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הוועידה לחיזוק 

הידע המקצועי

השתתפו  ויועצים  סוכנים  כ-1,250 
הידע  לחיזוק  בוועידה  )ד'(  אתמול 
המקצועי של עדיף, בשיתוף המכללה 
למינהל. הוועידה כללה סדר יום עשיר 
ומשתתפיה נהנו מחגיגה של סדנאות, 
רבי שיח והרצאות, לצד כוורת מומחים 
מפגשים  וליועצים  לסוכנים  שאפשרה 
תחומים.  במגוון  מומחים  עם  אישיים 
אפס  עד  מלאות  היו  הלימוד  כיתות 
מקום לאורך כל היום, עובדה שהביאה 
לכך שהמשתתפים עמדו במעברים על 

מנת להקשיב לאנשי המקצוע.
הוועידה נחתמה במליאה מרכזית, בה 
נשאו דברים פרופ' אשר טישלר, נשיא 
למינהל;  המכללה  האקדמי  המסלול 
גיל גרשלר ראש התמחות מימון בבית 
האקדמי  במסלול  לכלכלה  הספר 
נוריאל,  עופר  למינהל;  המכללה 
אברמוביץ  אריה  עדיף;  ראשי  עורך 
בישראל  הביטוח  סוכני  לשכת  נשיא 
ודורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, 

הביטוח והחיסכון, משרד האוצר. 
בבית  הביטוח  מסלול  מרכז  כהן,  ניר 
האקדמי  במסלול  לכלכלה  הספר 
המליאה  את  הנחה  למינהל,  המכללה 
המרכזית, אשר נחתמה בהרצאתו של 
ד"ר חיים שפירא, בית הספר לכלכלה, 

למינהל. המכללה  האקדמי,   המסלול 

של  דבריה  עמדו  המליאה  במוקד 
באגף  כי  שהצהירה  סלינגר,  הממונה 
שוק ההון מתכוונים לנקוט יד קשה נגד 
מבלי  ללקוחות,  פוליסות  שימכור  מי 
להם.  נמכר  מוצר  איזה  הבינו  שהללו 
פסולה  תופעה  רואים  אנו  זמן  "מזה 
Call centers שחלקם מתנהלים  של 
שלא על פי חוק. במקרים אלו החלטנו 
ממועד  הכספים  את  להחזיר  שיש 
מדגישה  אני  לציבור.  הביטוח  תחילת 
בחומרה  אלו  תופעות  רואים  אנו  כי 
רבה וכבר מגיבים בפעולות קשות נגד 

מי שנהג כך", הבהירה סלינגר. 
הצדק  לקו  כי  הוסיפה  הממונה 
הגיעו  לאחרונה  שהושק  הפנסיוני 
בעיקר  תלונות,  מאות  שבועיים  בתוך 
מעסיקיהם  כי  הטוענים  עובדים  של 
מונעים מהם את זכיותיהם. היא ציינה 
נשלחו  כבר  התלונות  בעקבות  כי 

מכתבים לאותם מעסיקים. 
שפרסמה,  לעמדה  גם  התייחסה  היא 
המורה על הפרדת דמי הניהול מעמלות 
תגמול  מודל  של  וגיבושו  הסוכן, 
הביטוח,  חברות  התנגדות  לצד  חדש  
נגד  לאחרונה  שעתרו  הפניקס,  למעט 

שקיים  כפי  תגמול  "מבנה  העמדה. 
היום מקשה על מילוי העבודה בצורה 
לרבות  בנושא,  פועלים  ואנו  ראויה 

פעולות אכיפה", הדגישה הממונה.
מתן  הוא  לקדם  שנרצה  נוסף  "נושא 
שלו  והשליטה  לעובד  הבחירה  זכות 
בכלל  הנושא  זה  שהוא  כיוון  בחיסכון, 
לציבור  לתת  רוצים  אנחנו  הסיכונים. 
מושכלות,  החלטות  לקבל  כלים 
אלה  עבור  מתאים  מוצר  ליצור  וגם 
על  נבחר  שלהם  הפנסיוני  שהחיסכון 

ידי אחרים", הסבירה סלינגר.
סלינגר  התייחסה  דבריה  בסיכום 
לתחום הסליקה באומרה כי "המסלקה 
הפנסיונית ממלאת את תפקידה בצורה 
כי  לוודא  נערך  והאגף  מאוד  טובה 
השוק כולו יהיה מוכן לכניסת התקנות 
."2016 בתחילת  בנושא   החדשות 

אברמוביץ,  אריה  הלשכה,  נשיא 
הממונה  בעמדת  תמיכה  הביע 
מעמלת  הניהול  דמי  להפרדת  באשר 
הביטוח  לסוכני  כי  ואמר  הסוכנים 
מגיע להתפרנס בכבוד. "אנחנו אנשים 
ולהרוויח  להמשיך  שינסה  מי  הגונים. 
לו.  ימחל  לא  הציבור   – הצרכן  גב  על 
זהו מבחן ציבורי ורגולטורי שאסור לנו 

לקבל בו ציון נכשל", הבהיר אברמוביץ. 
את  לאכוף  הרגולציה  "באחריות 
צריכים  דברים  זאת,  ועם  החלטותיה, 
ושותפות.  הידברות  מתוך  להיעשות 
והידע  הניסיון  את  מעמידים  אנחנו 
שלנו. אני מניח פה את הכפפה ומבקש 
אברמוביץ. הוסיף  אותה",   שירימו 

עופר נוריאל, עורך ראשי עדיף, אמר כי 
ישראל ניצבת בפני שוק פנסיוני חדש, 
ולא  הבמה  במרכז  נמצא  הצרכן  בו 
הרגולציה  רועדת.  "האדמה  המוצרים. 
עושה את שלה לטובת צרכנות פיננסית 
נבונה. סוכני הביטוח העצמאיים הינם 
ועליהם  ולעתידם,  לגורלם  אדונים 
ולפעול.  החדשות  המגמות  את  להבין 
כלים  ולרכוש  להתמקצע  חשוב  לכן 
הלקוחות.  עם  הקשר  את  לתחזק  כדי 
סוכני  לשכת  עושה  טוב  זה,  בהקשר 
הסוכן  את  המעודדת  הביטוח 
מקצועיות  בהשתלמויות  להשתתף 
הפנסיונית  במסלקה  שימוש  ולעשות 
ובכלים טכנולוגיים. אנו בעדיף נערכים 
לשוק החדש כבר מספר שנים ומבינים 
חלק  יהיו  והפנסיה  הביטוח  שתחומי 
נגיש  הכל  בו  מתפתח,  פיננסי  משוק 

לכל", חתם נוריאל.

 למעלה מ-1,200 סוכנים ויועצים השתתפו 
בוועידה לחיזוק הידע המקצועי

מאות הסוכנים והיועצים נהנו מהרצאות מגוונות של עשרות מומחים ובכירים, לצד ראשי הענף, בהם הממונה 
על שוק ההון, דורית סלינגר ונשיא לשכת סוכני הביטוח, אריה אברמוביץ

ד"ר חיים שפיראניר כהןגיל גרשלרעופר נוריאלאריה אברמוביץ דורית סלינגר
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רונן טוב: החיסכון לפנסיה הוא לא 
פצצה מתקתקת אלא פצצת אטום

המשנה למנכ"ל מיטב דש קרא לעודד חיסכון פנסיוני. רו"ח הראל שרעבי, מנהל 
מחלקת הפנסיה באוצר, השיב: "הציבור בוחר לא נכון"

אם   .3 תיקון  את  מחדש  לבחון  "יש 
העצמאים  חיסכון  על  מסתכלים 
בקופות גמל, הרי שב-2005 ההפקדות 
7 מיליארד שקל  השנתיות היו כמעט 
מיליארד   1.3 מעל  קצת  רק  וב-2010 
לקרנות  עברו  לא  הכספים  שקל. 
הושקעו  או  נצרכו   אלא  פנסיה, 
בנדל"ן. מדובר ביותר מ-40 מיליארד 
בינוני.  לטווח  מחיסכון  שיצאו  שקל 
שלו  החדשה  הקרן  על  שמסתכל  מי 
בעשור האחרון יראה כי אותה פנסיה 
ממה  פחות   50% ואולי   ,30% תהיה 
פצצה  לא  זו  בה.  שיראה  חשב  שהוא 
אנחנו  אטום.  פצצת  אלא  מתקתקת, 
להגדיל  וצריך  אדום  בצבע  נמצאים 
רונן  התריע  כך  הציבור",  חיסכון  את 
ויו"ר  דש  מיטב  למנכ"ל  משנה  טוב,  

חברת הגמל והפנסיה.
הדמוגרפיה,  אפקט  בנושא  בפאנל 
הפרישה,  על  ההון  ושוק  הרגולציה 
האפשרות  את  להחזיר  טוב  קרא 
יאפשרו  "אם  שנה.  ל-15  לחיסכון 
פטור מס מרווחי הון מדובר על סדר 
שקלים  מיליונים  עשרות  של  גודל 
בשל  המדינה  לתקציב  עלות  בלבד 
ביחס  ב-60  בטל  זה  הזה.  הפטור 

לאופציה של הציבור לחסוך", אמר.
מנהל  זילברברג,  ניר  הפאנל,  מנחה 
בעמיתים;  ובקרה  מידע  תקנון,  אגף 
"תיקון  כי  ציין  עדיף,  במכללת  מרצה 

כאשר  בשוק,  גדולים  שינויים  עשה   3
הציבור  את  לעודד  היתה  הכוונה 
קצבה  שיבטיחו  למוצרים  לפנות 
קבועה וראויה. אבל המציאות טפחה 
בוחר  אינו  והציבור  האוצר  פני  על 
את  מנתב  אלא  טווח  ארוך  בחיסכון 

כספו לאפיקים אחרים".
ומנהל  למנכ"ל  משנה  גינת,   דורון 
הראל  ארוך,  לטווח  החיסון  חטיבת 
היה  נכון  כי   אמר  ופיננסים,  ביטוח 
הגמל.  לקופות  החיסכון  את  להחזיר 
בהפקדות  מתמשכת  ירידה  "יש 
ונהיה  הולך  התחלופה  ושיעור 
מתבצע  החיסכון  היום  נמוך.  יותר 
והניסיון  בלבד,  הפנסיה  באמצעות 
אין  מס  הטבת  אין  שאם  מראה 
השתלמות,  "קרנות  הסביר,  חיסכון", 
הן  הציבור,  רוב  עבור  קיימות  שלא 

הוני  חיסכון  לעודד  שיכול  פתרון 
לטווח הביניים", ציין.

"לא אחראי לחזור מתיקון 3"
אגף  מנהל  בכיר,  סמנכ"ל  קהל,  דני 
איילון  ומנכ"ל  טווח  ארוך  חיסכון 
להחזיר  "צריך  כי  גרס  וגמל,  פנסיה 
את החיסכון ההוני, ולא רק לעצמאים 
אלא גם לשכירים. פעם היה גם חיסכון 
והיווה  הגמל  לקופות  שהלך  וולנטרי, 
צריך  בנוסף,  לחיסכון.  רע  לא  פתרון 
לקצבה.  נוספות  אופציות  גם  לתת 
עם זאת, יש הסתייגות אחת קטנה – 
המזערית  הקצבה  להגדרת  בהקשר 
המדינה פעלה נכון. צריך לתת לציבור 
סוג של ביטחון עבור חוסך שלא ידע 

לנהל נכון את החיסכון ההוני שלו".
מחלקת  מנהל  שרעבי,  הראל  רו"ח 

הביטוח  ההון,  שוק  אגף  הפנסיה, 
כי  ציין  האוצר,  במשרד  והחיסכון 
ואולי  היום  חוסכים  לא  "העצמאים 

צריך לחייב אותם לחסוך ".
לאנשים  שכאשר  לימדה  "המציאות 
גדול  סכום  בין  לבחור  אפשרות  יש 
חד פעמי לבין הכנסה על פני תקופה, 
הפנסיוני  בהקשר  שלהם  הבחירה 
רובד  קבע   3 תיקון  נכונה.  לא  תהיה 
בסיסי, שממנו יהיה לא אחראי לחזור 
גדול  חלק  עבור  כך,  בשל  אחורה. 
לא  ההוני  החיסכון  מהאוכלוסיה, 
רלוונטי", השיב שרעבי. "זה לא שאין 
יש לאדם  אם  בשוק.  היום  הוני  מוצר 
קצבה מספיקה לשנות הפנסיה, הוא 
הוני.  כסכום  היתר  את  למשוך  יכול 
יש  אדם  לאותו  אם  רק  הוא  המיסוי 
עוד מיליון שקלים בחיסכון הוני. מה 
לא  לפרט  שאמרנו  הוא  שהשתנה 
לחכות  אלא   30 בגיל  החלטה  לקבל 

לגיל 67", הסביר. 

רב שיח: אפקט הדמוגרפיה, 
הרגולציה, שוק ההון 

והשפעתם על הפרישה
מנחה: 

ניר זילברברג, מנהל אגף תקנון, מידע 
ובקרה, עמיתים; מרצה במכללת עדיף

משתתפים:
דורון גינת, משנה למנכ"ל ומנהל החטיבה 
לחיסכון ארוך טווח, הראל ביטוח ופיננסים

דני קהל, סמנכ"ל בכיר, מנהל אגף חיסכון 
ארוך טווח ומנכ"ל איילון פנסיה וגמל

רו"ח הראל שרעבי, מנהל מחלקת 
הפנסיה, אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון, 

משרד האוצר
רונן טוב, משנה למנכ"ל מיטב דש ויו"ר 

חברת הגמל והפנסיה
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הוועידה לחיזוק 
הידע המקצועי

הוועידה לחיזוק הידע המקצועי ה-9 
של עדיף, בשיתוף המכללה למינהל, 
ההרצאות  מסלולי  מלבד  כללה 
מפגשים  גם  המרכזית  והמליאה 
במפגשי  ביטוי  לידי  שבאו  אישיים, 
מומחים  בכוורת  אחד"  על  "אחד 

ובשורת סדנאות מקצועיות.
המשתתפים  מאות  של  כניסתם  עם 
בפניהם  נפרסה  הוועידה,  למתחם 

האפשרות להירשם למפגשים אישיים 
עם 12 אנשי מקצוע מובילים בתחומי 
מומחה  פינקלשטיין,  דני  הענף. 
קבוצת  ומנכ"ל  ורכישות  למיזוגים 
מומחה  שטרנברג,  עודד  עו"ד  גשר; 
בדיני ביטוח ונזיקין; עו"ד חמי לפידור 
ונוטריון,  דין  עורכי   – ושות'  מלפידור 
טוב  יום  ועו"ד  רו"ח  עבודה;  דיני 
המיסוי  קבוצת  ומנהל  שותף  אבדי, 
ברץ,  לצר  צדק  כהן  בפרל  הישראלי 
עורכי דין, עורכי פטנטים ונוטריונים, 
מאמנת  ראובני,  גילי  פנסיוני;  מיסוי 
ארגונית  יועצת  ואישית;  עסקית 
מנכ"ל  שדמי,  ארן  סדנאות;  ומנחת 
תכנון   – ריטיירמנט  חברת  משותף, 
מנכ"ל  הורנפלד,  דורון  פרישה; 
פרימיום סוכנות לביטוח, גביית שכר 
יועץ  ארז,  דן  ממבוטחים;  טרחה 
פנסיוני מארז יועצים על שכר, פנסיה 
לביטוחי  מומחה  ורדי,  גיל  ופרישה; 
לשיווק  מומחה  מאיר,  רונן  בריאות; 
שירי  עו"ד  תקשורת;  עדיף  דיגיטלי, 
מלכה, בעלת משרד עורכי דין העוסק 
סיכונים  בניהול  משפחה,  בדיני 

סופר,  וצביקה  בינדורית;  ובהעברה 
מרצה לקופירייטינג ומומחה לכתיבה 

שיווקית.
בנושא  מקצועי  מושב  נערך  במקביל 
רשת   WE בהובלת  ופרישה,  מיסוי 
לשכת  ובשיתוף  לביטוח,  סוכנויות 
לשכת  נשיא  גינדי,  ירון  המס.  יועצי 
יועצי המס בישראל, פתח באומרו כי 
הלשכה מתכוונת לגבש מודל חקיקה, 
שיוכל  רק  לא  העצמאי  העובד  לפיו 
ולשלם  שכר  תלוש  לעצמו  להוציא 
אלא  לאומי,  לביטוח  באמצעותו 
יקבל את אותן זכויות סוציאליות כמו 
הפקדה  סכומי  מבחינת  השכירים 
ואחוזי הפרשה. הוא הוסיף כי הלשכה 
יועצי  חוק  לתיקון  במקביל  פועלת 
על  לחתום  ליועצים  שיאפשר  המס, 
אישורי מס ללקוחותיהם, חוק שכבר 
המשפטים.  משרד  של  אישור  קיבל 
את המושב חתם אוהד וייגמן-פייפר, 
לביטוח,  סוכנות   WE מנהל,  שותף 

בהרצאה שעסקה ברפורמות בענף.
הסוכנים  מאות  פנו  מכן  לאחר 
גדושות  שהיו  לכיתות,  והיועצים 

הידע  את  והעמיקו  מקום,  אפס  עד 
בנושאים  בסדנאות  המקצועי 
סמנכ"ל  רחמים,  מלכיאל  מגוונים. 
סדנה  הנחה  אלדובי  בהלמן  מקצועי 
על תיקון 190: הזדמנויות לסוכן; הוא 
טכנולוגיות  עמדה  מנכ"ל  בלאו,  לי 
בעולם  והישרדות  לסוכן  כלים  על 
טכנולוגי משתנה; קובי דהאן, מנכ״ל 
טכנולוגיים  פתרונות  ארנט  ושותף, 
הנחה את סדנת עדיף בנושא תכנית 
עם  קשר  לשמירת  שנתית  עבודה 
קלריטי  מנכ"ל  כהן,  ירון  הלקוחות; 
פנסיונים  מוצרים  ובקרת  סליקה 
ובקרה  סליקה  על  סדנה  הנחה 
ערוצית;  רב  הפצה  בעידן  למעסיק 
שיווק,  מנהלת  אהרוני,  בוכמן  לילך 
כלים  על  הפנסיונית,  המסלקה 
לעבודת הסוכן באמצעות המסלקה; 
עם  ארגונית  יועצת  משולם,  גיליה 
את  הנחתה  בענף הביטוח,  התמחות 
התפקוד  שיפור  בנושא  עדיף  סדנת 
ירון דוויק,  התפעולי במשרד הסוכן; 
מגדל  פרישה,  לניהול  המרכז  מנהל 
חברה לביטוח, הנחה את סדנת תכנון 

פרישה הוליסטי.

 כוורת מומחים מגוונת וסדנאות עשירות 
לרווחת הסוכנים והיועצים

מאות הסוכנים והיועצים שהגיעו לוועידה זכו למפגשי "אחד על אחד" עם מומחים והשתתפו בסדנאות 
להעמקת הידע. במקביל נערך מושב מקצועי בנושא מיסוי ופרישה, בהובלת WE רשת סוכנויות לביטוח, 

ובשיתוף לשכת יועצי המס
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אלטשולר: איני רואה קריסה של שוק האג"ח
הבעלים והמנכ"ל המשותף של אלטשולר שחם אמר כי הוא אינו רואה את האינפלציה עולה מעל ל-3% 

והמנכ"ל  הבעלים  אלטשולר,  גילעד 
שחם,  אלטשולר  של  המשותף 
האג"חים  בין  המרווחים  כי  הסביר 
בארץ   – לממשלתיים  הקונצרניים 
אם  "גם  סבירים.  הינם    - ובעולם 
יוון תעזוב את גוש האירו, אני מתאר 
למצב  מגירה  תכניות  יש  שלאירופים 
דווקא  להגיע  יכולה  הסכנה  כזה. 
מסין, כיוון שמאזני הבנקים שם מאוד 
ממונפים. אם שם תהיה קריסה, היא 
מכיוון  העולם  כל  על  להשפיע  יכולה 
בגודלה.  השנייה  בכלכלה  שמדובר 
עודפי  יש  זאת, לממשלה הסינית  עם 

דולרים עצומים", הבהיר.
שצריך  בדעה  אנחנו  מט"ח,  "לגבי 
להיצמד לשקל. הנגידה, קרנית פלוג, 
לתמוך  ולהפסיק  להפתיע  יכולה 
ובשוויץ,  בשוודיה  שעשו  כפי  בדולר, 
על מנת לחזק את המטבע המקומי", 

ציין אלטשולר. 
ההון  שווקי  כל  המניות,  שוק  "לגבי 
כשהריבית  שלובים.  כלים  הם 
מוריד  זה  גבוהה  ארוך  לטווח 
המניות.  של  האטרקטיביות  את 
פוגע  זה  עולות,  כשהתשואות 
אני  הכל  בסך  אבל  בחברות. 
האחרונים,  בשבועות  אופטימי. 
ראינו ירידות מחירים באג"ח וירידה 
של הריבית, אבל הנתונים בעולם לא 
השתנו. אנחנו לא רואים את הריבית 

בעולם פורצת את ה-3%", הרגיע.
"האינפלציה  כי  הזכיר  אלטשולר 

אפס  ריבית  נמוכה,  מאוד  בעולם 
מצד  טריליונים  של  הזרמות  למרות 
אין  בינתיים  המרכזיים.  הבנקים 
תהיה  לא  גם  ולדעתי  אינפלציה 
לכולם  נגיש  כיום  המידע  בעתיד. 
כמו  במשק.  מחירים  להורדת  ומביא 
להפיק  מאפשרת  הטכנולוגיה  כן, 
ולכן  ייצור,  אמצעי  מאותו  יותר 
ועודף  המוצרים  להוזלת  מובילה 

היצע".
לא  האינפלציה  אם  כי  הוסיף  הוא 
קופצת, גם הריבית לא תעלה וכאמור 
רואה  לא  "אני  ה-3%.  באזור  תעצור 
קריסה של שוק אגרות החוב", סיכם.

ידי  על  המופרש  הפנסיוני  "החיסכון 
עלול  העובד,  שכר  מתוך  המעביד, 
לאפשר קצבה נמוכה מאוד ביחס לשכר 
הריבית  בשל  זאת  העבודה.  בתקופת 
להישאר  שצפויה  הנמוכה,  הריאלית 
הפנסיה  שקרנות  לכך  וגורמת  נמוכה 
בשיעורים  הפורשים  את  מסבסדות 
הולכים וגדלים על חשבון כלל החוסכים 
משנה  שיזף,  בני  התריע  כך  בקרן", 
למנכ"ל ומנהל תחום חיסכון ארוך טווח 

וסיכוני חיים בהפניקס. 
חוסכים  למשוך  מנת  על  לדבריו, 
דוגמת  בתשתיות  להשקיע  לפנסיה 
הרכבת התחתית, על המדינה להביא 
להפחתת  התנודתיות,  להפחתת 
ולהפחתת  לחוסך  תפעוליים  סיכונים 

סיכונים פיננסיים.
את  להגדיל  כדי  כי  הדגיש  שיזף 
עד  לחוסכים  הצפויה  התשואה 
המדינה  על  פנסיה,  בקרן  לפרישה 
המיועדות.  אג"ח  את  מחדש  לפרוס 
בגיל  הסיכון  את  להגדיל  ניתן  "כך 
בגיל  הסיכון  רמת  את  ולהקטין  צעיר 
מבוגר, ללא פגיעה ברמת התשואה", 

הבהיר.

בנק  בהשקעות  יעוץ  מערך  ראש 
כי  טוענת  סקורניק,  עינת  לאומי,  
אנונות  שוק  כיום  פועל  בישראל 
כמעט  שבו  "במצב  מאוד.  מצומצם 
כספי  על  תחרות  קיימת  ולא 
הפורש  בפני  עומדות  הפנסיונרים, 
הן  מצומצמות,  בחירה  אפשרויות 
הן  החיסכון,  כספי  משיכת  באופן 
באופן  והן  הקצבה  מרכיבי  בשילוב 

ניהול הכספים", אמרה סקורניק.
תשלומים  סדרת  הינה  אנונה 
לרכישה  הניתנת  תקופתיים, 
קיים  לדבריה,  הוני.  סכום  באמצעות 
מפותח  אנונות  שוק  בשילוב  צורך 
המקומי,  הפנסיוני  החיסכון  בשוק 
כדי להרחיב את אפשרויות המשיכה 
)שירותי  השני   הרובד  כספי  של 
תמורת  שניתנים  הנוספים  הבריאות 
החולים(  קופות  לחברי  תשלום 
ברובד  קצבאות  השלמת  ולאפשר 
פרטיים  בריאות  )ביטוחי  השלישי 

באמצעות חברות הביטוח(.
מרבית  התמקדו  האחרונות  בשנים 
החיסכון  בתקופת  הרפורמות 
שלאחר  בתקופה  ופחות  הפנסיוני 

את  לעודד  למדינה  קרא  שיזף 
"אי  ידי  על  הפנסיוני,  החיסכון 
משיכת פיצויים, החזקה לפרישה של 
קרנות השתלמות, והענקת תמריצים 
את  לפרישה  להחזיק  לחברות 
ממס  פטור  דוגמת  הפרט,  חסכונות 

רווח הון".
אחריות  יש  למעסיק  גם  לדבריו, 
לפנסיה של עובדיו, "עליו להפנות את 
תכנון  הכולל  מקצועי,  לייעוץ  העובד 
הרצויה  ההכנסה  גובה  של  מראש 
יש  חוסר,  ויש  במידה  הפרישה.  בעת 
פרטי",  חיסכון  באמצעות  להשלימו 
אפשרויות  שלוש  הציע  שיזף  הוסיף. 
השקעה מרכזיות -  קצבה מובטחת, 
אנונה, נכס מניב - כאשר ניתן לשלב 

ביניהן.

"על המדינה לעודד חיסכון פנסיוני 
ולפרוס מחדש את אג"ח המיועדות"
בני שיזף, מנהל תחום חיסכון ארוך טווח וסיכוני חיים 
בהפניקס, קרא לאפשר השקעה בתשתיות על מנת 

להגדיל את תשואת החוסכים לפנסיה

 "פיתוח שוק האנונות יפעל 
לטובת הפורשים"

עינת סקורניק, ראש מערך ייעוץ בהשקעות בנק 
לאומי, קוראת להרחיב את שוק האנונות, כפי שנעשה 

במדינות המערב

התגברה  מכך,  "כתוצאה  הפרישה. 
של  החיסכון  כספי  על  התחרות 
הקצבאות  שעולם  בעוד  העמיתים, 
מקסימאליים  ניהול  דמי  עם  נותר 
מצומצמות.  בחירה  ואפשרויות 
להגיע  עשוי  הפורשים  שוק  שכלול 
זה  כדוגמת  אנונות,  שוק  הקמת  דרך 
המתנהל במדינות כמו ארצות הברית 
ובריטניה, הן ברובד החיסכון הפנסיוני 
והן ברובד החיסכון השלישי", אמרה.

עם זאת, ציינה סקורניק כי עומד בפני 
לבחירה,  אנונות  של  מגוון  הגמלאים 
עיקריים:  משתנים  בשני  הנבדלות 
ואופן  ואפשרויותיו  התשלום  משך 
ניהול כספי הפרישה, כאשר הפורשים 
ממסלולי  אחד  כל  בין  לשלב  יכולים 
התשלום  אפשרויות  ו/או  ההשקעה 

השונות.

הוועידה לחיזוק 
הידע המקצועי
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הניהול  דמי  הפרדת  על  "הדיון 
מהדברים  אותנו  הסית  מהעמלות 
אמר  כך  הפנסיה",  כמו  האמיתיים, 
לביטוח  הוועדה  יו"ר  ארנון,  יובל 

פנסיוני בלשכת סוכני הביטוח. 
ברגולציה  שעסק  שיח  רב  במסגרת 
כי  ארנון  הוסיף  הפצה,  בערוצי 
פנסיה  לרכוש  מאפשרת  הרגולציה 
מעטים  אולם  האינטרנט,  באמצעות 
צריך  פנסיוני  "מוצר  זאת.  עושים 
בכל  אותו  וללוות  ללקוח  להתאים 
הערך  זהו  החיים.  ציר  על  התחנות 

המוסף שמעניק הסוכן", הדגיש.
מנחה הפאנל, שי עופרי, יועץ פנסיוני, 
רול יעוץ פנסיוני; מרצה במכלל עדיף, 
השכיחות  הטענות  אחת  כי  ציין 
את  להבין  מצליח  לא  שהלקוח  היא 
עבורו  מייצר  שהסוכן  המוסף  הערך 
להעביר  מצליחים  לא  והסוכנים 

ללקוח משמעות זו.
ייעוץ  מחלקת  מנהל  גיגי,  דני 
פנסיוני באגף לייעוץ ומחקר של בנק 
המוסף  הערך  כי  השיב  הפועלים, 
ללקוח בא לידי ביטוי בגורמים רבים, 
בתוך  ללקוח  מלא  תיק  הגשת  בהם 
המסלקה  באמצעות  ימים  שלושה 
רואה  "הלקוח  לדבריו,  הפנסיונית. 
לבוא  לו  כדאי  כבר  ולכן  תיק מסודר 

לייעוץ מתמשך ולתכנון מס נכון".
יאיר לוינשטיין, בעלים ומנכ"ל הגמל 

כי  ציין  שחם,  אלטשולר  והפנסיה, 
הבדל  אין  מבחינתו  עסקי,  גוף  בתור 
מגיע  הלקוח  אם  בין  הניהול,  בדמי 
שהוא  או  הביטוח  מסוכן  מהבנק, 

לקוח ישיר.

"ניוד לצורך הקטנת דמי הניהול 
מהווה תחרות הולמת"

לסוגיה  התייחסו  הפאנל  משתתפי 
הניהול  דמי  הפרדת  בענף,  הבוערת 
מעמלות הסוכנים. "לפי שעה, הקשר 
כי  והבהיר  ארנון  אמר  נותק",  לא 
להחתים  ממשיכות  הביטוח  חברות 
אולם  ישנים,  הסכמים  על  סוכנים 
מאחורי הקלעים כל היצרנים עובדים 
ידי  על  שנדרשו  כפי  מודלים,  על 

המפקחת.
מודל  תוציא  המפקחת  כי  הציע  גיגי 
אחר  ומודל  לסוכנים  אחד  עמלות 
היא  "הבעיה  פנסיוניים.  ליועצים 
שאסור  קובע  בחוק   28 שסעיף 
לקשור דמי ניהול בעמלת הפצה, ואין 
דמי  בגלל  רק  שייעשה  לניוד  קשר 

ניהול", הסביר.
שהגישו  לעתירה  התייחס  לוינשטיין 
הממונה  עמדת  נגד  הביטוח  חברות 
עוסקת  היא  כי  וציין  התגמול,  בעניין 

בהליך ולא במהות הנושא.
לאפשר  המפקח,  לכוונת  בהתייחס 
עם  ותיקות  פוליסות  של  ניוד 

מקדמים מובטחים, ציין לוינשטיין כי 
את  כעת  "לומדים  שחם  באלטשולר 
שמתכננת  המהלך  ואת  הפוליסות 
תשפיע  השירות  רמת  גם  המפקחת. 

על הלקוח בעניין ניוד הפוליסות".
גיגי התייחס גם  לעמלות ההפצה של 
מעוגן  להיות  אמור  הנושא  הבנקים. 
לוועדת  שתוגש  תקנות  בטיוטת 
קודמת  שטיוטה  לאחר  הכספים, 
בנושא כבר הונחה על שולחן הוועדה 
נידונה  לא  אולם  הקודמת,  בכנסת 
נוכח פירוק הממשלה. לדבריו, "השוק 
לצורך  ניוד  וכי  תחרותי  להיות  חייב 
תחרות  מהווה  הניהול  דמי  הקטנת 

הולמת".

"הפרדת הייעוץ 
והשיווק - מהפכה"

מבית  נוספת  דרמטית  רפורמה 
בין  המתוכננת  ההפרדה  היא  האוצר 
הפנסיה.  בתחום  לתפעול  השיווק 
גיגי, "כיום, הסוכן  "זו מהפכה", קבע 
את  קובע  הפנסיוני  ההסדר  גוף  של 
לפיה.  מתיישרים  וכולם  התכנית 
של  הבחירה  בזכות  פוגע  הוא  אולם 
לפתוח  יש  תחרות  בתקופת  העובד. 
את כל המוצרים לניוד חופשי בין כל 

ערוצי הפצה", הוסיף.
ארנון הצטרף לדבריו ואמר כי חשוב 
תפעול  מעסיק,  בין  הפרדה  לייצר 

לוינשטיין,  גם  הסכים  לכך  ושיווק. 
מתעתד  ההון  שוק  אגף  כי  שציין 
מנהל  לפיה  בנושא,  הנחיה  להוציא 
חברה  באותה  להיות  יוכל  לא  הסדר 
יוכל  אלא  משווק,  וגם  מתפעל  גם 
להיות משווק בחברה אחת ומתפעל 

בחברה אחרת בלבד.
בחקיקה  דנו   הפאנל  משתתפי 
להעברת זכות הבחירה בסוכן הביטוח 

לידי העובד ובמשמעותה. 
ארנון הדגיש כי בלשכת סוכני הביטוח 
מעודדים את זכות הבחירה של הסוכן 
אמר  מצדו  לוינשטיין  העובד.  בידי 
על  מתבססים  שחם  באלטשולר  כי 
אסטרטגיה של קופות הגמל ולכן זוהי 
חברה של סוכנים. "מבחינתנו, בחירת 
הסוכן היא דבר טוב. לנו לא חשוב מי 
נותן את הייעוץ - הסוכן או הבנקים", 

הבהיר.

 יובל ארנון: הוויכוח על דמי הניהול 
הסית מהעיקר - פנסיית המבוטחים

יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכת סוכני הביטוח אמר כי לסוכנים יש ערך מוסף שהאינטרנט אינו מחליף. 
דני גיגי: על המפקחת ליצור מודלים נפרדים לעמלות הסוכנים והיועצים

רב שיח: רגולציה 
בערוצי הפצה 

מנחה:
שי עופרי, יועץ פנסיוני, רול יעוץ פנסיוני; 

מרצה במכללת עדיף

משתתפים: 
דני גיגי, מנהל מחלקת ייעוץ פנסיוני באגף 

ליעוץ ומחקר, בנק הפועלים
יאיר לוינשטיין, בעלים ומנכ"ל הגמל 

והפנסיה, אלטשולר שחם
יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני, 

לשכת סוכני הביטוח

גיליון 
יולי

הופיע

להזמנת המגזין
info@Anet.co.il

הוועידה לחיזוק 
הידע המקצועי
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הידע המקצועי

התרחשו   2014 דצמבר  מחודש 
למעלה מעשרה אירועים משמעותיים 
משבר  בהם  בעולם,  ההון  בשוקי 
הנפט, המשבר ברוסיה וביוון ועוד. על 
לכלכלה,  הספר  בית  חברון,  יניב  פי 
למינהל;  המכללה  האקדמי  המסלול 
מחקר  מחלקת  ומנהל  ראשי  כלכלן 
את  נשואה,   באקסלנס  ואסטרטגיה 
ניתן  אולם  לחזות,  קשה  היה  רובם 
לאחר   – כסף  עשיית  לשם  לנצל  היה 
היא  הטובה  "הדרך  התרחשו.  שהם 
לא לנסות לחזות את המשברים, אלא 
כבר  שהם  לאחר  אותם  לנצל  פשוט 

מתרחשים", הסביר חברון. 
יש  משברים  לחפש  במקום  לדבריו, 
עבור  משבר  "כל  הזדמנויות.  לחפש 
סקטור מסוים מהווה הזדמנות עבור 
סקטור או אוכלוסייה אחרים במקום 

אחר".
הנפט.  משבר  סביב  למשל,  "כך, 

משמעותי  שינוי  בפני  עומדים  "אנו 
של  המרחיבה  המוניטרית  במדיניות 
השנים האחרונות, הצפוי להשפיע על 
שווקי ההון ובעיקר על שוק האג"ח", 
אמר אילן ארצי, בית הספר לכלכלה, 
למינהל;  המכללה  האקדמי  המסלול 

מנהל השקעות ראשי, הלמן אלדובי. 
לאורך  אפסית  "ריבית  לדבריו, 
פיננסים  בנכסים  בועות  יוצרת  זמן 
שנת  בסוף  כי  להניח  סביר  וריאליים. 
2015 או לכל המאוחר בתחילת השנה 
במשק  בריבית  עלייה  נראה  הבאה 
הכמותית  ההרחבה  האמריקאי; 
צפויה להיפסק באירופה לקראת סוף 

."2016
להתמקד  "חשוב  כי  הדגיש  ארצי 

"בעשור האחרון בוצעו סקרי עמיתים 
וכתוצאה  בישראל,  הפנסיה  בקרנות 
התעריפים  הוזלות  נקבעו  מהם 
האחידים המשולמים עבור הכיסויים 
פתח  הפנסיה",  בקרנות  הביטוחיים 
עו"ד גיא קריגר, בית הספר לכלכלה, 
למינהל;  המכללה  האקדמי  המסלול 
מוצרים  אגף  ומנהל  למנכ"ל  משנה 
פנסיה  מבטחים  במנורה  ופיתוח 
נקבעו  וגמל. "התעריפים המעודכנים 
על בסיס עבודה מקצועית של מיטב 
האקטוארים בישראל, ועוגנו בהנחיות 
ההון  שוק  על  הממונה  של  מחויבות 

ביטוח וחיסכון במשרד האוצר". 
אלו  שינויים  פניו  על  כי  אמר  קריגר 
הציבור   – הצדדים  שני  לטובת  היו 
זאת,  עם  הפנסיה.  קרנות  ומנהלי 
טמון  לא  הפנסיה  בקרנות  לדבריו, 

יהיה  האנרגיה  סקטור  כי  חושב  אני 
מכיוון   .2015-2016 של  הסיפור 
שברמת המחירים הנוכחית הסתיימו 
עלייה  צפויה  והפיתוחים,  החיפושים 
לכ-65-70  בחזרה  המחירים  של 
הסביר  יותר",  אף  ואולי  דולרים 
הגדולות  המרוויחות  לדבריו,  חברון. 
חלקי  תעופה,  צרכנות,  חברות  יהיו 
גם  ציין  הוא  ופולימרים.  לרכב  חילוף 
מערכו  כ-7%  איבד  האג"ח  שוק  כי 
וכי גם כאן נפתחה  וחצי,  בתוך חודש 

הזדמנות השקעה בסקטור חלופי.

התאמה  שיאפשרו  נזילים,  בנכסים 
מהירה יותר של תיק ההשקעות למצב 
הלוואות  לרכוש  העת  לא  זו  החדש. 
לרכוש  או  ארוך,  לטווח  סחירות  לא 
נמוכה.  בסחירות  חברות  של  אג"ח 
למדדים  להיצמד  חשוב  במניות  גם 
ולא לחפש מניות  או למניות סחירות 

קטנות", הוסיף. 
יניב חברון: אל תנסו לצפות משברים 

- נצלו אותם 
יניב חברון, כלכלן ראשי ומנהל מחלקת מחקר 

ואסטרטגיה באקסלנס נשואה, מציע דווקא לנצל 
משברים לשם הגדלת הרווחים

ריבית אפסית? כך תנהלו נכון את 
החיסכון הפנסיוני

אילן ארצי, מנהל השקעות ראשי בהלמן אלדובי, 
חוזה שינוי במגמת המדיניות המוניטרית המורחבת 

ועלייה בריבית במשק האמריקאי

כיסויים ביטוחיים בקרנות הפנסיה: 
התזמון הוא המפתח

לאחרונה הוזלו התעריפים האחידים בכיסויים 
הביטוחיים בקרנות הפנסיה.  למרות זאת עו"ד גיא 

קריגר טוען כי לא טמון בהן אוצר

המבנה  "נוכח  שנחשף.  נסתר  מטמון 
האקטוארי של הקרנות, והתבססותן 
הוזלות  הדדית,  ערבות  מנגנון  על 
המשולמים  האחידים  התעריפים 
בקרנות  הביטוחיים  הכיסויים  עבור 
על  בהכרח  משפיעות  הפנסיה 
הפנסיה,  בקרנות  אחרים  פרמטרים 
עו"ד  הסביר  מפתיע",  באופן  חלקם 

קריגר.

ברי  אינם  הקיימים  "המוצרים 
השוואה, ולכן לא ניתן לתת פתרון זהה 
אחידים",  ניהול  דמי  ליצור  או  לכולם 
הספר  בית  ליידנר,   דודי  אמר  כך 
המכללה  האקדמי  המסלול  לכלכלה, 

למינהל; מנכ"ל הראל פנסיה.
לרפורמת  גם  בדבריו  התייחס  ליידנר 
היתה  תכליתם  אשר   ,3 ולתיקון  בכר 
"למרות  אחיד.  פנסיוני  שוק  לייצר 
השוק  בפועל  הללו,  השינויים 
הפנסיוני של ישראל מורכב משלושה 
שוק  קצבתית,  פנסיה  שוק   - שווקים 
שוק  בין  הגמל.  ושוק  מנהלים  ביטוח 

"מצב השוק הפנסיוני כיום לא 
מאפשר דמי ניהול אחידים"

דודי ליידנר טוען כי המוצרים הקיימים בשוק הפנסיוני 
אינם ברי השוואה וכי אין כמעט ניוד בין שווקי הפנסיה 

והביטוח

להיום,  נכון  הפנסיה,  לשוק  הביטוח 
בשוק  ואילו  ניודים  בכלל  כמעט  אין 
הפקדות  של  תנועה  כמעט  אין  הגמל 

חדשות", סיכם.
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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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הוועידה לחיזוק 

הידע המקצועי

 "כל עסק הופך כיום למו"ל, 
במטרה לזכות בחשיפה"

השיווק החדש בעידן הדיגיטלי הינו שיווק באמצעות תוכן שימושי, המעניק ערך ללקוח, כך הסביר בהרצאתו 
רונן מאיר, מנהל תחום דיגיטל, עדיף

הפועם  הלב  הינו  אינטרנט  "אתר 
ובקידום  בשיווק  השקעה  כל  של 
מנהל  מאיר,  רונן  הדגיש  מכירות", 
בהרצאתו  עדיף,  דיגיטל,  תחום 
דיגיטלי  בשיווק  בחידושים  שעסקה 

של עסקים קטנים.
הקטנים  מהעסקים   55%" לדבריו, 
אתר  כלל  מפעילים  אינם  בישראל 

המרכזי  הערוץ  שהינו  אינטרנט, 
בכלל,  ולשיווק  דיגיטלי  לשיווק 
בשיווק  השקעה  כל  של  הפועם  הלב 

ובקידום מכירות". 
מאיר הסביר כי "שם המשחק בעידן 
הדיגיטלי הוא שיווק באמצעות תוכן. 
או  במאמרים  בהכרח  מדובר  לא 
שנותן  שימושי  בתוכן  אלא  בכתבות, 

ערך ללקוח פוטנציאלי וללקוח קיים", 
הדגיש.

כל  למעשה  "הלכה  כי  הבהיר  מאיר 
גדול כקטן, הופך לבית הוצאה  עסק, 
לאור )מו"ל( המפיץ בערוצים השונים, 
שתחולל  בחשיפה  לזכות  במטרה 
ולדפי  לאתר  אפקטיבית  תנועה 

נחיתה בתוכו".

עו"ד )רו"ח( אמיר גבאי מתח ביקורת 
משה כחלון,   על רפורמת שר האוצר, 
לסוכני  קרא  הוא  הפנסיוני.  בשוק 
ויועצי הביטוח להשמיע את דברם על 
תסתכם  לא  כחלון  ש"רפורמת  מנת 
שבסופו  כיסאות  משחק  בעוד 
כיסא  ללא  יוותרו  לפנסיה  היוצאים 
נוח להתרווח עם יציאתם לגמלאות".

כחלון  מציע  התחרות,  הגברת  "בשם 
לקחת את המונופול על תחום תשלום 
הקצבאות מידיהן של חברות הביטוח 
מתחום  נתח  ולתת  הפנסיה  וקרנות 
זה לידיהן של החברות לניהול קופות 
שהשחקנים  היא  הבעיה  הגמל. 
מחזיקים  הפנסיוני,  בשוק  הגדולים 
פנסיה  בקרן  גם  ביטוח,  בחברת  גם 
ולכן  גמל  קופות  לניהול  בחברה  וגם 
אמיתית",  תחרות  כאן  תתקיים  לא 
אפשרי  פתרון  כי  וציין  גבאי  הסביר 
פתיחת  להיות  יכול  התחרות  לעידוד 
בפני  הקצבאות  תשלום  תחום 

שחקנים פיננסיים גדולים מחו"ל.
על  ביקורת  גבאי  מתח  בנוסף 
למבוטחים  לאפשר  כחלון  כוונת 
שנצברו  קטנים"  "סכומים  למשוך 
בחשבונותיהם, כדי לייעל את פעילות 

קצבת  גובה  את  למקסם  "ניתן 
החלטות  קבלת  ידי  על  הפנסיה 
החיסכון  שנות  במהלך  נכונות 
כך  הזקנה",  קצבת  לקבלת  ובסמוך 
פנסיה  סמנכ"ל  דיאז,   שולי  אמרה 

בפסגות בית השקעות.
דיאז הסבירה כי קרן פנסיה חדשה 
הכולל  פנסיוני,  ביטוח  מוצר  היא 
הפרישה  שלאחר  לתקופה  חיסכון 
ביטוחיים  כיסויים  וכן  מעבודה, 
לביטוח  העבודה  שנות  במהלך 
החוסך  "בהגיע  נכות.  וקצבת  חיים 
פנסיה  לו  תיקבע  הפרישה  לגיל 
חודשית, שתחושב בהתאם לסכום 
שבחר  הפרישה  ולמסלול  שצבר 
שארית  למשך  לו  תשולם  והיא 

חייו", ציינה.
הבוערים  הנושאים  אחד  לדבריה, 
הזקנה  פנסיית  הינו  הפנסיה  בתחום 
בגיל  החוסך  זכאי  יהיה  לה  הנמוכה 
"ביצוע  בו.  לטפל  יש  ולכן  פרישה, 
והתנהלות  תכנון  וכן  ובקרה  מעקב 
ועד  העבודה  שנות  במהלך  נכונה, 
גובה  את  להגדיל  עשויים  לפרישה, 
החוסך",  שיקבל  הזקנה  פנסיית 

הסבירה. 

קופות הגמל. לדברי גבאי, כדי להיטיב 
עדיף  הארוך,  בטווח  החוסכים  עם 
גיל  לאחר  רק  למשוך  להם  לאפשר 
נוטים  אנשים  הפנסיה,  סף  "על   .60

להתנהג בצורה אחראית יותר", טען.
מידי  לקחת  לכוונה  גם  התייחס  גבאי 
להציע  האפשרות  את  המעסיקים 
למקום  הצטרפותם  עם  לעובדיהם, 
הפרשות  של  שונים  מודלים  העבודה, 
המוחלטת  הבחירה  את  ולתת  לפנסיה 
לעובדים  הפנסיוני  ובחיסכון  בביטוח 
שכן  חדש,  דבר  שום  כאן  "אין  עצמם. 
עובד  כל  רשאי  החוק  פי  על   2005 מאז 
לבחור באופן עצמאי בביטוח ובחיסכון 
אמר  הוא  עליו",  המועדפים  הפנסיוני 
והדגיש כי "יש לתת בידי ציבור החוסכים 
בקבלת  לו  שיסייעו  פרקטיים  כלים 

החלטות פיננסיות באופן עצמאי".

"על הסוכנים להגיב עכשיו לרפורמת 
כחלון, כדי שלא תסתיים במראית עין 

בלבד"
עו"ד )רו"ח( אמיר גבאי טען כי רפורמת שר האוצר 

בשוק הפנסיוני, כפי שהוצגה, לא תגביר את התחרות 
בענף ואף עלולה לפגוע בפורשים

"תכנון, ביצוע ומעקב נכונים עשויים 
להגדיל את הפנסיה"

שולי דיאז, סמנכ"ל פנסיה בפסגות בית השקעות, 
הציגה את הגורמים המשפיעים על גובה קצבת 

הזקנה. "יש לטפל בפנסיות הזקנה הנמוכות שיקבלו 
הפורשים"

השונים  הגורמים  את  פירטה  דיאז 
הזקנה:  פנסיית  מחושבת  פיהם  על 
גיל  הפורש;  מין  החיים;  תוחלת 
גובה  שינוי   – הפנסיה  קבלת  תחילת 
הקצבה החודשית, כתוצאה מהקדמה 
פנסיית  הפנסיה;  קבלת  דחיית  או 
או  הגדלת  השפעת   – פנסיונר  שאירי 
על  הפנסיונר  שארי  פנסיית  הקטנת 
גובה הקצבה החודשית; פער הגילאים 
מינימום  הבטחת  משך  הזוג;  בני  בין 
סביבת   - ריבית  הנחת  קצבאות; 
הקצבה  על  משפיעה  בפועל  הריבית 

העתידית.
כי  והדגישה  דיאז  שבה  לסיכום, 
פנסיית  בגובה  לשלוט  יוכל  החוסך 
הזקנה שיקבל עם פרישתו לגמלאות, 
בעזרת תכנון פנסיוני נכון - בהתחשב 

בכל הפרמטרים שהוזכרו.



clalcollege@clal-ins.co.il לפרטים והרשמה שלח/י מייל
וציין/י את פרטי ההדרכה המבוקשת או פנה/י אל מפ"ע כלל ביטוח במרחב שלך

 חודש 
יולי

*התכנית מיועדת לסוכני/ות כלל ביטוח בלבד
*מספר המקומות מוגבל, אנא הזדרזו והרשמו

college כלל
מרכז הדרכה לסוכני כלל ביטוח

בתכנית

סוכן/ת יקר/ה,
 

אנו שמחים להציג בפניך את תכנית ההדרכה של כלל ביטוח לחודש יולי 2015.
החודש נתמקד במגוון נושאים מקצועיים בתחום ביטוח פנסיוני וביטוח כללי.         

הדרכה טכנולוגית
כללנט דף הבית	 
שאילתות ביטוח חיים, פנסיה וגמל 	 

 מרחב חיפה והצפון
22.7 | יום רביעי | 9:30 | שדרות הפלים 2, חיפה, חדר הדרכה קומה 5

 מרחב ירושלים והדרום
6.7 | יום שני | 9:00 | דרך יפו 97, ירושלים, חדר הדרכה במרחב קומה 9

 מרחב חיפה והצפון
7.7 | יום שלישי | 9:30 | שדרות הפלים 2, חיפה, חדר הדרכה במרחב, קומה 5

 סניף ב"ש
16.7 | יום חמישי | 9:00 | מלון לאונרדו, הנרייטה סולד 4, באר שבע

פוליסת דירה וכיסוי סייבר
הצגת הפוליסה	 
חוקיות עסקית	 
כיסוי סייבר	 

 מרחב מרכז
 20.7 | יום שני | 9:30 | ראול ולנברג 36, קריית עתידים, מגדל 8, תל אביב,

חדר הדרכה ערבה קומה 5
 מרחב ירושלים והדרום

22.7 | יום רביעי | 9:00 | דרך יפו 97, ירושלים, חדר הדרכה קומה 9

סוגיות משפטיות בביטוח פנסיוני
 היבטים רגולטוריים בתחום 	 

השיווק הפנסיוני
 התיישנות, התרשלות ואחריות	 

סוכן הביטוח
יורשים ומוטבים – טיפים מעשיים	 



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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בחברת  בכיר  שותף  חיים,  מר  גיא 
הייעוץ האסטרטגי פי.או.סי; לשעבר 
הביטוח,  סוכני  לשכת  אסטרטג 
בשאלה  ופתח  השיח  רב  את  הנחה 
ריווחי  בטכנולוגיות  השימוש  כיצד 

לסוכן?
חדשנות  של  בעולם  נמצא  "הביטוח 
ההזדמנויות  מרחב  שבו  טכנולוגית, 
עמיר  אמר  האיומים",  ממרחב  גדול 
הפנסיונית  המסלקה  מנכ"ל  טל, 
מבית Swiftness. "בשנים האחרונות 
התפתחות  בקצב  להאצה  עדים  אנו 
להקל  הבאים  הטכנולוגיים,  הכלים 
עלינו. עם זאת, הצורך באיש המקצוע 

לא משתנה", הוסיף.
ארנט  ושותף  מנכ"ל  דהאן,  קובי 
"החדשנות  טכנולוגיים:  פתרונות 
הטכנולוגית מאפשרת להגיע ל-1,000 
במקום  כפתור  בלחיצת  לקוחות 
הטכנולוגיה  טלפון.  שיחות  ב-1,000 

משפרת באופן ניכר את התפעול".
מערכות,  ביט  כלל  מנכ"ל  ארזי,  גיל 
עם  נפגשים  רבים  "סוכנים  כי  ציין 
הלקוחות שלהם פעם בשלוש, ואפילו 
בשל  שנוצר  לוואקום  שנים.  עשר, 
המחסור בזמן הפנוי, נכנסים סוכנים 
אחרים. הטיפול בלקוח מורכב מכמה 

וכיום  במקביל,  שמתבצעות  חוליות 
המהווה  אחד,  ערוץ  היא  המערכת 
השירות  במתן  משמעותי  קיצור 

והמכירה".
מגזרים  מנכ"לית  שמחון,  בן  גלית 
בנושא  יועצת  אקליפטוס;  ויו"ר 
כי  חידדה  ושיווק,  אסטרטגיה 
בכלים  משתמשים  "הלקוחות 
חייבים  הסוכנים  גם  ולכן  דיגיטליים, 
הטכנולוגיה  בהם.  להשתמש 
מאפשרת לפתוח אתר או בלוג אישי, 
תוכן.  באמצעות  שיווק  טיפים,  עם 
התכנים  את  שותלים  האלגוריתמים 
בביטוח,  שמתעניינים  לקוחות  אצל 
כך שהסוכן מוצג באופן אמין ומבסס 
כך,  בתחום.  כמומחה  מעמדו  את 
עם  קשר  על  שומרים  קבוע,  באופן 
הלקוח, ויוצרים קהילה סביב האתר. 
ולא   PULL של  היא  האסטרטגיה 
PUSH - לא מוכרים מוצר, לא דוחפים 

יותר, אלא מושכים את הלקוח".

"להתאים את עצמנו למהפכה"
מהפכה  מתרחשת  "בענף  כי  ציין  טל 
עם  להיות  חשוב  ולכן  טכנולוגית, 
היד על הדופק ולהתאים את עצמנו. 
יזמים פרטיים וגם הרגולטור מנצלים 

דברים  לשנות  בשביל  המהפכה  את 
הטכנולוגיים  החידושים  בשוק. 
נותנים סט כלים המסייעים במימוש 

השינויים שהסוכנים רוצים לבצע".
מערכות  קיימות  דהאן,  לדברי 
להגביר  שיכולות  ואפליקציות 
מומלץ  אולם  הסוכן,  רווחיות  את 
להשתמש בהן באמצעות מיקור חוץ. 
"כדאי לקחת מישהו מקצועי שיוציא 
עבורך את עיתון הלקוחות, וגם יפיצו. 
נסיעה  זמן  או, למשל, במקום לבזבז 
מקוון,  סרטון  לו  שולחים  ללקוח, 
שולח  הסוכן  המלא  הטופס  ואת 

למסלקה".
טל הוסיף כי "המסלקה מסירה המון 
תהליך  את  ומקצרת  מכירה  חסמי 
פגישה  לפני  הסוכן  של  ההתארגנות 
זהו   – לכולם  נגיש  המידע  לקוח.  עם 
היה  המידע  בעבר  כי  לסוכן  סיכון 
הזדמנות  גם  זו  אבל  לו,  רק  נגיש 

להפוך למקצוען".
לדברי דהאן, "חשוב להיות היברידי, 
מצד אחד לאפשר ללקוח להיות נגיש 
על  להקפיד  שני  ומצד  לאפליקציות 

יחס אישי".
מתמודדים  כיצד  בר-חיים,  לשאלת 
החידושים  את  לאמץ  הצורך  עם 

הסוכן  בו  בשוק  חברה,  כל  של 
ארזי  השיב  חברות,  מספר  עם  עובד 
כל  פני  על  מפוזרים  הלקוחות  כי 
שירות  לתת  צריך  והסוכן  החברות, 
צריך  היום  "סוכן  הלקוחות.  לכל 
שעומדים  הכלים  מגוון  על  להסתכל 
שהכי  הכלים  את  ולבחור  לרשותו 
מתאימים לו ברמה אישית, לאמץ את 

מה שמביא לו הכי הרבה תועלת".
הביטוח  "חברות  הגיבה:  שמחון  בן 
הם  הלקוחות  הסוכן,  סביב  יפרפרו 

של הסוכן, ולכן הכוח אצלו".
את  נותנת  "המסלקה  כי  ציין  טל 
בלי.  ולהרגיש  עם  ללכת  האפשרות 
בתהליך  לעבוד  מאפשר  המסלקה 
את  הלאה  שמעביר  מרכזי,  עבודה 

המידעים".
של  היתרונות  "אחד  סיכם:  דהאן 
סוכן  ברוקר.  להיות  הוא  הסוכן 
מסוימת  ביטוח  חברת  עם  שעובד 
של  ולא  שלה  סוכן  בעצם  הוא 
הלקוח. אולם, כאשר יש כלי טכנולוגי 
שמאפשר לסוכן לערוך השוואה, הוא 
הופך להיות נציג של הלקוח. הסוכנים 
הדובדבנים  את  לאסוף  צריכים 
של  לאינטרס  ולדאוג  החברות  מכל 

לקוחותיהם".  

סוכן היברידי בעולם דיגיטלי
"הביטוח נמצא בעולם של חדשנות טכנולוגית, בו מרחב ההזדמנויות גדול ממרחב האיומים", אמר עמיר טל, 

מנכ"ל המסלקה הפנסיונית, ברב שיח שעסק בכלים הדיגיטליים העומדים לרשות הסוכן

רב  שיח – סוכן דיגיטלי 
וחדשנות טכנולוגית

מנחה: 
גיא מר חיים, שותף בכיר בחברת הייעוץ 

האסטרטגי פי.או.סי; לשעבר אסטרטג 
לשכת סוכני הביטוח

משתתפים: 
עמיר טל, מנכ"ל המסלקה הפנסיונית

גיל ארזי, מנכ"ל כלל ביט מערכות
קובי דהאן, מנכ"ל ושותף ארנט פתרונות 

טכנולוגיים
גלית בן שמחון, מנכ"לית מגזרים ויו"ר 

אקליפטוס; יועצת בנושא אסטרטגיה ושיווק

הוועידה לחיזוק 
הידע המקצועי
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 עקיבא קלימן: "על הרגולטור לקבוע רצפה 
לדמי הניהול"

מנכ"ל תמורה ויו"ר פורום מנהלי ההסדרים אמר כי למען הבטחת הפנסיות יש לקבוע רצפה לדמי הניהול

לדמי  רצפה  לקבוע  צריך  "הרגולטור 
קלימן,  עקיבא  אמר  כך  הניהול", 
מנהלי  פורום  ויו"ר  תמורה  מנכ"ל 
צעד  לדבריו,  הפנסיוניים.  ההסדרים 
כי  לוודא  מנת  על  הכרחי  הינו  זה 

לציבור תהיה פנסיה ראויה בפרישה.
החוסכים,  רוב  עבור  כי  ציין  הוא 
באיכות  משמעותית  ירידה  צפויה 
שהם  הנמוכה  הפנסיה  בשל  החיים 

ממוצע  "חוסך  לקבל.  עתידים 
ממשכורתו  כ-40%  רק  לקבל  עתיד 
הפנסיות  עתיד  אולם,  האחרונה. 
כלים  יש  למדינה  גורל:  גזירת  אינו 
 לדאוג לשפר את המצב", גרס קלימן.

דמי  להורדת  כי  ציין  הוא  זאת,  עם 
 – שני  צד  גם  יש  והטיפול  הניהול 
ובעיקר  הביטוח,  בתחום  העובדים 
של  שירידה  בטוח  "לא  הסוכנים. 
הניהול  בדמי  פרומיל  חמישה 
יש  האם  הבעיות.  את  תפתור 

עמלתו  את  להוזיל  אפשרות  לסוכן 
הוא  היום  כאשר  פנסיה,  בקרן 
הנמוך  חודשי  עמלה  סכום  מקבל 
קלימן. הקשה  שווארמה?",   ממנת 
בין  היא  כיום  העובד  של  "הבחירה 
אחת  נבדלות  שלא  פנסיה  קרנות 
מאפשרת  לא  המדינה  מהשנייה. 
לעובד זכות בחירה אמיתית שתבטיח 
יום,  של  בסופו  ראויה.  פנסיה  לו 
נשאר  הוא  הלאומי,  הביטוח  למרות 
ימי  כל  במשך  שחסך  מה  עם  לבד, 

חייו", סיכם. 

הניהולי  הייעוץ  חברת  מנכ"ל 
כי  אמר  רבין,  אליעוז  פשוט,  דבר 
בישראל  הניהולית  הבירוקרטיה 
זאת.  לצמצם  ויש  בניירת  עמוסה 
המסמכים  עודף  את  השווה  רבין 
יתר,  השמנת  למגפת  הבירוקרטיים 
המסכנת את בריאותה של האנושות.

"כל אזרח מודרני נחשף לניירת רבה, 
גורלו  את  הקובעת  מובנת,  בלתי 
רכושו, בריאותו, השכלתו  ואת עתיד 
וזכויותיו. החל מסוף המאה הקודמת 
החלו מסמכים אלה להעלות שומנים, 
רבין.  תיאר  וגדל",  הולך  ועוביים 
בעולם,  ממשלות  כי  הוסיף  הוא 
 OECD-ה ארגון  ואפילו  רגולטורים 
העולמי  מהתל"ג  כ-20%  כי  קבעו 
מיותרת. בירוקרטיה  על   מתבזבז 

פשוטים  הופכים  חיינו  היו  כמה  "עד 
ובנות  מובנות  וזכויותינו  יותר, 
הרזיית  העולם  עבר  לו  יותר  השגה 

מסמכים?", הקשה רבין.
של  היתר  להשמנת  התרופה  לדבריו, 
פישוט  של  תהליך  היא  הבירוקרטיה 

מאיימת  הטכנולוגית  "ההתפתחות 
להפוך את תעשיית הביטוח על פניה 
מעל  מרחפים  גדולים  שאלה  וסימני 
נרחבים  חלקים  של  הקיום  זכות 
משרשרת הערך הביטוחית", כך אמר 
אלון  שילד,  דיוויד  קבוצת  מנכ"ל 
קצף. לדבריו, הטכנולוגיה תחייב את 
אך  התאמות,  לבצע  הביטוח  חברות 
חיוניותם  את  לחסל  צפויה  לא  היא 

של סוכני הביטוח.
הביטוח  חברות  כיצד  תיאר  קצף  
ליצרנים  מקומן  את  יפנו  הקלאסיות 
החברתיות.  ולרשתות  דיגיטליים 
תהיינה  החדשות  הביטוח  "חברות 
הרשתות החברתיות, דוגמת פייסבוק 
ברחבי  פרוסות  הון,  בעלות  הן  וגוגל. 

העולם, מחזיקות במידע עלינו". 
הוא הוסיף כי כבר כיום ישנם תחומים 
סוכן,  של  סיוע  מצריכים  שלא 
הפוליסות  שיצרו  השינוי  כדוגמת 
וביטוח  הרכב  בביטוח  הסטנדרטיות 
נרחבים  זאת, חלקים  הבריאות. "עם 
לסוכן  לפנות  יעדיפו  עדיין  מהציבור 
לעצמם  לאפשר  מנת  על  ביטוח, 
שקט נפשי. בנוסף, מוצרים ביטוחיים 
לשוק,  שייכנסו  וחדשים,  מורכבים 

ניהולי, שהכרחי דווקא בסביבה רווית 
הבירוקרטיה  את  ההופכת  רגולציה, 

לעיקר ואת השרות למבוטח לטפל. 
המקובלת  המתודולוגיה  "זוהי 
מסיבית  הרזיה  לביצוע  בעולם  כיום 
ולשחרור  מיותרת  בירוקרטיה  של 
המסחר  התעשיות,  לטובת  משאבים 
רבין.  הסביר  האזרח",  ורווחת 
מסיבית  הרזיה  תכנית  על  לדבריו, 
בישראל  הביטוחית  לבירוקרטיה 
להתמקד בעיקר במסמכים ההולכים 
למעשה  המבטאים  ומתעבים, 
אנכרוניסטיים  מסורבלים,  תהליכים 

ומעיקים.

 "חייבים לצמצם את 
הבירוקרטיה הביטוחית"

אליעוז רבין משווה את עודף המסמכים והניירת 
לתופעת ההשמנה וקורא להחזיר את תשומת הלב 

לשירות למבוטחים

"הטכנולוגיה תחייב שינוי בחברות 
הביטוח אך לא תחסל את הסוכנים"

אלון קצף, מנכ"ל קבוצת דיוויד שילד, אמר 
כי בהתבסס על אי התקיימותן של תחזיות 

אפוקליפטיות, הציבור עדיין יזדקק לסוכני הביטוח

לסוכנים  לפנות  לציבור  יגרמו 
ציין. הסברים",  לקבלת   מומחים 

ההיסטוריה  לאורך  כי  הבהיר  הוא 
אפוקליפטיות  תחזיות  מעט  לא  היו 
החור  כדוגמת  העולם,  על  שאיימו 
ועוד,  הארץ  כדור  התייבשות  באוזון, 
אך לפי שעה אף אחת מהן לא הביאה 
על  נתבונן  "אם  האנושות.  לחורבן 
של  בדיגיטליזציה  ההתמתנות  מגמת 
סוכני הנסיעות, דעיכתו של פייסבוק 
המוגבלת  וההצלחה  ווטסאפ  לעומת 
של מרבית האפליקציות הסלולריות, 
נבין כי התאמות נכונות יכולות להביא 
הביטוח,  סוכני  של  להישרדותם 
סיכם  הטכנולוגית",  הקדמה  למרות 

קצף. 
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 "חישוב הזכאות לביטוח סיעודי – 
על פי מהות ולא כמות"

עו"ד ג'ון גבע סקר את הוראות הפיקוח על ביטוחי הסיעוד: "ביצוע חלקי של 
פעולות על ידי מבוטח אינו אומר שהוא מסוגל לבצע את הפעולה"

לכלכלה,  הספר  בית  גבע,  ג'ון  עו"ד 
למינהל;  המכללה  האקדמי,  המסלול 
של  המשפטי  והיועץ  לביטוח  מומחה 
התייחס  הביטוח,  סוכני  לשכת  חברי 
ההון,  שוק  אגף  על  הממונה  לעמדת 
מינואר  באוצר  וחיסכון  ביטוח 

האחרון. 
"מקרה ביטוח סיעודי יכול להתרחש 
מבריאות  סובל  מבוטח  כאשר 
ממחלה,  כתוצאה  ירודים,  ומתפקוד 
אשר  בריאותי,  מליקוי  או  מתאונה 
בגינם הוא אינו מסוגל לבצע בכוחות 

מהפעולה",   50% לפחות  עצמו 
הסביר גבע.

ביטוח  חברות  ישנן  כי  ציין  הוא 

שחילקו את ביצוע הפעולות היומיות 
פעולות.  לתתי   )ADL( החיוניות 
חלקי  שביצוע  לכך  הביאה  זו  "שיטה 
לא  מהפעולות  יותר  או  אחת  של 
מהווה אי ביצוע של הפעולה כולה. כך, 
עצמם  מצאו  רבים  סיעודיים  חולים 
במצב של היעדר כיסוי ביטוחי בטענה 
'מקרה  להגדרת  עונים  אינם  שהם 

הביטוח'".
לתתי  חלוקה  הממונה,  עמדת  פי  על 
פיהן  על  דווקני  ותחשיב  פעולות 
המבחן  את  מתוכן  לרוקן  עשויים 

המהותי של יכולת ביצוע הפעולה.
הממונה  התייחסה  אליהן  הפעולות 
סיעודי  לביטוח  פוליסה  כי  מחייבות 
הנמצא  לאדם  כלכלית  תמיכה  תיתן 
במצב סיעוד, בו הוא זקוק להשגחה 
הפעולות  את  לבצע  יכול  שאינו  או 
לקום  הבאות:  החיוניות  היומיות 
ולהתפשט,  להתלבש  ולשכב, 
להתרחץ, לאכול ולשתות, לשלוט על 

סוגרים ולנייד את עצמו.
לבצע  יכול  אינו  מבוטח  "אם 
הוא  הפעולות,  שש  מתוך  שלוש 
מתגמול  מ-50%  פחות  ללא  זכאי 
מקרה  כן,  כמו  החודשי.   הביטוח 
בפעילותו  מפגיעה  הנובע  ביטוח 
וירידה  המבוטח  של  הקוגניטיבית 
שמקורה  האינטלקטואלית  ביכולתו 
דמנטיות  בצורות  או  באלצהיימר 
ב-100%  המבוטח  את  תזכה  שונות, 
הוסיף  החודשי",  הביטוח  מתגמול 

גבע. 

מציב  הנמוכות  הריביות  "עולם 
הכסף  להשקעת  מורכבים  אתגרים 
בית  רונאי,  יגאל  פתח  ארוך",  לטווח 
למינהל.  במכללה  לכלכלה  הספר 
שתאפשר  תשואה  לייצר  מנת  "על 
לשמור על ערך ויציבות התיק, נדרשת 
אלטרנטיביים.  אפיקים  על  מחשבה 
נדל"ן, שהופך בשנים  הינו  אחד מהם 
אחרונות כלי מרכזי בתיק ההשקעות: 
)שותפות  יזמי  בנדל"ן  השקעה 
או  דירה   - מניב  ונדל"ן  בפרויקט( 

משרדים להשכרה", הסביר רונאי.
לתשואה  יביא  יזמי  נדל"ן  לדבריו, 
אך  ל-15%,   12% בין  שנעה  גבוהה, 
נדל"ן  לעומתו,  גבוה.  סיכון  בו  יש 
ל-8%,   3% יציבה,  יביא תשואה  מניב 
כדי  ניהול  ומשאבי  ידע  גם  יידרש  אך 

שההשקעה תצליח.
לישראל  נכנסה   2005 משנת  "החל 
למשקיעים  המאפשרת  אופציה, 

ועליית  אחד  מצד  הריבית  "ירידת 
תוחלת החיים מצד שני עלולות לפגוע 
בעתיד,  הגמלאים  שיקבלו  בפנסיה 
הללו",  הקשיים  על  להתגבר  ניתן  אך 
הספר  בית  סנדרוב,  אפי  רו"ח  אמר 
המכללה  האקדמי  המסלול  לכלכלה, 
למינהל; משנה למנכ"ל ומנהל כספים 
וקופות  פנסיה  קרנות  מקפת  מגדל   -

גמל.
סנדרוב הסביר כי "בשנים האחרונות 
בעקומי  מתמשכת  לירידה  עדים  אנו 
מרץ  בסוף  לשיאה  שהגיעה  הריבית, 
מסוימת  עלייה  חלה  )מאז   2015
קצרים  שלטווחים  באופן  בעקום( 
מדד  צמודת  ריבית  בישראל  שוררת 
עולמית.  כלל  תופעה  זוהי  שלילית. 
החיים,  תוחלת  להתארכות  בנוסף 
גם  להתארך  להמשיך  צפויה  אשר 
שמקדם  היא  התוצאה  בעתיד. 
ההמרה לגברים בני 67, שהיה 147 ב- 
ל-190   2008 משנת  החל  עלה   ,1995
220- ועלול להגיע בעתיד לטווח של 

240", הוסיף. 

ישיר  לא  באופן  להשקיע  קטנים 
נדל"ן  ויקרים של  גדולים  בפרויקטים 
נוספת  אפשרות  ריט.  הנקראת  מניב, 
הון  קרנות  או  פרטיות  קרנות  היא 
משקיעות  פרטיות  קרנות  סיכון: 
ציבוריות  שאינן  חברות  של  במניות 
או לחילופין רוכשות שליטה בחברות 
ציבוריות, כשהתשואה המצופה הינה 
15%-10%", המשיך רונאי, "ובקרנות 
הינה  המצופה  התשואה  סיכון,  הון 
כ-20% בהינתן רמת הסיכון הגבוהה".

השקעות בנדל"ן לשמירה על ערך 
ויציבות התיק 

יגאל רונאי, בית הספר לכלכלה, המסלול האקדמי 
המכללה למינהל, טוען כי בעולם של ריביות נמוכות 
נדרשת מחשבה על אפיקים אלטרנטיביים על מנת 

להגדיל את התשואה

אפי סנדרוב: צעדים להגדלת 
הפנסיה העתידית

רו"ח אפי סנדרוב קרא לעודד חוסכים להצטרף 
לתכנית פנסיה בגיל מוקדם ולהגדיל משמעותית את 

ההפרשות

תחלופה  יחס  על  לשמור  מנת  על 
בכבוד  לחיות  לאזרחים  שיאפשר 
הציע  סנדרוב  הפרישה,  גיל  לאחר 
פנסיה  לתכנית  צעיר  בגיל  להצטרף 
כספי  את  למשוך  שלא  ולהקפיד 
ההפרשות  את  להגדיל  הפיצויים; 
שנעשה  לשינוי  בדומה  השוטפות, 
הוותיקות;  הפנסיה  לקרנות  ביחס 
לטווח  מחיסכון  הפרשות  להסיט 

בינוני לחיסכון לטווח ארוך. 
בקרנות  כי  סנדרוב  הרגיע  לסיכום 
איזון  מנגנון  קיים  החדשות  הפנסיה 
אקטוארי מובנה והחשש שקרן פנסיה 
חדשה כלשהי תפשוט את הרגל הוא 

בגדר בלתי אפשרי. 



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.

גיליון מס' 840 | יום ה', ט"ו בתמוז ן התשע"ה | 2.7.2015

14
הוועידה לחיזוק 

הידע המקצועי

האוצר: תקנות הדיווח החדשות 
יפתרו כשלים בהעברת הכספים 

חגי בנימין, מנהל צוות הפנסיה באגף שוק ההון, 
הציג את הפתרונות לבעיות העיקריות בתחום 

הדיווח

"התאמת הפנסיה ללקוח מוכיחה 
מקצועיות ופותחת הזדמנויות"

שמוליק מיוני, סמנכ"ל מכירות חיסכון ארוך טווח 
ופיננסים במגדל, קרא לסוכנים להציג בפני הלקוחות 

מגוון אפשרויות חיסכון ולא להסתפק במסלול אחד

היא  באוצר  ההון  שוק  אגף  "מטרת 
שכל דיווחי המעסיקים יועברו בצורה 
אמר  כך  וברורה",   פשוטה  אחידה, 
צוות פנסיה באגף  חגי בנימין, מנהל 
שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד 

האוצר.
הדיווח  תקנות  את  סקר  האוצר  נציג 
בינואר  לתוקפן  שייכנסו  החדשות 
בדיווח  המעסיקים  את  ויחייבו   2016
ההפרשות  אודות  וממוכן  אחיד 
באופן  העובדים.  של  הפנסיוניות 
לזכויותיו  מודע  יהיה  עובד  כל  זה, 
הקרנות  בכל  "התנאים  ולהפקדותיו. 
תתנהל  ביניהן  והתחרות  שווים  יהיו 
ובשירות  שהשיגו,  התשואה  בהצגת 

טוב ואמין לעובדים", הוסיף. 
יחולו  התקנות  כי  הזכיר  בנימין 

"הלקוח הממוצע חסר ידע מקצועי על 
הפנסיוני",  חסכונו  את  למקסם  מנת 
פתח שמוליק מיוני, סמנכ"ל מכירות 
במגדל,  ופיננסים  טווח  ארוך  חיסכון 
"ההחלטות שיעשו עבורו סוכני ויועצי 
בני  וחיי  חייו  על  ישפיעו  הביטוח 

משפחתו."
בחירה  של  עניין  היא  הפנסיה  "קרן 
וקיימות אפשרויות רבות, המותאמות 
הלקוח",,  של  האישיים  למאפייניו 
יעוץ  מתן  "באמצעות  מיוני.  הסביר 
להוכיח  תוכלו  אישית,  ומותאם  נכון 
הזדמנויות  ולפתוח  מקצועיותכם  את 
להעמקת הקשר העסקי גם עם שאר 

בני משפחתו".
נגזר  הביטוחי  הכיסוי  כי  אמר  מיוני 
מהשכר המבוטח, לפי שיעור הפרשות 
 10% בין  לנוע  שיכול  התגמולים 
תאפשר  מלאה  "התאמה  ל-14.5%. 

עובדים   10 של  מעסיקים  על 
הן   2017 מינואר  והחל  ויותר, 
קטנים.  מעסיקים  לגבי  גם   יופעלו 
העיקריות  לבעיות  התייחס  הוא 
 - הדיווח   בתחום  כיום  הקיימות 
הכספים;  העברת  אחידות;  חוסר 
של  מיידי  דיווח  אי  מפוצל;  דיווח 
והציג   – כספים  משיכת  הקרנות; 
באמצעות  לפתרונן  הדרכים  את 

התקנות החדשות. 

שכר  את  התואם  ביטוחי  כיסוי 
התאמה  אין  בו  במקום  המבוטח. 
לחילופין  או  ביטוחי  חוסר  נוצר   –
והסביר  ציין  מיותרת",  עלות  נגבית 
בגובה  לבחור  יכול  הפנסיונר  כי 
לאחר  לשאריו  שתשולם  הקצבה 
שאירים  ללא  עמית  במקביל,  מותו. 
זה  כיסוי  רכישת  על  לוותר  יוכל 
גם  כך  הזקנה.  פנסיית  את  ולהגדיל 
לגבי הבטחת תשלומים בגיל פרישה 
 240 או   180  ,120  ,60 של  לתקופה 

חודשים. 
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חדשות ביטוח15

פלוג: חובה להעלות את גיל הפרישה 
לנשים

נגידת בנק ישראל אמרה כי מדובר בצעד שנועד להבטיח חיסכון פנסיוני ראוי 
לפורשות ושללה טענה כי הוא יביא לגידול בשיעור האבטלה של נשים מבוגרות

נגידת בנק ישראל, ד"ר קרנית פלוג, 
אמרה אתמול )ד'( כי יש להעלות את 
גיל הפרישה של הנשים. בכנס בנושא 
'העלאת גיל הפרישה לנשים' שנערך 
גיל  העלאת  כי  פלוג  אמרה  בכנסת, 
הפרישה ל-64 שמתוכננת להתרחש 
בצורה  להגדיל  צפויה  ב-2017, 
התעסוקה  שיעור  את  משמעותית 
להעלותו  ויש  מבוגרות,  נשים  של 
כדי להבטיח חיסכון פנסיוני והכנסה 

הולמת לפורשות.
גיל  העלאת  את  שנקדים  "ככל 
זאת  לעשות  יהיה  ניתן  הפרישה 
שיאפשר  יותר,  מדורג  בהליך 
להתאים  ולעובדים  למעסיקים 
עצמם ולהיערך לשינוי מבעוד מועד, 
גיל  עד  הולמת  תעסוקה  ולהבטיח 
הולם  פנסיוני  וחסכון  הפרישה, 
לאחריה", הסבירה הנגידה. לדבריה, 
טיפול  תוך  להתרחש  השינוי  על 
נשים  תעסוקת  לעידוד  משלים 
"דרוש  התכנית  כדוגמת  מבוגרות, 
ותיקים  לאזרחים  שהמשרד  ניסיון" 

השיק. 
ידי  הנגידה הצדיקה את טענתה על 
כך שאמרה כי למרות שישנם מקרים 
למצוא  מתקשים  מבוגרים  בהם 
ששיעור  מלמדים  הנתונים  עבודה, 
מחיפוש  ההתייאשות  או  האבטלה 
העלאת  בעקבות  גדלו  לא  עבודה 
הפרישה  גיל  "העלאת  הפרישה.  גיל 
את  הגדילה  ל-62  מ-60  לנשים 

נשים  של  השכר  ותוואי  התעסוקה 
לאחר  מיד  והביאה,   60-61 בגילאי 
נקודות  כ–4.3  של  לעלייה  השינוי, 
שכירות  נשים  בתעסוקת  אחוז 
מיד  האפקט  זהו   .61–60 בגילאי 
לאחר השינוי, כשבדו"ח בנק ישראל 
ל-2013 הראינו שהאפקט המתמשך 
גדול אף יותר", הסבירה פלוג. "הרוב 
)יותר מ-80%(  המוחלט של הנשים 
גיל  העלאת  לאחר  לעבוד  המשיך 
הפרישה ולא נמצאה עלייה בשיעור 
לאחר  מבוגרות  נשים  של  האבטלה 
גיל הפרישה. בטווח הארוך  העלאת 
סביר שכשגיל הפרישה יעלה, שיעורי 
יעלו.  מבוגרות  נשים  של  התעסוקה 
הרשמי  הפרישה  שגיל  לציין  חשוב 
)גיל הזכאות( תורם לעיצוב הנורמות 
מהווה  שהוא  בכך  העבודה,  בשוק 
למעסיקים  והן  לעובדים  הן  איתות 
בפועל  הפרישה  גיל  על  ומשפיע 
להמשך  להיערכותם  תורם  ולכן 
התעסוקה. כפי שניתן לראות מנתוני 
בשוק  דרמטי  שינוי  חל  כ"א  סקר 
העבודה, שהתבטא בהכפלת שיעור 
 60-64 בגילאי  העובדות  הנשים 
ב-2013",  ל-49%  ב-2004  מ-25% 

אמרה הנגידה.
גיל  העלאת  כי  עוד  ציינה  היא 
בכלי  שימוש  מחייבת  הפרישה 
העבודה,  בשוק  משלימים  מדיניות 
דוגמת הארכת משך תקופת תשלום 
מבוגרים;  לעובדים  אבטלה  דמי 

עובדות  להעסקת  תמריצים 
מבוגרות; אכיפת חוקי עבודה ובפרט 
איסור אפליה על רקע גיל והקצאת 
תוך  משאבים להכשרות מקצועיות, 

התמקדות במקצועות שוחקים.
תשומת  את  מפנים  ישראל  בבנק 
הלב לכך שבישראל גיל הפרישה של 
למדינות  ביחס  יחסית  נמוך  נשים 
שיעלה  אחרי  וגם   OECD-ה
משמעותית  נמוך  יהיה  הוא  ל-64 
אירופה.  מדינות  במרבית   מאשר 

בתוך כך, פנה לאחרונה נשיא לשכת 
אברמוביץ,  אריה  הביטוח,  סוכני 
כי  וטען  כחלון  משה  האוצר,  לשר 
העלאת גיל הפרישה לא תפתור את 
"מדובר  בישראל.  הפנסיה  בעיית 
ופופוליסטית  פוליטית  בהחלטה 
שמתקבלת מתוך אג'נדה ברורה של 
מקבלי ההחלטות. טועה מי שחושב 
הפנסיה  למשבר  מזור  מכך  שיהיה 
זה  צעד  של  ביכולתו  אין  בישראל. 
כתב  המשבר",  את  לפתור  לבדו 

אברמוביץ לכחלון. 
המשבר,  עם  להתמודד  כדי  לדבריו, 
מתקתקת",  זמן  "פצצת  כינה  אותו 
קיימים,  וכשלים  חסמים  להסיר  יש 
הכלים  את  לאזרחים  לספק 
ראוי,  טווח  ארוך  לחסכון  הנדרשים 
יותר,  גבוה  תחלופה  שיעור  לייצר 
הפורשים  כספי  שחיקת  את  ולמנוע 

לאחר הגעתם לגימלאות.

הפניקס מקדמת השלמת רכישת אגם לידרים; 
משה ששון פורש מניהול הסוכנות

חברת הביטוח חתמה על הסכם המעניק לה למשך שנה אופציה לרכישת מניותיהם של משה ששון ואיציק 
עוז בסוכנות החל מינואר 2017. התמורה המינימלית בגין מניותיו של עוז לא תיפחת מכ-56 מיליון שקלים

הממושכים  המגעים  רקע  על 
רב  זמן  מזה  הפניקס  שמנהלת 
משה  של  חלקם  רכישת  להשלמת 
לידרים  באגם  עוז  ואיציק  ששון 
החברה  )ד'(  היום  הודיעה   ,)40%(
לבורסה לני"ע כי חתמה על הסכם 
למכירת  אופציה  לשניים  המעניק 
אופציה  לצד  בסוכנות,  מניותיהם 
שניתנה להפניקס לרכישת המניות. 
הסכם הנו תקף למשך שנה – החל 

מינואר 2017.
ותתבצע  במידה  ההסכם,  פי  על 
העסקה, תבוצע רכישת המניות נכון 
לסוף 2017, על פי שווי אגם לידרים 
מעריך  ידי  על  שייקבע  זה,  למועד 
נקבע  זאת,  עם  יחד  מוסכם.  שווי 
עוז  של  למניותיו  מינימום  מחיר 
ההון  מזכויות  ב-26.8%  )המחזיק 
מסך  יפחת  שלא  באגם(  וההצבעה 
בניכוי   – שקלים  מיליון  כ-56  של 
סכומים שהוגדרו בהסכם )ועיקרם 
מאז  ויחולקו  שחולקו  דיבידנדים 
אגם  רווחי  פי  על  והתאמה   2014

בתקופה שעד למועד המימוש(. 
עוד מדווחת החברה כי משה ששון 
הודיע על פרישתו מניהול הסוכנות 
החל  בפועל  שתבוצע  פרישה   –

משנת 2016. 
האפשרות  את  מציינים  בהפניקס 
ידי  על  יירכשו  ששון  של  שמניותיו 
אופציות  יחולו  כזה  ובמקרה  עוז, 
מחיר  למעט  והרכישה,  המכירה 
למניות  ביחס  שהוגדר  המינימום 

עוז.
לאישור  כפוף  ההסכם  תוקף 
והממונה  הביטוח  על  המפקחת 
העסקיים. ההגבלים   על 

כאמור מזה זמן רב מנהלת הפניקס, 
אגם  ממניות  ב-60%  המחזיקה 
להשלמת  ומתן  משא  לידרים, 
הצדדים  כאשר  הסוכנות,  רכישת 
נכנסו באחרונה לתהליך של הערכת 
שווי. בעבר עלו הערכות כי בכוונת 

הפעילות  כלל  את  לאחד  הפניקס 
וייתכן  שבבעלותה,  הסוכנויות  של 
כי בטווח הארוך ימוזגו הסוכנויות. 

מהרחבת  חלק  הנו  המהלך 
בסוכנויות  הפניקס  של  אחזקותיה 
רכשה  ב-2013  כאשר  ההסדרים, 

את חלקו בקלע של עקיבא קלימן 
על  מלאה  בעלות  השיגה  וכך 

הסוכנות. 
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האוצר: חברות הביטוח ישלמו ירידת ערך ומע"מ 
גם לרכב שלא תוקן

שר האוצר, משה כחלון: "אחריותנו לדאוג שאזרחי המדינה יקבלו תמורה ברגע האמת עבור הביטוח שרכשו 
במיטב כספם"

משרד האוצר קובע כי במקרה שבו 
נזקיו  את  תובע  ג'  צד  או  מבוטח 
וחברת  הרכב  תיקון  בגין  הישירים 
הביטוח לא ערערה על קביעתו של 
גובה הנזק, עליה  שמאי שקבע את 
של  הערך  ירידת  עבור  גם  לשלם 
הרכב ואת המע"מ, זאת גם אם לא 

תיקן את רכבו בפועל.
בעקבות  התקבלה  ההחלטה 
ההון  שוק  אגף  שערך  ביקורות 
המשפט  בבית  שנקבעה  והלכה 
זכריה   1772/99 )בע"א  העליון 
לעולה(.  דיור  נגד  אח'  ו-67  זלוצין 
ההלכה קובעת כי יש לזכות דיירים 
כל  לגבי  מוסף  ערך  מס  במלוא 

תיקון שבגינו ייפסק פיצוי. 
הורתה  הממונה  כך,  על  נוסף 
לאחרונה לחברות ביטוח שהפחיתו 
או  למבוטחים  המגיע  מהתשלום 
הרישוי  אגרת  סכום  את  ג'  לצדי 
הרכב  הוכרז  בו  במקרה  היחסית, 
הכספים  את  להשיב  גמור,  כאבדן 
שהוחזרו  הסכומים  לתובעים. 
מיליון  כ-8  של  בסך  היו  לציבור 

שקלים.
"בימים  כחלון:  משה  האוצר,  שר 
רפורמה  מקדמים  אנחנו  אלו 
לטובת  הביטוח  בענף  מקיפה 
משלמים  האזרחים  הצרכנים. 
ביטוחים  עבור  בשנה  שקלים  אלפי 
שהם  לדאוג  היא  שלנו  והאחריות 
יקבלו תמורה עבורם ברגע האמת. 
לא נסכים לעוולות צרכניות ופגיעה 

בכספי המבוטחים".
ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה 
דורית סלינגר: "אגף שוק  וחיסכון, 
ההון פועל לשמירה על מיצוי זכויות 
המבוטחים או תובעים שהם צדי ג'. 
הכרעה זו היא נדבך מרכזי בתכנית 
להבטחת  האגף  של  האסטרטגית 

תשלום תביעות הוגן למבוטחים".

חברות הביטוח התנגדו
הכרעה  לטיוטת  תגובה  במכתב 
מע"מ  תשלום  בעניין  עקרונית 

המסלקה: רק פרומיל מהבקשות 
כלל חשש לשגיאות בנתונים

בחמשת החודשים הראשונים של 2015 טיפלה המסלקה ב-116 אלף בקשות 
 536 לגבי  מוצרים.  אלף   465 על  המוסדיים  הגופים  דיווחו  במסגרתן  מידע, 

מוצרים בלבד התקבלו פניות באשר לשגיאות
הראשונים  החודשים  בחמשת 
המסלקה  העבירה   2015 שנת  של 
בקשות  כ-116,000  הפנסיונית 
הגופים  דיווחו  במסגרתן  מידע, 
מוצרים  כ-465,000  על  המוסדיים 
אותה  במהלך  שונים.  פנסיוניים 
רק  המסלקה  קיבלה  התקופה, 
מהמוצרים  )כפרומיל  פניות   536
בהם  מוצרים  בדבר  המדווחים( 
שגיאות  קיימות  הלקוח  לדעת 
תחקור  לאחר  אשר  בנתונים, 
נמצא  המסלקה  צוות  של  מקצועי 
במידע. לבעיה  חשד  בהן  יש   כי 

כי  מציינים  המסלקה  בסביבת 
המידע  שגיאות  היקף  השוואת 
העוברים  בדיווחים  המאותרות 
שונות  בתקופות  המסלקה,  דרך 
מאז הקמתה, מראה כי חלה ירידה 
על  התלונות  בהיקף  משמעותית 
אחוז  שכיום  כך  המידע,  איכות 
התלונות מסך המוצרים המדווחים 

הנו קטן ביותר.

תוקן,  שלא  ברכב  ערך  וירידת 
לסלינגר  הביטוח  חברות  ששלחו 
הביטוח  חברות  תקפו  כחודש  לפני 
ההחלטות  קבלת  תהליכי  את 
הכרעה  טיוטת  "הוצאת  בפיקוח: 
דומה  היא  שכן  ראוי  הליך  אינה 
טיוטה  יוציא  שופט  שבו  למצב 
שערך  חקירה  או  טענות  יסוד  על 
טיוטת  הצדדים.  את  ששמע  ולפני 
רק  להתפרסם  צריכה  הכרעה 

והמבטחים  האיגוד  שמיעת  לאחר 
וחומר  קל  בה,  הנדונים  בנושאים 
לבטל  מבקשת  ההכרעה  כאשר 

הכרעה קודמת".
ביטול  כי  טענו  הביטוח  חברות 
הכרעה קודמת מנוגדת, מחייב את 
להנמקה,  החדשה  ההכרעה  מקבל 
כולל הנחת תשתית עובדתית, אשר 
יש לסטות מהחלטה  תשכנע מדוע 
הנמקה  אין  ובהכרעה  קודמת 

ותשתית עובדתית כזו. 
עו"ד  חתום  עליו  מפורט,  במסמך 
מ. פירון ושות',  יוסף הלוי ממשרד 
החשש  את  הביטוח  חברות  העלו 
כי  להבין  ניתן  העמדה  מתוך  כי 
מישהו עלול ללמוד מההכרעה שעל 
ירידת ערך בכל  בגין  מבטח לפצות 
מקרה  בכל  או  תאונה  של  מקרה 
לגבול  מתחת  גם  קיימת,  שהיא 

ההשתתפות העצמית.

מפעילה   2014 שנת  תחילת  מאז 
מיוחד  צוות  הפנסיונית  המסלקה 
שירותי  אלו.  בבעיות  לטיפול 
מפורט  איסוף  כוללים  המסלקה 
ידי  על  תחקור  התלונה,  נתוני  של 
מהפניות  )כחצי  המסלקה  מומחי 
נסגרות בשלב זה(, העברת התלונה 
הטיפול  אחר  מעקב  המוסדי,  לגוף 
וסגירת  המוסדי,  בגוף  והמענה 
הפניה רק לאחר שהלקוח מאשר כי 
מהגוף  שקיבל  התיקון  או  ההסבר 

המוסדי מניח את דעתו.
אל  המסלקה  פועלת  במקביל 
רק  לא  המוסדיים  הגופים  מול 
הלקוי  הספציפי  הדיווח  לתיקון 
לשגיאה  הסיבה  לבדיקת  גם  אלא 
ככל  ותיקון תהליכי שליפת המידע 

שמסתבר כי בהם חלה התקלה.
שהוראת  אף  הפנסיונית,  המסלקה 
מאחריות  אותה  פוטרת  החוק 
לטיפול בנכונות הנתונים, משקיעה 
לטיפול  רבים  ומאמצים  משאבים 
המידע".  ודיוק  "איכות  בבעיות 

זה  והתלונות בתחום  אחוז הבעיות 
מידע  במערכות  מהמקובל  נמוך 
כי  להניח  סביר  גדולות,  פיננסיות 
הוא נמוך מכמות השגיאות הקיימות 
בדוחות השנתיים לעמיתים, ונמצא 
בירידה מתמדת. עם זאת ספק אם 
 יגיע אי פעם לרמת "אפס שגיאות".

המסלקה  שרואה  מהותית  בעיה 
האחידות  חוסר  הינה  זה  בתחום 
בטיפולם  המוסדיים  הגופים  בין 
בתלונות אלו. לפני כחצי שנה פנתה 
המסלקה לאגף שוק ההון בבקשה 
תהליכי  את  להסדיר  יפעל  כי 
הטיפול הנדרשים מצד כל הצדדים 
"איכות  בתחום  לבעיות  בחשד 
המידע". ככל הידוע למסלקה, אגף 
שוק ההון עומד להפיץ בטווח הזמן 
מערכת  חוזר/כללי  טיוטת  הקרוב 
רגולטורית  הסדרה  תינתן  בהם 
למתכונות הטיפול בבעיות, ללוחות 
הדיווח  ולתיקון  מחייבים  זמנים 

השגויים.
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"אין תחליף לסוכנים בביטוח נסיעות, 
האינטרנט לא יעזור באסון כמו בנפאל"

ברב שיח שעסק בפוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל אמר מנכ"ל פספורטכארד כי 
שיעור המבוטחים בנסיעות לחו"ל דרך הסוכנים הולך וגדל ועומד כיום על 30%

פסיקת בג"צ, אותה אימץ אגף שוק 
הנסיעות  לסוכני  המתירה  ההון, 
עד  נסיעות  ביטוח  למכור  להמשיך 
במרכז  השבוע  עמדה   ,2015 סוף 
הלשכה.  בכנס  שנערך  השיח  רב 
מנהלת  סמנכ“לית,  איל,  טלי 
לחו“ל  ונסיעות  פרט  בריאות  אגף 
השיח  ברב  אמרה  הראל,  בקבוצת 
כי "כשמדובר באירוע קשה בחו"ל, 
אין תחליף לאיש המקצוע - לסוכן 

הביטוח". 
ברב השיח הוסיפה איל כי יש הבדל 
מוצר  לבין  רכוש  מוצר  בין  עצום 
סוכן  את  לנתק  "אסור  בריאות. 
הביטוח מתהליך המכירה. אף אתר 
אינטרנט לא יעזור למבוטח במקרה 

ביטוח כמו באסון בנפאל", 
פספורטכארד,  מנכ"ל  אמיר,  יואל 

שביעות רצון הסוכנים בבריאות: מנורה בראש
לשכת סוכני הביטוח פירסמה את תוצאות הסקר, המגלה רמת שביעות רצון בינונית עד נמוכה של הסוכנים 

מחברות הביטוח

פירסמה  הביטוח  סוכני  לשכת 
השבוע  שערכה  הבריאות  בכנס 
הרצון  שביעות  סקר  תוצאות  את 
הביטוח  מחברות  הסוכנים  של 
עולה  מהסקר  הבריאות.  בתחום 
החברה  היא  מבטחים  מנורה  כי 
סוכני  שירות  במדד  המצטיינת 
לאחר  הבריאות,  בתחום  הביטוח 
8. במקום השני  שקיבלה את הציון 
הגיעה  הפניקס   .7.7 עם  הראל 
שלישית עם 7.3. איילון, כלל ומגדל 
משתרכות מאחור, מתחת לממוצע, 
בהתאמה. ו-5.9   6.8  ,7.1  עם 

הסקר, שבוצע על ידי מכון דיאלוג, 
דירג את רמת השירות של החברות 
הסוכנים  רצון  שביעות  פי  על 
סוכנים,   702 וכלל  עמם,  העובדים 

המהווים מדגם מייצג. 
הסקר כלל את מדד שביעות הרצון 
החברות  כלל  פי  על  הסוכנים  של 
ובדק עשרה קריטריונים של שירות.
בהערכה  כי  מגלות  התוצאות 
כלל  את  הסוכנים  של  הכללית 
שביעות  נרשמה  הביטוח,  חברות 
וכי  נמוכה  עד  בינונית  רצון 
ביותר  הגבוהה  הרצון  שביעות 
בתשלום  הוגנות  בנושאי  התקבלה 
ומקצועיות  ותפקוד  התביעות 
לעומת  כ"א(.   7.6( הרכישה  מפקח 
העמלות  בחישוב  השקיפות  זאת, 
.)5.8( ביותר  הנמוך  לציון   זכתה 

על  גם  נשאלו  הביטוח  סוכני 
בינם  ביחסים  השליליים  הצדדים 
הנושאים  שני  החברות.  לבין 
סוכני  את  כיום  ביותר  המטרידים 
הם  הבריאות  בתחום  הביטוח 
בביטוחי  המתגבשת  הרפורמה 
הישיר  והשיווק   )36%( הבריאות 
 .)31%( הביטוח  חברות   של 

בנוסף, לראשונה בחן סקר שביעות 
קריטריונים   3  - הלשכה  של  הרצון 
אשר בוחנים את הפעילות הישירה 
של החברות כ"מדד הפגיעה בסוכן": 
קידום פעילות ישירה, הצעה ללקוח 

המבוטחים  של  השוק  נתח  כי  ציין 
וגדל.  הולך  הביטוח  סוכני  דרך 
2012 עמד נתח שוק זה על  "בשנת 
כבר  נאמד  הוא  וכיום  בלבד  כ-5% 
הצמיחה  מגמת  לדעתו,  בכ-30%. 
יותר  ואף  ל-80%  עד  ותגיע  תמשך 
מכך, כיוון שקופות החולים יפסיקו 
לאחר  לחו"ל  ביטוחים  למכור 
המתיר  החוזר  של  לתוקף  כניסתו 
מכירת ביטוח נסיעות לחול רק על 
שפוליסת  הדגיש  אמיר  סוכן.  ידי 
מנוע  לשמש  צריכה  הנסיעות 

הצמיחה של הסוכנים.
של  המשפטי  היועץ  גבע,  ג'ון  עו"ד 
חברי לשכת סוכני הביטוח, הסביר 
כי חוק חוזה הביטוח מ-1981 מגבה 
ידי  על  רק  נסיעות  ביטוח  מכירת 
סוכני  שלשכת  וציין  רישיון  בעל 

כצד  להצטרף  שוקלת  הביטוח 
לעתירה בעניין החוזר.

אמר  ארקיע,  מנכ"ל  מחלב,  דודו 
עם  הלקוח  של  הראשון  המפגש  כי 
עם  קורה  לחו"ל  נסיעות  ביטוח 
הכרעת  ולטעמו  הכרטיס  הזמנת 
לכך  תגרום  לא  רוב,  פי  על  בג"צ, 
לסוכן  הנסיעה  לפני  יפנה  שהנוסע 
הכנסותיהן  "עיקר  שלו.  הביטוח 
ממכירת  הוא  התעופה  חברות  של 
נופש וטיסות. לא אנחנו הגשנו את 

העתירה", הסביר מנכ"ל ארקיע.
הלשכה  יועץ  מזרחי,  יעקב 
אמר  לחו"ל,  לנסיעות  לפוליסות 
המשפטי  הטיפול  סיום  לאחר  כי 
הביטוחית  הפעילות  בעתירה, 
באמצעות סוכני הביטוח תגדל, על 

חשבון מכירות סוכנויות הנסיעות.

תעריך נמוך יותר באופן ישיר ממה 
ופנייה  הביטוח  סוכן  דרך  שמציעה 
הביטוח. סוכן  ללקוחות   ישירה 

"מיתוג שלילי לביטוחי 
הסיעוד"

אברמוביץ',  אריה  הלשכה,  נשיא 
הביטוח  סוכני  כי  בכנס  ציין 
הבריאות  שביטוחי  מאמינים 
ושווה  הוגן  במחיר  להינתן  צריכים 
הדבר  על  מגנים  "הם  נפש.  לכל 
החשוב ביותר למבוטחינו – החיים. 
ללא קשר למצבה מערכת הבריאות 
כל  כיום  כי  סבור  אני  הציבורית, 
בריאות  לביטוח  זקוק  מאתנו  אחד 
פרטי, אשר מעניק כלים שהמערכת 

הציבורית לא יכולה להם", אמר. 
חשיבות  את  הדגיש  הלשכה  נשיא 
לקהל  גם  הסיעודי,  הביטוח 
הבולטות  הבעיות  "אחת  הצעירים. 
המיתוג  הוא  הסיעוד  בתחום 

עבור  כביטוח  ותפישתו  השלילי 
מאמינים  אנשים  לצערי,  מבוגרים. 
רלוונטי  הסיעודי  הביטוח  כי 
לשלבים מתקדמים יותר של חייהם 
 – הסף  על  הביטוח  את  ודוחים 
העולם".  מן  לחלוף  צריך  זה   מצב 

בריאות  לביטוח  הוועדה  יו"ר 
ישראל  כי  אמר  זיו,  יואל  וסיעוד, 
הגדולים  המשברים  באחד  נמצאת 

על  הפיקוח  "ב-2011  הענף.  שידע 
הביטוח  החליט על ביטול הביטוחים 
אך  הקולקטיביים,  הסיעודיים 
את  קיבל  מובנות  לא  מסיבות 
פתרון  שמצא  מבלי  ההחלטה 
והשאיר  הקולקטיביים  למבוטחים 
וללא  ביטוח  ללא  כל  חסרי  אותם 
לחברות  קוראים  אנחנו  הגנה. 
פתרון  למצוא  ולמפקחת  הביטוח 

הולם לאוכלוסייה זו".

מדד השירות - הערכת 
הסוכנים את החברות:

הערכהחברת הביטוח
8מנורה
7.7הראל

7.3הפניקס
7.1איילון
6.8כלל

5.9מגדל
**הכשרה ביטוח לא נכללה בניתוח 

בשל מספר משיבים קטן מדי

מדד הפגיעה בסוכן – 
הערכת הסוכנים את 

החברות:
ציוןחברת הביטוח

5.9הראל
5.2כלל

4.5מגדל
4.5מנורה
4.2איילון

4.2הפניקס
** מדד הערכה בסולם 10-1, 
)10 - פוגע מאוד; 1 לא פוגע(
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ביטוח
עולמי

אורי שלזינגר

בארצות  העליון  המשפט  בית 
הברית קבע לאחרונה שסובסידיות 
ב-34  הפדרליות  הבריאות 
במדינות  חוקיות.  הן  המדינות 
אחרות,  מדינות  מ-16  בשונה  אלו, 
המאפשרת  מערכת  הוקמה  לא 
המעדכנת  מקוונת,  ביטוח  רכישת 
במס.  הזיכוי  נקודות   את 

במסגרת  סובסידיות  על  מדובר 
 ,Affordable Care Act החוק 
נועד  אשר   ,Obamacare המכונה 
מיליון  לכ-30  לאפשר  במקור 
מבוטחים  היו  שלא  אמריקאים 
כזה.  אחד  לרכוש  רפואי  בביטוח 
על פי נתוני מחקר עדכני של קייזר 
מתוך  שישה  פאונדיישן  פמילי 
המבוטחים  אמריקאים  עשרה 
של  הרפואי  הביטוח  בתכנית  כיום 

אובמה, לא היו מבוטחים לפני כן.

הסובסידיות אחראיות במידה רבה 
הרפואי  הביטוחי  הכיסוי  להרחבת 
עבור מיליוני אמריקאים. מתוך כ-7 
הכנסה  מעוטי  אמריקאים  מיליון 
הבריאות  בתכנית  המשתתפים 
מקבלים  מהם  כ-90%  הפדראלית, 
סובסידיות, באמצעות נקודות זכות 
במיסוי, כדי לסייע להם לשלם את 
פרמיות הביטוח. ללא הסובסידיות, 
עבור  לשלם  יכולים  היו  לא  הם 

הביטוח הרפואי.

סיוע לנזקקים ביותר
ממוצע הסובסידיה עומד על כ-272 
דולרים בחודש, שהם 3,264 דולרים 
מכסה  זה  סכום  לאדם.  בשנה 
הפרמיה.  מעלויות  שליש  כשני 

הם  כלל, מקבלי הסובסידיה  בדרך 
שהצורך  הנמוכות,  ההכנסות  בעלי 
ביותר.   גבוה  הרפואי   בביטוח 

לסיוע  מהזכאים  שליש  כשני 
הפדראלי הם בעלי הכנסה הנמוכה 
פחות  שהיא  העוני,  רמת  מפעמיים 

מכ-23,500 דולרים לשנה לאדם.
ה-20  בשנות  בחורה  לדוגמה, 

בית המשפט העליון בארצות הברית קבע כי סובסידיות הבריאות הפדרליות, 
היכולת,  ממעוטי  כ-90%  בזכותן  חוקיות.  הינן   ,Obamacare במסגרת 
המשתתפים בתכנית הבריאות הפדרלית, יכולים להרשות לעצמם כיסוי ביטוחי

אור ירוק לבריאות

המבטחים  רשמו   2014 בשנת 
מקרי  אלף  כ-800  השוויצרים 
יום  במהלך  שאירעו  תאונה, 
אשר  הפנאי,  בשעות  או  העבודה 
מיליארד  כ-4  שילמו  תמורתם 
פרנקים שוויצריים. שליש מהסכום 
שולם בגין תאונות במקום העבודה. 

הסיכונים שבפרטים הקטנים
 2 בגיליון  שהתפרסם  סקר  פי  על 
לאור  היוצא  שלי",  "החברה  של 
וינטרטור  אקסה  חברת  ידי  על 
בשנת 2015, עולה כי בראש רשימת 
בתאונות  המעורבים  החפצים 
וחתיכות  שבבים  נמצאים  עבודה 
אשר  אבק,  גרגירי  וכן  קטנות 
הביאו ל-12.6% מתאונות העבודה, 
בעלות ממוצעת של כ-600 פרנקים 

שוויצריים.  
לא  שימוש   נמצא  השני  במקום 
בטוח בכלי עבודה, שהביא ל-11.3% 
כשעלות  העבודה,  מתאונות 
בכ- מסתכמת  למקרה  ממוצעת 
במקום  שוויצרים.  פרנקים   1,300
כלי  עם  המפגש  נמצא  השלישי 

נגרמו  שבעטיו  ומשאיות,  רכב 
כשעלות  העבודה,  מתאונות   9.7%
בכ- מסתכמת  למקרה  ממוצעת 

6,400 פרנקים שוויצריים. 
פיגומים,  תאונות  זאת,  עם 
שמתרחשות בהסתברות של 1.4%, 
הגבוהה  הממוצעת  בעלות  הינן 
כ-16,700  על  ועומדות  ביותר, 

פרנקים שוויצריים למקרה.
הנפגעים  האיברים  רשימת  בראש 
נמצאים  עבודה  בתאונות  ביותר 
והאצבעות.  הידיים  הידיים,  מפרקי 
היו  העבודה  מתאונות  ב-32.1% 
המשנה  ואיברי  הידיים  מעורבים 
הממוצעת  כשהעלות  שלהן, 
בכ-2,700  מסתכמת  למקרה 
השני  במקום  שוויצריים.  פרנקים 
 – ואיברי המשנה  נמצאים הרגליים 
שוקיים וקרסוליים, שנפגעו ב-15.1 
מתאונות העבודה, בעלות ממוצעת 
בכ-4,000  המסתכמת  למקרה, 
פרנקים שוויצריים. במקום השלישי 
נמצאות  מהמקרים(  )ב-13% 
תאונות שבהן היו מעורבים  העיניים 
הממוצעת  כשהעלות  והריסים, 

למקרה מסתכמת בכ-500 פרנקים 
ביותר,  הגבוהה  העלות  שוויצריים. 
פרנקים  כ-30,500  על  שעומדת 
שוויצריים בממוצע, נגרמה ב-0.8% 
כשהגולגולת  העבודה,  מתאונות 
הפגיעה.  את  ספגו  המוח   או 

 26.3%( התאונות  מרבית 
חומרים  עקב  נגרמו  מהמקרים( 
כשהעלות  העובדים,  על  שנשפכו 
בכ- מסתכמת  למקרה  הממוצעת 
במקום  שוויצריים.  פרנקים   2,500
נמצאות  מהמקרים(   25.6%( השני 
כאשר  החלקות,  או  מעידות 
הממוצעת  העלות  אלו  במקרים 
פרנקים  בכ-6,800  מסתכמת 
שוויצריים. במקום השלישי )20.7% 
עקב  הפגיעות  נמצאות  מהמקרים( 
דקירות, חיתוכים ושריטות, בעלות 
פרנקים  כ-1,700  של  ממוצעת 
הנפילה  מקרי  זאת,  עם  שוויצריים. 
הינם  מהמקרים(,   4.5% )שהיוו 
בעלות  ביותר,  היקרות  התאונות 
פרנקים  אלף  כ-18  של  ממוצעת 

שוויצריים. 

חברות הביטוח בשווייץ משלמות מאות ואלפי פרנקים שוויצרים בגין תאונות 
עבודה, שנגרמו, בין היתר, בשל חשיפה לאבק

סכנה, כאן עובדים!

המוקדמות, הלומדת ועובדת באופן 
דולרים  כ-1,300  ומרוויחה  חלקי 
מציע  אינו  עבודה  ומקום  בחודש 
הפרמיה  עלות  רפואי.  ביטוח  לה 
עבור  רפואי,  לביטוח  החודשית 
נערה זו, הוא כ-200 דולרים לחודש. 
היא  הסובסידיות  תכנית  במסגרת 
 150 ותקבל  דולרים   50 תשלם 

דולרים סובסידיה כזיכוי מס.
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דלק דלק תרדוף
מדוע תדלוק בסולר מהול במים מזכה בתגמולי ביטוח? האם המבטחת זכאית 
להגיש תביעת שיבוב, למרות ש"התנדבה" לשלם?  בית המשפט קבע כי על 

המבטחת לדאוג לקימום נזקי המבוטח

של  דלק  לתחנת  נכנס  אלברט 
את  לתדלק  מנת  על  טן,  חברת 
שהסולר  התברר  בדיעבד  רכבו. 
לרכב.  נזק  ונגרם  במים,  מהול  היה 
שבדיקה  ולאחר  הנזק,  גילוי  עם 
העלתה שמקור הנזק בסולר שהיה 
לחברת  אלברט  פנה  במים,  מהול 
את  שביטחה  מנורה,  הביטוח 
 הרכב, וביקש לקבל תגמולי ביטוח.

האירוע,  פרטי  את  בדקה  מנורה 
לרכב  שנגרם  שהנזק  קבעה 
בהתאם  ביטוח  מקרה  מהווה 
לאלברט,  שהונפקה  לפוליסה 
ובהתאם שילמה לו תגמולי ביטוח. 
מנורה  ניכתה  הביטוח  מתגמולי 
העצמית. ההשתתפות  סכום   את 

הביטוח  תגמולי  תשלום  לאחר 
תביעת  מנורה  הגישה  לאלברט, 
טן.  הדלק  חברת  כנגד  שיבוב 
כי  מנורה  טענה  התביעה  במסגרת 
התרחש  אלברט  של  לרכבו  הנזק 
כתוצאה מרשלנותה של חברת טן, 
מנורה  את  לפצות  טן  על  ובהתאם 
כתגמולי  ששילמה  הסכומים  בגין 
תביעה  הגיש  אלברט  גם  ביטוח. 
נגד טן בגין אותו אירוע, בגין סכום 
שהופחת  העצמית  ההשתתפות 
ממנורה. שקיבל  הביטוח   מתגמולי 

בהגנתה טענה חברת טן כי תדלוק 
שהתרחש,  ככל  במים,  מהול  בדלק 
משום  ביטוח,  מקרה  מהווה  לא 
שלאירוע הנטען אין כיסוי במסגרת 
הפוליסה של מנורה.  מנורה שילמה 
זכות  לה  אין  כן  ועל  כ"מתנדבת" 

תביעה כלפי טן.

תדלוק שגוי ייחשב לתאונה 
נדרש להכריע, בשלב  בית המשפט 

שביצעה  התשלום  האם  הראשוני, 
הינו מכוח הפוליסה. מקרה  מנורה 
הביטוח בפוליסה של מנורה מוגדר 
התהפכות  מקרית,  כ"התנגשות 
האם  שהוא".  סוג  מכל  ותאונה 
מהווה  במים  מהול  סולר  תדלוק 
המזכה  שהוא",  סוג  מכל  "תאונה 

בתגמולי ביטוח?
במקרה  הפסוקה,  ההלכה  פי  על 
של ספק יש להעדיף את הפרשנות 
למבוטח.  זכאות  המקנה  לפוליסה 
במשמעות  דנו  המשפט  בתי 
"תאונה",  המונח  של  הלשונית 
בלתי  אירוע  הינה  תאונה  כי  וקבעו 
מתוכנן, בלתי צפוי, ישיר, המתרחש 

בפתאומיות במקום מוגדר. 
כי  למסקנה  הגיע  המשפט  בית 
מהווה  השגוי  התדלוק  זה,  במקרה 
בפוליסה.  כהגדרתה  תאונה 
אינו  במים  מהול  בסולר  תדלוק 
יסוד  לחלוטין.  צפוי  ובלתי  מתוכנן 
שהרכב  בכך  גלום  הפתאומיות 
שאינו  בדלק  ידיעה,  בלי  תודלק, 
מכן  לאחר  הגיעה  והתקלה  תקין, 
עצמו  הסיכון  משמע,  בפתאומיות. 
כדי  בכך  ודי  בפתאומיות  התממש 

למלא אחר יסוד זה. 
בית המשפט מציין כי לצורך הגדרת 
אם  הבדל  מבחינתו  אין  התאונה 
הרכב תודלק בדלק שאינו תקין, או 
טעות  או  לב  תשומת  חוסר  שעקב 
של הנהג, הרכב תודלק בדלק תקין 
סולר  כגון  לרכב,  מתאים  שאינו 
הנתבעת,  להיפך.  או  דלק  במקום 
המשפט  בבית  טענה  טן,  חברת 
מקרים  של  כזה  סוג  הכללת  כי 
במסגרת פוליסות הביטוח לכלי רכב 
הביטוח.  בחברות  לפגיעה   תגרום 

הרמת הנטל על ידי המבטחת
לטענת  התייחס  המשפט  בית 

הנתבעת וקבע כי במקרה המדובר, 
שתישא  זו  היא  שהנתבעת  ברור 
בסופם של דברים בנזקים שנגרמו. 
השאלה הינה מה תהא הפרוצדורה 

המשפטית להטבת נזקי המבוטח. 
לנהל  המבוטח  על  האם  כלומר, 
תביעה נזיקית כנגד חברת התדלוק 
או  נזקיו,  את  להיטיב  במטרה 
את  לדרוש  המבוטח  על  שמא 
הביטוח  מחברת  ביטוח  תגמולי 
שלו, והאחרונה תנהל את התביעה 
התדלוק,  חברת  כנגד  הנזיקית 

כתביעת שיבוב. 
של  ברכב  עוסקים  אנו  כאשר 
במרבית  כאשר   - פרטי  מבוטח 
המשפחתי  הרכב  הבית  משקי 
מהווה רכיב משמעותי ברכוש התא 
המשפחתי ולעתים קרובות הינו אף 
הכלכלית  להתנהלות  הכרחי  כלי 
והחברתית  בחיי היומיום - לקימום 
ישנה  מיידי  באופן  המבוטח  נזקי 

חשיבות רבה. 
הביטוח  שחברת  ראוי  בהתאם 
ותנהל  הביטוח  תגמולי  את  תשלם 
התדלוק,  חברת  נגד  התביעה  את 
למבוטח,  זו  מלאכה  תשאיר  ולא 
הצדדים  מבין  החלש  הגורם  שהינו 

המעורבים. 
הנתבעת  שהעלתה  נוספת  טענה 
היתה כי בהוראת התשלום שצורפה 
מטעם מנורה לכתב התביעה נרשם 
לפנים  אקסגרציה",  "תשלום 
שמדובר  ומכאן  הדין,  משורת 
הביטוח  חברת  של  בתשלום 
על  חזר  המשפט  בית  כמתנדבת.  
מכוסה  האירוע  לפיה  הקביעה, 
את  והזכיר  הפוליסה,  במסגרת 
חברת  כי  המשפטית  החזקה 
כמתנדבת  משלמת  אינה  הביטוח 
הנטל  מוטל  הנתבעת  על  וכי 
שילמה  הביטוח  חברת  כי  להראות 

שלא מכוח הפוליסה. בהתאם קבע 
שהתשלום  שלמרות  המשפט  בית 
כונה על ידי מנורה עצמה כתשלום 
הנתבעת  אקסגרציה",  "תשלום 
להוכיח  הנטל  את  הרימה  לא 
ושלא  בהתנדבות  בוצע  שהתשלום 

על פי הפוליסה. 
כאמור, בית המשפט קבע שמנורה 
והינה  הפוליסה  פי  על  שילמה 
שיבוב. תביעת  להגיש   זכאית 

טן  נ'  מנורה   48056-08-10 ]תא"מ 
 43131-10-11 תא"מ  לדלק  חברה 

פיוקס נ' טן חברה לדלק[

הכותב הינו  עו"ד המתמחה בדיני 
ביטוח ונזיקין
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עו"ד ארז שניאורסון

חידושים והלכות 
בביטוח ונזיקין

הכנס השנתי ה-12 
בענף ביטוחי 

הבריאות והסיעוד
יום ה', 3 בספטמבר 2015, 
לאונרדו סיטי טאואר, ר"ג



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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 הלכה 
למעשה

עו"ד רפאל אלמוג

נסיעה במדרון חלקלק
נסיעה תחת השפעת אלכוהול, ללא נסיבות מחמירות נוספות, אינה מוחרגת מהכיסוי הביטוחי. 

ביהמ"ש קבע כי הדרך הראויה להתמודד במלחמה בתאונות דרכים היא להותיר את הענישה בידי מערכת 
המשפט הפלילית

שנויים  היותר  הנושאים  אחד 
הביטוח  דיני  בתחום  במחלוקת 
עוסק בשאלת המדיניות המשפטית 
במסגרת  לנקוט  שיש  הנכונה 

המלחמה בתאונות דרכים. 
המשפט  מערכת  ניצבת  אחת  לא 
נכון יהא להעניש  בפני דילמה, האם 
מבוטח שנהג תחת השפעת אלכוהול, 
שרכש  הביטוחי  הכיסוי  את  ולדחות 
שמא  או  אחר,  או  כזה  מבטח  אצל 
יש להותיר את הענישה בידי מערכת 

המשפט הפלילית. 
ענישת  כי  טוענים  בגישה  המצדדים 
מהכביש  להרחיק  עשויה  מבוטחים 
נהגים עבריינים. אולם, מנגד, עומדת 
הכיסוי  שלילת  כי  הגורסת  הגישה 
תותיר  שיכורים  מנהגים  הביטוחי 
שלישיים(  )צדדים  תמימים  אזרחים 
יכולת  ובחוסר  שבורה  שוקת  מול 

לקבל פיצוי בגין נזקיהם. 
מתיר  אינו  היבש  הדין  בפועל, 
להתנער  בישראל  הביטוח  לתאגידי 
מהכיסוי הביטוחי במקרה של נהיגה 

תחת השפעת אלכוהול. 
ביטוח  עסקי  על  הפיקוח  תקנות 
פרטי(,  רכב  לביטוח  חוזה  )תנאי 
המקצועית  בעגה  הידועות 
כ"הפוליסה התקנית", אינן מסייגות 
אלכוהול,  השפעת  תחת  נהיגה 

בשונה למשל מנהיגה תחת השפעת 
בלקונה  מדובר  לא  יודגש,  סמים. 
אלא  פרשני  באופן  להשלימה  שיש 

בהסדר שלילי שקבע המחוקק. 
מקרה  שבכל  היא  המשמעות  האם 
לא.  למבוטח?  התגמולים  ישולמו 
בפסיקה,  שהוכרו  מצבים  ישנם 
המבוטח  זכות  נשללה  בהם 
מלא  באופן  אם  בין  לתגמולים, 
שונה  אולם,  חלקי.  באופן  אם  ובין 
בנזקים  עסקינן  כאשר  המצב 
 הנגרמים לצדדים שלישיים תמי לב. 

הטלת אשם חוזי
ברכבו  איליה  נהג  הימים  באחד 
אלכוהול.  השפעת  תחת  הוא  כאשר 
ידי  על  התבקש  כלשהו,  בשלב 
הרכב,  את  לעצור  משטרה  ניידת 
ונהג  להתחמק  ניסה  סירב,  הוא  אך 
במהירות. תוך כדי נסיעתו הפרועה, 
בגין  נוספים.  וברכבים  במונית  פגע 
נזקים שגרם לשני רכבים הוגשה נגדו 

תביעה משפטית.
ניסיונותיו לקבל כיסוי ביטוחי לנזקיו 
ולנזקי הצדדים השלישיים, אצל מגדל 
ביטוח  במסגרת  רכבו  את  שביטחה 
ההליכים  במסגרת  נדחו.  מקיף, 
היתה  העיקרית  טענתו  המשפטיים 
במסגרת  מכוסים  האירועים  כי 
אצל  שרכש  מקיף,  ביטוח  פוליסת 
חברת הביטוח מגדל, שאינה מחריגה 

נהיגה תחת השפעת אלכוהול. 
הכיסוי  את  דחתה  מנגד,  מגדל, 

המרכזית  טענתה  כאשר  הביטוחי, 
היתה כי אין המדובר ב"תאונה" אלא 
חוזה  בחוק  המוחרג  מכוון,  במעשה 
הביטוח. לחילופין, טענה מגדל, כי יש 

להטיל על איליה "אשם חוזי". 
על  קיבל  הראיות,  שמיעת  לאחר 
עצמו איליה את האחריות לתאונות, 
הכיסוי  בשאלת  עסק  הדין  ופסק 
הגישו  הצדדים  בלבד.  הביטוחי 
לשאלת  ביחס  משפטיים  טיעונים 
על  ניתן  לאחריהם  הביטוחי,  הכיסוי 
ידי בית המשפט פסק דין הדוחה את 

טענת מגדל להיעדר כיסוי ביטוחי. 

רשלנות רבתית של הנהג
הפסיקה  את  אימץ  המשפט  בית 
בהיעדר  לפיה  הקיימת,  הענפה 
לנהיגה  נוספות  מחמירות  נסיבות 
ליתן  יש  אלכוהול,  השפעת  תחת 
ולצדדים  למבוטח  ביטוחי  כיסוי 

שלישיים. 
טענת  את  גם  דחה  המשפט  בית 
בסעיף  הקבוע  הסייג  לקבלת  מגדל 
לפיו מדובר  חוזה הביטוח,  26 לחוק 
קיימת  אמנם,  במתכוון".  ב"מעשה 
השפעת  תחת  נהיגה  לפיה  פסיקה 
לגרימת  כוונה  מכוננת  אלכוהול 
את  לשלול  מנת  על  אך  התאונה, 

הכיסוי יש להראות כוונה ממש. 
בית המשפט התקשה לראות בנהיגה 
כעולה  אלכוהול  השפעת  תחת 
התרחשה  אם  אף  כזאת,  כוונה  כדי 
בכך  בהתחשב  חמורות.  בנסיבות 

עקרונות  הביטוח  דיני  שבבסיס 
מדיניות  שיקולי  ושאר  צרכניים 
כי  המשפט  בית  קבע  משפטית, 
במלחמה  להתמודד  הראויה  הדרך 
דרך  על  אינה  דרכים  בתאונות 
כדוגמת  תמימים,  אנשים  הענשת 
הדרך  ההליך.  נשוא  הנפגעים 
צריכה  והראויה  הנכונה  המשפטית 

להתמקד במשפט הפלילי. 
"הכלי  המשפט,  בית  של  לדידו 
חוזית  אחריות  חלוקת  של  המשפטי 
יותר ליצירת אותה הרתעה,  מתאים 
מידתי  בכלי  שמדובר  מהטעם  וזאת 
בין  הלימה  לשקף  ביכולתו  אשר 
להיקף  הנהג  של  הרשלנות  מידת 

הסרת הכיסוי הביטוחי". 
ונסיבות  הראיות  מכלול  בבחינת 
את  המשפט  בית  העמיד  התיק 
שיעור האשם התורם החוזי במערכת 
היחסים שבין איליה למגדל, בשיעור 
יש  כי  שמצא  לאחר   ,40% של 
בהתנהגותו משום "רשלנות רבתית". 
היחסים  למערכת  הנוגע  בכל  אולם, 
שלא  לב,  תמי  ג'  לצדדי  מגדל  שבין 
דבק בהם אשם כלשהו, הורה למגדל 
פתרון  כל  מלאה.  באחריות  לשאת 
עלול  המשפט,  בית  לגישת  אחר, 

להוביל ל"מדרון חלקלק".  
חיליק   16704-01-14 )ת"א(  ]תאמ 

הסעות נ' איליה זסלבסקי[
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מוקד עדיף לשירות הסוכן - המסלקה הפנסיונית 
mislaka@anet.co.il | 03-9076000
w w w . a n e t . c o . i l / m i s l a k a

המסלקה הפנסיונית עובדת בשבילך. 

הרווחיות 
שלך 

נשחקת? 

איך המסלקה הפנסיונית משנה את פני הענף? 
לקבלת  כלי  הפנסיה  לצרכני  מעניקה  היא  ראשית, 
תמונה מלאה של חסכונותיהם. הלקוחות שלך ידעו יותר 
וידרשו יותר. ומה שאפילו יותר חשוב לך כסוכן או יועץ, 
המסלקה הפנסיונית קובעת סטנדרטים חדשים לתכנון 
כן,  התחרותיות.  את  ומגדילה  ללקוחות  ושירות  פנסיוני 

חוק הניוד חוזר לתמונה.

לשמור  כלים  לך  יש  הפנסיונית  המסלקה  באמצעות 
על לקוחותיך מפני המתחרים. יותר מזה, עם המסלקה 
הפנסיונית יש לך מנופים להגדלת ערך לקוח. המסלקה 

כל  של  מלאה  תמונה  לקבל  לך  מאפשרת  הפנסיונית 
בשבילך.  שעובדים  מיתרונות  וליהנות  לקוחותיך  נכסי 
עם  נוספת  מדרגה  תעלה  היא  ובקרוב  מהפכה  זאת 

החלת חובת שימוש על כל סוכן יועץ.

האם אתה מוכן למסלקה הפנסיונית?
זה הזמן לדעת יותר, להצטרף ולהתחיל להשתמש בכלי 
לקבלת  עכשיו  אלינו  פנה  לקוחותיך.  לטובת  המסלקה 
בשירותי  לשימוש  הקשור  בכל  ותמיכה  שירות  ייעוץ, 

המסלקה הפנסיונית.

שימוש בשירותי המסלקה הפנסיונית מעניק כלים לשימור לקוחות ולהגדלת ערך לקוח. 
כבר הצטרפת למהפכה?



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.

גיליון מס' 840 | יום ה', ט"ו בתמוז ן התשע"ה | 2.7.2015

מאמרים ודעות22

תכנון
פיננסי

דן דוברי

אדמה עשירה
מחקר חדש בדק ומצא כי לקוחות עושר ברחבי העולם מעבירים את השקעותיהם לתחום הנדל"ן. 

מדובר במגמה קבועה לשנים הקרובות

לשיאים  נושק  המניות  שוק  כאשר 
נמצאות  אג"ח  ותשואות  חדשים 
משקיעים  תקדים,  חסר  בשפל 
השקעות  למצוא  מתאמצים 
מהמשקיעים  חלק  אטרקטיביות. 
ומעריכים  נואשים  אומרים  לא 

שעדיין קיימות השקעות ראויות. 
אדמה  על  בעלות  מסורתי,  באופן 
למדדי  נחשבים  נדל"ן  ונכסי 
יהיו אלו הנכסים  עושר. בדרך כלל 
העודף.  בכסף  שנקנים  הראשוניים 
אצל  מזהים  שאנו  מגמה  זוהי 

נובורישים במדינות מתפתחות. 
 ,Morningstar-ב שפורסם  במאמר 
חברת  שביצעה  מחקר  בעקבות 
 ,Savills הבינלאומית  המחקר 
עולה  עושר,  מנהלי  בקרב  שנערך 

ברחבי  העושר  מלקוחות   91% כי 
להגדיל  הזדמנות  מחפשים  העולם 
בנדל"ן  הישירים  נכסיהם  את 
את  להגדיל  מתכננים  ו-87% 
חשיפתם לנדל"ן באמצעות אחזקה 

לא ישירה )למשל, על ידי קרנות(. 

משקיעים בצפון אמריקה
72% ממנהלי  נתוני המחקר,  פי  על 
העושר דיווחו שלקוחותיהם צפויים 
כהשקעה  למגורים  דירות  לרכוש 
 60% הבאות,  השנים  חמש  במהלך 
אדמה  ירכשו  שלקוחותיהם  אמרו 
במשרדים  ישקיעו   50% לפיתוח, 
)היתה  קמעונאי  בפיתוח   44% ורק 
מתשובה  יותר  לבחור  אפשרות 

אחת בשאלת סקר המחקר(.
להשקעה  ביותר  הנפוץ  היעד 
ממנהלי   67% אמריקה;  צפון  הוא 
וכן  בו,  בחרו  כללי  באופן  העושר 
ו-58%  63% מהמנהלים בבריטניה, 

מהמנהלים באסיה.
ממנהלי   43% רק  לעומתם, 
בדרום  נדל"ן  לרכוש  רצו  העושר 
אירופה,  במזרח   -  38% אמריקה, 
רק  ובסין.  קונג  בהונג   - ו-37% 
עד  משקיעים  מהלקוחות  שליש 
בקרנות  חסכונותיהם  מכלל   10%
לא  )השקעה  בנדל"ן  המתמחים 

ישירה(. 

לא מגמה חולפת
בוודאות  מצביעים  המחקר  נתוני 
על כך שמשקיעים פרטיים, שאיבדו 
את אמונם בשוקי המניות והאג"ח, 
 ,2008 משבר  בעקבות  בעיקר 
מבצעים פנייה חדה לכיוון השקעות 
חלופות  מחפשים  הם  בנדל"ן. 
נחשפים  הם  שבעטיין  לניירות, 
עקב  הנוצרת  קיצונית,  לתנודתיות 

היצע וביקוש. 
מגמה  כי  מסבירים  המחקר  כותבי 

אלא  חולפת,  אופנה  אינה  זו 
עולם  את  להוביל  שתמשיך  מגמה 
ארוכה.  תקופה  למשך  ההשקעות 
הביקושים בעולם לנדל"ן אינם רק 
תוצר של שערי ריבית נמוכים, אלא 

נעוצים בשינוי מבני של שוק ההון.
למנהלי  ממליצים  הם  כן,  על 
להתמחות  העולם  ברחבי  עושר 
אלו  שתחומים  בהזדמנויות 
עצמם  את  להגביל  ולא  מספקים, 
במניות  המסורתיים  לשווקים 
נדל"ן  השקעות  לדעתם,  ובאג"ח. 
שתוביל  הנכסים  קבוצת  את  יהוו 
את עולם ההשקעות בעתיד הקרוב, 
הינה  זה  בתחום  התמחות  כן  ועל 

קריטית עבור אנשי המקצוע. 

- חברת   GIS * הכותב הינו מנכ"ל 
גלובאלים,  השקעה  פתרונות 
הפיננסיים  המתכננים  איגוד  ויו"ר 

בישראל
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חברי  של  החוק  הצעת  את  אישרה  חקיקה  לענייני  השרים  ועדת   
מחוק  כחלק  תבטיח,  אשר  )כולנו(  פולקמן  ורועי  כהן  אלי  הכנסת 
הביטוח הלאומי, הקמת קרן אבטלה מיועדת, כענף ביטוח נפרד אשר תהווה 
את המקור למימון דמי האבטלה לעצמאיים. יוזמי ההצעה קראו להגביל את 
קבלת דמי האבטלה למספר פעמים במהלך החיים והשרים קבעו מספר זה 
על שלוש פעמים, כאשר בין התשלומים יהיה פער של לפחות שלוש שנים, 

בכפוף לתשלום לביטוח לאומי 25 מתוך 36 החודשים שקדמו לבקשה.

הביטוח  על  הפיקוח  החלטת  נגד  יוצא  יונט  מנכ"ל  אייזיק,  שלמה 
שר  טעו  "לדעתי  משכנתא.  בביטוחי  הסוכנים  עמלות  את  להפחית 
בכך  סלינגר  דורית  הביטוח,  על  והמפקחת  כחלון  משה  החדש,  האוצר 
הסוכנים  עמלות  את  ומפחיתות  המגבילות  תקנות  לאחרונה  שהנפיקו 
אזרחי  של  המשכנתא  עלויות  את  להקטין  כוונה  מתוך  משכנתא  בביטוחי 
המדינה. זו בוודאות לא תושג על ידי מהלך זה. חבל ששוב ממקמים באוצר 
את הסוכן בחזית עושק הציבור ופוגעים שוב באחד מהמקצועות והעיסוקים 
בין החשובים במשק". אייזיק ציין כי התערבות האוצר בדיכוי הכנסות סוכני 
הביטוח הינה התערבות בוטה הפוגעת בחופש העיסוק ופוגעת באופן אנוש 

בפרנסתם של העצמאים והעוסקים הזעירים.

משרדי  לעובדי  מקיפה  מקצועית  הדרכה  לאחרונה  קיימה  איילון 
הסוכנים המשתייכים אליה במחוז תל אביב. ביום ההדרכה השתתפו 
כ-100 סוכנים ועובדים, בהם מנהל מחוז תל אביב. בהדרכה הועברו תכנים 
מקצועיים ומעשיים במגוון תחומים, לטובת העשרת הידע המקצועי וחיזוק 

ממשק העבודה המשותף של עובדי המשרדים עם חברת הביטוח.

בית המשפט המחוזי מרכז-לוד, אישר לאחרונה באופן חלקי ניהול 
הטענה  ייצוגית.  כתובענה  הגדולות  הביטוח  חברות  כנגד  תביעה 
העומדת בבסיס התביעה נוגעת למקרים של מבוטחים אשר הודיעו לחברות 
על הפסקת הביטוח במהלך חודש כלשהו. זאת לאחר שפרמיית הביטוח בגין 
חודש זה נגבתה על ידי החברות הנתבעות מראש, והן נמנעו, על פי התביעה, 
בגין  הביטוח  פרמיית  של  העודף,  היחסי,  החלק  את  למבוטחים  מלהחזיר 
אותו חודש או לחילופין הן מחזירות, כביכול, את פרמיית הביטוח בערכים 
נומינליים בלבד. מדובר במבוטחים אשר ביטלו את ביטוחיהם במהלך שבע 

שנים לפני מועד הגשת הבקשה.

מדוח  עולה  כך  הבריאות,  ביטוחי  בענף  ההתרחבות  מגמת  נמשכת 
שני  כוללים  הבריאות  ביטוחי  האוצר.  במשרד  הביטוח  על  הממונה 
ביטוח  חברות  פעילות  מרבית  מתרכזת  שבו  ואשפוז,  מחלות  ענף  ענפים: 
נגבו   2014 בשנת  הדוח,  פי  על  אישיות.  תאונות  וענף  הבריאות  בתחום 
מאזרחי ישראל 8.19 מיליארד שקלים עבור ביטוח מחלות ואשפוז. מדובר 
בעליה של 560 מיליון שקלים ביחס לסכום שנגבה עבור ביטוחים אלו בשנת 
כולל את תתי-הענפים הבאים: ביטוח הוצאות  ואשפוז  2013. ענף מחלות 
רפואיות )דוגמת ניתוחים, תרופות והשתלות(, ביטוח סיעודי, ביטוח מחלות 
קשות, ביטוחי שיניים, ביטוחי נכות, ביטוח נסיעות לחו"ל וביטוח בריאות 

לעובדים זרים.

מיליון   1.39 של  הוצאות  עודף  אשתקד  היה  ביטוח  סוכני  ללשכת 
לשם  הלשכה.  של  המאוחדים  הכספיים  הדוחות  מגלים  כך  שקל, 
השוואה, בשנת 2013 עמדה לרשות הלשכה עודף הכנסות של 1.87 מיליון 
שקלים. מפירוט הנתונים עולה כי המעבר מעודף הכנסות לעודף הוצאות 
נבע בעיקר מירידה בהכנסות. הכנסות הלשכה הסתכמו אשתקד ב-11.5 
על  ההכנסות  עמדו  שבה   ,2013 לעומת  כ-5%  של  ירידה  שקלים,  מיליון 

כ-12.1 מיליון שקל.

לשכת סוכני הביטוח דורשת 
לבטל מכרז של המועצה 
להסדר הימורים בספורט

פנתה  הביטוח  סוכני  לשכת 
בספורט  הימורים  להסדר  למועצה 
וחבויות  רכוש  ביטוחי  למכרז  בקשר 
טוענת  הלשכה  המועצה.  שפירסמה 
נפל  אשר  מהותי  ל"כשל  בפנייתה 
נקבע  במסגרתו  המכרז,  בתנאי 
סוכני  ידי  על  שתוגשנה  'הצעות  כי 
ביטוח תיפסלנה'. המכרז קובע, ללא 
גורפת  הדרה  הצדק,  או  סיבה  כל 
הם  אם  גם  הביטוח,  סוכני  כלל  של 
עומדים בכל תנאיו ואף אינו מאפשר 
באמצעות  הפועלות  ביטוח  לחברות 
סוכני ביטוח, להשתתף בו, גם אם הן 

עומדות ביתר תנאיו".
עורכי  ממשרד  אבטליון  נירית  עו"ד 
ושות'  בנקל  מגריזו  ראב"ד  הדין 

כותבת בפנייתה בשם הלשכה: "כשל 
זה גורם לפגיעה קשה, במידה העולה 
ראויה,  לתכלית  ולא  הנדרש  על 
בעיקרון השיוויון ובחופש העיסוק של 
בעלי  בישראל,  הביטוח  סוכני  ציבור 
רישיון כחוק, שמרביתם מאוגדים על 
ידי לשכת סוכני הביטוח, תוך הפליה 

פסולה ופגיעה בתחרות". 
לבטל  דורשת  הביטוח  סוכני  לשכת 

את המכרז ולפרסמו מחדש. 
מהמועצה להסדר הימורים בספורט 
נמסר בתגובה: "הטוטו פועל בהתאם 
לקבוע  המאפשרות  הדין,  להוראות 
תנאי סף במכרזים. הטוטו קיבל את 
ויגיב  הפנייה מלשכת סוכני הביטוח, 
לאחר בדיקה מעמיקה של הטענות".

בכיר  סגן  גרייב,  פרידה מרג'ואן  ערך השבוע מפגש  אגף שוק ההון 
לממונה על שוק ההון, שפרש לפני כחודשיים מהאגף. גרייב שפעל 
באגף מזה 14 שנה, היה אחראי על תחום ביטוח החיים וקופות הגמל ושותף 
וביישום רפורמות משמעותיות בתחום החיסכון הפנסיוני. מרכזי בהובלה 
במפגש המרגש נכחה הממונה על שוק ההון, דורית סלינגר, לצד המפקחים 
את האירוע כיבד בנוכחותו גם  הקודמים - פרופ' עודד שריג וידין ענתבי. 
ח"כ הרב יצחק כהן, סגן שר האוצר האחראי על האגף. נכחו גם מנהלי האגף 

לשעבר אריק פרץ, יואב בן אור וניר כהן.

כלל ומגדל נענו לפנייתו של ליאור רוזנפלד, יו"ר מחוז צפון בלשכת 
של  במתכונת  מפגשים  הקרובים  בשבועיים  ויקיימו  הביטוח,  סוכני 
שולחנות עגולים עם סוכני החברה, המשמשים גם כחברי לשכה. במפגשים 
ישתתפו מנהל המחוז בחברה ויו"ר המחוז בלשכה. בעקבות פניית סוכנים 
רבים להיפגש עם הנהלות חברות הביטוח במטרה להעלות נושאים שונים, 
לבחור  בבקשה  הביטוח  בחברות  הצפון  מחוזות  למנהלי  רוזנפלד,  פנה 
למפגשים  אותם  ולזמן  לשכה,  כחברי  גם  המשמשים  חברה,  סוכני  כ-20 

המשותפים.

באזור  וצבע  פחחות  לתיקוני  חדש  שירות  מרכז  פתחה  שגריר 
התעשייה צ'ק פוסט בחיפה. מדובר במרכז השירות השישי בבעלות 

של החברה.

למנהל  בורשטיין  שוקי  של  מינויו  את  אישר  מרכנתיל  דירקטוריון 
הכללי של הבנק, מקבוצת דיסקונט. בורשטיין יחליף את אורי ברוך, 
כיהן  האחרון  בתפקידו  שבועות.  מספר  לפני  ממרכנתיל  לפרוש  שביקש 

בורשטיין כמנכ"ל כ.נ.ף, זרוע ההשקעות של כלל ביטוח.

בישראל,  הגימלאים  הסתדרות  כיו"ר  נבחר   )67( מזרחי  שמואל 
שימש  לגימלאות  ליציאתו  עד  ז"ל.  בן-ישראל  גדעון  של  במקומו 

מזרחי כיו"ר האגף לתרבות, חינוך וקהילה במרחב ת"א של ההסתדרות. 
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       למנהל הסדר פנסיוני ברחובות דרוש/ה מנהל/ת 
הפנסיה  הפרט,  ביטוחי  בתחום  לקוחות  תיק 
 3-4 וניסיון  נהיגה  רישיון  סוכן,  והפיננסים.רישיון 
sharonl@amitimins.co.il :שנים  - חובה. קו"ח

מוצרי  משווק/ת  דרוש/ה  שחם  לאלטשולר    
ביטוח חיים, חיסכון ופיננסי, שיווק מוצרי החברה 
ללקוחות פרטיים ועסקיים. רישיון שיווק פנסיוני/
שטח  במכירות  קודם  ניסיון  חובה.  ביטוח  סוכן 
)בדגש על מכירות ביטוח(- חובה! הגשת קורות 

חיים דרך האתר לשונית דרושים, משרה 1008.

        לאלטשולר שחם דרוש/ה רפרנט/ית ביטוח 
חיים, טיפול והפקה בפוליסות ביטוחי חיים, ביצוע 
סוכנים  עם  קשר  בריג'קטים,  טיפול  שינויים, 
 ,8:30-17:00 השעות  בין  מלאה,  משרה  ומפקחים, 

ידע וניסיון בביטוח חיים- חובה.  הגשת קורות חיים 
דרך האתר לשונית דרושים, משרה 1006. 

jobs@altshul.co.il

נציגי  דרושים  החייל  ברמת  שחם  לאלטשולר      
שירות טלפוניים למוקד גמל, פנסיה וביטוח.

ומשמרות  אם  משרת  מלאה,  למשרה  אפשרות 
לסטודנטים. יתרון למועמדים בעלי ניסיון בשירות.

שיווק  במסלול  למעוניינים  מתאימה  המשרה 
jobs@altshul.co.il :פנסיוני. קו"ח לכתובת

          לבית ההשקעות הלמן אלדובי דרוש\ה משמר\ת 
לקוחות.  קשרי  אגף  השימור,  למחלקת  פנסיוני 
התפקיד כולל: מניעת נטישות של לקוחות החברה, 
ניתוח הצעות ממתחרים, ניהול מו"מ ויכולת שכנוע 
מול לקוחות. משרה מלאה. דרישות: רישיון שיווק/ 

 יעוץ פנסיוני- חובה! ניסיון בשימור לקוחות- יתרון. 
hr@gemel.co.il :קו"ח

דרוש\ה  אלדובי  הלמן  ההשקעות  לבית       
הפלטינום,  למחלקת  לקוח  תיק  מנהל\ת 
אישי  ליווי  כולל  התפקיד  לקוחות.  קשרי  אגף 
לעמיתי קופות הגמל, פנסיה וקרנות השתלמות: 
הינו  התפקיד  ושימור.  שירות  פנסיוני,  יעוץ 
ופגישות  טלפוני  מענה  מתן  הכולל  משרדי 
רישיון  דרישות:  מלאה.  משרה  פרונטאליות. 
בוגרי  אקמאי\ת,  חובה!  פנסיוני-  יעוץ  שיווק\ 
יכולת  חובה.  מנע"ס-   \ בכלכלה  ראשון  תואר 
ביטוי       כושר  מוכחת,  ומכירתית  שירותית 
ביעדים.  ועמידה  צוות  לעבודת  יכולה   ורהיטות, 

hr@gemel.co.il :קו"ח

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

לשר  השבוע  הגיש  האוזר,  שמואל  פרופ'  ערך,  ניירות  רשות  יו"ר 
האוצר, משה כחלון, את הדוח השנתי של רשות ניירות ערך ל-2014. 
הדוח מציג פעילות ענפה של הרשות להגנה על המשקיעים, לפיתוח השוק 
קבלת  בעת  אמר  האוצר  שר  ההון.  בשוק  הציבור  אמון  ולהגברת  המקומי 
הדוח כי כספי הפנסיה והחיסכון של אזרחי ישראל יכולים וצריכים לפתח 
את הכלכלה הישראלית ולא את הכלכלה האירופאית והאמריקאית. "עלינו 
והשקעות  לצמיחה  שיביאו  בכדי  בארץ  והחברות  הכספים  את  להשאיר 

חוזרות בכלכלה הישראלית", הסביר כחלון.

בכנס  להקמתה.  שנים   28 לציון  אירוע  השבוע  חגגה  דורות  קבוצת 
השתתפו כ-100 סוכני ביטוח מהקבוצה, כאשר את חברת הביטוח 
מירון.  שמעון  למנכ"ל  והמשנה  אלישקוב  אתי  המנכ"לית  ייצגו   הכשרה 
היעד  דורות  הוקמה  כאשר  כי  בדבריו  ציין  דורות,   מנכ"ל  קלמנזון,  אריה 
עמד על 100 אלף דולר, כאשר היום היקף המכירות של הקבוצה עומד על 
הוכרזו  בכנס  שקלים.  מיליון  ל-100  להגיע  הוא  והיעד  שקלים  מיליון   65

הסוכנים המצטיינים של קבוצת דורות.

עומד  ישראלים  ליצואנים  יווניים  לקוחות  של  החובות  היקף 
הישראלית  החברה  בבססח,  אומרים  כך  דולר.  מליון  כ-90  על 
הודיעה  החברה  ביוון.  החריף  הפיננסי  המשבר  רקע  על  אשראי  לביטוח 
הכיסוי  את  משהה  היא  הקרובה  בתקופה  כי  למבוטחיה  הבוקר 
ההשהיה  בססח,  הודעת  פי  על  ליוון.  חדשים  למשלוחים  הביטוחי 
במדינה  והכלכלי  הפוליטי  המצב  יתברר  אשר  עד  בתוקף  תהיה 
האירופי. האיחוד  מוסדות  עם  הצפויות  והשיחות  העם  משאל   לאחר 

 AIG הביטוח  חברת  עם  להסכם  הגיעה  המקרקעין  שמאי  לשכת 
כיסוי  עלות  התעריפים  הערכת  פי  על  מקצועית.  אחריות  לביטוח 
שקלים  מיליון  לשנה,  שקלים   5250-7500 בין  תנוע  שקלים  אלף   500 של 
של  בעלות  שקלים  מיליון   4 ועד  לשנה  שקלים   8100 עד   6000 של  בעלות 
11500-15500 שקלים. "אני שמח על היותי איש בשורה לכל ציבור החברות 
צעירים  כוותיקים,  "חדשים  הוועד.  חבר  אטקין,  חיים  כתב  והחברים", 

חברה  שהנה   AIG בחברת  ההצעה  פרישה.  בפני  הניצבים  ואלו  ומתחילים 
בינלאומית וחברת הביטוח הגדולה בעולם, תאפשר לכל חבר למצוא עצמו 
בסרגל המקצועי בו הוא נמצא, לקבלת הכיסוי המתאים בתעריף נוח והגון 

ובהתאם לצרכיו".

כלל  מגדל,  הגדולות,  החיים  ביטוחי  חברות  ארבע  מתוך  שלוש 
ביטוחי החיים  יחד 4.3% מנתח השוק של פרמיות  והפניקס איבדו 
במהלך שנת 2014, כך עולה מדוח הממונה. על פי הדוח, מגדל הינה 
עדיין חברת הביטוח שנהנית מהפריות הרבות ביותר בתחום ביטוחי החיים, 
עם 8.414 מיליארד שקלים אשתקד. למרות שמגדל רשמה גידול בהפקדות, 

מדובר בירידה של 1.7% בנתח השוק ביחס לשנת 2013.

שאול  מלי  של  מינויה  על  לבורסה  השבוע  בתחילת  דיווחה  מגדל 
למנכ"לית מבטח סימון סוכנות לביטוח הנמנית על הקבוצה. שאול 
עמוס רוקח, אשר סיים את תפקידו כמנכ"ל לאחר  מחליפה בתפקיד את 

כשלוש שנים.

בישראל  הגדולות  הביטוח  חברות  בשתי  לשעבר  מנכ"לים  שני 
הצטרפו בימים אלו כדירקטורים בחברת רבוע כחול נדל"ן. השניים, 
ואביגדור  מגדל  הביטוח  חברת  את  האחרונות  בשנים  שניהל  כהן,  יונל 

קפלן, שניהל שנים רבות את חברת הביטוח כלל.

ולוי רחמני  יונל כהן  הודיעה היום )ה'( לבורסה כי  איילון החזקות 
בתמורה  החברה,  ממניות   11% כהן  ירכוש  לפיו  ההסכם  על  חתמו 
ל-47.85 מיליון שקלים. לרשות כהן, עומדת האופציה לרכוש 11% נוספים 
ממניות איילון בתמורה לסכום זהה, החל מ-30 יום לאחר השלמת הרכישה 
הראשונה ועד לחודש מרץ הקרוב. השלמת עסקת המכירה כפופה לקבלת 
ההיתרים הנדרשים על פי דין, בהם גם זו של הממונה על שוק ההון, דורית 

סלינגר. 



מידע פנסיוני
זה עדיף

מציבים  הפנסיוני  הביטוח  בנושא  והרגולציה  השינויים  כאשר  זו,  סוערת  בתקופה 
שאלות באשר למה שנכון לעשות - יש לנו את התשובות   מספקת מידע 
בתחום החיסכון ארוך הטווח אשר כל איש מקצוע בענף חייב לדעת  אתה מוזמן 
ליהנות מהמידע בכל אמצעי שתרצה, ובכל מדיה שנוחה לך: אתר אינטרנט עשיר 
מגזין,  שבועון,  שלך,  הדוא"ל  לתיבת  ישירות  מבזקים  ושירות  יומי  ניוזלטר  ועדכני, 
ומדריכים מקצועיים ששומרים אותך מעודכן  גלוש עכשיו לאתר  או צלצל 
מצדך. התחייבות  כל  בלא  צריך,  שאתה  המידע  עם  להיכרות  מנוי  וקבל   אלינו 

www.Anet.co.il | info@anet.co.il | 03-9076000

שירות 
מבזקים

כנסים שבועון מדריכים פורטל
מקצועיים

מגזין

עדיף. כי היום, יותר מתמיד, כדאי להיות מעודכן.


