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מטריד  הפנסיוני  בשוק  הצפוי  המשבר 
מאוד את ציבור המעסיקים. סימן לכך 
למעלה  בהשתתפות  לראות  היה  ניתן 
לכנס המעסיקים  מ-450 מהם שהגיעו 
השנתי של עדיף בהשתתפות התאחדות 
המסחר  לשכות  ואיגוד  התעשיינים 
טאוור  סיטי  לאונדו  במלון  שנערך 
 ברמת גן, המתקיים זו השנה הרביעית.

הוא  הפנסיה  בעולם  הצפוי  "המשבר 
נוריאל,  עופר  אמר  מוגמרת",  עובדה 
העורך הראשי של עדיף. "הויכוח נסוב 
ומהו  עומקו  יהיה  מה  השאלה  סביב 
אף  על  כי  נראה  האופטימלי.  הפתרון 
המחיר הגבוה שיגבה המהלך, העלאת 
 67 גיל  גיל הפרישה הינה כורח השעה. 
בעוד  הוא רק הפעימה הראשונה, שכן 
ללכת  הם  גם  יאלצו   70 בני  שנים   25
כיצד  היא  המטרידה  השאלה  לעבודה. 

 ,70 לבני  לתעסוקה  המדינה  תדאג 
מתקשים   45 בני  רבים  בענפים  כאשר 

אף הם להשתלב בשוק התעסוקה".
נוריאל ציין כי סוגיית הפנסיה היא פצצה 
מתקתקת, ויש לפעול במהירות על מנת 
של  בפתחו  מצויים  "אנו  אותה.  לנטרל 
קצבתי  חיסכון  מוצר  עם  תחרותי  שוק 
ישראל". במדינת  עובד  לכל   חובה 

והבריאות  הרווחה  העבודה,  ועדת  יו"ר 
חיים כץ, ציין כי כיום  של הכנסת, ח"כ 
עובד לא יודע מה תהיה קצבת הפנסיה 
צריכים  "אנחנו  עבודתו.  בסיום  שיקבל 
מה  ידעו  שאנשים  ברור  פורמט  לייצר 
לגמלאות,  יצאו  הם  כאשר  יפגשו  הם 
שלהם  לחיסכון  לקרוא  שנוכל  כדי 
"פנסיה". כיום אני רואה בזה סתם ביטוי 
הפנסיוני  החיסכון  פנסיה.  לא  בטח   –
הוא במקרה הטוב חיסכון לא ידוע, או 

במקרה הרע פשוט לשים את הכסף של 
העובד והמעסיק על קרן הצבי".

התאחדות  נשיא  אורן,  צביקה 
הארגונים  נשיאות  ויו"ר  התעשיינים 
היוזמה  את  בדבריו  תקף  העסקיים, 
שהועלתה  המינימום  שכר  להעלאת 
בימים האחרונים. "61 חברי כנסת חתמו 
על הצעת החוק להעלאת שכר המינימום. 
ומה  מדובר  מה  על  יודע  אחד  אולי 
המשמעויות של העלאת שכר המינימום. 
בשנים האחרונות מדינת ישראל חיסלה 
אין   – המקצועי  החינוך  את  לחלוטין 
כיום הכשרה מקצועית. המדינה צריכה 
לקחת אחריות לחינוך המקצועי ואנחנו 
 נעלה את השכר של העובד עד הכפלתו".
לשכות  איגוד  נשיא  לין,  אוריאל 
המסחר, התייחס לסוגיית גיל הפרישה: 
גיל פרישה  "זה מגוחך לחשוב כיום על 
לאישה עם הגיעה לגיל 62. אישה בגיל 

יכולת  ובמלוא  צעירה  אישה  היא  זה 
ושל  ידע  של  רב  מטען  עם  העבודה, 
העבודה  ממעגל  הוצאתה  דעת.  שיקול 
זהו הפסד גדול למשק. לעתים שדולות 
וארגונים המתיימרים לייצג את הציבור 
סבור  ואני  אותו,  מייצגים  אינם  הרחב 
השינוי  את  לעשות  נכון  יהיה  כיום  כי 
על פיו גיל הפנסיה הוא 70 שנה, באופן 
התחשבות  עם  ולאישה,  לגבר  שווה 
לפרוש  שתרצה  אישה  שכל  מגדרית 
זאת".  לעשות  תוכל  ומעלה   65  בגיל 

יוחננוף,   עופר  עו"ד  הנחה  הכנס  את 
המחלקה  ומנהל  המשפטי  היועץ 
בהתאחדות  עבודה  למשפט 
התקיימו  היום  בהמשך  התעשיינים. 
שיח  ורבי  מקצועיות  הרצאות 
בתחום  בכירים  גורמים  בהשתתפות 

הפנסיה והעבודה. 

"המשבר הצפוי בעולם הפנסיה הוא עובדה מוגמרת"

עו"ד אוריאל ליןצביקה אורןעו"ד עופר יוחננוףעופר נוריאל

למעלה מ-450 משתתפים בכנס המעסיקים הרביעי של עדיף בשיתוף התאחדות התעשיינים ואיגוד לשכות המסחר
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את  להעלות  באוצר  שמחליטים  "נחמד 
גיל הפרישה, בלי לברר מול המעסיקים 
מהלך  של  המשמעויות  מה  והעובדים 
ממנו.  שיסבלו  אלה  הם  הרי  כזה, 
עד  לעבוד  באמת  ימשיכו  לא  אנשים 
גיל פרישה, כיוון שיהיה לחץ של ארגוני 
אותם  להוציא  המעסיק  על  עובדים 
בכל מקרה לפרישה, ומי שישלם על זה 
הבעיה  את  מגלגלים  המעסיקים.  הם 
הפנסיונית על המעסיקים ועל העובדים. 
יותר,  יצירתיים  פתרונות  למצוא  צריך 
כנו.  על  הפרישה  גיל  את  שיותירו 
כך   – האוצר"  במגרש  נמצאת  הבעיה 
ממייסדי  פרצ'יק,  דורית  עו"ד  אמרה 
ומי  אגף הפנסיה בהסתדרות העובדים, 
במסגרת  בראשו,  שנים  במשך  שעמדה 
פאנל בהנחיית עופר נוריאל, עורך ראשי 

בעדיף. 
גיל  את  להעלות  הוא  הקל  "הפתרון 
זאב  רו"ח  לדבריה  הצטרף  הפרישה", 
הפנסיה  אגף  של  הנוכחי  היו"ר  חושן, 
להעלאה,  מתנגדים  "אנו  בהסתדרות. 
הפרישה  גיל  את  שמעלים  ככל  שכן 
 ,50 עד   40 בגילאי  בקבוק  צוואר  נוצר 
את  תופסים  אנשים  שאותם  כיוון 
גיל  הצעירים.  של  העבודה  מקומות 
ונכון.  סביר  הוא  לאישה  ו-62  לגבר   67
שאדם  לכך  להביא  היא  האוצר  מטרת 
מהמוסד  ביטוחיות  הטבות  לקבל  יוכל 

לביטוח לאומי רק מגיל הפרישה החוקי, 
פירושה  הפרישה  גיל  של  העלאה  וכל 
חיסכון עבור האוצר. יש למצוא פתרונות 

אחרים". 
מאופיינת  שהתעשייה  לזכור  "צריך 
במספר סוגים של כוח אדם", אמר אילן 
בהתאחדות  העבודה  אגף  ראש  לוין, 
שעוסקים  אלו  את  "יש  התעשיינים. 
בעבודות פיזיות שוחקות, וכבר היום גיל 
לעומת  עבורם,  קשה  הנוכחי  הפרישה 
אין  במומחים.  בתעשייה  עצום  מחסור 
תוחלת  שעולה  ככל  קסם.  פתרונות 
אך  פרישה,  בגיל  עלייה  תהיה   – החיים 
צריך להיערך לכך מבחינת יכולת אנשים 
ולא  שוחקים,  במקצועות  בכבוד  לפרוש 
ועל  המעסיק  על  עבודה  יחסי  לכפות 
עם  בעיה  שיש  העובדה  בשל  רק  העובד 

הפנסיה". 
מנוס  יהיה  לא  התחתונה  "בשורה 
כפונקציה  הפרישה  גיל  את  מלהעלות 
גיל  סבור  החיים",  בתוחלת  עלייה  של 
חטיבת  ומנהל  למנכ"ל  משנה  יניב, 
חיסכון ארוך טווח, בריאות ואיכות חיים 
הולך  העולם  שכל  לכולם  "ברור  במגדל. 
לכיוון הזה, כל אחד בקצב שלו ובמסגרת 
נחשב  המודל  לדבריו,  שונים".  מודלים 
במדינות  עצמו  ומוכיח  בעולם,  מוצלח 
הסקדינביות המאופיינות בשוק תחרותי, 
פנסיוניים.  פתרונות  ובמציאת  בפריון 
יניב מציע פתרון הדרגתי – שיעור משרה 
מעבר  כלומר  הגיל,  עם  המצטמצם 
קבלת  תוך  לחלקית,  מלאה  ממשרה 

לביטוח  מהמוסד  הדחייה  בגין  זכויות 
לאומי ותמיכה מהמעסיק. 

העלאת דמי הגמולים
ההסכמים  אם  נוריאל  של  לשאלתו 
דמי  רף  את  להעלות  צפויים  הקיבוציים 
החובה,  להפרשות  מעבר  הגמולים 
העומדות החל מ-2014 על 17.5%, השיבה 
הפתרון  נטויה.  עוד  "היד  בחיוב:  פריצ'ק 
הנכון הוא משולב- העלאת גיל הפרישה 

ובמקביל העלאת פנסיית החובה". 
עבודה  במקומות  כיום  כבר  לדבריה, 
השכר  של  להגדלה  מעבר  רוכשים  רבים 
המבוטח "מנות פנסיה", כלומר פוליסות 

נוספות שמפרישים אליהן כספים. 
עומדת  הישראלי  במשק  השכר  "הוצאת 
לוין.  ציין  שקלים",  מיליארדי  מאות  על 
ולכן  הפנסיה,  הוא  זה  מסכום   60%"
שחובה  הגמולים  בדמי   1% של  עלייה 
היא  משמעותה   – לשלם  המעסיק  על 
כתפי  על  שקלים  מיליוני  עשרות  השתת 

המעסיקים במשק. 
"במקרים רבים גם במפעלים קטנים וגם 
בהסכמים ארציים אנחנו מסכימים לוותר 
לקבל  כדי  שוטפות  שכר  תוספות  על 
חושן.   הוסיף  הגמולים",  לדמי  תוספת 
הדבר   – גדל  ההפרשות  ששיעור  "ברגע 
דורש גם מהעובד להגדיל את ההפרשה, 
מוסדר  שהדבר  מבלי  זאת  לבצע  וקשה 

במסגרת הסכם קיבוצי", הוסיף לוין.
היצרנים",  על  גם  מוטלת  "האחריות 
הזרימה  חובה  "פנסיית  פריצ'ק.  טוענת 
מבלי  כספים,  של  טריליונים  ליצרנים 

שטרחו עבור זה. לכן הם צריכים לשאת 
גם הם בנטל בדמות הורדה בדמי ניהול". 
במגרש  רק  לא  שחקן  היא  "הממשלה 
של מס הכנסה, אלא גם במובן של אג"ח 
לחוסך",  מובטחת  תשואה  או  מיועדות 
מכספי  שמחצית  לזכור  "יש  חושן.  אמר 
מתשואות.  מורכבת  הפנסיוני  החיסכון 
לגידול  תוביל  מיועדות  אג"ח  הקצאת 
מקיר  הסכמה  יש  "כמדומני  בצבירה". 
אינה  הנוכחית  האג"ח  שהקצאת  לקיר 
אג"ח  נותנת  "המדינה  יניב.  טען  נכונה", 
מגיל  לחסוך  שהתחיל  לצעיר  מיועדות 
התחיל   30 ובגיל  התיאורטית,  ברמה   ,21
יכול  לעבור בין מקומות עבודה. פנסיונר 
לקבל ודאות חלקית לגבי כספי הפנסיה 

שלו". 

לא לפגיעה בקרנות 
ההשתלמות

קרנות  את  להפוך  לאפשרות  בנוגע 
לחיסכון  משלים  לנדבך  ההשתלמות 
מהלך  "זהו  פרצ'יק:  אמרה  הפנסיוני, 
לחסוך  אפשרות  שתישאר  חשוב  פסול. 
גם לטווח ביניים. לא נותרו אפיקים רבים 
לדבריה,  בו".  לפגוע  ואסור  זה,  מסוג 
קיימת מגמה הולכת ומתרחבת להפיכת 

סכומים חד פעמיים לקצבה. 
"קרנות  כי  וציין  עמה   הסכים  חושן 
לתוספת  כתחליף  נולדו  ההשתלמות 
שכר שוטפת, ולכן לא נכון להפוך גם אותן 

למוצר פנסיוני".

"מגלגלים את הבעיה הפנסיונית 
על המעסיקים ועל העובדים"

בכירי הענף דנו בפתרונות למשבר הפנסיה הצפוי | "פנסיית חובה הזרימה ליצרנים טריליוני שקלים, ולכן 
גם הם צריכים לשאת בנטל בדמות הורדה בדמי הניהול"
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 ח"כ כץ: היצרן יודע מה הוא מרוויח, 
החוסך לא יודע מה הוא מקבל

יו"ר ועדת העבודה והרווחה: "במקרה הטוב מדובר בחיסכון לא ידוע, במקרה הרע זהו חיסכון על קרן הצבי"

ייצא  הוא  מה  עם  יודע  לא  עובד  "היום 
בסיום העבודה שלו. אנחנו צריכים לייצר 
הם  מה  עם  ידעו  שאנשים  ברור  פורמט 
כדי  לגמלאות,  יצאו  הם  כאשר  ייפגשו 
פנסיה.  שלהם  לחיסכון  לקרוא  שנוכל 
בטח   – ביטוי  סתם  בזה  רואה  אני  היום 
היום  הפנסיוני  החיסכון  פנסיה.  לא 
או  ידוע,  לא  חיסכון  הטוב  במקרה  הוא 
הכסף  את  לשים  פשוט  הרע  במקרה 
אני  על קרן הצבי.  והמעסיק  של העובד 
ידע  אדם  בו  מצב  ליצור  שנצליח  מקווה 
להשתמש  לחזור  ונוכל  ייפגש  מה  עם 
כץ,  חיים  ח"כ  אמר  כך  פנסיה".  במושג 
והבריאות  הרווחה  העבודה,  ועדת  יו"ר 

של הכנסת.
היו  ארוכות  שנים  "במשך  כץ,  לדברי 
בישראל שני סוגי פנסיה במשק הישראלי 

ה-1  תקציבית.  ופנסיה  צוברת  פנסיה   -
בעולם  השבר  תאריך  היה   '95 בינואר 
סוגי  שני  היו  אז  עד  כאשר  הפנסיוני, 
פנסיות עם נוסחאות חישוב ברורות. כל 
עובד ידע בערך עם מה ייפגש בסוף הדרך. 
לחוסכים  עוול  נעשה   '95 מינואר  החל 

שעושים שימוש במילה פנסיה". 
ח"כ כץ הוסיף: "עובדים חוסכים עשרות 
שנים, אבל בעוד שהיצרנים יודעים מה הם 
מקבלים, החוסכים לא יודעים כלום. אם 
מקדם  יהיה  מסוימת  בשנה  אפרוש  אני 
יהיה מקדם אחר.  מסוים ושנה אחר כך 
היום כלל לא בטוח שיותר שנות עבודה 
יקנו לי יותר פנסיה. לפני שנה שמעתי את 
עודד שריג )הממונה הקודם(, שהתבטא 
הקצבאות  את  ב-10%  להוריד  שצריך 
האוצר  לשר  פניתי  החדשות.  לפנסיות 
עם העתק של החלטת ממשלה של רשת 
תוחלת  עליית  נושאים:  בשני  ביטחון 
החיים והורדת הריבית בעולם. הוא השיב 
ללפיד,  פניתי  המסמכים.  את  שיכבד 
פנסיה  ליצור  אחריות  לנו  שיש  בטענה 
שיש  הוא  היום  המצב  ישראל.  לאזרחי 

ומעסיקים  שעובדים  כסף  של  ערימות 
יפגשו  שאנשים  להיות  ושיכול  משלמים 

איתו, לא ממש ידוע אם ומתי".
כץ ציין כי מאז שנת 93' היה שותף בכל 
"הייתי  הפנסיוני.  בחיסכון  צומת  נקודת 
בשנים  שנעשו  המהלכים  לכל  שותף 
ליצור  היום  שהאחריות  חושב  אני  אלה. 
דיברו  האוצר.  שר  על  מוטלת  פנסיה 
שאפשר   – הצ'יליאני  המודל  על  איתנו 
שבגיל  כיוון  בבורסה,  צעיר  בגיל  לתקן 
זקנה אי אפשר לעמוד בשינויים. מדובר 
40 שהצטרפו לחיסכון  בגיל  על חוסכים 
הפנסיוני בשנת 95'. באוצר רצו להפסיק 
בהקצאה  גם  מיועדות  חוב  אגרות  לתת 
שיהיה  לאוצר  מאמין  לא  ואני   30% של 
מיועדות  חוב  אגרות  יתנו  הם  חדש  דור 
שלא  במטרה  נועד  שלהם  המהלך  כל   –

להבטיח תשואות", סיכם.

הבחירה  זכות  מתן  של  מלא  יישום 
ומדיניות  ביטוח  סוכן  של  לעובדים 
החיסכון  בתחום  פתוחים'  'שמיים 
הפנסיוני תוביל לכאוס תפעולי ולפריצה 
תקציבית למעסיקים - כך טען רן קלי, 

מנכ"ל קבוצת קלי.
הפנסיונית  המסלקה  קלי  לדברי 
הקליטה  תהליך  את  והאריכה  סרבלה 
הכוח  ייפוי  וחוזר  חדשים,  עובדים  של 
המבטל כתב מינוי סוכן מפעלי יצר קושי 

במעבר ארגונים בין מנהלי הסדרים.
מנהל  בו  הקיים  המצב  המשך  "אמנם 
ההסדרים מטפל בכל העובדים בארגון 
על  המעסיק  של  ובקרה  שליטה  עם 
עלול  עלויות  צמצום  תוך  התהליכים 
אמר,  העובדים",  עם  חיכוכים  ליצור 
בו  פתוחים',  'שמים  של  במצב  "אולם 

ומנהל  למנכ"ל  משנה  שיזף,  בני 
וסיכוני  טווח  ארוך  חיסכון  תחום 
לממשלה  קרא  בהפניקס,  חיים 
בשוק  חדשה  תמריצים  תכנית  לייצר 
פוליסת  יצירת  שתכלול  הפנסיה 
הטבות  יינתנו  במסגרתה  נזילה,  פרט 
שיבחרו  לחוסכים  משמעותיות 

ומנהל  כל עובד עושה מה שהוא בוחר 
שלו  בלקוחות  ורק  אך  מטפל  ההסדר 

קיים חשש לכאוס". 
מנהל  הינו  כפתרון  קלי  שהציע  המודל 
כאשר  שלו,  בלקוחות  שמטפל  הסדר 
אחרים  ולמוצרים  לעובדים  במקביל 
על  בתשלום  כמתפעל  משמש  הוא   –

חשבון המעסיק. 

הפנסיה,  לצורך  הכספים  את  להותיר 
כ-20%  של  בשיעור  בונוס  בדמות 
הענקת  על  נוסף  זאת,  מהחיסכון. 
של  ומעמד  הון  רווחי  ממס  פטור 
קצבה פטורה ממס לקצבה שתתקבל 

מהחיסכון בתכנית. 
מס  תשלום  בצורת  הוא  "המקל 
פרישה",  לפני  משיכה  על  הכנסה 
בקרן  זאת,  "לעומת  הסביר, 
במעבר  פיצויים  ובכספי  ההשתלמות 
כיום,  הריבית  ברמת  עבודות,  בין 
שלילי  כלכלי  תמריץ  קיים  לחוסך 
על  פרישה.  לעת  הכספים  על  לשמור 
את  לאזן  יש  לפרישה  לחסוך  מנת 
הדחף לצרוך בהווה באמצעות תמריץ 

בכיוון הנגדי".

"המסלקה הפנסיונית 
סרבלה והאריכה את 
תהליך הקליטה של 

עובדים חדשים"
כך טען מנכ"ל קבוצת קלי | "מודל השמיים הפתוחים בניהול 

ההסדרים יוביל לכאוס תפעולי ולפריצה תקציבית"

"הפתרון למשבר 
הפנסיה טמון בתמריצים 

שמעניקה המדינה"
פוליסת  שיצירת  סבור  הפניקס  למנכ"ל  המשנה 
פרט נזילה לצד מתן הטבות משמעותיות לחוסכים 
את  להבטיח  הציבור  את  לעודד  עשויים  לפנסיה 

עתידם הפנסיוני
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"המהלך הצפוי להעברת זכות הבחירה 
דורש  הרישיון הפנסיוני  לעובד בבעל 
אומנם שינוי במודל העסקי של מנהל 
השפעה  מהווה  בעיקר  אך  ההסדר, 
דרמטית על המעסיק", כך אמר עמוס 
סוכנויות  סימון  מבטח  מנכ"ל  רוקח, 
בתפקיד  שעסק  שיח  ברב  לביטוח, 
החדש.  הפנסיוני  בשוק  המעסיק 
התפעולית  למשמעות  התייחס  רוקח 
מתיקון  כתוצאה  המעסיק  עבור 
הכנסת,  לאישור  הממתין  החקיקה 
לגרום  רבה  חשיבות  קיימת  כי  וציין 
לעובד להבין שהוא מקבל ערך מוסף 
ופתרון  ההסדר  מנהל  של  מהייעוץ 

מיטבי.
היועצת הפנסיונית איילה אבני, ציינה 
כי המהלך אינו דחוף, כיוון שהחקיקה 
קיימת כבר הלכה למעשה באמצעות 
לפני  לתוקפו  שנכנס  כח  ייפוי  חוזר 
שנה. על פי החוזר, עובד יכול לחתום 
החתמת  לא  ב'2  או  ב'1  טופס  על 
הוא  מי  את  להחליט  ובכך  המעסיק, 

ממנה לטפל בתיק הפנסיוני שלו.
אנוש  משאבי  סמנכ"ל  רובינזון,  אבי 
ההשפעה  כי  אמר  פלסטיק,  בכתר 
אליה  בקבוצה  תלויה  המעסיק  על 
סוגי  שני  ישנם  "בתעשייה  שייך.  הוא 
של  שמץ  אין  הראשון  לסוג  עובדים. 
בשוק.  והשינויים  מהרפורמות  מושג 
מאוד  מעט  יתרחשו  זו  בקבוצה 
שינויים עם כניסתה לתוקף של זכות 
שייכים  השנייה  לקבוצה  הבחירה. 
והמודעים.  המתוחכמים  העובדים 
אם אנו, בשיתוף מנהל ההסדר והיועץ 
השירות  את  לתת  נדע  הפנסיוני 
תהיה  זו  כסף,  יעלה  שכמובן  לעובד, 

הדרך הנכונה", אמר.
יחסי  מערכת  כי  הדגיש  רובינזון 
מערכת  היא  העובד  מול  העבודה 
לעובד  ונוכיח  ובמידה  אמון,  של 
שמעניקים לו ערך לטווח ארוך, העובד 

יהיה מוכן להמשיך לאורך הדרך.
עבור  המהלך  של  ליתרון  בהתייחס 
קרנות הפנסיה הקטנות, שלא הצליחו 
של  שליטתם  בשל  למפעלים  לחדור 
בבעלות  שרובם  ההסדרים,  מנהלי 

משנה  חן,  רפי  אמר  הביטוח,  חברות 
מכירות  שיווק  מערך  ומנהל  למנכ"ל 
והפצה באלטשולר שחם גמל ופנסיה, 
הקרנות  של  הצמיחה  פוטנציאל  כי 
אלא  במבנה,  רק  תלוי  אינו  הקטנות 
הפצה  ומערכת  ביצועים  במסגרת 
זכות  ענפה. "צריך להזכיר כי העברת 
חקיקה  שינוי  מהווה  לעובד  הבחירה 
שטרם בוצע והמפתח הבסיסי ליישום 
באמצעות  להתבצע  חייב  שינוי  כל 
תקשורת  לייצר  מנת  על  המסלקה, 
כך  ליצרנים,  המעסיקים  בין  זורמת 

שתינתן אחריות לפעולות בדרך".

להפריד בין שירות למכירה
רונן  עו"ד  הפאנל,  מנחה  לשאלת 
פיננסיים  תחום  מנהל  סולומון, 
המסחר,  לשכות  באיגוד  ההון,  ושוק 
לעבודה  הגופים  להיערכות  באשר 
הבעיה  כי  חן  אמר  המסלקה,  עם 
העיקרית טמונה במעסיקים. לדבריו, 
ישנם שלושה סוגי עסקים: הראשונים 
ביטחון  כוחות  ממשלה,  משרדי  הם 
חברות  הן  שני  סוג  מדינה,  ועובדי 
המעסיקות מעל 1,500 עובדים והסוג 
השלישי הם העסקים הקטנים, בעלי 
יכולת מיכונית מוגבלת. "זה ייקח זמן, 
להתאים  יצטרכו  המעסיקים  אבל 
התקשורת  לפרוטוקול  עצמם  את 

באמצעות המסלקה", אמר חן.
לאינטרס  גם  בדיון  התייחס  סולומון 

המעסיקים  של  לכאורה  הכפול 
הפנסיוני  המערך  מתפעול  ליהנות 
בחינם 'על חשבון העובדים'. בתגובה 
נהנה  העובד  כי  רובינזון  אמר 
לבחור  יכול  הוא  וכי  הניתן  מהשירות 
לעבוד גם בצורה ישירה. "ערכנו לפני 
מספר שנים סדר בכל הקשור לתכנית 
דמי  ושיעור  עבודה  כושר  לאובדן 
הניהול הנגבים. העובדים שלנו יודעים 
על מה הם משלמים ורובם מבינים את 

הנושא", הסביר.
כי בבחירת מנהל הסדר  ציין  רובינזון 
כמו  פרמטרים  בחשבון  נלקחים 
"תפקידנו  ושירות.  מחיר  מקצועיות, 
המיטבי  השירות  את  לעובד  להביא 
האדם  בחיי  השונות  התחנות  ביותר. 
לאורך השנים מצריכות ליווי של איש 
ההתאמות  את  לבצע  שיודע  מקצוע 

הנדרשות".
התגמול  למנגנון  התייחסה  אבני 
לו  אין  כי  וציינה  ההסדר  מנהלי  של 
מקבל.  שהעובד  השירות  לטיב  קשר 
ניהול  דמי  המשלמים  מבוטחים  "יש 
מקסימאליים, ונהנים מאיכות שירות 
לדעתי  להיפך.  או  גבוהה  שאינה 
יותר,  להרוויח  יכולים  ההסדר  מנהלי 
אבני  אמרה  הקיים",  במנגנון  לא  אך 
וקראה להפריד בין השירות למכירה. 

שמנהלי  היא  שהבעיה  ציינה  היא 
חברות  בבעלות  הנמצאים  ההסדר, 
אובייקטיבים  כלא  נתפסים  הביטוח, 

גובים  והיו  ובמידה  הלקוח  בעיני 
מהיצרן,  ולא  מהלקוחות  תשלום 
להם  לשלם  מוכנים  היו  הלקוחות 
באשר  שקיפות  תוך  ישיר,  באופן 

למחיר המשולם עבור הייעוץ. 
הציבור זקוק להכוונה

לסוגיית  התייחס  רוקח 
ההסדר  מנהלי  של  האובייקטיביות 
לאור היותם בבעלות חברות הביטוח, 
לא  שהלקוח  מאמין  "אני  ואמר, 
אידיוט ויש לתת לו את היתרון שעונה 
מפעלים  הרבה  האישיים.  לצרכיו 
חברת  באמצעות  מבוטחים  לא  שלנו 
תכנית  ללקוח  מתאימים  ואנו  האם, 

ההולמת את צרכיו".
הסוכן  של  המוסף  הערך  כי  אמר  חן 
אף  על  קריטי,  הוא  ההפצה  בערוצי 
"מרבית  הדיגיטליות.  המהפכות 
החלטות  לקבל  יכול  אינו  הציבור 
ומכאן  הפנסיוני,  בתחום  מושכלות 

שהוא זקוק להכוונה", אמר.
ראוי  זה  אין  האם  לשאלה  בהתייחס 
השנתי  בדוח  נאות  גילוי  לספק 
העמלות  לגובה  באשר  למבוטח 
דמי  מתוך  לסוכנים  המשולמות 
גבול לחטטנות  "יש  חן,  אמר  הניהול, 
במנגנון  ספק  המטילה  ולזילות, 
והממשל  הרגולטור  כולה.  ובתעשייה 
אמורים לעסוק בחינוך, ידע, עצמאות 
לבצע  יוכלו  החוסכים  כך  וביטחון. 
מהלכים מושכלים ולא נצטרך שוטר".

"תפקידנו להעניק לעובד את הערך הגבוה ביותר"
כי התחנות השונות בחיי העובד  רובינזון  בפאנל אשר עסק בתפקיד המעסיק בשוק החדש הדגיש אבי 

מצריכות ליווי של איש מקצוע | רוקח: העברת זכות הבחירה לעובד – השפעה דרמטית על המעסיק | 
רפי חן: המפתח ליישום - המסלקה

המעסיק בשוק הפנסיוני החדש
מנחה: עו"ד רונן סולומון, מנהל תחום פיננסים 

ושוק ההון, איגוד לשכות המסחר 

משתתפים:
אבי רובינזון, סמנכ"ל משאבי אנוש,

כתר פלסטיק
איילה אבני, יועצת פנסיונית; 

סיטרין ייעוץ פנסיוני
עמוס רוקח, מנכ"ל מבטח סימון 

סוכנויות לביטוח
רפי חן, משנה למנכ"ל ומנהל מערך שיווק 

והפצה, אלטשולר שחם גמל ופנסיה
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המקצועי  הפנסיוני  הסוכן  "לתרומת 
כל  ואין  תחליף  אין  הפנסיה  ציר  על 
אפשרות לכמת תרומה זו לכסף. הסוכן 
לעשות  שיכול  היחידי  הוא  הפנסיוני 
ולטווחים  המקצועית  בצורה  זאת 
יו"ר  ארנון,  יובל  אמר  כך  ארוכים", 
הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכת סוכני 
הניהול  דמי  גובה  לדבריו  הביטוח. 
לשיעור  היחיד  הגורם  את  מהווה  אינו 

התחלופה הנמוך בעת הפרישה.
לאור  מאוד,  גדולה  סבירות  "ישנה 
במהלך  כי  הסטטיסטיים,  הנתונים 
 6-8 לפחות  העובד  יחליף  שנים   42
מקום  עזיבת  ובכל  עבודה,  מקומות 
במקום  עבודה  לתחילת  ועד  עבודה 
זאת  מטעויות,  להימנע  נדרש  חדש, 

באמצעות הסוכן הפנסיוני". 
לחשיבות  נוגע  הדבר  למשל,  כך 

הפנסיה  קרנות  ששוק  ראוי  "לא 
כ-400  ב-2020  להחזיק  שצפויי 
שנתיות  והפקדות  שקלים  מיליארד 
יהיה  שקלים  מיליארד  כ–40  של 
מנוהל בידי חמישה גופים", אמר אבי 
במיטב  עסקי  פיתוח  סמנכ"ל  מויאל, 

דש גמל ופנסיה.  

בתכנית  הפיצויים  כספי  להשארת 
הפנסיונית ואי משיכתם במטרה לשמור 
על רצף ביטוחי בתקופת הביניים. ארנון 
השנים  לאורך  נפגשים  שכאשר  ציין 
הסוכן  יכול  קבועות,  שירות  בפגישות 
פתרונות  להתאים  צרכים,  לאתר 

ולמצות את השינויים שחלו בשכר.
פיננסי,  להון  אנושי  הון  בין  "במעבר 
מכסף  פורש,  לאדם  עובד  מאדם 
מכסף,  שמגיע  לכסף  מעבודה  המגיע 
לידי  יכול להביא  רק הסוכן הפנסיוני 

ביטוי ערך מוסף גדול", סיכם.

"במקביל, לא נכון שירוכז השוק כולו 
תחת מוצר פנסיוני אחד, אשר למרות 
במתנה  שקיבל  הרבים  יתרונותיו 
מעט  לא  גם  לו  יש   - האוצר  ממשרד 
כושר  אובדן  כיסוי  דוגמת  חסרונות 
עבודה נחות, חוסר גמישות במשיכת 
כספים במקרה מוות ובפרישה, מנגנון 
ובפרישה,   החיסכון  בתקופת  הדדיות 

וריכוזיות גבוהה.
המבוסס  פנסיוני  מודל  הציע  מויאל 
מקיפה  פנסיה  קרן  בין  שילוב  על 
למוצר גמל חדש, וכך להעניק לחוסך 
מפיצול  ליהנות  האפשרות  את 
משולבים  ביטוח  מסכומי  סיכונים, 
למשיכת  ומאפשרות  ואיכותיים 
זו של הגמל  אנונה. להערכתו, כניסה 
בישראל  הפנסיוני  לשוק  החדש 

תקטין את הריכוזיות.

ארנון: לתרומת הסוכן על 
ציר הפנסיה אין תחליף

יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכה הסביר את ערכו 
של הסוכן בתחנות השונות בחיי המבוטח

 מיטב דש מציגה: 
מודל פנסיוני חלופי

גמל  דש  במיטב  עסקי  פיתוח  סמנכ"ל  מויאל,  אבי 
בין  ופנסיה, הציג מודל פנסיוני המבוסס על שילוב 

קרן פנסיה מקיפה למוצר הגמל החדש

סליקת  על  לשלם  צריך  לא  "העובד 
משלם  שאינו  כשם  שלו,  הפנסיה 
אמרה   כך   – המשכורת"  סליקת  על 
סוכנים  מחלקת  מנהלת  קיסר,  נועה 

ויועצים באגף שוק ההון באוצר.
השינויים  את  הציגה  קיסר 
הרגולטורים בהם נקט אגף שוק ההון 
במטרה  האחרונה,  התקופה  במשך 
ההפצה,  בשוק  החסמים  את  להוריד 

שמונעים מהשוק להתפתח.
עניינים  ניגוד  קיים  כיום  לדבריה, 
העובד,  בין  היחסים  במערכת 
המעסיק ומנהל ההסדר, שכן האחרון 
תפעול  שירות  למעסיק  מעניק 
שיווק  שירות  למתן  במקביל  לפנסיה 
צולב,  סבסוד  נוצר  כך  לעובדים. 
 – התפעול  עלויות  את  סופג  והעובד 
מעניק למעסיק הנחה  מנהל ההסדר 
כושר  אובדן  ביטוח  ועל  התפעול  על 

הוא  ובתמורה  עליו,  המוטל  העבודה 
זוכה ב"לקוחות שבויים" – העובדים. 

באגף  הוחלט  בנושא,  הטיפול  לצורך 
התפעול  בין  הפרדה  על  להורות 
ויהיה  ההסדר,  מנהלי  בקרב  לשיווק 
עליו להחליט אם הוא מעניק שירותי 
שיווק  שירותי  או  למעסיק  תפעול 

פנסיוני לעובד.

מסמך ההנמקה החדש 
קיסר ציינה כי בקרוב תפורסם טיוטה 
במסגרתה  ההנמקה,  למסמך  נוספת 
נאות.  וגילוי  המחשה  על  דגש  יינתן 
עם  הידברות  פרי  הינה  הטיוטה 
שנערכו  ביקורות  וכן  בענף  השחקנים 

במהלך השנה החולפת. 
מיוזמתו  להציג  יידרש  הרישיון  בעל 
האם הוא סוכן ביטוח, משווק או שמא 
מתוגמל  הוא  כיצד  אובייקטיבי,  יועץ 

ומיהם היצרנים מולם הוא עובד. 
יידרש  ההנמקה,  מסמך  במסגרת 
ללקוח  לתת  אף  הרישיון  בעל 
לחיסכון  בנוגע  מספרית  המחשה 
אליו יגיע בגיל פרישה - הן היתרות 
לצד  הצפויה,  הקצבה  והן  ההוניות 
המשלימים,  הביטוחיים  הכיסויים 
כושר  ואובדן  ריסקים  כלומר 

עבודה. 

הוא  האגף  מוביל  אותו  נוסף  שינוי 
יצירת מודל חדש של תגמול היועצים 
יצר  הנוכחי  "המודל  הפנסיוניים. 
כך  שכן  הפנסיוני,  בשוק  בעיות 
אינו  המיועצים  השירותים  מגוון 
היועץ  של  האובייקטיביות  וכך  רחב, 
נפגעת. יש תמריץ ליועצים לייעץ על 
מוצרים בהם קיימות יתרות גבוהות, 
מהיתרה  נגזר  שלהם  התגמול  שכן 

הצבורה".
תורכב  ההפצה  שעמלת  הוחלט  לפיכך 
שיעור  לצד  הצבורה,  מהיתרה  משיעור 
יוענק  בנוסף  השוטפות.  מההפקדות 
ביטוח  במוצרי  ייעוץ  בגין  גם  תגמול 

קבוצתיים, שלא ניתן עד היום.
הפצה  עמלת  קביעת  הוא  נוסף  שינוי 
וכן  הפנסיוניים,  המוצרים  לכל  זהה 
הסכם הפצה הכולל את כל המוצרים 

הפנסיוניים של הגוף המוסדי. 

האוצר: "העובד לא צריך לשלם על סליקת הפנסיה 
שלו, כשם שאינו משלם על סליקת המשכורת"

נועה קיסר, מנהלת מחלקת סוכנים ויועצים באגף שוק ההון, הציגה את שורת השינויים הרגולטוריים בהם 
נקט האוצר | בקרוב: טיוטה נוספת למסמך ההנמקה, במסגרתה ינתן דגש על המחשה וגילוי נאות
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"העולם משתנה מתבנית של מקום 
עבודה  מקומות  לריבוי  אחד  עבודה 
העובדים  כל  ומשתנים.  שונים 
שלהם,  המשפחה  על  להגן  רוצים 
לשמור על המשכיות, לצאת לפנסיה 
על  ולשמור  כסף  שיותר  כמה  עם 
כושר  אובדן  של  במצב  המשכיות 
ירון  אמר  כך  מוות",  או  עבודה 
ידידים הסדרי פנסיה.  כספי, מנכ"ל 

משמעותי  מגמה  שינוי  כי  ציין  כספי 
נוגע לניהול הזמן של העובד. "עובדים 

העבודה  בין  איזון  יותר  היום  רוצים 
עולם  של  המים  האישיים.  לחיים 
ועולה  סוערים  מאוד  התעסוקה 
הספינה  את  מנווטים  כיצד  השאלה 
לתכנן  ניתן  לא  כיום  העובד.  של 
לתכנן  אפשר  אבל  תעסוקתי,  עתיד 
לשאול  צריך  העובד  פנסיוני.  עתיד 
צריך  הוא  כסף  כמה  עם  עצמו  את 
כסף  וכמה  לפנסיה  לצאת  רוצה  או 
החיים".  במהלך  רוצה  או  צריך   הוא 
כספי ציין שכדי לתכנן נכון את העתיד 
אודות  כולל  מידע  נדרש  הפנסיוני, 

יאפשר  נכון  וטיפול  המשפחתי  התא 
להקים  "יש  היציבות.  על  לשמור 

איציק עוז: "השיווק הישיר לא יכול לטפל במקרים 
חריגים"

| לדברי יהודה בן אסאייג, מנכ"ל  כך אמר מנכ"ל מנכ"ל משותף באגם לידרים בכנס המעסיקים השנתי 
מנורה מבטחים פנסיה, כמחצית מהמכירות החדשות בתחום הביטוח נעשות באמצעות שיווק ישיר

ירון כספי: כיום לא ניתן לתכנן עתיד תעסוקתי
לדברי מנכ"ל ידידים הסדרים פנסיוניים, העובד צריך לשאול את עצמו עם כמה כסף הוא צריך או רוצה 

לצאת לפנסיה וכמה כסף הוא צריך או רוצה במהלך החיים

בישראל  הפנסיה  מתפוקת  "מחצית 
הישירים  הערוצים  באמצעות  מבוצעת 
ביטוח  סוכני  באמצעות  ומחציתה 
בן  יהודה  אמר  כך   - הסדרים"  ומנהלי 
אסאייג, מנכ"ל מנורה מבטחים פנסיה 
באפשרויות  שעסק  דיבייט  במסגרת 
למעסיק  הפנסיוני  השירות  מודל 
מהפעילות   100% "בעבר  ולעובד. 
קרנות  ישירה.  הייתה  הפנסיונית 
הפנסיה עבדו מול המעסיק, ורק בשנים 
האחרונות נכנסו לתמונה סוכני הביטוח 
אנחנו  פנסיוני,  כגוף  ההסדר.  ומנהלי 
למעסיק  ישירות  שירות  לתת  יכולים 
מסוימת.  מורכבות  רמת  עד  ולעובד 
של  במוצרים  לטפל  יכולים  לא  אנחנו 
העובד אצל יצרנים אחרים. למזלנו, חלק 
גדול של העובדים לא נדרש למורכבות 
יחד  יחסית.  זול  פתרון  לתת  ואפשר 
נוכל לתת לכל עובד את יכולת הבחירה 
במסלול ביטוחי, מסלול השקעות וקרן 
פתרון  לתת  שנוכל  ומאמינים  הפנסיה 

זול מאוד", הוסיף בן אסייאג. 
רמי דיין, מומחה לביטוח פיננסי שכיהן 
בעבר כמנהל תחום חיסכון ארוך טווח 

בכלל ביטוח והנחה את הדיבייט, אמר 
בשנים  המגמה  את  בוחנים  אם  כי 
שני  שמתהווים  רואים  האחרונות 
של  ישיר  ערוץ  הוא  האחד  ערוצים: 
מנהלי  של  ערוץ  הוא  והשני  היצרנים 
נובעת  "המגמה  וסוכנים.  הסדר 
מהעובדה שיש יצרנים שערוצי ההפצה 
ומפתחים  חזקים  מספיק  לא  שלהם 
הישיר  "הערוץ  דיין.  אמר  ישיר",  ערוץ 
בין  הפערים  עלויות.  לחתוך  מאפשר 
הערוצים נגזרים גם מערך ללקוח. האם 

מנהל  כאשר  יותר  לשלם  מוכן  הלקוח 
מכירות  של  במונחים  מעורב.  הסדר 
מהווה  הישיר  הערוץ  בתעשיה  חדשות 
הולך  וזה  מהמכירות,  מ-50%  למעלה 

וגובר".

50% מעמיתי 
הקרנות לא פעילים

איציק עוז, מנכ"ל משותף באגם לידרים, 
עבדו  הפנסיה  קרנות  בעבר  כי  ציין 
זה  היה  אך  המעסיקים,  מול  ישירות 
שוק עם דמי ניהול קבועים וללא תחרות 
"כיום  אחידים.  היו  הפנסיה  ומסלולי 
המוצר אינו פשוט ואין את ההסתדרות 
עובדים  "היסטורית  עוז,  אמר  כסדרן", 
אותם  לצרף  ונכון  פנסיה,  בלי  הגיעו 
לקרן. כיום כמעט כל העמיתים מגיעים 
מנהל  אמור  מה   – קיימות  תכניות  עם 
תיק של קרן פנסיה לעשות עם ביטוח 
מנהלים שנפתח לפני 5 שנים? מה הוא 
נשאלת  קיימת?  פנסיה  קרן  עם  עושה 
בקרנות  ומחפשים.  רוצים  מה  השאלה 
הפנסיה 50% מהעמיתים אינם פעילים, 
הם  עבודות  בין  מעבר  בעת  כלומר 

מועברים לקרן פנסיה אחרת". 
בן  אמר  ישיר",  למודל  מסובך  לא  "זה 
מבחינת  היערכות  "נדרשת  אסייאג. 
שוטף  וקשר  העובדים  של  שכר  מודל 
רמת  עד  אפשרי.  זה   - היצרן  עם 
זה הולך חלק. חלק  מורכבות מסוימת 
מהמעסיקים עושים זאת ישירות מולנו, 

ובהצלחה".
עוז ציין כי גם בתחום קרנות ההשתלמות 
התרומה של מנהלי ההסדרים רבה למי 
שעובד כראוי. "אנו מקיימים פגישה עם 
לכלל  בהתאם  אותו  ומכוונים  העובד 
ניהול  בדמי  תחרותיים  אנו  המשתנים. 
והפערים עם הישיר מינוריים", אמר עוז, 
"יש מערכת בקרה שבודקת דמי ניהול 
מול הסכם למצב בפועל. אנחנו נותנים 
לעובד סל מוצרים רחב – בפועל העובד 
בקרה.  מערכת  שיש  כיוון  פחות  ישלם 
ניהול  שדמי  מקפידים  אנחנו  במקביל, 
במפעלים  המשפחתי.  התא  לכל  יהיו 
מסוימים יש לשיווק הישיר יתרון. הישיר 
הישיר  השיווק  אבל  בכלל,  לטפל  יכול 
כלומר  מן הכלל,  ביוצא  יכול לטפל  לא 

במקרים חריגים". 

מימין: רמי דיין, איציק עוז ויהודה בן אסאייג

ונתונים.  זמן  ציר  על  נתונים  מסד 
צריך לשים את כל המקורות על ציר 
וטובה.  נכונה  בצורה  שינוהלו  זמן 
יישום התוכנית הוא באמצעות מנהל 
את  שבוחנים  לאחר  פנסיוני.  הסדר 
צמוד  בליווי  צורך  יש  התוכניות  כל 
אצל  ומשתנים,  שקורים  בדברים 
בעולם  שינוי  לעשות  שרוצים  אנשים 

התעסוקה", סיכם.
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"אשרת עבודה דומה לביטוח חובה: העלות יחסית 
נמוכה והנזק הצפוי במקרה של תאונה איום ונורא"

בפאנל שחתם את כנס המעסיקים השנתי השתתפו שבעה מומחים בתחום דיני העבודה והמיסוי 

פאנל כלים למעסיק, זרקור על סוגיות 
מקצועיות, חתם את כנס המעסיקים 
המומחים  השיבו  במסגרתו  השנתי. 

על שאלות שהקהל העביר אליהם. 
עו"ד תמר גולן, מומחית לדיני עבודה, 
ההרחבה  בצווי  בהרצאתה  עסקה 
בדילמה  ובמיוחד  פנסיוני  לביטוח 
מהווה  בתעשייה  ההרחבה  צו  האם 
הסדר מיטיב, בכל הקשור לתשלומים 
בחינת  לדבריה,  מנהלים.  לביטוחי 
ולא  פרטנית  להיות  אמורה  הנושא 
בשאלות  עסקה  גולן  עו"ד  קיבוצית. 
חזות  היא  הכמותית  ההשוואה  האם 
להתייחס  יש  זמן  נקודת  ולאיזו  הכל 

בקביעת ההסדר המיטיב.
רועי  ממשרד  פוליאק,  רועי  עו"ד 
ב"עולם  כי  אמר  ושות',  פוליאק 
פנסיוניים  הסדרים  נכפו  הישן" 

והעובדים  מהמעסיקים  חלק  על 
האחר  החלק  אך  ההרחבה,  בצווי 
במרוצת  זכו  אשר  המעסיקים,  של 
"המעסיק  המחמיא  לכינוי  השנים 
מעורבות  עצמם  על  קיבלו  הנאור", 
רבה בהסדרים הפנסיוניים. במסגרת 
הדיון הציג עו"ד פוליאק את הקשיים 

המעסיקים  בפני  בעתיד  יעמדו  אשר 
החפצים לנתב את ההסדרים.

קן-תור  ממשרד  קן-טור,  צבי  עו"ד 
כמות  האחרונות  בשנים  כי  ציין  עכו, 
נשלחים  אשר  הישראלים  המומחים 
אוסטרליה  הודו,  סין,  כגון  למדינות 
עלתה  האירופי  האיחוד  ומדינות 

בצורה ניכרת. חברות ישראליות רבות 
אשרת  מעמד  כי  הקשה  בדרך  למדו 
חובה:  ביטוח  למעמד  דומה  עבודה 
הצפוי  והנזק  נמוכה  יחסית  "העלות 

במקרה של תאונה הינו איום ונורא".
הולין- ממשרד  הולין,  רפי  עו"ד 
לחוק  התייחס  דין,  עורכי  הדס 
העבודה  דיני  של  האכיפה  להגברת 
לפני  לתוקפו  נכנס  החוק  כי  וציין 
הייתה  לא  מטרתו  כאשר  כשנתיים, 
חדשות,  משפטיות  נורמות  ליצור 
האכיפה.  את  לייעל  בעיקר   אלא 

בהנחיית  ותשובות  שאלות  לפאנל 
רו"ח  הצטרפו  יוחננוף  עופר  עו"ד 
פרישה  למיסוי  מומחה  כהן,  יעקב 
וקרט,  משה  ועו"ד  פנסיוני;  וביטוח 

מומחה בתחום דיני עבודה.

תודה
 ל-486 המשתתפים, המרצים ונותני החסויות 

שתרמו להצלחת כנס המעסיקים ה-4
פנסיה ועבודה-חוקי המשחק משתנים

שמחנו להיפגש - להתראות בכנסים הבאים!

מגדל
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 סקר: 60% מהמעסיקים סבורים שאין 
להעלות את גיל הפרישה

26% ממשתתפי סקר עדיף שנערך לקראת כנס המעסיקים ה-4 סבורים כי 
למסלקה הפנסיונית צפויה תרומה משמעותית להתנהלות בתחום 

עדיף שנערך  60% ממשתתפי סקר 
ה-4  המעסיקים  כנס  לקראת 
גיל  את  להעלות  שאין  סבורים 
ממשיבי   26% לפנסיה.  הפרישה 
את  להעלות  אין  כי  סבורים  הסקר 
לאור הפרודוקטיביות  הפרישה  גיל 
השנים.  עם  העובד  של  הפוחתת 
גיל  העלאת  כי  חשש  הביעו   34%
בקרב  לאבטלה  תגרום  הפרישה  
מהנשאלים   8% לעומתם,  צעירים. 
גיל  של  גורפת  בהעלאה  תמכו 

הפרישה בכלל ענפי המשק ו-28% 
לא  כי  אם  להעלותו,  שיש  סבורים 
בכל הענפים. ל-4% מהמשיבים לא 

הייתה עמדה בנושא.
נוגע  בסקר  שנבחן  נוסף  נושא 
הפרשניות  הבעיות  עם  להיכרות 
במסגרת  מיטיב  הסדר  בסוגיית 
 22% כי  נמצא  חובה.  פנסיה  חוק 
כלל  מודעים  אינם  מהנשאלים 

לבעיה הפרשנית בנושא. 
מהמשיבים   38% זאת,  לעומת 

באשר  דין  עורכי  עם  התייעצו 
וטרם  לבעיה  מודעים   30% לסוגיה, 
פנו  ו-10%  לנהוג  כיצד  החליטו 
הבהרות  לקבל  מנת  על  לרגולטור 

כיצד לנהוג. 
הסקר בחן גם את עמדות המעסיקים 
כלפי המסלקה הפנסיונית.  נמצא כי 
30% ממשתתפי הסקר אינם מודעים 
למסלקה, 22% סבורים כי למסלקה 
להתנהלות  זניחה  תרומה  תהיה 
 26% הפנסיוני,  בתחום  הארגון 
תרומה  תהיה  למסלקה  כי  סבורים 
בתחום  להתנהלות  משמעותית 
 הפנסיוני ול-22% אין עמדה בנושא.
פעלו  הארגונים  כי  נמצא  בסקר 
במהלך  הפנסיוני  בתחום  רבות 
השנה האחרונה. 33% ביצעו מיקוח 
מול מנהל ההסדרים הפנסיוניים על 
הפחתתם,  לצורך  הניהול  דמי  גובה 
לגופים  ישירה  פניה  ביצעו   14%
במטרה לחסוך בעלות סוכן ביטוח, 

עובדים  להכשרת  דאגו   14%
 23% הפנסיוני,  החיסכון  בתחום 
בארגון  הפנסיה  אחראי  את  שלחו 
להשתלמויות ו-12% בלבד לא בצעו 
פעולה כלשהי, כיוון שהמצב הקיים 

מניח את דעתם.

משאל  באמצעות  בוצע  הסקר 
וארגונים  חברות  בקרב  אינטרנטי 
התעשיינים  בהתאחדות  החברים 
 14% המסחר.  לשכות  ואיגוד 
של  בחברות  עובדים  מהנשאלים 
של  בחברות   48% עובדים,   1-50
של  בחברות   22% עובדים,   50-200
בחברות  ו-16%  עובדים   200-1000
מ-1,000  למעלה  שמעסיקות 

עובדים. 
חשבי  היו  הסקר  ממשיבי   18%
אנוש,  משאבי  מנהלי   24% שכר, 
בעלי  ו-32%  כספים  מנהלי   26%

תפקידים אחרים. 

בתחילת 2014 נכנסה לתוקף הפעימה האחרונה בחוק פנסיית חובה. האם 
אתה מודע לבעיות הפרשניות שהתעוררו בעקבות כך בנוגע להגדרת הסדר 

מיטיב?

האם יש להעלות את גיל הפרישה?

ביולי 2015 תתאפשר למעסיקים גישה ישירה למסלקה הפנסיונית. 
כיצד הדבר צפוי להשפיע על התנהלות הארגון בתחום?
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בראשו  ההשקעות,  בתי  איגוד 
בדש,  חגי  פסגות,  מנכ"ל  עומד 
קופות  איגוד  את  לבטל  החליט 
את  הן  ומייצג  תחתיו,  המצוי  הגמל 
קופות הגמל בבעלות בתי השקעות 
בבעלות  הגמל  קופות  את  והן 
חברות הביטוח. זאת, על רקע ניגוד 

אינטרסים הקיים בין הצדדים. 
הוקם  ההשקעות  בתי  איגוד 
שנים  שלוש  בתום   2013 במרץ 
ההשקעות  בבתי  פעלו  במהלכן 
את  המאגד  גג,  ארגון  להקמת 
בישראל  ההשקעות  בתי  כל 

מול  אל  לפעול  מנת  על  תחתיו, 
דיני  בתחום  הרגולטורית  ההכבדה 
החוב  הסדרי  נגד  המאבק  הניהול, 
הבנקים.  מצד  הגוברת  והתחרות 
עד להקמת האיגוד, לשכת המסחר 
המייצגים  קטנים  איגודים  ריכזה 
השקעות,  בתי  של  אינטרסים 
תעודות  הגמל,  קופות  איגוד  בהם 
הנאמנות.  קרנות  ואיגוד   הסל 

כיום  החברים  ההשקעות  בתי 
ילין  איביאי,  פסגות,  הינם  באיגוד 
אלדובי,  הלמן  אנליסט,  לפידות, 

אלטשולר  אקסלנס,  דש,  מיטב 
שחם, אפסילון ואינפנטי. 

נקודת השבר הראשונה ביחסים בין 
ההשקעות  לבתי  הביטוח  חברות 
אז  האיגוד,  הקמת  עם  כבר  הייתה 
החליטו חברות הביטוח שלא לצרף 
הנמצאים  ההשקעות  בתי  את  אליו 
בבעלותן. "לכל חברת ביטוח יש את 
בנוגע  שלה  הפוליטיים  השיקולים 
להצטרפות", הסבירו בזמנו בכירים 
כובע  תחת  פועלים  "הגופים  בענף. 
כפול, שכנראה מקשה עליהם לקבל 
הביעו  נוספים  קולות  החלטה". 

של  לחברותם  בנוגע  גם  תמיהה 
חברות  שבבעלות  ההשקעות  בתי 
הביטוח באיגודים אחרים הקשורים 
בורסה  חבר  איגוד  כדוגמת  לענף, 
ואיגוד תעודות סל, אל מול סירובם 

להצטרף לאיגוד בתי השקעות.
לפיה  אפשרות  מסתמנת  כעת 
חברות  בבעלות  הגמל  קופות 
באמצעות  יפעלו  הביטוח 
הביטוח. חברות   התאחדות 

שלא  בחרו  ההשקעות  בתי  באיגוד 
להתייחס לדברים. 

בין הקופות בבעלות בתי ההשקעות לקופות בבעלות חברות הביטוח הביא להחלטה  ניגוד האינטרסים 
לפירוק האיגוד | מסתמן כי הקופות שבבעלות החברות יפעלו תחת התאחדות חברות הביטוח

איגוד קופות הגמל לקראת פירוק
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מגדל עורכת שורת מינויים  הנהלת 
במטרה לחזק את תחום האלמנטר 

בחברה.
חיתום  צוות  מנהלת  בדוסה,  מירב 
מונתה  בהפניקס,  מרכז  באשכול 
במרחב  אלמנטר  תחום  למנהלת 
ביוני.  ב-1  בתפקיד  ותחל  סוכניות 
של  מינויה  לאחר  קצר  זמן  זאת, 
מול  ניהלה  אשר  קורן,  יסמין 
העסקים  מערך  את  המרחבים 
לתפקיד  בכלל,  כללי  בביטוח 
מנהלת פיתוח עסקי במג"ל. במגדל 
איתור  על  אלה  בימים  שוקדים 
לחזק  שמטרתו  לתפקיד  מועמדים 

את תחומי הפרט והקולקטיב. 
תהליך  חותמים  למעשה  המינויים 

שמטרתו   ,2014 בתחילת  שהחל 
לחזק את תחום האלמנטר בחברה 
אליהו,  עופר  מוביל  אותו  מהלך   –
שעומד  ומי  הביטוח  חברת  מנכ"ל 
וערוצי  הלקוחות  חטיבת  בראש 
את  לפועל  שהוציא  מי  ההפצה. 
הכפוף  פרץ,  יוסי  הוא  המהלך 
על  וחצי  שנה  זה  ואחראי  לאליהו, 
כן  לפני  בחטיבה.  האלמנטר  תחום 
כיהן פרץ במשך 3 שנים בתפקיד זה 
שפעילותה  לביטוח,  חברה  באליהו 
למגדל  נמכרה  האלמנטר  בתחום 
אליהו,  שלמה  שהבעלים,  לאחר 

הפך לבעל השליטה בקבוצה. 
מילר,  גד  עומד  פרץ  של  לצדו 
החיים  ביטוחי  תחום  על  האחראי 

השניים  תחת  בחטיבה.  והבריאות 
 - מג"ל  מרחבים:  חמישה  ישנם 
מרכז  מרחב  גדולים,  עסקים  מרחב 
בפתח  המצויים  סוכנויות  ומרחב 
תקווה, לצד מרחב ירושלים ומרחב 
עומד  מרחב  כל  בראש  הצפון. 
בתחום  הן  באחריות  הנושא  מנהל, 
ביטוחי  בתחום  והן  האלמנטר 

החיים והבריאות. 
בחטיבה  שנעשו  השינויים  אחד 
שלצד  הוא  במגדל,  ייחודי  שינוי  זו, 
ניצב  השוטף  בתחום  המנהל 
עסקי,  פיתוח  מנהל  מרחב  בכל 
במנהל  מדובר  היה  בעבר  בעוד 
התחומים.  שני  על  שניצח  יחיד 
הינה  פרץ,  מסביר  המטרה, 

המנהלים  זמינות  את  להגדיל 
מערך  "הרחבת  הביטוח.  לסוכני 
העסקים בתחום האלמנטר נעשתה 
סוכנים  מאות  הצטרפות  בעקבות 
לשורותינו", אמר פרץ לעדיף. "סוכן 
יתקשה להגיע למנהל בחברות בהן 
שני התחומים מנוהלים על ידי אותו 
בשל  הקיים.  העומס  בשל  אדם, 
בחיזוק  החברה  שרואה  החשיבות 
בכל  פועלים  אנו  האלמנטר,  תחום 
זאת,  לעשות  הנדרשים  האמצעים 
הסוכנים.  באמצעות  היא  והדרך 
לחיזוק  נוספות  בפעולות  נקטנו 
להנגיש  היא  המטרה  כאשר  הסוכן, 
את החברה לסוכן, ולהעניק לו כלים 

לצורך התפתחותו המקצועית". 

יסמין קורן שגויסה מכלל החלה לכהן כמנהלת פיתוח עסקי במג"ל; מירב בדוסה שגויסה מהפניקס תשמש 
כמנהלת תחום אלמנטר במרחב סוכנויות | מינוי נוסף צפוי בקרוב לצורך חיזוק תחום הפרט והקולקטיב

מינויים חדשים במגדל לחיזוק תחום האלמנטר

על  הממונה  סלינגר,  דורית  פרופ' 
טיוטת  השבוע  פרסמה  ההון,  שוק 
מוסדיים  גופים  על  האוסרת  חוזר 
עובדים  הצטרפות  להתנות 
ריסק  לביטוח  המעסיק  באמצעות 
מוות או אובדן כושר עבודה, בניהול 
באותו  הפנסיוני  החיסכון  כספי 
על  הטיוטה  אוסרת  בנוסף  הגוף. 
הנחה  מתן  להתנות  המוסדיים 
בדמי ניהול או בעלות כיסוי ביטוחי, 
באותו  אחר  ביטוחי  מוצר  ברכישת 

גוף. 
מדובר במהלך שהיה בכוונת פרופ' 
סלינגר  של  קודמה  שריג,  עודד 
בתפקיד, להוביל עוד באוגוסט 2012, 
העניינים  ניגוד  את  למנוע  מנת  על 
עובדיו.  לבין  המעסיק  בין  הקיים 

בכוונת האוצר לאסור על המוסדיים להתנות הצטרפות עובדים באמצעות המעסיק לביטוח ריסק ואובדן 
כושר עבודה בניהול כספי החיסכון הפנסיוני שלהם | החברות לא יורשו לתת הנחה בדמי ניהול ברכישת 

מוצר ביטוחי באותו גוף

והסכמי  קיבוציים  הסכמים  כיום 
העסקה אישיים מחייבים מעסיקים 
כיסוי  עובדיהם  עבור  לממן  רבים 
ביטוחי מפני אובדן כושר עבודה או 
מפני מוות. הדבר מביא לכך שגופים 
עבור  הנחה  למעסיק  מעניקים 
זוכים  הם  ובתמורה  אלה,  כיסויים 
הפנסיוניים  החסכונות  בניהול 
ניהול  בדמי  לעתים  העובדים,  של 
מי  שבפועל  יוצא  כך  מקסימליים. 
שנושא בעלות הכיסויים הביטוחיים 
הללו, המגולמים בדמי הניהול, הם 
העובדים, מבלי שכלל יהיו מודעים 
האגף  מקדם  זו  מסיבה  לכך. 
במסגרתו  נוסף,  מהלך  במקביל 
המוצר  שיווק  בין  הפרדה  תתבצע 
הפנסיוני לעובד לבין תפעולו עבור 

המעסיק – שירותים שכיום שזורים 
זה בזה, וניתנים על ידי אותו מנהל 
נוצר סבסוד  זה  גם במקרה  הסדר. 

צולב, כאשר העובד אינו מודע לכך 
של  התפעול  בעלות  נושא  שהוא 

סליקת חסכונותיו הפנסיוניים. 

באיחור של כשנתיים: יאסר על המוסדיים להעניק 
למעסיקים הנחות בתמורה לניהול כספי הפנסיה 

של העובדים

המעניקה פאות ללא תשלום לחולות סרטן
ופועלת על טהרת ההתנדבות, ללא מתן שכר

זקוקה לסיוע בביטוח הפאות
אלי בן זיקרי, יו”ר העמותה 054-4575901
אוצי מילר, מזכיר העמותה 052-7277654

עמותת פ.ל.א
פאה לכל אישה



חדש במנורה מבטחים: 
sms-מנורה-נט ב

להרשמה לשירות שלחו את המילה ״מנורה-נט״ לטלפון 03-7107777

מנורה מבטחים ביטוח בע”מ

on-line מהיום אתם יכולים לקבל מידע ולתת שירות 
מנורה-נט ב-SMS מידע on-line לגבי לקוחות, פוליסות ופעילויות

 מחוברים אליך 
בכל מקום, 

בכל זמן!
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פסק  אביב  בתל  השלום  משפט  בית 
אלף   500 תשלם  המדינה  כי  השבוע 
שקלים ליורשת של פוליסת ביטוח חיים 
מלחמת  במהלך  בבולגריה  שהונפקה 

העולם השנייה. 
לא  זמן  לתקופת  הונפקה  הפוליסה 
של  הון  הצהרת  פי  על  אולם  ידועה, 
של  שוויה   -  1942 משנת  הפוליסה  בעל 
לבה,  אלף  כ-63  היה  הביטוח  פוליסת 
נערכה  הפוליסה  המקומי.  המטבע 
שהולאמה  הבולגרית,   RAS בחברת 
ב-1947, וכיום היא חברת בת של קבוצת 

Allianz הגרמנית. 
להצעת  התובעת  סירבה   2001 בשנת 
הבולגרית  הביטוח  חברת  מצד  פשרה 

במסגרתה הוצע לה לקבל 6,000 דולר. 
בית המשפט דן במחלוקת בנוגע לשוויה 
של הפוליסה. עד מומחה מטעם התובעת 
הפוליסה  של  הנוכחי  שוויה  כי  קבע 
שכללה  בהנחה  דולר  מיליון   11.5 הינו 
במידה  דולר  מיליון  ו-3.5  ריסק,  מרכיב 
מטעם  מומחה  עד  זאת,  לעומת  שלא. 
חברת הביטוח קבע ששוויה הנוכחי של 

הפוליסה הוא 7,760 דולר בלבד. 
הפוליסה  שווי  כי  הכריע  המשפט  בית 
שחברת  וקבע  שקלים,  מיליון  הינו 
מחצית  רק  לתובעת  תשלם  הביטוח 
בנוגע להוצאת  זה, בשל כשלים  מסכום 
יתר  אישור  וקבלת  צוואה  קיום  צו 

היורשים בתביעה. '

צד  הודעת  שלחה  הביטוח  חברת 
שלישי למדינת ישראל, שכן בשנת 2000 
הסכם  במסגרת  המדינה  התחייבה 
מסלול  לאמץ  נוספות  מדינות  כמה  עם 
תביעות ייחודי בגין פוליסות ביטוח בלתי 
משולמות שהוצאו בתקופת השואה, על 
סוג  מפני  שיפוטי"  "שקט  להשיג  מנת 
זאת,  עם  בהסכם.  הנכללות  התביעות 
מדינת  פעלה  לא  ההסכם  חתימת  מאז 
בתקנות.  או  בחוקים  אותו  לעגן  ישראל 
קבע  המדינה,  של  שווא  מצג  בשל 
שתישא  היא  המדינה  כי  המשפט  בית 
הביטוח,  חברת  על  שהושתה  בהוצאה 
אלף   75 בסך  משפט  הוצאות  על  נוסף 

שקלים. 

בשל מצג שווא מצד המדינה, קבע בית המשפט שעליה לשפות את חברת הביטוח 
הבולגרית בתשלום התגמולים בגין פוליסה שהונפקה במלחמת העולם השנייה

המדינה חויבה בתשלום חצי מיליון שקלים 
לתובעת בגין ביטוח חיים מתקופת השואה

ח"כ מיקי רוזנטל פנה לאחרונה לשר 
האוצר, יאיר לפיד, בטענה להפרה של 
פיננסיים,  שירותים  על  הפיקוח  חוק 
המחייב הקמת גוף מייעץ לשר האוצר 
ולמפקחת על הביטוח בכל עניין הנוגע 
לביטוח שיובא לפני הוועדה המייעצת. 
מספר  ובחלוף  שנים,  מספר  "מזה 
פני  את  שינו  אשר  רפורמות  של  רב 
השוק ועוד רבות אשר עתידות לחולל 
ולא  מונתה  לא  ממש,  של  מהפכות 
מהותיים  שינויים  המועצה.  זומנה 
ישירות  השפעות  להם  אשר  בתחום, 
של  והסוציאלי  הפיננסי  מצבם  על 
הציבור, נעשים ללא מעורבותו של גוף 
נייטרלי ומקצועי, שאמון על השמירה 
חשוב  ציבורי,  אינטרס  אותו  על 

ומהותי", כותב ח"כ רוזנטל לשר. 
האחרונות,  השנים  במהלך  לדבריו, 
לבצע  ממשיך  הביטוח  על  הפיקוח 
חוזרים  בפרסום  ומרבה  פעולות 
מבלי  השוק,  שחקני  את  המחייבים 
להתייעץ עם גורמים חיצוניים בצורה 

מסוגרת, כפי שקבע המחוקק. 
 15 תימנה  המועצה  החוק,  פי  על 
ויהיו  האוצר,  שר  שימנה  חברים 
ביטוח  סוכני  מבטחים,  בה  מיוצגים 
מהם  שלושה  כאשר  ומבוטחים, 
סוכני  המייעצת,  הוועדה  חברי  יהיו 
שלושה  ידי  על  מיוצגים  יהיו  הביטוח 
לפחות  הביטוח,  סוכני  לשכת  נציגי 
אנשים  יהיו  המועצה  מחברי  שמונה 
הביטוח,  בתחום  עיסוקם  שאין 

יהיו עובדי מדינה.  ולפחות שמונה לא 
פרופ'  כיום  חברים  המייעצת  בוועדה 
מהאוניברסיטה העברית,  אורלי שדה 
המועמדים  שמות  בבורסת  שנכללה 
לתפקיד המפקחת על הביטוח לאחר 
ד"ר  שריג;  עודד  פרופ'  של  פרישתו 
בלהה כהנא, שופטת בדימוס של בית 
יועץ  אטקין,  אלון  השלום;   משפט 

ועו"ד  התקציבים;  אגף  על  לממונה 
המשפטי  היועץ  סגנית  ארפי,  טלי 
ידי  על  הם  אף  מונו  הארבעה  באוצר. 
שר האוצר, ותפקידם לייעץ למפקחת 
שהוועדה  אף  על  שונים.  בנושאים 
נטען  השנה  בפברואר  כדין,  פועלת 
פרסמה  סלינגר  דורית  המפקחת  כי 
בגופים  התגמול  מדיניות  טיוטת  את 

עם  התייעצה  כי  וציינה  המוסדיים, 
שלכאורה  אף  על  המייעצת,  הוועדה 
לא עשתה זאת – דבר שהוכחש בזמנו 

על ידי האוצר. 

פניית עדיף לאוצר לקבלת התייחסות 
המועצה  חברי  ולשמות  לטענות 

המייעצת, אם קיימת, לא נענתה. 

ח"כ מיקי רוזנטל פנה לשר האוצר בטענה כי חרף הקבוע בחוק, לא פועלת מועצה שתפקידה לייעץ 
לשר ולמפקחת בנוגע לשינויים רגולטוריים בתחום הביטוח 

רוזנטל ללפיד: מדוע רפורמות בתחום הביטוח 
אינן מפוקחות כחוק על ידי גורם אובייקטיבי?
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המעוניינים להשתתף במדור 
מוזמנים לפנות למערכת 
news@anet.co.il :עדיף

לך  שמאפשר  המדור 
בפני  עמדותיך  את  להציג 
קהילת הביטוח של ישראל

בבית  לעבוד  בחרה  מדוע  מסבירה  סבר  מיכל 
השקעות ולא כסוכנת ביטוח עצמאית

"לחבר'ה צעירים אמנם אין צבירה 
של כסף גדול, אך הם בעלי 

פוטנציאל משמעותי"

אנו  ודש,  מיטב  בין  מהמיזוג  "כחלק 
כל  את  להכיר  עצמנו  על  לוקחים 
את  להעלות  אישי,  באופן  הלקוחות 
התיק  בגודל  תלות  ללא  מודעותם, 
משווקת  סבר,  מיכל  אומרת  שלהם", 
פנסיונית ומנהלת לקוחות VIP במיטב 
הוא  בכוח  "תפקידי  ופנסיה.  גמל  דש 
ובזמן  במקום  הלקוחות  את  לפגוש 
שנוח להם ברחבי הארץ, להכיר אותם 
ולהעניק להם שירות ברמה המקצועית 

הגבוהה ביותר".
תואר  בעלת  הינה  ה-29  בת  סבר 
במשפטים  שני  ותואר  בכלכלה  ראשון 
החלה  היא  אילן.  בר  מאוניברסיטת 
שנים  כשש  לפני  בתחום  דרכה  את 
בה  מיטב,  במכללת  כסטודנטית 
הוכשרה בייעוץ פנסיוני וניהול השקעות. 
המונה   VIP מצוות  אחת  היא  כיום 
מורשים. פנסיוניים  משווקים   שבעה 
מהם ההבדלים בפעילות לפני ולאחר 

מיזוג דש מיטב?
המבט  נקודת  דש  עם  המיזוג  "לאחר 
יותר  להציע  אפשרות  יש  השתנתה. 
במבט  הלקוח  על  ולהסתכל  מוצרים 
בעיקר  פוגשת  אני  על-הוליסטי. 
בקבוצת  הנכללים  קיימים  לקוחות 
פרימיום, חלקם היו שכירים כל חייהם 
ובגיל הפרישה הם לקוחות משמעותיים 
מס  ייעוץ  פרישה,  לייעוץ  זקוקים  אשר 

ומדיניות השקעה".
מה מעניין את הלקוחות?

יחס  לקבל  ללקוחות  חשוב  "מאוד 
אישי מאיש מקצוע. תלוי באיזו נקודה 
הצעירים  החבר'ה  נמצאים.  הם  בחיים 

מתעניינים בקרנות הפנסיה - אמנם אין 
להם צבירה של כסף גדול, אבל יש להם 
מבקשים  אנשים  משמעותי.  פוטנציאל 
באמצע החיים להעריך את מצבם, והשיא 
נמצא בפרישה - אז הנושאים הם רבים, 
ובעיקר בחירת רמת סיכון  פנסיה  פחות 

ומסלולי השקעה מתאימים".
כיצד את מודדת טיב עבודתך?

לשניים  נחלקת  הצלחה  "מבחינתנו 
הפיננסי  בעולמו  הלקוח  את  ללוות   -
בתחנות השונות בחייו, תוך שמירת קשר 
ממשיך  שהלקוח  הוא  והשני  עמו,  רציף 

ומגדיל את סל המוצרים שלו אצלנו".
מדוע אינך עובדת כסוכנת עצמאית?

"זה לא בעצמותיי. אני מאמינה שהכלים 
הן   - עצומים  הם  גדול  השקעות  בבית 
ברמה המקצועית והן ברמה הרגולטורית. 
אנו לומדים ומתודרכים כל יום, ויש לנו גב 

יציב מאוד. כיף לעבוד עם תמיכה כזו".
האם את משתפת פעולה עם סוכנים?

ערך  ללקוח  מעניקים  הסוכנים  "ודאי. 
לקוח  יש  אם  בהם.  תומכים  ואנו  מוסף 
בחירתו,  את  מכבדת  אני  סוכן  לו  שיש 
אדבר עם הסוכן מראש ואסתנכרן מולו. 
אנו מהווים מערך תומך ללקוח והמטרה 
היא שהוא יישאר במיטב דש, לא משנה 

אם דרך הסוכן או דרכנו".
מה צופן העתיד לענף?

ולהתייצב.  להירגע  לענף  מאחלת  "אני 
רבים.  והחוקים  הטיוטות  הרגולציה, 
את  לשנות  יכולים  אינם  המוסדיים 
שחיקה  ישנה  תקופה.  בכל  מדיניותם 
שעלול  מה  הניהול,  בדמי  מתמשכת 
איבד  הנושא  הגופים.  ביציבות  לפגוע 
הנכון  המסלול  התאמת  פרופורציה.  כל 
תשואות  מבחינת  הביצועים  ובחינת 

לאורך זמן זה לא פחות חשוב".
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ברבעון  הראל  של  הכולל  הרווח 
2014 עלה בשיעור של  הראשון של 
מיליון  בכ-281  והסתכם  כ-40%, 
 200 כולל של  רווח  שקלים, לעומת 
המקביל  ברבעון  שקלים  מיליון 

אשתקד. 
ודמי  שהורווחו  הפרמיות  סך 
הראשון  ברבעון  הגמולים 
 4.1 בכ-  הסתכמו   2014 של 
כ-  לעומת  שקלים,  מיליארד 
ברבעון  שקלים  מיליארד   3.7
 .10% של  גידול  אשתקד,   המקביל 

חיסכון  בפעילות  הכולל  הרווח 
ארוך טווח הסתכם ברבעון הראשון 
שקלים,  מיליון   143 בכ-   2014 של 
כ-152  של  כולל  רווח  מול  אל 
המקבילה  בתקופה  שקלים  מיליון 
הקיטון  החברה,  לדברי  אשתקד. 
הגדלת  בשל  בעיקר  נובע  ברווח 
מיליון  כ-21  של  בסך  העתודות 
הירידה  מהמשך  הנובעת  שקלים, 
קוזזה  העתודה  הגדלת  בריבית. 
הפעילות  תוצאות  בשל  בחלקה 
בשוק ההון, שהתשואות בו בתקופת 
מהתשואות  גבוהות  היו  הדוח 
היקף  אשתקד.  המקביל  ברבעון 
שנגבו  המשתנים  הניהול  דמי 
לסך  הסתכמו  הדוח  בתקופת 
ביחס  שקלים,  מיליון  כ-83  של 
בתקופה  שקלים  מיליון   63 לכ- 
והשפעת  אשתקד,  המקבילה 
שלילית  שהייתה  האינפלציה 
לאינפלציה  ביחס  הדוח,  בתקופת 
אשתקד.  המקביל  ברבעון   חיובית 

ודמי  שהורווחו  הפרמיות  סך 
החיסכון  בפעילות  הגמולים 
ברבעון  הסתכמו  הטווח  ארוך 
מיליארד   2.4 ב-   2014 של  הראשון 
מיליארד   2.2 לעומת  שקלים, 
אשתקד,  המקביל  ברבעון  שקלים 
.9% של  בשיעור  גידול   כלומר 
הרווח הכולל במגזר ביטוח בריאות 
 2014 של  הראשון  ברבעון  הסתכם 

הראל רשמה רווח כולל של כ-280 מיליון שקלים 
ברבעון הראשון של 2014

החברה רשמה גידול של 40% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד | הרווח הכולל בתחום הבריאות הסתכם 
שוב בכ-59 מיליון שקלים

בכ-59 מיליון שקלים, בדומה לרווח 
הסך  אשתקד.  המקבילה  בתקופה 
שהורווחו  הפרמיות  של  הכולל 
הסתכם  בריאות  ביטוח  במגזר 
 845 2014 בכ-  ברבעון הראשון של 
כ-759  מול  אל  שקלים,  מיליון 

המקבילה  בתקופה  שקלים  מיליון 
הסך   .11% של  גידול  אשתקד, 
שהורווחו  הפרמיות  של  הכולל 
מהווים  בריאות  ביטוח  במגזר 
מכלל   32% כ-  הדוח  בתקופת 

הפרמיות שהורווחו בקבוצה.

הרווח הכולל בביטוח כללי ברבעון 
הראשון של 2014 הסתכם בכ- 147 
כולל  רווח  מול  אל  שקלים,  מיליון 
בתקופה  שקלים  מיליון  כ-61  של 
של  גידול  אשתקד,  המקבילה 

 .141%

כלל ביטוח מציגה גידול משמעותי 
הראשון  ברבעון  הכולל  ברווח 
שקלים,  מיליון  בכ-200  שהסתכם 
שקלים  מיליון  כ-104  לעומת 
מדובר  אשתקד.  המקביל  ברבעון 
הרווח.  בשורת  כ-93%  של  בגידול 
הראשונים  הכספיים  הדוחות 
בן  ומוטי  אלשטיין  אדוארדו  של 
המו"מ  רקע  על  מתפרסמים  משה 
כלל  למכירת  בנוגע  שמתנהל 
 JT ביטוח לחברת הביטוח הסינית

.Capital
רשמה  החיים  ביטוח  בתחום 
החברה רווח רבעוני כולל שהסתכם 
 114 לעומת  שקלים,  מיליון  ב-115 
המקביל  ברבעון  שקלים  מיליון 

אשתקד. 
בתחום הגמל נרשמה ירידה ברווח 
מיליון  ב-21  שהסתכם  הכולל 
שקלים  מיליון   23 לעומת  שקלים 

ברבעון המקביל אשתקד. 
הביטוח  בתחום  הכולל  הרווח 
הכללי הסתכם ב-50 מיליון שקלים, 
לעומת 48 מיליון שקלים אשתקד. 

של  גידול  נרשם  הבריאות  בתחום 
שהסתכם  הכולל,  ברווח   134%
מיליון  ב-63  הראשון  ברבעון 

שקלים לעומת 27 מיליון שקלים.
יצוין כי ברבעון הראשון נרשם רווח 

כלל ביטוח: גידול של 93% ברווח 
הרבעוני הכולל ל-200 מיליון שקלים

114 מיליון שקלים  רווחי ביטוח החיים הסתכמו ב-115 מיליון שקלים לעומת 
ברבעון המקביל אשתקד

כלל  של  מפעילות  שקל  מיליון  של 
פיננסיים שהופסקה.

בסוף  ביטוח  כלל  של  הגלום  הערך 
מיליארד  בכ-11,77  הסתכם   2013
מיליארד  כ-10,14  לעומת  שקלים 
 שקלים בסוף 2012, גידול של כ-16%. 

מפרמיות  ההכנסות  היקף 
בכ- הסתכם  ברוטו  שהורווחו 
לעומת  שקלים  מיליארד   2,25
בתקופה  שקלים  מיליארד  כ-2,33 
של  קיטון  אשתקד,  המקבילה 

הקבוצה  של  הגמולים  דמי  כ-3%. 
ברבעון  וגמל  פנסיה  פעילות  בגין 
מיליארד  בכ-1,38  הסתכמו 
מיליארד  כ-1,21  לעומת  שקלים 
המקבילה  בתקופה  שקלים 
כ-15%.  של  גידול   אשתקד, 

בקבוצה  המנוהלים  הנכסים  היקף 
הסתכם ברבעון הראשון של השנה 
גידול  שקלים,  מיליארד  בכ-153 
149 מיליארד  של כ-3% לעומת כ- 

שקלים ברבעון המקביל אשתקד.

שווה ציטוט

בדיני  המתמחה  עו"ד  הינו   הכותב 
ביטוח ונזיקין. 

שווה ציטוט

ולעובד בעיניים,  ח"כ כץ בהרצאתו בכנס המעסיקים מסתכל למעבידים 

ואומר בפה מלא מה שכולנו לא רוצים לשמוע: כספי הפנסיות של כולנו 

משולים לחיסכון על קרן הצבי. אכן דברים אמיצים, אך יחד עם זאת, כחבר 

כנסת שמודה שהוא זה שהיה בכל צמתי ההחלטה הקריטיים - אנו מצפים 

ממנו למלחמה בנושא. יש לך אחריות. 

נגה אלון מגיבה לכתבה:  ח"כ כץ: היצרן יודע מה הוא מרוויח, 
החוסך לא יודע מה הוא מקבל  פורטל            19.5.14
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הולכת  החיים  תוחלת  כי  העובדה 
גם  חיזוק  מקבלת  ומתארכת  
בימים  שפרסם  מחקר  בממצאי 
העולמי,  הבריאות  ארגון  אלה 

הכולל נתונים אודות 194 מדינות.
שילידות  מראה  העולמי  הממוצע 
שנה  כ-73  לחיות  צפויות   2012
וילידי אותה שנה צפויים לחיות עד 
שילידי  מראים  אלו  נתונים   .68 גיל 
יותר  יחיו בממוצע כ-6 שנים   2012

בהשוואה לילידי 1990.
שמדינות  מראים  המחקר  ממצאי 
את  עשו  נמוכה  היא  ההכנסה  בהן 
הצעד הגדול ביותר בהוספת שנות 
החיים הצפויות, עם עלייה ממוצעת 
של 9 שנים עבור ילידי 2012 לעומת 
1990. שש המדינות בהן ניכר  ילידי 
השיפור הגדול ביותר בשנות החיים 
 20 של  )עלייה  ליברה  הן  הצפויות 
שנה(, אתיופיה )19 שנה(, מלדיביה 
שנה(,   18( קמבודיה  שנה(,   19(
ורואנדה  שנה(   16( טימור-לסטה 
)17 שנה(. הסיבה לכך היא תמותה 
מותה   .5 גיל  עד  ילדים  של  נמוכה 

נמוכה של ילדים עד גיל 5. 
פער בין מדינות עשירות ועניות

עם  במדינה  ב-2012  שנולדו  בנים 
עד  לחיות  צפויים  גבוהה  הכנסה 
16 שנה יותר מבנים  76, כלומר  גיל 
הכנסה  בעלת  במדינה  שנולדו 

עלייה בתוחלת החיים ושיפור המאבק במחלות
מחקר שפרסם ארגון הבריאות העולמי מראה שהגידול המשמעותי ביותר בשנות החיים הצפויות,

נרשם במדינות בהן ההכנסה היא נמוכה
הוא  ההפרש  בנות  עבור  נמוכה. 
של  פער  וקיים  יותר,  גדול  אפילו 
הצפויות  החיים  שנות  בין  שנה   19
הכנסה  עם  במדינה  שנולדו  לבנות 
גבוהה )82 שנה( לבין בנות שנולדו 
 63( נמוכה  הכנסה  עם  במדינה 

שנה(.
גבוהה  הנשים  של  החיים  תוחלת 
בין  הפער  הגברים.  של  מזו  היותר 
גברים  של  הצפויות  החיים  שנות 
במדינות  יותר  גדול  הוא  ונשים 
על  ועומד  גבוהה  הכנסה  בעלות 
שש שנים. במדינות בעלות הכנסה 
עומד  והוא  יותר  קטן  הפער  נמוכה 

על שלוש שנים.
משנות  נהנות  ביפן   2012 ילידות 
ביותר  הארוכות  הצפויות  החיים 
בספרד  נשים  אחריהן  שנה.   87  –
שנה   85.1( וסינגפור  שוויצריה 
המדינות  ב-10  הארצות(.  בכל 
הצפויה  החיים  תוחלת  המובילות, 
של נשים עומדת על 84 שנה ומעלה. 
הנשים  של  החיים  תוחלת 
הישראליות העומדת על כ-84 שנים 
המדינות   10 דירוג  על  נמנית  אינה 
הארוכות  החיים  שנות  צפויות  בהן 

ביותר לנשים.
ביותר  הארוכות  הצפויות  השנים 
 2012 בשנת  שנולדו  גברים  עבור 
המדינות  בתשע  ויותר  כ-80  הן 
הצפויות  החיים  שנות  המובילות. 
באיסלנד  הן  ביותר  הארוכות 
אוסטרליה   ,)80.7( שוייץ   ,)81.2(
מקום   –  )80.2( וישראל   )80.5(

רביעי לגברים הישראליים.
הבריאות  ארגון  מומחי  לדעת 
החיים  בשנות  התוספת  העולמי, 
הכנסה  עם  במדינות  הצפויות 
במלחמה  בהצלחה  מקורה  גבוהה, 
ניכר  מתוקשרות.  שאינן  במחלות 
לפני  מתים  וגברים  נשים  שפחות 
מדינות  ושבץ.  לב  ממחלות   60 גיל 
ובניהול  במעקב  השתפרו  עשירות 
בעיות של לחץ דם גבוה. גם הירידה 
בשימוש בטבק לעישון היא מרכיב 
במספר  חיים  בהארכת  מרכזי 

מדינות.
במחקר  נוספים  עיקריים  ממצאים 
מראים כי שלוש הסיבות העיקריות 
מוקדם  מוות  עקב  חיים  לאובדן 
הכליליים  הלב  עורקי  מחלות  הן 

וזיהומים בדרכי הנשימה הנמוכים.

כמו כן, ברחבי העולם ניכרת תזוזה 
המוות.  ובגיל  בסיבות  משמעותית 
ב-22 מדינות באפריקה, 70% ויותר 
מוות  עקב  חיים  שנות  אובדן  של 
זיהומיות  ממחלות  נובע  מוקדם, 

ותנאים סביבתיים לקויים.
בעלות  הן  שמרביתן  מדינות,  ב-47 
הכנסה גבוהה, מחלות ופציעות לא 
מ-90%  ליותר  גורמות  מתוקשרות 

מאובדן שנות החיים. 
המהווים  מיליון   44 כ-  בנוסף, 
פחות  בני  העולם  מילדי  כ-6.7% 
כבעלי  ב-2012  אובחנו  שנים  מ-5 
 10  . מאד  שמנים  או  יתר  משקל 
מיליון מילדים אלו חיים באפריקה.

ילדים  בקרב  המוות  מקרי  מרבית 
עקב  נגרמו   )17.3(  5 מגיל  הקטנים 
ילודה לפני הזמן. דלקת ריאות היא 
בחשיבותה  השנייה  המוות  סיבת 

.)15.2%(
טופלו    1995-2012 השנים  בין 
בהצלחה 56 מיליון איש עקב מחלה 
מיליון   22 של  וחייהם  בשחפת 
כ-450   2012 בשנת  ניצלו.  איש 
בשחפת,  חלו  העולם  ברחבי  אלף 

העמידה לקוקטיל של תרופות.

שנים חיים צפויות בגיל 60שנים חיים צפויות בלידה
נשיםגבריםשני המיניםנשיםגבריםשני המינים

199020121990201219902012199020121990201219902012
778275807984212420232226
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כשהכשרה משיקה מוצר חדש בתחום הסיעוד, אתה יכול להיות בטוח שגם הוא יוביל את הענף!

ביטוח הסיעוד החדש של הכשרה
סטנדרט אחר בענף ביטוחי הסיעוד בישראל

hanis@hcsra.co.il לפרטים והצטרפות למהפכת ביטוחי הסיעוד: חני סלע, מנהלת מכירות - ביטוח חיים
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בחברת  דירתה  את  ביטחה  לילי 
הימים  באחד  הראל.  הביטוח 
בדירתה,  רטיבות  בנזקי  הבחינה 
שלה  הביטוח  לסוכן  פנתה  היא 
ש.ח.ר  חברת  עם  קשר  שייצר 
הראל.  אצל  צנרת  בנזקי  המטפלת 
אליה,  נשלח  ש.ח.ר  חברת  עובד 
אולם הנזק לא תוקן. לאחר מספר 
חודשים, כאשר הנזקים שבו, נשלח 
שקבע  ש.ח.ר  חברת  עובד  בשנית 
מחוסר  כתוצאה  הם  שהנזקים 
איטום בגג - מצב אשר אינו מכוסה 

על פי הפוליסה.
לבעל  לילי  פנתה  ברירה  בלית 
שיבדוק  מטעמה  פרטי  מקצוע 
האחרון  של  בדיקתו  הנזקים.  את 
אשר  בצנרת  פיצוץ  שקיים  העלתה 
היווה את המקור לרטיבות בביתה. 
מטעמה  שמאי   הזמינה  אף  לילי 
ולהעריכו,  הנזק  מקור  את  לבחון 
הוא  הנזק  שמקור  מצא  זה  וגם 

נזילה בצנרת הגג. 
מכיוון שסברה כי הראל הפרה את 
שילמה  ולא  הביטוח  חוזה  הוראות 
לילי  החליטה  הנזקים,  עבור  לה 
בבית  נדון  התיק  לערכאות.  לפנות 

משפט השלום בנתניה.  
כי  הראל  טענה  המשפט  בבית 
הוגשה  זו  שכן  התיישנה,  התביעה 
לאחר  ימים  וחמישה  שנים  שלוש 
ש.ח.ר  חברת  נציגי  בו  המועד 
ודחו  לילי  של  בדירתה  התייצבו 
את טענותיה )ככלל, במקרים בהם 
תביעות  לעין,  ונראה  מוחשי  הנזק 
לאחר  מתיישנות  ביטוח  לתגמולי 
מקרה  קרות  מיום  שנים  שלוש 

הביטוח(.
כן הוסיפה הראל כי לילי לא קיימה 
בהתאם  הודעה  למתן  חובותיה 
חוזה  לחוק   23 סעיף  להוראות 
המבוטח  על  כי  הקובע  ביטוח, 
סביר  זמן  תוך  למבטח,  למסור 
המידע  את  לכך,  שנדרש  לאחר 
לבירור  הדרושים  והמסמכים 
ברשותו,  אינם  אלו  ואם  החבות, 

עליו לעזור למבטח להשיגם.  
לגופו של עניין טענה הראל שנזקה 
במסגרת  מכוסה  אינו  לילי  של 
מחדירת  נבע  הוא  שכן  הפוליסה, 
לקוי  מאיטום  כתוצאה  גשמים  מי 
מנזק  כתוצאה  וכן  המבנה  גג  של 
שמקורו בכשל באיטום וחור בבסיס 

האמבטיה.
לאחר ששמעה את העדויות ובחנה 
השופטת  החליטה  הראיות  את 
לקבל  קולנדר-אברמוביץ  סמדר 

את התביעה, חלקית.

שאלת ההתיישנות
השופטת  מציינת  מחלוקת,  אין 
למעלה  שחלפו  הדברים,  בפתח 
הגיע  בו  מהרגע  שנים  משלוש 
לילי  של  לביתה  ש.ח.ר  חברת  נציג 
בקיר  לרטיבות  טענותיה  בשל 
שנציג  העובדה  האמבטיה.  בחדר 
שהנזק  ללילי  מסר  ש.ח.ר  חברת 
בפוליסה  מכוסה  אינו  באמבטיה 
מרוץ  תחילת  לעניין  משנה  אינה 
ההתיישנות - מועד זה מתחיל לכל 
המאוחר מהרגע שבו התגלה מקרה 
הביטוח. לילי גם לא נתנה כל הסבר 
מדוע  השופטת,  מבהירה  מספק, 
במשך  תביעתה  את  הגישה  לא 
בדיקת  כאשר  בפרט  השנים,  כל 
כשנה  נערכה  מטעמה  השמאי 

לאחר המקרה.
לאור האמור לעיל קבעה השופטת 
שקיימת התיישנות בכל הנוגע לנזק 

התובעת בחדר האמבטיה. 
השופטת  הוסיפה  מוסגר  במאמר 
מגיעה  הייתה  לא  היא  אם  שאף 
בכל  התיישנות  שקיימת  למסקנה 
האמבטיה,  בחדר  לנזקים  הנוגע 
עדיין לא הוכח שנזק זה אכן מכוסה 
מדגישה  הפוליסה,  בפוליסה. 
ונזק  אובדן  מכסה  השופטת, 
כתוצאה  הדירה  למבנה  שנגרמו 
מים  של  דליפה  או  מהימלטות 
לרבות  מתוך מתקני האינסטלציה, 
עלות  לא  אך  צנרת,  התבקעות 

קורוזיה   - התבלות  ולא  הנוזל 
ולמתקני  לצנרת  שנגרמו  וחלודה 

האינסטלציה עצמם.

הקריאה האמורה
עולה,  השמאי  וממצאי  מהראיות 
בחדר  שהנזק  השופטת,  קובעת 
בבסיס  מחור  מקורו  האמבטיה 
מכוסה  אינו  אשר  נזק  האמבטיה, 

בהתאם להוראות הפוליסה.
עם זאת, מסייגת השופטת, הקריאה 
בחדר  נזקים  בגין  הייתה  האמורה 
שהנזקים  מכאן,  בלבד.  האמבטיה 
גרם  ומפלס  הגג  קומת  במפלס 
המדרגות טרם אותרו, וכי לא הוצגה 
בשלב  שכבר  לכך  ראייה  כל  בפניה 
במפלסים  לנזקים  לילי  טענה  זה 
אלה. על כן, קובעת השופטת, איני 
התיישנות  שקיימת  לקבוע  יכולה 
מתי  בפני  הוכח  לא  שכן  לגביהם, 

אירע מקרה הנזק. 
לנזקים  ביטוחי  כיסוי  קיים  האם 
ובחדר  הגג  קומת  במפלס 

המדרגות?
לדברי השופטת חוות הדעת של שני 
שהנזק  כך  על  מצביעות  הצדדים 
שדלף  מצינור  כתוצאה  נגרם  לגג 
של  בעיה  אף  שהייתה  יתכן  וכי 
איטום הגג, אולם עדיין לא נסתרה 
חמים  מים  צינור  שהיה  הקביעה 
שקיים  ומכאן   - לנזק  וגרם  שדלף 

השלום פסק תגמולי ביטוח לתובעת בגין הנזקים שהוכרו על ידו, תוך שציין כי 
הוכח מתי  מרוץ ההתיישנות, מאחר שלא  מועד תחילת  לקבוע את  יכול  אינו 

אירע מקרה הנזק

כיסוי חלקי

כיסוי ביטוחי לנזק.  
לדון  השופטת  פנה  זו  מנקודה 
בקצרה גם בשאלה האם לילי פעלה 
לחוק   23 סעיף  להוראות  בהתאם 
הודעה  מסרה  לילי  ביטוח?  חוזה 
הן  השופטת,  מבהירה  המקרה,  על 
הביטוח,  לסוכן  והן  ש.ח.ר  לחברת 
שהינו ידה הארוכה של הראל, ובכך 
סבורני שיצאה ידי חובתה בהתאם 

לחוק.
הראל  על  כי  נקבע  יום  של  בסופו 
בגין  ביטוח  תגמולי  ללילי  לשלם 
המשפט  בבית  שהוכרו  הנזקים 
בצרוף הוצאות משפט ושכר טרחת 

עורך דין.
16274-02-10 לילי דהן סגל נ'  ]תא 

הראל[ 

בדיני  המתמחה  עו"ד  הינו   הכותב 
ביטוח ונזיקין. 

לזהבה ושלמה אייזיק, 
ברכות חמות ואיחולים חמים 

להולדת הנכד
ומשפחת 

איציק משה
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חידושים והלכות 
בביטוח ונזיקין

ביטוחקרנות פנסיה קרנות השתלמות קופות גמל ניהול תיקי השקעות תעודות סל קרנות נאמנות

יתרון הגודל עובד בשבילך
בית ההשקעות הגדול בישראל לניהול השקעות וחיסכון פנסיוני

בכפוף לתנאי הפוליסה. גובה התעריף ייקבע על ידי פסגות חברה לביטוח )פ.ב( בע"מ בהתאם לנהלי החברה, חיתום ושיקולים אקטואריים ועסקיים כפי שיחולו מעת לעת.

הביטוח של פסגות הכי משתלם
29.1.14

  www.psagot.co.il | מרכז הידע של פסגות לסוכנים: 1-700-707-610 | פסגות חברה לביטוח )פ.ב( בע"מ
רוצה לדעת יותר? מרכז הידע של פסגות לחינוך פיננסי
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באפשרות לקוחותיך להצטרף וליהנות מתעריפים אטרקטיביים 
ברכישת פוליסת ביטוח חיים ופוליסת ביטוח חיים למשכנתא 

חברת דנבר עוסקת בתחום צבעים, 
ציפויים וחומרי איטום. בבעלות דנבר 
באזור  דונם  ארבעה  בשטח  מפעל 
 2009 ביולי  אופקים.  של  התעשייה 
ולחברת  שריפה  במפעל  התרחשה 
בגין  כבדים.  נזקים  נגרמו  דנבר 
המשפט  לבית  הגישה  דנבר  נזקיה, 
וכנגד  כבאות  שירותי  כנגד  תביעה 
שירותי  את  ביטחה  אשר  הפניקס, 

כבאות בביטוח אחריות מקצועית. 
שהמפעל  נטען  התביעה  בכתב 
דליקים  בחומרים  החזיק  אשר 
רבים במסגרת עיסוקו, עמד במלוא 
אש  מפני  וההגנה  המיגון  דרישות 
העסק  רישיון  מתוקף  המתחייבות 
מטעם  עליו  והפיקוח  שהחזיק 
וכן  הסביבה,  להגנת  המשרד 
מאיגוד  בעניין  לו  שניתנו  אישורים 
המלאי  של  הארי  חלקו  הערים. 
וחומרי הגלם היו מאוחסנים במבנה 
והשיווק,  הייצור  פעולות  בוצעו  בו 
המרוחקת  בחצר  האחר  וחלקו 

עשרות מטרים מהמבנה המרכזי.

שאלת המהימנות 
שירותי  רשלנות  דנבר,  לטענת 
נזקים  להם  שהסבה  היא  כבאות 
כיבוי  שכוחות  טוענת  דנבר  כבדים. 
כשהתגלתה  מיד  הוזעקו  האש 
הכבאים  וכי  קטנה  מקומית  שריפה 
מהאזור  למפעל  להיכנס  ניסו  לא 
ולכבותה,  השריפה  התרחשה  בו 
המרוחק  מאזור  להיכנס  בחרו  אלא 

מתאים  ציוד  בהיעדר  מהשריפה. 
לפריצה לא הצליחו הכבאים להיכנס 
האש  ובינתיים  המפעל  לתחומי 
התפשטה. לטענת דנבר, כעבור כחצי 
אך  נוספים  כיבוי  רכבי  הגיעו  שעה 
במרחק  מעשה  באפס  המתינו  אלה 
מה מהמפעל במשך למעלה משעה. 
עוד טענה כי המים שבסופו של דבר 
ליבו  השריפה  לעבר  הכבאים  התיזו 
חלקי  לכל  אותה  וניתבו  האש  את 
המפעל, כאשר היה צורך להשתמש 
של  נזקיה  במים.  ולא  כיבוי  בקצף 
דנבר הוערכו על ידה בסך 18 מיליון 

שקלים.
הזמינה  בתביעה,  הטיפול  במסגרת 
חקירה  חקירות  ממשרד  הפניקס 
השריפה.  אירוע  נסיבות  בדבר 
עדים  תוחקרו  החקירה  במסגרת 
שונים ונגבו הודעות ממנהלי דנבר גם 
ביחס למאמצי הכיבוי של השריפה. 

במסגרת הליך גילוי מסמכים, פירטה 
שצורפו  ההודעות  את  הפניקס 
רלוונטיים  כמסמכים  החוקר  לדו"ח 
בהם  העיון  כי  וכתבה  שברשותה, 
יידחה עד לאחר גמר פרשת התביעה, 
דנבר  סוויסה.  להלכת  בהתאם 
במסמכים  העיון  לדחיית  התנגדה 
בטענה שאין קשר בין הודעות שנגבו 
ושאלות  הרכוש  ביטוח  במסגרת 
תביעת  לבין  שהתעוררו,  מהימנות 
הנזיקין בקשר לאותו אירוע, ועל כן 

לא חלה בעניין הלכת סוויסה. 
עמדו  והפניקס  הכבאות  שירותי 

 – התובעת  עדי  חקירת  על  כמובן 
דנבר, לפני חשיפת המסמכים, ובית 

המשפט נדרש להכריע בסוגיה.
גבולות המשחק ב"קלפים פתוחים"

הקיים  בצורך  הכירו  המשפט  בתי 
לעיתים לדחות את מועד גילויים של 
הנתבעים  בידי  הנמצאים  מסמכים 
כאשר  התובעים,  לעיון  והעברתם 
יועיל  שהדבר  סבור  המשפט  בית 
קבע  סוויסה  בעניין  האמת.  לבירור 
כללי  באופן  כי  העליון  המשפט  בית 
הגישה בסוגיות גילוי מסמכים הינה 
כי  תפיסה  מתוך  מרחיבה,  גישה 
מדובר במשחק ב"קלפים פתוחים", 
האדברסרית  המשפט  שיטת  ואולם 
רבים,  לא מונעת, במקרים  בישראל 
בית  על  לפיכך  היריב.  הפתעת  את 
המשפט לאזן בין זכות הגילוי והעיון 
גילוי המסמכים,  נסיבות שבהן  לבין 
יאפשר  חקירה,  דו"חות  כלל  ובדרך 
לתובע לפעול בחוסר תום לב. בעניין 
סוויסה קבע בית המשפט כי יש לתת 
לעיתים  המאפשרת  לגישה  משקל 
עיכוב של הגשת הראיה שבמחלוקת, 
וזאת כאשר העיכוב עשוי לשרת את 
מטרת גילוי האמת, בהתאם לשיקול 

דעתו של בית המשפט הדן בתיק.
התווה  העליון  המשפט  בית  כאמור, 
דעתו  לשיקול  המנחים  הקווים  את 
של בית המשפט וקבע כי יש לסטות 
המשפט  בית  כאשר  הגילוי,  מכלל 
סבור שעיון במסמכים בשלב מוקדם 
לשיבוש  התובע  את  להביא  עשוי 

ראיותיו, וזאת בעיקר במקרים בהם 
עצם קיום האירוע שנוי במחלוקת.

לעובדה  התייחס  כאן  המשפט  בית 
שהשיגה  זו  היא  שהפניקס  שבעוד 
את המסמכים, הרי שירותי כבאות, 
שמבקש  זה  הוא  אחר,  דין  בעל 
ידי  על  בהם  העיון  מועד  את  לעכב 
שאין  קובע  המשפט  בית  התובעת. 
העלאת  לאפשר  עקרונית  מניעה 
מסוימת  בראיה  עיון  למניעת  טענה 
ידי נתבע אחד, על אף שהראיה  על 
האמורה הושגה ונמצאת בידי נתבע 
בדו"ח  העיון  עיכוב  על  והורה  אחר, 
העדים  שמיעת  לאחר  עד  החקירה, 

של דנבר. 
רשות  נ'  דנבר   207-09-10 ]ת"א 

ארצית לכבאות והפניקס ;
הכשרת  נ'  סוויסה   4249/98 רע"א 

הישוב[

בדיני  המתמחה  עו"ד  הינו   הכותב 
ביטוח ונזיקין. 

בית המשפט נותן משנה תוקף להלכת סוויסה ומאפשר לדחות את מועד גילוי 
דו"ח החקירה של חברת הביטוח עד לאחר שמיעת עדי התביעה

הפתעת היריב 
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ואריה קלמנזון, הוציאה אתמול  אבי גסנר  סוכנות דורות, בבעלות 
60 סוכני ביטוח ובנות זוגם לטיול ג'יפים בגיאורגיה. זאת, חרף  )ג'( 
הביקורת הנשמעת לאחרונה בנוגע לקבלת הטבות על ידי הסוכנים בדמות 
טיולים לחו"ל.  "אנו רואים במבצעי הפרסים חלק בלתי נפרד מתגמול הסוכן, 
והם מהווים גורם מאחד ומגבש בין כל הסוכנים ובנות זוגם", אומרים גסנר 
וקלמנזון. "מניסיוננו הרב בתחום זה, אנו רואים כחלק מחובתנו המקצועית 

לסוכנים לאפשר להם מדי פעם פסק זמן זוגי מהעבודה השוטפת". 

ועדת השרים לענייני חקיקה דחתה השבוע את הצעת החוק של ח"כ 
לשמר  שמטרתה  הכנסת,  של  הכלכלה  ועדת  יו"ר  ברוורמן,  אבישי 
את השליטה הישראלית בתאגידים מרכזיים במשק. על ההצעה חתומים 46 
חברי כנסת מהקואליציה ומהאופוזיציה. על פי ההצעה, את ההחלטה אם 
לבצע מכירה של תאגיד מרכזי במשק המעסיק למעלה מ-1,000 עובדים, 
או שקיבל סיוע של 5 מיליון שקלים ומעלה בחמש השנים הקודמות, תקבל 

ועדה שימנה שר הכלכלה באישור ועדת הכלכלה של הכנסת.

משרד האוצר הודיע כי לא יוציא לפועל את ההתקשרות עם משרד 
שרף תקשורת. זאת, ימים ספורים לאחר הכרזתו  שהמשרד יעניק 
הציבור,  בקרב  תרעומת  עורר  המהלך  תקשורתי.  אסטרטגי  ייעוץ  לאוצר 
ידי  על  המופקחים  לגופים  ציבור  ויחסי  יעוץ  שירותי  מעניק  ששרף  מאחר 

האוצר. 

מלאה,  בבעלות  בת  חברה  'לאומיטק',  את  הקים  לאומי  בנק 
ההיי-טק  בתעשיית  והפיתוח  המימון  לקידום  לפעול  שמטרתה 
הישראלית בישראל ובחו"ל. לאומיטק תשמש כזרוע ההיי-טק של הקבוצה, 
אשראי  לרבות  שירותים  מעטפת  ישראליות  היי-טק  לחברות  ותספק 
ייחודיים, פלטפורמה  ושירותים  ושיתופי פעולה, מוצרים  ומימון, השקעות 
באמצעות  הפיננסית  הפעילות  לניהול  חדשנית  ופלטפורמה  בינלאומית 

זרועות הבנק השונות. 

יוקרה-  רכבי  לביטוח  חדש  מסלול  השיקה  לביטוח  חברה  שלמה 
'שלמה Fix Premium'. במסלול זה יבוטחו רכבים המגיעים בייבוא 
מכל  שקלים,  מיליון   1.3 ועד  שקלים  אלף   300 בין  נע  שוויים  אשר  סדיר, 
שנות הייצור הרלוונטיות לפי מחירון יצחק לוי. מהחברה נמסר כי מדובר 
בפוליסה המבטיחה חיתום והפקה בתהליך מהיר שמסתיים עד 48 שעות. 
הפוליסה החדשה מיועדת לנהגים מגיל 30 עם ותק רישיון נהיגה מעל שנה, 
בהתאם  עדכני  מיגון  בעלי  ולרכבים  האחרונות  השנים  ב-3  תביעות  ללא 
לדרישות המיגון. במסגרת הפוליסה קיימת חבילת כיסוי הכוללת חבילת 

הפוליסה  בנוסף,  חילופי.  ורכב  דיסק  רדיו  שמשות,  גרירה,  דרך,  שירותי 
בהשתתפות   50% של  והנחה  שקלים,  אלף   600 עד  ג'  צד  ביטוח  כוללת 

עצמית בעת תיקון הרכב במוסך הסדר.

משלב בין קרן השתלמות  אקסלנס  מוצר חדש של בית ההשקעות 
במקרה  העתידי  החיסכון  את  להמשיך  ומאפשר  ביטוחי,  למרכיב 
של אובדן כושר עבודה או פטירה של הלקוח. על פי תנאי התכנית, במידה 
צפוי  שהיה  לסכומים  זכאים  שאריו  או  החוסך  יהיו  ביטוח,  מקרה  ויופעל 
לחסוך, אלמלא חל האירוע הביטוחי. פוליסת אקסלנס 'מגן חיסכון' פתוחה 
ללקוחות כל קרנות ההשתלמות של אקסלנס. את הביטוח, מבית הפניקס, 
ניתן יהיה לרכוש כתוספת לכל אחת מקרנות  החברה האם של אקסלנס, 
לחודש  שקלים  מ-17  החל  היא  הביטוח  עלות  אקסלנס.  של  ההשתלמות 

והיא משתנה בהתאם למאפייני המבוטח.

120 סוכני אורלן והעובדים במשרדיהם הוזמנו עם 40 עובדי המטה 
והמערך הטכנולוגי לטיול טרקטורונים מדברי בעין בוקק שלאחריו 
הם זכו להתפנק במלון דניאל שלחוף ים המלח. הטיול נערך לרגל  פתיחת 

האירועים לציון מלאת 20 שנות פעילות.
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 מתכנני פרישה
מורה מבוכים - משימה אפשרית

כדי לייעץ ולתכנן נכון פרישה, יש להבין לעומקו של עניין:
 ביטוח, פנסיה, גמל, השתלמות, בריאות, חסכון, השקעה  מבחן הכדאיות: עלות אל מול 

 תועלת  תזרים הכנסות אל מול הוצאות  תכנון מקורות הכנסה  תכנון הוצאות 
 מיסוי: הכנסה, נדל"ן, רווחי הון, סיום עבודה, פרישה 

שווה ציטוט

בדיני  המתמחה  עו"ד  הינו   הכותב 
ביטוח ונזיקין. 

שווה ציטוט

זה ממש לא משנה אם המעסיק יגדיל את התשומות, או שהעובד יוותר על 

זכותו לבחור סוכן. הפיקוח דאג בשיטתיות לחסל את התחום הפנסיוני. 

שירות  מוקדי  באמצעות  ורק  אך  בענייניו  יטפל  העובד  קצר  זמן  תוך 

הטוב  במקרה  הפנסיוני.  בתחום  ידע  ללא  סטודנטים  ידי  על  המאויישים 

יבין העובד שכדאי לו לפנות לייעוץ בתשלום במקרה של עזיבת עבודה ושל 

שינוי מהותי בשכר או בתנאי ההעסקה. התחרות למצוא חן בעיני העובד 

כלכלי  נזק  גורמת  הביטוח  על  המתחלפים  המפקחים  ועד  בכר  מוועדת 

לעובד, ובהכרח לענף כולו.

תגובה סוכן ותיק לכתבה: "העובד לא משלם על החשמל במשרד, אז 
מדוע הוא מחויב לשלם עבור תפעול הפנסיה?"  פורטל            8.5.14



כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות.
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 למנויים בלבד: פרסום מודעות חינם בלוח עדיף עד 15 מיליםלוח דרושים
Sales@Anet.co.il :מודעות ללוח עדיף ניתן להעביר למייל 

 כל המודעות פונות לגברים ונשים כאחד

      לסוכנות הביטוח  משגב דרוש/ה  מתאמ/ת 
פגישות וטיפול בשיווק החברה ללקוחות קיימים 

במסגרת מחלקת קשרי לקוחות   
limorh@misgav.co.il  :קו"ח

מסלק/ת  דרוש/ה    משגב  הביטוח   לסוכנות     
תביעות  )ניסיון שנה חובה(.

limorh@misgav.co.il :קו"ח

סוכן/ת  דרוש/ה  משגב   הביטוח  לסוכנות     
ופנסיה   פרט  מוצרי  למכירת   מורשה  ביטוח 
חובה(.  - ביטוח  מכירות  בתחום    )ניסיון  

limorh@misgav.co.il :קו"ח

מחלקת  עבור     MOSES מתכנת  דרוש/ה     
ידי  על  מוזס,  של  מודלים  שכתוב  אקטואריה.   

שני  תואר  בוגר  פונקציונליים.  למודולים  חלוקה 
פרטנית  הכשרה  לעבור  נכונות  באקטואריה,  

giyus@migdal.co.il :לתפקיד מפתח.  קו"ח
AKT :קוד משרה

     לגוף תוכן מוביל בעולם הביטוח והפנסיה דרוש 
לקוחות,  עיתוני  מגזינים,  עריכת  /ת.  עורך  /ה 
משרה  מקצועיים.  ומדריכים  מיוחדות  מהדורות 
מלאה, העבודה באזור המרכז. ניסיון מוכח בעריכה 
מעולה. כתיבה  יכולת  חובה.   - לשונית  עריכה   + 
   יחסי אנוש מעולים. העבודה במושב מגשימים. 

    hadass@anet.co.il

ביטוח  ביטוח מובילה דרושים סוכני     לסוכנות 
חיים/פיננסים חדשים ונמרצים המעונינים בליווי 

מקצועי ובפגישות "חמות לסגירה " + עמלות .

לפנות לאסתי לתיאום פגישה היכרות:
        esty@maor-sh.co.il  

        מחפשת עבודה אצל סוכן ביטוח באזור גוש דן.  
שלוש שנות ניסיון בחברת ביטוח  בתחום החיים, 

נמרצת ומסורה ובעלת קשרים עם לקוחות.
מלכי - 0526764441

      דרושים סוכני ביטוח עם תיק החל מחצי מליון 
מאיזור  אלמנטרי  ביטוח  מיליון  וחצי  שניים  ועד 

המרכז. 
  reuvenr@rozin-group.co.il סודיות מובטחת.

www.Anet.co.il :ניתן לקרוא את הידיעות בהרחבה באתר

עובר ושב  <<< 

על  לחתימה  במו"מ  הפניקס  הנהלת  החלה  מאז  כחודשיים  בחלוף 
הסכם קיבוצי עם עובדיה, הודיעה השבוע ההסתדרות כי 600 עובדי 
אקסלנס-נשואה, המצוי בשליטת הפניקס, מצטרפים גם הם להסתדרות. 

מצטרפים  שעובדיו  הראשון  ההשקעות  בית  הינו  נשואה  אקסלנס 
כלל  מגדל,  הביטוח  חברות  עובדי  של  הצטרפותם  לאחר  להסתדרות, 

ביטוח, AIG וכאמור הפניקס. 

לפני  השיקו  ערך  לניירות  והבורסה  הציבוריות  החברות  איגוד 
מספר ימים פורום משותף בשם "הזירה". לדבריהם, מטרת הפורום 
לעידוד  יהוו במה  ומפגשיו  והשראה  לדיאלוג, העשרה  "לשמש במה  הינה 
לניירות  לבורסה  משותפים  נושאים  ולקידום  המקצועי  הדיאלוג  ולפיתוח 
ויארח  בשנה,  פעמים  מספר  יתכנס  הפורום  הציבוריות".  והחברות  ערך 

הרצאות וסדנאות, וכן אנשי מקצוע שונים משוק ההון.

בברלין  מקצועי  טיול  שעבר  בשבוע  קיימה  לביטוח  חברה  שלמה 
סוכנים   70 כ-  השתתפו  בטיול  שלה.  הנבחרים  הסוכנים  לקבוצת 
שמלצר,  טובי  לביטוח;  חברה  שלמה  מנכ"ל  אומיד,  אורי  וכן  מצטיינים, 
המשנה למנכ"ל; נאווה וייס, מנהלת מחוז ראשי בחברה ואתי זיאת, מנהלת 

התביעות בחברה. 

כ-4,000  לביטוח  הצעה  לקבלת  פנייה  פרסמה  לספורט  העמותה 
ספורטאים הפעילים במסגרת הליגה למקומות עבודה בירושלים. 

בלתי  חלק  המהווה  אישיות  תאונות  ביטוח  היתר,  בין  לכלול,  ההצעה  על 
נפרד מהפוליסה הקולקטיבית, תקופת השיפוי, ביטוח אחריות צד ג', גבולות 
טריטוריאליים ותנאי כיסוי. במסגרת הפנייה צוין כי ההצעה צריכה להתאים 
ולהתבסס על הוראות חוק הספורט, וכן כל פעילות המקובלות והמותרות 
על פי תקנות ההתאגדות של בעל הפוליסה. תחולת הביטוח הינה החל מ-1 

בספטמבר 2014 למשך שנה, עם אופציה להארכת התקופה בשנה נוספת.

לאומי  ביטוח  של  הגמלאות  תשלומי  בגין  המדינה  התחייבויות 
בשנים  ניכר  בשיעור  לגדול  צפויות  התקציבית  הפנסיה  ותשלומי 

הבאות - כך עולה מדו"ח שפרסם מבקר המדינה, יוסף שפירא. 
וכי דבר  יושמה,  בנוסף, החלטת הממשלה בנושא הפנסיה התקציבית לא 
פנסיה  בגין  המדינה  התחייבויות  בממשלה.  לדיון  הובא  לא  אי-היישום 
תקציבית לעובדיה נאמדות בדוחות הכספיים בסכום של כ-577 מיליארד 

שקלים, המהווים כ-31% מסך ההתחייבויות לטווח ארוך.

להסדר  השבוע  הגיעה  הביטוח  סוכני  בלשכת  לטכנולוגיה  הוועדה 
יוכלו לבצע סליקת כרטיסי  ויזה כאל, במסגרתו חברי הלשכה  עם 
 ,CAL POS הכרטיסים  וקורא  ייעודית  אפליקציה  באמצעות  אשראי 

ובאמצעות אתר האינטרנט של ויזה כאל לעסקים.

 ,'Info-כלל' בשם  סלולארית  אפליקציה  השיקה  ביטוח  כלל 
אחר  ולעקוב  החברה  את  להפעיל  למבוטחים  לאפשר  שמטרתה 
מידע  לספק  אף  עתידה  האפליקציה  הסמארטפון.  באמצעות  בקשותיהם 

כללי על הפוליסות עצמן, כדוגמת פרטים על דמי הניהול וגובה הריסק. 

של  ה-14  כיו"ר  לכהן  )ג'(  אתמול  נבחר  ניסנקורן  אבי  עו"ד 
ב-1  בתפקיד  לכהן  יחל  ניסנקורן  החדשה.  העובדים  הסתדרות 
אשר הודיע על פרישתו לפני  ויחליף בתפקיד את עופר עיני   ,2014 ביוני 

כ-6 חודשים. 

החברה,  את  לעזוב  צפויה   AIG ב-  שיווק  סמנכ"ל  רביב,  מיכל 
לאחר שלוש שנים בתפקיד.           
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כ-900 סוכנים ויועצים פנסיוניים נפגשים, זו השנה השמינית, ליום השתלמות שכולו 
חוויה לימודית וחברתית בהובלת ראשי התעשייה, אנשי האוצר ומיטב המומחים בתחום

חינם 
לסוכנים 
וליועצים 
פנסיוניים 
בעלי רישיון

 השינויים בענף
    והשפעתם על הפעילים

 ארוחת ערב חגיגית

 מפגש סוכנים ויועצים
 ביקור בעמדות המציגים

 ארוחה קלה
 כוורת מומחים - מפגשי 
     'אחד על אחד' עם מיטב

    המומחים בתחומים שונים

 אכיפה - בהובלת נציגי 
    אגף שוק ההון
 מיסוי פנסיוני

 אובדן כושר עבודה
 רווחיות הסוכן
 תכנון לפרישה

 המסלקה הפנסיונית

 עתיד הפנסיה 
 הגיל השלישי 

 חידושים במשפט
 חדשנות וטכנולוגיה

 שוק ההון 
 המפיץ הפנסיוני

התכנסות ומפגש 
חברתי-מקצועי

מגוון סדנאות מעשיות
בחירה בין סדנאות 

להעמקת הידע מקצועי

מסלולי הרצאות 
בכירי הדוברים מהתעשייה, 
הרגולציה, האקדמיה והשטח

מליאת סיום 
וסיכום הוועידה 

17:15 15:00 13:30 12:30

פעם בשנה התעשייה 
והאקדמיה נפגשות

הוועידה 
לחיזוק הידע 

המקצועי

הוועידה נערכת השנה במתכונת חדשה, המאפשרת מספר הזדמנויות למפגשים אישיים עם הסוכנים והיועצים הפנסיוניים


