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 "יש למצב את 
 הסוכן ממתווך 

לאיש אמון מקצועי"
בכירי הענף ומיטב המומחים העניקו לסוכנים וליועצים 

הפנסיונים כלים להתמודדות עם השינויים הרבים 
בענף הפנסיה בוועידה לחיזוק הידע המקצועי | 

"מגמות פופוליסטיות מביאות לרידוד התחרות" / 
סיקור הכנס בעמ' 3-15

 אהרון פוגל, 
לשעבר יו"ר מגדל 

"דמי הניהול בחיסכון לפנסיה 
עדיין גבוהים מדי, רק אם אתה גוף 

גדול ומאורגן אתה משלם מעט"

דורית סלינגר, הממונה על שוק 
ההון, ביטוח וחיסכון באוצר

"בכוונתנו לערוך ביקורות קצרות 
וממוקדות על מנת ליישם עדכון 

ושיפור רגולציה"

אריה אברמוביץ, נשיא 
לשכת סוכני הביטוח

"מי שסבור שהעולם יכול 
להתקיים ללא סוכני ביטוח - 

טועה טעות מרה"

9-8 בדצמבר 2014, אווניו 
קרית שדה התעופה

SAVE THE DATE

מאמרים

עו"ד עודד שטרנברג

19

ביהמ"ש קיבל את 
תביעתו של מבוטח 

שביתו נשדד ודחה את 
טענת המבטחת כי רמת 

רשלנותו גבלה בפזיזות

כנגד כל 
הסיכונים

18

עו"ד ארז שניאורסון

נדחתה תביעת מבוטח 
לתגמולי ביטוח בגין 
פריצה בבית העסק, 

מאחר ולא הגיש ראייה 
אשר סתרה את טענת 

המבטחת לפיה לא 
היתה מסכימה לבטחו 

תמורת דמי ביטוח 
גבוהים יותר

מסורב ביטוח
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הכשרה
 

תחומי אחריות:
•         ניהול צוותי התפעול ומוקדי השירות

•         הובלת תהליכים ויישומים
•         בקרה שוטפת על מערך התפעול

דרישות חובה:
•         ניסיון בתפקיד דומה מחברת ביטוח

•         ניסיון בניהול עובדים
•         ידע מקצועי רלוונטי
•         רישיון משווק פנסיוני

'הכשרה' חברה לביטוח מגייסת:

קורות חיים מתאימים ניתן לשלוח לכתובת:
litalm@hcsra.co.il 

מנהל/ת תפעול לאגף ביטוח חיים

ראשי הענף ישתתפו בכנס המרכזי, שיציג את המשמעויות של המלצות הוועדה והשפעותיהן על השחקנים 
השונים במערכת הבריאות

ביטוחי  בענף  ה-11  השנתי  הכנס 
ג'  ביום  שייערך  והסיעוד  הבריאות 
בהשפעותיהן  יתמקד   )9.9( הקרוב 
של המלצות ועדת גרמן על השחקנים 

השונים במערכת הבריאות. 
שדה  קרית  באווניו,  ייערך  הכנס 
הענף,  ראשי  בו  וישתתפו  התעופה 
בהם ראשי הרגולציה, חברות הביטוח, 
קופות החולים וסוכני הביטוח. הכנס 
שיציגו  הרצאות  בסדרת  ייפתח 
למשמעויות  בנוגע  שונים  היבטים 
מערכת  לחיזוק  הוועדה  מסקנות 

הרפואה הציבורית. 
לתכנון  המינהל  ראש  סגן  קידר,  ניר 
הבריאות  במשרד  וכלכלי  אסטרטגי 
מערכת  את  בהרצאתו  יסקור 
של  המבט  מנקודת  הבריאות 

טוב,  טופר-חבר  רויטל   .OECD-ה
החולים  קופות  על  לפיקוח  סמנכ"ל 
את  תציג  הבריאות,  במשרד  והשב"ן 
נקודות המפגש וההשפעה בין השב"ן 
שלומי  וד"ר  המסחריים  לביטוחים 
פריזט, יו"ר תת הוועדה לנושא ביטוחי 
הרציונל  יציג  גרמן,  בוועדת  הבריאות 

לרפורמה בביטוחי הבריאות.
פרופ' יהושע )שוקי( שמר, יו"ר אסותא 
שונה  זווית  יציג  רפואיים,  מרכזים 
בנוגע להמלצות, ובהמשך יתקיים רב 
במערכת  בכירים  בהשתתפות  שיח, 
ישפיעו  כיצד  שייבחן  הבריאות, 
השחקנים  על  גרמן  ועדת  המלצות 
ולאילו  הבריאות  במערכת  השונים 
מהן יש סיכוי לעבור. במושב, בהנחיית 
רוני לינדר-גנץ, כתבת כלכלת בריאות 

בדה-מרקר, ישתתפו אלי שמש, מנהל 
אגף הבריאות וסמנכ"ל בכיר באיילון; 
רן סער, מנכ"ל מכבי שירותי בריאות; 
פרופ' שמעון רייסנר, סגן מנהל המרכז 
הרפואי רמב"ם ויו"ר פורום מנהלי בתי 
עצמון,  וסיגל  הממשלתיים  החולים 

מנכ"ל מדיקס.
בחברות  הבריאות  חטיבות  מנהלי 
פלדמן,  שרונה  לצד  גדולות,  הביטוח 
בריאות  ביטוחי  מחלקת  מנהלת 
ביטוחי  ידונו בעתיד  באגף שוק ההון, 
ינחה  הדיון  את  בישראל.   הבריאות 

עופר נוריאל, עורך ראשי בעדיף. 
עם  בנושא  פאנל  יתקיים  בהמשך 
גורמי השטח. המשתתפים יציגו כיצד 
להמלצות  בענף  הפעילים  נערכים 
במימוש  ההשלכות  ומהן   הוועדה 

תביעה במבנה הפוליסה האחידה.
לדיני  מומחה  שטרנברג,  עודד  עו"ד 
דגשים  בכנס  יציג  ונזיקין,  ביטוח 

למכירה טלפונית של ביטוחי בריאות.
עתיד  בנושא  בדיון  ייחתם  הכנס 
מומחה  רייטן,  אבי  הביטוח הסיעודי. 
של  סקירה  יציג  סיעודית,  להגנה 
הסיעוד,  ביטוחי  בענף  השינויים 
את  שיבחן  שיח  רב  יתקיים  ולאחריו 
הפרטי  הסיעוד  ביטוח  של  מקומו 
ההזדמנויות  ואת  הסוכן  מוצרי  בסל 
בקופות  אחידה  בפוליסה  הגלומות 
אודי  ד"ר  בהנחיית  בדיון,  החולים. 
מנהל  כהן,  דניאל  ישתתפו  פרישמן, 
וזאב  בכלל  בריאות  ביטוחי  חטיבת 
חולים  קופת  מנכ"ל  וורמברנד, 

מאוחדת.
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הוועידה לחיזוק 
הידע המקצועי

כ-950 סוכני ביטוח ויועצים פנסיוניים 
בוועידה  )ג'(  אתמול  השתתפו 
עדיף  של  המקצועי  הידע  לחיזוק 
במכללה  האקדמי  המסלול  בשיתוף 
כוורת  פתחה  הוועידה  את  למנהל. 
יועצים  עשרה  בהשתתפות  מומחים, 
ביטוח  סוכני  מ-100  למעלה  בכירים. 
בשיחות  השתתפו  פנסיוניים  ויועצים 
ייעוץ  בהם  תחומים,  במגוון  פרטניות 
מיסוי  מקצועיות,  אחריות  פנסיוני, 
סוכנים,  תגמול  עבודה,  דיני  פנסיוני, 
השנה  דיגיטלי.  ושיווק  עסקי  אימון 
וכך  חדש,  בפורמט  הוועידה  נבנתה 
סדנאות  שבע  התקיימו  מכן  לאחר 
מקצועיות, בהם נתנו למשתתפים כלי 
עבודה מעשיים לצורך מינוף עבודתם 
והעשרת הידע המקצועי שלהם. סדנה 
בכירים  בהנחיית  התקיימה  ייחודית 
מאגף שוק ההון במשרד האוצר, אשר 
העניקו כלים למשווק הפנסיוני בראי 

הרגולציה.  
לבחור  למשתתפים  לאפשר  מנת  על 
לתחומי  בהתאם  ממוקד  תוכן 
שבעה  התקיימו  שלהם,  העניין 
החיוניים  בנושאים  הרצאות,  מסלולי 
הפצה,  ערוצי  הוועידה:  למשתתפי 
המסלול הפנסיוני, שוק ההון, רווחיות 
ועתיד  ההוליסטית  הסביבה  הסוכן, 

הפנסיה. 
העורך  פתח  המרכזית  המליאה  את 
נוריאל.  עופר  עדיף,  של  הראשי 
"אנחנו נמצאים בענף דינמי שמשתנה 
מחדש,  עצמו  את  וממציא  הזמן  כל 
שוק פנסיוני חדש", אמר. "בדרך לשם, 

עשרות  עבר  הפנסיוני  החיסכון  שוק 
בשוק  האחרון.  בעשור  הסדרות 
החדש המוצר הוא שקוף, פשוט, וניתן 
של  החלק  רבה.  בפשטות  להעברה 
הביטוח  וסוכני  יגדל,  הישיר  השיווק 
של  הדינמיות  ערך.  לייצר  יצטרכו 
השוק החדש תחייב התנהלות חדשה 
לימוד  שכר  שיישלמו  כאלה  ויהיו 
יקר עד אשר ימצאו את הנתיב הנכון 
ההיערכות  החדשה.  בדרך  עבורם 
לנגד  המתפתח  דינמי,  כך  כל  בשוק 
להיות  כולנו  את  מחייבת  עינינו, 

ערניים וסקרנים כל הזמן".
קבוצת  יו"ר  לשעבר  פוגל,  אהרון 
באוצר,  התקציבים  אגף  וראש  מגדל 
במליאה  שהתקיים  בפאנל  תקף 
גרשלר,  גיל  בהנחיית  המרכזית, 
הספר  בבית  מימון  התמחות  ראש 
במכללה  האקדמי  המסלול  לכלכלה 
של  הכלכלית  המדיניות  את  למנהל, 
הממשלה: "השאלה היא מה יהיה עם 
תעסוקה של צעירים אם גיל הפרישה 

יעלה, אבל כבר היום הממשלה עושה 
תעסוקה  יהיה  לא  שלצעירים  הכל 
שגויה  כלכלית  מדיניות  בגלל  הולמת 
התחזקות  למשל  בצמיחה,  שפוגעת 
מספיק  עושה  לא  שהמדינה  השקל 
את  להשוות  צריך  בנוסף,  להחלישו. 

גיל הפרישה של גברים ונשים".
נוצר מצב שבו רוב ההון  לדברי פוגל, 
"איך  וביטוח.  פנסיה  בידי  הוא  היום 
בצמיחה?  להשתתף  יכול  כזה  הון 
ציבוריות,  בחברות   השקעה  ידי  על 
הכל  עושים  והממשלה  הכנסת  אבל 
חברה  להיות  ירצו  לא  שהיזמים  כדי 
ההנחיה  את  לזה  תוסיפו  ציבורית. 
שמפריעה  כפולים  ניהול  דמי  של 
בטכנולוגיה  המוסדיים  להשקעות 
רק  לא  נמוכה  הפנסיה   . ובחו"ל 
זה   – שעולה  חיים  התוחלת  בגלל 
גיל  של  הצמדה  ידי  על  לעשות  צריך 
צמיחה  של  כוללת  ומדיניות  הפרישה 
כי בלי צמיחה אין תשלום פנסיה. דמי 
הניהול בחיסכון לפנסיה עדיין גבוהים 

מדי. אם אתה גוף גדול ומאורגן אתה 
אתה  יחיד  אתה  ואם  מעט,  משלם 

משלם הרבה", אמר פוגל. 
אמר  מגדל,  מנכ"ל  לשעבר  כהן,  יונל 
של  ברמה  מטופל  בכירים  שכר  כי 
רגולטורים. "ראוי לעסוק בכל המשק 
ולא להתעסק רק עם הענף הפיננסי. 
לאוצר  לגיטימציה  שמעניק  המהלך 
טענת  הוא  בכירים  בשכר  להתערב 
תיאלץ  היא  סגריר  שביום  המדינה 
לסייע לגופים אלו . אם כך הדבר ראוי 
, יש מקום לביטוח  לעשות צעד נוסף 

פיקדונות בנקים וביטוח פנסיה".
כהן התייחס גם לעניין מעמד הסוכן, 
צריך  הפיננסים  ענף  כל  כי  באומרו 
רוצים  שלא  לקוחות  לו  שיש  להבין 
הסבוכות  הסוגיות  את  לבד  ללמוד 
הנוגעות לענף הפיננסי, ולכן התפקיד 
להמשיך  הוא  סוכנים  של  העיקרי 
כך,  ולהתעדכן.  מקצועיים  להיות 
מקבל  שהוא  יבין  האזרח  לדבריו, 

תועלת ויסכים לשלם ברצון לסוכן. 
תמר  בין  מסלולי ההרצאות העבירה 
צור, מומחית לשיתופי פעולה, הרצאה 
להצלחה  ככלי  הטיפולוגיה  בנושא 
ולשינוי. בנוסף עקיבא קלימן, מנכ"ל 
ויו"ר איגוד מנהלי ההסדרים,  תמורה 
הסוכנים  של  מעמדם  בנושא  הרצה 
ומנהלי ההסדרים בענף; דודי ליידנר, 
דן  הראל,  של  הפנסיה  קרן  מנכ"ל 
ואפי  בסוגיות בנושא מקדם ההמרה; 
סנדרוב, משנה למנכ"ל ומנהל כספים 
במגדל מקפת, הציג פתרונות לפנסיה 

העתידית. 

נערכים לשוק פנסיוני חדש
כ-950 סוכני ביטוח ויועצים פנסיוניים השתתפו בוועידה לחיזוק הידע המקצועי 

ניר כהן

מימין: גיל גרשלר, יונל כהן ואהרון פוגל

עופר נוריאל
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להקים  עתידה  ביטוח  סוכני  לשכת 
ופיננסים  לביטוח  המכללה  של  סניף 
אריה  בישר  כך   - הארץ  בדרום 
סוכני  לשכת  נשיא  אברמוביץ', 

הביטוח.
"אני מגיע לכאן מכנס שקיימנו בדרום. 
ולחזק  הסוכנים  עם  לדבר  נסעתי 
הלחימה  ימי  חמישים  בתום  אותם 
שלא הורגשו בצפון", אמר אברמוביץ. 
לבוא  שרוצים  ביטוח  סוכני  "פגשתי 
בפניהם  הצגנו  ולהתמקצע.  ללמוד 
וחברים  הפנסיונית,  המסלקה  את 
רבים נרשמו כדי להיות בין הראשונים 
טכנולוגיים  באמצעים  שמשתמשים 
לפתוח  החלטה  קיבלנו  מתקדמים. 
ופיננסים  לביטוח  המכללה  של  סניף 
בדרום. נדאג לחזק את הדרום שיהיה 
הביטוח.  לעולם  שייכנס  צעיר  דור 

אנשים  אלה   – לכך  משווע  הדרום 
שזקוקים לעזרה שלנו".

העלתה  הלשכה  כי  ציין  אברמוביץ 
חדש.  פרסומי  קמפיין  )ג'(  אתמול 
תדמית  לנושא  מתחבר  "הקמפיין 
סוכן הביטוח, הערך המוסף, ההובלה 

שסבור  מי  ללקוח.  הסוכן  של 
סוכני  ללא  להתקיים  יכול  שהעולם 
ביותר",  מרה  טעות  טועה  ביטוח, 
אמר. "לאחר שנים רבות שבהן היכו 
בסוכני הביטוח ללא רחם ולא נעשה 
דבר, אנו משיבים מלחמה. אני רואה 
המשך  לקראת  ראשון  כצעד  זאת 
 – הביטוח  סוכן  בתדמית  הטיפול 
הסוכנים  ליושנה.  עטרה  להחזיר 
אותם  מפקירים  שלא  להבין  חייבים 
שמנסים  הישירים  של  להתעללות 

לפגוע בהם".
מוערכת  שעלותו  החדש,  הקמפיין 
הלשכה  לדברי  מציג  במיליון שקלים, 
ביטוח  סוכן   – האמיתי'  'שוקה  את 
בקמפיין  מדובר  ואמין.  מקצועי 
הלשכה  של  הראשון  הטלוויזיוני 

בעשור האחרון.

סלינגר: "בכוונתנו לערוך ביקורות קצרות וממוקדות 
על מנת ליישם עדכון ושיפור הרגולציה"

 הממונה על שוק ההון הציגה את תפישתה בנוגע להתנהלות הראויה של הרגולציה | 
"רכישת אמונו של הצרכן היא נכס הכרחי להמשך קיומן ושגשוגן של החברות"

 אברמוביץ: "מי שסבור שהעולם יכול 
להתקיים ללא סוכני ביטוח - טועה טעות מרה"

נשיא לשכת סוכני הביטוח בישר על כוונת הלשכה להקים סניף של המכללה לביטוח ופיננסים בדרום הארץ

קצרות  ביקורות  לערוך  "בכוונתנו 
עדכון  ליישם  מנת  על  וממוקדות 
הוא  ענף הביטוח  ושיפור הרגולציה. 
שהוא  למרות  בהתפתחות.  ענף 
את  מייצר  הוא  בשל,  מאוד  נראה 
הם  השינויים  ולכן  ומתגבש  עצמו 
בתחום  להתפתחויות  בהתאם 
הפיננסי בעולם - כך אמרה הממונה 
וחיסכון,  ביטוח  ההון  שוק  אגף  על 
שחלו  "התמורות  סלינגר.  דורית 
ברגולציה  מחייבות  ובעולם  בארץ 
בניהול  ממוקדת  ויותר  הדוקה  יותר 

סיכונים".
היא  הרגולציה  מטרת  סלינגר,  לדברי 
העברת הכוח לצרכן, מטרה שצריכה 
גם  העדיפויות  סדר  בראש  לעמוד 
היצרנים   - האחרים  השחקנים  של 
במידע  לשתף  "היכולת  והמשווקים. 
באמצעות  צרכנים  של  ובניסיונם 

זה,  מידע  ולמנף  חברתיות  רשתות 
להגביר  הביטוח  חברות  את  יעודד 
הגינות  ביתר  ולנהוג  השקיפות  את 
כלפי מבוטחים. חברות צריכות להבין 
של  אמונו  רכישת  מטרתן.  שזוהי 
הצרכן היא נכס הכרחי להמשך קיומן 

ושגשוגן", אמרה.

סלינגר ציינה את המהלכים שננקטו 
לייצר  במטרה  הרגולטור  ידי  על 
פורמט  בהם  שקיפות,  הציבור  עבור 
הנשלח  השנתי  הדו"ח  של  חדש 
פוליסת  לייצר  כוונתה  למבוטחים, 
מבלי  הביטוח  בענף  אחידה  בריאות 
להמתין להחלתה על קופות החולים, 
הביטוח,  חברות  של  השירות  מדד 
הסוכן.  לבחירת  אפשרות  מתן  וכן 
מוכתבת  זו  זכות  רבות  "פעמים 
סוכנו  או  המעסיק  ידי  על  לצרכן 
והוסיפה:  אמרה,  המעסיק",  של 
לוודא  מדירקטוריונים  מצפים  "אנו 
כלפי  בהגינות  מתנהלת  שהחברה 
המבוטחים וכלפי כל צד קשור לאורך 
צריכה  הגונה  התנהלות  השרשרת. 
תכנון  בשלב  עוד  ביטוי  לידי  לבוא 
היעד  אוכלוסיית  בזיהוי  המוצר: 
בתמחור,  המפיצים,  בבחירת  שלו, 

השקעות  בניהול  ההפצה,  בתמריצי 
מושכל ובניהול התביעות".

עוד התייחסה סלינגר לנושא הפיקוח, 
חייבת  חכמה  רגולציה  כי  באומרה 
לבוא לצד פיקוח יעיל. "אנחנו רואים 
חשיבות רבה בהגברת הביקורות על 
כך  לצורך  הרגולציה.  הוראות  ביצוע 
ושילבנו  הפיקוח  במבנה  שינוי  ערכנו 
את מחלקות הביקורות עם מחלקות 
הרגולציה,  את  שמייצרות  המוצר 
שבין  ההיזון  את  להגביר  במטרה 
כי  וציינה  אמרה  והסדרה",  פיקוח 
ביקורות  לעשות  הפיקוח  בכוונת 
ליישם  מנת  על  וממוקדות  קצרות 
נמשיך  ""אנו  רגולציה.  ושיפור  עדכון 
לקדם  כדי  המרץ  במלוא  לפעול 
אשר  החכמה  הרגולציה  את  וליישם 
את  ומשפרת  הצרכן  את  מחזקת 

התנהלות השוק".
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לפרמטרים  להישאב  הציבור  "נטיית 
היא טבעית,  ניהול  ודמי  של תשואות 
כי מדובר בנתונים מספריים וברורים, 
לאחרונה  נוקט  ההון  שוק  אגף  אך 
בפעולות על מנת לחשוף את הציבור 
לא  חשובים  נוספים  לפרמטרים 
האוצר  בחשבון.  להביא  שיש  פחות 
פרסם מידע סטטיסטי אודות הטיפול 
הביטוח,  חברות  ידי  על  בתביעות 
השירות  סקר  ממצאי  את  גם  ובנוסף 
שמעניקות החברות" - כך אמר רו"ח 
הראל שרעבי, מנהל מחלקת הפנסיה 
באגף שוק ההון באוצר, שהתייחס אף 
להיקף ההשקעה הרצוי על ידי הציבור 
בתחום הביטוח: "הביטוח עולה כסף 
להקפיד  חשוב  ולכן  חיסכון,  ו"אוכל" 
לא לעבור את הגבול. ככל שכסף רב 
במהלך  ביטוחי  בכיסוי  מושקע  יותר 
לרשות  יעמוד  כסף  פחות   – הדרך 
הדברים,  מטבע  הדרך.  בסוף  הציבור 
יותר לזהות את הצורך  לציבור פשוט 
ולא  הקרוב,  לטווח  ביטוחי  בכיסוי 

הרחוק". 
למנכ"ל  משנה  מורגנשטרן,  משה 
במנורה  חיים  ביטוח  אגף  ומנהל 
הניהול  שדמי  כך  על  הצר  מבטחים, 
הפכו להיות חזות הכל. "כולם שכחו 
וקידשו  האחרים,  הפרמטרים  מכל 
"הפיקוח  אמר.  הניהול",  דמי  את 
דמי  בשל  הפנסיה  קרן  את  מקדם 
הקיים  בשיח  וגם  הנמוכים,  הניהול 
דמי  שפרמטר  לראות  ניתן  בשוק 
עליו  ורק  המרכזי  הוא  הניהול 
לטיב  התייחסות  פחות  יש  מדברים. 
הביטוחי  הכיסוי  להיקף  המוצר, 

ולתשואה". 
עדיף  מכללת  מנהלת  יהב,  שלומית 
קרנות  שיש  ציינה  השיח,  רב  ומנחת 
שלא  ניהול  דמי  שגובות  פנסיה 
מאפשרים להן לשלם אפילו על הבול 
לעמית  הדו"ח  למעטפת  המוצמד 
רבעון.  מדי  לו  לשלוח  מחויבות  שהן 
עדיין  הגופים  בין  הקשה  "התחרות 
לרמתם  הניהול  דמי  את  הביאה  לא 
מורגנשטרן.  סבור  ביותר",  הנמוכה 
הפנסיוני  בשוק  כיום  שיש  "מכיוון 
תחרות  ואין  דומיננטי,  אחד  מוצר 

לקרן  כאשר  המוצרים  בין  אמיתית 
ועל  הגמל  על  מובהק  יתרון  הפנסיה 
ביטוח המנהלים, נותר להתחרות רק 

על דמי הניהול".
דש  מיטב  למנכ"ל  משנה  טוב,  רונן 
ויו"ר חברת הגמל, השתלמות ופנסיה, 
אמר כי אמנם קיימת תחרות קשה על 
תחרות  אין  למעשה  אך  הניהול,  דמי 
הפנסיה  "בשוק  בשוק.  ממש  של 
מיליארד  מ-160  למעלה  מנוהלים 
פנסיה  קרנות  שלוש  כאשר  שקלים, 
הסביר  מתוכם",  ב-80%  מחזיקות 
לירידת  הסיבות  "אחת  עמדתו.  את 
החברתית  המחאה  היא  הניהול  דמי 
ובנוסף  שנים,  שלוש  לפני  שהיתה 
ביותר  מהאגרסיביים  קמפיין  היה 
האוצר  התעשייה.  כנגד  שהתנהל 
וכך  הרכבת,  על  עלו  והפוליטיקאים 
בוצע חיתוך אגרסיבי בדמי הניהול על 

ידי הרגולציה". 
כי המוצרים הפנסיוניים של  ציין  טוב 
שהרי  אוף,  בראן  הם  ההשקעות  בתי 
בעקבות  בגמל  חדשות  מכירות  אין 
ולכן  ב-2008,  3 שנכנס לתוקף  תיקון 
להוריד  אלא  ברירה  להם  אין  לדבריו 
מחירים. "המחיר נמוך היום, וממשיך 
לסביבת  עצמו  יכין  שלא  ומי  לרדת, 
דמי ניהול נמוכה מאד, הן היצרנים והן 
בבעיה",  עצמו  את  ימצא  המפיצים, 

אמר. 

"מצד אחד טוענים שאין תחרות, ומצד 
שני אומרים שהתחרות לא מספיקה", 
וראש  למנכ"ל  משנה  יניב,  גיל  מציג 
במגדל,  טווח  ארוך  חיסכון  חטיבת 
בשיח  לגישתו  הקיים  האבסורד  את 
דרמטית,  מאוד  "התחרות  הציבורי. 
בנושא  בטענות  לבוא  מקום  אין  אך 
הדרך  את  איבדה  התעשייה  לפיקוח. 
הכנסה  למקורות  לדאוג   - שלה 
לא  הוא  אך  הייעוד,  זהו  חלופיים. 
 256 ישנם  מקפת  בקרן  ממומש. 
אחרות,  לקרנות  בדומה  מסלולים, 
וכולם מצטרפים בעיקר למסלול אחד 

בלבד". 

הפצצה עדיין בדרך?
התחייבות  לשיא  תגיע   2026 "בשנת 
כלומר  תקציבית,  לפנסיה  המדינה 
יניב.  מזהיר  לפנינו",  עדיין  ה"פיק" 
שהעיתונות  לכך  בדוגמה  "מדובר 
לשינוי  להביא  מצליחה  הכלכלית 
גל  עם  ולהרים  הציבור,  בתודעת 
הצרכנות והתחרות את נושא התחרות 
שמי  לזכור  חשוב  הפנסיה.  בקרנות 
הם  התקציבית  מהפנסיה  שנהנה 
במשק,  מפתח  בעמדות  גורמים 
אף  על  ולכן  כנסת,  חברי  זה  ובכלל 
בפרות  מדובר  בנושא,  הפרסומים  גל 
המדינה  בהם.  לגעת  שקשה  קדושות 
כשהסכין  רק  בנושא  לטיפול  תפעל 

אני מבקש  צווארה.  על  תהיה מונחת 
ציבורית  ועדה  להקמת  לקרוא 
על  שתמונה  בנושא  הטיפול  לקידום 

ידי גוף ללא זיקה פוליטית". 
התקציבית,  הפנסיה  בעיית  לצד 
גם בפנסיה  ביקש טוב לקרוא לשינוי 
הצוברת. "חסרה כיום ודאות בקרנות 
הפנסיה, ברור שיש בהן עיוות", אומר 
הקצבאות  את  מבססים  "כיום  טוב. 
על ריבית הזויה. כל מי שיוצא לפנסיה 
את  יתאימו  לא  עוד  כל  גירעון  יוצר 
כיום  הקיימת  לזו  הריבית  הנחת 
נוסף  כיסוי  לסוג  מקום  יש  בשוק. 
לעמיתים,  ודאות  של  סוג  שיבטיח 
תוחלת  ביטוח  הוא  שהפתרון  וייתכן 
עד  שהיתה  כפי  הפנסיה,  בקרן  חיים 

2013 בביטוח מנהלים". 
 win-win היא  הפנסיה  "קרן 
situation", טוען מורגנשטרן. "עבור 
חוזה  נטול  במוצר  מדובר  הפיקוח 
שאפשר לשנות ולנווט אותו לפי רצונו, 
עבור הגופים המוסדיים מדובר במוצר 
כאשר  סיכון,  ואין  עתודות  אין  בו 
הבעיה  המבטחים.  הם  המבוטחים 
היא שהעמיתים לא נעזרים ביועץ והם 
הסוכן  ובפועל  שאלות,  שואלים  לא 
לא פוגש את הלקוח ומצטרפים אותו 
להבין  חשוב  מחדל.  ברירת  למסלולי 
צריך  בדרך.  הפנסיונית  שהפצצה 

להתעורר". 

"דמי הניהול לא מאפשרים לקרנות הפנסיה לשלם 
אפילו על הבול המוצמד לדו"ח העמית"

בכירי הענף דנו בבעיית התחרות העזה על דמי הניהול, על מעמדם הנחות של בתי ההשקעות בעולם 
הפנסיה, על תחלואי הפנסיה התקציבית ועל הפצצה הפנסיונית שממתינה מעבר לפינה 

רב שיח: מחיסכון ארוך טווח 
לביטוח פנסיוני

מנחה: שלומית יהב, מנהלת מכללת עדיף

משתתפים:
גיל יניב, משנה למנכ"ל וראש חטיבת חיסכון 

ארוך טווח, מגדל חברה לביטוח
רו"ח הראל שרעבי, מנהל מחלקת הפנסיה, 

אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון, משרד 
האוצר

משה מורגנשטרן, משנה למנכ"ל ומנהל אגף 
ביטוח חיים, מנורה מבטחים ביטוח

רונן טוב, משנה למנכ"ל מיטב דש ויו"ר חברת 
הגמל, השתלמות ופנסיה

הוועידה לחיזוק 
הידע המקצועי
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ביותר  ההומים  המקומות  אחד 
היה  המקצועי  הידע  לחיזוק  בוועידה 
שעה  תוך  המומחים".  "כוורת  מתחם 
וחצי התקיימו למעלה ממאה פגישות 
של  שורה  בין  עסקיות  דייטינג  ספיד 
מומחים בכירים לסוכני ביטוח ויועצים 
פנסיוניים. חלק מהמשתתפים קיבלו 
ועבור  נקודתיות  לשאלות  תשובות 
ליצירת  הזדמנות  הייתה  זו  אחרים 
עבודה  לפגישות  שתמשיך  היכרות 

נוספות. 
של  שורה  כללה  המומחים  כוורת 
רלוונטיים  תחומים  במגוון  מומחים 
ביטוח  סוכני  של  השוטפת  לעבודה 
ביטוח  בתחום  פנסיוניים.  ויועצים 
)גלרט(,  צח  אורנה  רו"ח  לאומי, 
לאומי;  ביטוח  לתביעות  מומחית 
ארז  עו"ד  מקצועית  אחריות  בתחום 
הדין  עורכי  ממשרד  שניאורסון, 
מיסוי  בתחום  ושות';  שניאורסון 

 ; אבדי  טוב  יום  ועו"ד  רו"ח  פנסיוני 
מאיר,  רונן  דיגיטלי:  שיווק  בתחום 
בתחום  דיגיטלי;  לשיווק  מומחה 
מומחה  רם,  דובי  סוכנים:  תגמול 
ותגמול  הפנסיוני  הביטוח  בתחום 

עו"ד  עבודה:  דיני  בתחום  סוכנים; 
בתחומי  בסוגיות  מומחה  הולין,  רפי 
משפט העבודה; בתחום קופירייטינג: 
תוכן  קופירייטינג,  סופר,  צביקה 
אימון  בתחום  ניו-מדיה;  שיווקי, 

עסקי: אבי גמבש, מאמן עסקי בכיר; 
לעסקים;  ביה"ס   START מנכ"ל 
סגמן,  רמי  פנסיוני:  ייעוץ  בתחום 
חברת סט פוינט! ויו"ר לשכת היועצים 
הפנסיוניים בישראל; ובתחום מיזוגים 
מנכ"ל  פינקלשטיין,  דני  ורכישות: 

קבוצת גשר מיזוגים ורכישות.
את סוכנת הביטוח מירה פרחי פגשנו 
אבי  המאמן  עם  מפגש  לאחר  מיד 
איך  למדתי  ביננו  "במפגש  גמבש: 
לקבל  למדתי  לתלם.  בחזרה  להיכנס 
שלי  הכלים  לארגז  חדשים  כלים 

ולהחזיר לעצמי את החיוניות". 
תעשיית  את  מלווה  גמבש,  אבי 
הביטוח 13 שנה כמאמן עסקי: "סוכני 
אחת  איוב  בשורות  מקבלים  ביטוח 
סוכנים  הביטוח.  על  מהמפקח  לשנה 
צריכים להתאים את עצמם למציאות 
המשתנה. המסר שלי מאוד פשוט: או 

שתסתגל או שתיעלם".

אלי טובול: "המתווך המקצועי אמון על תיווך 
פער הידע בין החברות ללקוחות"

בלב יום הדיונים נערכו 7 סדנאות מקצועיות שהקנו למשתתפים כלים מעשיים לעבודתם

"בשינוי יש הזדמנות: או שתסתגל או שתיעלם"
למעלה ממאה סוכני ביטוח ויועצים פנסיוניים נפגשו עם מומחי ה"כוורת" בוועידה לחיזוק הידע 

המקצועי 

כלל  הוועידה  של  הראשון  חלקה 
שהקנו  מקצועיות  סדנאות   7
למשתתפים כלים מעשיים לעבודתם. 
השתתפו  מהסדנאות  אחת  בכל 

בממוצע כ-70 משתתפים. 
אגף שוק ההון באוצר קיים סדנה בה 
ניתנו דגשים להליך השיווק הפנסיוני 
אלי  הרגולציה.  להוראות  בהתאם 
טובול, מנהל מחלקת ביקורת הפצה 
וטכנולוגיה באגף, ורו"ח יניב בר צבי, 
הבהירו  ויועצים,  סוכנים  ממחלקת 
האגף  ציפיות  מהן  למשתתפים 
של  בנושאים  פנסיונים  ממשווקים 
ללקוחות  ושירות  מקצועית  אחריות 
"התחום  הפנסיוני.  השיווק  בתחום 
מורכב ומחייב את המתווך המקצועי 
בין  הידע  פער  תיווך  על  אמון  להיות 

החברות ללקוחות", אמר טובול.

וסמנכ”ל  גדילה  מאמן  מאיר,  יניב 
תחום מקצועי בקבוצת יונט, הציג את 
אובדן  ביטוח  תוכניות  בין  ההבדלים 
כושר עבודה השונות הקיימות בשוק 
היתרונות  בין  לאבחנה  כלים  והעניק 

והחסרונות של הכיסויים השונים.
ברוך  לביטוח,  סוכנות  אומדן  מנכ"ל 
רוזנברג, העניק כלים חדשניים למתן 
ולבעלי  לבכירים  ושיווק  ייעוץ  שירות 
במידע  התמקדה  הסדנה  שליטה. 
יעיל  פרישה  תכנון  לצורך  הרלוונטי 
תוך ניצול מקסימלי של הטבות המס 

של בעלי שכר גבוה.

"תזמורת של איש אחד"
מאיר  רונן  דיגיטלי  לשיווק  המומחה 
התמקד בסדנה מטעמו בפלטפורמה 
מאיר  מכירתי.  כמנוף  הדיגיטלית 

והם  מאחר  כי  המשתתפים  בפני  ציין 
"תזמורת של איש אחד" מוטל עליהם 
לבצע את כל פעולות השיווק בעצמם 
נושא  לקוחות,  שימור  זה  ובכלל 
שמוזנח לא אחת, בד בבד עם רכישת 

לקוחות חדשים. 
שהעבירו  פרישה  תכנון  סדנת 
עדיף  מכללת  מנהלת  יהב,  שלומית 
שיקפה  מעמיתים,  זילברברג  וניר 
כלים  וסיפקה  הפרישה  מורכבות  את 
ראשוניים לסוכן או היועץ המלווה את 

לקוחותיו לקראת פרישה.
של  סקירה  ניתנה  הסדנה  במהלך 
הפורש  של  מעמדו  מבחינת  השוק 
הכלכלי- מצבו  את  לתכנן  והצורך 

פיננסי לאור שיעור התחלופה הנמוך 
ההולכת  החיים  לתוחלת  ביחס 

ועולה. 

מנחי הסדנה 'מעמלות לדמי שירות' 
מייסד   )M.B.A( הורנפלד  דורון 
בוטיק   - פרמיום'  'ביטוח  ובעלים 
 C.F.P )USA( קשת  ורון  ביטוחי 
הסבירו  פיננסים,  קשת  מנכ"ל 
טיפול  דמי  לגביית  האפשרות  על 
כתחליף  או  כתוספת  מהלקוח 

לעמלות.
"סוכנים רבים אמרו לי 'אני לא מסוגל 
לומר ללקוח שלם לי", אמר הורנפלד. 
"הברירה היא או לגבות כסף או לוותר 

על הלקוח".
הוא  אף  עמד  הפיננסי  התכנון  נושא 
נוהלה  הסדנה  הסדנאות.  במוקד 
מסמארט  הירשקורן,  נועם  ידי  על 
במהלכה  פנסיוני,  לביטוח  סוכנות 
הפיננסי  התכנון  תהליך  על  הסביר 

ויתרונותיו עבור הלקוח והמתכנן.

הוועידה לחיזוק 
הידע המקצועי

אלי טובולברוך רוזנברג דורון הורנפלדרון קשתיניב מאיררונן מאירשלומית יהבנועם הירשקורן
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בכירי  בקרב  דעים  תמימות  קיימת 
לייצר  יש  לפיה  בישראל  ההון  שוק 
פנסיוניים  במוצרים  לחוסכים 
את  ולהגדיל  יותר  גבוהות  תשואות 
ובאגרות  במניות  ההשקעות  מרכיב 
כך   – שונים  באפיקים  בחו"ל  חוב 
יניב חברון,  עולה מרב שיח בהנחיית 
מחקר  מחלקת  ומנהל  ראשי  כלכלן 

ואסטרטגיה באקסלנס נשואה.
שוק  תעשיית  האחרונים  בחודשים 
אלטרנטיבות  לחפש  יוצאת  ההון 
הריבית  סביבת  בישראל.  להשקעות 
לצד  ובעולם,  בישראל  הנמוכה 
2007 גדל תיק  העובדה שהחל משנת 
הנכסים של הציבור בלמעלה מ-60%, 
מחייבים את מנהלי ההשקעות לטווח 
אלטרנטיבות  לחפש  וארוך  קצר 
ושיתופי  מיומנויות  ולפתח  השקעה 
ולשוק  ההון  לשוק  מחוץ  פעולה 

המקומי. 
ריבית  בסביבת  נמצאים  "אנחנו 
זו  ומעולם.  מאז  ביותר  הנמוכה 
עם  ציפיות  תיאום  שמחייבת  סביבה 
האפשרות  של  ובחינה  המשקיעים 
להשקיע בנכסים עם פוטנציאל סיכון 
דרור,  רמי  אמר  יותר",  גבוהים  ורווח 
אג"ח  "תשואת  אלדובי.  הלמן  מנכ"ל 
לעשר שנים של ישראל דומה לזו של 
האלטרנטיבות  אחת  אמריקני.  אג"ח 
לחו"ל.  השקעות  להוציא  היא  שלנו 
דומה  תשואה  בחו"ל  לקבל  עדיף 
בעיקר  יותר,  טובות  דירוג  ברמות 

מבחינת פיזור סיכונים".
כבר  בחו"ל  אג"ח  לקנות  "התחלנו 
 2004 שבסוף  לאחר   ,2005 בשנת 
המס  שיעורי  את  השווה  הכנסה  מס 
ירדני,  דני  אמר  לחו"ל",  ישראל  בין 
שחם,  באלטשולר  השקעות  סמנכ"ל 
"התחלנו לקנות בחו"ל מסיבה אחת: 
פיזור סיכון, ולא בשל תשואה גבוהה 
הרבה  הישראלי  החוב  שוק  יותר. 
העולמי,  החוב  משוק  חולה  יותר 
הסדרי  כדוגמת  בנושאים  בעיקר 
תהליך  נטולי  הם  שבישראל  חוב 
משפטי מסודר. בחו"ל הדברים מאוד 
תוכנית  לנו  אין  וברורים.  מסודרים 
הריביות  בגלל  היום  שונה  פעולה 

ממשיכים  אנחנו  בישראל.  הנמוכות 
כל הזמן לחפש הזדמנויות".

ציפיות האינפלציה 
ימשיכו להיות נמוכות

הציפיות  את  להעלות  מנת  "על 
שהרפורמות  צורך  יש  לאינפלציה, 
לפעול  יתחילו  במשק  הממשלתיות 
אמר  יעבדו",  שהם  עד  זמן  וייקח 
ואסטרטג  כלכלן  גרינפלד,  אורי 
ראשי בפסגות. "אנחנו רואים באופק 
נמוכה,  אינפלציה  של  ארוכה  תקופה 
זה  בעיני  לשנה.   1.5% סביב  שתנוע 
 0.25% תהיה  הריבית  אם  משנה  לא 
או 0.5%, המהלך של בנק ישראל היה 
מייצרים  וכך  בעולם  למגמה  מקביל 
שינוי בשער חליפין. אני מאמין שבנק 
לתקופה  נמוכה  ריבית  ישאיר  ישראל 
הברית  שארצות  עד  לפחות  ארוכה, 
צפוי  לא  וזה  הריבית,  את  תעלה 
עוד  הריבית   .2015 לסוף  עד  לקרות 
אבל  הנוכחי,  מהשיעור  לרדת  יכולה 
תישאר  הריבית   - תעלה  היא  אם  גם 
אדירה  משמעות  לזה  ויש  נמוכה 

מבחינת השווקים הפיננסיים".
"ציפיות האינפלציה דורשות מדיניות 

רגולציה",  לצד  ומוניטרית  פיסקלית 
ג'רי קוטישטנו, מנהל השקעות  אמר 
והשתלמות.  גמל   IBI-ב ראשי 
"הממשלות היו מאוד פסיביות בשנים 
האחרונות, ובנוסף יש רגולציה חדשה 
עלייה  יש  לכולם  כאשר  הבנקים,  על 
הבנקים  ההון.  הלימות  בדרישות 
מכפלות  לייצר  המדינה  של  סוכן  הם 
ולעודד השקעות. המגמה היא  בכסף 
שבנקים בכל העולם נדרשים להעלות 
הלימות הון, וכפועל יוצא מכך לוקחים 

פחות סיכון ונותנים פחות הלוואות".
"אני מסתכל מהצד על סכומי העתק 
סכומי  את  ורואה  לקרנות  שנכנסים 
 .20/80 או  ל-90/10  שזורמים  הכסף 
צריך לנהל פה את הכסף", אמר אודי 
לשכת  ויו"ר   Funder מנכ"ל  אלוני, 
שיש  נראה  "בשוק  ההשקעות.  יועצי 
לבוא  שיכולה  הסערה  לפני  שקט 
לנוע  להמשיך  שעשוי  הדולר,  מכיוון 
יש  במהירות.  כיוון  לשנות  גם  אבל 
כאשר  מזומן.  מדי  יותר  בשווקים  לנו 
תבוא הסערה הכל חוץ ממזומן ייפגע. 
יספרו  לעלות  יתחילו  כאשר הריביות 
יקרה  שזה  כנראה  לאחור.  הזמן  את 

קרוב ממה שכתוב בעיתון". 

כניסת המוסדיים 
לתחום התשתיות

שיכולים  המרכזיים  האפיקים  אחד 
על  עודפת  תשואה  למוסדיים  לייצר 
שוק ההון הוא בתחום התשתיות. "נכון 
להשקעה  ייכנסו  מוסדיים  שגופים 
בתשתיות", אמר דרור. "פוליטיקאים 
חושבים לטווח קצר לעומת כסף של 
מוסדיים שרואים לטווח ארוך. אפשר 
קרנות  דרך  התשתיות  את  לקנות 
השקעה או באמצעות התאחדות של 
מוסדיים. אפשר לקנות את המומחיות 

והתשואות מצדיקות השקעה".
לא  מוסדיים  שגופים  חושב  "אני 
לפיתוח  אחראים  להיות  צריכים 
תנאים  מקבלים  אם  אלא  המשק 
שלא  "טוב  קוטישטנו.  ציין  טובים", 
הרכבת  של  אג"ח  למוסדיים  הציעו 
הקלה בתל אביב כי בטוח שלא היינו 
מנהל  חזרה.  הכסף  את  מקבלים 
השקעות צריך להישאר מנהל פיננסי. 
קרנות פנסיה צריכות לדאוג שלעמית 
לבצע  ולא  בסופר  לקניות  כסף  יהיה 
אשקיע  אני  בעולם.  נדל"ן  השקעות 
בתשתיות אם יעטפו באריזה פיננסית 

נכונה".

 "סביבת הריבית מחייבת תיאום 
ציפיות עם המשקיעים"

בכירי שוק ההון דנים בשאלה כיצד ניתן לשפר את התשואות לטווח ארוך עבור החוסכים |
 "גם בשוק האג"ח צריך להשקיע בחו"ל"

רב שיח: מגמות עתידיות 
בשוק ההון

מנחה: יניב חברון, בית הספר לכלכלה, 
המסלול האקדמי המכללה למינהל; כלכלן 

ראשי ומנהל מחלקת מחקר ואסטרטגיה, 
אקסלנס נשואה

משתתפים:
רמי דרור, מנכ"ל קבוצת הלמן-אלדובי

 IBI ,ג'רי קוטישטנו, מנהל השקעות ראשי
גמל והשתלמות

דני ירדני, סמנכ"ל השקעות, אלטשולר שחם
אודי אלוני, מנכ"ל FUNDER; יו"ר לשכת יועצי 

ההשקעות
אורי גרינפלד, כלכלן ואסטרטג ראשי, פסגות 

בית השקעות

הוועידה לחיזוק 
הידע המקצועי
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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. 

 

"הממשלה מחזיקה בידיה את מרבית 
על  משפיעים  שבאמת  הפרמטרים 
הממשלה  על  הציבור.  של  הפנסיה 
ומכוח  זו,  עובדה  מכוח  לפעול 
על  ולתושביה  למדינה  אחריותה 
בו  למצב  הפנסיה  את  להביא  מנת 
שהם  הריבית  יותר.  חוסך  הציבור 
וניהול  יותר  טובה  תהיה  פוגשים 
בעלויות  יהיה  הפנסיוני  החיסכון 
אופטימאליות, תוך איזון בין הנגישות, 
העלות"  ובין  והשירות  הניהול  איכות 
למנכ"ל  משנה  שיזף,  בני  אמר  כך   –
טווח  ארוך  חיסכון  תחום  ומנהל 

וסיכוני חיים בהפניקס. 
לרשות  העומדים  האמצעים  לדבריו, 
החיסכון  הגדלת  לצורך  המדינה 
תמריצים,  הם  הציבור  של  הפנסיוני 
את  למשאירים  הטבות  כדוגמת 
הקרנות ההשתלמות לפרישה, הטבות 
במכשירים  פרט  כספי  לחוסכים 
מכשירים  פיתוח  עידוד  לפרישה, 

הטבות  עם  ארוך  לטווח  פיננסיים 
כמכשיר  שימוש  בהם  העושים  לאלו 
חיסכון לפרישה, הגברת המודעות של 
כספי  של  השארה  עידוד  וכן  הציבור 
לטובת  עבודות  בין  במעבר  הפיצויים 

החיסכון הפנסיוני.
שימוש  לעשות  שיזף  מציע  בנוסף 
ריבית  ירידת  בעת  תקציב  בעודפי 
של  האפקטיבית  הריבית  להגדלת 
עידוד  תוך  הפנסיוניים,  החוסכים 
ארוך  לטווח  חיסכון  כספי  מעבר 
ארוכים  לטווחים  תשתית  לפרויקטי 
עם שיעור תשואה פנימי )IRR( גבוה 
בטווח הארוך. זאת, לצד יצירת שוק 
בין  חיים  תוחלת  סיכוני  להעברת 
מעלייה  המרוויחים  לגופים  הפנסיה 
חברות  כדוגמת  החיים,  בתוחלת 

תרופות ובתי אבות.
וחוסכים  יותר,  צורכים  "העובדים 
שיזף.  מסביר  לפרישה",  פחות 
נטל  את  להגדיל  מעדיפה  "הממשלה 

לטובת  הפנסיוני  החיסכון  על  המס 
התקציב  משכון  תוך  בהווה,  התקציב 
בתשלומי  גידול  שמשמעותו,  בעתיד 
לוחצים  מצדם  המעסיקים  העברה. 
עלות  את  שניתן  כמה  עד  להוזיל 
החשובים  הגורמים  כלומר,  העבודה. 

לצרוך  מעדיפים   - בתהליך  ביותר 
היום על חשבון הפנסיה".

שיזף,  אומר  נמוכה,  ריבית  בסביבת 
העובד יתקשה מאוד לממן באמצעות 
חיסכון מתקופת העבודה, את תקופת 
יורדת  במשק  "הריבית  הפרישה. 
באופן רציף בעשר השנים האחרונות, 
ריבית  ומסתמן שנישאר בסביבה של 
נמוכה עוד זמן רב", ציין שיזף. "מדובר 
בבשורה רעה מאוד לחוסך הפנסיוני. 
שמדובר  תטען  הממשלה  לכאורה, 
השפעה  אין  ולה  עולמית,  בתופעה 
נכון.  כמעט  זה  הריבית.  שיעורי  על 
ובכל זאת, הממשלה חסכה סכום של 
שנים  בחמש  שקלים  מיליארד  כ-15 
ריבית.  תשלומי  בסעיף  האחרונות 
מהירידה  מרוויחה  הממשלה  כלומר, 
בריבית במשק. אפשר היה באמצעות 
חיסכון תקציבי זה, לשנות את שיעור 
החוסך  שרואה  האפקטיבי  הריבית 

הפנסיוני".

 "השקעה באג"ח מדינה לא 
תאפשר לשלם קצבה לעשרים שנה"

עינת סקורניק, ראש מערך ייעוץ והשקעות בלאומי, סבורה שעל מנת לשמור על תשואה ריאלית של 4% 
בשנה, על המוסדיים לבצע שינוי באחזקות לטובת מניות ואחזקות ריאליות על חשבון אג"ח מדינה

בני שיזף: "הממשלה מחזיקה בידיה את מרבית 
הפרמטרים שבאמת משפיעים על הפנסיה"

המשנה למנכ"ל הפניקס קורא לממשלה להגדיל את החיסכון הפנסיוני של הציבור באמצעות מתן 
הטבות מס, לפעול לחינוך פיננסי ולעודד את השארת כספי פיצויים בעת מעבר בין עבודות

מחייבת   4% של  בתשואה  "עמידה 
את המוסדיים לבצע שינוי באחזקות 
בסביבת  למקובל  אותן  ולהתאים 
טווח  ארוכות  ובהשקעות  המאקרו 
בעולם", אומרת עינת סקורניק, ראש 

מערך יעוץ והשקעות בלאומי. 
לדבריה, על מנת לשמור על התשואה, 
על המוסדיים להקטין חשיפה לאג"ח 
חשיפה  להגדיל  וקונצרני,  ממשלתי 
לאחזקות  מעבר  לבצע  לחו"ל, 
ריאליות ולהרחיב את הפעילות בשוק 
האשראי החוץ בנקאי. "בשל הסביבה 
של  הסיכון  מתחדד  כיום  הכלכלית 
סקורניק.  אמרה  נמוכה",  תשואה 

יהיו  לא  החיסכון  על  "התשואות 
לתקופה  קצבה  לתשלום  מספיקות 
בסיכון  להיום,  נכון  שנה.   20 של 
העמיתים,  נושאים  החיים  אריכות 
במסגרת  החדשים.  המוצרים  בכלל 
סיכון  זה  הרגולטוריות  המגבלות 
במסגרת  לגידור  ניתן  אינו  שכיום 

היצרנים".
המקדמים  על  לשמור  מנת  על 
הקיימים כיום, סבורה סקורניק שיש 
של  בשיעור  ריאלית  תשואה  להשיג 
4% בשנה לכל הפחות. "ההתפתחויות 
על  בעבר  העיבו  התיכון  במזרח 
מעת  וממשיכות  הישראלי,  המשק 

ולחוסר  לחשש  מקור  להוות  לעת 
"למרות  סקורניק.  מציינת  ודאות", 
ישראל  של  הסיכון  פרמיית  זאת, 
במקביל,  נמוכה.  ברמה  היום  נמצאת 
מגדילה  בשווקים  הגבוהה  הנזילות 
את האטרקטיביות של אחזקת נכסים 
נדל"ן,  כמו  גבוה,  בסיכון  ריאליים 
מניות ואג"ח בדירוגים נמוכים. לאורך 
עליה  המוסדיים  אצל  רואים  השנים 
הלוואות,  ובאפיק  חו"ל  באחזקות 
נאמנות,  קרנות  משכנתאות,  תיקי 
עתידיים  נכסים  מקרקעין,  זכויות 
אחזקות  חשבון  על  סל  ותעודות 

באג"ח מדינה".

הוועידה לחיזוק 
הידע המקצועי
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מבוסס  יהיה  הביטוח  ענף  "עתיד 
ושיווק  דחיפה  מוצרי  המשך  על 
הלקוחות  ובקרב  סוכנים,  באמצעות 
מודעות  שקיפות  על  מבוסס  יהיה 
וזמינות מידע", אמר גיל ארזי, מנכ"ל 
כללביט מערכות, כלל חברה לביטוח, 
שצופה כי סוכני הביטוח יעברו מסוכן 
ייעוץ  המספק  משפחתי,   CFO-ל

ושירותים פיננסיים. 
"מבחינת המוצרים צפוי שינוי שיהיה 
מאופיין בחבילות רבות יותר, תכניות 
מעריך  שירות",  וכתבי  נאמנות 
מעורבות  עם  מוצרים  "אלה  ארזי. 
תהיה  במקביל  כאשר  גבוהה,  רגשית 

ביטוח  מוצרי  של  ישירה  קנייה  יותר 
ניתוח  תהיה  נוספת  מגמה  פשוטים. 
מאגרי Big Data ברמת לקוח בודד. 
יגדל  המכירה  תשתיות  במסגרת 
מכירה  לקוח,  שימור  הארנק,  נתח 
 On פוליסה  וסגירת  וזמן  מקום  בכל 

."Line
מכירה,  בעת  לסוכן  מהשירות  כחלק 
מגוון  לרשותו  עומדים  ארזי,  מסביר 
נתונים  כדוגמת  ממוחשבים  כלים 
לקוח  תמונת  אמת,  בזמן  מעודכנים 
סימולטורים,  בהם  וכלים  מלאה 
"באמצעות  וחתימות.  טפסים 
הסוכן  יקבל  הממוחשבים  הכלים 

ויכולות  ושירותים,  מידע  זמינות 
משמש  "הסלולר  מתקדמות.  מכירה 
שעות  בכל  הסוכן  של  אישי  כעוזר 
"באמצעותו  ארזי.  אמר  היממה", 
תוך  שאלות  על  תשובות  לקבל  ניתן 
ישיר  עדכון  ולקבל  שניות  שלושים 
באמצעות  נתונים.  של  מהמערכת 
ניתן  הניידות  האפליקציות  עולם 
כלים  מלאה,  לקוח  תמונת  לקבל 
ישירות.  ויכולות  נייד  משרד  של 
המערכות מאפשרות רב ערוציות, כך 
במשרד  העבודה  שולחן  שבאמצעות 
ניתן להפיק פוליסה ללקוח תוך קיצור 
רב  ועבודה  עבודה  ימי  של  משמעותי 

ערוצית".

חגית בכור: חינוך פיננסי וייעוץ אובייקטיבי 
ישמרו על רמת החיים לאחר הפרישה

מנהלת אגף ייעוץ ומחקר בבנק הפועלים דנה בחשיבות חיזוק המודעות וההיכרות עם עולם 
הפיננסים והפנסיה לצורך קבלת החלטות מושכלות ונכונות על ידי החוסך

"עתיד ענף הביטוח יהיה מבוסס על המשך 
מוצרי דחיפה ושיווק באמצעות סוכנים"

גיל ארזי, מנכ"ל כללביט מערכות, מעריך כי סוכני הביטוח יעברו מסוכן ל-CFO משפחתי 
ויבצעו פעולות רבות יותר באמצעות הסלולר

משתנה,  חיים  אנו  בה  "המציאות 
למורכב  הופך  הפיננסי  התחום 
על  המאיימים  והסיכונים  יותר 
הפרישה  בעת  שלנו  החיים  רמת 
תוחלת  התארכות  וגוברים.  הולכים 
כושר  אובדן  נמוכה,  ריבית  החיים, 
רק  הינם  המפרנס,  ומות  עבודה 
נתנהל  לא  אם  מהסיכונים,  חלק 
באמצעות  ואחראי  מושכל  באופן 
שני כלים שעומדים לרשותנו: חינוך 
אובייקטיבי,  פנסיוני  וייעוץ  פיננסי 
הרי שאיכות ורמת החיים שלנו בזמן 
כך   – מאד"  להיפגע  עלולה  הפנסיה 
אגף  מנהלת  בכור,  חגית  הזהירה 
בכור  הפועלים.  בבנק  ומחקר  ייעוץ 
הפנסיוניים  הנכסים  תיק  כי  ציינה 
הציבור  נכסי  מתיק   40% מהווה 

ונמצא בצמיחה מתמדת. 
שנעשו  ממחקרים  בכור,  לדברי 

הציבור  למרבית  כי  עולה  לאחרונה 
עם  ורחבה  בסיסית  היכרות  אין 
מעמיקה  והיכרות  פיננסיים,  מושגים 
יותר עם העולם הפנסיוני או הפיננסי 

תוכל להוביל אותם להתנהלות נבונה 
בהשוואה  זאת,  עם  יותר.  ומושכלת 
טוב.  דווקא  מצבנו  המערב  למדינות 
יודעים  הישראלי  מהציבור  כמחצית 
פיננסיות  סוגיות  עם  להתמודד 
בשיעור  מובילה  וישראל  בסיסיות, 
 .76% עם  המבחן  את  ה"עוברים" 
שמדשדשת  לרוסיה  בהשוואה  זאת, 
איטליה   ,)21%( שבדיה  מאחור, 
 ,)30%( ארה"ב   ,)27%( יפן   ,)25%(
וגרמניה   )50%( שוויץ   ,)31%( צרפת 

 .)53%(
עולה  בכור  שהציגה  נוסף  ממחקר 
הערוץ  הינם  וחברים  משפחה  כי 
בנושאים  להתייעצות  האינטואיטיבי 
עושה  מהציבור  כשליש  אך  פיננסים, 
שירותי  קבלת  באינטרנט,  גם  שימוש 
המועברים  בתכנים  וכן  מקצועי  יעוץ 
הינו  הפנסיוני  "החיסכון  בתקשורת. 

זאת  ובכל  בחיינו,  החשוב  החיסכן 
לבחירת  זמן  יותר  מקדישים  אנחנו 
נופש מאשר לחיסכון הפנסיוני שלנו", 
מיליון  מ-3.5  "למעלה  בכור.  מוסיפה 
משכורות מופקדות מדי שנה לחיסכון 
הבוגרים  מחיינו  שליש  שני  הפנסיוני, 
את  להבטיח  מנת  על  חוסכים  אנחנו 
וסכום  פרישה,  מגיל  החל  השליש 
חיסכון  שנות  כ-40  פני  על  הצבירה 
מיליון   2 עד  ל-1.5  בממוצע  מגיע 

שקלים".
נכון  פיננסי  חינוך  כי  סבורה  בכור 
מאפשר היכרות עם מושגי יסוד בתחום 
מסוגלות  תוך  והפנסיוני  הפיננסי 
בין  "שילוב  ורצונות.  צרכים  להגדיר 
החינוך הפיננסי והייעוץ האובייקטיבי, 
ומושכלת,  אחראית  התנהלות  תוך 
עתיד  משפחותינו  ולבני  לנו  יבטיחו 

בטוח וטוב יותר", סיכמה. 

הוועידה לחיזוק 
הידע המקצועי
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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. 

 

"אין יתרון לחברת ביטוח שעובדת עם 
דני קהל,  מספר ערוצי הפצה", אומר 
חיסכון  אגף  ומנהל  בכיר  סמנכ"ל 
ארוך טווח ומנכ"ל איילון פנסיה וגמל. 
של  שהמקובעות  חושב  אני  "אולם 
בעבר.  אותו  משאירה  הביטוח  סוכן 
במתכונת  אותו  מחייב  כיום  המצב 
טלפוניות,  מכירות  של  שונה  עבודה 
מנת  על  קונפרנס  ווידאו  דיגיטל 

לשמור על קשר עם הלקוח".
קיימת  הפנסיוני  בתחום  "במיוחד 
חשיבות רבה למפגשים עם הלקוחות 
אמר  דיגיטליים",  באמצעים  שלא 
הוועדה  יו"ר  ארנון,  יובל  בתגובה 
סוכני  בלשכת  פנסיוני  לביטוח 

הביטוח. 
תמורה  מנכ"ל  לשעבר  עצמון,  אייל 
רב  ומנחה  וגמל  פנסיה  כלל  ומנכ"ל 
חיים,  בן  הילה  לרו"ח  פנה  השיח, 
שוק  מחלקת  ומנהלת  בכירה  סגנית 
ההון והפצה באגף שוק ההון, בשאלה 
האנשים  של  ניסיונם  היעדר  כמה  עד 
מעשית  בעבודה  באוצר  המוכשרים 
מהווה בעיה, ונתן כדוגמא את מסמך 

ההנמקה.
ההון  שוק  באגף  כי  ציינה  חיים  בן 
מתקיימות פגישות רבות עם לקוחות 
ונערכות התייעצויות פורמליות ובלתי 
בתחום.  רבים  גורמים  עם  פורמליות 
"אנו מוציאים טיוטה, ואומרים לנו 'גם 
כך החלטתם כבר', אך אין זה כך. לא 
הכל מושלם, אך המהלכים הגבירו את 
נעשים  התהליכים  בשוק.  השקיפות 
הרלוונטיים,  הגורמים  עם  בשיתוף 
ולא רק כדי לסמן 'וי', כך גם בחוזרים 

נוספים".
כל  כמעט  אבל  טובות  "הכוונות 
רפורמה שנעשתה עד היום תוצאותיה 
הפוכות", אמר דני גיגי, מנהל מחלקת 
ייעוץ וניהול ידע באגף לייעוץ פנסיוני 
לטיוטה  בהתייחסו  הפועלים,  בבנק 
הפצה  עמלות  בנושא  החדשה 
רפורמת  את  כדוגמא  ונתן  בבנקים, 
הריכוזיות  את  ניידה  שלדבריו  בכר 
 ,3 תיקון  גם  לדבריו,  למוסדיים. 
הגמל  את  להפוך  היתה  שמטרתו 
למוצר חליפי לקרנות הפנסיה, הוביל 

הולך  "עכשיו  אחד.  מוצר  עם  לשוק 
ערוצי  בנושא  גם  זהה  דבר  לקרות 
לתת  ניתן  "לא  גיגי.  צופה  ההפצה", 
הביטוח".  אלמנט  ללא  אדוויס  בסט 
גיגי פנה לקהל כנציג חברות הביטוח 
מסכים  היה  אם  היפותטית  בשאלה 
בלעדי  הפצה  הסכם  על  לחתום 
השיבה  זו  לשאלה  בנק.  עם  בביטוח 
כבקשתך.  תכנית  זו  "אין  חיים:  בן 
חברה  כל  בו  בעבר,  שהיה  המצב  זה 
הקופה  תטופל  בנק  באיזה  בחרה 
שלה. אם הייעוץ אובייקטיבי - שיהיה 

אובייקטיבי".
בנוגע לזכות הבחירה, אמרה בן חיים 
למסקנה  הגיע  ההון  שוק  אגף  כי 
למעסיק  בשירות  כשל  שקיים 
הממומן על ידי העובד, ועל כן תיעשה 
להפצה.  התפעול  שירותי  בין  הפרדה 
לבעל  ילך  לא  שהלקוח  סיבה  "אין 
בחירתו.  פי  על  ומוערך  טוב  מקצוע 
אין זה חייב להיות סוכן, אלא זה יכול 

להיות יועץ".
בייעוץ  מדי  יותר  עסקו  לא  "הבנקים 
ובהשתלמות",  בגמל  אלא  פנסיוני, 
ויש  רצון,  היה  "בהתחלה  גיגי.  ציין 
החוק  תצהיר  זאת.  לשנות  כוונה 
עוסק   2015 בינואר  לתוקף  שייכנס 

שהבנקים  ברגע  אך  לשכיר,  בבחירה 
זירת  העבודה,  למקום  מגיעים  לא 
אגף  של  עבודה  חצי  זו  ההתרחשות, 

שוק ההון".
בעבר  כי  בתגובה  אמרה  חיים  בן 
ההגבלות  כל  את  הרוויחו  הבנקים 
לתת  "כדי  הוסיף:  וגיגי  ביושר,  הללו 
אנחנו  אמיתית  בחירה  זכות  ללקוח 
אחרת  מהסניפים,  לצאת  צריכים 
האחרונות  השנים  בעשר  שקרה  מה 
יקרה גם בעשור הקרוב. העבודה לא 

הסתיימה".

"אטימות בנוגע 
לביטוחי המנהלים"

לשאלתו של עצמון אם קיימים רעיונות 
השוק  את  לפתח  שיכולים  חדשים 
קהל:  השיב  הפנסיה,  למוצר  מעבר 
טעות  זו  אחד  מוצר  שיש  "העובדה 
ענקית. יש מקום לבצע שינוי תפיסתי 
ביטוח  מכירת  שיאפשר  טוטאלי 
רגילים  שהיינו  במתכונת  פנסיוני 
יש  מנהלים,  ביטוחי  כולל  בעבר,  בה 
אטימות בנושא זה. אנו מנסים לשכנע 
בניוד  המרה  בטעות  הפיקוח  את 
מוצר  להחייאת  ופועלים  הפוליסות 
הגמל כחלק מההפרשות הפנסיוניות, 

מעוניינים  שאנו  למוצרים  תוספת  זו 
עבודה.  כושר  ואובדן  ריסקים   – בהם 
מוצר נוסף שחסר הוא תכניות לטווח 
מכירות  כיום  אין  והקצר.  הבינוני 

בתחום זה".
אמר  הגמל  לנושא  התייחס  ארנון 
היא  הביטוח  סוכני  לשכת  שעמדת 
שיש לבצע שינוי בתיקון 3. "בבריטניה 
 3 תיקון  בנושא  בהם  חזרו  הגדולה 
שלהם. מדוע לא נותנים לאדם בארץ 
במוצר  לחסוך  האם  החלטה  לקבל 

הוני או קצבתי?", שאל. 
ארנון התבקש להתייחס לנתון שעלה 
פיו  על  עדיף,  ידי  על  שנערך  מסקר 
מצליחים  אינם  מהסוכנים  מחצית 
להתפרנס, ונשאל אם יש מקום לגבות 
עליהם  הפתרונות  ומהם  שירות  דמי 
שוקדת הלשכה. "סוכן שעושה תכנון 
בהתאם  תשלום  לגבות  יכול  פיננסי 
לצד  שרכש  המקצועי  ולניסיון  לידע 
"שכרנו  השיב.  היצרנים",  עמלות 
לשיטות  מודלים  שבוחן  אקטואר 
יוכלו  שסוכנים  כך  קיימות,  תגמול 
לגבות שכר בעבור השקעה של זמן", 
"כמובן  בתגובה:  אמרה  חיים  ובן 
להתפרנס  מקצוע  בעל  של  שזכותו 

ולא ממוצרים נלווים".

דני קהל: "אין יתרון לחברת ביטוח 
שעובדת עם מספר ערוצי הפצה"

השחקנים השונים בענף דנים בשאלה כיצד להרוויח מריבוי ערוצי ההפצה | 
האוצר: התהליכים נעשים בשיתוף עם הגורמים הרלוונטיים, ולא רק כדי לסמן 'וי'

רב שיח: כיצד להרוויח 
מריבוי ערוצי הפצה?

מנחה: איל עצמון, לשעבר מנכ"ל תמורה 
ומנכ"ל כלל פנסיה וגמל

משתתפים: 
דני קהל, סמנכ"ל בכיר, מנהל אגף חיסכון 

ארוך טווח ומנכ"ל איילון פנסיה וגמל
רו"ח הילה בן חיים, סגנית בכירה ומנהלת 
מחלקת שוק ההון והפצה, אגף שוק ההון, 

הביטוח והחיסכון, משרד האוצר
דני גיגי, מנהל מחלקת ייעוץ וניהול ידע 

באגף לייעוץ פנסיוני, בנק הפועלים
יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני, 

לשכת סוכני הביטוח

הוועידה לחיזוק 
הידע המקצועי
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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. 

 

בשנת 2030 כל אדם רביעי יהיה בן 75 
ומעלה, לעומת כל אדם תשיעי בשנת 
להיות  צפויים  ישראל  ובמדינת   ,2010
בני  אנשים  מיליון  כ-1.37   2030 בשנת 
75 ומעלה – כך עולה מממצאי מחקר 
רואי  פירמת  ידי  על  שנערך  מקיף 
החשבון PWC, שהוצגו על ידי דן דוברי, 
הפיננסיים  המתכננים  איגוד  יו"ר 
השקעה  פתרונות   GIS ומנכ"ל 
גלובליים. "המשמעות של מציאות בה 
אנשים חיים יותר היא קיומו של כסף 

רב יותר לניהול", אמר דוברי. 
ערוצי  תגמול  של  מודלים  לדבריו, 
מהפכה.  לעבור  צפויים  הפצה 
הבריטי  השוק  כל   2013 "בתחילת 
איסור  קיים  שבו  עבודה  למודל  עבר 
בצבירת  עמלות  תשלום  על  מוחלט 
דוברי. "בשנה שעברה  חיסכון", אמר 
המקצוע  אנשי   2014 ובמחצית 
תכנון  בהכנסות.  עלייה  על  מדווחים 
מוצרים  של  משוק  מעבר  הוא  פיננסי 
של  לעולם  לקוחות  להם  שמחפשים 

ודאות,  רוצים  לפנסיה  "פורשים 
להורשה  אפשרות  גם  זה  לצד  אבל 
שתוחלת  ככל  שמתחזקת  וגמישות 
העבודה  ושוק  מתארכת  החיים 
בן-אור,  יואב  אמר  כך   – משתנה" 

לקוחות שמחפשים להם פתרונות".
הטוב  'המוצר  חוק  כי  סבור  דוברי 
התוצאה  את  הביא  לא  ביותר' 
למוצר  התייחס  שהוא  כיוון  הרצויה, 
לדבריו,  למשפחה.  ולא  ביותר  הטוב 
כי  רגולטורים  הבינו  רבות  במדינות 
ערוצי הפצה ויועצים נאמנים רק למי 
למשלם להם וחייבים לעסוק בפתרון 
המתאים למשפחה שיענה על השאלה 
בשאלה  ולא  לגמלאות  פורשים  כיצד 

איזה מוצר פנסיוני כדאי לרכוש. 

דור  כי  והוסיף  עמיתים,  מנכ"ל 
כיום  לצאת  מתחיל  בומרס  הבייבי 
אנשים  אלף  כ-70  וכך  לפנסיה, 

יוצאים לגמלאות מדי שנה. 
אתגרים  עומדים  הפורשים  "בפני 
איך  להוון,  האם  לפרוש,  מתי  רבים: 
ובאיזה  לשלם  מס  כמה  להוריש, 
היא  המסקנה  לבחור.  ומוצר  יצרן 
בן  אמר  ייעוץ",  צריכים  הפורשים  כי 

אור. 
לעמיתים,  כי  עולה  שהציג  מנתונים 
ותיקות,  קרנות  שמונה  המאגדת 
מיליארד  כ-400  של  התחייבויות 
עמיתים  פנסיה.  לתשלומי  שקלים 
של  קצבאות  חודש  מדי  משלמת 
מקבלי  אלף  ל-220  שקלים  מיליארד 
מהפנסיה   65% כאשר  קצבאות, 
בהסדר,  ותיקות  מקרנות  משולמת 
בהסדר  שאינן  ותיקות  מקרנות   18%

ו-17% מקרנות פנסיה חדשות.

דן דוברי: "המשמעות של מציאות 
בה אנשים חיים יותר היא קיומו 

של כסף רב יותר לניהול"
יו"ר איגוד המתכננים הפיננסיים מציג מציאות של 

מעבר משוק של מוצרים שמחפשים עבורם לקוחות 
לעולם של לקוחות שמחפשים עבורם פתרונות

יואב בן-אור: לקרנות 
הוותיקות בעמיתים 

התחייבות פנסיונית של 
כ-400 מיליארד שקלים

הוותיקות  הקרנות  עמיתים,  מנכ"ל  לדברי 
כמיליארד  בסך  קצבאות  חודש  מדי  משלמות 

שקלים לכ-220 גמלאים

יוסי מנור לסוכנים: הציגו את השירות שלכם כמוצר
יו"ר MDRT ישראל הציג בוועידת הסוכנים והיועצים דרכים למינוף ההכנסות מול החברות והלקוחות

את  להציג  הביטוח  סוכני  "על 
השירות שלהם כמוצר. כך הוא הופך 
להיות קל יותר להבנה עבור הלקוח. 
כך הוא מקבל היקף מוגדר לתקופת 
זמן מוגבלת, יש בצדו תג מחיר ברור, 
אותו,  המגדירה  כותרת  תחת  והכל 
'תכנון צרכים פנסיוניים' או  כדוגמת 
יוסי  אמר  כך   – לפרישה'"  'תכנית 
ולשעבר  ישראל   MDRT יו"ר  מנור, 

נשיא לשכת סוכני הביטוח. 
ביטוח, פנסיה  "כיזם המשווק מוצרי 
את  קובע  לא  הסוכן  אם   - ופיננסים 
התכניות,  מהות  את  או  המוצרים 
של  התגמול  על  לשלוט  חייב  הוא 

ומערך  שלו  היצירתית  העבודה 
"לאחר  מנור.  אמר  שלו",  השיווק 
השיווק או המכירה הוא אמור ליצור 
אינו  לכאורה  אשר  הכנסות  זרם 
הסוכן,  של  ישירה  מעורבות  דורש 
של  המרכזית  הבעיה  מתחילה  וכאן 
הסוכן מול חברות הביטוח: ההסכם 
העמלות  הסכם  שכן  המשפטי, 
רק  ולעתים  ביותר,  ומסובך  מורכב 
החברות מבינות אותו. לא פעם קורה 
על  הנחות  ללקוחות  מעניקות  שהן 

חשבון העמלות". 
האתגרים  אחד  מנור,  לדברי 
שירותים  במכירת  ביותר  הגדולים 

מקצועיים הינו יצירת קשר אישי עם 
הצרכים  של  כוללת  והבנה  הלקוח 
ניתן  לא  הסוכן  של  "במוצר  שלו. 
עד  אותו.  לטעום  או  פיזית,  לגעת 
את  יחוו  הפוטנציאליים  שהלקוחות 
מה שהסוכן עושה - אין להם כל דרך 
עבורם",  זה  באמת  טוב  כמה  לדעת 
החלטה,  לקבל  "כדי  מנור.  מסביר 
להיות בטוח שהעבודה  חייב  הלקוח 
שהם  התוצאה  את  לייצר  תהיה  שלו 
של  ביותר  הנפוצה  הדרך  צריכים. 
תמחור  היא  מקצועיים  שירותים 
או  מוצר  לפי  לחלופין  או  שעה,  לפי 

פעולה".

הוועידה לחיזוק 
הידע המקצועי
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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. 

 

עם  עסק,  של  סוג  היא  "הרגולציה 
יעדים תשומות ותפוקות, ולכן תמיד 
גיא  עו"ד  אמר  רפורמות",  נראה 
אגף  ומנהל  למנכ"ל  משנה  קריגר, 
מבטחים  במנורה  ופיתוח  מוצרים 
הגופים  לדבריו,  וגמל.  פנסיה 
לייצור  לחתור  צפויים  המוסדיים 
בענף  חדשים  רווחיות  מקורות 
נמצא  שם  כי  הפנסיוני,  החיסכון 

הכסף החדש. 
"העניין התקשורתי והפוליטי בתחום 
החברתיות  המגמות  לצד  הפנסיה, 
בשנים האחרונות ועלייתו של היחיד 
יחייבו  לקולקטיביזם,  כתחליף 
התאמות ושינויים, ובכלל זה בערוצי 
ההון  "שוק  קריגר.  אמר  ההפצה", 
את  יכולתו  כמיטב  קלט  הישראלי 
כספי החיסכון הפנסיוני מאז הקטנת 

היקף הנפקת האג"ח המיועדות לפני 
הישראלי  המשק  צמיחת  כעשור. 
יכולה  ושוק ההון כנגזרת שלו, אינה 
החיסכון  צמיחת  קצב  את  להדביק 

הפנסיוני".
קרנות  תקנון  לעניין  התייחס  קריגר 
אחיד  לתקנון  כי  באומרו  הפנסיה, 
לכל הקרנות יש חסרונות רבים, בהם 

הוא  בתחרות.  ופגיעה  המוצר  ניוון 
ציין כי קיימים הבדלים משמעותיים 
השונות,  הקרנות  של  התקנונים  בין 

והם משתנים מעת לעת. 
משמעותה  ההדדית  "הערבות 
 – עצמם  את  מבטחים  שהעמיתים 
לטוב ולרע", הסביר קריגר. "קיימים 
לקרנות  קטנות  קרנות  בין  הבדלים 
הומוגניות  קרנות  ובין  גדולות 
לקרנות הטרוגניות. מורכבות המוצר 
מביאות  פופוליסטיות  ומגמות 
המחיר  לאזור  התחרות  לרידוד 
המוצר  של  הפופולריות  בלבד. 
באיכותו  הדיון  לרדידות  מביאה 
המחיר,  לאזור  מכוונת  והרדידות 
וחוזר חלילה". קריגר ציין כי שחקנים 
חדשים מתקשים לבסס את מקומם 
הנמוך  הרווחים  מתח  שכן  בענף, 

מרחיק שחקנים פוטנציאליים. 

 שחר פילצר: "יש למצב את הסוכן מ'מתווך' 
לאיש אמון מקצועי"

סמנכ"ל סוכנים בבית ההשקעות פסגות מתאר את הדרך למיקסום נתח תיק הלקוח

 "מורכבות המוצר ומגמות פופוליסטיות 
מביאות לרידוד התחרות"

עו"ד גיא קריגר, משנה למנכ"ל מנורה מבטחים, מזהיר כי תקנון אחיד לכל קרנות 
הפנסיה יביא לניוון המוצר ולפגיעה בתחרות

הלקוח  נתח  את  למקסם  מנת  "על 
העסקית  הפעילות  את  להתאים  יש 
מגוון  את  להגדיל  החדשה,  למציאות 
לבצע  ללקוח,  והפתרונות  המוצרים 
פילוח תיק הלקוח, ולמצב את הסוכן 
כך   – מקצועי"  אמון  לאיש  מ'מתווך' 
סוכנים  סמנכ"ל  פילצר,  שחר  אמר 

בבית ההשקעות פסגות. 
לדברי פילצר, במהלך העשור האחרון 
למעלה  של  אדירה  צמיחה  נרשמה 
2 בתיק נכסי הציבור ושל פי 1.5  מפי 
בנכסי החיסכון ארוך הטווח. "העלייה 
בשווקים  מהעליות  כתוצאה  גם  היא 
לפנסיה  בהפקדות  מגידול  גם  אבל 
הסביר.  החיים",  ולביטוחי  החדשה 
את  שהורידה  רפורמה  היתה  "אמנם 
הנכסים  היקף  גם  אבל  הניהול  דמי 
הכנסות  על  לדבר  חשוב  לכן  גדל. 
גם  אלא  מצבירות,  רק  לא  הסוכן 

מהפקדות". 
שכיום  הוא  פילצר  שהציג  נוסף  נתון 
הציבור  של  מהחסכונות  כ-40% 
הפנסיוני,  בתיק  מצויים  הישראלי 
כלומר יותר מהכסף המצוי בפיקדונות 

"יש  הנזיל.  הפיננסי  מהכסף  ויותר 
כספים  כדוגמת  לסוכן,  יתרונות  בכך 
הסוכן  בתיק  נשארים  כלל  שבדרך 

לאורך זמן, וכן עמלות". 
מחפשים  פילצר,  סבור  כך  הלקוחות, 

לכספים  השקעה  פתרונות  כיום 
בשל  הפנסיוניים,  ולכספים  הנזילים 
שיוצרת  הנמוכה,  הריבית  סביבת 
שלילית.  ריאלית  ריבית  למעשה 
פוליסות  כדוגמת  פתרונות  יש  "לסוכן 
חיסכון, תיקים, ובקרוב אפילו קפ"מ", 
הוא אומר. "אם ננטרל לרגע את קרנות 
הפוליסות  ואת  הוותיקות  הפנסיה 
לא  כלל  שבדרך  התשואה,  מבטיחות 
מהשוק  ש-85%  הרי  בהן,  לגעת  נהוג 

רלוונטי לפעילות הסוכנים". 
יש  חדשה  לפעילות  כניסה  לצורך 
צורך בהתמקצעות, בהיכרות מירבית 
המרכזיים,  השחקנים  המוצרים,  עם 
וכן  הרגולציה,  המיסוי,  המגמות, 
סבור  מהפעילות,  הרווח  פוטנציאל 
הכשרות  באמצעות  זאת,  פילצר. 
ושיתופי  חיצוניים  יועצים  מקצועיות, 

פעולה בין הסוכנים.

הוועידה לחיזוק 
הידע המקצועי
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בנק  נגידת  של  הכלכלי  "הניהול 
נמוך",  ציון  מקבל  האוצר  ושר  ישראל 
הספר  מבית  מעוז  שלמה  ד"ר  טוען 
המכללה  האקדמי  המסלול  לכלכלה, 
למינהל. "המשקיעים בישראל צריכים 
לקחת 50% עד 60% מתיק ההשקעות 

ולהעביר אותו לחו"ל". 
מעוז ציין כי בישראל היו שנות צמיחה 
של  מהייצוא  ו-44%  ההייטק,  בזכות 
"כ- עילית.  תעשייה  של  היו  שירותים 

220 אלף איש בתעשייה העילית החזיקו 
"הם  אמר.  הישראלי",  המשק  את 
החזיקו את הפריפריות העסקיות שהם 
הפרזיטים  כל  את  ובמקביל  מהם  קנו 
להחזיק  המשיך  ישראל  בנק  מסביב. 
שתפקידו  שחשב  כיוון  גבוהה  ריבית 

למנוע עליה של בועת הנדל"ן". 
בנק ישראל הרס לדבריו את הכלכלה 
הישראלי, ובשל קבלת אישור מ"הכהן 
מיהרו  הברית  בארצות  הגדול" 
להוריד את הריבית. "הם רצים עכשיו 
להתראיין על הורדת הריבית שהם עשו 
הרגו  שהם  מספיק  לא  עצום.  באיחור 
את המשק, עכשיו הם באים ואומרים 

"סוכני הביטוח מתמודדים עם שורה 
בהם  הראשון  כאשר  איומים,  של 
ארז  אומר  תדמית",  שחיקת  הוא 
ויו"ר  לוי, מנכ"ל חברת אדר פיננסים 
המתכננים  באיגוד  הרגולציה  ועדת 
מתמודדים  זה  איום  "לצד  הפיננסים. 
שחיקת  רגולציה,  עם  הסוכנים 
עמלות, תלות הולכת וגוברת ביצרנים 
לוי  ותובעניים".  מתוחכמים  ולקוחות 
בתכנון  להתמחות  לסוכנים  ממליץ 

איך להגיד קדיש", אמר מעוז. 
הישראלים  של  הקניה  כוח  לדבריו, 
 Cash Flow-בעשור האחרון ירד. "ה
ההפרשה  בגלל  נפגע  הישראלים  של 
כספים  איבדו  אנשים  חובה.  לפנסיה 
שנחסכו במשך שלושה דורות על מנת 
לשלם שכר דירה או משכנתא. לאנשים 
בישראל אין יותר כסף. למי שיש כסף 
אותו  להשאיר  טעם  אין  להשקיע, 
להשקעות  אותו  להוציא  אלא  בארץ, 

בשווקים אחרים".

מקורות  את  לגוון  מנת  על  פיננסי 
ההכנסה, לנהל מערכת יחסים חדשה 
ביצרנים  תלות  להפחית  הלקוח,  עם 

ולמתג את עצמם מחדש.
בתחום  לפעול  להתחיל  מנת  על 
לקבל  לוי  מציע  הפיננסי,  התכנון 
השנתית  ההכנסה  גובה  על  החלטה 
ומגוון  עבודה  שעת  לתמחר  הרצויה, 
שירותים ובנייה של סל מוצרים חדש, 
בדיקת  וחוב,  משכנתא  מחזור  בהם 
פוליסות, בקרת ניהול תיקי השקעות, 
הבא,  לדור  נכסים  העברת  צוואות, 
חסכון  תכניות  בפרישה,  מס  תכנון 
קצבת  הגדלת  גבוהה,  להשכלה 

פרישה. 
במקביל מציע לוי לאתר את הלקוחות 
ולבצע  הסוכן  בתיק  הפוטנציאליים 
הפרדות מלקוחות "זוללי זמן". תהליך 
לדבריו,  מתחיל,  הפיננסי  התכנון 
באיתור ובאיסוף נכסי הלקוח, ממשיך 
עובר  והתחייבויות,  נכסים  בניתוח 
חיים,  מטרות  צרכים,  בדיקת  דרך 
התאמת הנכסים למטרות ואז הפניה 

של התיק לגורמי מקצוע נוספים.

"משקיע ישראלי צריך להעביר 
מחצית מהתיק לחו"ל"

ד"ר שלמה מעוז נותן ציונים נמוכים לניהול הכלכלי של 
נגידת בנק ישראל ושר האוצר | על רקע ההתנהלות 
שלהם והריבית הנמוכה הוא ממליץ להשקיע בחו"ל

"שחיקת תדמית היא איום 
מרכזי על סוכני הביטוח"

ארז לוי, יו"ר ועדת הרגולציה באיגוד המתכננים 
הפיננסים, ממליץ לסוכני הביטוח להתמחות 

בתכנון פיננסי לצורך הרחבת מקורות ההכנסה

חיים אילוביץ': ביטוחים ישירים ישקיעו בקניית 
לידים במקום בפרסום בטלוויזיה

המשנה למנכ"ל יונט קורא לסוכן הביטוח להפוך משכיר עם חשבונית וללא תנאים 
סוציאליים של חברת הביטוח למייצג של הלקוח מול החברות 

"חברות ביטוח הן הגורם המשמעותי 
והן  בלידים  שימוש  שיעשה  ביותר 
סוכני  על  ביותר  המאיים  הגורם 
הביטוח", אומר חיים אילוביץ', משנה 
בהרצאתו  שהתייחס  יונט,  למנכ"ל 
לידים.  בנושא  האוצר  שפרסם  לחוזר 
"מעורבות גוף שאינו מפוקח במכירת 
ביטוח יכולה להוות איום על הסוכנים, 
ומצד שני יכול להוות הזדמנות יוצאת 
מגדר הרגיל. הבנקים הם יועצים, ולכן 
מכירת ביטוח פחות רלוונטית עבורם. 
הבעיה  להם,  חסרים  לא  לקוחות 
שלהם היא רווחיות ותפעול מול גופים 
עוסקים  לא  שהם  כמובן  מוסדיים. 

בתחום האלמנטרי".
עבור  תהפוך  לידים  קניית  לדבריו, 
לאפשרות  הישיר  הביטוח  חברות 
מאשר  יותר  ואפקטיבית  מעניינת 
של  משאבים  "כך  בטלוויזיה.  פרסום 
וייתכן  לידים,  לקניית  יופנו  החברות 
ש'שוקה' ירד מסדר היום", אמר. "אנו 
רואים את התופעה הזו בשוק האנגלי, 
הישיר  הביטוח  חברות  הפסיקו  שם 
משאביהן  את  מפנות  והן  לפרסם 

לקניית לידים".
ההסדר  סוכנויות  כי  הוסיף  אילוביץ' 
מכירות הרבה מאוד ארגונים שאותם 
עבורן  הזדמנות  וזוהי  מבטחות,  הן 

על  הקשרים  באותם  שימוש  לעשות 
שלהן  הנגישות  את  להרחיב  מנת 
ללקוחות  פרט  ביטוחי  למכירת 
מערכי  ולפתח  לקוחותיהם  של 
לקוחות  לאותם  אפקטיביים  מכירה 

פוטנציאליים.
הביטוח  סוכן  של  לאתגר  ביחס 
העצמאי, אמר אילוביץ' כי לא מדובר 
לא  גופים  ידי  על  ביטוח  במכירת 
מפוקחים, אלא בחובה להפוך משכיר 
עם חשבונית וללא תנאים סוציאליים 
הביטוח,  חברת  של  רכב  והוצאות 
לסוכן שמייצג את הלקוח מול חברות 

הביטוח. 

הוועידה לחיזוק 
הידע המקצועי
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הוועידה לחיזוק 
הידע המקצועי

של  כשלוח  הביטוח  סוכן  "הגדרת 
משמעות  בעלת  הינה  הביטוח  חברת 
רבה ונועדה לטובת הלקוח, ולמעשה 
מאפשרת להכניס את חברת הביטוח 
בנעלי הסוכן, ובמידת הצורך לחייבה, 
על  משמעותית  מקל  אשר  דבר 
גבע,  ג'ון  עו''ד  אמר  כך  המבוטח", 
בהרצאה  ונזיקין,  לביטוח  מומחה 
הסוכן  של  למעמדו  חריגים  בנושא 

כשלוח המבטחת. 
המשולשת  היחסים  מערכת  לדבריו, 
הביטוח  סוכן  המבוטח,  בין  שנוצרת 
מורכבת  הינה  הביטוח  וחברת 
ובעייתית, שכן סוכן ביטוח חב חובת 
לחברת  והן  ללקוח  הן  ונאמנות  אמון 
מצבים  נוצרים  אחת  "לא  הביטוח. 
ניגוד אינטרסים כלכלי  בהם מתקיים 
מסוים בין סוכן הביטוח והלקוח מחד, 

לבין חברת הביטוח מאידך", אמר.

עו"ד גבע פירט מקרים בהם הגדרתו 
שעוסק  כמי  הביטוח  סוכן  של 
המבוססת  הביטוח,  חברת  מטעם 
הביטוח,  חוזה  לחוק   32 סעיף  על 
והפסיקה.  החוק  פי  על  תקפה  אינה 

הגדרתו  את  המבטל  בולט  מקרה 
המבטחת,  כשלוח  הביטוח  סוכן  של 
ממונה  הביטוח  סוכן  כאשר  הוא 
כשלוח על ידי הלקוח, בהתאם לחוק 
לסתור  הזכות  את  למבוטח  המעניק 

שלוח  הינו  הסוכן  לפיה  החזקה  את 
של חברת הביטוח, באמצעות הבעת 
סוכן  כי  בכתב  הלקוח  של  רצונו 

הביטוח יהיה שלוחו.
כי  קובע  החוק  הגילוי,  חובת  לעניין 
מידע  לכל  מודעת  הביטוח  חברת 
ואשר  מהותיות,  בעובדות  הקשור 
בשלב  הביטוח  סוכן  בידי  מוחזק 
עריכת הפוליסה. זאת ללא תנאי, ללא 
סייג וללא אפשרות לסתור ייחוס זה. 

חריג נוסף בשליחותו של סוכן הביטוח 
נוגע לעניין דמי הביטוח. החוק מתיר 
חזקת  על  להתנות  הביטוח  לחברת 
שליחותו של סוכן הביטוח בכל הנוגע 
בכתב  הודעה  במתן  ביטוח  לדמי 
אותה.  מייצג  אינו  הביטוח  סוכן  כי 
אינו  הביטוח  סוכן  בהם  במצבים 
לחברת  הפרמיה  תשלומי  את  מעביר 
שליחותו  את  ביטלה  וזו  הביטוח, 
כאמור, לא תחוב חברת הביטוח כלפי 

המבוטח. 
הביטוח  סוכן  שבו  במצב  כי  ציין  עוד 
הביטוח,  לחברת  מידע  העביר  לא 
האחריות עוברת אל כתפי המבטחת, 
סוכן  כי  בכתב  הודיעה  אם  אלא 

הביטוח אינו מייצג אותה.

"העתיד טמון בטיפול בחיסכון הפיננסי של הלקוח"
שמוליק מיוני, סמנכ״ל הפצה ושימור חיסכון ופיננסים במגדל, מציג דרכי פעולה חדשות לצורך הגדלת 

המרווחים

חריגים למעמדו של הסוכן
עו"ד ג'ון גבע: "לא אחת נוצרים מצבים בהם מתקיים ניגוד אינטרסים כלכלי 

מסוים בין סוכן הביטוח והלקוח מחד, לבין חברת הביטוח מאידך"

עסקי  בשינוי  צורך  של  "השילוב 
להבנה  אותנו  מביא  צרכני  צורך  עם 
בחיסכון  בטיפול  טמון  העתיד  כי 
שמוליק  אומר  הלקוח",  של  הפיננסי 
ושימור  הפצה  ומנהל  סמנכ"ל  מיוני, 

חיסכון ופיננסים במגדל. 
והשיווק  המכירות  עולם  לדבריו, 
על  עומד  הפנסיוניים  המוצרים  של 
מהתכווצות  הנגזרת  דרכים  פרשת 
של  והן  היצרנים  של  הן  ההכנסות, 
שעוברים  "ענפים  ההפצה.  ערוצי 
את  להמציא  נדרשים  כאלו  תהליכים 
עצמם מחדש באמצעות איתור נישות 
ומוצרים  חדשים  תחומים  חדשות, 
חדשים", אמר מיוני. "עולם הלקוחות 
הלא-פנסיוני  החיסכון  בתחומי  חווה 
אפסית  עד  נמוכה  תשואות  סביבת 
גלובלית  ריבית  מסביבת  הנגזרת 
במשך  חווינו  שלא  בשיעורים  נמוכה 
בתוחלת  גידול  לצד  רבים,  עשורים 

קצבת  גובה  לצמצום  המביא  החיים 
שמצריך  מה  המסורתית,  הפנסיה 

הגברת החיסכון הלא-פנסיוני".
והיועץ  הביטוח  סוכן  כי  ציין  מיוני 
על  האמונים  הגורמים  הם  הפנסיוני 
הטיפול בחיים הפיננסיים של הלקוח, 

ובארגז הכלים שלהם ישנו מוצר המכיל 
באמצעות  חיסכון   - ללקוח  יתרונות 

פוליסת פרט, כדוגמת קשת. 
במגדל  שנערכה  מבדיקה  זאת,  עם 
עולה כי מעטים הם אלו העוסקים בכך 
הכספים  והיקף  משמעותי,  בהיקף 

המנוהלים באמצעות פוליסות חיסכון 
מהווה שיעור זניח מתוך הפוטנציאל. 
"בין הסיבות לכך נמצא פער בהיכרות 
מקצועית עם המוצרים ורמת מודעות 
נמוכה בקרב הלקוחות", הסביר מיוני. 
ומגוונות  שונות  דרכים  ויש  כלים  "יש 
האתגר  עם  מוצלחת  להתמודדות 

הזה". 
סוכני  בקרב  מגדל  שערכה  מסקר 
ביטוח ובדק כיצד אפשר להגביר את 
 24% כי  עולה  החיסכון,  של  המכירה 
של  הגדלה  כי  ענו  הביטוח  מסוכני 
 11% מכירות,  תגדיל  לסוכן  התגמול 
לקוחות  של  והפניה  יעודי  שיווק  כי 
פרסום  כי  חושבים   10% רלוונטיים, 
הדרכות   8% החסכון,  מוצרי  של 
לסוכנים ו-6% ציינו כי בעזרת פיתוח 
יהיה  יותר  יעילים  טכנולוגיים  כלים 
החיסכון  את  למכור  יותר  קל  להם 

לפרט. 
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"יש להשקיע במכשירים נזילים שיאפשרו לממש 
השקעה במהירות כאשר השוק יתאושש"

אילן ארצי, מנהל ההשקעות הראשי בהלמן אלדובי, מסביר כיצד להיערך לעליית התשואות הצפויה 
| "כל השקעה 'סולידית' תוביל בהכרח לתשואה ראלית שלילית ושחיקת ערך החסכונות שלנו"

הינן  והתשואות  שהריבית  ספק  "אין 
וצפויות  משקל  שווי  לרמת  מתחת 
אם  חדה.  בצורה  בעתיד  לעלות 
לעליית  לאפשרות  נערך  כיצד  כן, 
יודעים את עיתויה?  תשואות, שאיננו 
הצמדות  בעיקר  הינו  לכך  המפתח 
יאפשרו  אשר  נזילים,  למכשירים 
השקעתו  את  לממש  למשקיע 
קטן  'קנס'  תשלום  ותוך  במהירות 
ויתחיל  יחסית כאשר השוק יתאושש 
לצפות לעליית ריבית" – כך אמר אילן 
ארצי, מנהל ההשקעות הראשי בבית 

ההשקעות הלמן אלדובי. 
לטווח  באג"ח  המשקיע  לדבריו, 
ברורה  בצורה  להעדיף  צריך  ארוך 
חברות,  אג"ח  פני  על  מדינה  אג"ח 
או  פיקדונות  לסגור  מומלץ  ולא 
לטווחים  סחירות  לא  הלוואות 
נמוכה  ריבית  של  "סביבה  ארוכים. 
אופן  מחייבת  ארוכה,  תקופה  לאורך 

בעבר  שהורגלנו  מכפי  שונה  חשיבה 
והחסכונות  ההשקעות  ניהול  בעת 
שלנו", הסביר ארצי. "משקיע הרוצה 
על  לשמור  אף  או  סבירה,  תשואה 
חייב  השקעותיו,  של  הריאלי  הערך 
בסביבת  אפילו  מסוים.  סיכון  לקחת 
כאשר  בישראל,   1% של  אינפלציה 

של  תשואה  מניב  לשנה  מק"מ 
מדד  צמוד  מדינה  ואג"ח  כ-0.5%, 
לא  כאחוז  של  שלילית  ריבית  נושא 
חסרי  השקעה  מכשירי  למצוא  ניתן 
לשמור  ניתן  באמצעותם  אשר  סיכון 
כל  החסכונות.  של  הריאלי  הערך  על 
בהכרח  תוביל  'סולידית'  השקעה 

ושחיקת  שלילית  ריאלית  לתשואה 
ערך החסכונות שלנו".

סביבת  כי  מעריכים  אלדובי  בהלמן 
נמוכה  תישאר  בישראל  האינפלציה 
והסיכון  הקרובים,  החודשים  במהלך 
מאשר  יותר  גבוה  בישראל  לדפלציה 
הסיכון להתפרצות אינפלציונית. "מצב 
דוחף,  זמן  לאורך  נמוכה  ריבית  של 
לנכסי  הציבור  את  לדחוף,  וימשיך 
כגון  נכסים  שמחירי  וסביר  סיכון, 
חברות  אג"ח  ארוך,  ממשלתי  אג"ח 
כי  אם  לעלות,  ימשיכו  המניות  ושווקי 
אמר.  לעלות",  צפויה  התנודתיות  גם 
ולהשקיע  להמשיך  צריך  הזאת  "בעת 
במניות, כל אדם לפי אופיו וצרכיו, צריך 
בינוני  לטווח  באג"ח  להחזיק  להמשיך 
וארוך, להעדיף את האפיק השקלי על 
פני הצמוד, והחשוב מכל - להפוך את 
התיק לנזיל ככל הניתן, ולהיערך לשינוי 

שיתרחש בעתיד".

הוועידה לחיזוק 
הידע המקצועי

כל הקרנות - מכל הזויות

ל-950 משתתפי ועידת הסוכנים והיועצים ה-8 לחיזוק הידע המקצועי, 
לנותני החסות, לכוורת המומחים, למפעילי הסדנאות המקצועיות, למרצים ולצוות המסלול האקדמי במכללה למינהל

תודה על תרומתכם להצלחת הוועידה

לסיקור תכני הוועידה באתר עדיף 

Anet.co.il



 מסלול ב'

       כל הכיסויים המפורטים במסלול א׳ ובנוסף:
  מגדל מזור מורחב: פיצוי עד 3 מקרי ביטוח שונים

      מרשימה של 32 מחלות קשות ואירועים רפואיים
      חמורים וכיסוי למקרה שני של מחלת הסרטן

פיצוי חד פעמי₪50,000

מסלול א'

סוג הפיצויסכום ביטוח*כיסוי

חד פעמי₪200,000  ריסק: ביטוח למקרה מוות )אור 1(

  נכות מתאונה:
פיצוי בגין נכות בשיעור 100% עקב תאונה. במקרה של נכות חלקית תמידית עקב 

תאונה, ישולם חלק יחסי בהתאם לשיעור הנכות, מסכום הביטוח שנרכש.
פיצוי חד פעמי₪200,000

  מגדל בדיוק בזמן**: 
פיצוי בגין ימי אשפוז בביה"ח כתוצאה מתאונה )לאחר יום המתנה אחד(

פיצוי בגין ימי אשפוז בביה״ח כתוצאה ממחלה או ניתוח
פיצוי חד פעמי, ₪300 ליום

מתחדש כל שנה

  נכות תעסוקתית מתאונה:
 פיצוי בגין אובדן כושר עבודה כתוצאה מתאונה 

)לאחר 14 ימי המתנה ולתקופה של עד 18 חודשים(
פיצוי חודשי₪1,500

 * הסכומים צמודים למדד האחרון הידוע במועד תחילת תקופת הביטוח כמפורט בדף פרטי ביטוח. ** פיצוי בקרות תאונה,
עד 30 ימים בשנה. פיצוי בקרות מחלה, עד 14 ימים לאישפוז ובסה"כ 30 יום בשנה. פיצוי בקרות ניתוח, עד 30 ימים בשנה.

מאפשרת להתמודד עם מקרים של תאונה, מחלה או אשפוז 
ויכולה לחסוך ללקוחות שלך דאגות כלכליות מיותרות.

 מגדל הגנה אישית

2 מסלולים(: חבילת כיסויים המעניקה פיצוי באחד מהמקרים הבאים )ניתן לבחור בין 

מגדל חברה לביטוח בע״מ.
המידע האמור הוא מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות עפ״י תנאי הפוליסה 
או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה בלבד! האמור בפרסום זה אינו תחליף 

לייעוץ או שיווק פנסיוני המתחשב בצרכים המיוחדים של כל אדם. 

תעניק ללקוחות שלך
הגנה הרבה יותר מקיפה
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הרווח הכולל של הפניקס במחצית 
בכ- הסתכם   2014 של  הראשונה 
לסך  בהשוואה  שקלים,  מיליון   234
בתקופה  שקלים  מיליון  כ-426  של 
רווחים  מתוך  אשתקד.  המקבילה 
 2014 של  השני  הרבעון  תרם  אלה, 
 137 לעומת  שקלים,  מיליון   6 רק 
המקביל  ברבעון  שקלים  מיליון 
כי  מסבירים  בחברה  אשתקד. 
הפרשות של למעלה מ-100 מיליון 
הריבית  הורדת  בעקבות  שקלים 
בהתחייבויות  לגידול  שהובילה 
קשה  בצורה  פגעו  הביטוחיות, 

ברווחים ברבעון השני. 
בתחום ביטוח החיים וחיסכון ארוך 
לפני  הכולל  הרווח  הסתכם  הטווח 
 2014 של  הראשונה  במחצית  מס 
בהשוואה  שקלים,  מיליון  בכ-14 
שקלים  מיליון  כ-159  של  לסך 
אשתקד.  המקבילה  בתקופה 
ברבעון  מס  לפני  הכולל  ההפסד 
 105 בכ-  הסתכם   2014 של  השני 
לרווח  בהשוואה  שקלים,  מיליון 
בתקופה  שקלים  מיליון   25 של 

המקבילה אשתקד. 
מתבססות  הגמל  בפעילות 
של  פעילותה  על  בעיקר  התוצאות 
הרווח  הגמל.  בתחום  אקסלנס 
הכולל לפני מס במחצית הראשונה 
כ-11  של  סך  על  עמד   2014 של 
לסך  בהשוואה  שקלים,  מיליון 
בתקופה  שקלים  מיליון   18 כ-  של 
הכולל  הרווח  אשתקד.  המקבילה 
 2014 של  השני  ברבעון  מס  לפני 
מיליון  כ-3  של  בסך  הסתכם 
כ-9  של  לסך  בהשוואה  שקלים, 
המקבילה  בתקופה  שקלים  מיליון 

אשתקד. 
הרווח הכולל לפני מס בביטוח כללי 
של  לסך  הסתכם  הדוח  בתקופת 
רווח  לעומת  שקלים,  מיליון  כ-158 
כולל בסך של כ-206 מיליון שקלים 
בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח 
של  השני  ברבעון  מס  לפני  הכולל 
2014 הסתכם לסך של כ-64 מיליון 
בסך  כולל  רווח  לעומת  שקלים, 
בתקופה  שקלים  מיליון  כ-118  של 

הפניקס: רווח רבעוני של 6 מיליון שקלים 
הפרשה של למעלה מ-100 מיליון שקלים שנבעה מסביבת הריבית הנמוכה פגעה קשה ברווח החברה, 

שרשמה בתקופה המקבילה אשתקד רווח של 137 מיליון שקלים

המקבילה אשתקד. 
בתחום  מס  לפני  הכולל  הרווח 
הראשונה  במחצית  הבריאות 
מיליון   48 בכ-  הסתכם   2014 של 
 164 שקלים, בהשוואה לסך של כ- 
המקבילה  בתקופה  שקלים  מיליון 
מס  לפני  הכולל  הרווח  אשתקד. 
ברבעון השני של 2014 הסתכם בכ- 

לסך  בהשוואה  שקלים,  מיליון   15
בתקופה  שקלים  מיליון   40 כ-  של 

המקבילה אשתקד. 
במחצית  החיים  ביטוח  בענף 
הסתכמו   2014 של  הראשונה 
לרבות  ברוטו,  שהורווחו  הפרמיות 
השקעה,  חוזי  בגין  תקבולים 
שקלים,  מיליארד  כ-2.5  של  לסך 

מיליארד  כ-2.2  של  לסך  בהשוואה 
המקבילה  בתקופה  שקלים 

אשתקד, גידול של כ- 15%. 
היקף  גדל  הפנסיה  בפעילות 
החציון  לסוף  המנוהלים  הנכסים 
בכ- 11% והסתכם בכ-10 מיליארד 
של  נכסים  היקף  לעומת  שקלים, 

כ-9 מיליארד שקלים בסוף 2013. 

של  השני  ברבעון  רשמה  הכשרה 
מיליון  כ-27  של  כולל  רווח   2014
לעומת   108% של  עלייה   – שקלים 
אז  אשתקד,  המקביל  הרבעון 

הסתכם בכ-13 מיליון שקלים. 
ברבעון  מס  לפני  הכולל  הרווח 
והסתכם  בכ-112%  גדל  השני 
בהשוואה  שקלים  מיליון  בכ-42.1 
בתקופה  שקלים  מיליון  לכ-19.9 
הרווח  אשתקד.  המקבילה 
הראשון  בחציון  מס  לפני  הכולל 
בכ-115%  גדל  השנה  של 
שקלים  מיליון  בכ-84.9  והסתכם 
שקלים  מיליון  לכ-39.5  בהשוואה 
אשתקד.  המקבילה   בתקופה 

בחציון  מס  לאחר  הכולל  הרווח 
והסתכם  בכ-108%,  גדל  הראשון 
לעומת  שקלים  מיליון  בכ-54.1 
בתקופה  שקלים  מיליון  כ-26 

המקבילה אשתקד. 
ממגזר  מס  לפני  הכולל  הרווח 
הסתכם  השני  ברבעון  כללי  ביטוח 
רווח  לעומת  שקלים  מיליון  בכ-32 
שקלים  מיליון  כ-21.2  של  הכולל 
גידול  המקבילה אשתקד,  בתקופה 
לפני  הכולל  הרווח  כ-50.9%.  של 
בחציון  כללי  ביטוח  ממגזר  מס 
הראשון של שנה הסתכם בכ-62.1 

הכולל  רווח  לעומת  שקלים,  מיליון 
של כ-34.1 מיליון שקלים בתקופה 
של  גידול  אשתקד,  המקבילה 

כ-82.1%.
כללי  ביטוח  בענף  ברווח  הגידול 
לעומת אשתקד נובע בעיקר מגידול 
גבוהות  שהיו  מהשקעות  בהכנסות 
הנדרשת  הריאלית  מהתשואה 
לחישוב עודף הכנסות על הוצאות, 
שהחברה  החיובית  התשואה  לאור 
וברבעון  הדוח  בתקופת  השיגה 
המקבילות  התקופות  לעומת  השני 
אשתקד, מהמשך רווחיות חיתומית 
בענף רכב חובה וענפי הרכוש, ללא 

רכב רכוש. 
ברוטו  שהורווחו  הפרמיות  סך 
טווח  ארוך  וחסכון  חיים  בביטוח 
בכ-130.8  הסתכמו  השני  ברבעון 
כ-137.9  לעומת  שקלים  מיליון 
כ-5.2%  של  קיטון  שקלים,  מיליון 
המקבילה  לתקופה  בהשוואה 
שהורווחו  הפרמיות  סך  אשתקד. 
הסתכמו  הראשון  בחציון  ברוטו 
לעומת  שקלים  מיליון  בכ-287.7 
ירידה  שקלים,  מיליון  כ-293.2 
לתקופה  בהשוואה  כ-1.9%  של 
בחברה  אשתקד.  המקבילה 
נובע  בחציון  הקיטון  כי  מסבירים 
שקלים  מיליון  כ-26  של  מירידה 

בפרמיה החד פעמית במוצר "בסט 
הדוח  בתקופת  מנהלים"  אינווסט 
עלייה  חלה  מנגד,  אשתקד.  לעומת 
ביטוח  בתיק  השוטפת  בפרמיה 
לעומת  הדוח  בתקופת  החיים 
מיליון  כ-21  של  בסכום  אשתקד 

שקלים.

בביטוח  מס  לפני  הכולל  הרווח 
חיים ברבעון השני הסתכם לסך של 
כ-0.6 מיליון שקלים לעומת הפסד 
בתקופה  שקלים,  מיליון  כ-1.4  של 
המקבילה אשתקד. המעבר מהפסד 
דמי  מגביית  בעיקר  מושפע  לרווח 
ניהול משתנים ברבעון הנוכחי בסך 
מול  אל  שקלים  מיליון  כ-1.5  של 
החזר של כ-1.4 מיליון שקלים דמי 
המקבילה  בתקופה  משתנים  ניהול 
ריאלית  תשואה  עקב  אשתקד 

שלילית. 
בביטוח  מס  לפני  הכולל  הרווח 
השנה  של  הראשון  בחציון  חיים 
מיליון  כ-10.5  של  לסך  הסתכם 
כ-4.3  של  רווח  לעומת  שקלים 
המקבילה  בתקופה  שקלים,  מיליון 
אשתקד. הגידול ברווח נובע בעיקר 
של  משתנים  ניהול  דמי  מגביית 
 2.6 לעומת  שקלים  מיליון  כ-7.1 

מיליון שקלים אשתקד.

הכשרה רשמה עלייה של 108% 
ברווח הכולל ברבעון השני

 | 20 מיליון שקלים בכפוף לאישור הפיקוח  החברה צפויה לחלק דיבידנד של 
הרווח הכולל לפני מס בחציון הראשון של השנה גדל בכ-115%

| חדשות ביטוח
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חידושים והלכות 
בביטוח ונזיקין

ט
שפ

מ
 ה

אי
בר

עו"ד עודד שטרנברג

המבטחת   טענת  את  ודחה  נשדד  שביתו  המבוטח  תביעת  את  קיבל  ביהמ"ש 
לפיה רמת רשלנותו גבלה בפזיזות | נקבע כי טעות קלה רגעית של המבוטח 

אינה מהווה עילה מספקת לדחיית תביעתו

כנגד כל הסיכונים

יוחאי רכש כיסוי ביטוחי מסוג "כל 
אצל  ביתו  תחולת  עבור  הסיכונים" 

חברת הביטוח מנורה. 
פרצו  הימים  ובאחד  המזל  איתרע 
שברו  הגנבים  יוחאי.  של  לביתו 
הבית,  בחזית  התריס  רפפות  את 
וחדרו  יד, פתחו את החלון  החדירו 
גם  הכולל  רב  שלל  נבזז  פנימה. 
הוערך  ששווים  ושעונים  תכשיטים 

בעשרות אלפי שקלים.
בצר לו, יוחאי פנה למנורה בדרישה 
אולם  נזקיו,  בעבור  פיצוי  לקבלת 
פנה  יוחאי  תביעתו.  את  דחתה  זו 
על  הונחה  והתביעה  לערכאות 
משפט  בית  שופט  של  שולחנו 
גרובס,  הרווי  )בדימוס(  השלום 
קטנות  לתביעות  המשפט  מבית 

בנתניה.
כי  מנורה  טענה  הגנתה  בכתב 
לא  יוחאי  כי  מצא  מטעמה  חוקר 
הפוליסה  מדרישות  באחת  עמד 
תקינה  אזעקה  מערכת  המחייבת 
אינו  הבית  בו  זמן  בכל  ופעילה 
אחת  בטענה  והסתפקה  מאויש; 
ויחידה: יוחאי לא קיים את הוראות 
המיגון במלואן, ולכן הוא אינו זכאי 

לקבל פיצוי כלשהו.
ולאחר  התרשם  לא  גרובס  השופט 

את  ובחן  העדויות  את  ששמע 
יש  כי  למסקנה  הגיעה  הראיות 

לקבל את התביעה. 

להרתיע ולהתריע
בפתח  השופט  מציין  מחלוקת,  אין 
האזעקה  שאם  כך  על  הדברים, 
עובדת  הייתה  היא  מופעלת  הייתה 
לחדרי  מגיעים  היו  הגנבים  כאשר 
למצער  או  מונעת  והייתה  הבית 
בעניין  שנגרם;  הנזק  את  מצמצמת 
דברי  על  גם  השופט  מסתמך  זה 
אשר  מנורה  של  האבטחה  מומחה 
אזעקה  "מערכת  כי:  בעדותו  ציין 
להתריע  וגם  להרתיע  גם  תפקידה 

באמצעות הצופרים".
אם  גם  השופט:  מבהיר  זאת,  עם 
בכך  די  לגישתי  אין  נכונה  זו  טענה 
בכדי לחסום את עתירתו של יוחאי.
מעשה או מחדל רשלני של מבוטח, 
שולל  אינו  למנורה,  השופט  מזכיר 
ממנו כיסוי ביטוחי על פי הפוליסה 
המבוטח  מדוע  מוחלט.  באופן 
השופט,  תמהה  פרמיה?  משלם 
הטעויות  על  לכסות  בכדי  לא  אם 
וחומר  קל   - עצמו  של  והמעידות 
המקנה  בפוליסה  עסקינן  כאשר 
זו,  הגנה  הסיכונים.  כל  נגד  כיסוי 

מדגיש השופט, ניתנת כנגד תשלום 
מטרתה  וכל  במיוחד  גבוה  פרמיה 
של  במקרה  למבוטח  כיסוי  לספק 
אשר  תהיינה  נסיבותיו  אשר  אובדן 
אין מדובר  עוד  כל  וזאת,   – תהיינה 
במבוטח שידו במעשה, או במרמה. 
לפיכך, מציין השופט, גם אם תכשיט 
זה או אחר היה הולך לאיבוד בתוך 
ביתו של יוחאי - היה למקרה כיסוי. 
פסיקת  זה  בהקשר  מצטט  השופט 
 AIL( כזאת  "פוליסה  ולפייה  מחוזי 
אמורה לכסות רק אירועים   )RISK
המבוטח,  של  ברשלנותו  שנגרמו 
בגין אובדן הנכס המבוטח, המהווה 
בשמירה  רשלנות  החובק  אירוע 
כרוך,  נכס  של  אובדן  שהרי  עליו 
שמירה  בהעדר  הדברים,  מטבע 

נאותה של הנכס האבוד".

טעות קלה ורגעית
גרובס  השופט  קובע  האמור  לאור 
כי אין הצדקה לסירובה של מנורה 
לפצות את יוחאי בגין נזקי הפריצה 
רבות  שנים  לפני  כבר  כי  ומזכיר 
קבע בית המשפט העליון כי נדרשת 
מרמת  קלה  סטייה  מאשר  יותר 
על  הסביר  האדם  של  הזהירות 
ביטוחי.  כיסוי  ממנו  לשלול  מנת 

בכדי לחסום את דרכו של המבוטח 
על  היה  השופט,  מדגיש  לתגמול, 
של  רשלנות  רמת  להוכיח  מנורה 
כך  ולא   - אכפתיות  אי  או  פזיזות 
הם פני הדברים; טעות קלה רגעית 
האזעקה  דריכת  באי  מבוטח,  של 
בביתו, אינה עילה מספקת לדחיית 

תביעתו.
לשלם  מנורה  חויבה  כן  על  אשר 
בגין  המגיע  הפיצוי  את  ליוחאי 
המשפט  בבית  שתבע  הנזקים 
שמאי  הוצאות  החזר  בצירוף 

ובתוספת הוצאות משפט.
נ'  ניר  יוחאי   53027-11-13 ]תק 

מנורה מבטחים[ 

הכותב הינו  עו"ד המתמחה בדיני ביטוח 
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 

| משפט
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עו"ד ארז שניאורסון

חידושים והלכות 
בביטוח ונזיקין

ראיה  הגיש  ולא  מאחר  נדחתה,  נפרץ  שלו  העסק  שבית  מבוטח  של  תביעתו 
אשר סתרה את טענת המבטחת, לפיה לא היתה מסכימה לבטחו גם תמורת 

דמי ביטוח גבוהים יותר

מסורב ביטוח 

המצוי  עסק  בעלי  הינם  ועמוס  שלמה 
העסק  חפר.  בעמק  יצחק  בית  במושב 
העסק  בעלי  הפניקס.  בחברת  מבוטח 
נגד  תביעה  המשפט  לבית  הגישו 
הפניקס, בטענה שזו סירבה לשלם להם 
תגמולי ביטוח, לאחר שבמסגרת אירוע 
פריצה, נגנב מבית העסק רכוש, ובנוסף, 
כתוצאה מהפריצה והגניבה, בית העסק 
יום, מה שגרם לנזק  לא פעל במשך 17 

כספי נוסף.
מכתב התביעה עולה כי ב-2 במאי 2010 
בשעה 17:00 נסגר העסק. העובד אשר 
ואת  הפתחים  כל  את  סגר  אחרון  יצא 
באמצעות  שננעלה  האחורית,  הדלת 
שרשרת הסגורה בבורג ואום, ודרך את 
מערכת האזעקה. באותו לילה התקשר 
שכן אל בעל העסק, ודיווח לו טלפונית, 
על אור ורעשים הבוקעים מבית העסק. 
בעל העסק הגיע כ-20 דקות לאחר מכן 
לעסק, גילה כי הדלת האחורית פתוחה 
ללא שרשרת הנעילה, ארון הכלים פתוח 
בו  ושורר  סחורה  חסרה  ובמחסן  וריק, 
אשר  הפניקס,  מטעם  שמאי  סדר.  אי 
האירוע,  לאחר  העסק  לבית  הגיע 
לדלת  הגיעו  שאלמונים  למסקנה  הגיע 
הכנפות  זוג  בין  יד  הושיטו  האחורית, 
אום  את  שיחררו  בשרשרת,  הננעלות 
הדלת  נעילת  את  שחררו  וכך  הבורג, 
וחדרו למקום. בהתאם, הפניקס הודיעה 
דרישתם  דחיית  על  העסק  לבעלי 
עמדו  שלא  מהטעם  ביטוח,  לתגמולי 
בדרישות המיגון וכן מהטעם שלא נותרו 
במקום סימנים המעידים על חדירה תוך 

שימוש בכוח ואלימות.
 

"טוב ליבם" של הפורצים 
הגדירה  לא  הפניקס  של  הפוליסה 
אשר  סימנים  אותם  מהם  במדויק 
מספיקים לצורך הקביעה כי היה שימוש 
התרחשה  כי  ובהתאם,  ואלימות,  בכוח 
פוליסות  של  הפרשנות  כללי  פריצה. 
יש  כי כאשר קיים ספק  ביטוח קובעים 
המבוטח.  לטובת  הפוליסה  את  לפרש 
בית המשפט קובע כי היה צורך בשימוש 
הדלתות  כנפות  משיכת  לשם  בכוח 
ההברגה  פתיחת  לצורך  היד  והשחלת 
וכי יש מקום להניח שפעולה זו הצריכה 
שימוש במכשיר כגון מברג, מפתח שבדי 

או כלי אחר. כנראה שפעולה זו הותירה 
סימנים על השרשרת או הבורג והאום, 
אולם אלה, כאמור, לא נמצאו. בנסיבות 
על  המבוטחים  את  להעניש  אין  אלה 
להראות  האפשרות  להם  ניתנה  שלא 

את סימני הפריצה.
של  לגישתו  יוצרת,  אחרת  תוצאה  כל 
לפיו  אבסורדי  מצב  המשפט,  בית 
ההכרעה בשאלה אם היו סימני פריצה, 
תלויה ב"טוב ליבם" של הפורצים, אשר 
להשאיר  או  עמם  לקחת  אם  יחליטו 
במקום את אותם אביזרים שמהם ניתן 
ללמוד על שימוש בכוח ואלימות כאמור. 
בהתאם, בית המשפט דחה את טענתה 
של הפניקס, כי יש לדחות את התביעה 
בהיעדר סימנים לשימוש בכוח ואלימות 

– סימני פריצה כהגדרתם בפוליסה.

תנאי מיגון שנדרשו ולא קוימו
פוליסת  שהגדירה  המיגון  תנאי  פי  על 
היה  האחורית  הדלת  את  הפניקס, 
תלי  במנעול  לנעול  המבוטחים  על 
העלתה  הפניקס  פנימי.  מילימטר   16
לגבי  נוספות  טענות  המשפט  במהלך 
אמצעי מיגון נוספים שנדרשו ולא קוימו, 
כי  המשפט  בית  קבע  לגביהם  אולם 
הועלו  שלא  בטענות  שמדובר  מכיוון 
במכתב הדחייה הראשוני של הפניקס, 

אין לדון בהן. 
האחורית  הדלת  לנעילת  הנוגע  בכל 
לבית  החדירה  בוצעה  דרכה  אשר 
העסק, העלו המבוטחים טענות חדשות 
במהלך המשפט, לדוגמא כי האום היה 
מרותך לבורג שנעל את השרשרת, אולם 
בית המשפט לא קיבל את הטענה, וקבע 
כי לא קוים תנאי המיגון אשר דורש את 
נעילת הדלת האחורית באמצעות מנעול 

פנימי.

סממנים של החמרה בסיכון
מדובר  כי  המבוטחים  טענו  זה  בשלב 
על  וכי  בסיכון  בהחמרה  היותר  לכל 
העליון  המשפט  בית  של  הדין  פסק  פי 
לשלם  הפניקס  על  סלוצקי,  בעניין 
פי  על  מופחתים,  ביטוח  תגמולי  להם 
לבין  ששילמו  הביטוח  דמי  שבין  היחס 
לו  הפניקס  גובה  שהיתה  הביטוח  דמי 
תינעל  האחורית  שהדלת  מראש  ידעה 

ולא  ואום,  בורג  באמצעות שרשרת עם 
באמצעות מנעול תלי. 

במספר פסקי דין שניתנו לאחר סלוצקי 
קבעו בתי המשפט כי נטל הראיה לעניין 
בהתחשב  ביטוח  לערוך  האפשרות 
של  ועלותו  קוים  שלא  המיגון  בתנאי 
הביטוח.  חברת  על  מוטל  כזה  ביטוח 
ומהו נטל הראיה המוטל על המבוטח? 
לבית  הגישה  הפניקס  זה,  במקרה 
המשפט תצהיר של חתם אשר הסביר 
כי הפניקס, כמו כל חברת ביטוח אחרת, 
בית  את  לבטח  מסכימה  היתה  לא 
אמצעי  הפעלת  אי  על  ידעה  לו  העסק 

המיגון, גם בדמי ביטוח מרובים יותר.
התובעים מצדם לא הגישו כל ראיה שיש 
בה לסתור קביעה זו, לא הגישו ראיה כי 
חברת ביטוח אחרת היתה מסכיה לבטח 
ביטוח,  אותו  של  התעריף  ומהו  אותם 
המשפט  לבית  הותירו  לא  ולמעשה 

התביעה. את  לדחות  אלא   ברירה, 

נ'  חכמון  שלמה   14847-12-10 ]ת"א 
הפניקס[

בדיני  המתמחה  עו"ד  הינו   הכותב 
ביטוח ונזיקין. 
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www.Anet.co.il :ניתן לקרוא את הידיעות בהרחבה באתר

דירקטוריון אי.די.בי פיתוח החליט על הקמת ועדה אשר תבחן, בין 
עסקי  החזקות  בכלל  החברה  של  החזקות  למכירת  חלופות  היתר, 
ביטוח ובכלל זה גם את היקפי המכירה ועיתויה. תהליך זה מתבצע במקביל 
להמשך התהליך המתנהל לקבלת היתר שליטה בכלל החזקות עסקי ביטוח 

על ידי בעלי השליטה בחברה.

השנים  הארבע  במהלך  הגישה  מודיעין-מכבים-רעות  עיריית 
שקלים,  מיליון   6.5 של  כספי  בהיקף  ביטוח  תביעות  האחרונות 
נדון  שקלים  מיליון  כ-4.5  של  וסכום  שקלים  מיליון   1.9 שולמו  מתוכם 
המבטחת  הראל  שהעבירה  ממסמך  עולה  כך   - תלויות  תביעות  במסגרת 
אלמנטרי  ביטוח  מכרז  העירייה  פרסמה  לאחרונה  העירייה.  את  כיום 
הביטוח  וסוכנות  הראל  ידי  על  כיום  כאמור  המבוטחת  העירייה,  לביטוחי 
עומד  העירייה  של  המבוטחים  הנכסים  שווי  וכלכלה.  למשק  החברה  של 
כ-680  על  עומד  העיריה  מבני  שווי  מתוכם  שקלים,  מיליון  כ-750  על 
מוניציפלית. לתשתית  ראשון  ונזק  תכולה  הינה  והיתרה  שקלים   מיליון 

במסגרת  מקיף.  רכב  בענף  ההנחות  מבנה  את  מעדכנת  הפניקס 
המהלך שמכונה "זה בידיים שלך", תאפשר החברה לסוכניה לעדכן 
צורך  ללא  חדשים,  מבוטחים  עבור  הרכב,  בפוליסת  ההנחות  סעיפי  את 
בפניה לחתם ולאשכול. מתן ההרשאות לסוכנים להפקת ההנחות בפוליסות 
בעצמם  להפיק  הסוכנים  יוכלו  אותן  ההנחות  לספטמבר.  ב-2  התחיל 
כוללות הנחת סוכן, הנחה בגין ביטוח חובה, הנחת חתם וכן הנחה מיוחדת 
בכל  תינתנה  ההנחות  ה"ריידרים".  נרכשו  שבפוליסה  לכך  בכפוף  שתינתן 
עם  פוליסות  וחדשים,  צעירים  לנהגים  פוליסות  וביניהן;  הפוליסות  סוגי 

תביעות ופוליסות לרכבים יקרים.

אנו מרכינים ראש 
על מותו בטרם עת של

 יוחנן וגנר ז”ל

הרשות המוניטארית של סינגפור הכריזה על יוזמה חדשה, שתאפשר 
גביית  ללא  ממבטחים  ישירות  חיים  ביטוח  מוצרי  לרכוש  לצרכנים 
עמלה. מטרת המהלך הינה לצמצם את פער ההגנה הקיים במדינה. מומחים 
החל  ייעוץ,  מבקשים  אינם  אשר  לצרכנים  תאפשר  שהיוזמה  ציינו  בתחום 
משנת 2015 גישה זולה למוצרי ביטוח חיים נבחרים. צרכנים ייהנו מתחרות 
וערוץ  הישיר  הערוץ  בין  התחרות  בעקבות  שתגרם  יותר,  גדולה  מחירים 
הייעוץ מבוסס העמלה. מוצרי החיים שיוצאו לרכישה ישירה יכללו מוצרי 
חיים עם כיסוי לנכות קבועה; מוצרי חיים לכל תקופת החיים ומוצרים עם 
כיסוי של נכות כוללת וקבועה ואפשרות לכיסוי למקרה של מחלה קריטית. 

מוצרים אלה יידרשו בחיתום מטעם חברות הביטוח.

| בקצרה
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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

בע"מ  פיננסיים  שווקים  הביטוח  לסוכנות       
בפתח תקוה דרוש/ה מנהל/ת תיק בעל/ת רשיון 
סוכן פנסיוני. נסיון במכירות ביטוח פנסיוני ופרט 
דוא"ל:  או   054-7722197  – דובי   : טל'  חובה.   –

 dubi@sf-ins.co.il

     פקידת אלמנטארי למשרה מלאה בראשל"צ , 
בעלת ניסיון, הכרת מערכות כלל, איילון, שומרה, 

oi1252@outlook.co.il – מגדל. לחזור ל
      

דרוש  כתאגיד,  המתנהלת  ביטוח  לסוכנות    
הצבת  עובדים,  צוות  בהולכת  ניסיון  מנכ"ל/ית. 
בתחומי  אקדמאי  תואר  בהם.  ועמידה  יעדים 
לבעלי  יתרון  חשבון.  כלכלה/משפטים/ראיית 
נמצא  משרדינו  פנסיונים/כללי.  בענפים  רישיון 

במרכז העיר כפר סבא. סודיות מובטחת.

reuvenr@rozin-group.co.il :קו"ח

מנהל/ת  דרוש  חיפה  סניף  שחם  לאלטשולר     
הקמת  התפקיד:  חיים.  ביטוח  מכירות  מוקד 
משרה  העובדים,  והנעת  ניהול  גיוס,  המוקד, 
 3 לפחות  דומה  בתפקיד  ניסיון  דרוש  מלאה. 
שנים בביטוח חיים, ניסיון במכירות ביטוח,יוזמה 
jobs@altshul.co.il קו"ח:  גדול.   וראש 

מחלקת  מנהל/ת  דרוש/ה  שחם  לאלטשולר    
והפצה  מכירות  מחלקת  ניהול  ביטוח,  מכירות 
עמידה  וחיסכון,  חיים  ביטוח  מוצרי  של 
מוכח  ניסיון  סוכנים,  וגיוס  מכירות  ביעדי 
פיקוח  בתפקידי  קודם  ניסיון  צוות,  בניהול 
jobs@altshul.co.il קו"ח:  ביטוח,   בחברות 

דרוש/ה  השקעות  בית  אלדובי  להלמן        
התפקיד  ההשקעות.  לאגף  אג"ח  אנליסט/ית 
ניתוח  ועדות חודק, רגולציה,  ניתוח אג"ח,  כולל: 
hr@gemel.co.il :חברות פרטיות וציבוריות. קו"ח

חתמת  דרוש/ה   משגב  הביטוח   לסוכנות    
dalias@misgav.co.il קו"ח:   בכירה.   עסקים 

         לסוכנות הביטוח  משגב  דרוש/ה   מסלק/ת תביעות  
dalias@misgav.co.il  :ניסיון שנה חובה(. קו"ח( 

סוכן/ת  דרוש/ה  משגב   הביטוח  לסוכנות    
פרט  מוצרי  למכירת   מורשה  ביטוח 
ביטוח  מכירות  בתחום   )ניסיון   ופנסיה  
dalias@misgav.co.il קו"ח:   חובה(.   - 

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

בית המשפט המחוזי בלוד אישר לאחרונה הסדרי פשרה בתביעות עובר ושב  <<< 
ומגדל, כמחצית  כלל ביטוח, הפניקס, מנורה  נגד  ייצוגיות שהוגשו 
הוגשו   2011 ביולי  הראל.  עם  בנושא  פשרה  הסדר  אישור  לאחר  השנה 
הגדולות  הביטוח  חברות  חמש  נגד  כייצוגיות  תובענות  לאישור  בקשות 
בישראל בטענה לגביית יתר של דמי אשראי בענפי הביטוח הכללי, ובפרט 

בפוליסות לביטוח רכב, ביטוח דירה ותכולתה וביטוח תאונות אישיות.

לפעול  מתחילה  לינדזי,  קנינגהם  הבינלאומית  השמאות  רשת 
ב-17  בישראל  יוצגה  הרשת  בישראל.  ישיר  באופן  אלה  בימים 
החברה  פעילות  וכעת  נס,  אורי  השמאי  ידי  על  האחרונות  השנים 
ששונקין.  אלון  ושותפו  נס  ידי  על  שתנוהל  ישראל,  לקנינגהם   תעבור 

קנט, הקרן לנזקי טבע בחקלאות, שילמה מאז תחילת 2014 תגמולי 
ביטוח בסך של למעלה מ-107 מיליון שקלים לחקלאים עבור נזקי 
ניכר מהנזקים  טבע ואסונות טבע. מבדיקה שנערכה בקנט עולה כי חלק 
נגרם כתוצאה ממספר אירועי אקלים חריגים, בהם גשמים חזקים בעוצמתם 
שאירעו במאי ואירוע שרב כבד שאירע ביוני. בעקבות הגשמים שפקדו את 
נגרם  האחרונות,  השנים  במאה  באזורנו  היו  לא  שכמותם  במאי,  ישראל 
לגידולי  בנזק  והחמרה  הארץ,  רחבי  בכל  השונים  השחת  לגידולי  רב  נזק 
ענבים  ובכללם  הפירות  ולגידולי  הגולן  וברמת  העליון  בגליל  הדובדבנים 

משמש, אפרסקים ונקטרינות. 

איילון הודיעה על השקת קרן נאמנות, קרן השתלמות, ביטוח חיים, 
פנסיה וקופת גמל תחת פיקוח הלכתי המייצג, לדברי החברה, את כל 
שדרת הכשרויות והבד"צים השונים המתמחים בתחום, ללא חשש לאיסור 
רבני  ידי  על  להשקעה  המאושרות  האמורות  הקרנות  שבת.  וחילול  ריבית 
'גלאט הון' הן קרן פנסיה – "מסלול כהלכה"; קופת גמל – "גמל כהלכה", 
וקרן  חיים  כהלכה בבטוח  מסלול  כהלכה",  – "השתלמות  השתלמות  קרן 

נאמנות "איילון גלאט הון".

פקחי  רישיון  אובדן  לביטוח  מכרז  פרסמה  התעופה  שדות  רשות 
טיסה עבור רשות שדות התעופה. מפרטי המכרז עולה כי מדובר על 
140 פקחי טיסה עד לגיל 60 ו-30 פקחי טיסה בני 60 ומעלה. מנתוני ברוקר 
כי  עולה  לוידס,  של  כברוקר  המשמש   ,Guest Krieger הבריטי  הביטוח 
בשנים 2009-2011 שולמו שלוש תביעות בהיקף של כ-270 אלף דולר ובשנת 
רשאי  למכרז  דולר.  אלף   100 של  כספי  בהיקף  תלויה  תביעה  ישנה   2014
חברת  הינו  ואשר  אישיות  תאונות  בענף  העוסק  מבטח  רישיון  בעל  לגשת 
ביטוח או מורשה לוידס בישראל. תקופת ההתקשרות תהיה ל-12 חודשים, 
2015. הרשות תהיה רשאית להאריך את ההתקשרות  החל מתחילת ינואר 

לארבע תקופות נוספות, כל אחת בת 12 חודשים.

הכירורגי  להליך  הרפואי  הכיסוי  את  ביטלה  היימארק  חברת 
להפצת  לגרום  עלול  שהוא  החשש  לאור  לפרסקופיה  הגינקולוגי 

תאים סרטניים בגוף. החלטת החברה נכנסה לתוקפה בתחילת החודש.

כ'בנק  לאומי  בבנק  בחר  פייננס  וורלד  הבינלאומי  הכלכלי  המגזין 
זו השנה הרביעית ברציפות. מדי שנה מדרג  הטוב ביותר בישראל', 
המגזין בנקים ומוסדות פיננסיים ברחבי העולם בקטגוריות שונות. בלאומי 
על  והתבססה  מקצועי  שופטים  פאנל  ידי  על  נעשתה  הבחירה  כי  מציינים 
מחקר כמותי ואיכותי שבחן קריטריונים של סך הנכסים בניהול הקבוצה, 
נתח השוק, יחס הלימות ההון, מגוון מוצרים ושירותים, חדשנות טכנולוגית, 

נגישות ואחריות תאגידית.

מור פלר מונתה למנהלת המחלקה הימית והאווירית בכלל ביטוח. 
וכמרצה  כסוכנת  לרבות  הימי,  הביטוח  בתחום  רב  ניסיון  לפלר 
ז"ל,  פרג  נדב  את  בתפקיד  תחליף  אלה.מור  בימים  לתוקף  נכנס  ומינויה 
אשר הלך לעולמו לפני כחודש. נדב ניהל את המחלקה הימית והאווירית 

בכלל שנים רבות והיה לאושיה ביטוחית מרכזית בתחום הימי בישראל.

| בקצרה



הרפורמה בביטוחי הבריאות 
נערכים לשוק החדש
הכנס השנתי ה-11 בענף ביטוחי הבריאות והסיעוד
יום ג', 9 בספטמבר 2014, אווניו, קרית שדה התעופה
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09:00-08:00 התכנסות, רישום וכיבוד קל

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

 מערכת הבריאות בישראל – הזווית הרגולטורית 

 09:35-09:15
OECD-מערכת הבריאות מנקודת המבט של ה

ניר קידר, סגן ראש המינהל לתכנון אסטרטגי וכלכלי, משרד הבריאות

 09:55-09:35
ממשקים, נקודות מפגש והשפעה בין השב"ן לביטוחים המסחריים
רויטל טופר-חבר טוב, סמנכ"ל לפיקוח על קופות החולים והשב"ן, 

משרד הבריאות

 10:15-09:55
ניתוח המלצות ועדת גרמן – הרציונל לרפורמה בביטוחי הבריאות

ד"ר שלומי פריזט, יו"ר תת הוועדה לנושא ביטוחי הבריאות 
בוועדת גרמן

 ועדת גרמן – שלב היישום 

 10:35-10:15
המלצות ועדת גרמן - זווית אחרת

פרופ' יהושע )שוקי( שמר, יו"ר אסותא מרכזים רפואיים

 11:15-10:35
רב שיח: על שולחן הניתוחים

 כיצד ישפיעו המלצות הוועדה על השחקנים השונים 
במערכת הבריאות ולאילו מהן יש סיכוי לעבור?

משתתפים:
אלי שמש, מנהל אגף הבריאות וסמנכ"ל בכיר, איילון חברה לביטוח

רן סער, מנכ"ל מכבי שירותי בריאות
סיגל עצמון, מנכ"ל מדיקס

פרופ' שמעון רייסנר, סגן מנהל המרכז הרפואי רמב"ם 
ויו"ר פורום מנהלי בתי החולים הממשלתיים

מנחה: רוני לינדר-גנץ, כתבת כלכלת בריאות, דה-מרקר

11:45-11:15 הפסקת כיבוד 

 12:20-11:45
רב שיח: עתיד ביטוחי הבריאות הפרטיים 

אלון אלירז, משנה למנכ"ל וראש חטיבת הבריאות, הראל ביטוח ופיננסים
דפנה שפירא, משנה למנכ"ל ומנהלת תחום הבריאות, הפניקס

ד"ר נאוה ניב סרודיו, ראש תחום בריאות ואיכות חיים, מגדל חברה לביטוח
שרונה פלדמן, מנהלת מחלקת ביטוחי בריאות באגף שוק ההון, 

הביטוח והחיסכון, משרד האוצר
מנחה: עופר נוריאל, עורך ראשי, עדיף

 12:30-12:20
שירות כגורם מבדל בביטוח בריאות

עו"ד איה קאופמן, מנהלת מחלקת קולקטיבים, מנורה מבטחים

 12:40-12:30
דגשים למכירת טלפונית של ביטוחי בריאות

עו"ד עודד שטרנברג, מומחה לדיני ביטוח ונזיקין

 13:15-12:40
רב שיח: מדברים מהשטח

 כיצד נערכים הפעילים בענף להמלצות הוועדה ומהן 
ההשלכות במימוש תביעה במבנה הפוליסה האחידה?

משתתפים:
דורון מושקוביץ, מנהל מכירות ארצי בריאות וריסק, מגדל חברה לביטוח

יואל זיו, יו"ר הוועדה לביטוחי בריאות וסיעוד, לשכת סוכני הביטוח
עו"ד ערן יעקובוביץ', צבי יעקובוביץ' – משרד עו"ד ונוטריון

מנחה: חני שפיס, מרצה ומומחית בתחום ניהול סיכוני פרט ובריאות

 עתיד ביטוחי הסיעוד 

 13:25-13:15
סקירת השינויים בענף ביטוחי הסיעוד

אבי רייטן, אבי רייטן, מומחה להגנה סיעודית

 14:00-13:25
רב שיח: ביטוחי הסיעוד – לאן? 

מהו מקומו של ביטוח הסיעוד הפרטי בסל מוצרי הסוכן 
ואילו הזדמנויות גלומות בפוליסה אחידה בקופות החולים?

משתתפים:
דניאל כהן, ראש חטיבת ביטוח בריאות, כלל ביטוח

זאב וורמברנד, מנכ"ל קופת חולים מאוחדת
מנחה: ד"ר אודי פרישמן, מומחה לביטוחי בריאות וסיעוד

14:00 ארוחת צהריים

סדר היום
מנחה הכנס: דורון הורנפלד, מייסד ובעלים 'ביטוח פרמיום'

לאתר ההרשמה


