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לרגל כנס 
המעסיקים ה-10

גיליון מיוחד

עבודה
In-Out
סבב הסגרים וההגבלות מקשים על הפעילות במשק  
 המעסיקים מחפשים כיצד להתייעל - בכוח אדם 
קריסה  חווה  העסקי  המגזר  אחרים   ובאמצעים 
ומשווע לתכנית ממשלתית סדורה שתייצב את הענף  
 חברות הפנסיה והגמל שמתמודדות בים הסוער של 
שוק ההון נערכו כדי להעניק שירות מיטבי למעסיקים 
וללקוחות פרטיים  המכנה המשותף לכולם: הניסיון 

לחיות בשלום לצד הקורונה עד לחיסון הגואל



לא בוחרים 
קרן פנסיה 

לפני שמתייעצים 
עם המומחים של 

מנורה מבטחים

מנורה מבטחים, קרן הפנסיה הגדולה והיציבה בישראל.



מגדל מובילה את עולם 
ההשקעות החדש

מגדל היא החברה הגדולה הראשונה בישראל 
שמאמצת את מדיניות ESG של אחריות חברתית 

וסביבתית לניהול כלל תיק ההשקעות.
.NET POSITIVE  מגדל תפעל להשקיע למעלה מ - 3 מיליארד ₪ בשנה להשקעות ·

· מגדל תצא מהשקעות שאינן תואמות את מדיניות ה - ESG בקצב של לפחות 10% בשנה.

מגדל חברה לביטוח בע״מ. מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע״מ. 
האמור בכפוף למדיניות ההשקעות של החברות ואין בו כדי להוות ייעוץ או המלצה לביצוע פעולה או הימנעות ממנה

לפרטים נוספים הקליקו <<

https://www.migdal.co.il/investments/esg


* החל ממועד עצירת הפרמיה יקטן סכום הביטוח. 
** ההטבה למצטרפים לריסק אישי חכם עד ל- 31/08/2021, במסגרת פוליסת ביטוח חיים למקרה מוות בפרמיה משתנה מסוג "ספיר" בכלל חברה לביטוח בע"מ. המידע להלן הינו 
מידע כללי בלבד ואינו כולל התייחסות מקיפה לכל ההיבטים הרלוונטיים והנושאים הנוגעים לעניין. מדובר במידע שמטרתו לתת מושג בסיסי בלבד אודות המוצרים, ואינו מפרט את כל 
ההוראות, התנאים והסייגים הכלולים בפוליסה וההסדר התחיקתי. אין במידע זה כדי להחליף ייעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא והחברה אינה אחראית על כל נזק 

שייגרם כתוצאה מהסתמכות על מידע זה. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע להלן לבין המידע המופיע בפוליסה, הוראות הפוליסה גוברות. ט.ל.ח

אתם קובעים 
מתי לעצור...

 כלל ביטוח ופיננסים משיקה:
ריסק אישי חכם

עכשיו לרגל ההשקה

3 שנים ראשונות לאחר 
קיבוע הפרמיה,

סכום הביטוח
יישאר ללא שינוי!**

ביטוח חיים למקרה מוות מותאם אישית 
המאפשר לך לקבוע את הגיל בו עליית 
הפרמיה תיעצר* כך שיישאר לך יותר 

כסף לעתיד.

לפרטים נוספים פנו למפ״ע



1. על פי מדד שירות חיסכון פנסיוני 2019 של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון מחודש ספטמבר 2020, המשקף את רמת שירות הלקוחות בקרנות הפנסיה הניתן להם על ידי הגופים המוסדיים בישראל. 2. הנתונים לקוחים מתוך אתר 
"פנסיה נט" של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומתייחסים לתשואה נומינלית ברוטו מצטברת לתקופה שמיום 1.10.2016 ועד ליום 30.9.2020 של קרן הפנסיה המקיפה של החברה במסלולים תלויי גיל בהשוואה לכל קרנות הפנסיה 

המקיפות במסלולים תלויי גיל בשוק בתקופה זו. · אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי, או התחייבות להשגת תשואה. · אין בדירוגי העבר כדי להבטיח דירוג דומה בעתיד.

קרנות הפנסיה של אלטשולר שחם,
מקום ראשון גם במדד השירות1

וגם בתשואות ב-4 השנים האחרונות
במסלולים תלויי גיל2
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תו
המידע המובא במגזין הינו מידע כללי בלבד והוא אינו מהווה ייעוץ משפטי, שיווקי, מיסוי או חשבונאי, או כל המלצה שהיא ואינו מהווה תחליף לייעוץ אישי. הדעות המתפרסמות 
במגזין זה הינן על דעת הכותבים ועל אחריותם הבלעדית. המערכת איננה אחראית לתוכן הפרסומים השיווקיים השונים המתפרסמים במגזין. ההצעות ו/או הנתונים המופיעים 

בפרסומים השיווקיים הינם באחראיות המפרסמים בלבד. 
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8 | קורה בין השורות
רועי ויינברגר

ראשים מדברים

10 | "צריך לסייע למגזר העסקי 
לא רק דרך הזרמת כספים"

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר

14 | "התעשייה הישראלית חזקה וחדשנית 
ותדע להניע מחדש את גלגלי הצמיחה 

והתעסוקה במשק"
רובי גינל, נשיא התאחדות התעשיינים

1X1

18 | "משברים תמיד היו ותמיד יהיו. לניסיון 
ולעוצמה של הגוף הפנסיוני בעתות האלה 

ישנה  חשיבות מכרעת"
איתי יעקב, משנה למנכ"ל ומנהל אגף מוצרים ופיתוח במנורה מבטחים

20 | "המעסיקים מתייחסים היום לקרנות 
הנבחרות כקרן לגיטימית שאף מעניקה 

שירות טוב יותר"
שני בלו הרפניסט, מנכ"לית הלמן-אלדובי גמל ופנסיה

24 | "קבוצות הביטוח ומנהלי ההסדרים 
כאחד צריכים להסתכל על המעסיק והעובד 
בראייה הוליסטית וליצור עבורם סל שירותים 

רחב יותר"
איציק עוז, מנכ"ל משותף באגם לידרים מקבוצת הפניקס 

26 | "המשאב המרכזי שאנו מעמידים עבור 
המעסיקים הוא המשאב האנושי"

מוטי לוי, סמנכ"ל מעסיקים בהראל פנסיה וגמל

28 | "מי ששמר על קור רוח, ביצע התאמות 
נכונות ולא נבהל מהמפולות האגרסיביות 

בשווקים שחווינו במרץ, הרוויח ובגדול"
 איל אליה, מנהל ענף מכירות פיננסים בכלל ביטוח ופיננסים



30 | "משבר הקורונה ייצר אתגרים גדולים הן 
למעסיקים והן לגופים המוסדיים"  

ניר סוסי, מנהל תחום מעסיקים ולקוחות במגדל ביטוח

34 | "המשבר לא גרם להאטה בביטוחי 
קולקטיבים. להפך ראינו גידול של פי שניים 

בכמות המבוטחים ובכמות הפרמיות"
שלומי צייג, מנהל תחום עסקים ומוצרים באגף הבריאות במנורה 

מבטחים ביטוח

36 | "המהות שלנו בשירות הלקוחות היא 
להמציא את עצמנו מחדש כל הזמן ולייצר 

ערך מוסף באופן קבוע"
מיטל ברנע, סמנכ"לית שירות באלטשולר שחם

40 | "תהליכי העבודה ויכולות הבקרה 
שיש למנהל הסדר מבטיחים שקט וסדר - 

למעסיק ולעובד"
קרן שמיר, מנכ"לית קבוצת שקל

חידושים למעסיקים

42 | "בפתרון הזה יש כמעט אפס טעויות 
או הסתבכויות"

עמיר טל, מנכ"ל המסלקה הפנסיונית

הזווית המחקרית

46 | עבודה מהבית – פוטנציאל להרחבת 
הפערים בין העובדים במשק

ממצאי מחקר שערך מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל

עולם החיסכון

50 | גיבור הקורונה: ריסק זמני
אייל סיאני, סמנכ"ל ומנהל מקצועי בפסגות גמל ופנסיה

52 | האם רשות שוק ההון תפצח את המלכוד?
בני שיזף

54 | תכנון פיננסי הוליסטי בעת משבר הקורונה
רם אמית

עולם העבודה

56 | בואו נשחט פרה קדושה – החופש הגדול
עו"ד שלומי לויה

58 | עיון מחדש ביחסי עובד-מעסיק 
בצל הקורונה

עו"ד שלומי הדר

59 | האם מעסיק אחראי לבחירה שגויה 
של עובד בתכנית פנסיונית?

עו"ד שי עופרי

60 | ארגוני מעסיקים בשנת 2020 – 
נקודת מפנה

עו"ד ונוטריון עופר יוחננוף

הזווית המשפטית

62 | נבצרות עם נוכחות
עו"ד שלומי הדר ועו"ד ג'ון גבע

נקודות למחשבה

64 | תורת הגמול
ורדה לבקוביץ

שגרת קורונה

66 | כשהמשרד עבר הביתה
גיליה משולם

67 | מנהטן או פריז? – הדרכת הדמיון 
ככלי מכירתי עוצמתי

כרמית אפרמיאן
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השנה אנחנו מגיעים לכנס המעסיקים אחרת. אין ספק ששנת 2020, שעוד רגע מסתיימת, תיזכר בהיסטוריה כשנת הקורונה. 
2020 נפתחה בצורה אופטימית ביותר, כאשר חלק ממסלולי החיסכון צברו  זה נראה זיכרון רחוק, חלקנו לא זוכרים ששנת 
בחודשיים הראשונים של השנה תשואות של יותר מ-4%. אולם אז הגיעה הקורונה לכל העולם וכמובן שגם לישראל, וטרפה 
וחלק  הירידות,  את  לתקן  הצליחו  המוסדיים  הגופים  של  המקצועיים  המנהלים  קשים,  חודשים  כמה  אחרי  הקלפים.  את 

מהגופים כבר חזרו להציג רווחים והם צפויים לסיים את השנה בצבע ירוק. 

במגזין שלפניכם ישתפו אתכם בכירי חברות הביטוח, קרנות הפנסיה ובתי ההשקעות, סוכנים ויועצים, בתובנות ובמסקנות 
מהימים  מחוזקים  לצאת  כיצד  וטיפים  כלים  לכולנו  יתנו  הם  כולנו.  של  הכסף  על  לשמור  הצליחו  הם  בו  באופן  וכן  שלהם, 

המאתגרים - כמעסיקים, כעובדים וכאנשים פרטיים.

אבל ברור לכולם שמשבר הקורונה, או כפי שהוא מכונה בתקשורת – הקורונה הכלכלית, לא מסתכם בתשואות המוצרים 
הפנסיוניים בפרט ומוצרי החיסכון וההשקעה בכלל. מי כמוכם, המעסיקים, חווה על בשרו את התקופה הנוכחית. כן להוציא 
לצאת  שאפשר  או  בבית  נשארים  הילדים  שאסור?  או  העסק,  את  לפתוח  אפשר  כן  אותם?  להוציא  לא  או  לחל"ת  עובדים 

לעבודה? אלה רק חלק מהשאלות שנשאלות מדי בוקר, צהריים וערב במאות אלפי עסקים ובתי אב.

אבל חוסר הוודאות הזה אפשר גם לכל בית עסק לעשות צילום מסך. או אולי צילום רנטגן הוא מונח נכון יותר. לראות איפה 
אפשר להתייעל. היכן כדאי להרחיב פעילות והיכן כדאי לצמצם. האם העסק מצויד בטכנולוגיה המתאימה כדי לשרוד את 
המשבר הנוכחי וגם את זה שיבוא בעוד 10 שנים, כפי שמלמדות ההיסטוריה והסטטיסטיקה. האם אפשר להרחיב את מאגר 
הלקוחות גם מבלי לצאת מהבית או מהמשרד. האם הספקים שאני עובד איתם נותנים לי מענה ראוי ועומדים לצדי גם כשאני 
וכן, גם לשאול את עצמך את השאלה הקשה ביותר – האם דאגת לכסות את עצמך ואת  למטה. האם המדינה עושה זאת. 

העובדים שלך לעת משבר.

גם עבור העובדים, מדובר בתקופה פוקחת עיניים. בעיקר עבור כמיליון מובטלים או חל"תניקים )מי היה מאמין לפני שנה 
שהמושג הזה יחדור כך לחיינו(, אבל גם עבור המיליונים שעדיין עובדים. תקופת הקורונה עוררה את הצורך לבחון היכן כל 
אחד מאיתנו חוסך את הכספים שלו. האם הוא מכיר את כל האופציות העומדות לרשותו. למי הוא פונה בעת צרה פיננסית 

ולמי הוא פונה במקרה ביטוחי או במקרה רפואי, עם או בלי קשר לקורונה.

רק  מגיעה  אינה  לראות  יכולים  שאתם  וכפי  המשבר,  עמו  שהביא  הזו  השאלות  שורת  על  לענות  מנת  על  יקרים,  מעסיקים 
מהתחום הפנסיוני או מעולם יחסי העבודה, הרחבנו השנה את כנס המעסיקים גם לתחומים נוספים בהם נגע המשבר. 

האחרונות.  השנים  במאה  ביותר  הגדולה  במגפה  מדובר  הרי  כי  הבריאות,  בביטוחי  גם  לגעת  הוא  המציאות  שכורח  כמובן, 
לכאורה, את הטיפול הרפואי המיידי, מציל החיים, מקבלים חולי הקורונה במערכת הציבורית. אבל את ההשפעות הישירות - 
של סיבוכי הנגיף בשנים הבאות, ואת ההשפעות העקיפות – בעקבות צמצום הפעילות האלקטיבית והעומסים בחדרי המיון, 

ירגישו לטובה, אם אפשר לומר זאת כך, מבוטחי הבריאות הפרטיים.     

לכם  כי חשוב  ומגוון, מלמדת  דיונים מלא  יום  בכנס המעסיקים הדיגיטלי הראשון שלנו, במתכונת של  עצם השתתפותכם 
לשמוע את שיש לאנשי המקצוע להגיד, בשבילכם ובשביל העובדים שלכם. חשוב לכם להכיר, להבין ולהעביר הלאה את כל 
השינויים והעדכונים שיאפשרו לכם לצאת מחוזקים, בעיקר כאשר החיסון נראה קרוב מתמיד וכולנו מייחלים לחזרה מלאה 

ומהירה לשגרה.

קריאה מהנה ומועילה,
רועי ויינברגר,

עורך ראשי, עדיף



הפניקס מציגה:
  פנסיה WELL עם דמי ניהול משתנים 

היורדים על פי הצבירה האישית

 לפרטים נוספים בדבר תנאי ההטבה לחצ/י כאן 
או פנה/י למנהל המכירות שלך בהפניקס

דמי הניהול מתעדכנים בהתאם לסכום היתרה הצבורה בקרן הפנסיה המקיפה:
דמי ניהול מצבירהדמי ניהול מפרמיהעדמ
0 150,0001.70%0.20%

 150,000 300,0001.70%0.15%
 300,000 500,0001.70%0.10%
 500,000 700,0001.70%0.08%
 700,000 950,0001.70%0.07%
 950,000 1,200,0001.70%0.06%

 1,200,000 9,999,9991.70%0.05%

אין באמור לעיל בכדי להוות ייעוץ או המלצה או חוות דעת מכל סוג שהיא לרכישה או הצטרפות למוצר והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי הניתן בכפוף לחוק. כל האמור הנו תמצית בלבד ומשמש כמידע בלבד וזכויות המבוטח יהיו בהתאם לתנאי 
הפוליסה ו/או התקנון וסייגיהם ובכפוף להליך חיתום כמקובל בחברה. המוצרים מנוהלים ע"י הפניקס חברה לביטוח בע"מ והפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ )להלן: "החברות"(. החברות עוסקות, בין היתר, בשיווק פנסיוני ולהן זיקה למוצרים פנסיוניים 

המנוהלים על ידן. "פנסיה WELL" כוללת פנסיה, ריסק ומטריה ביטוחית לקרן הפנסיה. המוצר ריסק הנו ביטוח חיים ריסק למקרה מוות צמוד למדד. העלאת דמי ניהול תהא בהתאם להוראות כל דין.

https://www.fnx.co.il/Documents/200509-Pension-WELL-brochure.pdf
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בשנת 2002 נבחר עו"ד אוריאל לין לתפקיד נשיא איגוד לשכות המסחר, שהינו ארגון העסקים 
והמעסיקים הגדול בישראל. תקופת זמן ארוכה שהיו בה לא מעט אתגרים במסגרת פעילותו זו. 
היו תקופות של משברים כלכליים שבוודאי העיבו והכבידו מאוד על פעילותם של עסקים רבים, 
בתפקידו  ביותר  המאתגרת  התקופה  היא  הקורונה  משבר  שתקופת  לומר  אפשר  האם  אבל 

הנוכחי?
עמו  המשבר  וממדי  בישראל  החברה  ישראל,  כלכלת  מבחינת  מאתגרת  הכי  התקופה  "זו 
אנחנו מתמודדים" מציין לין, "אין שום ספק שבממדי משבר אלו כל גורם עסקי צריך לדעת 
ליטול אחריות, ובעיקר גורמים המייצגים עסקים - גם להבין את המגבלות הקיימות בנתונים 
האובייקטיביים וגם להתגייס לעשות כל מה שאנחנו יכולים למען יצירת מקומות עבודה. אנחנו 

רואים ביצירת מקומות עבודה את היעד המרכזי והחשוב ביותר כדי להתמודד עם המשבר. 
הבעיות האובייקטיביות,  את  מבינים  אנחנו  הממשלה,  את  מנגחים  לא  אנחנו  זאת,  עם  "יחד 

אנחנו משתדלים לעבוד בשיתוף פעולה עם מוסדות הממשלה".
את  מציג  שהוא  לפני  עמו.  בריאיון  חשוב  מקום  תופסת  עבודה  מקומות  יצירת  של  הסוגיה 
המדיניות  קובעי  של  המבט  נקודות  על  חולק  הוא  עבודה,  מקומות  ליצירת  שלו  התכנית 

שמשפיעות למעשה על דרכי הפעולה שלהם.
נכונה. תמונת המצב  לין: "אני חושב שהאוצר ומשרדי הממשלה צריכים לראות תמונת מצב 
הנכונה היא שהאבטלה היא לא 18%. שיעור האבטלה האמתי הוא 38%, שכן האבטלה כולה 
את  לכלול  אין  הציבורי.  במגזר  האבטלה  לממדי  רלוונטיות  שום  אין  העסקי.  מהמגזר  היא 
המגזר הציבורי, שאין בו בכלל אבטלה, עם המגזר העסקי שממנו באה כל האבטלה ולחשב את 

הממוצע בין שניהם.
"דבר נוסף שעליהם להבין הוא, שהמשק עבר תהליך התייעלות כפוי, שהוא לא עבר אף פעם 
תפוקה  לרמת  להגיע  נאלצו  מאוד מעסיקים  שהרבה  מהסיבה  זאת  האחרונות,  השנים  ב-50 
נוצרה  אבטלה  נוצרה התייעלות גדולה, אבל בצידה   גבוהה בפחות כוח אדם. כתוצאה מכך 

מבנית חדשה של עוד 150 אלף מובטלים".
כאן מסביר לין היכן צריכה המדינה לפעול. "המדינה צריכה לסייע למגזר העסקי לא רק דרך 
הזרמת כספים. אחת הפעולות שהמדינה צריכה לעשות בנחרצות, בלי התחכמויות, זה להוריד 

את נטל הרגולציה. זה לא כרוך בהוצאה כספית, וזה יתרום הרבה למגזר העסקי. צריכה 
להיות פה נחישות וקבלת החלטה אמיצה שאת זה צריכים לבצע. את זה אני לא 

רואה קורה.
"נוסף על זה, יש לבצע תהליך כלל לאומי מסודר ושיטתי של הסבת עובדים 

והכשרת עובדים. לא מאבק בין משרדים, אלא הקמת גוף אחד שבודק 
ועל סמך זאת מתעל את  ומאתר את הצרכים האמתיים של כל המשק 
ההסבה ואת ההכשרות לכל המוסדות שמסוגלים לבצע את העבודה - 

פרטיים או ממשלתיים. 

עו"ד אוריאל לין, נשיא איגוד לשכות המסחר, אינו חוסך בביקורת על דרך הטיפול של הממשלה במגזר העסקי בתקופת 
הקורונה • אבל בצד הביקורת, הוא מציג תכניות משלו לסיוע: יצירת מקומות עבודה, השקעה בהון אנושי בפריפריה והקטנת 

הנטל הכלכלי  • על המעמסה הרגולטורית שנמשכת גם בתקופת המשבר: "זה דבר שגובל בטירוף ובאיבוד עשתונות"

"צריך לסייע למגזר העסקי 
לא רק דרך הזרמת כספים"

מאת אילן פיש, מערכת עדיף

ראשים מדברים

עו"ד אוריאל לין 
| צילום: עינת לברון
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המשך בעמוד הבא

לייצר  חייבים  איש,  אלף   150 של  מבנית  אבטלה  נוצרה  מהמשבר  שכתוצאה  מאחר  כן,  "כמו 
  PPP בשיטת  בתשתיות,  השקעות  לתנופת  מחדש  להיכנס  צריך  חדשים.  עבודה  מקומות 
-Build-Operate(  BOT-ו ציבורית-פרטית(  שותפות   ,Public–Private Partnership(

Transfer - בנה-הפעל-העבר(. מדובר על השקעות גדולות בתשתית שייצרו הרבה מקומות 
עבודה. 

"המדינה גם צריכה להשקיע באופן מקיף ומשמעותי בהון אנושי בפריפריה, בגיוס כוח אדם 
מיוחד, בהעשרת  תכני הלימודים בבתי הספר היסודיים ובבתי הספר התיכוניים בפריפריה. זה 

ייתן לנו תמורה אדירה בעתיד.
140 מיליארד שקלים.  "אנחנו מוציאים היום הרבה מאוד כספים כדי לצאת מהמשבר. לווינו 
הייתי מוציא על הון אנושי בפריפריה, גם ליצירת מקומות עבודה חדשים וגם כהשקעה לעתיד".

מה הסיבה שלא גוף אחד מרכז את כל הפעילות?
"הממשלה פועלת תחת לחצים ותחת הלחצים האלה היא רתומה יותר מדי להזרמת כספים 

למשק. לא נעשית מספיק עבודה בסיוע למגזר העסקי שלא באמצעות הזרמת כספים".

"אני מרגיש שיש כשל גדול, אין יד מכוונת"
לין, שהזכיר קודם לכן את נטל הרגולציה, מצר על התנהלות הממשלה בנושא, שאינה מתחשבת 
במצבם הקשה של בעלי העסקים ומעמיסה עליהם עול כבד יותר. לין: "מדהים שבתקופה הזו 
לבצע  שחייבים  החלטה  לקבל  צריך  היה  הממשלה  ראש  היום  פוסקת.  לא  הרגולציה  תנופת 
משרדי  זו,  החלטה  פי  על   .2014 באוקטובר  שהתקבלה   2118 מספר  החלטה  את  במלואה 
הממשלה היו צריכים להפחית את נטל הרגולציה ב-25% עד סוף שנת 2020. זה לא קרה. שרים 
שהם  הרגולציה  את  להצדיק  שונות  סיבות  ומחפשים  רגולציה  ליצור  ממשיכים  ורגולטורים 

מייצרים.
"אנחנו נוכחים היום שיש תנופת רגולציה חדשה. אנחנו עוסקים בזה כל הזמן. אפרט לך: חוק 
גדולים, חוק שירותי תשלום, ביטול חשבון נאמנות לסליקת כספים  פיקדון על מכלי משקה 
פנסיוניים, הנחיות חדשות לבדיקת זרעים בייצור כחול-לבן, והכי מדהים והכי מטורף: חובה 
על כל עסק להקליט כל שיחה שהייתה לו עם לקוח במכירה מרחוק – לאגור את כל השיחות 
ולספק הקלטה ללקוח על פי דרישתו. מדובר על עומס אדיר שלא מתביישים ליזום אותו עכשיו 
בהצעת חוק. מה שעושה פה הממשלה – במקום להתמקד במשבר ולחשוב איך אנחנו מחזקים 
עסקים, איך אנחנו מייצרים מקומות עבודה - הוא להכביד על עסקים. זה דבר שגובל בטירוף 

ובאיבוד עשתונות. פה אני מרגיש שיש כשל גדול, אין יד מכוונת".
כאשר מדברים על מקומות עבודה, נושא החל"ת מקבל גם הוא במה חשובה. "מהלך החל"ת 
היה המהלך הכי נבון שבוצע בזמנו. הוא הציל הרבה מאוד עסקים מקריסה. היכולת לצמצם 
את כוח האדם במהירות ולהתאים אותו לתנאי השוק הצילה הרבה מאוד עסקים. אבל מהלך 
עובדים  שלהרבה  מצב  יצר  הוא  האבטלה.  רמת  בהורדת  פוגע  הנוכחית  במתכונת  החל"ת 

"האוצר ומשרדי הממשלה צריכים לראות תמונת 
מצב נכונה. תמונת המצב הנכונה היא שהאבטלה 

היא לא 18%. שיעור האבטלה האמתי הוא 38%, 
שכן האבטלה כולה היא מהמגזר העסקי. אין שום 

רלוונטיות לממדי האבטלה במגזר הציבורי. אין לכלול 
את המגזר הציבורי, שאין בו בכלל אבטלה, עם 

המגזר העסקי שממנו באה כל האבטלה ולחשב את 
הממוצע בין שניהם"

ראשים מדברים
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במיוחד  וצעירות,  צעירים  העבודה.  למקום  לחזור  מוטיבציה  אין  בחל"ת  הנמצאים  ועובדות 
כאלה שאין להם משפחות, לא יחזרו לעבוד חודש ימים בשביל תוספת שכר של 1,000 או 2,000 
שקלים. על כן גיבשנו הצעה שעובד שנמצא בחל"ת וחוזר למקום העבודה עד ה-1 ביולי 2021 
זו גם העובד חוזר למעגל  מקבל בנוסף לשכרו מחצית ממה שהוא היה מקבל בחל"ת. בדרך 

העבודה, גם המעסיק מצליח לגייס עובד וגם המדינה חוסכת בתשלומי החל"ת".

כמי שנמצא בקשר עם ארגונים מקבילים בעולם, במה שונה המדיניות בישראל כלפי בעלי 
העסקים לעומת הנעשה במדינות אחרות?

ממשלות  יש  ממע"מ,  פטור  שנותנות  ממשלות  יש  שונות.  תכניות  עושות  שונות  "ממשלות 
שנותנות דחייה של מע"מ. הכל מכוון בעצם להקל על עסקים, לשחרר אותם מעול של מיסים 

ולהעביר כספים כדי שהעסק ימשיך להתקיים. 
"אין פה שוני מהותי. המטרות זהות, האמצעים שונים. צריך להבין שיש שני נתיבים מרכזיים: 
האחד, לשחרר עסקים מחובות הקשורים בתשלומים, כמו לרשויות מקומיות. השני, להזרים 
כסף לעסקים כדי שימשיכו להתקיים, למרות שמחזור העסקים ירד לאפס או ירד דרמטית. 

אלה שני הנתיבים.
"אני יכול להגיד לך שהממשלה מזרימה הרבה מאוד כספים. אבל יש שגיאת יסוד בחשיבה. 
יצרת  לא  אבל  ולשרוד,  להתקיים  להמשיך  לו  מאפשר  אתה  לעסק,  כסף  מזרים  אתה  כאשר 
יצירת ביקושים. כוח קנייה הזורם לעסקים  זה  מקומות עבודה. מה שמייצר מקומות עבודה 

הוא זה שמייצר מקומות עבודה.
העיקרי  הצמיחה  מנוע  הכלכלית.  בהתנהלות  חמור  פגם  רואה  אני  כמה  עד  דוגמה  לך  "אתן 
בישראל ובכל מדינות המערב זה הצריכה הפרטית. הצריכה הפרטית בישראל ב-2019 עמדה 
אבל  שקלים.  מיליארד   250 של  מוסדית-אזרחית  צריכה  לעומת  שקלים  מיליארד   760 על 
הממשלה מעודדת את הציבור לא לצרוך בשוק המקומי, היא מעודדת אותו לצרוך מספקי חוץ. 
היא אומרת לו - אם תרכוש מוצר מסוים כאן, אתה תקבל קנס של 17% מע"מ. את אותו מוצר 
אם אתה תרכוש מספק בחו"ל ביבוא אישי, אתה תהיה פטור מתשלום 17% מע"מ. איך אפשר 
בתנאים אלה לעודד את הצריכה הפרטית בשוק המקומי? אנחנו יודעים שהמדיניות הנוכחית 

פוגעת קשה ביצירת מקומות עבודה.
"הרכישה מחו"ל תימשך, גם אם יבטלו את הפטור ממע"מ. כל מה שצריך זה שתהיה תחרות 
זה הכל. בהחלטה פשוטה שתקבל  בין המגזר העסקי המקומי לספקי החוץ.  שווים  בתנאים 
הממשלה, נוכל היום להימנע מסגירת הרבה עסקים, נחזק הרבה מאוד עסקים ונייצר הרבה 

מקומות עבודה".

"כל חשיבת היסוד של קבינט הקורונה שגויה"
העסקי,  במגזר  נכונה  מדיניות  לנהל  ראוי  רב,  זמן  עוד  איתנו  יישאר  הקורונה  שנגיף  בהנחה 
שתאפשר לחיות לצד הקורונה מבלי להיכנס לסבבים נוספים של סגר. ללין דעה מוצקה על 

פעילות הממשלה, אבל בצד הביקורת הוא גם מציג תכניות לשינוי המצב.

"כל חשיבת היסוד של קבינט הקורונה שגויה. כל התהליכים שהם קובעים שגויים ביסודם. הם 
אומרים: אני עשיתי סגר, לסגר יש תוצאות טובות, עכשיו אני מתחיל לפתוח באופן הדרגתי את 

המשק על פי ממדי תחלואה כלל ארציים", מסביר לין.
זו", הוא מדגיש ומפרט איך נכון לפעול: "קבינט הקורונה  "אני חושב שלא צריך לנהוג בדרך 
צריך להתמקד בשלושה יעדים בלבד. הראשון, לנתק את שרשרת ההדבקה, באמצעות  הרבה 

בדיקות רפואיות, בדיקות סרולוגיות, ימי בידוד וכדומה. 
"הדבר השני, להתמקד במוקדים מחוללי קורונה בנחרצות ובלי שום ויתורים. המהלך השלישי, 
להבין שהקורונה תישאר אתנו לפחות עוד שנה שלמה, ועלינו לקיים חיים נורמליים יחד עם 

הקורונה, לצד הקורונה. יש לשנות את דפוסי ההתנהגות שלנו לעומק.
אוסר  הייתי  אני  כנסת.  בבתי  תפילה  מחדש  אפשר  הקורונה  קבינט  מעשית.  דוגמה  "אתן 
לשינוי  דוגמה  זו  השמיים.  כיפת  תחת  רק  תפילה  ומאפשר  שנה  למשך  כנסת  בבתי  תפילה 
מעמיק חייבים לעשותו  אם אנחנו רוצים חיים נורמליים, בהנחה שהקורונה תהיה איתנו עוד 
שנה לפחות. אנחנו לא רוצים להיכנס לתהליך של סבבי סגר ותכניות של פתיחות הדרגתיות 

ואיטיות של העסקים".
בתחילת החודש לין היה בדובאי, לשם יצא עם משלחת של ראשי הארגונים העסקיים בישראל. 
"החיים שם ממשיכים להתנהל כרגיל, אבל תוך הקפדה מאוד רצינית שלא להידבק בסביבה 
פרטית ובסביבה ציבורית", הוא מספר על התרשמותו. באשר לפעילות הכלכלית של המדינה 
עמה נחתמו הסכמי שלום, מציין לין: "זו מדינה שמקדישה את כל האנרגיות והמרץ כדי לפתח 
מעמד  ולקבל  תושביה  של  החיים  איכות  את  לשפר  חופשי,  סחר  אזורי  לפתח  הכלכלה,  את 

בינלאומי".

לסיום, יש משהו אופטימי שתוכל לומר בימים אלו למגזר העסקי?
"במגזר העסקי במדינת ישראל יש הרבה אנרגיות, הרבה אמביציות אישיות, הרבה בעלי עסקים 
האנשים  של  המרץ  הפרטי,  המגזר  של  הזה  והמרץ   - קיומם  על  להיאבק  ונכונות  יכולות  עם 

השונים, הוא זה שנותן למדינה הזו את הכוח. זה בעצם מה שייקח אותנו קדימה.
וגם  ובחריין,  האמירויות  איחוד  עם  שחתמנו  אברהם  שלהסכמי  ולומר  להוסיף  יכול  "אני 
להסכמים הישירים שאנו, לשכת המסחר, חתמנו עם לשכת המסחר והתעשייה של דובאי, עם 
אזורי הסחר החופשי הימי והאווירי בדובאי ועם לשכת המסחר של בחריין, יש חשיבות עצומה 
בשווקים  ישראליות  להשקעות  רבות  הזדמנויות  ותפתח  מיליארדים  של  הדדי  סחר  שתניב 

עולמיים כמו סין, הודו ומזרח אפריקה". 

"להסכמי אברהם שחתמנו עם איחוד האמירויות 
ובחריין, וגם להסכמים הישירים שאנו, לשכת המסחר, 

חתמנו עם לשכת המסחר והתעשייה של דובאי, 
עם אזורי הסחר החופשי הימי והאווירי בדובאי ועם 

לשכת המסחר של בחריין, יש חשיבות עצומה שתניב 
סחר הדדי של מיליארדים ותפתח הזדמנויות רבות 
להשקעות ישראליות בשווקים עולמיים כמו סין, הודו 

ומזרח אפריקה"

ראשים מדברים

המשך מעמוד קודם
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הריאיון עם רובי גינל, נשיא התאחדות התעשיינים, מספק מידה של אופטימיות באשר למגזר 
מתקבל  אבל  התעשיינים,  על  דילג  לא  אמנם  הקורונה  משבר  מופקד.  הוא  עליו  התעשיינים 
הרושם שהפגיעה הכלכלית בהם לא הייתה קשה ומשמעותית כפי שחוו אותה מגזרים אחרים 

במשק.
"אין ספק שזו תקופה מאתגרת לכולנו. התעשייה הישראלית נאבקת עם קשיים שלא צפינו ואף 
אחד לא צפה. לשמחתי, דווקא בתקופה הזאת ההתאחדות מוכיחה את כוחה ותורמת הרבה. 
היינו בין הראשונים שפתחו חדר מצב שקיבל אלפי פניות מתעשיינים, וגם היום הוא ממשיך 
לתפקד לצורך שחרור מבידודים לא מוצדקים במפעלי תעשייה, כדי שימשיכו לעבוד ולייצר את 

המוצרים שכולנו רוצים לראות על המדפים", מציין גינל.
הוא  שונים,  מגזרים  נקלעו  אליהם  בקשיים  בטיפול  הממשלה  נקטה  שבהן  לפעולות  בקשר 

מבחין בשוני באיכות הטיפול במגזר העסקי לעומת מגזר התעשייה.
ישראל עשתה כל טעות אפשרית עם פרוץ המשבר. הטעות המרכזית  "אני חושב שממשלת 
בתחילת  העברנו  אנחנו  המעסיקים.  מגזר  מול  אפקטיבי  ערוץ  פתחה  לא  שהיא  בזה  הייתה 
המשבר את ההצעות שלנו לפתרון, שלהערכתנו אם הן היו מיושמות מלכתחילה, היינו נמנעים 
מכל הצורך להמציא מסלולי סיוע הכי מורכבים ולא אפקטיביים. זה בכל מה שקשור למשק 

כולו, למגזר המעסיקים.
רוב  את  לשחרר  לנו  וסייעה  רב,  קשב  הפגינה  הממשלה  התעשייה  בנושא  דווקא  "לשמחתי, 
התעשייה ממגבלות הסגר הראשון והשני. התעשייה המשיכה לעבוד ואנחנו פתחנו ערוצי סיוע 
ייצור  גם באמצעות פחת-מואץ, מסלולי  בין היתר  כדי לעודד השקעות בתעשייה,  ספציפיים 

הניהול הממשלתי המבולבל,  כל  כך שבתוך  עובדים.  והכשרת  עובדים  מתקדם, קליטת 
ההתאחדות והתעשייה הצליחו לייצר מספר מסלולים שמסייעים לתעשייה לצלוח 

את המשבר".

של  במצב  שהיא  או  הזו  בתקופה  לצמוח  להמשיך  מצליחה  התעשייה 
קיפאון?

זקוקה  ואפילו  החדשים  בתנאים  גם  ולייצר  לפעול  ממשיכה  "התעשייה 
מפעלים  יש  יותר,  שנפגעו  מפעלים  כמובן  יש  חדשים.  עובדים  לאלפי 
יותר  הפגיעה  ואצלם  תצוגה  באולמות  ונעזרים  המקומי  לשוק  שפונים 
משמעותית, כמו תעשיית הריהוט. כך גם כל מי שלא היה ערוך עם אונליין 
חזק, בין היתר בגלל הרגלי הקנייה של הצרכן הישראלי שלא אוהב לקנות 

רובי גינל, מנכ"ל התאחדות התעשיינים, מספר על הפעילות של מגזר התעשייה בצל משבר הקורונה • הוא מבחין בין 
הטיפול של הממשלה בקשיים של מגזר המעסיקים )"עשתה כל טעות אפשרית עם פרוץ המשבר"( לעומת הטיפול 

בתעשיינים )"הפגינה קשב רב, סייעה לנו לשחרר את רוב התעשייה ממגבלות הסגר הראשון והשני"( • מגלה שביעות רצון 
מהטיפול של ההתאחדות במשבר ואינו חושש מהתמשכות המגפה: "אני חושב שנעבור גם את שנת 2021 בצורה טובה"

"התעשייה הישראלית חזקה 
וחדשנית ותדע להניע מחדש את 
גלגלי הצמיחה והתעסוקה במשק"

מאת אילן פיש, מערכת עדיף

ראשים מדברים

רובי גינל
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המשך בעמוד הבא

רהיטים באינטרנט אלא להגיע לאולמות התצוגה. במקרה הזה אולמות התצוגה היו סגורים וכך 
גם ירדו הביקושים בצורה חדה. אני מקווה שההתאוששות תהיה מהירה כי כבר התחילו לפתוח 

את אולמות התצוגה".

כיצד נרתמתם לעזור לאותם מפעלים שנפגעו?
רוב התעשייה. לשמחתנו,  כדי להחריג את  היה הסגר הראשון, פעלנו מול הממשלה  "כאשר 
הצלחנו  לתפקיד,  נכנס  שרק  תומר  רון  ההתאחדות  יו"ר  של  מאוד  נחושה  פעילות  בעקבות 
להחריג את כל התעשיות, כולל התעשיות המייצאות, שתעשיית ההייטק נמצאת שם. למעשה, 

להסתדר  הצליחו  הם  וגם  מהעובדים   30% של  למגבלה  לרדת  נאלצו  מפעלים  מאוד  מעט 
גם סידרנו הקלות בתשלומים במשמרות בגלל שהיה צורך לצמצם את מספר  עם משמרות. 
אנשי  לרוב  בהשוואה  טובה  בצורה  המשבר  את  עברה  התעשייה  שרוב  חושב  אני  העובדים. 

המשק".

למרות שיעור האבטלה הגבוה מאוד מאז חודש מרץ, אתה רואה אפשרות ליצירת מקומות 
עבודה חדשים גם לאור העבודה שמקומות עבודה למדו להסתדר עם פחות עובדים?

"למשבר הקורונה היו גם צדדים חיוביים, כמו צעדי התייעלות מאוד חדים שנאלצנו לנקוט בהם 
וכתוצאה מזה גם להגדיל את הפריון. עם זאת, עדיין חסרים אלפי עובדים לחברות בתעשייה 
– אלפי עובדים מקצועיים, טכנולוגיים, ולשמחתי השקנו לפני כשלושה שבועות מסלול ראשון 
של OJT – הכשרה פנים מפעלית. זה המסלול הכי אפקטיבי להכשרה. הביקושים שם היו קרוב 
ל-3,000 עובדים חדשים, מתוכם קיבלו אישור ל-1,500 עובדים יחד עם שירות התעסוקה, ואני 

מקווה שהמסלול הזה יתפוס תאוצה ויחזיר לאט לאט את כל המובטלים לשוק העבודה".

רגולציה – ישראל לעומת העולם
אחת הדרכים בהן יכולה הממשלה להקל בתקופת משבר היא בהיבט הרגולטורים. גינל מתייחס 
לשאלה האם בתקופת המשבר הרגולציה מתחשבת בתעשיינים או "עולם כמנהגו נוהג", ועונה: 
ולתעשייה מתוך  ויש. ברוב המקרים, מרבית הרגולטורים התגייסו לסייע למגזר העסקי  "יש 
ולא  הכלכלית  בפעילות  לתמוך  הוא  כרגע  המרכזי  והאינטרס  דופן  יוצא  משבר  שזה  הבנה 
להקשות עליה. לצערי, במקרים מסוימים זה לא קרה. אני יכול לציין לרעה את המשרד להגנת 
הסביבה, שם אנחנו לא רואים היענות והתגייסות בצורך להקל, אלא ממשיכים פחות או יותר 

"התעשייה המשיכה לעבוד ואנחנו פתחנו ערוצי סיוע 
ספציפיים כדי לעודד השקעות בתעשייה, בין היתר 
גם באמצעות פחת-מואץ, מסלולי ייצור מתקדם, 
קליטת עובדים והכשרת עובדים. כך שבתוך כל 

הניהול הממשלתי המבולבל, ההתאחדות והתעשייה 
הצליחו לייצר מספר מסלולים שמסייעים לתעשייה 

לצלוח את המשבר"

ראשים מדברים
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באותו אופן כאילו זו לא שנת קורונה. אני מקווה שנצליח להשפיע גם על המשרד הזה למרות 
שמדובר באמת במציאות יוצאת דופן - ולהקל בהגבלות הרגולטוריות שאולי נכונות לזמנים 

רגילים, אבל בטח לא לזמנים כאלו".
מתוקף תפקידו, גינל מכיר את הנעשה במדינות אחרות, גם בשל העובדה שתעשיינים ישראלים 
לבין  בתעשיינים  ישראל  מדינת  של  הטיפול  בין  להשוות  שביכולתו  כך   – לים  מעבר  פועלים 

הטיפול אותן מעניקות ממשלות בחו"ל למגזר התעשייה בתקופת משבר הקורונה.
ייצור במקומות אחרים בעולם,  "יש לנו המון חברות רב לאומיות, חברות שיש להן גם אתרי 
וגם  בתעשייה  גם  הממשלתית  והתמיכה  הממשלתי  שהטיפול  העובדה  את  מדגישים  ובכולן 
להגיע  קשה  תקציבים,  על  שמחליטים  עד  בעולם.  מהנמוכים  הוא  בישראל  העסקי  במגזר 

אליהם", מציין גינל.
לדבריו, "בסופו של דבר אלו מודלים מאוד מסובכים, מאוד מורכבים. מדינות בעולם המציאו 
מודלים מאוד פשוטים שקל להגיע לכסף, קל לפתור את משבר הנזילות שהוא משבר זמני, אבל 
התעשייה נאלצה להתגייס כדי לפתור אותו. לצערי, בישראל בכל מה שקשור לטיפול הכלכלי 

בקורונה הציון שלי הוא נכשל".

ישנן בעיות שאתם לא מצליחים לפתור מול הממשלה?
של  הנושא  למשל,  משמעותיות.  פחות  בעיות  מספר  יש  אז  החזיתות,  בכל  נמצאים  "אנחנו 
תשלום עבור ימי הבידוד לעובדים. התאחדות התעשיינים הגישה עתירה לבג"ץ שקבע שימי 
הבידוד אינם ימי מחלה, והוא נתן למדינה לוח זמנים להסדיר את זה. ישבנו עם המדינה, ישבנו 
עם ההסתדרות. היו צוותים מקצועיים, הגענו לאיזשהו פתרון שמחלק את העלות בין העובד, 
המעסיק והממשלה. זו הפעם הראשונה שהממשלה אמרה שהיא יודעת שהיא אחראית לפצות 

את המגזר העסקי על תשלום ימי הבידוד.
התשלום  על  לוותר  הזה  במתווה  והסכמנו  רטרואקטיבית,  יחול  לא  שהפיצוי  אמר  "בג"ץ 
הרטרואקטיבי. שתבין, מדובר ב-4 מיליארד שקל. בסופו של דבר המתווה הזה הגיע לכנסת 
ולמרות שיש לנו התחייבות שלטונית חתומה על ידי משרד האוצר, הוא שונה לרעת המעסיקים 
על ידי יו"ר ועדת העבודה. אנחנו כרגע במשא ומתן עם האוצר על מתן פיצוי. אני מקווה שבאמת 
יהיה פיצוי כזה. במידה ולא, אנחנו נדע להשתמש בכל הכלים המשפטיים שיש לנו כדי ליישם 

את המתווה עליו חתמנו מלכתחילה".

בהנחה שנגיף הקורונה יישאר איתנו עוד זמן רב, מה המדיניות הנכונה שיש לנקוט שתאפשר 
לחיות לצד הקורונה מבלי להיכנס לסבבים נוספים של סגר?

"אנחנו נערכנו די מהר יחד עם משרד הבריאות ובנינו תכנית מודל להמשכיות עסקית בתעשייה 
עוד בתקופת הסגר הראשון. הקמנו תכנית עם מספר תעשיינים בראשות אייל מאליס, מנכ"ל 
תנובה, וליאור לוי, שמוביל את נושא ההמשכיות העסקית בתעשייה. הצענו מתווה איך לעבוד 
המתווה  היה  זה  אבל  ושדרוגים,  שינויים  לשמחתי  עבר  הזה  המתווה  קורונה.  של  בתנאים 

על  היום  עובדים  אנחנו  מלכתחילה.  כבר  שם  קיימת  הייתה  לקפסולות  החלוקה   – הבסיסי 
בדיקות קורונה מהירות בתעשייה. אני חושב שדווקא בתעשייה אנחנו מקדימים את כל המשק 
בכל הקשור לאימוץ פתרונות הפרדה, פתרונות טכנולוגיים, עובדים בקפסולות, מתן אפשרות 
2021 בצורה טובה. יש לנו מסמך  לעבודה מהבית למי שיכול. אני חושב שנעבור גם את שנת 

מאוד מפורט שתורגם לשפות רבות לבקשת תעשיינים רבים בעולם".

העדפת רכש כחול לבן
כחול  רכש  העדפת  הקובעת  מחליטים  הצעת  טיוטת  לאחרונה  הפיץ  הממשלה  ראש  משרד 
לבן. על פי ההצעה, ספק שיציע סחורה מתוצרת הארץ יוכל להשוות את מחיר הצעתו למחיר 
ההצעה שדורגה במקום הראשון במכרז, אם הזוכה הוא מחו"ל. זאת, במקום מנגנון העדפת 
תוצרת הארץ הקבוע כיום המאפשר בחירת ספק מקומי אם הוא יקר בעד 15% מהספק בחו"ל.
המקומיות  הרשויות  על  גם  תחול  במכרזים  הארץ  תוצרת  העדפת  חובת  ההצעה,  פי  על 

ותאגידיים העירוניים.
ואנו  רבות  שנים  כבר  מובילה  שההתאחדות  הצעה  "זו  ומציין:  מההתפתחות  רצון  שבע  גינל 
מתנגדים  להצעה  שיש  יודע  אני  במשבר.  רבות  מפותחות  במדינות  שקורה  מה  שזה  רואים 
גופים  של  בחשיבה  מהפך  שתעשה  הצעה  שזו  חושב  אני  נגדה.  קמפיין  מנהלים  כבר  ובאוצר 
ישראליים מתוקצבים בכל מה שקשור לרכש. זה יביא הרבה מאוד כסף למשק הישראלי, ייצר 
פעילות כלכלית, ייצר מקומות תעסוקה ואני מאוד מקווה שההצעה הזו תעבור בסופו של דבר".

בכנסת החלו לקדם הצעת חוק לפיה עסקים עם יותר מ-100 עובדים יחויבו לפרסם פערי 
שכר בין גברים ונשים. איזה השלכות יכולות להיות לכך על התעשייה אם ההצעה תהפוך 

לחוק?
ועלול  מקובל  אינו  פרטיות  בחברות  עובדים  של  שכר  פרטי  של  פירוט  המשק.  לכל  נוגע  "זה 
לפגוע במוטיבציה לנהל עסקים בישראל. אני בעד שוויון מלא בין גברים לנשים. כשאני מקבל 
מנהל או מנהלת לעבודה ממש לא מעניין אותי המגדר אלא האיכויות והניסיון. המטרה היא 

טובה אבל בסופו של דבר השיטה עלולה לפגוע בהתנהלות העסקית".

השלכות הסכמי השלום
יצאה לדובאי משלחת עסקית רשמית ראשונה של ראשי הארגונים העסקיים  ב-8 בנובמבר 
בישראל. מטרת המשלחת הייתה להניח תשתית לפיתוח מואץ של שיתוף הפעולה בין המגזרים 
ועם המוסדות המובילים בתחומי התעשייה, הסחר וההשקעות  העסקיים של שתי המדינות 
בדובאי. כמו כן, לקדם את  פעילות סחר חופשי אל מדינות המפרץ, מזרח אפריקה ודרום אסיה 

באמצעות אזורי הסחר הייחודיים של איחוד האמירויות.
"המשמעות החשובה ביותר של הסכמי השלום, זה שינוי הכיוון של כל מדינות המפרץ ובמידה 
הייתה  המשלחת  של  הנסיעה  חיובי.  יהיה  בהחלט  זה  לסחר  נוספות  מדינות  שתיפתחנה 

מוצלחת מאוד, קיבלנו פידבקים מאוד טובים מכל מי שהיה במשלחת", מציין גינל.

יהיו מגזרים בתעשייה שייהנו יותר מההסכמים?
היום שווקים מעניינים במפרץ.  כבר  "אני חושב שהתעשיות הישראליות החדשניות מוצאות 
החדשנות הישראלית, גם בפתרונות אבטחה, גם בפתרונות מים, ואפילו בפתרונות חקלאות 

ואריזה - החדשנות בהחלט יכולה לדבר לקהל במפרץ". 

מה הדבר הכי אופטימי שתוכל לומר בימים אלו לתעשיינים?
המורכבים  בתנאים  עושים  שהם  הפעילות  על  הערכה  לכל  ראויים  הישראלים  "התעשיינים 
המדינה  בהבנת  כיוון  שינוי  רואים  אנחנו  הקורונה.  בתקופת  ובמיוחד  הישראלי,  המשק  של 
הממשלה  בהחלטות  גם  ביטוי  לידי  יבוא  שזה  ופועלים  יצרנית  שבעצמאות  החשיבות  את 
ובחקיקה", מציין גינל ומשוכנע: "התעשייה הישראלית חזקה וחדשנית ותדע להניע מחדש את 

גלגלי הצמיחה והתעסוקה במשק".

"למשבר הקורונה היו גם צדדים חיוביים, כמו צעדי 
התייעלות מאוד חדים שנאלצנו לנקוט בהם וכתוצאה 

מזה גם להגדיל את הפריון. עם זאת, עדיין חסרים 
אלפי עובדים לחברות בתעשייה – אלפי עובדים 

מקצועיים, טכנולוגיים, ולשמחתי השקנו לפני 
כשלושה שבועות מסלול ראשון של OJT – הכשרה 
פנים מפעלית. זה המסלול הכי אפקטיבי להכשרה"

ראשים מדברים

המשך מעמוד קודם
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משבר הקורונה הציב אתגרים רבים לשחקנים המרכזיים בעולם הפנסיוני. עם הוצאתם לחל"ת 
של מאות אלפים ופיטורים נרחבים של אחרים, נוצר מצב חדש של חוסר ודאות. כתשעה חודשים 
מפרוץ המשבר, לאיתי יעקב, משנה למנכ"ל ומנהל אגף מוצרים ופיתוח במנורה מבטחים, יש 
מספר מסקנות אליהן הוא הגיע בעקבות התקופה האחרונה: "המסקנה הראשונה היא שגם 
אם יש אירוע גדול כדוגמת משבר הקורונה, עליך להיות ערוך ולפעול מהר בכדי להתאים את 
שמשברים  השנייה,  המסקנה  בכך.  שהצלחנו  שמח  אני  החדש.  למצב  החברה  של  הפעילות 
תמיד היו ותמיד יהיו, ולניסיון ולעוצמה של הגוף הפנסיוני יש חשיבות גדולה, בייחוד בתקופות 

אלו.  המסקנה השלישית, שחייבים  תמיד להיות אופטימיים ואנו בהחלט שם".
הפעילות  את  בהצלחה  לנווט  הוא  קשה  משבר  של  בתקופה  המשמעותיים  האתגרים  אחד 
בתחום כה רגיש, כמו התחום של החיסכון הפנסיוני, ולהיערך אליו נכון. "התחום הפנסיוני הנו 
תחום שנוגע ורלבנטי לכל אזרח אשר נמצא במעגל העבודה, הן כשכיר והן כעצמאי. המשבר 
הנוכחי כלל שני אירועים מרכזיים: האחד - ירידות בשווקי ההון בארץ ובעולם אשר השפיעו 
על היקף הנכסים של הציבור. השני - משבר תעסוקתי שלא חווינו כדוגמתו. לכן, היינו חייבים 
לנווט את המשבר בצורה רגישה, כיוון שאי הוודאות של הלקוחות, הסוכנים והעובדים הייתה 

גבוהה.
"קבוצת מנורה מבטחים הגיעה מוכנה מאוד למשבר, הן מבחינת העוצמות הפיננסיות שלה 
והן בהיבט הטכנולוגי והארגוני, כשמיד יצרנו המשכיות עסקית לעובדים, לסוכנים וללקוחות", 

מסביר יעקב. 

על  השליכו  ואשר  ההון  שוק  את  שפקדו  אחרים  ממשברים  הקורונה  משבר  שונה  במה 
הפעילות בתחום החיסכון ארוך הטווח?

"משבר הקורונה שונה בכמה מובנים ממשברים קודמים. ראשית, באשר להתנהגות הלקוחות, 
בכל הקשור לשוק ההון אנו רואים התבגרות ולמידה לעומת משברים קודמים. לא היה גידול 
בפדיונות ולא הייתה פאניקה ואנו רואים שהציבור הרוויח מכך מכיוון שהשוק תיקן את הירידות 

בפרק זמן קצר.
"השוני הנוסף והמהותי הוא שוק העבודה והשינויים בו - הפיטורים והוצאת העובדים לחל"ת 
שהגופים  מורכב  אתגר  בנוסף,  קודמים.  למשברים  בהשוואה  בהיקפם  תקדים  חסרי  הם 
של  פתרונות  לייצר  הגופים  את  חייבו  אשר  העבודה,  במקומות  המגבלות  הוא  עמו  התמודדו 
להמשכיות  מידי  פתרון  לייצר  הצלחנו  מבטחים  במנורה  שאנחנו  שמח  אני  מהבית.  עבודה 

עסקית לעובדים, לסוכנים וללקוחות החברה".

משנה למנכ"ל ומנהל אגף מוצרים ופיתוח במנורה מבטחים מתייחס להשלכות משבר הקורונה על 
שוק ההון, העולם הפנסיוני והממשק מול המעסיקים • "מנורה מבטחים הגיעה מוכנה מאוד למשבר, הן 

מבחינת העוצמות הפיננסיות שלה והן מבחינת השירותים הטכנולוגיים והארגוניים שהיא מציעה. 
יצרנו המשכיות עסקית לעובדים, לסוכנים וללקוחות"

"משברים תמיד היו ותמיד יהיו. 
לניסיון ולעוצמה של הגוף הפנסיוני 
בעתות האלה ישנה חשיבות מכרעת"

מאת אילן פיש, מערכת עדיף

1X1 עם איתי יעקב

איתי יעקב
| צילום: יעל צור



  | גיליון 89 | נובמבר 2020
ביטוח | פנסיה | פיננסים

19 | מגזין 

יציבות מול אתגרי התקופה: "אני חושב שהעובדה  וגילתה  יעקב מתאר כיצד עמדה החברה 
שירות  רמת  על  שמירה  תוך  הסגר,  בתקופות  לרבות  הפסקה,  ללא  עבדו  החברה  אגפי  שכל 
הקבוצה,  של  הביטוח  לסוכני  והן  הלקוחות  לציבור  הן  דיגיטליים  שירותים  והעלאת  גבוהה 
בפורטל  אוטומטיים  תהליכים  הוספת  לדוגמה:  החברה.  של  והעוצמות  היציבות  על  מעידה 
ועוד.  מסלולים  להעברת  באפשרויות  הקלות  השתלמות,  בקרנות  דיגיטלי  פדיון  המעסיקים, 
שלנו  הלקוחות  לכלל  השירות  את  ולשדרג  תהליכים  לקדם  לנו  עזרה  הנוכחית  התקופה 

ולסוכנים, ולהתאימו לתקופה המאתגרת שאנו חווים".

כיצד מנורה מבטחים פנסיה וגמל התמודדה עם האתגרים בפרוץ משבר הקורונה והאם יש 
כיום שוני באופי הפעילות לעומת פרוץ המשבר?

בתקני  מלאה  עמידה  תוך  ההפצה  וערוצי  הלקוחות  לכלל  מלא  שירות  להעניק  "המשכנו 
תהליכים  וייצרנו  השירות  את  שדרגנו  אף  רבות  ובנקודות  ובהוראות הרגולטוריות,  הבריאות 
הנקודה  וכדומה.  אדם  יד  מגע  ללא  תהליכים  דיגיטציה,   - הנוכחי  לעולם  יותר  שמתאימים 
שלעניות דעתי מבליטה את ההתמודדות של מנורה מבטחים לעומת המתחרים היא השמירה 
לגבי  והסברים  עזרה  על הקשר המצוין עם המעסיקים שלנו בכל תקופת הקורונה תוך מתן 

הזכויות שלהם ושל העובדים בתקופה זו".
למשבר היו השלכות מכיוונים שונים על שוק העבודה. אחד מהם היה החיסכון ארוך הטווח. 
על התגובה של שוק העבודה לאירועים השונים שנולדו בתקופת הקורונה, אומר יעקב: "שוק 
העבודה הגיב למשבר באופן חד ומהיר. ענפים שלמים שהקורונה פגעה בהם הקטינו את היקף 
היא  הפנסיוני  השוק  על  ההשפעה  לפעילות.  חזרו  טרם  וחלקם  ומהיר  חד  באופן  פעילותם 
בירידה בסך ההפקדות הנובעת מהקטנת שוק העבודה. לאור מאפייני העובדים שיצאו לחל"ת 
קרנות  נפגעו  ובעיקר  אחידה  לא  היא  הירידה  לחל"ת,  עובדים  שהוציאו  העסקים  ומאפייני 

פנסיה שהשכר הממוצע המבוטח בהם הוא נמוך.
"בכל הקשור לפדיונות, אנו רואים שהציבור הישראלי גילה אורך רוח ולא חל גידול בפדיונות 
בתחילת  גילה  שהציבור  לבגרות  מתחבר  וזה  פיצויים,  כספי  בפדיון  לרבות  הפנסיה,  בקרנות 

המשבר שפקד את השווקים".

"משבר הקורונה הראה את היתרונות והאיכות שלנו כקרן הפנסיה 
הגדולה בישראל"

כיצד מנורה מבטחים פעלה ופועלת בשוק עבודה לא יציב?
"אנחנו מנהלים את קרן הפנסיה הגדולה והיציבה בישראל ואנחנו מעמידים לרשות המעסיקים, 
הלקוחות והסוכנים את מלוא השירותים ואת כל העזרה והידע המקצועי בתחום הפנסיוני. אחד 
הדברים שאנו רואים כדגל הנו הגדלת המודעות והחשיבות של החיסכון הפנסיוני, ובהקשר זה 

אנו פועלים מול הלקוחות, המעסיקים וציבור הסוכנים".
על הפעילות מול המעסיקים: "מפרוץ המשבר הגדלנו את מוקדי המעסיקים ואת הקשר הרציף 
התפקידים  בעלי  עם  מקצועיים  זום  כנסי  מספר  וערכנו  שלנו  המעסיקים  את  ביקרנו  איתם. 
שעלו  השאלות  עיקר  העבודה.  בשוק  לתמורות  הקשור  בכל  למעסיקים  עזרנו  הרלוונטיים. 
נבעו מהשפעות החל"ת על הכיסויים הפנסיונים וכיצד המעסיק יכול לפעול להקטנת הפגיעה 

הפנסיונית בעובדיו".

האם משבר הקורונה עשוי להשפיע על המעסיקים בכל הקשור להעדפה של חברת הפנסיה?
"משבר הקורונה הראה את היתרונות והאיכות שלנו כקרן הפנסיה הגדולה בישראל.  היו לא 
לחל"ת  עובדים  הוציאו  שלהם,  השירות  מוקדי  את  צמצמו  הקורונה  שבתקופת  חברות  מעט 
המעסיקים,  בשביל  שם  היינו  ההיפך,  פעלנו  אנחנו  הפעילות.  שעות  את  מהותית  וצמצמו 

והרחבנו את מערכי השירות".

מהן העצות החשובות ביותר שהיית מצייד את המעסיקים בתקופה הזו?
"להתייעץ עם מומחים, להבין שהם לא לבד ולהימנע מפעולות פזיזות ובלתי הפיכות".

מה תמונת המצב העדכנית של עולם הפנסיה והחיסכון ארוך הטווח? 
"אנו רואים שהשווקים תיקנו בצורה מהירה את הירידות מצד אחד, ומצד שני הידיעות על חיסון 

לקורונה תייצר ודאות לעתיד לגבי החזרה של המשק לעבודה רגילה וזאת בשורה נהדרת".

כיצד אתם נערכים להמשך הפעילות בתחום הפנסיוני בעידן של חוסר ודאות מתמשך בשוק 
העבודה?

"כפי שציינתי, התרופה לקורונה מתחילה לייצר ודאות לגבי העתיד ואופטימיות. אני מקווה כי 
בתוך פרק זמן קצר נחזור לשיעורי אבטלה חד ספרתיים".

"פיזור ההשקעות מוכיח את עצמו"
ניהול  של  בעולם  בחשבון  לקחת  יש  אותם  המשמעותיים  הדברים  אחד  הוא  סיכונים  פיזור 

השקעות שנמצא בתקופת משבר.
יעקב: "עולם ההשקעות עבר שינוי מהותי ביחס למשברים הקודמים, כאשר כיום הפיזור גדול 
קרנות  )הייטק,  והמוצרים  הנכסים  בסוגי  והן  לחו"ל(  )יציאה  ההשקעה  במקומות  הן  יותר 
פיזור ההשקעות מוכיח את עצמו גם בשיעור  וכו'(.  נדל"ן מניב  השקעה, נכסים לא סחירים, 

הירידה של התיקים ביחס למשברים קודמים, שהיה מתון יותר". 

האם החדירה של קופות הגמל להשקעה לעולם החיסכון היא בשיעור שעומד בציפיות?
"קופות גמל להשקעה הנו מוצר שנבנה עם יתרונות לחיסכון לטווח ארוך )פטור על הקצבה 
בגיל הפרישה( תוך שמירה על נזילות גם בטווח הקצר. החדירה שלו לעולם החיסכון בהחלט 
עומדת בציפיות ולהערכתנו תמשיך לתפוס נתח מהותי גם בעתיד. כלקח מהמשבר הנוכחי, 
לייצר כרית ביטחון לתקופות כדוגמת השנה  ניתן ללמוד על חשיבות החיסכון השוטף בכדי 

האחרונה".

עד כמה מעסיקים עושים שימוש בקופות גמל להשקעה ככלי חיסכון נוסף לעובדים?
של  המגבלות  לאור  וזאת  נפוץ  פחות  לעובדים  נוסף  חיסכון  ככלי  המעסיקים  של  "השימוש 

מיסוי על העובדים בעת ההפקדה למוצר על ידי המעסיק".

1X1 עם איתי יעקב

"עולם ההשקעות עבר שינוי מהותי ביחס למשברים 
הקודמים, כאשר כיום הפיזור גדול יותר הן במקומות 
ההשקעה )יציאה לחו"ל( והן בסוגי הנכסים והמוצרים 

)הייטק, קרנות השקעה, נכסים לא סחירים, נדל"ן 
מניב וכו'(. פיזור ההשקעות מוכיח את עצמו גם 

בשיעור הירידה של התיקים ביחס למשברים קודמים 
שהיה מתון יותר"
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רפורמת קרנות הפנסיה הנבחרות ביקשה לחולל שינוי בשוק הפנסיוני הריכוזי. תנאי המכרז, 
שכללו דמי ניהול נמוכים ונתח שוק נמוך, יצרו יתרון לקרנות הפנסיה של בתי ההשקעות. אחת 

מבין ארבע הקרנות שנבחרו הייתה זו של הלמן-אלדובי גמל ופנסיה.
יש  הנבחרות.  הקרנות  רפורמת  נגד  שונות  טענות  נשמעות  לדרך,  יצאה  מאז  שנים  ארבע 
הטוענים שהיא מיצתה את עצמה, אחרים טוענים שהיא לא נכונה מבחינה עסקית, שהשירות 

בהן לא יעיל.
כאחד.  והשירותי  העסקי  מההיבט  ספק  ללא  עצמה  את  והוכיחה  ממיצוי  רחוקה  "הרפורמה 
עברו ארבע שנים מאז יצאה לדרך ב-2016, וניתן לראות באופן מובהק את השינוי שהיא הביאה 
- אם זה בדמי הניהול שירדו משמעותית, ואם זה בנתחי השוק שהחלו לנוע לכיוון הקרנות שזכו 
במכרז", מציינת שני בלו הרפניסט, מנכ"לית הלמן-אלדובי גמל ופנסיה, ושוללת את הטענות.
"על אף זאת, השינוי עוד רחוק מלהסתיים. עדיין ארבע הקרנות יחדיו מהוות 20% מהעמיתים 
הפעילים בלבד לעומת נתח השוק של חברות הביטוח. עוד לא הגענו לנקודת שיווי המשקל. 

הפער עדיין מאוד גדול והעבודה עוד רבה", היא מוסיפה. 
על השלכות גובה דמי הניהול הנמוכים שבישרה הרפורמה, אומרת בלו הרפניסט: "היום, מה 
שמניע ללא כל ספק את הירידה בדמי הניהול לכלל המשק הוא קיומה של הרפורמה. אנחנו 
רואים היום את חברות הביטוח מגיבות לרוח השוק ומפחיתות את דמי הניהול, כשהחשש הוא 
שאם הרפורמה תיפסק, הן יחזרו לסורן ודמי הניהול יזנקו שוב. צריך לזכור שחברות הביטוח 
עדיין שולטות בכ-93% מהשוק. הפסקת הרפורמה תשפיע באופן ישיר על העמיתים החדשים 
שיצטרפו בדמי ניהול גבוהים, ושוב תהיה אפליה בין מעסיקים גדולים לקטנים. כל עוד יש חובה 
רגולטורית ששומרת על תחרות בשוק, ניתן יהיה לשמור על דמי ניהול נמוכים. ברגע שהאיזון 

הזה יופר, נראה מגמה של עלייה.
"כבר היום כשהרפורמה קיימת, ישנו מצג שווא בהקשר של דמי הניהול, כיוון שחברות הביטוח 
מחליטות על פי שיקוליהן למי לתת הטבה בדמי הניהול ולמי לא. אין הורדה אחידה לכולם, 

ובדרך כלל גודל המעסיק הוא זה שמשפיע על יכולת המיקוח".
באשר לטענות לרמת השירות בקרנות הנבחרות היא אומרת: "אחת ההפחדות הגדולות של 
חברות הביטוח בנושא הרפורמה היה נושא השירות, ואנחנו רואים שהמציאות רחוקה מכך. 
מאז הזכייה במכרז הראשון, העמדנו מערכי שירות ותפעול מעולים, ייעודיים למעסיקים, עם 
 SLA על  שומרים  אנחנו  למשל,  כך  מקצועי.  תפעולי  ומערך  מתקדמים  דיגיטליים  פתרונות 

מנכ"לית הלמן-אלדובי גמל ופנסיה מסכמת את התמורות שחוללו הקרנות הנבחרות בשוק הפנסיה • מבהירה כי 
הרפורמה רחוקה ממיצוי והשינוי בנתחי השוק רחוק מלהסתיים • על השקת קרן פנסיה במסלול פסיבי צמוד למדד 

S&P 500 בתקופת הקורונה: "דווקא תקופת משבר מספקת יתרון למי שנכנס כשהשווקים בירידה"

"המעסיקים מתייחסים היום 
לקרנות הנבחרות כקרן לגיטימית 

שאף מעניקה שירות טוב יותר"

מאת אילן פיש, מערכת עדיף

1X1 עם שני בלו הרפניסט

שני בלו הרפניסט
| צילום: עופר חג'יוב
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המשך בעמוד הבא

של שיוך הפקדות מהטובים בשוק, ואנחנו חווים יום יום את שביעות הרצון מצד המעסיקים 
והעמיתים על איכות השירות".

עד כמה הרפורמה השפיעה על חלוקת הנתח הפנסיוני בין הקרנות של החברות המסורתיות 
לקרנות הנבחרות?

קצב  תחרות.  למחוללי  הפכו  הנבחרות,  הקרנות  יתר  ואיתה  הלמן-אלדובי,  כי  ספק  "אין 
המצטרפים לקרנות הנבחרות נמצא בעלייה, אך עובדים רבים אחרים עדיין נמצאים בקרנות 
הפנסיה בבעלות חברות הביטוח ומשלמים דמי ניהול גבוהים משמעותית )למעלה מ-200%( 
מאלה המשולמים בבתי ההשקעות, ונהנים מתשואות נחותות ביחס לאלו של בתי ההשקעות. 
עם זאת, חברות הביטוח עדיין שולטות בענף ללא עוררין ולכן הרפורמה טרם השיגה את היעד 
המרכזי שלה – יצירת תחרות משמעותית וצמצום הריכוזיות בשוק הפנסיה. בשורה התחתונה, 
דמי  להורדת  שתרמה  למרות  משמעותית  תחרות  לייצר  בהבטחתה  עמדה  טרם  הרפורמה 

הניהול, ולכן העבודה עוד רבה".

"חשיבות קיומה של הרפורמה והמשכיותה הוא גדול מאוד"
את כניסתן של הקרנות הנבחרות ליוותה סקרנות רבה כיצד הן יתקבלו אצל המעסיקים.  האם 
חל שינוי ביחס שלהם כלפי הקרונות מהיום הראשון של הרפורמה ועד היום? על כך עונה בלו 
ויתרונותיה,  הרפורמה  על  בהסברה  צורך  היה  הדרך  בתחילת  אם  ספק.  ללא  "כן,  הרפניסט: 
היום המעסיקים מתייחסים לקרנות הנבחרות כקרן לגיטימית שאף מעניקה שירות טוב יותר. 
בהלמן-אלדובי בפרט, כמי שכמות המצטרפים אליה גדלה בהיקפים משמעותיים, אנחנו רואים 
ובקרן  ישירות  בה  בוחרים  וכעת  תנועה של מעסיקים שעוד היססו בתחילתה של הרפורמה 
העברות  בקצב  החלו  המעסיקים  הדרך  בתחילת  אם  ספציפית.  הלמן-אלדובי  של  הנבחרת 
מהוסס יותר, הרי שבשנתיים האחרונות הקצב הולך וגדל. במיוחד בתקופת הקורונה, הרגשנו 
איך הקשר שלנו עם העמיתים והמעסיקים התחזק ועד כמה הם מעריכים את השירות ומחזקים 

את שיתוף הפעולה".

עד כמה יש תנועה משמעותית של מעסיקים לכיוון של הקרנות הנבחרות?
"אנחנו רואים מעסיקים שלא הכירו אותנו בעבר, שנמנעו מלעשות שינויים, אך היום מבינים 
השירות  איכות  לאור  כמעסיק  עבורם  וגם  שלהם  העובדים  עבור  גם  יותר  טוב  בוחרים  שהם 
ויעילות העבודה אתנו. כמובן שהיד עוד נטויה ועדיין השינוי אינו מספק, לכן חשיבות קיומה 

של הרפורמה והמשכיותה גדולה מאוד".

מהו שובר השוויון של הקרנות הנבחרות בקרב המעסיקים והעובדים?
"ללא ספק התהליך התפעולי הפשוט והקל, המאפשר הפקדת כספים ללא בירוקרטיה, ללא 
כספים פתוחים ונותן למעסיק גדול כקטן שקט נפשי ותפעולי. כמובן שהיתרונות המובנים של 
דמי הניהול הנמוכים והעודף האקטוארי, שאנחנו גאים להיות מובילים בשניהם, הם חשובים 

לא פחות ומהווים פקטור בפני עצמם".

מהם הנתונים שהקרן הנבחרות של הלמן-אלדובי מציגה מאז תחילת הרפורמה?
הלמן-אלדובי  של  הקרן   .2016 משנת  עמיתים  בהצטרפות   3,700% של  גידול  מציגה  "הקרן 
הציגה גידול של 2 מיליארד שקל ועקפה אף את קרן הפנסיה של פסגות, שהובילה עליה בסך 
זכיית המכרז השני, אליו הגענו  היה ללא ספק עם  הנכסים במשך שנים. הגידול המשמעותי 
מיומנים, ממוקדים וידענו להציע את הערך הגבוה ביותר למעסיק ולעמית. כיום אנחנו עובדים 
עם אלפי מעסיקים מכל הסקטורים של המשק, מה שמאפשר לנו להבין ולתמוך בצרכים של 

כל אחד מהם".   

"השקעה לאורך זמן במניות פחות מסוכנת"
בחודש יולי השנה השיקה הלמן-אלדובי קרן פנסיה במסלול פסיבי צמוד למדד S&P 500. בלו 
הרפניסט על השיקולים שעמדו מאחורי ההחלטה: "בשנתיים האחרונות זיהינו ביקושים רבים 
מצד העמיתים לפתרון השקעתי איכותי כאשר מסלולים מחקי מדד ענו על הצרכים האלה. 
מסלולים אלה היו קיימים בקרנות השתלמות ובקופות גמל שלנו, ולאור הצורך הגובר דווקא 
הפנסיה,  בקרן  גם  מדד  מחקה  מסלול  בישראל  לראשונה  הקמנו  הקורונה,  בתקופת  עכשיו 
שנותן כמובן גם כיסוי ביטוחי. בנוסף, בחודש האחרון קיבלנו גם אישור כשרות למסלול, מה 

שמאפשר לפלחי אוכלוסייה נוספים להשקיע בו.
"חשוב להדגיש כי ההשקעה במסלול מחקה מדד  S&P 500 ספציפית יכולה להתאים במיוחד 
עשויה  מסוכנת  פחות  במניות  זמן  לאורך  שהשקעה  מראים  מחקרים  ארוך.  לטווח  לחיסכון 
להניב תשואות גבוהות יותר לעמיתים, וחיסכון במסלול כזה בקרן הפנסיה עשוי להיות אפילו 
לגיטימי יותר מאשר חיסכון במוצרי חיסכון אחרים לטווח קצר, שנדרשים להיות נזילים עוד 

הרבה לפני קרן הפנסיה".

למי מתאים לחסוך בקרן הפנסיה הזו?
בהשקעה  שמדובר  ההבנה  מתוך  הזה,  המסלול  את  לבחור  יכול  צעיר  חוסך  שלנו,  "בראייה 
לטווח ארוך. בחינת היסטוריית הפעילות של המדד גם יכולה להצביע על כך כי מדובר בהשקעה 
משתלמת. אין ספק שהתנודתיות היא רבה לאורך השנים, אך בטווח הארוך היא מנצחת. הדבר 
פחות מתאים לחוסכים ותיקים יותר שקרובים לגיל הפנסיה בגלל התנודתיות ויחס הסיכון-

סיכוי שקיים בטווח הקצר. כמובן שכל חוסך צריך להתאים את פרופיל ההשקעה שלו בהתאם 
לצרכים האישיים שלו ורצוי להיוועץ באיש מקצוע במידת הצורך)*(.   

במה היא שונה מהקרנות הרגילות?
"השקעה במסלול מחקה מדד  S&P 500 היא השקעה הזכאית לתשואה מובטחת בשיעור של 

27%. בנוסף, המסלול עוקב אחרי המדד כאמור בשיעור של 100%". 
ההשקה הייתה בעיצומה של מגפת הקורונה, בתקופה של חוסר יציבות בשוק ההון שבוודאי 
משפיע על החברות הכלולות במדד. בלו הרפניסט מציינת כי בהלמן-אלדובי לא חששו להשיק 
את קרן הפנסיה דווקא בתקופה הזו. "נהפוך הוא. במקרה זה דווקא תקופת משבר מספקת 
יתרון למי שנכנס כשהשווקים בירידה. כיוון שמדובר בהשקעה לטווח ארוך ולא מיידי, בזמן 
משבר ניתן למעשה לקבל את המדד 'בהנחה' וליהנות מהעליות יותר ביחס לאחרים שנכנסו 

כשהמדד היה בשיאו".

1X1 עם שני בלו הרפניסט

שובר השוויון של הקרנות הנבחרות: "ללא ספק 
התהליך התפעולי הפשוט והקל שמאפשר הפקדת 
כספים ללא בירוקרטיה, ללא כספים פתוחים ונותן 
למעסיק גדול כקטן שקט נפשי ותפעולי. כמובן 

שהיתרונות המובנים של דמי הניהול הנמוכים והעודף 
האקטוארי כשאנחנו גאים להיות מובילים בשניהם 
הם חשובים לא פחות ומהווים פקטור בפני עצמם"
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לצורך המחשה היא מציגה את הגרף שלהלן:

בריאיון עולה שאלת עמידותן של החברות שבמדד S&P 500 בתקופות מיתון קשות. "למדד 
החברות  כשרווחיות  מיתון,  של  בתקופות  שגם  לראות  וניתן  מקיף  מאוד  רקורד  טרק  יש 
מסבירה  הכלכלה",  התאוששות  עם  לעלות  וחזר  עוצמה  גילה  המדד  יורד,  והמדד  נפגעות 
והוא  בלו הרפניסט."לאורך ההיסטוריה, המדד הצליח לעמוד איתן אל מול מספר משברים, 
מציג תשואה שנתית ממוצעת של כ-14.57%)*( לשנה בעשור האחרון. לשם השוואה, קרנות 
הפנסיה הישראליות השיגו בעשור האחרון תשואה ממוצעת של 7.65%. המשמעות היא שחוסך 
 ,S&P 500 עם שכר של 10,000 שקלים, שהיה מתחיל לחסוך לפני עשר שנים בצמוד למדד  
331 אלף שקלים.  496 אלף שקלים. זאת לעומת חיסכון בגובה של  היה מגיע לחיסכון בגובה 
בתחילת משבר הקורונה, חווה המדד ירידה חדה של כ-33%  ומאז הספיק להחזיר חלק גדול 

1X1 עם שני בלו הרפניסט

המשך מעמוד קודם

)*( התשואה המצוינת היא תשואת המדד בלבד, ויובהר כי זוהי לא תשואת מסלול ההשקעה. התשואה היא בממוצע בשנה לתקופה: 1.1.2010-31.12.2019. אין במידע על תשואות עבר בכדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. מקור הנתונים:
מערכת הבלומברג. האמור לעיל אינו מהווה המלצה או ייעוץ כלשהו, ואינו מהווה תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי יועץ/משווק בעל רישיון על פי דין, המתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם, אלא נועד לשמש כהבהרה וכהסברה בלבד.

"היום, מה שמניע ללא כל ספק את הירידה בדמי 
הניהול לכלל המשק הוא קיומה של הרפורמה. 
אנחנו רואים היום את חברות הביטוח מגיבות 

לרוח השוק ומפחיתות את דמי הניהול כשהחשש 
הוא שאם הרפורמה תיפסק, הן יחזרו לסורן ודמי 

הניהול יזנקו שוב"

ביותר  הגבוהה  התשואה   - כ-20%  של  שיא  האחרון בתשואת  הרבעון  את  לסיים  ואף  ממנה 
לרבעון מאז 1998". 

היכן עומדת התשואה השנתית הממוצעת של המדד לעומת התשואה השנתית הממוצעת 
של קרנות הפנסיה בישראל בעשר השנים האחרונות?

השוואה,  לשם  האחרון.  בעשור  לשנה  כ-14.57%  של  ממוצעת  שנתית  תשואה  מציג  "המדד 
קרנות הפנסיה הישראליות השיגו בעשור האחרון תשואה ממוצעת של 7.65%". 

תנודתיות  ברמת  להימצא  עלול  הוא  ולכן  מנייתי  במסלול  שמדובר  שיטען  למי  תעני  מה 
גבוהה?

"אכן יש תנודתיות גבוהה במדד, אך כפי שהצגנו קודם, לאורך זמן המדד הוכיח את עצמו ולכן 
הוא מתאים לחוסכים לטווח ארוך".

"עברנו משיח של תשומות לשיח של תפוקות"
הפנסיה  עולם  על  הקורונה  מגפת  השפעת  את  מתארת  ופנסיה  גמל  הלמן-אלדובי  מנכ"לית 

בישראל - על המעסיקים, על הלקוחות ועל הקרנות עצמן.
"המשבר חייב אותנו להתאים את עצמנו גם כמעסיק וגם כגוף מנהל כספי ציבור ויש לו אחריות 
רבה מכל הבחינות. אני חושבת שהודות להיערכות מהירה ויישום מודל קבוע של שילוב עבודה 
מהבית עם עבודה במשרד, המשבר לא פגע בביצועים של החברה, בשירות שלה ובכלל באורך 
חיים תקינים של חברה בסדר גודל כזה. ההיערכות הטובה הוכיחה את עצמה, ולראיה: בסגר 

האחרון של הגל השני המשכנו לקיים פעילות עסקית שוטפת ללא הפרעות.
"אין ספק שהיה צריך לעשות סוויץ' ולשנות את מתודולוגיות הניהול שלנו ואת שיטות העבודה. 
עברנו משיח של תשומות לשיח של תפוקות והבנו שיש לסייע לעובדים שלנו להסתגל לעבודה 
מרחוק ולמצוא את האיזון בין הבית לעבודה, במיוחד לאור השינוי. כמו כן, כחברה שעובדת 
חשוב.  הוא  והאישי  הישיר  השירות  כמה  עד  הבנו  עמיתים,  אלפי  ומאות  מעסיקים  אלפי  עם 
המעסיקים היו צריכים אותנו ואת הזמינות שלנו והצלחנו לספק אותם על ידי מענה שירותי 
שוטף בכל האמצעים - גם דיגיטליים וגם ישירים - וראינו ששביעות הרצון גדלה. בימים אלה 
אנחנו עובדים על תהליך רחב בחברה של טרנספורמציה דיגיטלית שתספק מענה מקיף יותר 

לכלל הגורמים. אפשר לומר בביטחון שאנחנו לא מחכים לסגר השלישי". 

מה הצפי שלך להתנהלות של עולם הפנסיה, בהנחה שנגיף הקורונה לא יעזוב אותנו במהרה?
ויגדל בשנים הבאות ובכלל כל תחום החיסכון ארוך טווח צפוי להציג  "עולם הפנסיה ימשיך 
ועוד קיימת  גידול משמעותי. משבר הקורונה סופו לעבור, על אף שאנחנו כעת עמוק בתוכו 
את  ולהפיק  המשבר  שבתוך  ההזדמנויות  את  לזהות  היא  החוכמה  סיומו.  לגבי  ודאות  חוסר 

המיטב מהתקופה המיוחדת והמאתגרת הזו". 



מעסיקים, גם בתקופה מאתגרת זו

יש מי שדואג לעתיד
העובדים שלך

שקל. יש מי שדואג לך, תמיד.

לוגו קבוצה עם הסלוגן

 ניהול הסדרי ביטוח, פנסיה ופיננסים
ס ק י נ פ ה ת  צ ו ב ק מ

ת צ ו ב ק

rami@shekelgroup.co.il  |  054-4527312פנו אלינו היום ונעזור:
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זו, הוא שמשבר הקורונה פרץ ב-2020  "'המזל' שלנו, אם אפשר לומר מזל בהקשר לתקופה 
ולא לפני חמש שנים, כי היכולות הדיגיטליות שלנו, הן בשימוש בהצגת התיק הפנסיוני לעובד 
והן  מרחוק  חתימות  עם  דיגיטליים  בטפסים  בשימוש  הן  שלנו,  האינטרנט  אתר  באמצעות 
עוז,  איציק  אומר  מהירה",  מאוד  בצורה  להיערך  אפשרות  לנו  נתן  בזום,  השימוש  באמצעות 

מנכ"ל  ומייסד קבוצת אגם לידרים מבית הפניקס. 
"השירות שלנו לא נפגע ואפילו הואץ בתקופה זו, כאשר אנחנו מבצעים יותר מ-5,000 פגישות 
מדי חודש, כולל עשרות רבות של פגישות עם מעסיקים. הקורונה אמנם אתגרה אותנו, אבל 
והתאמות  שינויים  מאיתנו  שמצריך  הפנסיוני,  הביטוח  בשוק  רבות  שנים  חיים  כבר  אנחנו 
תכופים. אני תמיד אומר שהדבר הכי ודאי זה שאנחנו כל הזמן במצב של אי ודאות. כך, ולמרות 
שאנחנו גוף גדול באופן משמעותי, אנחנו יודעים לעבוד כמו גוף קטן וזריז שיודע לבצע התאמות 

מהירות למציאות משתנה", מוסיף עוז. 

כיצד אתה רואה את התפקיד של מנהל הסדר בתקופה הזו?
וקיבלנו מתחילת המשבר  "התפקיד שלנו חשוב, והקורונה הדגישה זאת. שוק ההון התרסק 
מאות פניות של לקוחות מודאגים, וכמו שעשינו ב-2008 כך גם הפעם הרגענו את הלקוחות. 
וככזה חייבים להסתכל על טווח  הסברנו להם שהחיסכון הפנסיוני הוא חיסכון לטווח ארוך 
למסלולים  השקעה  מסלולי  לשנות  או  משבר  בשעת  כספים  לפדות  להתפתות  ואסור  ארוך 
נטולי תשואה, שכן התיקון יגיע באיזה שהוא שלב ואף אחד לא ידע לצפות  בדיוק מתי יקרה 

שינוי המגמה. אני חייב להגיד שאני גאה שהצלחנו למנוע החלטות פזיזות של לקוחות. 
עבורם  שם  היינו  לחל"ת,  מעובדיהם  חלק  הוציאו  אשר  מעסיקים  של  הסדר  כמנהלי  "אנו, 
ביטוחי  לכיסוי  עבורם  דאגנו  לעובדים.  והן  למעסיקים  הן  ומצגות,  הסברים  חוזרים,  והוצאנו 

זמני, נערכנו בצורה מאוד יפה ופתרנו בעיות פרטניות.
"הערך, גם של סוכן ביטוח וגם של מנהל הסדר, הוא עצום. היום, אין כמעט פערים בדמי הניהול 
ביננו לבין הגופים הישירים כך שאין שום סיבה שהמבוטח לא ייעזר בגוף מקצועי כמו מנהל 
נותנים, בשגרה  גאים על השירות שאנו  ילווה אותו. אנחנו מאוד  ביטוח אשר  או סוכן  הסדר 

ובעיקר בחירום, ונמשיך לעשות זאת גם בעתיד. 
"לאור הפערים הזניחים, אם בכלל, בין מה שמנהל הסדר יכול להציע לעומת עבודה ישירות 

מנכ"ל  קבוצת אגם לידרים מסביר כי היכולות הדיגיטליות שפיתחו בחברה אפשרו לה להאיץ את השירות למעסיקים 
ולעובדים, למרות התקופה המאתגרת • "אסור להתפתות לפדות כספים בשעת משבר או לשנות מסלולי השקעה 
למסלולים נטולי תשואה, שכן התיקון יגיע באיזה שהוא שלב ואף אחד לא ידע לצפות  בדיוק מתי יקרה שינוי המגמה"

"קבוצות הביטוח ומנהלי ההסדרים 
כאחד צריכים להתבונן על המעסיק 

והעובד בראייה הוליסטית וליצור עבורם 
סל שירותים רחב יותר"

מאת רועי ויינברגר, מערכת עדיף

1X1 עם איציק עוז

איציק עוז
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מול קרנות הפנסיה, אני קורא למעסיקים שכיום המדיניות הפנסיונית שלהם היא להפנות את 
העובדים ישירות לקרנות הפנסיה, לבחון מחדש ולשקול הכנסת מנהל הסדר פנסיוני הרואה 
את התמונה המלאה של התיק הפנסיוני הכולל של העובד ויודע להציע מספר אלטרנטיביות 

ולא רק אחת, כפי שמשווק ישיר יכול להציע".

השירותים  את  להרחיב  הביטוח  וקבוצות  המקצוע  אנשי  של  היכולת  את  רואה  אתה  היכן 
למעסיקים ולעובדים?

"התפקיד שלנו כמנהלי הסדר, וגם של קבוצות הביטוח, הוא לראות כיצד אפשר ליצור סל של 
שירותים רחב  יותר למעסיקים. לדוגמה, קבוצת  הפניקס הינה הבעלים של אקסלנס שעוסקת 
בניהול נכסים והשקעות וגמא שעוסקת באשראי למעסיקים, כך שהראייה ההוליסטית היא לא 

רק כלפי העובד, אלא גם כלפי המעסיק. זו ראיה יותר נכונה לעתיד הקרוב. 
"לצד קבוצות הביטוח, גם מנהלי ההסדר צריכים להתאים את עצמם לעולם הזה. באגם לידרים 
ישנה מחלקה פיננסית מאוד מאוד מפותחת, ואנו יודעים להציע למבוטחים פתרונות גם בנושא 
של כיסויי פרט, בריאות, ניהול תיקים ופוליסות חסכון. לצד כל אלה, יכולים להיות גם פתרונות 

עתידיים כמו אשראי ומיסוי".

עובדים  על  עצום  בדאטה  מחזיקות  הפנסיה  וקרנות  הביטוח  חברות  ההסדר,  מנהלי 
ומעסיקים. כיצד אפשר להשתמש בו על מנת לשפר את מצבם של הלקוחות האלו, וכיצד 

נזהרים שלא להשתמש בו מעבר למותר?
"אנחנו מתייחסים לדאטה בחרדת קודש, המידע מאובטח על פי הנחיות ברורות. יחד עם זאת, 
אם אנו רוצים להרחיב את סל המוצרים לעובדים ולמעסיקים הדאטה יכולה מאוד לעזור, ושוב, 

צריך לעשות זאת בזהירות ובראיה נכונה.
הערך  שקלים,  מיליארד  בחצי  נמכרה  אשר  'פנגו',  של  האחרונה  העסקה  על  נסתכל  "אם 
הגדול שקבע את המחיר זו אותה דאטה עצומה שצברה חברת 'פנגו'. גם לנו יש דאטה מאוד 
קשורים  בעולמות  ללקוח,  מוסף  ערך  ייצור  בה  שהשימוש  להקפיד  צריך  אבל  משמעותית, 
לעולם הפנסיוני. לא הייתי משווק לעובדים או למעסיקים מוצרים שאינם קשורים לעולמות 
עליהם מתבסס הקשר בינינו, אלא דברים דוגמת אשראי, השקעות אלטרנטיביות, קרנות גידור 

או אפילו ביטוחי רכב, עם ערך אמיתי  גם לעובד וגם למעסיק". 

1X1 עם איציק עוז

"הערך, גם של סוכן ביטוח וגם של מנהל הסדר, 
הוא עצום. היום, אין כמעט פערים בדמי הניהול 
ביננו לבין הגופים הישירים כך שאין שום סיבה 
שהמבוטח לא ייעזר בגוף מקצועי כמו מנהל 

הסדר או סוכן ביטוח אשר ילווה אותו"

לשיחת היכרות 03-9076000
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"עבודה מול המעסיקים תמיד הייתה עבודה מאתגרת, דינמית, מגוונת, ומספקת מאוד. תקופת 
מציאות  ודאות,  חוסר  של  אתגרים  הוסיפה  ואף  האלו  האלמנטים  כל  את  חידדה  הקורונה 
חדשה, תנודתיות בהעסקת העובדים וכו'" מציין מוטי לוי, סמנכ"ל מעסיקים בהראל פנסיה 

וגמל, על משמעות העבודה מול מעסיקים, ובמיוחד בתקופה קשה ומבלבלת.
העבודה מול המעסיקים מורכבת גם בעתות רגיעה נטולות משברים. לוי מפרט במה מתבטאת 
העבודה מול המעסיקים, על השירותים שהראל מעמידה לטובתם וכמובן, ברוח הקדמה, על 

הכלים הדיגיטליים הקיימים לטובת המעסיקים.
לוי: "אנו באגף המעסיקים בהראל, השכלנו לאורך השנים לפתח מול המעסיקים ערוצי תקשורת 
ועבודה רב ממדיים, שהוכיחו את עצמם על פני השנים וביתר שאת בתקופה המורכבת בה אנו 
נמצאים. הבנו שתפקידנו העיקרי הוא לפשט למעסיקים את העבודה מולנו עד כמה שניתן, 
וזאת במקביל לצורך שלהם לעמוד בדרישות החוק בכל הקשור לתחום התנאים הסוציאליים 

של עובדיהם.
"לצורך כך, אנו מעמידים למעסיקים ולעובדיהם מגוון פתרונות וכלים לשימושם. חלקם כלים 
דיגיטליים וחלקם פרונטליים. בין היתר, אנו מעמידים לרשות המעסיק אתר מעסיקים חדשני 
שדרכו ניתן לבצע את כל הפעולות שלהם זקוק המעסיק ובכללם: קבלת מידע, הפקת אישורים 
להצטרף  שבוחר  לעובד  הצטרפות  טפסי  שליחת  מס,  אישורי  הוצאת  פיטורין,  פיצויי  לצורך 
לקרן, סליקה להראל ואף באמצעות שת"פ חיצוני סליקה 'רב יצרנית', כשהכל מרוכז באתר 

אחד נגיש וידידותי למשתמש.
"בנוסף, קיים למעסיק דסק מעסיקים ייעודי אליו הוא יכול לפנות בכל שאלה או בעיה תפעולית 

ובמקביל יכול לבצע זאת גם מול מוקד המעסיקים הטלפוני.
"לאחרונה חברנו למספר רב של חברות שירותים ותפעול למעסיקים שפיתחו כלים מתקדמים 
לטיפול בקליטת העובד והקמת קופות על שמו. כיום אנו מקיימים ממשקים אוטומטיים אל 
מימוש  תהליך  את  הופכים  ובכך  אלו מעמידות למעסיקים,  שחברות  והפתרונות  הכלים  מול 

הבחירה של העובד ביצרן הפנסיוני לתהליך ידידותי וחוויתי אצל המעסיק.
זה הסעיף החשוב מכל, המשאב המרכזי שאנו מעמידים עבור המעסיקים הוא  ואולי  "אבל, 
ועד ת'  המשאב האנושי. אנו מעמידים מנהל קשרי מעסיקים שתפקידו לטפל במעסיק מא' 
רישיון משווק פנסיוני, שנותן  )ONE STOP SHOP(. מדובר בעובד הראל, איש מקצוע, בעל 

מענה במכלול השירותים החיוניים למעסיק, בחצר המעסיק ונמצא בקשר רצוף ושוטף 
עם מקבלי ההחלטות בארגון ועם נציגי מחלקות שכר, כספים ומשאבי אנוש.

"מניסיוני רב השנים, הקדמה, הטכנולוגיה והדיגיטציה מבורכים ונחוצים והראל 

סמנכ"ל מעסיקים בהראל פנסיה וגמל, מסכם את פעילות החברה מול המעסיקים בימי שגרה ובימי משבר הקורונה 
על כל השלכותיו • "אנו באגף המעסיקים בהראל, השכלנו לאורך השנים לפתח מול המעסיקים ערוצי תקשורת 

ועבודה רב ממדיים, שהוכיחו את עצמם על פני השנים וביתר שאת בתקופה המורכבת בה אנו נמצאים" 

"המשאב המרכזי שאנו 
מעמידים עבור המעסיקים הוא 

המשאב האנושי"

מאת אילן פיש, מערכת עדיף

1X1 עם מוטי לוי

מוטי לוי
| צילום: יח"צ
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נמצאת בחזית העשייה בתחומים אלו. אבל גם היום אין תחליף לקשר האישי וההיכרות האישית 
לכך,  הוכחה  עוד  צריכים  היינו  ואם  המעסיק.  אצל  הרלבנטיים  הגורמים  ובין  הראל  נציג  בין 
תקופת הקורונה ועמה חוסר הוודאות הוכיחה את החשיבות והנחיצות של הקשר המקצועי 

והשירותי הזה עם נציג קבוע של הראל".

"הפגישות הדיגיטליות לא יחליפו את הפגישות האישיות"
הפגישות  את  יחליפו  הן  האם  דיגיטליות.  פגישות  חדשה,  עבודה  צורת  החדירה  הדיגיטציה 
של  והחסרונות  היתרונות  מה  צפה:  נוספת  ושאלה  יתר?  לנפוצות  יהפכו  אולי  או  האישיות 
זו אין תשובה אחת חד  פגישות אלה. לוי: "כמו בהרבה שאלות אחרות, כנראה שגם לשאלה 
משמעית. הקורונה אילצה את היצרנים מחד ואת המעסיקים ועובדיהם מאידך לעבור בין לילה 

לצורת עבודה חדשה של פגישות מרחוק. 
"ניתן לומר שההטמעה של צורת עבודה זו בוצעה יחסית מהר וברמה גבוהה הן בהראל )רכישת 
בפעילות  לתמיכה  המיכון  מערכות  התאמת  השטח,  ולאנשי  לעובדים  הדרכה  מתאים,  ציוד 

המבוצעת מרחוק וכו'( והן בקרב מרבית המעסיקים מולם אנו פעילים.
"אין ספק שצורת עבודה ואינטראקציה שכזו הינה בשורה חדשה שתאומץ בארגונים בעיקר 
תאומים  שהצריכו  בפגישות  ו/או  משתתפים  מרובות  פגישות  נדרשות  שבהם  במקומות 
גיאוגרפיים נרחבים. במקומות אלו, המפגש הדיגיטלי אכן חוסך זמן ומשאבים רבים ויעילותו 
- בהנחה שהמפגש תכליתי ומקצועי - לא נופלת לרוב מהיעילות של מפגשים פרונטליים רבי 

משתתפים.
"אבל להערכתנו, צורת עבודה זו לא תחליף את הפגישות האישיות והאינטראקציה הבין אישית 
מרגע שניתן יהיה לחזור למפגשים פרונטליים. בעיקר במקומות בהם נדרשות פגישות מורכבות, 
הצגת נתונים והשוואות, הסברים מפורטים או משא ומתן עסקי. במקומות האלו, מניסיוננו, אין 
נכון להיום כלי שיכול להחליף את הפגישה האישית, את ה'אחד על אחד' המקצועי והשירותי 

שנושא עמו פירות ותוצאות".

"הפקנו מידעון למעסיקים שריכז עבורם את כל הנחיות וההוראות 
הרלוונטיות לתקופת הקורונה"

עמם  הקשיים  על  המעסיקים.  על  כמובן  פסחו  לא  הישראלי,  המשק  בפני  שניצבו  האתגרים 
התפרצות  הדברים,  "מטבע  לוי:  אומר  הקורונה,  בתקופת  המעסיקים  ומתמודדים  התמודדו 
מהעבודה  מכירים  שאנו  המעסיקים  את  זה  ובכלל  בהפתעה  המשק  כל  את  תפסה  הקורונה 
המשותפת. בין לילה היה עליהם להיערך להוצאה מסיבית של עובדים לחל"ת )או פיטורים(, 
בעיות  עם  להתמודד  הסגול',  'התו  לדרישות  עצמם  את  להתאים  מהבית,  לעבודה  להיערך 
 - העסקית  בפעילות  משמעותיים  שינויים  עם  להתמודד  ומשפחותיהם,  עובדים  של  אישיות 
בחלק מהמקרים השינוי היה גידול חד בפעילות )יצרני מזון, רשתות מזון, פארמה וכד'( ובחלק 
טיסות  )מלונאות,  בפעילות  מוחלטת  עצירה  כמעט  עד  חד,  צמצום  היה  השינוי  מהמקרים 

ותיירות, מעונות יום וכד'(.
שמרבית  לומר  יכול  אני  במשק,  הגדולים  מהמעסיקים  מאות  מול  פעילות  שמרכז  "כמי 
המעסיקים הצליחו, בצורה מעוררת התפעלות, להיערך ולהתאים עצמם לשינויים הדרמטיים 

שהתרחשו בין ליל".

מה הדברים החשובים ביותר למעסיקים בתקופה הזו?
"זיהינו שבתקופה זו הדברים החשובים ביותר למעסיקים היו היכולת לטפל בצורה המיטבית 
בהנחיות  עמידה  המשתנה,  למציאות  הפעילות  התאמת  העסקתם,  ובהמשך  בעובדיהם 
תקינה  ארגונית  או  עסקית  המשכיות  ליישם  ניסיון  ובעיקר  לתקופה,  הספציפיות  ובדרישות 
וכד'(  המדובר  לסקטור  בהתאם  למעסיק  ממעסיק  משתנה  שזה  )כמובן  שניתן  ככל  ומלאה 

ולסיכום – שירות אישי".

כיצד הראל נרתמה לסייע למעסיקים?
ובכל הקשור לעבודה מול הראל, מיד עם תחילת משבר  "מתוך הבנת הצרכים של המעסיק 
הקורונה, הנחנו את מנהלי התיקים בהראל להיות זמינים וקשובים לצרכים ולבקשות המגיעות 
מצד המעסיקים, אך לא הסתפקנו בכך וביצענו שיחות יזומות לכל המעסיקים על מנת לברר 

מולם במה )בתחומים הנוגעים לנו( ניתן לסייע, האם ניתן להגיע למשרדיהם למפגשים וכד'.
"שיחות יזומות אלו הניבו לא פעם בקשות לסיוע בכל הקשור למיידעים על זכויות העובדים, 
לנתונים לצורך סיומי עבודה של קבוצות עובדים, לשאלות מקצועיות על הוראות שעה שהוצאו 

ומשליכות על יחסי העבודה וכיוצ"ב.
באותן  היה  מדובר  הדברים  )ומטבע  שהתעוררו  השאלות  על  המענה  את  לפשט  מנת  "על 
אפריל  בתחילת  כבר  הפקנו  עצמן(,  על  חזרו  ובעצם  המעסיקים  כלל  את  שהטרידו  שאלות 
הקורונה.  לתקופת  הרלוונטיות  וההוראות  הנחיות  כל  את  עבורם  שריכז  למעסיקים  מידעון 

המשוב מצד המעסיקים על יוזמה זו הוכיח עד כמה הייתה חשובה ונחוצה".

"אנו נבחנים על ידי המעסיקים ברגעי הקושי"
מהן המסקנות והתובנות המקצועיות אליהן הגעת בתקופת המשבר?

האישיים,  החיים:  תחומי  בכל  שיעורים  סדרת  כולנו  את  לימדה  הקורונה  משבר  "תקופת 
המשפחתיים, העסקיים והבריאותיים. בתחום הפעילות מול המעסיקים למדנו מספר נקודות, 
או שיותר נכון לומר שמספר דגשים ונקודות שהכרנו מהעבודה רבת השנים מול המעסיקים 

התחדדו לנו עוד יותר.
נעזרים  צריכים,  שהמעסיקים  זה  שלמדנו  שמה  לומר  ניתן  זאת,  ולסכם  לתמצת  צריך  "אם 
תשובות  עם  עבורם,  זמינים  להיות  חשוב  השוטף.  והשירותי  המקצועי  הקשר  את  ומעריכים 

ופתרונות שרלוונטיים למציאות המשתנה מולה הם ואנחנו ניצבים.
"מדובר גם בפתרונות דיגיטליים, גם בפתרונות ותשובות על רגולציה וחקיקה, גם סיוע בהפקת 
נתונים ומיידעים, וגם ליווי של העובדים הקיימים שלהם שאלות - ובטח ובטח של העובדים 

שהוצאו לחל"ת או פוטרו.
"כמנהל תחום המעסיקים, לא פעם אני אומר לעובדים שלי, שאנו נבחנים על ידי המעסיקים 
ועם  ופתרונות  נגישים, עם תשובות  זמינים,  בוחן האם אנו שם אתו,  ברגעי הקושי. המעסיק 

הנכונות לסייע בכל דרך לצלוח את תקופת הקורונה המאתגרת.
"התפיסה שלנו לשירות למעסיקים ולעובדיהם הינה לתת ליווי צמוד למעסיק ולעובדיו מרגע 
קליטת העובד ועד לסיום עבודתו או פרישתו לפנסיה )אנו מכנים זאת 'מטופס 101 עד לטופס 
161'( בכל הנדרש ולהתאים את עצמנו ואת הכלים שאנו מעמידים לרשותו למציאות המשתנה.

ונציגיה ידעו לעמוד  יכול להביט אחורה על חודשי הקורונה ולומר בסיפוק רב, שהראל  "אני 
באתגר הלא פשוט הזה ולהיות שם בשביל המעסיקים אותם אנו מלווים שנים רבות".

1X1 עם מוטי לוי

"זיהינו שבתקופה זו הדברים החשובים ביותר 
למעסיקים היו היכולת לטפל בצורה המיטבית 

בעובדיהם ובהמשך העסקתם, התאמת הפעילות 
למציאות המשתנה, עמידה בהנחיות ובדרישות 

הספציפיות לתקופה, ובעיקר ניסיון ליישם המשכיות 
עסקית או ארגונית תקינה ומלאה ככל שניתן )כמובן 
שזה משתנה ממעסיק למעסיק בהתאם לסקטור 

המדובר וכד'( ולסיכום – שירות אישי"
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על  הישירות  ההשלכות  עם  ההון,  בשוק  רבה  אופטימיות  עם  שהחלה   ,2020 ששנת  ספק  אין 
ביצועי הגופים המוסדיים, התגלגלה לשנה מאתגרת ורבת תהפוכות בעקבות התפרצות נגיף 

הקורונה, שהביא עמו את הקורונה הכלכלית.
 2020" כי  ופיננסים, מציין בהקשר לכך,  פיננסים בכלל ביטוח  איל אליה, מנהל ענף מכירות 
לומר  נוכל  שנים  מספר  בעוד  לאחור,  במבט  הפיננסים.  לענף  ומאתגרת  ייחודית  שנה  הייתה 
שינויים  ביצע  למצב,  מהר  להסתגל  שידע  מי  מעצבת.  ובעיקר  מלמדת  שנה  הייתה  שזאת 
שחוותה  ההשפעה  על  השנה".  מורווח  יצא  חדשים,  העבודה  לדפוסי  מהירות  והתאמות 
המוצרים  במכירות  מצוין  ראשון  רבעון  חוותה  ופיננסים  ביטוח  "כלל  אומר:  הוא  ביטוח  כלל 
הפיננסיים, שהיה המשך לגידול המרשים שביצענו ב-2019. בהמשך חווינו את משבר הקורונה 

וערכנו התאמות בהתאם".

עד כמה וכיצד הושפע עולם הפיננסים ממשבר הקורונה?
"משבר הקורונה הפך במהרה למשבר פיננסי - שכירים הוצאו לחל״ת, עצמאים נאלצו לסגור 
עסקים, ואנשי עסקים שרגילים לנסיעות לטובת עסקיהם קורקעו מבלי יכולת לטוס. נוצר מצב 
שמקורות הכנסה של האוכלוסייה 'נעצרו' וחלק גדול מהם נאלץ לבצע 'חישוב מסלול מחדש' 
לגבי הנכסים הפיננסיים שלהם. יחד עם זאת, גם החלק של ההוצאות פחת ונוצרו הזדמנויות 
האגרסיביות  מהמפולות  נבהל  ולא  נכונות  התאמות  ביצע  רוח,  קור  על  ששמר  מי  חדשות. 

בשווקים שחווינו במהלך חודש מרץ, הרוויח ובגדול". 
המשבר הכלכלי העולמי שפרץ בעקבות התפשטות הנגיף, מזכיר לרבים את המשבר הכלכלי 
של 2008. גם לאליה, שמסביר כיצד ענף הפיננסים בכלל ביטוח נערך להתמודד עם האתגרים 
השונים שהוליד המשבר. "ענף הפיננסים בכלל ביטוח ופיננסים מורכב מאנשי מקצוע 'בוגרי 
משבר 2008', מנהלים שחוו ועברו את המשבר בשנת 2008 וידעו לשמור על קור רוח ולנווט את 

כל מערכי ההפצה בחברה בצורה מקצועית ואחראית.
"היינו זמינים לסוכנים, ליועצים וללקוחות כדי להרגיע ולמנוע טעויות אמוציונליות כפי שנעשו 
לעבודה  ומעבר  למאמץ,  הוא  גם  נרתם  בחברה  ההשקעות  מערך  בנוסף,  הקודם.  במשבר 
הרבה שנדרשו מנהלי ההשקעות לבצע תוך כדי המשבר, ובתוכן התאמות השקעתיות וניצול 
הזדמנויות שנוצרו בשווקים, הם היו זמינים לכל פנייה כדי לעזור ולהשלים את מעטפת השירות 

שנדרשנו להעניק ללקוחותינו ולשותפינו העסקיים". 

מנהל ענף מכירות פיננסים בכלל ביטוח ופיננסים מתייחס למשבר הקורונה שמלווה את העולם: "בעוד מספר 
שנים נוכל לומר שזאת הייתה שנה מלמדת ובעיקר מעצבת" • "ענף הפיננסים בכלל ביטוח מורכב מאנשי 

מקצוע 'בוגרי משבר 2008', מנהלים שחוו ועברו את המשבר בשנת 2008 וידעו לשמור על קור רוח ולנווט את 
כל מערכי ההפצה בחברה בצורה מקצועית ואחראית"

"מי ששמר על קור רוח, 
ביצע התאמות נכונות ולא נבהל 
מהמפולות האגרסיביות בשווקים 

שחווינו במרץ, הרוויח ובגדול"

מאת אילן פיש, מערכת עדיף

1X1 עם איל אליה

איל אליה
| צילום: יח"צ
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כיצד השפיע המשבר על דפוסי ההתנהגות של הלקוחות הפרטיים?
"גם מרבית הלקוחות הם 'בוגרי 2008', ובשונה מהמשבר הקודם בו ראינו פדיונות רבים ומעבר 
למסלולים שקליים שקיבעו הפסדים, הפעם, מרבית הלקוחות היו סבלניים יותר בהחלטותיהם 

וביצעו התייעצויות עם אנשי המקצוע בטרם נקטו צעדים.
משבר,  בזמן  במיוחד  הביטוח,  בחברות  הפיננסים  במוצרי  המשמעותיים  היתרונות  "אחד 
של  מסודרת  הגדרה  כלומר,  ברגולציה.  למוגדר  בהתאם  הלקוחות  בקשות  ביצוע  קצב  הוא 
נדרשת לעמוד לביצוע פעולות, מייתרת את האימפולסיביות  בו החברה  ימי העסקים  מספר 
לביצוע פעולות מיידיות, שלאחר מכן מתבררות כטעויות השקעתיות וניהול שגוי של הכספים. 
האפשרות להתייעץ עם איש מקצוע, ולקבל החלטה מושכלת ומחושבת תורמת לניהול נכון של 

כספי הלקוחות, והשגת תשואות עדיפות לאורך זמן". 

מה בעיקר הטריד כל אחד מהמגזרים האלה?
נודע. לראשונה, אנו חווים משבר  "לדעתי, מה שהטריד את כל המגזרים, הוא החשש מהלא 
יודע בדיוק ממה הוא התחיל, מה  ופיננסי שנוצר ממשבר אפידמיולוגי, שאף אחד לא  כלכלי 
הפתרון שלו ומתי הוא אמור להסתיים. חוסר היכולת לתכנן ולכלכל את הצעדים הכלכליים 

והפיננסים בטווח הקצר והבינוני, משמעותי מאוד ועלול להטריד ברמה היומיומית". 

"ביצענו עשרות הדרכות ייעודיות ומקצועיות בכל תחומי הפיננסים"
המשבר הוליד את הצורך לבצע התאמות בטיפול מול הלקוחות הפרטיים ומול קולקטיבים/
עסקיים – גם בכלל ביטוח. אליה: "כמו מרבית העסקים, נאלצנו להתמודד עם חוסר היכולת 
נהלי  והגדרנו  מהירות  התאמות  ערכנו  העסקיים.  השותפים  ואת  הלקוחות  את  פיזית  לפגוש 
עבודה למתן מענה טלפוני ועשינו מפגשים דיגיטליים, שהחליפו את הצורך במגעים פרונטליים 

בתחומים מסוימים.
"מערך השירות והתפעול שלנו התאים את עצמו למתן שירות כולל באתרי החברה לצד חיבור 
להעניק  המשכנו  כבשגרה.  שירות  לקבל  המשיכו  הקצה  שלקוחות  כך  מהבית,  העובדים  של 
מענה מקצועי ומיטיבי, ולראיה, בסקר שביעות רצון שביצעה לאחרונה לשכת סוכני הביטוח, 
בתחום הביטוח הכללי, כלל ביטוח ופיננסים זכתה במקום הראשון ברמת השירות שהעניקה 

לסוכנים בתקופת הקורונה.  
חברות  מרוב  בשונה  ביותר.  והמיטיבה  ההוגנת  בצורה  פעלנו  לעמיתים,  ההלוואות  "בתחום 
ועדות  לעמיתים,  ההלוואות  מימון  את  לחלוטין  עצרו  או  שהפחיתו  ההשקעות  ובתי  הביטוח 
הלקוחות,  כלפי  והגונה  ההשקעות  ניהול  מבחינת  שקולה  החלטה  קיבלו  בכלל  ההשקעה 
והשאירו את אחוז מימון ההלוואות ללא שינוי כדי שהלקוחות שנפגעו באופן מיידי בתחילת 
המשבר, יוכלו לקבל הלוואות ממוצרי הפיננסים שלהם בחברה, פעולה שתסייע להם לעבור 

ביתר קלות את המשבר". 

האם היו התאמות ושינויים שנבעו מהצורך להתאים את הפעילות לתקופה הזו?
והכשרת  בנושאים הקשורים להעברת המסרים  ושינויים, במיוחד  "כמובן שביצענו התאמות 
השותפים העסקיים שלנו בתחום הפיננסים. מערך השיווק וההדרכה של החברה יזם והקים 
הדרכות  שבוע  מדי  בוצעו  במסגרתה   ,Monday college שנקראת  שבועית  הדרכה  תכנית 
ומקצועיות בכל תחומי  ייעודיות  ביצענו עשרות הדרכות  בין היתר,  ונושאים,  במגוון תחומים 
הפיננסים עם מיטב המרצים המובילים כיום בשוק, וזאת כדי להמשיך ולהעניק כלים מקצועיים 

לכל ערוצי המכירות והשותפים העסקיים שלנו. 
"בנוסף, גם מנהלי ההשקעות ואסטרטג ההשקעות הראשי של החברה, אמיר ארגמן, השתתפו 
במגוון רחב של פאנלים מקצועיים, כדי להעשיר את הידע המקצועי והכלכלי, ולעזור להתמודד 

עם אתגרי המשבר".

"הקורונה, כמו כל משבר אחר, ייצרה לנו הזדמנויות, 
שלשמחתי אימצנו מהר מאוד"

אליה מתאר את החידושים של כלל ביטוח בתחום הפיננסים בשנה האחרונה ואת היתרונות 
שהם מציעים: "בנינו השנה תשתיות לתחום הפרישה, שדרגנו את מקדמי הקצבה בפוליסות 

מנהלים חדשות לטובת קצבה מידית, והתמקדנו במוצר 'פרופיל מאוחד' )איחוד קופות( - 
לקוחות שלאורך השנים נפתחו להם מספר קופות גמל, פוליסות מנהלים וקרנות פנסיה, יכולים 
לנייד את כל המוצרים שציינתי לפוליסה אחת, לבצע התאמות ושינויים מול גוף אחד ולקבל את 
קצבת הזקנה, עת יפרשו מאותו הגוף.  זה יתרון משמעותי ללקוח וגם לגורם המקצועי שמטפל 
בו, כשכל ההתנהלות היא מול גוף אחד בלבד. כמו כן, אנחנו הגוף המוביל כיום בענף בתחום 
ההלוואות לעמיתים.  אנחנו עובדים על מוצרים וכלי השקעה חדשים בתחום הפיננסים, אותם 

אנחנו מתכוונים להשיק בשנה הקרובה. 

בענף  הפיננסים  בתחום  החברות  בפעילות  כלשהן  מבט  נקודות  שינתה  הקורונה  האם 
הביטוח? עד כמה הקורונה היא גם מקור לצמיחה ולמינוף של ענף הפיננסים?

בעבר,  מאוד.  מהר  אימצנו  שלשמחתי  הזדמנויות,  לנו  ייצרה  אחר,  משבר  כל  כמו  הקורונה, 
לוגיסטיקה  שדורשים  ייעודיים  כנסים  באמצעות  נעשתה  סוכנים  למאות  מסר  העברת 
משמעותית - החל מבחירת המקום שיכול לאכלס את הכמות הנדרשת, אוכל, חנייה, תיאום 

מרצים שיגיעו מאזורים שונים בארץ ועוד. 
"כיום, בזכות הטכנולוגיה המודעות והאילוצים שנכפו עלינו עקב התקופה, אנחנו יכולים להגיע 

לקהלים רחבים מאוד, בהתראה קצרה, ולהעביר מסרים ממוקדים ובמהירות. 
להעברת המסרים,  הזמן המיטבי  מה  למדנו  תנועה,  כדי  תוך  הזמן  כל  והשתדרגנו  השתפרנו 
מה הם הימים והשעות שאנשים פנויים וקשובים יותר, מה הנושאים המקצועיים הרלוונטיים 

לאוכלוסיות רחבות ועוד.
"גם בעבודה הפנים ארגונית למדנו להיות יעילים יותר, הבנו שאפשר לקיים ישיבות טלפוניות 
זאת  משתתפים.  של  לו״ז  אילוצי  עקב  לדחות  מבלי  מיטבי  באופן  זמנים  ולנצל  ודיגיטליות, 
ועוד, התייעלנו גם בעבודה מרחוק מול הלקוחות, התחלנו לעבור להפקות דיגיטליות ישירות 
מסימולטורים, מתן שירותים דרך אפליקציית 'הלחצן של כלל' ועוד מגוון שירותים שנוסיף גם 

בשנה הקרובה. 
העסקיים,  משותפינו  ואחת  אחד  בכל  האישית  הנגיעה  לנו  חסרה  מאד  עדיין  זאת,  עם  "יחד 
והיכולת לחבק ולעטוף אותם פיזית מעבר למסכים, אני מאד מקווה שנוכל לחזור לזה במהרה". 

בתוקף תפקידך כמנהל ענף הפיננסים, במה התאפיינה תקופת הקורונה בפעילות בתחום 
הזה?

"תקופת הקורונה חייבה אותי להנהיג ולנווט במקצועיות את כל גורמי ההפצה בתחום הפיננסים 
בחברה, לנהוג בזהירות ובאחריות, ולהיות קשוב אף יותר מהרגיל ובזמינות מקסימלית לכל מי 

שהיה צריך את עזרתי ותמיכתי.
ולהזכיר  מחדש  בוקר  כל  הזה  המסר  את  להעביר  ניסיתי  אופטימי.  מאוד  אדם  מטבעי  "אני 
מסרים  לשדר  מחובתי  כי  הרגשתי  ממשברים.  היציאה  ומהירות  העבר  משברי  את  לכולם 
מרגיעים ולדאוג להעברת נתונים תומכים, כדי שנוכל לעבור יחד את המשבר הנוכחי ואף לצאת 

ממנו מחוזקים". 

1X1 עם איל אליה

"גם מרבית הלקוחות הם 'בוגרי 2008', ובשונה 
מהמשבר הקודם בו ראינו פדיונות רבים ומעבר 

למסלולים שקליים שקיבעו הפסדים, הפעם, מרבית 
הלקוחות היו סבלניים יותר בהחלטותיהם וביצעו 
התייעצויות עם אנשי המקצוע בטרם נקטו צעדים"
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שמטרידות  הבעיות  את  בוחנים  כשאנחנו  כמכלול,  המעסיקים  כל  על  מסתכלים  לא  "אנחנו 
אותם", מסביר ניר סוסי, מנהל תחום מעסיקים ולקוחות במגדל ביטוח, שמתאר בריאיון עמו 

מה מטריד אותם בעיקר מאז פרוץ משבר הקורונה.
גופים ציבוריים שפחות מוטרדים מהמשך קיומם  גדול מהגופים שאנחנו מבטחים הם  "חלק 
לחל"ת,  אנשים  הוצאת  כגון:  חשובות,  מנהלתיות  בבעיות  יותר  ומוטרדים  כארגונים,  הפיזי 

הדאגה להם, העברת המסרים, שמירה על בריאותם והמשך תפקוד ברמה סבירה כארגון.
מהיכולת  בעיקר  נובעות  שלהם  שהדאגות  פרטיים,  ארגונים  הם  הארגונים  של  השני  "הסוג 
לייצר  מבלי  ארוכה  כך  כל  תקופה  במשך  כלכלי  כארגון  ולשרוד  להתקיים  להמשיך  שלהם 
הכנסות. הבעיה כאן הרבה יותר גדולה, ובהתאם גם המצוקה", מסביר סוסי ומדגיש: "אני יכול 

להגיד בביטחון מוחלט שבשני המצבים, ברוב המקרים, הדאגה לעובדים ניצבת בראש".
שמאפיינות  בעיות  גם  ישנן  אך  משותפות,  בעיות  ישנן  וקטנים  גדולים  בארגונים  לדבריו, 
ארגונים בגודל מסוים. "בארגונים גדולים, באופן טבעי, ישנן מערכות גדולות ומסודרות יותר 
גם  אבל  התפעוליים,  בהיבטים  בעיקר  הקורונה,  משבר  כגון  מורכבים  במצבים  להתמודדות 
עם  להתמודד  גדול  ארגון  של  היכולת  לחל"ת.  עובדים  והוצאת  עובדים  פיטורי  של  בהיבטים 
כספיים  משאבים  ביותר  משופע  כלל  בדרך  שהוא  מכיוון  טובה,  יותר  כזה  גודל  בסדר  משבר 
על  מדובר  גדולים,  בארגונים  דבר,  של  בסופו  ארוכות.  יותר  לתקופות  נשימה  מיכולת  ונהנה 
היערכות והתאמות להמשך פעילות תחת הקורונה, תוך שמירה על המשכיות עסקית והתאמת 

כוח האדם הנדרש לפעילות הארגון וחלוקת הנטל בין כל העובדים". 
"בארגונים קטנים יותר מדובר על הישרדות כלכלית במינימום נזק, שתאפשר לארגון להחזיק 

מעמד ולחזור לפעילות מהר ככל הניתן, ברגע שהמצב יאפשר זאת", מסביר סוסי. 
גם את  והתנהלות, אלא  מגפת הקורונה אילצה לא רק את המעסיקים לשנות דפוסי עבודה 
והן  גדולים הן למעסיקים  ייצר אתגרים  הגופים המוסדיים שעובדים מולם. "משבר הקורונה 
הקורונה  מגפת  פרוץ  מאז  המעסיקים  מול  בפעילות  שוני  שקיים  בוודאי  המוסדיים.  לגופים 
שירות  לתת  שתפקידם  תיקים  מנהלי  ישנם  רגילים  "בימים  אומר.  הוא  שלפני",  מהימים 
למעסיקים במקום העבודה ולהיות נגישים לכל בקשה ו/או בעיה. מאז פרוץ מגפת הקורונה 
דרך  בעיקר  נעשה  בהם  והטיפול  מהארגונים,  גדול  חלק  וספקים  מבקרים  לכניסת  נסגרו 
הטלפון, הזום או הטימס וכן באמצעות פורטל המעסיקים, ששודרג והפך לכלי עבודה מהותי, 
כך שהוא מאפשר לבצע את רוב הפעולות להן נדרש המעסיק, וכמובן מוקד המעסיקים שלנו, 

שמטפל ישירות בפניות טלפוניות של מעסיקים", מפרט סוסי.

מנהל תחום מעסיקים ולקוחות במגדל ביטוח, על הדרכים שבהן התמודדה מגדל כדי לסייע 
למעסיקים, ללקוחות הקצה ולעובדי החברה לצלוח את משבר הקורונה • על המעסיקים, 

גדולים כקטנים, הוא אומר: "הדאגה לעובדים ניצבת בראש"

"משבר הקורונה ייצר אתגרים 
גדולים הן למעסיקים והן 

לגופים המוסדיים"  

מאת אילן פיש, מערכת עדיף
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ניר סוסי | צילום: באדיבות מגדל
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המשך בעמוד הבא

שינוי בטיב השירות שהם  כל  היה  לא  באופי ההתקשרות, אבל  הוא  "חשוב להדגיש שהשוני 
מקבלים ובזמינות הגבוהה שלנו למעסיקים - שהיא כמעט מסביב לשעון ובמקרים רבים אף 
ניכר שיפור בשירות הנובע מהזמינות הגבוהה", מבהיר מנהל תחום מעסיקים ולקוחות במגדל.  
בנוסף לאתגר שבעבודה מול המעסיקים, מגפת הקורונה גם אתגרה את העבודה מול הלקוחות. 
לידי ביטוי ביכולת שלנו  על כך הוא אומר: "האתגר האמתי בעבודה מול לקוחות הקצה בא 
להיות נגישים לכל לקוח ועובד, במיוחד בתקופה כזאת של חוסר ודאות, בה יש מקרים רבים 
של עובדים שנמצאים בחל"ת ומבקשים למשוך את הכסף או כאלה שלא יודעים כיצד לשמור 

על הזכויות הביטוחיות שלהם ועוד. 
בעיה  בכל  לטיפול  הכשרות  שעברו  רישיון,  בעלי  פנסיונים  משווקים  עשרות  במרחב  לנו  "יש 
יודעים  וגם  שיכולה להיות ללקוחות הקצה, מיומנים גם במתן פתרונות מקצועיים ללקוחות 

לגלות אמפטיה ורגישות למצוקות של האנשים בתקופה קשה כל כך". 

התמודדות עם מציאות מאוד מורכבת
מגדיר  המשבר  בתקופת  והלקוחות  המעסיקים  בפני  שניצבו  ובאתגרים  בבעיות  הטיפול  את 
וכיצד  יש להבין כיצד מגדל פועלת  סוסי כאירוע מורכב, ומסביר שכדי שנבין את מורכבותו, 

הקשיים שניצבו בפניו כמנהל תחום באו לכדי פתרון.
"מרחב מעסיקים ולקוחות במגדל מטפל בלקוחות במספר מעגלי שירות: ברמת המעסיק, יש 
לכל מעסיק מנהל תיק מעסיקים מיומן, שתפקידו להיות הפנים של מגדל מול המעסיק. מנהל 
התיק מגיע לארגון על בסיס קבוע בהתאם לצרכי המעסיק, נותן שירות שוטף ועונה לכל בעיה 

ו/או בקשה שמתעוררת.
"בנוסף, יש לנו מוקד מעסיקים, שמשמש למענה ברמה השוטפת מדי יום לכל בקשה ו/או בעיה 
בטלפון ובמייל על ידי נציגי שירות, המכירים את הארגונים ואת מי שפונה אליהם, ומטפלים 

בבעיות ובבקשות מא' ועד ת', עד רמת סגירת הפניה.
ופתרונות  ויעיל מאוד הוא פורטל המעסיקים, המאפשר למעסיק קבלת מיידעים  נוסף  "כלי 
מבלי לפנות לחברת הביטוח. את רוב הפעולות שהצריכו בעבר פנייה למוקדן טלפוני, מבצע 
עובדים,  קבוצת  לעובד/  פדיון  ערכי  בקבלת  מדובר  אם  משנה  ולא  שלו,  מהארגון  המעסיק 

היזונים חוזרים, עזיבות עבודה ועוד.
"ברמת לקוח הקצה אנו מפעילים מוקד שירות טלפוני ומוקד לפניות בוואטסאפ, באמצעות 
ואתר  שלנו  האפליקציה  וכן  ביום,  שירות  פניות  לאלפי  מענה  שנותנים  שירות,  אנשי  מאות 
של  רחב  מגוון  לעשות  לקוח  לכל  מאפשרים   בענף,  ביותר  מהמתקדמים  שהם  האינטרנט, 
פעולות. לצד כל אלה, האפליקציה האנושית, שהיא בעיני החשובה ביותר: משווק פנסיוני בעל 
רישיון, שפוגש את לקוחות הקצה בעיקר במקומות העבודה, במסגרת ימי שירות קבועים ו/או 

בבתים הפרטיים.
פגישות  מ-11,000  יותר  שמבצעים  פנסיונים  משווקים  מ-140  למעלה  עובדים  "במרחב 
איש  עם  להיפגש  יכול  במגדל  מבוטח  כל  שכמעט  כך  בחודש,  קצה  לקוחות  עם  פרונטליות 
מקצוע מיומן, שייתן לו שירות מקיף ומענה לכל בעיה או פעולה. המשווקים הם עובדי מגדל, 
המכירים את הלקוחות, המעסיקים והמערכות, ועושים הכל על מנת שלקוחות מגדל יקבלו את 

השירות הטוב והמקצועי ביותר.
סוסי מפרט את הפעילות בתקופת המשבר: "עם פרוץ משבר הקורונה, כמו מרבית השוק, גם 
אנחנו מצאנו את עצמנו מתמודדים עם מציאות מאוד מורכבת: ראשית, העובדים שלנו ניצבו 
בפני פחד קיומי הנובע מתקופה של חוסר ודאות וחששות אמתיים לבריאותם ולחיים שלהם 
ושל בני משפחותיהם. לצד זה, עלו חששות מצדם בקשר למקום העבודה שלהם ולביטחונם 
הכלכלי, אם כי את החשש הזה הצלחנו להפחית, שכן מגדל ביטוח הייתה היחידה בענף שלא 

פיטרה עובדים או הוציאה אותם לחל"ת ועשתה הכל כדי לייצר לעובדים תחושה של יציבות. 
"שנית, אנחנו אחראים לביטחונם הכלכלי והביטוחי של יותר מ- 2.5 מיליון איש, שבחרו במגדל 
לנהל את כספי הפנסיה והביטוח שלהם, ובנוסף עשרות אלפי פנסיונרים, נכים ומשפחות של 
אנשים שהלכו לעולמם להם אנו משלמים קצבאות שאירים. אנשים אלה זקוקים הן לביטחון, 
לביטחון  והן  שהיו,  מהקשות  משבר  בתקופת  והיטב  נכון  מנוהלים  שלהם  הפנסיה  שכספי 

שימשיכו לקבל את קצבאות הזקנה והנכות. 
"בנוסף, אלפי מעסיקים מכל הסוגים, שמתמודדים עם אובדן הכנסות, פיטורים והוצאת מאות 
אלפי אנשים לחל"ת, תוך התמודדות אנושית ותפעולית קשה ביותר, וחובתנו לתת להם מענה 
מהיר ככל הניתן, הן לקבלת מידע והן בשחרור כספי פיצויים ועוד מגוון רחב של פעולות, בהן 

הם נדרשים לנו".

הפעולות שננקטו להתמודדות עם המשבר
סוסי מתאר בנקודות ובפירוט רב את הפעולות שמגדל נקטה בהן – מול עובדי החברה, מול 

המעסיקים ומול לקוחות הקצה.

מול העובדים: 
הענקנו ודאות וביטחון על ידי יצירת שגרות ניהול ומתן תחושה שהחיים נמשכים כסדרם.  1
כאמור, מגדל היא חברת הביטוח היחידה בישראל שלא רק שלא פיטרה עובדים, אלא גם  לא הוציאה עובדים לחל"ת. 2

סיפקנו לעובדים סביבת עבודה נוחה ככל הניתן. בין היתר, פתחנו את כרטיסי ה'תן ביס'  של העובדים גם למסעדות חיצוניות, ודאגנו לתת לעובדים כלי רווחה, הסבר וביטחון על 3
מנת להעניק להם תחושה טובה. 

ונוגעות  אקטואליות  חלקן  שונים,  בנושאים  להעשרה  זום  מהרצאות  נהנים  העובדים  לנושא הקורונה וחלקן להעשרה כללית. 4

התאמנו את סביבת העבודה ותנאי העבודה להגנה מפני הקורונה, כאשר בפרק זמן קצר  ביותר הועברו מרבית העובדים לעבודה מהבית. מדובר באלפי עובדים. העובדים שהגיעו 5
למשרדי החברה קיבלו מיגון מלא מפני הקורונה, כגון מסכות שקף, מחיצות פרספקס, מעליות 

מותאמות, אספקה של אמצעי חיטוי בכל מקום אפשרי, בקרה והסברה מוגברת. 

לעובדים שחלו לצערנו בקורונה, אנו מקפידים לשלוח 'ערכת קורונה' מפנקת עד הבית  וכמובן עוקבים בקביעות אחרי מצבו של העובד ובני משפחתו".  6
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"התארכות תוחלת החיים ולצידה העלייה באיכות 
החיים, יחד עם העובדה שהפורשים בסופו של דבר 

מחזיקים במרבית ההון שצברו במהלך חייהם והגידול 
בכמות הפורשים ביחס לאוכלוסייה הכללית, הופכת 

אותם לקהל חשוב ביותר לחברות שמסתכלות 
קדימה ולכן אנחנו משקיעים משאבים גדולים מאוד 

באוכלוסייה הזאת"
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מול המעסיקים: 
הישירה  בזרוע  והמבוטחים  המעסיקים  לכלל  הוצאנו  ובמהלכה,  הקורונה  פרוץ  עם  מכתבים בדבר המשך שירות רציף על ידנו ללקוחות, גם בתקופה זו, עם פרטי התקשרות 1
של מגוון גורמים בחברה לכל דבר ועניין, תוך מתן דגש על המשך שירות ישיר ואישי וליווי צמוד 

שממשיך להינתן על ידי מנהלי התיקים במרחב גם בתקופת הקורונה.

והביטוחי,  זו בהיבט הפנסיוני  זכויותיהם בתקופה  על  והלקוחות  יידענו את המעסיקים  גם על פעולות שנקטה חברת מגדל על מנת לסייע ללקוחות בתקופה הקשה בכל 2 כמו 
הנוגע לתשלומים ולרצף הזכויות.

באתגרים  בעיקרו  שעסק  בארגונים  החלטות  למקבלי  מקצועי  מעסיקים  כנס  קיימנו  שנוצרו בתקופה החדשה: התנהלות במקרי חל"ת, סיום עבודה, פרישה וכיו"ב, תוך מתן 3
כלים פרקטיים להתנהלות בארגון ואל מול היצרן.

קיימנו ואנחנו מקיימים  עשרות הרצאות מקצועיות ייעודיות אונליין למעסיקים שונים,  עובדים ומנהלים כאחד, בנושאי פנסיה, פיננסים, בריאות וכיו"ב.4

באמצעות  המעסיקים  עם  התקופה  כל  לאורך  הדוק  קשר  על  לשמור  ממשיכים   אנחנו  פגישות פרונטליות )עם מעסיקים שאפשרו זאת( ו/או טלפוניות.5

אנחנו מקיימים  קמפיינים ארגוניים של החתמות על נספחי א' וקיום פגישות קצה עם  לקוחות, טלפוניות ו/או פרונטליות בכפוף להנחיות.6
אני משוכנע שכמעט כל מעסיק שעובד מולנו היום מקבל מעטפת שירות שאיננה נופלת מזאת 

שהייתה לו לפני הקורונה ובמקרים רבים עולה עליה".

מול לקוחות הקצה:
מ-11,000   יותר  המבצעים  שטח  אנשי  שהינם  פנסיונים  משווקים  ל-140  קרוב  של  "מערכת 
ובבתי הלקוחות, איננה מסוגלת  וצירוף, בכל רחבי הארץ, במקומות העבודה  פגישות שירות 
לבצע את עבודתה כפי שהייתה רגילה לעשות במשך שנים, ומצאנו את עצמנו נאלצים להמציא 

את עצמנו מחדש תוך פחות מחודש ימים:
לכללי  פרונטליות בכפוף  פגישות  קיום  לצורך  וללקוחות  לעובדים  מיגון  רכשנו מערכות  פגישה 1 קיום  בעת  לעובד,  והן  ללקוח  הן  מקסימאלי,  ביטחון  מתן  תוך  משרד הבריאות, 

פרונטלית. גם היום, כל עובד שחפץ בפגישה פרונטלית, מקבל פגישה כזאת. 

העברנו את המשווקים והעובדים לעבודה מהבית ומהמשרד לסירוגין, באמצעות מעבר  לעבודה בקפסולות.2

ההתמודדות האמתית הייתה בהכשרת המשווקים, שהינם אנשי שטח, לעבודה טלפונית  פגישות 3 לבצע  והצורך  אנשים  של  אנשים  הם  טבעם  מעצם  שטח  משווקי  וטכנולוגית. 
טלפוניות קשה  להם מאוד. על כן, רכשנו אמצעים טכנולוגים על מנת לאפשר ביצוע פגישות 
ביותר ושתהליך ההטמעה שלהם  שירות תוך שמירה על כל כללי הרגולציה, שעלותם כבדה 
מסורבל וקשה. נאלצנו להשקיע משאבים מאוד גדולים להטמיע ולהכשיר את האנשים לעבודה 

כזאת והכל תוך כדי תנועה. 

בתקופה שבה אנשים רבים מספור זקוקים לנו יותר  מהרגיל - אנשים שפוטרו, אנשים  )עובדים 4 הניתן  ככול  מהיר  לשירות  ונזקקים  לנהוג  כיצד  שמתלבטים  אנשים  בחל"ת, 
ומעסיקים כאחד(, אנשים שמבקשים  למשוך את הכסף, אנשים שלא יודעים כיצד לשמור על 

הזכויות הביטוחיות שלהם ועוד - הצלחנו להיות נגישים לכל עובד ועובד, 
עשרות המשווקים הפנסיונים, שכולם בעלי רישיון, עברו הכשרות לטיפול בכל בעיה שיכולה 
להיות ללקוחות הקצה, והם מיומנים גם במתן פתרונות מקצועיים ללקוחות וגם הוכשרו לגלות 

אמפטיה ורגישות למצוקות של האנשים בתקופה קשה כל כך. 
בנוסף  יצרנו פורמט מכתב לעובד שהוצא לחל"ת. המכתב נשלח למאות אלפי לקוחות, בחלק 
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או  לחל"ת  יציאה  של  במקרה  לעשות  מה  לעובד  והסביר  המעסיק,  בעידוד  מהמקרים  גדול 
פיטורין, מה הזכויות הביטוחיות שלו. המכתב הציג את כל דרכי קבלת השירות ממגדל ואת 
אופן השמירה על הזכויות הביטוחיות. כמו כן, צירפנו קישור המקצר את הדרך למילוי טפסים 

באתר הביטוח הלאומי לצורך קבלת קצבת אבטלה". 

הכנת העובד לפרישה
תפיסתו  את  מציג  סוסי  וכלכליים.  נפשיים  בהם  שונים,  היבטים  לגמלאות  עובד  של  ליציאה 
למעסיק  "לטעמי,  העובד:  של  לפרישה  ההכנה  בתהליך  המעסיק  של  ומקומו  תפקידו  לגבי 
יש חשיבות גדולה מאוד בתהליך ההכנה לפרישה של העובד. מעסיקים משקיעים משאבים  
גדולים מאוד בבניית מערכת פנסיונית טובה לעובד במהלך עבודתו ולקראת פרישתו חשיבותה 

של הכנה נכונה מתעצמת. 
והבריאותיים של  "ההכנה צריכה לקחת בחשבון שני פרמטרים: ראשית, ההיבטים הנפשיים 
יעוץ  הכלכלי.  ההיבט  שנית,  ועוד.  פנוי  זמן  הרבה  העבודה,  מקום  מעזיבת  הנובעים  העובד 
נכון לפרישה יכול לחסוך לעובד כסף רב ולסייע לו בהתנהלות כלכלית נכונה בגיל הפרישה. 

המעסיק חייב להיות מעורב בשני הפרמטרים ולנהל אותם במקביל". 
באשר למידת המעורבות של המעסיק, מדגיש סוסי: "למעסיק אסור בשום פנים ואופן לייעץ 

יעוץ  מקצועי לעובד. הוא יכול להפנות אותו לגורם מקצועי, אבל לחלוטין אסור לו לייעץ".

עד כמה מעסיקים באמת מעורים ומתעניינים בתכנון פרישה של העובדים שלהם?
"כיום אנחנו רואים, בעיקר אצל מעסיקים גדולים, תהליכי פרישה מאורגנים ומנוהלים שכוללים 
במקרים מסוימים סמינרים לפורשים, בהם מדברים הן על ההיבטים הנפשיים  והבריאותיים 
ליעוץ  הפורשים  העובדים  את  שמפנים  מעסיקים  ישנם  בנוסף,  הכלכליים.  על  והן  בפרישה 
פרישה אישי מסובסד. לצערי עדיין לא כל המעסיקים  פועלים כך, אבל  הנושא תופס תאוצה 

וכיום יותר ויותר מעסיקים מבינים את משמעות הנושא ומשקיעים בו משאבים".

האם מגדל מציידת את המעסיקים בכלים שיסייעו למעסיקים לפעול לרווחת העובדים בכל 
הקשור לפרישה נכונה?

דרכו  בסוף  נמצא  למעשה  לגמלאות  שיוצא  עובד  פיה  על  הרווחת,  שהגישה  הבינה  "מגדל 
לחלוטין.  שגויה  הטווח,  ארוך  החיסכון  את  המנהלים  המוסדיים  הגופים  מבחינת  הכלכלית 
העובדה  עם  יחד  החיים,  באיכות  העלייה  ולצידה  החיים  תוחלת  התארכות  דבר,  של  בסופו 
בכמות  והגידול  חייהם  במהלך  שצברו  ההון  במרבית  מחזיקים  דבר  של  בסופו  שהפורשים 
הפורשים ביחס לאוכלוסייה הכללית, הופכת אותם לקהל חשוב ביותר לחברות שמסתכלות 

קדימה ולכן אנחנו משקיעים משאבים גדולים מאוד באוכלוסייה הזאת.
"מגדל מעמידה לרשות המעסיקים מחלקה ייעודית שמעניקה יעוץ לפורשים ללא עלות. כמובן 
שהיקף הייעוץ לפורש ורמתו משתנים בהתאם למורכבות התיק. במקרים מורכבים במיוחד, 
נדרש ייעוץ ייעודי על ידי גורם חיצוני )בעיקר בהיבטי מיסוי( שמגדל מקושרת אליו בהסכמים 

המוזילים את עלות הייעוץ, ובמקביל מפתחת ובונה כלים ייעודיים לאוכלוסיות הללו". 

האם קורסים למעסיקים הם חלק מהפעילות של מגדל לסייע להם?
"אנחנו מקיימים בימים כתיקונם עשרות קורסים וסדנאות למעסיקים בתחומים שונים ובנוסף 
משתתפים בכנסים והרצאות של המעסיקים בתחומי ההתמחות שלנו. רק לפני פרוץ משבר 
הקורונה סיימנו מספר מחזורים של קורסים לרכזי פרישה במעסיקים המבוטחים אצלנו, בהם 

הכשרנו אנשים יעודים לנושא אצל המעסיקים עצמם".  

באיזה אופן יועצים פנסיונים משתלבים בפעילות של מגדל מול המעסיקים?
רוב  כמו  ואנחנו,  המוסדיים  הגופים  מול  בפעילות  כיום  מרכזי  תפקיד  הפנסיונים  "ליועצים 
חברות הביטוח, עובדים בשיתוף פעולה הדוק אל מול היועצים הפנסיונים. מורכבות הנושא 
יועצים  מול  לעבוד  המעסיקים  מרבית  את  מחייבים  הגבוהה,  הרגולטורית  והמעורבות 
שדואגים שהמעסיקים יעבדו בצורה תקינה ובנוסף דואגים להשיג תנאים מיטביים לעובדים 

בארגון".



גאים
להוביל
בתחום

הבריאות!

תודה על האמון

מנורה מבטחים מודה לסוכני הביטוח
על הזכייה במקום הראשון
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בתחום ביטוחי בריאות וסיעוד, בפעם השישית

וגם על הזכייה במקום הראשון בפרמטרים הבאים:

הוגנות העמלות

זמינות עובדי
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ערך מוסף / ייחודיות 
במוצרי החברה
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העבודה.  שוק  על  פסח  לא  הישראלי,  במשק  רבים  בתחומים  לזעזוע  שגרם  הקורונה,  משבר 
מאות אלפי עובדים הוצאו לחל"ת, מספר המפוטרים גם הוא היה גדול מאוד, ובסך הכל כמיליון 
איש מצאו עצמם מחוץ למעגל העבודה בשיאו של המשבר. אבל גם בתקופות "רגיעה" שבין 

סגר לסגר, מספרם של הבלתי מועסקים עבר את מחסום ה-20%.
במצב שכזה, ניתן לצפות להשלכות שונות על פעילותם של המעסיקים, אבל נראה כי לפחות 

בתחום אחד לא ניכר שינוי.
"באופן מפתיע, משבר הקורונה לא גרם להאטה בביטוחי קולקטיבים", מציין שלומי צייג, מנהל 
תנועת  פחתה  לא  כי  "נראה  עדיף.  למגזין  בריאיון  מבטחים,  במנורה  ומוצרים  עסקים  תחום 
פרסום מכרזים ובקשות לקבלת הצעות מחיר, אף בתקופת התפרצות הקורונה. זאת ועוד, אנו 
עדים למעסיקים חדשים, אשר דווקא בתקופה זו בחרו לראשונה לבטח את עובדיהם בביטוח 

בריאות קבוצתי. לראיה, ניתן להבחין בגידול בהיקפי הפעילות של חברתנו בתקופה זו".
לדברי צייג, "תחום ביטוחי הבריאות הקולקטיביים הינו נדבך חשוב בפעילות ביטוחי הבריאות 
הפרטיים. בשנים האחרונות אנו רואים שמעסיקים רבים מבינים את חשיבות הענקת ביטוחי 
בריאות פרטיים לעובדים כחלק מחבילת ההטבות שמעניק המעסיק לעובדיו. בהתאם, מנורה 
מבטחים הגדילה משמעותית את פעילותה בתחום הקולקטיבים, ואף נכנסה לתחום חדש – 
הביטוח הסיעודי הקולקטיבי לחברי ארגון גמלאי צה"ל, לאומית שירותי בריאות וקופת חולים 
מאוחדת. חברות רבות נתנו בנו את מבטחם וביטוחו אצלנו את ביטוחי הבריאות והשיניים של 

עובדיהם". 
השירות  "נושא  מציין:  הוא  הדגש,  את  לתת  מבטחים  במנורה  הוחלט  בהם  לתחומים  באשר 
למבוטחים ולסוכנים נמצא בראש סדר עדיפותנו, ולשמחתנו מאמצינו הרבים נושאים פירות, 

וגם השנה זכינו )בפעם השישית( במקום ראשון במסגרת סקר שנערך בקרב סוכני הביטוח.
"במקביל, תחום הקולקטיבים שם דגש כל העת על יישום ושימוש נרחב באמצעים דיגיטליים 

מנהל תחום עסקים ומוצרים באגף הבריאות במנורה מבטחים ביטוח מתאר בריאיון לעדיף את פעילות 
החברה מול המעסיקים בתקופת משבר הקורונה, ומציין: "הקולקטיבים מהווים תוספת חשובה לביטוח 

הפרטי. בנוסף, ראינו עלייה חדה בביקוש לשירותי רפואה מקוונים"

"המשבר לא גרם 
להאטה בביטוחי קולקטיבים. 

להפך, ראינו גידול של פי שניים 
בכמות המבוטחים ובכמות הפרמיות"

מאת אילן פיש, מערכת עדיף

1X1 עם שלומי צייג

שלומי צייג
| צילום: דוברות מנורה מבטחים
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בכל מחזור חיי הפוליסה. התחום פועל ליצירת הליכי צירוף דיגיטליים, אשר מתבצעים באופן 
ישיר אל מול המבוטח, ללא מגע יד אדם, זאת באמצעות טפסים מקוונים הנשלחים לטלפון 
הנייד ו/או כתובת המייל של המבוטח. שיפור מתמיד של המערכות התפעוליות ומעבר לעולם 

דיגיטלי מאפשר קליטה נוחה ופשוטה של קולקטיבים בעלי עבר ביטוחי. 
זמינות  על  מקפידים  אנו  ודיגיטלי,  מהיר  תביעות  ויישוב  דיגיטליות  הצטרפויות  ביצוע  "לצד 
ונגישות של עובדים ומנהלים על מנת לעמוד מאחורי הסלוגן 'בטח שאפשר', המלווה אותנו 
'בעידן דיגיטלי טוב   – בשנה האחרונה, ולא פחות בסלוגן שמלווה את אגף הבריאות בחברה 

שיש עם מי לדבר'".
בנוסף, "כמו בכל שנה אנו גדלים בפעילות הקולקטיבים וגם השנה החברה גדלה פי 2 בכמות 
המבוטחים והפרמיה בשנת 2020", מדגיש צייג ומסביר את הסיבות לכך: "שוק הקולקטיבים 
וכידוע  בענף,  והסוכנים  היועצים  כלל  עם  עבודה מצוינים  של קשרי  מאופיין בתשתית חזקה 
פנים  פעולה  בשיתופי  גדול  יתרון  יש  ולכן  בישראל  הגדולה  הפנסיה  בקרן  מחזיקה  מנורה 

ארגוניים. לשמחתנו, הסוכנים והיועצים בשוק מכירים היטב את פעילות הבריאות במנורה".

של  במכרזים  להצלחה  הביטוח  וסוכני  יועצי  של  עבודתם  ונחוצה  משמעותית  כמה  עד 
קולקטיבים? במה זה מתבטא?

כל  של  ההסכם  ובניית  הביטוח  מוצרי  של  התוכן  עולמות  על  אמונים  והסוכנים  "היועצים 
קולקטיב וכן על ליווי הליך המכרז וייעוץ למקבלי ההחלטות בצמתים חשובים של חיי הפוליסה. 
עבודתם נחוצה וחשובה ביותר והם מהווים מתווך בין חברת הביטוח לבין המעסיקים, שלא 
והפערים בהיקף הכיסוי אל מול מוצרי מדף של חברות  תמיד מבינים את השפה הביטוחית 

הביטוח".

"היה ביקוש גדול לשירותי רפואה מקוונים"
משבר הקורונה אילץ ארגונים ועסקים לבצע אדפטציה למציאות החדשה, שמשתנה לעיתים 
מהמשבר,  כתוצאה  ללקוחות  מציעות  ביטוח  שחברות  להתאמות  הקשור  בכל  מהיר.  בקצב 
מסביר צייג כי "בשלב זה, לא ניכר כי קיימת התייחסות או ביטויים ייחודיים בתכני הפוליסות 
מבוטל  לא  חלק  ואכן  מקוונים,  רפואה  לשירותי  גדול  ביקוש  היה  זאת,  עם  יחד  הקבוצתיות. 
מהקולקטיבים ביקשו להוסיף שירות של רופא אונליין 'smart Dr' ואנו שוקדים בימים אלו 

על שירותי רפואה מקוונים נוספים לקהלים חדשים".
העסקים  "תחום  הקורונה:  תקופת  על  עסקים  תחום  כמנהל  מבטו  נקודת  את  מספק  צייג 
בניהולי כולל גם פעילות פרט ענפה וגם פעילות קולקטיבים. בתקופת שיא הגל הראשון של 
התפרצות הקורונה הבנו את החשיבות הרבה של היערכות מהירה לעבודה מרחוק, על מנת 
הלקוחות  לצורכי  קשובים  מאוד  אנחנו  כן,   כמו  והשירותית.  העסקית  בהתנהלות  לפגוע  לא 
בשל  הבריאות  פוליסות  ושימור  למכירה  שונים  פתרונות  מתן  ידי  על  זו  מאתגרת  בתקופה 

חשיבותן הרבה ללקוחות גם בתקופה שמאתגרת לא רק רפואית, אלא גם כלכלית".

להתגבר  כדי  שנקטת  הפעולות  ומה  המשבר  מתחילת  והאתגרים  הקשיים  עיקר  היו  מה 
עליהם?

"אין ספק שהאתגר המרכזי היה לנהל מרחוק את העובדים. מנורה מבטחים נערכה היטב עם 
פרוץ המשבר והיינו בין החברות הביטוח הראשונות שאפשרו לכלל העובדים להתחבר מרחוק. 
התפוקה  היקף  כי  לדעת  ונוכחנו  הבנו  מהרה  עד  אך  אליו,  רגילים  היינו  שלא  חדש  מצב  זהו 
של העובדים עלה בתקופה זו. במהלך התקופה, היינו בקשר רציף עם העובדים ואף יצרנו כלי 

בקרה שונים על מנת לוודא שאכן המשימות מתבצעות באופן שוטף".
הוא  הקולקטיבים  תחום  שגרה,  בימי  גם  אולם  רבים,  אתגרים  מציב  אמנם  הקורונה  משבר 
מורכב. צייג מסביר: "פעילות הקולקטיבים כוללת ממשקים רבים - פנים וחוץ ארגוניים כאחד. 
לב  ומשמעותי, הדורש תשומת  ענף  עבודה  היקף  קיים  ימות השנה  ברוב  כי  היא,  המשמעות 

והתאמת אישית לצרכי ארגונים שונים במשק. 
"חשוב גם לציין, כי עבודת תחום הקולקטיב אינה מסתיימת בקליטת העסקה אלא ממשיכה 
רציף  בקשר  נמצאים  התחום  עובדי  שכן  הקולקטיבית,  הפוליסה  חיי  כל  לאורך  להתקיים 

ויומיומי עם המעסיקים".

כל משבר הוא גם הזדמנות לצמיחה ויצירת אסטרטגיה עסקית חדשה - מותאמות למציאות. 
האם בתקופה כזו ניתן לתכנן פעילות מעבר לטווח הקצר?

למגפת  ניתן  ולא  במקביל  והארוך  הקצר  לטווח  פעילות  לתכנן  חשוב  שתמיד  מאמינים  "אנו 
לתקופה  שמתאימות  אדפטציות  להן  לערוך  רק  אלא  שלנו,  התכניות  את  לשנות  הקורונה 

החדשה עמה אנו מתמודדים".

1X1 עם שלומי צייג

"תחום הקולקטיבים שם דגש כל העת על יישום 
ושימוש נרחב באמצעים דיגיטליים בכל מחזור 
חיי הפוליסה. התחום פועל ליצירת הליכי צירוף 
דיגיטליים, אשר מתבצעים באופן ישיר אל מול 

המבוטח, ללא מגע יד אדם, זאת באמצעות טפסים 
מקוונים הנשלחים לטלפון הנייד ו/או כתובת 

המייל של המבוטח. שיפור מתמיד של המערכות 
התפעוליות ומעבר לעולם דיגיטלי מאפשר קליטה 

נוחה ופשוטה של קולקטיבים בעלי עבר ביטוחי"
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"שוק העבודה חווה המון שינויים בתקופה זו, ובעיקר יציאה של עובדים רבים לחל"ת והפחתת 
מענה  לתת  המאמצים  מירב  את  עושים  אנחנו  לגמרי.  הפסקתן  עד  הפנסיוניות  ההפקדות 
מקצועי לשאלות שעולות, בין היתר גם באמצעות דיוורים וגם באמצעות הפורטל הייעודי שלנו 
למעסיקים" מתארת מיטל ברנע, סמנכ"לית שירות לקוחות באלטשולר שחם, את העבודה מול 

המעסיקים בתקופת הקורונה.
"מהות העבודה נשארה זהה, השינוי המשמעותי הוא בעיקר בדרך", מציינת ברנע ומסבירה: 
"עברנו ממפגשים פיזיים למפגשים דיגיטליים, כאשר שיחות הטלפון מקבלות מענה באמצעים 
הדיגיטליים ובפעולות השירות העצמי. אנחנו ממשיכים לתת מענה איכותי ומקצועי, רק שהכל 
בעקבות  העבודה  בצורת  השינוי  כללי,  באופן  יותר.  ומהירה  פשוטה  דיגיטלית,  בצורה  נעשה 
משבר הקורונה מאפשר לנו להיות זמינים יותר, להגביר את תדירות המפגשים עם המעסיקים 

והמתפעלים ולתת הרבה יותר מידע וכלים".  
שונים:  באמצעים  שמטופלת   SLA סוגיית  יוצר  המעסיקים  של  הפניות  עומס  ברנע,  לדברי 
העלאת קבצים לאתר, ממשק הפקדות למעסיקים קטנים, נש"מ להנפקה באתר ועוד. "בנינו 
של  ופשוטה  חלקה  להטמעה  שנדרש  כל  עושים  ואנו  באתר  המידע  להנגשת  שלמה  תכנית 

התהליכים הדיגיטליים".

במה עסקתם בעיקר כשפרץ משבר הקורונה?
מידע  ביקשו  מהם  רבים  לקוחות,  מצד  רבות  פניות  חווינו  הקורונה  משבר  של  תחילתו  "עם 
ואחרים ביקשו לבצע העברות בין מסלולי ההשקעה. אני חייבת לציין שהראינו איתנות גבוהה, 
והתאפיינו  פשוטים  לא  חודשים  היו  אלה  המוגדר.  הזמן  בטווח  בוצעו  מהבקשות   95% שכן 
בעומס חריג, אבל באמצעותם יכולנו גם ללמוד ולהפיק מסקנות מתהליכי העבודה הקיימים 

ולבצע את השיפורים הנדרשים. 
"אני יכולה לומר בפה מלא שאנחנו ערוכים היום הרבה יותר טוב, וכבר בחודש יוני חזרנו לרף 

שביעות הרצון שמאפיין אותנו". 

האם נרשמה עלייה משמעותית בפניות לשירות לקוחות לאורך המשבר?
"בהחלט. שוב, הכל באופן יחסי להיותנו חברת הגמל הגדולה בישראל. בשבועיים הראשונים 
של המשבר לא היה מענה בדסק סוכנים ומעסיקים וכל השיחות הופנו למוקד שירות הלקוחות. 

גם את זה צלחנו בפרק זמן קצר ועד מהרה עלינו שוב על המסלול".  

מה היו האתגרים המשמעותיים עמם התמודד מערך השירות בתקופת הקורונה?
"האתגר המשמעותי היה כמובן להיענות לכל פנייה בזמן הקצר ביותר, ולתת לכל לקוח את 

סמנכ"לית שירות לקוחות באלטשולר שחם מספרת על האתגרים בעבודה בעולם שהופך דינמי וקצבי יותר ויותר 
• "אני רוצה להאמין שהיכולת לפשט, לשקף ולתת את התשובה המקצועית והמתאימה ביותר על ידי החברה, 

בערוצים הדיגיטליים והאנושיים כאחד - היא זו שמקרבת בין החוסכים למוצר ומפחיתה את הרתיעה"

"המהות שלנו בשירות הלקוחות היא 
להמציא את עצמנו מחדש כל הזמן 

ולייצר ערך מוסף באופן קבוע"

מאת אילן פיש, מערכת עדיף

1X1 עם מיטל ברנע

מיטל ברנע
| צילום: יח"צ



  | גיליון 89 | נובמבר 2020
ביטוח | פנסיה | פיננסים

37 | מגזין 

גם  היו  שהיה.  היום  על  לקחים  הפקת  ביצענו  יום  שבכל  לציין  חשוב  לו.  זקוק  שהוא  המענה 
כמו לקוחות שביקשו לדעת את היתרה המעודכנת, למרות שהיתרה באתר  עניינים טכניים, 

מתעדכנת אחת לחודש. גם לזה מצאנו בסוף פתרון ויכולנו לתת את המענה המתאים".

חשיבות הזמינות הדיגיטלית 
התפרצות מגפת הקורונה העלתה מאוד את חשיבותם של הכלים הדיגיטליים, כחלק משמעותי 
מציינת  ברנע  חיצוניים.  גורמים  עם  שלהם  ובממשק  שונים  ארגונים  בתוך  השוטפת  בעבודה 
כל  של  מיכון  ביצענו  אחד  "בחודש  יומית.  היום  בעבודה  מאוד  למשמעותי  הפך  הדיגיטל  כי 
הבקשות דרך האתר – העברה בין מסלולים, משיכות, עדכון פרטים אישיים, מוטבים וכדומה", 
היא מסבירה ומספרת על הצפוי באלטשולר שחם בגזרת הדיגיטל: "אנחנו ערב השקת אתר 
חדש שצפוי לעלות לאוויר בסוף השנה הזו לאחר עבודה מאומצת ומשותפת של מחלקות רבות 
בארגון. אני מייחסת חשיבות גבוהה לשיחה הטלפונית אבל במקביל גם רואה מגמות השינוי 
ובדגש על הקורונה: החשיבות של הזמינות הדיגיטלית היא משהו שיש לעבוד בו כל הזמן, לצד 

שקיפות, ואיכות הנתונים". 

מפגשים  כדוגמת  חסרונות,  גם  יש  והאם  הדיגיטליים,  הכלים  עמם  מביאים  יתרונות  אילו 
אישיים שפוחתים?

וזמין  מידי  מידע  שמבקשת  לאוכלוסייה  בעיקר  אבל  לכולם,  מתאימים  הדיגיטליים   "הכלים 
24/7. נכון שהעולם הדיגיטלי גורם להפחתת מפגשים אישיים, אבל ידענו להשלים את החסר 
ולסוכנים,  למעסיקים  ללקוחות,  שוק  סקירות  העברנו  שבהם   ZOOM מפגשי  באמצעות 
הדרכות מקצועיות בנושאים שונים למעסיקים ולעובדים שלהם, ובאופן כללי פעלנו ונמשיך 
לפעול כדי להנגיש ידע פיננסי ופנסיוני בגובה העיניים.  כיום ניתן לקיים פגישות גם באמצעות 
ה-ZOOM, אבל במקביל אנחנו דואגים להיות זמינים בצורה מלאה עבור הלקוחות גם בדיגיטל 

וגם במענה הטלפוני". 

האם נדרשתם "להמציא את עצמכם מחדש" כדי לשמר רמה גבוהה של שירות לקוחות?
ולייצר ערך מוסף  כל הזמן  "המהות שלנו בשירות הלקוחות היא להמציא את עצמנו מחדש 
לפני  שהיה  לקוחות  לשירות  דומה  לא  שחם  אלטשולר  של  הלקוחות  שירות  קבוע.  באופן 
שלוש שנים והוא בטח לא דומה לזה שהיה ערב הקורונה. כל השינויים הדיגיטליים למשל, היו 
ולאור המציאות החדשה היו תהליכים שיצאו לפועל  בתוכניות עבודה עתידיות לסוף השנה, 
בקצב מואץ ויושמו בתחילת הרבעון השני של השנה. הלו"ז התקצר וזה גרם לנו להיות יעילים 

ופרקטיים יותר. 
"בנוסף, עשינו שינוי כמעט מידי ועברנו למפגשיzoom  וסקירות שוק לכל קהלי היעד )לקוחות, 

מעסיקים, סוכנים( אשר הפכו עד מהרה להיות כלי מרכזי. 

איך תסכמי את תקופת המשבר עד כה בהיבט של השירות, ובכלל?
"אפשר לומר שעברנו את המשבר בצורה מוצלחת. אל מול גודל הנכסים בגמל והגידול המהיר 
בפנסיה, אפשר לומר שההתאוששות הייתה בהחלט מהירה והצלחנו להגיע למצב של קיצור 
זמני ההמתנה והחזרה ללקוחות. בנוסף, מיכון תהליכים ויצירת התאמות לסביבת העבודה של 

הנציגים אפשרה להם לתת מענה בכל הערוצים. 
"למזלנו, באלטשולר שחם לא היינו צריכים להוציא עובדים לחל"ת ואנו גאים בכך. המשכנו 
נוספים. אני גאה באנשי  ובימים אלה אנחנו מגייסים עובדים  לצמוח לעבוד בתפוקה מלאה, 
ואחת באופן  זו, אשר השפיעה על כל אחד  מערך השירות שעמדו איתנים בתקופה מורכבת 

אישי, וידעו לתת מענה, להשתפר, להתייעל וללמוד משיחה לשיחה". 

התאמות מהירות והדבקת פערים
התאפיינו  הארוך  לטווח  והחיסכון  הפנסיה  "שוק  שנים.  שלוש  כמעט  בתפקיד  נמצאת  ברנע 
מוצרי  מהמוצר.  החוסכים  של  לריחוק  שגרמו  רגולציה  והמון  ידידותיים,  ולא  זרים  במושגים 
בנכסים  מדובר  הרי   – מאוד  להבין  הצרכנים  נדרשים  שבהם  מוצרים  הם  הפנסיוני  החיסכון 
החשובים ביותר בחייהם, ואלה שצפויים לשרת אותם לאחר הפרישה", היא מתארת את המצב 
שהיה. אלא שמאז חל שינוי: "אני רוצה להאמין שהיכולת לפשט, לשקף ולתת את התשובה 
המקצועית והמתאימה ביותר על ידי החברה, בערוצים הדיגיטליים והאנושיים כאחד - היא זו 
שמקרבת בין החוסכים למוצר ומפחיתה את הרתיעה. כמו כן, העבודה הנרחבת שלנו עם סוכני 

הביטוח ומנהלי ההסדר, מאפשרת לנו להנגיש את המידע ולפשט אותו עבור לקוחות הקצה".

האם ככל שהעולם הופך דינמי וקצבי יותר, כך גם דפוסי העבודה מול הלקוחות מחייבים 
התאמות זריזות?

"בהחלט. אני מאמינה שמי שלא עושה התאמות מהירות ומדביק את הפערים, עלול להפוך 
והם  גדול  משקל  יש  הדיגיטליים  לערוצים  הנוכחי,  בעידן  דבר.  של  בסופו  רלוונטי  לא  להיות 
לכל  מהיר  מענה  נותן  אשר  צ'אט  הכנסת  למשל,  כך  הלקוחות.  מול  בעבודה  מאוד  חשובים 

שאלה, מסייע ומאריך את השימוש באתר. 
"אנחנו רואים את הלקוחות פחות ופחות סבלניים לזמני המתנה ארוכים, ולכן שוקלים כל הזמן 
הכנסת כלים דיגיטליים נוספים, כמו גם הרחבת המענה באופן דיגיטלי ובאמצעות הרשתות 
נציגי  עם  לשוחח  שמעדיפים  לקוחות  מעט  לא  יש  שעדיין  לזכור  חשוב  זאת,  עם  החברתיות. 

שירות ולקבל מענה אנושי, ולכן חשוב לספק זמינות מקסימלית גם עבורם".
אלטשולר שחם דורגה במקום הראשון בתחום הפנסיה במדד השירות של רשות שוק ההון, 
ביטוח וחיסכון. "אני מייחסת את הזכייה קודם כל, לכוח האדם שלנו. באלטשולר שחם עבודת 
צוות היא המפתח ולכל אחת מהמחלקות יש את התרומה הייחודית שלה. מחלקה אחת אמונה 
קיימים  תהליכים  ושיפור  לעדכון  אחראית  אחרת  הדיגיטליים,  התהליכים  ויישום  אפיון  על 

ומחלקה שלישית אחראית על עבודת שטח ואיסוף מידע.
ובשיפור  בייעול  להתמקד  בהנהלה  שהתקבלה  אסטרטגית  החלטה  שלאור  לציין  לי  "חשוב 
השירות, החברה כמעט ולא הגבילה את המשאבים הנחוצים לשם כך, ופעלה כל הזמן להגדלת 
תקנים ולהרחבת כוח האדם. פעלנו כדי לתת שירות מיטבי בכל הגזרות, אם זה מול המעסיקים, 
והפתרון  המענה  את  לתת  יעזור  שהדבר  הנחה  נקודת  מתוך  וזאת  המתפעלים,  או  הסוכנים 

הטוב ביותר עבור לקוח הקצה.
"ועדיין, בסופו של דבר אני חושבת שיש משקל משמעותי בזכייה לנציגי השירות שמקבלים את 
השיחות ועומדים מול הלקוחות, ובסופו של דבר מצליחים להפוך את האירוע לחוויה שירותית 

מצוינת". 

בעולם  משמעותי  גוף  היותכם  ובין  מיטבי  שירות  להעניק  היכולת  בין  הקשר  מידת  מה 
הפנסיה והחיסכון ארוך הטווח?

"אני חושבת שהמיקום בטבלת התשואות הוא חשוב מאוד, שכן זה המוצר המרכזי ועליו אמונים 
טובי המוחות. בנוסף, השילוב בין היכולת לתת מענה מלא ואיכותי ולעבוד בצורה ישירה גם עם 
לקוחות הקצה וגם עם המעסיקים, המתפעלים והסוכנים, מאפשר לנו להעניק שירות מיטבי. 
המשך הצמיחה שלנו טמון במערכת היחסים עם כל אחד מהגורמים השונים, בתפיסת השירות 

שאנו דוגלים בה וביכולת שלנו לתת מענה מקצועי, יעיל וזמין". 

כיצד באה לידי ביטוי העבודה היום יומית שלך בתחום עליו את מופקדת?
"אני לוקחת חלק בתהליכים רחבים שמשפיעים על חווית הלקוח הכוללת, על דיוורים שיוצאים 
ללקוחות, על ההבנה שלהם בעולם הפיננסי, מתוך מטרה להנגיש להם את המידע ככל שניתן 

ולפזר את הערפל בעולם שנחשב בעיני רבים למורכב. 
"האזורים האישיים של המעסיקים, הסוכנים, המתפעלים והלקוחות נמצאים תחת ניהולי לצד 
מנהל מערך שירות הלקוחות שלנו ומנהלת המטה שלנו, כך שאנו מכירים את הפניות ופועלים 

לתת להם מענה בערוצים הדיגיטליים. 
בין  ומשוחחת עמם,  רבים  ומעסיקים  פוגשת לקוחות, סוכנים  אני  יומית שלי  היום  "בעבודה 
היתר כדי להבין איפה אפשר לשפר ולשנות. המייל שלי נגיש ופתוח, וזה כלי מבחינתי להעביר 
את המסר שאין שום בעיה להגיע לאף גורם בבית ההשקעות, כולנו זמינים ונגישים ככל שניתן". 

1X1 עם מיטל ברנע

"אנחנו רואים את הלקוחות פחות ופחות סבלניים 
לזמני המתנה ארוכים, ולכן שוקלים כל הזמן 

הכנסת כלים דיגיטליים נוספים, כמו גם הרחבת 
המענה באופן דיגיטלי ובאמצעות הרשתות 

החברתיות. עם זאת, חשוב לזכור שעדיין יש לא 
מעט לקוחות שמעדיפים לשוחח עם נציגי שירות 

ולקבל מענה אנושי, ולכן חשוב לספק זמינות 
מקסימלית גם עבורם"
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 ממשיכים להוביל
את מהפכת הפנסיה בישראל1

hag.co.il | *8030 :לפרטים ולהצטרפות

חיים קלים למעסיקים יותר כסף לעובדים!

שירות אישי
שירות מעסיקים ייעודי 

 ופורטל דיווח זמין
בכל זמן ומכל מקום

תפעול מהיר ונוח
מתחייבים לקליטה יעילה 

ומהירה של הפקדות 
לעובדים בפנסיה

דמי ניהול נמוכים
רק 1.49% מההפקדה
 ו-0.05% מהצבירה, 

ל-10 שנים

 השקעה 
S&P500 במסלול

 המדד שהניב  14.57%
תשואה בשנה2

1. הלמן-אלדובי קרן פנסיה מקיפה היא אחת מקרנות פנסיה שנבחרו במכרז שערך משרד האוצר. דמי הניהול הנמוכים הינם המשוקללים למצטרפים בברירת מחדל .אין כל הבטחה 
לתשואה או סכום צבור כלשהו בעת הפרישה. 2. התשואה המצוינת היא תשואת המדד בלבד, ויובהר כי זוהי לא תשואת מסלול ההשקעה. התשואה היא בממוצע בשנה לתקופה: 
1.1.2010-31.12.2019. אין במידע על תשואות עבר בכדי להצביע על תשואות שתושגנה בעתיד. מקור הנתונים: מערכת הבלומברג. המידע נועד להסב את תשומת הלב ואינו מהווה 

ייעוץ או שיווק מכל סוג שהוא או תחליף לייעוץ או לשיווק כאמור המתחשב בצרכיו האישיים של כל אדם. המידע נכון ל- 10.11.2020. טל"ח.
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ובמשק  בכלל  בעולם  גלים  להכות  ממשיך  השנה  בתחילת  אותנו  שפקד  הקורונה  משבר 
הישראלי בפרט. בימים אלו אמנם אנו מתבשרים כי אפשר, אולי, לומר שאנו מתחילים לראות 
את הסוף עם פיתוח חיסונים לנגיף, אך עדיין מדובר במשבר מתגלגל בו כולם נערכים תוך כדי 

תנועה ולומדים להתמודד איתו.
"לצערי, המחיר הכלכלי הנגבה מהסקטור העסקי וציבור העובדים הוא מחיר כבד מאוד. סוגיות 
שבעבר מעסיקים כמעט ולא נדרשו לעסוק בהם, מקבלות מיקוד גבוה ביחס לעבר: לדוגמה, 
סוגיות פיטורין המוניים, הוצאת עובדים לחל"ת והפחתות שכר, וכל זאת תוך כדי מלחמה על 

הצלת העסק ושרידותו במציאות המשתנה", אומרת קרן שמיר, מנכ"לית קבוצת שקל.
לא  הוא  העומס  הפעם,  וכספים.  שכר  אנוש,  משאבי  במחלקות  ולחץ  עומס  היא  "התוצאה 
רק של מידע אלא גם של תשומות רגשיות ואנושיות, הכלה של קשיים רגשיים אותנטיים של 
העובדים ושל כולנו לנוכח חוסר הוודאות היום יומי והצורך להיפרד מעובדים או לפגוע בתנאי 

ההעסקה שלהם", היא מסבירה.

מה היתרון של מנהל הסדר למעסיק בימים אלו של חוסר ודאות, משבר בריאותי ומשבר 
כלכלי? 

"צריך להבין שלכל אחת מההחלטות הללו יש השלכות כלכליות וביטוחיות בעבור העובדים. 
לכן, דווקא בימים אלו מנהל הסדר גדול ומקצועי יכול לעזור למעסיקים וללוות אותם בכל שלב 

בתהליך הקשור להיבטי ההסדר הפנסיוני והגנה על זכויות העובד.
את  נכון  לנהל  להם  שיעזרו  מקצוע  לאנשי  מתמיד  יותר  זקוקים  המעסיקים  עכשיו  "דווקא 
התהליך, לעשות להם סדר, להמליץ להם כיצד נכון לנהוג עם כל עובד לפי הסטטוס הפנסיוני 

שלו ולהעניק להם שקט בכל הקשור לנושא".

מהם היתרונות והחוזקות של מנהל ההסדר ולמה הן כל כך קריטיות בתקופה זו? 
הסדר  מנהלי   - הגודל  יתרון  הוא  בהם  הראשון  יתרונות.  מאוד  הרבה  יש  הסדר  "למנהל 
פנסיוניים מחזיקים מערכת תפעול חזקה ומשומנת, עם מומחיות של שנים וניסיון בטיפול בכל 
סוגי המעסיקים והעובדים במגוון רמות שכר והסכמי העסקה. יתרון הגודל יחד עם מקצועיות 
של  במצב  המבטחים  הגופים  מול  העובדים  של  מקסימאלי  זכויות  מיצוי  מבטיחים  והניסיון 

תביעה.
מידע  סנכרון  וחדשניות,  מתקדמות  מידע  מערכות  של  עצום  טכנולוגי  יתרון  יש  "בנוסף, 

מהמעסיק והעובד ושירות מותאם אישית לימים מאתגרים אלו. 
"למנהלי הסדר ישנה שליחות מקצועית ושאיפה בלתי מתפשרת להעניק את השירות הטוב 
ביותר, לעדכן את הלקוחות בכל שינוי הקשור בתחום הביטוח והפנסיה ולהציע להם כל הזמן 

מנכ"לית קבוצת שקל ממחישה את הצורך בליווי מקצועי לאורך כל שנות העבודה ובעיקר בתקופות משבר, כמו זו שהביא 
עמו נגיף הקורונה • למנהל הסדר יש הרבה מאוד יתרונות, הראשון בהם הוא יתרון הגודל, שיחד עם מקצועיות, מערכת 

תפעולית מתקדמת והניסיון מבטיחים מיצוי זכויות מקסימלי של העובדים אל מול הגופים המבטחים"

"תהליכי העבודה ויכולות הבקרה 
שיש למנהל הסדר מבטיחים שקט 

וסדר - למעסיק ולעובד"

מאת רועי ויינברגר, מערכת עדיף

1X1 עם קרן שמיר

קרן שמיר



  | גיליון 89 | נובמבר 2020
ביטוח | פנסיה | פיננסים

41 | מגזין 

את הפתרונות האופטימליים בהתאם למוצרים הקיימים בשוק ולשינויים החלים ברגולציה.
"אם כבר הגעתם למצב שצריך להיפרד מהעובדים ולסיים את ההעסקה שלהם, חשוב מאוד 
לדאוג לכך שהעובדים שלכם יקבלו ליווי של גוף מקצועי, שיעזור להם יחד עם המעסיק למצות 
הפנסיוני  החיסכון  על  לשמור  להם,  שמתאימים  מס  בפתרונות  לבחור  שלהם,  הזכויות  את 
שלהם, הכיסוי הביטוחי שלהם ולהגן עליהם ועל בני המשפחה שלהם ככל הניתן מפני מצבי 

קיצון ביטוחיים".

את מדברת על חל"ת והפחתות שכר. כיצד זה משפיע על העובד ולמה המעסיק צריך מנהל 
הסדר כדי לטפל בכך?

שהסטטוס  מהרגע  שלהם  הפנסיונית  לתכנית  קורה  מה  יודעים  לא  אנשים  הרבה  כך  "כל 
התעסוקתי שלהם השתנה. משבר הקורונה גרם להרבה מאוד מעסיקים לבצע הפחתות שכר, 
להוציא עובדים לתקופת חל"ת או, לצערי, לפטר אותם. בתקופת החל"ת או האבטלה, ברוב 
ולכן הם עלולים להיכנס  המקרים מושהות כל ההפקדות לתכניות הפנסיוניות של העובדים 

לסיכון.
"אם יקרה לעובד אירוע ביטוחי במהלך האבטלה והחל"ת – עלולה להיות לזה השפעה לכל 
המשבר  בשל  הופחת  ושכרו  בחודש  שקלים   30,000 שהשתכר  עובד  דוגמה:  ניקח  החיים! 
ל-20,000 שקלים, אם הוא לא ידאג לשמור על זכויותיו לפי שכרו טרום ההפחתה, בעת אירוע 
ביטוחי שעלול לקרות במהלך התקופה, הפיצוי שיקבל מחברת הביטוח או מקרן הפנסיה שלו 
יהיה בהתאם לשכר המופחת לכל ימי חייו. שינוי שאמור היה להיות זמני עלול להפוך לקבוע 

ולפגוע בניהול המשק הביתי.
המטרה  כאשר  תכניות  של  במגוון  עובדים  של  למגוון  פתרונות  התאמת  מחייב  הזה  "המצב 
המרכזית היא לשמור על הכיסוי הביטוחי של העובד במהלך התקופה הזו ולאפשר לו להחזיר 
את המצב לקדמותו כשהמצב ישתפר. קיימים כיום פתרונות שאפילו לא מכבידים על הכיס של 
העובד בתקופה הקשה הזו, והסכום שצריך לשלם עבור שמירת הכיסוי הביטוחי יורד מהחיסכון 
שכבר צבור להם מכל השנים בהן הפקידו בעבר. זה אומר שהלכה למעשה הכיסוי הביטוחי 

שלהם נשמר ואם חס וחלילה הם נקלעים למצב של אבדן כושר עבודה למשל – החישוב של 
הביטוח יהיה מבוסס על המשכורת המקורית של העובד. 

"המעסיק יכול להיות רגוע, שגם אם הוא משנה את התנאים לעובדים באופן זמני, הם לא יפגעו 
מכך. תהליכי עבודה ויכולות הבקרה שיש למנהל הסדר מבטיחים למעסיק סדר בהפקדות, גם 

אם היו באמצע הפסקות העסקה וחזרה לעבודה". 

את  לפדות  ומבקשים  אליכם  מגיעים  לקוחות  והמעסיקים,  העובדים  את  שפוגשת  כמי 
החסכונות שלהם או למשוך סכומים מקרנות השתלמות כדי שיהיה להם כסף נזיל בימים 

חסרי הוודאות האלו?
התכניות  למעסיקים:  וגם  הפרטיים  ללקוחות  גם  הזמן,  כל  אומרים  אנחנו  אבל  "בוודאי. 

הפנסיוניות, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות שלכם הן לא משחק, חכו!
שהעובדים  לפני  הפיננסים  בתחום  מנוסים  מקצוע  אנשי  עם  להתייעץ  רבה  חשיבות  "ישנה 
אנשי  את  יש  הסדר,  כמנהל  לנו,  הארוך.  בטווח  בהם  לפגוע  שעלולות  החלטות  מחליטים 

המקצוע שנותנים את השירותים הללו כל השנה ובמיוחד בתקופות מאתגרות אלה.
כגון  יותר,  אטרקטיביות  אפשרויות  מספר  להציע  אפשר  נזיל,  כסף  חייבים  זאת  בכל  "ואם 
הלוואות בריביות ומסלולים נוחים מאוד, ובעיקר למנוע משיכת כספים לא נזילים, דבר שיגרור 
להגיע  יכולים  אלו  מיסוי  שיעורי  הקרן.  על  וגם  הרווחים  על  גם  מאוד  גבוהים  מיסוי  שיעורי 

לעשרות אחוזים.
"אנחנו בשקל זמינים ללקוחות שלנו במגוון ערוצים כל העת, ומאז הקורונה אנו הרבה יותר 
הלקוחות  את  'לפגוש'  לנו  מתאפשר  כיום  מרחוק.  וידאו  שיחות  באמצעות  לעובדים  נגישים 
במהירות ולהעניק להם המלצות מקצועיות כיצד לנהל את חסכונותיהם בטווח הקצר והארוך.

"בעקבות הקורונה אנו מבינים כי התנהלות העובד בחסכונותיו תהיה קריטית בשנים הבאות, 
בבחירת הגוף המנהל אשר ינהל את כספיו, בהתאמת רמת הסיכון בתיק ואפילו בעלות דמי 
הניהול שהוא משלם. כל אלו הינם חלק מהשירותים שאנו נותנים בשקל ללקוחות שלנו ורואים 

זאת כשליחות".

1X1 עם קרן שמיר

"למנהלי הסדר ישנה 
שליחות מקצועית 

ושאיפה בלתי מתפשרת 
להעניק את השירות 

הטוב ביותר, לעדכן את 
הלקוחות בכל שינוי 

הקשור בתחום הביטוח 
והפנסיה ולהציע להם 
כל הזמן את הפתרונות 
האופטימליים בהתאם 

למוצרים הקיימים 
בשוק ולשינויים החלים 

ברגולציה"
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ההיסטוריה  בדבר  למידע  הקשור  בכל  מאתגר  למסע  לעתים  הופכת  חדש  עובד  קליטת 
ב-22  הפנסיונית  המסלקה  שהעלתה  במספר,   11 גרסה  החדשה,  הגרסה  שלו.  הפנסיונית 

בנובמבר, אמורה להביא עמה בשורה למעסיקים בכל הקשור לנושא זה.
רשאי  שהוא  בחוק  שנדרש  כפי  לו  מודיעה  כמובן  והחברה  לחברה,  חדש  עובד  מגיע  "כאשר 
שבהם  מקרים  מעט  לא  יש  כספו,  את  מפקיד  הוא  שבהם  הפנסיוניים  המוצרים  את  לבחור 
הוא אומר שהיה לו במקום העבודה הקודם מוצרים מאוד מאוד טובים והוא מעוניין להמשיך 
להפקיד שם. אחת הבעיות שיש למעסיק החדש, היא שבהרבה פעמים המושג 'רוצה להמשיך 
במוצרים הקיימים' הוא מאוד מעורפל מבחינתו, כי הוא לא יודע באיזה מוצר מדובר. גם העובד 
טל,  עמיר  מסביר  מדובר"  מוצר  איזה  על  משמעי  חד  ובאופן  בדיוק  להגדיר  יודע  לא  החדש 
מנכ"ל המסלקה הפנסיונית. "כאן המעביד לא צריך תיאור כללי של העובד לאיזה מוצר של 
בדיוק את שם הקופה, את הח.פ,  צריך לדעת  הוא  חברה מסוימת הוא מפקיד כספים, אלא 
את הקוד ועוד נתונים טכניים קונקרטיים על פיהם המעסיק יידע להיכן לדווח את הרשימות 

ולהיכן להעביר את הכסף", מוסיף טל לגבי הבעייתיות של המידע החסר.
פנסיוניים פעילים  לעובד החדש מוצרים  היו  ועד מתי  לזה, על המעסיק לדעת האם  "בנוסף 
אצל מעסיק קודם, לקביעת מועד חובת תחילת ההפרשות. פעמים רבות המעסיק אינו יודע 
או במקרה הטוב מקבל את דבריו של העובד שמוסר אילו מוצרים היו לו, כמו קרן השתלמות. 
לקרן  כספים  מעביר  שהוא  התברר  ובדיעבד  ההשתלמות  לקרן  לשלם  מתחיל  המעסיק 

השתלמות שהעובד החדש כלל לא היה חבר בה", מציין טל.
יכול  יש בעיית מידע", מדגיש מנכ"ל המסלקה. "הוא לא  "ללא ספק זה תחום שבו למעסיק 
להגיש בקשת 'פישינג' - בקשת מסלקה לקבלת מידע מכלל הגופים המוסדיים כמו סוכן, כי 
אסור לו על פי החוק כמעסיק לקבל את המידע הזה, ומצד שני הוא זקוק למידע מאוד קונקרטי 
רכיבים  אילו  האחרונה,  ההפקדה  הייתה  מתי  היקף,  באיזה  קופה,  איזו  המוצרים,  טיב  מה   –

הכילו וכו'".
כדי לתת מענה לבעיה המורכבת, השיקה המסלקה הפנסיונית בגרסה החדשה שלה, שירות 
החדש  לעובד  שהיו  הפעילים  המוצרים  לגבי  מידע  בקשת  להגיש  להם  שמאפשר  למעסיקים 

בשנה האחרונה. את הבקשה יוכל המעסיק להגיש על פי שם ותעודת הזהות של העובד.
בשנה  הפקדות  בוצעו  אליהם  המוצרים  פרטי  את  ויכיל  בסיסי  מידע  יהיה  החוזר  המידע 
האחרונה; המידע יציג את פרטי הקופה של העמית, תאריך הפקדה אחרונה, את סוג ושיעור 

ההפרשות, ואת פרטי חשבון הבנק של הקופה. המידע לא יכלול צבירות, דמי ניהול וכיו"ב.
 לדברי טל, "מאחר והיום אסור למעסיק לקבל את המידע הזה על פי רצונו וכדי למנוע בעיות 
שונות, החליטה רשות שוק ההון שבמקרה זה, העובד יעביר אישור למסלקה הפנסיונית כדי 

עמיר טל, מנכ"ל המסלקה הפנסיונית,  מציג את השירות החדש שמאפשר למעסיקים לקבל מידע על המוצרים 
הפנסיוניים הקיימים של עובד חדש שנקלט • בגרסתה העדכנית מציעה המסלקה שירותים חדשים ופעולות חדשות 

שנועדו להקל על מעסיקים או מתפעלים פנסיונים במטרה לשפר את השירות לעובדים בתחום הזכויות הפנסיוניות

"בפתרון הזה יש כמעט 
אפס טעויות או הסתבכויות"

מאת אילן פיש, מערכת עדיף

חידושים למעסיקים

עמיר טל
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שאפשר יהיה להעביר את המידע למעסיק. בגרסה שעלתה בתחילת השבוע, העובד יקבל קוד 
אימות מהפורטל של המסלקה, ימסור אותו למעסיק והמעסיק יעביר אותו לנו וכך נקבל את 

האינפורמציה שהעובד הביע נכונות שנעביר את המידע למעסיק".
הדוח שיתקבל יהיה מסודר ומובנה עם כל מוצר ומוצר שהיה בשנה האחרונה לאותו עובד 
כולל שם החברה המנהלת, הח.פ שלה, שם הקופה   – שהיה במעמד שכיר בעת ההפקדות 
ומאיזה  האחרונה  ההפקדה  בוצעה  מתי  הקופה,  של  הבנק  חשבון  כמו  נוספים,  ופרטים 
על   – העובד  של  המוצרים  כל  על  הזה  המידע  את  יקבל  "המעסיק  ההפקדות.  היו  רכיבים 
מוצרי פנסיה, מוצרי ביטוח מנהלים, קופות גמל, קרנות השתלמות – תמונה מלאה מה היה 
יידע – כמה כסף הופקד  לעובד לפני שנקלט במקום העבודה. אבל דבר אחד המעסיק לא 

בכל אחד מהמוצרים".
טל מציין כי הבקשה יכולה להיות מוגשת בשלב זה על ידי מעסיק או מתפעל הרשומים לממשק 

המעסיקים של המסלקה.

בדיקות מוקדמות בקרב מעסיקים 
ערכתם בדיקות מקדימות לפני שהחלטתם על הפיתוח של השירות החדש?

"לפני ארבעה-חמישה חודשים כאשר התחלנו לפתח את הפתרון הזה, הגענו איתו למעסיקים. 
מידע  לו,  שזקוקים  חשוב  במידע  שמדובר  אמרו  מעסיקים  הרבה  מולם,  שעשינו  בבדיקות 
שהרבה פעמים מסתבכים איתו. סיפרו על מקרים שכאשר מגיע עובד חדש מפקידים עבורו 
את הכספים לקופה הלא נכונה, שולחים רשימה לקופה אחת אבל את הכסף מפקידים בקופה 
אחרת. הם ציינו שהמידע המיידי מאוד חשוב להם, אלא שהשירות קצת לא קל לשימוש, שכן 
צריך לבקש מהעובד לפנות למסלקה, לבקש קוד, הפקידה צריכה להיכנס למסלקה, להגיש 
בקשה ואחרי שלושה ימים לבדוק אם הגיעה תשובה. אמרו לנו שהפתרון מצוין, המידע חשוב 

אבל השירות קצת מקשה, שהוא לא מתאים לשנת 2021.
"בעקבות הבדיקה שעשינו בקרב מעסיקים והתשובות שקיבלנו, פנינו לרשות שוק ההון ואמרנו 
שהמעסיקים צודקים ויש להתאים את השירות הזה כך שיהיה הכי ידידותי, פשוט וקל שאפשר 
לעשות אותו. בנינו בעצם תהליך נוסף שעושה בדיוק את אותה פעולה כמו הגרסה הנוכחית, 
אבל הכי ידידותי ופשוט לשימוש. אנחנו נמצאים באמצע הפיתוח של הגרסה הזו והיא תושק 

בפברואר 2021".

מה מאפיין את הגרסה החדשה שעתידה להכנס בפברואר?
"אפשר יהיה להגיש את הבקשה מהטלפון הנייד; המעסיק לא זקוק לקוד אישור מסירת מידע, 
פחות  ולא  נוסף  דבר  הזה.  הדבר  את  ממנו  חוסכים  אנחנו   - אותו  להפיק  יצטרך  לא  והעובד 
במדינת  מעסיק  שכל  אומרת  זאת  במסלקה.  רשום  מעסיק  להיות  חייב  לא  המעסיק  חשוב: 

ישראל יכול להגיד לעובד שלו להגיש את הבקשה.
"כמו כן, העובד יכול להגיש את הבקשה בעצמו גם דרך הטלפון הנייד שלו. אין צורך שהעובד 
יזדהה עם כרטיס אשראי או דברים אחרים. אנחנו בודקים אותו בעזרת הצלבות של מספר 
הטלפון שלו, הדואר האלקטרוני שלו ושאר הנתונים כפי שהם מופיעים אצל הגופים המוסדיים.
מוודאים  אנחנו  וכך   - למעסיק  אותו  שמעביר  זה  והוא  לעובד  מוסרים  אנחנו  המידע  "את 
שבאמת העובד מסר את המידע למעסיק מרצונו. זה גם חוסך את כל התהליך של קבלת הקוד. 
אם המעסיק רשום במסלקה, העובד יכול לסמן במקום מיועד בטופס שהוא מאפשר לשלוח 

את הטופס ישירות למעביד. הדבר האחרון והכי חשוב הוא שהשירות ניתן בחינם".

בכל זאת מדובר בשירות שכרוך בעלויות.
"רשות שוק ההון עשתה כאן מהלך יוצא מגדר הרגיל. היא מצאה דרך לממן לפחות לשנתיים 

הקרובות את הפעולה הזו ללא חיוב. לא המעסיק ולא העובד ישלמו עליו".

האם יהיה צורך להיכנס לפורטל של המסלקה כדי להוריד את הטופס או למלא אותו ישירות 
שם?

במועד  הדוח.  את  לקבל  רוצים  הם  אנוש,  משאבי  למחלקת  מגיע  העובד  כאשר  "למעשה,  

הודעה  בארץ  המעסיקים  ולכל  האנוש  משאבי  מחלקות  לכל  נשלח  יעלה,  הזה  שהשירות 
סטנדרטית ובה הנחיה שאם מגיע עובד חדש, יש להעביר אותה אליו. בהודעה יהיה הסבר 
הקישור  על  ללחוץ  עליו  שלו,  הפנסיוניות  הזכויות  כל  על  לשמור  רוצה  הוא  שאם  לעובד 
המצורף. כאשר העובד ילחץ על הקישור, הוא יגיע למסך שבו הוא יתבקש להזין שבעה נתונים 
בלבד: שם פרטי, שם משפחה, מספר תעודת זהות, טלפון נייד, כתובת דואר אלקטרוני, שם 
כל  'שלח' הוא בעצם סיים את  על  לוחץ  ומספר מזהה של המעסיק. ברגע שהוא  המעסיק 

הגשת הבקשה.
זה  ימים כל המידע אמור לחזור אלינו מכל הגופים המוסדיים. אגב, לפעמים  "בתוך שלושה 
מסתיים גם בתוך יום. ברגע שקיבלנו את כל הדוחות, אנחנו שולחים לעובד הודעה שכל המידע 
התקבל והוא מתבקש ללחוץ על קישור. כאשר הוא לוחץ על הקישור, הוא יראה על המסך את 
התוצאות והוא יקבל לטלפון הנייד שלו קובץ PDF שהוא בעצם דוח מסודר ומאורגן שאותו 
הוא ימסור למעסיק. כאמור, אם זה מעסיק רשום, הוא יוכל לסמן שהוא רוצה שהדוח יישלח 

ישירות למעסיק. בפתרון הזה יש כמעט אפס טעויות או הסתבכויות".

הפעילות מול המסלקה הייתה עד כה באמצעות המחשב.
"זו פעם ראשונה שאנחנו למעשה יוצרים פתרון במובייל. עשינו כאן פיתוח ספציפי לטלפונים 

ניידים, התהליך מותאם ונוח לתפעול מהנייד". 

אתם מתכוונים לעשות התאמה גם של שאר המוצרים לטלפון הנייד?
"אנחנו ממתינים לראות כיצד יפעל הפתרון הזה, ואנחנו נשקול להוסיף עוד ועוד פעולות אם 
תהיה אופציה להנגשה שלהן לנייד, כי יש בעיה עם ממשק אחזקות שבו מאות שדות מידע - 
לשפוך את הכול לתצוגה ידידותית ונוחה לתפעול מספיק במובייל. אבל בהחלט אנחנו חושבים 

על פתרונות ואין ספק שכיום זה צעד מתבקש".

סליקה אוטומטית על ידי הגוף המוסדי
אילו עוד חידושים צפויים בממשק מעסיקים?

"בתחילת השנה הבאה יהיו שינויים בתחום של רשימות חודשיות שהמעסיק מדווח וגם בתחום 
של בקשות מידע על פיצויים. אלה שתי הפעולות שבעיקר מעניינות את המעסיקים.

חידושים למעסיקים

"זו פעם ראשונה שאנחנו למעשה יוצרים פתרון 
במובייל. עשינו כאן פיתוח ספציפי לטלפונים 

ניידים, התהליך מותאם ונוח לתפעול מהנייד. אנחנו 
ממתינים לראות כיצד יפעל הפתרון הזה, ואנחנו 

נשקול להוסיף עוד ועוד פעולות אם תהיה אופציה 
להנגשה שלהן לנייד, כי יש בעיה עם ממשק 

אחזקות שבו מאות שדות מידע - לשפוך את הכול 
לתצוגה ידידותית ונוחה לתפעול מספיק במובייל. 
אבל בהחלט אנחנו חושבים על פתרונות ואין ספק 

שכיום זה צעד מתבקש"

המשך בעמוד הבא
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"בתחום של הרשימות החודשיות שהמעסיק מעביר, יהיו לנו ב-2021 שני עדכונים מעניינים. 
ודרך  האחיד  הממשק  דרך  לדווח  יוכל  המעסיק  פברואר.  בחודש  כבר  יהיה  בהם  הראשון 
בנקאית  על העברה  לו מידע  הוא שולח את הרשימה, שבמקום לשלוח  לגוף אליו  המסלקה 
יזומה מהחשבון שלו,  גביית כסף  או הפקדה, הוא מפנה את הגוף המוסדי להרשאה לביצוע 

הקיימת כבר בידי המוסדי". 

מה החשיבות של העדכון?
"זה ימנע לחלוטין את המקרים שבהם הגוף המוסדי לא מוצא את הכסף שהועבר אליו ולקשר 
אותו לרשימה שקיבל. מבדיקות שערכנו מצאנו כי כ-3% מהרשימות תהליך החיבור ה"ממוכן" 
בין הרשימה שהתקבלה לאירוע ההפקדה בחשבון הבנק נכשל וקליטת הדיווח מתעכבת בשל 
כך במשך שבועיים-שלושה. זה לא תמיד בעיה של הגוף המוסדי. לפעמים המעסיק שולח את 

הכסף אבל את הרשימה הוא שולח רק כעבור שבועיים.
שהתבצעה  אישורים  להמציא  צריך  המעסיק  שבו  תהליך  מתנהל  למוסדי  המעסיק  "בין 
העברה ולאיזה בנק. המוסדי מתחיל לחפש את הפעולה הכספית באופן ידני ולרוב הוא מוצא 
אותה. ברגע שכל הסליקה נעשית באופן אוטומטי, כל הסיפור של אי מציאת הכסף לא אמור 
להתרחש. הבעיה כבר לא קיימת. אם המסלקה סולקת באופן אוטומטי או המוסדי סולק 
ואיזה  הכסף  נשלח  מתי  בדיוק  יודעים  הכסף.  היכן  יודעים  שלא  מצב  אין  אוטומטי  באופן 

אסמכתה.
דרך  סליקה  של  האופציה  החדש.  השינוי  זה  המוסדי  של  יזומה  סליקה  על  בממשק  "דיווח 
המסלקה קיימת כבר שנתיים. זה פותר את אותם 3% מקרים שבהם התהליך מתעכב שבועיים-

שלושה ומכניס את כולם לעבודה ידנית מיותרת.
או  לסליקה  הרשאה  המוסדי  לגוף  לתת  ברצינות  לבחון  למעסיקים  ממליצים  מאוד  "אנחנו 

יזומה דרכנו. גם אם אתה מעסיק מסודר, אם אתה רוצה להיות בטוח תעניק  לבצע סליקה 
הרשאה לסליקה יזומה".

ייפוי כוח למתפעלים לקבלת מידע על פיצויים
מה לגבי נושא הפיצויים?

למעסיק  שמאפשרת  חדשה  פעולה  עולה  החודש  פיצויים,  של  בעולם  חידושים  של  "בנושא 
שנתיים  עד  ללכת  יכול  והוא   - מסוים  במועד  נכונים  היו  שהם  כפי  פיצויים  על  מידע  לבקש 
פיטורים  על  העובד  עם  היום  מתחשבן  המעסיק  פעמים  הרבה  כי  חשוב,  מאוד  זה  אחורה. 
שהיו בתאריך מסוים ומתחיל ויכוח כמה כסף היה בחשבון באותו תאריך. אז הוספנו אפשרות 
מסוים  לתאריך  נכון  העובד  של  בחשבון  היו  פיצויים  כמה  לדעת  לבקשה  פיצויים  בממשק 

והמעסיק יודע את השווי המדויק שהיה באותו תאריך.
"חידוש נוסף שלמעשה כבר נכנס: הרבה פעמים כשהמתפעלים הגישו בקשות למידע לפיצויים 
כוח  ייפוי  להם  שאין  בטענה  מוסדיים  ידי  על  נדחו  שלהם  בקשות  הרבה  המעסיקים,  בשם 

שמותר להם לקבל את המידע.
"מתפעלים פנו אלינו הציגו את הבעיה. בעקבות זאת פנינו לרשות שוק ההון וקיבלנו הרשאה 
שאנחנו נהיה אלה שיבדקו ויאמתו את ייפוי הכוח של המתפעל. המתפעל נרשם אצלנו פעם 
אחת ומציין שהוא רוצה שהמסלקה תאמת עבורו את ייפוי הכוח ואז הוא מעביר אלינו ייפויי 
מגיעה  וכאשר  אצלנו  אותם  רושמים  אותם,  מאמתים  אנחנו  ממעסיקים.  מקבל  שהוא  כוח 
בקשה למידע על פיצויים מהמתפעל, אנחנו שולחים את הבקשה לגוף המוסדי ובשדה חדש 
שמיועד לכך אנחנו מסמנים שייפוי הכוח שלו אומת על ידי המסלקה. עכשיו הגוף המוסדי חייב 

בהחזרת המידע והוא לא יכול לטעון כלפי המתפעל שאין לו ייפוי כוח".

חידושים למעסיקים

"החודש עולה פעולה 
חדשה שמאפשרת 

למעסיק לבקש מידע 
על פיצויים כפי שהם 

היו נכונים במועד מסוים 
- והוא יכול ללכת עד 

שנתיים אחורה. זה מאוד 
חשוב, כי הרבה פעמים 
המעסיק מתחשבן היום 
עם העובד על פיטורים 
שהיו בתאריך מסוים 

ומתחיל ויכוח כמה כסף 
היה בחשבון באותו 

תאריך"

המשך מעמוד קודם



תפעול פנסיוני זה פשוט... עבורנו!
תן לנו לעשות לך את הסדר, שכח מהבלאגן

הסדר מתחיל כאן

טיפול רטרואקטיבי
בדיווחים שגויים

תפעול הפקדות
לקופות הפנסיה

טיפול בהסדרי תשלום 
חובות מול הגופים המוסדים

תומר קנצוקר מנכ"ל ושותף

050-3134499 

tomer-k@jobbit.co.il

http://land.kopellgroup.co.il/wp/jobbit/
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הזווית המחקרית

"התפשטות מגפת הקורונה ועימה מדיניות הריחוק החברתי השפיעו רבות על היקף התעסוקה 
ואופייה בישראל ובעולם, ועסקים רבים נאלצו לאמץ מודל העסקה המאפשר עבודה מהבית. 
בדברי  כך  שכזה",  למודל  לעבור  המשק  של  לכושרו  באשר  שאלות  מעט  לא  מעורר  זה  מצב 
מבקש  המחקר  בישראל.  החברתית  המדיניות  לחקר  טאוב  מרכז  שערך  מחקר  של  המבוא 
לבחון מי הם העובדים בשוק העבודה בישראל אשר מאפייני התעסוקה שלהם מגבירים את 
של  הממצאים  פחותים.  מהבית  לעבוד  שסיכוייהם  העובדים  הם  ומי  מהבית,  לעבוד  יכולתם 
המחקר, אותו ערכו שביט מדהלה ופרופ' בנימין בנטל, מראים שהעובדים עם היכולת הנמוכה 
ביותר לעבוד מהבית כוללים צעירים בני 16-25 בעלי השכלה נמוכה, מועסקים מהמגזר הערבי, 

עצמאים, ועובדים המתגוררים ביישובים חלשים חברתית-כלכלית או בצפון.
על  המצביע  ממצא  במשק,  העובדים  בין  הפערים  להרחבת  פוטנציאל  על  מצביעים  הנתונים 
החשיבות שבהגברת השימוש בכלים דיגיטליים, בעיקר בקרב הקבוצות החלשות, כדי להגביר 

את יכולתן לעבוד מהבית. 
לפני  עוד  מהבית  העבודה  אפשרויות  את  הרחיבו  והתקשורת  המידע  בטכנולוגיות  השינויים 
בעוד  בממוצע,  העובדים  מן  כ-5.3%   2019 בשנת  מהבית  עבדו  אירופה  במדינות  המשבר. 

שבישראל השיעור עמד על כ-4.4% בלבד. 
התפרצות מגפת הקורונה האיצה את המעבר לעבודה מהבית בפרט בתקופות הסגר, אך גם 
ללא סגר, עקב חשש מחשיפה לנגיף עובדים רבים מנסים להימנע מנסיעות לעבודה וממפגש 
עם עמיתיהם. כך החלה האצה בתהליכי המעבר לעבודה מהבית במדינות רבות: בארה"ב 35% 

50%. בישראל, לפי סקר שהקיף כשליש מהשכירים  מכוח העבודה עובדים מהבית, ובהולנד 
גבוה בעיקר  היה  בזמן הסגר הראשון. השיעור  כ-21% מכלל העובדים עבדו מהבית  במשק, 
בהיי-טק ובענף הפיננסים והביטוח )49% ו-41% בהתאמה(, אולם מייד עם ההקלה בהגבלות 
ירדו השיעורים בכל הענפים שנבדקו לכ-17% במאי ול-10% ביולי. על אף הירידה, בענף ההיי-
טק אימצו את העבודה מהבית באופן נרחב יחסית וביולי כ-27% מהעובדים בענף עדיין עבדו 

מהבית. כ-24% מהעסקים במשק שיפרו את אפשרות העבודה מהבית והנגישות למערכת.
 

היכולת לעבוד מהבית בשוק העבודה בישראל
המחקר מעריך את יכולתו של עובד לעבוד מהבית על פי נתוני סקר PIAAC )סקר מיומנויות 
של  המאפיינים  משרתו.  ומאפייני  העובד  מאפייני  את  החושפים   ,)OECD-ה של  הבוגרים 
מטלות הקשורות ליכולת לעבוד מהבית חולקו לשלושה עולמות תוכן: המידה שבה נדרשים 
באמצעים  השימוש  ומידת  חברתית;  באינטראקציה  השימוש  מידת  ידנית;  ועבודה  פיזי  כוח 
דיגיטליים במקום העבודה. שני המאפיינים הראשונים מייצגים מטלות שקשה ליישם מהבית, 
יכולת העבודה מהבית. בהשוואה למדינות מפותחות אחרות, שוק  ואילו האחרון מגביר את 
העבודה הישראלי מאופיין ביכולת גבוהה יחסית לעבוד מהבית, כאשר יכולת העבודה מהבית 
של העובד הישראלי הממוצע גבוהה בכ-0.17 סטיות תקן מיכולת העבודה מהבית של העובד 

.OECD-הממוצע במדינות ה

מחקר שערך מרכז טאוב בחן מי הם העובדים בשוק העבודה בישראל אשר מאפייני 
התעסוקה שלהם מגבירים את יכולתם לעבוד מהבית, ומי הם העובדים שסיכוייהם לעבוד 
מהבית פחותים • "בתקופה זו של אי ודאות, ובפרט נוכח מגבלות התעסוקה המוטלות על 
ציבור העובדים במשק עם כל הכרזה על סגר, האוכלוסיות החלשות פגיעות יותר מתמיד"

עבודה מהבית – פוטנציאל 
להרחבת הפערים בין 

העובדים במשק
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שעתי  בשכר  המאופיינים  יוקרתיים  במקצועות  עובדים  בקרב  כי  מצאו  טאוב  מרכז  חוקרי 
עם  מנהלים  בקרב  דווקא  אולם  מהבית,  לעבוד  יותר  גבוה  פוטנציאל  בממוצע  קיים  גבוה 
השכר השעתי הגבוה ביותר נצפתה יכולת נמוכה יחסית לעבוד מהבית בהשוואה לאקדמאים 
חברתית  באינטראקציה  במיוחד  הגבוה  השימוש  את  משקף  זה  ממצא  וטכנאים.  והנדסאים 
המאפיין את קבוצת המנהלים. לעומת זאת, משלחי יד מתחום הפקידות, המאופיינים בשכר 
שעתי נמוך יחסית, הם בעלי יכולת גבוהה לעבוד מהבית. דוגמאות למקצועות עם יכולת גבוהה 
לעבוד מהבית – מפתחי תוכנה ומנתחי יישומים, פקידי רישום של נתונים מספריים וסופרים, 
עיתונאים ובלשנים. דוגמאות למקצועות עם יכולת נמוכה לעבודה מהבית הם עובדים בתחומי 

הכושר, המזון, עובדים בענף הבנייה ומוכרים בחנויות. 
הפיננסיים  השירותים  והתקשורת,  המידע  בענפי  כי  מעלה  השונים  המשק  ענפי  של  בחינה 
והביטוח והשירותים המקצועיים, המדעיים והטכניים קיים הפוטנציאל הגבוה ביותר לעבודה 
מהבית. לעומת זאת, בענפים מסחר סיטוני וקמעוני, בינוי ושירותי אירוח ואוכל, הפוטנציאל 
לעבוד מהבית שחוזה המודל ששימש את החוקרים נמוך במיוחד. נתוני סקר הלמ"ס מחודש 

יולי על מצב העסקים בעת התפשטות נגיף הקורונה מאששים את הממצאים האלה.

 

החזקים מתחזקים
 כדי להבין את הפערים בין עובדים בישראל ואת הפוטנציאל לעבוד מהבית, חוקרי מרכז טאוב 
בדקו מאפיינים סוציו-דמוגרפיים שכללו משתנים כמו גיל, מגזר ומחוז מגורים. בבדיקה לפי 
מגדר מצאו החוקרים כי נשים הן בעלות יכולת גבוהה יותר לעבוד מהבית, גם אימהות לילדים 
נובע ככל הנראה מבחירתן בתעסוקה שמאפייניה מאפשרים עבודה  6. הממצא  לגיל  מתחת 
מהבית. נשים משתמשות פחות בכוח פיזי ומבצעות פחות משימות המצריכות אינטראקציה 

חברתית לעומת גברים, אך הן גם משתמשות פחות באמצעים דיגיטליים בעבודתן. 
בבדיקה לפי מגזר נמצא כי בהשוואה ליהודים שאינם חרדים, ערבים הם בעלי יכולת נמוכה 
מובהקים.  פערים  אין  חרדים  שאינם  ליהודים  בהשוואה  חרדים  ובקרב  מהבית,  לעבוד  יותר 
ממצא מעניין מראה כי בהשוואה ליהודים שאינם חרדים, פערים בשימוש באמצעים דיגיטליים 
קיימים גם בקרב ערבים וגם בקרב חרדים, אך הם גבוהים יותר בקרב חרדים. השימוש בכוח 
פיזי גבוה יותר בקרב עובדים ערבים, ונמוך בקרב חרדים. בבדיקה לפי קבוצות גיל נמצאו פערים 
ברורים ביכולת לעבוד מהבית רק בין עובדים בני 16-25 לעומת בני 56-65, כשלמבוגרים יכולת 
גבוהה יותר כיוון שהם מבצעים פחות משימות המצריכות כוח פיזי ואינטראקציה חברתית. עוד 

נמצא כי עובדים בני 26-45 משתמשים יותר באמצעים דיגיטליים לעומת בני 16-25.
 לעובדים ממחוז המרכז יש יכולת גבוהה יותר לעבוד מהבית לעומת עובדים ממחוז הצפון. אלה 
שעובדים מחוץ ליישוב המגורים הם בעלי יכולת גבוהה יותר לעבוד מהבית לעומת העובדים 

המשך בעמוד הבא
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הזווית המחקרית

שאלה  נראה  בעבודתם.  דיגיטליים  באמצעים  יותר  להשתמש  נוטים  והם  מגוריהם,  ביישוב 
שיכולים לעבוד מהבית יכולים גם לבחור להתגורר רחוק יותר ממקום העבודה, עובדה שעשויה 

להעיד על פוטנציאל החיסכון בעומסי התנועה עם הרחבת פרקטיקת העבודה מהבית. 
היכולת לעבוד מהבית עולה עם העלייה בהשכלת העובד – והיא גבוהה יותר גם בקרב שכירים 

לעומת עצמאים.
 קבוצות המשתנים שנבדקו מסבירות 44% מהשונות ביכולת לעבוד מהבית, כאשר המשתנים 
העיקריים המשפיעים על יכולת זו הם משלח היד והענף הכלכלי, האחראים במשולב לכ-70% 

מהשונות המוסברת. 

 

המודל  נתוני  פי  על  מהבית,  לעבוד  שיכולים  העובדים  שיעור  את  העריכו  טאוב  מרכז  חוקרי 
ונתוני הלמ"ס מחודש יולי שבו לא היה סגר, ומצאו שהשיעור עומד על כ-6% לפחות. שיעור 
נמוך זה מתבסס על נתונים משנת 2015 ומשקף את הממוצע בין ענפים שבהם יכולת העבודה 
ענפים שבהם  לבין  ורווחה,  ושירותי בריאות  ואוכל  – כמו שירותי אירוח  מהבית היא אפסית 
היכולת גבוהה – מידע ותקשורת ושירותים פיננסיים, שבהם שיעור העובדים שיכולים לעבוד 
מהבית מגיע לכחמישית ולכרבע מהעובדים, בהתאמה. אולם על אף היכולת הגבוהה לעבוד 
ומידע, כ-3%  יחסית )כ-6% בתקשורת  נמוך  מהבית בענפים אלו, משקלם בכלל התעסוקה 
בשירותים פיננסיים(. ענף המנהל הציבורי, לעומתם, מעסיק כ-10% מעובדי המשק, מתוכם 
חינוך  מסחר,   – במשק  מהמועסקים  כשליש  המייצגים  ענפים  מהבית.  לעבוד  יכולים  כ-14% 

ושירותי בריאות ורווחה – מאופיינים בשיעור נמוך מאוד של עובדים שיכולים לעבוד מהבית. 

תפקיד המדינה בהרחבת אפשרויות התעסוקה מהבית
חוקרי מרכז טאוב מציינים בסיכום המחקר, כי "התרחבות מגמת העבודה מהבית נראית כיום 
ויכולתם המוגבלת של עובדים מאוכלוסיות מוחלשות לעבוד מהבית מעלה  חשובה מתמיד, 
המגפה.  שפרצה  קודם  עוד  קיימים  שהיו  העבודה,  בשוק  הפערים  להתרחבות  ממשי  חשש 
בתקופה זו של אי ודאות, ובפרט נוכח מגבלות התעסוקה המוטלות על ציבור העובדים במשק 

עם כל הכרזה על סגר, האוכלוסיות החלשות פגיעות יותר מתמיד".
"ממצאי מחקר זה עשויים לסייע בקביעת מדיניות דיפרנציאלית המקדמת הטמעת מיומנויות 
הקשורות לעבודה מהבית בקרב קבוצות שונות ובהרכבת חבילות סיוע ייעודיות המתמקדות 
במאפייניה הייחודיים של כל קבוצה. מעבר לכך המדינה יכולה לנקוט מספר צעדי מדיניות כדי 
לסייע בהרחבת אפשרויות התעסוקה מהבית, בהם שדרוג תשתית רשת האינטרנט באזורים 
נחשלים, קידום מודלים המאפשרים עבודה מרחוק בקרב עובדי המגזר הציבורי ועידוד עסקים 
טכנולוגיות  להטמעת  ומענקים  כלכליים  תמריצים  באמצעות  מהבית  העבודה  מודל  לאימוץ 
בזמן המשבר  ייהנה מפירותיה לא רק  לפנינו הזדמנות להשקעה שהמשק  זאת.  המאפשרות 

אלא עוד שנים רבות אחרי שהוא יהיה מאחורינו".
הפחתת  כמו  העבודה,  שוק  ועל  המשק  על  שישפיעו  יתרונות  יש  מהבית  העבודה  "להרחבת 
למועסקים  התעסוקה  אפשרויות  הרחבת  מגדריים,  פערים  צמצום  וזיהום,  תנועה  עומסי 
מסביר  המעסיק",  עבור  ההעסקה  בעלויות  חיסכון  ואף  העבודה  בפריון  גידול  מהפריפריה, 

פרופ' בנימין בנטל. 
"נראה כי העבודה מהבית היא זכות המתאפשרת בעיקר לעובדים ממעמד חברתי-כלכלי גבוה, 

והם זוכים ליתרון גם בימי שגרה וגם בימי משבר", מוסיפה שביט מדהלה.  
נשיא מרכז טאוב, פרופ' אבי וייס, מסכם: "יכולתם המוגבלת של עובדים מקבוצות אוכלוסייה 
חלשות לעבוד מהבית עשויה להרחיב את הפערים הקיימים בשוק העבודה, ובתקופה זו, נוכח 
מגבלות התעסוקה, קבוצות אלו פגיעות מתמיד. עם זאת, אפשר לראות במשבר גם הזדמנות 

להשקעה שהמשק ייהנה מפירותיה עוד שנים רבות". 

המשך מעמוד קודם
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למקצוענים בביטוח

מוסיפים לך ערך

קבלת מידע מקצועי ועדכונים חשובים בזמן אמתדוחות, חוזרים והנחיות, פסקי דין ועוד...
גישה לפורטל עדיף

מרכז את אירועי היום
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מעודכן ומקצועי 

בכל מקום ובכל זמן
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על פי נתוני שירות התעסוקה, נכון לסוף חודש ספטמבר 2020, ישנם כ-945 אלף דורשי עבודה, 
מתוכם כ-613 אלף עובדים בחל"ת. על פי חוק, כאשר עובד נמצא בחל"ת המעסיק אינו חייב 
להמשיך  וולונטרי  באופן  שבחרו  מעסיקים   ישנם  זאת,  עם  פנסיוני.  לחיסכון  עבורו  להפקיד 
הבוערות  מהסוגיות  אחת  החל"ת.  בתקופת  העובד  של  הפנסיוני  לחיסכון  כספים  ולהפקיד 
בקרן  הביטוחיות  הזכויות  על  לשמור  ניתן  וכיצד  האם  היא  פוטר  או  לחל"ת  שהוצא  לעובד 

הפנסיה.

זמ"ן הכיסויים הביטוחיים
קרן פנסיה חדשה מקיפה כוללת 3 כיסויים ביטוחיים שראשי תיבותיהם זמ"ן:

1. זקנה – החל מגיל 60, עמית בקרן פנסיה רשאי לבקש ולקבל מקרן הפנסיה פנסיית זקנה. 
פנסיית הזקנה תשולם לו עד סוף ימיו.

– בעת פטירת העמית, קרן הפנסיה תשלם לשאיריו )כמוגדר בתקנון הקרן( פנסיית  2. מוות 
שאירים. ככלל, הפנסיה תשולם לבן/בת הזוג עד סוף ימיהם ולילדים עד גיל 21.

לו פנסיית  25% מכושרו לעבוד, קרן הפנסיה תשלם  והעמית איבד לפחות  – במידה  נכות   .3
את  העמית  לחשבון  להפקיד  תמשיך  הפנסיה  קרן  החודשית,  לפנסיה  בנוסף  כי  יודגש  נכות. 

ההפקדות החודשיות שהיה אמור להפקיד אילולא איבד את כושרו לעבוד.

להלן טבלה הממחישה את הכיסויים למקרה מוות ונכות כאמור עבור אישה ששכרה הקובע 
בקרן הפנסיה עומד על 10,000 שקלים: 

עלות הכיסויים הביטוחיים למקרה מוות ונכות של העמית נגבית מתוך ההפקדות השוטפות 
הופסקו  אשר  עמית   יעשה  מה  השאלה  נשאלת  כך,  אם  הפנסיה.  לקרן  מעסיקו  ושל  שלו 
ההפקדות לקרן הפנסיה שלו כתוצאה מפיטורין או חל"ת. האם  העמית יאבד את הכיסויים 

הביטוחיים שלו?
ערב  שהיו  כפי  ההפקדות  סכומי  את  עצמאי  באופן  להפקיד  להמשיך  הוא  הראשון  הפתרון 
היציאה לחל"ת/פיטורין. מכיוון שפתרון זה כנראה אינו רלוונטי לרוב עקב מגבלות כלכליות, 
ולשמור  להמשיך  לעובד  המאפשר  אולטימטיבי  פתרון  מציעה  הפנסיה  קרן  כי  לדעת  חשוב 
ההפקדות  סכומי  את  להפקיד  להידרש  מבלי  וזאת  הפנסיה,  בקרן  הביטוחיים  הכיסויים  על 

המלאים כפי שהיו ערב היציאה לחל"ת/פיטורין.
כיצד? התשובה טמונה בביטוי השגור בלשון העם: "ריסק זמני", ואם ניצמד לעגה המקצועית, 
ו"הסדר  ביטוח"  "ארכת  הפנסיה:  קרן  בתקנון  המעוגנים  ביטויים  ב-2  טמונה  התשובה  אזי 

ביטוח".

ריסק זמני
כאשר מופסקות הפקדות בגין עמית בקרן הפנסיה, מופעל מנגנון "ארכת ביטוח", במסגרתו 
הפסקת  ערב  שהיו  כפי  העמית  של  הביטוחיים  הכיסויים  על  לשמור  ממשיכה  הפנסיה  קרן 
התשלומים, וזאת לתקופה של 5 חודשים ממועד ההפקדה האחרון. חשוב לדעת כי מנגנון זה 

מופעל באופן אוטומטי ואין צורך בפעולה אקטיבית מצד העמית.
עד כאן הכל מצוין, אך מה יעשה עמית שלאחר 5 חודשים טרם חזר לעבוד? יש פתרון! במידה 
והעמית מעוניין להמשיך לשמור על הכיסויים הביטוחיים, יוכל לעשות זאת באמצעות פנייה 
יתאפשר  זו  במסגרת  ביטוח".  "הסדר  הקרוי  מנגנון  להפעיל  יבקש  בה  הפנסיה,  לקרן  יזומה 

לעמית להאריך את השמירה על הכיסויים הביטוחיים לתקופה נוספת של עד 19 חודשים.
כך למעשה יוכל לשמור על הכיסויים הביטוחיים שלו בקרן הפנסיה לתקופה מצרפית של עד 
24 חודשים – 5 חודשים בארכת ביטוח, ועד 19 חודשים בהסדר ביטוח. בהקשר זה, חשוב מאד 
לדעת כי הסדר ביטוח ייעשה לא יאוחר מתום תקופת ארכת הביטוח, והוא יחול במשך תקופה 
של עד 24 חודשים רצופים החל מהמועד בו חדל העמית להפקיד, או עד תום תקופה השווה 

לתקופת רציפות ההפקדות האחרונה – לפי הקצר. 
יקבל אוטומטית "ארכת  18 חודשים,  כך לדוגמא, עמית שהפקיד באופן רצוף לקרן הפנסיה 
5 חודשים, ובנוסף יוכל לבקש להאריך תקופה זו ב-13 חודשים נוספים  ביטוח" לתקופה של 

עם הוצאת עובדים לחל"ת/פיטורין, מפסיקה גם ההפקדה לקרן הפנסיה, ועמה 
הכיסויים הביטוחיים • תקנון קרן הפנסיה מאפשר לעובדים אלו לשמר את זכויותיו 

באמצעות תכנית חירום יעילה 

גיבור הקורונה: ריסק זמני 

אייל סיאני

תום תקופהתוספות מובנותפנסיה שתשולםסוג ביטוח

7,500 ₪נכות
קרן הפנסיה תמשיך לזקוף 
לחשבונה בקרן הפנסיה 

1,958 ₪ מידי חודש

תום תקופת הביטוח או 
תום תקופת הנכות – לפי 

המוקדם

6,000 ₪ לאלמן ו-4,000 מוות )שאירים(
ש"ח לילדים

הבטחת 240 תשלומים 
לאלמן

לאלמן – עד יום מותו, 
לילדים – עד הגיעם לגיל 

21

*נתוני בסיס: אישה נשואה עם שני ילדים מתחת לגיל 21, שיעורי הפקדות 20.83%, מסלול ביטוחי המקנה 
כיסוי ביטוחי מרבי לנכות ושאירים
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באמצעות "הסדר ביטוח" – סה"כ 18 חודשים.
רגע... אם העמית לא מפקיד לקרן הפנסיה אז כיצד הוא משלם על הכיסויים הביטוחיים? ובכן, 
זו תשולם מתוך החיסכון הצבור של העמית בקרן  העלות של הכיסויים הביטוחיים בתקופה 
הפנסיה )ישנה אפשרות לשלם באופן עצמאי(. סיום ארכת או הסדר הביטוח יתרחש בראשון 
לחודש העוקב בו אירע אחד מהמקרים שהוגדרו בתקנון, ובהם: חידוש הפקדות, משיכת כספי 
הכיסויים  עלות  לגביית  יתרה  מספיק  קיימת  לא  אחרת,  לקרן  תגמולים  כספי  ניוד  תגמולים, 

הביטוחיים ועוד.

הוראת שעה לתקופת הקורונה
לאור השפעות התפשטות נגיף הקורונה על שוק העבודה, פורסמה הוראת שעה לעניין הריסק 
2020 ועד לסוף השנה הנוכחית. הוראת השעה שינתה  הזמני אשר נכנסה לתוקף בחודש יוני 

במעט ולתקופה קצרה את האמור לעיל וקבעה שני דברים מרכזיים:
1. ארכת ביטוח - שמירת הכיסוי הביטוחי תבוצע באופן אוטומטי על ידי קרן הפנסיה לתקופה 
של 12 חודשים מהחודש שבו הסתיימו ההפקדות, וזאת במקום תקופה של 5 חודשים.  אגב, אם 
היתרה הצבורה נמוכה מעלות הכיסוי הביטוחי ב-12 החודשים כאמור, על קרן הפנסיה לשלוח 
עצמאי  באופן  להפקיד  זכותו  ועל  הביטוחי  הכיסוי  יישמר  שבה  התקופה  על  לעמית  הודעה 

לצורך שמירת הכיסוי הביטוחי.
 2020 פברואר  )משכר  מ-20%  ביותר  המבוטח  שכרו  שהופחת  עמית   - שכר  הפחתת   .2
ולאחריו(, רשאי לבקש מקרן הפנסיה לנכות מהיתרה )או להפקיד באופן עצמאי( את עלות 

הכיסוי הביטוחי למוות ונכות לצורך שמירת הכיסוי שהיה לו לפני הפחתת השכר, וזאת למשך 
12 חודשים או לתקופה שבה הופחת שכרו המבוטח – לפי המוקדם מביניהם. חשוב לדעת כי 

הבקשה צריכה להיות מוגשת על ידי העמית בתוך 3 חודשים ממועד הפחתת שכרו.
כך לדוגמא, עמית ששכרו בחודש אוקטובר 2020 עמד על 10,000 שקלים ובחודש נובמבר שכרו 
ירד ל-7,000 שקלים, יוכל לבקש מהחברה לשמור על הכיסוי הביטוחי של חלק השכר שירד 
)3,000 שקלים(, ולמעשה לחזור להיות מבוטח על שכר של 10,000 ₪, למרות ששכרו בפועל 

עומד על 7,000 שקלים.

בשורה התחתונה
על  לשמור  רשאי  שהיא,  סיבה  מכל  לקרן  עבורו  הפקדות  הופסקו  אשר  פנסיה  בקרן  עמית 
הכיסויים הביטוחיים שלו. חלקו הראשון של מנגנון שמירת הכיסויים מופעל באופן אוטומטי 

וחלקו השני רק לאחר פנייה יזומה של העמית. 
בקרן  שלו  הביטוחיים  הכיסויים  על  לשמור  ומעוניין  לחל"ת/פוטר  שהוצא  לעובד  מומלץ 
הפנסיה, לפנות מיד עם הפסקת ההפקדות לקרן הפנסיה ולפעול בהתאם לשם השמירה על 

הכיסויים הביטוחיים אשר מגנים עליו ועל משפחתו.
אז אם אתם מכירים עובד שהוצא לחל"ת או פוטר, פשוט תגידו לו שתי מילים חשובות – ריסק 

זמני!

* הכותב הינו סמנכ"ל ומנהל מקצועי, פסגות גמל ופנסיה בע"מ

** בכפוף להוראות הדין ותקנון קרן הפנסיה. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני בידי בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. פסגות קופות גמל ופנסיה 
בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני )ולא בייעוץ(, ולה זיקה למוצרים המנוהלים על ידה. אין באמור משום התחייבות להשאת תשואה כלשהי. ט.ל.ח.
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ב-8 בנובמבר השנה, לאחר תקופה ארוכה של תכנון והכנה, רשות שוק ההון עשתה את הצעד 
הראשון לעבר שינוי משמעותי. היה והמהלך יבשיל כמתוכנן, הוא ישפיע גם על היעילות של 

החברות, גם על איכות המידע, החישובים והנגישות ללקוחות וגם על התחרות.
הצעד המדובר הוא הגשת בקשה לקבלת מידע )RFI( בעניין תוכנות לתפעול וניהול מוצרים 
מדובר  הרשות.  בחסות  טווח  ארוך  לחיסכון  תפעול  מרכז  הקמת  לקדם  במטרה  פנסיוניים 
במהלך לא פשוט מבחינת הרגולטור, בו הוא צפוי להתערב בפן התפעולי על מנת להסדיר 
מקדם  שהרגולטור  הראשונה  הפעם  אינה  זו  אחרת.  יסתדר  לא  להניח  שסביר  שוק,  כשל 
כי מדובר במהלך מורכב  דוגמה למהלך דומה, אם  מהלך שכזה. המסלקה הפנסיונית היא 

בהרבה ובסדרי גודל משמעותיים יותר. 
אלה  פוליסות  הישנות.  הפוליסות  הוא  הראשון  מרכזיים.  צירים  משני  מגיע  השוק  כשל 
נתמכות על ידי מערכות לא מעודכנות שהמוטיבציה לשדרג אותן נמוכה. ככל שעובר הזמן, 
והלקוחות  הישנות,  המידע  מערכות  ואת  המוצרים  את  מכירים  ביטוח  אנשי  ופחות  פחות 
מקבלים שירות ברמה נמוכה ביותר, הכולל בין היתר הצגת נתונים לא מדויקים. הציר השני 
וגמל.  פנסיה  מידע  מערכות  של  תפעול  מעלויות  הנובעת  בשוק  הוגנת  לא  לתחרות  נוגע 

העלות לחברות קטנות גבוהה משמעותית מהעלות לחברות גדולות. 
אם בוחנים את המתרחש בעולם, האבולוציה הטבעית של השווקים הביאה להיווצרותן של 
ביטוח. כך מתאפשר  חברות המתמקדות באספקת שירותי תפעול מערכות מידע לחברות 
לחברת הביטוח לעסוק בנושאים העסקיים )השקעות, פיתוח ערוצי הפצה, שיווק, מכירות, 
פיתוח מוצרים וכד'( ולא בנושאי תפעול מורכבים אשר גוזלים תשומות ניהול רבות. בנוסף, 
השכרת שירותים אלה היא אופציה משתלמת יותר כלכלית מאשר ניהול אופרציית תפעול 
in-house. הוזלה זו בהוצאות תפעול מצמצמת את הפער בין חברות גדולות לקטנות, והיא 

מתבטאת בסופו של דבר גם במחירים המוצעים לצרכן. 
למה זה לא קורה אצלנו? הסיבות רבות. בדרך כלל, על מנת לייצר מהלכים שמשנים באופן 
של  התערבות  או  משמעותי  משבר  נדרש  מתרחשים,  מהלכים  לפיו  קוו  הסטטוס  את  ניכר 
הרגולטור. על מנת ליצור את המסלקה, נדרשה התערבות של הרגולטור, למרות שכל השוק 
ניתן היה לצפות שהמהלך יקרה מעצמו, אולם הנטיה של  נהנה מאוד מהתוצאה. לכאורה, 
השחקנים השונים לשמר את הפוזיציות שלהם מונעת את זה. כך גם עם הסידור והארגון של 
התשלומים לקופות גמל, פנסיה וביטוח )תקנות תשלומים( וכך גם עם הפרוטוקול האחיד. 
אנחנו שוק קטן מדי, עם מספר קטן של שחקנים גדולים. עובדה זו מקשה על התרחשותם 

של תהליכים אלו כחלק מהתפתחות טבעית של השוק וללא התערבות של הרשות.
בין  התחרות  את  ליישר  בענן,  התפעול  מרכז  הפעלת  את  לאפשר  יש  יצליח,  שהמהלך  כדי 

ולחייב את  השחקנים כדי למשוך כמה שיותר מתחרים חזקים לתחרות על הקמת המרכז 
החברות לשדרג את המערכות הקיימות או להצטרף למרכז.

גם    - יותר  ושירותי  יותר  מודרני  יותר,  תחרותי  יותר,  יעיל  שוק  נקבל  התהליך,  של  בסופו 
ללקוחות עם פוליסות ישנות. השלמת המהלך עד לתוצאה המצופה דורשת מהרשות מידה 

רבה של נחישות והשקעה, אך מדובר בנקודת פיתול שתשנה את פני השוק לשנים רבות.

B.P.O. Ltd "Make it smart" הכותב הינו מייסד *

בתחילת חודש נובמבר עשתה רשות שוק ההון את הצעד הראשון לעבר שינוי 
רגולטורי מהותי בתחום תפעול וניהול מוצרים פנסיוניים • מדוע הצעד הזה חשוב 

ומה צפויות להיות תוצאותיו? 

האם רשות שוק ההון תפצח 
את המלכוד?

בני שיזף 



עושים הכל כדי שהעובדים 
יהיו בראש שקט לגבי העתיד!

לפרטים חייגו 6752*

בנק הפועלים מציע ייעוץ פנסיוני ותכנון פרישה - מקצועי, 
אובייקטיבי ומקיף

הייעוץ הפנסיוני ייתנן בכפוף לתנאי הבנק. עלות ייעוץ פנסיוני לתכנון פרישה הינה בהתאם לקבוע בתעריפון הבנק. 
הבנק אינו יועץ מס. אין באמור כדי להוות התחייבות לחסכון בסכום כלשהו
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2020, כ-1,000,000 עובדים בישראל נמצאים בחל"ת או פוטרו ממקום  נכון לחודש אוקטובר 
בתחום  רבים.  בתחומים  רבות  השלכות  זו  לעובדה  חלחלה.  מעורר  הזה  המספר  עבודתם. 
הנפשי - לאחר פיטורין עלולה להתפתח תחושת חוסר נחיצות ויציאה לחל"ת מלווה בחוסר 
וודאות לגבי העתיד. בתחום הכלכלי – אי יציבות, דיכאון, תחושת חידלון, אי יכולת להתמודד 
בהתחייבויות כמו כלכלת הבית, החזרי הלוואות משכנתא ואיום על אובדן הבית. אלה רק מעט 

האירועים הפוקדים את הציבור. 
מצב זה מועצם בעיקר אצל עצמאיים בעלי עסקים קטנים. חלקם חי לאורך זמן מהיד אל הפה. 
סגירת העסקים בעקבות הכרזות על סגר הביאה לקריסה וסגירת עסקים עקב אי יכולת לעמוד 
בהתחייבויות כמו שכר דירה, ארנונה ומיסים עקיפים אחרים. קריסה זו מערערת את הביטחון 

הקיומי ומשליכה נפשית על בעל העסק ומשפחתו.
אני מניח שפתיח זה מוכר, ידוע ומובן לכל קורא. השאלה שאני מציג עם זאת, היא האם ניתן 
למזער סיכונים כלכליים הנובעים מאירועים חריגים, בין אם פוקדים אוכלוסייה רוחבית גדולה 

דוגמת מגפת הקורונה, ובין אם מדובר באירועים נקודתיים הפוגעים בעסקים יחידים.
התשובה שלי היא כן. אכן ניתן למזער סיכונים כלכליים, וזאת באמצעות גידור סיכונים.

 

הנחת היסודות להתמודדות עם משבר 
בלימודי יסודות הביטוח, בחלק היותר תיאורטי, עומדת השאלה האם הקיבולת הפיננסית של 
הפרט גדולה דיה כדי לספוג נזק או הפסד הנובע מאירוע ביטוחי או כלכלי כזה או אחר, ולאפשר 
לו שיקום בכוחות עצמו. מכאן מובן שככל שהקיבולת הפיננסית של האדם משמעותית יותר, 
יותר, הוא  יותר אדיש לסיכון. בקצה השני, ככל שהקיבולת הפיננסית של האדם קטנה  הוא 
ולכן  זו,  לשאלה  רבה  מחשבה  מקדיש  לא  הציבור  רוב  זאת,  ובכל  הסיכון.  את  לדחוק  שואף 
הריבון מחוקק חוקים ומחייב ביצוע של ביטוחים מסוימים, דוגמת ביטוח רכב חובה. הביטוח 
אובליגטורי ומיועד להגן כלכלית על נפגעי תאונות דרכים, לרבות הנהג הנפגע. כך גם חברות 
ביטוח דורשות ביטוח אחריות מקצועית כתנאי לקבלת סוכן לפעילות עמן, או ביטוח אחריות 
מקצועית לרופאים, מהנדסים וכדומה. חברות ציבוריות ואחרות דורשות ביטוחי קבלנים וצד 
ג' מקבלנים וספקי שירות, ולא ניתן לייבא ולייצר מוצרים ללא ביטוח אחריות מוצרים )ביטוח 
ללא אשם(. בתחום החיסכון ארוך הטווח קיימת פנסיית חובה קרנות השתלמות וקופות גמל. 
בשונה מדוגמאות אלה )וכמובן שקיימות גם אחרות כאשר מדובר בביטוח פרט כמו דירה או 
בית עסק ביטוח חיים או בריאות(, תמונת המצב שונה כאשר אין חובה ליצירת ביטחון עתידי 

במקרה של משבר, ויש לכך מספר סיבות. רובן נובעות מהיעדר ניהול סיכונים, מחוסר מהותי 
בהבנת הסיכון הכלכלי הנובע מאי גידור הסיכון או מאמירה כגון אין לי כסף לרכוש את הביטוח. 
כאמור, אי ההבנה מתחיל בכך שהאדם עמו אנו מדברים אינו מתייחס לקיבולת הפיננסית של 

עצמו, ולכך שבשעת משבר לא יוכל לשקם את עצמו.
הקשיים  את  החווים  פוטנציאליים  לקוחות  עם  קשר  ליצירת  ביותר  נכונה  בעיניי,  זו,  תקופה 
לו היית   " כוונתי לומר לפלוני "אמרתי לך..." או  ועומדים בפני שוקת שבורה. אין  הכלכליים 
שומע לי...", נהפוך הוא - כוונתי לתת תקווה. מבלי לומר דברים בהכללה גורפת, שיעור ניכר 
מהשכירים והעצמאיים לא נתנו דעתם שבמהלך החיים יש לצפות משברים כלכליים המחייבים 
היערכות מוקדמת להגעתם. אינני מתייחס רק לתקופה זו של משבר הקורונה. מדובר במצב 
העסק  בית  של  עסקי  כישלון  או  שכירים  של  במקרה  פיטורים  בעקבות  גם  להתרחש  שיכול 

במקרה של עצמאים. פגישה עם לקוח פוטנציאלי יכולה להיות עבורו גלגל הצלה.

תוכנית פרקטית להתמודדות עם משבר כלכלי
אמקד את גישתי לתחום הפרט ולא לתחום העסקי, זאת למרות שקיים דמיון מסוים באיתור 

הבעיות שבין הפרט לעסק.
מאות אלפי בתי אב נקלעו למצוקה כלכלית בתקופה זו, מי יותר ומי פחות. המצוקה יכולה לנוע 
בין מצב של היעדר יכולת להתמודד בהחזרי הלוואות ומשכנתאות ועד קושי בהזנת המשפחה. 
"השורדים" הם בתי האב שצברו הון המאפשר להם להמשיך ולהתנהל כלכלית תוך כדי שחיקת 
ההון הצבור. לעומתם, אלה שאין בידהם הון מוצאים את עצמם במצוקה כלכלית קשה, וכדי 
להמשיך את חייהם פונים למקורות אחרים לשם לקיחת הלוואות, תוך תקווה שהתקופה הזו 
תחלוף במהרה, תהא חזרה לעבודה, יתקבל שכר ויתאפשר להם להחזיר את ההלוואה. אולם, 
זו אוכלוסייה בדרגת סיכון גבוהה שתשלם את מחיר הכסף הגבוה ביותר ואף תקלע לסירוב 

לקבלת הלוואה.
במאמר זה אגע רק בנושא אחד שלדעתי חייב להיות מטופל כבר עכשיו כמעט בכל בית אב. 

הנושא הוא כלכלת הבית או כלכלת המשפחה. 
מוקד הבעיה בכלכלת המשפחה הוא מוקד ההוצאות. בעוד שתזרים ההכנסות ברור וכמעט 
ואין בו שינוי )בנקודת זמן נתונה(, הוצאות הבית רבות והדרך היחידה לאזן את המשוואה היא 
הוצאות  על  דיווח  נשכח  תמיד  כמעט  רבות,  משפחות  עם  שקיימתי  בשיחות  עליהן.  שליטה 
מסוימות מתוך שכחה או היסח דעת. ובכל זאת, כדי שהניתוח ייעשה כהלכה ועל אף שייתכן כי 

אחת מתופעות הלוואי הדומיננטיות של משבר הקורונה היא אי יציבות 
כלכלית • בתי אב רבים נקלעו למצוקה, ומתקשים לנהל את כלכלת הבית 

• הפתרון? רפלקציה, תיעוד ותכנון של ההוצאות וההכנסות

תכנון פיננסי הוליסטי 
בעת משבר הקורונה

רם אמית
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עולם החיסכון

מדובר בפעולה טורדנית, חייב לבקש את המשפחה לאסוף ולרשום את כל ההוצאות שבוצעו 
במהלך חודש ימים )לפחות(. כמו כן, יש לדאוג לקבל את דוחות כרטיסי האשראי כדי לזהות 
 - נזהה  דפי חשבון הבנק של שלושת החודשים האחרונים, דרכם  וכן את  פריסות תשלומים 
מעבר להוצאות השוטפות - גם חריגות ומשיכות יתר. לשם ביסוס ההכנסות, חשוב שיהיו בידנו 
תלושי שכר של שלושה חודשים אחורה לפחות, דבר שיסייע לבניית מאזן ההוצאות וההכנסות. 
כלכלת  תכנון  את  הזו  בעת  ומשמשת  פיננסי  תכנון  בתהליך  המקובלת  בסיסית  טבלה  אציג 

המשפחה.
נתוני המשפחה נכון למועד עריכת הבדיקה:

מצב רפואיעיסוקגילשמות בני המשפחה

אב

אם

ילד אחד

ילד שני 

ילד שלישי

ילד רביעי

נוספים

הוצאות חודשיות 
A )כמובן שניתן להוסיף(B הכנסות

סכום ההכנסה מקור ההכנסההוצאה בש"חהנושא
בחודש

שכר האבמזון

שכר האםהלבשה והנעלה

גורם אחרחוגים

שכר דירהתרבות

הכנסה משוק ההוןבידור, כולל מסעדות

הכנסה אחרתתקשורת

סה"כ הכנסות B טלוויזיה

רכב

מיסי בית ארנונה ועד בית

ביטוחים לפרט )רכב, דירה, חיים וכו'

חיסכון חודשי

הלוואות

משכנתא או שכר דירה או גם וגם

תמיכה בהורים או אחרים

מתנות

נוספות או אחרות

A סה"כ הוצאות חודשיות

הבדיקה המידית היא האם B גדול או קטן מ-A, כלומר האם ההכנסות עולות על ההוצאות.  אם 
כן, מצבה של המשפחה תקין כלכלית. במידה ו-A גדול מ-B, תפקיד המתכנן לזהות הוצאות 
ניתן לטיפול  קשיחות והוצאות רכות. ניתוח ההוצאות הקשיחות, כמו הלוואות ומשכנתאות, 
ע"י פריסה מחדש של ההלוואות ומחזור המשכנתאות, כשהמגמה היא הקלה בתזרים ההוצאה 
החודשית. מהלך זה יש בו כדי להקטין שיעורי ריבית לעיתים, אולם לפריסה ממושכת יותר יש 
עלות לא מבוטלת של תשלומי ריבית לאורך זמן. הדוגמה האחרת, המתייחסת להוצאות רכות, 
היא למשל הפחתה במספר חוגים לילדים, דחיית רכישות ביגוד ואפילו צמצום בסל המזון או 

במקום הקנייה. 
שיקוף  שדרך  אומר  מניסיוני  אולם  בהם,  הטיפול  ודרך  ההוצאה  סעיפי  לכל  אכנס  לא  אמנם 

ההתנהלות הכלכלית, ניתן לעזור למשפחות באופן משמעותי בתקופת משבר. 
נוספת חודשיים לאחר  נקודה חשובה היא שחובה לקיים עם המשפחה לפחות פגישה אחת 
ההוצאה  נתוני  נוספת  פעם  יוצגו  בפגישה  כאשר  לה,  שניתנו  ההמלצות  למימוש  הסכמתה 

החודשית השוטפת וניתן יהיה לזהות את השינוי. 
אסכם ואומר כי למתכננים פיננסים יתרון משמעותי בעת הזו. הם לא עוסקים במכירת מוצרים, 
אלא בבניית עתיד טוב יותר לציבור הנמצא היום במצוקה כלכלית, ושאינו יודע אם וכיצד ניתן 

להיחלץ ממצב זה. 

* הכותב הינו CFP N, מתכנן פיננסי מוסמך
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עולם העבודה

אחד הפערים הגדולים ביותר הקיימים במשק הוא בין ימי החופשה של מערכת החינוך לבין 
ימי החופשה ביתר המשק. פערי שעות העבודה היומיות בין מערכת החינוך לבין שאר המשק 
בעייתיים אף הם, ויוצרים אתגרים לא פשוטים בשוק העבודה, במיוחד להורים לילדים בגילאים 
צעירים. נתמקד כאן בפרה קדושה, או סוג של טאבו – החופש הגדול. בעוד בישראל כבר מזמן 
אין פרות קדושות וגם הצבא לא חסין מביקורת ומשינויים, מערכת החינוך ממשיכה להתנהל 
למורים/ות,  להורים,  לילדים,  משווע  עוול  גרימת  תוך  המדינה  קום  של  ארכאית  במתכונת 

לגננים/ות ולמשק בכללותו. 
נתחיל מהסוף – חובה לקצר את החופש הגדול ולחפוף אותו עם חגי תשרי. המציאות הכאוטית, 
אין  להם  כי  לילדיהם  סידור  למצוא  כדי  ימים  חודשיים  במשך  לתמרן  צריכים  הורים  שבה 
רבים  שבקיץ  לכך  מודעים  כולנו  שינוי.  לעבור  חייבת  בארסנל,  חופשה  של  צבורים  חודשיים 
ממקומות העבודה מוצפים בילדים שמגיעים, בלית ברירה, לעבודה עם הוריהם. האפקטיביות 
של העבודה בימים האלה - בואו נודה על האמת - היא מאוד נמוכה. אחרי שמבצע החופש 
למוסדות  וברינה  בדיצה  חוזרים  להורים,  הוקרה  ותעודות  בחוץ  הלשון  עם  מסתיים  הגדול 
החינוך עם תחילת שנת הלימודים והופ, תוך זמן קצר – מיני חופש גדול, חגי תשרי, וכל הסיפור 

מתחיל מההתחלה.  
משבר הקורונה גרם לתמורות משמעותיות בשוק העבודה בישראל. המגזר העסקי עבר דיאטה 
כפוייה, אשר התניעה תהליכי התייעלות שלא היו מתאפשרים בזמנים רגילים. גם אם המשק 
יחזור, הלוואי, להיקפי הפעילות טרום הקורונה, לא יוחזרו 100% מהעובדים. התברר שאפשר 
לבצע את אותה העבודה בכמות כוח אדם קטנה יותר. עסק שצריך עובדים, יעסיק אותם. עסק 
שלא זקוק לעובדים על מנת לבצע את משימותיו ולעמוד ביעדיו, לא יעסיק עובדים אם אין לו 
העבודה  ומקום  משמעותיות  תמורות  עובר  העסקי  המגזר  בעוד  בינתיים,  להם.  לתת  עבודה 
הפך להיות דבר חשוב ושאינו מובן מאליו, במגזר הציבורי עסקים די כרגיל. תמורות במערכת 

החינוך כתוצאה מהקורונה? עד כאן!

בור ההוצאות של אוגוסט
אין כמעט מקום עבודה בישראל שמאפשר לעובדיו חופשה רציפה, קבועה, שנתית, בת חודשיים 
ימים, כמו שמאפשרת מערכת החינוך. לא במגזר הפרטי וגם לא במגזר הציבורי. בהיבט הזה 

מערכת החינוך היא חריג, עולם בפני עצמו.
טענה  חצי  ולו  לי  אין   - מייד  נאמר  והגננות,  הגננים  והמורות,  המורים  עליי  שיתנפלו  לפני 
יותר  הרבה  מעריך  ישראל  עם  מבישה.  במשכורת  קודש  עבודת  עושים  באמת  הם  אליהם. 
ואני  וגננות  מורים  יש  במשפחתי  כן,  כמו  האחרונים.  הסגר  סבבי  שני  אחרי  עבודתם  את 
מכיר מקרוב את ההשקעה העצומה שלהם )כולל רכישת ציוד מכספם הפרטי( שכבר מזמן 
שבמהלך  בעובדה  גם  מכיר  אני  ילדינו.  מול  הפרונטליות  העבודה  בשעות  מסתכמת  איננה 

והוא חלק  זה התקבע  ליציאה לחופשה. מצב  השנה מוטלות עליהם מגבלות קשות באשר 
מחוליי המערכת. זהו מצב שהושרש בישראל מימים ימימה, אבל הוא לא גזירת גורל. הוא בר 
שינוי, רק צריך מנהיגות כדי לבצע את השינוי המיוחל, גם בקרב המדינה וגם בקרב מנהיגות 

העובדים. 
המערכת  את  לגייס  מנסים  ההורים  העצומים,  החופשה  ימי  פערי  עם  להתמודד  מנת  על 
להיכנס  יצטרכו  שלא  כדי   - רק  לא  אבל  וסבתא,  סבא  כלל  בדרך   - הקרובה  המשפחתית 
הקייטנות  תעשיית  פורחת  זו  בתקופה  מקוצץ.  שכר  תלוש  לקבל  או  חופשה  ימי  של  למינוס 
והבייביסיטרים/יות. הורים לילדים קטנים מוצאים את עצמם בסיטואציה השערורייתית שבה 
בחודש אוגוסט הם משלמים בפועל תשלום כפול לגן הפרטי. באוגוסט משלמים מחיר מלא 
ימים מחיר מלא של כמעט חודש! על הפטנט שנקרא  ועוד שבוע-עשרה  על שבועיים בלבד 
קייטנה. כשמדברים על יוקר המחייה, שוכחים לציין את מחירי הגנים הפרטיים, שהם הרבה 

מאוד פעמים סוג של משכנתא שנייה. 
את המדינה זה לא מעניין.  העיקר שהתקבע כאן השקר של חינוך חינם.  החופש הגדול מרחיב 
את הפערים בין אלה שיש להם אפשרות לממן קייטנות לילדים לבין אלה שלא מסוגלים לממנן 
או לשלם למטפלים/ות. בכל מקרה, תשומות העבודה בתקופת החופש הגדול יורדות בצורה 

משמעותית והמשק מאבד אלפי ימי עבודה. 

זה הזמן להרים קול מחאה
זוהי שעת כושר לטפל גם במצב אבסורדי זה. החופש הגדול לא כתוב בתורה ולא ניתן במעמד 
הר סיני. הציוד והמתקנים במוסדות החינוך בישראל השתדרגו בצורה משמעותית. היום יש 
גם  צריך  הקיץ.   בתקופת  גם  לימודים  לקיים  מניעה  כל  ואין  ישראל  בכיתות  חזקים  מזגנים 
להפסיק את יו-יו מריחת הזמן, שאחרי החופש הגדול, חוזרים לתקופה קצרה למוסדות החינוך 
ועד מהרה הלמידה נקטעת על ידי חגי תשרי, ושוב צריך למצוא סידור לילדים ולאבד ימי עבודה 

יקרים. אפשר, צריך וחובה לחפוף את החופש הגדול עם חגי תשרי. 
בישראל, במיוחד בתקופת הקורונה, אנו עדים להרבה מאוד מחאות. קשה להבין איך עד היום 

לא קם מהשטח קול זעקה ומחאה גדולה של ההורים וקריאה דחופה לשינוי.  
אני לא מדבר על מהלך חד צדדי כוחני של הכתבת עובדות, אלא על שינוי בהידברות ובהסכמה, 
שכולל גם מהפכה בתנאי השכר של המורים )חובה להגדיל את תלוש השכר בצורה משמעותית( 
והוספת כוח אדם למערכת. אלו מהלכים שלובים זה בזה. אין לנו כל עניין לשחוק את עובדי 
מערכת החינוך, אלא לחשב מסלול מחדש ולאפשר להחיות אלפי שעות עבודה אבודים, שלא 

לדבר על החיסכון הכלכלי להורים וכמובן גם לשיפור במצב הנפשי.

* הכותב הינו סמנכ"ל משפט וממשל באיגוד לשכות המסחר

הפער בין החופשות במערכת החינוך לימי החופש המוקצים בשוק התעסוקה הוא 
בין הכשלים החמורים של המשק הישראלי • עם התמורות שהביאה עמה הקורונה, 

עולה ההזדמנות להוביל לשינוי השיטה

בואו נשחט פרה קדושה - החופש הגדול

עו"ד שלומי לויה



רוצים לשמוע עוד?
פנו למוקד השירות שלנו: 076-8020400 

www.swiftness.co.il :או בקרו באתר המסלקה והרשמו לשירות

דיווח ממשק 
מעסיקים בקלות 

ובפשטות
באמצעות קובץ או 

באופן ידני

קישור 
לכל החברות 

המנהלות
בלחיצת
כפתור 

אפשרות 
לסליקה כספית
(העברות כספים) 
במקביל לדיווח 
(צמצום משמעותי 
בשגיאות בהיזונים)

ממשק
ידידותי ונוח

לצפייה בהיזונים 
וביצוע בקרות

מחיר 
משתלם: 
עלות דיווח
עד 1 ש"ח

לת.ז!

שירותי 
מידע למעסיק:

-

מידע פנסיוני על עובד נקלט 

דוחות מידע עבור טיוב 
מערכות שכר 

מידע על יתרות פיצויים
לרבות דוח רשמי

לרשויות המס

מעסיקים - כללי המשחק משתנים 
והמסלקה הפנסיונית כאן לשירותכם
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יחסי עובד-מעסיק כאתגר משפטי בצל הקורונה  

במאי האחרון, בית הדין האזורי לעבודה בבאר שבע דן בסכסוך קיבוצי בין חברת נמל אשדוד 
היה  לסכסוך  הרקע  החדשה.  הכללית  העובדים  הסתדרות  לבין  "החברה"(  )להלן:  בע"מ 
תאונה מצערת שהתרחשה במהלך פריקת מטען מבטן אוניה שעגנה בנמל אשדוד, אשר גרמה 
למותו של עובד נמל. כתגובה החברה זימנה לשימוע שני עובדים שנכחו במשמרת בה אירעה 
הוועד  העבודה,  מנהלי  לוועד  הדבר  נודע  כאשר  מהעבודה.  להשעותם  כוונה  מתוך  התאונה, 
הורה למנהלים לנקוט ב"בשביתת הקפדה", במסגרתה בוצעו שלבי פתיחת המשמרת באופן 
איטי "ומוקפד". כתוצאה מכך, חל שינוי מובהק בזמני ההמתנה בין תחילת המשמרת לתחילת 

העבודה בפועל, ונגרמו נזקים חמורים לבעלי וסוכני האוניות, לעובדי התפעול ולחברה עצמה.
השביתה נועדה להביא לשינוי בהסכם הקיבוצי המיוחד למנהלי עבודה תפעול בנמל, לפיו עובד 
טענו  העבודה  מנהלי  בלבד.   50% ולא  ההשעיה,  תקופת  לאורך  משכרו   100% ירוויח  מושעה 
הפחתת  מצדיקה  אינה  לתאונה,  אחראים  בהכרח  הם  שאין  למרות  להשעותם  האפשרות  כי 
מחצית משכרם בתקופת ההשעיה. על השביתה לא נמסרה הודעה כמתחייב על פי הוראות 
אישר  לא  העובדים  ארגון  של  הארצי  המרכזי  המנהל  והמוסד  עבודה,  סכסוכי  ליישוב  החוק 
וכן לצו  אותה. החברה עתרה למתן סעד הצהרתי לפיו העיצומים הינם "שביתה שלא כדין", 
שיורה על הסתדרות העובדים לגרום לכך שהעבודה תתבצע באופן תקין, ללא "האטות" או 

"הקפדות".
הסתדרות העובדים טענה, בין היתר, כי ההאטה היא "תוצאה של הנחיות והוראות הבטיחות 
כי  טענה  עוד  בתאונה".  העובד  של  המצער  מותו  בעקבות  החברה  הנהלת  ידי  על  שנקבעו 
סבירים".  אינם  ידה  על  שניתנו  הבטיחות  הנחיות  לביצוע  החברה  הנהלת  שדורשת  "הזמנים 
החברה מצידה טענה שמגבלות משבר הקורונה ואיסור ההתקהלות אילצו את מנהלי העבודה 
כללי  חלים  לא  כאשר  העבודה,  בשגרת  ואילו  עובדים,  של  קטנות  לקבוצות  תדריכים  לבצע 

הריחוק, התדריך מבוצע לכל העובדים ביחד.
בית הדין האזורי קבע כי בדין הישראלי לא קיימת הגדרה עקרונית למונח "שביתה", ומשמעות 
כללי  לעניין  שהועלתה  לטענה  באשר  הדברים".   להקשר  בהתאם  "להשתנות  עשויה  המונח 
ההתנהגות בעקבות משבר הקורונה, קבע בית הדין כי אמנם מקובל עליו ההסבר לפיו נדרשו 
מנהלי העבודה לפצל את התדריכים באופן שהאריך את זמן פתיחת המשמרת, אך אין בפניו 
החברתי"  "הריחוק  כללי  על  ההקפדה  של  המדויק  חלקה  מהו  להכריע  כדי  נתונים  מספיק 
בהתארכות הזמנים לפתיחת המשמרת. ואולם, ההשפעה של ההקפדה על הנחיות הבטיחות, 

שלא קשורות לנגיף הקורונה, באה לידי ביטוי כבר בחודשים מרץ ואפריל 20'.
בית הדין הגיע למסקנה כי העובדה שזמן פתיחת המשמרת "זינק" כלפי מעלה בחודש מאי 20', 
תומכת בטענת החברה כי העלייה בזמני פתיחת המשמרת נבעה כתוצאה מצעדים מתואמים 
שנקטו מנהלי העבודה, ולא מביצוע הנחיות הבטיחות של ההנהלה. בסיכומו של דבר, בית הדין 

הוועד  וכי  כל הצעדים הארגוניים שננקטו בחברה,  כי הסתדרות העובדים תפסיק את  הורה 
יבטל כל הוראה שניתנה בקשר לנקיטת השביתה, אשר יש בה כדי להביא לשיבוש העבודה 
בחברה. עניין זה, העוסק בשביתת עובדים, מציף שורה ארוכה של סיטואציות שמגיעות לפתח 

משרדנו מעת לעת מאז פרוץ משבר הקורונה בהיבטים משפטיים שונים. 

איך החקיקה יכולה להתמודד עם האתגר?
יפים לעניין זה דברים מתוך מאמרם של כב' השופט ע' מאור ועו"ד א' דגני  "בעיני שופט ועו"ד 
חדלות  ]חוק  החדש  "החוק  הדין:  עורך  העת  כתב  של   45 בגיליון  שפורסם  פירעון"  חדלות   –
פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח-2018 – הח"מ[ אינו מסוגל להתמודד עם משבר בסדר גודל 
כפי שאנו רואים במשק היום; משבר כלכלי אשר בעלי עסקים ויחידים לא יכלו לצפות אותו, 
ורק  או סובייקטיבית,  אובייקטיבית  מצדם,  תרומה  כל  ומבלי  כורחם  בעל  אליו  נקלעו  ואשר 

בשל מצב אובייקטיבי נקלעו למשבר פיננסי, ולחדלות פירעון". 
יותר מכל, ההשפעה  בהמשך הם מוסיפים: "המאפיין הייחודי של המשבר הנוכחי הוא, אולי 
ובתי  )גנים  החינוך  מוסדות  סגירת  ובעיקר  החברתי,  הריחוק  גזירות  של  הרחבה  הכלכלית 
של  והשבתה  לעבודה  לצאת  רבים  עובדים  של  האפשרות  מניעת  מכך  יוצא  וכפועל  הספר(, 
מרבית העסקים. קיימים מקרים שבהם גם כאשר כבר הוסרה המגבלה התעסוקתית וקיימות 
הקלות שונות, עדיין נמנע מאותם יחידים לחזור בפועל לתעסוקה מלאה, ולעיתים אפילו גם לא 

לחלקית, בשל אי פתיחתם המלאה של מוסדות החינוך".
משברים  עם  להתמודד  יודעת  לא  הקיימת  שהחקיקה  אותנו  מלמדת  המציאות  כן,  כי  הנה 
קיצון  במצבי  אחת  לא  עצמם  למצוא  עשויים  עובדים  וגם  מעסיקים  וגם  כלכליים,  מאקרו 
כך,  לאבסורד.  להוביל  עשויה  השגרה  לימי  שנועדה  הקיימת  ולפסיקה  לחקיקה  שהכפפתם 
נכונים הדברים לגבי חובות השימוע, טעמים לסיום יחסי עובד מעסיק, פיקוח של מעסיקים 
בעת עבודה מרחוק ועוד שורה ארוכה של מצבים הנובעים ממגיפת הקורונה והוראות החירום 

הכרוכות בה.
יש להניח לפיכך, כי חקיקת חירום או מדיניות משפטית שתדע להבחין בין סימפטומים הנובעים 
ממגיפת הקורונה לאלה המשתמשים בקורונה כתירוץ, תאפשר את שיטוח עקומת ההליכים 

הצפויים להציף את בתי המשפט ולהשפיע על המשק. 
ללא ספק אף תידרש בתקופה זו יצירתיות משפטית, שתחייב חשיבה מחוץ לקופסה. במידת 
הצורך, אין לחשוש גם מיצירת הלכות משפטיות שייצרו נורמות חדשות לתיקון עיוותים של 

המציאות הנוכחית. 

* הכותב הינו עו"ד ממשרד ג'ון גבע, הדר ושות' עורכי דין ומגשרים. משמש חבר ועדת הגנת 
הפרטיות בלשכת עורכי הדין

המציאות הדינמית וחסרת היציבות של משבר הקורונה מעלה אתגרים חדשים 
בפני עובדים ומעסיקים, ואלה מגיעים לדיונים משפטיים המחוללים שינוי בדיני 

העבודה • מה משמעות שינויים אלה לגבי העתיד?

עיון מחודש ביחסי עובד-מעסיק בצל הקורונה

עו"ד שלומי הדר

עולם העבודה
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לעובדים  הרלוונטית  בסוגיה  העליון  המשפט  בית  של  עקרוני  דין  פסק  ניתן  השנה  בתחילת 
ומעסיקים רבים: 

זכות הבחירה של עובד בתכנית פנסיונית אל מול אחריות המעסיק לבחירה זו )בג"ץ 2360/19 
– הסתדרות העובדים הכללית החדשה נ. לנדסברג ואח'(.

המקרה עסק בעובדת בחברה לשירותים עסקיים שבחרה כי ההפרשות הפנסיוניות עבורה יבוצעו 
לביטוח מנהלים שלא כלל ביטוח אובדן כושר עבודה. לימים, לאחר שהעובדת חלתה ואיבדה את 
כושר עבודתה, היא הגישה תביעה כנגד המעסיק בטענה שהיה חייב, למרות בחירתה, לבטח אותה 

בקרן פנסיה מקיפה, שכוללת באופן מובנה כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה. 
המקרה הציף שאלה משפטית מעניינת: האם עובד רשאי לבחור במוצר פנסיוני שאינו כולל 
ביטוח אובדן כושר עבודה? האם מעסיק חייב לכבד בחירה כזאת של עובד, או שאולי מוטלת 
ביטוח למקרה  פנסיוני הכולל  ביטוח  עליו חובה לבטח את העובד, למרות בחירתו, במסלול 

אובדן כושר עבודה?
לדיון בבג"ץ קדם הליך בבית הדין הארצי לעבודה. בית הדין הארצי מצא לנכון, לאור העובדה 
שמדובר במקרה עקרוני וחשוב עם השלכות מהותיות על התנהלות מעסיקים ועובדים במשק 

כולו, לצרף להליך גם את היועץ המשפטי לממשלה, ההסתדרות הכללית וארגוני המעסיקים. 
בית המשפט העליון אימץ, למעשה, את פסק הדין של בית הדין לעבודה ופסק לטובת המעסיק, 
רחבה  היא  כרצונו  פנסיונית  תוכנית  לבחור  העובד  זכות  עקרונית:  קביעה  קובע  שהוא  תוך 
ביותר, וכוללת גם את הזכות לוותר על כיסוי ביטוחי למקרה אובדן כושר עבודה. המעסיק אינו 
יכול להתערב בבחירה כזו, ואינו נושא באחריות לתוצאותיה, גם אם משמעות הדבר שהעובד 

נשאר ללא מקור הכנסה, כפי שאירע באותו מקרה. 

מהן ההשלכות העתידיות של פסק הדין?
ענה  לא  הדין  שפסק  לכך  מודעים  להיות  חשוב  יחסית,  הברורה  התחתונה"  "השורה  למרות 

על כל השאלות בתחום היחסים הפנסיוניים וחלוקת האחריות בין עובדים ומעסיקים ביחס 
לסוגיית ביטוח אובדן כושר עבודה של העובד. 

יחסית, שבה העובדת בחרה באופן  נדירה  המקרה של לנדסברג עסק בסיטואציה עובדתית 
קיימים  היום-יום  בחיי  עבודה.  כושר  אובדן  בביטוח  מבוטחת  להיות  לא  ומודע  אקטיבי 
תרחישים אחרים, שכיחים יותר, שבהם עובד יכול למצוא את עצמו לא מבוטח בביטוח אובדן 
כושר מספיק גם בלי שנתן הוראות מפורשות. למשל, מקרה שבו העובד לא רכש את הכיסוי 
בחוסר ידיעה, או בגלל טיפול שגוי של אחד הגורמים, שהם לא המעסיק, שמעורבים בתהליך 
רכישת הביטוח הפנסיוני, או מצב שבו היקף הכיסוי הביטוחי נמוך מרף מינימלי הנדרש בחוק.

אין מקום להניח שפסק הדין פוטר בהכרח את המעסיק מחובת מעקב או מאחריות במקרים 
כאלה.

שאלה חשובה אחרת קשורה להשפעת פסק הדין על פיצויי פיטורים: 
חוק פיצויי פיטורים נותן למעסיק, בתנאים מסוימים, פטור מהשלמת פיצויי פיטורים לעובד 
לפי השכר האחרון שלו. אחד התנאים הוא שהמעסיק רכש עבור העובד ביטוח אובדן כושר 

עבודה ברף מינימלי מוגדר. 
גם   )"14 סעיף  "הסדר  בכינוי  )שידוע  הזה  ההסדר  של  לתחולה  זכאי  המעסיק  יהיה  האם 
במקרה שבו לא נרכש ביטוח אובדן כושר עבודה ברף המינימלי הנדרש? לא בטוח שכך הם 

פני הדברים. 
שאלות כאלה ודומות ימשיכו ודאי להעסיק את בתי המשפט בעתיד. בינתיים, למרות המסר 
מקום  אין  שלהם,  הפנסיוניות  להחלטות  אחראים  עובדים  לפיו  הדין,  מפסק  העולה  הברור 
לכיסוי  הנוגעות  אלה,  החלטות  אחרי  ובקרה  ממעקב  לחלוטין  פטורים  שמעסיקים  להניח 

הביטוחי של העובד.  

* הכותב הינו עו"ד ויועץ פנסיוני - רול ייעוץ פנסיוני בע"מ

החוק מתיר לעובד חופש רב בבחירת תוכנית פנסיונית, גם כאשר מדובר בוויתור על 
כיסויים מסוימים שיוכיחו את עצמם בעתיד כהכרחיים • בהתחשב בזאת, האם יש 

לצפות כי תוטל על המעסיק אחריות בשל ויתור כזה של העובד? •  מקרה בוחן

האם מעסיק אחראי לבחירה שגויה 
של עובד בתכנית פנסיונית?

עו"ד שי עופרי
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בניגוד למקומות אחרים בעולם, המחייבים ֶחְברֹות שונות להצטרף לארגוני מעסיקים, החוק 
בישראל מתיר למעסיקים את זכות הבחירה, ולא כופה על עליהם הצטרפות לארגון מאגד 

שכזה. ובכל זאת, ארגוני מעסיקים קיימים גם בארץ. 
לקיומם.  הצדקה  יש  האם  לתהות  שלא  קשה   ,2020 שלהי  של  הדינאמית  המציאות  לאור 
על  הינה  ההוכחה  שחובת  הסתייגויות  מעט  לא  כוללת  אך  חיובית,  העקרונית  התשובה 

הארגונים.
הממשל,  מצד  ומשול  הפרד  של  פעולות  למנוע  כדי  מתאחדים  העובדים  שארגוני  כשם 
הכוח  את  אין  הבודד  למעסיק  בהם.  הצורך  נובע  ומכאן  מעסיקים,  בארגוני  גם  עושים  כך 
כלכליות  ועלויות  נוסף  עול  עליו  להשית  צפויה  כשהיא  גם  בכנסת,  חקיקה  מול  להתמודד 
לא מבוטלות. אבל אם מעסיקים יתארגנו ביחד במסגרת משותפת, יש להם דרך יותר טובה 

להשפיע על החקיקה שמשליכה עליהם באופן ישיר. 

האתגרים העומדים בפני ארגוני מעסיקים
ארגוני המעסיקים פועלים כיום בעיקר ברמת המאקרו, שמיטיבה עם כלל המגזר העסקי. כך 
למשל, אם ארגוני המעסיקים פועלים למען הפחתת מס החברות, הצלחה שלהם תבוא לידי 
ביטוי בשורת הרווח של כלל המעסיקים בישראל. ללא ארגוני המעסיקים שניהלו מו"מ קשוח 
ובלתי מתפשר, המגזר העסקי לא היה זוכה לקבל פיצוי אחרי מלחמות או מבצעים צבאיים. 
עסק בודד לא היה מצליח להשיג זאת. רק ההתאגדות היא שחיזקה את הכוח של המעסיקים. 
יחד עם זאת, אסור שארגון מעסיקים ייקפא על שמריו. הוא חייב להיות יעיל, שירותי וכזה 
שנותן ערך מוסף לחברים שלו. עליו לשרת את החברים ולעזור להם, ולא לשמר את המנגנון. 
הרבה  למשל,  כך  בו.  שחברים  לעסקים  רחב  שירותים  סל  להציע  המעסיקים  ארגון  על 
הרגולציה  בסבך  והכוונה  למידע  זקוקים  קטנים  עסקים  או  דרכם  בתחילת  עסקים  מאוד 
המידע,  את  להם  להנגיש  לדעת  אמור  מעסיקים  ארגון  האינפורמציה.  ושטף  והבירוקרטיה 

לתווך להם אותו ולסייע לצמיחת העסק.  
ארגון המעסיקים עומד בכל פעם לבחירה. היות ועל פי רוב החברות בארגון מעסיקים היא 
שנתית, אחת לשנה מתבקשים החברים לחדש את החברות ולשלם את דמי החבר. לעיתים 

מדובר בהוצאה כבדה )בהתאם לגודלו של העסק(, אך כך או כך מדובר בהוצאה וכל עסק 
רציני נדרש להחליט האם יש הצדקה להוצאה זו. 

כיצד משמרים חברים בארגון?
כללי אחד  אין ארגון מעסיקים  ענפי.  על בסיס שיוך  היא  לרוב, החברות בארגון מעסיקים 
ישראל; התעשיינים מאורגנים במסגרת התאגדות  שקולט אליו את כלל העסקים במדינת 
גם  וכך  נוספת  במסגרת  הקבלנים  אחרת,  התארגנות  במסגרת  המסחר  לשכות  אחת, 

המלונאים וענפי משק משמעותיים אחרים. 
שלהם  השירותים  סל  את  להרחיב  למדו  המעסיקים  ארגוני  ענפים,  לפי  החלוקה  אף  על 
של  רחבה  קשת  פני  על  מתפרשים  מעסיקים  ארגוני  כיום,  מאקרו.  בנושאי  גם  ולהתמקד 
פעילויות שמשרתות את העסקים, ובהן: ארנונה עסקית, רישוי עסקים, מס ועוד. כתוצאה 
מכך )אם כי מדובר בתופעת שוליים(, ישנם מעסיקים הנקשרים באופן ענפי לארגון מעסיקים 
אחד, אך בוחרים להיות חברים בארגון מעסיקים אחר - אליו אינם משתייכים ענפית - כיוון 
כפל דמי  ישלם החבר המעוניין  כזה  יותר. במקרה  טוב  שהארגון האחר מספק להם מענה 

חבר מתוך בחירה. 
ארגון מעסיקים חפץ חיים חייב כל העת לבחון את סל השירותים שהוא מציע לחבריו, לעדכן 
אותו ולהיות עם היד על הדופק. הגיוס של חבר לארגון מעסיקים הוא משימה קשה, אבל 
השימור של אותו חבר, שבא לידי ביטוי בחידוש החברות, הוא משימה קשה שבעתיים. אסור 
לנוח על זרי הדפנה ולחשוב שהתוכנית המוצעת היא הטובה ביותר. יש להיות בקשר שוטף 
עם החברים, להציע להם שירותים ולשמוע מהם מה היו רוצים לקבל. חייב לדבוק ברעיון 

שתמיד ניתן להרחיב את סל השירותים. 

מצב ארגוני המעסיקים בשנת 2020
בסוף שנות השישים של המאה הקודמת, הקימו המעסיקים את לשכת התיאום של הארגונים 
הכלכליים, מתוך ההבנה כי כוחם טמון בהצגת חזית מאוחדת. עם זאת, בשנה האחרונה חל 

ארגוני מעסיקים משמשים כגוף מתכלל המשרת את צרכיהם של ענפי תעשייה 
שונים מול הרגולטור והעובדים • השנה, ארגונים אלה ניצבים בפני אתגרים רבים 

ונדרשים להתאים עצמם למציאות חדשה

ארגוני מעסיקים בשנת 2020 - 
נקודת מפנה

עו"ד ונוטריון עופר יוחננוף 
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עולם העבודה

ארגוני המעסיקים. התאחדות התעשיינים פרשה מלשכת  את  פיצול שלכל הדעות מחליש 
התיאום )או בשמה העדכני נשיאות המגזר העסקי( והקימה יחד עם איגוד לשכות המסחר 
וארגונים נוספים את נשיאות העסקים והמעסיקים בישראל. לטענתם, הארגון החדש מייצג 
את מרבית העסקים בישראל, אך הארגון המתחרה מצהיר בדיוק את אותו הדבר. המציאות 
היא שקיימים כיום שני ארגוני מעסיקים שאינם מתואמים ביניהם, אינם מציגים חזית אחידה 
ונקלעים לעימותים ויריבות על רקע השאלה מי ארגון המעסיקים היציג. כך למשל, הארגון 
החדש הגיע להסדר מול המדינה וההסתדרות בעניין ימי הבידוד, אבל נשיאות המגזר העסקי 

מתנגדת לו. 
ניתן לעבוד  יש כתובת אחת שאיתה  גם לרגולטורים השונים, שכן  ארגוני מעסיקים טובים 
ולקבל התייחסות. הרגולטור לא מסוגל להגיע לכל החברות במשק כשהוא מעוניין לקדם 
מעורבות  תוך  מסודר  באופן  זאת  לעשות  מאפשר  למעסיקים  מייצג  גוף  של  וקיומו  מהלך, 
והוא  לעסקים,  הרגולטור  בין  כמתווך  למעשה  משמש  המעסיקים  ארגון  הרלוונטי.  הארגון 
וחושפת אותם  בין ארגונים מערערת את כוחם  מנגיש להם את המידע. קיומה של תחרות 
משבר  של  בעיצומו  מתרחש  כבר  שלדעתי  עניין   - הרגולטור  ידי  על  ומשול  הפרד  לבחינת 

הקורונה. 
הפרטנרים  הם  שכן  יציבים,  מעסיקים  ארגוני  של  בקיומם  מעוניינים  העובדים  ארגוני  גם 
ותנאים  זכויות  לעובדים  מעניקים  אלו  הסכמים  קיבוציים.  הסכמים  על  לחתימה  שלהם 
יציגים,  מעסיקים  ארגוני  בהיעדר  מינימלי.  רף  מציב  שכידוע  החוק,  שמעניק  מאלו  טובים 
יש לציין שדווקא לשכת המסחר  יוכלו לחתום על הסכמים קיבוציים.  ארגוני העובדים לא 
על  לחתום  מאד  ממעטים  במשק,  והמובילים  הגדולים  הארגונים  התעשיינים,  והתאחדות 
הסכמים קיבוציים. לדעתי, עובדה זו מעמידה בספק את זכותם לתבוע דמי טיפול ממי שאינו 
העובדים  וארגוני  המעסיקים  ארגוני  מתאחדים  בהם  מקרים  ישנם  בנוסף,  בארגונם.  חבר 

לקידום מהלכים משותפים מול הממשלה. 

מבט לעתיד

לסיכום, ארגוני מעסיקים לא הולכים לשום מקום וצפויים להישאר חלק חשוב בשוק העבודה 
העבודה. יחד עם זאת, הם חייבים להתעדכן, להתפתח ולבחון באופן תכוף את סל השירותים 
שהם מעניקים לחבריהם. האופציה לא לחדש דמי חבר או להתמקח על גובהם נמצאת בידי 
החברים, ולכן תזרים המזומנים של ארגון המעסיקים עלול להיפגע. ארגון המעסיקים קיים 
האדם  כוח  מבנה  את  להתאים  עסק,  כל  כמו  המעסיקים,  ארגון  על  שלו.  החברים  בשביל 
למשימות הנדרשות. החברים הופכים יותר ויותר תובעניים ודורשים עוד שירותים וסיוע, ועל 

הארגון לדעת כיצד לספק את הפתרונות הנחוצים. 
זה מסור גם  יום הדין של השביתה. כוח  הכוח הגדול ביותר של ארגוני העובדים הוא נשק 
למעסיקים, אם כי במשורה. מעסיקים אינם יכולים לתאם שביתה מחשש להפרה של דיני 

התחרות. הם גם לא נוקטים בהשבתות בדרך כלל, כי המשמעות היא פגיעה בעסקיהם. 
מעבר  להתעלות  המעסיקים  ארגוני  בראש  העומדים  את  מחייב  הקורונה  משבר  לטעמי, 
לשיקולי אגו. עליהם לדעת לעבוד יחד ולהגדיל את מנופי הכוח, אחרת הרגולטורים השונים 
יידעו להיכנס בין הסדקים ולהפעיל ביתר שאת מדיניות הפרד ומשול. גם ההסתדרות יודעת 

להריח חולשה של ארגון מעסיקים ולנצל אותה לצרכיה. 
העומדים בראש ארגוני המעסיקים נבחרו על ידי החברים כדי לשרת אותם בצורה המיטבית. 
הם לא נבחרו כדי להשיג כסף, כבוד וכוח. האתגרים שמציבה הקורונה מחייבים להתגבר על 

המפריד וללכת ביחד. 

* הכותב הינו מומחה ליחסי עבודה, דיני עבודה וניהול סיכונים בעולם העבודה. לשעבר 
היועץ המשפטי ומנהל המחלקה למשפט עבודה בהתאחדות התעשיינים בישראל

שולחים הודעת וואטסאפ
למספר 03-9076010

*יש לשמור קודם באנשי הקשר

או לוחצים כאן <

קליק וזה עובר

ומקבלים מידע מקצועי ועדכונים חשובים, ללא עלות!
העדכונים יסייעו לכם לעבור את משבר הקורונה עם הרבה יותר הנאה וערך

WhatsApp-מצטרפים לעדיף ב

איך מצטרפים?

http://bit.ly/2RhXzcJ
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בראשו של כל אדם התופס עצמו כמחזיק ברצונות, שאיפות ומטרות וכן כבעל אחריות כלפי 
עסק או משפחה, ודאי נוכח לעתים קרובות החשש מפני היקלעות למצב של נבצרות, כלומר 
גובר במיוחד  בוודאי  זה  או מחלה. חשש  אירוע  רכוש בעקבות  או  בריאות  על  איבוד שליטה 

בתקופה זו, בה משתוללת מגפת הקורונה. 
נבצרות,  בעקבות  שהתרחשו  אחרים  ורגישים  מורכבים  למצבים  ער  היה  הישראלי  המחוקק 
וברוח התפיסה כי אדם יכול וצריך לקבוע בעצמו את עתידו וגורלו, נולד לאחר דיונים רבים כלי 
משפטי לניהול סיכונים, המאפשר לאדם לשמר שליטה בענייניו גם במקרה של נבצרות. שם 

הכלי המשפט הזה הוא ייפוי כוח מתמשך. 

מהו ייפוי כוח מתמשך?
החלטות  לקבל  כשיר  שאינו  אדם  בשם  לפעול  היחידה  הדרך  זה,  משפטי  כלי  שנוצר  עד 
בקשר לגופו או לרכושו )הנקרא בלשון החוק: "חסוי"(, הייתה במינוי אפוטרופוס. זהותו 
של האפוטרופוס אושרה על ידי בית המשפט ללא הוראות מקדימות של החסוי, ללא מתן 
בגופו  ואפילו  הפרטיים  בנכסיו  בעסקו,  הנעשה  על  לשלוט  יכולת  וללא  לרצונותיו  ביטוי 
וחתימה  הסכמה  שדורש  רפואי  טיפול  אבות,  לבית  העברתו  ניתוחים,  לביצוע  )אישור 

וכיו"ב(.
מינוי אפוטרופוס )תהליך ארוך, יקר וכפוף להנחיות בית המשפט והאפוטרופוס הכללי במשרד 
בהיעדר  שגויה  החלטות  לקבלת  עסקים,  לקריסת  רכוש,  לאובדן  לעתים  מוביל  המשפטים( 
ובני  תלויים  בקרב  בהירות  וחוסר  מחלוקות  קרובות  לעתים  מעורר  ואף  העסק,  עם  היכרות 

משפחה. 

למי מתאים ייפוי כוח מתמשך? 
עריכת ייפוי כוח מתמשך מתאימה לבגירים )מעל גיל 18( המעוניינים להותיר הוראות מפורטות 

לגבי זהות האנשים שיטפלו בענייניהם, כאשר לא יוכלו לטפל בהם בעצמם. 
ייפוי הכוח המתמשך מאפשר לקבוע מראש את אופן הטיפול הרצוי להם, וכן לנסח הוראות 
משפחה,  )קרובי  רלוונטי  צד  לכל  המתייחסות  ומקצועיות,  אישיות  סוגיות  לגבי  מפורטות 

חברים, שותפים, עסקים וכיו"ב( באופן פרטני. 
על המנטרה לפיה אף אחד לא יודע מה נגזר על עתידו ומה יהא גורלו אפשר להרחיב ולהביא 
עמדות פילוסופיות, להציף שאלות של מוסר, סוגיות כלכליות ועוד. על יסוד אי ודאות זו וזיהוי 
הצורך לצמצם סיכונים,  בוחרים אנשים לערוך לעצמם פוליסות לביטוחי חיים, אובדן כושר 
רצונות  ליישום  אין באלו כדי לספק מענה  זאת,  ובכל  ועוד.  עבודה, תאונות אישיות, בריאות 
כדי  הכרחי  משפטי  כלי  הוא  מתמשך  כוח  ייפוי  המבוטח.  של  גורליות  החלטות  להחליף  או 
לספק פתרון  כולל אל מול הסיכונים הצפויים במצב של נבצרות. עריכת ייפוי כוח מותנית בכך 

שהממנה מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של מתן ייפוי כוח מתמשך, ולכן ייפוי כוח 
זה יש לערוך כאשר האדם צלול בדעתו.

כיצד זה מתבצע?
)או  הגורם  את  בעצמו  בוחר  אשר  ממנה,  בין  הנערך  משפטי  מסמך  הוא  מתמשך  כוח  ייפוי 
שעליהם  כוח,  מיופי  ובין  כלשהי,  לנבצרות  ייקלע  וכאשר  אם  בענייניו  יטפלו  אשר  הגורמים( 

לפעול על פי הנחיות הממונה. 
לאחר בחינת הצרכים והרצונות של הממנה )הנלמדים מתוך ניתוח מעמיק שאנו נוהגים לערוך 
למשל  הכוח,  בייפוי  השימוש  בעת  לצוץ  שעשויות  משפטיות  ומגבלות  רצונות  צרכים,  לגבי 
בניהול עסקים ורכוש(, ייפוי כוח נערך ונחתם בפני עורך דין, שאין לו עניין אישי בייפוי הכוח 
ועבר הכשרה מקצועית מיוחדת בתחום זה, והוא עורך דין מוסמך מטעם האפוטרופוס הכללי 

במשרד המשפטים. 
הממנה יכול לתת במסגרת ייפוי הכוח גם הנחיות מקדימות, למשל כי במצב של זקנה או חולי 
יועבר לבית אבות או למוסד רפואי כזה או אחר, או לקבוע כי תחת נסיבות מסוימות מיופה 
הכוח ישכיר או יעמיד למכירה את ביתו של הלקוח ויעביר את התמורה המתקבלת למי שהורה 
הממנה במסגרת ייפוי הכוח המתמשך. כמו כן, יכולות להינתן הנחיות בנוגע להעברה של כספים, 

השקעתם, ניהול עסקים, מכירתם וכיו"ב. 

כיצד לבחור את מיופה הכוח?
מיופה הכוח נבחר לרוב על סמך יחסי אמון וקרבה לממונה )למשל: קרוב משפחה או חבר(, 
ניהולי אם  ניסיון  ניסיון מקצועי )דוגמת עורך דין, רואה חשבון או בעל  או בשל מומחיות או 
נדרש ניהול עסקים(. הממנה יכול להחליט על מינוי מיופה כוח יחיד או על מספר מיופי כוח. על 
הממנה לקבוע אם מיופי הכוח יפעלו בצוותא או בנפרד, מהי חלוקת הסמכויות ביניהם ומהו 
היקף הסמכויות של כל מיופה כוח. כמו כן, הממנה רשאי לקבוע בייפוי הכוח, כי מיופה הכוח 
יהא זכאי לשכר. במקרה זה, עליו לקבוע את היקף שכרו של מיופה הכוח. בנוסף, מיופה הכוח 

זכאי להחזר עבור הוצאות סבירות שהוציא במהלך מילוי תפקידו. 
עריכת ייפוי כוח מתמשך אינה עניין של מה בכך, ורצוי כי ייפוי הכוח המתמשך ותוכנו ייבחנו 
מכלול  ראיית  תוך  גורמים(,  מספר  של  שילוב  )לעתים  מקצועי  גורם  בסיוע  ראש,  בכובד 
ליישם  שיש  הנכון  המתווה  וקביעת  סיטואציה  לכל  המיטביים  הפתרונות  בחינת  הסיכונים, 

במקרים אלו במקרה של נבצרות. 

* הכותבים הינם עורכי דין ממשרד ג'ון גבע, הדר ושות' עורכי דין ומגשרים
** האמור בכתבה זו אינו מהווה תחליף לייעוץ משפטי

בתקופה זו, בה מלווים אותנו חששות בריאותיים ניכרים, טבעי כי יגבר החשש 
מפני איבוד שליטה על גופנו או רכושנו ויציאה לנבצרות • ייפוח כוח מתמשך 

הוא כלי משפטי שנועד לתת מענה למצב זה בדיוק

נבצרות עם נוכחות

הזווית המשפטית

עו"ד ג'ון גבעעו"ד שלומי הדר
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מתאים לקהל הרחב
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ְקֶהיָנה"  י ָבִנים ִתּ ֵנּ "ָאבֹות ָאְכלּו ֹבֶסר ְוִשׁ
)ספר ירמיהו, פרק ל"א, פסוק כ"ח; ספר יחזקאל, פרק י"ח, פסוק ב'(

אנו, קהילת סוכני הביטוח, משלמים על טעויות של אחרים. 
ענף הביטוח בתחום הבריאות והסיעוד עובר שינויים רבים בעשור האחרון, בטענה שהכול מונע 

מחובת האחריות כלפי ציבור המבוטחים.
הבריאות  ועדת  כיו"ר  יואל  הביטוח.  סוכני  בלשכת  ואנוכי  זיו  יואל  כיהנו   2013-2017 בשנים 
והסיעוד ואנוכי כסגניתו. תקופה מאתגרת, תקופה ארוכה של ישיבות, קבלת טיוטות שהגבנו 

עליהן, חלקן התקבלו וחלקן לא עד לרגע פרסום החוזר.
הצלחנו רק בשני נושאים:

ניתוח מניעה - על כך קיבלה ועדת הבריאות אות הוקרה מעדיף. כיסוי חשוב שהמודעות  אליו לא הייתה קיימת. כיסוי שהיה קיים רק בשתי חברות ביטוח. הסברנו ונתנו דוגמה 1
בנושא גילוי הגן BRCA1 של אנג'לינה גו'לי ודרך פעולתה למנוע את התפרצות המחלה על ידי 
ניתוח מניעה - כריתה ושחזור שד, כריתת רחם, שחלות, חצוצרות - כל מה שמומלץ מהגניקולוג 

למען השגת המטרה.
כתבי שירות - נותרו בודדים: אבחון מהיר, רפואה משלימה, רופא מלווה לכל חברה שם  הכיסוי שונה אך התוכן דומה.2
קשה מאוד לשבת בישיבות ולשמוע את כל התלונות על ציבור סוכני הביטוח - טענות על דפוסי 
עבודה שליליים, על מכירת פרמיות ולא כיסוי נדרש. האם כולנו עובדים כך? כיצד הכל החל? 
פניות הציבור בפיקוח על הביטוח קיבלו כמות גדולה של תלונות וכאשר המספרים גדלו, החל 

הפיקוח לבדוק את הסיבה לתלונות. התוצאה הייתה רפורמה.

כל לימון ניתן לסחוט ללימונדה.
ההתפתחות  המבוטח,  צרכי  בלימוד  מרתק  פרק   - הצירוף  לחוזר  בכפוף  לעבוד  נדרשים  אנו 
והשינויים בחייו, ליווי אישי לצרכיו; הפקת דוח מאתר הר הביטוח, שהוא כלי מדהים שמשקף 

את כל עולמו של המבוטח בתחום הסיכונים. חשוב לציין: הדוח הוא עבור כל מבוטח בנפרד.
אנו נדרשים להחתים על נספח ה' - נספח שמשמעותו נתינת הרשאה להיכנס לאתר הר הביטוח 
ולהסביר  לסכם  ללמוד,  עלינו  הדוח  את  כמובן(.  מוקלטת  )שיחה  בטלפון  הסכמה  לקבל  או 
למבוטח מה יש לו וכיצד ניתן לממש את זכויותיו, ובמקביל מה חסר לו. הכנת תיק לוקחת כמה 

ימים טרם הפגישה.
לעיתים הגילויים מרעישים ומרתקים, לפעמים הם מאכזבים. חייבים להבין שאנו אמונים על תיק 
המבוטח. במידה ומבוטח לא מוכן לקבל את המלצתנו לשדרוג, חשוב לתעד ולשמור את החלטתו.

היכן הרעה החולה עליה אנו, ציבור הסוכנים, משלם )תורת הגמול(?
לשכת סוכני הביטוח הקימה צוות לאיתור אתרים מתחזים בראשותו של מ"מ הנשיא וסגנו, 
ליאור הורנצ'יק. בצוות אנו מונים ארבעה סוכנים ויועץ משפטי. אנו מטפלים בתלונות של סוכני 
ביטוח ששולחים אלינו אירועים מקולגות שמנסים להעביר את המבוטחים שלהם לפוליסות 
חדשות, חתימות בדיגיטל על מינוי סוכן ללא הסבר וללא הסכמה, ובחלק מהמקרים התגלו 

חתימות מזויפות. מה למעשה מציעים המוקדנים בשיחות הטלפון?
 הבטחות שווא של הנחות שניתנות ממשרד האוצר ומדינת ישראל.

 ביטוח חדש ובו כיסוי לנגיף בעל הכתר ששמו קורונה.
בעיית המוקדים קשה במיוחד. יושבים בהם חבר'ה צעירים שלעיתים אני תוהה אם רק אתמול 
המוקדן/מוכרן סיים צבא בסיירת נבחרת כמצטיין – ממש מלח הארץ, והיום הוא מנהל תסריט 
שיחה שהוא יודע שהתוכן שלה לא אמין, אך עליו לעמוד ביעדים, שהרי הטיול הגדול מתקרב 

והוא מתחיל לארוז.
אנו עדים לשיחות טלפון שהדעת אינה יכולה לקבלן ולהכיל. ומה המוטיב החוזר בשיחות? אך 

ורק הוזלת עלויות. אין מילה אחת על הצורך של המבוטח, תוכן הכיסוי ומצב בריאות.
הרי לנו, סוכני הביטוח, לוקח כמה ימים לקבל את כל החומר ולהכין תיק. אנו לומדים אותו 
ומסכמים. בשיחות שמתבצעות על ידי מוקדנים הכול נעשה בתוך כמה דקות ומיד התוצאה: 

הורדת פרמיות. כיצד הם עושים זאת? כמה אפשרויות:
מעבר לפוליסה אחידה מוותיקה. כאן נמדדת איכותו של הסוכן, היות ולא כולנו מסכימים  להעביר את המבוטח ולבטל את זכויותיו בפוליסה הוותיקה. אנו לא רואים לנגד עינינו את 1

המכירה החדשה, אבל המוקדן כן, משום שעליו לעמוד ביעדים יומיים.
העברה מפוליסה אחידה לפוליסה אחידה בחברה אחרת. מבוטחים לא תמיד רוכשים  הראשונה. 2 לשנה  גבוהה  הנחה  נותנים  והמוקדנים  שירות,  וכתבי  נספחים  הרחבות, 
התוצאה היא חיסכון משמעותי בשנה הראשונה בפרמיה, אך מה בנוגע לכיסויים? ממש ציני 
לנצל חוסר ידע של המבוטח ולתת לו הרגשה שהסוכן שאמון על תיקו גובה פרמיה גבוהה. שום 

נושא מקצועי לא תשמעו בשיחות ההזויות שאנו חוקרים במסגרת צוות אתרים מתחזים.
הפגיעה במבוטח במעבר מפוליסה ותיקה לפוליסה אחידה מתבטא בכמה כיסויים: אפשרות 

בחירת רופא, קיבוע הפרמיה בגיל 65, פיצוי לניתוח, פרמיה קבועה ומצב בריאות.
הכותרת  את  מכיר  המבוטח  הטבות.  לו  מעניק  שהאוצר  שמאמין  הציבור  תמימות  ניצול  זהו 

'ביטוח בריאות' ולא את התוכן שברשותו שנמכר לו על ידי סוכן ביטוח בעל רישיון.
ביטולים של טופס ההשוואה שגרם לזליגה וטוויסטינגים רבים של פוליסות מחברה לחברה 
רק ביום הקובע, נפגשים עם השינוי ה"כאילו חסכוני", אבל שומו שמיים והאזיני ארץ: המוקדן/

מוכרן נמצא אי שם בהודו בסדנת ויפאסנה לנפש וכאן בארץ מתרסקת נפש.
רוב השיחות לא מתבצעות בכפוף להוראות הפיקוח על הביטוח. רק השבוע שמענו שיחה ובה 

כמה כשלים: 
 לא מבקשים רשות לנהל שיחת מכירה. 

 לא מסבירים שזו שיחת מכירה.
 אין מספר טלפון לחזרה. 

 נלקחים פרטים של כל בעלי תעודות הזהות באותה משפחה ממבוטח אחד בלבד. 
 לא מבקשים אישור להיכנס להר הביטוח.

 משתמשים ברשימות מאגרי לקוחות )נגד החוק(.
 מדברים בשם חברות הביטוח.

 מדברים בשם הפיקוח על הביטוח.
 מבטיחים הנחות בגובה של 80% עד 90%. ממש פילנתרופים.

ברור שלא ניתן לנהל סוכנות ביטוח בדרך כזו. הרי אנו מפוקחים ועלינו למלא אחר הוראות 

סוכני הביטוח מתמודדים בכמה חזיתות שמאיימות לכרסם בגמול הכספי לו הם ראויים 
מתוקף היותם מקצועיים ובעלי תחושה של שליחות • ורדה לבקוביץ בסקירה מקיפה על 

המכשולים שבדרך ועל הפתרונות שיותירו את הסוכנים רלוונטיים לרוח התקופה

תורת הגמול

ורדה לבקוביץ
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ותקנות. לכן, על כל מהלך, על כל שינוי - אנו ציבור הסוכנים משלמים ונשלם בעתיד. )תורת 
הגמול(.

צוות אתרים מתחזים עוסק בחקירות מאוד עמוקות, את חלקן פרסמנו, חלקן עוד בתהליך, 
חלקן מנהלתיים וחלקן פליליים.

במשך מספר שנים אנו מנסים לשנות את המיצוב שלנו למקצוענים והוגנים. אנו נמצאים ברגע 
הקובע,  שבו המבוטח זקוק לנו. בזמן האחרון אנו מוכיחים את זה בשטח: בשריפה הגדולה 
ובעולם,  בארץ  הקורונה,  שבתקופת  רבים  ולעסקים  לנזקים,  שגרמו  העזים  בגשמים  בצפון, 

הוכחנו מיהו סוכן ביטוח מקצועי ואמין.
הרשתות  בכל  אותנו.  אוהבים  לא   - כלכלה  עיתוני  טלוויזיה,  תכניות  הישירים,  של  פרסומים 
החברתיות שתולים אנשים שאינם סוכני ביטוח והם ניזונים מדיונים פנימיים. האם זה לטובתנו?

יש אין ספור טעויות ועל כך כולם משלמים. 
עליהם  מתלונן  שהציבור  אמון  וחוסר  כשלים  על  יקר  מחיר  משלמת  הביטוח  סוכני  קהילת 

בשנים האחרונות.
דו"ח של רשות התחרות שהתפרסם כולל אי דיוקים רבים בנושא והוא כולל כותרות כגון "כפל 

ביטוח וביטוח משלים".
וכותרת  תוכן  לקרוא  מאכזב  כך  כל  נושאים.  באותם  המדינה  מבקר  דוח  פורסם  לאחרונה 

שהציבור לא מבין את המשמעות, אך מאמין לתקשורת. לעיתים זו פגיעה בלתי הפיכה.
2020, התבשרנו על שינויים חדשים  בכנס הבריאות ה-17 של עדיף, שנערך ב-28 באוקטובר 

שעתידים לתת תוקף לעבודתנו.
יכולת  ואת  ההגנה  את  לציבור  להחזיר   - ומרענן  חדש  שינוי  עימה  הביאה  חדשה  רפורמה 
הבחירה האישית, קל וחומר נתינת אפשרות ויכולת לכל אחד לרכוש ביטוח אחיד. מי שירצה 

יחליט בעצמו אם הוא מעוניין ברחבות נוספות.
הממונה על שוק ההון, ד"ר משה ברקת, סקר את כל התוצאות והמהלך של הרפורמה מפברואר 
2016, ובפירוש אמר כי לא ניתנה אפשרות לשדרג פוליסות ותיקות, שהזנחנו אותן, ציבור שלם 
נכנס לתוקפו חוק  ועל כך הערכתי המלאה. בנוסף לרפורמה,  נפגע עם ביטול כתבי השירות 

ההסדרים וחוק הצינון. הכול כלול.
עוד אמר ד"ר ברקת, שהכותרת כפל ביטוח לא מדויקת, אלא יש יתר ביטוח ויש חסר ביטוח, וזו 
אמירה שבלבלה את הציבור. אנו בצוות אתרים מתחזים הבנו את הניצול באמירה כפל ביטוח 
בשיחות הטלפוניות מול הציבור וההמלצות חסרות המקצועיות שניתנו למבוטחים ואשר גרמו 

לנזקים רבים, חלקם בלתי הפיכים.
מלוא הערכה על חזרת כתבי השירות למדף בכפוף לצרכי המבוטח. זו חדשה מרעישה, גולת 

הכותרת, שמוכיחה את הצורך הממשי של קשת המבוטחים בסרגל הגילאים.
מדוע בוטלו רוב כתבי השירות? הטענה הרווחת בפיקוח היא שאנו, סוכני הביטוח, לא עזרנו 
הפיקוח  להפריד.  ניתן  שלא  החבילות  בתוך  שולמו  רק  והפרמיות  השירות,  כתבי  את  לממש 
קיבל תלונות ובדק מימושים שהוכיחו את טענת הציבור, לצערי הרב, וכאן אנו משלמים על 

חוסר מקצועיות.
כולנו קיבלנו שיחות טלפון  מהמבוטחים החל מחודש יולי 2016 למתן פתרון לקשת של בעיות 
רפואיות ופרה-רפואיות, ולכולם השבנו שאין כיסוי ושזו החלטת הפיקוח. הציבור כעס בטענה 

שזו פגיעה בדמוקרטיה. לצערנו, כבלו את ידינו, אך בקרוב נשוחרר לחופשי.
דוגמאות בולטות של פגיעה בציבור: 

 משדר קרדיולוגי בפוליסה היה בתוספת של  1.9 שקלים לחודש. כתב השירות בוטל והמבוטח 
משלם 300 שקלים מנוי ועוד כ-2,000 שקלים על משדר חד פעמי, בחלק מהמצבים המבוטח 
ביטל את פוליסת הבריאות היות ולא עמד בתשלומים של פוליסה ושל מנוי למשדר הלב. הוכח 

לכולם שהפתרון לחולה לב שזוהי מחלה כרונית לא ניתן מהקופה והמשלים.
 ילדים בעלי צרכים מיוחדים.
 אמבולטורי לחולה מאובחן.

 כל נושא השיקום והאחזקה לאחר אירוע כמו מרפא בעיסוק, דיאטנית, מכון כושר ועוד.
 ביקור רופא הפך בעקבות הקורונה לרופא אונליין. 

המהות במכירת ביטוח בריאות היא כלי למימוש בזמן תביעה, ובפיקוח על הביטוח הבינו זאת 
היטב ומשנים את הכיסויים.

ביטוחים משלימים – לא כפל ביטוח
הביטוחים המשלמים, שלא ניתן להשוותם לביטוח פרטי, אך מופיעים בכל דו"ח  בקצרה על 

ושוב מטעים את הציבור כשהם מוגדרים כפל ביטוח. 

ראשית, לא מחויבים לגילוי נאות. 
ההרחבות של הקופה הינן תקנון שמשתנה מעת לעת ללא הודעה לעמית הקופה. רק ברגע 
הקובע ניתן לדעת מה בכיסוי במושלם ומה בהרחבה של הפלטינום, זהב, שלי ועוד הרחבות 

של הקופות לאומית ומאוחדת.
אני עמיתה בקופת חולים כללית וברשותי כללית מושלם בלבד.

 ב-2012 חל שינוי מהותי בבדיקות לגילוי מחלת הסרטן. הבדיקות עברו לכללית פלטיניום, 
כך שאם לא נרכש כיסוי כללית פלטיניום, אין כיסוי לבדיקות לגילוי הסרטן. מי ידע על זה? אין 

גילוי נאות ואין הודעות SMS על שינויים, כך שאין הגנה על עמית הקופה.
 בחלק מהניתוחים נראה שגובה ההשתתפות העצמית בגין ניתוח הוא המחיר של הניתוח. כאן 

חוק ההסדרים פוגע בציבור האזרחים.
 הפרמיה בגין מס בריאות היא אחוז מסוים מההכנסות, ועוד פרמיה בגין המושלם ועוד פרמיה 
זקוקים להרחבות  אנו  נעלם. מדוע  בגין הפלטיניום. מה התוצאה? משוואה שעדיין חסר בה 
של הקופות שעדיין לא מכסות את כל שיטות הפרוצדורות המתקדמות  ודורשות השתתפות 
ועדיין הכיסוי לא מלא כפי שניתן לקבל  נרכוש?  ולא קבועה? כמה רבדים עוד  עצמית שונה 

בביטוח הפרטי ללא השתתפות עצמית.
בדקתי את גובה ההשתתפות העצמית של אותו ניתוח ואותו מנתח בכמה בתי חולים. גילתי 
משום  וזאת  שקלים  ל-5,000   800 בין  היא  העמית  לתשלום  העצמית  ההשתתפות  הפתעה: 
שהניתוח מתבצע בבית חולים אחר. זה חוקי  לחלוטין היות וחוק ההסדרים קובע שהתשלום 

יבוצע לכל גורמי הניתוח דרך בית חולים. אבל מי יודע את זה? 
מהרגולטור  לחלוטין  שונה  הבריאות  משרד  של  הרגולטור  כיצד  היא  מתבקשת  הכי  השאלה 
שלנו, שהוא הפיקוח על הביטוח. כל שינוי שנעשה בתיק המבוטח היום, אפילו שינוי כתובת, 
דורש הודעה למבוטח - סוג של שבב  פנימי שעוקב אחרי התיק וזו פעולה מבורכת. במושלמים 

אין חובה על דיווח לעמית הקופה.
הממונה, ד"ר משה ברקת, הכריז בכנס הבריאות ה-17 של עדיף שהוא אחראי רק על לקוח 
אחד ואנו הסוכנים מתחלקים בלקוח הזה. הלקוח הוא אזרחי מדינת ישראל. אמירה מחייבת 

ומוכחת כל יום.
ממלכתי.  בריאות  לחוק  המשך  יהיו  שהמושלמים  החלטה  ולקבל  בנושא  דיון  לקיים  חייבים 

הצענו זאת עוד טרם הרפורמה של פברואר 2016.
הרי הוכח שהבסיס לא מספיק ולכן הורחב למושלם ושוב הורחב - לפלטינום. כמה רבדים עוד 
צריך, וגם שלושתם לא מספקים בגלל ההתוויות הקשות והפרוטוקול המנחה וחוסר התאמה 

לטכנולוגיות המתקדמות.
אמרה  ביטוח  מבטחים  במנורה  הבריאות  תחום  ומנהלת  למנכ"ל  משנה  קרמר,  אורית 
 בפאנל התביעות, בו השתתפנו בחודש שעבר בכנס הבריאות של עדיף, על נושא המושלמים

NICE TO" HAVE" לטיפולים של קשב וריכוז, היריון. את כל הנושאים המורכבים בבריאות 
נשאיר לביטוח בריאות פרטי. 

שליחות ומקצועיות
רפורמה  בעקבות  הציבור.  של  רצון  שביעות  ומחוסר  מתלונות  מקורה  רפורמה  לסיכום, 
ותקנות עבודה, ישנם כשלים שגם עליהם מתלונן הציבור. התוצאה היא שינויים חדשים חדים 
וחלקם קיצוניים עבור כולם. אנו חייבים לשמור על מיצוב שמנו ועיסוקינו כסוכנים, על יושרה 

ומקצועיות.
קצרת  זמינה,  עבודה  שמחפש  סוכן,  רישיון  נטול  מוקדן  באמצעות  המכירות  את  לבטל  צריך 
טווח, ללא התחייבות ומקצועיות למבוטח שרכש דרכו את הפוליסה ואמור להיפגש עמו ביום 

הקובע.
ביטוח מורשה מקצוען  ידי סוכן  על  ביטוח רק  במקביל, אני מצפה מהציבור שידרוש לרכוש 
ידי הפרמיה שהמוקדן מציע לו  יעריך את עבודתו לא על  יכולות לנהל את תיקו ואשר  ובעל 
בשיחת טלפון, אלא בדיוק להיפך - על ידי ההגנה ברכישת כיסויים מתאימים ואפשרות מימון 

עתידי לאחר בדיקת צרכיו.
מלבד השליחות, כדי להיות סוכן ביטוח נדרשת מקצועיות שמתאימה לרוח התקופה. אם לא 

נתמקצע, נישאר מאחור ולעיתים נאבד את העיסוק שלנו. 
.HEALTH סוכן ביטוח אשר מוכר ביטוחי בריאות דובר שפה ששמה

מנכ"ל   ,MDRT סוכנים  במועדון  חברה  וסיעוד,  בריאות  בתחום  מומחית  הינה  הכותבת   *
משותף בחברת עולם הבריאות וחברה בצוות אתרים מתחזים של לשכת סוכני ביטוח 
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שגרת קורונה

שנת 2020 שונה מקודמותיה במאה ה-21. אני מכנה אותה "שנת המטוטלת". למה מטוטלת? 
בשל תנועתה מצד לצד בין שני קצוות, בטווח שיכול להיות רחב מאוד. ובכל זאת, בין כל תנועה 
מקצה אחד לשני נמצא האמצע, וככל שהזמן עובר טווחי התנועה של המטוטלת מצטמצמים 
שני  בין  חיים  אנו  הקורונה  בתקופת  ובכן,  אלינו?  קשור  זה  איך  האיזון.   - למרכז  ומתקרבים 

קצוות טווח התנועה של המטוטלת, ומנסים גם אנחנו להגיע לאיזון ככל שעובר הזמן.
 – "חופש"  לכנות  החלנו  הופעת הקורונה  נמצא חופש כמעט מוחלט, שרק עם  בקצה האחד 
בבוקר,  לקום  הייתה  שלנו  השגרה  ועוד.  בילויים  נסיעות,  פגישות,  עבודה,  פעילות,  חופש 
להתארגן, ללכת למשרד, לשהות בו שעות רבות ולחזור לפעילויות החברתיות או משפחתיות. 

מאפייניה של שגרת טרום הקורונה:
1 נסיעות אל ומן המשרד, חניה, או שימוש בתחבורה ציבורית.

2 אינטראקציה בין עובדים.
3 שגרת עבודה הכוללת שירות לקוחות, פגישות עבודה וישיבות צוות.

בכל  הקיצוני  והשינוי  הריחוק  ההסתגרות,   - הקורונה  בתקופת  החיים  נמצאים  השני  בקצה 
אספקט של חיינו למעשה. נגיף הקורונה, שעדיין נמצא איתנו, הכתיב מציאות שונה מזו שהיינו 

רגילים להתנהל בה - לא עוד שגרה, או לפחות לא כמו זו שהכרנו.

איך השינוי מתבטא בשגרת העבודה?
השגרה החדשה, אם בכלל ניתן לכנותה כך, שונה, מורכבת ובהחלט מאתגרת.

כפי  השעון",  "לפי  עבודה  קיום  על  מקשה  מהבית  לעבוד  האילוץ  האדמיניסטרטיבי,  בהיבט 
שהם  מהבית  שעובדים  רבים  מעובדים  לאחרונה  שמעתי  במשרד.  פיזית  בנוכחות  שקורה 
"עוברים" ליד המחשב בכל מיני שעות, לאו דווקא שעות המשרד, ומציצים במייל כדי לבדוק 

האם יש משהו דחוף או מעניין.
שינוי נוסף נוגע לעצם סביבת העבודה, כשעובדים רבים נמצאים בסביבה "מאולתרת", במחשב 
)נייח או נייד( שנמצא בפינת האוכל או באחד החדרים בבית. אלו אינם חדרי עבודה מסודרים 
ומאורגנים, ופעמים רבות העבודה בהם אינה נוחה. כמו כן, ישנן מגבלות טכנולוגיות הנעוצות 

בהיעדר מכשור הקיים במשרד, דוגמת מדפסת, חיבור אינטרנט יעיל, תוכנות מסויימות ועוד.
בעקבות  יותר  תובענית  משפחתית  סביבה  עם  מתמודדים  רבים  עובדים  האנושי,  בהיבט 

נוכחותם של ילדים בבית בעת שבתי הספר סגורים.
המטוטלת בצד הזה מביאה איתה לחץ נפשי,  עצבות וצורך במשמעת עצמית גבוהה.

איך השינוי מתבטא אצל עובדים?
ישנם עובדים שהמעבר לעבודה מהבית - בין אם מלא או חלקי - מתאים להם. הם מקבלים 
פתרון לצורך להתארגן עם הילדים בבוקר, חוסכים את זמני הנסיעות ומבצעים עבודות בית 
שונות "תוך כדי". מטלות בית יומיומיות קצרות כמו הפעלת מכונת כביסה, תלייה או שטיפת 
בהכרח  לא  כי  אם  יותר,  לנזילה  הופכת  מהבית  העבודה  וכך  לבין,  בין  לבצע  אפשר  כלים 

אפקטיבית יותר.
במציאות המשרדית, כשעובד רוצה לעצמו הפסקה, הוא יכול לגשת לפינת הקפה, לפגוש חבר 
או חברה בדרך ולהחליף כמה מילים. כשנמצאים בבית, ההפסקות מוקדשות לטובת עבודות 

הבית הקלות והזריזות.

מצד שני, ישנם עובדים שעבודה מהבית אינה נוחה להם, בעיקר משום שיכולת הריכוז שלהם 
אם  בין  בבית,  הנמצאים  נוספים  משפחה  בני  יש  אם  בין  הפרעות.  יש  כאשר  בבית  נמוכה 
באינטראקציה  הצורך  בשל  ובעיקר  במשרד  שיש  ברמה  אינם  בבית  הטכנולוגיים  האמצעים 

אנושית, דבר שהיו מורגלים אליו טרום הקורונה.

איך השינוי מתבטא אצל מעסיקים?
האדם  בכוח  לצמצם  רבות  לחברות  גרמה  הקורונה  תקופת  רבות.  נכתב  מהבית  עבודה  על 
תחזוקה  הוצאות  במשרדים,  ולחסוך  עסק(  בניהול  ביותר  הכבדות  )שהן  השכר  והוצאות 

ותשלום דמי נסיעות.
חשוב שחברות המאפשרות לעובדיהן לעבוד מהבית יעשו מאמצים לספק להם את האמצעים 

הטכנולוגיים הנדרשים כגון מחשב, מסך, עכבר, מדפסת וחיבורי אינטרנט מהירים ויציבים.
עבודה מהבית דורשת אמון רב בין העובד למנהל משום שהיא אינה נעשית בשעות קבועות ועל 
כן אינה בהכרח מדידה. בנוסף, כלי הניהול העומדים לרשות המנהלים מוגבלים. הזום מספק 
מענה מוגבל, אך העברת המסרים הדו-מימדית מקשה על תקשורת מקיפה יותר, המתבססת 
גוף. חשוב שמנהלים יאפשרו לעובדים להתנהל במגבלות הנתונות, תוך תמיכה  גם על שפת 

ועידוד. הסיטואציה אינו נוחה ופשוטה לאף אחד. 

ומה הלאה?
בשגרה הישנה, מרבית העובדים עבדו מהמשרד בשעות קבועות, לעיתים ארוכות - זו המטוטלת 
הנמצאת בקצה הימני. בשגרה החדשה, בתקופת הקורונה, מרבית העובדים עובדים מהבית, 

בשעות שאינן בהכרח קבועות ומסודרות – זו המטוטלת הנמצאת בקצה השמאלי.
הקצה  עם  המתאים  האיזון  יימצא  הימני,  הקצה  לעבר  לנוע  תשוב  המטוטלת  תנועת  כאשר 
להיעשות  יכול  השילוב  מהבית.  עבודה  עם  מהמשרד  עבודה  ישלבו  ומעסיקים  השמאלי, 

לסירוגין, בימים קבועים, או לפי סידור שבועי מראש.
דיגיטלית, צפוי  והתקשורת מול הלקוחות, המתבססים כרגע על תשתית  גם באופי העבודה 
להמצא איזון. אם לפני הקורונה רכישות באינטרנט ומשלוחים היוו נתח שוק קטן יחסית בארץ, 
ובתקופת הקורונה הם חוו עלייה מטאורית ותפסו את נתח השוק המרכזי )חברת UPS לדוגמה 
דיווחה על עלייה של 40% לעומת תקופה מקבילה בשנה קודמת(, אזי שלאחר הקורונה, גם כאן 

תימצא נקודת האיזון. 
הרצון לאינטראקציה אנושית יחזיר אנשים לרחובות, לחנויות ולקניונים כדי לממש את החופש 
לצאת, לרכוש, למשש ולעבור את חווית הקניות - ממש כמו שרבים מאיתנו ירצו לחזור למשרד, 

להיפגש עם אנשים ולעמוד שוב מול לקוחות.

לסיכום, 
בין אם אנחנו בצד ימין של המטוטלת ובין אם אנחנו בצד שמאל – כל אחד יבחר לעצמו מה 
הפעילות בשני צידיה של המטוטלת, חשוב שנזכור לפרגן, להעצים ולתמוך במי שנמצא בצד 

השני שלה, שכן כולנו נשאף לאיזון, וחשוב שנגיע אליו כשאנחנו מחוזקים ואופטימיים.

* הכותבת הינה יועצת ארגונית מומחית בענף הביטוח, המצויה בענף מעל 30 שנה

ההסתגלות לאילוצי הקורונה הובילה עסקים רבים לשנות את צורת עבודתם, 
ולהעביר את עובדיהם לעבודה מרחוק, שהביאה עמה קשיים שונים. לשינוי זה 

בשגרת העבודה יהיו השלכות גם על האופן בו נעבוד בעתיד • על תנועת המטוטלת 
שבין שגרת העבודה הישנה לזו החדשה

כשהמשרד עבר הביתה 

גיליה משולם
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שגרת קורונה

מפליגים בדמיונות בין שתי ערים מדהימות
חשבתי שמיציתי את פריז... אז חשבתי. 

בגוף  טמונה  התשובה  מבחינתי  בפריז'?"  ב-'אמילי  "צפית  אחת:  לא  אותי  שאלו  לאחרונה 
הרביעית  בפעם  כבר  כשנשאלתי  אך  להודות,  יש  לי,  קרץ  לא  פשוט  המילים  צמד  השאלה. 

חשבתי לעצמי שאולי כדאי לנסות ולהבין על מה כל המהומה. 
אף  שעל  קיטש,  נוטף  אמריקאי  שמאלץ  נטפליקס.  היוצר  מבית  סדרה  היא  בפריז"  "אמילי 
זאת הפכה ללהיט על. אפילו אני מצאתי את עצמי בשעות הלילה המאוחרות צופה בה בהנאה 

צרופה. אותי היא קנתה. "הזוי", חשבתי לעצמי, "איך זה ייתכן שאני מתחברת לז'אנר הזה?" 
מניחה  אני   ."Suits" לשם  העונה  אמריקאית  סדרה  בעוד  לצפות  התחלתי  זו  לסדרה  במקביל 
שחלקכם צפיתם בסדרה הזו. סדרה די ישנה שבעבר גם כן הייתה הצלחה די מסחררת, אך כיום 
בעיניי היא קצת מיושנת ודי צפויה מראש. למרות זאת, אני צופה בה בהנאה רבה. כך מצאתי את 

עצמי מדלגת בין שתי הסדרות לסירוגין. "כרמית, זה כבר מוגזם. לאן הדרדרת? מה קורה לך?". 
לאחר ניתוח קל ומחקר, הבנתי את הסיבה שנשאבתי כל כך לשתי הסדרות. במילה אחת - 
אסקפיזם. "אמילי בפריז" מצולמת בלוקיישנים עוצרי נשימה בפריז. הצילומים כל-כך סוחפים 
שהצופה חש כאילו הוא נמצא שם פיזית, במעין פנטזיה מטורפת בה הצופה חווה את החוויה 
כמעט כפי שהגיבורה חווה. תחושה זהה מתעוררת בצפייה בסדרה "Suits", המצולמת בלב 
וחשה כאילו אני שם, מטיילת  מנהטן המדהימה. באופן אישי, כשאני צופה בה אני מדמיינת 

בשדרות בין גורדי השחקים העצומים וחיה את הריגוש שהעיר מעניקה.
סביר להניח שאלמלא תקופת הקורונה, "אמילי בפריז" לא הייתה הופכת ללהיט עולמי. תקופת 
זוויות  שואלים?  אתם  מדוע  בזמן.  בול  ממש  סטאר,  דארן  הסדרה,  ליוצר  "נפלה"  הקורונה 
הצילום פנורמיות ומדהימות, וכך ניתן לפנטז  על רחובות פריז באופן המוחשי ביותר. את אותן 
התחושות חשתי עם מנהטן של Suits. הצפייה בסדרות מתחברת לכמיהה של הצופה לטייל 
לאן  ושאין  מחנק  לחץ,  מרגישים  רובנו  זאת.  מאפשרת  שאינה  הקורונה,  תקופת  בעת  בחו"ל 
לברוח. אנחנו חולמים על לטוס ולהרגיש עולם אחר או אווירה אחרת, והדמיון מאפשר לרבים 

הלהתמודד עם התחושה שהכל סוגר עלינו. 

איך זה קשור לעולם הביטוח?
לאחרונה נשלחות לסלולרי שלי הודעות אס אם אס רבות עם הצעות מגוונות: בדיקת התיק 

מגיבה  אני  לכולן  וכו'.  ההון  שוק  לרפורמות  חיים  ביטוחי  התאמת  עלויות,  הוזלת  הביטוחי, 
כלאחר יד:  "לא מעניין, נקודה! עוד הודעה אחת מני רבות". החלטתי לבדוק עם חבריי איך הם 
מתייחסים להודעות אלה, והאם הם מנצלים את ההצעה וממשיכים איתה הלאה. מסתבר כי 

רובם, כמוני,  מתעלמים.
לאנשים לא פשוט היום מבחינה כלכלית. רבים חושבים פעמיים לפני שהם רוכשים דבר מה 
או  פוליסות  ביטולי  עם  להתמודד  מאתגר  יותר  אף  לכן,  החיוני.  לרמת  הוצאות  ומצמצמים 

מכירת פוליסות חדשות בתקופה זו.

מכירת פוליסות ביטוח היא עניין מורכב. ביטוח הוא תחום יבש, אפור ולא מוחשי. כמו כן, הוא 
לעיתים מעורר קונוטציות שליליות )מקרה פטירה, מקרים רפואיים, תאונות אישיות, מחלות 
קשות(. לכן לטעמי, צו השעה מחייב להשתמש בשיטת מכירה שתתאים לרגשות הלקוח וצרכיו 
קבלת  מנגנון  עובד  כיצד  להבין  ניתן  זו,  שיטה  באמצעות  המודרך.  והדמיון   NLP-ה שיטת   -
ההחלטות של הלקוח, לזהות את צרכיו ולהוביל אותו לקבלת החלטות מושכלות באמצעות 
הדרכת הדמיון. כדי ליצור השפעה חזקה ועוצמתית, כדאי אף לנסח תיאורים חושיים מפורטים 
רכישת  של  החשיבות  את  ויבין  האמיתיים  לצרכיו  יתחבר  הלקוח  זה  באופן  להדמיה.  בנוסף 

המוצר הביטוחי.

והבנו  בית  שיעורי  שעשינו  לאחר  אליה  מגיעים  אנו  מכירה,  לפגישת  ללכת  מתכננים  כשאנו 
מהם הצרכים האמיתיים והנכונים עבור הלקוח. ובכל זאת, אנו עלולים להיתקל כבר בפתחה 
כדאי  לכן  סבלנות.  מחוסר  או  המאתגרת  מהתקופה  שנובעת  חשדנות  באווירת  הפגישה  של 
בחיוך  להתחיל  הוא  קטן  טיפ  וטובה.  נעימה  אווירה  ליצור  תהיה  שלנו  הראשונית  שהמטרה 
מהימן ומאיר פנים, להביע את הרצון הכנה לסייע ללקוח ולהבטיח לו הגנה ביטוחית מקסימלית. 
האמינו בכך והקרינו זאת ללקוח - כך הוא יחוש נינוח ובטוח, וכן כי הוא נמצא בידיים טובות. 

החשיבה  את  למנף  תדעו  אם  נוספות.  שעות  עובד  שלנו  הדמיון  זו  בתקופה  יקרים,  סוכנים 
הזו, ללא ספק  דווקא בעת  והדמיון המודרך בשיחות המכירה שלכם עם הלקוחות  החיובית 

היקפי המכירות שלכם יגדלו. כך תהיה תחושת סיפוק אצלכם ובקרב לקוחותיכם,
ואני אמשיך לדלג לי בין מנהטן לפריז.

* הכותבת הינה מומחית בהכשרת רפרנטיות ושיפור תהליכי עבודה

חוסר היציבות הכלכלית המאפיין את תקופת הקורונה הופך מכירת פוליסות ביטוח 
לאתגר קשה במיוחד • על אתגר זה אפשר להתגבר באמצעות שימוש בכלים נכונים, 

שימשכו לקוחות לעבר קבלת החלטות מושכלות 

מנהטן או פריז? - הדרכת הדמיון 
ככלי מכירתי עוצמתי 

כרמית אפרמיאן
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לסיקור ומצגות הכנס

תודה
על כנס מוצלח בפעם העשירית!

עדיף מודה לכל המרצים, המנחים, חברי הפאנלים המקצועיים, 
המומחים ונותני החסות

וכמובן תודה ליותר מ-1,000 מעסיקים שתרמו להצלחת הכנס


