינות כמעט מידית ועל ידי מיטב הרופאים בארץ. 
הרי  השירות,  לאיכות  ברורה  הגדרה  שאין  רק  לא 

שאנו תלויים במקורות המימון של קופות החולים.

הרובד השני ומגבלותיו
גרמה  ממלכתי  בריאות  ביטוח  חוק  חקיקת 
להתפתחות הרובד השני. קופות החולים מאפשרות 
רמת  משלים.  ביטוח  תכניות  לרכוש  לעמיתים 
זמינה  נחשבת  יומיומי  באופן  הנצרכים  השירותים 
ונרחבת, אך כשישנו צורך בשירות מורכב ויקר – אין 

לנו מענה.
כיום  איברים.  השתלות  היא  לכך  בולטת  דוגמא 

 67% חולים,  כ-1,115  איברים  להשתלות  ממתינים 
מהם ממתינים להשתלת כליה. בינואר 2011 המתינו 
נפטרו  השנה  ובאותה  חולים  כ-1,150  להשתלה 
לנושא,  נמוכה  מודעות  בשל  ההמתנה.  בעת   105
יזכו  מהחולים  מעטים  ורק  באיברים  מחסור  קיים 

להשתלה.
צריך  חולה  ממלכתי,  בריאות  ביטוח  חוק  פי  על 
סיוע  לקבל  מנת  על  נוקשים  בקריטריונים  לעמוד 
כספי מהמדינה במטרה לעבור השתלה בחו"ל )לא 
נמצא  והחולה  בישראל  ההשתלה  את  לבצע  ניתן 

בסכנת חיים מידית(.
בחו"ל  להשתלה  נוסף  סכום  נותנים  השב"נים 
באותם  בדיוק  יעמוד  חולה  שאותו  בתנאי  וזאת 
השתלה  במימון  צורך  בעת  לכך  אי  הקריטריונים. 

בחו"ל, לא תבוא הישועה מקופות החולים.

דוגמא נוספת היא תרופות מצילות חיים במסגרת 
השב"ן. חוק ההסדרים בשנת 2008 קבע איסור על 
במסגרת  חיים  ומאריכות  מצילות  תרופות  מתן 
השב"נים. מדובר בדרך כלל בתרופות יקרות שאדם 
מן היישוב יתקשה לממן. מידי שנה נכנסות תרופות 
נוספות לסל הבריאות )בהתאם לתקציב(, אך עדיין 
החולים  שעל  רבות  תרופות  לסל  מחוץ  נשארות 

לממן בעצמם.

כיסוי קבוצתי כסטנדרט חדש
בבעיה  נתקלים  אנחנו  מורכבים  במקרים  רק  לא 
זמן  כמה  החולים:  קופות  של  הכיסוי  במסגרת 
תצטרכו להמתין לרופאים מומחים ובדיקות דחופות 
זמן אורכת המתנה לבדיקת  בקופות החולים? כמה 
MRI? ומה לגבי חולים השוכבים על שולחן הניתוחים 
עבור  לתשלום  האשראי  חברת  לאישור  וממתינים 
וזאת  מצופים(  עורקים  )תומכני  סייפר  מסוג  סטנט 

משום שקופת החולים אינה מממנת זאת?
הציבור הרחב מבין שהכיסוי דרך קופות החולים 
אינו מספק ועל כן הביקוש לביטוחי בריאות פרטיים 
עמד   2012 בשנת  האחרונות.  בשנים  תאוצה  צובר 
שיעור המבוטחים בביטוחים הפרטיים המסחריים 

על כ-43% מהאוכלוסייה לעומת 16% בשנת 1995.
פוליסות הבריאות הפרטיות בכלל והקולקטיביות 
זמין  רפואי  שירות  נקבל  כי  מבטיחות  בפרט 
הציבורית  בקופה  תלות  ללא  הראשונה,  מהמעלה 

ובשיקול דעתם של גורמים זרים.
והחשיבות  הצורך  את  מבינים  רבים  מעסיקים 
פוליסת  עובדיהם  עבור  ורוכשים  בריאות  בביטוח 
בריאות קבוצתית. הביטוח הקבוצתי מאפשר לעובד 
גבוהה,  ובאיכות  בזמינות  רפואיים  שירותים  לקבל 
מצמצם היעדרויות מהעבודה ומעניק הטבה כספית 
אמיתית לעובד, היות ופוליסת בריאות פרטית יקרה 
באופן משמעותי מתכנית קבוצתית- הטבה הניתנת 
לעיתים במקום תוספות שכר, מחזקת את נאמנות 
מחויבות  את  וממחישה  העבודה  למקום  העובדים 

המעסיק לעובדיו ואת הדאגה לבריאותם.
 

לתקציב  בהתאם  נבנית  הקבוצתית  הפוליסה 
המעסיק והיא יכולה להיבנות ממספר רבדים, כשאת 
הכיסויים  את  כלל  בדרך  הכולל  הראשון,  הרובד 
שאינן  ותרופות  השתלות  כמו  המורכבים  למקרים 
יכול  העובד  הרבדים  לשאר  המעסיק.  מממן  בסל 
מדובר  כזה  במקרה  גם  וולונטרי.  באופן  להצטרף 
לו  מאפשר  המעסיק  לעובד.  משמעותית  בהטבה 
לרכוש הרחבות בתנאים טובים יותר מאשר פוליסת 

בריאות פרטית ובעלות נמוכה משמעותית.

הכותבת הינה מנהלת קשרי לקוחות בסוכנות 
הביטוח מדנס
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פוליסה קבוצתית נבנית בהתאם לתקציב המעסיק והיא יכולה להיבנות 
ממספר רבדים, כשאת הרובד הראשון מממן המעסיק. לשאר הרבדים 

העובד יכול להצטרף באופן וולונטרי. הטבה חיונית לעובד, בעלות 
נמוכה משמעותית מפוליסת בריאות פרטית 



מעסיקים רבים חשים שמדובר 
בקרב על הבית כאשר הם 

מגלים כי מאחורי גבם מתנהלת 
התארגנות עובדים | מדריך 

לעובד ולמעסיק על המותר ועל 
האסור בדרך אל הארגון

באוזניי " תיאר  אלו  במילים  הבית",  על  הקרב 
עובדים  ארגון  של  הניסיון  את  חברה  מנכ"ל 
שלו  ניסיונו  ואת  עובדיו  את  לארגן  מסוים 
לסכל בדרכים חוקיות את ההתארגנות. אישית אני 
המבקשים  בעובדים  רואה  איני  מהציטוט.  מסתייג 
ארגוני  את  לא  גם  וכך  יריבים  או  אויבים  להתאגד 

העובדים ואת מטרותיהם.
ולשגשוג  לפריחה  עדים  אנו  האחרונות  בשנים 
ניסיונות התארגנות עובדים במקומות עבודה. חוקי 
העבודה )חוק הסכמים קיבוצים( הקלו על ניסיונות 
אלו מחד, ובו בזמן החמירו עם מעסיקים המנסים 
השונים  העובדים  ארגוני  ההתארגנות.  את  למנוע 
בין  יוקרה  - מאבק  מצאו את עצמם במאבק כפול 
ארגוני העובדים עצמם, בו לא בוחלים הארגונים גם 
במהפכים ובמחטפים; ומן העבר השני של המתרס, 
מול  העבודה  במקום  העובדים  ארגון  על  המאבק 

המעסיק.

 המותר והאסור בניסיון 
להתארגנות במקום עבודה

האם למשל, חוקי לעשות שימוש במאגרי המידע 
משום  וזאת  ספק  קיים  זה  בעניין  המעסיק?  של 
על  חמורות  מגבלות  קובע  הפרטיות  הגנת  שחוק 
מאגרי מידע ממוחשבים. אך האם בכל מחיר? האם 
מותר לאיים על עובדים שמסרבים לחתום על טופס 

הצטרפות? האם לא ראוי שיהיו כללים שיקבעו מה 
מותר ומה אסור?

נערכות  ההתארגנויות  מרבית  טבעי,  באופן 
לארגון  בכך  ומעמידות  המעסיק,  של  גבו  מאחורי 
כי  לזכור  יש  ההפתעה.  יתרון  את  העובדים 
שנעשית  עבודה  במקום  ראשונית  התארגנות 
לעובדים  גם  קלה  אינה  המעסיקים  בידיעת  שלא 

שלעיתים מרגישים ממש בגידה במעסיק שלהם. 

זכות המעסיק להביע הסתייגותו 
בפני העובדים על ניסיון ההתארגנות 

לפיה  עמדתו  את  להביע  רשאי  מעסיק  האם 
מההתארגנות  כתוצאה  העבודה  עלויות  הגדלת 
ייצור  קווי  להעתקת  יגרמו  קיבוצי  הסכם  וחתימת 
יותר?  זולה  העבודה  עלות  שבהן  אחרות,  למדינות 
בסוגיה  הכריע  פלאפון  דין  פסק  לעכשיו,  נכון 
לומר  ניתן  בנושא  דברו  את  בג"ץ  יאמר  ובטרם 
שזכות המעסיק להביע עמדתו בשלב ההתארגנות 
לסייע  צריך  מעסיק  האם  משמעותית.  צומצמה 
רשות  במתן  למשל  להתארגנות,  כלשהו  באופן 
לתליית מודעות בשטח החברה, או לחילופין לעשות 
שימוש במכונות צילום של החברה לשכפול חוזרים 
להתארגנות,  לסייע  צריך  איננו  מעסיק  לעובדים? 
הסכמים  בחוק  הקבועות  ובמגבלות  זאת  עם  אך 
קיבוציים, אין להתיר לו להתנכל לניסיון העובדים 

להתארגן.

שימוש באמצעי המידע של המעסיק 
לטובת דיוורור מידע לעובדים בנושא 

ההתארגנות ועבירות אחרות
מדובר באיסור ברור. אין מדובר ב"זכות קנויה" 
לעבודה  הדין  בתי  אחרות.  זכויות  על  הגוברת 
מסתייגים  האחרונות  בשנים  בפסיקותיהם 
במסגרת  שפעלו  לעובדים  התנכלות  מניסיונות 
שביצעו  עובדים  זאת,  עם  ראשוניות.  התארגנויות 
לחסינות  זוכים  אינם  זו  במסגרת  משמעת  עבירות 
לעבירות  הוכחות  יש  כאשר  ולעיתים,  מוחלטת 
משמעת, בית הדין מתיר את פיטוריהם. הנטל מוטל 
מבוצעים  אינם  שהפיטורים  משום  המעסיק  על 
בשל ניסיון ההתארגנות אלא בגין עבירות משמעת 
מנסים  אשר  מעסיקים  קיימים  זאת,  עם  חמורות. 
ועבירות  צמצומים  של  בטענות  עובדים  לפטר 
לסכל  רצונם  הוא  המניע  למעשה  כאשר  משמעת, 
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החודש שהיה ב—

מאחורי גב 
המעסיק

פרופ'  מאז  חודשים  כשבעה  בחלוף   
ההון,  שוק  על  הממונה  שריג,  עודד 
יוקם  לפיו  חוזר  פרסם  וחיסכון,  ביטוח 
כספים  לאתר  יהיה  ניתן  באמצעותו  מאגר 
הודיע  המוסדיים,  הגופים  בכל  פנסיוניים 
לכל  המאגר  הנגשת  על  ההון  שוק  אגף 
הציבור. המאגר יוכל לשמש גם את קרוביו 
מצב  את  לברר  מנת  על  שנפטר  אדם  של 
עזבונו הפנסיוני. יום לאחר השקת המאגר 

נרשמו אליו כ-200 אלף כניסות.

במדעי  האקדמאים  הסתדרות  מח"ר,   
לקבלת  בקשה  פרסמה  והחברה,  הרוח 
ההשתלמות,  קרנות  כספי  לניהול  הצעות 
בית  ידי  על  בלעדי  באופן  כיום  המנוהלות 
ההשקעות פסגות. זאת, בעוד קופות הגמל 
מנוהלות על ידי פסגות, אינפיניטי, מיטב-

דש ואי.בי.אי. 

 פרופ' עודד שריג, הממונה על שוק ההון, 
אפשרות  אלו  בימים  בוחן  וחיסכון,  ביטוח 
הגמלאות  לקרן  מיוחד  מנהל  ימונה  לפיה 
עומד  בראשה  הדין,  עורכי  לשכת  של 
המשנה לראש הלשכה, עו"ד משה וינברג. 
המנהלת  הקרן,  כי  עולה  הקרן  מדו"ח 
אי.בי.אי  באמצעות  שקלים  מיליון  כ-450 
בסך  גירעון   2011 בסוף  רשמה  ואקסלנס, 
הפרסומים,  פי  על  שקלים.  מיליון  כ-90 
צורת  לפיהם  חששות  באוצר  הציף  הדבר 

ניהול הקרן פוגעת בכספי העמיתים.

יהודה  פרופ'  העולמי,  הביטוח  מומחה   
לפיו  חדשני,  פנסיה  מודל  מציע  כהנא, 
המדינה תקצה "מענק לידה" בדמות זיכוי 
מיוחדת  בקרן  הנולד  הרך  של  חשבונו 
שתוקם לשם כך. רווחי הקרן ייהנו מהטבות 
מס, והכספים המצויים בה יצטרפו בעתיד 
ושני  כיום,  הקיימת  הקלאסית  לפנסיה 
להבטיח  לדבריו,  יוכלו,  יחד  המקורות 

קצבת פנסיה סבירה עבור החוסך. 

סקר  פרסמה  הקיבוצית  התנועה   
מהגמלאים  מחצית  לפיו  מטעמה, 
שאינה  פנסיה  קצבת  מקבלים  בקיבוצים 
עולה על 3,500 שקלים. בשבעה מתוך 200 
לגמלאים  המוענקת  הקצבה  הקיבוצים 
מהמינימום  נמוכה  אף  בהם  החברים 
מהשכר   35% על  העומד  בתקנות,  הקבוע 
שקלים.   3,050 כלומר  במשק,  הממוצע 
קצבת  עשויה  העבודה  בשוק  בעוד  זאת, 
של  משכרו  ל-70%  עד  להגיע  הפנסיה 

העמית.

אין זה מעניינו של המעסיק מדוע העובדים מעוניינים להתארגן, מדובר 
 בזכותם. לא חלה עליהם חובת הנמקה ואין הם זקוקים להסכמתו. 

זהו הדין הישראלי, וטוב שכך



את  יתיר  לא  הדין  בית  אלו  במקרים  התארגנות. 
הפיטורים.

האם רוב ההתארגנויות הראשוניות 
צולחות את דרכן? 

אין בישראל מחקרים בנושא. במציאות, מעטים 
למנוע  במטרה  לפעול  שמוכנים  המעסיקים  הם 
המוגבלים  החוקיים  בכלים  ההתארגנות  את 
כרוך  הדבר  כאשר  בעיקר  לרשותם.  שעומדים 
ניכרות  משפטיות  בהוצאות  שלילית,  בתקשורת 
ולעיתים אף בנזק תדמיתי בדמות חרמות והפגנות 
לשלם  שמוכנים  נחושים  מעסיקים  רק  כנגדם. 
מחירים מצליחים לעיתים להגיע לקו הגמר ולמנוע 
התארגנות. מטבע הדברים, מעסיקים אינם שמחים 
לגלות התארגנות במקום העבודה. עם זאת, חשוב 
את  הכוללת  המלאה  המצב  תמונת  את  להבין 
ולאסור  למותר  בדומה  למעסיק,  והאסור  המותר 

לארגון העובדים ולעובדים.
או  ההתארגנות  בהצלחת  המכריע  הגורם 
העובדים  מבקשים  שבגינו  זה  הוא  בכישלונה 
להתארגן. במקרים אלו יש לבדוק האם קיים מכנה 
של  ביוזמה  שמדובר  או  העובדים  בין  רחב  משותף 

עובד שמעוניין בחסינות אישית.

האם זהו מעניינו של המעסיק מה 
הגורם להתארגנות? 

אף  ולעיתים  מרעותה  שונה  התארגנות  כל 
שלא  מעסיק  בכדי.  ולא  לה,  שותפים  המעסיקים 
אל  שיטתי,  באופן  ויקפחם  לעובדיו  קשוב  יהיה 
יבקשו  במאוחר  או  במוקדם  באם  להתפלא  לו 
את  ולשפר  עובדים  ארגון  במסגרת  להתארגן 
מדוע  המעסיק  של  מעניינו  זה  אין  עבודתם.  תנאי 
בזכותם.  מדובר  להתארגן,  מעוניינים  העובדים 
זקוקים  הם  ואין  הנמקה  חובת  עליהם  חלה  לא 

להסכמתו. כך הוא הדין הישראלי, וטוב שכך.
כל  שקובעים.  אלו  הם  המספרים  יום  של  בסופו 
ארגון עובדים נדרש לגייס לפחות שליש מהעובדים 
ייחתם(.  אם  הקיבוצי  ההסכם  יחול  )עליהם 
בארגונים של מאות ואלפי עובדים בפריסה ארצית 
מדובר באתגר קשה במיוחד. בכל מקום עבודה יש 
גם עובדים שאינם מעוניינים להתארגן. ככל שיחידת 
יקשה על ארגון העובדים  כך  יותר,  גדולה  המיקוח 
עובדים  ארגוני  ואכן,  העובדים.  מן  שליש  לארגן 
יחידות  את  ולהקטין  לפצל  האחרונות  בשנים  ניסו 
בהתארגנויות  סיכוייהם  את  לשפר  כדי  המיקוח 

העובדים הראשוניות, אך בשלב זה ללא הצלחה.
ראוי להתייחס לתופעה של "חברות בחינם", קרי 

צירוף עובדים בהתארגנות ראשונית לארגון עובדים 
ללא תשלום דמי חבר, תוך הבטחה מעורפלת שאינה 
תחומה בזמן כי יתחילו לשלם דמי חבר כאשר ארגון 
העובדים ישיג עבורם הסכם קיבוצי מיוחד במקום 
העבודה. התופעה עומדת בניגוד לקבוע בחוקתו של 
 אותו ארגון עובדים מסוים. מדובר בתופעה פסולה -
הדבר  באם  וספק  המעסיק  כלפי  שווא  מצג  הצגת 
להניח  יש  כן,  פי  על  אף  שיפוטית.  בביקורת  יעמוד 
כי אותו ארגון עובדים הצליח בזכות שיטה זו להשיג 
עבודה.  מקומות  מעט  בלא  המבוקש  השליש  את 
לאחרונה ארגון עובדים גדול שינה את חוקתו וקבע 
בבתי  הוכרע  טרם  הנושא  מפורשת.  תשלום  חובת 
עובדים  ארגון  החלטות  מקום  ומכל  לעבודה  הדין 

אינן מחייבות את המעסיק.

חובת הזהירות וזכויותיו של המעסיק
מצד שני, גם המעסיק צריך להיות ער לכך שכל 
ההתארגנות  את  לסכל  בניסיון  שיבצע  פעולה 
הצער,  למרבה  מחמירות.  מידה  באמות  תיבחן 
מאחורי  שרצים"  "קופות  עם  עובדים  מעט  לא 
נוח  פתרון  מצאו  לפיטורים,  מיועדים  שהיו  גבם, 
ליו"ר  ולהיבחר  עובדים  לארגן  פעלו  כאשר  וקל 
הוועד הממונה, בתחילה, והקבוע, לאחר השלמת 
ההתארגנות. המהפך הושלם ועובד שהיה אמור 
פיטורים.  מפני  לחסין  הפך  מהמערכת  להיפלט 
אין זה סוד כי כל חבר ועד או יו"ר אשר מבקשים 
העובדים  ארגוני  של  הקבועה  הטענה  לפטרו 
היא כי ההנהלה עושה זאת בשל חברותו בוועד. 
ועד עובדים  יו"ר  בזמן כתיבת שורות אלו נחשד 
הכוללות  קשות  בעבירות  ומשגשג  גדול  במפעל 
עבירות הטרדה מינית ועבירות של טוהר המידות 
שבגינן נעצר ואף הוגש כנגדו כתב אישום חמור. 
ארגון העובדים הגיש בקשה לבית הדין לעבודה 
פוגעים  כי  בטענה  סדירה  לעבודה  להחזירו 
מחזקת  ליהנות  ועליו  בוועד,  חברותו  בשל  בו 

החפות.
גם למעסיקים יש זכויות ויש לכבד את קניינם. לא 
שהמעסיק  חשוב  ההתארגנות.  בתחום  מותר  הכל 
יצטייד  אשר בחצרו מתבצעת התארגנות ראשונית 
בעלי מקצוע בדבר המותר  יתייעץ עם  רוח,  באורך 
והאסור לו ולארגון העובדים. יש לזכור כי אין חובה 
מיוחד  קיבוצי  הסכם  על  לחתום  הישראלי  בדין 
כתוצאה מהתארגנות ראשונית, ההיפך הוא הנכון- 
ראשונית  בהתארגנות  כי  מפורשות  קובע  החוק 
קיימת חובה לנהל מו"מ, אולם אין חובה לחתום על 

הסכם קיבוצי מיוחד.

הכותב הינו היועץ המשפטי ומנהל המחלקה 
למשפט עבודה בהתאחדות התעשיינים בישראל
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בית הדין הארצי לעבודה קבע הלכות חדשות המכתיבות את מבנה התעסוקה בארגון | פסיקות אלו מקשות 
על המעסיק לבחור את עובדיו על פי רצונותיו וצרכיו

חסי עבודה מושתתים על יחסי אמון מוגברים. י
זו הייתה אחת ההנמקות להלכה ששלטה במשך 
לכפות  אין  ולפיה  העבודה  יחסי  בתחום  שנים 
שאיבד  מעסיק,  לחייב  אין  וכי  עובד-מעביד  יחסי 
מעסיק,  להעסיקו.  להמשיך  בעובדו,  האמון  את 
יוכל  עובדו,  של  ההעסקה  את  לסיים  המעוניין 
לעשות כן ובלבד שיעמוד בהוראות הנקובות בחוק 

פיצויי פיטורים וישלם לעובד את המגיע לו.
עובד- יחסי  מכפיית  הימנעות  של  האמור  לכלל 
בחקיקה  חריגים  השנים  במהלך  נוצרו  מעביד, 
למנוע  שנועדו  במקרים  מדובר  הישראלית. 
במקום  שחיתויות  שחשפו  בעובדים  התעמרות 
ובוטה  גמור  בניגוד  שנעשו  פעולות  או  העבודה, 
לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה. קיימים גם סעיפים 
לאנשים  שוויון  בחוק  נשים,  עבודת  בחוקי  אחרים 
עם מוגבלויות ובחוק הגנה על עובדים בשעת חירום, 
הסמכות  את  לעבודה  הדין  לבית  מקנים  הם  שגם 

לבטל פיטורי עובדים ולהשיבם לעבודה.
מפורשת  סמכות  הוקנתה  זו  מיוחדת  בחקיקה 
לבתי הדין לעבודה לכפות יחסי עובד-מעביד, אבל 
הייתה  לא  זו  הדופן.  יוצאי  המקרים  כאמור,  אלו, 
הארצי  הדין  בית  זאת  ולמרות  השלטת  הנורמה 
יצר  בחוק,  מפורשת  חוקית  סמכות  ללא  לעבודה, 

מסלולים נוספים לכפיית יחסי עובד-מעביד.
בית הדין לעבודה שינה בצורה שיטתית את הכלל 
וכרסם משמעותית ביכולת המעסיק לסיים העסקת 
עובדים. בכך מקשיח בית הדין את מבנה התעסוקה 
את  להתאים  מנת  על  גמיש  להיות  שחייב  בעסק, 
מלמדת  המציאות  המשתנים.  השוק  לתנאי  עצמו 
שעסק שאינו מסוגל לבצע התאמות מהירות לתנאי 
היא  התוצאה  ואז  לשרוד  מסוגל  לא  משתנים  שוק 
חלילה  שייפלטו  יותר,  רבים  בעובדים  קשה  פגיעה 

למעגל האבטלה.

 חובת השימוע לעובד: 
חובה חד צדדית 

השימוע,  חובת  את  החילה  הפסיקה  ראשית, 
פי  על  אף  הפרטי,  במגזר  והן  הציבורי  במגזר  הן 

לחייב  שיש  סבר  לא  כלל  הישראלי  שהמחוקק 
בספר  נמצא  לא  והשימוע  שימוע  לערוך  מעסיקים 

החוקים של מדינת ישראל.
משכנעות  השימוע  לחובת  ההנמקות  פניו,  על 
ביותר. הן נגזרות מכללי הצדק הטבעי ונועדו לאפשר 
מימוש  לפני  מתמודד  הוא  מה  מול  להבין  לעובד 
ההחלטה על סיום העסקתו. המעסיק מחויב ליידע 
את  בפניו  לפרט  לפטרו;  הכוונה  בדבר  העובד  את 
הטענות העומדות נגדו; להודיע לו על מועד השימוע; 
ולערוך את טיעוניו  לתת לו שהות להתכונן לשימוע 

כנגד הכוונה לפטרו; ולשמוע את העובד בלב פתוח.
בפועל,  הדברים.  של  אחד  רובד  רק  שזה  אלא 
את  מחייב  הוא  העובד.  לרעת  עובד  השימוע 
המעסיק לשלוף את כל הנימוקים הרעים ביותר על 
שהליך  ידיעה  מתוך  עובד  אותו  את  להשחיר  מנת 

הפיטורים עשוי לעבור מסננת שיפוטית.
השימוע  חובת  את  והכתיבה  יצרה  הפסיקה 
וקבעה כי אי קיום שימוע כדין כמוהו כפגם בהליך 

הפיטורים, המאיין את ההחלטה. 
עוד קבעה הפסיקה שקיום חובת השימוע כלל לא 
תלוי בהתנהגותו של העובד. כלומר, האמון המוגבר 
וחובת תום הלב החובקים את מערכת יחסי העבודה 
המעסיק.  את  רק  מחייבים  הם   – צדדית  חד  חלים 
הרי עובד שגנב או מעל בכספי המעסיק מעל באמון 
ופעל בחוסר תום לב כלפי מעסיקו, אולם המעסיק 

מחויב לערוך לו שימוע. זהו אבסורד. 

 הגנה למארגני עובדים 
כאקט מפלה

מיוחדת  הגנה  מעניק  הארצי  הדין  בית  בנוסף, 
מרכזי  תפקיד  ממלא  שהוא  משום  רק  לעובד, 
בהתארגנות עובדים ראשונית. גם כאן שונתה הלכה 
מיוחד  יחס  כל  אין  ולפיה  שנים  מושרשת  שהייתה 
ההתארגנות,  חופש  שקיים  כשם  שכן  ועד,  לחבר 
שלא  שבחר  ועובד  מהתארגנות  החופש  גם  קיים 
להיות חבר בוועד עובדים זכאי לאותן זכויות ואותן 
הגנות כמו חברו שבחר להיות חבר בוועד עובדים. 
הדין  בית  קובע  והנה  שניהם.  בין  מוחלט  שוויון 

בארגוני  חברים  לטובה  המפלה  חדש,  כלל  הארצי 
לעמוד  המעסיק  על  בפיטוריהם  כי  וקובע  עובדים 
לפטר  אפשר  המשמעות:  מוגבר.  הוכחה  בנטל 
עובד מצוין שאינו חבר בארגון עובדים בלי משוכות 
שחבר  גרוע,  עובד  לפטר  מנת  על  אבל  מיוחדות, 

בארגון עובדים, יש לעמוד בנטלים מיוחדים. 
למעסיק  התעסוקה  מבנה  בהכתבת  מדרגה  ועוד 
את  הארצי  הדין  בית  זרע  אז  לאחרונה,  רק  נבנתה 
הזרעים לסיטואציות נוספות של כפיית יחסי עבודה. 
שניתן  מפורשות  קובע  פרישה  גיל  שחוק  למרות 
לחייב עובד לפרוש מהעבודה עם הגיעו לגיל 67 וכך 
גם פעל שנים שוק העבודה – קבע בית הדין הארצי 
כלל חדש, כי אם העובד מבקש להמשיך לעבוד, על 
שהוא  תוך  העסקתו,  המשך  את  לשקול  המעסיק 
שעל  שיקולים  של  סגורה  בלתי  ברשימה  נוקב 
בו המעסיק לא שקל  זה,  המעסיק לשקול. במקרה 
את בקשת העובד, הוא חויב בפיצויים. הלכה חדשה 
זו הכניסה את המערכת לסחרור. החוק מאוד ברור 
ואין בו שום דרישה לשקול את שיקולי המעסיק, אבל 

בית הדין כבר קבע תנאים לתוך החוק. 
של  לפתחו  שיובא  הבא  למקרה  הזרעים  נזרעו 
שמכיוון  לקבוע,  הדין  בית  עשוי  אז  או  הדין,  בית 
ביטול  הוא  שיינתן  הסעד  השיקולים,  נשקלו  שלא 

ההחלטה, דהיינו כפיית יחסי עובד-מעביד. 
 

הכותב הינו היועץ המשפטי 
של איגוד לשכות המסחר 

כפיית יחסי עובד-מעביד. על המעסיק
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עו"ד שלומי לויה

לאחרונה זרע בית הדין הארצי את הזרעים לסיטואציות נוספות של כפיית יחסי עבודה, 
כשקבע כלל חדש - אם העובד מבקש להמשיך לעבוד לאחר גיל הפרישה, על המעסיק 

לשקול את המשך העסקתו, או שייקנס. הלכה חדשה זו הכניסה את המערכת לסחרור



הפרטיות במקום העבודה הינה סוגיה מורכבת נוספת שהתגלגלה לפתחו של בית הדין הארצי לעבודה 
וקבעה אמות מידה | מה נדרש מהמעסיק על מנת לשמור על זכויותיו ובמקביל על פרטיות עובדיו?

חדש ע עובד  כאשר  אחדות,  שנים  לפני  ד 
היה מגיע למקום עבודתו, מעצם העובדה 
רכב  מחשב,  טלפון,  לרשותו  שקיבל 
המעסיק,  מידי  לשימושו  אחרים  עזרים  או  צמוד 
)"מכללא"(  המשתמעת  הסכמתו  נגזרת  הייתה 
לכך שהמעסיק יעשה בעזרים אלה כבשלו, גם אם 
ראה  המעסיק  העובד.  בפרטיות  פגיעה  בכך  תהיה 
עצמו חופשי לקבל פירוט שיחות יוצאות של העובד, 
להאזין לשיחות, לעיין במיילים, לעקוב אחר מיקומו 
ועוד שורה של פעולות מעקב פוגעניות  של העובד 

נוספות. 
לחוק  התיקון  סימן  זה  בנושא  הגישה  שינוי  את 
 .2007 יוני  בחודש  שהתקבל  הפרטיות,  הגנת 
לפגיעה  הסכמה  לקבל  כדי  כי  נקבע  זו  במסגרת 
בעקבות  "מדעת".  להיות  זו  הסכמה  על  בפרטיות, 
התיקון התבססה הדעה כי אין די בקבלת הסכמה 
מכללא מעובד לפגיעה בפרטיותו, רק מעצם עבודתו 
בכלי  שימוש  ותוך  המעסיק  בחזקת  המצוי  במקום 
דעה  העבודה.  במקום  לרשותו  שהועמדו  העבודה 
בית-הדין  בפסיקת  כשנתיים  לפני  חיזוק  קיבלה  זו 
הארצי לעבודה בעניין טלי איסקוב, כמו גם בטיוטת 
הרשות  אחדים  חודשים  לפני  שהוציאה  הנחייה 
המשפטים  במשרד  ומידע  טכנולוגיה  למשפט 
)רמו"ט(, ולפיה יש לקבל הסכמה מפורשת מהעובד 
שוויוניים  הבלתי  היחסים  בשל  בפרטיותו.  לפגיעה 
בין העובד למעסיק, נקבע כי על הסכמה זו לעמוד 

בכמה דרישות: עליה להתקבל מראש ולא בדיעבד, 
ולטובת  מכללא,  ולא  במפורש  חופשי,  מרצון 
כי  נקבע  לכך  בנוסף  המעסיק.  של  ראויה  תכלית 
על המעסיק לפעול במידתיות, תוך בחינת חלופות 
ניתנה  שלשמה  למטרה  ובצמידות  פחות,  פוגעניות 

ההסכמה, אם ניתנה. 

 הפוטנציאל שבעמדת 
היתרון של המעסיק 

כמה  עד  השאלה  כי  נובע  בעניין  מהקביעות 
זכאי עובד לפרטיות במקום העבודה, תלויה באופי 
והצרכים הלגיטימיים  המקום, אופייה של העבודה 
העבודה  מקום  בין  הבולט  ההבדל  המעסיק.  של 
שבמקום  הינו  אדם  של  בחייו  אחרים  למקומות 
של  בחזקתו  כלל,  בדרך  הוא,  המקום  העבודה, 
המעביד, ואילו האמצעים בהם עושה שימוש העובד, 
הינם  הרכב,  או  הסלולארי  הטלפון  המחשב,  כגון 
לרוב בבעלותו של המעסיק. לכאורה, מצב זה מותיר 
בידי המעסיק מגוון אפשרויות מעקב אשר יעמידו 
עובדיו.  עם  היחסים  במערכת  יתרון  בעמדת  אותו 
ולצורך  שלו  העבודה  מקום  על  השמירה  בשם  כך, 
מעקב אחר תפוקת העובדים, יכול המעסיק לפרוס 
מצלמות מעקב במרחבים שונים של מקום העבודה, 
לעיין בתכתובות דואר אלקטרוני של העובד, להאזין 
לשיחות, ולאסוף מגוון נתוני תקשורת אודות העובד 
הסלולארי  הטלפון  באמצעות  מיקום,  נתוני  כגון   -
נתוני  ברכב,  שמותקן  האיתוראן  או  לו  שסופק 

גלישה באינטרנט ועוד.
כיום, מרבית פעולות אלו יהיו בגדר מעקב בלתי 
חוקי אחר העובד, ללא הסכמתו מדעת לכך. יתרה 
העובד,  אודות  השונים  הנתונים  באיסוף  די  מכך, 
ללא שימוש בהם, במערכות המחשוב של המעסיק, 
כדי להוות פוטנציאל רב לפגיעה בפרטיותו, אף אם 
שימוש  כדי  ותוך  העבודה  בזמן  נאספו  אלו  נתונים 
העובד.  לרשות  המעסיק  שהעמיד  באמצעים 
של  שביכולתו  הפעולות  הגבלת  כי  המסקנה  מכאן 

המעסיק לנקוט הינה חלק מההגנה הלגיטימית על 
פרטיות העובד.

אמצעים חיוניים, טיפול נכון
במקום  לפרטיות  העובד  של  זכותו  לעומת 
עבודתו, עדיין עומד הצורך הלגיטימי של המעסיק 
ויעיל.  תקין  עבודה  מקום  ולנהל  עסקו  על  להגן 
בתוך כך, לעיתים נדרש המעסיק לנקוט באמצעים 
העובד,  של  בפרטיותו  לפגוע  כדי  בהם  יש  שאמנם 
אך הינם חיוניים לניהול מקום העבודה, כגון איסוף 
נתונים על מיקומם של עובדי שטח, כדי לנהל את 
או  לוח הזמנים שלהם לטובת לקוחות או ספקים, 

עיון במיילים דחופים של עובד שנעדר מהעבודה. 
דרך הטיפול הנכונה בסוגיה, הינה גיבוש והסדרה 
וניסוח  עובדיו,  מול  אל  המעסיק  צרכי  של  מראש 
תקנון מדיניות פרטיות ברור שיופץ בקרב העובדים, 
מידה  באותה  והסכמתם.  חתימתם  לידיעתם, 
של  ההעסקה  להסכם  לנספח  להפוך  התקנון  יכול 
להמשיך  המעסיק  יוכל  כך  בעסק.  חדשים  עובדים 
ולנהל את עסקו בשקיפות, לפגוע בפרטיות עובדיו 
מטענות  ולהימנע  וידוע,  דרוש  שהדבר  היכן  רק 

שיפנו אליו העובדים בעניין בעתיד.  
לקביעת  העיקרי  המשפטי  המקור  כאמור, 
כמו  עבודתו,  במקום  לפרטיות  העובד  של  הזכויות 
ההסכמה  מרכיב  על  מבוסס  שלהן,  הגבולות  גם 
לפגיעה בפרטיות, כפי שזכה לפרשנות על-ידי בית-
ולאחר  איסקוב  טלי  בעניין  לעבודה  הארצי  הדין 
מכן על-ידי רמו"ט. נושא חשוב זה נעדר התייחסות 
מפורשת בחוק. אין ספק שראוי כי המשק יתנהל על 
בסיס  על  ולא  המחוקק  של  מפורשת  אמירה  סמך 
להרחיק  גם  לעיתים  שנוטות  משפטיות  פרשנויות 

לכת.

הכותב הינו עו"ד מומחה בדיני הגנת פרטיות, 
לשון הרע ותקשורת, העומד בראש משרד עורכי-
הדין דן חי ושות'

בהמתנה למחוקק

עו"ד דן חי
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בשל היחסים הבלתי שוויוניים בין העובד 
למעסיק, נקבע כי על הסכמה לפגיעה 
בפרטיות לעמוד בכמה דרישות: עליה 

להתקבל מראש ולא בדיעבד, מרצון חופשי, 
במפורש ולא מכללא, ולטובת תכלית ראויה



עו"ד הילה פורת

www.Anet.co.il

החודש שהיה ב—

כ-3.4  הינו  ביטוח  כלל  של  השוק  שווי   
מיליארד שקלים, נכון לסוף מרץ 2013 כך 
יועצים  קנה  פאהן  של  דעת  מחוות  עולה 
שנערכה עבור חברת האם, אי.די.בי פתוח. 
אי.די.  את  שייצג  לביא,  צורי  עו"ד  כי  יצוין 
בי בדיון בבית המשפט בנוגע למשבר אליו 
כי  המשפט  לבית  מסר  הקבוצה,  נקלעה 
האנליסט של פסגות יצא בהערכת שווי של 
כלל ביטוח לפי 4.4 מיליארד שקלים, ואילו 
על  הגבוה  הקיצון  בתרחיש  השווי  הערכת 

ידי טאסק הינה 3.7 מיליארד שקלים.

עו"ד  המסחר,  לשכות  איגוד  נשיא   
אוריאל לין, הצר על כך שהוועדה לבחינת 
את  המלצותיה  מתחום  הוציאה  הרגולציה 

הרגולטורים הפיננסיים. 

 מגדל דיווחה על כוונתה לחלק דיבידנד 
מדובר  שקלים.  מיליון   200 של  בהיקף 
בדיבידנד המהווה כמחצית מרווחי החברה 
שנרשמו במהלך 2012. דירקטוריון החברה 
של  מיוחדת  ואסיפה  החלוקה,  את  אישר 
 2013 במאי  ל-21  נקבעה  המניות  בעלי 

לצורך אישורה.

 אגף שוק ההון מתניע את מהלך מדידת 
ופונה  מוסדיים  גופים  ללקוחות  השירות 
לספקים חיצוניים בתחום הסקרים ואיסוף 
על   )RFI( מידע  לקבל  בבקשה  המידע, 
הכרוכות  והעלויות  המדידה  מאפייני 
בביצועה. במסגרת הפעילות, מעוניין האגף 
הספק,  באמצעות  רציף,  באופן  למדוד 
בתצורת לקוח סמוי ובסקרי שביעות רצון 

את רמת השירות הניתן ללקוחות.

 בכוונת מגדל להעביר בקרוב את פעילות 
איחוד ישיר לידי סוכנים עצמאים העובדים 
זאת בהמשך להודעתו  ואליהו,  מגדל  מול 
לאחר  וחצי  כחודשיים  אליהו,  שלמה  של 
העברת השליטה בחברה לידיו, כי החברה 
רכב  ביטוחי  של  הישירה  במכירה  תפסיק 

ודירות.

כספית  קרן  השיקה  ערך  ניירות  רשות   
המותאמת לשיווק גם על ידי סוכני ביטוח- 
ההשקעות  מנהל  לביא,  דודי  הודיע  כך 
אותה  כספית,  קרן  הינו  הקפ"מ  ברשות. 
מנסה הרשות לקדם כבר זמן רב אך בקרב 
בשל  התעוררות  נרשמה  לא  עדיין  הציבור 
השקעות  מפני  החשש  לצד  מודעות  חוסר 
בשוק ההון. לדברי לביא, בעוד ניתן לקבל 
של  בשיעור  בפק"מ  שנתית  תשואה  היום 
0.5% בלבד, שוק ההון מציע חלופות שגם 
גבוהה  תשואה  בצדן  אך  אפסי,  סיכון  בהן 

הרבה יותר.

בחיי העובד תקופות שונות 
במעגל העבודה — מילואים, 

לידה וחולי | מה נדרש המעסיק 
להפריש למכשירי החיסכון 

הפנסיוני השונים בתקופות אלו?

למעביד ח מכתיבים  השונים  העבודה  וקי 
לקופת  הפרשות  לעניין  שונות  הוראות 
גמל / קרן פנסיה / קרן השתלמות בעבור 
מגיעים  אינם  הם  בהן  שונות  בתקופות  עובדים 
לעבודה. מה קובע החוק לגבי תקופות בהן העובד 
 / משרת במילואים, עובדת נמצאת בחופשת לידה 
עבודה  תאונת  בעקבות  נעדר  עובד  הריון,  שמירת 
תשלום,  ללא  חופשה  בתקופת  פגיעה,  דמי  ומקבל 
ומקבל  מחלה  עקב  נעדר  עובד  בה  בתקופה 
ממעבידו דמי מחלה, או בתקופה בה העובד נמצא 

בחופשה שנתית.

שירות מילואים
חוק הביטוח הלאומי קובע כי מעביד ועובדיו, 
לקופת  תשלומים  לשלם  שנהגו  בלבד,  מעביד  או 
תגמולים או לקופת פנסיה או לקופה או לקרן כיוצא 
מילואים,  לתגמולי  הזכאי  והעובד  המעביד  באלה, 
חייבים  יהיו  העניין,  לפי  הכל  בלבד,  המעביד  או 
להמשיך לשלם תשלומים לאותה קופה או לאותה 
קרן בעד פרק הזמן שהעובד שירת במילואים, כאילו 

העובד המשיך לעבוד כרגיל.

שירות של מגויס חוץ 
אצל בעל מפעל

חוק שירות עבודה בשעת חרום קובע כי במקרה 
נהגו  בלבד,  המעביד  או  ומעבידו  חוץ  מגויס  בו 
לשלם תשלומים לקופת גמל ימשיך המעביד לשלם 

החוץ  מגויס  משרת  שבה  התקופה  בעד  תשלומים 
אצל בעל המפעל, והכל בשיעור ולפי שכר העבודה 
כאילו הוסיף מגויס החוץ לעבוד אצל מעבידו, והכל 
הרחבה  בצו  או  הקיבוצי  בהסכם  נקבעו  לא  אם 

הוראות מיטיבות לעניין זה לגבי מגויסי חוץ.
עבודה  לשירות  לצו  שנקרא  מי   - חוץ  מגויס 
קיומיים  שירותים  למתן  במפעל  או  חיוני  במפעל 
)כהגדרתם בחוק( שאינו מועסק במפעל כשכיר או 

כעצמאי.

חופשת לידה / שמירת הריון
עובדת  או  עובד  כי  קובע  נשים  עבודת  חוק 
 — הלאומי  הביטוח  חוק  לפי  לידה  לדמי  הזכאים 
דמי לידה, או עובדת הזכאית לגמלת שמירת הריון 
או  ומעבידם  והם  הריון,  שמירת  גמלת   - חוק  לפי 
גמל,  נהגו לשלם תשלומים לקופת  המעביד בלבד, 
התקופה  בעד  תשלומים  לשלם  המעביד  ימשיך 
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שבעדה שולמו דמי הלידה או גמלת שמירת ההריון, 
לפי העניין, ובלבד שהעובדת או העובד שילמו בעד 
עליהם,  החלים  התשלומים  את  האמורה  התקופה 
והכל  האמורות,  הזכויות  להבטחת  חלים,  אם 
בשיעורים ולפי שכר העבודה כאילו הוסיפו העובדת 

או העובד לעבוד בתקופה האמורה.
לצורך  בחוק  נדרש  הריון  שמירת  של  בתקופה 
המעביד  אצל  עבדו  העובד  או  העובדת  כי  הזכאות 
לפני תחילת ההריון  לפחות בתכוף  שישה חודשים 

של העובדת או של בת זוגו של העובד, לפי העניין.
לצורך  בחוק  נדרש  לידה  דמי  של  בתקופה 
המעביד  אצל  עבדו  העובד  או  העובדת  כי  הזכאות 
לפני תחילת ההריון  לפחות בתכוף  שישה חודשים 
כל  ביניהם  ומעביד  עובד  יחסי  כי התקיימו  ובנוסף 

תקופת ההריון.
נשים,  עבודת  תקנות  לתוקפן  נכנסו  ב-2008 
המסדירות את המועדים והכללים לתשלום לקופות 

הגמל והן חלות על מי שזכאי לגמלה לשמירת הריון 
או לדמי לידה.

ההוראות העיקריות בתקנות
במשכורת  עובד/ת  בגין   - עבודה  שכר  הגדרת   
)עובד שעיקר גמול עבודתו, משתלם על בסיס של 
חודש או של תקופה ארוכה יותר( — יש להעביר 
או  החודשי  העבודה  שכר  בסיס  על  תשלומים 
על  העולה  תקופה  בעד  המשתלם  העבודה  שכר 

חודש.
בגין עובד/ת בשכר )עובד שאינו עובד במשכורת, 
וכיוצ"ב(  ימים   / שעות  בסיס  על  עובד   - למשל 
העבודה  שכר  בסיס  על  תשלומים  להעביר  יש   -
החודשים  בששת  העובד/ת  שכר  של  הממוצע 
המעביד,  אצל  בפועל  העובד/ת  עבד/ה  שבהם 
 / לידה  לדמי  זכאי/ת  שבעדה  לתקופה  שקדמו 

לגמלה לשמירת הריון.

 - הגמל  לקופת  משלם  המעביד  רק  בו  במקרה   
תשלומים  לשלם  בלבד  המעביד  נהג  בו  במקרה 
תשלומים  לשלם  המעביד  ימשיך  גמל,  לקופת 
עליו,  החלים  הכללים  ולפי  במועדים  כאמור 
הוסיפו  כאילו  העבודה  שכר  ולפי  בשיעורים 
הם  שבעדה  בתקופה  לעבוד  העובד  או  העובדת 
או בתקופה שבעדה העובדת  לידה  לדמי  זכאים 

זכאית לגמלה לשמירת הריון.

משלמים  וגם העובד/ת  המעביד  גם  בו  במקרה   
לקופת הגמל

 בתקופה שבה העובדת זכאית לשמירת הריון:
עליו  החלים  התשלומים  את  ישלם  המעביד   +
זכאית  העובדת  שבה  בתקופה  כאמור 
ויעביר לקופת הגמל  לגמלה לשמירת הריון 
לא  תקופה,  באותה  העובדת  תשלומי  את 
ימי עבודה מהיום שבו העובדת  יאוחר מ-7 
הפקידה את התשלומים החלים עליה אצלו.

זכאית  היא  שבה  בתקופה  תפקיד,  העובדת   +
התשלומים  את  הריון,  לשמירת  לגמלה 
לא  חודש,  בכל  מעבידה,  אצל  עליה  החלים 
שבשל  חודש  בכל  התשיעי  מהיום  יאוחר 
כי  יודגש  מהעבודה.  נעדרה  ההריון  שמירת 
גם אם העובדת הפקידה את תשלומיה אצל 
המעביד  על  יותר,  מאוחר  במועד  המעביד 
לשלם את התשלומים החלים עליו כמפורט 
על  החלים  התשלומים  את  ולהעביר  לעיל 
עבודה  ימי   7 בתוך  הגמל  לקופת  העובדת 
תשלומיה  את  העובדת  שהפקידה  מיום 

אצלו.
 בתקופה בה העובד/ת זכאים לחופשת לידה:

עליו  החלים  התשלומים  את  ישלם  המעביד   +
כאמור בתקופה שבה הם זכאים לדמי לידה 
ויעבירם לקופת הגמל את תשלומי העובד/ת 

באותה תקופה.
 תשלומים החלים על העובד/ת:

האחרון  מהשכר  הניתן,  ככל  ינכה,  המעביד   +
יציאתם  לפני  לעובד  או  לעובדת  שישלם 
לחופשת לידה, סכום שלא יעלה על שיעורי 
על  החלים  הגמל  לקופת  התשלומים 
העובדת או העובד בעד שני חודשי עבודה, 
גמל  לקופת  התשלום  ניכוי  על  נוסף  וזאת 
החודש  בעבור  העובד  או  העובדת  על  החל 

שבעדו משתלם השכר האמור.
יתרת התשלומים החלים על עובדת או  + את 
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עובד בתקופת חופשת הלידה אשר לא נוכו 
העובד  או  העובדת  ישלמו  לעיל,  כאמור 
עבודה  שכר  חשבון  על  מקדמות  באמצעות 

שישלם להם המעביד לצורך זה.
+ המעביד ישלם את התשלומים החלים עליו, 
בכל חודש, במהלך התקופה שבעדה זכאים 
הגמל  לקופת  ויעביר  לידה  לדמי  העובד/ת 
באותה  העובד  או  העובדת  תשלומי  את 
את  משלם  היה  שבהם  במועדים  תקופה 
חופשת  אילולא  האמורים  התשלומים 

הלידה.

 המעביד ימסור לעובד/ת הודעה בדבר ההוראות 
שצורף  הטופס  נוסח  לפי  לעיל,  המפורטות 

לתקנות, כדלקמן:
לעובדת - בתוך זמן סביר מיום שנודע לו על דבר 

הריונה.
הודיע  שהעובד  מיום  סביר  זמן  בתוך   - לעובד 

למעביד כי בכוונתו לצאת לחופשת לידה.

 תקנות אלה מוסיפות על זכויותיהם של עובד/ת 
חוזה  קיבוצי,  הסדר  קיבוצי,  הסכם  דין,  מכוח 

עבודה או נוהג ובוודאי לא גורעות מהן.

 עד שנת 2008 )תחילת תוקפן של התקנות( חלות 
שעובדת  למקרה  )רלוונטי  הבאות  ההוראות 

מגישה תביעה בגין תקופת העבר(:

חופשת לידה
חוק עבודת נשים, שבוטל ב-2008, קובע כי עובדת 
והיא  הלאומי  הביטוח  חוק  לפי  לידה  לדמי  הזכאית 
תשלומים  לשלם  נהגו  בלבד  המעביד  או  ומעבידה 
להבטחת פנסיה או לקרן השתלמות, ימשיך המעביד 
דמי  שולמו  שבעדה  התקופה  בעד  תשלומים  לשלם 
התקופה  בעד  שילמה  שהעובדת  ובלבד  הלידה 
חלים,  אם  עליה,  החלים  התשלומים  את  האמורה 
ולפי  בשיעורים  והכל  האמורות,  הזכויות  להבטחת 
שכר העבודה כאילו הוסיפה העובדת לעבוד בתקופה 
נשים  עבודת  לתקנות  בהתאם  זאת  האמורה. 

)הבטחת פנסיה מ-1991, שבוטלו אף הן ב-2008.
העובדת  לבין  שבינו  המעביד  על  חל  האמור 
ההריון  תקופת  כל  ומעביד  עובד  יחסי  התקיימו 
לפני  לפחות  חודשים  שישה  אצלו  עבדה  והעובדת 
חובת  זה  סעיף  פי  על  כי  יודגש,  ההריון.  תחילת 
המשך התשלומים היא רק להבטחת פנסיה או לקרן 
השתלמות. לפיכך, עד ל-1.9.2008 לא היתה חובה 
על מעביד להפריש כספים לקופת גמל של עובדת 

אלא  לידה,  בחופשת  נמצאת  היא  בה  בתקופה 
לקצבה  אפשרות  הכוללת  גמל  בקופת  מדובר  אם 
ל"הבטחת  בתשלומים  שמדובר  לטעון  ניתן  )שאז 
לבין  העובדת  בין  אחרת  הוסכם  אם  או  פנסיה"(, 
הסכם  ישנו  באם  או  אישי,  עבודה  בחוזה  המעביד 
או הסדר קיבוצי החל על הצדדים וקובע אחרת, או 

קיים נוהג אחר במקום העבודה.

שמירת הריון
כי  קובע  מ-5.9.07(  החל  )שחל  נשים  עבודת  חוק 
ההריון,  בחודשי  מעבודתה  להיעדר  רשאית  עובדת 
אם אישר רופא בכתב כי מצבה הרפואי לרגל ההריון 
כדין  זו  היעדרות  דין  שאישר.  ובמידה  זאת  מחייב 
זכאית  כן העובדת  היעדרות מפאת מחלה, אלא אם 
לגמלה לשמירת הריון לפי חוק הביטוח הלאומי בעבור 
תקופה זו, או שהיא זכאית לתשלום בשל ההיעדרות 

מכוח דין אחר, הסכם קיבוצי או חוזה עבודה.

במקרה שהעובדת אכן זכאית לקבלת דמי מחלה 
עבורה  להפריש  להמשיך  המעביד  על  ממעבידה, 
הפרשות סוציאליות. בתיקון זה לחוק עבודת נשים 
הוגדרו גם מצבים נוספים הנחשבים כשמירת הריון 
שהיעדרות בגינם נחשבת כחופשה ללא תשלום ולא 

כהיעדרות מפאת מחלה, על המשתמע מכך.

הורה מאמץ, הורה מיועד והורה 
במשפחת אומנה

הורה  על  מאמץ,  הורה  על  תחול  לחוק  ההוראה 
בשינויים  אומנה,  במשפחת  הורה  ועל  מיועד 
הליך  הופסק  לא  עוד  כל  רלוונטיים,  ובהתאמות 
האימוץ או האומנה או היריונה של האם הנושאת, 
הורים  הינם  הזוג  בני  ושני  במידה  העניין.  לפי 
במשפחת  הורים  או  מיועדים  הורים  מאמצים, 
בני  משני  אחד  על  רק  אלה  הוראות  יחולו  אומנה, 

הזוג, לפי בחירתם.

היעדרות בעקבות תאונת 
עבודה בה מקבל העובד דמי 
פגיעה / חופשה ללא תשלום

להפרשות  התייחסות  כל  אין  העבודה  בחוקי 
בהן  בתקופות  המעביד  מצד  כלשהן  סוציאליות 
העובד נעדר עקב תאונת עבודה ומקבל דמי פגיעה 
או בתקופה בה העובד נמצא בחופשה ללא תשלום, 
תשלום  ללא  חופשה   / מעבידו  בהסכמת  שלקח 

לאחר חופשת לידה.
חייב  אינו  המעביד  לפיה  פרשנות  תיתכן  לפיכך, 

 / השתלמות  קרן   / פנסיה  לקרן  כספים  להפריש 
אלא  אלה,  בתקופות  גמל  קופת   / מנהלים  ביטוח 
אם הוסכם אחרת בין העובד למעביד בחוזה אישי, 
על  החל  הרחבה  צו   / קיבוצי  הסכם  ישנו  באם  או 
במקום  אחר  נוהג  קיים  או  אחרת,  וקובע  הצדדים 
העבודה. בצו ההרחבה לביטוח פנסיוני מקיף במשק 

אין התייחסות להפקדות בתקופות הנ"ל.
בית  של  דין  פסק  פי  על  כי  יצוין,  זאת  עם  יחד 
הדין האזורי לעבודה בתל אביב מ- 2011, במקרה 
בו לא קיימת הסכמה ברורה מראש אימתי מחויב 
מעביד להמשיך ולהפריש לקרן פנסיה, הדבר ייעשה 
ומעביד,  עובד  יחסי  להתקיים  ממשיכים  עוד  כל 
ובלבד שהפסקת העבודה בפועל היתה בעל כורחו 
וכך הוא  ומטעמים הקשורים בעבודתו,  של העובד 

המקרה של תאונת עבודה.

היעדרות עקב מחלה בה מקבל 
העובד ממעבידו דמי מחלה

מחלה  דמי  "דין  כי  קובע  מחלה  דמי  חוק 
לכל  עבודה  שכר  כדין  מעביד  מאת  המשתלמים 
דבר". על כן, בתקופה בה עובד נעדר מעבודתו עקב 
להמשיך  המעביד  על  מחלה,  דמי  ומקבל  מחלה 

להפריש עבורו הפרשות סוציאליות.

חופשה שנתית
חופשה,  "דמי  כי  קובע  שנתית  חופשה  חוק 
דבר  לכל  דינם  חופשה,  ותמורת  חופשה  פדיון 
נעדר  עובד  כן, בתקופה בה  על  כדין שכר עבודה". 
מעבודתו עקב חופשה שנתית ומקבל דמי חופשה, 
הפרשות  עבורו  ולהפריש  להמשיך  המעביד  על 

סוציאליות.
יחד עם זאת, בגין רכיב פדיון החופשה המשתלם 
בגין  מעביד,  עובד  יחסי  שנותקו  לאחר  לעובד 
לבצע  חייב  אינו  המעביד  נוצלו,  שלא  חופשה  ימי 
בין  אחרת  הוסכם  אם  אלא  סוציאליות,  הפרשות 
עודפת  כזכות  אישי,  עבודה  בחוזה  למעביד  העובד 

אשר הוסכמה על הצדדים בצורה מפורשת.

תע"א 3488/07 חנוך חשאי נ' דן רכב ותחבורה ד.ר.ת. בע"מ, ניתן 

ביום 10.4.2011, ע"י כב' השופט ד"ר י. לובוצקי ונ.ע. מר י. כהן

הכותבת הינה מנהלת ובעלת משרד עורכי 
דין הילה פורת ושות', המתמחה במתן שירותים 
משפטיים למעסיקים בתחום דיני העבודה, 
מנהלת פורטל עולם העבודה ומחברת הספרים 
דיני עבודה — המדריך המלא וחוזים והסכמים 
בדיני עבודה
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הגשת תביעה לביטוח הלאומי מצריכה הכרה בהליכים הפרוצדורליים 
והבירוקרטיים המתקיימים במוסד - מה שעשוי לעשות את ההבדל בין 

אישור הבקשה לבין דחייתה

לסיפורים ב עדים  אנו  האחרונות  שנים 
והאטום  המשפיל  יחסו  את  המתארים 
האנשים  כלפי  לאומי  לביטוח  המוסד  של 
הזקוקים לו ביותר. אין ספק כי עדיף שלא להזדקק 
הדבר  אין  לרוב,  אולם  מהמוסד,  לסיוע  לעולם 
ולכן חשוב בכל זאת להכיר את פועליו,  בשליטתנו 

תפקידו והאופן בו רצוי להתמודד עמו.
למוסד  תביעות  אלפי  מאות  מוגשות  שנה  מידי 
ואחת  נדחה  מהן  מבוטל  לא  אחוז  לאומי.  לביטוח 
והיכרות  ידיעה  לחוסר  קשורה  לדחייה  הסיבות 
אי  גם  כמו  ותקנותיו,  הלאומי  הביטוח  חוק  עם 
היכרות עם ההליכים הפרוצדורליים והבירוקרטיים 

המתקיימים במוסד.
לביטוח  לתביעה  עילה  קיימת  מקרים  באילו 
לאומי, כיצד מגישים תביעה, ממה צריך להיזהר ועל 

מה חשוב להקפיד? להלן עיקרי התשובות.

נכות מעבודה
עבודה  תאונת  מגדיר  הלאומי  הביטוח  חוק 
כתאונה שאראה לאדם כתוצאה מעבודתו, תוך כדי 
כוללת  עבודה  תאונת  כעצמאי.  או  כשכיר  עבודתו 
גם את כל הפעילות הרחבה הקשורה בעבודה, החל 
בנסיעה למקום העבודה בשעות העבודה או בדרך 
כתאונת  חוק  פי  על  מוגדר  האירוע  כאשר  הביתה. 
לביטוח  המוסד  את  לתבוע  זכאי  הנפגע  עבודה 
הראשונה  מהתקופה  החל  פיצוי,  ולקבל  לאומי 
שלאחר האירוע וכלה בפיצוי בגין הנכות לצמיתות, 
אם נקבעה כזו. הפיצוי הינו מענק או קצבה חודשית, 
רפואיות  בוועדות  שנקבע  הנכות  לשיעור  בהתאם 

הפועלות מכוח חוק במסגרת הביטוח הלאומי.
עקב  פיצויים  לקבל  כדי   - התביעה  הגשת  אופן 
למוסד  תביעה  להגיש  יש  עבודה  בתאונת  פגיעה 
"תביעה  שנקרא:  טופס  גבי  על  לאומי  לביטוח 
בעבודה".   פגיעה  על  והודעה  פגיעה  דמי  לתשלום 
מתי  הפגיעה,  מהות  את  לציין  יש  זה  טופס  גבי  על 
וכיצד קרתה, ואת פרטי נזקי הגוף שנגרמו כתוצאה 
ממנה. לאחר הגשת הטופס לביטוח לאומי, המוסד 
מודיע  ואחריו  הפגיעה  נסיבות  לגבי  בירור  עושה 
החליט  אם  מכתב  באמצעות  התביעה  למגיש 
להכיר בפגיעה או לדחותה. דמי הפגיעה משולמים 

לתקופה מקסימאלית של 90 יום.

הנפגע  יכול  הפגיעה  ממועד  יום   90 לאחר 
להגיש בקשה להכיר בו כ"נכה נזקק" במידה והוא 
רפואית  ועדה  לעבודה.  כושר  אי  של  במצב  עדיין 
שתבדוק אותו יכולה להכיר בו כנכה נזקק לתקופה 
ימשיך  הוא  במהלכה  חודשים,   4 של  מקסימאלית 

לקבל דמי פגיעה מלאים. 
לאומי  לביטוח  להגיש  הנפגע  רשאי  שלב  בכל 
"תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה", שבעקבותיה 
את  הקובעת  רפואית  ועדה  ידי  על  לבדיקה  יוזמן 
גובה הנכות לה זכאי הנפגע לפי טבלאות המפורטות 

בתקנות הביטוח הלאומי.
כנובעת  בפגיעה  במקרה שהמוסד מסרב להכיר 
מהעבודה עומדת יכול הנפגע לפנות בתביעה לבית 
בפגיעה  הכרה  במסגרתה  ולתבוע  לעבודה  הדין 

כ"פגיעה בעבודה". 
במידה ובית הדין קובע בעזרת מומחים רפואיים 
רשאי  בעבודה,  בפגיעה  מדובר  אכן  כי  מטעמו 
הנפגע להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה 
שתיקבע  רפואית  ועדה  בפני  לבדיקה  יוזמן  והוא 
בתקנות  המפורטים  הקריטריונים  לפי  נכותו  את 

הביטוח הלאומי. 

מחלת מקצוע / מיקרוטראומה 
קיימת עילה לתביעה מביטוח לאומי כאשר אדם 
מוגדרת  מחלות  ברשימת  )המופיעה  במחלה  חלה 
עבודתו,  עקב  הלאומי(  הביטוח  בתקנות  שנקבעה 
בדרך כלל בעקבות חשיפה לתנאי עבודה "מזיקים" 
אחד  כל  אשר  קטנים  אירועים  של  שרשרת  או 
התרחשותם  רצף  אולם  נזק,  יוצר  אינו  לכשעצמו 

גרם לנזק מצטבר. 
מקצוע/  מחלת  בגין  התביעה  הגשת  אופן 
בגין  תביעה  הגשת  להליך  זהה  מיקרוטראומה 

תאונת עבודה.

נכות כללית
לביטוח  למוסד  תביעה  להגיש  רשאי  אדם  כל 
מסוים  לאירוע  קשר  ללא  רפואי,  מצב  בגין  לאומי, 
מותנית  כללית  נכות  לקצבת  הזכאות  תאונה.  או 
הינם  הקריטריונים  הרפואי.  המצב  בחומרת 
ידי  על  שתקבע  רפואית  נכות  להוכיח  יש  נוקשים: 
בזכויות  המזכות  הנכויות  הלאומי.  הביטוח  רופא 

הינן לפחות קביעת נכות מצטברת של 60% או 40%, 
אם מתוכם 25% מקורם בליקוי אחד. כאשר מדובר 
בעקרת בית, שיעור הנכות המינימאלי לצורך זכאות 
של   50% בשיעור  להיות  צריך  הכספיות  הזכויות 
פגיעה ביכולת להשתכר או לתפקד במשק הבית. מי 
שיימצא זכאי לקצבת "נכות כללית" יהיה זכאי גם 

להטבות סוציאליות וכספיות נוספות ומשמעותית.
תביעה לנכות כללית ניתן להגיש על גבי טפסים 
בו  למלא,  יש  אותם  לאומי  לביטוח  המוסד  של 
יצוינו, בין היתר, הפגיעות הגופניות ופרטים הנוגעים 

לתנאי הזכאות, כולל מצב תעסוקתי בהווה ובעבר.

ערעורים ועצות
מילוי טפסי התביעה אינו משימה פשוטה ולחלק 
מהתובעים מדובר במשימה כמעט בלתי אפשרית. 
בסיכויי  לפגוע  עלול  טעויות  עם  או  שגוי  מילוי 
ולהקפיד  זמן  לכך  להקדיש  חשוב  לכן  התביעה, 

למלא כראוי את כל הסעיפים. 
התביעה  סיכוי  את  להגדיל  מנת  על  בנוסף, 
להתקבל, התובע חייב לשמור היטב את כל התיעוד 
והמסמכים הרפואיים הנוגעים למחלתו או פציעתו 
חשוב  הרפואיים.  לטיפולים  ועד  מבדיקות  החל   -
בין  הקשר  לגבי  מומחים  רופאים  עם  להיוועץ 
כיוון שלעיתים קרובות תביעות  והמחלה,  העבודה 
יכולות להידחות עקב אי הוכחת קשר סיבתי ביניהן.
אם התביעה נדחית, קיימת אפשרות לערעור מול 
בין אם בהליך המנהלי של  המוסד לביטוח לאומי. 
קביעת הזכויות ובין אם על שיעור הנכות הנקבעת 
מול  להופיע  ליכולת  הרפואית.  הוועדה  ידי  על 
הוועדה מצוידים בנתונים רפואיים הולמים וטענות 
משפטיות רלוונטיות עשויה להיות חשיבות מכרעת 

בסיכויי קבלת הערעור או דחייתו.
ארוך,  הוא  לאומי  לביטוח  המוסד  מול  התהליך 
את  לעשות  שעשוי  מה  מייאש.  ולעיתים  מתיש 
וליווי של איש מקצוע בכל אחד  ייעוץ  ההבדל הוא 
הגשת  של  המוקדמים  מהשלבים  החל  מהשלבים, 
ניסוח  הרלוונטיים,  המסמכים  איסוף  הבקשה, 
הוועדה  מול  הופעה  לקראת  ההכנה  ועד  הפנייה 
עשוי  לאומי  לביטוח  בתביעות  מומחה  הרפואית. 
לעשות את ההבדל המשמעותי בין אישור הבקשה 
לבין דחייתה. החשוב ביותר הוא לא לאבד תקווה, 

להיות סבלנים ולהאמין שזה אפשרי. 

הכותב הינו עו"ד מומחה בדיני נזיקין, תאונות 
וביטוח, ממשרד עו"ד עמיקם חרל"פ ושו"ת

לצוף מעל הביורוקרטיה

עו"ד עמיקם חרל"פ
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סיום  על  ביטוח  לכלל  הודיע  קפלן  אביגדור   1
כוונתו  רקע  על  הדירקטוריון  כיו"ר  תפקידו 
טרם  הדסה.  הרפואי  המרכז  למנכ"ל  להתמנות 

נקבע המועד בו יסיים את תפקידו. 
מושבו של מנכ"ל הדסה ריק זה כבר כ-4 חודשים. 
ועדת האיתור של דירקטוריון בית החולים, בראשו 
המוסד  מנכ"ל  לשעבר  דומיניסיני,  אסתר  עומדת 
לביטוח לאומי, בוחנת כמה מועמדים. ההערכות הן 

שקפלן ייבחר לתפקיד המאתגר. 

הגיל  מחלקת  למנהלת  מונתה  קלדרון  ענת   
ומוצרים  עסקים  בתחום  פרישה  ותכנון  השלישי 
בר- שלומי  את  תחליף  קלדרון  מבטחים.  במנורה 
האחרון  בתפקידה  מהחברה.  לאחרונה  שפרש  לב 
תגמול  והסדרי  פרישה  פרימיום,  מערך  את  ניהלה 

בכירים במבטח סימון.

מכירות  מחלקת  למנהלת  מונתה  חור  בן  אילה   
דרכה  את  החלה  חור  בן  בשגריר.  ביטוח  וקשרי 
בשגריר ב-2012 לאחר שמילאה שורה של תפקידים 

בתחום הביטוח בסוכנויות לביטוח.

2 פרופ' עודד שריג, הממונה על שוק ההון, ביטוח 
תום  לפני  עוד  מתפקידו  לפרוש  צפוי  וחיסכון, 
לסיומה  להגיע  שעתידה  שנים,  ה-5  בת  הקדנציה 
רצונו  על  יודיע  שריג  הנראה,  ככל   .2015 בינואר 
לסיים את תפקידו כבר במהלך השנה הקרובה, ולא 

ישלים את תקופת הקדנציה במלואה.

השנים   5 במהלך  שכיהנה  פרידמן,  אירה   3
השקעות  ניהול  פישמן  תמיר  כמנכ"ל  האחרונות 
של  הנאמנות  קרנות  וחברת  הגמל  פעילות  ויו"ר 
החברתי  הבנק  מיזם  את  להוביל  נבחרה  הקבוצה, 
ידי האגודה השיתופית  הראשון. בבנק, המוקם על 
על  המפקח  לשעבר  שורר,  דורון  ביוזמת  אופק 
שצפוי  מה  בעליו,  יהיו  החשבונות  בעלי  הביטוח, 

לייצר עמלות נמוכות ותנאים נוחים.

4 כלל ביטוח הודיעה על שורה של מינויים בסניף 
רן אמיר מונה לסמנכ"ל ומנהל הסניף.  'סוכנויות'. 

בתפקידו הקודם כיהן כמנהל יחידת מנהלי הסדרים 
שוורץ  עמית  ת"א;  במרחב  עסקי  פיתוח  וכמנהל 
מונה למנהל יחידת בתי סוכנים. בתפקידו האחרון 
בחברה כיהן כמנהל תחום פרט, פנסיה וגמל; ג'ורג' 
דיק מונה למנהל יחידת מנהלי הסדרים. בתפקידו 
האחרון בחברה כיהן כמנהל פיתוח עסקי ופעל מול 

מנהלי ההסדרים.

יועצים  חורב  למשרד  הצטרפה  צור  בן  אסתי   
על מנת להרחיב את פעילות החברה בתחום ייעוץ 
ביטוח בריאות לארגונים. בתפקידה הקודם ניהלה 
ביטוח  את  וכן  בהפניקס  נסיעות  ביטוח  תחום  את 

הבריאות הקבוצתי בחברה.

בדש  הפנים  כמבקר  ששימש  הלפרן,  דן  רו"ח   
התפטרותו.  על  ההשקעות  לבית  הודיע  איפקס, 
מיטב- ההשקעות  בית  מיזוג  השלמת  הוא  הרקע 
בריטמן-אלמגור,  דש, מאחר שמשרדו של הלפרן, 
משמש כרו"ח מבקר של כמה מקרנות הנאמנות של 

מיטב ניהול קרנות נאמנות. 

בכלל,  פרט  ביטוח  סמנכ"ל  חגאי-פריי,  אסף   
תחת  לאחרונה  שהחל  המפוטרים  לגל  מצטרף 

שרביטו של איזי כהן, המנכ"ל החדש. 

הפנים  למבקרת  מונתה  הירשמן  אתי  רו"ח   
שמואל  את  תחליף  הירשמן  מבטחים.  במנורה 
והודיע   ,2007 מינואר  החל  בתפקיד  שכיהן  שורץ, 
הירשמן  מהחברה.  לפרוש  החלטתו  על  לאחרונה 
בבית  ראשית  פנים  כמבקרת  לאחרונה  עד  כיהנה 

ההשקעות אקסלנס נשואה.

5 בחלוף ארבעה חודשים מאז סיימה את תפקידה 
כסמנכ"ל השיווק בכלל פנסיה וגמל, החלה מירית 
הסוכן  בבית  השיווק  למערך  שירות  להעניק  סקופ 

החדש מבית מיטב-דש ובניהולו של דן פנחסי. 

אפריקה  תמיר קזז, מנכ"ל אפי ארה"ב מקבוצת   
זרוע  ואת  הנדל"ן  פעילות  את  לנהל  מונה  ישראל, 

ההשקעות של כלל ביטוח בארה"ב.
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6 ועדת העבודה, הרווחה והבריאות אישרה פה 
אחד את מינויו של ח"כ חיים כץ )הליכוד ביתנו( 
ובפעם  ברציפות,  השנייה  בפעם  הוועדה  ליו"ר 

השלישית בסך הכל.

הגיש  השמאים,  איגוד  מנכ"ל  שפיגל,  אנטול   
מאז  בלבד  שנה  כעבור  זאת  התפטרותו,  את 
מונה לתפקיד. באגרת שנשלחה לחברי האיגוד, 
מסביר היו"ר עזרא שוהם, כי שפיגל ביקש לסיים 
איגוד  לנהל  אפשרות  שאין  בנימוק  תפקידו  את 

ללא תקציב.

חיפה  מחוז  למנהלת  מונתה  מורנו  מיכל   
ז"ל שנפטר  יוסי מלמד  והצפון בהכשרה, תחת 
להכשרה  הצטרפה  מורנו  עת.  בטרם  לאחרונה 
האחרון  בתפקידה  ושימשה  שנה  כ-15  לפני 
השנתיים  במהלך  הצפון  מחוז  מנהלת  כסגנית 
כראש  אף  בחברה  שימשה  בעבר  האחרונות. 

צוות חיתום. 

מערכות  למנהל  מונה  ברכה  צוקרמן  ויקטור   
מידע באנליסט שרותי ניהול השקעות.

צוקרמן יחליף את אמיר פלד. בתפקידו האחרון 
ההשקעות  בבית  מידע  מערכות  כמנהל  שימש 
לכן  קודם  משנתיים.  למעלה  במשך  מיטב 
בית  ישיר  שנים   3 במשך  דומה  בתפקיד  כיהן 

השקעות.

לפרוש  צפוי  בריאות,  קלי  מנכ"ל  רון,  ניר   7
מתפקידו לאחר שש שנות פעילות. רון, שמסכם 
הקודם  בתפקידו  כיהן  קלי,  בקבוצת  שנים   13
ניהול  קלי  של  והמכירות  השיווק  כסמנכ"ל 
פרישתו,  למועד  בסמיכות  פנסיוניים.  הסדרים 
במניות  רון  של  חלקו  את  קלי  קבוצת  תרכוש 

החברה.

השכר  על  הממונה  לשעבר  לוין,  אילן   
בהתאחדות  העבודה  אגף  לראש  מונה  באוצר, 
התעשיינים. זאת, כמחצית השנה לאחר מותו של 

אבי ברק ז"ל שכיהן בתפקיד.

יונתן ברודי חוזר להראל. לאחר כ-4.5 שנים,   
הבריאות  כאקטואר  ברודי  שימש  במהלכן 

במגדל, הוא שוב מונה לתפקיד זהה בהראל.

מפעילת  ארץ,  דרך  ליו"ר  מונה  טלמון  שי   8
'כביש 6', כארבעה חודשים לאחר שעזב את כס 
מנכ"ל כלל, לטובת איזי כהן. טלמון כיהן בעברו 
כחשב הכללי במשרד האוצר, ולאחר מכן כראש 

החטיבה העסקית בבנק הפועלים.

 קבוצת מגדל מצרפת לשורותיה את ירון דוויק, 
במארש,  עסקי  לפיתוח  בכיר  סמנכ"ל  לשעבר 
ביטוח  אגף  וראש  למנכ"ל  כמשנה  בעבר  שכיהן 
יואל  את  יחליף  דוויק  מבטחים.  במנורה  חיים 
זיו כמנכ"ל סוכנות קלאב +50 וינהל את פעילות 
הגיל  בתחום  חדשים"  "חיים  ומכירות  השטח 
ב-1  לתוקפו  ייכנס  המינוי  מגדל.  של  השלישי 

ביוני 2013.

שינויים  מוביל  שירביט,  מנכ"ל  ספיר,  גיל   9
השינויים  במסגרת  בחברה.  הארגוני  במבנה 
מנהלים  שורת  תחת  מחלקות  ואוחדו  בוטלו 
חדשה. פרט לשרונה שאתי, שתכהן כממונה על 
המינויים  כל  בחברה,  והציות  הפנימית  האכיפה 
הינם פנימיים. שאתי כיהנה עד כה כסגנית קצינת 
מונתה  סער  גל  עו"ד  מבטחים.  במנורה  הציות 
וליועצת  המשפטית  המחלקה  למנהלת 
המשפטית; עו"ד גלעד לדיזנסקי מונה לעוזר של 
מונה  טל  בני  עו"ד  החברה;  למזכיר  ושל  סער 
מיכה  הסמנכ"ל  הציבור;  תלונות  על  לממונה 
ומטה  אנוש  משאבי  למנהל  מונה  וידבסקי 
למנהלת  מונתה  גל  רבין  מיכל  עו"ד  החברה; 
רבין  של  לסגנה  מונה  טל  ניצן  התביעות;  מערך 
מדור  למנהלת  מונתה  אור  שדה  חן  עו"ד  גל; 
תביעות חבויות; עו"ד אביחי יצהרי מונה למנהל 
מונתה  ועידית מוקד  ורכוש;  רכב  מדור תביעות 
תכנון  על  ואחראית  מנכ"ל  עוזרת  לתפקיד 
ובקרה. לאחרונה מונה רו"ח מאיר איליה למבקר 
מונו  לבון  חן  ורו"ח  אפרתי  ורן  בחברה,  הפנימי 

לדירקטורים חיצוניים בחברה.
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נהנו  משפחותיהם,  ובני  סוכניה  הכשרה,  עובדי   
ברצלונה  בין  האלופות  ליגת  גמר  חצי  מהקרנת 
לבאיירן מינכן על מסכי ענק. באירוע השתתפה אתי 
אלישקוב, מנכ"ל החברה וחברי ההנהלה הבכירה. 
של  תחילתה  מהווה  האירוע  כי  נמסר  מהחברה 
מסורת של אירועים משותפים לעובדים ולסוכנים 

על גג החברה המשקיף אל הים.

 65 ה-  העצמאות  יום  את  חגגה  ביטוח  שלמה   
ל-100  והערכה  הוקרה  באירוע  ישראל  למדינת 
במסגרת  משפחותיהם.  ובני  החברה  עובדי 
 Sixt שלמה  קבוצת  לעובדי  השנתי  האירוע 
ובני  הקבוצה  עובדי  מ-5,000  למעלה  השתתפו 
מתחם  הוקם  האירוע  במסגרת  משפחותיהם. 
הפנינג ענק, שכלל מגוון פעילויות לילדים, ובסופו 

התקיימה הופעה של שלומי שבת.

גשר ממשיכה ליזום אירועים חברתיים   קבוצת 
הקודם  שבהפנינג  לאחר  לסוכניה.  ייחודיים 
הפעילה עשרות מצנחי רחיפה להתנסות הסוכנים, 
האירוע.  פרטי  הוצפנו  בו  חידה,  כתב  גשר  יצרה 
האירוע  מיקום  את  לפענח  התבקשו  הסוכנים 
בפיקניק  לווה  ההפנינג  אלכסנדר.  לנחל  והגיעו 
דני  לסוכנים.  בוקר  ארוחות  הכינו  העובדים  בו 
מייצרת  שגשר  ״הבית  גשר:  מנכ״ל  פינקלשטין, 
הכל.  יוצרת  האנרגיה  הבית  ובתוך  כבטון  חזק 
אנחנו מאמינים בשיתוף יכולות ויוצרים שותפויות 

מצליחות״.

6
789



תעשיית הבנקאות האירופית 
נלחמת בהון השחור

האירופאית  הבנקאות  תעשיית  של  המלחמה 
ומעוררת  רבים  במשאבים  כרוכה  השחור  בהון 
את הצורך בהגדלת כוח האדם ותשתיות מערכות 
בשיעור  הרלוונטיות  הביקורת  במחלקות  מידע 
של עד כ-20%. כך עולה מהערכת שוק שפרסמה 

חברת הייעוץ סטריה מומרט.
המעקב הקפדני של הבנקים אחר זרימת הכספים 
וכן  טרור,  ומימון  הון  הלבנת  למנוע  כדי  נדרש 
מיסים.  מתשלומי  השתמטות  למנוע  במטרה 
מאמצים של האיחוד האירופי, כמו הדירקטיבה 
בדיקה  דורשים  הון,  הלבנת  למניעת  הרביעית 
הקשרים  לגבי  פיננסיים  המוסדות  של  קפדנית 

הקיימים בין שולחי ומקבלי התשלומים. 
הרשויות,  מצד  הגוברות  לדרישות  במקביל 
מאמירות עלויות הבדיקה של הבנקים, הנדרשים 
תלונות,  של  יותר  גדולה  כמות  ביסודיות  לבדוק 

מה שמגביר כאמור את הצורך בכוח אדם. 
על  להקשות  במטרה  פועל  האירופי  האיחוד 
המס,  נציב  אירופה.  ברחבי  כספים  הלבנת 
פרצות  לסגור  מעוניין  סמאטה,  אלגרידס 
מתשלומי  והתחמקות  כספים  הלבנת  שאפשרו 
האירופית.  הבנקאות  מערכת  באמצעות  מס 
באופן זה, יבדקו בקפדנות יתרה העברות כספים 
אנשי  של  עסקיות  העברות  וינותחו  גדולות 

עסקים בכירים ברחבי אירופה. 
ההנחיות החדשות מתייחסות בראש ובראשונה 
בהן  כתובת,  המשמשות  ולחברות  לקרנות 
הבעלים  על  מחפים  הרשומים  הבעלים 

האמיתיים.

האם החתימה הדיגיטלית 
השתרשה בתעשיית ביטוח החיים?

74% מחברות ביטוח החיים משתמשות בחתימה 
סוכנים.  או  לקוחות  עם  בעסקאות  אלקטרונית 
האלקטרונית.  בחתימה  שימוש  עושות  לא   26%
כך עולה ממחקר שנערך לאחרונה על ידי חברת 
העומדים  האתגרים  את  שבחן  סלנט,  הייעוץ 
של  ממוכן  עיבוד  לקראת  הביטוח  חברות  בפני 
פוליסות ביטוח, תוך דגש על השימוש בחתימות 
אלקטרוניות. במחקר נעשתה השוואה לממצאים 

קודמים של מחקר דומה שהתבצע ב-2007.
החיים  ביטוח  חברות  בקרב  כי  נמצא  במחקר 
מתפתחת ההבנה כי חתימה אלקטרונית מציעה 
החברות  נמנעו  בעבר  בעוד  רבות,  הזדמנויות 
פעילות  תחומי  לפי  פילוח  שימוש.  בה  מלעשות 
הראה ש- 81% מחברות ביטוח החיים והבריאות 
ב-   53%( אלקטרוניות  בחתימות  משתמשות 

קצבה  במוצרי  העוסקות  מהחברות  ו-40%   )2007
)0% ב-2007(. 

יותר  אופטימיות  ביטוח  חברות  כי  נמצא  כן 
בהערכה שלהן לתרומתן של חתימות אלקטרוניות 
המחקר  לממצאי  בהשוואה  ביטוחיים  לתהליכים 
החיים  ביטוח  מחברות   33% כי  עולה  עוד  ב-2007. 
עקב  מחויבות  אלקטרוניות  שחתימות  מאמינות 
התחרות הקיימת – שיעור כפול מזה שבמחקר של 
ביטוח  מחברות  שכ-60%  גם  נמצא  במחקר   .2007
החיים משתמשות בחתימות אלקטרוניות בבקשות 
לרכישת ביטוח המבוצעות על ידי סוכנים. בהשוואה 
למחקר של 2007 אחוז חברות הביטוח המשתמשות 
הארוך,  בטווח  כפול.  הוא  אלקטרוניות  בחתימות 
שיעשה  מצפות  החיים  ביטוח  מחברות  כ-70% 
בקשות  בהגשת  אלקטרוניות  בחתימות  שימוש 

לביטוח באמצעות סוכנים.

 גרמניה: הונאות ביטוח קיימות 
בכל שכבות האוכלוסייה

"הונאות ביטוח רווחות בכל הרבדים של החברה", 
איגוד  הנהלת  יו"ר  פירסטנוורט,  פון  יורג  עדכן  כך 
שנערך  מחקר  ממצאי  הגרמני.  הביטוח  חברות 
כי  סבורים  מהגרמנים   21% כי  חושפים  בנושא 

הונאת ביטוח נחשבת לעבירה של 'דון קישוט'.
סבורים   29-49 בגילאי  מהנשאלים   73%-79%
לפחות  ביטוח,  חברות  לרמות  יחסי  באופן  שקל 
בקו ביטוחי אחד. בגילאי 50-59 עמד שיעור זה על 
מהנשאלים.  כמחצית  אלו  היו   60 גיל  ומעל   66%
פירסטנוורט מציין שתחומי הביטוח הנפגעים ביותר 
מהונאות הם ביטוח רכב, ביטוח תכולת בית וביטוח 

חבות אישית.
הביטוח  הונאת  תופעת  של  יותר  מעמיקה  בדיקה 
בהשראה  מקורן  הביטוח  מהונאות  ש-16%  מראה 
רבים  במקרים  האינטרנט.  מרשת  שהתקבלה 

הסביבה הקרובה היא התמריץ להונאת ביטוח.
על פי ההערכות, ההיקף השנתי של הונאות ביטוח 
בתחום ביטוח תאונות ונזקים מסתכם בכ-ארבעה 
מיליארד אירו. מתוכם כשני מיליארד אירו בתחום 
ביטוח  בתחום  אירו  כמיליארד  הרכב,  ביטוח 
כך  הכללי.  החבות  בתחום  מיליארד  וכחצי  הרכוש 
באמצעות  מממנים  הישרים  הלקוחות  שרוב  יוצא 

תשלומי הפרמיות שלהם את הונאות הביטוח.
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אורי שלזינגר, מערכת עדיף
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לקריאה מורחבת באתר

הורידו את אפליקצית 

 בחינם וסרקו ברקוד זה לצפיה.



עוז אבידן פרויקטים בע"מ, מתמחה 
בידע פנסיוני מעמיק ורחב היקף, 

ברמת עדכניות גבוהה וביכולת מתן 
מענה אופטימאלי בכל ההיבטים 
ומתוך היכרות רחבה עם "יצרני" 

המוצרים הפנסיוניים.
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<< הפניקס השיקה פורטל סוכנים חדש אשר ישמש את כלל סוכני החברה. בחברה מסבירים כי הפורטל החדש 
יסייע לסוכן לשפר, לפשט ולייעל את השירות שהוא מעניק ללקוחותיו ויקנה לו כלי מכירה חדשים תוך הגדלת 

יכולות הסוכן לייצר לעצמו הזדמנויות עסקיות חדשות.  

<< סוכנות משגב השיקה לאחרונה שירות מיוחד של בידוק שכר, המיועד למעסיקים, במסגרתו תתבצע בדיקה 
המלצות  ותעברנה  החוק,  לדרישות  העובדים  של  והשכר  העבודה  תנאי  בין  הלימה  של  הפנסיונית  בהסדר 

לשינויים ומעקב על יישומם במטרה לצמצם את החשיפה לתביעות ולקנסות.

<< קבוצת הביטוח יונט-רימונים השיקה את פרויקט 'אכיפה פנימית' עבור 
סוכני הקבוצה, במטרה להנחיל תקן עבודה ייחודי לכלל סוכני הרשת, תוך 
כדי גיבוש נהלי עבודה, תהליכי בקרה ואתיקה מקצועית. את הפרויקט ינהל 
במשרדי  ביקורות  גם  יקיים  אשר  יאנג,  ארנסט  החשבון  רואי  משרד  וילווה 

הסוכן.

תהליכי  לבקרת  מערכת  להפעיל  החלה  וגמל  פנסיה  כלל   >>
ידי  על  התבצע  הפרויקט  רגולטוריים.  ודיווחים  נכסים  שיערוך 
בקרת  מחלקת  מנהלת  עם  בשיתוף  תוכנה  טכנולוגיות  ליבי 

ההשקעות בכלל גמל ופנסיה.

חדשות,  נאמנות  קרנות  שלוש  בת  סדרה  השיק  פסגות   >>
שמטרתן ניהול השקעות אקטיבי באמצעות מוצרי מדד בישראל 

ובחו"ל- תעודות סל, ETF, חוזים ונגזרים.

קלי השיקה פעילות מתמחה לתכנון פנסיה ופרישה,  קבוצת   >>
לגמלאות  פרישה  לקראת  ללקוחות  פתרונות  לספק  שמטרתה 
ולאוכלוסיית הגיל השלישי. היחידה החדשה כוללת תכנון פרישה 
ריכוז  מזומנים;  תזרים  ותכנון  פיננסיים  צרכים  ניתוח  הוליסטי; 
הפנסיה  קרנות  הביטוח,  חברות  בכל  שנצברו  הזכויות  וניתוח 
שומות  המצאת  לרבות  אופטימלי,  מס  תכנון  ההשקעות;  ובתי 
השקעה  אלטרנטיבות  ובחינת  השקעות  מדיניות  גיבוש  מס; 
עבור חסכונות הוניים, ותפירת הגנות ביטוחיות בתחום הבריאות 

והסיעוד.



שני  בין  קשר  היא  בהגדרתה,  יחסים  מערכת 
לבחון  בבואנו  משותף.  אינטרס  בעלי  גורמים 
ההסדר  מנהל  הסוכן/  בין  היחסים  מערכת  את 
למעסיק, נגלה כי  למערכת המוגדרת הזו שותפים 
נוספים רבים. משכך, יש לתת את הדעת ולהשביע 
המהווים  הפורמליים,  הן  הגורמים  כל  רצון  את 
פורמליים,  הבלתי  את  והן  הרשמי,  מההסכם  חלק 

המשמשים "שחקני משנה" במערכת יחסים זו.
בין  יחסים  מערכות  מתקיימת  הביטוח  בעולם 
מנהלי  או  הסוכנים  במסגרתם  ומעסיקים,  סוכנים 
והמעסיקים,  ביטוח,  שירותי  המספקים  ההסדר, 
להבטיח  מנת  על  ביטוח.  "משתמשי"  המספקים 
מספר  לקיים  יש  זו,  יחסים  מערכת  של  תקינותה 

תנאים בסיסיים:
במקרה  הצדדים,  שני   - לקוח   - ספק  הגדרת   
זה, משמשים פעם אחת כספק ופעם אחת כלקוח. 
המעסיק  של  ספק  הוא  הסוכן  הארגון,  ברמת 
של  ספק  הוא  והמעסיק  ביטוח  שירותי  המספק 

הסוכן, המנתב את העובדים למערכת זו.
הספק  את  יבחר  בטרם  מעסיק,  שכל  הוא  הסביר 
מנהלי  או  סוכנים  בין  שוק  סקר  יבצע  יעבוד,  עמו 

הסדר, יבדוק היטב את התנאים המוצעים, יבחן את 
רמת השירות, יקבל המלצות וכדומה. כל זאת מתוך 
כוונה להעניק לעובדיו את האפשרות הטובה ביותר 

לנהל את הביטוח הפנסיוני שלהם באופן מושכל.

כללי המשחק משתנים
בקרוב, זכות הבחירה תינתן גם לעובד. משמעות 
הדבר שהדברים האמורים ברמת המקרו )מעביד-
המיקרו  ברמת  גם  יעבדו  הסדר(,  מנהל  או  סוכן 

)עובד-סוכן(.
לעשות  יוכל  שהעובד  בכך  ישתנו  המשחק  כללי 
בעצמו סקר שוק, לבדוק עם חברים, לקבל המלצות 
לגורמים  הנוגע  בכל  העבר,  ניסיון  על  ולהסתמך 
המקצועיים מהם קיבל שירות או רכש מוצר פנסיוני 

ולקבוע אצל מי הוא רוצה להיות מבוטח.
ללוות  שידעו  רבים  סוכנים  פגשתי  מניסיוני, 
עובדים בעת מעבר ממעביד למעביד, שטיפחו את 
היתה  ובכך  מצוין,  לשירות  מעבר  האישי,  הקשר 
של  החדש  העבודה  במקום  רגל"  "דריסת  להם 
השירותי  המקצועי,  הטיפול  את  שהכיר  העובד 
מאפשרת  זו  רגל  דריסת  לעיתים,  שלהם.  והאדיב 

הגדלת נתח של לקוחות מרוצים.
ומורכב  עדין  נושא  היא  הלקוח  רצון  שביעות 
הכרוך במאמצים רבים. מחקרים מלמדים כי לקוח 
מרוצה יפיץ זאת לעוד ארבעה לקוחות, בעוד לקוח 

שאינו מרוצה יפיץ זאת ל-10 לקוחות!
בעתידנו  אמורים  כשהדברים  זאת,  עם  יחד 
בעוד   – מאד  רחוק  נראה  לעיתים  אשר  הפנסיוני, 
ועכשיו  כאן  השירות  בספק  הבחירה  שנה,   20-30
לרכוש  במטרה  ומקצועית,  בטוחה  להיות  צריכה 
בספק  הבחירה  חשיבות  משכך,  החיים.  לכל  שקט 

השירות צריכה להיות זהירה ומדויקת.

הכותבת הינה יועצת ארגונית עם התמחות 
בענף הביטוח
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מערכת היחסים בין הסוכן או מנהל ההסדר למעסיק עוברת לפסים 
אישיים יותר – עם החלת זכות הבחירה גם העובד יהיה מעורב בהם 

| מהם הפרמטרים להבטחת איכות השירות?

עולים מדרגה

גיליה משולם
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מספקים שירות
ברמת הפרט – עובדי סוכנות הביטוח או מנהל ההסדר הם ספקים )נותני שירות( של עובדי 

המעסיק, ואילו עובדי המעסיק הם לקוחות של הסוכן או מנהל ההסדר.
 שיפור השירות – בשוק תחרותי שמתהווה היום, מידת שביעות רצונם של לקוחות הקצה 

)משתמשי הביטוח( חשובה לא פחות מה"מודל" המוצע על ידי הסוכן או מנהל ההסדר.
בדומה לענפים אחרים, מומלץ לבצע סקרי שביעות רצון תקופתיים בקרב לקוחות הקצה, 

על מנת ללמוד ולשפר את השירות, באם נדרש.
איכות  תגובה,  מהירות  זמינות,  כגון:  רצון,  לשביעות  פרמטרים  לקבוע  יש  כך  לצורך 
 x )העובדים(. לדגום  זאת במיוחד אצל משתמשי הקצה  וכדומה. מומלץ לעשות  התשובות 
עובדים ולבצע מולם סקרים טלפוניים או אף בפגישות אישיות, לקבל הערות והארות, להפיק 

את הלקחים ולשפר את השירות.
ההסדר  למנהל  או  לסוכן  המעסיק  בין  היחסים  שמערכת  מנת  על   – מיטביים  תנאים   
תהיה כדאית לשני הצדדים, עליו לוודא כי הוא מציע תנאים מיטביים, זאת באמצעות פעילות 
והשקיפות  מאחר  ומיטביים.  מירביים  מתנאים  ייהנו  המעסיק  שעובדי  כך  הביטוח,  בחברת 
היום היא מרכיב חשוב ביותר בתכניות, האפשרות לבצע בדיקה השוואתית קלה יותר מאשר 
תהיה  מה  ולדעת  המספרים  עם  לשחק  אקסל  טבלת  בעזרת  יכול  מאיתנו  אחד  וכל  בעבר, 

תמונת המצב שלו בעוד 5, 10 או 20 שנה.



 נדחתה תביעה של מבוטח 
 שהמשיך להפריש פנסיה לאחר 

ַהגיעֹו לשיעור המרבי
בסך  תביעה  דחה  בחיפה  לעבודה  האזורי  הדין  בית 
כ-165 אלף שקלים נגד קרן הפנסיה מבטחים הוותיקה, 
בטענה כי הפרה את חובתה לדווח לתובע על זכאותו 
להפסיק לשלם דמי ביטוח לאחר שצבר זכאות לקצבת 
זקנה בשיעור מרבי של 70% משכרו הקובע. בית הדין 
קבע כי "חובת היידוע שמבקש התובע להטיל על קרן 
הפנסיה היא בלתי מידתית ועשויה לגרום למבוטחים 
יידוע זה- אשר אין לצפות  נזק בשל כך שיסתמכו על 
הנתבעת,  על  האסור  מלא  פנסיוני  ייעוץ  כדי  יעלה  כי 

במקום לפנות לייעוץ מקצועי מתאים".

 הסדר פשרה בשומרה 
במסגרת תובענה ייצוגית

במסגרת  המשפט  בית  לאישור  הוגש  פשרה  הסדר 
שהוגשה  שקלים  מיליון  כ-16  בסך  ייצוגית  תובענה 
מנורה  של  בת  חברת  שומרה,  נגד   2012 בספטמבר 
מבוטחי  פיצוי  אופן  כנגד  הינה  התובענה  מבטחים. 
החברה בקרות אירוע ביטוח של אובדן או גניבת תכשיט 
במסגרת  ותכולתה.  דירה  ביטוח  פוליסת  במסגרת 
מקרה  בכל  כי  שומרה  מתחייבת  הצדדים,  בין  ההסכם 
ניתן לספק למבוטחיה פריטים מאותו סוג  יהיה  בו לא 
באמצעות  אותם  תפצה  היא  ניזוקו,  או  שאבדו  ואיכות 
פיצוי כספי בלבד ולא באמצעות שוברי תשלום, אלא אם 

כן הביע המבוטח את הסכמתו המפורשת לכך.

 בית המשפט: דחיפה לרכב 
גרר כמוה כשימוש ברכב פרטי

בית המשפט המחוזי בחיפה פסק לאחרונה כי דחיפתו 
להתחיל  היה  ניתן  שבסופה  פרטי,  רכב  של  הידנית 
"שימוש"  מהווה  אינה  גרר,  משאית  ידי  על  בגרירתו 
התובע  הפרטי.  ברכב  "שימוש"  אלא  הגרר  במשאית 
אותו  דחף  גרר,  משאית  על  פרטי  רכב  להעמיס  ניסה 
קבע  השלום  משפט  בית  המאמץ.  עקב  ונפגע  ידנית 
כי משלא נעשה שימוש במשאית הגרר, אין היא "רכב 
מעורב", אף אם חובר כבל הגרירה לרכב. לעומת זאת, 
קיים קשר סיבתי בין השימוש ברכב הפרטי לבין הנזק. 
משפט  בית  החלטת  על  שערערה  מנורה,  לעמדת 
ופעילות  גרירתו  גם  כולל  ברכב  "שימוש"  השלום, 
עם  ומסתיימת  הנגרר  חיבור  עם  מתחילה  הגרירה 
ניתוקו. המחוזי דחה את הערעור ופסק כי אין לראות 

בדחיפתו הידנית של הרכב הפרטי משום "שימוש". 

 העליון התיר למבטחת להציג 
ראיות סותרות לקביעת הוועדה 

הרפואית של המל"ל
ביטוח  חברת  כי  לאחרונה  פסק  העליון  המשפט  בית 
את  הסותרות  ראיות  משפט  בית  בפני  להציג  רשאית 

קביעת הוועדה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי. 
וקבע  המחוזי,  החלטת  את  הפך  העליון  המשפט  בית 

מגדל לא רק מהטעם  שיש לקבל את בקשתה של 
על  נתונים  הרפואיות  הוועדות  בפני  עמדו  שלא 
שינויים אפשריים במצב המשיב מאז התאונה, אלא 
המאופיינת  מהתנהלות  נבעה  זו  שעובדה  כיון  גם 
בהסתרת מידע מצד התובע. כך קבע העליון שיש 
את  לסתור  ראיות  להביא  למבטחת  להתיר  מקום 

קביעות הוועדות הרפואיות של המוסד.

 העליון הכיר בהסעה בשכר 
כחריג לגיטימי לביטוח חובה

בית המשפט העליון דחה את בקשת רשות הערעור 
בחיפה,  המחוזי  המשפט  בית  של  דינו  פסק  על 
בגין  פיצויים  מתשלום  הביטוח  חברת  את  ופתר 
בנסיעה בשכר  היה  תאונת דרכים מאחר שמדובר 

במסגרת עסקית. 
בישראל  בחופשה  שהו  אשר  תיירים  נסעו  ב-2005 
נגרמו לנוסעים  במיניבוס שהתהפך וכתוצאה מכך 
מבטחת  היתה  חקלאי  ביטוח  שונים.  גוף  נזקי 
מהכיסוי  החריג  אשר  וחובה,  מקיף  בביטוח  הרכב 

הביטוחי הסעה בשכר.
הנסיעה  כי  שטענה  החברה,  את  תבעו  הנוסעים 
ובמסגרת  בשכר  היתה  התאונה  אירעה  במהלכה 
קרנית  צורפה  הביטוח  חברת  טענות  בשל  עסקית. 
כנתבעת נוספת בתביעה, אשר הגישה הודעת צד ג' 
נגד בעלי הרכב ונגד הנהג, שטענו כי שניהם לא קיבלו 
שכר עבור הנסיעה. השלום דחה את טענות התובע 
החריג  חל  ומשכך  בשכר,  היתה  שההסעה  וקבע 
בכיסוי הביטוחי. לאחר שבית המשפט המחוזי דחה 
את הערעור שהוגש על ידי בעל הרכב, הוגשה בקשת 

רשות ערעור לעליון, שאף היא נדחתה כאמור.

 בקשה לייצוגית בסך 215 
 מיליון שקלים נגד כלל 

בנוגע לפוליסה סיעודית
בבית  הוגשה  כייצוגית  לאישורה  ובקשה  תביעה 
אף  על  התובע,  לטענת  כלל.  נגד  המחוזי  המשפט 
זכאי  סיעודי  לביטוח  בפוליסה  שמבוטח  העובדה 
הפך  הוא  בו  מהיום  החל  פיצוי  לקבל  להתחיל 
מתחילה  לפיצוי  הזכאות  כלל  לשיטת  לסיעודי, 
בדקה  המבוטח,  בבית  אחות  ביקרה  שבו  במועד 
אותו וקבעה שהוא אכן סיעודי. בנוסף טוען התובע 
כי קיימת זכאות לקבלת תגמולי סיעוד גם במהלך 

תקופת ההמתנה.
הינה מבוטחי  לייצג  הקבוצה אותה מבקש התובע 
השנים  שבע  במהלך  סיעודי  בביטוח  החברה 
ואשר  ביטוח,  מקרה  להם  ארע  אשר  האחרונות 
הפכו  בו  ליום  מאוחר  במועד  פיצוי  לקבל  החלו 
לסיעודיים, זאת, נוסף על מבוטחי כלל אשר שילמו 
לרבות  ביטוח,  אירוע  פרמיה חודשית לאחר קרות 
במהלך תקופת ההמתנה. סכום התביעה הייצוגית 
עומד על 215 מיליון שקלים.  מכלל נמסר: "בשלב 

זה כלל ביטוח לומדת את התביעה והבקשה".
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מתווה הפתרון למבוטחי הסיעוד 
הקולקטיבי עוגן בטיוטות האוצר

ההון,  שוק  על  לממונה  המשנה  דגן,  לי  רו"ח 
חברות  למנהלי  הפיצה  והחיסכון  הביטוח 
והחוזרים  התקנות  טיוטות  את  הביטוח 
אלף   200 עבור  הסיעודי  הכיסוי  את  המסדירים 
שלהם  הקולקטיבי  הסיעוד  שביטוח  גמלאים 

בוטל על ידי האוצר.
מתווה  את  מעגנות  והתקנות  החוזרים  טיוטות 
שוק  אגף  בין  השנה  בינואר  שסוכם  הפתרון 
למעשה  ומהוות  הביטוח,  חברות  לנציגי  ההון 
את הפלטפורמה המשפטית לכך. הגופים נדרשו 
להגיב על טיוטות האגף עד ה-19 במאי, והציפייה 
היא שההסדרה תיכנס לתוקפה כבר באוקטובר 

השנה.
תכנית המתווה מצמצמת משמעותית את זכויות 
המבוטחים, אך מאפשרת להם להמשיך לחסות 
החדה  העלייה  רקע  על  ביטוחי  כיסוי  תחת 
תינתן  מבוטח  לכל  הפרט.  ביטוחי  בתעריפי 
אפשרות לחדש את הביטוח הקבוצתי בפוליסה 
זהה לכל הקבוצות הקיימות אצל חברת הביטוח, 
להסכמתו.  בכפוף  פרטנית  יצטרף  מבוטח  וכל 
של  חייו  כל  למשך  תיקבע  הביטוח  תקופת 
את  לבטל  ראשי  יהא  בלבד  והמבוטח  המבוטח, 

הפוליסה. 
את  ויעזוב  המתווה  לפוליסת  שיצטרף  מבוטח 
הקבוצה לאחר מכן, ימשיך להיות מבוטח ברצף 
במסגרת פוליסת פרט שתנאיה יהיו זהים לתנאי 
הפרמיות,  עדכון  אופן  לרבות  המתווה,  פוליסת 
סכומי  הפוליסה.  תנאי  ויתר  הביטוח  סכומי 
שקלים   3,000 עד   2,500 בין  על  יעמדו  הביטוח 

בבית, ובין 3,750 עד 4,500 שקלים במוסד. 
יהיו קיימים ערכי סילוק, ערכי פדיון  בנוסף, לא 

וכיסוי למקרה ביטוח שנגרם עקב תאונת דרכים 
תיקבע  ההמתנה  תקופת  עבודה.  תאונת  או 

באופן גורף למשך 3 חודשים.

האוצר בוחן את הקשחת 
התקשרות המוסדיים בעסקה 

מהותית
פרופ' עודד שריג, הממונה על שוק ההון, ביטוח 
וחיסכון, העביר למנהלי הגופים המוסדיים טיוטת 
להתנהלות  בנוגע  עמדתו  את  הבהיר  בה  חוזר 
הגופים בעת התקשרות בעסקה מהותית, לצורך 

קבלת התייחסותם עד ה-12 במאי 2013. 
כך נדרש הגוף לקבוע קריטריונים לזיהוי עסקה 
בתחום  פעילותו  להיקף  בהתייחס  מהותית 
מינימלי  זמן  ופרק  הכולל,  פעילותו  ולהיקף 
בנוסף  במכרז.  הצעה  להגשת  להערכות  הנדרש 
נדרש הגוף לפעול בהתקשרות בעסקה מהותית 
תנאים  הקובע  בחוזר  הקבועות  ההוראות  לפי 
גמל  קופת  תקנון  או  ביטוח  תכנית  להשקת 

חדשים או כניסה לתחום פעילות חדש. 
מהותית  בעסקה  להתקשרות  הפעולה  תכנית 
כלכלית  כדאיות  בדיקת  ותכלול  מפורטת  תהא 
נוסף  סיכונים,  להפחתת  ואמצעים  בהתקשרות 
ניתוחי רגישות לפרמטרים העומדים בבסיס  על 
ברגולציה  עתידיים  ולשינויים  העסקית  התכנית 

הידועים בעת ההתקשרות.
על  תוטל  לתוקף,  ההוראות  וייכנסו  במידה 
סדורה  תכנית  לבנות  החובה  המוסדי  הגוף 
לאיסוף, לניתוח ולתיעוד מידע שנצבר מתחילת 
בין  לו השוואה  ועד סופה, שתאפשר  התקשרות 
להעריך  וכן  התחזיות,  לעומת  בפועל  תוצאותיה 
עסקה  בשל  הנדרשת  העצמי  ההון  תוספת  את 
הסיכונים,  ניהול  דוח  על  בהתבסס  מהותית, 

ויחזיק הון בהתאם.

קודקס המוסדיים קורם עור וגידים
המבוא  טיוטת  את  פרסם  ההון  שוק  אגף 
רגולציה  גופים מוסדיים, המהווה ספר  לקודקס 
סדור ומקיף, שיסייע להתמצא בהנחיות הממונה 
על שוק ההון וביתר הוראות הדין בתחום ביטוח 
וחיסכון פנסיוני החלות על גופים מוסדיים. בשלב 
הממונה,  חוזרי  כל  בקודקס  ישולבו  הראשון, 
שייכנסו  הממונה,  ועמדות  עקרוניות  הכרעות 
ישולבו  השני,  בשלב   .2014 בינואר  לתוקף 
והמשנית  הראשית  החקיקה  הוראות  בקודקס 
כלשונן. כך בסוף התהליך הקודקס ישלב את כל 

הוראות הדין.
החל מינואר 2014, הוראות חדשות של הממונה, 
יפורסמו  קיימות,  הוראות  של  תיקונים  לרבות 

בקודקס בלבד.
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מעט שנתיים נדרשו על מנת להיערך לתערוכה כ
המוצגת  הפלאות"  ארץ  אל  מסע  "אתיופיה 
בתל-אביב.  ארץ-ישראל  במוזיאון  אלו  בימים 
התוצאה היא פסיפס מרתק של ארץ שהקשר שלה 
בהווה  עמוק  נטועים  ישראל  ולעם  ישראל  למדינת 

ובהיסטוריה שלנו. 
יד  כתבי  אמנות,  יצירות  הכוללת  התערוכה, 
צילומים,  לבוש,  פריטי  פולחן,  חפצי  מאוירים, 
סיפורה  את  מגוללת  ומוסיקה,  תיעודיים  סרטים 
ההיסטורי של אתיופיה, באמצעות היבטים דתיים, 
למבקר  המרהיבים.  ונופיה  חברתיים  לשוניים, 
בתערוכה צפויות הפתעות רבות, מאחר והיא מציגה 
את העושר התרבותי של הארץ האפריקאית, בשונה 
מכירים-  שאנו  הסטראוטיפית  המבט  מנקודת 
בעשורים  היגרו  ממנה  שלישית  עולם  מדינת 
שעודם  יהודים,  אלף  כ-130  לישראל  האחרונים 

חווים קשיי קליטה.
לשלוש  מהותית  ציון  נקודת  מהווה  אתיופיה 
ויהדות,  אסלאם  המונותאיסטיות-נצרות,  הדתות 
השפעות  תוך  זו  לצד  זו  באתיופיה  שהתקיימו 

הדדיות, ומוצגות בתערוכה באשכולות נפרדים.
המשקפים  חזותיים  דימויים  מוצגים  בתערוכה 
את תולדות אתיופיה מקיסרות אקסום, בירתה של 
אתיופיה  הספירה.  לפני  ה-10  במאה  שבא  מלכת 
ובתערוכה  מהתנ"ך  תרבותה  יסודות  את  ינקה 
ויזואליים מרהיבים המתארים את  מוצגים דימויים 
של  מימיהם  החל  אתיופיה,  של  הלאומי  האפוס 
האחרון,  הקיסר  ועד  שבא,  ומלכת  המלך  שלמה 
"מלך המלכים" של אתיופיה, היילה סלאסי, המוכר 
כסמל  מארלי,  בוב  של  הרגאיי  מוסיקת  לחובבי 

לעצמאותה של אפריקה החופשית.

ציורים  בין העבודות המוצגות בתערוכה מוצגים 
אחת  יריעה  על  הבנויים  ומרהיבים  עזים  צבעוניים 
המספרות  רקומות  או  מאוירות  קוביות  של  כרצף 
את סיפור מלכת שבא שנסעה מאקסום לירושלים 
על מנת להיפגש עם המלך שלמה, וכשחזרה נשאה 

את בנם, מנליק, ברחמה.
את התערוכה אצרה שרה טוראל והיועץ המדעי 
שלה הוא פרופ' חגי ארליך, חוקר בעל שם בחקר 
מסטרנט  אדמסו,  דני  אתיופיה.  של  ההיסטוריה 
אילן  בר  באוניברסיטת  ותרבות  פרשנות  ללימודי 
יהודי  למען  הישראלית  האגודה  מנכ"ל  ולשעבר 
הוא  אף  ייעץ  ל.ג.(,  בעבר-  עבדתי  )בה  אתיופיה 
עיון  ערב  ויזם  לתערוכה  יותר  מתקדם  בשלב 
במסגרתה. "זו הפעם הראשונה בישראל שעוסקים 
ואקזוטי",  מציצני  ממקום  שלא  באתיופיה 
באתיופיה  העיסוק  כלל  "בדרך  אומר.  הוא 
במובנים  ופולקלוריסטי,  אנתרופולוגי  הוא 
מייצגת  והסטראוטיפיים. התערוכה  הסטיגמטיים 
אליה,  חשוף  אינו  הממוצע  שהישראלי  מורכבות 
וכאן הוא פוגש מדינה עשירה בהיסטוריה, שעברה 

גלגולים רבים, כמו כל מדינה מערבית".
"זו תערוכה אוניברסלית, שיוצרת כינון מחדש של 
האנשים שבאו מאתיופיה ומייצגת אותה כפי שאני, 
יהודי שעלה ממנה, רוצה להיות שותף בהיסטוריה 
ההיבט  על  מצר  אדמסו  הביקורתי,  בפן  שלה". 
אגדתיים  בהיבטים  אתיופיה  את  שמציג  השיווקי 
ומיסטיים, זאת כאשר בעיניו אין זו מהות התערוכה.
של  עכשוויים  תצלומים  מוצגים  בתערוכה 
מולונה  איידה  הבינלאומית  האתיופית  האמנית 
של  הראשית  האוצרת   ,)Aida Muluneh(
ואולי  אבבה.  באדיס  עכשווית  לאמנות  המוזיאון 
ורוחב  יופייה  למרות  כי  לציין  ראוי  שכך  משום 
היריעה של התערוכה, לא נכללו עבודות של אמנים 
המרכזי.  התצוגה  בחלל  אתיופיה  יוצאי  ישראלים 
עבודותיהם של אמנים צעירים, דוגמת בני וודו ואור 
טסמה אברהם, תלויים במבואת התערוכה, וגם אם 
בצדק מה, חבל שמקומם של אמנים ותיקים יוצאי 
בייניסין,  חיים  דוגמת  בישראל,  החיים  אתיופיה 
נפקד ממנה. אין לי צל של ספק כי עבודותיו עומדות 

ברף האמנותי והתוכני הגבוה שמציגה התערוכה.

התערוכה תוצג עד 10 ביוני במוזיאון ארץ-
ישראל, תל-אביב 

התערוכה "אתיופיה - מסע אל ארץ הפלאות" מציגה עושר תרבותי של 
ארץ בה פרקים מההוויה של ישראל העכשווית ושל ממלכת ישראל 

הקדומה הן רק חלק מהפסיפס הייחודי שלה

מנפצים מיתוס ומרכיבים מציאות
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במבואת התערוכה. בני וודו, אמן ישראלי צעיר

צבעוניות מרהיבה. הצבה בחלל התערוכה

חג הסיגד באתיופיה.  יהודה סיוון, 1956

אמנות אתיופית עכשווית. איידה מולונה, 2008

תור 
הזהב

לילך גביש



ולמארח. ב למבקר  תועלת  מניב  ביקב  יקור 
במלאכה  מהעושים  מהיקב,  מתרשם  המבקר 
בביקור  משתמש  והמארח  עצמם,  ומהיינות 
היין  ששוק  הלקוח,  נאמנות  ליצירת  כפלטפורמה 
טובות  חלקן  אפשרויות,  של  רחב  מגוון  לו  מציע 

במידה דומה.
אזור שפלת יהודה מתאים לטיול יין במהלכו ניתן 
אחד  בישראל.  האיכותיים  מהיקבים  בכמה  לבקר 
שבהרי  צובה  בקיבוץ  השוכן  צובה,  יקב  הוא  מהם 
ירושלים. זהו יקב צעיר ומודרני, שהוציא לשוק קו 
אלף  כ-50  מייצר  וכיום   2005 מבציר  ראשון  יינות 
היינן  שבבעלותו.  הכרמים  מענבי  בשנה  בקבוקים 
אפריקה.  מדרום  לישראל  שהגיע  דאב,  פול  הוא 
ישראל,  של  החשוב  היין  מבקר  ז"ל,  רוגוב  דניאל 
העניק ליקב ציון של ארבעה כוכבים, הניתן ל"יקב 

המפיק יינות באיכות גבוהה באופן עקבי".
"מצודה" סמיון / סוביניון בלאן 2011 )לבן( הוא 
פירותי  רענן,  היין  אלו.  מזנים  ליינות  טיפוסי  בלנד 
שיכר  מורכבים.  וניחוחות  ארוכה  סיומת  ובעל 
כאשר  בחביות,  חודשים   8 במשך  שהה  הסמיון 
לא  כדי  נירוסטה,  במיכלי  שהה  בלאן  הסוביניון 

להעניק ליין טעם מודגש מדיי של עץ.
שעשוי  היקב,  של  הדגל  יין  הוא  האדום  "מצודה" 
קברנה  ענבי  ומעט  מרלו  סוביניון,  קברנה  מענבי 
בולט  מריר  טעם  בעל  והוא  כהה  אדום  צבעו  פרנק. 
בשילוב ניחוחות מתוקים ופלפל שחור גרוס. הסיומת 
ארוכה מאוד ומותירה בפה טעם לזמן רב. היין מעט 

סגור כרגע וצפוי להיות נגיש בתוך 2-3 שנים.
סנג'ובזה 2011 עשוי מזן הענבים האיטלקי, ממנו 
ורדרד  צבעו  המפורסם.  הקיאנטי  יין  את  מכינים 

בעל  )עוקצני(,  טאני  מעט  פירותי,  מאוד  והוא 
ניחוחות של אשכולית ולבנדר עם סיומת ארוכה. יין 

ייחודי מאוד לעומת יינות אחרים המופקים מזן זה.
קלים,  טאנינים  מציג   2011 פרנק  קברנה 
טרי  יער  פרי  של  ניחוחות  מודגשת,  הפירותיות 
ועשב, וסיומת ארוכה מאוד. זהו יין מצוין. יינות אלו, 

מבציר 2011, צפויים לצאת לשוק לקראת הקיץ.
ענבי  מ-100%  עשוי  בציר,  שנת  ללא  הקינוח,  יין 
ליין קינוח.  ייחודי  שרדונה שנבצרו באיחור- בסיס 
זהוב-עמוק  צבעו  בחביות,  חודשים   14 שהה  היין 
דבש  לבנות,  תאנים  של  ניחוחות  ובעל  חיטה 
שקלים  ב-60  נפלא  יין  ארוכה.  וסיומת  וקוניאק, 

לבקבוק 500 מ"ל.

בזכות המדע
שתי  ידי  על  הוקם  יוסף,  בכרמי  ברבדו  יקב 
משפחות: משפחת שוסיוב, ממקימי העיר רחובות, 
מכון  כיום  עומד  בו  במקום  כרם  היה  שבבעלותה 
המשפחה  קיבלה  קרקעות  בחילופי  למדע.  וייצמן 
ומשפחת  דונם;   500 בת  הנוכחית,  הנחלה  את 
השנה  ב-120  בתיה  במזכרת  כרמים  בעלת  ארקין, 
האחרונות. הייננים פרופ' בן עמי ברבדו ופרופ' עודד 
עולמי  שם  בעלי  מדענים  שניהם  תלמידו,  שוסיוב, 
כ-85  ומייצר   2000 משנת  פועל  היקב  היין.  בתחום 
מראש,  בתיאום  הביקור,  בשנה.  בקבוקים  אלף 

והטעימה כרוכים בתשלום, בדרך כלל. 
 ,2012 השרדונה  את  טעמנו  האחרון  בביקור 
צבעו  השרדונה   .2011 ושירז   2011 סוביניון  קברנה 
בניחוחות  ומתאפיין  וקליל,  פירותי  והוא  בהיר  זהוב 
הקברנה  לבנים.  ופרחים  אשכוליות  שרדונה:  של 
סוביניון הוא בעל ניחוחות של פרי אדום בשל, מעט 
מרירות, טאנינים רכים וגוף בינוני-מלא. השירז מפגין 
גוף מלא וניחוחות של פרי בשל, עשבי תיבול ופרחי 
אביב, ובעל סיומת ארוכה. שירז שונה מזה האופייני 
יין  מייצר  היקב  למשל.  האוסטרליים,  שירז  ליינות 
שנקרא "קופאז'", המורכב מענבי קברנה פרנק, שירז 
וקברנה סוביניון, המיושן 12 חודשים בחביות חדשות 
גוף  אדומים,  ופירות  אדמה  של  ניחוחות  בעל  והוא 
מלא וטאנינים בולטים כעת. הקופאז' 2010 עוצמתי 

ועשיר, ובעל סיומת ארוכה מאוד.

תרבות 
היין

ביקור ביקבים בשפלת יהודה 
מציע חוויה של טעמים וניחוחות 
ברמה גבוהה, ומפגן מרשים של 

איכות, המופקת בעקביות על ידי 
יקבים באזור

טעימה ישראלית

רפאל בן יוחנן

מאי 2013  |  גיליון 37  |  79   

טעימה בינלאומית
צרפת, אחת מארצות היין החשובות בעולם, הייתה בשנת 2011 היצרנית המובילה בעולם עם תפוקה של 523 
מיליון תיבות )6 בקבוקים בתיבה( מ-17 אזורי גידול שונים. השנה תיערך בבורדו, אזור היין המפורסם של צרפת, 
מ-45  מציגים  מ-2,400  למעלה  איש.  אלף  כ-48  לבקר  צפויים  בה   ,VinExpo 2013 הבינלאומית  היין  תערוכת 

מדינות, כבר הבטיחו את נוכחותם ובכללם יקב רמת הגולן מישראל.
לקראת התערוכה ערכתי טעימות של Chateau Lagrange 2003 ו-Le Parde de Haut-Bailley 2005, שני 
יינות מאזור הגדה השמאלית בבורדו, שמכילים בדרך כלל 50-75% ענבי קברנה סוביניון, כ-25-35% מרלו והשאר 
קברנה פרנק, פטי ורדו או אחרים. לשני היינות עוצמתיות מאוזנת מאוד וסיומות ארוכות. מרתק לחוש ברעננות 

ובמורכבות של יינות אלה לאחר שנים לא מועטות מהבציר – תכונה המאפיינת את יינות האזור.

חנות היין של יקב צובה

מדע מדוייק. פרופ' ברבדו מיקב ברבדו

איכות גבוהה ועקבית. פול דאב, יינן יקב צובה
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אירופאים ב גברים  למראה  משתאים  היינו  עבר 
פנים  ועור  מטופחות  ציפורניים  עם  מטופחים, 
בוהק ובריא. כיום זהו דבר שבשגרה גם במחוזותינו. 
בגימיק  מדובר  כי  חושב  אנו  כבר  הישראלי  הגבר 
חולף וכי טיפול אצל קוסמטיקאית הוא מנת חלקן 
טיפול  רק  לקבל  הולך  איננו  הוא  בלבד.  נשים  של 
מה  וכל  מניקור  עושה  שיער,  מסיר  גם  אלא  פנים, 

שיסייע לו בטיפוח מראה צעיר ורענן.
יותר,  טוב  להרגיש  משמע  יותר  טוב  להיראות 
טוב  נראה  אתה  כאשר  עולה  העצמי  הביטחון 
בהתאם,  אליך  מגיבה  והסביבה  ומסודר,  מטופח 
שלא לדבר על תגובות הנשים מסביב, אשר מזהות 

שחל שינוי במראה המסוקס והגברי שלך.

גילוח כפעולה לניקיון הפנים
בתכשירים  מתחילה  לגברים  קוסמטיקה 
קוסמטיים המיועדים לגברים בלבד ומכילים ריחות 
קיימים  אלו  בתכשירים  להם.  המותאמים  נעימים 
חומרים המותאמים לעור הגברי, העבה יותר מעור 

האישה, ולכן עמיד יותר לחומרים פעילים.
הפרשת  על  משפיע  טסטוסטרון  הגברי  ההורמון 
סביר  יותר  גברים  ואצל  הפנים  בעור  הטבעי  השומן 

פצעונים במידה  עור שמן, אשר עשוי לפתח  למצוא 
רבים  גברים  ובערב.  בבוקר  ניקיונו  על  שומרים  ולא 
מתגלחים בכל בוקר או בכל ערב, ולכן פעולת הניקיון 

של העור מתרחשת בלי להיות מודעים לכך כלל.
מתחילה  העור  הזדקנות  גם  העור,  עובי  בשל 
אצל גברים מאוחר יותר מאשר אצל הנשים וכמות 
מרובה יותר של סיבי קולגן ואלסטין משפיעים על 
אלסטיות וגמישות העור. במקביל לטיפול ביתי יום-
יומי, מומלץ ללכת לטיפול קוסמטי תקופתי באופן 

שוטף ולעכב את תהליכי ההזדקנות הטבעיים. 

הנחיות לטיפול בבית
המותאמת  הזנה  בדרגת   - עיניים  קרם  מריחת   

לגיל, לסוג ומצב העור.
 מריחת קרם לחות המכיל הגנה משמש, המזרזת 

את תהליך ההזדקנות של העור.
דרגת ההגנה מומלצת - 15spf ומעלה.

 טיפ נוסף להצערת המראה בקלות מדהימה הוא 
צביעת הגבות, למי שהחל לראות שערות לבנות 
בגבות. שפופרת קטנה של צבע, המותאם לצבע 
קרם  של  זהה  כמות  בשילוב  השיער  של  הטבעי 
שעה  לרבע  הגבות  על  התערובת  מריחת  חמצן, 
והסרתה בעזרת צמר גפן לח, היא פעולה פשוטה 
פי  על  לחזור  ניתן  עליה  להפליא,  ואפקטיבית 

הצורך או אחת לחודש.

צרו קשר לפגישת ייעוץ והדרכה חינם.

הכותבת היא קוסמטיקאית ואפילטורית, 
ומאפרת באיפור קבוע, בעלת הקליניקה 
"השתקפות" בהוד השרון

יופי 
ובריאות

בטיפולי פנים לגברים יפה שעה אחת קודם | המלצות וטיפים 
למראה עור צעיר ורענן

גבר מי שמטפל

רונית ברקוביץ
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טוב שמן טוב
בבואנו למדף השמנים לא פעם אנו חוטפים "בלבלת" - מחלה המתפתחת כתוצאה משפע של היצע. 

שפע מכוון לחיוב, אבל אם לא נדע איך להשתמש בו בתבונה נגרום לעצמנו נזק. 
לדוגמא, אם נשתמש בשמן זית לטיגון עמוק נזיק לגופינו ולעומת זאת, אם נשתמש בשמן זית לסלט 

ירקות נוסיף לעצמנו בריאות.
למידה תסייע להבחין בין מוצרים איכותיים לבין מוצרים שלא נרצה להזין בהם את גופנו: 

כבישה קרה - תהליך להפקת שמן בו נשמרת איכות השמן ומרכיביו הבריאים. התהליך מתבצע ברובו 
באמצעים מכאניים, כגון שימוש באבני ריחיים, חימום עד 35 מעלות בלבד וללא תוספת חומרים כימיים.
כבישה חמה - תהליך להפקת שמן הכולל חימום השמן לטמפרטורה של מעל 40 מעלות מוזיל את 

המוצר ופוגע קשות באיכות השמן. על תווית המוצר לא יופיע "כבישה חמה".
ביניהם  השמן,  איכות  לירידת  הגורמים  תהליכים  מספר  הכולל  שמן  להפקת  כימי  תהליך   - זיכוך 

חימומו לכ-70 מעלות, מיצוי כימי, הלבנה ועוד. 
נקודת עישון - הטמפרטורה בה השמן מתחיל להעלות עשן ולהתפרק. 

לסלטים ולירק מוקפץ כדאי להשתמש בשמן זית או בשמנים אחרים מכבישה קרה כגון: שמן קנולה 
)בכבישה קרה צבעו כתום-חום(, או שמן אבוקדו.

לטיגון עמוק לעומת זאת יש להשתמש בשמן "עמיד" שנקודת העישון שלו גבוהה. המומלצים ביותר 
הם שמן כותנה ושמן תירס מזוככים.

בכל מקרה עדיף להימנע מטיגון עמוק ולצרוך מזונות מבושלים, מאודים או מוקפצים.

BSc. ,הכותבת היא מומחית למזון ותזונה, מהנדסת מזון
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מסלול 
יועצים ומשווקים פנסיונים

סוכנים אלמנטארים

קורסי יסוד
 יסודות הביטוח

 כלכלה
 חשבונאות

 סטטיסטיקה

 קורסי גמר 
במסלול הפנסיוני

 גמר פנסיוני
 מקצועית א'

 קורסי גמר 
במסלול האלמנטארי

 גמר רכוש
 גמר תאונות

מרצים הכי טובים בתחומם
חניה חינם לסטודנטים של המכללה

אחוזי מעבר גבוהים
לימודים בכיתות קטנות ויחס אישי



זו משימה לא פשוטה. ל בייג'ן בקצרה  תאר את 
הרפובליקה  של  הבירה  עיר  היבש:  המידע 
עיר  זוהי  אוטונומי,  כמחוז  המתפקדת  הסינית 
)גודלה של ישראל  ענקית בגודל של 16,800 קמ"ר 

כ-22,072 קמ"ר(.
שניתן  אטרקציות  של  ארוכה  רשימה  בעיר 
טייננמן,  כיכר  ובהן  טיולים  מדריך  בכל  למצוא 
השמיים,  מקדש  האולימפי,  הכפר  הקיץ,  ארמון 
ניתן  עליהן  ועוד,  חוטונגים  הלאמה,  מקדש 
להוסיף את המופעים המדהימים: נזירי השאולין, 
האוכל  וכמובן  ועוד,  אקרובטיקה  הזהב,  מסכת 

המגוון.
והחושים  כן, אכתוב על התחושות, הטעמים  על 
ראוי,  זמן  לעיר  להקדיש  יש  בבייג'ין.  המתעוררים 
לא פחות מ-8-10 ימים וגם אז יישאר טעם של עוד. 
ככל  פתוח  ראש  עם  לעיר  להגיע  חשוב  מכל,  יותר 

האפשר ומוכנות לספוג הכל, ללא צנזורה.
סינים  של  לתנועה  מתעורר  בבייג'ין  הבוקר 
המתעמלים בגינות רחבות ידיים, בתנועות הנראות 
רכות, אך בלתי אפשריות לאדם מן הישוב, ממשיך 
לאקלים  ויציאה  הבוקר  על  ואורז  נודלס  באכילת 
שבעה  הנמשך  מקפיא  וקור  יובש  המשלב  משונה 
מגיע  החום  הקיץ  בתקופת  בשנה.  חודשים 
מדבריות  חול  סופות  נסבלות.  בלתי  לטמפרטורות 
המנשבות תדיר מספקות אווירת סרטי שר הטבעות 

למשך כל היממה.
מוכיחים  העיר,  ברחבי  הפזורים  המונומנטים 
שהם  לעולם  להראות  נחושים  הסינים  כמה  עד 
מכל  ליותר  ומסוגלים  חזקים,  והכי  גדולים  הכי 
 20,000 לפנות  הוחלט  בו  המקום  זה  אחר.  אחד 
העיר  את  לבנות  בכדי  משפחות(  )בתי  חוטונגים 
)שווה  מכולן  והמפוארת  הגדולה  האולימפית 
ולא להרהר אפילו לרגע בעובדה שאותה  ביקור(, 
גם  זהו  הופכין.  לה  שאין  כאבן  ריקה  עומדת  עיר 
המקום שיגרמו לנו למתוח את הראש חזק למעלה 
הגדול  הטלוויזיה  במסך  קצר  סרטון  לראות  כדי 

בעולם.
לאותה  טונציה,  של  שפה  היא  הסינית  השפה 
שאם  כך  שונות,  משמעויות  שונה  בהגייה  מילה 
אינכם מכירים את ההגייה הנכונה אין סיכוי שיבינו 
אתכם. למרות שרובם אינם מדברים שפה נוספת, 
באנגלית  איתו  לתקשר  שניתן  מישהו  יהיה  תמיד 
ולהחזיק  סיכון  לקחת  לא  מקרה,  בכל  רצוצה. 

אתם  בו  המלון  בית  של  מודפס  ביקור  כרטיס 
שוהים.

ענקית הייצור והזיוף
מחירים  ובסקלת  הכל  למצא  ניתן  בבייג'ין 
המייצרים  מפעלים  רבות  לחברות  מדהימה. 
מוצרים מקוריים המיועדים לצריכה בסין עצמה, כך 
אלו  מפעלים  לצד  סינית.  מרצדס  גם  למצא  שניתן 
הדבר,  אותו  את  בדיוק  המייצרים  מפעלים  ישנם 
ניתן  לא  ולעיתים  שונות  הזיוף  רמות  מזוייף.  אבל 
להבחין בין המקורי למזוייף. בדרך כלל המוכר יציין 
ניתן  מקורי  מוצר  תמיד.  לא  אך  מזוייף,  שהמוצר 

לרכוש בחנויות הרשת.
המוכר/ת  ביותר,  הקל  ולו  עניין,  הבעתם  אם 
מחול  במעין  המוצר  את  שתרכשו  עד  לך  יניחו  לא 
הוא  החווייתיים  השווקים  אחד  ומייגע.  מתמשך 
בעלויות  נפלאים  משחקים  ובו  הצעצועים  שוק 
מוצר  עבור  ומתן.  משא  לנהל  זכרו  ביותר.  נמוכות 

שביקשו בגינו 450-600 יואן תוכלו לשלם 100 יואן.
כייסות  ביותר.  גבוהה  בבייג'ין  הביטחון  רמת 
ומעשי הרמאות מתמקדים בהחזרת עודף  אין שם 
מופחת או במטבע רוסי, הדומה למטבע הסיני אך 

ערכו נמוך יותר. 
ומן  המערב  מן  מטעמים  למצוא  ניתן  בעיר 
את  ונסו  העזו  בביג'ין,  כבר  אתם  אם  אך  המזרח, 
בהם  במקומות  במיוחד  המקומיים,  המאכלים 

סועדים המקומיים. זו פשוט חוויה יוצאת דופן.

תרבות של כבוד
לסינים כנראה יש עצמות רכות, אחרת לא ברור 
לי כיצד הם מצליחים להתקפל כמו נייר עיתון. היפה 
למופעים  רבה  לב  תשומת  מקדישים  שהם  הוא 
יש את התיאטרון הייעודי שלו על כלל  ולכל מופע 
מעליות  נפתחות/  במות   - הנחוצים  האביזרים 
יעורר  התיאטראות  זורמים.  מים  נחלי   / עולות 

השתאות בקרב כל חובב תרבות.
שהיא  כפי  לקבלה  ויש  שונה  בבייג'ין  האווירה 
היו  מסוים.  נוחות  חוסר  לחוש  עלולים  אתם  ולא, 
ולשיחות המתנהלות ממרחקים  פתוחים לקולניות 
לא סבירים גם מעל ראשיכם, תוך כדי שהמתדיינים 
מספקים לכם שירות זה או אחר. אה, והם כבר לא 
לחוק.  מחוץ  הוצאו  היריקות  הרצפה,  על  יורקים 

העניקו להם את הכבוד המגיע להם, הוא מוצדק.

פנאי
בייג'ין דורשת מהמבקרים בה מוכנות לספוג הכל וללא צנזורה | העיר נופש

שמציעה הכל בגדול מקדישה תשומת לב רבה לפרטים | והחוויה? מרהיבה

העיר בה מותר כמעט הכל

שלומית יהב
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הכל בגדול. מסך הטלוויזיה הגדול בעולם

להתקפל כמו נייר עיתון. גמישות סינית

מסכת הזהב. מופעי 
ראווה מעוררי השתאות



           

רק מנורה מבטחים נותנת 
פתרון מקיף למעסיק

IT AWARDS -פורטל המידע למעסיקמערכת ניהול זכויות עמיתים זכתה ב

מנהל תיקחטיבה עסקיתפנסיה בקליק צוות מכירות אישי TOPמבטחים

וגם מתחם ייחודי למעסיקים בשיתוף 

האמור אינו מהווה יעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, המתחשב 
בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.

כל הפתרונות אינסוף אפשרויות בשבילך.

shivuk@newmivt.co.il | menoramivt.co.il



 עדיף מחברת אותך לעולם הביטוח והפנסיה 
עם התכנים המתאימים בדיוק עבורך

כמנוי בעדיף תיהנה ממגוון שירותים הממוקדים בצרכים שלך בנוחות ובלי לבזבז זמן מיותר

להיכרות חינם וללא התחייבות 
רוצה ליהנות מחבילת הערך המלאה שלנו?

מגזין עדיף
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בוועידות ובכנסים 
המקצועיים 
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סדר היום 
פורטל עדיף 
אתר דינמי 

המתעדכן כל הזמן, 
הכולל ארכיון עשיר 

ובעל ערך

עדיף יומי
מהדורה מסכמת 

של האתר המגיעה 
אליך מידי סוף יום 

עדיף עכשיו 
הידיעות 

המעניינות 
מגיעות מיד 
לדוא"ל שלך

איתור מידע 
מוצאים את 

המידע המקצועי 
שאתה מחפש

מרכז מומחים 
מיטב המומחים 

עונים על 
שאלותייך 
המקצועיות
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