
רץ למרחקים ארוכים
ליאור רוזנפלד נכנס לתפקיד 

נשיא לשכת סוכני הביטוח ופורס 
את היעדים ל-4 השנים הבאות 

ברירה או מחדל?
שנה ראשונה לרפורמה שנולדה 
כדי לשנות את השוק הפנסיוני. 

האם אכן כך קרה? 

חשבון )בריאות( נפש
בין האלימות נגד הצוותים 

הרפואיים למשבר הביטוחים 
הסיעודיים. זו הייתה 2017 

העתיד כבר כאן
רק התגייסות כלל ארגונית 

תאפשר התמודדות אמיתית עם 
איומי הסייבר  06152034

מסמנים מטרותמסכמים תמורות2018
 מגזין מיוחד לרגל השנה החדשה

ביטוח, פנסיה ופיננסים  | גיליון דיגיטלי לרגל השנה החדשה | ינואר 2018



info@anet.co.il  |  03-9076000 לפרטים נוספים

עולם הביטוח
בכף ידך

דוחות, חוזרים והנחיות, פסקי דין ועוד...

גישה לפורטל עדיף

ניוזלטר יומימרכז את אירועי היום

שירות מבזקים בנושאים 

ותחומים על פי בחירה
עדיף עכשיו

אשר על סדר היוםמרחיב ומעמיק נושאים 

שבועון עדיף
איתור מידע מקצועי

מומחים עונים על שאלות מקצועיות שלכם

מרכז מומחים משיבים

הנחות והטבות 

על כל מוצרי עדיף



3  |    |  גיליון דיגיטלי לרגל השנה החדשה

ת
רו

שו
 ה

בין
ה 

ור
מתחילים הכי מהר ומגבירים את הקצבק

שנת 2017 זה אך הסתיימה ואין ספק כי כמו קודמותיה, הייתה זו שנה מלאת רפורמות, שינויים, פיתוחים 
שינויים,  עברה  המחדל  ברירת  קרן  רפורמת  הניהול,  מדמי  הופרד  הביטוח  סוכני  תגמול  והתפתחויות. 
פוליסות אבדן כושר עבודה הישנות נאסרו לשיווק ופוליסות חדשנות נכנסו במקומן, רפורמות משמעותיות 
בתחום נזקי המים וביטוח הנסיעות לחו"ל, תכנית הסיעוד הלאומית והחזון הדיגיטלי של רשות שוק ההון 

שקורם עור וגידים, וכל אלו הם רק דוגמאות על קצה המזלג.

כחלק מההכנות למגזין זה פרסמנו 'קול קורא' לפעילים בענף, בו ביקשנו לסכם את 2017 ולסמן מטרות 
לקראת 2018. ההיענות מקרב נציגי השחקנים השונים הייתה רבה והקיפה נושאים שונים ומגוונים, המעידים 
כי אכן הייתה זו שנה רבת עשייה, וכי השנה המתחילה בימים אלו צפויה להיות לא פחות מאתגרת ומרתקת. 

העבודה  תכניות  על  עובדים  ברשות  "אנחנו  כך.  על  הצהירה  סלינגר,  דורית  הביטוח,  על  המפקחת  גם 
ל-2018 ורשימת המטלות נראית לא פחותה מזו של 2017", היא אמרה לאחרונה והזכירה כי לצד התמקדות 
הפיננסים  השירותים  והוא  פיקוח  של  חדש  סקטור  הצטרף  לרשות  המבוטחים,  של  עניינם  על  בשמירה 

המוסדרים – נותני אשראי שאינם בנקים.

דבריה של המפקחת קנו אחיזה במציאות מהר מהצפוי, כשכבר ביום הראשון של 2018 פרסמה רשות שוק 
ההון רשימה שכללה לא פחות מ-18 טיוטות, חוזרים ותיקונים, הנוגעים בכל התחומים המפוקחים על ידה.

בגופים המוסדיים לא ממתינים לרפורמות שיגיעו מלמעלה וממשיכים להיערך מבעוד מועד. שתי חברות 
לתחומי  כניסה  חדשים,  ואגפים  חטיבות  הקמת  שכלל  ארגון  רה  לערוך  החדשה  השנה  כניסת  את  ניצלו 

פעילות אחרים ומינוי אנשי מקצוע שיובילו ויטמיעו את השינויים. 

בלשכת סוכני הביטוח החלה לעבוד ההנהגה החדשה, וגם היא יצרה ועדות חדשות אשר יתאימו את סוכני 
הביטוח לתמורות בשוק ולעתיד הקרוב והרחוק. על כך תוכלו לקרוא בריאיון מיוחד עם נשיא לשכת סוכני 

הביטוח החדש, ליאור רוזנפלד. 

גם אנחנו בעדיף נערכנו ל-2018. ערכנו שינויים מבניים במסגרתם עופר נוריאל סיים את תפקידו כעורך 
הראשי לאחר כמעט 20 שנים. עופר ימשיך בתפקידו כמו"ל וכמנכ"ל, במקביל לניהול המרקטפרו – המערכת 
של  החיים  איכות  את  ותשפר  המניעה  תחום  את  תקדם  קדימה,  הביטוח  סוכני  את  שתזניק  הדיגיטלית 

לקוחות הקצה של הענף – הציבור הרחב. 

אנחנו בעדיף נמשיך להביא לכם את המידע העדכני והמקצועי ביותר גם ב-2018, כפי שעשינו עד עתה, 
לשמוע את כל הפעילים ולהשמיע את עמדתם.

בברכת שנה אזרחית טובה וקריאה מהנה,

רועי ויינברגר
עורך ראשי
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יוצא לדרך חדשה
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ארנקו של סוכן הביטוח /  יום טוב אבדי 

2018: ריצת המרתון של סוכני הביטוח /  גילי ראובני, גיליה משולם
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  clalcollege@clal-ins.co.il  לפרטים ולהרשמה ניתן לפנות למייל שכתובתו 
או למפ"ע כלל ביטוח במרחב שלך

הדרכות מקצועיות בתחומי בריאות, חא”ט, פיננסים וביטוח כללי.
הרצאות העשרה בנושאים: תביעות וחיתום, חלופות פנסיוניות, 

פרישה ומיסוי, רגולציה ועוד.
סדנאות בתחום שיווק ומכירה.

הכשרות ייחודיות בתחום הדיגיטל.
הדרכות טכנולוגיות על מערכות החברה.

תכניות העשרה ייחודיות.
ונושאים רבים נוספים.

סוכנים/ות יקרים/ות

אנו שמחים להמשיך ולהפעיל עבורכם את מרכז ההדרכה 
הייעודי של כלל ביטוח גם בשנת 2018

כלל קולג'
פתיחת שנת ההדרכה בכלל ביטוח
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הנשיא החדש של לשכת סוכני הביטוח מסמן מטרות | תגמול הסוכן? "הגיע הזמן לתרגם לכסף את הידע של הסוכן. הלשכה 
תדריך את הסוכנים כיצד לגבות שכ"ט" | יחסים עם חברות הביטוח? "לא יכול להיות שהמבוטחים ישלמו להן בברוטו ועמלת הסוכן 

תיגזר מהנטו" | התנהלות מול הפיקוח? "הכל אישי. נקיים דיאלוג, מערכת יחסים של התייעצות וכבוד הדדי"

"אנחנו השחקנים הראשיים במגרש הביטוח,
ומבחינתי גם הבלעדיים"

מאת רועי ויינברגר ואילן פיש, מערכת עדיף

ליאור רוזנפלד יודע מה עליו לעשות בכל נושא וסוגיה, אבל בוחר להתייחס לתפקיד החדש 
ל-100  מאמין בתכנית  לא  "אני  כריצה למרחקים ארוכים.  סוכני הביטוח,  כנשיא לשכת  שלו 
ימים. בוחנים אותנו לאורך ציר הזמן ולא לאורך 100 ימים בלבד. גם לא הצבנו מטרות יומרניות 
ל-100 הימים הראשונים, אלא מטרות ריאליות. אני חושב שלאורך ארבע השנים הבאות אנחנו 
סוכני  את  ובעיקר  הלשכה  את  להביא  רוצים  אנחנו  לאן  יודעים  אנחנו  שלנו.  בעשייה  נימדד 

הביטוח", אומר רוזנפלד בריאיון לעדיף.
להתחבר  היו  בנובמבר  ב-22  לתפקיד  בחירתו  עם  לעצמו  סימן  שהוא  המידיות  המטרות 
מחדש לחברות הביטוח, לפעול מול הכנסת )"נעשות כבר כרגע פעולות שקטות שאני לא אפרט 
הפעילות  את  התקשורת.  בכלי  בהופעות  ולהרבות  הכספים"(  בוועדת  בעיקר  לנו,  שנוגעות 
בתקשורת הוא מכנה בשורה. "מאז הבחירות כמעט לא היה מקרה שבו הוזכרו סוכני הביטוח 
ונרגיל את כלי התקשורת, שאנחנו  ולא הייתה אמירה שלנו. אם נתמיד בקו הזה  בתקשורת 
נמצאים בכל מקום ואנחנו חייבים להגיב, זה יהפוך לשיטת עבודה שלהם. אין אייטם על סוכני 

ביטוח בלי תגובה של הלשכה".
זה חלק משינוי תדמית הסוכן?

תדמיתו  לשיפור  הביטוח,  סוכן  להעצמת  ועדה  מקימים  אנו  התדמית.  משיפור  חלק  "זה 
בתקשורת ובציבור. סוכני הביטוח עושים טוב, הם באמת שליחי מצווה. אז למה שיציירו אותנו 
לא נכון? אפשר לשנות את התדמית באמצעות הצפת סיפורים על העשייה שלנו, על מה שסוכני 
הביטוח מביאים ותורמים ללקוחות. הדוגמה הטובה ביותר לכך היא משבר הסיעוד. הוכח שוב 
מול שוקת  ביטוח מצא עצמו  סוכן  ביטוח סיעודי פרטי אצל  עשה  לכל ספק שמי שלא  מעל 

שבורה".
ואיך משנים את התדמית?

"נפעל גם בקמפיין מסודר מול גוף מסוים. סוכני הביטוח יופיעו בתקשורת, יסבירו על הסיוע 
ביטוח.  סוכן  צריך  מדוע  הוכחה  זו  פתרונות.  ויעניקו  המבוטחים  לצד  יעמדו  לציבור,  שלהם 

ובאור הזה אנחנו רוצים להאיר אותו בציבור".

פעילות דחופה מול חברות הביטוח
בצד המקצועי, רוזנפלד רואה בעבודה מול חברות הביטוח צורך דחוף. כך, למשל, בסוגיית 
הסירוב להעניק ביטוח מקיף לנהג שנרשמו בתיק הביטוח שלו שתי תביעות. אבל את נושא 
הקדמת העמלות ל-10 בכל חודש, הוא מגדיר "מאוד מאוד קריטי לסוכני ביטוח שהם במצב 
כלכלי לא פשוט". בעניין הזה, הוא מספר, כבר התקיימו פגישות עם מנכ"לים של חברות ביטוח. 

"הנושא הזה מאוד מהותי", מדגיש רוזנפלד.
התמודדות חשובה נוספת היא בנושא של עמלה ברוטו. "אני בטוח שנצליח. לא יכול להיות 
שהמבוטחים ישלמו לחברות הביטוח תשלום בברוטו ועמלת הסוכן תיגזר מהנטו. אם יש לסוכן 

אחוז מסוים, שזה יהיה אחוז מסוים ממה ששילם המבוטח. זה מקובל בכל בתחום במשק".
שמאוד  הזו  התופעה  את  למגר  "נפעל  הישיר.  השיווק  נושא  גם  עומד  הפרק  שעל  וכמובן 
בולטת", אומר רוזנפלד באופן נחרץ, "המוקדים צצים, לא רק בחברות הביטוח, כמו פטריות 
אחרי הגשם והם עושים נזק לכולם – לתדמית, לענף ולמבוטחים. יושבים מוקדנים שלא יודעים 

| עם ליאור רוזנפלד |

1 על 1
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מה הם מוכרים".
טווח  ארוך  מוצר  של  מכירה  "כל  לפיה  חוק  הצעת  לקדם  מבקש  הוא  כי  מספר  רוזנפלד 
שמחייבת פגישה פרונטלית לייעוץ, עם הסבר ועם ליווי למבוטח, לא תתבצע באמצעות מוקדן, 

אלא רק אחרי פגישה פרונטלית אחת לפחות עם בעל רישיון".
מה לגבי הרגולציה?

"ישנה 'טיוטת הפגישות' שתהפוך ביוני לחוזר והיא אבסורד. ההנהגה הקודמת של הלשכה 
פנתה בעניין זה לפיקוח וטרם התקבלה תשובה. לא יכול להיות שכל סוכן ביטוח יפגוש כל אחד 
ממבוטחיו פעם בשנה. זה לא ישים ולא הגיוני מבחינת הזמן. לסוכן ביטוח ממוצע, אפילו קטן, 
יש אלף לקוחות. הוא לא יכול לפגוש כל מבוטח פעם בשנה וגם לנסות לגדול ולצרף מבוטחים 

חדשים.
"הרי המפקחת מבקשת להיפגש עם המבוטח במקרים של הגדלת שכר, שינוי מקום עבודה, 
שינוי תעריפים. מסמך ההנמקה פותר את זה. ניתן לעשת את כל הפעולות האלה בשיחת טלפון 
מוקלטת, שיש לה תיעוד, שניתן להוכיח אותה לאחר מכן. לא צריך להניע את הרכב, לבזבז 
דלק, לנסוע שעה כדי לפגוש את המבוטח ולספק לו המידע. אפשר לעשות את זה בטלפון. זה 
לא נדרש מאף בעל מקצוע במשק. זה לא הגיוני. לא דורשים את זה מהמשווקים הישירים, לא 

מיועצי השקעות ולא מבעלי מקצוע אחרים. אז למה מסוכני הביטוח כן?".
איך אתה רואה את מערכת היחסים עם רשות שוק ההון?

במערכת  שהבטחנו  כפי  שותפים.  להיות  הזה,  בנושא  פועלים  וכבר  מתכוונים,  "אנחנו 
הבחירות, אנחנו מקימים ועדה מייעצת ליד המפקחת 

על הביטוח בכל הנושא של טיוטות וחוזרים בתחומי 
האלמנטרי, הבריאות והפנסיוני. אנחנו רוצים להיות 
דעתנו.  את  שישמעו  לפחות  או  בהחלטות  שותפים 
בפיקוח  שמישהו  ההוכחה  היא  הפגישות'  'טיוטת 
הטיוטה  שם,  נמצאים  היינו  אם  לשטח.  מחובר  לא 
הזו לא הייתה יוצאת. לא הגיוני לדרוש משהו בלתי 

אפשרי מסוכני הביטוח".
אתה חושב שהמפגשים האלה יקטינו את מספר 

הטיוטות והחוזרים?
"כמו כל דבר בחיים – הכל אישי. אני לא יודע אם 
נקיים  והטיוטות, אבל  יקטין את כמות החוזרים  זה 
כבוד  של  התייעצות,  של  יחסים  מערכת  דיאלוג, 
במגרש  ביותר  הראשיים  השחקנים  אנחנו  הדדי. 
גם  להיות  צריכים  ומבחינתי  הביטוח  ענף  של  הזה 

הבלעדיים. אז חייבים להתחשב בדעתנו".

המחסום הפסיכולוגי של הסוכנים
כאשר השיחה עם רוזנפלד עוברת לנושא תגמול הסוכן, הוא מזכיר את סעיף 19א. "זה סעיף 
שנולד בחטא. היום במיוחד הוכח שהסוכן חייב לקבל עמלה לצד שכר טרחה מהמבוטח. ביטול 

הסעיף יפתור את הבעיה הזו".
לדבריו, החוק צריך להשתנות כך שסוכן ביטוח ייחשב כיועץ. "הסוכן הוא לא חותמת גומי 
שמגיע ומחתים את המבוטח. כל מה שקשור לבדיקת הצרכים במסלקה, הוצאת מיידעים, ליווי 
המבוטח – יושב תחת ייעוץ. זאת מהות העבודה של הסוכן, ואם הוא מייעץ - הוא צריך לגבות 
נמוכה מחברת  יקבל עמלה  יתכן שבסוף תהליך הליווי של המבוטח, הסוכן  זה כסף. לא  על 
הביטוח. מי מחזיר לסוכן את הזמן הזה של הייעוץ, של הפגישות, של ההכנה, של הידע שלו? 
הסוכן מספק ידע למבוטח, וידע עולה כסף. בכל מקום משלמים על ידע. נפעל לביטול סעיף 

19א והפיכת הסוכן ליועץ".
נגעת בתגמול הסוכן, איך אתה רואה את הסוכן מתפתח בנושא זה בעתיד?

"ברגע שנבטל את סעיף 19א הסוכן יוכל לקבל עמלה מהמבוטח מבלי לוותר על עמלה גם 
מהמבוטח – ובכל הנוגע לתגמול מהמבוטח הרשות נתונה. הגיע הזמן לתרגם לכסף את הידע 
של הסוכן, את הרזומה שלו, את הקילומטראז' שלו בענף. זה קיים בכל הענפים. המבוטחים 
מוכנים לשלם, הם מודעים לחשיבות של סוכן הביטוח. אם פעם הייתה לנו בעיה לגבות, היום 
המבוטחים יודעים שסוכן הביטוח צריך לקבל תגמול. נכשיר את סוכני הביטוח ונלמד אותם 
'רוצה  ולומר  יש סוכני ביטוח שיש להם עדיין מחסום פסיכולוגי לפנות למבוטח  איך לבקש. 

אני'". 
ממה זה נובע?

"זה נובע מהעבר, מכוח ההרגל שרק היצרנים משלמים עמלות. זה גם נובע מכך שהכי קל 
לקבל את העמלה בהעברה בנקאית פעם בחודש. גם חלק מסוכני הביטוח לא מעריכים את 

ללמוד  צריכים  הם  פסיכולוגיים.  גורמים  אלה  טרחה.  שכר  לגבות  שיכולים  ככאלה  עצמם 
דיסקט  לשנות  צריכים  הביטוח  סוכני  הזה.  בנושא  אותם  נכשיר  ואנחנו  עצמם,  את  להעריך 
ולדעת 'אנחנו שווים'. שווים זה אומר שמותר לנו לגבות כסף. הלשכה תקיים הדרכות בנושא 
יקבלו  שבמסגרתו  הביטוח,  לסוכני  הדרכה  מערך  יוקם  בקרוב  ובסניפים.  במחוזות  הזה 

הסוכנים כלים איך לגשת למבוטח ולקבל כסף, לדרוש תשלום. זה בסדר גמור".
איך אתה רואה את עתיד הסוכן?

"סוכני ביטוח ולא כסיסמה – היו כאן, נמצאים כאן ויישארו. כל פעם מחדש אנחנו מקבלים 
הוכחה עד כמה צריך סוכני ביטוח, אם בנושא הפנסיה ועכשיו בנושא הביטוח הסיעודי. כשיש 
אירוע ביטוחי בתחום האלמנטרי בכל סדר גודל, סוכן הביטוח תמיד בולט שם. הציבור צריך 
בו  שבוצעה  מקום  בכל  הביטוח.  חברות  של  בתוצאות  גם  זה  את  ורואים  הביטוח  סוכני  את 
על  מכירה  בוצעה  שבו  מקום  בכל  מעמד.  החזיקה  הפוליסה  סוכן,  ידי  על  פרונטלית  מכירה 
גם במכירה באמצעות מוקדן בחברות הביטוח   - יותר  ידי מוקדן, המבוטח עבר חברה מהר 

מסורתיות".
עתיד הסוכן יישאר בתחום הביטוח בלבד? בקדנציה הקודמת קידמו את המניעה.

נפרד  בלתי  חלק  יהיה  זה  שם.  להיות  חייבים  אנחנו  מצוין.  דבר  זה  המניעה  כל  "קודם 
גם  פרישה,  כמתכנני  הסוכנים  להכשרת  גם  דגש  נשים  בלשכה  הביטוח.  סוכן  של  מתפקידו 
כמלווי המבוטח אחרי פרישתו לפנסיה. תפקידו של הסוכן לא יסתיים ברגע שהמבוטח יפרוש 

לפנסיה, אלא הסוכן ילווה אותו קדימה.
הכנסת  את  שיגדילו  מוצרים  הרבה  נפתח  "בנוסף, 
הסוכן, גם בתחום הסיעוד. הפתרון שהמדינה נתנה 
מוצרים  לפתח  אפשר  מספיק,  לא  הסיעוד  בתחום 
מוצרים  לפתח  גם  אפשר  הסיעוד,  בתחום  חדשים 

חדשים בתחום הסיכונים.
של  הכלכלי  ליועץ  לטעמי  יהפוך  הביטוח  "סוכן 
יכול להיכנס לתכנון פיננסי. כל מה  המשפחה. הוא 
משכנתאות  לייעוץ  המשפחה,  לכלכלת  שקשור 
שסוכני  דברים  מאוד  הרבה  יש  תאוצה,.  תופס   -
ייעלמו,  לא  הביטוח  סוכני  לעשות.  יכולים  הביטוח 

הם יתחזקו ונעשה את הכל שגם יתרבו".
השינוי  את  פרקטי  למישור  מעבירים  איך 

בתודעת הסוכן?
המכללה  חיזוק  חזק,  הדרכה  במערך  צורך  "יש 
לפיננסים וביטוח. אנחנו מתכוונים באמצעות המכללה 
להכשיר את סוכני הביטוח. אני חושב שזה יהיה עוד צינור משיכה גם לסוכני ביטוח שעדיין לא 
חברי לשכה - לבוא ולהתמקצע אצלנו במכללה ולהיות חברי לשכה. סוכני הביטוח יקבלו את 

כל הכלים במסגרת המכללה כדי להפוך לסוכני המחר.
"אנחנו מתכוונים לפתח בלשכה תחום 'פריצת דרך וחדשנות'. לתת לסוכנים כלים דיגיטליים 

עבור עצמם ועבור המבוטחים שלהם".

"נפעל לפתור את מרבית הבעיות של סוכני המגזר הערבי"
אחד הנושאים בהם התמקד רוזנפלד במערכת הבחירות היה הטיפול בקשיים עמם נתקלים 
ייחודיות שאי אפשר לטאטא מתחת לשטיח, כמו  הסוכנים במגזר הערבי. "למגזר יש בעיות 
בעיית תעודות ביטוח החובה. סוכני המגזר מודעים לכך שזו לא בעיה קלה. גם בלשכה יודעים 
הדרכה  באמצעות  זה  את  לפתור  אפשר  המגזר.  למבוטחי  בעייתית  תביעות  שכיחות  שיש 
לציבור, באמצעות שיתוף פעולה שלנו עם סוכני המגזר. ניתן דגש לסוכני המגזר ונפעל לפתור 

את מרבית הבעיות שהם סובלים מהן".
המגזר  נוספים  סקטורים  להעצים  מבקשת  אכן  החדשה  הלשכה  שהנהגת  הוא  הרושם 

הערבי, הנשים והצעירים. איך מעבירים זאת לפסים מעשיים?
הביטוח,  מסוכן  בשונה  עובדת  הממוצעת  הביטוח  סוכנת  נשים.  להעצמת  ועדה  "הקמנו 
מבחינת שעות העבודה, מבחינת ילדים שהיא מגדלת בנוסף, מבחינת היכולת שלה להתפתח 
כבעלת משפחה למול יכולות של סוכן ביטוח גבר, שהוא יותר פנוי. בכל הדברים האלה נטפל 

באמצעות הוועדה להעצמת נשים, להעצמת הסוכנות".
"לגבי הצעירים, אנחנו חייבים להצעיר את הענף ולהצעיר את הלשכה. לא נכנסים מספיק 
סוכני ביטוח לענף וגם רבים מסוכני הביטוח הצעירים עדיין לא חברי לשכה, כי הם לא ראו עד 
היום ערך מוסף ללשכה. הם יגיעו כאשר יראו הישגים ועשייה. סוכן ביטוח שישמע מחבר שלו 

"אנחנו מתכוונים להיות שותפים בענייני 
הרגולציה. כפי שהבטחנו במערכת הבחירות, 

אנחנו מקימים ועדה מייעצת ליד המפקחת על 
הביטוח בכל הנושא של טיוטות וחוזרים בתחומי 

האלמנטרי, הבריאות והפנסיוני. אנחנו רוצים 
להיות שותפים בהחלטות או לפחות שישמעו 

את דעתנו"
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על כנס מוצלח, ירצה בפעם הבאה להגיע.
"יש כבר שינוי. אם בעבר במועצה הארצית היו בממוצע ארבעה סוכנים צעירים עד גיל 45, 
במועצה הנוכחית יש כבר עשרה. אצל הנשים יש עלייה של פי שניים לעומת המועצות הקודמות. 
אז השינוי התחיל וזו רכבת שאסור לעצור אותה. כאשר סוכני ביטוח צעירים יהיו חברי לשכה, 
זה יעשה טוב להם ולנו כלשכה. זה יעשה להם טוב כי יש לנו איגוד מקצועי חזק, הם צריכים את 

הגיבוי שלנו ואת העזרה שלנו, במיוחד בשוק משתנה כמו שיש היום".

מדברים מהשטח
רוזנפלד מגיע מהשטח. מהסניפים ומהמחוזות. עכשיו, כאשר הוא עומד בראש הפירמידה, 
נשאלת השאלה אם הוא רואה אותם אחרת, במיוחד כשהתקנון החדש העניק לשטח כוח רב 
מאשר בעבר. "אני מתכוון להעצים את כוחם של יושבי ראש הסניפים. ליושבי ראש המחוזות 
כבר ניתן כוח באמצעות כניסה שלהם לוועד המנהל. יושבי ראש הסניפים הם הזרוע הביצועית 
של הלשכה, הם חלון הראווה שלה. ניתן לראשי הסניפים כלים להצליח עבור סוכני הביטוח 
שהם מייצגים. ראשי הסניפים הם הלשכה מבחינת ציבור הסוכנים הרחב, וככאלה הם צריכים 

לתת לסוכנים כלים והדרכות".
באשר להדרכות, רוזנפלד מציין כי מערך ההדרכות יגדל בקדנציה הנוכחית ומוסיף: "כבר 
נוסיף כנסים, לדוגמה כנס חוק ומשפט, כמו  הודענו שבנוסף לכנסים המסורתיים הארציים, 
זה שיזמתי במחוז הצפון. זה כנס מאוד חשוב. יופיעו בו עורכי דין מתחום הביטוח ומתחומים 

נוספת  דוגמה  הביטוח.  לסוכני  ידע  שיעניקו  אחרים, 
פתרונות  יקבלו  הסוכנים  שבו  טכנולוגיה  כנס  היא 

טכנולוגיים. 
ובמחוזות.  בסניפים  כמובן  תהיה  נוספת  פעילות 
ל-30-40  קטנים  בוקר  מפגשי  אוהב  מאוד  אני 
הסניפים.  לראשי  שאלות  מופנות  שבהם  סוכנים, 
ידע.  להעברת  שלנו  הצינור  הוא  סניף  ראש  יושב 
היועצים  גם  כך  לכל המחוזות,  יגיעו  הוועדות  ראשי 
למנות,  מתכוונים  שאנחנו  המחוזיים  המשפטיים 
והם יתנו פתרונות משפטיים לסוכני הביטוח. בנוסף, 
יועצים  רוצים  אנחנו  יועצים.  מערך  בלשכה  נשנה 

טובים, מהירים ונגישים שיתנו פתרונות".

תוקם ועדה מייעצת לנשיא
מערכת הבחירות האחרונה הייתה יצרית מאוד. מבחינתו 
המאבקים  הבחירות  תוצאות  שנודעו  ברגע  רוזנפלד,  של 
הפכו לנחלת העבר. "אין יותר מחנות. הלשכה היא לשכה 
לראות  ביקשו  הסוכנים  דברם.  את  אמרו  הסוכנים  אחת. 
הלשכה  בראש  לעמוד  גדולה  בזכות  ונבחרתי  שונה  גישה 
בערב  מכוונים.  אנחנו  ולשם  שונה,  אחר,  סגנון  ולהביא 
הבמה  מעל  הודעתי  זכייתי,  על  כשהודיעו  מיד  הבחירות, 

שאנחנו מתכוונים לחבק את כולם, לשתף את כולם".
חושב  אני  אחת,  לשכה  כבר  "אנחנו  מוסיף:  רוזנפלד 
הראשונה,  בישיבתה  זה  את  הוכיחה  הארצית  שהמועצה 
שאנחנו הולכים כגוף אחד. המטרה של כולם זהה: להוביל 
את סוכני הביטוח להצלחה. הודעתי את זה מיד וכבר מינינו 
המחנות.  בשני  בבחירות  שהיו  ומקצועיים  ראויים  אנשים 

אנשים טובים שמוכנים לתרום – יובילו".
צפוי  קודמים.  לשכה  נשיאי  של  מפגשים  היו  בעבר 

להיות מנגנון דומה?
חברים  שיהיו  לנשיא  מייעצת  ועדה  נקים  הקרוב  "בזמן 
בה נשיאים לשעבר בלשכה, מפקחים על הביטוח לשעבר 
מדנס  שוקי  כדוגמת  הביטוח,  בתחום  בולטים  ואישים 
וקובי צרפתי. אנשים שיש להם ערך מוסף לתרום לי כנשיא 
שזו  נכון  בדעתם.  להתחשב  ומתכוון  לשמוע  רוצה  ואני 
ועדה לא מחייבת, אבל טוב לשמוע קשת של דעות, לבצע 
שנוסיף  יתכן  בתחומם.  מובילים  מאנשים  מוחות  סיעור 
מנכ"לים לשעבר בחברות ביטוח כדי שנקבל גם את הצד 
על  להקפיד  מתכוון  ואני  מבורך  דבר  זה  היצרנים.  של 

ישיבה פעם בחודש וחצי-חודשיים, שבה נעלה את הסוגיות הבוערות בתחום. פניתי מיוזמתי 
לאורי צפריר שהתמודד מולי בבחירות והצעתי לו להצטרף לוועדה המייעצת הזאת כדי לקבל 

מניסיונו ומדעותיו".
הופתעת מעוצמת החיבוק שסוכני הביטוח מקבלים מהכנסת?

"לא הופתעתי. הייתי מאוד גאה בחיבוק הזה. זה לא סוד שסייעתי לנשיא הלשכה הקודם 
לחבר חברי כנסת ללשכה. אני יכול למנות לפחות חמישה-שישה חברי כנסת שחיברתי ללשכה 
בצורה ישירה. לא הופתעתי כי חברי הכנסת יודעים שסוכני הביטוח עושים טוב לציבור. הם 
מכירים בנחיצותם של סוכני הביטוח. הלובי הוא לא דבר אוטומטי. חברי הכנסת יודעים מתי 
ההצעות שלנו והדרישות שלנו הן לטובת הציבור, ובכל מקום שהיינו בו לטובת הציבור הם היו 

אתנו. אני חושב שגם הפוך - ביום שנייצג רק את עצמנו, נקבל תשובה שונה". 
שצפוי  מה  גם  זה  העליון.  המשפט  בבית  שנוהלו  מאבקים  כמה  היו  הקודמת  בקדנציה 

בקדנציה הנוכחית?
"בכל מקום שלא נקבל פתרון מהשחקנים האחרים, מהרגולציה ומחברות הביטוח, אנחנו 
בהחלט נשקול ערוצים אחרים. נבחרנו כדי לייצג את סוכני הביטוח, נבחרנו כדי להביא טוב 
נבין  שאנחנו  מקום  בכל  בזה.  מאמין  אני  לציבור.  בשורה  נושאי  הם  הביטוח  סוכני  לציבור. 
שלציבור נגרם עוול וגם לסוכני הביטוח נגרם עוול, ולא נקבל את הפתרונות הקונבנציונאליים - 
אנחנו נפנה לערוצים אחרים. אנחנו נשים את זה על השולחן. גם מול היצרנים. היצרנים צריכים 

לדעת שלסוכני הביטוח יהיו פתרונות.
מותר  מה  שמגדיר  העסקיים  בהגבלים  סעיף  "יש 
לנו לעשות כאיגוד של סוכני ביטוח. פנינו להגבלים 
מסוימות  פעולות  לבצע  לנו  להתיר  העסקיים 
שבעבר וגם כיום אסור לנו לעשות - שנוכל לייצג את 
לבטל  רוצים  אנחנו  הביטוח.  חברות  מול  הסוכנים 

את ההגבל העסקי הזה".
איפה תהיו אתה והלשכה בעוד ארבע שנים?

"במקום הרבה יותר טוב. אמרתי את זה כל הזמן 
שאני מתכוון להיות נשיא לשכת סוכני הביטוח הכי 
טוב שהיה מאז ומעולם ואני רוצה שהבא אחרי יהיה 
טוב ממני. אסייע לבא אחרי בעוד ארבע שנים להיות 

טוב ממני. זו המטרה. כולנו רוצים טוב".

"בכל מקום שלא נקבל פתרון מהשחקנים 
האחרים, מהרגולציה ומחברות הביטוח, אנחנו 
בהחלט נשקול ערוצים אחרים. נבחרנו כדי 
לייצג את סוכני הביטוח, נבחרנו כדי להביא 
טוב לציבור. סוכני הביטוח הם נושאי בשורה 

לציבור. אני מאמין בזה" 
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חיים לוי, שי לוי, יצחק ברוך, רונן ברוך, אברהם רקנטי, יצחק רקנטי, רפי רקנטי, דורון ראובני, מרין סיטון, אילן הר לב, יובל קלנברג, קובי וחלי חורין, מיכל חורין, שלמה אדרי, ליזה עוזרי, משה שפיגל, 
עדי אלמקיאס , אבי אקהוס, קובי צרפתי, רמי מסחרי, דרור קרני, שקד וילנצ'יק, אורי אראל , זיו אביבי, הדר פיינברג, דורון רוזנבלום, אורן כהן, ניר עובדיה, שי זוהר, מירה קוצינסקי, יוסי פרץ, נועם 
גולד, אלכס צ'רנומורדיק, ניר אלקבץ, עודד יערי, שלמה אפלר, דוד כהן, זאב שוחט, איילת יוסף, נפתלי קלמי, לירון קלמי . אורן איילון, גבי בריל, שלומי אדמוני, איילת לדרברג, חיליק לדרברג, יניב 
שוק, שני אוצקובסקי, גל הרמן, שגיא גונן, שי שפיר, עינב חזנוולד, גיא חזנוולד, יוסי בן צבי, רימון פרנקו, שייקה שחר, אלי שחר, ג'קי מושקטל, רמי פילברג, אלי לניר, יהורם ניצן, ניסים בן אדיבה, ישראל 
בין, אלי אמר, הדר רוזנמן, רחלי שבתאי, עזי שבתאי, קרן שמיר, עמית קינן, אורן מקובר, רז איילנברג, אמנון גור, צחי ברגר, שחר פילצר, אסף אלמקיאס, רועי בירון, אלירן הרשקו, יובל קציר, אביעד 
קוזליק, אפי שרצקי, יגאל שני, רוני שטרן, שלמה וינשטוק, יובל ארנון, רמי בן אשר, חיים גולדפוס, אבנר גולדפוס, רונן זילכה, אירית אהרוני, לינוי עסיס, עידן כץ, יוסי פרידמן, ברק אונגר, שאול מלי, 
איציק עוז, רמי דיין, ארול מלמן, ערן נמליך, אריה קלמנזון, שלמה פלס, שלומי אלברג, אסף בנאי, עופר לוינגר, אורן אבני, בנצי קפלן, משה מגנאזי, מיכל ארדר לוין, ניר מלכה, רונן גלברט, גל מילר, 
ענת רפופורט, סרגיי אפריימוביץ, כהן דב, יוני מדג'ר, יוסי מנור, שי מנור, דב אמסלם, רון הלל, מיכאל זילברמן, אופיר רון, מרום עזוז, אמיתי שגב, ניסים ספן, מאיר בר מאיר, יואב דוידוב, איתי ורסנו, 
רם נבטי, אמנון אליה, רבין דוד, איציק גהן, יוגב מורד, ניתאי קרסין, איציק עציוני, אריה ארליך, תמיר קמינסקי, גדי לבון, דורון לייטנר, איציק קסיס, יגאל יפה, נח אשר, גיורא נדל, שמשון כהן, אריאל 
מונין, מוטי אוחיון, יורם זילברמן, שחר זילברמן, רן זילברמן, אלכס חרלמפ, ליאור קינן, נתן פרידמן, פיני רייך, ניר רייך, אודי שמיר, חדווה קבלו, שמוליק הורוביץ, אודי כץ, יואב שגב, רחמים אברהם, 
רונן בר, יואב בורשטיין, רונן אקוס, בועז הראל, גאולה הראל, נחום קופמן, אילייה שוורצמן, ינון אהרוני, ליאורה גוטליב, אבי אלימלך, רוני ליברמן, ענר אדרי, אבי ספורטה, ליאור דר, ליאון רוזנבאום, 
יעקב לחמי, איתמר לחמי, ששון מאנה, יעל גוטליב, אבי כספי, בלפור מור, רונית ליאור, שלומי גפן, מוטי מסקלצ'י, הניה ומיקי שיפוני, נתי אברהמי, שלומי טל, להט בר, יוסי חכמון, יוסי אביב, שי ורשר, 
עמית ארז, חיים שחר, יונה גופר, צביקה גופר, יוני בן יונה, רון ארבה, מיקי ממן, תירוש יוחאי, אפי בלום, זיו בלום, שלמה קרקסוני, עמית ריקון, ניסים פרץ, דוד לנדאו, יובל לנדאו, איתי קורץ, אלירן 
סימנה, גיל דואק, אסף פרינץ, שי גולדפרב, מיכאל סימניאן, יהורם הר נבו, אמיר אייזיק, מיכאל גורל, אריק שטיינגאוס, ירון משיח, דני פינסקי, רונן גווילי, סריקוב מאיר, סער סמילה, גלעד אפוטה, 
אביב רקדזון, בני רקדזון, בועז יחזקאל, יוסי גליבטר, אפרת פרי, דני רייך, אדיר קינן, אסף אשכנזי, שרון גרובר, אמיר אונגר, אלכסנדר גולדשטיין, יוסי כלפון, דוד כלפון, אודי שושני, עמית קמינסקי, ניר 
רון, יוסי ברונהיים, שאול מימון, אושרי ישעיהו, איציק סימן טוב, תמיר ינקוביץ, שלמה אייזיק, דובי שגב, אופיר דנה, ניר זילברברג, אייל מרכוס, מורן סיטון, אייבי פלד, אורנה רצון, מיקי פז, ארז רם, זיוה 
לוי, ראובן טיטואני, אתי בורנשטיין, אהרון בוצר, חיים לוי, שי לוי, יצחק ברוך, רונן ברוך, אברהם רקנטי, יצחק רקנטי, רפי רקנטי, דורון ראובני, מרין סיטון, אילן הר לב, יובל קלנברג, קובי וחלי חורין, 
מיכל חורין, שלמה אדרי, ליזה עוזרי, משה שפיגל, עדי אלמקיאס , אבי אקהוס, קובי צרפתי, רמי מסחרי, דרור קרני, שקד וילנצ'יק, אורי אראל , זיו אביבי, הדר פיינברג, דורון רוזנבלום, אורן כהן, ניר 
עובדיה, שי זוהר, מירה קוצינסקי, יוסי פרץ, נועם גולד, אלכס צ'רנומורדיק, ניר אלקבץ, עודד יערי, שלמה אפלר, דוד כהן, זאב שוחט, איילת יוסף, נפתלי קלמי, לירון קלמי . אורן איילון, גבי בריל, 
שלומי אדמוני, איילת לדרברג, חיליק לדרברג, יניב שוק, שני אוצקובסקי, גל הרמן, שגיא גונן, שי שפיר, עינב חזנוולד, גיא חזנוולד, יוסי בן צבי, רימון פרנקו, שייקה שחר, אלי שחר, ג'קי מושקטל, רמי 
פילברג, אלי לניר, יהורם ניצן, ניסים בן אדיבה, ישראל בין, אלי אמר, הדר רוזנמן, רחלי שבתאי, עזי שבתאי, קרן שמיר, עמית קינן, אורן מקובר, רז איילנברג, אמנון גור, צחי ברגר, שחר פילצר, אסף 
אלמקיאס, רועי בירון, אלירן הרשקו, יובל קציר, אביעד קוזליק, אפי שרצקי, יגאל שני, רוני שטרן, שלמה וינשטוק, יובל ארנון, רמי בן אשר, חיים גולדפוס, אבנר גולדפוס, רונן זילכה, אירית אהרוני, 
לינוי עסיס, עידן כץ, יוסי פרידמן, ברק אונגר, שאול מלי, איציק עוז, רמי דיין, ארול מלמן, ערן נמליך, אריה קלמנזון, שלמה פלס, שלומי אלברג, אסף בנאי, עופר לוינגר, אורן אבני, בנצי קפלן, משה 
מגנאזי, מיכל ארדר לוין, ניר מלכה, רונן גלברט, גל מילר, ענת רפופורט, סרגיי אפריימוביץ, כהן דב, יוני מדג'ר, יוסי מנור, שי מנור, דב אמסלם, רון הלל, מיכאל זילברמן, אופיר רון, מרום עזוז, אמיתי 
שגב, ניסים ספן, מאיר בר מאיר, יואב דוידוב, איתי ורסנו, רם נבטי, אמנון אליה, רבין דוד, איציק גהן, יוגב מורד, ניתאי קרסין, איציק עציוני, אריה ארליך, תמיר קמינסקי, גדי לבון, דורון לייטנר, איציק 
קסיס, יגאל יפה, נח אשר, גיורא נדל, שמשון כהן, אריאל מונין, מוטי אוחיון, יורם זילברמן, שחר זילברמן, רן זילברמן, אלכס חרלמפ, ליאור קינן, נתן פרידמן, פיני רייך, ניר רייך, אודי שמיר, חדווה קבלו, 
שמוליק הורוביץ, אודי כץ, יואב שגב, רחמים אברהם, רונן בר, יואב בורשטיין, רונן אקוס, בועז הראל, גאולה הראל, נחום קופמן, אילייה שוורצמן, ינון אהרוני, ליאורה גוטליב, אבי אלימלך, רוני ליברמן, 
ענר אדרי, אבי ספורטה, ליאור דר, ליאון רוזנבאום, יעקב לחמי, איתמר לחמי, ששון מאנה, יעל גוטליב, אבי כספי, בלפור מור, רונית ליאור, שלומי גפן, מוטי מסקלצ'י, הניה ומיקי שיפוני, נתי אברהמי, 
שלומי טל, להט בר, יוסי חכמון, יוסי אביב, שי ורשר, עמית ארז, חיים שחר, יונה גופר, צביקה גופר, יוני בן יונה, רון ארבה, מיקי ממן, תירוש יוחאי, אפי בלום, זיו בלום, שלמה קרקסוני, עמית ריקון, 
ניסים פרץ, דוד לנדאו, יובל לנדאו, איתי קורץ, אלירן סימנה, גיל דואק, אסף פרינץ, שי גולדפרב, מיכאל סימניאן, יהורם הר נבו, אמיר אייזיק, מיכאל גורל, אריק שטיינגאוס, ירון משיח, דני פינסקי, 
רונן גווילי, סריקוב מאיר, סער סמילה, גלעד אפוטה, אביב רקדזון, בני רקדזון, בועז יחזקאל, יוסי גליבטר, אפרת פרי, דני רייך, אדיר קינן, אסף אשכנזי, שרון גרובר, אמיר אונגר, אלכסנדר גולדשטיין, 
יוסי כלפון, דוד כלפון, אודי שושני, עמית קמינסקי, ניר רון, יוסי ברונהיים, שאול מימון, אושרי ישעיהו, איציק סימן טוב, תמיר ינקוביץ, שלמה אייזיק, דובי שגב, אופיר דנה, ניר זילברברג, אייל מרכוס, 
מורן סיטון, אייבי פלד, אורנה רצון, מיקי פז, ארז רם, זיוה לוי, ראובן טיטואני, אתי בורנשטיין, אהרון בוצר, חיים לוי, שי לוי, יצחק ברוך, רונן ברוך, אברהם רקנטי, יצחק רקנטי, רפי רקנטי, דורון ראובני, 
מרין סיטון, אילן הר לב, יובל קלנברג, קובי וחלי חורין, מיכל חורין, שלמה אדרי, ליזה עוזרי, משה שפיגל, עדי אלמקיאס , אבי אקהוס, קובי צרפתי, רמי מסחרי, דרור קרני, שקד וילנצ'יק, אורי אראל 
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הוא בנה וניהל את מחוז הצפון של סוכנות שחם והפך אותו 
לאימפריה | עכשיו, אחרי יותר מארבעה עשורים בשחם, 
אורי אזולאי יוצא לדרך חדשה ומאגד גופי ביטוח ייחודיים 

לשיתוף פעולה חברתי חדשני | "הסוכנים הצעירים צריכים 
להבין שיש אפשרויות גם להתפתחות אישית דרך הענף, 

צריך למצוא מישהו לסמוך עליו וללכת איתו"

"שיתוף פעולה הוא המוטו שלי, אני יושב עם סוכן צעיר
ומאפשר לו להגשים את החלום שלו"

1 על 1
| אזולאי  אורי  עם   |

מאת רועי ויינברגר, מערכת עדיף

בשנת 1976, כשהוא בחור צעיר בתחילת שנות ה-20 לחייו, הגיע אורי אזולאי לסוכנות שחם, 
יותר מארבעה עשורים לאחר מכן, כשהוא בתפקיד מנהל  אז סוכנות קטנה בתחילת דרכה. 
מחוז הצפון ומשנה למנכ"ל, אזולאי החליט שהוא עוזב את שחם ויוצא לדרך חדשה. "שחם היא 

מקום שבניתי ונבניתי בו, תוך שהייתי שותף לבניית החזון יחד עם חבריי", הוא מספר. 
מנטור  לי  היה  השלום  עליו  הירשפלד  ואמנון  שלי,  למאמן  והיה  אותי  קלט  שואן  "צביקה 
טובה,  עבודה  עשיתי  בחיפה.  ביטוח  כסוכן  התחלתי  ואני  ירושלים  את  ניהל  אמנון  ומאמן. 
הפעילות  את  למנף  כדי  מסוים,  לרף  מגיע  כשאתה  מאוד.   רבים  ללקוחות  הגנות  סיפקתי 
אתה צריך לשכפל את עצמך. ראיתי שמתוך הסוכנים שגייסתי יש מי שיודע לעשות מה שאני 
את  להם  שנתתי  שככל  גיליתי  למאמנים.  להיות   אותם  ואמנתי  להם  הצעתי  כמאמן,  עושה 
האפשרות לצמוח, כך צמחתי איתם. זו הדרך לבנות עסק - להעצים את היתרונות ולהשלים 

את החסרונות", אומר אזולאי.
והישגי  כי אזולאי התגלה כבר בתחילת דרכם המשותפת כסוכן נמרץ, פעיל  שואן משחזר 
מאוד. "זה אך היה טבעי שאורי יהפוך למאמן ומנהל. אורי הוא יזם באופיו ויודע ליזום מהלכים 

מחוץ לקופסה. הראש שלו תמיד מייצר חדשות".
ענף  ועל  שחם  על  רבות  שהשפיעו  האנשים  אחד  הוא  שנים.   36 במשך  אורי  את  "ליוויתי 
הביטוח בכלל. הילדים שלו נולדו בשחם, וכל המשפחה הייתה מעורה במפעל החיים שלו. עוד 

נכונו לו ימים יפים בהמשך", הוסיף מייסד שחם.
יותר מ-40  ממחוז שלא היה בו אף סוכן בשחם, אזולאי עוזב את מחוז הצפון כשזה מונה 
סוכנים, חלקם תאגידים שגדלו לממדים גדולים. "בניתי מחוז שהפך למחוז דגל מוביל בשחם, 
מורכב מהרבה מאוד שיתופי פעולה בין סוכניו וגם פורץ דרך בתחומים מגוונים", ציין מי שהחל 

כסוכן ביטוח מהשורה, הפך למאמן סוכנים וגידל דורות של סוכנים במהלך השנים.
גופי  יחד מספר  "אני מקדם הובלת תהליך שיחבר  יוצא לדרך חדשה.  עכשיו, כאמור, הוא 
סוכנויות  התאגדות  ליצור  מנת  על  בתחומו,  אחד  כל  וייחודיים,  שונים  משמעותיים,  ביטוח 
התהליך  של  המרכזי  המוטיב  וטכנולוגית.  מקצועית  חדשנית,  חברתית,  שתהיה  וסוכנים 
אחד  לכל  ויאפשר  החדש,  לעידן  יתאים  הפעולה  ששיתוף  מבטיח  ואני  אנושי',  ה'יתרון  הוא 
עור  אלו  בימים  קורם  הזה  המיזם  שלו.  היחסי  היתרון  את  באמצעותו  להעצים  מהשותפים 

וגידים, ולכן אני מעדיף שלא להרחיב עליו מעבר לכך", אמר אזולאי.

"מהאנשים המיוחדים שיש להם הזכות להיקרא דור המייסדים"
הן בשחם והן מחוצה לה הופתעו מהחלטתו. "אורי היה לאחד מעמודי התווך של החברה 
שנים רבות. אחד האנשים המיוחדים שיש להם הזכות להיקרא דור המייסדים", כתב מנכ"ל 
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שחם, ג'קי מושקטל, לעובדי הסוכנות. "דור המייסדים סלל לנו את הדרך ובנה לנו את שחם 
כמו שאנו מכירים אותה היום. בשנתיים האחרונות היה לי הכבוד לעבוד עם אורי ולהכיר אדם 

חרוץ, מסור, אופטימי ויצירתי בצורה יוצאת דופן", הוסיף מושקטל.
יהודה הללי, מנהל מחוז ירושלים בשחם, כתב לסוכני המחוז כי "לאורי שמורה זכות שיש 
רק למעטים בכך שהינו מייסד של מחוז, שזו מלאכת מרכבה מורכבת וסבוכה עם התמודדויות 
רבות, המצריכה דמיון, נחישות ואהבה לדבר. אנו בסניף ירושלים ראינו במחוז הצפון במשך 
וברוח  בריאה  גם להתפתחותנו, בתחרות  ועוצמתי, שתרם  גורם מתחרה שאפתני  כל השנים 
טובה. אורי היה ויישאר שחם ומשוכנע ששחם תלך אתו לכל מקום, והיחסים עם שחם, מנהליה 

וסוכניה יישמרו".  
"כל מי ששמע אמר לי שזו רעידת אדמה", סיפר אזולאי. "גם מחוץ לשחם. 'אורי', אומרים, 
הופך  אתה  ארוכה,  כזו  בתקופה  הסוכנות'.  של  והטפחות  והמסד  התווך  מעמודי  אחד  'הוא 
להיות חלק מהחברה. זו גם רעידת אדמה אישית עבורי. אני חש כי מיציתי את עצמי בשלב זה, 
ואני עוזב בצורה מאוד מכובדת ובהבנה עם מנכ"ל שחם, ג'קי מושקטל ויו"ר מועצת המנהלים 

בועז ליננברג", אמר אזולאי.
מה לדעתך מייחד את התקופה הארוכה שלך בשחם?

"אומרים שאני אחת מאושיות עולם הביטוח, והסיבה לכך היא שעשיתי גם למען אחרים ולא 
רק לעצמי. לעולם לא אחזיק מישהו כי זה משרת את האינטרסים שלי או של שחם, אלא רק 
את האינטרסים של הסוכן עצמו, ולראיה חלק מהסוכנים שגידלתי נמצאים היום בתפקידים 

בכירים במשק. 
"בנוסף, בשחם כולה ואני באופן אישי רואים חשיבות גדולה מאוד ביצירת שיתופי פעולה. 
טוב  אחד  אחר.  של  חולשתו  הוא  אחד  סוכן  של  חוזקתו  כי  אצלנו,  מוטו  הוא  פעולה  שיתוף 
ואני החוליה המקשרת ביניהם.  בתפעול, השני במכירות, אחד טוב באלמנטרי והשני בחיים, 

כמעט לכל סוכן בשחם יש שיתוף פעולה עם סוכן אחר, וכך נוצרת רשת בין הסוכנים". 
לאורך השנים הוא הוביל לא מעט פיתוחים בסוכנות. "כשהתרחשה רפורמת בכר, מצאתי 
שחשוב מאוד שסוכן ביטוח ידע ויבין בשוק ההון. צריך לזכור שסוכני הביטוח לא למדו בעבר 
את התחום ולכן יזמתי קורס ברמה אקדמית, במסגרתו למדו הסוכנים במשך שנה את התחום 

ואף נבחנו עליו", הוא מספר. 
"לי באופן אישי אין שום פחד להיכנס לעולמות חדשים. הקמתי את אקדמיק אינשורנס יחד 
יו"ר ארגון הסטודנטים – סוכנות ביטוח שנולדה בשותפות בין שחם, שגיא  עם אבי קאופמן, 
יוגב וארגון הסטודנטים לתארים גבוהים, כדי לתת להם מענה לצרכים הביטוחיים הייחודיים 

שלהם", הוא אומר. 

איכר, טייס, סוכן ביטוח
אזולאי, המתגורר במושב מגדים, מעיד על עצמו כי הוא איכר בהווייתו. "יש משפט ששגור 
אצלי. 'כשאתה נכנס לתחום חדש, עליך לנטוע עצים ולגדל לצדם גידולי שדה'. נטיעת עץ היא 
מבחינתי חזון ומטרה ארוכת טווח, כי את הפירות תראה רק בעוד מספר שנים. לצערי, ישנם 
אנשים שרק נוטעים ולא מצליחים לממש את הפרי, כי הם לא מייצרים תזרים שיחזיק אותם 
עד להבשלת הפרי. נכון להיות עם רגליים על הקרקע, לטעת עץ ולגדל לידו גידולי שדה עונתיים 
אשר יוצרים תזרים. השילוב בין השניים מאפשר להגשים את החזון. זה לא אומר שצריך לוותר 
על האופק, כי האופק מאפשר מימוש של משהו שנמצא בהוויה שלך. זה מה שעשיתי בעצמי, 

ואת זה הנחלתי ואני מנחיל לאחרים".
"המקצוע הזה אפשר לי לממש את עצמי לא רק בתחום העסקי אלא גם במישור האישי. 
אני  שבוע  ומדי  חובב  טייס  רישיון  הוצאתי  טייס.  להיות  כמו  פרטיים  חלומות  כמה  מימשתי 
להתפתח  אפשרויות  שיש  להבין  צריכים  הצעירים  הסוכנים  חברים.  עם  יחד  לשמים  ממריא 

במקצוע. צריך למצוא מישהו לסמוך עליו וללכת אתו". 

לגבי תפקידו של סוכן הביטוח, לאזולאי יש תפישה ברורה מאוד. "אני יושב עם סוכן בראשית 
דרכו וחושף את החלום שבו ומאפשר לו להביאו לידי מימוש בכוחותיו שלו. היות ולכל אחד יש 
חלום, מה שנחוץ להגשמתו הוא לפגוש במקום הנכון, בזמן הנכון ואת האדם הנכון שיאמין בו 
ויפתח לו פתח לממש את עצמו ואת הייעוד שלו", הוא הסביר והוסיף: "כל מי שנולד מרחם של 

אימא נולד לעולם של הזדמנויות".
כיצד מזהים פוטנציאל אצל סוכן ביטוח, וכיצד מביאים אותו לממש את הפוטנציאל?

או  גבר  "זה בדיוק הכישרון. אני הכשרתי סוכנים מהיום הראשון שלי. כאשר מגיעים אלי 
אישה צעירים, אני מנהל איתם שיחה, שואל מיהם, מה הם ולאן הם רוצים להגיע. זה לא ראיון. 
זו שיחה סמי פילוסופית כאשר במקביל אני מברר אם המועמד יכול לממש את עצמו בתחום 
שלנו. נכון, שיחה של שעה או שעתיים אינה מספיקה לברר את הכל, אבל אפשר לאחריה לדעת 
אם יש חיבור בין המועמד לבין הסוכנות. השיחה הראשונה היא כמו לידה של תינוק. הוא ייוולד 
טוב אם הוא ייוולד לעולם נכון. כך צריך ללוות סוכן בראשית דרכו. בשיחה הראשונה מדברים 

על צרכים ומטרות וכשרואים שהמועמד רוצה ומתאים - הוא מתחיל ללמוד ביטוח". 
מה לגבי יצירתיות וחדשנות? כיצד היא באה לידי ביטוי ועד כמה נותנים חופש לסוכנים?

"היות שהסוכנים הם עצמאים, צריך לתת להם את החופש המוחלט להביא עצמם לידי ביטוי, תוך 
שאתה, כמנהל ומאמן, נמצא לצדם ללמד, לאמן, ליצור אופקים חדשים לסוכן, להיות כתף ולקשר 
אותם אל מול חברת הביטוח במקרה הצורך. סוכן הביטוח הוא לא מכונה. יש ימים שהוא צריך 

מנטור או מישהו שישמע אותו. במקום שאין לך רב, אתה צריך לעשות לך רב. כך בנינו את שחם". 
"האם לאנשים רציניים, עם מנועים פנימיים, צריך לתת חופש? אני קטר שמוביל קטרים, 
63 פלוס,  כי כמה קרונות קטר יכול להוביל? אני מחפש אנשים עם תשוקה כמו שלי. אני בן 
ולהתחלה החדשה שלי אני מגיע עם תשוקה של ילד בן 17. אם אין באדם \התשוקה הזו, קשה 

מאוד לטעת בו את זה. אבל אם אני מזהה את זה, אני 100% שם עבורו", הוא אומר.
"להיות תקופה כה ארוכה בשחם היה אפשרי, כי כאן היה לי החופש להיות יצירתי ולהביא 
את עצמי לידי ביטוי, ליצור שינויים במקום שאני נמצא וכך כל פעם להתחיל מחדש. אין צורך 
לשנות מקום כדי להתחיל, אלא 'תיצור את המקום והריגושים החדשים באותו בית'. זה המתכון 

להיותי בשחם תקופה כה ארוכה".
במה שונה סוכן הביטוח כיום מסוכן העבר?

"סוכן הביטוח היום הוא משכיל. בעבר, סוכנים היו מגיעים במקרה, דרך חברים, וכך נכנסו 
סוכן  להיות  שבחר  מי  הוא  ביטוח  סוכן  כיום,  לו.  התאימו  שלא  אנשים  מאוד  הרבה  לתחום 
ביטוח והוא לומד כדי להיות סוכן ביטוח. בנוסף, הרגולציה, אף שהיא מקשה, יוצרת אפשרויות 
מייחס  אני  אנשים.  של  ובבריאות  בפנסיה  לעסוק  המתאימים  האנשים  את  מסננת  גם  אבל 
חשיבות של חרדת קודש לטיפול בלקוח שכן אנחנו עוסקים 'בדיני נפשות ושיני ממונות'. אין לי 
ספק שאנחנו בתקופה שתשנה את ענף הביטוח ותקפיץ אותו למקום שהוא אמור להיות בו". 

כיצד אתה רואה את עתידו של סוכן הביטוח?
"הסוכן חייב להיות אנושי, טכנולוגי ברמה מתקדמת מאוד ולבחור את התחום העיקרי שבו 
הוא טוב, תוך-כדי שיתופי פעולה עם אחרים המתמחים בתחומים אחרים. פעם זה היה אני 
שיתוף  את  ולמצוא  יודע  לא  אתה  ומה  יודע  אתה  מה  לדעת  היא  החוכמה  היום  עוד.  ואפסי 

הפעולה עם מי שמתמחה בו. אני את החיבורים האלה יודע לעשות". 
"סקטור נוסף שיש לסייע לו הוא סוכני הביטוח הוותיקים, שחשוב להשכיל לבנות עבורם 
את דור ההמשך שלהם על ידי קליטת אנשים צעירים, גם אם הם לא הבנים הביולוגים שלהם. 
חיבור כזה  ישמור על מפעל החיים של הסוכן הוותיק ויאפשר לו להמשיך להיות חלק משמעותי 
ודומיננטי בעסק שהוא בנה במו ידיו. ראיתי לא פעם שמנצלים את הדור הוותיק, אשר מתקשה 

עם הרגולציה והטכנולוגיה". 
"אני מאוד אופטימי בקשר לעתיד שוק הביטוח", מסכם אזולאי, "ואני חושב שכל עוד יש 
האיש  את  יצטרכו   - השקעות  ובתי  הביטוח  בחברות  ספקים  יש  עוד  וכל  וצרכים,  לקוחות 

שבתווך, שתפקידו לקשר בין הלקוח והצרכים שלו לבין הספקים".

"בתקופה כזו ארוכה, אתה הופך להיות חלק מהחברה. 
זו גם רעידת אדמה אישית עבורי. אני חש כי מיציתי 
את עצמי בשלב זה, ואני עוזב בצורה מאוד מכובדת 
ובהבנה עם מנכ"ל שחם, ג'קי מושקטל ויו"ר מועצת 

המנהלים בועז ליננברג"

"הסוכן חייב להיות אנושי, טכנולוגי ברמה מתקדמת 
מאוד ולבחור את התחום העיקרי שבו הוא טוב, תוך-
כדי שיתופי פעולה עם אחרים המתמחים בתחומים 

אחרים. פעם זה היה אני ואפסי עוד. היום החוכמה היא 
לדעת מה אתה יודע ומה אתה לא יודע ולמצוא את 

שיתוף הפעולה עם מי שמתמחה בו"
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 פרופסור זיו רייך, רואה חשבון

לקראת שנת 2018 מתוכננים מספר שינויים בביטוח הפנסיוני של כל אחד מהחוסכים.
החל מהשנה הקרובה יחויבו חברות הביטוח לשלוח לעמיתים בקופות גמל קטנות בעלות 
ערכי פדיון של עד 8,000 שקלים את הסכום הצבור ללא מס על משיכת כספים לפני גיל פרישה 

וללא צורך שהעמית יצטרך לבקש את כספו מחברת הביטוח.
כך אותם חוסכים לא יפגעו מכרסום דמי ניהול ביתרות צבורות שבחשבונות קטנים והוצאות 

של איזון אקטוארי.
יוזכר, כי עד יוני 2015 ניתנה לחוסכים הזדמנות לפנות לגופים אשר מנהלים את קופות הגמל 
שלהם בבקשה למשיכת כספים של חשבונות לא פעילים בעלי ערכי פדיון של עד 7,000 שקלים. 
אך בשל ההיענות הדלה של הציבור, רוב החוסכים לא מימשו את זכותם ולכן, בניסיון לעודד 
את ציבור החוסכים למשוך את הכספים, העביר אגף שוק ההון לאישור ועדת הכספים תזכיר 

חוק שיאפשר לחדש את אפשרות המשיכה של החשבונות הקטנים ללא מגבלת זמן.
פנסיה  עובדים לקרן  צירפו  כה  שעד  חיוב מעסיקים  הוא   2018 נוסף המתוכנן לשנת  שינוי 
כבר  לצרפם   – מצבירה   0.5% ו-  מהפקדה   6%  – בחוק  הקבועים  המקסימליים  הניהול  בדמי 

ממרץ 2018 לקרנות המוזלות של מיטב דש והלמן אלדובי וזאת, במקום במרץ 2019.
גביית  ההסכמים  בשאר  אמנם  ראשית,  בחקיקה:  בעיות  של  שורה  עדיין  שישנה  אלא 
הניהול  דמי  על  בהסכם  מזערית  ולו  הנחה  שישנה  בכך  די  אך  מקסימלית,  אינה  הניהול  דמי 
המקסימליים כדי לפטור את המעסיק מצירוף העובדים לקרנות המוזלות וזאת עד למרץ 2019. 
שנית, ישנו חשש שמעסיקים לא יצאו למכרזים פנסיוניים חדשים ולא יצרפו עובדים לקרנות 
בעצמם,  פנסיה  קרן  לבחור  מהם  ויבקשו  לעובדים  יפנו  זאת  במקום  אלא  המוזלות,  הפנסיה 

ובפועל יציעו להחתים אותם על טופס הצטרפות לקרן פנסיה מסוימת.
הפנסיוני  בתחום  נמוכה  ומודעות  נמוך  שכר  בעלי  יחסית,  חלשים  בעובדים  בעיקר  מדובר 
שיהיה קל לשכנעם לחתום על מסמך שהם אינם מבינים בו. לאחרונה פרסמה רשות שוק ההון 
טיוטת חוזר ולפיה אם עובד יוחתם על טופס צירוף באופן הזה ולא ייפגש עם סוכן ביטוח, אסור 
יהיה לסוכן לקבל עמלה בעבור הצירוף הזה. מטרת החוזר הייתה למנוע בדיוק מקרים כאלה 

שבהם המעסיק ינסה לעקוף את דרישות רפורמת ברירת המחדל. 

הכותב הינו דיקן בית הספר לביטוח באקדמית נתניה

שורת שינויים יכנסו לתוקפם עם תחילת השנה בתחום 
הביטוח הפנסיוני | עם זאת, כמה בעיות וחששות

טרם הוסרו

שינויים בתחום
הביטוח הפנסיוני 

2018
מסכמים תמורות. מסמנים מטרות

פנסיה 

 בני הפנר
  

גבוהה  בעמלה  כלל  בדרך  מזכים  וכדומה(  בריאות  א.כ.ע,  )פטירה,  למיניהם  ריסק  ביטוחי 
המשולמת מוקדם, כמעט במזומן. בנוסף, הריסקים בדרך כלל זולים, המענה המקצועי להם 

והיבטי המיסוי בהם פשוטים. 
לעומתם, המענה לפרישה יקר מאד )יצירת חיסכון לפרישה יקרה, שכן רב הסיכויים שנגיע 
הסוכן.  בעבור  רווחי  נחשב  ולא  מאד  גבוהה  ברמה  מקצועי  מענה  מצריך  לפרישה(,  בשלום 

האמנם?
עובדה ידועה היא שלרוב המוחלט של המבוטחים אין שמץ של מושג איך ואם יוכלו לממש 

את יעדיהם הכלכליים בפרישה. 
והיעוץ הפנסיוני משתדלים להתרחק מהנושא כמו מאש בלי להבין  מרבית סוכני הביטוח 
כי הם מוותרים מראש על כניסה לנישה פנויה שיכולה להצעיד אותם צעד משמעותי קדימה. 
יתרון  הפנסיוני  והיועץ  לסוכן  אין  דומים,  למוצרים  מאד  דומים  הריסק  תעריפי  שבו  בעולם 
לא  שהמימוש  אף  משמעותי.  יתרון  לפתח  אפשר  הפרישה  בנושא  דווקא  עמיתיו.  על  כלשהו 
בהכרח קל, השיטה מאד פשוטה. יש לחשוף בפני הלקוח את התפישה של "מטרה ודרישות" 
יעדיו הכלכליים בפרישה.  יוכל הלקוח להגדיר מה הם  במונחי נטו, אחרי מס. כתוצאה מכך, 
תמונה  הלקוח  בפני  ולהציג  זאת(  לחשב  שיודעות  תוכנות  בשוק  )ויש  חישוב  לבצע  יש  עתה 
כך. המרוויח הראשי מהתהליך הוא  נדרש לשם  ומה  יכול לממש  "בעברית קלה" מה  בהירה 
זה. כאשר הלקוח מרוויח,  יוכל לדעת מה עתיד לקרות עמו בנושא מטריד  הלקוח. סוף סוף 

ירוויח גם הסוכן והיועץ הפנסיוני. הרווח שלו יתבטא בכמה מישורים:

רכישת לקוחות ויתרון בתחרות - רכישת לקוח באמצעות הצעות לביטוח תאונות אישיות, 
דירה וכדומה בדרך כלל תיכשל. תחת העובדה שמרבית המבוטחים שורים בעלטה בכל הצפוי 

להם בפרישה, יש סבירות גבוהה לקיום פגישה עם לקוח פוטנציאלי חדש בנושא זה. לקוח 
אשר יקבל שירות בעל ערך יתמיד וירצה להמשיך לקבל את השירות מאותו אדם. בנושא זה, 

השירות הוא בפירוש בעל ערך.

שכר טרחה - אמנם, העמלה על חיסכון טהור נמוכה, אולם אם ניקח בחשבון את שכר הטרחה 
שאותו ישלם הלקוח בגין השירות, נראה שמדובר בתשלום נאה. נכון, לקוחות לא רגילים ולא 

אוהבים לשלם כסף. אבל זה תהליך שמתעצם. אם ניקח בחשבון שמדובר בייעוץ מתמשך החל 
מגיל 45-50 ועד לפרישה סופית ואף מעבר אליה - נבין שמדובר בהכנסה יפה. 

פרמיות ופרודוקציה
אומרת,  זאת  הכלכליים.  יעדיהם  את  לממש  יוכלו  לא  הפורשים  שרוב  מראים  מחקרים 

שכאשר יתחוור להם מצבם - הם יפרישו פרמיות נוספות להגדלת החיסכון שלהם. 
בסיכומו של דבר, זהו רווח נטו לעוסקים במלאכה.

בע"מ,  פלנינג  בלייף  מתקדמים  פתרונות  חברת  מנכ"ל   ,B.Sc., C.L.U.(Isr( הינו  הכותב 
benny@ המפתחת ומשווקת את תוכנת נכסים לייעוץ פרישה הוליסטי במונחי נטו אחרי מס

.tbh-solutions.com

רוב סוכני הביטוח חוששים מעיסוק בניהול תחום הפרישה 
וטועים | ניהול נכון של התחום עשוי לשמש לסוכנים מנוף 

לרכישת לקוחות ולהגדלת התפוקה

יעוץ לפרישה
כמנוף
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 ירון כהן

שנתיים לאחר החלת הדיווח האחיד על הפקדות פנסיוניות של עובדים, אני מבקש לבחון את 
התהליך במבחן המטרה והתוצאות. 

מטרת הדיווח הייתה הבטחת רישום הזכויות הפנסיוניות של העובדים בגין הכספים שמפקיד 
המעסיק. הבה נראה מהן התוצאות האפשריות, וכיצד ניתן להפיק תועלת מחובת הדיווח.

שנתיים לאחר החלת הדיווח האחיד על הפקדות פנסיוניות, קיים עדיין פער עצום בין הניכויים בשכר לבין הנתונים בגוף המוסדי | 
חובה על המעסיקים לדאוג למעקב הולם אחרי הכספים האבודים 

חובת הדיווח האחיד: העלות הופכת לתועלת

גם בעידן הדיווח הממוכן, חשוב לא להסתמך רק 
על תוצאות המשובים ולבדוק מדגמית גם מקרים 

שבהם התקבלה תשובה חיובית מגוף מוסדי, 
שהכספים אכן נקלטו

פנסיה 

אנו, בקלריטי, בחנו בשנתיים האחרונות עשרות אלפי משובים שהתקבלו מהגופים המוסדיים 
שקיימים  היה  הראשון  מהרגע  כבר  שלמדנו  הדברים  אחד  מעסיקים.  אלפי  של  דיווחים  בגין 
פערים עמוקים בין הניכויים המתבצעים בתוכנת השכר ובין מבנה המוצר בגוף המוסדי. למידע 

זה חשיבות רבה גם לגבי הפקדות ורישום הזכויות טרום הדיווח האחיד!
שהן  סביר  מסוים,  לעובד  בחוסר  הפקדות  שישנן  הנוכחי  הדיווח  בעת  גילינו  אם  לדוגמא, 
עולה  החדשות.  התשלומים  תקנות  פי  על  של המעסיק  הדיווח  התחלת  לפני  גם  קיימות  היו 
השאלה: מדוע לא הוצפה הבעייה קודם לכן, והאם נפגעו זכויות העובד? דבר דומה קיים בעת 
גילוי הפקדה בעודף: אם לאורך השנים הופקדו עודפי כספים – מדוע לא נרשמו לזכות העובד, 

והיכן הם? 
אינו  המוסדי  בגוף  המוצר  שמבנה  לכך  אינדיקציה  מספקות  בחוסר  או  בעודף  הפקדות 
ואף  התאמות  ולבצע  נכון  מה  לבחון  ויש  השכר  בתלוש  בפועל  המבוצעים  לניכויים  מותאם 
תיקונים רטרואקטיביים - בין אם במערכת השכר ובין אם על ידי שינוי מבנה הפוליסה בגוף 

המוסדי.
קשורה  לעובד  וקריטית  למעסיק  גדולה  חשיבות  בעלת  והיא  נתקלנו  שבה  נוספת  תופעה 
בעדכון תעריפי אבדן כושר עבודה, שהשתנו במהלך השנים ולא עודכנו במערכת השכר. לטעות 
זו יש השלכות על גובה הכיסוי הביטוחי שאמור לתת מענה למקרה ביטוח אבדן כושר העבודה 
)שעלה לאחרונה לכותרות בהקשר עם הפוליסות החדשות(, ובעת שהעובד אינו מסוגל לעבוד 
- נועד לספק לו הבטחת הכנסה בגובה 75% מגובה השכר ברוטו של העובד. אם סעיף זה לא 
עודכן שנים במערכת השכר והתשלומים הפנסיוניים - האם הוא בכלל מתקיים? האם העובד 

מבוטח כפי שחשב? וכמובן שעולה השאלה - כיצד נרשמו כספים אלו עד היום?
מקרה שכיח נוסף שבו אנו נתקלים הוא הפקדות של רכיב אבדן כושר עבודה לקרן פנסיה 
כיום, חלק ממערכות השכר  גילינו שגם  ביטוח מנהלים(.  לפוליסת  )בדומה  נוספת  כהפרשה 
מאפשרות לבצע הפרשה זאת בתלוש ואינן חוסמות את המשתמש מלבצע את הטעות, שכמובן 
)ולעובדים(  למעסיקים  בחום  ממליצים  אנו  החוק.  לפי  הדיווח  ביצוע  עם  כ"רג'קט"  תחזור 

לבדוק להיכן "הלך" הכסף העודף הזה?
יחזיר  המוסדי  הגוף  שבו  למצב  יגרום  במשוב  טיפול  אי  או  תקין  לא  שרישום  לזכור  חשוב 
את הכסף למעסיק. אז נוצרת תגובת שרשרת: המעסיק חשוף לאיבוד יום ערך של ההפקדה 
גם אם הטעות  ולמעסיק.  פיגור לעובד  ומכתבי  כיסוי ביטוחי לעובד  פיגורים, ביטול  ולריבית 
ימצא  המעסיק  העבודה  עזיבת  במעמד  תקין,  כדיווח  המוסדי  הגוף  במחשבי  ונקלטה  עברה 
עצמו מנסה להבין ולתקן את ההפקדות שבצע בעבר, ולא תמיד יצליח. אל לנו לחכות לרגע 

האחרון.
ונקודה אחרונה, חשובה לא פחות: גם בעידן החדש של הדיווח הממוכן והמשובים שחוזרים 
למעסיק - חשוב לא להסתמך רק על תוצאות המשובים ולבדוק מדגמית גם מקרים שבהם 
לבדוק  חשוב  נסיוננו,  פי  על  נקלטו.  אכן  שהכספים  מוסדי,  מגוף  חיובית  תשובה  התקבלה 
בעיקר עבור העובדים שקיימים להם מספר מוצרי ביטוח פנסיוני, בחלוקות שונות, אצל אותו 
גוף מוסדי )כגון: שילוב אבדן כושר עבודה כפוליסה נפרדת, מוצרי ביטוח ותיקים שבעקבות 
ונדרש לפתוח מוצר חדש,  16 לא הייתה אפשרות לבצע הגדלת הפקדות למוצר קיים  תיקון 

וכיוצא בזה(. אתם עלולים להיות מופתעים מהתוצאות. 

הכותב הוא מנכ"ל קלריטי שירותי תפעול
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 אילה אבני

מהו הסכם ברירת מחדל ומדוע הוא נחוץ?
לכל המקרים שבהם עובד אינו יודע מהו החסכון הפנסיוני הקיים לו ממקום עבודתו הקודם 
ברירת  הסכמי  המדינה  קבעה   - למעסיקו  לדווח  מה  יודע  אינו  והוא  כזה  חשבון  לו  שאין  או 

מחדל וקרנות ברירת מחדל. 
מאמצע 2016, מעסיק לא יכול לבחור קרן פנסיה ברירת מחדל בעבור עובדיו. אם אין לעובד 
הסכם קיים אין כל טעם בהליך "תחרותי", מפני שבכל מקרה תהיה קרן הפנסיה אחת מקרנות 
ברירת המחדל של המדינה. ואם יש לעובד הסכם קיים, או שתוקפו כבר פג, או שיפוג ממילא 
לכל המאוחר במרץ 2019, גם אם מדובר בהסכם מעולה. כלומר, לרוב המעסיקים כרגע ולכל 
שלא  עובדים  בעבור  הפקדה  לגבי  בלבד  אחת  אפשרות  תהיה  ורבע,  שנה  בעוד  המעסיקים 

הודיעו בדיוק לגבי תמהיל התיק הפנסיוני שברשותם: קרן פנסיה ברירת מחדל של המדינה. 
האם הקרן מיטיבה עם העובדים? 

כדי להשיב על שאלה זו, עלינו להשוות בקרנות ברירת המחדל של המדינה לבין החלופות, 
בכמה משתנים: 

1. תשואות ודמי ניהול = תשואה נטו
התשואה הגבוהה ביותר מבין קרנות הפנסיה הגדולות הושגה בהראל, וכמעט אותה תשואה 

הושגה בכלל. הפער בין הראל למיטב דש הנו 1%, ובין הראל להלמן אלדובי הוא 2.11%. 
גם בתשואה הממוצעת ל-5 השנים האחרונות קיים פער בין הראל למיטב דש של כ-0.77% 

)ראה טבלה 1(.
דמי הניהול שאפשר לקבל היום באמצעות מעסיק שלווה ע"י יועץ פנסיוני וביצע הליך מכרז 

הם לרוב בין 1% ל-2% מההפקדות השוטפות ועוד בין 1.15% ל-0.2% מהצבירה. 
לפי הנתונים הנ"ל, מה נקבל אם נריץ הדמיה ולפיה נדמה גבר בן 30, ששכרו 10,000 שקלים, 
בשיעורי הפקדות של 6% עובד, 6.5% מעסיק, 8.33% פיצויים, ב-3 תרחישים, ובשלושתם נבחר 

את המסלול הביטוחי שיעניק את קצבת הנכות והשאירים הגבוהה ביותר:
הפנסיה  קרנות  ישיגו  לפיה  הבסיס,  )נקודת   4.26 של  בתשואה  אלדובי  בהלמן  1.  יפקיד 
ועוד  מהפקדות   1.49% ניהול  ובדמי  מסובסדים(,  שאינם  הכספים  בגין   4% של  תשואה 

0.001% מהצבירה.
2.  יפקיד במיטב דש בתשואה של 1% יותר מהלמן אלדובי, בדמי ניהול של 1.31% מהפקדות 

ועוד 0.01% מהצבירה. 
3.  יפקיד בהראל או כלל בתשואה של 1% יותר ממיטב דש, ובדמי ניהול של 1.5% מהפקדות 

ועוד 0.2% מהצבירה )ראה טבלה 2(.
אפשר להבחין כי הקצבה בגיל הפרישה גבוהה בהראל ב-19.87% מהלמן אלדובי, וב-7.37% 

ממיטב דש. 
הקצבה  אלדובי  בהלמן  ואילו  מקסימלית,  היא  ובהראל  דש  במיטב  הנכות  קצבת  כן,  כמ 

כניסתה לתוקף של ההנחיה המחייבת הפקדה לפנסיה לכלל השכירים מעמידה את המעסיקים ואת העובדים בפני דילמה: האם 
ולמי משתלמות קרנות ברירת המחדל של המדינה?

פנסיה ברירת מחדל או פשוט מחדל? 

פנסיה 

נמוכה יותר. קצבת השאירים בהראל גבוהה משמעותית משתי קרנות הפנסיה האחרות. 
 לכן, הכדאיות להפקיד בקרנות הפנסיה הקטנות נמוכה, בהנחה שפערי התשואה יישארו 
כפי שהונח בתרחיש ההדמיה. ביולי 2018 יוקם תקנון אחיד לכל קרנות הפנסיה, ולכן שיעורי 
הקצבאות לנכות ושאירים יושוו. מצב זה כמובן גם יגדיל את העלות לכיסויים הביטוחיים הללו, 

ולכן הקצבה בגיל הפרישה בקרנות הקטנות תפחת עוד. 

2. שירות, תפעול, והיערכות למידע מקצועי וטיפול בתביעות
קרנות הפנסיה הקטנות הן בעלות ניסיון דל יותר במתן שירות מקצועי ע"י משווקים, דלות 
כן,  כמו  יותר.  נמוך  בתביעות  בטיפול  ונסיונן  מקצועיים,  מנהלים  להחזיק  וביכולת  בתקציב 
היכולת של קרן פנסיה קטנה, בעיקר בשל דמי הניהול הנמוכים שהיא גובה, להקים מערכות 
תפעול וגביית כספים - נמוכה יחסית. הסבירות לטעויות אפוא – גבוהה יותר והכדאיות יורדת. 

3. איזון אקטוארי - משפיע ישירות על צבירת כספי המבוטחים בכל שנה. 
מה משפיע על האיזון האקטוארי בקרן?

ככל  בריאות.  הצהרת  מילוי  באמצעות  לרוב  רפואית,  בדיקה  לאחר  מבוטחים  1.  קבלת 
ההצטרפות  הקטנות  בקרנות  יותר.  נמוך  לתביעות  הסיכוי  יותר,  בריאים  שהמבוטחים 

מקוונת בעיקר, ללא הליך חיתום וללא הצהרת בריאות. 
2.  היחס בין עמיתים פעילים לעמיתים מוקפאים. עמיתים בעלי צבירה בלבד בקרן הפנסיה 

וללא הפקדות שוטפות, לא יתבעו את הקרן, אך עדיין תורמים לה באמצעות כספם. 
נושא  אשר  משנה,  מבטח  קיים  קטנות  בקרנות  משנה.  מבטח  של  וקיומו  הקרן  3.  גודל 
ברווחים על היעדר תביעות, על חשבונם של המבוטחים. מנגד, המבוטחים יישאו בעלות 
גבוהה יותר לביטוח במצב של עודף תביעות. יתרה מכך, קיים סיכון להמשך שותפותו של 
מבטח המשנה במקרה של אסון קבוצתי של מבוטחים שעלות הפיצויים בו גבוהה מאוד. 

4.  וותק ממוצע של חוסכים – ככל שהוא גבוה יותר, כך משתלם לקרן יותר. גיל ממוצע של 
חוסכים – ככל שהוא נמוך יותר, ככך משתלם לקרן יותר. 

לפיכך, הכדאיות להצטרפות לקרנות הפנסיה הקטנות נמוכה יחסית בעיקר למבוטחים במצב 
בריאותי תקין אך משתלמת למי שמצב בריאותו אינו תקין. כמו כן, לקרנות הפנסיה הקטנות קיים 
שיש  מי  גדולה.  בקרן  משנה  מבטח  צריכים  שאינם  עצמם,  בעמיתים  הפוגע  דבר  משנה,  מבטח 
ברשותו קרן פנסיה בתנאים טובים יותר – אין לו כל סיבה להצטרף לקרן ברירת מחדל של המדינה. 
פנסיוני  רבים להסדר  היום עשו מאמצים  ובאשר למעסיקים, מה חבל שרבים מהם, שעד 
מיטבי לעובדים, מצויים כיום בעייפות החומר של עודף רגולציה שגוררת אי הבנה מוחלט, וגרוע 

מזה, כבר לא רוצים להתערב עבור הסדר פנסיוני טוב יותר לעובדיהם. 
הכותבת היא יועצת פנסיונית, מנכ"לית סיטרין יעוץ פנסיוני

*במסלול ילידי שנות ה-'70 השיגה הראל תשואה של 10.06% בשנה האחרונה. 

טבלה 2

טבלה 1

 
מבטחים מנורה 

כללי
מגדל מקפת 

כללי
הראל גלעד 

כללי
כלל

 ספיר
הפניקס

בני 50 ומטה
אלטשולר

בני 50 ומטה
הלמן אלדובי
בני 50 ומטה

מיטב דש
בני 50 ומטה

פסגות
בני 50 ומטה

8.26%8.04%9.30%9.20%8.56%12.08%7.19%8.30%7.95%דצמבר 2016 עד נובמבר 2017

4.65%4.25%5.26%4.46%0.00%0.00%0.00%4.65%4.19%ממוצע שנתית 3 שנים אחרונות

6.64%6.18%7.05%6.73%0.00%0.00%0.00%6.28%6.20%ממוצע שנתית 5 שנים אחרונות

הראלמיטב דשהלמן אלדובי 

4,235 3,944₪ 3,533₪ ₪פנסיה צפויה בגיל 67

7,500 7,500₪ 7,212₪ ₪קצבת נכות

6,000 4,992₪ 5,568₪ ₪קצבת שאירים לאלמנה

4,000 3,328₪ 2,784₪ ₪קצבת שאירים ליתום
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אלמנטר

 דוד סול

"שאלה פתוחה" בביטוחי אחריות היא האם יש מקום לכלול בהם הוראה בדבר ויתור המבטח 
על זכותו לתחלוף כלפי צדדים שלישיים, דוגמת משכירים ומזמיני עבודות?

62)א( לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א-1981, מתיר למבטח לחזור בתביעה כלפי מזיק,  סעיף 
עיקריות.  סיבות  משתי  נובע  התחלוף  זכות  של  קיומה  )'שיבוב'(.  'תחלוף'  המכונה  זכות 
של  קיומה  ללא  השנייה,  ביטוח.  של  קיומו  עקב  מאחריות  יופטר  שמזיק  ראוי  לא  הראשונה, 

זכות תחלוף היה ציבור המבוטחים נושא בעלויות ביטוח נוספות.
על מנת שתקום למבטח זכות תחלוף, נדרשת עמידה בשלושה תנאים מצטברים: 

הראשון, שהמבטח חב כלפי המבוטח על פי הפוליסה. כך, למשל, תגמולי ביטוח 'לפנים 
משורת הדין' שוללים את זכות התחלוף. 

השני, כי זכות התחלוף תוענק למבטח רק לאחר תשלום בפועל של תגמולי הביטוח, ורק על 
פי היקף התגמולים ששולמו. 

השלישי, קיומה של זכות כלפי אדם שלישי עקב מקרה הביטוח. זכות התחלוף של המבטח 
כלפי הצד השלישי נשענת על אותה זכות שיש למבוטח כלפי אותו אדם. 

לשאר  בתביעה  לחזור  המבטח  יוכל  כיצד  המבוטח.  גם  הוא  המזיק  אחריות,  בביטוח 
לחזור  יכול  הוא  האם  אך  למבוטח.  בתביעה  לחזור  יכול  אינו  זה  כי  לציין  מיותר  המעוולים? 

בתביעה כלפי המעוולים הנוספים? 
מקרה שכזה הגיע לפתחו של בית המשפט בהליך תביעה של חברת הפניקס. התביעה נבעה 
יחד  אחראים  שלפנינו  בתביעה  והנתבע  המבוטח  כי  משפט  בית  קבע  שבו  קודם,  דין  מפסק 
ולחוד כלפי הניזוק. הנתבע לא ערך ביטוח לחבותו. המבטחת, על מנת להימנע מהליכי הוצל"פ, 
שילמה את מלוא הפיצוי לצד השלישי. לאחר העברת התשלום, זו תבעה בתביעה עצמאית את 
המזיק הנוסף. בית המשפט קיבל את התביעה וקבע כי עליו לשלם לחברת הביטוח את חלקו 

בתגמולי הביטוח, על פי היחס שנקבע בתביעה המקורית. 
בית המשפט קבע שהמבטחת זכאית לתשלום על פי סעיף 84 לפקודת הנזיקין, כלומר, מזיק 

ששילם את מלוא הנזק לנפגע רשאי לדרוש השתתפות או אף שיפוי מלא משאר המזיקים. 
האם עמדה לחברת הביטוח גם זכות התחלוף? 

בגין  למבטח  תחלוף  זכות  מקנה  הביטוח  חוזה  לחוק  62)א(  סעיף  שלילית.  היא  התשובה 
בגין  לניזוק  יטען להעברת תגמולים  תגמולים שבהם נשא מכוח כיסוי ביטוחי. ככל והמבטח 
אחריות של מעוול נוסף שאינו המבוטח )כאן – הנתבע(, הרי הוא מעין "מתנדב", ומכאן שלא 
מוקנית לו זכות תחלוף. עם זאת, אין מניעה כי המבטח יתבע את שאר המזיקים מכוח דינים 
ולא  עושר  עשיית  דיני  עפ"י  או  לעיל,  שאוזכר  הנזיקין  לפקודת   84 סעיף  למשל  כמו  אחרים, 

במשפט.
להיות  עשויה  וזו  רבה,  אינה  אחריות  בביטוחי  תחלוף"  על  "ויתור  סעיף  שנחיצות  מכאן 
רלוונטית רק במקרים שבהם המעוולים הנוספים כלל לא נתבעו על ידי הניזוק או על ידי המזיק, 

כחלק מאותו הליך בדרך של הודעת צד שלישי. מיותר לציין כי מקרים שכאלה אינם שכיחים.

הכותב הינו עו"ד במשרד אורי אורלנד, יועצים לניהול סיכונים

אחת הסוגיות הבוערות בימים אלו בעולם נזקי הגוף והביטוח, אשר תבוא ככל הנראה לידי 
הכרעה סופית בשנת 2018, הינה סוגיית שינוי ריבית ההיוון מ-3% ל-2% בתיקי נזיקין. 

)כמו  רחוק  עתיד  פני  הצופים  פיצויים  ניתנים  נזיקין  בתיקי  כיום  כידוע,  היוון?  ריבית  מהי 
הפסדי השתכרות לעתיד, עזרת צד שלישי לעתיד וכו'(. מכיוון שהפיצויים ניתנים "כאן ועכשיו" 
"היוון" על הרווח האפשרי המשקף את התשואה שבה הם מושקעים  צורך לבצע עליהם  יש 

לאורך השנים.
בהתאם  וזאת  הלאומי,  הביטוח  לתקנות  תיקון  לתוקפו  נכנס  האחרון  באוקטובר  כזכור, 
את  משקף  אינו   3% בשיעור  ריבית  בסיס  על  היוון  כי  מצאה  אשר  וינוגרד,  ועדת  להמלצות 
לביטוח  המוסד  ניכויי  משכך,  כיום.  הישראלי  בשוק  סולידית  להשקעה  האפשרית  התשואה 

לאומי בכל תיק נזיקי יבוצעו מכאן ואילך על בסיס ריבית בשיעור 2% בלבד. 
השאלה המרכזית המטרידה כיום את עולם הביטוח והנזיקין היא: האם שינוי משמעותי זה 
ישליך גם על אופן חישוב סכומי הפיצוי בהפסדי השתכרות בביטוחי רכב חובה, חבויות וביטוח 

מעבידים?
גדולים  בתיקים  להגיע  יכול  הדבר  כזניח.  הנדמה  בודד  באחוז  מדובר  אין  כי  לציין,  חשוב 
ואף בינוניים להפרשים של עשרות ואף מאות אלפי שקלים. הדברים נכונים בעיקר בנפגעים 

צעירים, אזי מרכיב הפיצוי של הפסדי שכר לעתיד משמעותי ביותר וצופה פני עתיד רחוק.
מצד אחד, סביר להניח כי בתי המשפט ייטו לעשות התאמה מתבקשת בין גובה הניכויים 
שיגדל בעקבות העלאת הריבית לבין חישוב הפסדי ההשתכרות בעתיד על בסיס אותו חישוב, 
ולמעשה "יישרו קו" עם התקנות גם ביחס לרכיב זה. מצד שני, ישנם בתי משפט הטוענים יש 
ובו תקנות ההיוון כלל לא חלות על חישוב הפיצויים  דווקני  לפרש את הוראות החוק באופן 

מהמזיקים ואין לערוך השוואה זו. 
המצב המשפטי כיום הוא שאין הכרעה ממשית בנושא זה, ולמעשה כל שופט עושה הישר 
בעיניו. מצב זה מוביל לאי אחידות פסיקתית ולפסיקות סותרות בין בתי משפט שונים, ואפילו 

שופטים שונים באותו בית משפט.
בעקבות כך הוגש ערעור לעליון בנושא זה והתיק קבוע בפני כב' השופט העליון יצחק עמית 
להכרעה בשנה זו. תהא אשר תהא התוצאה, נותר רק לקוות שביהמ"ש העליון ישים סוף לאי 
הבהירות הנוהגת כיום בפסיקה, היכולה ליצור מצב אבסורדי של ניזוקים באותה סיטואציה 

שיקבלו פיצויים שונים בתכלית בגובהם. 

עו"ד עמיקם חרל"פ ממשרד עו"ד עמיקם חרל"פ ושות' המתמחה בדיני ביטוח ונזיקין.
עו"ד נחשון אגמון ממשרד עו"ד עמיקם חרל"פ ושות' המתמחה בדיני ביטוח ונזיקין.

לחברות הביטוח שמורה בתנאים מסוימים הזכות לתבוע 
צד שלישי אשר גרם נזק למבוטח | שאלת ויתור על תחלוף 

ברוב המקרים - אינה נחוצה

השינוי בריבית ההיוון בתיקי נזקי גוף מסעיר את עולם 
הביטוח | המשמעות הכספית עלולה להגיע 

למאות אלפי שקלים 

על שינוי תקנות ההיווןתחלוף בר חלוף

  
עו"ד נחשון אגמון, 
דיני ביטוח ונזיקין

 
 עו"ד עמיקם חרל"פ, 

דיני ביטוח ונזיקין 

מצב זה מוביל לאי אחידות פסיקתית ולפסיקות סותרות בין 
בתי משפט שונים, ואפילו שופטים שונים באותו בית משפט
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אלמנטר

 ארז קדם

המבטחות  החברות  אם  בין  בנייה,  באתרי  תאונות  של  הנגרמים  הנזקים  וגדלים  הולכים 
יותר ומתאימה  ובין אם הן דוחות אותן, ככל שהפוליסה תהא רחבה  משלמות את התביעות 

לצורכי הלקוח - כך המבטחות ישלמו ויסייעו למבוטחים.
של  למותם  וגרמה  החניון  תקרת  קרסה  עת  בת"א,  הברזל  ברח'  החניון  אסון  היטב  זכור 
פועלים ולנזק רב לחניון עצמו ולצדדים שלישיים )בשל חסימת התנועה למשך שעות ארוכות 

ובשל פגיעה ממשית למבנים בסביבה(. 
ולצד  ולגוף באתר הבנייה עצמו  נזקים לרכוש  מנופים הקורסים באתרי בנייה עלולים לגרום 
שלישי; הצפות מי גשמים ומי תהום גורמות אף הן נזק רב ומאלצות את חברות הביטוח לבחון אם 

הנזקים היו צפויים או לא – ולשקול אם לקבל את התביעה או לדחות אותה. 
פרט לעובדה כי כל המבטחות שינו את תנאי הפוליסות בהנחיית המפקחת על הביטוח בכל 
הענפים, עתה הן גם מוסיפות לפוליסות החדשות חריגים נוספים, בין אם בנספח ובין אם בדפי 

הרשימה. לדעתי, זו מגיפה הולכת וגדלה ויש להישמר מפניה!
דגשים לסוכנים בפוליסה לעבודות קבלניות 

לבחון  שווה  בהחלט  אך  טריוויאלי  אמנם  נשמע  קבלניות  לעבודת  בפוליסה  המבוטח  שם   .1
אותו בצורה מדוקדקת. אלמנת עובד שנהרג באתר בנייה עת נפל מפיגום הגישה תביעה נגד כל 
המעורבים בפרויקט, לרבות דיירי המבנה. המבטחת דחתה מתן הגנה לדיירי המבנה בטענה 
ששמם אינו מופיע בפוליסה. מבדיקה עלה כי אכן, בשגגה לא נרשמו בדפי הרשימה. אך כיוון 
בה  לחזור  המבטחת  נאותה  הדיירים,  את  גם  לכלול  הורחב  הביטוח  במפרט  המבוטח  ששם 

ולאשר את טיפול התביעה גם לדיירים.
עליכם  הקיים,  המבנה  חיזוק  של   1 תמ"א  עבודות  ביצוע  בעת  קבלניות,  לעבודות  בפוליסה   .2
לרכוש למזמין העבודה כיסוי לעבודה עצמה וכן כיסוי למבנה הקיים בשווי העבודות. כלומר, אם 
שווי העבודה הוא 5 מיליון שקלים ושווי המבנה הקיים לפני העבודה הוא 10 מיליון שקלים, שווי 
הכיסוי בפרק הרכוש חייב להיות 15 מיליון שקלים. אין להסתפק ברכישת הרחבה לרכוש שעליו 
אין  זו.  ונזקי טבע בהרחבה  נזקי רעידת אדמה  עובדים במקום שווי המבנה, מפני שקיים חריג 
להסתפק בהרחבה שהמבנה שעליו עובדים ייחשב לצד שלישי, מכיוון שקיים חריג בצד שלישי של 
"אובדן או נזק שנגרמו לרכוש מבוטח או שהיה יכול להיות מבוטח בפרק א' של הפוליסה". אין 
ספק כי המבנה יכול להיות מכוסה בפרק א'. אפשר וצריך לרכוש כהרחבה בפרק א' כיסוי לאובדן 

שכ"ד במקרה של נזק אשר מכוסה בפרק הרכוש, ואם לא לרכוש - אז לפחות להציעה ללקוח.
3. בפוליסה לעבודות קבלניות שערך מזמין העבודה הוא דאג להרחיב את שם המבוטח ולכלול 
תביעה  דחתה  המבטחת  ועוד.  המלווה  הבנק  המשנה,  קבלני  הקבלנים,  הקרקע,  בעלי  גם 
להוצאות  ההרחבות  בפרק  בפוליסה  חריג  קיים  כי  טענה  ובו  לקבלן  פלילי  בהליך  להוצאות 
משפטיות בהליכים פליליים לקבלנים וקבלני משנה. מן הראוי שתוגש דרישה למבטחת בעת 
עריכת הפוליסה להסיר חריג זה, שכן ברוב המקרים, הקבלנים וקבלני המשנה משלמים על 
ג',  צד  כל  או  עובד  פציעת  כמו  פלילי,  בהליך  תביעה  בזמן  חשופים  להותירם  ואין  זו  פוליסה 

עבירה על חוק התכנון והבנייה שעל פיה הם מואשמים וכיוצא בזה. 
רכוש  בפוליסות  רבים  סעיפים  ישנם  וכי  בלבד,  המזלג  קצה  על  הוא  כאן  האמור  כי  לציין  יש 
וחבויות, כמו-גם בפוליסות לעבודות קבלניות, אחריות מקצועית וחבות מוצר אשר צריך לדעת 

להתמודד איתם ולהקטין את חשיפת המבוטחים. 
אין במאמר זה משום ייעוץ משפטי או ביטוחי ומשרדנו ישמח לסייע.

ובעל  מוביל  מרצה  בביטוח,  סיכונים  לניהול  יועצים  קדם  של  ובעלים  מנכ"ל  הינו  הכותב 
האקדמיה הפרקטית לביטוח

בפוליסות עבודות קבלניות, עמידה על נחיצותם של סעיפי 
ביטוח נחוצים תכריע בין קבלת תביעה לדחייתה

עבודות קבלניות -
הדגשים ביטוחיים

הצטרף עוד היום 
למערכת המרקטפרו

ותתחיל להרוויח בגדול!

לפרטים נוספים <

https://www.market-pro.co.il/
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בריאות 

 ד"ר אודי פרישמן

זו  לצערנו, בשנה שחלפה נחשפנו ללא מעט מקרי אלימות נגד צוותים רפואיים. התנהלות 
הולכת ומתעצמת עם הזמן ולא עובר שבוע שבו איננו נחשפים למקרה אלימות נוסף כזה. קשה 

יותר או פחות – אלימות היא אלימות וכל מקרה הוא אחד יותר מדיי, אסור, פוגע וכואב. 
אין להצדיק אלימות בשום תנאי, ועם זאת, ראוי להקדיש תשומת לב גם לשאלה 
שאמור  הגורם  נגד  בכח  ויוצאים  סובלת  אישה  או  חולה  אדם  קם  מדוע   – "מדוע?" 

לסייע לו?
יש  הרפואי,  הצוות  לנו,  שגם  לומר  יכול  אני  המתרס  של  השני  בצדו  שהיה  כמי 
התחשבות,  חוסר  זלזול,  לפעמים  סבלנות,  חוסר  האלימות.  לפרץ  מסוימת  תרומה 
)לעיתים  רפואיים  צוותים  מצד  לפעמים  להם  עדים  שאנו  להקשיב,  מוכנות  חוסר 

עייפים, לעיתים חסרי כוח(, עלול להוות טריגר לפרץ של אלימות.
אנשי  מאתנו  לדרוש  מקום  יש  אולי  אבל  אלימות,  להצדיק  חלילה  בכוונתי  אין 
גם  קשה;  כאשר  גם  התחשבות  יותר  ומעט  חמלה  יותר  מעט  לגלות  הרפואה, 
כאשר ישנם חולים רבים מחוץ לדלת; גם כאשר השעה מאוחרת ורוצים לסיים את 
המשמרת. לגלות מעט יותר הבנה לאדם החולה הנמצא בחוץ, לרוב בחוסר וודאות 
כמעט מוחלט. אולי גם זה יתרום להורדת סף האלימות במערכת הבריאות בישראל. 
מאות  הכל.  עליו  נאמר  הרבה,  הנושא  על  נכתב  נגמר.  זה  הפעם  סיעודי.  ביטוח 
החלטה  בגלל  בידיהם  שהיה  הסיעודי  הביטוח  את  ואיבדו  נפגעו  ישראלים  אלפי 
בסיבה  להיזכר  ננסה  שנים,  כמה  של  בפרספקטיבה  עכשיו,  שגויה.  רגולטורית 
בגובה  החדה  שהעלייה  הרגולטור  טען  המהלך.  את  להוביל  המערכת  את  שהניעה 
הפרמיה של הביטוח הסיעודי שאותה נדרש המבוטח לשלם בשעה שהוא מגיע לגיל 
הפרישה ויוצא לפנסיה ועובר מביטוח קבוצתי לביטוח פרטי, גורמת לרוב הגדול של 
נשאר  הרלוונטי,  בגיל  דווקא  מכך,  כתוצאה  הביטוח.  את  להאריך  שלא  המבוטחים 

ציבור גדול ללא ביטוח סיעודי. 
עם  התינוק  את  לשפוך  הרגולטור  החליט  לב,  תשומת  חוסר  תוך  אימפולסיבית  בהחלטה 
המים. והתוצאה היום: אין ביטוח סיעודי לצעירים )כי הרגולטור אוסר מצד אחד, ולביטוח פרטי 
בגיל האמור אין מודעות מצד שני( ואין ביטוח סיעודי למבוגרים )כי הפרמיה אינה בת השגה(. 
בעוד מספר חודשים תסיים המפקחת על הביטוח את תפקידה. היא תוכל להתגאות בכך 
שהביאה לסיומו את ההליך הארוך והממושך של גורלו של הביטוח הסיעודי הקבוצתי במדינת 
ישראל. אף אחד לא יזכור את עשרות אלפי המבוטחים הקשישים שנזרקו לחלל העולם ללא 
פתרון ואף אחד לא יזכור את עשרות אלפי הצעירים שיישארו ללא ביטוח, כי כאשר זה יתברר, 
הצעירים יהיו זקנים והרגולטור יהיה חדש והפוליטיקאים יהיו אחרים וכולם יידרשו להתמודד 
מחדש עם דור של קשישים שאין להם ביטוח סיעודי. זאת, מפני שחמישים שנה לפני כן איש 
לא באמת דאג להם ורק ניסה לסיים פרשה פוליטית מורכבת ולהיפטר מתפוח אדמה לוהט 

ללא כוויות. 
ללא  כושלת,  בדרך  שטופלו  הסוגיות  אחת  אולי  היא  הסיעודי  הביטוח  שסוגיית  ספק  אין 

מחשבה, ללא התחשבות וללא ראיה קדימה. 
ועדת התרופות. בימים אילו הסתיימו דיוני ועדת התרופות לשנת 2018. הטכנולוגיה מתקדמת 
זו  ועובדה  עולה,  החיים  שתוחלת  לכך  מביא  הטכנולוגיות  פיתוח  מסחרר.  בקצב  ומתפתחת 
מעלה את המוטיבציה הכלכלית של יזמים ואנשי עסקים להשקיע בפיתוח הטכנולוגיה. וכך, 
עולה,  החיים  תוחלת  יותר,  מתקדמת  הטכנולוגיה  יותר,  משקיעים  היזמים  סגור,  מעגל  כמו 

ובסוף היום התוצאה היא שעלויות הבריאות מרקיעות שחקים.
מיליון שקלים   300 בכל שנה סכום של  2017 התווסף לסל הבריאות  ועד   2011 בין השנים 

בשנת 2017 שזה עתה הסתיימה העסיקו שני נושאים מרכזיים את מערכת הבריאות: האלימות המשתוללת כלפי צוותים רפואיים 
וקצו של הביטוח הסיעודי הקבוצתי | בפתח השנה הנכנסת: דיוני סל התרופות | סוגיות לחשבון נפש

מערכת הבריאות 2017: עת לחשבון נפש

אחד הפתרונות האפשריים הוא להטיל על חברות 
התרופות וחברות הטכנולוגיה חובה לממן על 

חשבונן פלח מסוים מהאוכלוסייה. מס חברתי זה 
יגדיל את השוויון במערכת הבריאות, כאשר נטל 
המימון לחברות הללו קטן הרבה יותר כי גודל 
השוק המשלם בפועל מבחינתן – נותר קבוע.

לטובת טכנולוגיה רפואית. כך יהיה כנראה גם ב-2018 )ואולי טיפה יותר(. טיפה בים. במערכת 
מתקדמות  רפואיות  וטכנולוגיות  לתרופות  במימון  הצורך  גדל  מעשור  פחות  תוך  הבריאות 

ביותר מ-900%!
אין ספק שזוהי נקודה חשובה לחשבון נפש. האם נרצה לראות בישראל ובעולם המערבי כולו 
וישובים אחרים,  גיל המאה  בעשור הקרוב ישובים עשירים שבהם תוחלת החיים עוברת את 

עניים, שבהם תוחלת החיים נעצרה ואולי אף נסוגה?
אחד הפתרונות האפשריים הוא להטיל על חברות התרופות וחברות הטכנולוגיה חובה לממן 
על חשבונן פלח מסוים מהאוכלוסייה, את אותה אוכלוסייה מוחלשת, שהסיכוי שתוכל לממן 

את הטיפולים המתקדמים ישירות או באמצעות ביטוח )כי אין להם( אינו קיים.

מס חברתי זה יגדיל את השוויון במערכת הבריאות, כאשר נטל המימון לחברות הללו קטן 
הרבה יותר כי גודל השוק המשלם בפועל מבחינתן – נותר קבוע. 

לצד מהלך זה יש בהחלט מקום לעודד שימוש בביטוחי בריאות פרטיים ובעיקר ביטוחים 
לא תוכל  לכולנו שהמדינה לבדה  ברור  כבר כעת  רפואיות מתקדמות.  וטכנולוגיות  לתרופות 

"לספק את הסחורה". 

הכותב הוא מומחה לביטוח רפואי
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 ורדה לבקוביץ

אבחון מהיר הוא שירות אישי, אדיב ומהיר שחברת הביטוח מעניקה למבוטחיה. זהו שירות 
שגורם לבידול חד בין הרפואה הציבורית, אשר נשענת על חוק בריאות ממלכתי ואישוריו למתן 
14 נדרשת הפניה מהרופא המטפל. מעבר  בדיקות מעבדה ודימות עד האבחנה. לילד עד גיל 

לגיל זה, אין צורך בהפניה.
האבחון המהיר מוענק למבוטח אשר מתלונן על סימפטומים ותופעות לא רגילות, לא אובחן 

עד לאותה נקודת זמן והוא סובל ואיכות חייו נפגמת.
ואם  יקבע למבוטח מועד לבדיקה ללא המתנה ממושכת  פניה למוקד השירות  באמצעות 

מתמזל המזל, יוכל לפעמים לקבל שירות ביום הפניה.
השירות אדיב ואישי, מלווה באמפטיה רבה למבוטח החרד לגורלו. הרופא אינו חוסך בזמן 

שירות אבחון מהיר המוענק בכל חברות הביטוח מאפשר אבחנה מהירה, איכותית ומקצועית של בעיות רפואיות שטרם אובחנו | 
השירות מהיר, יעיל ומקצר תהליכים

אבחון מהיר. 
לא רפואה דחופה

בריאות 

אלא להיפך. הוא מקשיב לחולה ולתלונותיו קשב רב, שואל שאלות, בודק אותו, דואג לשלוח 
ויקרות ובחלק מהמקרים, כשנדרשת בדיקת דימות –  לבדיקות מעבדה גם אם הן מיוחדות 

דואגים לקבוע גם לה מועד בכל שעה פנויה ביממה.
בסיום התהליך מסכמים את התוצאות ואת ההמלצות ויוצרים קשר עם המבוטח להמשך 

טיפול.
קולונוסקופיה  כגון  נוספת  אבחנה  בדיקת  כירורגית,  התערבות  נדרשת  מהמקרים  בחלק 
או ביופסיה; בחלק מהמקרים ממליצים על פיזיותרפיה, ובחלק מהמקרים אין בעיה בכלל - 

אזעקת שווא.
בחלק מהחברות קיים גם שירות של רופאים מקצועיים – אורתופד, נשים וילדים.

השירות ניתן בחלק מהחברות בבית חולים פרטי ובקליניקה פרטית, בסביבה מאוד רגועה 
ונעימה, כל התנאים הסביבתיים אשר גורמים לנוחיות אישית.

הזמן הוא מוטיב בולט בתהליך האבחון: מרגע קביעת מועד לבדיקה, דרך ביצוע הבדיקות 
ועד לקבלת תוצאות וקביעת בדיקת דימות, פיענוח תוצאות וכן הכנת תיק מבוטח עם המלצות. 

כאשר הדרך לאבחון קצרה, הטיפול יכול לעצור את התפתחות המחלה.
הנה דוגמא יוצאת דופן להצלחתו של אבחון מהיר לפתור בעיה רפואית: 

החל  הביתה  לחודש  אחת  מגיע  אשר   19 בן  קרבי  חייל 
נלוות.  ותופעות  דם  לחץ  של  גבוהים  ממדדים  לסבול 
ביחידה שיערו שהוא חרד מהפעילות הקרבית וכי בתוך 
זמן-מה יעבור הפחד ועמו ייעלמו הסימפטומים. החייל 
מפני  התופעה  לבין  פעילותו  בין  קשר  שאין  התעקש 
אין  כי  טען  גם  הוא  יורדים.  אינם  המדדים  בביתו  שגם 

בו כל חרדה. 
כי מדובר בבעיית כליות  באבחון מהיר חשד הרופא 
וסדרת בדיקות אכן איששה את הסברה. טיפול מתאים 
ברגלים  כאבים  על  נוספת  תלונה  המצב.  את  פתר 
ולקורוטיס  והובילה לצנתור  התגלתה כבעיה בכלי דם 

)עורק ראשי(.
להיפך.  אלא  בבדיקות  חיסכון  אין  לציין:  חשוב 
הבדיקות שניתנות באבחון מהיר אינן תמיד מאושרות 

במערכת הציבורית בשל הפרוטוקול לאישור בדיקות. 
זהו סוד האבחון המהיר אשר מציל חיים.

לכל החברות קיים כיסוי לאבחון מהיר, אך התנאים 
אינם זהים. השירות מלווה בהשתתפות עצמית אך 80% 

ממנה מוחזרים מהפרק האמבולטורי בפוליסה. 
ראשוני  טיפול  המעניק  שירות  היא  דחופה  רפואה 
לחולה הסובל מבעיה שעלולה לעתים לסכן חיים ואינה 

קשורה לאבחון מהיר. 

סגנית  לשעבר  סיכונים,  מומחית  סו״ב  היא  הכותבת 
יו״ר ועדת הבריאות בלשכת סוכני הביטוח
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בטיפול  בפגישות,  כשגרתו  התחיל  יומי 
צוות  ובניהול  לקוחות  בשירות  בתביעות, 
שיחת  האוויר  את  פילחה  כשלפתע  המשרד, 
התוכניות  את  ששינתה  שיחה  מלקוח.  טלפון 

ואת מצב רוחי.
"אני מבקש לפגוש אותך מידית", הוא אמר. 
כמובן שמיד נעניתי ופתחתי את היומן, שאיבד 
כבר  העניין  לטובת  פונה  הזמן  ממשמעותו. 

באותו יום.
"מה קרה?", שאלתי והוא השיב: "נדבר על 

כך בפגישה".
ומבקש  ותיק  לקוח  אלי  פונה  יום  כל  לא 
בליל מחשבות התרוצץ במוחי  מידית.  פגישה 
כיוון. תהיתי אם הלקוח  ולא הצלחתי למצוא 
אינו מרוצה מהשירות, אם ברצונו להעביר את 

תיק הביטוח לסוכן אחר...
 ביני לבין עצמי הייתי סמוך ובטוח כי תמיד 
קיבל שירות טוב, איכותי ומקצועי. גם פגישות 
הייעוץ שלנו נעשו באופן תדיר ויזום. מה בכל 

זאת קורה פה, תהיתי.
כשאי  משרדי,  אל  א'  נכנס  יום  באותו  כבר 
ממצב  הנפולות,  מפניו  להתעלם  היה  אפשר 
רוחו הרע ומהעובדה שהוא שקוע עמוק בתוך 

עצמו. לא כך אני מכיר את א'.
לו  והצעתי  בחיוך  מלווה  בחום  אליו  פניתי 
וחדה  ישירה  קפה. התשובה שקיבלתי הייתה 
ייחסתי  שלא  הלשון,  על  פצע  לי  "היה  כתער. 
את  החל  חודשים",  מספר  במשך  חשיבות  לו 
רגיל  בפצעון  שמדובר  לתומי  "חשבתי  דבריו. 
ומשחה או תרופה כלשהי תפתור את הבעיה".

"נו...", מסוקרן האצתי. 
"סרטן", הוא אמר, בעודי ממלמל בתדהמה. 
החסרתי פעימה מליבי וחשתי כי גופי נמס אל 

הכיסא.
רק  צורך  יהיה  גרורות,  שאין  "בהנחה 

בכריתה של הלשון", המשיך והסביר. "נדע רק אחרי הניתוח".
קשה  לי  היה  בריאות בפרט,  ובביטוח  בכלל  הביטוח  בתחום  שצברתי  הרב  הניסיון  למרות 

מאד לעשות מעבר חד לעבר הכיסויים של א'. הרגשות הציפו אותי. קפאתי על משמרי.
לאחר ששוחחנו על הבעיה הרפואית והמשבר הגדול שאותו עובר א', נאלצתי להפנות את 

מבטי לעבר המסך כדי לבדוק כיצד אוכל לסייע לו.

ביטוח פיצויים בגין מחלה קשה איננו בגדר מותרות | חובה עלינו לשכנע כל לקוח לרכוש אותו

החיים עצרו מלכת, וביטוח הבריאות עלה
לראש סדרי העדיפויות - סיפור אמיתי

במעקב  המטופל  ביטוח  בתיק  מדובר  הרבה,  לשמחתי 
על  המידע  את  קראנו  יחדיו  תקופתית.  ומשודרג  שיגרתי 

הכיסויים הביטוחיים שלו ונכחנו בממצאים הבאים:
שלושה  מורחב,  עיסוקי  עבודה  כושר  אבדן  ביטוח  קיים 
ביטוח  קיים  תקין.  הפיצוי  גובה  פרנצ'יזה,   + המתנה  חודשי 
בארץ  ניתוחים  ובדיקות/אמבולטורי,  ייעוץ  הכולל  בריאות, 

ובחו"ל, תרופות מחוץ לסל וכיסויים נוספים.
לצערי, לא קיים ביטוח לפיצוי בעת גילוי מחלה קשה. 

אפשר  אי  שהרי  בעצב,  מהולות  היו  והגאווה  השמחה 
שניהלנו,  הפגישות  בסיכומי  קשה.  מחלה  מגילוי  לשמוח 
בעת  כספי  פיצוי  ביטוח  רכישת  פעמיים  לו  הוצעה  ואני,  א' 
ולמשפחתו לצלוח  לו  גילוי מחלה קשה, שהיה אמור לסייע 
בימים  כלכלי  ביטחון  מהווה  שהיה  ביטוח  המשבר.  את 
היה  קשים אלה, שהרי כעת, סכום של מאות אלפי שקלים 
נכנס לחשבון הבנק שלו. פעמיים לא הצלחתי לשכנע אותו, 
פעמיים אמר שיחשוב על ההצעה אך לדאבוני, כל ניסיונותיי 

עלו בתוהו.
חברים,אני פונה אליכם בנימה אישית.

הסוכנים.  אותנו,  ומעצימים  מחזקים  אלה  מעין  אירועים 
ביטוחי  של  חשיבותם  את  מבליטים  אלה  מעין  אירועים 
הבריאות הפרטיים ואת חשיבותו של סוכן הביטוח. במקרה 
שבו לקוח אינו מבוטח בביטוח פרטי על ידי סוכן ביטוח ואינו 
מבוטח בביטוח פיצוי בגין גילוי מחלה קשה, אל תוותרו! אל 
על  מעמיק  הסבר  ממתן  תימנעו  אל  עליו!  ללחוץ  תהססו 
דוגמאות  בפניו  הציגו  הכיסוי!  של  החשובות  המשמעויות 
לו  הראו  בהם.  שטיפלתם  מקרים  והביאו  וכנות  אמתיות 

המחאות, העברות בנקאיות ומכתבי הוקרה מלקוחות.
תחושה מעיבה נובעת בעת גילוי מצב בריאותי קשה שאינו 

מעוגן בביטוחים מקיפים. 
לעומתה, למותר לציין, קיים סיפוק רב בעת טיפול, שירות 
נכונה  בצורה  המבוטח  ללקוח  הניתנים  הפיצוי,  ומתשלום 

ומקיפה.
התנהלות מקצועית זו שומרת על תדמיתנו כסוכנים בעלי 

תודעה אנושית ממעלה ראשונה.

ופיננסים,  ביטוח  בר-און  קבוצת  ומנכ"ל  יו"ר  הינו  הכותב 
מומחה ובורר ביטוח של בתי המשפט, מרצה בכיר, בביטוח 

וניהול סיכונים.

 במקרה שבו לקוח אינו מבוטח בביטוח פרטי על 
ידי סוכן ביטוח ואינו מבוטח בביטוח פיצוי בגין גילוי 

מחלה קשה, אל תוותרו!

בריאות 



23  |    |  גיליון דיגיטלי לרגל השנה החדשה

 גבי נקבלי 

הנתונים על הזדקנות האוכלוסיה במדינת ישראל, לצד העיסוק האינטנסיבי שנוצר בעקבות 
באשר  אסטרטגית  להחלטה  נדרשת  ישראל  כי  מעידים  הקבוצתיים,  הסיעוד  ביטוחי  משבר 
ובטיפול  האוכלוסיה  בתמהיל  הקרובים  בעשורים  הצפוי  השינוי  עם  התמודדותה  לאופן 
בקשישים ועל הצורך להיערך לכך ברמה הלאומית. המדינה חייבת לקבל אחריות על קשישיה 
ועל אוכלוסייתה היום ובעתיד. אם ניתן למצוא קרן אור בעלטה המלווה את הכשל המתמשך 
במשבר הביטוחים הקבוצתיים, הרי זו המודעות הגדולה שנוצרה לבעיה ולצורך בביטוח סיעודי. 
כיום חיים בישראל כמיליון אזרחים בני 65 ומעלה, ומספרם של אלה צפוי להכפיל את עצמו 
בעשרים השנים הקרובות. עפ"י נתוני הלמ"ס, עומדת תוחלת החיים של גברים על 80.7 שנים 
ושל נשים על 84.2. ב-30 השנים האחרונות עלתה תוחלת החיים בישראל ב-7.5 שנים, כלומר, 

בשנתיים וחצי בכל עשור. 
שארית תוחלת החיים הממוצעת של מי שגילם כיום הוא 65 עומדת על כ-19.5 שנים לגבר 

ו-21.7 שנים לאישה. 
באוכלוסית  המהיר  הגידול  מהווה  החיים,  התארכות  על  המשמחת  הבשורה  לצד  אולם 
כולה.  החברה  של  אופייה  את  לשנות  בכדי  בו  שיש  ולאומי  כלכלי  חברתי,  אתגר  הקשישים 
אחד הנושאים המרכזיים שאליהם יש להיערך הוא הגידול בהיקף המוגבלים והסיעודיים. כבר 
מאוכלוסיית  מ-20%  למעלה  המהווים  סיעודיים,  קשישים  מיליון  כרבע  בישראל  חיים  כיום 
הקשישים כולה - נתון המציב את ישראל בצמרת מדינות ה-OECD, ומספרם של אלה עוד 

יכפיל את עצמו בעשורים הקרובים. 
פי  עד  גדל  זה  שיעור  כאשר  סיעוד,  לשירותי  נזקקים  ומעלה  ה-65  בני  מאוכלוסיית  כרבע 
למצב  היקלעות  של  הגבוהה  השכיחות  המבוגרים.  הקשישים  קבוצות  בקרב  ויותר  שלושה 
סיעודי הופכת את הבעיה לאיום העומד לפתחה של כל משפחה. השלכותיו של האיום על התא 
ועלול  בני המשפחה המטפלים  וכלכלי כבד הנופל על  נפשי  גדולות. מדובר בנטל  המשפחתי 

להביא לקריסת התא המשפחתי כולו. 
עלות העסקת מטפל צמוד לצד שאר מרכיבי הטיפול הסיעודי בחולה המצוי בביתו מגיעה 
גם  סיעודי.  במוסד  נמצא  החולה  אם  מכך  יותר  והרבה  לחודש  שקלים  כ-11,000  לכדי  עד 
בהנחה שהחולה יקבל סיוע כספי מהביטוח הלאומי, מדובר בהוצאה מצטברת של מאות אלפי 
שקלים ולעיתים אף למעלה מכך, שמרביתה ממומנת ממקורותיהם הפרטיים של החולה ובני 
2015 על למעלה  משפחתו. על פי נתוני בנק ישראל, עמדה ההוצאה הלאומית לסיעוד בשנת 

מ-14 מיליארד שקלים, כמעט מחצית ממנה הוצאה 
פרטית. 

נתון חשוב ומפתיע שמציג הבנק הינו משך החיים 
נתוני  על  בהתבסס  סיעודי.  למצב  שנקלע  מי  של 
סיעוד  גמלת  קצבת  מקבלי  לאומי,  לביטוח  המוסד 
מדובר  בממוצע.  שנים  כ-5.5  הסיעודי  במצב  היו 
קיימות  שהיו  מההערכות  משמעותית  גבוה  בנתון 
צפויה  וזו  לגבי תוחלת החיים של סיעודיים,  כה  עד 
ולגדול גם בעתיד. כמובן שבמקרים רבים,  להמשיך 
תקופת  דמנטיים,  או  צעירים  סיעודיים  כדוגמת 

החיים יכולה להיות ארוכה עוד הרבה יותר. 
ביטוחי  של  סיומם  רקע  ועל  אלה  נתונים  מתוך 
לארבעה  הסיעוד  ביטוחי  הקבוצתיים,  הסיעוד 

ככל שתוחלת החיים הממוצעת עולה, עולה גם מספר התושבים הסיעודיים בישראל | על רקע משבר הביטוחים הסיעודיים 
הקבוצתיים, זה הזמן לאמץ ביטוח סיעוד ממלכתי, בסיוע המדינה

הטיפול הסיעודי בישראל - לאן?

המדינה נדרשת לנקוט צעדים ליצירת 
ביטוח סיעוד ממלכתי חובה ולהקים רשות 
סיעוד ממלכתית שתרכז את כלל הנושאים 

הקשורים לסיעוד

מיליון מבוטחי קופות החולים הופכים להיות רובד בסיסי ראשוני משמעותי אף יותר מבעבר 
טוב  ביטוח  בהיותם  המתבטא  הגדול  יתרונם  לצד  אולם,  ונכון.  הגיוני  ככזה  בהם  והשימוש 
במחיר זול יחסית, מדובר בביטוחים קבוצתיים. משכך, ולמרות יציבותם, קיימת סכנה שאלה 
אינם מספקים וודאות לטווח הארוך, כמתחייב ממוצר ביטוחי מסוג זה. הפרמיות העתידיות 
שפורסמו לאחרונה וההתייקרויות המתוכננות בכל שנה, מייצרות מציאות חדשה שבה, בעבור 
צעירים רבים, עלול התשלום המצטבר לאורך השנים ועד גיל זיקנה בגין פוליסות זולות אלה, 
הקופות  ביטוחי  את  לנטוש  עלולים  אלה  פרטי.  מביטוח  אפילו  משמעותית  כגבוה  להתברר 
התושבים  מעגל  את  ולהגדיל  ביציבותם  לפגוע  ובכך  הפרמיות,  עליית  לנוכח  התבגרותם  עם 
נפלטי  ומעלה,   55 בני  של  משמעותית  הצטרפות  בסיסית.  סיעודית  בהגנה  מחזיקים  שאינם 
הביטוחים הקבוצתיים, עלולה להכביד עוד יותר על ביטוחים אלה ולהביא להתייקרות נוספת 

בהם למיליוני המבוטחים. 
אל מול הנתון המרשים של מיליוני המבוטחים הקיימים, כמחצית האוכלוסיה אינה מבוטחת 
ואינם  נמנים עם השכבות החלשות  גדול מהם  וקיימת סבירות שחלק  בביטוחי סיעוד אלה, 
מחזיק כלל בביטוח סיעודי כלשהו, אלא מסתמכים על הפתרונות המוסדיים, כדוגמת הביטוח 

הלאומי. 
מתוך הבנת ההכרח שביצירת פתרון לאומי אמיתי לכלל תושבי המדינה לבעיה הסיעודית, 
סיעוד  רשות  ולהקים  חובה  ממלכתי  סיעוד  ביטוח  ליצירת  צעדים  לנקוט  נדרשת  המדינה 
הסיעוד  ביטוחי  את  לחזק  מנת  על  לסיעוד.  הקשורים  הנושאים  כלל  את  שתרכז  ממלכתית 
החשובים לחברי הקופות גם בטווח הארוך, ראוי לבחון את האפשרות להשתמש בבביטוחים 
זו,  במסגרת  מבוטח  יהיה  תושב  שכל  כך  הממלכתי,  הסיעוד  לביטוח  כתשתית  אלה  נפוצים 
בסיוע ובערבות המדינה. הדבר יחייב שינויים והתאמות, כמו גם הטלת מס סיעוד ממלכתי, 
הביטוחים  משבר  רקע  על  בעיקר  שגדלה  הבעיה  ולחומרת  לצורך  שהמודעות  נראה  אולם 
הקבוצתיים ומיליון המבוטחים הנפלטים מהם בימים אלה, יצרה בשלות ונכונות בקרב הציבור 

למס זה. 
ההגנה  את  המעניק  במוצר  שמדובר  העובדה  ולמרות  האחרון,  בעשור  הצמיחה  אף  על 
ועומד על כ-9%  האיכותית ביותר, שיעור החדירה של ביטוחי הסיעוד הפרטיים עדיין נמוך, 
נוספים,  תושבים  מיליוני  גם  כמו  הקבוצתיים,  מהביטוחים  הנפלטים  אלפי  מאות  בלבד. 
מבקשים למצוא פתרונות מקצועיים איכותיים שיעניקו להם שקט נפשי וביטחון בנוגע להגנה 

הסיעודית שברשותם. 
לצד זכות ההמשכיות העומדת לפורשי הקולקטיבים וטרם מימושה, כדאי לבחון באמצעות 
הסיעוד  ביטוחי  מגוון  מתוך  הפורש  לרשות  העומדות  האפשרויות  מכלול  את  מקצוע  איש 

הקיימים, ולתכנן הגנה סיעודית מקצועית המותאמת להעדפותיו, יכולותיו וצרכיו. 
עבור סוכני הביטוח מדובר בהזדמנות, אולם חשוב לפעול בתחום לאחר למידה שלו ומתוך 

הבנה והיכרות מעמיקה עימו, עם מורכבויותיו, הכשלים והפתרונות המגוונים האפשריים. 
האחרונות  בשנים  התייקרו  הפרטיים  הביטוחים 
גם  ולהתייקר  להמשיך  צפויים  והם  ניכרת  בצורה 
את  מגביר  בתחום  הגדל  הביטוחי  הסיכון  בעתיד. 
הביטוח,  מחירי  לעליית  מעבר  החברות.  של  חששן 
אלה מקשיחות את תנאיו ותנאי הקבלה, מפסיקות 
ירחק  לא  כי  ייתכן  ובהחלט  מהתכניות  חלק  לשווק 
שבעבור  לרמה  הביטוח  מחירי  יגיעו  אשר  עד  היום 
שאף  או  אליהם  להצטרף  מכדי  גבוהה  תהיה  רבים 
סיעוד  ביטוחי  להציע  שתפסקנה  חברות  תהיינה 

פרטיים. 

הכותב הינו מומחה לביטוחי בריאות וסיעוד, מנכ"ל 
אופק זהב ומשמש יועץ הלשכה לבריאות וסיעוד

בריאות 



בע״מ   )2014( כללי  לביטוח  סוכנות  ישראל  פספורטכארד  באמצעות 
 החברה המבטחת - הפניקס חברה לביטוח בע״מ | בכפוף לתנאי הפוליסה, 

חריגיה וסייגיה | בכפוף למגבלות השימוש בכרטיס.

משתמשים בכרטיס, בלי להוציא כסף מהכיס!



25  |    |  גיליון דיגיטלי לרגל השנה החדשה

השקעות 

 עפר קליין. צילום: יונתן בלום

אחוזים   3% של  צפויה  צמיחה  לאחר   ,3.5% על  עומדת  ב-2018  לצמיחה  שלנו  "התחזית 
ופיננסים.  ביטוח  הראל  קבוצת  ומחקר  כלכלה  אגף  ראש  קליין,  עפר  חוזה,  כך  ב-2017", 
המשמעות היא צמיחה בתוצר לנפש של כ-1.5% ב-2018. בהראל מסבירים כי התחזית הזו מעט 
גבוהה מהתחזית של בנק ישראל, משרד האוצר ושל קרן המטבע הבינלאומית. "להערכתנו, 
הצריכה הפרטית תמשיך להוביל את הצמיחה ב-2018, והיצוא ב-2018 צפוי לצמוח ב-3.7%, 
בין השאר כתוצאה מגידול ביצוא של רכיבים אלקטרוניים )המפעל החדש של אינטל( ומהמשך 

ההתאוששות בסחר העולמי שיפצו על הפגיעה במכירות הקופקסון של טבע. 
באשר לצריכה הפרטית, מסביר קליין כי בתמיכת הריבית הנמוכה, שכר המינימום שעלה 
שוב בסוף 2017, הפחתות המיסים ורמת התעסוקה הגבוהה הצריכה הפרטית בישראל תוסיף 

להיות מנוע צמיחה משמעותי, וכי קצב התרחבות הצריכה הפרטית יתייצב ב-2018 על-3.5%.
עוד צופים בהראל גידול מהיר בהשקעות בנכסים קבועים, בעיקר, על רקע השקעות נרחבות 
הצפויות במאגר הגז לוויתן, עלייה ביבוא מכוניות ליסינג, כהיערכות להכבדה נוספת במיסוי 
היבוא  "בנוסף,  בבנייה.  ההשקעות  בתחום  נאה  צמיחה  והמשך   ,2019 לתחילת  המתוכננת 
ולוויתן(  )רכבים  יבוא  מוטת  בהשקעה  הגידול  רקע  על   )6.2%( מהיר  בקצב  יגדל  להערכתנו 

והמשך הגידול בצריכה הפרטית של מוצרים.

שוק העבודה: האטה בגידול במספר המועסקים
קליין התייחס בתחזיתו גם לנושא שוק העבודה. על פי התחזית, התרחבות התעסוקה צפויה 
להאט בשנה הקרובה, לאחר שהגיעה לשיא ב-2017, בעקבות התרחבות משמעותית במספר 
ששיעור  לכך  שהביאה  האחרונות,  בשנתיים  והעסקי  הציבורי  בסקטור  במשק  המועסקים 
האבטלה צפוי להגיע לשפל של 4.2% בממוצע ב-2017. "להערכתנו, מגמה זו של גידול מואץ 
צפויה  העבודה,  בכוח  ההשתתפות  בשיעור  העלייה  מגמת  ובמקביל,  ותאט.  תלך  במועסקים 
להימשך באיטיות בשל מדיניות ממשלתית להקלות במס לאוכלוסייה עובדת, לצד הכשרות 
מקצועיות ייעודיות לאוכלוסיות המצויות מחוץ לשוק העבודה. שילוב הגורמים יחד עם המשך 
בשנתיים  לכ-4.3%  האבטלה  בשיעור  מתונה  לעליה  יוביל  להערכתנו,  המינימום,  שכר  עליית 

הקרובות - עדיין שיעור אבטלה נמוך מאוד", מציין קליין.
"השיא בתעסוקה והשפל באבטלה, בשילוב העלייה בשכר המינימום, תרמו לעלייה מהירה 
הרמה  רקע  על  להערכתנו,  כאחד.  והציבורי  העסקי  בסקטור  השנה,  במשק  הממוצע  בשכר 
הגבוהה של משרות פנויות במשק, מגמה זו צפויה להימשך גם בשנה הבאה, אך בשיעור מתון 
יותר. חשוב לציין שהשנה שכר המינימום בישראל עלה לראשונה מעל ל-50 אחוזים מהשכר 
הממוצע במשק, דבר שתמך בגידול בהיצע העבודה במשק, במיוחד בקרב אוכלוסיית מקבלי 
הבטחת ההכנסה, וגם תמך בצריכה הפרטית", אומר ראש אגף כלכלה ומחקר קבוצת הראל 

ביטוח ופיננסים.

אז מה בכל זאת יכול להשתבש?
בהראל מסבירים כי תנאי המאקרו לשנת 2018, גם בארץ וגם בעולם, נראים מצוין, אך ישנם 

דברים , שעלולים להשתבש השנה – גם אם בהסתברות נמוכה.
ˆ  זעזוע אינפלציה והידוק מוניטרי מהיר מדי בכלכלה העולמית  – שיעורי האבטלה הנמוכים 
)ברוב העולם( עלולים להוביל להתחלת מגמה של עליית שכר שתתגלגל לעליית מחירים. 

עפר קליין, ראש אגף כלכלה ומחקר בקבוצת הראל ביטוח ופיננסים, מספק הצצה לתחזיות הכלכליות של החברה   
לקראת השנה החדשה | הצריכה הפרטית תמשיך להוביל את הצמיחה

תחזית הראל ל-2018: 
צמיחה גבוהה יותר, המשך הגידול בשכר הממוצע

אפשרות נוספת היא שעליית המחירים תגיע מכיוון מחירי הסחורות לאור הצמיחה הטובה 
בכלכלה העולמית. ההסתברות של תרחיש כזה איננה גדולה ב-2018, אך היא עולה ככל 
הפד  של  מנוסה  והלא  החדשה  ההנהגה  בנוסף,  טובים.  הכלכלות  וביצועי  עובר  שהזמן 

בארה"ב )והתקרבות סיום תפקידו של דראגי בגוש האירו( יכולים להחריף את התרחיש.
לאחרונה  עודכנה  סין  של  הצמיחה  תחזית  אמנם   - המתעוררים  בשווקים  פיננסי  ˆ  זעזוע 
תהיה  האשראי  גידול  קצב  צמצום  של  הממשלתית  והמדיניות  במידה  אך  מעלה,  כלפי 
אגרסיבית מהצפי, הדבר יכול לגרור האטה מהירה מהצפוי בצמיחה בסין. עקב משמעותה 
של סין על הכלכלה העולמית, האטה מהירה בצמיחה תגרור השלכות שליליות על הצמיחה 
העולמית, במיוחד עם השווקים המתעוררים. להערכת הראל, ההסתברות לתרחיש מסוג 

זה היא נמוכה.
עליית  דרך   – הדולר  של  משמעותית  מהתחזקות  להתחיל  יכול  חוב  משבר   – חוב  ˆ  זעזוע 
החובות של קונצרניים בשווקים המתעוררים או ממשבר פוליטי )כמו החלטה של ממשלת 
עלייה  תחול  מכך  כתוצאה  וכדומה.  חובה(,  את  לשלם  שלא  הבחירות  בעקבות  איטליה 
העולם.  בכל  הארוכות  החוב  אגרות  במחירי  תלולה  וירידה  העולמית  הסיכון  בפרמיית 
מיסים,  מעלות  מדינות  המשבר,  עם  להתמודד  בכדי  לסוברני,  הופך  המשבר  אם  בנוסף, 
המחירים  למיתון,  גולש  העולם  בהוצאות.  ומקצצות  פיסקאליים  תמריצים  מקטינות 
יורדים, מדדי המניות יורדים, האינפלציה והציפיות לאינפלציה יורדות והבנקים המרכזיים 
ההסתברות  כי  אומרים  בהראל  להערכתנו,  ריבית(.  מורידים  )ואפילו  ריבית  מעלים  לא 

לתרחיש מסוג זה היא נמוכה כרגע.
ˆ  סיכונים לא-כלכליים - כגון, עלייה חדה במתיחות הפוליטית בין ארה"ב לצפון קוריאה, 
ארה"ב וישראל מול אירן, ישראל מול חמאס או לבנון. עלייה בסיכונים הפוליטיים באירופה 
בעקבות הבחירות באיטליה והיציאה של בריטניה מהאיחוד האירופאי. "להערכתנו, כרגע 

גם ההסתברות לתרחיש מסוג זה היא נמוכה", מסכם קליין.
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השיא בתעסוקה והשפל באבטלה בשילוב העלייה בשכר המינימום תרמו לעלייה מהירה בשכר הממוצע במשק   שכר

צפויה זו מגמה  על רקע הרמה הגבוהה של משרות פנויות במשק,, . להערכתנוכאחד בסקטור העסקי והציבוריהשנה, 

 להימשך גם בשנה הבאה, אך בשיעור מתון יותר.
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השקעות 

 אלה אלקלעי 

מסחר  בזירות  הלוואות  המונים,  מימון  הייטק,  קרנות  מובילאיי,  סיבר,  אובר,  ביטקוין, 
מקוונות. העולם סביבנו משתנה בקצב גובר והולך ושוק ההון איתו. השינויים המהירים בשוק 
בתחום ניהול ההשקעות, כמו גם בידע ובמידת המעורבות של הלקוחות, מחייבים את כולנו 
שלנו  והיכולת  הלקוחות  לצורכי  שלנו  ההתאמה  העדכניות,  מידת  את  מחדש  יום  כל  לבחון 

להשיא ערך. 
השקעה באמצעות מודלים מסורתיים כגון מניות, אגרות חוב ומזומן, אינה מתאימה בהכרח 
להעדפות  בחיים,  שונים  במצבים  לקחת  מבקשים  שאנו  הסיכון  למידת  כולנו,  של  לצרכים 
האישיות של כל אחד מאתנו ביחס להשקעות, להתמודדות עם ריבית אפסית לאורך תקופות 

זמן ארוכות, ואינה מציעה יתרונות של קורלציה נמוכה בין הנכסים השונים. 
בקרנות  להשקיע  ישקיעו,  שבו  ההשקעות  מסלול  את  לבחור  מבקשים  כיום  הלקוחות 
אלטרנטיביות ואחראיות, להשקיע באופן עצמאי במסחר, לעבור בקלות בין מסלולים ולקבל 
שקיפות מלאה על תמהיל ההשקעות שלהם. כל אלה נובעים ממעורבות ומודעות הלקוחות, 

מהשונות של צורכי הלקוחות ומיכולת הבחירה שלהם בשוק משתנה. 
תחום ההשקעות האלטרנטיביות צובר תאוצה בארץ ובעולם כאמצעי להגדלת הפיזור והגיוון 
אפסית  ריבית  בסביבת  תשואה  למקסם  צורך  ומתוך  תנודתיות,  להפחתת  ההשקעות,  בתיק 

בישראל ובמדינות מפותחות רבות בעולם. 
מדובר  הצרכני.  האשראי  בתחום  השקעות  היא  בעולם  במהרה  הצומחות  המגמות  אחת 
בהשקעה בהלוואות עמית לעמית )P2P( הנעשות בזירות מסחר מקוונות שהן חלק ממגמת 
החזר  את  להבטיח  כדי  האחרונות.  בשנים  מאפשרת  שהטכנולוגיה  השיתופית  הכלכלה 
ההלוואה נעשית בדיקה מוקדמת של יכולתו של הלווה לפרוע את ההלוואה. בארה"ב, למשל, 
ובחלק מהמקרים ההלוואות מגובות בנכסים. הלוואות מעין אלה  דירוג האשראי שלו  נבדק 
גופי  או  אשראי  כרטיסי  חברות  בנקים,  כגון  המסורתיים  התיווך  גורמי  על  דילוג  מאפשרות 
העסקה  עלויות  של  משמעותית  הוזלה  מאפשרת  הטכנולוגיה  אחרים.  בנקאיים  חוץ  מימון 
מבלי להגדיל את החשיפה לסיכון ובמקביל, מאפשרת גישה לעסקאות בתחום לציבור הרחב, 

לקרנות מתמחות ולא רק לגופים פיננסיים ובנקים מקומיים. 
בעולם  חל  האחרונות  בשנים  האחראיות.  ההשקעות  לתחום  נוגעת  נוספת  עולמית  מגמה 
בהיבט  חברות  ובחינת  השקעות  לניהול  הנוגע  בכל  משמעותי  תפישתי  שינוי  ההשקעות 
האיכותי. תו התקן החדש בעולם ההשקעות האיכותיות הוא "השקעות אחראיות". הכוונה היא 
להשקעות בחברות שנסחרות בבורסה, שעומדות ב"תו תקן" של ניתוח קריטריונים בתחומי 
סביבה, חברה וממשל תאגיד. כבר היום, כ-26% מהנכסים המנוהלים ברחבי העולם מנוהלים 
מנתחים  שכאשר  ההבנה  מחלחלת  שלאטה  נראה  מרשים.  הצמיחה  וקצב  זו  גישה  על-פי 
חברות חייבים לתת משקל גם להיבטים אחרים פרט לנתונים הכספיים המאפשרים לנו לזהות 
יש סיכוי טוב  לאילו חברות  לנו להעריך  ומסייעים  יותר מאחרות  טוב  חברות אשר מנוהלות 
יותר להתפתח ומאילו חברות עדיף להימנע. המידע הנוסף מגדיל משמעותית את הסיכויים 
לתשואה תוך הפחתה של התנודתיות. בארץ, הספק העיקרי של מערכות מידע וידע בתחום 

היא חברת גריינאיי. 
דוגמא אחרונה נוגעת ליוזמה של משרד האוצר ורשות ניירות הערך, בעקבותיה מתאפשרת 
טכנולוגיה  קרנות  באמצעות  הייטק  בחברות  פרטיים  משקיעים  של  השקעה  לראשונה  כעת 
בקרנות  המשקיעים  של  הפסדים  מפני  המדינה  הגנת  את  ויקבלו  בבורסה  שייסחרו  עילית 
בבורסה  )הייטק(  עילית  טכנולוגיה  "קרנות  כי  מציינים  בבורסה  אשראי.  לגיוס  ערבויות  וכן 
ונגיש". המנגנון שנבחר  הן הזדמנות להשקעה בחברות סטארט-אפ באמצעות מכשיר סחיר 
להנגיש לציבור הרחב השקעות בהייטק הוא דרך קרן נאמנות סגורה וסחירה שתשקיע לפחות 

השנה הנכנסת מסתמנת כשנת שינוי בעולם ההשקעות ומעבר לאפיקים אלטרנטיביים במקום לאפיקים המסורתיים |
בין האפיקים החדשים: אשראי צרכני, השקעות אחראיות וקרנות טכנולוגיה עילית 

2018 בהשקעות: מסמנים מטרות 

תחום ההשקעות האלטרנטיביות צובר תאוצה 
בארץ ובעולם כאמצעי להגדלת הפיזור והגיוון בתיק 
ההשקעות, להפחתת תנודתיות, ומתוך צורך למקסם 
תשואה בסביבת ריבית אפסית בישראל ובמדינות 

מפותחות רבות בעולם

50% מנכסיה בחברות לא סחירות. 
בעקבות אלה, אחד מהיעדים שאותם סימנו השנה ב-IBI הוא מיקוד בהיצע של סל מוצרים 
רחב ומגוון ללקוח, בפיתוח של פלטפורמות ייחודיות להשקעות אלטרנטיביות, לרבות בתחום 
ואחראיות  חברתיות  וקרנות  הייטק  קרנות  טבע,  אסונות  ביטוחי  לעמית,  מעמית  הלוואות 

ובהתאמה אישית של ההשקעות למאפייני הלקוח. 
יעד נוסף שאותו סימּנו השנה הוא הובלה בכל שוק שבו אנחנו פועלים. הרגולציה ועלויות 
התפעול, כמו גם הרצון לבלוט ולהוביל בשוק, יוצרים בחלק מהמקרים יתרונות משמעותיים 
לגודל. אסטרטגיה של מיזוגים ורכישות מאפשרת לנו להיכנס לתחומים נוספים, לחזק תחומים 
קיימים ולנצל את היתרונות היחסיים של שני הצדדים. במסגרת זו, חתמה חברת IBI על הסכם 
חסכון  זרוע  פעילות  את  להרחיב  חברת הלמן-אלדובי במטרה  עם  שלה  הגמל  פעילות  מיזוג 
IBI, בהיקפה ובמגוון המוצרים באמצעות כניסה לעולם הפנסיה; על רכישת  ארוך הטווח של 
העוסקת  קפיטל   IBI-ל ומיזוגה  פישמן  תמיר  של  האופציות  תכניות  ניהול  בחברת  הבעלות 
בתחום הנאמנויות הרגולטוריות והמיזוגים והרכישות. שני אלו מתווספים למיזוג נוסף שערכנו 

בשנה שעברה למיזוג פעילות חבר הבורסה של IBI עם זו של חברת מגדל שוקי הון. 

ובהסתכלות קדימה, איזו שנה אנחנו צופים לענף ההשקעות כולו?
סופה  הופיעה  אחד  שיום  עד  בקנזס  נוחים  לחיים  רגילים  היו  טוטו  הנאמן  וכלבה  דורותי 
שעקרה את ביתם ונשאה אותם הרחק לארץ עוץ. לקראת שנת 2018 נדמה שאנחנו מביטים על 
ה"סופה" המתקרבת מהחלון, ומה שנותר לנו לעשות הוא להתכונן הכי טוב שאפשר, להיפרד 
מקנזס המוכרת והחמימה ולהמריא למחוזות חדשים שבהם יש ריבית, אינפלציה ואולי אפילו 
ירידת מחירי נדל"ן. האם ננחת בארץ עוץ בשנה הבאה? לא בטוח, אבל בהחלט נראה אותה 
מהחלון וסביר להניח ששוק ההון כבר יגלם את ההשלכות של הנוף המשתקף לפני הנחיתה 
בפועל. המשמעות היא שלקראת שנת 2018 אנו ממליצים להגדיל חשיפה לסקטורים שייהנו 

ממגמות העלייה באינפלציה ושינוי אפשרי בסביבת הריבית.

הכותבת היא סמנכ"ל פיתוח עסקי, IBI בית השקעות
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 דן דוברי

אנו נצבים בפני שנת 2018, שנת הח"י של המאה העשרים ואחד. 
שנת  גם  בשבילי  הייתה  אישי  ובאופן  רבים,  ושינויים  אתגרים  של  שנה  הייתה   2017 שנת 
סיימתי  שלי(,  לשותף  חלקי  את  )מכרתי  פיננסי  וחינוך  לתכנון  מהמכללה  נפרדתי  פרידות. 
שמונה שנים של עשייה ציבורית למען קהילת המתכננים הפיננסיים בישראל והשארתי קהילה 
גאה של אנשי מקצוע מעולים ששמים את טובת הלקוחות שלהם בקדימות ופועלים בהתאם 

למתודה אקדמית לטיפול במשפחה. 
את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק והעולם הפיננסי-פנסיוני כבר לא יהיה אותו הדבר. 

אריה אברמוביץ סיים בהצלחה רבה כהונה כיו"ר לשכת סוכני ביטוח.
בהתרגשות רבה אנו ניצבים בפני 2018. בפברואר יהיו בחירות באיגוד מתכננים פיננסים בישראל. 
אני בטוח שהציבור יבחר ביו"ר ראוי שיוביל אותנו להישגים מעולים. ליאור רוזנפלד זכה באמונם של 
סוכני הביטוח בישראל ויקבע אסטרטגייה חדשה ושיתופי פעולה שיבטיחו את ההצלחה והשגשוג 
של הפועלים בתחום הביטוח בארץ. בעולם היעוץ וההכוונה כל העוסקים במלאכה מבינים היטב 

שצריך להתאים מודלים של עבודה ונגישות למידע וידע באופן שונה מאשר בעבר. 
כל מכריי יודעים שנולדתי בעולם הביטוח בהראל חברה לביטוח, והייתה לי הזכות להשפיע 
האגדי;  המבורגר  יאיר  היה  ראשון  הפיננסי.  בעולם  מהגדולים  וללמוד  הסוכנים  קהילת  על 
ויחד  וידידי  שותפי  כהן,  יוסי  ציון;  למנכ"ל  משנה  שהיה  אמית,  רם  פלד;  ספי  שותפי  אחריו, 
איתי ועם ספי מחלוצי הפנסיה בישראל; זכיתי להיות שותף בחברת יעוץ פיננסי עם בני גאון 
ולעבוד עם יצחק חלמיש, לשעבר יו"ר הבורסה לניירות ערך; ולאחרונה, לעבוד עם עופר נוריאל 
החיים  על  יום  כל  שמשפיעים  ו"פאנדר",  "עדיף"  עיתון  של  הבעלים  המדהימים,  אלוני  ואודי 
של אנשים, נוגעים באופן עקיף בעשרות אלפי בתים בישראל ועוזרים להם לחיות חיים טובים 

ואיכותיים יותר. 
מה צפוי לנו ב 2018 )שנת הביטקוין( ובעתיד? 

מי שחושב שעולם היעוץ הפיננסי והפנסיוני עומד להיעלם יהיה מופתע השנה וכמו ציפור 
ה"פניקס" הוא יקום מהעפר, ימריא להישגים חדשים, גבוה יותר אך שונה מאשר בעבר. 

אם תהיה לי הזכות להמשיך לתרום - לא אהסס. יש לי "רומן" רב שנים עם קהילת סוכני 
לעודד  לעזור,  בדרכי  שנקרית  הזדמנות  וכל  הפיננסי,  והייעוץ  התכנון  ועולם  בארץ  הביטוח 

ולתרום – אירתם בשמחה, אך באופן שונה מבעבר. 
ב-2018 הענף הפיננסי-פנסיוני יתן דגש על תחום הפרישה, על התחום הבינלאומי ועל תחום 
ההשקעות האלטרנטיביות. באופן אישי, אני מקווה הפעם להקים שיתופי פעולה רק עם חברים 

טובים, כי ב-2018 החלטתי לא רק להמריא אלא להמריא עם אנשים שכיף להיות איתם. 

הכותב הינו מנכ"ל CBA ייעוץ בינלאומי בע"מ, מייסד איגוד מתכננים פיננסים בישראל

השנה היוצאת היתה שנת אתגרים, שינויים ופרידות | 
2018 מציבה בפנינו אתגרים ומשימות חשובים לא פחות 

ובראשם ענף הפרישה והפנסיה

2018: שנה של
התחלות חדשות

טוב לדעת 

מי שחושב שעולם היעוץ הפיננסי והפנסיוני עומד 
להיעלם יהיה מופתע השנה וכמו ציפור ה"פניקס" הוא 
יקום מהעפר, ימריא להישגים חדשים, גבוה יותר אך 

שונה מאשר בעבר

4 טיפים 
חינם קבל 4 טיפיםקח

טיפ חודשי ללקוחותיך
דיוור מעוצב וממותג אישית המכיל מאמר 

המעדכן במתרחש בביטוח ובפיננסים

לפרטים נוספים <

http://lp.landing-page.mobi/index.php?page=landing&id=147119&token=c147cc04c5ac79a251a3f999dcb910ae
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 יום טוב אבדי, עו"ד, רו"ח

ראובן הינו סוכן ביטוח מוכשר ורעב, ולאחר שנים של עבודה קשה החל בשנים האחרונות 
אותו  מביאים  אשר  נכבדים  סכומים  עצמאי  ביטוח  כסוכן  ומשתכר  עמלו  פירות  את  לקטוף 
לחבות המס הגבוהה ביותר )50%(. במקביל, הוא משלם דמי ביטוח לאומי ומס בריאות עד 
התקרות הקבועות בחוק. ראובן, שלא באמת זקוק לכל הכסף למחייתו, נועץ ברואה החשבון 
את  גובה  שבאמצעותה  שירותים  חברת  פתח  המיסים,  תשלומי  את  להקטין  מנת  ועל  שלו, 
מושך  במקביל,   .)2017 בשנת   24%( עליה  החל  החברות  מס  את  משלמת  החברה  עמלותיו. 
ראובן משכורת נחמדה, מפקיד ומנצל את מלוא הטבות המס לפנסיה, ביטוח מנהלים ולקרן 
השתלמות )החברה מנכה את המשכורת כהוצאה בחישוב המס שלה(, ומבצע השקעות בנדל"ן 

וני"ע בחברה עם עודפי המיסים שחסך ממה שהיה משלם אילו היה ממשיך לפעול כעצמאי. 
"חברת  לשם  זכה  אשר  הזה,  המס  תכנון 
סוכן  הוא  אם  בין  לראובן,  יפעל  ארנק", 
ביטוח, אמן, עורך דין, רואה חשבון, מהנדס, 
המונח  חופשי.  מקצוע  בעל  כל  או  רופא, 
העובדה  בשל  זה  למהלך  הודבק  "ארנק" 
את  משאיר  כחברה  שהתאגד  יחיד  שאותו 
אותו.  מוציא  ולא  )בחברה(  בארנק  הכסף 
תחויב  מהחברה  הכספים  משיכת  כמובן, 
אולם   ,)30%-33%( דיבידנד  על  החל  במס 
בידו  נתונה  הדיבידנד  חלוקת  עיתוי  בחירת 
מס  שבהן  בשנים  אם  בין  החברה,  בעל  של 
הכנסה מעניק הקלות על משיכת דיבידנדים, 
הפשוטה  הכלכלית  הסיבה  בשל  אם  ובין 
בקופת  מתגלגל  הנחסך  המס  שבינתיים 

החברה ומניב תשואות שלעצמו. 
הזה,  המס  לתכנון  ער  שהיה  המחוקק, 
בשנת  החוק  שינוי  ובמסגרת  מעשה,  עשה 
2017 קבע מספר הוראות במטרה למנוע את 
ארנק  חברת  באמצעות  לפעול  האפשרות 
במקרים שבהם ברור שמדובר בפיקציה וכל 
בתשלומי  לחסוך  היא  היחיד  של  המטרה 
עצמאים  שלגבי  כזה  באופן  היתר,  בין  המס, 
הנותנים שירותים באמצעות חברה, יוטל מס 
כאילו פעלו כיחידים תוך התעלמות מוחלטת 

מקיומה של החברה. 
כאילו  היחיד  את  וימסה  החברה  של  מקיומה  יתעלם  הכנסה  שמס  לכך  התנאים  אחד 
רווחיה  או  מהכנסותיה   70% אשר  בחברה  מדובר  שבו  במצב  הוא  קיימת  איננה  החברה 
החייבים במס מגיעים מלקוח אחד. אם, למשל, הכנסות חברת הארנק של סוכן הביטוח 
נחלקות בין שתי חברות ביטוח ביחס של 60:40, מס הכנסה לא יוכל "לתקוף" את תכנון 
המס. במצב שלמעלה מ-70% מהכנסות חברת הארנק מגיעות מחברת ביטוח אחת )מה 
שקיים ברוב המקרים(, הסעיף החדש יחול, ורשות המיסים יכולה להתעלם כליל מקיומה 

המגבלות שנכנסו לתוקפן השנה על "חברות הארנק" יצרו בעיה קשה לסוכני הביטוח הניזונים בעיקר מחברת ביטוח מרכזית אחת 
| רשות המסים הפנימה את הבעייתיות וסייגה את המקצוע מן ההנחייה הגורפת

ארנקו של סוכן הביטוח

של חברת הארנק ולמסות את כל ההכנסות כאילו החברה איננה קיימת.
ידי הלשכות המקצועיות, הובהר למס  ואולם, לאחר דיונים שנעשו מול רשות המיסים על 
הכנסה שאמנם מבחינה טכנית ייתכן שלמעלה מ-70% מההכנסות של סוכן הביטוח יכולות 
להתקבל מחברת ביטוח אחת, אולם מהותית, סוכן הביטוח משרת עשרות ומאות אם לא אלפי 
לקוחות. ואכן, רשות המיסים הבינה שסקטור סוכני הביטוח הוא מיוחד, וקבעה במסגרת חוזר 
ביטוח עצמאית,  ביטוח בעל סוכנות  כי סוכן   ,2017 נובמבר  מקצועי שהוציאה במהלך חודש 
שבבעלותו תיקי לקוחות, אשר מתקשר באופן ישיר עם לקוחות שונים בהסכם למתן שירותי 
ביטוח, אולם בפועל מקבל את הכנסתו בגין כל לקוח ולקוח מחברות הביטוח שבהן מבוטחים 
מכיוון  וזאת  הסעיף,  בתנאי  מלאה  עמידה  תוך  החדש,  הסעיף  הוראות  יחולו  לא  לקוחותיו, 

שהמבוטחים מקבלי השירות הם לקוחותיו של סוכן הביטוח ולא חברת הביטוח. 
ולסיכומם של דברים, מומלץ לבחון היטב עמידה בתנאי החוק והחוזר שפורסם, שאז רשות 

המיסים לא תוכל "להיכנס" לארנקו של סוכן הביטוח. 

 הכותב הינו הבעלים והמייסד של אבדי ושות' – עורכי דין

טוב לדעת 

מומלץ לבחון היטב עמידה בתנאי החוק 
והחוזר שפורסם, שאז רשות המיסים לא 
תוכל "להיכנס" לארנקו של סוכן הביטוח
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הביטוח  בענף  שחלו  השינויים  עם  נכון  להתמודד  כדי 
ולהפוך אותם להזדמנויות עסקיות ולהגיע לתוצאות מכובדות 
ומשופרות בשנת 2018, על סוכני הביטוח להתייחס לעבודתם 

כמו רצי מרתון. 
המרתון השנתי מתחיל בשלהי 2017 ומסתיים בשנת 2018. 
וכמו בכל ריצת מרתון, מי שמתכונן, מתאמן, מבצע בקרה על 
הישגיו - יוכל להגיע לקצה המסלול, קצה השנה, עם הישגים 

ראויים.
גם רצי המרתון אינם מתעוררים בוקר אחד ויוצאים לריצה 
מתמיד  שיפור  יש  אימונים.  יש  הכנות.  יש  ומאתגרת.  ארוכה 

בתוצאות עד שמגיעים לקו הסיום המיוחל.
איך כל זה יכול להיות מתורגם לענף הביטוח?

בעזרת כמה פעילויות מומלצות: 
1.  הגדרת התוצאה: הזנקה לתוצאות מיוחלות צריכה להיות 

מבוססת על הגדרת התוצאה.
2.  תכנית עבודה שנתית: בעזרת בניית תכנית עבודה שנתית, 
בת ביצוע, נוכל להגדיר יעדים שנתיים שיתרגמו מהו קו 

הסיום שאליו אנו מבקשים להגיע.
לדוגמא, אם נרצה למכור סוג ביטוח מסוים ב-120 אלף 
שקלים לשנה, אפשר לחלק את היעד הזה ל-12 חודשים, 

לעקוב ולהשוות יעד מול ביצוע. "בדיקת דופק" אחת לחודש תוכל להמחיש לנו כמו אנחנו 
)או חלילה רחוקים( ליעד. אפשר, כמובן, להגדיר תפוקות לפי מספרי פוליסות  קרובים 

ושאר פרמטרים.
3.  ניהול צוות העובדים: באמצעות פגישות אישיות שבהן מוגדרים ונמדדים היעדים. מנהל 
על  התפקוד,  על  מקרוב  לעמוד  יכול  לשבוע,  אחת  עובדיו  עם  עבודה  ישיבת  המקיים 
חוזקות  לעודד  נהדרת  הזדמנות  זו  היעד.  לעבר  התקדמות  למען  העשייה  על  הפעילות, 
ומיצוי  פיתוח  שיפור,  על  משותפת  חשיבה  לפתח  להחמיא,  העובד/ת,  אצל  המזוהות 

הפוטנציאל האישי והמקצועי.
בשנה,  העמוסים  החודשים  מן  דצמבר,  במחצית  בה  שביקרנו  סוכנות  עובדי   : לדוגמא 
 50% חודשו;  דירות  ביטוחי   98% חודשו;  מהעסקים   90% מצוינות:  תוצאות  על  דיווחו 

ביטוחי רכבים חודשו.
4.  שיטות עבודה: באמצעות הובלת שינוי של שיטות עבודה המוכיחות עצמן כיעילות, הן על 

ציר הזמן, הן באמצעות טכנולוגיה מתקדמת המצויה היום כמעט בכל משרד סוכן.
5.  עבודה על יציאה מאזור הנוחות: באמצעות עבודה על הסרת ההתנגדויות של "אי אפשר", 
"אין לי זמן", "כך אני רגיל" ועוד תירוצים למיניהם. לפעמים, המצב המוכר, הידוע והנוח 
ומהירים  קלים  להיות  עשויים  שהדברים  ממחישה  פתרונות  על  יצירתית  חשיבה  תוקע. 

לביצוע. 
6.  ניהול זמן: באמצעות הדגמת שיטות לניהול זמן ועבודה שיטתית והישגית, נוכל להתקדם 

לעבר היעד שהגדרנו, לאט ובטוח.

הסתכלות על השנים 2017-18 כעל מירוץ מרתון עסקי המנהל עם מטרות ויעדים ברורים, תסייע לצלוח את האתגרים הניצבים 
בפתח השנה החדשה | ראיה זו דורשת שינוי תפישתי אצל כל אחד מהעובדים

2018: ריצת המרתון של סוכני הביטוח

  
גיליה משולם

 
גילי ראובני

באמצעות נקודות אלה ונוספות, השינוי מחלחל ומוטמע בשפה ובהתנהלות הארגונית.
זמן  ופועל בהרמוניה, מתפנה  מיומן  יעיל, הצוות  עובד באופן  ברגע שהתפעול  בהמשך, 

ואפשר בקלות ללמד את העובדים איך לתת שירות יוזם ומוכר. 
7.  משרד מוכר - כל צוות העובדים הופך לצוות מכירות. לשיטתנו, הצוות פנוי לרכוש כלים 

שהופכים כל שיחה עם לקוח להזדמנות של הגדלת מכירות. 
באמצעות  יומי  היום  תפקודה  את  ששינתה  הארץ  בצפון  בסוכנות  פקידה  לדוגמא, 
הגדרת תפקיד מדויקת, שינוי שיטת עבודה וניהול זמן נכון, מצאה זמן פנוי שבו הייתה 
יכולה לממש את יכולותיה בתחום המכירות. התוצאה המפתיעה גרמה לתחושת זינוק 
ועודדה אותה לחשוב למי ממכריה יכולה להציע ביטוח כזה או אחר. בסיכומו של חודש, 
להשתתף  עליה  להמליץ  היה  אפשר   – אחר  ב"מגרש"  היינו  שאם  לתוצאה  הגיעה  היא 

באולימפיאדה!

G&G הכותבות הן יועצות ארגוניות, שותפות במשרד ליעוץ ארגוני

 בעזרת בניית תכנית עבודה שנתית, בת 
ביצוע, נוכל להגדיר יעדים שנתיים שיתרגמו 

מהו קו הסיום שאליו אנו מבקשים להגיע

טוב לדעת 



בענף ביטוחי הבריאות והסיעודחברת השנה 
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C.L.U ,איציק אורן 

דעתו,  שיקול  ע"פ  הביטוח,  חוזה  חוק  אל  המשפט  בית  התייחסות  את  נראה  זה  במאמר 
בהתאם ללשון החוק )המילה הכתובה( וביחס לתכלית החוק )כוונת ורצון המחוקק(.

משלם  המבוטח  ופיזורו.  הסיכון  להקצאת  מתייחס  הביטוח  חוזה  מבוסס  שעליו  הרעיון 
למבטח דמי ביטוח )פרמיה( כדי שזה יישא בסיכונים העלולים לפגוע בו וברכושו )ראה סעיף 

1 לחוק חוזה ביטוח(.
"1.מהותו של חוזה. חוזה ביטוח הוא חוזה בין מבטח לבין מבוטח המחייב את המבטח, 

תמורת דמי ביטוח, לשלם, בקרות מקרה הביטוח, תגמולי ביטוח למוטב".
אם נשים לב לסעיף 1 שבחוק נלמד כי אמנם מערכת יחסי הגומלין לעניין התשלום הינה בין 
המבטח למבוטח, אך לעניין מקרה הביטוח הינה בין המבטח למוטב. המשמעות היא שהמוטב 

יכול שיהיה המבוטח ויכול שלא...
רכב  מכירת  בעת  ביטוח  פוליסת  פקיעת  על  דובר  שבו  במקרה  נמצא  זו  לאבחנה  דוגמא 
מהמבוטח לנתבעים 2 ו-3. כלומר, חוזה הביטוח הינו חוזה אישי. ישנם מקרים שבהם מעניקים 
שמוטב  ברור  הביטוח.  דמי  בתשלום  לשאת  לחייבו  מבלי  מבוטח  של  מעמד  לחוזה  הצדדים 

שאינו המבוטח ייכלל רק בהסכמת הצדדים לחוזה.

חוק חוזה הביטוח דן בהקצאת סיכון ופיזורו ומודע למורכבות החוזה | ככלל, בכל מקרה של חוסר בהירות בפוליסת ביטוח, בתי 
המשפט נוטים להעניק עדיפות לצד החלש, הוא המבוטח

החוק, המשפט והפוליסה

של  העדיף  כוחו  הגבלת  את  לוודא  יש  ובפוליסה  הביטוח  חוזה  בחוק  אפשרי  מקום  בכל 
המבטח. לפיכך, גם בתי המשפט וגם הממונה על שוק ההון מפרשים כל חוסר בהירות בפוליסה 
לטובת הצד החלש. בהסתמך על מה שנאמר עד כה, מחויב מבטח להשיב על הצעה שקיבל 
תוך פרק זמן סביר, אחרת ימצא את עצמו מחויב במתן כיסוי ביטוחי ולו זמני למועמד לביטוח. 
זהות המבטח והמבוטח, מהות הסיכונים המכוסים, משך תקופת הביטוח, שיעור הפרמיה 

וסכומי הביטוח הם רכיבים חיוניים לדרישת המסוימּות בחוזה הביטוח.
שנמסרו  והקיבול  ההצעה  ע"פ  הביטוח  בחוזה  שנקבעו  התנאים  את  מגדירה  הפוליסה 
2 לחוק חוזה הביטוח מגדיר את הפוליסה וקובע  ע"י המבוטח ונתקבלו אצל המבטח. סעיף 

כדלקמן:
"2.פוליסה )תיקון התשמ"ד(

)א( נכרת חוזה הביטוח, על המבטח למסור למבוטח מסמך חתום בידי המבטח את זכויות 
הצדדים וחיוביהם )להלן: הפוליסה(, זולת אם נהוג באותו סוג ביטוח שלא להוציא פוליסה.

)ב( כל עוד לא נמסרה הפוליסה לידי המבוטח יראו כמוסכמים בין הצדדים את התנאים 
הנהוגים באותו סוג ביטוח אצל אותו מבטח, כפי שהוגשו למפקח על הביטוח לפי 
סעיף 16 לחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, התשמ"א-1981, או כפי שהוגשו או הותרו, 
בין הצדדים על סטייה  זולת אם הוסכם  40 לחוק האמור,  לפי העניין, לפי סעיף 

מאותם תנאים."
 פסקי דין רבים ניתנו במהלך השנים לפי סעיף 2 לחוק, הן בהתאם לסעיף 2)א( 

והן בהתאם לסעיף 2)ב(. 
קבלת ההצעה ע"י המבוטח יכולה להתפרש ולו רק באמצעות תשלום הפרמיה, 
המצביע על הסכמתו של האחרון לקבל את ההצעה לביטוח. לעומת זאת, מסירת 
הכרחי  תנאי  הינה  למבוטח  והחריגים(  הסייגים  ההגבלות,  )והבלטת  הפוליסה 

שבלעדיו לא יוכל המבטח להתנער מחבותו על סמך סייגים אלו. 
במקרה אחר נאמר כי החובה למסירת הפוליסה לידי המבוטח הינה על המבטח 
ונטל זה אינו כבד מידי. אפילו מסירת הפוליסה באמצעות צד ג', לרבות סוכן הביטוח 
שתיווך את העסקה – לא תחשב. סוכן הביטוח הוא שלוחו של המבטח לעניין מתן 
ממנו  הודעות  מסירת  לעניין  המבטח  של  ולא  המוטב  ושל  המבוטח  של  הודעות 
למבוטח. כל מה שעליו )על המבטח( לעשות הוא לשלוח את הפוליסה בדואר רשום.

במקרה נוסף נאמר כי נכרת חוזה ביטוח, ותנאי הביטוח באליהו יהיו זהים לתנאים 
שהיו טרם עשיית הביטוח, כפי שהיו בכלל חברה לביטוח טרם העברתו לאליהו. סוכן 
הביטוח במקרה דנן הוא שלוחה של אליהו חברה לביטוח בכל הנוגע למשא ומתן 
לעניין כריתת חוזה הביטוח ולעצם כריתתו}סעיף 33 )א( לחוק חוזה הביטוח{. הצעת 
הביטוח התקבלה מבחינת גמירות הדעת ע"י סוכן הביטוח שכאמור, פעל בשליחות 

אליהו חברה לביטוח.
פסיקות שונות של בתי המשפט מרחיבות את הפרשנות לסעיף 2 לחוק )הפוליסה(, 
מה שמאפשר התאמת לשון החוק לתכליתו. אלו, כאמור, ע"פ שיקול הדעת שמפעיל 
הינו  הרבים  סעיפיו  על  הביטוח  חוזה  שחוק  לעובדה  התייחסות  תוך  המשפט  בית 
חוק צרכני המביא בראש וראשונה את טובת הציבור, כמו גם הקטנת פערי הכוחות 
בין המבטח למבוטח. מגמה זו מתבטאת בהוראות השונות של החוק והיא משמשת נר מאיר 

לאופן פרשנותו.

הכותב הוא סוכן ביטוח ומוסמך בלימודי משפט

1. דברי בית-המשפט ב-ת"ק )יר'( 10-12-17236 חנן אל שטרית נ' הראל חברה לביטוח, פורסם באתר נבו )2011(

2.  ע"א )מחוזי חי'( 06/3733 איילון חברה לביטוח בע"מ נ' אלמאזה חלבי, תק – מח 2007 )4(, 13173, 13176 )2007(

3. ע"א 702/89  אליהו חברה לביטוח בע"מ נ' נועם אורים ואח', פ"ד מה)2(811 )1991(

טוב לדעת 
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לבין  הטכנולוגי  העולם  בין  השידוך  הפיננסי.  בעולם  רבה  תכונה  ניכרת  האחרונות  בשנים 
עשייה  של  התפרצות  כמו  שנראה  למה  והביא  רבים  של  דמיונם  את  הצית  הפיננסי  העולם 
בחברות  עבור  אפ,  סטארט  מחברות  בתחום,  ופועל  עוסק  שלא  מי  אין  כי  נראה  חדשנית. 

פיננסיות על שלל התמחותן וכלה בגורמים מתווכים או העוסקים בתחומים משיקים. 
נוגעת למכלול  כי הפעילות החדשנית הענפה  ונראה  גם תחום הביטוח אינו נפקד בעשייה 
ההיבטים הקיימים בתחומי הביטוח השונים. בראש וראשונה אפשר לראות חדשנות המתמחה 
ביצירת מוצרי ביטוח חדשים. מוצרים אלו הינם על פי רוב, תולדה של שינויים בהרגלי הצריכה 
של לקוחות התחום. חלקם ישירים ובאים לספק חוויית לקוח שאליה הורגלו בתחומים אחרים 
ומבקשים אותה גם כאן - הכל מהיר, שקוף, הוגן ומדוייק למידותיהם, בזמן ובמקום שנזקקים 
לו. אחרים עקיפים ונולדו למעשה כתוצאה מהיווצרותם של סיכונים חדשים שעליהם מבקשים 
והשיווק  ההפצה  מערכות  את  לאתגר  מבקש  החדשנות  של  אחר  תחום  פתרונות.  הלקוחות 
הקיימות היום בתחום ולהיכנס לנעליהן. תחום נוסף ומהותי מתמחה דווקא באוטומציה של 
ולא  ומדייק אותם,  יוצר סטנדרטיזציה, מקצר  תהליכים תפעוליים, תוך שהוא מפשט אותם, 
פחות חשוב מכך – מנגישם לכל. לבסוף, אפשר גם למצוא פיתוחים המתמקדים בהרחבת סל 
המוצרים הקיים על ידי השקת ביטוחים נקודתיים וזולים, שעקב אי כדאיות כלכלית עד כה לא 

.Micro-Insurance הוצעו לציבור, כדוגמת
הרקע להתפתחות המואצת והרחבה בתחום הביטוח נעוץ ביכולת החדשנות להביא לחסכון 
משמעותי בעלויות בתחום עתיר הון זה, לפשט את המוצרים והשירותים הביטוחיים, להנגישם 
לכל ולא פחות חשוב מכך להרחיב את מעגל המבוטחים, בעיקר אלה הדיגיטליים – בני דור 

המילניום.

התפתחויות אחרונות בעולם הביטוח
ביטוח  מוצרי  שמשווקת  סינית  חברה  דרך  ללמוד  אפשר  הביטוח  מוצרי  סל  הרחבת  על 
וביטוח עיכובי טיסות, המאפשר  יחודיים, כדוגמת ביטוח החזר מוצרים הנרכשים באינטרנט 

לנוסעים לפדות באופן מיידי קופונים במקרה של עיכוב בטיסה ולשפר את חווית ההמתנה. 
נמצא  לכך  דוגמה  היכר.  ללא  הלקוחות  שירות  את  הדיגיטציה  שינתה  אחרים,  במקרים 
בחברה שפועלת בתחום ביטוחי הדירות בארה"ב ומצהירה כי במהלך השנה האחרונה, ב-30% 
מהתביעות קיבל הלקוח פיצוי באופן דיגיטלי בתוך פחות מ-5 שניות. יותר מכל, מעניין המנגנון 
העסקי של החברה: היא מצהירה מראש כי 20% מכל פרמיה מיועדים לצורכי תפעול החברה 
ויתר הכסף מיועד לתשלום תביעות. כך, לדבריה, נמנע הקונפליקט הקיים בכל חברות הביטוח 

המסורתיות שמעדיפות לאשר כמה שפחות תביעות, כדי להגדיל את הרווחים. 
מאפשר  זה  ענף   .Micro Insurance הוא  האחרונות  בשנים  שהתפתח  נוסף  ביטוח  ענף 
לציבור לערוך ביטוחים קטנים יותר, כדוגמת ביטוחי חיים על סכומים נמוכים יחסית, או לבטח 
מוצרים בעלי ערך נמוך. כך, לדוגמה, אפשר היום לבטח ללא השתתפות עצמית מקרים כדוגמת 

גניבת אופניים, אזניות או מעילים. 
גם בתחום ביטוחי הבריאות חלה התפתחות בשנים האחרונות, והיא מתמקדת בעיקר בהנגשת 
השירותים למבוטחים באמצעות ממשקים אינטרנטיים נוחים שכוללים שירותים כמו התאמת רופא 

מתאים לחולה בכל סיטואציה, תשובות מהירות וזמינות רופא של 24/7 ועוד.

השינויים בהרגלי הצריכה ואורחות החיים של דור המילניום מביאים את חברות הביטוח בעולם לפרץ יצירתיות | התוצאה: ביטוח 
עיכוב טיסות, ביטוח לשתיינים, microinsurance ועוד

עולם הביטוח לאן?

ביטוח פנסיוני
יותר ביחס לביטוחים האלמנטרים, ולכן קצב ההתפתחות  תחום הביטוח הפנסיוני מורכב 
בו איטי יותר. עיקר ההתמקדות של היזמים בשלב זה הוא באוטומציה והנגשה של תהליכים, 

בעזרת הצטרפות קלה ודיגיטלית לחיסכון הפנסיוני, או בעזרת מתן ייעוץ דיגיטלי.
אנוש.  משאבי  לניהול  פלטפורמה  למעסיקים  ומספקת  באנגליה  שפועלת  חברה  לדוגמה, 
הפנסיוני  לחיסכון  ומהירה  פשוטה  להצטרפות  נוגע  החברה  של  העיקריים  הממשקים  אחד 
באמצעות שימוש בנתונים הנמצאים בידי המעסיק בשילוב עם הצרכים שאותם מזין החוסך 
לאתר. האפשרות לקבל ייעוץ דיגיטלי מהווה דוגמה נוספת להנגשה של השירותים הקיימים 

באופן פשוט וידידותי ללקוח, בעזרת האינטרנט או באמצעות הסלולר. 
תתאפשר  נוספת  קפיצה  בהם.  די  אין  אך  מדרגה,  קפיצת  מהווים  האמורים  הפיתוחים 
יותר  טוב  להבין  כדי  מתקדמת,  ובאנליזה   )Big Data( מידע  במאגרי  השימוש  באמצעות 
בין אם  כך לשפר את הצעת הערך בעבורו,  ודרך  ואת הלקוח,  פועלים  את השוק שבו אנחנו 
הוא חוסך מדור המילניום שמעוניין בייעוץ אינטרנטי, ובין אם מדובר בלקוח שמעוניין וזקוק 
לדייק את הסיכונים שרואה מולה  יכולות  גם   Big Data-ל פנסיוני אישי.  יועץ  לתמיכה של 

חברת הביטוח ועקב כך להוזיל את מוצרי הביטוח.
בשלב הבא, יש להניח כי ישולבו במערכות מרכיבים של בינה מלאכותית, לצורך המשך ניתוח 

מאגרי המידע וכדי לזהות באופן רציף שינויים בהתנהלות ובטעמי הצרכן. 
ההתפתחויות האחרונות הקדימו את המתווה התחיקתי, שמכוון את היעוץ הפנסיוני למפגש 
של  היכולת  החדש,  העולם  לדרישות  הרגולציה  התאמת  בהעדר  הלקוח.  עם  פנים  מול  פנים 
מספר  לפני  שהפיץ  האוצר,  מוגבלת.  תהיה  היעוץ  מפת  את  להגדיל  הטכנולוגיים  השינויים 
בשל  הוא  כי  ונראה  היעוץ  תהליכי  בשינוי  בצורך  מכיר  שלו,  הדיגיטאלי  החזון  את  חודשים 

להתאמת החקיקה לצרכים החדשים. 

לאן הולך עולם הביטוח?
ויקבל  הביטוח  עולם  ישתנה  הקרובות  ובשנים  תהליך  של  בתחילתו  נמצאים  עדיין  אנו 
זה. על אף שמרבית  ומוביל בעיצוב עולם  ולחדשנות תפקיד קריטי  פנים חדשות. לדיגיטציה 
הפיתוחים החדשים מגיעים מחברות צעירות, אנחנו מאמינים שיש מקום לשילוב בין הבסיס 
הכלכלי, היציבות והאמינות של חברות הביטוח המסורתיות, לבין החדשנות שמגיעה מעולמן 
של החברות הצעירות. כמו תמיד בתקופות של תמורות משמעותיות, מי שיצלח אותן בצורה 
הטובה ביותר יהיה מי שידע לאמץ את השינויים ולהתאים אותם בצורה הטובה ביותר לעצמו 

– לאופי העסק, לתחום הפעילות ולדרישת הלקוחות. 

ארוך  טווח  אנליסט  הוא  הכותב  לאומי;  בבנק  בהשקעות  ייעוץ  מערך  ראש  היא  הכותבת 
בבנק לאומי

עבודה זו בוצעה בהסתמך אך ורק על מידע פומבי גלוי לציבור. אין לראות בעבודה זו המלצה או תחליף לשיקול 

דעתו העצמאי של הקורא, או הצעה או הזמנה לקבלת הצעות, או ייעוץ- בין באופן כללי ובין בהתחשב בנתונים 

ו/או פעולות או עסקאות כלשהן. לא בוצעו  ו/או ביצוע השקעות  - לרכישה  ובצרכים המיוחדים של כל קורא 

כל בדיקות אחרות על מנת לאמת את המידע ששימש בסיס לעבודה זו. במידע עלולות ליפול טעויות ועשויים 

לחול בו שינויי שוק ושינויים אחרים. כמו כן עלולות להתגלות סטיות משמעותיות בין ההערכות המובאות כאן 

לתוצאות בפועל. הבנק אינו מתחייב להודיע לקוראים בדרך כלשהי על שינויים כאמור, מראש או בדיעבד. לבנק 

ו/או לחברות בנות שלו ו/או לחברות הקשורות אליו ו/או לבעלי שליטה ו/או לבעלי עניין במי מהם עשוי להיות 

מעת לעת עניין במידע.

 
שחר ראובני

 
עינת סקורניק 

טוב לדעת 
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MSc ,עו"ד ריטה בעל-טכסא 

ניהול סיכוני הסייבר של ארגונים, גדולים וקטנים כאחד, הוא מאמץ משולב של כל הנהלת 
הארגון, החל מרמת הדירקטוריון, המשך ברמת ההנהלה וכלה במחלקות הספציפיות החולקות 

ביניהן אחריות שוטפת.
על  ורק  אך  חלה  הסייבר  סיכוני  על  השוטפת  שהאחריות  לחשוב  טועים  האנשים  מרבית 
 CISO - Chief Information Security מערכות מידע(. המתוחכמים יגידו( IT-מחלקת ה

Officer. זו טעות לחשוב כך. 

האחריות השוטפת נחלקת בין 4 מחלקות, שאחת מהן היא אכן מחלקת ה-IT שלעיל:
IT .1 – מערכות מידע או, אם יש, מנהל אבטחת מידע.

HR .2 – משאבי אנוש.
LEGAL .3 – המחלקה המשפטית.

FINANCE .4 – מחלקת הכספים או, אם יש, מנהל הסיכונים.

IT – מערכות מידע
מחלקה זו היא בעלת העבודה השוטפת הרבה ביותר ומושקעים בה הכספים הרבים ביותר 
מבין אלו המפורטות לעיל ועליה לשקוד ולטפל ברשימת הנושאים הבוערים שלהלן כדי להביא 

לרמת אבטחה ראויה בארגון:
1. אבטחת רשת: אבטחת רשתות התקשורת הפנים-ארגוניות וכלפי חוץ.

MALWARE  .2: מניעת חדירות של וירוסים ו-MALWARE שונים אל תוך הארגון והחוצה 
ממנו, ללקוחות הארגון.

3.  מדיה חיצונית: צמצום ומניעה של חיבורי מדיה חיצוניים וביצוע של "הלבנת" המידע שכן 
מוחדר לארגון.

4.  קונפיגורציה מאובטחת: הקמת מערכת מאובטחת של התקנים נייחים וגם ניידים, שבהם 
נעשה שימוש במסגרת פעילות הארגון.

5.  הרשאות: ניהול היררכיית הרשאות מוגדרת, מסודרת ומעודכנת בהתאם למתודולוגיית: 
יותר מזה. הרחבה של חשיפת מידע מעבר  ולא   ON A NEED TO KNOW BASIS

להגדרה פשוטה זו חושפת את הארגון באופן מיותר.
עם  משולבת  תיאורטית  הכנה  עבודת   .BCP– BUSINESS CONTINUITY PLAN  .6
תרגול פעיל של תרחישים שונים של נזק )לרבות אירועי סייבר(, על מנת לייצר נוהל עבודה 
וממשקים חלקים של פעילות תחת האיום ותוך כדי אירוע כדי לצלוח אותו עם מינימום 

נזקים לארגון.
)DARKNET( והבהירה  7.  מוניטורינג: בחינה שוטפת ואקטיבית של מידע ברשת האפלה 
)רשת האינטרנט ה"לגיטימית" המוכרת לנו(, על מנת לעלות על זליגת מידע בהזדמנות 
לכן,  ביצועה.  מיום  יותר מחצי שנה  לוקח  גילוי החדירה  כי  ידוע  הראשונה. סטטיסטית, 
חשוב לנסות ולערוך פעילות אקטיבית לגילוי מוקדם. כמו ברפואה, ככל שהגילוי מוקדם 

יותר, כך היקף הנזק קטן יותר.
8.  חיבור מרחוק: אמנם, חיבור מרחוק חושף את "פני שטח המגע" של הארגון עם החוץ ובכך מעלה 
בסדרי גודל את סיכוני הסייבר שלו, אך הוא חשוב ליעילות התפעולית של הארגון וליכולת שלו 
להגיב מהר, בעולם שכולו בקצות האצבע על מסך מגע במכשיר הנייד. המשתמשים הורגלו 
יש  אבל,  עליו,  לוותר  אין  לכן,  מיידי.  שירות  להיעדר  סובלנות  אפס  ויש   ON LINE לתגובה 

להיערך במערך הגנה מתוגבר בסדרי גודל ביחס למערכות סגורות ופנים ארגונים.

האחריות להתמודדות עם סיכוני הסייבר חלה על 4 מחלקות שונות בכל ארגון | נדרשות פעולה משולבת והדרכה ממוקדת
וכלל ארגונית כדי להתמודד עם האיום

איומי הסייבר ודרכי ההתמודדות

HR – משאבי אנוש
75% מהארגונים אינם נוהגים להזהיר ולהדריך את עובדיהם דרך קבע בנושא מניעת  מעל 

חשיפות סייבר בהדרכות אינטראקטיביות ודינמיות. הדרכות אלו הן קריטיות. 
אף כלי אבטחה ממוכן לא יוכל לעובד ש"נופל ברשת", תרתי משמע! 

את  ולעקוף  לנסות  לטרוח  במקום  מסוימים,  ובמקרים  זאת  הבינו  )האקרים(  הפצחנים 
ההרשאות  בעלי  מבין  זוטר  הכי  העובד  את  "מטרגטים"  הם  המתוחכמים,  האבטחה  מנגנוני 
 SOCIAL כללי:  באופן  קוראים  זו  לתופעה  המתבקשת.  הפעולה  את  לבצע  אותו  ומתמרנים 

.PRESIDENT FRAUD :ולפעילות ספציפית של התחזות ניתן שם הבאזז ,ENGINEERING
צריכה  זו  מחלקה  והדרכה.  אנוש  משאבי  של  במגרש  היא  האנושי  המשאב  של  האחריות 
לשלב ידיים עם מחלקת ה-IT על מנת ללמוד על המסרים שאותם יש להעביר לכל העובדים 

ולמצוא דרכים יצירתיות לתקשר את המידע, ולוודא שהמסר הועבר והוטמע.
ישנם ארגונים שמבצעים "טסטים" מוזמנים של מיילים "נגועים" לעובדים כדי לנטר כמה 
המנהלים  הם  "ליפול"  הראשונים  כלל  שבדרך  הוא,  המפתיע  הנתון  לפיתיון.  ייכנעו  מהם 
גם  ולכן  יותר  כחכמים  עצמם  את  תופסים  בכירים  שמנהלים  בכך  מוסבר  זה  נתון  הבכירים. 
"נופלים  כמשמעו  ופשוטו  האבטחה  לומדות  על  מדלגים  הם  כאלה,  ובהיותם  יותר,  זחוחים 

בפח".

LEGAL – המחלקה המשפטית
לפעילות  הרלבנטית  ובפסיקה  בחקיקה  להתעדכן  הוא  המשפטית  המחלקה  של  תפקידה 
החברה בתחום אבטחת המידע ולוודא שהארגון מציית לחובותיו על פי דין. בתקופה הקרובה 
למרות  אנגליה,  )כולל  האירופי  האיחוד  של   GDPR-ה תקנות  לתוקף  יכנסו   )2018 )מאי 
ה-BREXIT( וכן חוק אבטחת המידע הישראלי. אחריותו של היועמ"ש היא לוודא, כי הארגון 
הוא FULLY COMPLIANT. במידת הצורך יש לערוךGAP ANALYSIS כדי לוודא זאת או כדי 
להשלים את הפער. כמו-כן, עליו לוודא, כי תכנית ה-BCP )סעיף 6 בחלק המפרט את אחריות 

מחלקת ה-IT( מעודכנת לכלול את כל הנדרש מכח החקיקה העדכנית.

FINANCE – מחלקת הכספים
מה  את  לשכוח  לא  גם  אך  לעיל,  שנסקר  מה  כל  את  לתקצב  הכספים  מחלקת  באחריות 

שבעצם משלים את התמונה: ביטוח סייבר.
כל הפעילות המתוארת כאן שמבוצעת ע"י 3 מחלקות האחרות דורשת תקציבים. נכון יהיה 
למחלקות  יגיע  הסייבר  סיכוני  של  והקטנה  למניעה  הכולל  התקציב  של  הארי  שחלק  להניח 
אלה ובראשן מחלקת ה-IT. מטרתן של מחלקות אלה הוא לטפל באירועים מסוג יחסית מוכר, 

הקורים בתדירות גבוהה.
עם זאת, אירוע חריג בעל היקף גדול יכול לקרות, למרות כל ההכנה המוקדמת והמיגונים 
הקיימים, וכדי להגן על המאזן של הארגון ועל הפעילות השוטפת שלו, יש להשלים את התמונה 

באמצעות רכישת ביטוח סייבר הולם.
ביטוח סייבר הולם יהיה מבוסס ALL RISK ומנוסח באופן המיטיב עם המבוטח בכל פיסקה 
ע"י  ולא מלל שנכתב  ופיסקה של המלל. המשמעות היא שימוש במלל הנכתב עבור הארגון 

המבטח.
כדי לוודא שזה אכן המצב, יש להיוועץ במומחה בתחום.

נמצאים  הם  לפתרון.  קלים  אינם  וגם  אינטואיטיבית  נפתרים  אינם  סייבר  סיכוני  לסיכום, 
בשינוי דינמי ומתמיד.

חשוב לקחת את העקרונות שלעיל לתשומת לב ולשלבם במטריית ההגנה הארגונית הן כדי 
להגן על הארגון והן כדי לתרום לשלוות נפשם של בעלי המניות בארגון.

הכותבת היא סמנכ"לית בכירה במארש ישראל

טוב לדעת 
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  יעקב סוויסה

הדרך הבטוחה ביותר להאט את ענף הביטוח הצומח ופורץ הדרך הינה לחנך את הכוחות 
אשר מניעים אותו לאחידות. האחידות, לצד יתרונותיה, מעודדת בינוניות אשר אינה מקדשת 

מציאת פתרון עבור הצורך הביטוחי הבסיסי שמציף הלקוח בשטח.
בשנים האחרונות אנו חווים תהליך רגולטורי אשר מהווה למעשה התייחסות לענפים שלמים 
ב-50 גוונים של אפור. ועדיין, היכן הצבעים הרבים והיפים שענף הביטוח בישראל הציע בעבר 

לציבור המבוטחים במוצריו המגוונים?

מדוע הסדרת האחידות מייצרת לענף הרבה יותר אתגרים 
מפתרונות?

לוחמנית  חזקה,  רגולציה  בהובלת  נעשתה  הפוליסות  תנאי  קביעת  האחרונות,  ˆ  בשנים 
ועצמאית.

הפיכת תפקידו של הרגולטור ממאזן את הגורמים הפועלים בשוק לגורם מחנך, באמצעות 
התחשבות  ללא  וזאת  קבועה  שבלונה  אל  להתכנס  התחום  את  מעודדת  הענף,  שחקני 
בשינויים שחלים בצרכים ובמוצרים. שינויים בתנאי המוצרים הללו ייעשו על פני שנים ובאופן 
היה  מוצר  כל  כפי שהתרחש בעבר, כאשר  ולטווחים קצרים  ופרטני  ולא באופן שוטף  גורף 
מאושר פרטנית והאפשרויות להתאימו היו קלות ונגישות יותר. זאת, אל מול הקמת כיסויים 

חדשים ומגוונים ומותאמים לצרכים המשתנים מעת לעת.
האג'נדה הטבעית לתפישתי היא קידום רעיונות למוצרים ביטוחיים חדשנים ופורצי דרך.

ולתבונה  לחוכמה  המקום  שבו  ביותר  פשוט  שוק  הוא  האחידות  מגמת  של  ˆ  התוצר העיקרי 
במוצרים מורכבים יתייתר, כך שכשיש מוצר אחד, הוא יעשה נגיש בשל היותו קל להבנה וזול. 
לדעתי, זו הנחה שגויה. דרכו של עולם היא שיצירת מתווה מלאכותי אחיד במקום שבו הטבע 
מעודד חופש בחירה וגיוון, תביא את הענף לחפש פתרונות שימלאו את הריק הוואקום שנוצר, 

בין אם באמצעות יצירת מוצרים עצמאיים ובין אם באמצעות פנייה אל פתרונות מעבר לים.

ˆ  חופש הבחירה עבר מהלקוח לחברת הביטוח ברוח הרגולציה. בפוליסת הבריאות האחידה, 
למשל, הלקוח כבר לא יכול לבחור מנתח באופן חופשי ונאלץ להתפשר על מנתח שבוחרת 
לו חברת הביטוח או לחפש לו פתרונות אחרים, אף שרכש ביטוח פרטי בכסף רב. זוהי פגיעה 

משמעותית באזרח, שרק מבקש לקבל תמורה לכספו.
דוגמא נוספת היא רפורמת פוליסת אבדן כושר עבודה, אשר בגינה אפשרויות הרכישה של 
מקצועות רבים פשוט נעלמו )אם עקב מחיר מופקע ואם עקב אי אישור של חברת הביטוח 

למוצר/הכיסוי לעיסוק הרלוונטי(.

ˆ  תפקידו של סוכן הביטוח אל מול הלקוחות הוא לבחור את המוצר הטוב ביותר בהתאם לסל 
המוצרים הרחב אשר עומד לרשות הציבור. כשגישת האחידות והצמצום שולטת על בניית 

בהסדרת האחידות בענפי הביטוח, גוזר הרגולטור בלי להתכוון בינוניות ודריכה במקום, היכן שפעם היו יצירתיות ומקוריות |
הפתרון הרצוי הוא שילוב כוחות למען מען הציבור הישראלי על כל גווניו

רפורמה אחידה – רעידת אדמה

הכיסויים, מנוף הצמיחה של פעילות זו בשטח ייפגע קשות. מנוע עשייה זה הוא הלב הפועם 
כיסוי  בחירת  של  בהקשר  האנושי  המגע  כי  תחליף  לו  אין  בישראל.  הביטוח  תעשיית  של 
והצורך העז של הלקוח בגורם האנושי שמלווה ומדריך אותו ברכישה ובתביעה - מכריעים, 

ובהקשר הזה הציבור "מצביע ברגליים".

קל  באופן  ותנאים  מחירים  להשוות  האפשרות  היא  האחידה  הפוליסה  של  המטרות  ˆ  אחת 
ביטוחים  ועדיין  הרפורמה  עקב  השתנתה  לא  הלקוחות  התנהגות  התוצאה,  במבחן  וברור. 
שמצריכים העלאת צורך נמכרים לרוב באמצעות גורם אנושי ובאופן סימולטני או בפגישה 
בידי  מצוי  הכח  כי  היא  הרווחת  המגמה  החדש  שבעולם  אף  כמובן,  זאת,  ביטוח.  סוכן  עם 

הצרכן.
את  רואות  אשר  רבות,  בינלאומיות  חברות  של  מישראל  להתרחקותן  גורם  רגולציה  ˆ  עודף 

הנעשה וחוששות מההשלכות הרגולטוריות על פעילותן. 

לסיכומו של דבר, באחידות אין כל ביטוי לצרכים שונים והיא מובילה לשינוי גנטי מלאכותי 
שאינו בריא לענף הביטוח הרגיש ולעוסקים בו. האחידות חותרת למעשה תחת עצמה משום 
בסגנונות  ומתחשב  מגוון  רחב,  מוצרים  סל  ויצירת  בחירה  בחופש  מעוניינת  איננה  שהיא 
השונים. האחידות גם אינה מתחשבת בסוגי הקהלים השונים שעימם אנו כסוכני ביטוח באים 
חושבים  לובשים,  כולם  שבה  וברורה  יחידה  אחת  הסדרה  מעין  אלא  כאן  אין  יום-יום.  במגע 
ואומרים את אותו הדבר, כאשר ממעל, במרפסת, ניצבים שורה של מקבלי החלטות שהשטח 

זועק אליהם להשיב את ההיגיון הבריא על כנו.
וכלים  יתרונות  הישראלי  לציבור  להעניק  בחלקו  מבורך  ניסיון  פה  יש  אמנם,  כי  אציין 
להשוואה. אולם תמיד עדיפה האפשרות לייצר נוסחה שבה אפשר גם לתת כלים וגם לספק 

פתרונות ביטוחיים ראויים לציבור הישראלי בשיתוף הגורמים השונים בשטח והציבור. 
האחידות האמיתית היא שילוב של כוחות שונים, מגוונים ויצירתיים וכולי תקווה שברפורמות 
הבאות יישמר המרקם העדין שמגן על ענף הביטוח הישראלי ומותיר אותו צומח, חכם ויצירתי.

הכותב הוא מקים ומנהל הפורום "סוכני ביטוח למען סוכני ביטוח" ברשת החברתית

באחידות אין כל ביטוי לצרכים שונים והיא מובילה 
לשינוי גנטי מלאכותי שאינו בריא לענף הביטוח 

הרגיש ולעוסקים בו

טוב לדעת 
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