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ביטוח | פנסיה | פיננסים

אותם האתגרים

מציאות אחרת
המציאות החדשה מעמידה את הסוכנים 
בפני מכשולים שגורמים להם לחשוש 

לעתידם  אבל דווקא העידן החדש פותח 
בפניהם הזדמנויות רבות שכדאי להם 

לאמץ  זה הזמן להשתנות

מגזין מיוחד 
לרגל ועידת הסוכנים והיועצים ה-13
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ועידת הסוכנים והיועצים ה-13
יום ג'
8.6 רווחיות | חדשנות | מקצוענות

אירוע היברידי
היכל התרבות, איירפורט סיטי

חינם

שיון
 רי

לבעלי

קופות 
גמל

בית השקעותילין לפידות

בית השקעותילין לפידות

*תכנית הכנס נתונה לשינויים | צילומים: מיה טנר, רמי זרנגר, פאביאן קולדורף, בועז צרפתי, מיכל סלע, עופר חג'יוב, ליאת מיה לומברוזו, עמית אילוז מנשרי, אייל גזיאל, סיון פרג', סם יצחקוב, דוברות רשות שווק ההון, ענבל מרמרי, גל חרמוני, יח"צ הראל, יונית אגרון

תכנית הוועידה

מנחה: כפיר לוי, מנכ"ל עדיף תקשורת

08:00 התכנסות, רישום וכיבוד קל

09:00 דברי פתיחה: 
כפיר לוי, מנכ"ל עדיף תקשורת

09:10 פאנל: מערך ההפצה - אתגרים מול הזדמנויות 

מנחה: דורון הורנפלד, בעלים של פרמיום סוכנות לביטוח
אורי אומיד, מנכ"ל שלמה ביטוח 

עומר דגני, סמנכ"ל שיווק ומכירות ילין לפידות
איתי ברדה, יו"ר קוואליטי - בית סוכן מקבוצת הפניקס

יוסי מנור, יו"ר מטה MDRT אירופה ואוקיאנה; נשיא לשכת סוכני ביטוח לשעבר
זיו ורטהיימר, סמנכ"ל, מנהל חטיבת הפיננסים, הכשרה חברה לביטוח

09:50 לחפש, למיין, לדעת - כלים דיגיטליים לעסק קטן וגם גדול 
PIL מורלי דורי, מנכ"לית ומייסדת

10:00 פאנל: מ-9 יוצא 7 - איך ייראה שוק הפנסיה החדש?

מנחה: ירון שמאי, יועץ פנסיוני, שותף במשרד הייעוץ גונן את גלזנר
ענת כנפו תבור, סמנכ"ל קרן הפנסיה ותפעול, אלטשולר שחם גמל ופנסיה

עמית אורון, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת חיסכון ארוך טווח, מגדל
ביטוח;  כלל  טווח,  ארוך  חיסכון  חטיבת  מנהל  למנכ"ל,  משנה  ארנסט,  משה 

מנכ"ל כלל פנסיה וגמל
גיל פישמן, משנה למנכ"ל הפניקס פנסיה וגמל, קבוצת הפניקס

מוטי לוי, סמנכ"ל מעסיקים בהראל פנסיה וגמל בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים

10:40 מעצבים את עולם ביטוח הבריאות מחדש
עו"ד שרונה תושייה-פישר, מנהלת תחום בריאות, מגדל

10:55 דגשים עיקריים בצירוף לביטוח אבדן כושר עבודה
עו"ד עדי בן אברהם, היועץ המשפטי ללשכת סוכני ביטוח

11:05 ניהול קהילה - איך עושים זאת נכון?
ארז שלו, מנטור עסקי

11:15 ריאיון 1X1 עם גילעד אלטשולר 
מנכ"ל ובעלים, אלטשולר שחם

Launch It Capital מראיין: שחר רון, מנכ"ל קרן הון סיכון

11:35 הפסקת קפה וכיבוד 

11:50 ריאיון 1X1 עם אודי אביטל 
SMI – Smart Money Investments יו"ר

FUNDER מראיין: אודי אלוני, מנכ"ל ומייסד משותף

12:00 פאנל: אופוריה בשווקים - עד מתי? 

FUNDER מנחה: אודי אלוני, מנכ"ל ומייסד משותף
אמיר כהנוביץ, כלכלן ראשי הפניקס-אקסלנס, קבוצת הפניקס
ניר גביש, מנהל תחום השקעות כספי עמיתים, מנורה מבטחים

רונה יוסף, סמנכ"לית, מנהלת אגף השקעות, איילון חברה לביטוח

12:30 כלכלת המחר 
ואיך תוכלו להרוויח ממנה בתיק ההשקעות מהיום

קרן דנציגר, מנכ"לית הראל פיננסים ניהול השקעות

12:45 מור קופות גמל - השנה שהייתה ומבט לעתיד 
ריאיון משותף עם אורי קרן ואורי קיסוס,

שותף ומנהל השקעות ראשי במור גמל ומנכ"ל מור גמל 
מראיין: כפיר לוי, מנכ"ל עדיף תקשורת

13:00 ריאיון 1X1 עם אוהד מעודי
סגן בכיר לממונה, מנהל חטיבת ביטוח כללי, סוכנים ומטה, 

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
מראיין: כפיר לוי, מנכ"ל עדיף תקשורת

13:15 זרקור לעתיד: הצטרפות למוצר ועדכון מוצר 
תהליך ממוכן במסלקה

עמיר טל, מנכ"ל המסלקה הפנסיונית

13:30 ארוחת צהריים קלה

13:50 פאנל: הסוכן כמנוע דיגיטלי של הענף

הביטוח;  בעולם  והחדשנות  הטכנולוגיה  בתחום  ומומחה  יזם  פלד,  ירדן  מנחה: 
בעלים אריסטו - נגיעות זהב דיגיטליות

טל לנגביץ, סמנכ"ל, מנהלת תחום דיגיטל וחדשנות, מנורה מבטחים
נדב פסנדי, ראש החטיבה הפיננסית, אדקיט מחקר וייעוץ 

 B-linked עו"ד אבישי אבנר, סוכן ביטוח ובעלים של
MEDIWHO ,יובל ארנון, מנהל חטיבת הסוכנים

14:20 פאנל: סוכני הדור הבא: מהקליטה ועד הפרודוקציה

מנחה: יובל פנקס, מרצה, מאמן ויועץ מקצועי לסוכנויות ביטוח
חיים אילוביץ, מנכ"ל חיים-יונט סוכנות לביטוח, מקבוצת יונט

טל דן, מנכ"ל ISSUE, יועצת ארגונית לסוכנויות ביטוח, 
מרצה ומלווה לפיתוח עסקי

עדי בלום, סוכנת דור המשך
סתיו כהן, סוכן ביטוח, קוואליטי

More Value אלירן נביזדה, סוכן ביטוח, מנכ"ל משותף

14:50 פיזור
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 בית הכשרה חברה לביטוח בע״ השקעה מנצח 

EST INVEST  פוליסת החיסכון הטובה בענף, 

הכי טובה לסוכנים!

מציגה מהפכה בשירות
 בית הכשרה חברה לביטוח בע״ 

בסט ניהול בזמן אמ 
המאפשר ללקוחותיכם 
מעקב, ניהול ומעבר בין 

מסלולי השקעה
באמצעות האפליקציה

בסט שירו 
דסק סוכנים ייעודי 

עבורכם וזמין במענה 
אנושי לכל שאלה

 8553

בסט  פעול
מערכת הפקת פוליסות 
דיגיטלית חדשנית קלה, 
נוחה לתפעול ומהירה 

במיוחד

בכפוף לתנאי החברה והפוליסה

ועידת הסוכנים והיועצים ה-13
יום ג'
8.6 רווחיות | חדשנות | מקצוענות

אירוע היברידי
היכל התרבות, איירפורט סיטי

תכנית הוועידה

מנחה: כפיר לוי, מנכ"ל עדיף תקשורת

08:00 התכנסות, רישום וכיבוד קל

09:00 דברי פתיחה: 
כפיר לוי, מנכ"ל עדיף תקשורת

09:10 פאנל: מערך ההפצה - אתגרים מול הזדמנויות 

מנחה: דורון הורנפלד, בעלים של פרמיום סוכנות לביטוח
אורי אומיד, מנכ"ל שלמה ביטוח 

עומר דגני, סמנכ"ל שיווק ומכירות ילין לפידות
איתי ברדה, יו"ר קוואליטי - בית סוכן מקבוצת הפניקס

יוסי מנור, יו"ר מטה MDRT אירופה ואוקיאנה; נשיא לשכת סוכני ביטוח לשעבר
זיו ורטהיימר, סמנכ"ל, מנהל חטיבת הפיננסים, הכשרה חברה לביטוח

09:50 לחפש, למיין, לדעת - כלים דיגיטליים לעסק קטן וגם גדול 
PIL מורלי דורי, מנכ"לית ומייסדת

10:00 פאנל: מ-9 יוצא 7 - איך ייראה שוק הפנסיה החדש?

מנחה: ירון שמאי, יועץ פנסיוני, שותף במשרד הייעוץ גונן את גלזנר
ענת כנפו תבור, סמנכ"ל קרן הפנסיה ותפעול, אלטשולר שחם גמל ופנסיה

עמית אורון, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת חיסכון ארוך טווח, מגדל
ביטוח;  כלל  טווח,  ארוך  חיסכון  חטיבת  מנהל  למנכ"ל,  משנה  ארנסט,  משה 

מנכ"ל כלל פנסיה וגמל
גיל פישמן, משנה למנכ"ל הפניקס פנסיה וגמל, קבוצת הפניקס

מוטי לוי, סמנכ"ל מעסיקים בהראל פנסיה וגמל בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים

10:40 מעצבים את עולם ביטוח הבריאות מחדש
עו"ד שרונה תושייה-פישר, מנהלת תחום בריאות, מגדל

10:55 דגשים עיקריים בצירוף לביטוח אבדן כושר עבודה
עו"ד עדי בן אברהם, היועץ המשפטי ללשכת סוכני ביטוח

11:05 ניהול קהילה - איך עושים זאת נכון?
ארז שלו, מנטור עסקי

11:15 ריאיון 1X1 עם גילעד אלטשולר 
מנכ"ל ובעלים, אלטשולר שחם

Launch It Capital מראיין: שחר רון, מנכ"ל קרן הון סיכון

11:35 הפסקת קפה וכיבוד 

11:50 ריאיון 1X1 עם אודי אביטל 
SMI – Smart Money Investments יו"ר

FUNDER מראיין: אודי אלוני, מנכ"ל ומייסד משותף

12:00 פאנל: אופוריה בשווקים - עד מתי? 

FUNDER מנחה: אודי אלוני, מנכ"ל ומייסד משותף
אמיר כהנוביץ, כלכלן ראשי הפניקס-אקסלנס, קבוצת הפניקס
ניר גביש, מנהל תחום השקעות כספי עמיתים, מנורה מבטחים

רונה יוסף, סמנכ"לית, מנהלת אגף השקעות, איילון חברה לביטוח

12:30 כלכלת המחר 
ואיך תוכלו להרוויח ממנה בתיק ההשקעות מהיום

קרן דנציגר, מנכ"לית הראל פיננסים ניהול השקעות

12:45 מור קופות גמל - השנה שהייתה ומבט לעתיד 
ריאיון משותף עם אורי קרן ואורי קיסוס,

שותף ומנהל השקעות ראשי במור גמל ומנכ"ל מור גמל 
מראיין: כפיר לוי, מנכ"ל עדיף תקשורת

13:00 ריאיון 1X1 עם אוהד מעודי
סגן בכיר לממונה, מנהל חטיבת ביטוח כללי, סוכנים ומטה, 

רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון
מראיין: כפיר לוי, מנכ"ל עדיף תקשורת

13:15 זרקור לעתיד: הצטרפות למוצר ועדכון מוצר 
תהליך ממוכן במסלקה

עמיר טל, מנכ"ל המסלקה הפנסיונית

13:30 ארוחת צהריים קלה

13:50 פאנל: הסוכן כמנוע דיגיטלי של הענף

הביטוח;  בעולם  והחדשנות  הטכנולוגיה  בתחום  ומומחה  יזם  פלד,  ירדן  מנחה: 
בעלים אריסטו - נגיעות זהב דיגיטליות

טל לנגביץ, סמנכ"ל, מנהלת תחום דיגיטל וחדשנות, מנורה מבטחים
נדב פסנדי, ראש החטיבה הפיננסית, אדקיט מחקר וייעוץ 

 B-linked עו"ד אבישי אבנר, סוכן ביטוח ובעלים של
MEDIWHO מיקי קופל, מנכ"ל

14:20 פאנל: סוכני הדור הבא: מהקליטה ועד הפרודוקציה

מנחה: יובל פנקס, מרצה, מאמן ויועץ מקצועי לסוכנויות ביטוח
חיים אילוביץ, מנכ"ל חיים-יונט סוכנות לביטוח, מקבוצת יונט

טל דן, מנכ"ל ISSUE, יועצת ארגונית לסוכנויות ביטוח, 
מרצה ומלווה לפיתוח עסקי

עדי בלום, סוכנת דור המשך
סתיו כהן, סוכן ביטוח, קוואליטי

More Value אלירן נביזדה, סוכן ביטוח, מנכ"ל משותף

14:50 פיזור
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בית השקעותילין לפידות

*תכנית הכנס נתונה לשינויים | צילומים: מיה טנר, רמי זרנגר, פאביאן קולדורף, בועז צרפתי, מיכל סלע, עופר חג'יוב, ליאת מיה לומברוזו, עמית אילוז מנשרי, אייל גזיאל, סיון פרג', סם יצחקוב, דוברות רשות שווק ההון, ענבל מרמרי, גל חרמוני, יח"צ הראל, יונית אגרון
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סוכני ביטוחבואו
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סרקו את הקוד ונכיר

קבלו חבילת קידום 

דיגיטלית במתנה!* 

באתם?
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להכיר אותנו
המפקחים של מנורה מבטחים 

קבלו חבילת קידום 
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https://marketing.menoramivt.co.il/digital-sites/come
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8 | קורה בין השורות
◾ אילן פיש

1X1 ראיונות

10 | "תחום הפיננסים הוא התפתחות 
אבולוציונית טבעית של כל הסוכנים"

◾ ליאור רביב, משנה למנכ"ל מגדל ביטוח ומנהל 
חטיבת לקוחות וערוצי הפצה

14 | "כמובילת שוק הצבנו לעצמנו יעד 
בכל שנה, להביא חדשנות לענף"

◾ משה ארנסט, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת 
חיסכון ארוך טווח בכלל ביטוח ופיננסים ומנכ"ל  

כלל פנסיה וגמל

18 | "אין צורך במכרז נוסף, ויש לאפשר 
לכוחות השוק להגיע לשיווי משקל"

◾ גיל פישמן, משנה למנכ"ל הפניקס אקסלנס 
פנסיה וגמל

20 | "השנה האחרונה הוכיחה לכולנו 
שהסוכנים הגורם המקצועי המוביל בענף"

◾ עמוס רוקח, משנה למנכ"ל ומנהל אגף מכירות 
סוכנים במנורה מבטחים

22 | "חווינו התערבות חסרת תקדים של 
הרגולטור לטובת שחקנים חדשים"

◾ מוטי לוי, סמנכ"ל מעסיקים בהראל פנסיה וגמל 
בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים

ביטוח | פנסיה | פיננסים

24 | "אנחנו רוצים לפתוח בפני הלקוחות 
שלנו את עולם כלכלת המחר"

◾ קרן דנציגר, מנכ"לית חברת ניהול התיקים 
בהראל פיננסים

26 | "ממליץ לסוכנים ותיקים להשתלב 
בפיננסים בכדי ליצור מקור רווחי נוסף"

◾ זיו ורטהיימר, סמנכ"ל אגף הפיננסים בהכשרה 
חברה לביטוח

28 | "נדל"ן נתפס כאפיק השקעה אמין 
ובטוח יחסית, שאפשר לסמוך עליו"

 Smart Money אודי אביטל, יו"ר ◾
Investments

32 | "הסוכנים - רשת ביטחון ללקוחות 
בשגרה ובתקופות של תנודתיות בשווקים"

◾ רונן גולן, מנהל מחלקת מכירות סוכנים 
וסוכנויות באלטשולר שחם

34 | "הכיוון ברור: חיבור בין טכנולוגיה 
לחוכמה אנושית"

PIL מורלי דורי, מנכ"לית ומייסדת ◾

38 | "כיסוי ביטוחי מלוידס לא בהכרח 
מייקר את הפוליסה"

◾ יגאל סרי, הבעלים והמנכ"ל של מחוץ לקופסא

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. 

ביטוח | פנסיה | פיננסים
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כך מגדילים מכירות
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41-47

48

אבל לא ממש

עצמאים 
בשטח  רב שיח

41 | לא טוב היות הסוכן לבדו
◾ משתתפים: סתיו כהן, קוואליטי פיננסים 

וביטוח; מיכל פלג, קבוצת תלפיות; רן בנימין, 
פרופיט שירותים פיננסיים

פיננסים

 48 | חדשנות מוצרית בתחום 
פתרונות פיננסיים

◾ רונה יוסף, סמנכ"ל, מנהלת אגף השקעות 
באיילון

50 | כך תעירו את חשבונות המט"ח 
הרדומים של לקוחותיכם

◾ אייל צבי,  סמנכ"ל השיווק של בית ההשקעות 
הבינלאומי סיגמא, מקבוצת ANBANK העולמית

כך תעשו זאת נכון

52 | כך מגדילים מכירות
◾ אבי גמבש, מנטור ומאמן עסקי להצלחה

56 | אלטרנטיבית זו כבר לא מילה גסה, 
זו המציאות החדשה

◾ אייל רחוביצקי, חבר ועדת פיננסים בלשכת 
סוכני הביטוח, מומחה בליווי משפחות לפרישה

מעושרת

58 | תחזית תחום הביטוח בישראל: 
התייקרות פוליסות לצד הקשחת תנאים
◾ עו"ד ארז קדם, יועץ ביטוח בכיר, קדם – יועצים 

לניהול סיכונים בביטוח

60 | סוכן הביטוח ההיברידי כבר כאן
 B-Linked עו"ד אבישי אבנר, בעלים של ◾

סוכנות לביטוח

עולם דיגיטלי

62 | הסוכן כמנוע דיגיטלי של הענף
◾ ירדן פלד, שותף מייסד בחברת CI; בעלים – 

אריסטו – נגיעות זהב דיגיטליות

64 | חדשנות, דיגיטל וחוויית לקוח
◾ גיליה משולם, יועצת ארגונית

מאחורי הדוחות

66 | ביטוחי בריאות במספרים: תובנות, 
מגמות וסוכני ביטוח

◾ גבי נקבלי, מנכ"ל אופק זהב ומנהל שותף 
בחברת עולם הבריאות

חשוב לדעת

70 | חלון הזדמנויות בכירורגיה של היד
◾ ורדה לבקוביץ, חברה במועדון הסוכנים 

MDRT, חברה בצוות אתרים מתחזים, מנכ"ל 
משותף בחברת עולם הבריאות

72 | מערך הפצה, אתגרים והזדמנויות
◾ רם אמית, CFP, מתכנן פיננסי מורשה ויועץ 

ביטוח בריאות וסיעוד ואובדן כושר עבודה

 74 | הלבנה החסרה ולא רק של 
פינק פלויד

◾ רון קשת, CFP, מנכ"ל קשת פיננסים וניהול 
פרישה

הזווית המשפטית

76 | בשורה למבוטחים – סדר חדש 
בתביעות אובדן כושר עבודה

◾ עו"ד שלומי הדר, עו"ד ממשרד ג'ון גבע, הדר 
ושות' עורכי דין ומגשרים. משמש חבר ועדת הגנת 

הפרטיות בלשכת עורכי הדין

78 | בעל מניות מיעוט בחברה פרטית 
וסבור שמקפחים אותך?

◾ עו"ד רועי גאליס, שותף במשרד עו"ד בן חיים, 
כהן, גאליס, ומתמחה בליטיגציה וביטוח
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גן של שושנים.  לא הבטיחו  לרוב המכריע של האנושות, החיים 
החיים  קצב  את  נשווה  אם  בהווה.  לא  גם  ובהחלט  בעבר  לא 
בזו  אפילו   – קודמות  מאות  לעומת  ה-21  במאה  ומורכבותם 
את  לדמיין  נסו  אז   – משמעותי  פער  על  שמדובר  הרי  הקודמת, 

החיים במאה ה-17, למשל.
ליותר  הופכים  בו  החיים  כך  ומשתכלל,  מתקדם  שהעולם  ככל 
מביאים  והשפע  הטכנולוגיה  נכון,  מהמורות.  ומלאי  מאתגרים 
אבל  יותר,  פנוי  וזמן  והנאה  נוחות  של  עצומים  יתרונות  עמם 
השינויים מציפים בצדם בעיות שונות ולא פשוטות – בעיקר של 

קיום כלכלי-תעסוקתי.
 OECD-ה ארגון  ידי  על  שנים  כשלוש  לפני  שפורסם  מחקר 
תפקידים  או  מקצועות  כשני  מכל  אחד  לפיה  תחזית,  מציג 
כי מדובר על כ-14%  ייעלמו בעתיד. המספרים במחקר מראים 
בנוסף,  ייעלמו.  שהם  מ-70%  יותר  של  סיכוי  שיש  מהמקצועות 
ייעלמו.  32% מהמקצועות  50% ל-70% שעוד  יש סיכוי שנע בין 
46% ליתר דיוק,  המשמעות היא, שבקרוב למחצית המקצועות, 
בני האדם יוחלפו במערכות ממוחשבות. מדובר על עשרות רבות 

.OECD-של מיליוני בני אדם רק ב-35 מדינות ה
"חלקת האלוהים הקטנה" של עולם הביטוח, הפנסיה והפיננסים 
הגלובוס.  ברחבי  ששולט  החדש  העידן  של  מיקרוקוסמוס  היא 
לעמוד  מתקשים  שבהם,  הוותיקים  מבין  בעיקר  ביטוח,  סוכני 
ומשנה  במהירות  שמתחדש  דיגיטלי  בעולם  השינויים  בקצב 
לחלוטין את כללי המשחק. המושג "מסורתיות" מתקשר לא רק 
לתחומי ביטוח שקיימים מיום בריאתו של הענף, אלא הוא קשור 
ערוץ  התואר  דבק  בהם  הסוכנים   – שבו  לפעילים  הדוק  בקשר 

שיווק מסורתי. מדוע מסורתי? כי הקדמה מכתיבה זאת.
נושאים  של  רחב  מגוון  מכיל  קוראים,  אתם  בו  הנוכחי,  המגזין 
הסוכנים,  עתיד  הוא  המרכזי  הנושא  אבל  עניין.  בהם  שתמצאו 
עתיד המקצוע. האם ימשיך להתקיים, כיצד, ואולי בכלל ייעלם. 
שיח  ברב  גם  וכך  במגזין,  הרבים  והמאמרים  הראיונות  לאורך 
של  והעתיד  ההווה  השני  כחוט  עוברים  ומרתק,  מעניין  מיוחד, 
ערוץ  של  והתעצמותו  מהתפתחותו  שחוששים  הביטוח,  סוכני 
הדיגיטציה  אשר  הישיר  הערוץ   – המסורתי  הערוץ  בצד  נוסף, 

מאיצה את התפתחותו.
בלא יוצא מן הכלל, נציגים של גופים מוסדיים שמתראיינים למגזין, 
דוחים על הסף את האפשרות להיעלמותו של סוכן הביטוח. הם 
עבור  כי  ומדגישים  הישיר  מהערוץ  חששם  את  להפיג  מבקשים 
החברות – הסוכנים הם ערוץ השיווק העיקרי. כך היה, כך כעת, 

וכך יהיה. ועדיין אפשר להבין את הספק שמקנן בסוכנים.
הצורך לערוץ שיווק ישיר לא נולד בחלל ריק. הלקוחות הצעירים 
נפרד  בלתי  חלק  היא  הדיגיטציה  טכנולוגי.  עולם  לתוך  נולדו 
מהוויית החיים שלהם. אין להם זמן, ואולי גם "עצבים", להתנהל 
 – בסיסי  מוצר  לרכוש  כדי  חברה  נציג  או  סוכן  מול  אישי  באופן 

מוצר מדף בלשון המקצועית.
החברות, מסבירים מרואיינים במגזין, עושות הרבה למען שילוב 

הסוכנים בעולם הטכנולוגי. הן מעמידות לרשותם כלים שיאפשרו 
להם להתנהל מול הלקוחות בשפה העכשווית, שפת הדיגיטציה, 
ולשמור אותם כלקוחות נאמנים. הכשרות  כדי לפשט תהליכים 

וימי עיון גם הם חלק מהתפריט של החברות בסיוע לסוכנים.
ובכל זאת, מה שהיה הוא לא מה שיהיה. ענפי הביטוח המסורתיים 
כבר פחות מתגמלים את סוכני הביטוח. הרבה פחות – אם בשל 
בענף,  סדר  לעשות  שמבקשת  הרגולציה  בשל  ואם  הטכנולוגיה 
ובכלל זה בשקיפות הסוכנים מול הלקוחות, בכל הקשור לצירוף 

לביטוח ולשירותים שהם מעניקים.
האתגרים של הסוכנים קשים, במיוחד הוותיקים שבהם. הצורך 
לשנות את אופי התפקיד לא קל, כך גם הצורך בכניסה לעולמות 
זירה מרכזית  להיות  כמו העולם הפיננסי, שמתפתח  זרים להם, 
שרק  סוכן  להיות  יכול  אינו  כבר  הוא  ביטוח.  סוכן  של  במהותו 
על  שמופקדת  הדמות   – לזה  מעבר  הרבה  אלא  פוליסות,  מוכר 

רווחתם הכלכלית, בהווה ובעתיד, של משפחות.
את  מצאו  הם  הפיננסי.  בעולם   – שם  כבר  הצעירים  הסוכנים 
ובחברות מברכים על המגמה. באחד מהראיונות  והדרך,  הכיוון 
העולם  את  לבלוע  רוצים  "יעילים,  הצעירים:  הסוכנים  על  נאמר 
בהחלט  זה  אקדמאים.  והם  בפיננסים  הרבה  עוסקים  ולהצליח. 
מרענן לראות את כמות הצעירים שנכנסים לענף. זה נותן חיזוק 

משמעותי לכיוון אליו עולם הסוכנים הולך וזה כיוון חיובי".
ודור  ביניים  דור  סוכנים,  של  אחרים  דורות  קיימים  עדיין  אבל 
ותיק. אין ספק שקשה להם, אבל גם אין ספק שאסור להם לדרוך 
במקום. לא קל לשנות דפוסים אליהם מורגלים לאורך שנים. אבל 
אם ברצונם לשרוד, כלכלית ומקצועית, הם חייבים לעשות הכל 
כדי להתגבר על המחסומים, המקצועיים ואצל חלק גם הנפשיים, 
כדי לשחות בעולם ביטוח חדש שמתהווה. אין להם ברירה אחרת.

"להיות או לא להיות", הוא המשפט הפותח במונולוג משמעותי 
את  משקף  המשפט  שייקספיר.  ויליאם  מאת  המלט  במחזה 
הסתכלותו של אדם נואש על המציאות, שמבחינתו היא חסרת 

משמעות ואין טעם לחיות בייסורים.
והאתגרים  הקשיים  על  ביטוח  סוכני  להביט  צריכים  כך  לא 
שמזמנת להם המציאות החדשה של עולם הביטוח. להיפך, עליהם 
לאמץ בחום את ההזדמנויות הרבות שנפתחות בפניהם. נכון, זה 
קשה ועלול להיות מייגע, אבל בסופו של דבר מאוד משתלם. אם 
ארה"ב,  של  ה-16  הנשיא  לינקולן,  אברהם  את  פוגשים  היו  הם 
היו שומעים ממנו את המשפט: "תמיד תזכרו שההחלטה שלכם 
להצליח היא הרבה יותר חשובה מאשר כל דבר אחר". ואם היו 
גוריון, ראש הממשלה הראשון של ישראל, היו  בן  פוגשים בדוד 

שומעים ממנו ש"כל זמן שאדם חי הוא יכול להשתנות".

קריאה מהנה.

אילן פיש,
עורך המגזין

יש ביטוח מנהלים
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מה שלא יקרה בענף, מגדל תהיה 
שלה  העיקרית  שהזרוע  חברה 
יודעים  אנחנו  הביטוח.  סוכני  הם 
את  יודעים  הסוכנים  זה,  את 
ההפצה  ערוץ  הם  הסוכנים  זה. 
אלא  שנתיים-שלוש  בעוד  רק  לא  שלנו  העיקרי 
רביב,  ליאור  מדגיש  שנה",  עשר-עשרים  בעוד  גם 
משנה למנכ"ל מגדל ביטוח ומנהל חטיבת לקוחות 
וערוצי הפצה, במהלך הריאיון עמו, שנסב על עתיד 
של  והפעילות  היצרנים  בין  התחרות  הסוכנים, 

הרגולטור בעולם הביטוח.
לא  שבהם  לעולמות  ביטוח  סוכני  של  המעבר  את 
לא  אם  אבולוציוני,  כתהליך  לראות  אפשר  פעלו, 
אלא  שלהם.  התפקיד  למהות  בקשר  יותר  מואץ 
בלבד.  סוכנים  של  עניין  שזה  חושב  לא  שרביב 
"העולם עובר היום תהליך שבו כל נותני השירותים 
יותר  הרבה  היום  הצרכנים  כלשהו.  שינוי  עוברים 
מודעים, הרבה יותר דיגיטלים. פעם הלכו לסוכן כי 
זה  ידעו איך לקנות ביטוח. היום לקנות ביטוח  לא 
קל. היום הולכים לסוכן לקבל ייעוץ יותר טוב, לקבל 
יותר מותאמת אישית. בסך הכל אני חושב  חליפה 
שזה תהליך מאוד בריא, כי זה משאיר באופן פעיל 

את הסוכנים היותר טובים, את אנשי המקצוע".
אובייקטיבית  בראייה  זה  על  להסתכל  ננסה  "אם 
ממרחק הזמן", אומר רביב, "זה מאוד מאוד משפר 
שלהם.  המקצועיות  רמת  את  הסוכנים,  איכות  את 
נכון שזה גם מעלה את חסמי הכניסה. כדי להצליח 
עם  מקצוען,  יותר  להיות  צריך  אתה  כסוכן  היום 
יותר תשתיות, אתה צריך לעבור כל הזמן הכשרות 
– מרגולציה ועד מוצרים. אבל אני חושב שהתוצאה 
היא מאוד טובה בהיבט הזה. היא גם מביאה לשיפור 
יוצא  וכפועל  האמינות של הסוכנים והמקצוע הזה 

מכך משפרת את תדמית הסוכן".

"תחום הפיננסים הוא התפתחות 
אבולוציונית טבעית של כל הסוכנים"
ליאור רביב, משנה למנכ"ל מגדל ביטוח ומנהל חטיבת לקוחות וערוצי הפצה, מרחיב על עתיד סוכני הביטוח, 

מערכת היחסים בינם לבין החברה ומספר על פרויקט שנמצא בתחילתו - ליצירת מודל הפעלה עם סוכנים    עוד 
על הפרק: פיתוח מוצרים, שיתופי פעולה עם גופים מסחריים, התחרות בין החברות וגם תובנות בקשר לרגולציה
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1X1 עם ליאור רביב

כשאתה מדבר על כך שהסוכנים יהיו יותר טובים, 
לאיזה כיוון אתה ממליץ להם להתפתח, לאיזה 

עולם לפנות?
בגלל  נדחו  והן  ב-2020  תכניות  הרבה  לנו  "היו 
למעשה  אנחנו  השנה.  אותן  והתחלנו  הקורונה 
הפיננסים  בתחום  הכשרה  תכנית  השנה  השקנו 
מאות  אליה  נרשמו   .MBF שנקראת  לסוכנים 
לכולם  הכשרה  לעשות  יכולנו  שלא  כמובן  סוכנים. 
בעוד  בהדרגה.  זה  את  עושים  ואנחנו  אחת,  בבת 
מאוד  ראשון  מחזור  מסיימים  אנחנו  שבועות  כמה 

מוצלח ואנחנו כבר מתכננים את ההמשך".
אבולוציונית  התפתחות  הוא  הפיננסים  "תחום 
טבעית של כל הסוכנים", מסביר רביב בקשר לכיוון 
ולנהל  כיסויים  "מלנהל  הביטוח.  עולם  נע  אליו 
לקוחות",  לנהל  היום  עוברים  הסוכנים  פוליסות, 
מציין רביב ומוסיף: "השינוי הוא תוצאה של שינויים 
רגולטוריים וגם של השינויים שהיו בעמלות סוכנים. 
מסוכנים  חצי  זיקה,  ניתוק  של  השינויים  כשיצאו 

אמרו שהם לא מוכרים פנסיה וגם היצרנים לא ידעו 
קשה למכור  שהיה  עמלות  ויצרו הסכמי  יקרה  מה 

איתם.
אף  על  לוותר  לסוכן  שאסור  מבינים  כולם  "היום 
לקוח, לא בפנסיה, לא בסיכונים ולא בפיננסים, כי 
הלקוח  את  עוטף  אתה  האם  הוא  האמיתי  המבחן 
לו טיפול בהכל. אני חושב שהסיבה שרואים  ונותן 
היום כניסה של הרבה סוכנים לעולמות הפיננסיים, 
השירותים  של  בפאזל  משלים  חלק  איזשהו  זה 
צריך  הסוכן  לכן,  הלקוח.  את  עוטף  הסוכן  שבהם 
שהוא  להיות  יכול  מלקוח.  ההכנסה  על  להסתכל 
מרוויח קצת פחות בפנסיה ויכול להיות שבאלמנטרי 
בריסק  בלקוח  מטפל  הוא  אבל  מופחתת,  העמלה 
ובבריאות. אני חושב שבסופו של דבר כולם מבינים 
כל  דבר.  לכל  כעסק  זה  את  לראות  צריכים  שהם 
עסק וכל חברה מודדים את ההכנסות מלקוחות – 
מי הלקוחות שאני יכול לצמוח איתם ומי הלקוחות 
שאני רק מתחזק את הקיים. ככל שלסוכן יהיו יותר 
יותר  הרבה  מענה  לתת  יוכל  הוא  התמחות  תחומי 

טוב וגם לוודא שלא ייכנס סוכן אחר במקומו".

באילו תחומים הסוכנים שפונים אליכם לעזרה 
זקוקים ליותר תמיכה?

ענקית.  פנסיונית  חברה  היא  היסטורית  "מגדל 
שאנחנו  והבנו  שם  רק  היינו  שנים  שש-שבע  לפני 
חייבים לעשות את השינוי ולפתח מאוד את תחום 
כל  את  החלפנו   – סדורה  תכנית  אחרי  הסיכונים. 
הפוליסות והמערכות, את ההיערכות התפעולית – 
אנחנו  להיום,  נכון  הסיכונים.  בתחום  מאוד  צמחנו 
סוכן  וכל  הפיננסים  באזור  גם  זינוק  השנה  רואים 
מגיע עם הצרכים שלו. יש סוכנים שעוברים אצלנו 
אלו  בימים  אנחנו  הפיננסים.  בתחומי  הכשרות 
במחזור נוסף של 'צומחים בפרט', שזו הכשרה של 

סוכנים ובעיקר דור המשך בתחום של סיכונים. 
בשנים  יש  מגיע.  הסוכן  מהיכן  תלוי  מאוד  "זה 

שמגיעים  צעירים  חבר'ה  של  טרנד  האחרונות 
מבתי השקעות, יוצאי חברות ביטוח שהפכו להיות 
סוכנים והם מכירים אולי את עולם הפיננסים, אבל 
צריכים  הם  ואז  הסיכונים  תחום  את  מכירים  לא 

לעשות את ההכשרה ההפוכה".
מדי  עושה  מגדל  מדוע  הסיבה  שזו  מסביר  רביב 
 - ממוקדים  קורסים  ועשרות  הדרכות  מאות  שנה 
במוצרים  ופעם  הסוכנות  של  עסקי  בפיתוח  פעם 
על  הדרכות  זה  בתוך  כולל  לא  "אני  מסוימים. 
באופן  נעשה  שזה  ברור  שזה  מגדל,  של  המוצרים 
לקחת  איך  עסק,  לבנות  איך  על  מדבר  אני  שוטף. 
התחומים  את  לו  ולהוסיף  מסוים  מתחום  לקוח 

האחרים. בזה אנחנו עוסקים המון".

"הרבה מאוד מועדוני לקוחות 
פותחים סוכנויות ביטוח"

עדיין  סוכנים,  של  הכשרות  על  מדבר  רביב  כאשר 
סוכני  בין  היחסים  מערכת  בדבר  השאלה  מרחפת 
פעילותן  את  שמרחיבות  החברות  לבין   הביטוח 
מסחריים.  גופים  עם  פעולה  שיתופי  במסגרת 
וואלה  על  בשיתוף  פעילות  מקיימת  למשל,  מגדל, 
רביב  ביטוח.  סוכנות  בהקמת  לוי  לרמי  ומסייעת 
נעשה,  שלא  "מה  הקשר:  בעניין  החשש  את  מפזר 
מגדל תהיה חברה שהזרוע העיקרית שלה הם סוכני 
הביטוח. אנחנו יודעים את זה, הסוכנים יודעים את 
זה. הסוכנים הם ערוץ ההפצה העיקרי שלנו לא רק 
עשר-עשרים  בעוד  גם  אלא  שנתיים-שלוש  בעוד 

שנה".
הוא  מסחריים  גופים  עם  הפעולה  לשיתופי  באשר 
ובדרך כלל רוב הלקוחות  "זה תחום מורכב  אומר: 
עדיין קונים ביטוח באמצעות סוכן. יחד עם זאת, יש 
אזורים שבהם גם הטעמים של הלקוחות משתנים. 
יש היום חבר'ה צעירים שכדי לקנות ביטוח רכב הם 
של  נציג  עם  לא  גם  אחד,  אף  עם  לדבר  רוצים  לא 
החברות. הם רוצים לעשות את זה בשתיים בלילה 
ואנחנו מעמידים להם את האפשרות.  באפליקציה 
זה,  את  עושים  שאנחנו  פעם  שבכל  להדגיש  חשוב 
דיגיטלי  תהליך  הסוכנים  לרשות  מעמידים  אנחנו 
בנכסים  להטמיע  שיוכלו  כדי  סוכן  וממותג  מלא 

הדיגיטליים שלהם ולהתחרות באותם תנאים".
"ישנה מגמה נפוצה של הרבה מאוד מועדוני לקוחות 
לוי, כדוגמה, עובד  שפותחים סוכנויות ביטוח. רמי 
על  ההון  שוק  רשות  מול  ארוכים  חודשים  כבר 
ביטוח  סוכנות  תהיה  זו  ביטוח.  סוכנות  של  הקמה 
של רמי לוי שתעבוד מול כל חברות הביטוח. לא מול 
מגדל – זה שונה מהמודל של וואלה. אנחנו עוזרים 
הם  הזה.  הפעולה  בשיתוף  גאים  אנחנו  לוי,  לרמי 
יעבדו מול כל החברות והם רוצים להציע ללקוחות 
שלהם עוד ערך. כמו שהם יצאו עם התקשורת, וכמו 
שיצאו עכשיו עם תעופה ותיירות, וכמו שהם הציעו 

"תקופת הקורונה לימדה אותנו 
שעסקים נסגרים מיד, וסוכן 

ביטוח זה מהמקומות הבודדים 
שיש לו תיק נפרעים יציב 

והכנסה לאורך זמן. זה מקצוע 
מעולה, זו שליחות. זה מקצוע 

שיש בו הרבה מאוד סיפוק. לכן 
אני אומר לכל מי ששרוי במרה 
שחורה ובתסכול, שיזכור שזה 

מקצוע של שליחות"
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"אנחנו באמת שוקדים כל הזמן על מוצרים חדשים. 
כאן  שגם  פיקס',  'מגדל  ברכב,  חדש  מוצר  הוצאנו 
מגדל  סוכן  חדש.  ערך  לתת  לשנות,  באים  אנחנו 
ללקוח  טוב  יותר  הרבה  מוצר  ולמכור  לבוא  יוכל 
שקלים,  אלף   30 של  לגובה  עד  תאונה  זו  אם  שלו. 
הלקוח לא ישלם השתתפות עצמית בטיפול במוסך 
של שגריר בפריסה ארצית. הפרמיה גם לא תתייקר 
בעת החידוש של הפוליסה במגדל אם הלקוח קנה 
לחו"ל  מוצר  עם  עכשיו  יצאנו  לפוליסה.  תוספת 
פחות  ולא  הקורונה  לתקופת  ומותאם  משודרג 
ניתן  כולו  שהשירות  זה  הכיסויים,  מהרחבת  חשוב 

ללקוח באפליקציה ייעודית הטובה ביותר בענף.
שלנו  הרצון  את  משקפים  האלו  המוצרים  "כל 
לשמור על היתרון האיכותי שלנו ושל הסוכנים שלנו 

ולהמשיך כל הזמן להוביל את הענף" 

האם התכניות החדשות באות מתוך מחשבה 
שלכם מה הלקוחות רוצים או שאתם גם מקבלים 

פידבקים מהשטח לגבי צרכים שונים?
"אנחנו עורכים כל השנה הרבה מאוד מחקרים של 
אני  סוכנים.  של  מחקרים  מאוד  והרבה  לקוחות 
ומנהלי כל המטות נפגשים עם מאות סוכנים בשנה 
כדי לשמוע מה הם צריכים. למשל, בתחום מחלות 
שעברה  בשנה  סוכנים  מאוד  הרבה  באו  קשות 
כמה  וצריך  חדשות  מגמות  שמתפתחות  ואמרו 
דברים. אספנו הרבה מאוד רעיונות כדי לפתח מוצר 
חדש. אנחנו כל הזמן נמצאים בשטח. זה בדרך כלל 
צריכים  הם  מה  שאומרים  ומלקוחות  מסוכנים  בא 
יכולים  אנחנו  היכן  לראות  מנסים  הזמן  כל  ואנחנו 
ראשונים,  הזמן  כל  להיות  צריכים  בסוף,  לחדש. 
להיות צעד אחד לפני כולם. זה מה שאנחנו מנסים 

כרטיסי אשראי – עכשיו הם רוצים להציע גם ביטוח. 
"אני לא חושב שיש הבדל בין סוכנות שהיא בבעלות 
רמי לוי לבין סוכנות שנמצאת בבעלות של גוף אחר. 
לגוון  שרוצים  גופים  אלה  היום.  עשרות  יש  כאלה 
לוי  שרמי  מעריך  אני  אגב,  שלהם.  המוצרים  את 
יעסיקו גם סוכנים וגם בעלי רישיון. זו תכנית סדורה 
שהם  גאים  ומאוד  להם  מסייעים  ואנחנו  שלהם 
בחרו במגדל אחרי שהיו במשא ומתן ארוך עם כל 

השחקנים בשוק".
רביב מדגיש: "זה לא מוריד בכלום מהפעילות שלנו 
הכשרות  אותן  את  משאירים  אנחנו  סוכנים.  עם 
בערוץ  ההשקעה  את  מרחיבים  ורק  לסוכנים 
ואנחנו  האחרונות,  בשנתיים  הגדלנו  הסוכנים. 
הדיגיטל.  תקציבי  את  ולהגדיל  להמשיך  מתכוונים 
השנה,  כולל  שנה,  כל  מיליונים  משקיעים  אנחנו 
החדש,  המשכנתה  תהליך  עם  שעבר  בשבוע  כולל 
כדי לייצר לסוכנים שלנו כלים דיגיטליים כדי שהם 

יוכלו להתחרות ולתת סוג של ערך".
רביב מסביר: "אי אפשר להתעלם מכך שיש לקוחות 
שבמוצרים פשוטים מחפשים את המענה הדיגיטלי 
לכך  לתת  חייבים  אנחנו  שגם  והחלטנו  והישיר 
מרכזית  תופעה  לא  עדיין  שזו  לזכור  צריך  מענה. 
לתת  לסוכנים  בלסייע  הוא  שלנו  הפוקוס  ועיקר 
שלהם  הנוכחות  את  ולשפר  בדיגיטל  מהיר  מענה 
ברשת. בשבוע שעבר, למשל, השקנו תהליך אונליין 
שלחנו  ללקוחות  ההשקה  לפני  עוד  משכנתה,  של 
לתהליך  לינק  לקבל  אותם  והזמנו  לסוכנים  ידיעון 
מאות  כבר  לנו  יש  להפיץ.  יוכלו  אותו  סוכן  ממותג 
מצטרף  וזה  ממותג  לתהליך  לינק  שביקשו  סוכנים 
ללמעלה מ-500 סוכנים עם תהליכי מכירה בתחומי 

נסיעות לחו"ל, רכב, חיסכון קשת, פנסיה ועוד. 
מכירה  מאפשר  לאחרונה  שהשקנו  "התהליך 
משולבת של ביטוח החיים ושל ביטוח המבנה, והכל 
תוך  ידידותי  משתמש  ממשק  עם  כפתור  בלחיצת 
הקפדה על כללי הרגולציה. כל סוכן מקבל תהליך 
הדיגיטליים  בנכסים  אותו  מטמיע  והוא  משלו  כזה 
האינטרנט.  ובאתר  בוואטסאפ  בפייסבוק,   - שלו 
משרד הסוכן יכול כמובן לשלוח את הלינק ללקוח 
על פי דרישה – כל אחד לפי מה שמתאים לו.  רק 
הסוכנים  את  ורואה  סוכנים  חברת  שהיא  חברה 
עשרות  משקיעה  שלה,  חשוב  הכי  הפצה  כערוץ 

מיליונים כדי לתת לסוכנים את הכלים האלו".
הסוכן  עבודת  את  שסובבות  בעיות  של  הנושא 
כי  לכך,  בקשר  מספר  רביב  הריאיון.  במהלך  עלה 
מגדל התחילה השנה בפרויקט עם חברה חיצונית, 
סוכנים  עם  הפעלה  מודל  לייצר  היא  שהתכלית 
ממש  שנמצא  פרויקט  "זה  הקרובות.  לשנים 
בחיתולים שלו – זה מבין הפרויקטים שאתה נכנס 
אבל   - ממנו  ייצא  מה  בטוח  ולא  חשיבה  לתהליך 

אנחנו מחפשים מהם האתגרים של הסוכן, מה קשה 
לסוכן, במה הוא צריך עזרה ואולי למצוא לו איזושהי 
פלטפורמה שתוכל לסייע לו, להקל עליו, לחסוך לו 
יש  מעמלות.  ההכנסות  את  לו  להגדיל  בהוצאות, 
זה  ואגב,   – זה  את  עושים  ואנחנו  רעיונות,  הרבה 
שנה  שלושים  אחרי  גם  ונכון  העולם  בכל  גם  נכון 
בתכניות  רואים  אנחנו  ביטוח.  סוכני  שמספידים 
וכמעט  העיקרי  כערוץ  הסוכנים  ערוץ  את  שלנו 

הבלעדי בהרבה מאוד תחומים".

"מאמץ לשמור על יתרון איכותי"

לאן נעה התחרות בין החברות, עד כמה קשה להן 
להמציא את עצמן מחדש?

על  ואדבר  אחרות  חברות  לייצג  מתיימר  לא  "אני 
מגדל. ברור לנו שאנחנו נמצאים בשוק שהוא זירה 
של מחיר תחרותי ואי אפשר להימלט מזה. בכל קווי 
העסקים, רק לפני חמש שנים המחירים היו כפולים 
מרגולציה,  בין  שהגיע  ענק  מפץ  שזה  וברור  ויותר 
גדול  אתגר  וזה  סיבות,  מאוד  מהרבה  מתחרות, 

מאוד לחברות.
"הבנו במגדל שיכול להיות שלא נצליח להיות בכל 
אנחנו  אבל  זולים,  הכי  המוצרים  עם  המקומות 
להיות אלה שיתנו את המוצרים הכי טובים  רוצים 
השקות  של  בסדרה  השנה  מתחילת  יצאנו  ולכן 
סוכנים  מוטת  שחברה  מוצרים  אלו  אגב,  מוצרים. 
צריך את המשהו המיוחד,  צריכה אותם. סוכן  הכי 
את הערך שהוא נותן ללקוח שלו, את המוצר הקצת 

יותר טוב, את השירות הקצת יותר טוב.
מאוד  מוצר  שהוא  מקס'  'ריסק  מוצר  עם  "יצאנו 
שלו  שהפרמיה  במגדל  ובלעדי  ייחודי  מאוד 
מתקבעת אחרי 15 שנה והוא מאפשר לסוכן למכור 
מוצר ללקוח עם ערך לאורך זמן. יצאנו גם עם מוצר 
ויש  חובה  מוצר  לטעמי  שהוא  למשפחה  הכנסה 
אתגר בלהטמיע אותו אצל סוכנים. המוצר מאפשר 
תשלומים עיתיים. במקום לקנות מיליון שקל סכום 
חלק  המוות  אחרי  שחלילה  יודע  הלקוח  ביטוח, 
בעצם  שהם  בתשלומים  לשארים  יינתן  מהתשלום 
זה   .85 גיל  עד  ריסק  מוצר  על  מדובר  קצבה.  כמו 
לסוכנים  מענה  ונותן  למגדל  ייחודי  שהוא  מוצר 

שיודעים לתפור חליפה מותאמת ללקוח".
רביב מפרט על השקות נוספות מהתקופה האחרונה: 
"השקנו בינואר את מוצר מחלות קשות שלנו. הוא 
המוצר הכי רחב בישראל כדי להיות ביתרון מוצרי 
שעבר  בחודש  שיש.  טוב  הכי  את  ללקוח  ולתת 
ייעוץ  של  במוצר  חשובים  מאוד  שדרוגים  ביצענו 
הקורונה  בתקופת  התפתח  שמאוד  מוצר  אונליין, 
אונליין,  פסיכולוגיים  טיפולים  עכשיו  לו  והוספנו 

טיפולים אונליין של תזונאים.

"אי אפשר להתעלם מכך שיש 
לקוחות שבמוצרים פשוטים 

מחפשים את המענה הדיגיטלי 
והישיר והחלטנו שגם אנחנו 

חייבים לתת לכך מענה. צריך 
לזכור שזו עדיין לא תופעה 

מרכזית ועיקר הפוקוס שלנו 
הוא בלסייע לסוכנים לתת 

מענה מהיר בדיגיטל ולשפר 
את הנוכחות שלהם ברשת"
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לעשות ובשביל זה צריך כל הזמן לעבוד ולחדש".
"בחרנו  ומציין:  הדיגיטלי  לנושא  מתייחס  רביב 
ועל  טכנולוגיה  על  מיליונים  מאות  השנה  להשקיע 
בשנת  חדשים.  שירותים  של  יצירה  על  דיגיטל, 
הבשורה.  את  מאוד  להרחיב  הצלחנו  הקורונה 
שמגיעות  מההפקות  מחצי  למעלה  כבר  למעשה, 
למגדל מגיעות בשידורים דיגיטליים. זה מספר לא 
שלוש  לפני  להמר  ממני  מבקש  היית  אם  נתפס. 
נגיע ל-20%  ואם  שנים, הייתי אומר שנגיע ל-15% 

נמחא לעצמנו כפיים. 
תהליך  עכשיו  מעלים  אנחנו  שם.  לא  מזמן  "אנחנו 
וגם  בבריאות  בחיים,  תביעות,  סילוק  של  דיגיטלי 
זה  את  לעשות  יוכלו  הסוכנים  לקוחות  באלמנטר. 
דבר  אותו  לעשות  יוכל  הסוכן  האפליקציה,  דרך 
משולחן  או   CONNECT מגדל  מאפליקציית 
כדי  הזה  באזור  משקיעים  מאוד  אנחנו  העבודה. 
להקל על הסוכן, כדי שהוא לא יצטרך להתעסק כל 
היום בטופסולוגיה ולרוץ אחרי מסמכים והשלמות. 
זה נעשה כדי שהוא יוכל לטפל במכירות החדשות, 

לטפל בלקוחות ולעזור להם בתביעה".

"יש היום הרבה יותר קשב ברשות 
שוק ההון מאשר בעבר"

הזכרת קודם את הרגולציה. עד כמה היא עובדת 
בתקופה הנוכחית בקצב שהורגלנו אליו או 

שלאחרונה יש קצת התמתנות?
"אני חושב שהייתה התמתנות מסוימת שכל הענף 
המפקח  עידן  שטרום  חושב  אני  כי  עליה,  בירך 
והיה קשה  יום  הנוכחי הגענו לשלב של  חוזר בכל 

מאוד לעכל את השינויים האלה.
"אני חייב לומר שבחודשים האחרונים יש לא מעט 
מתמודדים  שאנחנו  ומורכבים  חדשים  חוזרים 
גם  דברים  מאוד  הרבה  שינה  הצירוף  חוזר  איתם. 
אנחנו  בזה  גם  היצרנים.  עבור  וגם  הסוכנים  עבור 
ממשיכים להשקיע לא מעט. יש הרבה מאוד חוזרים 
סביב ההיערכות למסלקה והיערכות קדימה בעיקר 
עליה,  הכריז  שהפיקוח  הפנסיוני  בתחום  לתכנית 
את  לשכלל  שמטרתם  חוזרים  הרבה  יש   .2025 של 
השוק ולטפל בהרבה מאוד כשלים ואני מקווה שהם 
יצליחו. יש היום הרבה יותר קשב ברשות שוק ההון 

מאשר בעבר".

האם השינויים הרגולטוריים מאפשרים 
התפתחות טבעית של השוק או שהם גורמים 

לעיתים לבלימה של ההתפתחות?
"אני לא חושב שהרגולציה מעכבת את התפתחות 
כמו  אפורות  הכי  התקנות  את  למשל  קח  השוק. 
שעשתה  ענקית  רגולציה  שזו  התשלומים,  תקנות 

להסדיר  באה  היא  הזה.  בענף  סדר  מאוד  הרבה 
ופחות  ידנית  בצורה  נוהל  שנים  שבמשך  תהליך 
אפשר  זה  ולטעויות.  לכשלים  וגרם  מסודרת 
ולתת  להתפתח  גופים  מאוד  להרבה  ומאפשר 
את  ליצרנים  לתת  למעסיקים,  משלימים  שירותים 
זה  למעסיקים.  ואמין  מדויק  מידע  לתת  היכולת 
להתעסק  צריכים  שלא  הסוכנים  על  מאוד  הקל 
מאוד  זה  הפיזור.  ורשימות  צ'קים  בהבאת  ולטרוח 
ולקטר על הרגולציה  פיתח השוק. אז אפשר לבוא 
מיליוני  מאות  כמה  למגדל  עלה  שלה  שהיישום 
שקלים, ואפשר להגיד שהשוק הזה השתכלל והוא 

סוף סוף עובד בסטנדרטים עולמיים.
בכל  בוודאי  כאלה,  דברים  שהרבה  חושב  "אני 

דווקא  הם  ובהתפתחות,  בדיגיטציה  שקשור  מה 
של  היכולת  את  משפרים  התחרות,  את  משפרים 
ומדויק  אמין  שירות  לתת  הסוכן  ושל  החברות 
ללקוח. אני לא אומר שאני מאוהב בכל הרגולציות, 
יש לא מעט הסדרות שאני חושב שהן שגויות, אבל 
יותר  רחבים  ושיקולים  אחרות  מטרות  יש  לרשות 
משל שחקן זה או אחר. כך או כך אני לא חושב שניתן 
מאוד  חלק  ההיפך.  תחרות.  מעכבות  שהן  לטעון 
גדול מהרגולציות מאיצות מאוד את התחרות. אף 
אחד לא אוהב ליישם רגולציה אם היא לא יוצרת לו 
ערך, אבל הרגולטור מסתכל על זה בראייה של כלל 
ובראשונה   ובראש  העניין  בעלי  כל  לרבות  המשק, 

של המבוטחים".
בין  ולתחרות  לסוכנים  רביב  חוזר  הריאיון  בסיום 

רעיונות  הרבה  יש  שלמגדל  מציין  הוא  החברות. 
שלהם  שההטמעה  מודה  אבל  לסוכנים,  טובים 
מוצרי  את  למכור  כדי  "למשל,  רב.  זמן  לוקחת 
סתם  לא  תפיסה,  שינוי  זה   – החדשים  הריסק 
סוכנים שמקבלים  תוכן. קצב ההכלה של  להחליף 
בשבוע 100 עדכונים מכל חברות הביטוח הוא מאוד 
מוגבל. אנחנו מחפשים את הדרך איך למקד אותם", 

הוא מציין.
"יש היום הרבה תחרות, הרבה מוצרים טובים והרבה 
יצרנים טובים והאתגר שלנו הוא איך להיות כל הזמן 
צעד אחד לפניהם, איך כל הזמן לחדש וגם להקשיב. 
להיות היום סוכן שעובד עם כמה חברות ביטוח זו 
משימה מאוד לא פשוטה. מאוד מסובך היום להיות 

סוכן ביטוח. יש לו מלחמה מול הלקוחות, מלחמה 
חברות  מול  מלחמה  לפעמים  אחרים,  סוכנים  מול 

הביטוח", מוסיף רביב.
את דבריו הוא נועל במסר אופטימי לסוכנים: "זה 
הרבה  גם  בו  שיש  חושב  אני  אבל  מורכב,  עסק 
שעסקים  אותנו  לימדה  הקורונה  תקופת  עתיד. 
נסגרים מיד, וסוכן ביטוח זה מהמקומות הבודדים 
זה  זמן.  והכנסה לאורך  יציב  נפרעים  לו תיק  שיש 
בו  שיש  מקצוע  זה  שליחות.  זו  מעולה,  מקצוע 
הרבה מאוד סיפוק. לכן אני אומר לכל מי ששרוי 
של  מקצוע  שזה  שיזכור  ובתסכול,  שחורה  במרה 
ונותן להם פתרונות  שליחות, שהוא עוזר לאנשים 
לכל הצרכים הביטוחיים שלהם וכמו בכל עסק, יש 

אתגרים".

1X1 עם ליאור רביב
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כירתם של בתי ההשקעות פסגות 
שוק  את  כיווצה  והלמן-אלדובי 
חברות,  לשבע  מתשע  הפנסיה 
באשר  סקרנות  שמעוררת  עובדה 
לעתיד הענף – לתחרות שבו. האם 
בשוק  הגדולות  העסקאות  שתי 
ההיפך?  יקרה  דווקא  אולי  או  תחרות  יעוררו  ההון 
"אנו לא צופים השפעה מהותית. השוק היה מאוד 
תחרותי גם לפני כשנתיים, כאשר במסגרת המכרז 
מחדל",  ברירת  קרנות  שתי  רק  השתתפו  הקודם, 
מסביר משה ארנסט, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת 
ומנכ"ל  ופיננסים  ביטוח  בכלל  טווח  ארוך  חיסכון 

כלל פנסיה וגמל.
ברירת  קרנות  מכרז  את  בדבריו  מזכיר  ארנסט 
בשני,  כאשר  מכרזים,  שני  היו  כה  עד  המחדל. 
בשנת 2018, זכו במכרז ארבע קרנות, כולן של בתי 
השקעות – מגזר שמלכתחילה תנאי המכרז העניקו 
והלמן- פסגות  של  הפנסיה  קרנות  עדיפות.  לו 
אלדובי היו שתיים מהארבע, וכעת נותרו אלטשולר 

שחם ומיטב דש.
כעת, צפויה רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון לצאת 
במכרז חדש לקרנות הנבחרות. לשאלה האם במצב 
הנוכחי יש טעם לקיים מכרז, עונה ארנסט: "לדעתי, 
נזקים  בעבר  גרם  המחדל  ברירת  מכרז  נושא 
לעמיתים. בברירת מחדל, העמיתים לא קיבלו יעוץ 
את  בחרו  לא  הפנסיה,  קרן  את  בחרו  לא  פנסיוני, 
מסלול ההשקעות, לא בחרו אם לבטח שארים או 
להימנע מביטוח זה ועוד. זאת ועוד, המכרז בחר בין 
בסיס  על  ולא  ניהול  דמי  בסיס  על  רק  המתחרים 
ללקוחות,  פחות  לא  שחשובים  אחרים,  פרמטרים 
מאוד  חשובים  אלו  נושאים  ושירות.  תשואות  כגון: 
היא  דעתי,  לעניות  מחדל,  ברירת  ולכן  ללקוחות, 

ברירת מחדל גרועה".
מציין  כלל  של  המבטיחה  הפנסיה  למוצר  באשר 
כלל  של  המבטיחה  הפנסיה  מוצר  "כיום,  ארנסט: 

 "כמובילת שוק הצבנו לעצמנו יעד בכל שנה, 
 WIN-WIN-WIN להביא  חדשנות לענף המשקפת

למבוטחים, לסוכנים וגם עבורנו"
משה ארנסט, משנה למנכ"ל ומנהל חטיבת חיסכון ארוך טווח בכלל ביטוח ופיננסים, מציין כי החברה רואה 
עצמה כחברת סטארט-אפ למוצרי ביטוח חכמים וחדשניים    הוא מסביר על מוצר המנהלים החדש של 

החברה ונותן את התחזית שלו על עולם הפנסיה

מאת אילן פיש ◾ מערכת עדיף

בשוק,  תחרות  ללא  מוצר  הוא  ופיננסים,  ביטוח 
בהיבט טובת הלקוח. על כן, אין זה מעורר פליאה 
מזה  המוביל  הגוף  היא  ופיננסים,  ביטוח  שכלל 
המשמעותי  הצמיחה  בשיעור  ברציפות,  שנתיים 
מול  אל  הפנסיה,  בתחום  חדש  עסק  של  ביותר 

קרנות הפנסיה המסורתיות".

התחום הפנסיוני הוא אחד התחומים שבהם 
מעורבים שתי העסקאות בשוק ההון. האם 

למיזוגים צפויה להיות השפעה על התחרות 
בתחומי הגמל וההשתלמות? 

על  מהותית  השפעה  צופים  לא  "אנו  ארנסט: 
הגמל  קופות  של  הרוכשים  זאת,  עם  התחרות. 
ניהול  עם  להתמודד  יצטרכו  ההשתלמות  וקרנות 
משמעותיים,  בהיקפים  תשואות  והשגת  השקעות 
וזהו אתגר גדול מאוד עבורם. יש מעט גופים, וכלל 
ביטוח ופיננסים מהמובילים שביניהם, אשר יכולים 
זמן,  לאורך  מיטביות  תשואות  השגת  להוכיח, 

בקופות שיש בהן צבירות בהיקפים גדולים מאוד".

עד כמה חל שינוי אצל הלקוחות באופן שהם 
בוחנים את קרנות הפנסיה? מה עומד אצלם 
בראש סדר העדיפויות: דמי ניהול, תשואות, 

שירות?
"בשנים האחרונות, הלקוחות מודעים יותר לנושא 
זאת,  עם  יחד  פנסיה.  קרן  בחירת  בעת  השיקולים 
השיקול המרכזי שמוכר לעמיתים הינו דמי הניהול. 
זהו שיקול חשוב, אך הוא פחות חשוב מבין שלושת 

השיקולים של דמי ניהול, תשואות ושירות. 
על  ורק  אך  שהושתת  מחדל,  ברירת  מכרז  "גם 
מתן  של  הזו  התופעה  את  העצים  ניהול,  דמי 
השיקולים  לטעמי,  ניהול.  לדמי  התייחסות  עודף 
ושירות.  זמן  לאורך  תשואות  הם  החשובים 

בקרנות  מתחלקות  התשואות 

מ
פנסיה לשני מרכיבים: תשואה השקעתית ותשואה 
דמוגרפית. כלל ביטוח ופיננסים, מובילה בשוק בכל 

הפרמטרים הרלוונטיים". 
כי  ארנסט,  מציין  התשואות  לחשיבות  בקשר 
שלוש  בשנה,  ופיננסים  ביטוח  כלל  של  "התשואות 
הן  הכללי,  במסלול  שנים,  ועשר  שנים  חמש  שנים, 
כלל  של  הדמוגרפית  התשואה  ביותר.  הגבוהות 
ביטוח ופיננסים אל מול הקרנות המסורתיות, היא 
הגבוהה ביותר מאז 2018 )מועד השינוי הרגולטורי, 

משה ארנסט
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1X1 עם משה ארנסט

שהפסיק את הסבסוד הצולב, בין עמיתים פעילים 
לפנסיונרים(. 

במוצר  ופיננסים,  ביטוח  כלל  של  הניהול  "דמי 
במצטבר  ביותר  הנמוכים  הם  המבטיחה,  הפנסיה 
ביטוח  כלל  של  השירות  כן,  כמו  פרישה.  גיל  עד 
בישראל  הטוב  הוא  האוצר,  מדד  פי  על  ופיננסים, 

בשנתיים האחרונות, מבין הקרנות המסורתיות".

מגפת הקורונה חידדה בקרב פלח נרחב בציבור 
את הצורך במוצרי חיסכון ארוך טווח. האם 

העובדה שישראל יצאה מהמגפה החזירה את 
המצב לאחור?

עם  נחלש  לא  טווח  ארוך  חיסכון  במוצרי  "הצורך 
המגפה  הוא,  נהפוך  הקורונה.  מגפת  החלשות 
כל אחד מאתנו  חידדה את חשיבות הביטוח עבור 

בהגנה מפני סיכונים לא צפויים".

"המוצר מאתגר את קרן הפנסיה 
בהיבט דמי הניהול"

'מנהלים  ביטוח מנהלים חדש,  ביטוח משיקה  כלל 
מביטוחי  נבדל  הוא  במה  מסביר  ארנסט   .'FIRST
מנהלים אחרים: "ביטוח המנהלים FIRST, ממשיך 
ופיננסים,  ביטוח  כלל  של  ההחלטה  את  להמחיש 
מוצרים  השקת  באמצעות  השוק,  את  להוביל 

ולסוכנים מדי שנה.  וייחודים למבוטחים  איכותיים 
יתרונות  שלושה  משקף  החדש  המנהלים  מוצר 

משמעותיים:
דמי ניהול מפרמיה, שבכל מקרה לא יעלו על תקרה 

בסך של 40 שקלים לחודש.
הפקדות,  המנהלת  אחת,  פוליסה  במסגרת  ניהול 
כמו גם, איחוד קופות. כך שבחישוב סכום הצבירה, 
יילקחו בחשבון צבירות שמקורן מהפקדות שוטפות, 
ומתשואות  פעמיות,  חד  מהפקדות  או  מניודים 

שייצברו. 
הניהול  דמי  שקלים,   500,000 של  בסך  בצבירה 

מהצבירה, יופחתו ל-0.2%".
 ,FIRST כלל  תכנית  שיווק  תחילת  עם  לדבריו, 
מוצר המנהלים הישן 'פרופיל מאוחד אקטיבי' נסגר 

לשיווק. 

מאין נבע הצורך לצאת עם ביטוח מנהלים חדש?
מאז  ומגוון.  תחרותי  פנסיוני  בענף  מאמינים  "אנו 
ירידה  קיימת   ,2019 בתחילת  הרגולציה  כניסת 
המנהלים. מוצר  בשיווק  הענף,  בכלל  משמעותית 

כגון:  מבוטלים,  לא  יתרונות  בתוכו  מגלם  המוצר 
אקטואריים  לסיכונים  חשיפה  אי  אישי,  חוזה 
זאת,  ויתרונות בהגדרות אובדן כושר העבודה. עם 
לאור התחזקות התחרות, שיעור דמי הניהול, הגבוה 

יחסית, היוו חיסרון בשיווק המוצר.
"אנו מאמינים, כי המוצר החדש שפיתחנו, מנהלים 
בדמי  התחרותיות  בשורת  את  מביא   ,FIRST
שהמבוטחים  כך  המנהלים,  למוצר  גם  הניהול, 

יכולים ליהנות מכל היתרונות.
"זאת ועוד, היכולת לבצע איחוד קופות בפוליסה, אשר 
למבוטחים  מאפשרת  שוטפות,  הפקדות  גם  בה  יש 
קבלת  תוך  אחד,  במקום  הצבור  החיסכון  את  לנהל 

שירות בפוליסה אחת פשוטה ונוחה לניהול".

האם לסוכנים יהיה קל לשווק אותו ללקוחות?
סיכונים  לפזר  ליכולת  לחזור  מחפשים  "הסוכנים 
ולייצר גיוון בתיק הביטוחי, כחלק מיצירת פורטפוליו 
קרן  את  מאתגר  המוצר  למבוטחים.  מותאם 
והלקוחות  הסוכנים  הניהול.  דמי  בהיבט  הפנסיה 
יצטרכו להתלבט משמעותית מהו המוצר המתאים 
 20,000 של  שכר  עם  לקוחות  למשל,  כך  ללקוחות. 
ויש להם  שקלים, המפקידים הפקדות של 20.83% 
צבירה של חצי מיליון שקלים, ישלמו דמי ניהול של 
נמוך  ו-0.2% מצבירה, שזה  פחות מ-1% מהפקדה 

מהמקובל בשוק הפנסיה.
FIRST עלה לכל הסימולטורים השונים,  "מנהלים 
כך שבתהליך פשוט ודיגיטלי, הסוכנים יכולים לצרף 
את  ביעילות  לנהל  להם  לסייע  מבוטחיהם,  את 
התיק הביטוחי, ולאחד עבורם פוליסות, קופות גמל 
וקרנות פנסיה שונות, שייתכן ונפתחו לאורך השנים 
ליהנות  וכך  שונים,  ניהול  ובדמי  שונים  ממעסיקים 

כבר  רואים  אנו  החדשים.  הניהול  דמי  מיתרונות 
היום את ההיענות הרבה למוצר החדש".

באשר לאופן השיווק, מציין ארנסט: "הסוכנים הם 
ערוץ השיווק העיקרי של המוצר".

 "כלל ביטוח ופיננסים 
חוזרת למרכז הבמה"

האם המעבר לדיגיטציה בתחומי הביטוח 
והחיסכון הפנסיוני מייתר את תפקידם של 

הסוכנים?
בעולמות  דיגיטלית  לפעילות  המהיר  המעבר 
פותח  ופיננסים,  טווח  ארוך  החיסכון  הביטוח, 
התלות  את  להפחית  האפשרות  את  החברות  בפני 
בסוכנים וביועצים, בעולם הפנסיה והחיסכון ארוך 
"דיגיטציה  ואומר:  לכך  מתייחס  ארנסט  הטווח. 
היא כלי לשיפור תהליכים והיא אינה מחליפה יעוץ 
וממליץ  צרכי הלקוחות  פנסיוני עמוק, המברר את 

להם על סל מוצרים, אשר עונה לצרכיהם.
את  שוטף  באופן  מרחיבה  ופיננסים  ביטוח  "כלל 
לסוכניה  המוענקים  הדיגיטליים,  השירותים  היקף 
וללקוחותיה, אך בשום אופן לא רואה בכך הקטנה 
של  העצמתם   – להיפך  אלא  הסוכנים,  תפקיד  של 
המאמצים  מירב  את  להשקיע  שיוכלו  הסוכנים, 
ביעוץ הפנסיוני, תוך חיסכון בהליכים בירוקרטיים".

כיצד החברה מתכוונת להמציא את עצמה מחדש, 
בכל הקשור למוצרים חדשים בתחום הפנסיוני 

והפיננסי?
"החברה רואה עצמה כחברת סטארט-אפ למוצרי 
הצבנו  שוק  כמובילת  וחדשניים.   חכמים  ביטוח 
לענף  חדשנות  להביא  שנה,  בכל  יעד  לעצמנו 
המשקפת WIN-WIN-WIN למבוטחים, לסוכנים 

וגם עבורנו". 

היכן תמקם את כלל ביטוח ופיננסים בעולם 
הפנסיה והחיסכון ארוך הטווח?

והדבר  ופיננסים חוזרת למרכז הבמה  ביטוח  "כלל 
במכירות  גבוהים  צמיחה  בשיעורי  ביטוי  לידי  בא 
ריסקים  פנסיה,   – התחומים  בכל  החדש  העסק 
ופיננסים. כלל היא חברה חדשנית ויוזמת במוצרים 
חברה  היא  בהשקעות.  שוק  ומובילת  ובשירות 
לכל  מקיף,  מענה  המעניקה  תחומית,  רב  מגוונת, 

צורך ביטוחי או פיננסי".

מה היעדים של החברה בתחומים האלה?
על  בדגש  הפעילות,  ענפי  בכל  מתמדת  "צמיחה 
במוצרים,  ודיגיטציה  חדשנות  ופיננסים,  סיכונים 
ההפצה,  לערוצי  מכירה  ובכלי  שירות,  במתן 

הפועלים במשותף עם החברה".  

"בשנים האחרונות, הלקוחות 
מודעים יותר לנושא השיקולים 

בעת בחירת קרן פנסיה. יחד 
עם זאת, השיקול המרכזי 
שמוכר לעמיתים הינו דמי 

הניהול. זהו שיקול חשוב, אך 
הוא פחות חשוב מבין שלושת 

השיקולים של דמי ניהול, 
תשואות ושירות.  גם מכרז 

ברירת מחדל, שהושתת אך 
ורק על דמי ניהול, העצים את 

התופעה הזו של מתן עודף 
התייחסות לדמי ניהול"
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לפרטים נוספים פנו למפ״ע שלכם

ניהול בשיעור שנתי של  *למצטרפים חדשים עד גיל 59 בלבד לפוליסות "פרופיל דינמי הדור החדש למנהלים ועובדים שכירים" ו"פרופיל דינמי הדור החדש לעצמאים" של כלל חברה לביטוח בע"מ. **דמי 
0.2% מצבירה לחיסכון מצטבר בסך 500,000 ש"ח ומעלה שמקורה בהפקדות, ניודים ותשואות; עד לחיסכון מצטבר בסך כאמור, שיעור דמי ניהול מצבירה יעמוד על 0.5%; דמי ניהול חודשיים מפרמיה בשיעור 
של 3% ועד תקרה של 40 ש"ח צמודה למדד של חודש אפריל 2021; מותנה בהפקדה שוטפת מינימלית בסך של 500 ש"ח לחודש. במקרה של הפסקת ההפקדות השוטפות לפוליסה, דמי הניהול מצבירה 
והסייגים הכלולים  ואינו מפרט את כל ההוראות, התנאים  ויעמדו על 0.5% או 0.8% )בהתאם לגובה הצבירה בפוליסה(. המידע להלן הינו מידע כללי בלבד  יעלו בכפוף להסדר התחיקתי בשיעור של 0.3%, 
בפוליסה וההסדר התחיקתי. אין במידע זה כדי להחליף ייעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר. בכל מקרה של סתירה או אי התאמה בין המידע המופיע לעיל לבין תנאי הפוליסה, הוראות הפוליסה גוברות. ט.ל.ח

ויש ביטוח

 התכנית* היחידה בה נהנים מדמי ניהול מצבירה נמוכים כבר מהרגע הראשון
 וגם מדמי ניהול מפרמיה שאינם עולים על 40 ₪**

כדי שתוכלו לחסוך הרבה יותר

מנהלים 
"כשמשקיעים נכון, 

רואים תוצאות"

MORE לכסף שלך מגיע
ניהול השקעות מקצועי, מחלקת מחקר

מובילה ושירות ללא פשרות.

פיטר פלצ'יק, ג'ודוקא
אלוף אירופה לשנת 2020 וחבר המשלחת 

האולימפית לטוקיו 2021

moreinvest.co.il/gemel
מור קופות גמל בע"מ )"החברה"( היא חברה מנהלת קופות גמל. האמור אינו מהווה שיווק פנסיוני או הצעה או הזמנה לשיווק פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/לשיווק בידי בעל רישיון 

לפי דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. 

גוף הגמל וההשתלמות של 2020

מוקד שירות לסוכנים 074-7811201
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אלוף אירופה לשנת 2020 וחבר המשלחת 

האולימפית לטוקיו 2021

moreinvest.co.il/gemel
מור קופות גמל בע"מ )"החברה"( היא חברה מנהלת קופות גמל. האמור אינו מהווה שיווק פנסיוני או הצעה או הזמנה לשיווק פנסיוני ואין בו כדי להוות תחליף לייעוץ/לשיווק בידי בעל רישיון 

לפי דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. 

גוף הגמל וההשתלמות של 2020

מוקד שירות לסוכנים 074-7811201
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בתחום הפנסיה מתקיימת תחרות 
ארוכה.  תקופה  מזה  אגרסיבית 
ברירת  קרנות  של  הרפורמה 
בעיקר  לתחרות  הביאה  המחדל 
מהלקוחות  הנגבים  ניהול  בדמי 
אני  הניהול.  בדמי  הירידה  מגמת  את  והעצימה 
עם  בשוק  הצפויים,  המיזוגים  לאחר  שגם  מאמין 
שבעה שחקנים נמשיך לראות שוק תוסס ותחרות 
משנה  פישמן,  גיל  של  התחזית  זו  לקוח".  כל  על 
על הצפוי  וגמל,  הפניקס אקסלנס פנסיה  למנכ"ל 
חברות  לשבע  מתשע  שמתכווץ  הפנסיה  בשוק 

מנהלות.
המצב החדש מעורר תהייה האם יש מקום לכניסה 
כעת  מדובר  אולי  או  חדשות  פנסיה  קרנות  של 
הפנסיוני  השוק  לגודל  שמותאם  נכון  מינון  על 
הפיננסי  בעתיד  עוסקים  שאנו  לזכור  "צריך  בארץ. 
היכולת  והבטחת  שלנו  העמיתים  של  והפנסיוני 
שלהם להזדקן בכבוד", מציין פישמן ומוסיף: "אסור 
ראש  להקל  ואין  הזו  החשובה  במחויבות  לזלזל 
בשוק.  לפעול  האישורים  ובמתן  הבדיקה  בתהליכי 
פשוטים.  אינם  הפנסיה  לתחום  הכניסה  חסמי 
ניהול קרנות פנסיה דורש משאבים רבים הקשורים 
בניהול זכויות העמיתים, תביעות, אקטואריה ועוד. 
אני מאמין שהתחרות גורמת לכל השחקנים בשוק 

להשתפר ולכן היא מבורכת".

האם אתה צופה שהיחס בנתח השוק בין הקרנות 
המנוהלות על ידי חמש קבוצות הביטוח הגדולות 

לבין שתי הקרנות האחרות יישאר ללא שינוי או 
שיחול שינוי? 

"בהתאם לאסטרטגיית הצמיחה של הפניקס לשנים 
הפניקס  האחרונים,  בחודשים  שהוצגה  הקרובות 
וגידול בנתח השוק בשיתוף  מצפה להמשך צמיחה 

"אין צורך במכרז נוסף ויש 
לאפשר לכוחות השוק להגיע 
לשיווי משקל בשוק תחרותי"

גיל פישמן, משנה למנכ"ל הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל, מסביר כי במכרז הקודם לבחירת קרנות ברירת מחדל 
השיג הפיקוח את מטרתו להפחתת דמי הניהול    על פעילות הסוכנים בחברה: "לסוכן הביטוח חשיבות גדולה 

מאוד בהיבט של המקצועיות והתאמת המוצר ללקוח. אנו פועלים בכל מגוון הערוצים הנוחים לסוכן"

מאת אילן פיש ◾ מערכת עדיף

הדוק עם  מערך הסוכנים האיכותי של הפניקס".
עם מכירת קרנות ברירת המחדל של הלמן-אלדובי 
למיטב דש ואלה של פסגות לאלטשולר שחם גמל 
מחדל.  ברירת  קרנות  שתי  בשוק  נותרו  ופנסיה, 
רשות שוק ההון אמורה לצאת במכרז חדש. פישמן 
ההון  שוק  רשות  של  "המטרה  לכך:  בקשר  אומר 
במכרז הקודם הייתה הפחתה בדמי הניהול בתחום 
הפנסיה. מכיוון שמטרה זו הושגה, נדמה כי כיום אין 

"
צורך במכרז נוסף ויש לאפשר לכוחות השוק להגיע 

לשיווי משקל בשוק תחרותי". 

בשני המכרזים הקודמים, הקרנות הקטנות, של 
בתי ההשקעות, נהנו מעדיפות בתנאי המכרז 

וכצפוי זכו בו. על מה לדעתך צריך הפיקוח לתת 
את הדגש במכרז הקרוב?

"כאמור, איני מוצא סיבה לקיים מכרז ברירת מחדל 

גיל פישמן
| צילום: ענבל מרמרי
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של  לקרנות  עדיפות  לתת  שיש  סבור  איני  וממילא 
בתי ההשקעות. בסופו של דבר, בחירת קרן פנסיה 
אמורה להיות מושתת לא רק על שיעור דמי הניהול. 
תתבסס  פנסיה  קרן  של  מושכלת  בחירה  כי  חשוב 
תשואות,  כגון  נוספים  פרמטרים  על  גם  היתר  בין 
טיפול  סיכונים,  ניהול  אקטואריה,  יציבות,  שירות, 

בתביעות, מערכות מידע וכו'.
נסמכת  שלהם  העסקית  הפעילות  אשר  "גופים 
עשויים  מינימליים  ניהול  בדמי  הפנסיה  על  בעיקר 
הסיבות  אחת  שזו  וייתכן  זמן  לאורך  לשרוד  שלא 

לצמצום הגופים בשוק". 

דמי הניהול משמעותיים מאוד מנקודת המבט 
של רשות שוק ההון. מה לדעתך סדר העדיפויות 

של הלקוחות מבין הפרמטרים של דמי ניהול, 
תשואות ושירות?

הפנסיה  כספי  את  שינהל  הגוף  על  "ההחלטה 
הפיננסיות/פנסיוניות  מההחלטות  הינה  שלך, 
המשמעותיות ביותר שתיקח במהלך חייך הבוגרים. 
החסכונות  את  שינהל  גוף  בוחרים  כאשר  מכאן, 
יכולתו  את  הגוף,  יציבות  את  לבחון  חשוב  שלך, 
ארוך,  זמן  לאורך  ויציבות  טובות  תשואות  להשיא 
על  עולה  התשואות  פרמטר  של  החשיבות  כאשר 

הפרמטר של דמי הניהול.
חוויית  ביותר.  חשוב  הינו  השירות  מרכיב  "בנוסף, 

בתביעות,  טיפול  קצר,  בזמן  מענה  מתן  הלקוח, 
השירות  איכות  מדידת  של  מהמרכיבים  חלק  הן 

ללקוח".

"השימוש בדיגיטציה מחזק את 
מעמד הסוכן בעיני הלקוח"

יכולים  חוסכים  מואצת,  דיגיטציה  של  בעידן 
למכשיר  או  פנסיה  לקרן  כפתור  בלחיצת  להצטרף 
כיצד  מסביר  פישמן  חיסכון.  לצורך  אחר  פיננסי 
להרחבת  פועלת  וגמל  פנסיה  אקסלנס  הפניקס 
נתח השוק שלה: "אנו פועלים בכל מגוון הערוצים 
לרשותם   ומעמידים  ולסוכנים,  לעמיתים  הנוחים 
את מיטב הכלים הדיגיטליים, הן בתהליך הצטרפות 
הלקוחות והן בתהליכי  השירות, הטיפול בתביעות, 

יצירת הקשר ועוד".
עולה  גם  מואץ,  בקצב  שמתפתח  דיגיטלי,  בעידן 
של  לחלקם  מתייחס  פישמן  השיווק.  ערוצי  שאלת 
"אנחנו  הנוכחי.  בעידן  שיווק  כערוץ  הביטוח  סוכני 
שותפים  בהם  ורואים  הפניקס  לסוכני  מחויבים 
פעילות  רוב  בהפניקס,  להצלחה.  משמעותיים 
הוא  הסוכנים",  ערוץ  באמצעות  נעשית  המכירות 
גדולה  חשיבות  הביטוח  "לסוכן  ומבהיר:  אומר 
המוצר  והתאמת  המקצועיות  של  בהיבט  מאוד 
ללקוח. הסוכן מלווה את הלקוח לאורך זמן וכחלק 
ומתאים  לעומק  הלקוח  את  מכיר  הוא  מתפקידו 
בצורה  והפנסיוניים  הפיננסיים  המוצרים  את  לו 
המיטבית בהתאם לצרכיו. סוכן הביטוח מלווה את 
המבוטח לאורך זמן, מבצע תכנון הוליסטי על כלל 

נכסי הלקוח ולא רק נכסים פנסיוניים". 

האם הזינוק בשימוש בדיגיטציה מפחית את 
התלות בסוכניםפ בעולמות הפנסיה והחיסכון 

ארוך הטווח?
"בדיוק הפוך. השימוש בדיגיטציה מחזק את מעמדו 
של הסוכן בעיני הלקוח. סוכן יכול בלחיצת כפתור 

לקבל אונליין את פירוט התיק הפנסיוני של העובד, 
כולל כל התכניות והביטוחים, להעביר בקשות כמו 
התחלת עבודה וסיום עבודה, שינויים בתכניות של 
יכול  סוכן  ועוד.  השקעות  מסלולי  ביטוח,  מסלולי 
לקבל ניתוח מפורט של כלל העמיתים שלו ולתכנן 

המלצות לפעולה בהתאם לצרכים של הלקוח".

איזו מעטפת של שירותים וכלים אתם נותנים 
לסוכנים?

לסוכן  הנוחים  הערוצים  מגוון  בכל  פועלים  "אנו 
הכלים  מיטב  את  הסוכנים  לרשות  ומעמידים 
והן  הלקוחות  צירוף  בתהליכי  הן  הדיגיטליים, 
קשר  יצירת  בתביעות,  טיפול  השירות,  בתהליכי 

ועוד".

 קצב צמיחה גבוה בנכסים 
ובכמות העמיתים הפעילים

פישמן הזכיר את התשואות כמרכיב חשוב בהחלטה 
על בחירת קרן פנסיה. בחודשים האחרונים נהנות 
מאוד,  גבוהות  מתשואות  והגמל  הפנסיה  חברות 
של  ההשקעות  "מערך  לכך:  הסבר  יש  ולפישמן 
לאורך  מרשימות  תשואות  להציג  ממשיך  הפניקס 
החיוביות  התשואות  האחרונה.  בתקופה  וגם  זמן 
עליות  עיקריים:  גורמים  משני  נובעות  הגבוהות 
תשואות  רואים  אנו  הסחיר,  בשוק  במדדים  חדות 
גבוהות במדדי המניות, לאור נתוני מאקרו חיוביים 
המשך  הכלכלה,  התאוששות  על  המצביעים 
וזרימת  בשווקים  ומוניטריות  פיסקליות  תמיכות 
נכסים  של  ושערוכים  בעולם,  ההון  לשוקי  כספים 
לא סחירים. החודשים אפריל, מאי ויוני מתאפיינים 
בשערוכים של נכסים לא סחירים. קופות עם רכיב 

אלטרנטיבי גבוה נהנו מכך בתקופה האחרונה".

כיצד אתה מעריך את מעמדה של הפניקס 
אקסלנס בעולמות הפנסיה והחיסכון ארוך 

הטווח? 
מהמובילות  הינה  הפניקס  של  הפנסיה  "קרן 
הצמיחה  בקצב  ביטוי  לידי  בא  הדבר  בשוק. 
אנו  הפעילים.  העמיתים  ובכמות  בנכסים  הגבוה 
מכוונים לאוכלוסייה איכותית, רמות שכר גבוהות, 

אוכלוסייה יציבה תעסוקתית". 

מהם היעדים של החברה בטווח הקצר ובטווח 
הארוך בתחומי הפעילות שלה?

מובילה  כחברה  החברה  ומיצוב  צמיחה  "המשך 
נתח  של  הגדלה  תוך  טווח,  ארוך  חיסכון  בתחום 
השוק  בכל המוצרים הרלוונטיים בשילוב עם מתן 
החברה  ללקוחות  וחדשניים  יצירתיים  פתרונות 

ולסוכניה".

"אנו פועלים בכל מגוון 
הערוצים הנוחים לסוכן, 

ומעמידים לרשות הסוכנים 
את מיטב הכלים הדיגיטליים, 
הן בתהליכי צירוף הלקוחות 
והן בתהליכי השירות, טיפול 
בתביעות, יצירת קשר ועוד"
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"השנה האחרונה הוכיחה לכולנו את 
החשיבות העצומה של סוכני הביטוח ואת 

היותם הגורם המקצועי המוביל בענף"
עמוס רוקח, משנה למנכ"ל ומנהל אגף מכירות סוכנים במנורה מבטחים, מתייחס לאבולוציה 
המקצועית שעובר סוכן הביטוח    הוא מעודד מהשינוי החיובי במעמד הסוכן בציבור הרחב 

ומסביר על הערך המוסף שהדור החדש מביא עמו למקצוע

מאת אילן פיש ◾ מערכת עדיף

ה
התפתחות ההיברידית של חברות 
את  אחת  לא  מציפה  הביטוח 
לבין  בינן  היחסים  מערכת  עניין 
מהווים  שעדיין  הביטוח,  סוכני 
שלהן.  העיקרי  השיווק  ערוץ  את 
עם  לחיות  יודעים  אחרים  מאוימים,  חשים  חלקם 
לצמוח  כדי  נוספים  תחומים  ומוצאים  בשלום  זה 

מקצועית ולהגדיל את הרווח.
החשיבות  את  לכולנו  הוכיחה  האחרונה  "השנה 
ולחברות  ללקוחות  הביטוח  סוכני  של  העצומה 
ימשיכו  הביטוח  סוכני  לעתיד,  בראייה  הביטוח. 
הגורם המקצועי אשר מוביל את הענף תוך  להיות 
המשך מתן ערך אמיתי ללקוחותיהם ולחברות ולכן 
איני רואה כל סיבה לחשש. ההיפך הוא הנכון", מביע 
מכירות  אגף  ומנהל  למנכ"ל  משנה  רוקח,  עמוס 

סוכנים במנורה מבטחים, את עמדתו בנושא. 
היחסים  מערכת  את  לתאר  מתבקש  הוא  כאשר 
מבהיר:  הוא  הביטוח  לסוכני  מבטחים  מנורה  בין 
שותפות   – מילים  ובשתי  שותפות,   – אחת  "במילה 
חלק  הסוכנים  את  רואים  "אנו  הוסיף:  עוד  אמת". 
אנו  כאשר  מבטחים,  מנורה  של  מהבית  משמעותי 
על  בדגש  הסוכן  צרכי  בבחינת  הזמן  כל  פועלים 
המכירות  הגדלת  לשם  עבודתו  וייעול  דיגיטציה 

והשירות ללקוח".

אילו כלים ומעטפת מנורה מבטחים מעניקה 
לסוכנים?

"שלושה כלים מהותיים. הראשון: מוצרים – יש לנו 
הגדולה  הפנסיה  קרן  את  מובילים,  בריאות  מוצרי 
ייחודיות,  ריסק  חבילות  בישראל,  והמובילה 
פתרונות פרישה מתקדמים. השני: שירות – והדגש 

עמוס רוקח
| צילום: יעל צור
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על הדור החדש של הסוכנים: 
"יעילים, רוצים לבלוע את 

העולם ולהצליח. עוסקים הרבה 
בפיננסים והם אקדמאים. זה 

בהחלט מרענן לראות את 
כמות הצעירים שנכנסים לענף. 

זה נותן חיזוק משמעותי לכיוון 
אליו עולם הסוכנים הולך וזה 

כיוון חיובי"

המנהלים,  של  תמידית  וזמינות  אישי  שירות  על 
חשוב  ערך  לכך  ויש  השונים  והעובדים  המפקחים 
זו  במסגרת   – ידע  השלישי:  הסוכנים.  עבור  ביותר 
לסוכנים  המעניק   ,TOP SCHOOL את  לנו  יש 
ידע רחב ומעשיר את הידע שלהם בכל האספקטים 
החשובים של עולמות הביטוח, הפיננסים, השירות 
ובגדול  בשבילם  כאן  ואנו  כוח  זה  ידע  והמכירות. 

בהיבט הזה והסוכנים מעריכים זאת מאוד". 

באילו תחומי פעילות אתה חש שהסוכנים זקוקים 
ליותר ליווי ותמיכה?

הרגולציה.  תחום  זה  יהיה,  תמיד  וכנראה  "היה 
הקמנו  לכן  מהותיים.  ולעיתים  תכופים  השינויים 
הידע  הרחבת  להם  מעניק  אשר  סקול  הטופ  את 
המשתנות  למגמות  התאמתם  תוך  המקצועי 

הכניסה לתחום הפיננסיםוהשינויים הטכנולוגיים".
ההתפתחות שעובר עולם הביטוח אינו מנת חלקם 
להתאים  נאלץ  הביטוח  סוכן  בלבד.  היצרנים  של 
אבולוציוני  תהליך  עובר  ובכך  לשינויים  עצמו  את 
פעילות.  ותחומי  עבודה  לתהליכי  הקשור  בכל 
"סוכן  הסוכן:  תפקיד  להתפתחות  מתייחס  רוקח 
יותר.  ויעיל  למהיר  הופך  העולם  אמיתי,  צורך  זה 
תוך  הזה  לעולם  עצמו  את  להתאים  צריך  הסוכן 
מניסיוני  ללקוח.  כערך  שלו  לייחודיות  דגש  מתן 
הציבור  בקרב  הסוכן  ממעמד  מעודד  אני  הרב 
האחרונות.  בשנים  לטובה  מאוד  שמשתנה  הרחב 
הלקוחות מבינים ומעריכים יותר את הערך של סוכן 
ביטוח איכותי ומקצועי וזה מקרין על כל העוסקים 

בענף שלנו לטובה".
הסוכנים בתחום  רואה את השתלבות  כיצד אתה 

הפיננסים? כיצד עליהם להתמקצע בו?
במהלך  עברו  שהסוכנים  מהאבולוציה  "כחלק 
סוכנים  ויותר  שיותר  רואים  אנו  היתר  בין  השנים, 
עם  רבים  סוכנים  יש  הפיננסים.  לתחום  נכנסים 
תיקים גדולים ביותר ויש כאלו שזה עיקר עיסוקם 
עדים  נהיה  אנו  להתקדם,  ימשיך  שהזמן  וככל 
הצרכן  בקרב  הפיננסים  בתחום  אחיזתם  להגברת 

בישראל".

עד כמה השתלבות בעולם הפיננסי מקשה על 
סוכנים ותיקים שיש להם רקע של שנים רבות 

בתחומי הביטוח המסורתיים?
לא  לעתים  להיות  יכולים  שינויים  אדם,  לכל  "כמו 
השינוי.  את  לתקוף  שלא  מעדיפים  ולפעמים  קלים 
אנו רואים שנוכח דרישת הלקוחות לסוכני הביטוח 
את  גם  מחייב  הדבר  הפיננסי,  בהיבט  גם  לטיפול 
הסוכנים שחוששים מכניסה לעולמות אלו להיכנס 
אליו, כיוון שהאלטרנטיבה הינה לאבד את הלקוח".

 באילו מוצרים על הסוכנים להתמקד לאור 
השינויים שעובר עולם הביטוח?

בראייה  יכולתם  ככל  להתמקד  הסוכנים  "על 
הסוכנים  הלקוח.  של  מעלות,   360 הוליסטית, 
עוסקים בהתאמת צרכים ללקוחות ויש לנו את כל 
קשת המוצרים עבור הלקוחות ולכן יש לתת מענה 
השונים  המוצרים  לסוגי  למשפחות,  ללקוחות, 
ולעטוף את הלקוח הן בהגנות ביטוחיות הדרושות 
פיננסיים  בפתרונות  שני  ומצד  אחד  מצד  לו 

ופנסיוניים לניהול הכסף שלו".

ידע, דיגיטליות ושירות
הביטוח,  סוכני  שעוברים  מהתהליך  כחלק 
שלא  לתחומים  לפנות  להם  שמכתיבה  והמציאות 
לבתי  להצטרף  בוחרים  רבים  עיסוקם,  ליבת  היו 
האם  אחרים.  סוכנים  עם  פעולה  לשתף  או  סוכן 
תמה התקופה של היותם של סוכני ביטוח "זאבים 
בודדים'  'זאבים  יש  לעניין.   כללים  "אין  בודדים"? 
את  שצריכים  כאלו  ויש  רע  לא  ויצליחו  שמצליחים 
אינדיבידואלי",  מאד  זה  בעניין,  חדש  אין  השת"פ. 

מסביר רוקח.
לפעול  מתקשים  הוותיקים  הביטוח  סוכני  בעוד 
הצעירים  הסוכנים  להם,  זרים  שהיו  בעולמות 
הצעיר  הדור  את  מאפיין  רוקח  בתכלית.  שונים 
העולם  את  לבלוע  רוצים  "יעילים,  הסוכנים:  של 
ולהצליח. עוסקים הרבה בפיננסים והם אקדמאים. 
הצעירים  כמות  את  לראות  מרענן  בהחלט  זה 
לכיוון  משמעותי  חיזוק  נותן  זה  לענף.  שנכנסים 
חשוב  חיובי.  כיוון  וזה  הולך  הסוכנים  עולם  אליו 
נאה  גידול  האחרונה  בשנה  רואים  שאנחנו  לציין 
החברה,  עם  שעובדים  החדשים  הסוכנים  בכמות 
הסוכנים  מקרב  והן  הצעירים  הסוכנים  מקרב  הן 
גם  תימשך  זו  שמגמה  מעריכים  ואנו  הוותיקים 

בעתיד".  

איזה ערך מוסף מביאים עמם הצעירים למקצוע?
יזמות  לקופסה,  מחוץ  ראייה  פרקטיות,  "חדשנות, 
נכנסים  אליו  ענף  לענף.  חיזוק  ובעיקר  חדש  מסוג 
רבים הוא ענף עם עתיד. חל שינוי בשנים האחרונות 

בצורה חיוביות בענף שלנו ואני מברך על כך".

מה התכניות של מנורה מבטחים בשנה הקרובה 
להעצמת הסוכנים?

"ידע, דיגיטליות ושירות. אלה שלוש המילים שאנו 
יותר,  תדע  מבטחים.  במנורה  דגש  עליהן  שמים 
 – מצוין  שירות  לתת  תמשיך  יותר,  חדשני  תהיה 
אמיתי  ערך  שהינה  אחת  מילה  מרכיבים  אלו  כל 

ללקוחות".
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הממשלה  צפויה  החודש  סוף 
להפסיק את התשלומים לנמצאים 
הנמנע  מן  לא  כי  אם  בחל"ת, 
או  כך  תוארך.  החל"ת  שתקופת 
תפסיק  מתי  משנה  זה  ואין  כך, 
להיערך  המעסיקים  על  את התשלומים,  הממשלה 
בהראל  מעסיקים  סמנכ"ל  לוי,  מוטי  לחזרתם. 
יש  ופיננסים,  ביטוח  הראל  בקבוצת  וגמל  פנסיה 
מספר טיפים להעניק למעסיקים כדי שיסייעו להם  
בכל הקשור להיבט הפנסיוני, לקלוט את העובדים 

החוזרים.
לשמר  להקפיד  הוא  למעסיק  המרכזי  "הטיפ  לוי: 
את הרצף הביטוחי של העובדים החוזרים לעבודה. 
שחוזרים  המעסיק  של  בעובדים  מדובר  אם  בין 
שהיו  עובדים  על  מדובר  אם  ובין  חל"ת  לאחר 
המעסיק.  אצל  חדשים  כעובדים  ונקלטו  בחל"ת 
חשוב שלמעסיק יהיה את מרב המידע על המוצרים 
הוא  האם  כה,  עד  העובד  בוטח  בהם  הפנסיוניים 
מוקפא,  או  פעיל  עמית  או  זכויות  בשמירת  עמית 
באיזה חברות היו המוצרים הפנסיוניים של העובד 
התיק  מנהל  או  הסוכן  העובד,  עם  ביחד  ומשם, 
הטיפול  את  להמשיך  המבטחת,  החברה  מטעם 
בכל  העובד  של  ומלאה  נכונה  מחודשת,  בקליטה 

הקשור לתנאיו הסוציאליים.
ילווה את  - אמנם חשוב שהמעסיק  נוספת  "מילה 
התהליך, אך לא פחות מכך חשוב שהעובד, שבעתידו 

הפנסיוני אנו עוסקים, יהיה מעורב בתהליך כולו".
לאורך  המעסיקים  שהעלו  הבעיות  על  מדבר  לוי 
להם  סייעה  החברה  שבה  והדרך  הקורונה  משבר 
למעסיקים  משהיו  "יותר  ופתרונות:  ייעוץ  במתן 
נושאים  שאלות,  היו להם  בעיות בתחום הפנסיוני, 
השעה,  הוראות  על  מידע  לקבל  ורצון  ברורים  לא 
החובות שלהם בתקופת הקורונה וזכויות העובדים.
אירוע  כאן  שיש  וההבנה  הקורונה  תחילת  עם 

"חווינו בשוק הפנסיוני התערבות 
דרמטית וחסרת תקדים של הרגולטור 

לטובת שחקנים חדשים"
מוטי לוי, סמנכ"ל מעסיקים בהראל פנסיה וגמל בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים, מתנגד למכרז חדש לקרנות 

 הנבחרות    להבנתו, המהלך הזה מוצה ויש לאפשר לכוחות השוק לעשות את שלהם    עם החזרה הצפויה 
של עובדים מחל"ת, מעניק לוי למעסיקים עצות שיסייעו להם לקלוט את החוזרים בצורה נכונה

מאת אילן פיש ◾ מערכת עדיף

את  עדכנו  שלנו,  וסיוע  התייחסות  שמחייב 
הפקנו  שיצאה,  והוראה  הנחיה  בכל  המעסיקים 
מידעון עדכני, והנחנו את הסוכנים ומנהלי התיקים 
לעמוד בקשר רציף עם המעסיקים על מנת לסייע 
במידה  לומר  יכול  אני  הנדרש.  בכל  הניתן  ככל 
שקיבלנו  משובים  ומתוך  רצון  שביעות  של  רבה 
והמקצועית  המהירה  שהפעילות  מהמעסיקים, 

שלנו בתחום, הייתה למעסיקים לעזר רב".

עד כמה אתה מזהה דאגה בקרב המעסיקים בכל 
הקשור לביטחון הפנסיוני של העובדים שלהם?

"באופן כללי ניתן לומר שעם השנים גדלה המודעות 
הסוציאליים  התנאים  לחשיבות  המעסיקים  בקרב 
להיות  כמעסיקים  שלהם  ולצורך  עובדיהם  של 
העבירה  הרגולציה  אחד,  מצד  בתהליך.  מעורבים 
למעשה את רוב, אם לא את כל האחריות אל העובד, 
אך במקביל, המעסיקים נכנסו לעובי הקורה והפכו 
של  חיצוני  בליווי  לעיתים  בתהליך.  מעורב  לגורם 
הגורמים  באמצעות  ולעיתים  סוכן  או  פנסיוני  יועץ 
המטפלים בתחום מטעם המעסיק. כמו כן, לא פעם 
הסוכן  עם  לפגישות  בכך  שבחרו  העובדים  מופנים 

המטפל או עם משווקים מטעם הגוף המוסדי".
בריאיון עמו מספר לוי על הפעילות של הראל בקרב 
המעסיקים: "נדבך מרכזי בפעילות שלנו הינו ליווי 
צמוד ורציף של סוכן או של מנהל תיק שמכיר את 
הייחודיים  המאפיינים  את  העובדים,  את  הארגון, 
נוגע  המעסיק  נציגי  מול  הממשק  הצרכים.  ואת 
)עדכונים  מקצועיים  נושאים  של  רחבה  בקשת 
רגולטוריים, הפקת חומר מקצועי, ימי עיון מרוכזים 
התנאים  בתחום  המטפלים  המעסיקים  לעובדי 
והרצאות  השתלמות  ימי  עריכת  הסוציאליים, 

לעובדים(.
הקשור  בכל  למעסיק  מסייעים  אנחנו  כן,  "כמו 
של  הטמעה  באמצעות  שלו  התפעוליים  לצרכים 

שונים ב דיגיטליים  ואמצעים  תשלומים  ממשקי 
ולשפר את תהליכי סליקת הכספים  לייעל  שנועדו 

והפקת מיידעים ונתונים כספיים.
מנהל  או  סוכן  של  תפקידיו  מכל  החשוב  "בנוסף, 
האחראי  שהוא  בכך  הינו  בארגון,  שמטפל  התיק 
לטפל באופן מקצועי ומיידי ומלא בכל אירוע ביטוחי 

שמתרחש אצל אחד מעובדי המעסיק.
שלנו  לסוכנים  לומר  מקפיד  תמיד  שאני  "כמו 
מעסיקים  לאלפי  שירות  שמעניקים  שלנו  ולעובדים 
שקורה  ביטוחי  אירוע   - עובדים  אלפי  ולמאות 
ובו אנו  'רגע האמת' שבו אנו נמדדים  למבוטח הוא 
אמורים לתת את השירות המהיר, המקצועי והאנושי 
מחזקים  משובים  מקבלים  שאנחנו  גאה  אני  ביותר. 

מוטי לוי
| צילום: יח"צ
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מנציגי המעסיקים וממשפחות העובדים גם בנסיבות 
מענה  לתת  תפקידנו  הכל,  אחרי  משמחות.  שאינן 
המשפחתי  התא  שלמות  נפגעת  בה  מקרים  באותם 

הן בפן הכלכלי ובמיוחד כאשר מדובר באובדן".

"כניסה של גופים נוספים לשוק 
הינה מבורכת"

בשנה החולפת התחולל שינוי מהותי בשוק הפנסיה 
הלמן- מהשוק,  יצאו  השקעות  בתי  שני  והגמל. 
הפנסיה  ששוק  היא  המשמעות  ופסגות.  אלדובי 
מתייחס  לוי  לשבע.  חברות  מתשע  הצטמצם 
בשוק  לתחרות  המיזוגים  של  האפשרית  להשפעה 
השוק  כל  ולהערכתי  אנו,  "ראשית,  הפנסיוני. 
הפנסיוני, עדיין לא יודעים לומר בוודאות איך ייראה 
יישארו  באמת  האם  שאחרי'.  'ביום  הפנסיה  שוק 
איך  לשוק?  חדשה  קרן  תיכנס  האם  קרנות?  שבע 
ייראה המכרז החדש של קרנות ברירת המחדל? מי 

יוכל להשתתף בו ותחת אילו תנאים?
לשנות  יכולה  מהשאלות  אחת  כל  על  תשובה  "כל 
ולכן,  בצורה משמעותית את שוק הפנסיה העתידי 
הדבר החכם ביותר לעשות כרגע הוא לא לנחש או 
לצאת בהכרזות על איך ייראה השוק, אלא להמתין 

ולראות מה צופן בחובו העתיד".

אחרי שנותרו שבע קרנות פנסיה, האם יש מקום 
לכניסתן של קרנות נוספות לשוק?

מאוד,  תחרותי  שוק  הינו  בישראל  הפנסיה  "שוק 
בשורת  עובד.  לכל  זמינה  ניוד  אפשרות  קיימת  בו 
זמינה  היא  גם  הפנסיה  בשוק  התחרותי  המחיר 
היום לכל עובד בכל מקום ובכל מגזר במשק, ואין 

או  שמונה  או  שבע  יהיו  אם  משמעות  זה  בהקשר 
תשע קרנות.

"כניסה של גופים נוספים לשוק הינה מבורכת. כמו 
בכל שוק תחרותי, זה לא גורע מהצרכן. חווינו בשוק 
של  תקדים  וחסרת  דרמטית  התערבות  הפנסיוני 
הרגולטור לטובת שחקנים חדשים. מאחר ולהבנתי 
המהלך הזה מוצה, יש לברך על כל כניסה של שחקן 
חדש לשוק, אבל יש לאפשר לכוחות השוק לעשות 
את שלהם ולהימנע ממעורבות עמוקה ופעילה כפי 

שהייתה במקרים קודמים". 
ארבע  מבין  שתיים  היו  ופסגות  הלמן-אלדובי 
ההון,  שוק  רשות  של  במכרז  הנבחרות  הקרנות 
מכרז  לדרך  לצאת  עומד  בקרוב  וחיסכון.  ביטוח 
לקיים  טעם  יש  האם  לשאלה  מתייחס  לוי  חדש. 
שבוצע  שההליך  בהוגנות  לומר  "צריך  ועונה:  אותו 
בשעתו לא היה מכרז אלא מהלך התערבות. מאחר 
נקבעו  הצטרפות(  ומנגנוני  )מחיר  המידה  ואמות 
היציבות  את  לשמר  יש  הכל,  בסך  כשנתיים  לפני 
בשוק, ולאפשר תהליך דומה לכל היצרנים שיעמדו 

באמות המידה אלו ללא יוצא מן הכלל".

במכרזים הקודמים דמי הניהול היו פקטור 
משמעותי בבחירות הקרנות וזה אילץ גם את 

הקרנות הגדולות להפחית את דמי הניהול. אם זה 
היה נתון להחלטתך, על מה המכרז החדש צריך 

לתת את הדגש?
חדש,  במכרז  צורך  שאין  סבור  אני  שציינתי,  "כפי 
שנתיים,  לפני  רק  שנקבעו  ההגדרות  בשימור  אלא 
פי  על  להוות,  יכולה  בהן  שעומדת  קרן  שכל  כך 
בחירת המעסיק, קרן ברירת מחדל. צריך להדגיש, 
כי במונחים של שוק פנסיוני, שנתיים-שלוש הן הרף 

עין, ולא צריך לטלטל את השוק מידי שנה".

חוסך לפנסיה שמבקש לבחור את הקרן 
המתאימה לו, על מה עליו לתת את הדגש: 

לתשואות, שירות או ניהול?
פשטנית  כה  הייתה  זו  לשאלה  שהתשובה  "הלוואי 
שחוסך  השיקולים  מכלול  לציירה.  שניסו  כפי 
לפנסיה צריך לקחת בחשבון הינם: תשואות, שירות, 
גודל, יציבות, ניסיון עבר, מהירות טיפול בתביעות, 
בין  במעבר  וגמישות  ניהול  דמי  דמוגרפי,  איזון 
האוכלוסייה  ואפיון  צמיחה  הניהול,  דמי  חלופות 
לעצמו  להחליט  צריך  עמית  כל  בקרן.  המבוטחת 
איזה משקל לתת לכל פרמטר מהפרמטרים השונים 

ועל פי זה לקבל את החלטתו המושכלת.
בוודאות, לקבל החלטה  לומר  יכול  "דבר אחד אני 
'זולה'  שההצעה  בגלל  רק  מבוטח  להיות  היכן 

ב-0.01% מההפקדה או מהצבירה, זו טעות!".

לאיזה כיוון מתפתחת התחרות בשוק הפנסיה?
סביב  תהיה  בעתיד  התחרות  עיקר  "להערכתי, 

מול  ההתנהלות  של  התפעולית  הקלות  השירות, 
והחצנת המידע הרלוונטי למעסיק  הקרן, שקיפות 
לטובת  שיועמדו  הדיגיטליים  והאמצעים  ולעמית 

המעסיקים והעמיתים".

היעד המרכזי: טיפול ופיתוח הקשר 
עם המעסיקים 

לוי מציין כי את הראל פנסיה וגמל מייחדים מספר 
חברת  בבעלות  היותה  ובראשונה  "בראש  דברים: 
לקרן  המקנה  עובדה  בישראל,  הגדולה  הביטוח 
יציבות גדולה וביטחון של העמיתים בכוחה ויכולה 

של החברה עימה הם קשרו את עתידם הפנסיוני.
"דבר שני שאנו בהראל חרטנו על דגלנו הוא נושא 
השירות. הראל פנסיה וגמל מאז ומתמיד הצטיינה 
קשובים  אנו  השירות.  נושא  בכל  מצטיינת  ועדיין 
בכל  מולם  ופועלים  והעמיתים  המעסיקים  לצרכי 
הדרכים והאמצעים על מנת לתת את השירות הטוב 

ביותר, המהיר ביותר והמקצועי ביותר.
ביותר  לצומחת  נחשבת  פנסיה  הראל  בכדי  "לא 
מבין ארבע קרנות הפנסיה הגדולות במדינת ישראל 
בכל  בגודלה  השנייה  כקרן  התייצבה  ולאחרונה 
עמיתים  כמות  מנוהל,  הון  הפרמטרים:  שלושת 
המעסיקים  אלפי  עשרות  נפרעת.  שנתית  ופרמיה 
ומאות אלפי העמיתים החברים בקרן, הם ההוכחה 

הטובה ביותר לכך".

מהם היעדים בתחום הפנסיוני של החברה אל 
מול המעסיקים לטווח הקצר ולטווח הארוך 

יותר?
חזרה  הם  הקצר  לטווח  וגמל  פנסיה  הראל  "יעדי 
שנת  תוצאות  לשמחתנו,  הקורונה.  שלפני  לשגרה 
2020 וגם תוצאות הרבעון הראשון של 2021 מראות 
שלמרות תקופת הקורונה, חוסר הוודאות והסגרים, 
כל  למרות  ולגדול  לצמוח  העסקי  בתחום  המשכנו 
המרכזי  המיידי  היעד  זאת,  ובכל  שהיו,  האתגרים 
'בחצרות  פעילות  של  לשגרה  מלאה  חזרה  הוא 
המעסיקים'. מפגשים עם המעסיקים ועם העובדים, 

עריכת כנסים והשתלמויות פרונטאליות וכד'.
טיפול  הוא  המרכזי  היעד  יותר,  הארוך  "בטווח 
ופיתוח הקשר עם המעסיקים בדגש על שילוב כלים 
דיגיטליים לשימוש המעסיק ועובדיו על מנת לפשט 
כמובן  מולנו.  העבודה  תהליכי  כל  את  יותר  עוד 
שיעדי ותכניות הטווח הקצר והארוך יושפעו במידה 
לא מבוטלת מהמכרז החדש לקרנות ברירת מחדל 

)ככל שיהיה מכרז( ומתוצאותיו.
ארוכת  במסורת  נמשיך  בהראל  אנו  מקרה,  "בכל 
טיפול  מהירות  שירות,  צמיחה,  של  שלנו,  השנים 
מנת  על  והעמיתים  המעסיקים  מול  אל  ותגובה 
לתת להם חווית שירות מצוינת ועל מנת לשמור על 

השקט הנפשי שלהם".

"אירוע ביטוחי שקורה למבוטח 
הוא 'רגע האמת' שבו אנו 

נמדדים ובו אנו אמורים לתת 
את השירות המהיר, המקצועי 

והאנושי ביותר. אני גאה 
שאנחנו מקבלים משובים 

מחזקים מנציגי המעסיקים 
וממשפחות העובדים גם 

בנסיבות שאינן משמחות"
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קרן דנציגר,  פני כשנה התראיינה 
התיקים  ניהול  חברת  מנכ"לית 
בהראל פיננסים, למגזין עדיף. זה 
היה בשיאה של תקופת הקורונה, 
בימים בהם התמודדה החברה עם 
אתגרים עצומים: שווקים יורדים, לקוחות מבוהלים, 

חוסר ודאות וחשש מהמשך הדרך.
לחברת  מוצלחת  שנה  דנציגר  מסכמת  אחרי  שנה 
ניהול התיקים. היא מציינת שהנכסים המנוהלים של 
החברה זינקו בכמיליארד שקלים, בשנה האחרונה 
ייחודית  פעילות  כולל  מיוחדים,  מסלולים  הושקו 
ללקוחות כשירים ומסלולים שמאפשרים ללקוחות 

גמישות גדולה יותר כמו מסלול מוטה טכנולוגיה.
 – כשירים  ללקוחות  המסלול  על  מרחיבה  דנציגר 
פיננסים  בהראל  כייחודי.  בחברה  שהוגדר  מסלול 
גם מציינים, כי לא כל החברות זוכות להצלחה כמו 
דרך  שמצאנו  הוא  שלנו  "הסוד  שלהם.  המסלול 
עם  נאמנות  קרן  של  היתרונות  את  לשלב  יצירתית 
יתרונות של קרן גידור ויצרנו מוצר מנצח", מסבירה 
לתת  היא  המסלול  "מטרת  ומוסיפה:  דנציגר 
שימוש  תוך  ללקוחות,  משמעותית  עודפת  תשואה 
ההשקעות.  עולם  של  מתקדמות  באסטרטגיות 
תוחלת  בעלות  פוזיציות  באיתור  מתמחה  התיק 
לפועל  והוצאה  אסטרטגיות  ביצוע  גבוהה,  תשואה 
בתחומים  פועל  התיק  ומקצועית.  מדויקת  מהירה, 
בהם, להערכתנו, יש לנו יתרונות יחסיים, התמחות 

מיוחדת ויכולות ביצוע גבוהות".
ולאג"ח,  למניות  מחולק  שהתיק  מסבירה  דנציגר 
כשכל לקוח בוחר את הפרופורציה המתאימה לו בין 
שתיהן. "בתחום המניות, ההשקעה מבוססת בראש 
שמתבצע  ויסודי  מעמיק  מחקר  על  ובראשונה 
על  פיננסים,  בהראל  שלנו  האנליזה  במחלקות 
וניצול מהיר של מצבי  היכרות ארוכה עם החברות 
שוק שונים. האסטרטגיה מתמקדת במספר מניות 

"אנחנו רוצים לפתוח בפני הלקוחות 
שלנו את עולם כלכלת המחר"

קרן דנציגר, מנכ"לית חברת ניהול התיקים בהראל פיננסים, מסכמת שנה מוצלחת לחברה למרות שהייתה 
זו שנת קורונה מאתגרת ועתירה בחוסר ודאות    בריאיון היא מרחיבה על המסלול ללקוחות כשירים, 

מתעכבת על השקעות אלטרנטיביות וניהול תיקים ומציינת: "אנחנו רואים בסוכנים שותף אסטרטגי"

מאת אילן פיש ◾ מערכת עדיף

מצומצם שנבחר בקפידה על בסיס מחקר מעמיק. 
בכניסה  פיננסים  הראל  של  לגודל  היתרון  מנוצל 
אסטרטגיות  ומיושמות   וכד'  הפצות  להנפקות, 
על  שורט  לונג  אסטרטגיית  לרבות  שונות  גידור 

מניות שלהערכתנו יש ביניהן מתאם גבוה.
גדולים  בהיקפים  נכנסים  אנחנו  האג"ח  "בתחום 
אג"ח  על  שורט  פוזיציות  יצירת  תוך  להנפקות 
עיוותי  במצוקה,  חברות  בזיהוי  עוסקים  ממשלתי. 
גיוס של חברות ופתיחת  זיהוי צרכי  תמחור בשוק. 
פוזיציות שורט על אג"חים שאותן חברות הנפיקו. 

ל

קרן דנציגר
| צילום: יח"צ

מבצעים אסטרטגיות על העקום הממשלתי ועוד".

זה נשמע כמו קרן גידור. מה ההבדל בין זה לבין 
המסלול שלכם?

שלושה  רק  אציין  ואני  הבדלים  המון  כאן  "יש 
גידור  מקרן  להבדיל  נזיל,  שלנו  המוצר  מרכזיים. 
שבה בדרך כלל הכסף נעול לשנה-שנתיים ואז ניתן 
שלנו  במוצר  חודשים.  מספר  של  בהתראה  לצאת 
ודווקא בשנה האחרונה  נזיל ברמה שבועית  הכסף 
זה.  של  היתרון  את  יותר  עוד  הבינו  לקוחות  הרבה 
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את  מציעים  כשאנחנו  שדווקא  לב  לשים  מעניין 
האפשרות הזו של נזילות חופשית – רוב הלקוחות 
אופציה  שזו  מבינים  הם  כי  להישאר,  מעדיפים 

ששווה להם לשמור לרגע שבאמת יצטרכו. 
בחשבון  יושב  שהכסף  מהעובדה  נובע  שני  "יתרון 
צריך  ולא  מנוהל  בתיק  כמו  הלקוח  של  הבנק 
שהלקוח  כך  גידור,  בקרן  כמו  מהחשבון  להעבירו 
באמת רואה מה הכסף עושה מדי יום או חודש ולא 

צריך לחכות לדוח מקרן הגידור.
נוסף הוא שהמוצר, בשל המבנה  "יתרון משמעותי 
ששווה  מה  במקור,  מס  דחיית  נותן  שלו,  הייחודי 

ללקוחות לא מעט כסף".

 "מחפשים להציע ללקוחות 
מוצרים שאין לאחרים"

האם מסלולים ללקוחות כשירים הוא תחום 
מתפתח בהראל פיננסים ובכלל?

"לקוח כשיר שונה מלקוח רגיל במובן זה שיש לו יותר 
אפשרויות בחירה, מעצם העובדה שהוא כשיר ולכן 
אתה צריך לייצר עבורו מוצרים ייחודיים. המוצרים 
אחר.  שירות  מסטנדרט  כל  קודם  מורכבים  האלה 
ייעודית שמטפלת בלקוחות  אנחנו הקמנו מחלקה 
ייחודי,  שירות  מערך  רק  לא  להם  ומציעה  האלה 
שלנו.  רק  בהכרח  ולא  גדול,  מוצרים  מגוון  אלא 
הוא  שכאשר  יידע  כשיר  לקוח  שכל  רוצים  אנחנו 

הכי  המקצועי  השירות  את  מקבל  הוא  לכאן,  מגיע 
טוב שיוכל לקבל. בלי טריקים".

מהסוג  מסלולים  של  היעד  שקהל  מציינת,  דנציגר 
חברות  ממון,  בעלי  פרטיים  אנשים  הוא  הזה 
על  מספרת  היא  שליטה.  ובעלי  וציבוריות  פרטיות 
נוספים שמוצעים ללקוחות אלו: "במסגרת  דברים 
מציעים  אנחנו  שהקמנו,  הייעודית  המחלקה 
ללקוחות  שמיועדות  אלטרנטיב,  קרנות  ללקוחות 
האלטרנטיביים  המוצרים  על  וכשירים.  מסווגים 
תוכלו לשמוע מהרבה חברות, כי אלה מוצרים עם 
קורלציה נמוכה לשווקים הפיננסיים שמאזנים את 
ההשקעות.  את  ללקוח  ומגוונים  בתיק  התנודתיות 
להציע  ומחפשים  נוסף  צעד  הולכים  אנחנו  אבל 
ללקוחות מוצרים שאין לאחרים. למשל, בימים אלו 
זה מוצר סופר מיוחד,   – השקנו קרן חוב באירופה 
חשיפה  לקוחות  להרבה  נותן  סוף  סוף  הוא  כי 
במקום  אלטרנטיב,  במוצרי  להם  שאין  גיאוגרפית 
שבו יש תשואות מעניינות מחוץ לארה"ב וברור לנו 

למה זה זוכה להצלחה".

השקעות בנכסים אלטרנטיביים תופסים יותר 
ויותר מקום בפעילות של הגופים המוסדיים. 

מה הראל פיננסים עשתה בתחום הזה בשנים 
האחרונות?

"הקמנו את פעילות האלטרנטיב לפני כמעט שלוש 
שנים. התחלנו עם קרן נדל"ן בברוקלין שבה גייסנו 
שקלים.  מיליון   200 כמעט  שבועות  חמישה  בתוך 
הבנו שיש ביקוש למוצרים האלו ולכן חיפשנו דווקא 
רעיונות שלקוחות ישראלים פחות חשופים אליהם – 
כדי לתת להם ערך מוסף. כך השקנו בשיא הקורונה 
קרן חוב לנדל"ן בארה"ב והצלחנו לגייס בה כ-100 
המאתגרת.  הפעילות  סביבת  למרות  דולר  מיליון 

הקרן באירופה זו הקרן השלישית שלנו".
ודנציגר  התיקים  ניהול  עולם  נושא  עלה  בריאיון 
דיברה על תמורות ושינויים שחלו בעולם הזה בשנה 

האחרונה: "הגבינה זזה במהירות והשוק ממציא את 
אלוקציית  היה  מנוהל  תיק  פעם  אם  מחדש.  עצמו 
בארץ  ומניות  קונצרני  ממשלתי,  אג"ח  של  נכסים 
ואנחנו  יותר  לתת  רוצים  אנחנו  היום  ובעולם, 
ליותר.  מאיתנו  מצפים  הלקוחות  שגם  מרגישים 
ביצירת  חשיבה  הרבה  השקענו  האחרונות  בשנים 
תיקים מתמחים, כמו תיקי טכנולוגיות, תיקי ערך, 

."ESG תיקים שמתמחים במניות

מה מייחד כיום את העולם הזה?
חדשות  מגמות   20 מעל  כיום  מזהים  "אנחנו 
כל  למשל  זה  אם  ההשקעות,  בעולם  וחדשניות 
תחום הקלינטק והרכב החשמלי שמתפתח, תחום 
הכלכלה הירוקה, ערים חכמות, קנאביס, אינשורטק 
וכל תחום האונליין והדיגיטל. אלה מגמות שחשוב 
לנו להנגיש ללקוחות, בהנחה שזה מתאים לצרכים 
לטווח  מגמות  הן  האלה  מהמגמות  חלק  שלהם. 
ארוך ולא בהכרח נראה מכולן רווח מיידי, אבל אם 
הלקוח מבין את זה – אנחנו רוצים לפתוח בפניו את 

העולם לכלכלת המחר". 

"לעזור לסוכן להישאר מעודכן" 
"סוכני הביטוח הם חלק משמעותי מהפעילות מול 
שנשאלה  דנציגר  מציינת  הכשירים",  הלקוחות 
לגבי שילובם של הסוכנים. "הסוכן מכיר היטב את 
יודע מי מהם כשיר או מסווג, מכיר את  הלקוחות, 
הצרכים שלהם, את אהבת או שנאת הסיכון שלהם 
ואת טווחי ההשקעה שלהם. יחד עם הסוכנים אנחנו 
שמתאים  המוצרים  סל  את  לקוח  לכל  מתאימים 

לו", היא מציינת.

אילו כלים ומעטפת הראל פיננסים מעניקה 
לסוכנים וכיצד אתם מנחים אותם לפעול בתחום?

"אנחנו רואים בסוכנים שותף אסטרטגי. כשאנחנו 
יוצאים עם קרן חדשה, זה בדרך כלל אחרי שבדקנו 
רעיון  לנו  כשיש  כזה.  למוצר  ביקוש  יש  אם  מולם 
יכול  זה  אם  שואלים  קודם  אנחנו  חדש,  למסלול 
אפשר  שיחד  מרגישים  ממש  אנחנו  להם.  להתאים 
להבין ולזהות את הביקוש ולבנות את המוצרים של 

מחר.
היתר,  בין  הוא,  שתפקידנו  מאמינים  גם  "אנחנו 
בצורה  לו  להנגיש  מעודכן,  להישאר  לסוכן  לעזור 
אותם  בין  והעדכונים  השוק  עדכוני  את  הנוחה 
מערך  את  מאוד  הרחבנו  האחרונה  בשנה  מוצרים. 
פגישות  להדרכות,  מעבר  וכיום  לסוכנים  השירות 
וכנסים, אנחנו מספקים להם הרבה שירותי  עדכון 
פי  על  מיוחדים  דוחות  נשלחים  יום  מדי  תפעול. 
דרישת כל סוכנות, אחת לשבוע נשלחות סקירות, 
מדדי שוק, עדכוני מקרו שבועיים, שירותי החתמות 

וטיפול שוטף בכל בקשה פרטנית".

"הגבינה זזה במהירות והשוק 
ממציא את עצמו מחדש. 
אם פעם תיק מנוהל היה 

אלוקציית נכסים של אג"ח 
ממשלתי, קונצרני ומניות 

בארץ ובעולם, היום אנחנו 
רוצים לתת יותר ואנחנו 

מרגישים שגם הלקוחות 
מצפים מאיתנו ליותר"
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שינוי שעובר מקצוע סוכן הביטוח 
ולתחומים  לכיוונים  אותו  שולח 
היוו  לא  רחוק,  הלא  גם  שבעבר, 
הכוונה  בעיקר  מפעילותו.  חלק 
על  מדובר  לא  הפיננסי.  לעולם 
הרבה  מורכב  אלא  פשוט,  מסורתי  ביטוח  עולם 
ורטהיימר,  זיו  של  דבריו  מפתיעים  לא  לכן  יותר. 
לביטוח:  חברה  בהכשרה  הפיננסים  אגף  סמנכ"ל 
"מרבית סוכני הפיננסים הינם סוכנים צעירים יוצאי 
בתי השקעות ומוסדות פיננסיים, עם הידע והניסיון 
שצברו, מדברים את 'השפה', מרגישים בנוח לשווק 
לתחום  יותר  נמשכים  הם  הפיננסים.  מוצרי  את 

הפיננסים מאשר לתחום הביטוח המסורתי".
מוצרים  לשווק  המעוניין  ביטוח  "סוכן  לדבריו, 
פיננסיים, צריך לרכוש ידע וניסיון בתחום הפיננסים. 
הרישיון  ואת  והניסיון  הידע  את  שירכוש  סוכן 
הרלוונטי המתאים בתחום יוכל לשווק בבטחה גם 

פיננסים". 
כך  הצעירים,  הסוכנים  את  מציין  ורטהיימר 
ותיקים  סוכנים  כמה  עד  לשאול  שמתבקש 
מתקשים להשתלב בתחום הפיננסי ומה הוא מציע 
ורטהיימר:  בתחום.  לפעול  מעוניין  זאת  שבכל  למי 
ותיקים המשווקים את  גם לסוכנים  "הייתי ממליץ 
להשתלב  והמסורתיים  הקלאסיים  הביטוח  תחומי 
בתחום מכירות הפיננסים בכדי ליצור מקור הכנסה 

רווחי נוסף.
הידע  את  לרכוש  עליהם  פיננסים  לשווק  "בכדי 
שיקנה עבורם את הביטחון לשוחח עם לקוחותיהם 
חוששים  רבים  סוכנים  הפיננסים.  תחומי  על  גם 
להיכנס לתחום כיוון שלטענתם בעת ירידות חדות 
ביטוח הרכב  גם את  בשווקים, הלקוח עלול לבטל 
או הדירה שרכש באמצעותם וכאן טעותם. הלקוח 

ירכוש מוצרים פיננסיים באמצעות סוכן פיננסי".
הפיננסי  התחום  סביב  ורטהיימר  עם  השיחה 

"הייתי ממליץ גם לסוכנים ותיקים 
להשתלב בתחום מכירות הפיננסים 
בכדי ליצור מקור הכנסה רווחי נוסף"

זיו ורטהיימר, סמנכ"ל אגף הפיננסים בהכשרה חברה לביטוח, מפרט על עולם המוצרים הפיננסיים, מרחיב על 
הייחודיות של פוליסת החיסכון בסט אינווסט ותרומת סוכני הביטוח גם בעתות משבר    הוא מסביר על הפיתוח 

הדיגיטלי שמשרת את הפעילות בקשר לפוליסה, אך מדגיש: "הסוכן תמיד היה ותמיד יישאר ערוץ ההפצה המרכזי"

מאת אילן פיש ◾ מערכת עדיף

המקצועי  בפן  הביטוח,  סוכן  להעצמת  כמכשיר 
והכלכלי, באה על רקע הפעילות של הכשרה בתחום 
שמאפשרת  חיסכון  פוליסת   – אינווסט  הבסט 
השקעות  בתי  במספר  כספם  את  לנהל  לחוסכים 
ובחברת ביטוח. ורטהיימר מסביר מה היתרון שזה 
מידה  באותה  יכולים  הם  שהרי  לחוסכים,  מעניק 
לפזר את כספי ההשקעה שלהם באופן עצמאי בין 

אותם גופים.
החיסכון  פוליסת  היא  אינווסט  "בסט  ורטהיימר: 
במגוון  ההשקעה  את  לנהל  המאפשרת  היחידה 
בחברת  כללי  במסלול  ניהול  ביניהם  מסלולים, 
מובילים  השקעות  בתי  ובחמישה  הכשרה  הביטוח 
ילין  שחם,  אלטשולר  קסם,  אקסלנס  דש,  מיטב   –
לניהול  מחויבים  אינם  הלקוחות  ומור.  לפידות 
כשירצו  לעבור  ויכולים  אחד  השקעות  בית  ידי  על 
בין  המעבר  כאשר  למשנהו,  אחד  ממסלול  בכך 
ניתן  כן,  כמו  מס.  לאירוע  נחשב  אינו  המסלולים 

לפנות למשיכת פדיון הכספים בכל עת".  
אילו  מפרט  בהכשרה  הפיננסים  אגף  סמנכ"ל 
מסלולי השקעה החברה מציעה במסגרת בסט 

אינווסט:
מסלול כללי – ניהול גמיש של אפיקי השקעה 
קונצרני  ואג"ח  ובחו"ל  בארץ  מניות  שונים; 

וממשלתי.
מסלול אג"ח ממשלתי - לפחות 75% באג"ח 
אחרים  בנכסים  והשאר  ישראל  ממשלת 
כגון אג"ח קונצרני, צמודות מדד ושקליות 

ללא מניות.
בארץ  למניות  חשיפה   – מניות  מסלול 
מ-75%  יפחת  שלא  בשיעור  ובחו"ל 

מנכסי המסלול.
מורכב  החברה  של  ההשקעה  "תמהיל 
במניות,  השקעות  של  משילוב  כיום 
סחיר,  לא  סחיר,  ממשלתי  אג"ח 

ה

זיו ורטהיימר
| צילום: יונית אגרון
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גידור,  קרנות  השקעה,  קרנות  נאמנות,  קרנות 
וגם נדל"ן. יש גם התאמה לגיל  פיקדונות, סחורות 
שהיא  כך  קצבה,  למקבלי  מסלול  ואף  המשקיע 
מעניקה שקט נפשי לחוסכים המבוגרים בהשקעה 

ברמות סיכון נמוכות", הוא מסביר.

גיוסי שיא בשנת 2020
הקורונה  תקופת  האם  ורטהיימר  נשאל  כאשר 
השפיעה על קצב הגיוסים לפוליסת החיסכון, הוא 
שיא  בגיוסי  הסתכמה   2020 שנת  "למעשה,  משיב: 
בבסט אינווסט. בשנה זו גויסו למעלה מ-5 מיליארד 
הושגו  זו  בשנה  כאשר  החיסכון,  לפוליסת  שקלים 
כולם  בכל המסלולים. התעלה מעל  נאים  ביצועים 
לביטוח  חברה  הכשרה  של  הכללי  המסלול  ביצועי 
בניהול רועי קדוש, סמנכ"ל ההשקעות הראשי של 

החברה".

היכן אם כן ניכרה ההשפעה של המגפה וכיצד 
התמודדתם עם בעיות שצצו?

למעלה  של  עלייה  חווינו  המשבר  פרוץ  "עם 
מ-100% בפניות הטלפוניות של לקוחות המבקשים 
להתייעץ. הלך הרוח של הלקוחות השתנה, ונדרשנו 
לקחת  שנדרשנו  ההחלטות  אחת  לכך.  מענה  לתת 
ליותר  להפוך  היא  יחסית  מוקדם  בשלב  עוד 
הזו  הגישה  מאחורי  הרעיון  מבעבר.  פרואקטיביים 
נבע מתוך רצון לחסוך זמן יקר ללקוחות ולסוכנים 

שלנו – ובמקביל להעצים ולחזק אותם על ידי פישוט 
והנגשת הידע והמידע, בין אם זה אתר אינטרנט עם 
הודעות עדכניות לגבי המצב, דרך אזור אישי באתר 
עם  אפליקציה  עצמאיות,  פעולות  לבצע  המאפשר 
יומי ואפשרות לשינוי מסלול מהיר, פשוט,  שיערוך 
ושליחת  שירות  בנציג  תלות  ללא  ונוח,  ידידותי 
עדכונים בורסאיים והודעות סטטוס ועוד. במקביל, 
דסק  הקמנו  הקיימים,  הדיגיטליים  הכלים  מלבד 

סוכנים ייעודי לסוכני בסט אינווסט".
לתת  מאיתנו  "נדרש  ורטהיימר,  מוסיף  כן",  "כמו 
לפעול  שהתקשו  מבוגרות  לאוכלוסיות  גם  מענה 
במתווה הזה וזאת כאשר לטיפול מוצלח בכל אחת 
מהקבוצות הללו יצרנו סט אחר של כלים דיגיטליים 

יחד עם תמיכה טלפונית של נציגי מוקדי השירות".

יתרונות הדיגיטציה

כיצד הדיגיטציה משתלבת בפעילות של הבסט 
אינווסט?

מערכת  דיגיטלית.  הפקה  תהליך  מערכת  "השקנו 
פיתוח  צוות  ידי  על  שפותחה  החדשה,  ההפקה 
מערכת  היא  מידע,  מערכות  בחטיבת  הכשרה  של 
ולידציה  עם  אינווסט,  לבסט  וייחודית  בלעדית 
מספר  תוך  חדשה  חיסכון  פוליסת  והקמת  מלאה 
חכמים  אוטומטיים  כלים  מגוון  בנוסף,  ימים. 
להתמודד  בסיסי  צורך  מתוך  שנבנו  ורובוטיים 
את  מייעלת  היא  התפעול.  צוותי  על  העומסים  עם 

עבודת הסוכן הפיננסי לאין ערוך.
אינווסט.  בסט  אפליקציית  את  יצרנו  "בנוסף, 
ללקוחות  ומיידי  מהיר  מבט  מספקת  האפליקציה 
המוצר, מציעה אופציות השקעה במספר מסלולים 
מסלולי  בין  מעבר  הכותרת  גולת  את  וכן  מגוונים 
ההשקעה אונליין, ללא צורך בשיחה עם נציג שירות. 
ואפשרות  מהירים  ומכירה  קנייה  תהליכי  כן,  כמו 
לביצוע הפקדות ופדיונות בכל עת. גם ניתן לצפות 
דרך האפליקציה בפרטי הפוליסות הקיימות, לעדכן 

ולעקוב  ומסמכים  דוחות  להפיק  אישיים,  פרטיים 
תלות  וללא  ישיר  באופן  הפוליסה,  ביצועי  אחר 

בנציג.
"השימוש באפליקציה הוא ידידותי ונוח למשתמש 
קבלת  ההשקעה,  חיפוש  הזיהוי,  תהליך  וכל 
לניהול ההשקעות  הופכים  ומתן ההוראות  המידע 
הלקוחות.  לקהל  ונוחים  נגישים  לפשוטים, 
האפליקציה עומדת בתקני אבטחת מידע מחמירים 

ומתעדכנת בהתאם". 
דיגיטלית  להתנהלות  בקשר  הנרחב  התיאור 
בפעילות של הבסט אינווסט, מעלה תהייה בקשר 
למעמדם של הסוכנים, האם הם נותרו ערוץ ההפצה 
היה  תמיד  "הסוכן  זה.  בתחום  הכשרה  של  העיקר 
יישאר ערוץ ההפצה המרכזי. אנחנו דואגים  ותמיד 
כלים  להטמעת  מתקדמת  טכנולוגיה  באמצעות 
מול  בתפעול  לסוכנינו  לסייע  שיוכלו  דיגיטליים 

לקוחותיהם", מבהיר ורטהיימר.
הביטוח  סוכני  של  לתרומתם  מתייחס  גם  הוא 
ההפצה  ערוץ  הינם  "הסוכנים  הקורונה:  בתקופת 
ומרבית  אינווסט  לבסט  הכספים  לגיוס  המרכזי 
כן,  כמו  גויסו באמצעות סוכני הפיננסים.  הכספים 
הסוכנים סייעו בשימור והרגעת הלקוחות. בתחילת 
ודאות,  באי  שרוי  עדיין  היה  הכל  כאשר  הקורונה 
השימור  תהליך  את  ניהלו  שלנו  הפיננסים  סוכני 
שנבהלו  לקוחות  אלפי  ומדויקת.  טובה  בצורה 
מהנפילות או פוטרו, פנו לסוכנים לבדיקה ושאלות. 
הרבה לקוחות גם חששו מהמצב וביקשו להתייעץ,  

לשנות לבדוק".  
לא  הלקוחות  "מרבית  כי  לציין  חשוב  לורטהיימר 
ולא מיהרו לבצע שינויי  נבהלו מהירידות בשווקים 
מסלול, כיוון שהיו למודי ניסיון ממשבר 2008, וצלחו 

את שנת הקורונה עם תשואות חיוביות".

כיצד פעלו הסוכנים מול הלקוחות בתקופה הזו?
של  הקישור  את  ללקוחות  שלחו  שלנו  "הסוכנים 
אפליקציית בסט אינווסט, וכל לקוח יכול היה לבצע 
את הפעולות באופן עצמאי. כך בזכות הטכנולוגיה 
נתת מענה ללקוח, חילצת אותו מהמשבר כי ניידת 
את התיק למסלול פסיבי וניהלת את האירוע בצורה 
נכונה. כלומר, הטכנולוגיה היא כלי עזר, שאם נעשה 
בו שימוש נכון הוא יכול להיות עזר כנגדנו. בנוסף, 
בעצמם  והסוכנים  זום,  והדרכות  וובינרים  קיימנו 

קיימו מפגשי הסברה ללקוחותיהם".
במסגרת מערך התפעול של בסט אינווסט הקימה 
הפיננסים.  לסוכני  ייעודי  סוכנים  דסק  הכשרה 
ולשפר  הסוכן  עבודת  את  לייעל  מחשבה  "מתוך 
הקמנו  לסוכנים,  מעניקה  שהכשרה  השירות  את 
תפעול  נציגי  רק  עובדים  בו  ייעודי  דסק  עבורם 
ניתנות  תפעול  בנושא  הבקשות  כך  אינווסט,  בסט 
מסביר  גבוהה",  ובזמינות  ובמקצועיות  במהירות 

ורטהיימר.

"סוכנים רבים חוששים 
להיכנס לתחום הפיננסים כיוון 
שלטענתם בעת ירידות חדות 
בשווקים, הלקוח עלול לבטל 

גם את ביטוח הרכב או הדירה 
שרכש באמצעותם וכאן טעותם. 

הלקוח ירכוש מוצרים פיננסיים 
באמצעות סוכן פיננסי"
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 Smart Money אודי אביטל, יו"ר
Investments, לשעבר יו"ר לשכת 
המתכננים הפיננסים EFPA ישראל, 
חבר בוועד המנהל ויו"ר מחוז המרכז 
בלשכת סוכני הביטוח, הוביל בשנת 
הקורונה יחד עם צוות השותפים ב-SMI הקמה של 
מספר קרנות השקעה שרכשו נכסי נדל"ן במדינות 
נעשתה  הקרנות  הקמת  ופורטוגל.  ספרד  יוון,  כמו 
פוגע  הקורונה  שמשבר  הצביעו  שהדיווחים  בזמן 

בכלכלות אירופה.
בנינו  אבל  תסתיים,  הקורונה  מתי  ידענו  "לא 
נכסים  שנרכוש  כזאת  השקעות,  אסטרטגיית 
בטווח  להרוויח  שנוכל  משמעותית,  כה  בהנחה 
אביטל  מסביר  הקרן",  לסיום  עד  שנים  ארבע  של 
ומוסיף: "המזל גם שיחק לטובתנו. כבר לאחר יותר 
משנה הקורונה בנסיגה משמעותית באירופה והקיץ 
הזה יהיה בבחינת חזרת התיירות והטיסות לשגרה. 
חזרה  לראות  צפויים  אנחנו  הבא  בקיץ  רק  בפועל, 
כה  היו  לא  החיסונים  שאם  ייתכן  לשגרה.  מלאה 
היה  אחד  דבר  זמן.  עוד  לוקח  היה  זה  אפקטיביים 
נכסים  רוכש  אתה  מתי  לדעת  אפשר  אי  ברור:  לנו 
את  תפספס  תמתין  שאם  להיות  ויכול  בתחתית 
לא  אתה  ההון,  בשוק  כמו  בדיוק  הכניסה.  נקודת 
לשינוי  בציפייה  שתיכנס  חשוב  אבל  לתזמן,  יכול 
המגמה. זה עבד לנו מצוין וקרן יוון שהקמנו, ומספר 
סוכני ביטוח משווקים אותה, תהיה הצלחה גדולה 

מאוד".
החמים  הטרנדים  לאחד  הפכו  בנדל"ן  השקעות 
גופים  בקרב  האלטרנטיביות,  ההשקעות  בתחום 
מוסדיים וגם אצל משקיעים פרטיים. אביטל מסביר 
רואים  "אנחנו  הנדל"ן:  תחום  של  הקסם  סוד  מה 
של  בהיקף  משמעותית  עלייה  האחרונות  בשנים 
השקעות בתחום הנדל"ן. אחת הסיבות העיקריות 
לכך היא שנדל"ן נתפס כאפיק השקעה אמין ובטוח 

"נדל"ן נתפס כאפיק השקעה אמין ובטוח 
יחסית, שאפשר לסמוך ולהישען עליו"

אודי אביטל, יו"ר Smart Money Investments, מעניק הצצה לעולם ההשקעות האלטרנטיביות ומסביר 
מדוע השקעות בנדל"ן הפכו לאחד הטרנדים החמים בתחום    אביטל מתאר כיצד מסננים השקעות, אילו 

ביטחונות ניתנים למשקיעים וגם מבשר איזו מדינה היא זירת ההשקעה החמה הבאה

מאת אילן פיש ◾ מערכת עדיף

ל
אודי אביטל

SMI :צילום |
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פוטנציאל הסיכוי-סיכון הטובות ביותר שיש".
העסקאות  מבין  מנפים  אנחנו  הראשון  "בשלב 
שמוצעות לקרן את אלה שאינן מתאימות לתקופת 
בהן  להיווצר  שעלולים  המבוקשת,  ההשקעה 
שאינן  או  זמנים  לוחות  של  בעיות  או  עיכובים 

מתאימות להשקעה בקרנות שלנו.
בחינה  עורכים  הקרן  של  האנליסטים  מכן,  "לאחר 
מעמיקה של המספרים הצפויים אל מול עסקאות 
הסיכויים  את  ומעריכים  שבוצעו,  מקבילות 
מהתרחישים.  אחד  כל  של  להתממשות  והסיכונים 
מחירי  של  ההיסטורית  ההתנהגות  את  בוחנים  הם 
הנכסים, דמי השכירות שמתקבלים מנכסים טרום 

השבחה ולאחר השקעה בשיפוץ והשבחה. 
הבחינות  את  עברו  שהוצגו  שהמספרים  "לאחר 
והבדיקות, מומחים מטעמנו ומהשותפים המקומיים 
שלנו, מגיעים אל הנכס, בודקים את מצבו בשטח, 
עורכים ביקורים ומגיעים גם אל גופים סטטוטוריים 
המדינה  באותה  ממשלתיים  משרדים  עיריות,  כמו 
ובדיקות מול אנשי  ובמידת הצורך עורכים בחינות 
שמייצג  הדין  עורך  במקביל,  תלויים.  בלתי  מקצוע 
בסיוע  משפטיות  בדיקות  מבצע   SMI קרנות  את 

משרדי עורכי דין מקומיים באותן המדינות".

באיזה בדיקות מדובר?
מתקדמת  נעשית  הבחינה   - נאותות  "בדיקת 
מספרים  שנדרשים  כך  יותר,  הרבה  ומעמיקה 
ודוחות מהימנים, אשר מצויים בדוחות הכספיים של 
הנכס, המבנה או כל ישות אחרת. כל מספר, עלות 
והוכחות. בעסקאות  דורשים אסמכתאות  נתון,  או 
שבהן מעורבים גם שיפוץ והשבחה, אנחנו דורשים 
לשיפוץ  מדויקות  עלויות  לקבל  המקומי  מהשותף 
הנכס לאחר שביקר בו, זאת על פי מחירים ועלויות 

שיהיו בעת תחילת השיפוץ בפועל.
מתכנסת,  הקרן  של  ההשקעות  ועדת   - "מיקוד 
את  שעברו  הפרויקטים  מבין  ובוחרת  בוחנת 
בדיקות הנאותות, את הטובים ביותר, מבין מכלול 
אנחנו  מציבים.  שאנחנו  מחמירים  קריטריונים  של 
קוראים לזה אלוקציה של אלוקציה. לעתים, ועדת 
ההשקעות דורשת נתונים נוספים ומבקשת עריכה 

של בדיקות ובחינות נוספות של מומחים חיצוניים.
הפרויקטים   - העסקה  וחתימת  לדרך  "יציאה 
כל  ואת  הסופיות  ההשקעה  ועדות  את  שעוברים 
שלבי הבדיקה, יוצאים לשלב העסקה הסופי, אותו 
מלווים תמיד עורכי דין ישראלים ומשרד עורכי דין 
בינלאומי במדינת היעד, המומחים בסוג העסקאות 
כדי  שיוצאים  בקרן  המשקיעים  כספי  הספציפי. 
לרכוש נכסים, משולמים ישירות אל המוכרים ורק 

כנגד רכישת הזכויות בפרויקטים.
מתודולוגיה  עסקאות,  לסינון  מובנה  מודל  "בנינו 
את  יעברו  בקרן  שיבחרו  שההשקעות  כדי  סדורה 
כל הבדיקות המקיפות. בהשקעות אין פשרות, אם 

למי  אלטרנטיבה  ומהווה  עודפת,  תשואה  יוצר 
שמחפש לנצל הזדמנויות פז להשקעה.

אלטרנטיביות,  בהשקעות  גם  השקעה,  בכל  "כמו 
סיכון  קיים  נדל"ן,  מגובות  פיננסיות  השקעות  כגון 
מדיני  או  כלכלי  משבר  בגלל  ייפגע  הנדל"ן  ששוק 
ביותר  הטובות  ההמלצות  אחת  לכן,  אחר.  או  כזה 
יכולים לתת למשקיעים בנדל"ן היא לפזר  שאנחנו 
את ההשקעה בין השקעות שונות, כדי לצמצם את 
הסיכון והחשיפה שיש בהשקעה במדינה או באזור 

מסוימים". 
אביטל מוסיף בעניין זה: "בהשקעות נדל"ן בחו"ל, 
של  הגנה  מנגנוני  קיום  המחייב  חוק  קיים  לא 
בטוחות וערבויות לרוכשי דירות מיזם או קבלן, זאת 

בניגוד לחוק הישראלי". 

מה הפתרון לכך? 
הגנה  מנגנון  בונה  כל  שקודם  פתרון  עם  "הגענו 
עצמאי למשקיע, תוך שנעזרים במומחים כמו עורכי 
דין ורואי חשבון מיומנים, בעלי ניסיון רב בעסקאות 
דומות. כשאתה לוקח את המומחים הטובים ביותר 
שיודעים איך להגן על האינטרסים של המשקיעים 
בצורה הכי טובה ולמקסם את התשואה תוך מזעור 

הסיכונים".

עד כמה נחוצה חברה שתכוון את המשקיע 
הבודד?

שדורש  תחום  הן  בחו"ל  נדל"ן  שהשקעות  "בגלל 
בשביל  מוכר  ולא  זר  בשוק  לרוב  רבה,  מקצועיות 
באמצעות  להשקיע  ורצוי  ראוי  המשקיעים,  רוב 
קרן השקעות נדל"ן שיש לה את הניסיון בהשקעות 
נדל"ן בינלאומיות. לרוב הקרנות יש קשרים ענפים 
בשוק המקומי וצוות מיומן של מומחים, כגון עורכי 
שיודעים  ומומחים  אנליסטים  חשבון,  רואי  דין, 
מאתגרים.  מצבים  לצלוח  שתוכל  הקרן  את  לתכנן 
כגון  הגנה,  מנגנוני  מספקת  הקרן  כאמור  כן,  כמו 
למשקיעים,  קריטיות  שהן  וערבויות,  בטוחות 
ושלא קיימות למשקיע העצמאי, ובלעדיהן הסיכון 

למשקיע הוא גדול יותר".

מנגנון סינון השקעות

כחלק מהפעילות של SMI, אתם מפעילים מודל 
לסינון השקעות אלטרנטיביות. כיצד מתבצע 
הסינון ואילו שלבים תהליכים מתקיימים בו?

סינון  מנגנון  יצרנו  החברה,  את  והקמנו  "כשבנינו 
שאת  מהסיבה  ויסודית,  קפדנית  בצורה  עסקאות 
היא  המנגנון  מטרת  בקנייה.  עושים  בנדל”ן  הרווח 
השקעות  של  לסינון  ומוכח  מובנה  תהליך  לייצר 
עבור קרנות ההשקעה של SMI, כך שאנחנו עושים 
את הטוב ביותר כדי להביא את העסקאות בעלות 

מציע  הוא  עליו.  ולהישען  לסמוך  שאפשר  יחסית, 
תלויות  שאינן  מהשכרה  תשואות  וגם  בטוחות 

בביצועים של שוקי ההון. 
בה  הוודאות  אי  בתקופת  בייחוד  "המשקיעים, 
העולם נמצא כרגע, מחפשים אפיק השקעה שאפשר 
יציבות, תנודתיות רבה  בו אמון. כשיש חוסר  לתת 
בשוקי ההון, ולא ברור מה יילד יום, הנדל"ן מספק 

קרקע נוחה ויציבה למשקיעים. 
"סיבה נוספת לתחושת הביטחון בהשקעות נדל"ן, 
שתחום  רבות,  קרנות  של  הימצאותן  עצם  היא 
בחו"ל,  נדל"ן  השקעות  הוא  שלהן  המומחיות 
רבים,  נכסים  בין  ההשקעות  את  ומפזרת  שבאות 
משגשגת,  ותיירות  שיא  ביקושי  בהן  שיש  במדינות 
השקעות  פיזור  ויוון.  פורטוגל  ספרד,  ארה"ב,  כמו 
המשפחה,  של  הנכסים  לתיק  הסיכון  את  מפחית 

https://sminvesting.com/about/%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-smi-%d7%9c%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9c%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%91%d7%99%d7%95%d7%aa/
https://sminvesting.com/about/%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-smi-%d7%9c%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9c%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%91%d7%99%d7%95%d7%aa/
https://sminvesting.com/about/%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-smi-%d7%9c%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9c%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%91%d7%99%d7%95%d7%aa/
https://sminvesting.com/about/%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-smi-%d7%9c%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9c%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%91%d7%99%d7%95%d7%aa/
https://sminvesting.com/about/%d7%9e%d7%95%d7%93%d7%9c-smi-%d7%9c%d7%a1%d7%99%d7%a0%d7%95%d7%9f-%d7%94%d7%a9%d7%a7%d7%a2%d7%95%d7%aa-%d7%90%d7%9c%d7%98%d7%a8%d7%a0%d7%98%d7%99%d7%91%d7%99%d7%95%d7%aa/
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החיסונים, לא יחסרו הזדמנויות - לא בישראל ולא 
בחו"ל".

הערך המוסף של סוכן הביטוח

מה סוכן ביטוח צריך לעשות כדי להצליח בתחום 
של ההשקעות האלטרנטיביות? אילו כישורים 

נדרשים ממנו?
של  המשקפיים  דרך  להסתכל  צריך  טוב  "סוכן 
הוא  נוסף  נדבך  שלו.  הצרכים  את  ולהבין  הלקוח 
והשינויים  מוצרים  של  לעומק  והבנה  מקצועיות 
ללקוח  אותם  להסביר  שיוכל  כדי  בהם,  שחלים 
יכול  הסוכן  לכך,  מעבר  ההחלטות.  קבלת  בצומת 
להציע ללקוח מוצרים משלימים שיבנו את החוסן 
הכלכלי שלו לעתיד וכאן אפשר למנות מוצרים כמו 
השקעות אלטרנטיביות. ככל שהסוכן מעניק פתרון 
מקצועי כולל, כך הערך המוסף שלו בניהול התמונה 
המלאה בשביל הלקוח הוא גדול יותר. לקוח שקיבל 
פתרון מקיף, ברמת הביטוח, הצמחת ההון האישי 
מרוצה  לקוח  יהיה  הסיכונים,  ופיזור  וההשקעות 

שיחזור". 

מה להערכתך הולך להיות הדבר החם הבא 
בתחום ההשקעות האלטרנטיביות?

"אני מאמין שפורטוגל הופכת להיות דבר החם הבא 
הנופים  האלטרנטיביות.  הנדל"ן  השקעות  בתחום 
המגוונים והמדהימים, יחד עם תרבות עשירה, מזג 
הגיעו  לא  שעדיין  נדל"ן  ומחירי  תיכוני  ים  אוויר 
יעד  שזהו  תחושה  אצלי  יוצרים  אלה  כל   - לשיאם 

שידבר חזק בשנים הקרובות בקרב המשקיעים.
ממשבר  נפגעו  שהכי  המדינות  אחת  אמנם  "היא 
החובות באירופה בשנים 2010-2011, אך ניהול מדיני 
נכון הביא אותה בתוך עשור בלבד לצמיחה ושגשוג. 
מאז 2012 שוק הנדל”ן הולך ומשגשג ואפילו בשנת 
2020, שנת הקורונה, מחירי הנדל”ן המשיכו לעלות, 

אמנם בקצב איטי, אך הפגינו יציבות".
עד  להשקעות,  מעניין  כה  יעד  הפכה  "פורטוגל 
כתבה  להקדיש  בחר  הלונדוני   Times שהעיתון 
בשנים  שרכשו  אנשים  של  סיפורים  עם  ארוכה 

האחרונות נכסים להשקעה במדינה".

בחשבונות  תמיד  מופקדים  המשקיעים  כספי   .1
נאמנות ומועברים מחשבונות הנאמנות תמיד כנגד 
רכישת נכסים או כנגד ביצוע עבודות בנכסים בלבד.

משפטיים  סעיפים  הסכם  בכל  מעגנת  הקרן   .2
המאפשרים לה להשתלט עליו באופן מלא, במידה 

והיזם המקומי מפר את ההתחייבויות שלו. 
3. הקרן שותפה בחשבון הבנק הייעודי לכל פרויקט 
באישורה  מתבצעת  כספים  למשיכת  פעולה  וכל 

ולאחר נוהל אישור תשלומים.
4. שחרור כספים מחשבון הנאמנות לטובת פרויקט 
רישום  מול  אל  או  מוגדרים  דרך  אבני  לפי  מתבצע 

בטוחות.
הנכס  בחברת  כדירקטור  משתמש  הקרן   .5

שמחזיקה בפרויקט".

האם החברה פועלת בשיתופי פעולה עם חברות 
אחרות? במה מתבטאים שיתופי הפעולה?

"לחברה יש שיתופי פעולה עם חברות רבות במדינות 
בהן היא משקיעה. למעשה, החברה הקימה באותן 
קבלנים,  שותפים,  של  מקומית  תשתית  מדינות 
יועצים ומומחים המלווים את פעילותה באופן צמוד 

ומפוקח".

האם תקופת הקורונה הביאה עמה גם הזדמנויות 
לתחום ההשקעות האלטרנטיביות?

"הקורונה יצרה הזדמנויות לרכוש בחו"ל בתי מלון 
שפשטו רגל, שקנינו אותם בזול בשותפות עם חברה 
ארוך  לטווח  הושכרו  והם  ומנוסה,  ותיקה  מקומית 
לרשתות, ולכן יכולנו לתת ריביות גדולות. גם לאחר 

אין לך מתודולוגיה ושיטה שבה אתה בוחר נכסים, 
אין לך דרך ואסטרטגיה. כך קשה מאוד להחליט מה 

נכנס לתוך הקרן ומה לא". 

היכן נמצאות זירות הפעילות של החברה?
"מייסדי החברה הם מומחים בעלי ותק מצרפי של 
100 שנה בענפי שוק ההון, ביטוח והשקעות נדל”ן 
הנפרדות  הפעילויות  את  למזג  שהחליטו  בחו"ל, 
נדל"ן  קרנות  שהקימה  אחת  חברה  לכדי  שלהם 
בהן  ופורטוגל,  יוון  ספרד,  ארה"ב,  כגון  במדינות, 
החברה ניתחה כי קיים סיכוי טוב והזדמנות ייחודית 

להשקעה". 

ביטחונות למשקיעים

לאיזה סוג של משקיעים אתם פונים?
פנוי  הון  להם  שיש  למשקיעים  פונים  "אנחנו 
זה הכסף  ומעלה. אם  אירו  50 אלף  להשקעות של 
נגיד  אנחנו  להשקיע,  בנאדם  לאותו  שיש  היחיד 
שלנו  המטרה  לו.  מתאימה  לא   SMI-ש בנימוס  לו 
חסכונות  כבר  להם  שיש  למשקיעים  לפנות  היא 
המושקעים בשוק ההון במוצרים כמו גמל להשקעה 
ופוליסות חיסכון ולהציע להם לגוון את ההשקעות 
שלהם באפיקים אלטרנטיביים. המטרה היא לייצר 
התשואה  הגדלת  תוך  גיוון  פיזור,  לקוחות  לאותם 

והיציבות".

אילו סוגים של השקעות אלטרנטיביות אתם 
מציעים ללקוחות?

בשלושה  בהשקעות  ממוקדות   SMI של  "הקרנות 
סטודנטים  מגורי  מגורים,  עיקריים:  תחומים 
התחומים  בין  שהשילוב  מצאנו  אנחנו  ומלונאות. 
התשואה  יחס  מבחינת  מוסף  ערך  מביא  הללו 

לסיכון". 

מהם הביטחונות ש-SMI מעניקה למשקיעים?
ביטחונות  של  מנגנון  מספקות   SMI של  "הקרנות 
נפשי  ושקט  ביטחון  שמספק  ואיכותי,  מקיף 
שלהם  שההשקעה  הרגשה  להם  ונותן  למשקיעים 

בידיים טובות, כגון:

"בגלל שהשקעות נדל"ן בחו"ל הן תחום שדורש מקצועיות רבה, לרוב בשוק זר ולא מוכר בשביל רוב 
המשקיעים, ראוי ורצוי להשקיע באמצעות קרן השקעות נדל"ן שיש לה את הניסיון בהשקעות נדל"ן 
בינלאומיות. לרוב הקרנות יש קשרים ענפים בשוק המקומי וצוות מיומן של מומחים, כגון עורכי דין, 

אם כבר חיקוי, רואי חשבון, אנליסטים ומומחים שיודעים לתכנן את הקרן שתוכל לצלוח מצבים מאתגרים"
           אז שיהיה מקורי

פוליסת החיסכון החדשה מבית הראל:

S&P500 | ת"א 35 | תל בונד 60 | אג"ח מדינה צמוד | אג"ח מדינה שקלי | כללי פאסיבי

,Harel Index תכירו את
6 מסלולי השקעה מחקי מדד עם גמישות מעבר בין המסלולים ללא אירועי מס. 
ניתן לפזר את ההשקעה על עד 5 מסלולים בו זמנית ולעבור ממסלול למסלול 

בכל נקודת זמן.
למידע נוסף היכנסו למכלול ו/או לאתר הראל

פוליסת חיסכון הראל More השקעות אישי. התנאים המלאים והמחייבים מפורטים בתנאי הפוליסה.
אין באמור כדי להוות ייעוץ השקעות אשר מתחשב בצרכים ובנתונים של כל אדם. 
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שינויים  חולל  הקורונה  שבר 
רבים בתחומים שונים ובחיי היום 
הואץ  היתר,  בין  כולנו.  של  יום 
בעולמות  גם  בדיגיטציה  השימוש 
שינוי  בהחלט  והפנסיה.  הגמל 
שיכול להוות מקור איום על תפקיד הסוכנים כזרוע 
הפצה עיקרית של הגופים המוסדיים או לכל הפחות 

לנגוס מהיקף פעילותם.
רונן גולן, מנהל מחלקת מכירות סוכנים וסוכנויות 
ההשקעות  בבית  כי  מסביר  שחם,  באלטשולר 
"במהלך  לגמרי.  אחרת  המציאות  עובד  הוא  שבו 
מהווה  שחם  שאלטשולר  הוכחנו  הקורונה  תקופת 
החוץ.  אל  הפה  מן  כאמירה  רק  ולא  לסוכנים  בית 
הסוכנים, המתכננים ומנהלי הפמילי אופיס השונים, 
שלנו,  ביותר  הדומיננטי  ההפצה  ערוץ  ונותרו  היו 
אשר אחראי על כ-80% מהמכירות החדשות בשנת 
2020", הוא מתאר את המתרחש בבית ההשקעות. 

השנה  "במהלך  לכך:  בהקשר  עוד  מציין  גולן 
הסוכנים  בכמות  גידול  לראות  המשכנו  החולפת 
שחם  אלטשולר  מוצרי  את  ללקוחותיהם  ששיווקו 
לומר  חשוב  זאת,  עם  ופנסיה.  השתלמות  גמל,   –
 – שבאלטשולר שחם אין עדיפות לאף ערוץ הפצה 
אנחנו שומרים על אחידות מלאה בין כל הערוצים 

השונים".
הקורונה  שבשנת  הוא  לומר  שחשוב  נוסף  "דבר 
הכרחית  הייתה  הלקוחות  מול  הסוכנים  נוכחות 
ביטחון  רשת  מהווים  הסוכנים  פעם.  מאי  וחשובה 
וכמה  כמה  אחת  ועל  בשגרה  הלקוחות,  עבור 
הסוכנים  בשווקים.  תנודתיות  של  בתקופות 
מסייעים להם בתהליכי קבלת ההחלטות ומבצעים 
האישיים",  לצורכיהם  בהתאם  פעולות  עבורם 

"הסוכנים מהווים רשת ביטחון עבור 
 הלקוחות בשגרה - בטח בתקופות 

של תנודתיות בשווקים" 
רונן גולן, מנהל מחלקת מכירות סוכנים וסוכנויות באלטשולר שחם, מסביר על הייחוד של בית ההשקעות 

מול גופים אחרים: "אלטשולר שחם הוא בית של סוכנים במלוא מובן המילה. אנחנו גוף שרואה בסוכנים 
כגורם ההפצה המרכזי של מוצריו, והדבר הזה בא לידי ביטוי בחשיבה מתמדת על הסוכנים ובמציאת 

פתרונות כדי לחדש עבורם ולסייע להם"    גולן מסביר גם על המגמות החדשות בגזרת הסוכנים

מאת אילן פיש ◾ מערכת עדיף

מסכם גולן את הנושא.  

האם אתה מבחין בחשש או רתיעה מסוימת מצד 
הסוכנים לאור השימוש ההולך וגובר בעולמות 

הדיגיטליים?
משמעותית  בעלייה  מבחין  אני  להיפך,  "בדיוק 
הסוכנים  בקרב  הדיגיטליים  בכלים  בשימוש 

שלהם.  והפשטות  הנוחות  לאור  והסוכנויות, 
לראות  נוכחתי  אף  האחרונה  בשנה 

שסוכנים וסוכנויות שאימצו, פיתחו 
לא  דיגיטליים  בכלים  והשתמשו 

הצליחו  אלא   – קטנו  שלא  רק 
המכירות,  היקפי  את  להגדיל 
ובזמני  בשיטות  התייעלו 
עצמם  את  ומיצבו  העבודה  

בעולם  חדשניים  כגורמים 
לשמרני  שנחשב  הפיננסים 
באופן יחסי. כמובן שמי שלא 
שמתרחש  השינוי  את  רואה 

מ

רונן גולן
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בעולם הטכנולוגי ולא מתאים את עצמו במהירות, 
עלול להישאר מאחור".

גולן מסביר שבאלטשולר שחם משקיעים משאבים 
רבים בהטמעת טכנולוגיות שיוכלו לעזור לסוכנים 
באופן  ופועלים  "אנו  זמן.  ולחסוך  תהליכים  לפשט 
והכלים  השירותים  וחידוש  ייעול  לשיפור,  מתמיד 
הניתנים לסוכנים. כך למשל, בשיא משבר הקורונה 
עלינו עם פורטל סוכנים חדש ומשודרג ובו הרחבנו 
מה  דיגיטליות,  פעולות  לביצוע  האפשרויות  את 
שהקל על עבודת הסוכנים בתקופה בה כולנו עבדנו 
על  לדיווח  האפשרות  את  פתחנו  בנוסף,  מרחוק. 
דיגיטלית,  בצורה  להשקעה  גמל  בקופת  הפקדות 
בצורה  לקוחות  של  הפקדות  לשייך  המאפשרת 

אוטומטית, קלה ונוחה.
הכלים  כל  את  המרכז  יישומון  פיתחנו  כן,  "כמו 
הנחוצים לסוכנים, הניתן לשמירה בנייד ובדסקטופ, 
לסוכנים  שמסייע  זקנה  בסימולטור  והתחדשנו 
מול  אמת  בזמן  פגישה  בעת  סימולציה  לבצע 

הלקוחות, ולאפשר להם להבין מהם התנאים שהם 
יכולים לקבל בפרישה".

חשיבה מתמדת ומציאת פתרונות
תפקידו כמנהל מחלקת מכירות סוכנים וסוכנויות, 
שמתבצעות  המכירות  על  בפועל  אחראי  גולן 
באמצעות ערוץ ההפצה המרכזי של אלטשולר שחם 
– סוכנים וסוכנויות. "ערוץ זה מהווה כ-80% מסך 
המכירות החדשות במוצרי גמל והשתלמות, פנסיה, 
)פעילות  ופרופרטיז  מידית  קצבה  להשקעה,  גמל 
הנדל"ן של אלטשולר שחם(. כל זה קורה בניצוחם 
של מנהלי המכירות המוכשרים והמקצועיים שלנו", 

מדגיש גולן.  

מה מייחד את העבודה מול בתי סוכנים?
"על מנת לענות על השאלה צריך להגדיר מהו בית 
אני מבחין במספר סוגים של בתי סוכנים  סוכנים. 
אשר נבדלים אחד מהשני בכמות הסוכנים, מאחר 
בוטיקים,  סוכן  ובתי  גדולים  סוכן  בתי  וישנם 
סוכן  בתי  קיימים  כאשר  הסוכנים,  בית  התמחות 
סוכנים  ובתי  מסוימים  מוצרים  רק  שמשווקים 
בתי  בנוסף,  אלמנטרי.  כולל  הכל,  שמשווקים 
הערך  במידת  גם  מהשני  אחד  נבדלים  הסוכנים 
המוסף שהם נותנים, כדוגמת פיקוח פנימי, תפעול, 

קביעת פגישות, פיתוח עסקי וכדומה. 
הסוכנים  מבתי  אחד  כל  מול  העבודה  "לפיכך, 
שלהם  הספציפי  לאופי  ומתייחסת  במהותה  שונה 

והדרישות המיוחדות הנגזרות מכך".
ידי  על  שניתן  השירות  נבדל  במה  מסביר  גולן 
אלטשולר שחם מחברות אחרות: "אלטשולר שחם 
מעבר  המילה.  מובן  במלוא  סוכנים  של  בית  הוא 
באופן  רבים  במהלכים  נוקטים  שאנחנו  לעובדה 

שוטף כדי לייעל ולשפר את עבודת הסוכנים, לשקף 
ומענה  שירות  מתן  לצורך  להם  הנחוץ  המידע  את 
מיטבי ללקוחות, חשוב לי שידעו שבניגוד לחברות 
בעיה של הסוכנים מטופלת  או  כל בקשה  אחרות, 
אצלנו באופן אישי על ידי הדרגים הבכירים ביותר. 
גוף שרואה בסוכנים כגורם ההפצה המרכזי  אנחנו 
בחשיבה  ביטוי  לידי  בא  הזה  והדבר  מוצריו,  של 
מתמדת על הסוכנים ובמציאת פתרונות כדי לחדש 
פתוחה  תמיד  אצלנו  הדלת  להם.  ולסייע  עבורם 
והאוזן קשובה. כל פידבק, בעיה או סוגיה שמגיעים 
מהירה  בצורה  הרצינות,  במלוא  נענים  לפתחנו 

ומדויקת.
כמעט  קשר  על  לשמור  דואג  שחם  "אלטשולר 
יומיומי עם הסוכנים, לרבות שיחות ועידה, הדרכות, 
Zoom וסקירות שוק עם מנהלי השקעות  שיחות 
במציאות  רלוונטי  מענה  לתת  במטרה  בכירים 
עשרות  היו  היום  ועד  השנה  מתחילת  הדינמית. 

שיחות Zoom עם הסוכנים ועם לקוחותיהם".

פריחה של בתי סוכן בוטיקיים
האם לאור התמורות בעולם הגמל והפנסיה, אתה 
צופה שהסוכנים העצמאים יתקשו לפעול בעתיד 

לעומת סוכנים שהצטרפו לבתי סוכנים?
"כבר היום אפשר בהחלט לראות מגמת התכנסות 
למספר לא רב של בתי סוכנים גדולים. הדבר קיבל 
כמות  כאשר  האחרונות,  בשנתיים  בייחוד  תאוצה 
גדולה של סוכנים עצמאים הצטרפה לבתי הסוכנים 
להבחין  ניתן  זאת,  עם  יחד  והמובילים.  הגדולים 
אשר  'בוטיקיים'  סוכן  בתי  של  פריחה  במגמת  גם 
סוכנים  גיוס  של  מצומצמת  מסגרת  על  שומרים 
צמוד,  ניהול  אחיד,   DNA על  לשמור  רצון  מתוך 
התמחות ומקצועיות. היתרון נמצא ללא ספק בבתי 
ולא  הסוכנים שיודעים להציף ערך לסוכני המשנה 

לבתי הסוכנים שמגייסים רק על בסיס עמלה".

עד כמה הצטרפות סוכנים לבתי סוכנים היא 
משמעותית עבורם, ובפרט בשנה האחרונה?

בתי  את  ברור  באופן  הבליטה  האחרונה  "השנה 
בתוך  ברורה  מסגרת  לייצר  שידעו  הסוכנים 
לוח  יצרו  סוכנים  בתי  הרבה  ודאות.  אי  של  עולם 
הסוכנים,  של  צמוד  ניהול  ומסודר,  יומי  הדרכות 
ועוד.  ליווי  עזרה,  פנימיים,  מבצעים  פגישות,  ייצור 
זו הם שמרו על שגרת העבודה גם בתקופה  בדרך 
מסתכלים  כשאנחנו  היום,  שהייתה.  המאתגרת 
להצלחה  הביא  שהדבר  לראות  אפשר  לאחור, 
עסקית מדהימה. לעומת זאת, בתי סוכן שלא ידעו 
לייצר מסגרת חיונית ויציבה לסוכניהם, חוו ירידה 

חדה במכירות".

"השנה האחרונה הבליטה 
את בתי הסוכנים שידעו לייצר 

מסגרת בתוך עולם של אי 
ודאות. כשמסתכלים לאחור, 

רואים שהדבר הביא להצלחה 
עסקית מדהימה. לעומת זאת, 

בתי סוכן שלא ידעו לייצר 
מסגרת חיונית ויציבה לסוכניהם, 

חוו ירידה חדה במכירות"



34 | גיליון 93 | יוני 2021

עמדה  שנים  כשלוש  לפני  עד 
מורלי דורי בראש ביטוח חקלאי, 
לתחום  ופנתה  פרשה  משם 
רואה חשיבות  היא  בו  הטכנולוגי, 
הגופים  של  לפעילות  עליונה 
המוסדיים וסוכני הביטוח. טכנולוגיה הפכה לאחד 
בקרב  והפנסיה  הביטוח  בעולם  ההצלחה  מעוגני 

חברות וסוכנים.
כמה  עד  מסבירה   ,PIL ומייסדת  מנכ"לית  מורלי, 
האנושי  ההון  את  ומפתחת  משביחה  טכנולוגיה 
בעולמות  ובכלל  הביטוח  סוכני  של  והמקצועי 
מתבוננים  "אם  הטווח:  ארוך  והחיסכון  הביטוח 
הקרוב  שבעתיד  מצב  לראות  אפשר  קדימה, 
שלנו  מהמשימות   50% לתפעל  תוכל  הטכנולוגיה 
פתרונות  להן  שיש  והחיסכון  הביטוח  בעולם 
הנותרות,  מהמשימות   50% עבור  אבל  פשוטים, 
עד  זמן  וייקח  וייחודים  מורכבים  פתרונות  דרושים 
יטפלו  האלו  ב-50%  אותם.  תפתור  שהטכנולוגיה 
בעלי מקצוע שיש להם יכולת לפתור בעיות. כלומר, 
ומקצועיות  בידע  אדיר  לצורך  יגרום  הזה  התהליך 

ולכן יחייב השקעה בהון אנושי.
בו  תזזיתי  תעסוקה  בעולם  אנחנו  השני,  "מהצד 
הביטוח  סקטור  כישרונות.  על  תחרות  קיימת 
עם  הצעירים  הכישרונות  על  מתחרה  והחיסכון 
טכנולוגיה  יזמות,  פינטק,  בנקאות,  כמו  סקטורים 
למשוך  להצליח  כדי  גדול.  הוא  האתגר  ועוד. 
אותם  ולצייד  אותם  להכשיר  וגם  לענף  כישרונות 
להצטייד  צריכים  כסקטור,  אנחנו,  הדרוש,  בידע 

בכלים חדשניים וטכנולוגיים". 

מה המשמעות של אימוץ טכנולוגיות בתחום 
ניהול ידע מבחינת החברות?

יטמיעו  שחברות  אומר  זה  הידע,  ניהול  "בתחום 
שיש  הידע  את  ישמרו  אשר  ידע  לניהול  מערכות 

"הכיוון ברור: 
חיבור בין טכנולוגיה לחוכמה אנושית"

מורלי דורי, מנכ"לית ומייסדת PIL, מרחיבה בריאיון על המשמעות הקריטית של אימוץ 
טכנולוגיה לניהול ידע, התמודדות עם רגולציה, סיוע בפיתוח מודלים חדשים בביטוח, ניהול 

הסיכון וגם קליטת עובדים חדשים    דורי מביטה קדימה וצופה עולם ביטוח מבוסס אינשורטק, 
שעלול להיות קריטי לסוכני הביטוח

מאת אילן פיש ◾ מערכת עדיף

מומחים  של  ידע  על  פחות  ויתבססו  בארגון 
זה אומר  שנמצאים בארגון. בתחום ההון האנושי 
להכשרה  אחידים  טכנולוגיים  כלים  שנפתח 
בנושאים מקצועיים ובנושאי רגולציה. אלו יחליפו 
את ההדרכה או ההוראה בכיתות ויאפשרו קביעת 
סטנדרטים אחידים של ידע אשר ניתנים למדידה. 
זה אומר, שלרשות הסוכנים והחברות יעמדו יותר 
פתרון  שיתנו  טכנולוגיים  סטנדרטיים  כלים  ויותר 
טכנולוגי כולל ידע, מקצה לקצה. כך סוכן הביטוח 
הביטוח  בעסקי  להתרכז  יוכלו  המוסדי  והגוף 
הכשרה  אמצעי  לבד  לפתח  ייאלצו  ולא  והחיסכון 
מעבר  נראה  אותם.  רק  המשמשים  ידע  וניהול 
האלו  בתחומים  טכנולוגי  חוץ  במיקור  לשימוש 

ואנחנו רואים עכשיו את הניצנים". 
מורלי רואה קשר הדוק בין טכנולוגיה לבין היותו של 

עולם הביטוח מקור משיכה לצעירים המחפשים 
אחר קריירה. "חד משמעית", היא קובעת 

"ההאצה  ומסבירה:  בהחלטיות 
את  מחריפה  הכללית  הטכנולוגית 
הביטוח  בסקטור  הקיימת  הבעיה 
ככל  כישרונות.  למשיכת  והחיסכון 
מתקדמים  אחרים  שסקטורים 
טכנולוגיות,  באימוץ  יותר  מהר 
סקטורים  יעדיף  הצעיר  הדור  כך 
שתי  יש  הזה  בעניין  אלו. 
התדמית  היא  האחת   – נקודות 
תפעולית  והמסורבלת  המיושנת 
מול  אל  שלנו  לסקטור  שיש 
סקטורים שמאמצים טכנולוגיות 
מסקטור  מהר  יותר  ומתקדמים 
הנקודה  והחיסכון.  הביטוח 

שמתחיל  שהדור  היא,  השנייה 
הוא  העבודה,  עולם  את  עכשיו 
טכנולוגי.  עולם  לתוך  שנולד  דור 

ע

מורלי דורי
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לכלי  להסתגל  תצליח  לא  הזה  הדור  אוכלוסיית 
הזה  הדור  מיושנות.  ומערכות  מיושנים  עבודה 
רק  אלא  'אחורה'  עצמו  את  להתאים  ירצה  לא 

'קדימה'". 

מה מקומה של הטכנולוגיה בחוויית הלקוח? 
"אני חושבת שעל השאלה הזו עונים היום לא רע, גם 
בענף הביטוח והחיסכון. בנקודה הזו אנחנו רואים 
שירותים  העברת  של  יחסית  גדולה  התקדמות 
לדיגיטל ופיתוח ממשקים ללקוחות אשר מייצרים 
חוויית לקוח טובה וחדשנית. זו בכל אופן המגמה 
בפיתוח  משקיעים  המוסדיים  הגופים  רוב  כיום. 
את  ורואים  משתמש  חוויית  לשיפור  טכנולוגיות 
שלחברות  נראה  היה  האלו.  ההשקעות  תוצאות 
הזה,  בתחום  להישגים  להגיע  יותר  קל  הגדולות 
אבל אני חושבת שחברות חדשות כליברה ו-ווישור 

שוברות גם את הפרדיגמה הזו".

 התמודדות הגופים המוסדיים 
עם הרגולציה

מה השלב הבא ביישום טכנולוגיות וחדשנות? 
אילו פיתוחים טכנולוגיים חדשים מתהווים 

ברחבי הגלובוס? 
 Internet( IOT-העתיד נמצא בדאטה ובחיבור ל"
יאפשרו  האלו  הטכנולוגיות   .)Of Things
מוצרי  פיתוח   - עיקריים  כיוונים  בשני  התפתחות 
ביטוח חדשים מבוססי מודלים עסקיים חדשים של 
ביטוח – ביטוח מוטמע בסיכון, ביטוח לפי שימוש, 
ועוד.  אוטומטי  תביעות  לתשלום  פרמטרי  ביטוח 
למבוטח  שמסייעות  טכנולוגיות  הוא  השני  הכיוון 
את  מלהפעיל  להימנע  כדי  הסיכון,  את  לנהל 
הביטוח. רלוונטי לסיכוני בריאות וחיים, כמובן, אבל 

גם לסיכוני ביטוח כללי".

עד כמה טכנולוגיה עשויה לסייע בהתמודדות עם 
הרגולציה? 

הגופים  של  ההתמודדות  קריטי!  עניין  "זה 
גדול  מהפך  תעבור  הרגולציה  עם  המוסדיים 
זו  היא  הטכנולוגיה  היום,  הקרובות.  השנים  ב-10 
שמובילה את פיתוח המוצרים והשירותים בתחום. 
ולהבין  להעמיק  יכולים  בהכרח  לא  הרגולטורים 
לא  ובוודאי  הטכנולוגיה  של  המשמעויות  כל  את 
לחזות מראש את התפתחות הטכנולוגיה ולהסדיר 
יהיה  צריך  לכן,  לכך.  בהתאם  מראש  רגולציות 
מוסדיים,  לגופים  רגולטורים  בין  פתוח  שיח  להיות 
כך שגוף מוסדי שירצה להטמיע טכנולוגי ינהל שיח 
כדי  תוך  הרגולציה  את  להסדיר  כדי  הרגולטור  עם 
לדרישות  הפיתוח  את  ולהתאים  הפיתוח  תהליך 
הרגולציה תוך כדי. השיח הזה מתחייב מהמציאות 

הטכנולוגית המהירה והמורכבת. 
והאכיפה  המוסדי  בגוף  הרגולציה  ניהול  נושא  "גם 
מתבצע  הוא  כיום  עצום.  שינוי  יעבור  הפנימית 
ידנית לחלוטין ואין ספק שמדובר ב'אוקיינוס כחול' 
השינוי  עיקר  טכנולוגי.  מהפך  לעבור  שצפוי  גדול 
הבקרה  בתהליכי  מלאכותית  בינה  בהטמעת  יחול 
והציות. מאחר ו-AI מבוסס על שפה, נראה כי ייקח 
זמן רב יותר עד שטכנולוגיות אלו יוטמעו בישראל, 
אבל בעולם הזירה הזו נמצאת בתחילתו של מהפך 

טכנולוגי עצום".

כלים דיגיטליים להכשרה, ניהול 
ושימור ידע מקצועי

כלים  המפתחת  סטארטאפ  חברת  היא   PIL
מקצועי  ידע  ושימור  ניהול  להכשרה,  דיגיטליים 
בתחום הביטוח. החברה השיקה לאחרונה מערכת 
חיפוש לתחום הרגולציה של רשות ניירות ערך. דורי 
מסבירה מה התרומה של המערכת לעולם הביטוח 
הקשורה  העצומה  הדאטה  "מפאת  והפיננסים: 
ללא  רגולציה  ניהול  לדמיין  אפשר  אי  לרגולציה, 
שלנו  החיפוש  מערכת  חכמה.  טכנולוגית  מערכת 
הפלטפורמה  של  פיתוח  של  הראשון  השלב  היא 
מודול  פיננסיים.  למוסדות  וציות  רגולציה  לניהול 
בתחום  הרגולציה  של  הנגשה  מאפשר  החיפוש 
גם למי שאינו מומחה. החיפוש החכם   – לכל אחד 
כל  את  ומאתר  הרגולציה  מסמכי  בכל  מתבצע 
שהמערכת  שהסיכוי  כך  הרלוונטיות,  הרגולציות 
מוצג  הכל  קיים.  אינו  רלוונטית,  הסדרה  תפספס 
וניתן לסנן, להתמקד בקלות. רבים  על עמוד אחד 
להבין  ולנסות  רגולציות  מלחפש  נמנעים  מאיתנו 
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בעצמנו מה מוטל עלינו, בגלל שאנחנו יודעים שרק 
כל אחד  מומחים מצליחים למצוא. במערכת שלנו 

יכול.
רגולציה  עדכוני  קבלת  מאפשרת  גם  "המערכת 
המשתמש.  לנוחיות  ומונגשים  ביותר  מקיפים 
ועכשיו  ני"ע  גם לתחום  כזו  פיתחנו מערכת חיפוש 
גבי  על  מפתחים  אנחנו  הבנקאות.  לתחום  גם 
המודול הזה מודולים נוספים שיאפשרו גם לסוכנים 
לנהל את הציות שלהם על גבי המערכת, כך שאנחנו 
ננהל עבור הסוכן את רשימות הבקרה הרלוונטיות 
המערכת  גבי  על  הרגולציה  לדרישות  בהתאם  לו 
והסוכן יוכל לנהל את הציות שלו על גבי המערכת. 
אנחנו נשיק את השירות הזה בחודשים הקרובים". 

יש לכם גם מערכת למידה ומבחני ידע למועמדים 
לעבודה. איך זה יכול לשרת סוכנים? 

מקרוב  מכירה  אני  סוכנות,  ניהלתי  ואני  "מאחר 
כמה כאבים יש בנושא גיוס וקליטה של עובדים. כל 
כך הרבה פעמים קרה לנו שגייסנו עובד עם ניסיון 
ואחרי כמה ימי עבודה גילינו שהוא לא באמת יודע 
מצליחים  היינו  הטוב,  במקרה  אותו.  ללמד  וצריך 
לימוד שהיו  ידי שעות  על  להשלים את פערי הידע 
הרע,  במקרה  אצלנו.  ועובדים  מנהלים  מקדישים 
היינו צריכים להתחיל את תהליך הגיוס מהתחלה. 

יש לזה מחיר כבד, מעבר להוצאות הישירות.
את  לבדוק  לך  מאפשרים  שלנו  הידע  "מבחני 
שאלות  ידי  על  העובד  של  המקצועי  הידע  רמת 
שעל  מקצועיות  בעיות  של  שכיחים  למצבים  ביחס 
יש  אם  השונים.  הידע  בתחומי  לפתור  העובדים 
בהתאם  ביניהם  להשוות  ניתן  מועמדים,  כמה  לך 
המבחן,  לתוצאות  בהתאם  המבחנים.  לתוצאות 
ניתן להחליט את מי מהמועמדים לזמן לריאיון וכך 
נחסך זמן יקר מאוד גם בשלב הגיוס. בנוסף, בדיקת 
הידע תחסוך נזק רב יותר שייגרם בגיוס עובד ברמה 
מקצועית לא מתאימה ותאפשר להעריך את מידת 

ההשקעה שצריך להשקיע בהכשרת המועמד".

האם יש לכם גם פתרון להכשרה דיגיטלית של 
עובדים?

הוא  סוכנות  כשניהלתי  שלמדתי  הדברים  "אחד 
קריטי  הינו  חדש  עובד  של  הקליטה  שתהליך 
יעזוב  וטוב,  נכון  אותו  קלטת  שלא  עובד  לסוכנות. 
ומכניסה  לארגון  תפעולי  נזק  גורמת  עזיבתו  מהר. 
אותך כסוכנת ישר להוצאה נוספת של תהליך גיוס 
ולכן  נפגעים  המכירות  או  השירות  בינתיים,  נוסף. 

בעיני קליטת עובד היא קריטית.
יסודות  לומדת  פיתחנו  הזו  הקריטית  "לנקודה 
הביטוח  לתחום  מבוא  לומדת   – וחיסכון  ביטוח 
ולעובדים  לעובדות  מעניקה  הלומדה  והחיסכון. 
חדשים בתחום הביטוח והחיסכון את מושגי היסוד 
הלומדה  הנדרש.  ראשון  השיעור  ואת  הבסיסיים 
בתחום  העיסוקים  לכל  שתתאים  כך  נכתבה 
הביטוח והחיסכון. גם עובדים שלכאורה לא צריכים 
לדעת את 'המקצוע', שאינם עובדי שירות ומכירות 
מערכות  או  כספים  אנשי  כמו  בסוכנות,  בביטוח 
גם  הזה.  הבסיסי  הידע  את  שיקבלו  חשוב  מידע, 
עבור עובדים צעירים בתחום, הלומדה תעשה סדר 
הידע  רמת  מהי  מושג  לך  יתנו  בלומדה  והמבחנים 

הבסיסית של העובד. 
למעלה  הזו  בלומדה  הוכשרו  האחרונה  "בשנה 
שהמוצר  אף  על  וזאת  ועובדים,  עובדות  מ-100 
מנגישים  אנחנו  קורונה.  שנת  הייתה  וזו  חדש 
למידה  מערכת  על  שלנו  הלמידה  חומרי  כל  את 
מכל  אליה  לגשת  ניתן  אשר  פיל,  של  אינטרנטית 
בטלפון.  מאפליקציה  גם  כולל  שעה,  בכל  מחשב 
אנחנו מקבלים פידבקים מצוינים מהלומדים, אבל 
מרגישים  שהעובדים  המדווחים  מהמעסיקים,  גם 
חדשני  כלי  להם  ונתנה  בהם  השקיעה  שהסוכנות 

וטכנולוגי ללמידה עצמית".  

אילו שירותים נוספים בכוונת PIL לפתח 
בקרוב? 

"אנחנו משקיעים כעת בעיקר במערכת הרגולציה 
והציות שלנו. נשיק את מודול ניהול הציות בחודש 
מרשימים  טכנולוגיים  הישגים  לנו  יש  השנה.  יולי 
הביטוח  מערכת  את  לשכפל  שהצלחנו  והעובדה 
לתחום ני"ע ולתחום הבנקאי, מבססת את התכנית 
הפלטפורמה  את  וליישם  לחו"ל  לצאת  שלנו 
בשווקים פיננסיים גם במדינות נוספות. זה הכיוון". 

השיח בעולם הביטוח השתנה
בכירים  ניהול  בתפקידי  שנה   30 של  קריירה  לדורי 
שבה  הטכנולוגית  הזווית  עם  ויחד  הביטוח,  בענף 
את  סוקרת  היא  כעת,  ופועלת  מתמחה  היא 
התמורות שעברו על עולם הביטוח בשלוש השנים 
מאז פרשה מביטוח חקלאי. "יש כל הזמן התקדמות 
יותר  טכנולוגיה,  יותר   – נמנע  בלתי  כיוון  לאותו 
תהליכים.  ולהוביל  לשפר  רצון  ויש  בלקוח  מיקוד 
בתחום  מתחזקת  לדעתי,  להכליל,  צריכה  אני  אם 
שלנו  שהתחום  משהו  זה  שינוי.  להובלת  מחויבות 
שינויים  רצו  לא  אנשים  כהכללה,  בו.  חלש  היה 
לשמר  רצו  ביטוח.  ובסוכנויות  ביטוח  בחברות 
מקבל  הזה  השיח  היום,  לשינוי.  התנגדות  והייתה 
עדיין  שינוי.  הובלת  הוא  והשיח  לגיטימציה  פחות 
הובלת שינוי היא תהליך קשה וסיזיפי, אבל ההכרה 
שהשינוי הוא בלתי נמנע, היא הכרה חשובה, שאולי 

עכשיו התחום כבר מפנים אותה", מסבירה דורי.
דורי גם צופה פני עתיד, לכיוון אליו מתפתח תחום 
הוא  שהכיוון  ברור  שזה  חושבת  "אני  הביטוח: 
חיבור בין טכנולוגיה לחוכמה אנושית. יהיו סוכנים 
להם  ולסייע  למבוטחים  שירות  לתת  צורך  ויהיה 
בהחלטות רכישה של מוצרים, אבל נראה שזה ילך 
מורכבות.  ובהחלטות  מורכבים  במוצרים  ויתמקד 
את  לפשט  דרכים  מוצאות  האינשורטק  חברות 
המוצרים, וככל שמוצרים יהיו פשוטים, המבוטחים 
בהם  בטיפול  או  ברכישתם  עזרה  פחות  יצטרכו 
מול חברת הביטוח. התהליך הזה ימשיך להתפתח 
לייצר  להמשיך  יצטרכו  וסוכנים  הקרובות  בשנים 
ערך ברור ללקוחות שלהם ולהתמקד באזורים בהם 

הם באמת יוכלו להביא את הערך הזה.
הוא  עושה  למונייד  שחברת  הניסיון  הזה,  "במובן 
העיקרית  שהסיבה  חושבת  אני  מעניין.  מאוד 
שמבוטח מעוניין בסוכן היא קיום ניגוד העניינים בין 
חברת הביטוח לבין המבוטח. בפשטנות - המבוטח 
רוצה שחברת הביטוח תשלם לו בזמן תביעה וחברת 
התביעה.  על  ההוצאה  את  להקטין  רוצה  הביטוח 
המבוטח  עם  האמון  את  לייצר  מנסה  למונייד 
ויהיו  תצליח,  למונייד  אם  אינטרסים.  זהות  ולייצר 
נוספות  ביטוח  חברות  או  נוספים  אינשורטקים 
עם  אמון  ולייצר  הזה  המודל  את  לחקות  שיצליחו 
יהיה  שלא  חוששת  אני  האלו,  במקומות  המבוטח, 

מקום לסוכן".

"המבוטח רוצה שחברת הביטוח תשלם לו בזמן תביעה וחברת הביטוח רוצה להקטין את 
ההוצאה על התביעה. למונייד מנסה לייצר את האמון עם המבוטח ולייצר זהות אינטרסים. אם 
למונייד תצליח, ויהיו אינשורטקים נוספים או חברות ביטוח נוספות שיצליחו לחקות את המודל 

הזה ולייצר אמון עם המבוטח, במקומות האלו, אני חוששת שלא יהיה מקום לסוכן"

• תהליך קל, מהיר ונגיש
• הנכס נשאר בבעלות הלווה ולשימושו

• מימון לכל צורך ולכל מטרה – הכל אפשרי!
• ללא חובה בהחזר חודשי

• טווח מימון רחב ועלויות נמוכות

מהיום בני הגיל השלישי יכולים לקבל
מימון על חשבון הדירה לכל מטרה!
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מיליארד  כ-3  חתך  הקורונה  נגיף 
הביטוח  חברות  משווי  שקלים 
בארץ במהלך 2020, נוסיף לכך את 
בענף  בטוב  הסתיימה  שלא   2019
הביטוח והנה לך ענף במשבר". כך 
מתאר יגאל סרי, מנכ"ל ובעלים של מחוץ לקופסא, 
בישראל.  החבויות  ביטוחי  של  המצב  תמונת  את 
בלבד,  מקומית  אינה  העגומה  שהתמונה  אלא 
בשל  מקרוב,  מכיר  הוא  זה  את  עולם.  חובקת  היא 
לוידס,  עבודתו השוטפת והצמודה עם נציגי חתמי 

סינדיקט הביטוח הגדול בעולם הקיים 335 שנה.
"בלוידס חלים שינויים גדולים בשל משבר הקורונה 
הפסד  על  דיווחה  לוידס  הנהלת   .)covid 19(
כתוצאה   2020 שנת  בסוף  ליש"ט  מיליון   900 של 
תשלום  ליש"ט  מיליארד   6.2 של  וצפי  מהקורונה 
תביעות כתוצאה מתביעות נזקי המגפה -  כמעט שיא 
ב-11  הטרור  פיגועי  לעלות  ומשתווה  בודד  לאירוע 
בספטמבר 2001. בלוידס מפנים אצבע מאשימה גם 

לתוצאות הברקזיט אשר פגעו ברווחיותה. 
רוב  לאחרונה,  ממש  ועד   2020 שנת  כל  "במהלך 
מהבית  עבדו  בלוידס  והברוקרים  החתמים  צוותי 
ניתנו  חיתום  החלטות  סגור.  היה  החיתום  וחדר 
מגפה  לאירועי  רבה  זהירות  ונוספה  איטי  באופן 
covid 19 מוסף לכל כיסוי ביטוחי רלוונטי.  וחריג 
בלוידס אומרים שיעברו עוד מספר שנים עד שנדע 

ונבין את נזקי המגפה.
"בתחום החבויות אנחנו מזהים מגמות של זהירות 
בלקיחת סיכונים, קפדנות בחיתום. חתמים אחדים 
את  רק  ומחדשים  חדשים  עסקים  לקבל  חדלו 

הקיים".

מה היה המקור לכך?
- איגוד פיקוח הביטוח   IAIS "בדוח מיוחד שחיבר 
את  סוקר  הוא  בו   2020 שנת  לסיכום  הבינלאומי 

 "כיסוי ביטוחי מלוידס 
לא בהכרח מייקר את הפוליסה"

יגאל סרי, הבעלים והמנכ"ל של מחוץ לקופסא, משרטט את תמונת המצב בשוק ביטוחי החבויות בארץ 
ובעולם, מאיר על העבודה מול הדרישות מהשטח, העבודה מול סינדיקט הביטוח הגדול בעולם ומסביר 
מדוע לא מול חברות הביטוח בארץ    גם מקומם של סוכני הביטוח בעולם החבויות לא נפקד מהריאיון 

מאת אילן פיש ◾ מערכת עדיף

המקרים שהשפיעו על ענף הביטוח הגלובלי, בראש 
ובראשונה covid 19 השפיע באופן משמעותי ועלול 
מחברות  חלק  של  הפירעון  ליכולת  איום  להוות 
בחברות  בעיקר  ניכרת  ההשפעה  בעולם.  הביטוח 
אירועים,  מופעים,  ביטולי  נסיעות,  המבטחות 

"
ביטוחי חיים, חברות עסקיות אשר השביתו פעילותן 

וחתכו בפרמיות הביטוח השפיעו על המבטחים".

כיצד מחוץ לקופסא נערכה לשינויים?
חתמי  נציגי  מספר  מול  עובדת  לקופסא  "מחוץ 

יגאל סרי
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בעלי  הינם  עובדים  אנו  עימם  אלו  נציגים  לוידס. 
רקורד חיובי אצל החתמים מולם הם עובדים, מה 
חיובי  אישור  לקבל  יכולתנו  על  לטובה  שמשפיע 
לקופסא  מחוץ  מעבירים.  שאנו  הבקשות  למרבית 
את  לשאול  הסוכנים,  פניות  את  לקבל  דואגת 
השאלות המתבקשות, לאסוף מהסוכן את החומר 
לנציג  'לעוס'  ולהעבירו  אותו  לעבד  המתבקש 
של  התגובה  זמני  את  רבות  שמקצר  מה  החתם, 

החתמים".

 "ברגע של מחלוקת 
השיפוט נעשה בישראל"

השאלה  את  מציפה  לוידס,  מול  השוטפת  העבודה 
להסתייע  לקופסא  מחוץ  של  הצורך  כמה  עד 
המשך  ושאלת  משמעותי,  הוא  משנה  במבטחי 
מתבקשת היא מדוע חברות ביטוח בארץ לא ששות 
להעניק פתרונות בתחומים שונים. "אנו פועלים אך 
ורק מול לוידס ולא מול חברות מקומיות. בארץ יש 
חברות ביטוח רבות וטובות, אך כשם שיש התמחות 
כך  ואחרות,  כאלה  לחברות  מסוימים  בתחומים 
החתמים  נציגי  של  מומחיותם  הוא  החבויות  נושא 
הרבה  לי  ויש  הכבוד  כל  עם  עובדים.  אנו  עימם 
חברה  מכיר  לא  אני  בארץ,  הביטוח  לחברות  כבוד 

."Pure liability שמתמחה ועוסקת

עד כמה זה מייקר את הביטוח? האם אין בכך כדי 
להרתיע לקוחות?

את  מייקר  בהכרח  לא  מלוידס  ביטוחי  "כיסוי 
חוסר  מול  כלל  בדרך  מתמודדים  אנו  הפוליסה. 
מציאת כיסוי בארץ ועד כיסוי דומה, כשבאמצעות 

לוידס הפוליסה לרוב תהיה זולה יותר". 
העובדה שהפוליסה נעשית אצל לוידס, לא צריכה 
ברגע  המשפטי  להיבט  באשר  הלקוח  את  להטריד 
עם  יוצאות  הפוליסות  "לרוב,  סרי:  מחלוקת.  של 
שיפוט  ונרשם  נדרש  אם  אלא  בישראל,  שיפוט 
בינלאומי. כך שהטיפול והשיפוט נעשה כאן בארץ".

בעיה אחרת או ליתר דיוק קושי טכני, עלולה להיות 
בתחום  פועלת  לקופסא  מחוץ  שכן  הרגולציה,  מול 
בחינה  לעתים  המצריכים  נישתיים,  ביטוחים  של 
הרגולציה  מול  "העבודה  הפוליסה.  של  מדוקדקת 
עובד  ההליך  לוידס.  חתמי  נציגי  באחריות  הינה 
מנציג  חדש  ענפי  לכיסוי  בקשה  עם  פונים  אנו  כך: 
בלונדון  הפתרון  למציאת  פונים  והם  החתמים 
ידי  על  מתבצע  זה  ברגולציה,  לטפל  וצריך  ובמידה 

הנציגים", מסביר סרי.
כניסה לאתר של מחוץ לקופסא מגלה קשת רחבה 
של היצע בתחום החבויות, כמעט בכל תחום שניתן 
שיש  חדשים  כיסויים  על  מספר  סרי  עליו.  לחשוב 
לקופסא  "מחוץ  החבויות:  בתחום  להציע  לסוכנות 
הינה למעשה הפלטפורמה הרחבה ביותר להנגשת 

לנו  יש  הביטוח.  לסוכני  לוידס  של  חבויות  ביטוחי 
נציגי  באמצעות  חבויות  מוצרי  של  רחבה  קשת 
חשוב  ומאוד  חדש  כיסוי  לדוגמה,  לוידס.  חתמי 
בעולם.  סיכון  באזורי  הפועלים  ויחידים  לחברות 

פוליסה זו מכסה:
סיכוני פשיעה: חטיפה, פגיעה, דרישת שוחד, חבלה 

במוצרים, מוות, איומים ועוד.
וכופר  סחיטה  סייבר,  ממוחשב:  מידע  סיכוני 

במחשב, ריגול עסקי ועוד.
בניגוד  כליאה  נכסים,  החרמת  פוליטיים:  סיכונים 
אזרחים,  מלחמת  פרעות,  אזרחי,  מאבק  לחוק, 

הפגנות, מלחמה ועוד.
בני  לקיחת  כופר,  דרישת  וסחיטה:  חטיפה  סיכוני 
פעילות  רכב/מטוס,  כלי  חטיפת  סחיטה,  ערובה, 

עוינת, העלמות בני אדם ועוד. 
ומובילה  רחבה  מאוד  נישה  פוליסת  של  סוג  זה 

בתחומה.

הפקה  לחברות  שנתית  פוליסה  הוא  נוסף  "מוצר 
המכסה את כל ההפקות שמתבצעות במהלך שנה 
לחברות  רחב  כיסוי  על  מדובר  ההפקה.  בחברת 
להתקנת  לחברות  כיסוי  אירועים;  המארגנות 
ספרינקלרים ואמצעי כיבוי וגילוי אש. קיימים  עוד 

הרבה כיסויים כפי שכינית אותם – נישתיים".

האם ישנה דרישה מהשטח לכיסויים נישתיים?
קרובות  לעיתים  פניות  מקבלים  אנו  בהחלט.  "כן 
מסוכני ביטוח אשר יש להם עניין ויכולת להתמקד 
בתחום ענפי מסוים ואשר בגינו הם מבקשים כיסוי 

ביטוחי".

הפעילות עם סוכני ביטוח
של  מהפעילות  נפרד  בלתי  חלק  הם  הביטוח  סוכני 

לבין  בינם  הקשר  את  מתאר  סרי  לקופסא.  מחוץ 
מהווה  לקופסא  מחוץ  שנאמר,  "כפי  הסוכנות: 
פלטפורמה גדולה ורחבה של מוצרי לוידס המונגשים 
מספר  מול  עובדת  לקופסא  מחוץ  הביטוח.  לסוכני 
היחידה  הכתובת  והינה  בארץ  לוידס  חתמי  נציגי 
לסוכן הביטוח בה הוא יכול לקבל הצעה ממגוון רחב 

של חתמי לוידס באמצעות נציגיהם בארץ.
הייתה  שנים,  מספר  לפני  לפעול  "כשהתחלנו 
בדבר  הביטוח  מסוכני  גדול  חלק  בקרב  סקפטיות 
אין  כיום  אולם  ביטוחיים.  כיסויים  ב'יבוא'  הצורך 
מאלף  ולמעלה  בכך  הצורך  לגבי  ושאלות  תהיות 
החשיבות  את  מבינים  עימנו  העובדים  סוכנים 
ואת  המוצרים  ארסנל  את  אצלם  להגדיל  והצורך 
הלקוחות.  עבור  טובים  פתרונות  במציאת  היכולת 
היום זו עובדה ברורה ותופעה מתפתחת שכל סוכן 
את  לשים  רוצה  הכללי  הביטוח  בתחום  העוסק 

לוידס על המדף אצלו במשרד".

מה נדרש מסוכן ביטוח כדי לפעול בתחום ומה 
נדרש ממנו כדי להצליח, במיוחד בביטוחי נישה?

לא  לקופסא,  מחוץ  לחשוב  הסוכן  על  "ראשית, 
ניתן להפריד  לחשוב במושגים של השוק המקומי. 
אצל  שונים  פרקים  ולבטח  הפוליסה  פרקי  את 
מבטחים שונים, במידה וחלוקה זו נותנת את המוצר 

המוגמר הטוב ביותר.
"החשיבה בתחום החבויות שונה בתכלית מהחשיבה 
והרכוש  האש  בתחום  אם  והרכוש.  האש  בפרקי 
אנו מכוונים להשיב את המצב ובערכים ובהגדרות 
היא  החשיבה  שבחבויות  הרי  בפוליסה,  הנקובים 
כמות  לתביעה,  המבוטח  של  החשיפה  גובה  לכיוון 
תובעים, גבולות אחריות אופטימליים. תהיה 'קמצן' 
ברכישת גבולות אחריות נכונים וגבוהים, אתה עלול 
לחשוף את הלקוח לחוסר כספי גדול בזמן תביעה 

נגדו - ראה ערך אסון הר מירון".

האם נדרשת הכשרה מיוחדת כדי להכשיר 
סוכנים לטפל בנישות מיוחדות?

מפגשים  מספר  בת  השתלמות  לערוך  רצון  בי  "יש 
לסוכני ביטוח העובדים איתנו. ההשתלמות תתמקד 
ודוגמאות.  תביעות  וחריגיהן,  בפוליסות  בחבויות, 
דין  עורך  כזו,  סדנה  להנחות  שיתאים  מי  לדעתי, 
ויועץ ביטוח אשר משרדו  העוסק בנושא התביעות 

מקיף תחומים ענפיים מגוונים".

אילו כיסויים מיוחדים עומדים על הפרק?
הפרק,  על  מאוד  מעניינים  כיסויים  מספר  "ישנם 
כגון: פוליסת הארכת אחריות יצרן בצמ"ה, אחריות 
הוספת  שונים,  מתחומים  ליועצים  מקצועית 
מקצועית  אחריות  לביטוחי  נוספים  עיסוקים 
מול  בדיקה  בהליכי  נמצאים  אשר  פתרונות  ועוד 

החתמים".

 - IAIS בדוח מיוחד שחיבר"
איגוד פיקוח הביטוח הבינלאומי 

לסיכום שנת 2020 בו הוא 
סוקר את המקרים שהשפיעו 

על ענף הביטוח הגלובלי, 
 covid 19 בראש ובראשונה

השפיע באופן משמעותי ועלול 
להוות איום ליכולת הפירעון של 

חלק מחברות הביטוח בעולם"

יגאל סרי
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אבל לא ממש

עצמאים 
בשטח 

שלושתם סוכני ביטוח שפנו לדרך עצמאית ובכל זאת בחרו 
להיות חלק מבית סוכן ● סתיו כהן, מיכל פלג ורן בנימין התכנסו 
לרב שיח שנערך בעדיף תקשורת והסבירו מדוע זה כל כך טוב 

● אבל לא רק, הם גם סיפקו תובנות מעניינות בשלל נושאים 

הממלאים את עולמם של סוכני הביטוח ועתידם

רב שיח: לא טוב היות הסוכן לבדו

סתיו כהן
קוואליטי פיננסים וביטוח

רן בנימין
פרופיט שירותים 

פיננסיים

מיכל פלג
קבוצת תלפיות

אילן פיש, מנחה
מערכת עדיף
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  רן בנימין 

ההון " שוק  בתחום  עובד  אני 
והביטוח מ-2009, סוכן בעל משרד 
פיננסיים  שירותים  בפרופיט  עצמאי 
העיקרי  העיסוק  תחום  מ-2016.  החל 
 360 הפיננסי,  בנושא  טיפול  הוא  שלי 
מעלות - ליווי פיננסי ופנסיוני בדגש על 

פרישה.
נושא  הפיננסים.  לעולם  זיקה  לי  הייתה  תמיד  כי  במקצוע  "בחרתי 
13 אני קונה ומוכר ניירות ערך ומעבר  הפיננסים תמיד עניין אותי. מגיל 
הפיננסים,  לעולם  שלי  ולאהבה  לזיקה  מעבר  אנשים.  של  איש  אני  לזה 

תמיד עניינו אותי אנשים.
"בהתחלה רציתי להיות מנהל תיקי השקעות, אבל זה לעבוד עם מחשב, 
ואם אני רוצה לעבוד עם אנשים, אז העולם הזה של סוכן ביטוח, שהוא 

מלווה פיננסי ופנסיוני, זו העבודה הנכונה ביותר עבורי.
שילוב  הוא  מהעבודה  הפרישה  עולם  עם  הפיננסי  העולם  של  "השילוב 
ללא  פורשים  מעט  לא  עם  מאוד,  צעירה  מדינה  אנחנו  בשבילי.  מנצח 
הכוונה מקצועית בצומת שהוא כל כך מכונן וקריטי, ואני רוצה להיות שם 

עבורם".

 סתיו כהן 

העיניים. " מול  הצלחה  משולש  רואה  אני  מתעורר  שאני  בוקר  בכל 
סוכן  הוא  שלו,  ללקוחות  ערך  יום  כל  שנותן  סוכן  להיות  אמור  סוכן 
דווקא חייב להיות מקצועי  360 שנותן את המעטפת של הכל. אתה לאו 
בכל הדברים. יש דברים שאתה מקצועי בהם ואתה נותן את הפתרון באופן 

עצמאי ובחלק בית הסוכן עוזר לך.
"דבר נוסף, זה סוכן שיודע להתאים את עצמו. אנחנו חייבים להסתגל למצב. 
בתקופת הקורונה פתאום עברנו לזום, פחות פגישות פרונטליות. אתה חייב 
להתאים את עצמך בכל הנושא של הרגולציה – בכל שני וחמישי ישו רגולציה 

חדשה שחייבים להעביר ללקוח וליישם את זה בפועל גם אצלך.
"גם כיום אני שומע על סוכנים שמתעסקים אך ורק בנושא הביטוח, אך 
יכול  ורק בנושא הפיננסים, רק בנושא האלמנטרי. ואני חושב שסוכן לא 

להתעסק אך ורק במשהו אחד".

 סתיו כהן 

כ-7 " בתחום  נמצא  אני 
האחרונה,  בשנה  שנים. 
הפכתי  הקורונה,  בשיא  בדיוק 
העיסוק  תחום  עצמאי.  לסוכן 
העיקרי שלי הוא מתן פתרונות 
הכלכלי  התחום  של  נושא  בכל 

לבתי אב, למשקי הבית.
כולם  אחד  מצד  חשוב.  מאוד  מקצוע  זה  כי  במקצוע  "בחרתי 
מכירים ברמת החשיבות הגבוהה של התחום, מצד שני המעורבות 
של הלקוחות הפרטיים שואפת לאפס. אז יש פה פער מאוד מאוד 
גדול שצריך לגשר עליו, וכאן נמצא הערך שאנחנו נותנים, שהוא 
ערך מאוד מאוד גדול וזו בעצם הסיבה העיקרית שבחרתי בתחום 

הזה".

 מיכל פלג 

הנושא שהעלית הוא נושא שסוכני ביטוח מדברים עליו כבר הרבה "
זמן. היום סוכן הביטוח הוא גורם מקצועי שמלווה לאורך כל הדרך 
יחידים ומשפחות וגם עסקים. בהיותו גורם מקצועי שמלווה, יש דרישה 
להכיר  שונות,  דיסציפלינות  לדעת   - הראשונה  ברמה  מקצועי  לידע 
תחומים רבים שעם כל הכבוד ללימודים, אתה לא לומד אותם, אלא רק 

תוך כדי ניסיון.
"בתלפיות, ואני משערת שגם בבתי סוכן אחרים, יש המון המון אפשרויות 
ללימוד -  לימוד קדימה לדיסציפלינות שונות, לשמוע דעות שונות, לא 
רק ממקור אחד אלא מהרבה הרבה מקורות שונים, כדי שכל אחד יוכל 

באמת למצוא את הכיוון ואת הנקודה שמתאימים לו".

הצגת האני והזיקה למקצוע

אבולוציה ואידיאליות
 המהות של סוכן הביטוח עוברת תהליך אבולוציוני. אם פעם סוכנים היו מסתפקים בביטוח אלמנטרי, 

כיום הפעילות של הסוכן הולכת והתרחבת. אז מהו בעצם הסוכן האידיאלי?
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שלושתכם ציינתם שאתם סוכנים עצמאים ובכל זאת 
בחרתם להצטרף לבית סוכן. מדוע הצטרפתם ומה 

חשוב לכם לקבל מבית סוכן?

 רן בנימין 

הצטרפתי לבית סוכן כי יש משפט שאומר שאם אתה רוצה ללכת "
מהר - לך לבד, אבל אם אתה רוצה להגיע רחוק - לך ביחד. פרופיט 
היא סוכנות שהיא בעצם שותף. היא מהווה לי סביבת עבודה שגורמת 

לי להבין שאני לא לבד.
"בבית הסוכן הזה יש לי יתרון, שאני יכול להתייעץ עם קולגות, אושיות 
מקצועיות נוספות. ולא פחות חשוב – בזכות בית הסוכן אני יכול ליצור 
שיתופי פעולה ופרויקטים משותפים. אם סוכן מחליט לצעוד לבד ללא 
בית סוכן, יהיה לו קצת יותר מאתגר להגיע לאותם מקומות שאני מגיע 

או שסוכנים אחרים בסוכנות מגיעים.
"במהלך הדרך בית הסוכן מעניק לסוכן כלים, כמו פגישות עם לקוחות 
– הבית סוכן מעניק ערך של אחווה  ולא פחות  ליווי.  חדשים, הכוונה, 
להבין  לך  שגורמת  עבודה  וסביבת  שותפות  זה  חשוב  והכי  וחברות, 
שאתה לא לבד בעסק. בשורה התחתונה: להצטרף לבית סוכן זה כמו 

לעוף בלהקה עם כל היתרונות".

 מיכל פלג 

הדעה שלי לגבי בית הסוכן קצת השתנתה עם השנים, ככל שצברתי "
לעולם  שנכנס  צעיר  סוכן  דעתי,  לפי  בתחום.  ניסיון  ויותר  יותר 
וילווה   ידע, צריך בית סוכן שיתמוך  ועתיר  נעשה מורכב  שהוא באמת 
אותו. נכון, יביא גם את הלידים, אבל גם יעניק את התמיכה המקצועית 
יודע  צעיר  שסוכן  ברורה  ידיעה  עם  בעיות,  ועם  שאלות  עם  והאישית, 
שיש לו כאן אדם שדואג לאינטרסים שלו ולא לאינטרסים של גורמים 

אחרים".

 סתיו כהן 

הנושא " את  יש  משמעותיים.  יתרונות  יש  סוכן  לבית  להצטרפות 
הכלכלי – בית הסוכן בעצם נותן לי את הערך הכלכלי, הוא מגדיל 
את התפוקות. דבר נוסף, יש את נושא העבודה ביחד כקבוצה ולא כזאב 
בודד. כולנו בסופו של דבר אנשים של אנשים. חלק מההווי והכיף זה 
לשתף  יכול  שאתה  אנשים  שיש  זה   - לעבודה  בוקר  כל  לקום  הרצון 

אותם בהצלחות שלך ובכישלונות שלך ולא להית בעצם בודד".

עצמאים ובכל זאת משתייכים

 מיכל פלג 

אני סוכנת עצמאית, נמצאת כרגע "
שנים  אני  תלפיות.  סוכן  בבית 
עסקתי  ה-90  בשנות  ההון.  בשוק 
שנות  ומתחילת  הנדל"ן  בתחום 
עד  מקומות  הרבה  עברתי  האלפיים 

שהגעתי לאן שהגעתי.
בעצם  הוא  שלי  ההתמחות  "תחום 
שאין  כך  ופיננסים,  ביטוח  של  נכון  שילוב  היא  שלו  שההתחלה  התכנון, 
בתחום  שלי  בניסיון  משתמשת  אני  ומוביל.  עיקרי  שהוא  אחד  תחום 
תמהילים  ובונה  הביטוח  בתחום  שלי  בניסיון  אותו  ומשלבת  הפיננסים 

נכונים ומדויקים לאנשים ולמשפחות.
"בשנה האחרונה התמקדות שלי היא בעיקר אצל נשים, שלטעמי הן חלק 
קצת מוחלש יותר, במיוחד בתחום הפיננסים, וכל זה מביא גם לפרישה 

של נשים עם תנאים פחות טובים מאשר גברים.
"מעבר לזה, אני חושבת שהגעתי לזה קודם כל מניסיון אישי שלי, רצון 
לתרום ולתת. אני מאוד אוהבת את העיסוק בפיננסים, מאוד אוהבת את 
התכנון, מאוד אוהבת את השילובים שלהם ובנייה נכונה עם הסתכלות 
של  בחיים  להיות  שיכולים  ופיתולים  וצמתים  שלבים  מאוד  הרבה  על 
כולנו. והכי חשוב, אחרת לא הייתי בכלל בתחום, אני מאוד אוהבת עבודה 

עם אנשים".

רן בנימין 

אוסיף על מה שסתיו אמר. מבחינתי, סוכן ביטוח אידיאלי הוא מה "
סוכן  לכל  אינדיבידואלי  מאוד  עניין  זה  אידיאלי.  מגדיר  שהסוכן 
וסוכן. אין אמת אחת. יש אנשים שחושבים שצריך לעטוף את הלקוח 360 
מעלות - גם באלמנטים של ביטוח רכב, ייעוץ משכנתה, עולמות פיננסיים. 
אבל אז לעניות דעתי אנחנו חוטאים למטרה, כי אי אפשר להתמקד בכל 
בדיני  למשל  עוסקים  חלקם    - העניין  לצורך  דין  עורכי  כמו  העולמות, 

נזיקין, חלקם בדיני משפחה וחלקם בעולם המסחרי.
"בעולם שלנו, בו אנחנו נותנים מענה וגידור סכנות פיננסיות וביטוחיות 
הוא  הביטוח,  סוכן  הפיננסי,  המתכנן  של  התפקיד  הלקוחות,  מגוון  לכל 
מתן  תוך  שלו,  הלקוחות  של  הייחודיים  לצרכים  עצמו  את  להתאים 
נשימה,  השנה. באותה  נקודות במהלך  הלקוח במספר  עם  ומגע  שירות 
סוכן שמתאים את עצמו למציאות שמשתנה כל הזמן, שדואג להתעדכן 
טכנולוגית, מקצועית ורגולטורית הוא סוכן הביטוח האידיאלי. הוא צריך 

לעשות את זה כל הזמן באופן מחמיר ומאוד קפדני".
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מהם האתגרים המשמעותיים הניצבים בפני סוכני 
ביטוח בכלל וסוכנים צעירים בפרט?

רן בנימין

האתגר הוא לזהות את ההזדמנויות. בסופו של דבר, סוכן לומד "
אנחנו  זזה,  שהגבינה  ברגע  משינויים.  מושפע  שלא  סוכן  הוא 
צריכים לזוז יחד איתה. האתגר הגדול של סוכן הוא להביא לקוחות 
הדברים  וסבלנות,  התמדה  איפוק,  מגלה  שאתה  ברגע  חדשים. 
ונזהה  הדרך  במהלך  אתגרים  לנו  שיש  ברגע  מאליהם.  מגיעים 
הזדמנויות, ידינו תהיה על העליונה. היכולת שלנו להתאושש ממכה 
למכה והכי חשוב להיות עם נפש יזמית. יש כמה פרמטרים שסוכן 
הביטוח ומתכננים פיננסים צריכים לסגל לעצמם: ללמוד, להתמיד 
ולקיים מערכות יחסים. גם בתקופות שיותר קשה ומאתגר, לחזור 
לשמור  היכולת  הוא  מעולה  לסוכן  ממוצע  שהופך  מה  למקורות. 
כל  לאורך  בהם  ולדעת  הקיימים  הלקוחות  עם  יחסים  מערכות  על 

השנה".

סתיו כהן

הא " יותר  הקשים  הדברים  אחד  בפאנל,  הצעיר  הסוכן  בתור 
להגיע לקהל הלקוחות. חשוב להסתגל, ולהיות עטוף באנשים 

שידחפו וירימו אותך".

מיכל פלג

מבחינת " קושי  מקום.  בכל  נמצאים  ביטוח  סוכני  של  קשיים 
התגמול, קושי מבחינת הרגולציה שמשתנה כל הזמן, אין שנה 
של שקט כדי לעכל את הדברים. הקושי להגיע ללקוחות, הלמידה 
המתמדת. אי אפשר להיות סוכנת טובה אם אני לא לומדת כל הזמן. 
מתחילת דרכי בשוק ההון לא הייתה שנה שלא למדתי בה משהו כדי 

להישאר מעודכנת.
"בנוסף, הקשר עם הלקוח, לדעת להגיב, לדעת להזיז את הדברים. 
יותר  זה לדעתי תחום הייטקי, דינמי מאוד, משתנה מאוד – אפילו 
בו  לך  ויש   – בפיננסים  מומחה  להיות  יכול  אתה  הרפואה.  מענף 
ואנשים  משפחות  של  נכון  ליווי  חדשה.  רגולציה  חדשה,  הזדמנות 

מכריח אותנו להיות כל הזמן עם אצבע על הדופק".

מסלול מכשולים
עד כמה, אם בכלל, משבר הקורונה תרם, שינה והעצים 

את תדמית הסוכן הלקוחות ובכלל בעיני הציבור?

רן בנימין

חד " הם  הזה  התוכן  שבעולם  מי  וכל  ביטוח  סוכני  פיננסים,  מתכננים 
מנענו  הקורונה  במשבר  הציבור.  של  והסוד  האמון  אנשי  משמעית 
מהרבה אנשים לעשות טעויות שנובעות מאמוציות. כמו שאמרתי קודם, 
הגורם המלווה הוא הגורם הממתן בעתות משבר. למעשה, בתקופות קיצון 

אנחנו ממלאים תפקיד של פסיכולוג. 
"מעבר לזה, ברמה המיתוגית אני חושב שהדור החדש של הסוכנים שנכנסו 
מעמד  של  השיפור  את  מביא  הפיננסים,  לענף  בעיקר  האחרונות  בשנים 
ורלוונטיים  חדשניים  מוצרים  מגוון  ידי  על  הציבור  בעיני  הביטוח  סוכן 
בשפה מקצועית שבעבר לא הייתה שגורה בפיו של סוכן הביטוח. אני חושב 
שכל אחד צריך סוכן, כל אחד צריך את המתכנן שלו וכל בן אדם צריך את 

המלווה הפיננסי והפנסיוני שלו שיוכל למנוע ממנו ליפול לבורות".
האם הרגשת שינוי בתפיסה שלך ושל שאר סוכני הביטוח בעיני הציבור 

בתקופה הזו?
"כן. הרבה מאוד אנשים התקשרו להתייעץ, אף לא אחד עשה צעד מבלי 
מאוד  מהרבה  ומנענו  נאמנה  עבודתנו  את  שעשינו  חושב  אני  להתייעץ. 

אנשים לעשות טעויות".

מיכל פלג

השוויתי את מה שהיה שנה שעברה למשבר הגדול שהיה ב-2008. אז "
בתחום.  שעבדו  האנשים  ושל  הציבור  של  בגרות  חוסר  הרבה  ראינו 
חוסר הבגרות של הציבור גרם לפעילות מאוד אמוציונלית. אנשים קראו 

שיש ירידות, מכרו הכל וזו הביצה והתרנגולת – מה מוביל את מה. 
יכול היה בקלות להיות תמונת מראה  "המשבר שהיה בתחילת הקורונה 
פעולות  לעשות  מיהרו  לא  לקוחות  בגרות.  פה  רואה  אני  אבל   ,2008 של 
מתכננים,  אנו  ביטוח  כסוכני  להתייעץ.  קודם  והתקשרו  אמוציונליות 
רבים  טלפונים  זו  תקופה  במהלך  קיבלתי  ארוך.  לטווח  ומלווים  תומכים 
מלקוחות ששאלו מה לעשות, איך להגיב. המשמעות היא, שבניגוד ל-2008 
שקודם עשו ואז שמעו, פה אנשים שמעו. לדעתי, חלק מהסיבות שהשוק 
לא ירד כל כך הרבה למשך תקופה הרבה יותר ארוכה, זו המקצועיות שלנו 

והבגרות שהשוק ואנחנו חווים".  
זה גם האמון של הלקוחות בכם?

"בהחלט, אם הלקוחות לא היו מאמינים בי, הם לא היו נשארים איתי. לא 
במשבר ב-2008, לא בירידות ב-2011 ולא בכל שלב ושלב אחר של הדרך. 
קופצים  ולא  ארוכים  יותר  לטווחים  נשארים  גם  שהלקוחות  חושבת  אני 

מסוכן לסוכן באותה התדירות כמו שהיה למשל ב-2008".

סתיו כהן

יכולים " יש שיח בלתי פוסק באשר לנחיצות של סוכן הביטוח. אנחנו 
הביטוח.  סוכני  על  שמדברים  טלוויזיוניים  בקמפיינים  גם  לראות 
בשטח אנו מקבלים פידבקים טובים והבעת אמון מהלקוחות, שלא עוזבים 
אותנו עבור הוזלה. ברגע שהלקוח הוא שלך, הוא לא ימהר לעשות שינוי. 
הערך שאנו נותנים ללקוחות הוא לא ערך שניתן לכמת אותו בכסף. בין אם 
זה ליווי, להיות פסיכולוג ואיש הקשר של הלקוח. אני יכול לומר שאני גאה 

להיות סוכן ביטוח".

תפיסת הסוכן בעיני הציבור
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מיכל פלג

זו שאלה סופר חשובה כי אני בקשר עם הרבה סוכנים, והרבה סוכנים "
שמו את השמיכה מעל הראש ואמרו שהם מחכים עד יעבור זעם ואחר 
כך ימשיכו בשלהם. דווקא בתלפיות ראובן טיטואני אמר כל הזמן בהודעות 
בוואטסאפ ובשיחות לסוכנים אל תעשו את זה, תרוצו קדימה. הוא הביא 
בשוק  מומחים  עוד  הביא  מקצועיות,  התמחויות  הוסיף  נוספות,  הדרכות 
ההון או בביטוח כדי לתת את הדחיפה שסוכנים היו זקוקים לה כדי להמשיך 
לרוץ קדימה. היו גם הוכחות בשטח, עם לידים שהוא הביא לסוכנים, ועם 
המעטפת השלמה מסביב שדווקא בשנת הקורונה הוא פיתח אותה הרבה 

יותר ממה שהיה לפני המגפה.
אי  לנו  שהיו  ביותר  מהטובות  כשנה  הקורונה  שנת  את  רואה  דווקא  "אני 
פעם, לאו דווקא בגלל גידול מסיבי ומטורף בלקוחות, אלא דווקא בגידול 
העצמי, האישי, ההתפתחותי – לדעת להתפתח בהתאם לשינויים שקורים. 

בית הסוכן נתן את המעטפת כדי לעשות בדיוק את זה.
עצמאית  להיות  מאשר  סוכן  בית  של  במעטפת  להיות  נוח  יותר  "הרגשתי 
בשטח. כשיש בית סוכן מאחורינו עם משקל ועם נוכחות, במיוחד בתקופת 
הקורונה, יש לך עם מי לדבר, יש לך את מי לשאול. העבודה בתחום שלנו 
היא מאוד בודדה, היא מאוד אישית, מאוד עצמאית. זה אני מול הלקוחות. 
לגמרי.  אחרת  נראה  זה  לדבר,  מי  ועם  להתייעץ  מי  עם  שיש  ברגע  אבל 
נגד, אבל היה משהו שהפרה את  קיבלתי דעות שונות, חלקן  בעד וחלקן 

עצמו, שעזר לזוז קדימה. זה יתרון מאוד גדול של ביית סוכן".
שאלת המשך לפני שנעבור לאחרים. האם פגשתם סוכנים שהם ממש 
עצמאים ולא משתייכים לבית סוכן ושמעתם על הבעיות שהם נתקלו 

בהם בזמן הקורונה בעוד שבית הסוכן עזר לכם להתגבר עליהן?
אז  לחלוטין,  עצמאים  שהם  סוכנים  כמה  מכירה  אני  "בהחלט.  פלג:  מיכל 
המעבר לעבודה בעיקר מהבית היה קשה לחלקם. העבודה הייתה בתנאים 
של חוסר ודאות. שנת הקורונה לוותה לפחות בחצי הראשון שלה בחוסר 
ודאות מאוד גדול וסוכנים שאני מכירה שעובדים לבד, חוסר הוודאות עשה 
את העולם שלהם הרבה פחות בטוח. אני הרשתי מאוד בטוחה גם בקורונה, 
כי תמיד היה לי למי לפנות ועם מי לדבר ועם מי להתייעץ כדי להזיז אותי 

קדימה".

רן בנימין

מאוד. " בלט  סוכן  לבית  שמשתייך  למי  לבד  שעובד  סוכן  בין  ההבדל 
את  לי  הזיזו  לי,  שתו  לי  אכלו  להגיד  להתקרבן,  האופציה  את  הייתה 
הגבינה, והייתה את האופציה שבה נקטנו בפרופיט והיא לצאת ולתקוף את 

הבעיה, בתוך משבר הקורונה.

"ברמה האישית, כיום אני מנהל תיק של יותר מ-900 לקוחות ואז ניהלתי 
תיק של 700-750 לקוחות. הייתי בבידוד אז היה לי די קל. במהלך 14 הימים 
של הבידוד, שהיו בתקופה של הנפילות הגדולות, הרמתי טלפון לכל אדם 
לפני  לצאת  צריך  שהיה  מי  כי  בתיק,  דבר  שום  לעשות  לא  ואמרתי  ואדם 
נגזרת של טווח השקעה. כשיש את  זה  ובסופו של דבר הכל  יצא  המשבר 
הגורם המלווה בתהליך, אז בעתות משבר הוא גם הגורם הממתן וזה היה 

התפקיד שלנו. תכלס יצאנו מעין פסיכולוגים.
"ברמת פרופיט, אחד הדברים החשובים שהם עשו, בעיקר אסף בנאי ושלומי 
אלברג, הם יצרו לנו הדרכות ללקוחות עצמם, של התנהלות כלכלית נבונה 
בתוך משבר הקורונה ופוסט הקורונה. כלומר, איך אנחנו צריכים להתנהל 
במשבר עצמו ולאחר המשבר. דיברנו עם הלקוחות והסברנו להם איך לנצל 
את ההזדמנות שבמשבר. זה משהו ששמנו עליו את הדגש. היו הרבה מאוד 
מאוד  הרבה  לעוד  הגענו  שיא.  לביצועי  הגיעה  כולה  והסוכנות  זום  שיחות 
לקוחות טובים במהלך הדרך ובזכות הדרכות ללקוחות מנענו הרבה מאוד 

טעויות שנובעות בדרך כלל מהנושא האמוציונלי ולא הרציונלי".

סתיו כהן

זה " השנה,  של  הסוכן  בית  בתואר  זכתה  שקוואליטי  מהסיבות  חלק 
טלפונים  לקבל  בבקרים   – המשבר  בתקופת  ההתנהלות  נושא  כל 
ולהיות  מכופתרת  חולצה  עם  בזום  לשיחה  לעלות  הפנימיים,  מהמפקחים 
לא  זה  בבית.  אתה  אם  גם  העבודה  שגרת  את  לעצמך  להכניס  כדי  ייצוגי 
בכמות  אותך  להפציץ  זה  אם   – ולהתבטל  לשבת  ההזדמנות  את  לך  נותן 
פגישות כדי שלא תרגיש את הקושי ואת כל הבלגן שקורה מסביב, הכלח 

כדי שתמיד תהיה בעשייה.
"באשר לזום, אם בעבר היית צריך לנסוע לפגישה שעה פה ושעה שם, פתאום 
אתה נפגש עם ארבעה-חמישה לקוחות ואתה משקף להם את הכל כאילו 
זו פגישה פרונטלית. לא ידענו להשתמש בזה, לא ידענו להתנהל עם הכלים 
האלו. זה נתן לנו כלים משמעותיים לצאת ולהתפתח, בייחוד כשאתה בשנה 
הראשונה כעצמאי שאתה נכנס בשיא התקופה הזו ואתה מכיר רק שטח. 
פתאום הפגישות הן טלפוניות ואחר כך אתה הופך את הפגישות הטלפוניות 
להיות  לא  למה  סיבות  חסרו  לא  לפרונטלי.  הופך  ומהזום  בזום  לשיחות 

שקוע בבית, לא לעבוד ולא לעשות כלום. 
מאוד  שנה  הייתה  סוכן  בית  של  גב  ללא  לעצמאות  יצאו  שרק  "לסוכנים 
קשה. מי שהיה כבר עם תיק, יכול היה להתבסס עליו. היו סוכנים חדשים 
שנוצר  הפער  את  רואה  אתה  ופתאום  איתי,  יחד  לעצמאות  שיצאו  כמוני 
בחצי השנה הראשונה בינך לבינם, שזה פער משמעותי. הרבה חבר'ה שיצאו 
לבד עשו את השינוי והצטרפו לבית סוכן כי הם היו צריכים גיבוי ממישהו 

שייתן להם רוח גבית, בטח ובטח כשאתה בתחילת העסק שלך".

קורונה, לא הבירה
מה המעטפת שבית הסוכן סיפק לכם בתקופת הקורונה?
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מיכל פלג

 מיכל, איך משרת אותך הנושא של 
הפמילי אופיס בתלפיות?

הפמילי אופיס בתלפיות בעצם עונה להגדרה של מה שאני עושה. אני "
מטפלת במשפחה וכשצריך תמיכה של ייעוץ משכנתאות, שזה חלק 
מתמיכה במשפחה, יש את הפמילי אופיס. ברגע שצריך ייעוץ של פנסיות 
הניסיון  לניסיון שלי,  כל הכבוד  – עם  בו  או משהו אחר שאני מתלבטת 
נמצא אצל אחרים גדולים וטובים ממני – יש לי פמילי אופיס כדי לפנות 
אליו. אם אני רוצה ללמוד את נושא הפנסיות יותר לעומק, יש את הפמילי 

אופיס שנותן לי את אפשרויות הלימוד.
"הפמילי אופיס בתלפיות גם מלווה אותנו בתחום של אלמנטרי, למשל, 
שזה תחום שאני בחרתי לא לעסוק בו, אבל הוא כן נותן פתרון למשפחה. 
זאת אומרת שפמילי אופיס הוא סוג של טיפול שמקיף צרכים של משפחה 
והלימוד כדי   - גם בהשקעות  גם בתכנון של הפרישה,  לאורך כל הדרך, 
מאוד  מאוד  הוא  האלה  הדברים  את  לזהות  לדעת  הכלים  את  לי  לתת 

מקיף".

אם היו מבקשים מכם לכתוב קמפיין לעידוד רכישת המקצוע. מה הייתם מדגישים?

סתיו כהן

אני ממליץ לכל מי שהוא איש של אנשים, שמחפש מקצוע כלשהו "
שיכול לסייע באופן דרמטי על איכות החיים של לקוחות, בטווח 
קצר או ארוך, להיכנס לתחום זה. אנו מצילים חיים של האנשים ברמה 

הכלכלית והאישית. אם לא להיות רופא, אז להיות סוכן ביטוח".

רן בנימין

מדי " יותר  שם  היה  אבל  מוח,  מנתח  להיות  חלום  לי  היה  בעבר 
דם אז החלטתי לעבור לתחום השני ולטפל לאנשים בכסף כדי 
שתהיה להם בריאות. במקצוע הסוכן, למתמידים, יש ביטחון ועתיד 
הזה.  בתחום  גבוהה  מאוד  העצמית  ההגשמה  זמן.  לאורך  כלכלי 

סוכן  כל  של  הייחודי   DNA-ול לצרכים  שמתאים  סוכן  בית  בחירת 
היא דבר קריטי. לכל אחד יש אזור משיכה ועל פיו הוא צריך לאתר 

את בית הסוכן שמתאים לו". 

מיכל פלג

לאנשים שחושבים על התחום הזה, הייתי מזמינה אותם למצוא "
סוכני  שרוב  מאמינה  אני  שלהם.  השליחות  תחושת  את  בו 
ויש פה אלמנט של שליחות. זה  הביטוח נמצאים בתחום הזה, היות 
לעזור, לתמוך, להיות פסיכולוגים, עובדים סוציאלים וסוג של רופאים 
או עורכי דין בכל מיני תחומים. אנשים שלא אוהבים ללכת כל בוקר 
למשרד בתשע ובשעה שש לצאת חזרה הביתה, זה התחום. זה מקצוע 
זו מצווה ממש  שמלמד אותך סבלנות ואורח רוח, והתמורה מגיעה. 

להיות בתחום זה".

קופירייטרים של המקצוע

שלב השאלה הלא זהה
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רן בנימין

רן, אין ספק שפרופיט היא אולי סוכנות הפיננסים 
החזקה בארץ וההוכחה לכך היא העובדה שהיא רכשה 
בחזרה מפסגות את השליטה. איך ההרגשה להיות שייך 

לנבחרת פיננסית חזקה?

פרופיט מעניקה לנו מעת לעת בעולם שמשתנה כלי ציד רבים, מתוך "
המקצועית,  ברמה  גם  שמתבטא  רחב  מנעד  עם  גדול  כלים  ארגז 
שלי  שהמשרד  זה  בזכות  האנרגטית.  ברמה  וגם  התפעולית  השיווקית, 
ווינרים  סוכנים  של  סביבה  בתוך  נמצא  שאני  זה  ועצם  הסוכנות  בתוך 
נוספים. הדבר הזה מדרבן ומייצר גם אווירה של אנרגיה גבוהה ועשייה. 
אתה לא יכול להתעלם מזה שאסף בנאי הוא ראש המקהלה ואיפה שהוא 

נמצא, שם יש עשייה, הצלחה ותנועה.
"ה-DNA של פרופיט הוא נושא הפיננסים. אני חושב שזה הדבר הכי נכון 
לסוכן שהוא גם בתחילת דרכו וגם במהלך דרכו, כי בזכות פרופיט אנחנו 
לכלים  נחשפים  ואנחנו  ההון  בשוק  הבאה  ההזדמנות  את  לאתר  יכולים 

שאם הייתי לבד, אני לא חושב שהייתי מכיר אותם".

סתיו כהן

סתיו, קוואליטי נבחר לבית הסוכן של השנה אחרי 
תחרות צמודה מאוד. אחד הפרמטרים שהעניקו את 

התואר זה ההצטרפות בהמונים של סוכנים חדשים. איך 
ההרגשה להיות שייך לבית סוכן מנצח?

היה " לא  זה  הקורונה.  בשיא  עצמאית  לדרך  יצאתי  שאמרתי,  כפי 
לבדוק  התחלתי  המצב.  מכל  בהפוגה  הזדמנות  זיהיתי  מתוכנן. 
מבתי  שחלק  הקורונה  של  התקופה  במהלך  וראיתי  סוכן  בתי  בכמה 
הסוכן הקטינו את היקף העבודה, בין אם זה בתיאום פגישות, בין אם זה 
בהדרכות ודברים אחרים. בקוואליטי עשו פעולה הפוכה – המשיכו לגייס 
סוכנים, המשיכו לגייס מתאמים, המשיכו לייצר סיסטמת עבודה, שאתה 
כל הזמן נמצא בעשייה ולא עוצר ונרגע בבית. אם זה היה לבד, יכול להיות 

שהייתי שוקע בזה. 
המנכ"ל  בזכות  הרבה  מזה,  חלק  להיות  גדול  כבוד  זה  כל  קודם  כן,  "אז 
לירון בריל והיו"ר איתי ברדה. מה שבאמת היה חשוב להם זה לייצר לנו 

איזושהי צורת עבודה מסוימת".

לסיום, סיכום קצר שלכם

רן בנימין

מסיכות, " תשימו  אל  לקולגות:  המלצה 
מרגיש  הלקוח  הלקוח.  עם  אתם  תהיו 
ומרגישים.  רוצים  שאתם  איך  תתלבשו  כנות. 
היד  את  לתת  כדי  כאן  אני  דבר  של  בסופו 
תהיו  הסיכונים.  כל  את  לו  ולשקף  ללקוח 
אתם. למידה, סבלנות, התמדה וקיום מערכות 
יחסים – אלו הם פרמטרים שנדרשים לכל אדם 
חשובה  יחסים  מערכות  על  שמירה  מצליח. 

מאוד להמשך דרכו גם בתקופות מאתגרות".

מיכל פלג

תיהנו מהדרך". סתיו כהן"

לעצמאות. " יציאה  של  מצעד  תפחדו  אל 
שלכם,  העבודה  את  ותאהבו  תעבדו  אם 

אין סיבה שלא תצליחו ותתפרנסו בכבוד".

מילות פרידה
להיות שייך לבית סוכן זו חתונה קתולית?

ברית נישואים

מיכל פלג

קתולית. " חתונה  לא  זו  סוכן  בבית  להיות 
צריך לעשות זאת בצורה חכמה. מהניסיון 
התמיכה  את  נותן  סוכן  שבית  ברגע  שלי, 
טוב.  במקום  נמצאים  אז  הנכונה,  והמעטפת 
שלנו  הגב  הוא  הסוכן  ובית  בפרונט  אנחנו 
מאוד  חשוב  דבר  זה  סוכן  בית  כזה,  ומהיותו 

וקריטי.
להיות  בחרתי  ועדיין  עצמאית  סוכנת  "אני 
התמיכה  את  מקבלת  אני  כי  סוכן,  בבית 

והפלטפורמה הכי טובה שאני יכולה לקבל". 

רן בנימין

שרוצה " רעבה  סוכנות  לבחור  חשוב 
בין  אינטרסים  זהות  ושיש  להצליח 
הסוכנות ללקוח. כדי להימנע מ'גירושין' חשוב 
נכון עבורך.  לבחור את בית הסוכן שהוא הכי 

אם  הלבד.  מערך  יותר  גדול  סוכנות  של  ערך 
בוחרים נכון בית סוכן, הוא גם שומר עליך לא 
וגם  חדש  לסוכן  גם  ותורם  למלכודות  ליפול 

לסוכן ותיק – כל אחד באבולוציה שלו. 
ברגע  כי  אחרת,  דבר  שום  עושה  הייתי  "לא 
הפריחה  לך,  מתאימה  שהיא  סוכנות  שבחרת 
הסוכנות  שלנו.  בידיים  הכל  מובטחת.  שלך 
לתת  שאמורים  לשירותים  ומעטפת  בית  היא 
עבור  הכל  ולעשות  להתבטא  היכולת  את  לך 

הלקוח שלך".

סתיו כהן

זו לא חתונה קתולית. יחד עם זאת, חשוב "
לעשות תיאום ציפיות, שאתה ומנכ"ל בית 
העסק משדרים על אותו גל. כאשר יש זרימה 
הדדית, אז לא אמור להיות רצון לעזוב את בית 
הסוכן. ברגע שיש לך ערך כלכלי גבוה, אני לא 

רואה סיבה לקום ולעזוב".
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פיננסים

◾ רונה יוסף

חדשנות מוצרית בתחום 
פתרונות פיננסיים 

אחרי גיל 60 ההוצאות עולות ובמקביל ההכנסות יורדות ונדרשים 
פתרונות שיאפשרו שקט נפשי וכלכלי • משכנתא הפוכה מהווה 

פתרון המותאם לצרכים וליכולות של בני הגיל השלישי

עודפת  לתשואה  עדים  אנו  האחרונות  בשנים 
שאר  פני  על  בארה"ב  השווקים  של  משמעותית 
החשיפה  עקב  בעיקרה  נובעת  זו  תשואה  העולם. 
הגבוהה של המדדים בארה"ב לחברות טכנולוגיה, 
נהנות  אלו  חברות  וצריכה.  תקשורת  אינטרנט, 
רבים  בתחומים  מחדשנות  מואצת,  מצמיחה 
ושירותים  למוצרים  וגוברים  הולכים  ומביקושים 

דיגיטליים וטכנולוגיים כמעט בכל סקטור. 
לאפשר  הוא  המסלול  מאחורי  העומד  הרעיון 
והמעניינים  החדשניים  הצומחים,  לחלקים  חשיפה 
ישיר בחברות  ביותר בשוק האמריקאי, ללא סיכון 
 )ETF( בקרנות  שימוש  ידי  על  וזאת  ספציפיות, 
במניות.  ישירה  אחזקה  ללא  בלבד  סל  ותעודות 
ובתתי  בסקטורים  משקיע  ההשקעות  מנהל 
בעזרת  הנאסד"ק  מדד  של  השונים  הסקטורים 

שורה ארוכה של קרנות סל  ו-ETF מתמחים. 
במדדים  משתמש  ההשקעות  מנהל  לכך,  בנוסף 
חשיפה  ליצור  מנת  על   SMART BETA של  חכמים 
)כגון  חכמים  פקטורים  של  בצורה   S&P-ה למדד 
צמיחה  ערך,  גבוהה,  ביטא  נמוכה,  תנודתיות 
מצב  לגבי  להערכותיו  בהתאם  וזאת  ומומנטום( 
משתנים  וטעמים  בארה"ב  הכלכלה  מצב  השוק, 
בשוקי המניות. חשיפה בדרך זו הינה דרך חדשנית 
כפי  זמן,  לאורך  עודפת  תשואה  ליצירת  וחכמה 

שהוכח במחקרים רבים בשנים האחרונות.
לאורך השנים האחרונות אנו עדים לשינויי טעמים 
הפיננסים  השווקים  של  גבוהה  תנודתיות  תכופים, 
וגאות  שפל  של  קיצון  מנקודות  מהיר  ומעבר 
בשווקים. כל אלו מחייבים, לטעמנו, ניהול השקעות 
אקטיבי ודינמי שמאפשר חשיפה משתנה לחלקים 
שונים של שוקי המניות על מנת לייצר אלפא קבועה 

על מדדי השוק.  
2019, הוא מדורג  מאז השקת המסלול, בסוף שנת 
במקום הראשון בתשואה למול כל פוליסות החסכון 

הקיימות היום בשוק המקומי.

הכותבת הינה סמנכ"ל, מנהלת אגף השקעות 
באיילון

צילום: אייל גזיאל

מדובר  אם  בין  עולות,  ההוצאות  ומעלה,   60 בגיל 
דירה  לרכוש  לילדים  סיוע  רפואיות,  בהוצאות 
יש  סוף  שסוף  ונופש,  תרבות  לאירועי  יציאה  או 
קשה.  עבודה  של  שנים  לאחר  עבורם  הפנאי  את 
הממוצעת  הפנסיה  יורדות.  ההכנסות  במקביל, 
בחודש,  שקלים  כ-5,000-6,000  הינה  בישראל 
כאשר כ-40% מהאוכלוסייה בישראל לא מקבלים 
פנסיה אלא מסתמכים על קצבאות וביטוח לאומי 

בלבד.
יותר  קטנה  לדירה  מעבר  כגון  קיימים,  פתרונות 
הלוואה  לקיחת  הבית(,  השכרת  או  מכירת  )תוך 
מהבנק או מקרובי משפחה, עלולים להוסיף קשיים 
אלו  פתרונות  נפשיים.  ואף  כספיים,  בירוקרטיים, 

אינם מאפשרים שקט נפשי וכלכלי.
פתרונות  מספר  עם  איילון  יצאה  האחרונה  בשנה 
פיננסיים חדשניים. החברה השיקה בתחילת השנה 
 60 לבני  המאפשר  הפוכה',  'משכנתא  מוצר  את 
ומעלה לקבל הלוואה, תוך שעבוד הנכס שברשותם, 
עוד  כל  ההלוואה,  את  להחזיר  צורך  שיהיה  מבלי 

הנכס נמצא ברשותם.
לצרכים  המותאם  פתרון  מהווה  הפוכה  משכנתא 
הפוכה  משכנתא  השלישי.  הגיל  בני  של  וליכולות 
שוטפים  החזרים  ללא  מטרה,  לכל  הלוואה  הינה 
)ניתן אם בוחרים בכך(, איננה מוגבלת בזמן וניתנת 
נשאר  הנכס  בנוסף,  ופשוט.  קצר  תהליך  לאחר 
היורשים.  של  בערבות  צורך  ואין  הלווים  בבעלות 
או  מלא  באופן  עת,  בכל  לפרוע  ניתן  ההלוואה  את 

חלקי וללא קנסות.
במשכנתא הפוכה ניתן להשתמש בכסף לכל מטרה: 
חובות,  להחזיר  הבית,  את  לשפץ  לילדים,  לעזור 
לטייל, לעבור לדיור מוגן או לשדרג את רמת החיים 

בכל דרך אחרת.
לאחר שנים שמשכנתא הפוכה היוותה מוצר מדף, 

מסלולי  המוצר.  את  וחידשה  הרחיבה  איילון 
חברת  הינה  ואיילון  הורחבו,  ההלוואה 

המאפשרת  היחידה  הביטוח 
חודשי  החזר  של  מסלול 

וריבית  קרן  של 

החזר  )ללא  מלא  בלון  למסלול  בנוסף  )שפיצר(, 
הריבית  של  חודשי  )החזר  ריבית  ומסלול  חודשי( 

השוטפת(. 
מאפשרת  ואיילון  אטרקטיביות  הינן  הריביות 
בהתאם  המשלמים,  למסלולים  מופחתות  ריביות 
מתחיל  ההלוואה  סכום  באיילון,  העסקה.  לתנאי 
 60 בני  אותם  עבור  שקלים,  מ-100,000  החל  כבר 

ומעלה שאינם מעוניינים בהלוואה גבוהה.
בכסף,  מהותי  צורך  יש  השלישי  בגיל  לסיכום, 
לאור ירידה בהכנסות ועלייה בהוצאות. הפתרונות 
וכלכלי,  נפשי  שקט  מאפשרים  אינם  הקיימים 
משכנתא  ולחץ.  שקט  אי  מוסיפים  אף  ולעיתים 
וליכולות  לצרכים  המותאם  פתרון  מהווה  הפוכה 
של בני הגיל השלישי. משכנתא הפוכה ניתנת לכל 

מטרה, תוך תהליך קצר ופשוט.

חשיפה לחלקים הצומחים, 
 החדשניים והמעניינים ביותר 

בשוק האמריקאי
מוצר פיננסי נוסף שאיילון השיקה בסוף 2019 הינו 
מסלול חדשני הייחודי לפוליסות החיסכון - מסלול 
מנוהל  השקעות  במסלול  מדובר   .S&P  – נאסד"ק 
 S&P המשקיע במניות של חברות הנסחרות במדדי

ונאסד"ק בארה"ב. 
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כך תעירו את חשבונות המט"ח 
הרדומים של לקוחותיכם

לסוכני הביטוח והמתכננים הפיננסיים יש פתרונות השקעה 
גם להשקעות במט"ח בארץ ובבנקים זרים בחו"ל

בינלאומיות. לקבוצה ניסיון של יותר מ-80 שנה בניהול 
עושר, והיא מנהלת נכסים במעלה מ-32 מיליארד דולר. 
העובדה כי לקבוצה פריסה ב-12 מדינות ברחבי העולם 
בשווקים  ומחקר  אנליזה  ביכולת  עצום  יתרון  מהווה 
ובייזום  השקעה  הזדמנויות  איתור  תוך  גלובליים 
קבוצת   2015 בשנת  מתקדמים.  השקעה  פתרונות 
העיקרית  הבעלות  את  רכשה   ANDBANK הבנקאות 

בסיגמא בית השקעות. 
להתמודד  בכדי  כי  להדגיש,  חשוב  מוסגר  במאמר 
הנמוכים  חשבונות  לסלק  הזרים  הבנקים  מגמת  עם 
ממיליון דולר, פיתחה חברת האם של בית ההשקעות 
השקעה  אופציית   ,ANDBANK סיגמא,  הבינלאומי 
הפחותים  לסכומים  גם  בלוקסמבורג,  הבנק  בסניף 

ממיליון דולר. 
פי  על  בישראל  בנק  בכל  מתבצע  ההשקעות  ניהול 
את  מפנה  הסוכן/משווק  בעולם,  או  הלקוח  בחירת 
הלקוח,  בית ההשקעות מתנהל מול הלקוח ובשקיפות 

מלאה מול המפנה.

ההשקעות  בית  של  השיווק  סמנכ"ל  הינו  הכותב 
הבינלאומי סיגמא, מקבוצת ANDBANK העולמית

סוד גלוי הוא שמיליארדי שקלים השייכים לישראלים 
בבנקים  מט"ח  בחשבונות  מעש  בחוסר  כיום  שוכבים 
בישראל ובעולם. למרות מציאות ה"אין ריבית" הנהוגה 
נשכחו  רבים  בשנים האחרונות, מפליא שכספי מט"ח 
מזה  בו  נגע  לא  שאיש  אחר,  או  כזה  בפיקדון  בסתר 
ושוב  שוב   – לעבוד"  לכסף  "לתת  ובמקום  תקופה 
מעולות  השקעה  הזדמנויות  מחמיצים  המשקיעים 
בארץ ובעולם והגרוע מכל – הם אפילו לא מודעים לכך.

בחודשים  הפרטיים,  למשקיעים  בניגוד  זאת,  לעומת 
נפח  את  מגדילים  רבים  מוסדיים  גופים  האחרונים 
ההשקעות הגלובליות ונראה כי משקיעים רבים רואים 
בחו"ל,  להשקעות  היסטורית  זמן  נקודת  זו  בתקופה 
היציאה  שלאחר  בעידן  ישראלים  משקיעים  על  בדגש 
ממגפת הקורונה, שאמנם מסמנת את סופה בישראל 

אך עדיין פעילה ברחבי העולם.
והמתכננים  הביטוח  שסוכני  כך,  אם  יהיה,  טבעי  אך 
יוציאו אותו מתרדמתו  "יעוררו את השוק",  הפיננסים 
והחברות  הפרטיים  ללקוחותיהם  ויציעו  העמוקה 
באמצעות  ובעולם  בארץ  מט"ח  תיקי  ניהול  פתרונות 
בניהול  המתמחים  בינלאומיים  השקעות  לבתי  הפניה 

תיקי מט"ח מקומיים וגלובליים. 
מוכרת  מתופעה  גם  להתעלם  אסור  בכך,  די  לא  אם 
זרים  בבנקים  האחרונות  בשנים  שהשתרשה  נוספת 
ברחבי העולם )ובעיקר בשווייץ(, לפיה הבנקים הגדולים 
דולר.  למיליון  מתחת  המנוהלים  חשבונות  "מסלקים" 
ללקוחות  נחשבים  ומטה  דולר  מיליון   1 של  לקוחות 
"קטנים" וגם אם אינם "מסולקים", הם מנוהלים לרוב 
דרך קרנות של הבנק - שיטת ניהול לא שקופה ומאוד 
יקרה )לקוח יכול לשלם כ-2% דמי ניהול ואף גבוהים 

יותר(.
מדובר  הפיננסים,  והיועצים  הביטוח  סוכני  מבחינת 
יצירתי  פתרון  להציע  מצוינת  עסקית  בהזדמנות 
על  הפרוסים  בינלאומיים  השקעות  בתי  באמצעות 
וניסיון  ידע  ובעלי  העולם  ברחבי  שונות  מדינות  פני 
עד  אם  הזרים.  הגדולים  הבנקים  כל  מול  בעבודה  רב 
להשקיע  שביקשו  שלקוחות  הייתה  המשמעות  כה, 
סכומים הפחותים ממיליון דולר, נעצרו בדלת הכניסה 

אלטרנטיבות  אחר  לחפש  בבואם  בחו"ל,  זר  לבנק 
חדשה  כתובת  יש  שכיום  הרי  להשקעה,  בינלאומיות 
של  פתרונות  להעניק  הפיננסים  ולמתכננים  לסוכנים 
ניהול השקעות גלובליות, המבוססות על ניסיון מצטבר 

בהשקעות. 
לכן, כמי שצבר ניסיון של עשרות שנים בתפקידי ניהול 
ניסיון  שצבר  וכמי  גדולות,  ביטוח  בחברות  מכירות 
מתכננים  סוכנים,  ביטוח,  סוכנויות  עם  בעבודה  עשיר 
פיננסים ופמילי אופיס, אני יכול להעיד ממקור ראשון, 
בית  מול  לעבוד  שיודע  פיננסי,  ומתכנן  ביטוח  שסוכן 
ערך  לספק  אדיר,  נכס  להיות  יכול  גלובלי,  השקעות 
את  להגדיל  גם   – מכך  יוצא  וכפועל  ללקוחותיו  גדול 

הכנסותיו. 
בית ההשקעות סיגמא מקבוצת ANDBANK העולמית, 
מתמחה בניהול השקעות ובהגנה על נכסים, בהובלתו 
מימון  בתחומי  עולמי  מומחה  גלאי,  דן  פרופ'  של 
הענפה  הבינלאומית  הקשרים  מערכת  והשקעות. 
הפרטית  הבנקאות  את  הישראלי  ללקוח  מביאה 

הבינלאומית - ברמה מוכחת. 
גלובלית  פרטית  בנקאות  קבוצת  הינה   ANDBANK

השקעות  וניהול   Wealth Management-ב המתמחה 

פרסום זה נועד למטרות שיווקיות בלבד, ואין בו משום יעוץ ו/או הצעה ו/או הזמנה לבצע השקעה כלשהי ו/או משום תחליף לייעוץ המתחשב בנתונים ובצרכים 
המיוחדים של כל אדם

לא משנה אם נפגשים פנים אל פנים או באופן דיגיטלי... דבר אחד בטוח:
בכל מקום, בכל זמן ובכל פלטפורמה, שלמה ביטוח תמיד כאן בשבילכם, סוכני הביטוח.

עם שתי מילים שהן הרבה יותר מסיסמא: ״תמיד כן״. 
כי לפני הכל, ובשונה מכולם, אנחנו חברת סוכנים אמיתית.

מאחלים לכל המשתתפים כנס פורה!

שלמה ביטוח תמיד כן - תמיד רק עם הסוכן!

פיננסים
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קרב"  ו"מורשת  ניסיון  שנות  מעשרים  יותר  מתוך 
ובעלות  בעלי  ומנהלות,  מנהלים  באימון  שצברתי 
שהדבר  למדתי  ומכירות,  שירות  וצוותי  עסקים 
החשוב ביותר בחיים, כמובן אחרי הבריאות הפיזית 
אחר  לאדם  רעיון  למכור  היכולת  הוא   – והנפשית 
והפנמתי  למדתי  אישית.  בין  תקשורת  באמצעות 
שכולנו בעצם עוסקים במכירות כל החיים, גם אם 

אנחנו לא מודעים לזה. 
את  שלנו  להורים  מכרנו  שנולדנו  הראשון  מהיום 
שכבנו במיטת  )פשוט  שירות"  לקבל  שלנו  "הצורך 
בתקופת  גם  כך  הגיע(.  והשירות   – ובכינו  התינוק 
"להבריז"  מדוע  לחברים  מכרתי  שבה  הספר,  בית 
למורה  שמכרתי  בפעמים  או  לים,  וללכת  משיעור 
ניסיתי,  )לפחות  בית  שיעורי  הכנתי  לא  מדוע  שלי 

לא תמיד זה הצליח(.
גם כיום כמנטור וכמאמן עסקי בכיר המלווה מאות 
חברות ועסקים במשך שנים רבות, למדתי ולימדתי 
 – הזמן  כל  במכירות  עוסקים  שכולנו  התובנה  את 
גם מנהלים ומנהלות המוכרים את הרצונות שלהם 
לעובדים שלהם, גם אנשי שירות ומנהלה המוכרים 
שירות איכותי ללקוחות שלהם וכמובן אנשי מכירות 

שזה עיסוקם הקבוע.
מתוך שנים של ניסיון ומתוך אין סוף תהליכי שיפור 
ביצועים בעסקים והגדלת מכירות ללקוחות ששכרו 
שלי  הדיברות  עשרת  את  לכם  אפרט  שירותי,  את 

בנושא שיפור ביצועים ותוצאות במכירות:

1
כמה חשוב להתאמן במכירות

אני  יותר?  והרבה  יותר  טוב  למכור  יכול  אני  איך 
בטוח שזאת שאלה ששואל את עצמו כל מי שעוסק 
במכירות בעסק שלו. ספרים רבים וסדנאות רבות 
לגרום  אפשר  כיצד  המעניינת:  בשאלה  עוסקים 
הרעיון  את  או  שלנו  המוצר  את  לרכוש  ללקוח 
אותו אנחנו מייצגים? התשובה לשאלה זו מורכבת 

ופשוטה גם יחד. 
זאת פעולת מכירה. מכירה  נגדיר תחילה מה  בואו 
לאחר  משותף  רעיון  על  הסכמה  של  תוצאה  היא 
באמצעות  הצדדים  בין  שבוצעו  רעיונות  חילופי 
שלנו  המכירות  איש  עקיפה.  או  ישירה  תקשורת 
אישית  הבין  התקשורת  באמצעות  מסרים  מעביר 
שלו והלקוח מעביר חזרה את המסרים שלו, גם כן 
בתקשורת בין אישית )לעיתים אפילו לא מילולית(. 
אם כך, הצלחה במכירות נובעת מהיכולת להעביר 
את  נבחן  אם  אחר.  לאדם  איכותית  בצורה  מסר 
עוסקים  כולנו  שבעצם  לראות  נוכל  הזה  המשפט 
 - מסר  שהעברנו  פעם  בכל  החיים.  כל  במכירות 

מכרנו רעיון לאדם אחר.
לאור כל זאת יש לבחור להתאמן בצורה מקצועית 
על יכולת הצגת המוצר )שיפור היכולת השיווקית( 
באמצעות  זאת  לעשות  אפשר  להצליח.  מנת  על 
פשוט  אם  מתקדם,  מכירות  קורס  או  עסקי  מאמן 
מכירה  שיחת  כל  ולהקליט  הלקוחות  על  להתאמן 
ולהקשיב לה לאחר מכן, על מנת לשפר את הדרוש 

שיפור.

2
הצבת יעד הישגי

הצבת יעדים ומטרות בדרך כלל מפחידה בני אדם. 
אנחנו חוששים לטעות ולהציב מטרה או יעד בלתי 
ניתנים להשגה. הפחד הגדול ביותר של בני האדם, 
נתקל  אני  רבות  פעמים  מכישלון.  הפחד  הוא 
באנשים מוכשרים ביותר, מלאי מוטיבציה להצליח, 
מתבקשים  או  צריכים  הם  שבו  לרגע  בהגיעם  אך 
להציב את היעד שלהם, הם משפילים מבט ומנסים 

להתחמק ממהלך שכזה.
רוצה  אני  אליו  המקום   – הפשוטה  בהגדרתו  יעד 
אתם  שאליו  יעד  מזינים  שאתם  כמו  בדיוק  להגיע. 
להגיע  לכם  תסייע  שלכם  הניווט  שתוכנת  רוצים 
יש לעשות כאשר אתם רוצים להגדיל  אליו, כך גם 
יעדים  ללא  בעסק.  שלכם  התוצאות  את  ולשפר 
על  ובונים  בעולם  מסתובבים  פשוט  אתם  ברורים, 
מזל או מקריות שתסייע לכם להגיע לתוצאה טובה 
השאיפות  את  המגדיר  ברור  יעד  הציבו  עבורכם. 
שלכם, לאן אתם רוצים להגיע. אל תאפשרו לפחד 
שמגיע  מה  את  עבורכם  ולהגדיר  בגורלכם  לשלוט 

לכם.
על  אחת  לא  מספר  אני  מנחה  שאני  בסדנאות 
אם  יודע  לא  אני  הפרעושים".  "קרקס  תופעת 
כזה  דבר  קיים  אכן  אך  הסיפור,  את  מכירים  אתם 
יכולת  על  לכם  אספר  ראשית,  פרעושים.  קרקס   –
פי  לקפוץ  יכול  פרעוש  פרעוש:  של  מופלאה  פיזית 
שגובהו  אדם  בן  על  תחשבו  מגודלו!  פעמים  מאות 
ומה  מגובהו.  פעמים  מאות  פי  שקופץ  מטרים  שני 

הדבר החשוב ביותר בחיים, כמובן אחרי הבריאות הפיזית והנפשית – היא 
היכולת למכור רעיון לאדם אחר באמצעות תקשורת בין אישית    בעצם, 
אנחנו עוסקים במכירות מרגע לידתנו ולאורך כל החיים, גם אם אנחנו לא 

מודעים לזה    אז איך משפרים ביצועים ותוצאות במכירות?

כך מגדילים מכירות
10 הדיברות
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היו  הצוענים  הפרעוש?  עם  עושים  היו  הצוענים 
אוספים פרעושים לתוך ארגז קטן ומאמנים אותם 
להתחרות האחד בשני תוך כדי שהם מהממרים, אך 
בקלות  יכול  ופרעוש  פתוח  היה  שהקרטון  למרות 
לקפוץ ולברוח – הפרעוש לא קפץ יותר מאשר גובה 

הקרטון ולא ברח ממקומו. מדוע?
הצוענים  וצעיר,  קטן  היה  שהפרעוש  מאז  כי 
זכוכית  תקרת  עם  זכוכית  כוס  בתוך  אותו  הניחו 
וחרוץ?  צעיר  פרעוש  עושה  מה  הכוס.  על  שהניחו 
אחרי  בראש.  מכה  מקבל  ובום!  לקפוץ  מנסה 
שלו  המגבלה  שזאת  מבין  הפרעוש  פעמים  מספר 
הכוס. מגובה  יותר  גבוה  לקפוץ  יוכל  לא   ולעולם 
השאלה שאני שואל בעלי עסקים היא פשוטה – מה 
תקרת הזכוכית שהצבתם לעצמכם? והאם לא הגיע 
הזמן להסיר אותה ולקפוץ לגובה שמגיע לכם להיות 

בו?

3
בניית תכנית מכירות ברורה

הגדלת מכירות בעסק היא תוצאה חיובית הנובעת 
משילוב מוצלח בין היכולת להגדיר מטרות ויעדים 
מסר  העברת  יכולות  על  אימון  עם  יחד  ברורים, 
והנעת  פעולה  תכנית  בניית  אפקטיבית,  בצורה 
מוטיבציה להצלחה. אי אפשר ליצור הצלחה והגדלת 
מכירות אם לא קיימת מוטיבציה. מוטיבציה לבדה 
פעולה  תכנית  לבנות  צריכים  אנו  מספיקה.  אינה 
מלאה ומפורטת ולעמוד בה לאורך כל הדרך. מדוע?
בעסקים  במרחב  נעים  אנחנו  פעולה  תכנית  ללא 
יוצאים  עסקים  בעלי  רבות  פעמים  ניווט.  כלי  ללא 
הם  אותה  פעולות  או  יעדים  תכנית  כל  ללא  לדרך 
כמו לצאת לטיסה למדינה  זה ממש  תכננו מראש. 
אחרת מבלי שיש לטייס מפות או כל מכשיר ניווט. 
לא הייתם מפקידים את חייכם אצל טייס שאין לו 

תכנית טיסה ולא כל אמצעי ניווט - נכון?
אז מדוע אנשים מפקידים את העסק שלהם ל"מזל" 
עסקים  בעלי  חשוב  כה  בדבר  מדוע  "לגורל",  או 
"זרימה"  שהמילה  למדו  אותי   - זורמים?  פשוט 
כלפי  כלל  בדרך  זורמים,  שמים  כמו  לנוזל.  קשורה 
"יזרום"  שלכם  שהעסק  רוצים  הייתם  לא  מטה, 

לעבר התוצאות.

4
 נטרול הפחד של הלקוח 

"לצאת פראייר"

הלקוח  הבא:  האירוע  את  מכירים  מכירות  אנשי 
מחייך קלות, מביט אל תוך עצמו במבוכה ושולף את 
המשפט הבא: "תן לי לחשוב על זה הלילה" או כל 
נובעת מתוך מקום מאוד  זו  דומה. תופעה  תשובה 
בסיסי הטמון בכל אחד ואחת מאתנו. אני מדבר על 
פחד מלקבל החלטה. בכל הדרכת מכירות עוסקים 

בטכניקות טיפול בתופעה זו.
ולרכוש  פראיירים  לצאת  מפחדים  הלקוחות  רוב 
שהם  מוצר  לרכוש  או  רצו  באמת  לא  שהם  מוצר 
רצו אבל במחיר מופקע. הפחד הזה מושרש היטב 
שיחת  את  מלווה  זו  וחוויה  הלקוח  של  במוחו 
המכירה של אנשי המכירות לאורך כל הפגישה או 

הפרזנטציה.
נאמנה  עבודתם  את  מבצעים  מכירות  אנשי  כאשר 
מהשיחה.  מוסר  להיות  אמור  הזה  הפחד  וכהלכה, 
בראש  עומד  זה  אתגר  אך  זאת,  לעשות  קל  לא 
עם  מכירות  סוכן  של  מכירה  בשיחת  ובראשונה 
הלקוח שלו. יצירת אמון של הלקוח באיש המכירות 
במהלכה  הפגישה,  קיום  לפני  מרכזית  מטרה  היא 
של  אמונו  את  שיפספס  מכירות  איש  מכן.  ולאחר 
אם  העסקה,  סגירת  את  עצמו  על  יקשה   – הלקוח 

בכלל.

 5
 יצירת אמון קודם כל בך 

ואחר כך במוצר

בני  בין  יצירת אמון  על  הצלחה במכירות מבוססת 
על  חזק  מספיק  בסיס  ליצור  אמור  הלקוח  אדם. 
מנת שיוציא את כספו על מוצר אותו אתם מבקשים 
למכור לו. מערכת יחסים עם לקוח משולה למערכת 
מכן  לאחר  חשדנות,  בהתחלה  זוג:  בני  של  יחסים 

ויצירת  חתונה  גם  ולבסוף  בסיסי  אמון  יצירת 
מערכת יחסים ארוכת שנים.

להיות  אמורה  היחסים  מערכת  לקוחות  עם  גם 
מתמשכת, זאת על מנת שתוכלו להציע להם בעתיד 
מוצרים נוספים ועל מנת שהם יהיו השגרירים הכי 

טובים שלכם ויפנו אתכם לעסקאות הבאות.
סדנאות רבות בתחום המכירות מלמדות טכניקות 
ושיטות מופלאות ומתוחכמות לטיפול "בהתנגדויות 
מתרחשת  כלל  בדרך  לקוח  התנגדות  הלקוח". 
דוחק  המכירות  איש  בה  הפגישה,  סיום  לקראת 
את הלקוח לקבל החלטה בנוגע להצעה שזה עתה 

הציע.

 6
טיפול "בהתנגדויות"

מחוסר  נובעת  הלקוח  של  "התנגדות"  כלל,  בדרך 
המוצר  של  המוסף  והערך  המוצר  ערכי  של  הבנה 
ולרכוש  פראייר  לצאת  פחד  או  הלקוח  של  לחייו 
מפחדים  מכירות  סוכני  השוק.  ממחיר  יקר  מוצר 
להגיע לסיטואציה זו, כי שם מתחילה ההתמודדות 

הפסיכולוגית האמיתית בין הצדדים.
כמו בכל משא ומתן, כל צד מושך את השיחה לעבר 
התנאים שלו, לעיתים גם במחיר של אובדן העסקה. 
טריקים  מהשרוול  ישלפו  מיומנים  מכירות  אנשי 
ושיטות לטיפול בהתנגדויות הלקוח עד אשר ייכנע 
ויבצע את הרכישה. התנגדות יכולה לצוץ גם לאורך 
הפגישה עצמה, ללא כל קשר למוצר המוצע על ידי 

איש המכירות.
על  מבוססות  אלה  התנגדויות  המקרים  ברוב 
השיטה  מלבד  החלטה.  מלקבל  הלקוח  של  פחד 
והטכניקות לטיפול בהתנגדויות של הלקוח, שיטות 
הנלמדות בכל סדנת מכירות כזו או אחרת, קיימת 

שיטה למניעת ההתנגדות מראש.
"יחסי  וביצוע  ציפיות"  "הבהרת  זאת  מכנים  אנו 
מסתבר  ללקוח.  המסרים  העברת  לקראת  ציבור" 
המתבצעת  נכונה  ותקשורתית  נפשית  שהכנה 
ובתחילתה,  הפגישה  טרם  המכירות  איש  ידי  על 
מונעת לרוב התנגדויות מיותרות של הלקוח – דבר 
עסקה  לסגירת  להגיע  המכירות  לאיש  המאפשר 

מהר יותר ובצורה קלה יותר.

כך תעשו זאת נכון
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 7
 הלקוחות בעסק הם האוצר 

הכי גדול שלך

מכירה  הלקוחות.  הם  בעסק  הקיים  נוסף  אוצר 
ללקוח קיים קלה יותר מאשר מכירה ללקוח חדש. 
כך הוכח בכל המחקרים. מה הבעיה, בעלי עסקים 
שלהם  ללקוח  להציע  מפחדים  או  מעוניינים  לא 
מוצר נוסף. מדוע מפחדים: הם מפחדים שמא יבטל 
את המוצר שכבר רכש או יחשוב שאנחנו נודניקים 
בקורס  מכולן.  הגדולה  הטעות  זאת  ומעצבנים. 
"מי  אחת:  פעם  לא  אומרים  אנחנו  שלנו  המכירות 

נתן לך את הזכות לחשוב במקום הלקוח?".
הלקוחות ראויים לקבל הצעה - בטח ממקום שבו 
ובעלי  מכירות  אנשי  ראשון.  מוצר  קנו  כבר  הם 
הלקוח  עם  נוסף  קשר  ליצור  מעיזים  לא  עסקים 
להגדלת  מאוד  גדולה  הזדמנות  מפספסים  ובכך 

המכירות בעסק שלהם.
אני מעדיף לנהל מו"מ מול הלקוח ולא מול עצמי. 

מדוע שאני אומר לעצמי את התשובה במקומו?
תציעו  מאוד.  פשוט  בעסק?  מכירות  להגדיל  איך 
מבלי  שלכם  המוצרים  כל  את  שלכם  ללקוחות 
לא  שהם  זה  את   - יצליח  זה  מקסימום  להתבייש. 
קנו אנחנו כבר יודעים. אם נפנה אליהם - אולי יקנו 

מוצר נוסף ואנחנו נגדיל את המכירות שלנו?

 8
פרובוקציה היא לא מילה רעה

את  להעביר  כיצד  ידעו  ביותר  הגדולים  המנהיגים 
ואפילו  משכנעת  דרמטית,  בצורה  שלהם  המסר 
היא  למשל,  פרובוקציה,  בהומור.  שימוש  כדי  תוך 
יוצא  מכאן  במכירות.  להצלחה  מובילה  טכניקה 
הפרובוקטור  הוא  ביותר  הטוב  המכירות  שאיש 

הטוב ביותר.
גירוי  היוצרת  תקשורתית  פעולה  היא  פרובוקציה 
חרשים  כבר  שלנו  הלקוחות  כיום  המקשיב.  אצל 

פרסומות  בפני  הקשבה  מחסומי  לעצמם  ופיתחו 
המתקיימת  המתקפה  בשל  שיווקיים  ומסרים 
עליהם כל יום ולאורך כל היום. משרדי פרסום רבים 
שכרו את מיטב המוחות על מנת לפצח את המסר 

השיווקי הנכון שיחדור חסמים אלו.
המתקדמת  והמכירה  השיווק  משיטות  אחת 
"יצירת  שיטת  היא  ביותר  והאפקטיבית 
הפרובוקציה" - יצירת אירוע או העברת מסר בצורה 
מכירות  אנשי  גם  בה.  מורגלים  אינם  אדם  שבני 
שלהם  היצירתיות  את  לרתום  כיצד  יודעים  טובים 
מרחיקות  תוצאות  ליצור  ובכך  המכירה  לפעולת 

לכת. 
המוכנות  הוא  פרובוקציה  ביצירת  מוביל  אלמנט 
מחושב,  סיכון  אומנם   - הלקוח  מול  סיכון  לקחת 
לרתום  "היכולת  זאת  מכנה  אני  סיכון.  עדיין  אבל 

את ההעזה שלי לפעולת המכירה שלי".
והמוכנות של איש המכירות  יחד עם פעולת העזה 
שיווקית  פרובוקציה  ביצירת  מחושב  סיכון  לקחת 
יצירתי.  ולחשוב  ליצור  היכולת  מגיעה  ומכירתית, 
אם לא תהיו יצירתיים, תישמעו כמו כל שאר אנשי 
החדשות  הפרסומות  את  לדוגמה  קחו  המכירות. 
היום.  כל   - יום  כל  המרקע  דרך  אלינו  המגיחות 
בפרסום משתמשים בכל פעם מחדש בפרובוקציה 
יצירתית אחרת: שימוש ברגשות, סקס, הזדהות עם 

ערכים, תדהמה ויצירת הלם, הומור ועוד...
 - יותר  ומעיזה  יותר  יצירתית  שהפרובוקציה  ככל 
יותר. עדיין, האפקט שאיש המכירות  היא מסוכנת 
עם  בפגישה  פרובוקציה  יצירת  באמצעות  משיג 
לקוח שווה יותר מאשר פגישה מתה, חסרת אנרגיה 

שהיה ניתן לוותר עליה מראש. 
להתאמן  בהחלט  צריך  מפחיד.  שזה  מסכים  אני 
ונכונה.  מתאימה  יצירתית  פרובוקציה  יצירת  על 
שונות  במסגרות  זאת  לעשות  כיצד  ללמוד  יש  לכן 
לעצמכם  ליצור  האפשרות  את  לכם  המעניקות 
למכירות  הספר  בבית  שלכם.  הגירוי  טכניקת  את 
והעזה  מכירות  תרגילי  ביצירת  רבות  נעסוק  שלנו 

שיווקית.
סבירות  לא  פעולות  שעושים  סבירים  לא  אנשים 

ישיגו תוצאות לא סבירות.

9
שם המשחק – נחישות והתמדה

מה נדרש על מנת לקבל חגורה שחורה באומנויות 
בלי  לאימונים.  והגעה  התמדה  ראשית,  לחימה? 

לכמה  אחת  מכן,  לאחר  לדבר.  מה  על  הרי  אין  זה 
ובקרבות  במבחנים  לעמוד  המתאמן  על  שנים 
מול מתמודדים אחרים. התהליך עד קבלת חגורה 
מסלול  תחשבו  שנים.  כעשר  לקחת  יכול  שחורה 
של עשר שנים בשביל לקבל חגורה )שעולה בחנות 
כעשרים שקלים...( אבל העניין הוא בעצם – נחישות 

והתמדה.
איך זה בחיים? איך זה במכירות - מה נדרש על מנת 
זה  דבר.  אותו  בדיוק  שחורה?  לחגורה  זכאי  להיות 
ארוך  תמיד  התהליך  נבחר,  דרך  באיזה  משנה  לא 
ורצוף קשיים שיפגשו אותנו לבטח. האם אנחנו פה 
כשיגיעו  לוותר  מתכוונים  ואנחנו  לחודש-חודשיים 
במבחנים  פה  שאנחנו  או  יגיעו(?  )והם  הקשיים 

לחגורה שחורה?
מה נדרש מסוכן ביטוח על מנת לקבל חגורה שחורה 
כאן  זמן.  ולאורך  והרבה  פגישות  ראשית,  בביטוח? 
האם  הסוכן.  של  וההתמדה  הנחישות  מבחן  נכנס 
הוא יעשה פגישות מכירות במשך חודשיים וינטוש 
שנים?  לאורך  ובהתמדה  בנחישות  זאת  יבצע  או 
פוליסות  מאוד  הרבה  שלו?  השחורה  החגורה  ומה 

וכמובן הצלחה פיזית רבה.

10
לאתר ולהתמקד בדגים הגדולים

להתמקד  יש  מכירות  להגדיל  להצליח  מנת  על 
העבר.  של  הבעיות  במקום  העתיד  בהזדמנויות 
 - ממנו  ללמוד  כדי  ורק  אך  נועד  והוא  מת  העבר 
מכירות  להגדיל  להצליח  מנת  על  כלומר,  ניסיון. 
)גם  שלך  המצטבר  הניסיון  את  ולמקד  לרכז  עליך 
האחרים(  של  מניסיונם  וגם  עצמך  שלך  מניסיונך 
האנרגיות  את  רכז  שלך.  העיקריות  בהזדמנויות 
של  אלה  ואת  שלך  ביותר  הטובים  והכישרונות 
הטובים שבאנשי המכירות בתחומך וחפש בקביעות 

את ההזדמנויות שלך.
אם  דגיגים.  מאשר  לווייתנים  לדוג  בעיניי  גם  עדיף 
מלא  דלי  זה  לך  שיש  מה  כל  דגיגונים,   100 תדוג 
תתוגמל  אחד,  לווייתן  תתפוס  אם  אבל,  דגיגונים. 
על כל מסע הדיג. כך גם בעולם המכירות. התבונן 
בשוק ונסה לאתר את הלווייתנים שלך, צור תכנית 
לצוד  האסטרטגיה  על  חשוב  בעקבותיהם,  לצאת 

אותם וצא לצוד. מתישהו, תנוח ידך על לוויתן.

הכותב הינו מנטור ומאמן עסקי להצלחה

◾ אבי גמבש

כך תעשו זאת נכון
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אם יש לנו הנחת עבודה שמאפשרת לבנות לפורש 
ביטוח  תכניות  של  רכיבים  המשלב  קבוע  תזרים 
ותיקות עם מקדמים טובים כבסיס ולצידם פנסיה 
ניתן  מראש,  מחליטים  עליה  לרמה  עד  נוספת 
ההון  יתרות  את  המשמרת  חלופית  הכנסה  לייצר 

המשפחתי ומגדילה אותו לאורך זמן.
כאלה,  תשואות  להניב  שיכולים  מוצרים  הרבה  יש 
אם  המסורתיים,  הפיננסיים  המוצרים  בתחום  אם 
מוצרי  בשילוב  ואם  אלטרנטיביים  מוצרים  בשילוב 

חוב בקרנות מתמחות המשיגות מעל 6% לשנה.
כשאני בונה תכנית אלטרנטיבית לפנסיה, המטרה 
 6% תשואת  של  למטרה  להגיע  היא  כל  קודם  שלי 
נטו – באופן זה ניתן לשמר את ההון הראשוני לאורך 
כל החיים ובמקביל למשוך הכנסה שהיה מקבל אם 

לפני 15-20 שנה לצאת לפנסיה היה דבר די שגרתי 
הקיימת,  הפנסיונית  התכנית  את  לקחת  ומשעמם. 
לצורך  שומה  לפקיד  ופנית  קצבה  וקיבלת  ביקשת 
הצורך  במקרה  הפטור.  וקבלת  המענקים  חישוב 
פריסת  עשית  ואולי  הפיצויים  על  מיסוי  שילמת 
מס. בכך נגמר הסיפור – הפנסיה קיימת, הפטורים 

מוגדרים ומוכתבים מראש וגם הכסף "הלך".
אנחנו היום בעידן שונה לחלוטין. לאחר הרפורמות 
של העשור האחרון, פורש עומד לפני שלל אפשרויות 
כספים  והיוון  פטורים  בקבלת  החל  בפרישה. 
המיועדים לקצבה בפטור מלא, דרך קבלת הטבות 
מס על הפנסיה שלו וגם באפשרויות לניוד מוצרים 
בה  מהתכנית  שונה  ממקור  קצבה  וקבלת  לצבירה 
חסך וכן תחילת משיכת הכנסה ממוצרים שלא דרך 

קצבה.
יכולה  היא  הדרך.  סוף  לא  כבר  היא  הפרישה  כיום 
להיות ההתחלה של פיתוח הון לעתיד, אבל לצורך 

כך חייבת להיות מנוהלת נכון.

החדשים  הביטוח  במוצרי  הפתיחה  נקודת  מה 
ובקרן פנסיה חדשה?

חישוב אקטוארי של כמה ניתן להבטיח לפורש לכל 
להיכנס  בלי  שנה   20-30 עוד  שיחיה  בהנחה  חייו 
שיכניס  או  זכויות  הפחתת  שידרוש  מאזני  לגירעון 

את הקופה לחוסר יכולת לשלם.
כשאנחנו מסתכלים על הניתוח הפשוט ביותר ונניח 
שהפקדנו לקרן פנסיה מיליון שקלים והמקדם לפי 
 ,200 וגיל בת הזוג במסלול שבחרנו עומד על  הגיל 

המשמעות היא שתהיה פנסיה של 5,000 שקלים. 
אבל  זוג  ולבן/בת  לשארים  הבטחה  יש  לפנסיה 
מעבר ל-20 שנה לא תהיה התחייבות להחזיר כסף 

לשארים. במילים אחרות הלך הכסף.
לשנות את הסכום המתקבל? 

לא ניתן.
אם יש הרעה במצב הכלכלי – למשל גירושין או רצון 

לעזור לבן משפחה, האם ניתן לעשות משהו? 
ובכן... לא.

תשואה  היא  המשמעות  ריבית,  חלופת  מבחינת 
שנתית נטו של 2% המאפשרת לקבל תזרים למשך 
20 שנה והבטחה להמשך תשלום במקרה של חיים 

ארוכים יותר.
 3% ומקבל  בתכנית  משקיע  היית  אם  קורה  מה 
ליצירה של תזרים  נטו לשנה? הכסף היה מספיק 
 4% על  עומדת  נטו  התשואה  אם  שנה,   23 לאורך 
הכסף היה מספיק ל-27 שנה. ואם נסתכל על 5% 
מעבר  הרבה  כבר  וזה  שנה  ל-34.5  מספיק  היה   -

לתוחלת החיים.

אלטרנטיבית זו כבר 
לא מילה גסה, 

זו המציאות החדשה 
תכנון פרישה יכול להיות מעניין ומאתגר, ובמיצוי האפשרויות ייתן לפורש 

ערכים מוספים במאות אלפי שקלים ובחלק מהמקרים אף שווים מיליונים

◾ אייל רחוביצקי

 מקרה בו הושקעו מיליון שקלים, מהם מייצרים תזרים 
של 5,000 שקלים ואיך משפיעה התשואה על ההון המושקע
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מה הערך לפורש:

☑ שימור הון אישי והורשה משופרת
☑ גמישות ויכולת תמרון בעתיד 

☑ שליטה בעתידו הכלכלי ואפשרות לעלייה 
ברמת החיים לאורך זמן 

לסיכום: תכנון פרישה יכול להיות מעניין ומאתגר, 
מוספים  ערכים  לפורש  ייתן  האפשרויות  ובמיצוי 
שווים  אף  מהמקרים  ובחלק  שקלים  אלפי  במאות 
שגם  לכם  אמרנו  שלא  תגידו  שלא  אז  מיליונים. 
הפרישה  את  לתכנן  מהיום  להתחיל  יכולים  אתם 

המעושרת שלכם ושל לקוחותיכם.

הכותב הינו חבר ועדת פיננסים בלשכת סוכני 
הביטוח, מומחה בליווי משפחות לפרישה 

מעושרת

השקיע בקרן פנסיה.
יכול להיות שהפורש יבוא ויגיד לי בעוד עשר שנים 
שהוא כבר עייף מהטיפול בתכניות ורוצה פנסיה בלי 
עניינים וטיפול או שתנאי השוק ישתנו ולא יהיה לי 
מה להציע לו בתכניות עם תשואה גבוהה. האם יש 

מה לעשות במקרה זה?
כך  מתקדם,  הפורש  שגיל  ככל  כי  לזכור,  חשוב 
המקדם משתפר ויש צורך בהבטחת קצבה לפחות 
שנים, ולכן בהנחת עבודה שכלום לא השתנה אוכל 
 750,000 להפקיד  שקלים,  מיליון  אותם  את  לקחת 
נחמדה  שארית  לו  והשארתי  קצבה  לצורך  שקלים 
ולהגיע  בפנסיה  הכל  להשקיע  לחילופין  או  בצד 

לקצבה של 6,600 שקלים. 
עם  בפורש  שאנו מטפלים  ככל  חשובה:  סוגיה  עוד 
ההכנסה  ברמות  וכן  הזוג  בני  בגילי  ושוני  משפחה 
מחשבה  ללא  כשפועלים  רבים  במקרים  שלהם, 
הקצבה הפנסיונית תהיה חייבת במס מכיוון שהיא 
אפילו  התחשיב  ואז  הפטורה  התקרה  את  עוברת 

קיצוני יותר.

מה נדרש לטעמי לצורך יצירת פנסיה 
אלטרנטיבית:

ומובטחת  קיימת  הכנסה  של  ויציב  ברור  בסיס   .1
קצבה  וכן  לאומי  מביטוח  ההכנסה  את  כולל  הוא   –
בסיסית מפנסיה או מהכנסות נדל"ן. הרמה הנדרשת 

היא בהתאם להרגלי הלקוח וליעדיו הכלכליים.
איש  של  העבודה  בשיטת  גבוהה  אמון  רמת   .2
שנבנה  תהליך  הפורש,  מצד  וסבלנות  המקצוע 

לאורך זמן.
3. רמת מקצועיות גבוהה של איש המקצוע בטיפול 
השקעה  מוצרי  וכן  הפרט  מוצרי  הפנסיוני,  בתיק 
אלטרנטיביים, הבנה מעמיקה במיסוי אישי ובמיסוי 

פרישה.
מתמשך  לטיפול  ומוטיבציה  סבלנות  המון   .4
הלקוח  של  הכנסה  על  אחראי  אתה  אם   – בלקוח 

ועל הביטחון הכלכלי של משפחתו אין חשוב מזה.

כך תעשו זאת נכון
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◾ עו"ד ארז קדם

תחזית תחום הביטוח בישראל: 
התייקרות פוליסות לצד הקשחת תנאים

חברות הביטוח ממשיכות להרחיב את מגמת הקשחת התנאים ודרישות הביטוח לצד 
תעריפים גבוהים מאלו שהורגלנו אליהם עד היום • ככל ששוק זה מתקשח, נדרשים 

ללקוחות יועצי וסוכני ביטוח מקצועיים, יצירתיים ומחויבים להצלחתם • האם שוק הביטוח 
הוא ההזדמנות החמה ביותר בשוק בעידן הפוסט קורונה? 

החדש נדרשים לדעת לתפור את החליפה המדויקת 
לצרכי הלקוח תוך בניית יעדים כמותיים ואיכותיים 

להערכת הסיכון. 

2. בניית תמהיל מוצרים חדשני ותחרותיי המתבסס 
על שירות אישי וניהול מערכות יחסים – אנשים קונים 
נותנים  החדש  בעידן  ביטוח  אנשי  ובהתאם  מאנשים 
דגש לניהול מערכת יחסים אישית השמה את הלקוח 
במרכז לאורך כל הדרך באמצעות תשומת לב לפרטים, 
ומעל הכל שקיפות  על אינטרסים של הלקוח  שמירה 

ומחויבות להצלחת הלקוח.

כבר  יותר  טובות  ערך  הצעות  ללקוחות  לתת   .3
יוזמים  החדש  בעידן  ביטוח  אנשי   – ב-2021  היום 
בפוליסות  מחודשת  בחינה  לביצוע  ללקוח  פניות 
קיימות ומבצעים התאמה לצרכי הלקוח המשתנים.

הפתרון  ואיתור  ליבה  בתחום  התמקצעות   .4
– אנשי ביטוח בעידן החדש  האולטימטיבי ללקוח 
שלהם  הסמכות  את  ובונים  בנישה  מתמקצעים 

בשוק כאוטוריטה. 

5. שינוי מודל התגמול - חלק מהכנסות הסוכנים 
לעמלות  בנוסף  טרחה,  משכר  בעתיד  יגיעו 
המתקבלות על פי אופי וטיב השירות. אנשי ביטוח 
לרכוש  יודע  הסופי  שהלקוח  מבינים  החדש  בדור 
במחיר  הביטוח  מחברת  ישירות  ביטוח  פוליסת 
סביר ומבינים שהעתיד מזמן אפשרויות יעוץ טובות 

יותר מעמלה על מכירה פוליסה.
הם  הביטוח  בעולם  המרכזיים  האתגרים 
פסיכולוגיים. אם נפעל מתוך אמונה במוצר/שירות 
וביכולות שלנו לפתור ללקוח את הבעיה שלו, נוכל 

לייצר הצלחה ללקוח ולצמוח יחד איתו. 
גם  להתפתח  בהזדמנות  הוא  הביטוח  סוכני  עתיד 

לתחום הייעוץ הביטוחי בנישות מקצועיות. 

 הכותב הינו יועץ ביטוחי בכיר, קדם – 
יועצים לניהול סיכונים בביטוח 

צעדיה  את  מרחיבה  הביטוח  בשוק  השינוי  מגמת 
הסביבה  על  ישירה  בצורה  ומשפיעה  לשנה  משנה 
להבחין  ניתן  התעשייה.  של  והמקצועית  העסקית 
ביותר סוכנויות ביטוח המתאחדות, כניסת חברות 
שונים,  בתחומים  כיזמים  השקעה  לתחומי  ביטוח 
שינוי במודל הרווח בחברות הביטוח הנשען על שוק 
חדש  דיגיטלי  לעידן  בהכנה  מדובר  אולי  או  ההון 
בתחום הביטוח בישראל העתיד להחליף את ההון 
שבו  בטבע  כמו  שינויים.  בעד  אני  בכנות,  האנושי? 
מה שלא גדל - נובל, כך גם בתחום שלנו, הכל דינמי 
ובעייני זה הרכיב המרכזי בייצור ההזדמנויות לדור 

חדש בעולם הביטוח. 
וביטוח  העסקי  הביטוח  שוק  תנאי  השנים,  עם 
גדולים  שחקנים  מסחרר,  בקצב  משתנים  הפרט 
וחוסר  מקצועיות  חוסר  בשל  נעלמים  כקטנים 
סוכן  את  ומחליפה  ההולכת  דיגיטציה  רווחיות, 
שוק  תנאי  של  מובהק  אינטרס  המסורתי,  הביטוח 
בביטוח  המטפלים  הגורמים  את  דוחקים  אשר 
לעבוד עם גופים גדולים וסוכנים המעדיפים לעבוד 
עם סוכנויות חזקות אשר להן יתרון לגודל והשפעה 

על רווחיות העסקה. 
היום בעידן פוסט הקורונה, מגמת השינוי בתחום 
בתחומי  האתגרים  קשת  את  מרחיבה  הביטוח 
ביטוח  כגון: הקשחת תנאי  יותר,  פוליסות רחבות 
בשנים  הורגלנו  להם  במחירים  קבלניות  עבודות 
לגרום  שיכולות  עצמיות  השתתפויות  הקודמות, 
דירקטורים  ביטוח  שוק  כלכלית,  כדאיות  לחוסר 
הולך ונהיה מורכב אף לקבלת הצעות ביטוח ויקר 
ביטוחים  מתייקר,  האירועים  ביטוח  שוק  יותר, 
נסיעות  ביטוח  מתייקרים,  פיננסיים  למוסדות 
לחו"ל מתייקר תחת התירוץ ביטוח הקורונה ועוד.

שוק הביטוח מתייקר לצד מגמת הקשחת תנאי 
הפוליסה בצורה עקבית. מה ההזדמנות הגדולה? 

עובדתית, ככל ששוק זה מתקשח בתנאיו ובעלויות 
הפוליסות, סוכני הביטוח מתקשים למכור ביטוחים. 
ככל שחברות הביטוח יעמיקו ויעודדו מגמה זו, כך 
וממוקדי  יצירתיים  פתרונות  למתן  יידרש  השוק 

פתרון בהתאמה אישית פר לקוח וסוגיה. ללא מתן 
ביטוח  מקצועני  שרק  ונכונים  יצירתיים  פתרונות 
הסוכנויות  את  ינטשו  הלקוחות  לספק,  יכולים 
הקטנות ויפנו לעבודה עם סוכנויות מתמחות נישה 
ויועצי ביטוח מומחים היודעים לספק פתרון ביטוחי 

מותאם אישית.
יותר,  זולים  פתרונות  שמחפשים  לעובדה  פרט 
מעריכים מאוד את הפתרונות היצירתיים יותר שלא 
להם  מייצרים  אלא  הביטוח,  בתנאי  להם  פוגעים 
לעבוד  נמשך  השוק  טבעי  באופן  גדולים.  יתרונות 
עם מקצוענים יותר אשר מתרכזים במתן פתרונות 
לפי  הכנסות  אובדן  ביטוח  לדוגמה  כמו  יצירתיים, 
ראשון,  נזק  לפי  אדמה  רעידת  ביטוח  ראשון,  נזק 
לשוק  הביטוח  תנאי  והתאמות  חריגים  הסרת 

משתנה ועוד. 
מקצוע  אנשי  אליה  מגייסת  הגדולה  ההזדמנות 
המחויבים  גבוהים  וסטנדרטים  נורמות  בעלי 
העומלים  מתמיד,  יותר  היום  הלקוח.  להצלחת 
בענף הביטוח על כל תפקידיו, מרפרנטים בחברות 
ביטוח, סוכנויות ביטוח ועד יועצי ביטוח, נדרשים 
ביטוח  פתרונות  ליצירת  ולחתור  לפרטים  לרדת 
המקצועיות  רכיב  שקלול  תוך  ללקוח,  יצירתיים 
מקצועיים  יתרונות  יצטברו  כך  הפיננסי.  הפן  לצד 
יוכלו  אלו  רק  מהקולגות.  משמותי  באופן  ויבודלו 
למקצוענות  תחליף  אין  זה.  ביטוח  בשוק  לשרוד 
ופעולה  כלים  ידע,  מבוססת  יצירתיות  המשלבת 
הממוקדת הצלחת לקוח, ולא כסיסמה אלא דרך 

חיים.

תגיע מוכן, תמכור יותר 
דגש  לתת  נדרשים  החדש  בעידן  ביטוח  אנשי 
ביטוחי  פתרון  לייצר  בכדי  עיקריות  נקודות   5 על 

בהתאמה אישית: 

בביטוח  סיכונים  לניהול  אסטרטגיה  גיבוש   .1
אך  פרמיה  לשלם  שואף  הלקוח  החדש  בעידן   –
בעידן  ביטוח  אנשי  לו  הנדרשים  הרכיבים  על  ורק 

כך תעשו זאת נכון

על פי תחרות נבחרי השנה
של עדיף 2020
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בית השקעותילין לפידות

ניהול השקעות
זה ילין לפידות

לקוח שנכנס יותר מדי לאזור האישי שלו ומתעניין 
יתר על המידה, ידליק נורה אדומה לסוכן הביטוח 
יחזור  הסוכן  ואז  בנושא(  מייל  ושליחת  חיווי  )ע"י 

ללקוח וינסה לבדוק כיצד הוא יכול לעזור לו. 
כלשהו,  מימון  הלוואה,  צריך  הלקוח  אולי  בנוסף, 
לו  לגרום  שיכול  אחר  דבר  כל  או  משכנתה  מחזור 
להישאר עם הסוכן ולקבל שירות טוב יותר ומקיף 

ואולי אף לחזק את המכירה!
עוד  הביטוח  בתחום  לעבוד  שמעוניין  ביטוח  סוכן 
שנים רבות חייב להפנים עוד היום, שישנם לקוחות 
הביטוח  סוג  לגבי  רק  לא  שונים  שלהם  שהצרכים 
של  הרכישה  אופן  לגבי  גם  אלא  הביטוח,  וסכום 
הביטוח - מושג חדש שלא היה קיים עד היום. סוכן 
ביטוח צריך לתת פתרון לכל סוגי הלקוחות על ידי 
לכלל  מקצועי  פתרון  לתת  גם  וכך  הדיגיטל  עולם 
והמשלימים  הביטוחיים  המוצרים  המוצרים:  סוגי 
לביטוח, באמצעיים טכנולוגיים שיהיו לבית הסוכן 

שאליו הוא ישתייך. 
קחו דוגמה מעולם הנסיעות. אם עד היום היו סוכני 
פרונטלי,  באופן  לחו"ל  חבילות  שמוכרים  נסיעות 
נעלמים  כדי  עד  ומתמעטים  הולכים  הם  היום 
המקוונים  הנסיעות  בסוכני  הגידול  לאור  וזאת 
באופן  העבודה  את  לעשות  שיודעים  הדיגיטלים 
טרווליסט,  כגון:  ללקוח  ונוח  מוזל  יעיל,  מהיר, 
להיות  הפכו  הנסיעות  סוכני  אז  וכדומה.  בוקינג 
דיגיטלים, אבל סוכני הביטוח יהיו היברידים - גם 

וגם!
שהבינו  ביטוח  חברות  מספר  היום  ישנן  לסיכום, 
הן  ולכן  משתנה  כבר  הנוכחית  הביטוח  ששיטת 
נקסט  לימונייד,  כגון:  דיגיטליות,  בשיטות  פועלות 
מככבות  לא  עדיין  הן  אמנם  והיפו.  אינשורנס 
שיש  ההתלהבות  את  רואים  מאידך  אך  ברווחים, 
שכולם  מראה  זה  ורק   - אלה  חברות  כלפי  בשוק 
מבינים שלשם הולך השוק כולו, כולל ענף הביטוח. 
סוכן הביטוח חייב גם להיות נוכח בעולם זה, אחרת 

הוא לא יהיה. 
כן   - דיגיטלי  כן,  כן   - "אנלוגי  הולך השיר?  איך  אז 

כן".

הכותב הינו בעלים של B-Linked סוכנות לביטוח

מכירים את השיר של אלון אולארצ'יק: "אנלוגי - כן 
כן, דיגיטלי - כן כן"? אז נגיע אליו בהמשך.

לקוח  שבו  עולם  לכם  ודמיינו  עיניים  עצמו  עכשיו 
לינק  לו  מבקש בדיקת תיק ביטוחי. אתם שולחים 
הרגע  באותו  ומאשר.  פרטים  ממלא  הוא  לנייד, 
של  הביטוחים  כל  טבלת  עם  מסך  אצלכם  מופיע 
ביטוח,  סוג  ביטוח,  לחברות  מחולקת   - הלקוח 
לכם  כתוב  לטבלה  מתחת  ופרמיה.  ביטוח  סכום 
כדאי  מה  לשנות,  כדאי  מה  להוסיף,  כדאי  מה 
להשאיר ומה כדאי לבטל. אתם מחזירים ללקוח את 
ההמלצות ומבקשים ממנו לחתום בנייד ולאשר את 
המלצתכם. ברגע שהלקוח חתם, הכל מגיע ישירות 

לחברת הביטוח ומבוצעים השינויים המבוקשים.
אני מקווה שזה לא נשמע לכם מופרך כי זה אוטוטו 

כבר כאן אצלנו בנייד.
עד היום, אם לקוח היה מבקש בדיקת תיק ביטוחי, 
אותו  מחתים  הלקוח,  עם  נפגש  היה  הביטוח  סוכן 
כל  את  מנתח  למשרד  חוזר  רבים,  טפסים  על 
ואז  הביטוח  מחברות  מקבל  שהיה  האינפורמציה 

נפגש שוב עם הלקוח להמלצות ולחתימות. 
היום ענף הביטוח נמצא בין העולם המסורתי לבין 

העולם הדיגיטלי. זה ההווה!
המסורתי  העולם  על  שגדלו  רבים  סוכנים  ישנם 
זאת  לטענתם  כי  עליו,  לוותר  מוכנים  לא  ופשוט 
לרכוש  רוצה  שלא  ומי  הביטוח.  סוכן  של  תכליתו 
אליהם.  יפנה  שלא  פרונטלית  בפגישה  ביטוח 
מאידך, ישנם סוכנים חדשים שגדלים היום בעולם 
המסורתי, אך מבינים שהם אנשי מקצוע שפועלים 

לפי צרכיו של הלקוח. 
דעתו  את  ולומר  לייעץ  לנתח,  יודע  מקצוע  איש 
אם  הלקוח.  שיבחר  פלטפורמה  בכל  המקצועית 
יגיע   – פרונטלית  בפגישה  שמעוניין  לקוח  פונה 
הסוכן לפגישה וידע הלקוח שעל הזמן שנפגש איתו 
לא  אחר  לקוח  ואם  כלשהו.  שכר  לו  ישלם  הסוכן, 
הכל  לעשות  אלא  זמן  ולסוכן  לעצמו  לבזבז  אוהב 
לינק  הביטוח  מסוכן  יקבל  מקוון,  דיגיטלי  באופן 
לאפליקציה שנבנתה במיוחד ללקוחות כאלה ושם 
שבנה  דיגיטליים  באמצעים  לבקשתו  מענה  יקבל 
הסוכן לאחר שהגדיר מה דעתו המקצועית בהתאם 

לפרטים שהכניס הלקוח. 

לסוכן הזה קוראים סוכן ביטוח היברידי!
סוכן ביטוח היברידי הוא סוכן מקצוען שבנה לעצמו 
פלטפורמה שיודעת לנתח תיק ביטוחי גם באמצעים 
הוא  ואז  קבע.  שהוא  להגדרות  בהתאם  דיגיטליים 
יכול לתת ללקוחות פתרונות באמצעים פרונטליים 

או דיגיטליים - על פי בחירת הלקוח. 
את  לשכלל  הולך  הביטוח  ענף  הקרובות  בשנים 
ומאוד  ספציפיים  מאוד  ביטוחים  לסוגי  עצמו 
בשיטות  ביטוחי  כיסוי  לתת  היודעים  ייחודיים, 
כבר  המסורתיות  הביטוח  חברות  ומגוונות.  שונות 
המשתמע  כל  על  המלאכותית  הבינה  בתוך  עמוק 

מכך. 
שני  לעשות  צריכים  הביטוח  סוכני  זאת,  כל  לאור 

דברים:
מתקדמים  דיגיטליים  אמצעים  לפתח  הראשון, 
ויודעים  הביטוח  חברות  עם  והמתממשקים 
לחסוך להם בזמן ובעבודה, בכך להגדיל את כמות 

הלקוחות במינימום פעילות. 
השני, להתנהל מול הלקוח במספר רב של ערוצים, 

ביטוחיים ולא ביטוחיים. 
יש היום בתי סוכן היודעים להעניק לסוכן הביטוח 
את כל מה שהוא צריך מבחינה דיגיטלית. אין צורך 

שהסוכן יפתח זאת בעצמו, כבר עשו זאת בשבילו. 
לדוגמה בבי-לינקד סוכנות לביטוח יודעים להעניק 
פלטפורמה דיגיטלית היודעת להתנהל מול הלקוח 
ועד  מקצועי  ידע  של  מהתנהלות  רבדים,  במספר 
אלה  סוכן  בתי  בנוסף,  פוליסות.  והפקת  מכירה 
תחומים  אותם  בכל  הסוכן  את  להשלים  יודעים 

שהוא אינו מעוניין לעסוק בהם. 
מוצרים  הסוכן  בשם  להעניק  יכול  סוכן  בית 
ייעוץ משכנתה,  ייעוץ מס,  כגון:  משלימים לביטוח, 
השקעות  הלוואות,  מימון,  לפרישה,  ייעוץ 
אלטרנטיביות ועוד. כל אלו יכולים להתבצע באופן 
שהוא  מבלי  הסוכן  בשם  והכל  ופרונטלי  דיגיטלי 
פרנסתו  את  מגדיל  הסוכן  וכך  בזה.  יעסוק  עצמו 

ואינו שם את כל מקור ההכנסה בסל אחד. 
סוכן ביטוח חייב שתהיה לו אפליקציה עם אזור אישי 
אונליין מכל חברות הביטוח.  לכל לקוח, מעודכנת 
כמה  ולראות  בלילה  ב-02:00  להיכנס  יוכל  הלקוח 
חסך לפנסיה ואיזה כיסויים יש לו בביטוח בריאות. 

◾ עו"ד אבישי אבנר

סוכן הביטוח ההיברידי כבר כאן
בשנים הקרובות ענף הביטוח הולך לשכלל את עצמו לסוגי ביטוחים מאוד ספציפיים 
ומאוד ייחודיים, היודעים לתת כיסוי ביטוחי בשיטות שונות ומגוונות • חברות הביטוח 

המסורתיות כבר עמוק בתוך הבינה המלאכותית ועל כל המשתמע מכך • ומה על 
סוכני הביטוח לעשות?

כך תעשו זאת נכון
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המבוצע בידי בעל רישיון עפ"י דין והמתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. כמו כן, האמור אינו מהווה התחייבות להשגת תשואה כלשהי.

www.yl-invest.co.il | 03-7132323 :טלפון

בית השקעותילין לפידות

ניהול השקעות
זה ילין לפידות



◾ ירדן פלד

62 | גיליון 93 | יוני 2021

הסוכן כמנוע דיגיטלי של הענף
דמות אחת חשובה בענף הביטוח קצת זזה הצידה ונשכחה כאשר מדברים על 

דיגיטציה – סוכן הביטוח שמהווה את הזרוע השיווקית, המקצועית והשירותית של 
חברות הביטוח למול הלקוחות • לכן ישנה חשיבות קריטית לשילוב הסוכנים 

באסטרטגיה ואף בפתרונות הדיגיטליים עצמם

כמות  מוצר,  לכל  מכירות  כמות  כגון  בסוכנות, 
תביעות,  כמות  לקוח/משפחה,  לכל  מוצרים 
חידושים, סוג הלקוחות ועוד, יהיה ניתן לבדוק היכן 
ניתן  והיכן  דיגיטליים  כלים  רצוי להכניס  בשרשרת 
להישאר באישי. לאחר הבדיקה תגלו כמה משאבים 
לכם  לאפשר  ויכולים  מנוצלים,  לא  או  מבוזבזים 

מכירות/התייעלות בעסק שלכם.

גבוהה  באלמנטרי  החידושים  כמות  אם  דוגמה: 
דיגיטלי  בוט  צ'אט  להכניס  רצוי  אז  ודירה(,  )רכב 
במהירות  אוטומטי,  באופן  החידושים  את  שיבצע 
המקרים  ברוב  ידועים,  החידוש  תאריכי  ובקלות. 
אין שינוי בפוליסה )שזו הזדמנות טובה לשאול את 
התאמות(  לבצע  וצריך  השתנה  משהו  אם  הלקוח 
ולכן מערכת כזו יכולה להתאים לכל סוכן עם כמות 
חידושים גבוהה. את הלקוחות "המיוחדים" תשמרו 

לביצוע אישי. 
במקרים אלו רצוי לפנות לחברת הביטוח שתסייע 

בפתרונות מהסוג הזה.  

צריכות  דיגיטליות  מכירה  מערכות  נוספת:  דוגמה 
קישור  רק  ולא  הסוכן  של  לצרכים  התאמה  לעבור 
המסרים,  של  התאמה  יכולת  אלא   - לוגו  עם 
לשרת  צריכה  הטכנולוגיה  והמחירים.  הכיסויים 
באופן  חדשים  וכיסויים  מוצרים  להציע  הסוכן  את 

דיגיטלי, אך שיותאמו אליו ולא מוצר גנרי. 

שהסוכן  הרגישים  הנושאים  אחד  זה  תביעות:   .3
מטפל למול הלקוח, ומאוד קשה להשאירו מרוצה. 
יוצרת  הזו  הספציפית  המפגש  שנקודת  מסתבר 
ברוב המקרים תחושה לא נעימה בקרב הלקוח ולכן 
יחדשו  לא  רכב  תביעת  שעברו  מהלקוחות  כ-50% 
מדהים  נתון  זה  הקיימת.  בחברה  הפוליסה  את 
עם  עובד  הוא  כי  בעייתי  פחות  הוא  לסוכן  שאולי 
קריטי.  הוא  הביטוח  לחברת  אבל  חברות,  כמה 
חלק  לסוכנים  ולהעניק  כוחות  לשלב  חייבים  לכן 
מהטכנולוגיה שחברות הביטוח כבר משתמשות בה 

בשנה האחרונה אנחנו מדברים הרבה על דיגיטציה, 
בענף,  שמתרחשת  ההאצה  ועל  חדשנות  על 
הן  מה   - הביטוח  בחברות  בעיקר  מתרכזים  אבל 
הן  חדשים  דיגיטליים  שירותים  אילו  מתכננות, 
וכמובן אילו מוצרים הן  מכניסות לטובת הצרכנים 

מאפשרות לרכוש בדיגיטל באופן ישיר. 
דמות אחת חשובה בענף הביטוח קצת זזה הצידה 
ונשכחה כאשר אנחנו מדברים על דיגיטציה. דמות 
בענף   80% מעל  של  מכירות  על  אחראית  שכרגע 

כולו - וזה סוכן הביטוח. 
נכון, מרבית סוכני הביטוח נחשבים כלא דיגיטלים, 
ומתנגדי  השינוי  כמתנגדי  לפעמים  ובעצם, 
זה  האם  המתבקשת,  השאלה  בענף.  הדיגיטציה 
נכון ואם כן מדוע? ומה ניתן לעשות כדי שגם סוכני 

הביטוח יהיו יותר דיגיטלים? 
עבודתו  את  לבחון  נצטרך  הסוגיה,  את  לבחון  כדי 
לעשות  ניתן  ומה  הפערים  היכן  לזהות  הסוכן,  של 
גם לסוכני הביטוח  ולאפשר  כדי לשנות את המצב 
שהם  לפני  הדיגיטציה  של  העגלה  על  לעלות 

מאבדים את העגלה עצמה. 
הנקודה החשובה והמהותית ביותר ואליה אני מכוון 
היא חברות הביטוח. השאלה מה האינטרס שלהן, 
סוכן  על  משפיע  זה  וכיצד  שלהן  האסטרטגיה  מה 

הביטוח. 
כיום בענף, עיקר ההשקעה בטכנולוגיה ובדיגיטציה 
את  לקדם  כיצד  ופחות  הביטוח  בחברות  מתרכזת 
הסוכן  גם  שני,  מצד  הדיגיטל.  עולם  לעבר  הסוכן 
עצמו לא טומן את ידו בצלחת ומתרחק מהשקעה 
מצריך  הדבר  אם  במיוחד  מאש...  כמו  בדיגיטל 

השקעה כספית. 
השיווקית,  הזרוע  את  מהווה  הביטוח  סוכן 
למול  הביטוח  חברות  של  והשירותית  המקצועית 
לשילוב  קריטית  חשיבות  ישנה  ולכן  הלקוחות 
הדיגיטליים  בפתרונות  ואף  באסטרטגיה  הסוכנים 

עצמם. 
לבחון  נוכל  הסוכן,  עבודת  של  מיפוי  נבצע  אם 
הסוכן  יכול  בהם  החשובים  הצמתים  היכן 

הצד  על  להשפיע  מבלי  דיגיטלית  להתקדם 
האישי בעבודתו. 

1. שיווק – הבסיס של המכירה מתחיל בפעילויות 
מה  עצמי,  את  וממצב  מבדל  אני  כיצד  שיווקיות. 
שיקראן/ייחשפו  מעוניין  אני  והיכן  שלי  המסרים 
אליהם? גם כאן בוצעה התקדמות עצומה בכל הנוגע 
בביטוח.  ובמיוחד  בעולם  דיגיטלי  וקידום  לשיווק 
הביטוח  חברות  ידי  על  מבוצעים  המאמצים  עיקר 
בקידום  טעויות  ומרווחי  רבים  משאבים  יש  להן 
קמפיינים. סוכן הביטוח בדרך כלל ירגיש בודד ולא 
מחובר לקמפיינים של חברות הביטוח. במידה ויש 
לו אתר או אמצעים דיגיטליים אחרים, הוא ישתמש 

בהם בעצימות נמוכה ולא תמיד אפקטיבית. 
לכן, כדי לבצע שינוי, על חברות הביטוח לשתף את 
להם  לאפשר  ואף  ובכלים  באסטרטגיה  הסוכנים 
להיות חלק מהקמפיינים ומהקידומים הדיגיטליים 

של החברות. 

דוגמה: בקמפיין לגבי מוצר חדש, ניתן לשלב באופן 
לקוחות  גיאוגרפית/קהל  בחלוקה  סוכנים  דיגיטלי 
ספציפי ובכך לאפשר לחברת הביטוח גם לקדם את 
המוצר וגם לקדם את הסוכנים באזור זה על חשבון 
שלו  באזור  גדול  כסוכן  יצטייר  הסוכן  כך  החברה. 
וייהנה מקידום אפקטיבי, והחברה תיהנה ממכירות 
גבוהות יותר וקידום אפקטיבי עקב המיקוד בסוכן 

באזור הספציפי שלו.

2. מכירות - בסוף כולנו רוצים למכור יותר או כפי 
אך  יותר".  מאתנו  לרכוש  "שירצו  היום:  שאומרים 
סוכני הביטוח הם כנראה האוכלוסייה המאותגרת 
ביותר בשנים האחרונות בתחום זה מצד הרגולציה, 

מתחרים, טכנולוגיה ושינויים בקרב הלקוחות. 
לבצע  הסוכנים  את  מצריכים  הרבים  השינויים 
לשנות  צריכים  הם  היכן  ולבדוק  חדשה  חשיבה 
של  מיפוי  לאחר  רק  לדיגיטל.  ולעבור  טקטיקה 
הנתונים  של  מדויקת  תמונה  וקבלת  הסוכנות 
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עולם דיגיטלי

ולאפשר לסוכן להעניק שירות טוב, איכותי וחדשני 
ללקוחות שלו. 

הגשת  או  פנים  זיהוי  טכנולוגיות  למשל,  דוגמה: 
את  לשרת  צריכות  האפליקציה,  מתוך  תביעה 
הסוכנים ולא את החברות. החברות צריכות להעניק 
מקרה  כשקורה  לסוכנים.  האלה  היכולות  את 
האפשרויות  את  מהסוכן  מקבל  הלקוח  התביעה, 
למול  ולא  והתשלום  התביעה  להגשת  הדיגיטליות 

החברה ויידוע הסוכן. 

לקהל  שירות  להעניק  קושי  יש  כאן  גם  שירות:   .4
הולך וגדל, שגם הדרישות שלו למענה מיידי עולות 
נגיש  להיות  הסוכן  על  לרגולציה,  מעבר  הזמן.  כל 
מכירה(,  בפגישות  להיות  שאמור  )למרות  ללקוח 
להיות מקצועי ואף אוזן קשבת במקרים מסוימים. 

בתחום זה ישנה חשיבות עליונה ליכולת הדיגיטלית 

של הסוכן מהסיבה ששירות נותנים לכל הלקוחות 
רק  שירות  להעניק  מספיק  לא  זה  וכיום  השנה  כל 
כשקרה משהו או כשהלקוח מתקשר. היום השירות 
חייב להיות יזום, מדויק ומעניק ערך - אחרת ניעלם. 
שימוש  היא  והאיכותית  הפשוטה  המהירה,  והדרך 
שירות  להעניק  לסוכן  שיאפשרו  דיגיטליים  בכלים 
הייתה  מה  הזמן  כל  לדעת  אבל  הלקוחות,  לכל 

הפנייה וכיצד טופלה. 
השוואה  מערכות  או   CRM כגון  שירות  מערכות 
בחברות  בשימוש  כבר  נמצאות  צ'אטים  ומערכות 
הביטוח ויש להעניק לסוכנים את השימוש והיכולת 
בסיס  על  ללקוחותיו  דיגיטלי  שירות  להעניק 

המערכות של חברות הביטוח. 

דוגמה: מדוע שהסוכן וחברת הביטוח יחזיקו שתי 
שחברת  למה  לקוחות?  אותם  על   CRM מערכות 
הביטוח לא תייצר במערכות שלה כניסה למערכת 

על  רק  ומידור  ובהיררכיה  הסוכן  ידי  על   CRM-ה
של  והיכולות  יקטנו  העלויות  כך  שלו?  הלקוחות 
ישתפר  לקוחותיו  על  למידע  הנוגע  בכל  הסוכן 
עם  לגאסי  ממערכת  ליהנות  יוכל  הסוכן  פלאים. 
הביטוח  וחברת  ביכולותיו  שלא  מתקדמות  יכולות 
על  יותר  עשיר  ומידע  נאמנים  מסוכנים  תיהנה 
הלקוחות )לסוכן יהיה אינטרס להזין מידע נוסף על 

הלקוחות שלו(.

לסיכום, אפשר להבין כי רק שילוב יכולות ומשאבים 
את  יעשה  הביטוח  סוכני  לבין  הביטוח  חברות  בין 
לבין  ודיגיטלי,  לישיר  קדימה  הרץ  ענף  בין  ההבדל 
ענף מקצועי, דיגיטלי לטובת הלקוח. אישי דיגיטלי. 

הכותב הינו יזם ומומחה בתחום הטכנולוגיה 
והחדשנות בעולם הביטוח; שותף מייסד בחברת 

CI; בעלים – אריסטו – נגיעות זהב דיגיטליות

מערכת עדיף מוסיפה לכם ערך 
בסדרת הפקות תוכן

מדברים אונליין
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לשלוח  לקצר,  אפשר  לנסוע.  זמן,  לפנות  פגישה, 
ובתוך  בוואטסאפ,  או  האלקטרוני  בדואר  שאלה 

דקות לקבל תשובה, מענה, מסמכים.
דיגיטל - העולם סביבנו עובר לדיגיטל. ראו למשל, 
החכם,  לטלפון  כרטיסים  שולחים  תיאטראות. 
)וכמובן  הטלפון  דרך  הכרטיסים  את  להציג  אפשר 
תו ירוק ותעודת מתחסן או מחלים(, חסכנו )אנחנו 
וגם התיאטראות( את הצורך להדפיס את הכרטיס, 

להעסיק קופאים שידפיסו את הכרטיסים עבורנו.
למשלוח  עברו  חלקן   - שיווק  רשתות  למשל  או 
הזדמנות  כאן  יש  לטלפון.  הזיכויים  או  החשבונית 
רבות  ופעמים  בדיו  חיסכון  בנייר,  לחיסכון  נהדרת 
מה  שאין  נייר  כאל  לחשבוניות  מתייחסים  אנו 

לעשות איתו חוץ מאשר לזרוק לפח.
לעזור  עשויה  הדיגיטציה  קדימה,  צעד  נלך  ואם 
בהפניה לאזור האישי של הלקוח/מבוטח בחברות 

הביטוח/בתי ההשקעות.
ומתמעטת.  הולכת  זניחים  לשירותים  ההזדקקות 
למשל,  מס  אישורי  עצמו  עבור  להוציא  יכול  לקוח 
להמתין.  לבקש,  לסוכן/לפקידה,  לפנות  מבלי 
הן  לסייע  יכולה  עצמאי  באופן  לפעול  היכולת 
את  לנצל  הביטוח,  בסוכנויות  לנו,  והן  ללקוחות 

הזמן באופן מיטבי לפעולות מקצועיות יותר.
באמצעים  נעשים  ללקוחות,  לדוור  שנרצה  נושאים 
- מייל/וואטסאפ. ההוצאות המשרדיות  דיגיטליים 
שיעור  לאין  הצטמצמה  ובולים  מעטפות  ניירת,  על 

מאז כניסת הדיגיטל.
ואיך נוכל לשדר חדשנות ללקוחותינו המבוטחים?

ישמש  הפורום   – בזום  לקוחות  פורום  למשל, 
אישיים(,  )לא  מיוחדים  בנושאים  להתייעצות 

שאלות ותשובות, עדכונים חקיקתיים ועוד.
בזום,  מקצועיים  מפגשים  לגבש  שישכיל  סוכן 
קבוצת  עם  לדבר  יוכל  מראש,  קבועים  חינמיים, 
לקוחות בשיח פתוח ומועיל, כל זאת כשכל אחד יושב 
הסכמתם  ולקבל  לוודא  חשוב  המחשב.  מול  בביתו 

של הלקוחות להיחשף זה בפני זה, לצורך הפורום.

הכותבת הינה יועצת ארגונית, התמחות בענף 
הביטוח כ-30 שנה

חוויית  המילים  צמד  את  כשמעלים  לקוח.  חוויית 
לקוח, עולות השאלות מהי החוויה? מיהו הלקוח? 

ואיך צמד המילים האלה יכול למנף את עבודתנו.
כלל  בדרך  נמדדת  לחוויה  שלנו  ההתייחסות 

כחיובית/שלילית. נכון. זו השורה התחתונה. 
חשוב שנתייחס לשורות שלפניה. לתהליך. מהרגע 
של  לפניות  ההיענות  דרך  ראשוני,  קשר  נוצר  בו 
הלקוחות, וכמובן דרך היוזמה שאנו, כנותני שירות 
כדי  הלקוחות  את  מעדכנים  מזמנים,  יוצרים, 
ואיכותית(  )כמותית  למדוד  נוכל  דבר  של  שבסופו 
את חוויית הלקוח. לאחר שנמדוד, נוכל לדעת היכן 
לשפר מדדים, לחשוב על הדרך הנכונה והמתאימה 

לשיפור.
לו  לתת  שואפים  שאנו  מי  הוא  )מבוטח(  הלקוח 
אנו  החיים,  תחומי  בכל  ביטוחים  של  מעטפת 

מייצגים עבורו את המקצוע הרגיש שנקרא ביטוח.
מזה שנה וחצי שאנו חווים התנהלות שונה לחלוטין 
ואנו  משתנה  העולם  אליה.  רגילים  שהיינו  מזו 

חייבים להשתנות יחד איתו.
נאלצנו  בה  שנה  הקורונה.  כשנת  תיזכר   2020 שנת 
והרגלי  הצריכה  הרגלי  העבודה,  הרגלי  את  לשנות 
המשפחתיים,  ההרגלים  את  גם  ההתנהגות. 

התעסוקתיים וכמובן הבריאותיים.
תחושת  המאפשרים  חיסונים  קיבלנו  מרביתנו 
נינוחות )גם אם זמנית( ועדיין אנו נדרשים להגבלות 
הנושא  עלה   ,2021 מאי  באמצע  והנה,  ולשינויים. 

הביטחוני. שוב אילוצים ושינויים.
ואיך כל זה מתקשר לחוויית לקוח?

נוכל לבצע סקר קל בין לקוחותינו ולשאול האם הם 
חווים אותנו באופן חיובי? שלילי?

איך נוכל לשמר את החיוביות ואיך נוכל לשפר את 
השליליות כך שתהפוך לחיובית?

לגבי  לקוחותינו  את  מכן  ולאחר  עצמנו  את  נשאל 
מידע - איך אנו מנגישים מידע ללקוחות? האם יש 
את  ללקוחות  מתאימים  ואנו  אפיקים  מספר  לנו 

הדרך הקלה, הנוחה, הזמינה עבורם?
לדוגמה – משלוח פוליסה.

בדרך  זאת  לקבל  המעדיפים  הלקוחות  את  יש   .1
המסורתית – בדואר.

לקבל  המבקשים  יותר,  טכנולוגים  לקוחות,  יש   .2
בדואר אלקטרוני.

3. חלק מהלקוחות ישמחו לקבל בוואטסאפ. הרי 
המידע  שליפת  מקום,  לכל  אותנו  מלווה  הטלפון 

מהירה וקלה.
בדיקה פשוטה עם הלקוח תשיג שני דברים:  הראשון 
הוא הקשבה ללקוח – באמצעות בדיקה איתו מהי 
והשני  הפוליסה,  את  לקבל  ביותר  לו  הנוחה  הדרך 
לאפיק  בהתאם  ה"מוצר"  את  ללקוח  סיפקנו   –
האפיקים  כל  לרשותנו  כאשר  ביותר,  לו  המתאים 

זמינים באופן מיידי. 
חלק זה בחוויית לקוח מחבר אותנו לדיגיטל. בחלוף 
באפשרות  משתמשים  אנשים  ויותר  יותר  השנים, 

לבצע פעולות באמצעןת הדיגיטל.
עתידני,  משהו  נשמע  דיגיטלי  ספר  עשור  לפני  אם 
לאחר  ובמיוחד  שהיום,  הרי  אפשרי,  בלתי  כמעט 
הסיטה  בחוץ,  המוגבלת  השהות  בה  הקורונה,  שנת 
שגם  הרי  הדיגיטל,  לאפיקי  בחלקו  המסחר  את 
ספר אפשר לרכוש וכן, כן, לקרוא באמצעי דיגיטלי, 
ואף  הטאבלט  דרך  גדול(,  )צג  המחשב  דרך  כלומר 

דרך הטלפון.
שלא  נוסף,  משהו  מאפשרת  דיגיטלית  קריאה 
האותיות.  גודל  בחירת   – בעבר  להתקיים  היה  יכול 
קריאת ספר אפשרית בגודל הפונט המודפס בלבד. 
באמצעים  להשתמש  נאלצים  בראייה  מתקשים 

נוספים – משקפיים או זכוכית מגדלת.
ובין  הפנאי  לשעות  היא  אם  בין  דיגיטלית,  קריאה 
פעולה  חופש  מאפשרת  מקצועיים,  לצרכים  אם 
הצגת  סדר  הדף,  גודל  האותיות,  גודל  בבחירת   –
הדפים )יחיד או זוגי( ואף מאפשרת קריאה נינוחה, 

בישיבת על כיסא מבלי להחזיק ספר פיזי.
להחזיק  התרגלנו  מילדות  הרגל.  שינוי  זהו  נכון, 
ספר ביד, לדפדף, להריח, לקפל פינה בדף בו עצרנו 
כך  דיגיטלי.  זה מתחלף באמצעי  כל  והנה  מקריאה, 
לעזרנו,  לבוא  יכולה  הדיגיטציה  הביטוח,  בעולם  גם 
הזו  הנוחות  את  ולהדגיש  זאת  להנגיש  נדע  אם  רק 

בפני הלקוחות.
ומהירה.  זמינה  הפכה  הלקוחות  עם  התקשורת 
לעיתים, לקוח יש לו "רק שאלה", אין צורך לקבוע 

חדשנות, דיגיטל 
וחוויית לקוח

איך אנו מנגישים מידע ללקוחות? האם יש לנו מספר אפיקים ואנו מתאימים ללקוחות 
את הדרך הקלה, הנוחה, הזמינה עבורם? • הדיגיטציה מאפשרת לשפר ולייעל את 

השירות וגם משדרת ללקוחות חדשנות

◾ גיליה משולם

עולם דיגיטלי
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◾ גבי נקבלי

ביטוחי בריאות במספרים: 
תובנות, מגמות וסוכני ביטוח

לאחר שנים בהן רשם מגזר ביטוחי הבריאות עלייה עקבית, בשנת 2020 נעצרה הצמיחה 
ואף נרשם קיטון של 1% בהיקף הפרמיות • גם היקף המכירות החדשות קטן • אך האם 

בשנה מאתגרת כמו אשתקד, שנת קורונה ללא ביטוחי נסיעות לחו"ל ופוליסות סיעוד 
פרטיות, מדובר דווקא בהישג? • וגם: מה יכולות המגמות ללמד על עתיד סוכני הביטוח?

לחו"ל.
ניתוח עומק של נתוני הדוחות הכספיים לשנת 2020 
של שש חברות הביטוח העיקריות הפעילות בתחום 
שרשמו  הנאה  הרווחיות  לצד  כי  מגלה  הבריאות 
מרבית החברות, ולמרות ההצהרות על התאוששות 
השנה,  במהלך  בריאות  ביטוחי  במכירות  מהירה 
נבלמה מעט מגמת הצמיחה המואצת שאפיינה את 
כאשר  האחרונות,  בשנים  הבריאות  ביטוחי  תחום 
שקלים,  מיליארד  כ-12.6  על  עמד  הפרמיות  היקף 
2019 ואף קטן ממנו בכ- דומה לזה שנרשם בשנת 

 .1%
מאתגרת  בשנה  היה  שמדובר  העובדה  רקע  על 
הרבה  גדולה  ירידה  החברות  חוו  בה  במיוחד, 
ידן,  על  שהורווחו  הכוללות  הפרמיות  בהיקף  יותר 
ביטוחי  בענף  הפרמיות  בהיקף  שנרשמה  היציבות 
כנתון  להיחשב  דווקא  יכולה  והסיעוד,  הבריאות 
כיסויים  של  והעוצמה  המרכזיות  על  ולהעיד  חיובי 
של  העסקית  ובפעילות  הצרכנית  בתפיסה  אלו 

החברות. 

בימים אלו מפרסמות חברות הביטוח את הדוחות 
לצד   .2021 שנת  של  הראשון  לרבעון  הכספיים 
אלה, אך לפני כרבעון פרסמו החברות את הדוחות 
מפורטים  שנתיים  דוחות   .2020 לשנת  הכספיים 
אלה מעניקים הזדמנות לבחון ולהבין את שהתרחש 
תובנות  להפיק  ולנסות  שהסתיימה  בשנה  בענף 
והערכות על משמעות התוצאות הכספיות ובעיקר 

על המגמות, גם לעתיד. 
הקורונה,  כשנת  בהיסטוריה  שתיזכר   2020 שנת 
עבור  ומאתגרת  מטלטלת  כתקופה  התאפיינה 
העסקי,  המגזר  עבור  גם  כך  ובתוך  כולה  האנושות 
חברות הביטוח וענף ביטוחי הבריאות. אולם בשוך 
אפשר  הסתיימה(,  היא  שאכן  )בתקווה  הסערה 
יחסית  מוצלחת  שנה  דווקא  זו  הייתה  כי  לראות 
ביטוחי  ובתחום  בכלל,  החברות,  מרבית  עבור 

הבריאות והסיעוד, בפרט. 
תוצאותיהן  על  אדירה  השפעה  יש  ההון  לשוק 
אף  מדובר  רבות  ופעמים  החברות,  של  הכספיות 
בהשפעה משמעותית מזו של התוצאות החיתומיות 
שלהן. בעוד שברבעון הראשון של השנה חלה נפילה 
והרביעי  חדה בשוקי ההון בעולם, הרבעונים השני 
במהלכם  שהושגו  והתשואות  ביותר  חיוביים  היו 
סייעו במידה רבה לחברות הביטוח לתקן, לצמצם 

הפסדים ולהציג תוצאות כספיות שנתיות טובות. 
באופן טבעי, ענף ביטוחי הבריאות הושפע אף הוא 
מהמגפה ומהמתרחש בשוקי ההון, כמו גם מהנחיות 

רגולטוריות ומגמות כלכליות, דמוגרפיות ואחרות. 
נוספים  חשובים  גורמים  לציין  ניתן  אלה,  לצד 
הבריאות  ביטוחי  מגזר  בתוצאות  ביטוי  לידי  שבאו 
והסיעוד בשנה זו, דוגמת השינויים בזהות החברות 
לחברי  הקבוצתיים  הסיעוד  בביטוחי  המבטחות 
הסיעוד  ביטוחי  שיווק  הפסקת  החולים,  קופות 
וכמובן  ביטוחיות  בהתחייבויות  קיטון  הפרטיים, 
נסיעות  ביטוחי  במכירת  מוחלטת  הכמעט  הירידה 

נתח שוק  בריאות וסיעוד 31.12.20
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מאחורי הדוחות

אפקט הרפורמה בביטוחי הסיעוד 
של קופות החולים 

שהורווחו  בפרמיות  ביותר  הגבוה  הגידול  שיעור 
ובראשם  הקבוצתיים,  הסיעוד  בביטוחי  הושג 
צמחו  אלו  החולים.  קופות  לחברי  הסיעוד  ביטוחי 
התקופה  מול  אל  כ-6%  של  בשיעור   2020 בשנת 
שקלים  מיליארד   2.9 של  להיקף  הגיעו  המקבילה, 
והיוו כ-61% מסך פרמיות הסיעוד. לעומתן, היקף 
הפרמיות בביטוחי הסיעוד הפרטיים עמד על כ-1.9 

מיליון שקלים בלבד. 
בביטוחי הבריאות, שהיקפם ירד בשיעור של כ-7%, 
תמונת המצב שונה. היקף הפרמיות המצרפי בהם 
הפרט  ביטוחי  אולם  שקלים,  מיליארד  כ-7.8  עמד 
הם אלה שמהווים את מקור הפרמיות העיקרי עם 

שיעור של כ-70% מסך הפרמיות. 
מנורה מבטחים הייתה בשנת 2020 החברה הצומחת 
כ-32%  של  גידול  עם  הבריאות  בתחום  ביותר 
בזכות  בעיקר  ידה,  על  שהורווחו  הפרמיות  בהיקף 
שלה  הקבוצתיים  הסיעוד  ביטוחי  בתיק  הגידול 
ומאוחדת.  לאומית  של  הסיעוד  בביטוחי  שמקורו 
סך הפרמיות של מנורה מבטחים עמד על כמעט 1.5 
מיליארדי שקלים, המציבים אותה כחברה הרביעית 

בגודלה במונחי נתח שוק. 
תיק ביטוחי הבריאות והסיעוד של הפניקס, החברה 
והיקף  כ-22%  של  שוק  נתח  עם  בגודלה  השנייה 
פרמיות של 2.7 מיליארד שקלים, דווקא קטן בכחצי 

נמשכת מגמת הירידה במכירת 
פוליסות חדשות

שיעור  הבריאות  ענף  פרמיות  היוו  הכל,  בסך 
שגבו  כולן  הפרמיות  מסך  כ-22%  של  משמעותי 
החברות. עם זאת, במונחי רווח, ולמרות התוצאות 
קטנה  הייתה  הבריאות  ענף  של  תרומתו  הנאות, 
יותר. הרווח המצרפי הכולל של שש החברות מענף 
שקלים,  מיליון  כ-692  לכדי  עד  הגיע  הבריאות 
הגבוה ביותר שנרשם בשנים האחרונות, אולם הוא 
מהווה כ-16% בלבד מהרווח הכולל המצרפי הגבוה 
הגיע  אשר  פעילותן,  תחומי  מכל  החברות  שרשמו 

לכ-4.25 מיליארד שקלים. 
הכולל  הרווח  את  גם  )שרשמה  והפניקס  מגדל 
הגבוה ביותר בענף הביטוח בכלל( רשמו את הרווח 
מיליון  ו-186   193 בבריאות,  ביותר  הגבוה  הכולל 
החברה  הייתה  איילון  ואילו  בהתאמה,  שקלים, 
היחידה שרשמה בשנת 2020 הפסד בתחום. הראל, 
החברה הגדולה בענף, הסתפקה ברווח כולל של 77 

מיליון שקלים. 
המכירות  היקף  הוא  פחות  לא  וחשוב  מעניין  נתון 
סך  משמעותית.  ירידה  נרשמה  בהן  החדשות, 
משונתת  פרמיה  במונחי  החדשות  המכירות 
)תפוקה( עמד על כ-839 מיליון שקלים, ירידה של 
כמעט 11% אל מול השנה הקודמת. הדבר משמעותי 
עוד יותר מאחר שמדובר בשנה השלישית ברציפות 
בה נרשמת ירידה בהיקף המכירות החדשות, ואלה 
 ,2018 שנת  מול  אל  שקלים  מיליון  בכ-350  קטנו 

שיעור של יותר מ-29%. 
ופיננסים  ביטוח  כלל  דווקא  בולטת  זו,  מבחינה 
שהייתה היחידה שהציגה גידול וממצבת את עצמה 
במכירות  הראל  אחרי  בגודלה  השנייה  כחברה 
המכירות  סך  משונתת.  פרמיה  במונחי  חדשות 
החדשות של הראל עמד של כ-219 מיליון שקלים 
את  רשמה  מגדל  שקלים.  מיליון   199 על  כלל  ושל 
החדשות  המכירות  בהיקף  ביותר  הגדולה  הירידה 
ואלה עמדו על 139 מיליון שקלים, ירידה של כ-32% 
אל מול התקופה המקבילה. מנורה מבטחים שמרה 
על יציבות עם מכירות של 131 מיליון שקלים ואילו 
 110 מכירות הפניקס קטנו בכ-20% עד לרמה של 

מיליון שקלים.  

הביטולים  שיעור  את  גם  להוסיף  יש  זו  למגמה 
בביטוחי בריאות פרט שעלה ועמד בממוצע ענפי על 

כ-15%. 
הצמיחה  בשיעור  הקיטון  את  להסביר  כמובן  ניתן 
והשפעות  ברוח  החדשות  ובמכירות  בפרמיות 
אובדן  ספגו  שהחברות  ובכך  הקורונה  תקופת 
מוחלטת  הכמעט  הירידה  בשל  משמעותי  הכנסות 
השפיע  לא  שזה  )הגם  לחו"ל  נסיעות  בביטוחי 
מהותית על הרווח(, כמו גם בהפסקת שיווק ביטוחי 
תאונות  ביטוחי  במכירת  וההאטה  פרטיים  סיעוד 
קשה  אולם  החדשות.  ההנחיות  רקע  על  אישיות 
ושמזה  גם להשתחרר מהתחושה שמדובר במגמה 
ואינן  וחדשנות  יצירתיות  מגלות  אינן  החברות  זמן 
פועלות על מנת לייצר מנועי צמיחה או לפתח מוצרי 
ביטוח חדשים וייחודיים שיכולים להמשיך ולתמוך 
ובצמיחה  פרטיים  בפתרונות  והגדל  הקיים  בצורך 

מואצת יותר של התחום.

נתח שוק חברות לפי תחום )בריאות וסיעוד( 31.12.20
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והעיקרי של סוכני הביטוח. אלה נדרשים להתמודד 
עם שינויים בתפיסות ובהעדפות הצרכניות, רגולציה 
ודיגיטליים,  טכנולוגיים  לכלים  מעבר  משמעותית, 
מוטי  "קומודיטי"  למוצרי  מהמוצרים  חלק  הפיכת 
נוספים  הפצה  ערוצי  של  התפתחותם  ועם  מחיר 
גופים  של  וכניסה  ישירים  מכירות  מערכי  ובראשם 
לקוחות  בסיס  בעלי  אחרים  וצרכניים  פיננסיים 
גדול שרואים בענף הביטוח כר פעילות פורה ורווחי 

עבורם. 
סיעוד  ביטוחי  של  שיווקם  הפסקת  עם  אלה,  לצד 
הגדולה  הירידה  גם  כמו  אישיות,  תאונות  וביטוחי 
בנסיעות לחו"ל במהלך השנה, נותרו סוכני הביטוח 
פחות  מגוונים  ופתרונות  מתרוקן  כלים  ארגז  עם 

מבעבר. 
מגמת  נמשכה  הנסקרת,  בשנה  שגם  הרי  בנוסף, 
ואלה עמדו בממוצע על  הירידה בשיעורי העמלות 
19.8% אל מול 22% בשנה הקודמת ו-23.1% בשנת 
2018. כלל, מגדל ומנורה מבטחים הציגו את שיעורי 
 24.7% ,30% העמלות הגבוהים ביותר מפרמיה עם 
ואיילון  הראל  הפניקס,  ואילו  בהתאמה,  ו-19.8%, 
את שיעורי העמלה הנמוכים ביותר – 13.9%, 14.6% 

ו-16%. 
אולם , למרות הכל, אין תחליף לסוכן ביטוח מקצועי 
הלקוח,  של  והעדפותיו  צרכיו  את  המכיר  ואיכותי 
המתאימים  הפתרונות  את  עבורו  להתאים  יודע 
בתחומים  ובוודאי  לעת,  מעת  אותם  ולעדכן  עבורו 
כמו ביטוחי בריאות וסיעוד. משכך, האופק העתידי 
הכרחי  וקיומם  ואופטימי  חיובי  הביטוח  סוכני  של 
חייבים  הם  כי  להבין  נדרשים  אלה  אולם  ומובטח, 

שקלים  מיליון  כ-340  מתוכם  שקלים,  מיליארד 
בבריאות פרט. 

בנתח  המחזיקה  בענף  הגדולה  החברה  הראל, 
הפרמיות  בהיקף  יציבות  רשמה  כ-39%,  של  שוק 
כ-4.9  של  היקף  על  עמדו  ואלה  ידה  על  שהורווחו 

מיליארד שקלים. 
פרמיות  בהיקף  כ-3%  של  צמיחה  הציגה  מגדל 
ופיננסים  ביטוח  כלל  ואילו  והסיעוד  הבריאות 
שתי  של  התיק  היקף  דומה.  בשיעור  קיטון  רשמה 
החברות בשנת 2020 עמד על כ-1.6 ו-1.3 מיליארד 
שקלים, בהתאמה. איילון הציגה צמיחה של כ-4.4% 

עם היקף פרמיות של כ-540 מיליון שקלים. 
במבנה  משמעותיים  הבדלים  קיימים  זאת,  עם 
של  שמקורן  בעוד  החברות.  בין  התיקים  ותמהיל 
בריאות  בביטוחי  הוא  בענף  מהפרמיות  כ-58% 
ומנורה  הפניקס  שבהראל,  הרי  פרט,  וסיעוד 
הסיעוד  בביטוחי  המחזיקות  החברות  מבטחים, 
לחברי קופות החולים ופעילות גם בביטוחי בריאות 

קבוצתיים, מהווים הביטוחים הקבוצתיים נתח של 
51%, 54% ו-45%, בהתאמה. 

הקבוצתיים  הבריאות  מביטוחי  הנובעות  הפרמיות 
ביטוחי  תיק  כלל  מתוך  כ-61%  מהווה  באיילון 
ובכלל,  במגדל  החברה.  של  והסיעוד  הבריאות 
כ-89%.  הפרט  ביטוחי  תיק  מהווה  זאת,  לעומת 
על  עמד  במגדל  פרט  מביטוחי  הפרמיות  היקף 
כ-1.46 מיליארד שקלים, מתוכם כמיליארד שקלים 
מביטוחי בריאות פרט, ושל כלל על כ-1.16 מיליארד 

שקלים. 
סך הפרמיות בענף ביטוחי הבריאות והסיעוד בשנת 
כשמקורן  שקלים,  מיליארד  כ-12.6  על  עמד   2020

של 62% מהפרמיות הוא בביטוחי בריאות.  

תפקידו ומרכזיותו של סוכן הביטוח
בענף  המתרחשות  השונות  ולמגמות  לשינויים 
הביטוח השפעה ניכרת על ערוץ ההפצה המסורתי 

התפתחות פרמיות לפי סיגמנט

◾ גבי נקבלי
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ממנו  תשלום  וגביית  הלקוח  רווחיות  את  שבוחן 
סוכני  את  להפוך  יכולים  מהשירותים,  חלק  עבור 
ובכך  הלקוח  של  אמון  ואנשי  ליועצים  הביטוח 
רואה  שהוא  והערך  הנאמנות  מידת  את  לחזק 

בסוכן.
בגדר  הוא  בריאות  בביטוחי  עיסוק  זו,  מבחינה 
רווחיים  ביטוחים  להיותם  מעבר  והזדמנות.  הכרח 
במוצרים  מדובר  בעמלות(,  השחיקה   )למרות 
ומידת  יחסית  שמשך החיים הממוצע שלהם ארוך 
גבוהה.  אליהם  הצרכנים  של  הרגשית  המעורבות 
האחרון,  בעשור  בתחום  הגדולה  הצמיחה  למרות 
יש עדיין מקום רב לצמיחה והתפתחות נוספות. כך, 
לתרופות  כיסויים  כדוגמת  "קטסטרופות"  ביטוחי 
שאינן בסל הבריאות או להשתלות שעלותם נמוכה 
ושווה לכל כיס, צריכים להפוך להיות מוצרי חובה 
לכל משפחה בישראל. לצד אלה, פוטנציאל צמיחה 
ביטוחי  כדוגמת  נוספים  במוצרים  גם  קיים  גדול 
לקיים  הביטוח  סוכני  של  היכולת  קשות.  מחלות 
מערכת יחסים מתמשכת ותקשורת זמינה עם קהל 
הלקוחות והאמון שהם צריכים לייצר עימם, חייבים 
אלה  מוצרים  ולהפיץ  לקדם  בכדי  אותם  לשמש 

בצורה רחבה הרבה יותר מאשר כיום. 
סל  את  להרחיב  חייבים  הביטוח  סוכני  ועוד,  זאת 
הביטוח  לפוליסות  מעבר  גם  והפתרנות  המוצרים 
משלימים  מוצרים  ללקוחותיהם  להציע  ולהתחיל 
העמקת  הן  נוספות  נדרשות  פעולות  והיקפיים. 
גופים  עם  פעולה  שיתופי  ויצירת  המקצועי  הידע 
מקצועיים שיעצימו את ערכו ומעמדו של הסוכן. כך 
למשל, מצופה שסוכני הביטוח יקחו חלק בקורסים 
טכנולוגיות  רפואיים,  מונחים  יכירו  מקצועיים, 

ואפשרויות טיפול. 
יהיו  הביטוח  שסוכני  לצפות  כמובן,  ניתן,  לא 
כל  את  ויכירו  הפעילות  תחומי  בכל  מקצוענים 
יתרונות  ליצור  ועליהם  הקיימות  הפוליסות 
ליצור  ובאחרים  מסויימים,  בתחומים  תחרותיים 
כדוגמת  מתמחים,  בגופים  להיעזר  פעולה  שיתופי 
ובניהול  זכויות  במימוש  למשל,  המתמחים,  כאלה 

תהליכי תביעות בבריאות וסיעוד. 
בביצוע  והצורך  האתגרים  לצד  התחתונה,  בשורה 
התאמות עסקיות ותפיסתיות, יש לסוכני הביטוח 
את  שיעשה  מהם  ומי  לאופטימיות,  מקום  הרבה 
את  להבטיח  רק  לא  יצליח  הנכונות,  הפעולות 
לצמוח  יוכל  אף  אלא  בתחום,  פעילותו  המשך 
ולהרחיב בצורה משמעותית את עסקיו ואת היקף 

הרווחים.  

הכותב הינו מומחה לביטוח בריאות וסיעוד 
ובפיתוח שירותים ועסקים במערכת הבריאות 

הפרטית. מנכ"ל אופק זהב ומנהל שותף בחברת 
עולם הבריאות 

להתאים את עצמם למציאות המשתנה ולמצב את 
והנכסים  הסיכונים  כמנהלי  מקצוע,  כאנשי  עצמם 

הפיננסיים של המבוטחים וכאנשי אמונם.
הביטוח  לסוכני  המתעצמים,  האתגרים  לצד 
חשיבות גדולה ומקום מרכזי בענף הביטוח, בכלל, 
מהנכסים  שניים  בפרט.  הבריאות,  ביטוחי  ובענף 
הרחב  המקצועי  הידע  הם  הסוכנים  של  העיקריים 
וכמובן  נמוכה  הצרכנית  ההבנה  בו  בתחום  שלהם 
עימם.  שלהם  היחסים  ומערכות  הלקוחות  בסיס 
איתן  בסיס  להוות  יכולים  אלה  נכסים  זו,  מבחינה 

לחיזוק מרכזיותם, ערכם ומקומם של סוכני הביטוח 
בעיני לקוחותיהם.  

היקף  את  ולהרחיב  אלה  מטרות  להשיג  מנת  על 
עסקיהם נדרשים סוכני הביטוח להעמיק את הידע 
טכנולוגיות  בתשתיות  להשקיע  שלהם,  המקצועי 
מאגר  את  להרחיב  וכמובן  ובשיווק  דיגיטליות 
ומספר  העיסוק  תחומי  ואת  שלהם  הלקוחות 
הפוליסות בהם מחזיק כל מבוטח. שילוב של מתן 
שחורגות  ערך  הצעות  גם  כמו  הוליסטי,  פתרון 
עסקי  מודל  ובניית  מסורתיות  ביטוח  מפוליסות 

התפתחות פרמיות ענף ביטוחי בריאות וסיעוד

מאחורי הדוחות
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◾ ורדה לבקוביץ

חשוב לדעת

 חלון הזדמנויות 
בכירורגיה של היד

דרך הסיפור האישי של ניתוח שעברה, למדה ורדה לבקוביץ כיצד יש להתנהל נכון 
במקרה של פציעה בכף היד, חשיבותו של מוטיב הזמן ומתי השלב שבו נכנס סוכן 

הביטוח לפעולה ● דווקא פציעות שנראות קלות עלולות לגרום לנכות תפקודית מוגברת

של האצבע, בעצבים תחושתיים ובגידים מכופפים. 
של  הינו  כאלו  במקרים  לטיפול  ההזדמנויות  חלון 
כשבועיים, כאשר עדיף לטפל מוקדם ככל האפשר. 
שנחתכו  הגידים  במועד,  יטופל  לא  הנפגע  אם 
ברקמת  תיסתם  אשר  מתעלתם,  ויצאו  יתקצרו 
של  מרווח  עם  שלבים,  בשני  ניתוח  ותחייב  צלקת 
שנחתכו,  העצבים  ואילו  ביניהם.  חודשים  שלושה 
שתל  נטילת  ויצריכו  הצטלקות  של  תהליך  יעברו 
החסר  על  לגשר  מנת  על  בגוף,  אחר  ממקור  עצב 

שנוצר לאחר קיצורם.
איבוד  לברמן  יגרום  באבחנה,  איחור  של  זה,  מצב 
ויותר  חודשים  שישה  עד  להגיע  שעשוי  עבודה  ימי 
- וכן, עשוי להותיר אותו במצב של נכות תפקודית 

מוגברת.
אילו היה הברמן פונה לסוכן הביטוח שלו מיד לאחר 
פנייתו  טרם  הדחופה  ברפואה  הטיפול  את  שסיים 
לקהילה העמוסה, סביר שהיה מופנה לבדיקה של 
כירורג יד, בטווח של ימים לאחר הפציעה. האבחנה 
חלון  בתוך  הטיפול  מדויק,  באופן  נעשית  הייתה 
תוך  הגידים  תפקוד  את  מחזיר  היה  ההזדמנויות 
כחודשיים ומשיג המשכיות של העיצבוב התחושתי.

ארוכות  תביעות  יגררו  לעיל  המתוארים  הנזקים 
מכיסוי  פיצוי  עבודה,  כושר  אובדן  כגון  ומורכבות, 
חוזרים,  ניתוחים  ואפילו  ניתוחים  לעיתים  נכות, 
דימות,  בדיקות  אמבולטורי,  בכיסוי  רב  שימוש 
טיפולים  שרכש  ומי  הפיזיותרפיה,  בתחום  ייעוצים 
מטכנולוגית  וטיפולים  אביזרים  יתבע  מתקדמים 

מתקדמות.
לעומת  תאונה  בשעת  מאוד  בולט  הזמן  מוטיב 
מחלה כרונית שניתן למשוך זמן עד לקבלת החלטה 

איך ייראה הטיפול.
רפואה  מחייב  תאונתי  מקרה  ספק:  הסר  למען 
סוכני  התערבותנו,  את  בסיומו  ורק  במיידי  דחופה 

הביטוח, אם תידרש.

 ,MDRT הכותבת הינה חברה במועדון הסוכנים
חברה בצוות אתרים מתחזים, מנכ"ל משותף 

בחברת עולם הבריאות 

״תזמון הוא הכל בחיים״. 
בחיינו.  המצבים  ברוב  כמו  ברפואה,  נכון  זה  פתגם 
עלינו  מחלה,  או  פציעה  של  וחלילה,  חס  במקרה, 
להגיב בצורה הנכונה ביותר. לא להיחפז, אך גם לא 

לאחר ולאבד זמן יקר.
פגיעות בידיים הינן שכיחות ביותר. הידיים נמצאות 
רוב  מושטות  היומי,  בתפקוד  המערכה״  ב״חזית 
וגם  נהיגה  מכשירים,  הפעלת  לצורך  לפנינו  הזמן 

הגנה על פנינו בעת נפילה לפנים.
ניתן לחלק את הליקויים בידיים לאקוטיים )חריפים( 

וכרוניים )מחלות מקצוע ופגיעות ספורט(.
פציעות חריפות בידיים עשויות להיגרם ממכשירים 
המגיעות  החריפות,  הפציעות  עיקר  תעשייתיים. 
ממסורים   - מעבודה  כתוצאה  הן  מיון,  לחדרי 
חשמליים, מכונות אריזה וחיתוך וכלי חיתוך ידניים.
ניתנת על  התערבות של רפואה דחופה אומנם לא 
ידינו, אך לאחר הטיפול וההמלצות להמשך טיפול, 
כדי  יד  בכירורגיית  מומחה  רופא  שנערב  חשוב 

למנוע בעיות עתידיות. 
לרופא  כלל  בדרך  מגיעים  הכרוניים  הליקויים 
״מרפק  כגון  מקצוע,  מחלות  וכוללים  בקהילה 
דה- מחלת  קרפאלית,  תעלה  תסמונת  טניס״, 
קרווין ועוד. ליקויים אלו נגרמים לא באופן פתאומי 
מיקרוסקופיות,  פגיעות  של  רב  ממספר  אלא  וחד, 
עשויות  מספיק,  זמן  ולאורך  מסוימת  שבתדירות 
לגרום לליקוי כרוני, שמערכת הריפוי הטבעית של 
הגוף אינה מסוגלת לרפא. דומה הדבר לטיפות מים 

הנוטפות על סלע עד היווצרות חור בסלע.

 התערבות סוכן הביטוח 
במצבים של פגיעה ביד

החול  שעון  מתחיל  אקוטית,  תאונה  של  בתרחיש 
לפעול ודרך ההתנהלות לאורך הזמן הינה קריטית 
מהפגיעה  ולמנוע  לנפגע  טובה  תוצאה  להשגת 
והוצאות  ולהסתבך, עם סבל רב למטופל  להמשיך 
ונשנים,  חוזרים  לטיפולים/ניתוחים  רבות  כספיות 

עד לשליטה על הפגיעה.

מכוס  ברמן  של  פציעה  אירוע  ניקח  דוגמה,  לצורך 
זכוכית שנשברה בידו. כתוצאה מחדירה של קצה חד 
דימום  דרך העור בבסיס האצבע, החל  זכוכית  של 
למיון.  או  חירום  למוקד  פנה  והנפגע  משמעותי 
הנפגע  שעות  כמה  ותוך  לתקתק  החל  הזמן  שעון 
חוזר לביתו עם תחבושת גדולה על היד, תפרים על 
העור ומכתב סיכום שמנחה אותו להחליף חבישות 
התפרים  של  והסרה  בקהילה  מעקב  ולהמשיך 
במהירות  טופלה  הפגיעה  לכאורה,  שבועיים.  בעוד 

וביעילות... האומנם?
המטופל פונה לקופת חולים לבקש תור לאורתופד. 
נאמר לו שהתור הקרוב הינו בעוד שלושה שבועות. 
להרגיש  החל  הוא  מהפציעה  יממה  שחלפה  לאחר 
״אצבע רדומה״, ״נימול״ וגם האצבע לא זזה כל כך 
טוב. טוב, הוא אומר לעצמו, הייתי אצל רופא שטיפל 
החבישה.  בגלל  או  בצקת  בגלל  כנראה  והכל  בי 
למעשה, קיימת אפשרות שמשהו התפספס בטיפול. 
חתך  בעור  משאירה  היא  אם  גם  מזכוכית,  פציעה 
קטנים  דם  בכלי  לפגוע  עשויה  מילימטרים,   5 של 

ורדה לבקוביץ עם ד"ר אלון קובו, 
מומחה לכירורגיית יד שניתח אותה

EFA EFP

ישראל על המפה 
בתכנון פיננסי

ניתוח מעמיק של מצב קיים, צרכים ומטרות, תכנון 
פריסת השקעות ומציאת פתרונות מותאמים 
למטרות התייחסות להיבטי מיסוי רלוונטים 

לפריסת הנכסים וסוגיהם ליווי מתמשך להתאמת 
התיק לשינויים ולתמורות בעולם

ההסמכה פותחת פתח לפעילות ושיתופי פעולה פיננסיים 
בכל העולם ואפשרות לעסוק בייעוץ השקעות באירופה

 תשאול לקוח ובחינת צרכים 
ורצונות, ניתוח תיק לקוח, התאמת 

תיק לקוח לצרכים ורצונות, 
התייחסות להיבטי מיסוי רלוונטיים, 

תכנון פרישה

European Financial
)EQF 6( Planner 

European Financial
)EQF 5( Adviser TM 
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◾ רם אמית

מערך הפצה, 
אתגרים והזדמנויות

לכאורה אין דבר טבעי יותר מאשר לתקוף את הרגולציה, שהיא בבחינת "מי הזיז את 
הגבינה שלי הרגולציה אינה אויב הסוכן, נהפוך הוא • וגם: שום מערך שיווק ישיר כיום, לא 

יכול לטפל בלקוח טיפול הוליסטי, לכן השיווק הישיר אינו מתחרה, המתחרים הממשיים הם 
סוכני ביטוח מקצוענים

על מנת להתמודד עם האתגרים הרגולטוריים, שפע 
הלקוח  אודות  המידע  היקף  החדשים,  המוצרים 
וכדומה, אין דרך אחרת מאשר שימוש בטכנולוגיות 
ניהול  על  מדובר  אלה.  למטרות  במיוחד  שפותחו 
נכון של מאגרי המידע, שימוש בסימולטורים, איחוד 
מידע בין המסלקה והר הביטוח למסד נתונים אחיד 

ומאוחד. 
ניצול נכון של הטכנולוגיה חוסך שעות עבודה רבות, 
הכנת  לשם  לרפרנטים  משימות  העברת  מאפשר 
תיקי לקוח, מאפשר לרפרנט לבנות אופציות שונות 

מנתוני לקוח לקראת פגישת עבודה עם לקוח.
טכנולוגיה נאותה מגבירה את יכולת ההידברות עם 
הלקוח על בסיס נתוני אמת ולא על בסיס גישוש או 

הנחות שביסוסן מוטל בספק.
כל אחד מהנושאים שהועלו כאן עד כה הם בעצם 
והנאמר  היקף  רחבי  עומק  למאמרי  פרקים  ראשי 
כאן מהווה גירוי בלבד להבנת הסביבה הנוכחית של 

סוכן הביטוח. 

ניצול הזדמנויות
מתוך המעט שנאמר עד כאן, ניתן כבר עתה להבין 

את ההזדמנויות שהעת הזו מציבה לפנינו.
לקוח  דומה  אין  ומלואו.  עולם  הוא  שלנו  לקוח  כל 
מצב  שונים,  הגילים  שונים,  הצרכים  ב'.  ללקוח  א' 
שונה,  פנוי  כסף  שונה,  הכנסה  שונה,  משפחתי 

נכסים שונים והתחייבויות שונות.
לטפל  יכול  לא  כיום,  ישיר  שיווק  מערך  שום 
עוסק  הישיר  השיווק  הוליסטי.  טיפול  בלקוח 
הישיר  השיווק  לטעמי  כך,  משום  בלבד.  במוצרים 
יתושי.  מטרד  הוא  הקיצוני  במקרה  מתחרה.  אינו 
מקצוענים.  ביטוח  סוכני  הם  הממשיים  המתחרים 
ואלה שעושים שימוש  אלה שלא מפסיקים ללמוד 

מושכל בכלים העומדים לרשותם.
ההזדמנויות ממוקדות בפגישה עם לקוח.

בפני  עומדים  משמעותיים,  קיומיים,  אתגרים  שני 
סוכני הביטוח שמשמעותם הישרדותם כסוכנים:

מפני  הגנה  זו  הרגולציה,  של  מוחלט  אימוץ   .1
עיצומים עד כדי אובדן רישיון.

בידול ממשי אל מול השיווק הישיר של חברות   .2
הביטוח, הן בתחום הביטוח האלמנטרי והן בתחום 
הביטוח הפנסיוני, קופות הגמל וקרנות ההשתלמות. 

וכן מול בתי ההשקעות.
הצד האחר במשוואה הוא ניצול ההזדמנויות. נשמע 

מוזר, אולם מימוש נכון מייצר הזדמנויות. 
על אלה וגם על אלה בהמשך.

משמעות הרגולציה
באשר לרגולציה, לכאורה אין דבר טבעי יותר מאשר 
"מי  בבחינת  היא  רגולציה  הרגולציה.  את  לתקוף 
הזיז את הגבינה שלי?". כבני אדם אנו שבויים של 
כוחו של הרגל. כל שינוי מיקום של חפץ, כל שינוי 
ועוד  טופס  של  במבנה  שינוי  כל  נסיעה,  במסלול 
ומחאה.  התנגדות  מייצרים  שינויים  וכהנה  כהנה 
לוקח מעט זמן ומסתבר לנו שהזזת החפץ נעשתה 
הטופס  יותר,  נכון  החדש  הנסיעה  מסלול  לטובה, 

יעיל ופשוט יותר.
שתי  אתן  הוא.  נהפוך  הסוכן,  אויב  אינה  הרגולציה 
שימוש  והשנייה  ההנמקה  מסמך  האחת  דוגמאות 

במסלקה הפנסיונית. 
כמעט כל סוכן הנשאל אם הוא משווק ומוכר ביטוח 
מה  זה  האם  חיובית.  תשובה  ייתן  צרכים  פי  על 
ההנמקה  מסמך  ויש.  יש  התשובה  בפועל?  שקורה 
ולנמק  קיים  מצב  ללקוח  לשקף  הסוכן  את  מחייב 
המלצות בין אם לשינוי או להוספת כיסויים. מהלך 
זה בפני עצמו מקדם את מאה אחוז סוכני הביטוח 
המלצות  ולהמליץ  הפנסיוני  בתחום  צרכים  לזהות 
מקצועיות. אין ספק שמסמך ההנמקה שעבר מאות 
את  קידם  מפקח  כחוזר  שיצא  עד  גיבוש  שעות 

הסוכנים מבחינה מקצועית.
או  מידע  לקבלת  הכוח  וייפוי  הפנסיונית  המסלקה 
ייפוי כוח מתמשך חוסכים לסוכן שעות וימים רבים 
מידע  קבלת  לשם  הביטוח  חברות  אחר  ריצה  של 
פנסיוניים מעודכנים שיש ללקוח. דבר  על מוצרים 
משימה  אתמול  היה  מאליו,  כמובן  היום  הנראה 
מלחמת  את  חיסלו  האחידים  הכוח  ייפויי  מייגעת. 

ההתשה שהתנהלה בין הסוכן לחברות. 
לתחרות  נחשף  הביטוח  סוכן  השני,  מהעבר 
הביטוח  סוכני  עמיתיו  מול  משמעותית  מקצועית 
שהמידע על לקוחותיהם זמין בעצם בפני כל סוכן. 
שימור התיק קיבל ומקבל מישנה חשיבות, ויכולת 

הלקוחות לקבל מידע מוצלב גדלה לאין שיעור.
עובר  הפרט,  ביטוח  גם  כמו  הפנסיוני,  הביטוח 
שינויים משמעותיים בקצב מדהים. בין אם מדובר 
בתכניות חדשות, שינוי בדמי ניהול, תמהילי השקעה 
שונים ומגוונים, הצפת השוק בבתי השקעות ושינויי 
חקיקה בתחום המס. לא כל אלה מחייבים את סוכן 
כפי  פוסקים.  בלתי  ולמידה  להשתלמויות  הביטוח 
שכבר נאמר כאן, התחרות על הידע היא בין סוכני 

הביטוח ובמפורש לא על ידי המשווקים הישירים.
נוסף  נדבך  נכנס  הפנסיוני  בביטוח  כשמדובר 
כל  פרישה.  בתכנון  רב  ידע  והוא  רבה  שחשיבותו 
שנדרש  מה  כל  בעבר  פרישה.  לגיל  מגיע  שכיר 
השאר  וכל   161 לטופס  לדאוג  היה  הסוכן  ידי  על 
הסתדר בתנועה. היום חובה להתייחס לפרמטרים 
ועוד.  מס  פריסת  מיסוי,  וקצבה,  הון  כמו  רבים 
קודם  שנים  של  הבחינה  זו  יותר,  וחשובה  אולם, 
לפרישה - לענות על השאלה אם הלקוח בבוא העת 

יוכל לפרוש בכבוד.

חשיבות הטכנולוגיה
קריטי  שלב  קיים  להזדמנויות,  אתייחס  בטרם 

מוקדם. השלב הוא טכנולוגיה! 
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ציר הפעילות האפקטיבי 
ביותר להשגת לקוחות חדשים 

וטיפוח לקוחות קיימים. 
עכשיו גם אצלך!

1. כל פגישה תקופתית עם לקוח קיים מזמנת שינוי 
ידי  על  חודשית  קצבה  הגדלת  קיימים.  במוצרים 
הלקוח  את  להביא  במגמה  פנויים  בכספים  שימוש 
של  במקרה  מוטבים  סעיף  שינוי  בכבוד.  לפרישה 
סיכונים  ומכירת  שיווק  מאפשר  המשפחה  הרחבת 

נוספים. 

2. ניצול הפגישה להמלצה לכתיבת צוואה. 

3. העשרת המידע אודות הלקוח ובני משפחתו על 
מנת לייצר קשר עם הדור השני.

בו,  בחינת שביעות הרצון של הלקוח מהטיפול   .4
לחזק נקודות חלשות ולהעצים נקודות חזקות.

5. לקוח מרוצה יכול בשמחה להיות שגריר להפניית 
שירות  קבלת  לשם  אחרים  משפחה  ובני  חברים 

מהסוכן. מה שצריך לעשות הוא לבקש זאת.

6. שינויים במוצרים, תעריפים משתנים ודמי ניהול 
הלקוח,  עם  לפגישה  מצוינות  סיבות  הם  משתנים 

שאם לא כן סוכן אחר יקדים ויקצור את הפירות.

7. עיבוד נכון של המידע מהמסלקה הפנסיונית והר 
הביטוח מאפשר תכנון פרישה בגיל צעיר יחסית, גיל 
שניתן לשפר פוזיציות לקראת פרישה הן במונחי הון 

או קצבה והן בתהליך נכון של תכנון מס.

8. ככל שהפגישה עם הלקוח יזומה על ידי הסוכן, 
תרומתה להזדמנויות גדולה יותר.

כאמור, כל הנאמר כאן הוא טיפה בים ההזדמנויות, 
אך יישום המעט הזה ידביר משמעותית את שימור 
יישמר  הסוכן  של  ועושרו  הסוכן  של  הביטוח  תיק 

ואף יגדל.
הייתה  חכם  סיני  לגורו  עתיק:  סיני  בסיפור  אסיים 
במשך שבע שנים קבוצת תלמידים שנפגשה אחת 
לשבוע לשמוע את תורתו ומשנתו. בקרב התלמידים 

אמר  המפגשים  שבאחד  ומתוחכם  חכם  צעיר  ישב 
הגורו  את  להכשיל  האפשרות  את  לו  שיש  לחבריו 
בשאלה אחת. שאלו, ומה השאלה? אמר, אני אחזיק 
בין שתי כפות ידי ציפור קטנה ואשאל את הגורו אם 
חיה היא או מתה? אם יאמר מתה אפתח את כפות 
אמית  חיה,  יגיד  ואם  הציפור  את  ואשחרר  הידיים 
את הציפור בין כפות ידי וכשאפתח הוא יראה ציפור 
מתה. החברים היו נסערים מחוכמתו של חבר וציפו 

למפגש הקרוב.
ביום המפגש שמעו התלמידים את משנתו של הגורו 
ובשלב השאלות קם הצעיר וביקש לשאול את הגורו 
את השאלה המתוכננת. וכך היה. "אדוני המאסטר, 
הציפור שבין כפות ידי חיה או מתה?".  הושלך הס 
לו  אמר  דקות  כמה  ולאחר  בתלמיד  בהה  והגורו 

"התשובה בידיך".

הכותב הינו CFP, מתכנן פיננסי מורשה ויועץ 
ביטוח בריאות וסיעוד ואובדן כושר עבודה

חשוב לדעת
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הלבנה החסרה
ולא רק של פינק פלויד

בעלי חברות בע"מ היו מופלים במשך שנים בכל הקשור 
להפרשות הפנסיוניות  • אז אפשר לעשות עכשיו כדי לקבל 

את הלבנה החסרה בחומת ההגנה הפנסיונית? 

זה הציטוט של סעיף המס: "קצבה ששילמה חברה 
בחברה  עובד  שהיה  למי   1 משנה  בפסקת  כאמור 
משכורתו  על  העולה  לקרובו  או  בה  שליטה  ובעל 
הממוצעת בתקופת עבודתו ומוכפלת ב-1.5% בשל 
סך  ממוצעת'  'משכורת  זו  בפסקה  עבודה  שנת  כל 
 2 בסעיף  כאמור  מעבודה  העובד  של  הכנסתו  כל 
בשנות  מחולק  שהוא  בחברה  עבודתו  במהלך   )2(

עבודתו בחברה". 

מה המשמעות של זה? 
קרש הצלה אמיתי לחלק מבעלי חברות בע"מ.

יש כאן אפשרות לקבלת קצבה חודשית מהמקורות 
של החברה לאחר שבעל בשליטה יפרוש.

מדובר על פתרון שלא יתאים לכל בעל חברה, בעיקר 
אם אין מקור כספי אמיתי שישלם לאורך זמן.

זכות  יתרות  עם  חברות  בעלי  זאת,  עם  יחד 
פאסיביים  נכסים  או  ממשיך  דור  או  משמעותיות 
לאורך  כקצבה  חודשיים  תשלומים  שמאפשרים 
ואני  שיהיה  צפוי  בלתי  חודשי  גיבוי  יקבלו  שנים, 

חוזר שוב לחלקם קרש הצלה.

אז מה עושים?
בשלב ראשון יש צורך לבצע תכנון פרישה בסיסי על 
מנת לקבל תמונת מצב פנסיונית מדויקת + בדיקת 

כדאיות ראשונית לתשלום הפנסיה התקציבית. 
במידת הצורך ובשיתוף רואה החשבון, מייצרים את 
המסמכים לקבלת הפנסיה התקציבית כולל הסכם 
מקצועית  דעת  חוות  לחברה,  השליטה  בעל  בין 
במאזן  רישום  לצורך  השאר  בין  אקטוארי  וחישוב 

החברה.
לסיום, מסתבר שהסקטור המקופח הזה, של בעלי 
השליטה, קיבל את הלבנה החסרה בחומת ההגנה 
פלויד  הפינק  של  הנושא  לשיר  בדומה  הפנסיונית 

מתחילת שנות ה-80 של המאה הקודמת.

הכותב הינו CFP, מנכ"ל קשת פיננסים וניהול 
פרישה

בשנת 1979 להקת פינק פלויד הוציאה את האלבום 
"עוד  שבו  המפורסם  השיר  עם  "החומה"  הידוע 

לבנה בחומה".
מדוע נזכרתי בזה ומה הקשר בין הלהקה האגדית 
תאזרו  שליטה.  בעלי   - שלנו  הכתבה  נושא  לבין 

בסבלנות ובהמשך תדעו...
מרץ 2020: הסגר הראשון בסדרה, עם ישראל בהלם.
שכירים,  ישראל:  במדינת  סקטורים  שלושה  ישנם 
פיצוי,  של  מבט  מנקודת  שליטה.  ובעלי  עצמאים 
קצר  זמן  העצמאים  מהיר,  מענה  קיבלו  השכירים 
הם  הכיסאות.  בין  נפלו  השליטה  בעלי  לאחריהם. 
אינם  הם  שכירים,  שהם  העובדה  שלמרות  גילו 

זכאים לדמי אבטלה. 
זאת אינה הפעם הראשונה שבעלי השליטה מופלים 
פי  על  מדובר  הרגילים.  השכירים  לעומת  לרעה 
יותר  בחלקן  כאלה,  חברות  אלף  ב-80  הערכות 
משותף בעל שליטה אחד. בשלב מאוחר יותר נושא 

הפיצוי על סגירת העסקים שלהם הגיע. 
היסטורית, בעלי השליטה מופלים לרעה כבר שנים 
איזה  סתם  לא  זה  פנסיוניות.  הפרשות  של  בנושא 

משהו קטנטן וחסר חשיבות.
רבה  במידה  תלוי  האדם  של  הפנסיוני  העתיד 
לחברות  אפשרו   2012 עד  לפנסיה.  שלו  בהפקדות 
להפקיד לפיצויים או לתגמולים סכום מזערי שבשיא 

הגיע לסכום חודשי של כ-1000שקלים לחודש. 
190, האופציה להפקיד לפיצויים  2012, תיקון  מאז 
חשבון  על  שקלים.    12,340 של  נוכחית  תקרה  עד 
על  לתגמולים   7.5% ובנוסף  לתגמולים   7% העובד 

חשבון המעסיק. שיפור דרמטי ללא ספק.

יחד עם זה חשוב להדגיש שתי עובדות:
1. חלק לא קטן מבעלי השליטה, וזאת סטטיסטיקה 
הפנסיוניות  התכניות  את  עדכנו  לא  שלי,  אישית 

שלהם גם היום. 
הפרישה,  לגיל  שסמוך  מי  שעבור  להבין  חשוב    .2
מה  לפי  הפקיד  השנים  שמרבית  העובדה 
שמתרגמות  שלו  בצבירות  פגע  ומוכר,  שמותר 
ושוב  גודל.  בסדרי  ממש  נמוכה  חודשית  לפנסיה 
 5,000 של  ממוצע  שלי:  האישית  מהסטטיסטיקה 

שקלים לחודש. 
בימים אלו, כאשר העובדה שהאדמה רעדה מתחת 
החיים  יסודות  כל  של  שינוי  כולל  וזה  לרגלינו 
 - והמגפה תפסה אותנו בהפתעה  גדלנו  שעליהם 
יותר את זכויותיו בכלל  חייב כל בעל עסק להבין 
ובמקרה של מה שאני מייצג: הזכויות הפנסיוניות.

מצטט,  ואני  הכנסה,  מס  לפקודת   190 תיקון 
של  מהמקורות  חודשית  קצבה  קבלת  מאפשר 

החברה בתנאים מסוימים. 

בימים אלו, כאשר העובדה שהאדמה 
רעדה מתחת לרגלינו וזה כולל שינוי 
של כל יסודות החיים שעליהם גדלנו 

והמגפה תפסה אותנו בהפתעה - חייב 
כל בעל עסק להבין יותר את זכויותיו

חשוב לדעת
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עולם הביטוח
     מתחבר בקרוב...

◾ עו"ד שלומי הדר

בשורה למבוטחים - סדר חדש 
בתביעות אובדן כושר עבודה

ביקורת של רשות שוק ההון העלתה כי דרך פעולתן של חברות הביטוח בהליך בירור 
תביעות אובדן כושר עבודה אינו מאוזן ומקשה על מימוש זכויות המבוטח • התיקון האחרון 

לחוזר יישוב תביעות אובדן כושר עבודה מצמצם את האפשרות לגחמות ולתשובות לא 
מנומקות ומעניק למבוטח את זכות הערעור

החוזר, בנוסף, מגדיל את מגוון הספקים הרפואיים, 
שעמם תעבוד חברת הביטוח ביישוב תביעות מסוג 
אותם  של  שכרם  לגבי  קריטריונים  נקבעו  ואף  זה, 
חוות  הטיית  את  לצמצם  שנועד  באופן  הספקים, 

דעתם לטובת חברת הביטוח.
החקירה  יכולות  את  מגביל  החוזר  כן,  כמו 
בתחום  כה  עד  נהוגות  שהיו  החקירה  וטקטיקות 
ובאופן שמצמצם שימוש לרעה בממצאים אלו כדי 

לדחות תביעות. 
ההנמקה  חובת  את  שאת  ביתר  החוזר  מפרט  עוד 
הרחבה החלה על חברת ביטוח כאשר היא מגיעה 
למסקנה לפיה יש לדחות את תביעת המבוטח, מה 
שמגביר את הבהירות והיכולת של המבוטח לכלכל 

את המשך צעדיו בין בעצמו ובין בסיוע משפטי.
בחינה מחודשת של מצבו הרפואי של המבוטח לא 
ממצא  יסוד  על  אלא  אוטומטי,  באופן  עוד  תיעשה 
חדש שמצביע על שינוי במצב הרפואי של המבוטח.

ביטוח  לעיל, רשות שוק ההון,  די בדגשים  לא  ואם 
שהוטלה  דיווח  בחובת  המעגל  את  סגרה  וחיסכון 
על חברות הביטוח, למסור מידע אחת לשנה לגבי 
במסגרתן.  המיושבות  עבודה  כושר  אובדן  תביעות 
יעילות  לגבי  מצב  תמונת  להציג  בכוחו  זה  מידע 
הצורך  ובמידת  במבוטחים  הטיפול  איכות  החוזר, 
יותר  טוב  שיגשימו  לתוספות  או  לתיקונים  להביא 

את העקרונות שבסעיף הסל. 
הינה כי כן, חוזר יישוב תביעות אובדן כושר עבודה 
מי  המבוטחים.  ציבור  עבור  בשורה  ספק  ללא  הוא 
הזכויות  מימוש  בתהליך  מבוטחים  ללוות  שמבקש 
מחויב בידע מקצועי הולם, שלא בא לידי ביטוי רק 
את  לתת  יש  מסמכים.  בהגשת  או  טפסים  במילוי 
יכול  זה  מסוג  בפוליסות  שהמחלוקות  לכך  הדעת 
שתהיינה על רקע רפואי או אז יש משקל רב לחוות 
דעת רפואיות. כמו כן, יכול שמחלוקות כאמור יהיו 
ובמקרים  ופרשנותן,  הפוליסה  הוראות  רקע  על 
לפסיקה  הפרשנות,  לכללי  רב  משקל  יש  הללו 

קודמת ולתקדימים מול חברות הביטוח השונות. 

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

הפרטיות בלשכת עורכי הדין

עבודה  כושר  אובדן  בעת  כי  חולק,  יימצא  לא 
ובחיי  המבוטח  בחיי  אדמה  רעידת  מתחוללת 
חיים  במציאות  מדובר  שולחנו.  על  הסמוכים  אלו 
במשפחה  העיקרי  המפרנס  לעתים  שבה  מורכבת 
ומעגלים  נפגעת  ההכנסה  לתפקד,  יכולת  מאבד 

שלמים מושפעים ונפגעים מכך. 
טובת  את  עיניה  לנגד  הרואה  למגמה  בהמשך 
המבוטח, נכנס לתוקפו בחודשים האחרונים תיקון 
וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  רשות  פרי  נוסף  לחוזר 
שנועד להיטיב עם המבוטחים – חוזר יישוב תביעות 

אובדן כושר עבודה )להלן: "החוזר"(.
נובעים   )7.3.2021( לחוזר  האחרון  והתיקון  החוזר 
ההון,  שוק  רשות  שערכה  עומק  ביקורת  מממצאי 
של  פעולתן  דרך  כי  העלתה,  ואשר  וחיסכון  ביטוח 
חברות הביטוח במסגרת הליך בירור תביעות אובדן 
כושר עבודה אינו מאוזן ומקשה על מימוש זכויותיו 
תחליף  יהווה  אשר  פיצוי,  לקבלת  המבוטח  של 
להכנסה מעבודה שהיה יכול לבצע אלמלא התאונה 
או המחלה, שבעקבותיהן נשללה יכולתו להשתכר.

והקשיים  מהבעיות  בחלק  לטפל  נועד  החוזר 
זכויותיהם  מימוש  בעת  מבוטחים  בהם  שנתקלים 
ותוך  עבודה  כושר  אובדן  מסוג  פוליסות  מכוח 
הרלבנטיים  המיוחסים  למאפיינים  התייחסות 

לטיפול בתביעות מסוג זה. 
"סעיף סל" בחוזר מחדד ומדגיש שוב את מושכלות 
במיטב  שרוכשים  מבוטחים  של  בציפייתם  היסוד 
שמבקשת  הרוח  ואת  ביטוח  פוליסות  כספם 
להשריש רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בנושאים 

רבים. 
בשל חשיבות סעיף הסל נביא אותו כלשונו:

"חברת ביטוח או כל הפועל מטעמה, יבררו ויישבו 
תביעת אובדן כושר עבודה, לרבות עריכת חוות דעת 
וחקירה לפי הוראות חוזר זה, בתום לב, בענייניות, 
ובאופן  בהוגנות  בשקיפות,  במקצועיות,  ביסודיות, 
שיביא ליישוב הגון ומהיר של התביעה ויצמצם, ככל 

הניתן, את הטרחה של המבוטח".
ומפורשת  כתובה  הוראה  יש  אם  בין  מעתה,  אמור 
חברות  מצד  הפעולות  את  לבחון  יש  לא,  אם  ובין 
פי  על  עבודה  כושר  אובדן  תביעות  בברור  הביטוח 

שורת העקרונות הנ"ל.

ואולם, החוזר לא מסתפק בסעיף סל ולהלן נתייחס 
לעיקריו, מבלי שיהיה בכך כדי לפטור את העוסקים 
כל  ולברר  להפנים  ללמוד,  בחוזר,  לעיין  במלאכה 

ספק העולה מחוזר זה. 
לכתוב  מפורשות  הביטוח  לחברות  מורה  החוזר 
בתביעות  הטיפול  בעת  אותן  המחייבים  כללים 
המוגשות אליהן, כאשר כללים של כל חברת ביטוח 
מהווים חלק בלתי נפרד מהפוליסות. נקבע עוד, כי 

לא יהיה בכללים אלו כדי לחייב את המבוטחים. 
כדי שכללים אלו לא יהיו מס שפתיים נקבע אף, כי 

הפרת כללים אלו עשויה לגרור עיצום כספי.
במועדים  הנוקב  זמנים  לוח  בנוסף  קובע  החוזר 
לגבי  בהם  לעמוד  הביטוח  חברות  את  המחייבים 
לשם  התביעה.  בירור  בתהליך  ופעולה  פעולה  כל 
ערים  להיות  התביעות  למגישי  ונכון  ראוי  כך, 
עם  הרלבנטיים  ובמועדים  מראש  להיערך  לכך, 
הגשת  שדרך  מנת  על  וזאת  הנחוצים,  המסמכים 
התביעה מטעמם לא תכשיל את בירור התביעה או 

תעכב את בירורה. 
החוזר קובע, כי על חברות הביטוח להכשיר עובדים 
בעלי ידע והבנה מקצועית לטיפול בתביעות מסוג זה.
בעת  לשקיפות  נוגע  מכך  פחות  לא  חשוב  דבר 
בחוזר  חיובים  של  שורה  הכוללת  המבוטח,  פניית 
להבהיר  במטרה  הביטוח,  חברות  על  המוטלים 
דרוש  מה   - בפנייתו  הטיפול  בתחילת  למבוטח 
ממנו ומהם זכויותיו בעת מימוש הזכויות שלו. אחת 
המסמכים  דרישת  את  מצמצת  למשל,  ההוראות 
כאשר  בלבד,  ברשותו  שמצויים  לאלו  הרפואיים 
במקביל  ניתנת  רפואית  סודיות  ויתור  על  חתימה 
חברת  ידי  על  המקיף  הבירור  מתאפשר  ובכך 
הביטוח, מבלי להכביד יתר על המידה על המבוטח.

הכושר  לאי  נוגע  זה  בחוזר  וחשוב  נוסף  עניין 
מעתה  הביטוח  חברות  את  המחייב  התעסוקתי 
להישען על חוות דעת רופא בעת דחיית תביעה ותוך 
התייחסות עניינית לחוות דעת מטעם המבוטח או 

קביעות של ביטוח לאומי. 
הינה כי כן, מצטמצמת האפשרות לגחמות ולתשובות 

לא מנומקות המותירות את המבוטח בערפל. 
הזכות  החוזר  מכוח  המבוטח  בפני  עומדת  עוד 

לערער על החלטות רפואיות. 

הזווית המשפטית
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עולם הביטוח
     מתחבר בקרוב...
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◾ עו"ד רועי גאליס

בעל מניות מיעוט בחברה פרטית וסבור שמקפחים אותך? 
בית המשפט יכול לכפות היפרדות בתנאים המתאימים

בית המשפט העליון קיבל ערעור בו נקבע, כי העובדות מצביעות על קיומו של קיפוח 
המיעוט, כאשר נמצא שיש צורך לתקן את קיפוח בעלי מניות המיעוט בחברה פרטית, 
באמצעות התמחרות - וזאת בזמן שההסדר למכירת מניות שנקבע בתקנון החברה, 

לא מנע הענקת סעד זה לאחר שהוכח הקיפוח 

הוא סעד של הפרדת כוחות, כאשר המתווה שנקבע 
רגיל  עסקים  למהלך  נועד  מניות  למכירת  בתקנון 
הרוב,  ידי  על  המיעוט  קיפוח  של  למצב  ולא  והוגן, 
יעיל  לפתרון  תביא  התמחרות  רק  אלו,  ובנסיבות 
המניות  בעלי  בין  נתגלע  אשר  הסכסוך  של  והוגן 

בחברה.  
החברה  מניות  מכלל  הנוספים  ל-7%  הנוגע  בכל 
למחסום  הוביל  לא  צירופם  אי  כי  היתר,  בין  נטען, 
כלל,  הועלתה  לא  זו  וטענה  להתמחרות  כלשהו 
לה,  הטוענים  על  היה  מועלית,  הייתה  אילו  כאשר 
מניות  בעלי  את  לאתר  החובה  החברה,  על  ובפרט 
מניות  בעלי  בידי  אין  וממילא  להליך,  ולצרפם  אלו 
המיעוט כל אפשרות לזהות ולאתר את אותם בעלי 
הרוב  מניות  בעלי  של  סירובם  בשל  וזאת  מניות, 
כאשר  העדכני,  המניות  בעלי  מרשם  את  לחשוף 
רשימת בעלי המניות שהוצגה בנסח החברה חסרה.

סיכום והחלטת בית המשפט העליון
כי הלכה היא שקיפוח  בית המשפט העליון הזכיר, 
באינטרס  פגיעה  של  במקרים  מתגבש  המיעוט 
מבוסס או בציפייה לגיטימית של בעל מניות בחברה, 
ובענייננו כך נמצא, ולכן יש לפעול להסרת הקיפוח 
ולהפרדת כוחות בחברה. נקבע, כי מציאות עגומה 
זו קיימת זה למעלה מ-15 שנה, ואופק לשינוי – אין. 
לכך  מניות המיעוט  בעלי  לציפיות הלגיטימיות של 
שהחברה תתפקד, תפיק רווחים ותשתפן ברווחים 
אלו אין אפוא שום אפשרות מעשית להתממש, ולכן 
נקבע, כי יש להפעיל את סעד ההתמחרות, כפתרון 
מיטבי, והפעלת מנגנון BMBY מתאים, תוך שנקבע 
כי בעלי 7% מהמניות אינם יכולים לשמש כמחסום 
להתמחרות בעת הסרת קיפוח. בקביעתו זו מבהיר 
בית המשפט, כי יש לעשות סוף לקיפוח בעלי מניות 

בחברה, וטוב שכך. 
נ'  קרדוש-סאלם  אסעד  ראג'דה   4588/19 ע"א 

חברת קרדוש ושות' בע"מ )פורסם ביום 20.4.21(. 

הכותב הינו שותף במשרד עו"ד בן חיים, כהן, 
גאליס, ומתמחה בליטיגציה וביטוח

חניון בלתי מורשה 
היא  יותר.  טובים  ימים  ידעה  ושות'  קרדוש  חברת 
על  ונוהלה   1949 בשנת  משפחתית  כחברה  נוסדה 
חילקו  האחים  קרדוש.  לבית  אחים  שלושה  ידי 
זכויות  לרבות  בחברה,  הזכויות  מכלול  את  ביניהם 
הניהול, שווה בשווה. החברה עסקה בייצור ובשיווק 
של קרח ומשקאות קלים – פעילות שבוצעה משטח 
מ"ר   2,341 של  בהיקף  שבבעלותה,  המקרקעין 

במרכז העיר נצרת )"החברה", "המקרקעין"(. 
2001, צלעות המשולש שהחזיק את החברה  בשנת 
אמון  ומשברי  מחלוקות  בעקבות  להתפרק  החלו 
להליכים  נגררה  החברה  המניות.  בעלי  בין  חריפים 
משפטיים ונכנסה לקיפאון ולשיתוק מסחרי כמעט 
קרח  ולשווק  לייצר  הפסיקה  החברה  מוחלט. 
חניון  במקרקעין  להפעיל  והתחילה  ומשקאות 
הכנסות  על  דיווחה  שהחברה  תוך  מורשה,  בלתי 
וישיבות  כלליות  אספות  החניון;  מהפעלת  זעומות 
לא  לחברה  חשבון  רואה  כונסו;  לא  דירקטוריון 
החשבון  רואה  דוחות  ארוכות;  שנים  במשך  מונה 
למעלה  המס  לרשויות  הוגשו  לא  החברה  של 
באמצעות  בנק  חשבון  ללא  פעלה  החברה  מעשור; 
שלא  למרות  ניכרים  חובות  וצברה  מזומן,  כסף 
מפרת  כחברה  סומנה  החברה  עובדים;  העסיקה 
חוק אצל רשם החברות; פעולות התיקון אשר נעשו 
בחברה אחרי הגשת תביעתו של המיעוט לא הביאו 
להחייאתה כחברה מתפקדת ונמצא בבית המשפט 

המחוזי, כי פעולות אלה נעשו אך למראית עין. 

קיפוח המיעוט 
המחדלים הנ"ל נזקפו לחובתו של הרוב אשר החזיק 
בית  בידיו את השליטה בחברה.   – ועודנו מחזיק   –
נטולת   - כי התנהלות הרוב  המשפט המחוזי קבע, 
ומוסיפים  נגרמו,  אשר  הפסדים  ורוויית  שקיפות 
לחברה,  אנושה  פגיעה  מסבה   – לחברה  להיגרם, 
של  הבסיסי  הכלכלי  לאינטרס  מכך  יוצא  וכפועל 
ובית  מאליה  מתבקשת  הייתה  זו  קביעה  המיעוט. 

המשפט העליון לא התערב בה. 
על יסוד כך קבע בית המשפט המחוזי, כי התנהלות 

קביעה  המיעוט.  קיפוח  כדי  מגיעה  בחברה  הרוב 
את  להסיר  שבכוחם  הסעדים  לבחינת  הובילה  זו 
זו בחן בית המשפט שני  קיפוח המיעוט, ובמסגרת 
ידי בעלי מניות המיעוט  סעדים אשר התבקשו על 
התמחרות  העליון:  המשפט  לבית  שהגישו  בערעור 
בדרך של מנגנון )BMBY )Buy me, Buy you; וכן, 

כסעד חלופי, פירוק החברה. 

זכות סירוב ראשונה
כי  נקבע,  להתמחרות  ובאשר  נזנח  הפירוק  סעד 
סעד  למיעוט  להעניק  מקום  אין  העניין  בנסיבות 
זה – וזאת משני טעמים: )1( קיומם של בעלי מניות 
ממניותיה  בכ-7%  מחזיקים  אשר  בחברה,  נוספים 
שנקבע  המנגנון   )2( לתביעה;  צורפו  לא  ואשר 
בתקנון החברה המקנה זכות-סירוב ראשונה לבעלי 
 – מניה  של  מכירה  לכל  ביחס  הקיימים  המניות 
לפני הגשת  ידי המיעוט  על  לא מוצה  מסלול אשר 
היה  כי  נקבע,  ולפיכך  נטען,  קיפוח  בגין  התביעה 
המניות  מכירת  של  ההליכים  את  תחילה  למצות 
הצעה  הכוללים  בתקנון,  הקבועה  לדרך  בהתאם 
לרכוש את מניות המיעוט על ידי יתר בעלי המניות 
בחברה, כאשר היה ומכירת מניות המיעוט בדרך זו 

לא תצלח, תעמוד עילת הקיפוח במלואה. 

חברה משפחתית הפועלת כשותפות
קיפוח  של  בקיומו  המכירות   – אלו  קביעות  כנגד 
מיידי  סעד  מהענקת  נמנעות  אך  בחברה,  המיעוט 

להסרתו – הוגש ערעור לבית המשפט העליון. 
בעלי מניות המיעוט טענו, כי בית המשפט המחוזי 
פורמליים-תקנוניים  בטעמים  בהיאחזו  שגה 
ובהתעלמו מארגז הכלים העשיר שהמחוקק העניק 
המיעוט  קיפוח  של  תיקונו  לשם  המשפט  לבתי 
קיפוח  משהוכח  כאשר  וצודק,  מהיר  יעיל,  באופן 
סעד  להעניק  המשפט  בית  היה  חייב  המיעוט, 
שמסיר את הקיפוח. כמו כן, נטען בנוסף, כי הסעד 
הנכון למקרה זה, בו מדובר בחברה משפחתית אשר 
פועלת כמעין שותפות כשנכסה היחיד הוא מגרש – 

הזווית המשפטית
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ההשקעה מיועדת למשקיעים מסווגים בלבד. אין באמור לעיל משום הצעה או מכירה לציבור. ההשקעה בקרן טומנת בחובה 
סיכויים, כמו גם סיכונים בקשר עם כספי ההשקעה. הצעת ההשקעה בקרן למשקיעים ממדינת ישראל הינה על בסיס פטור 
1968. ההשקעה וכל חומר פרסומי אודותיה לא אושרו על ידי רשות ניירות ערך בישראל.  לפי חוק ניירות ערך, התשכ"ח – 

ביטוח ופיננסים

קרן אלטרנטיב המגן להשקעות 
בחוב מגובה נדל"ן במערב אירופה

אחרי שהצלחנו בארצות הברית 
הגיע הזמן לעשות את זה במערב אירופה

EU הראל פיננסים אלטרנטיב המגן אירופה

הראל פיננסים אלטרנטיב המגן

הראל פיננסים אלטרנטיב מציגה 2 קרנות אשראי לא סחיר לנדל"ן במערב 
אירופה וארה"ב. מתמחות בהעמדת חוב למימון רכישה או מימון מחדש של 

נדל"ן עסקי

מעוניינים לשמוע עוד? 
מחכים לכם בטלפון: 03-7546099

 מערב
אירופה

ארה“ב
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ודאו שהלקוחות שלכם יודעים
איפה הפנסיה שלהם

דאגו לעתיד לקוחותיכם וצרפו אותם לקרן הפנסיה של אלטשולר שחם
מקום ראשון בתשואות ב-5 השנים האחרונות במסלולים תלויי גיל*

*הנתונים לקוחים מתוך אתר "פנסיה נט" של רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון ומתייחסים לתשואה נומינלית 
ברוטו מצטברת לתקופה שמיום 1.5.2016 ועד ליום 30.4.2021 )כולה( של קרן הפנסיה המקיפה של החברה
במסלולים תלויי גיל עד גיל 60 בהשוואה לכל קרנות הפנסיה המקיפות במסלולים תלויי גיל עד גיל 60 בשוק בתקופה 
זו. אין באמור תחליף לייעוץ ו/או שיווק פנסיוני אישי המותאם לצורכי או התחייבות להשגת תשואה או דירוג דומה.
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