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לרגל ועידת הסוכנים 
והיועצים ה-14

מגזין מיוחד

ביטוח | פנסיה | פיננסים

האתגרים הניצבים בפני סוכני 
הביטוח מתרבים ומתעצמים, 

אבל המשוואה פשוטה: 
קשיים = הזדמנויות   התייעלות, 
הרחבת אופקים ונכונות לעבודה 

קשה – אלו האמצעים לטיפוס 
מוצלח אל עבר ההצלחה
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* תוכנית הוועידה אינה סופית ונתונה לשינויים

מליאה מרכזית

סדנאות ומושבים מקצועיים )פיצול לאולמות מקבילים(

14:50 סיום

מנחה הוועידה: דורון הורנפלד, בעלים של פרמיום סוכנות לביטוח

08:00-09:00 התכנסות, רישום וכיבוד קל

09:00 דברי פתיחה

יובל נוריאל, מנכ"ל עדיף תקשורת

09:10 ריאיון 1X1 עם שלמה אייזיק, נשיא לשכת סוכני הביטוח

מראיין: אילן פיש, עורך משנה, עדיף תקשורת

09:25 ניהול פנסיוני ופיננסי בעתות תנודות כלכליות ואי ודאות

משה ארנסט, משנה למנכ"ל, מנהל חטיבת חיסכון ארוך טווח בכלל ביטוח ופיננסים 
ומנכ"ל כלל פנסיה וגמל

09:35 הירידות בבורסה וההשפעה על חסכונות הציבור - ריאיון 1X1 עם 
גילעד אלטשולר, מייסד, בעלים ומנכ"ל משותף, אלטשולר שחם

מראיין: רועי ויינברגר, כתב ביטוח ובנקאות, גלובס

9:50 ביטוח נסיעות - המנוע לצמיחה עסקית

אלון מעברי, סמנכ"ל, חטיבת הסוכנים ונקודות הפצה, פספורטכארד

10:00 ריאיון 1X1 עם אוהד מעודי, סגן בכיר לממונה, האחראי על תחומי 
ביטוח כללי, סוכנים ומטה, רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

מראיין: רועי ויינברגר, כתב ביטוח ובנקאות, גלובס

10:20 פאנל: רווחיות, תחרות. חדשנות - מערך ההפצה בעידן החדש

מנחה: דורון הורנפלד, בעלים של פרמיום סוכנות לביטוח
שרון אגוזי, סמנכ"לית חיסכון ארוך טווח, מור גמל ופנסיה 

עומר דגני, סמנכ"ל שיווק ומכירות, ילין לפידות 
רועי פורמן, מנהל מכירות ארצי, הכשרה ביטוח
לירון בריל, מנכ"ל קוואליטי שירותים פיננסיים

אסף מרכוס, בעלים ומנכ"ל משותף, ארביטראז' - פירמת שותפים לניהול פיננסי
 רן אמיר, סמנכ"ל, מנהל מרחב סוכנויות, חטיבת לקוחות וערוצי הפצה, 

מגדל חברה לביטוח

11:00 מדיהו – ה-WAYS של עולם הבריאות

מיקי קופל, מנכ"ל מדיהו

11:10 חידושים ושיפורים בעבודת הסוכן במסלקה הפנסיונית

עמיר טל, מנכ"ל המסלקה הפנסיונית

 11:25 ריאיון 1X1 עם עו"ד )רו"ח( טלי שליט, מנכ"לית הפניקס 
השקעות מתקדמות

מראיין: יובל נוריאל, מנכ"ל עדיף תקשורת

11:35 קרנות השקעה אלטרנטיביות Co Invest לצד הראל ביטוח

גבי מושייב, מנכ"ל הראל פיננסים אלטרנטיב 

11:50 הפסקת קפה וכיבוד

ה ד י ע ו ו ל ה  מ ש ר ה

חוזרים 
להיפגש יום ג' | 21.6.22 

אקספו, ביתן 10, תל אביב ועידת הסוכנים והיועצים ה-14

אולם א'
12:20 מקצוענות בעולם הפנסיוני

12:50 לא עוד רכישה! אלא, השבחה, צמיחה ומתן ערך )קוואליטי שירותים פיננסים(

13:20 הגיע הזמן לשדרג את תיק ההשקעות – איך תעשו את זה נכון? )אלטשולר שחם פרופרטיז( 
13:50 תיקי ביטוח והיערכות נכונה לביקורת 

14:20 מיתוג, דיגיטל והגדלת רווחיות

אולם ב'
12:20 מצוינות בשירות 

12:50 אסטרטגיית אוקיינוס כחול )ארביטראז'(

13:20 עולם הבריאות החדש )מנורה מבטחים(

13:50 יישוב תביעות )רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון(

14:20 צירוף לביטוח )רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון(
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  מנורה מבטחים
גאים להציג: 

בעת גילוי מחלה קשה או אירוע רפואי מורכב, נרצה לצידנו את אנשי 
המקצוע הטובים ביותר, שיתנו לנו מענה מהיר ואיכותי. 

צוות המומחים שלנו, בעל ניסיון רב בתחום, יעטוף אתכם בכל המידע הדרוש 
לכם כגון:   

● הכוונה לרופא מומחה מתאים

● תיאום תור מהיר לרופא

● תיאום בדיקות אבחנתיות מהירות

● פענוח מהיר של בדיקות אבחנתיות/פתולוגיות

● סיוע במיצוי זכויות מול גורמים מבטחים )ביטוחי בריאות ו/או שב"ן של קופ"ח(

"HUG מתוך הבנה זו, אנו במנורה מבטחים הקמנו את "מנורה
מרכז סיוע והכוונה טלפוני שידאג ללוות אתכם - כל הדרך להחלמה.

השירות ניתן למבוטחים שהצטרפו החל מ ה- 01.02.2022 
לביטוח מחלות קשות- קרן אור TOP במנורה מבטחים *

שעות פעילות: 8:00-16:00
לפנייה למרכז הסיוע: 03-7108811

HUG@MENORAMIVT.CO.IL :או שלחו למייל

מנורה מבטחים

*החברה רשאית בכל עת, לפי שיקול דעתה את מתן השירות ולא תהיה כל טענה בקשר עם הפסקת השירות המוצע.



כשהיינו ילדים רצינו להיות הרבה דברים:
מורות, שוטרים, טייסות, מכבי אש...

סוכני ביטוח כנראה לא היה אחד מהם.
אז במקצוע שלנו יש שני סוגים של סוכנים וסוכנות:

אלו שהגיעו בגלל הכסף, העמלות והפרנסה.
ויש את אלו, שכאן במקצוע מסיבות אחרות -

להיות בני אדם שמוסיפים ערך לעולם וללקוחותיהם.

אז אם אתם שייכים לסוג הראשון - שיהיה בהצלחה.

ואם אתם שייכים לסוג השני, אנחנו בארביטראז' רוצים אתכם איתנו. קפה עלינו.

074-5555555www.ar-fo.co.il

“כשאהיה גדול
  אהיה סוכן ביטוח”

  (אמר אף אחד אף פעם)



מגדל מובילה את עולם 
ההשקעות החדש

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

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

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

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

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

בפרסומים השיווקיים הינם באחראיות המפרסמים בלבד. 

ביטוח | פנסיה | פיננסים

סמנכ"ל תוכן: הדס דרור  עורך משנה: אילן פיש  עורך המגזין: דורון שפר  מנהלת לקוחות אסטרטגיים: אילת נאור  מנהלת פרסום: בר לוי  גרפיקה: 
 56910 מגשימים  מושב   12 האורן  רח'  בע"מ  תקשורת  עדיף  מו"ל:    Depositphotos, shutterstock ושער:  אילוסטרציה  תמונות  בסון   מיקי  רכס,   ענבל 

news@Anet.co.il :דוא"ל  www.Anet.co.il :טלפון: 03-9076000 פקס: 03-9076001 אתר 

8 | קורה בין השורות
אילן פיש

1X1

10| "יש להחזיר את מכשירי החיסכון 
לטווח בינוני-ארוך שהיו נהוגים פעם"
עו"ד נמרוד ספיר, מנכ"ל איגוד בתי השקעות

 14 | "סוכנים עצמאים יוזמים פגישות 
כדי להצטרף אלינו"

גיל שריר, מנכ"ל שחם-אורלן

 18 | "לחסום את הלקוח הבעייתי, 
לא את הסוכן"

עאדל מחאג'נה, יו"ר ועד ההיגוי של סוכני הביטוח 
בחברה הערבית

22 | "2022 מסתמנת כשנה מאתגרת 
בתחום ניהול כספי החיסכון"

משה ארנסט, משנה למנכ"ל ומנהל החטיבה 
לחיסכון ארוך טווח בכלל ביטוח ופיננסים

 24 | "הציבור מבין שטכנולוגיות 
 תשלומים חדשות מאפשרות 

התנהלות כלכלית חכמה יותר"
סתיו בלוך, סמנכ"לית פיתוח עסקי בבלנדר

 28 | עולם ההשקעות האלטרנטיביות 
הפך לפשוט ונגיש יותר"

איתי נרינסקי, סמנכ"ל מכירות אלטשולר שחם 
פרופרטיז

30 | "כדי להישאר שחקן מוביל בענף 
חשובה האיתנות הכלכלית של החברה"

קובי סבן, מנכ״ל שלמה רשת מוסכים ושירותי דרך

עולם הסוכנים
34 | סוכן ביטוח, מנהל לקוחות או גם וגם?

יובל ארנון

36 | בשורה חדשה לסוכנויות - השבחה 
עם ערך במקום מכירה

אסף אלמקייס



העולם האלטרנטיבי
38 | אלטרנטיבי הוא הנורמטיבי החדש

תום ריכטר

40 | "הכוכב החדש" בגלקסיית שוק ההון
ציפי וילצ'ינסקי

עולם הבריאות
46 | טיפול בתביעות בריאות

מירי זילכה

48 | הרופאים הם העיקר
נחמה גולדוסר

50 | על טיפולים מתקדמים בבלוטת 
התריס

ורדה לבקוביץ

 52 | התובנות שמעבר למספרים 
בדוחות הכספיים לשנת 2021

גבי נקבלי

רגולציה ומשפט
58 | חלופות למסמכי הנמקה - 

סקירת מצבי המלצה
עו"ד יניב גל

 60 | "המזדקנים הטכנולוגיים" - 
'דיני זיקנה' בעולם החדש

עו"ד שלומי הדר

 62 | לא כל אי אמירת אמת 
היא מעשה מרמה

עו"ד רועי גאליס

חשוב לדעת
 64 | מקצועיות תורמת 

לשיפור ביצועים
נדב טסלר

 66 | איך להגדיל מכירות 
בעולם החדש

רון קשת

68 | מיקור חוץ - סיכוי או סיכון?
טל דן

70 | הגדלת הרווחיות מדור לדור
גיליה משולם

תוכן שיווקי

 32 | רשת ד"ר פח וצבע משיקה 
 מערכת ERP חכמה עם פתרון 

יעודי לסוכני ביטוח
אריק לוי, מנכ"ל רשת ד"ר פח וצבע

 42 | מגדל מובילה את 
עתיד ההשקעות הבא!

חברת מגדל

44 | רוכבים יחד
גבי מושייב, מנכ"ל הראל פיננסים אלטרנטיב

 MediWho | 56 עוקף למענכם 
את התורים

מיקי קופל, הבעלים של MediWho בסט קר
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בחודש שעבר נפגש נשיא לשכת סוכני הביטוח שלמה אייזיק עם סגן ראש הממשלה 
ושר המשפטים גדעון סער. השניים דנו במספר נושאים שבסדר היום של הלשכה, 
בין היתר באסדרת רישוי בתחום הביטוח לגורמים העוסקים בתיווך לביטוח מטעם 
המנוגדת  בפעילות  מדובר  הנוכחי,  למצב  נכון  הלשכה,  לעמדת  הביטוח.  חברות 

להוראותיו המפורשות של חוק הפיקוח על הביטוח.

עוד הם דנו בהיבטים הקשורים בפעילות הוועדה המייעצת לממונה על רשות שוק 
בענף  השונים  השחקנים  בין  איזונים  לצורך  פעולה  ובדרכי  וחיסכון  ביטוח  ההון, 

הביטוח תוך שמירה על תחרות הוגנת.

חברי  עם  במפגשים   – חדשה  אינה  המחוקקת  הרשות  מול  הלשכה  של  הפעילות 
כנסת, שרים ופעילות לקידום הצעות חוק. גם ההנהגה הנוכחית שמה לה למטרה 
המבוטחים  וציבור  הביטוח  סוכני  אוכלוסיית  לטובת  קרדינליים  בנושאים  לפעול 
בישראל. אחד מהם הוא מצוקת הפעילות העסקית בקרב סוכני הביטוח מהחברה 
הערבית – הקשיים בהקמת כיסוי ביטוחי במסגרת פוליסות ביטוח חובה. נושא זה 
הוא אחד המרכזיים בפעילות של הלשכה הנוכחית. במגזין זה מציג עאדל מחאג'נה, 

יו"ר ועד ההיגוי של סוכני הביטוח בחברה הערבית, את הבעיה בריאיון נרחב.

 An all-around player סוכן ביטוח בעולם החדש הוא מה שנקרא בשפת הכדורסל
– לעסוק  זו בעצם מהותו של הסוכן החדש  – אחד שעושה דברים שונים במגרש. 
טבעי  הטווח.  ארוך  והחיסכון  הפנסיה  הביטוח,  בתחומי  האפשר  ככל  רחב  במגוון 
שקשה להתמקצע ולהגיע לרמת מצוינות בהכל – לא רק לסוכנים בודדים, אלא גם 

לסוכנויות שהתמקצעו בתחומים מסוימים.

הדבר הוליך למגמה של מיזוגים בין סוכנויות ובתי סוכנים, וגם הצטרפות של סוכנים 
ליהנות מהמעטפת שתאפשר את התפתחותם המקצועית  כדי  בודדים לבתי סוכן 
לעולם  ביטוי  גם  כמו  זה,  ביטוי במגזין  יש  זה  לנושא חשוב  גם  ורווחתם הכלכלית. 

ההשקעות ולעולם הפיננסים המציעים לסוכנים אדני זינוק מקצועיים וכלכליים.

היתר  בין   – העבודה  לייעול  טיפים  של  מגוון  לסוכנים  המציעים  מאמרים  במגזין 
הנכונה  הדרך  הלקוחות,  מאגר  הגדלת  המכירות,  הגברת  חוץ,  מיקור  באמצעות 
להגדיל רווחיות בעת העברת המקל בין הדורות ועוד. ואולי, בכלל, יש מקום לשנות 
את המילה 'סוכן' ל'מנהל לקוחות המתמחה בביטוח' – כפי שמוצע באחד המאמרים.

יחד  קשה.  ואפילו  קל,  תמיד  שלא  נכון  מתמיד.  מורכב  הביטוח  סוכני  של  עולמם 
המשוואה  והמקצועית.  הכלכלית  להעצמתם  הזדמנויות  בפניהם  עומדות  זאת  עם 
פשוטה: קשיים = הזדמנויות. והן רבות. התייעלות, הרחבת אופקים ונכונות לעבודה 

קשה – הן המפתחות להפיכת הזדמנויות להצלחה.

קריאה מהנה,
אילן פיש,

עורך משנה עדיף

 30 12 חודשים אחרונים לתקופה המסתיימת ביום  ל-  2021. תשואה  31 לדצמבר  10 שנים קלנדריות לתקופה הרלוונטית המסתיימת ביום  ו-  5 שנים  3 שנים,  תשואה לשנה, 
נתוני  חדשים.  למצטרפים  סגורים  המסלולים  המקיפות.  הפנסיה  בקרנות  הכלליים  למסלולים  בהשוואה   )2002 )מס'  פנסיה"  ב"כלל  כללי  למסלול  הנתונים   .2022 לאפריל 
התשואות הינם מתוך אתר משרד האוצר, פנסיה נט. התשואות המוצגות הינן תשואות כוללות, לפני ניכוי דמי ניהול. אין במידע על תשואות שהושגו בעבר כדי להצביע על תשואות 
2021. מטרת המידע לעיל לתת  אוגוסט  ע"י רשות שוק ההון בחודש  לפי המדד האחרון שפורסם  הינו עפ"י הציון של קרנות הפנסיה  דירוג במדד השירות  שתושגנה בעתיד. 
מושג בסיסי בלבד אודות העניין המתואר, אין במידע כדי להוות או להחליף המלצה ו/או ייעוץ ביטוחי ו/או פנסיוני ו/או אחר מכל מין וסוג שהוא. טל"ח. כלל פנסיה וגמל בע"מ.     

גם בשוק תנודתי
תהיו בטוחים שכלל מובילה בתשואות הפנסיה במסלול הכללי

בשנה, שלוש, חמש ועשר השנים האחרונות.

אי של יציבות 
בשוק סוער

קרן
שנה קלנדריתמקיפה

אחרונה

מנורה מבטחים

מגדל מקפת

הראל פנסיה

כלל
16.63%8.73%39.59%11.76%54.10%9.03%115.09%7.96%1.500.18%1פנסיה 

16.50%

15.30%

15.04%

47.96%

46.89%

49.42%

34.49%

34.84%

35.86%

10.39%

10.48%

10.76%

7.61%

7.11%

7.86%

1.42

1.52

1.50

-0.50%

-0.54%

-0.09%

מדד שארפ 
בחמש שנים 

קלנדריות

איזון אקטוארי 
בשלוש שנים 

קלנדריות 12 חודשים 
מצטברתמצטברתמצטברתאחרונים ממוצעתממוצעתממוצעת

8.82%

8.25%

7.79%

108.28% 

98.72%  

113.15%  

8.15%  

7.99%  

8.36%  

תשואה בעשר שנים קלנדריותתשואה בחמש שנים קלנדריותתשואה בשלוש שנים קלנדריותתשואה בשנה אחת
דירוג במדד 
השירות של 
משרד האוצר

4

3

2
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תחילת משבר הקורונה חווינו 
מגמה של משיכה המונית של 

כספים מקרנות הנאמנות. רבים 
מהחוסכים הפסידו כספים 
רבים. מדוע זה קרה ואילו 

לקחים אפשר להפיק מתופעה זו כדי להגן על 
החוסכים ועל כספם בהמשך?

שערים  ירידות  רקע  ועל  הקורונה,  משבר  "בשיא 
מכר  הישראלי  מהציבור  חלק  ההון,  בשוק  חדות 
ציבור  שקלים.  מיליארדי  בעשירות  נאמנות  קרנות 
הבריאותית  הוודאות  חוסר  לתחושת  שנכנע  זה, 
את  הפסיד  תקופה,  באותה  ששררה  והכלכלית 
'קיבע  ולמעשה  מכן  לאחר  מיד  שהגיע  העליות  גל 
הפסדים' )מכר בשפל, וככל הנראה, אם חזר לשוק, 

זה קרה במחיר גבוה יותר(. 
הנאמנות,  קרנות  בשוק  שהתרחש  למה  "במקביל 
ובקרנות  הגמל  בקופות  דומה  אירוע  ראינו  לא 
ראינו מעט   2020 ההשתלמות. מנתוני מרץ-אפריל 
חוסכים  של  מעבר  וקצת  הגמל  בקופות  פדיונות 
ממסלולים בסיכון גבוה ומסלולי מניות למסלולים 
שקלים  במיליארדי  בסך־הכל  יותר,  סולידיים 

בודדים. 
מוצרי  בשני  השונה  להתנהגות  הסיבות  "בניתוח 
החיסכון, אפשר לייחס זאת קודם־כל לכך שקרנות 
בעוד  קצר,  לטווח  כחיסכון  נתפסות  הנאמנות 
שהציבור הפנים שקופות הגמל וקרנות ההשתלמות 
פעילות  לכך,  מעבר  בינוני-ארוך.  לטווח  חיסכון  הן 
הסוכנים, היועצים הפנסיוניים ומערכי השימור אצל 
בעבור  הפסד  במפורש  מנעה  המוסדיים  הגופים 
החלטה  מקבלת  כתוצאה  משפחות  אלפי  עשירות 

אימפולסיבית על רקע הירידות באותה תקופה. 
הוא  החוסכים  ציבור  למען  העיקרי  הלקח  "ולכן, 
אשר  העבר,  ממשברי  הלקח  את  להפנים  שצריך 
לפיו השקעה בשוק ההון צריכה להימדד לאורך זמן 
נטייה לתקן עצמו לאחר משברים  לרוב, לשוק  וכי 
גדולים. לא בכדי קבע וורן באפט ש: 'שוק ההון הוא 
מכשיר להעברת כסף מחסרי הסבלנות לסבלניים'. 
של  החזרה  לבחון  שצריך  שייתכן  הוא  נוסף  "לקח 

"יש להחזיר את מכשירי החיסכון 
לטווח בינוני-ארוך שהיו נהוגים פעם"

עו"ד נמרוד ספיר, מנכ"ל איגוד בתי השקעות, מאמין בהפקת לקחים ובלמידה מתמדת: "בעתות משבר במיוחד חשוב 
שהסוכן יגלה בקיאות בנתונים"

להשאיר ב הציבור  את  שמתמרצים  חיסכון  מסלולי 
קופות  כמו  ארוכה,  תקופה  לאורך  החיסכון  את 
שלא  לציבור  מס  תמריץ  היה  שבהן  הישנות  הגמל 

לפדות אותן במשך 15 שנה".

מהו תפקידם של הסוכנים בהגנה על החוסכים 
מפני תופעה דומה בעתיד? 

הוא  משבר  בעתות  הסוכנים  תפקיד  "לדעתי, 
החוסכים  על  ולשמור  המיטבי  היעוץ  את  להעניק 
מפני טעויות. הקשר האישי של הסוכן עם העמית 
הופך את תפקיד הסוכן ברגעי משבר לקריטי אפילו 
להתייחס  הסוכן  שעל  כמובן  שגרה.  מבימי  יותר 
שקרוב  בלקוח  שהטיפול  כשברור  הלקוח,  לצורכי 
לפנסיה שונה מלקוח צעיר בעל אופק השקעה של 

עשירות שנים. 
יגלה  שהסוכן  חשוב  במיוחד  משבר  "בעתות 
קרה  מה  לציבור  להראות  כדי  בנתונים  בקיאות 
הדבר  ואותו  מהר(,  ותיקן  ירד  )כשהשוק  ב-2008 
את  לחבוש  הסוכן  על  אלה  מעין  בזמנים  ב-2020. 
הכובע של 'הפסיכולוג הפיננסי' ולהפגין תכונות של 

להימנעות  מרגיע  קול  היותו  לצד  ומקצועיות,  ידע 
תחליף  אין  רבים,  במקרים  בסוף,  פזיזים.  מצעדים 

לקשר ולהיכרות של הסוכן עם הלקוח".

האם חל שינוי ביחס של ציבור החוסכים 
לסוגיית החיסכון לטווח הבינוני? מדוע מוצרים 

אלה חשובים וכיצד אפשר להגדיל את כמותם 
ותפוקתם?

"הקורונה חידדה לכולנו את הצורך להיערך מראש 
החשיבות  את  לכולם  והוכיחה  קיצון  לתרחישי 
את  הבין  הציבור  החיים.  במהלך  ביטחון'  ב'כרית 
בינוני־ארוך,  לטווח  בחיסכון  הרבה  החשיבות 
חיסכון שמאפשר לצבור תשואה בטווח זמן מספק 

שיאפשר גם לראות תוצאות משמעותיות. 
לציבור  האוצר  ביטל  ה-2000  שנות  "בתחילת 
לחסוך  האפשירות  את  צעדים  בכמה  החוסכים 
בקופות הגמל ה'ישנות', שכללו הטבות מס ניכרות 
בחיסכון  הציבור  של  לצורך  הולם  מענה  ונתנו 
במקצת  'תיקנו'   2016 שבשנת  אף  בינוני.  לטווח 
קופת  את  יצר  כשהאוצר  המהלך  השלכות  את 

עו"ד נמרוד ספיר
צילום: רז רוגובסקי
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הרי  טוב,  חיסכון  מוצר  שהיא  להשקעה,  הגמל 
אינן  להשקעה  הגמל  בקופת  המס  הטבות  שעדיין 
מתקרבות לאלו שהיו בקופות הגמל הישנות וכך גם 

התמריץ לחיסכון נותר נמוך בהרבה. 
בינוני  לטווח  חיסכון  מוצרי  על  "כשמסתכלים 
שהן  ההשתלמות,  קרנות  כל  קודם  ישנן  כיום 
כידוע מוצר עם הטבות מס שאין כדוגמתן במוצרי 
להשקעה,  הגמל  קופת  ישנן  להן  ומעבר  החיסכון, 
קרנות  אחרי  ביותר  הטוב  החיסכון  מכשיר  שהיא 
גם  יכול  הציבור  החיסכון.  ופוליסות  ההשתלמות, 
לחסוך באמצעות מנהלי תיקים או להשקיע בעצמו 
במוצרי השקעה בשוק כמו קרנות מחקות, קרנות 

נאמנות וקרנות סל.
החיסכון  מכשירי  את  לבחור  צריך  אחד  "כל 
ואופק  והתועלת  העלות  מבחינת  לו  המתאימים 

החיסכון". 

בשנת 2008 נאסרה הפקדה לקופת גמל הונית 
ובכך למעשה הקיץ הקץ על קופות חיסכון אלה. 

האם היה זה מהלך נבון והאם יש מקום לשוב 
ולשקול את החייאת הקופות הללו?

"קופת הגמל ההונית, שההפקדה אליה נאסרה, היא 
לחסוך  ולעצמאים  לשכירים  שאפשר  חיסכון  מוצר 
ביותר  המשמעותי  המאפיין  הבינוני־ארוך.  לטווח 
למשוך  האפשירות  היה  ההונית  הגמל  קופת  של 
חד־ כסכום  כלומר  בבת־אחת,  הכסף  את  ממנה 
יש  רבים  לאזרחים  מס.  כך  על  לשלם  מבלי  פעמי, 
היום,  האלה.  ההיסטוריות  מהקופות  כספים  עדיין 
לקרנות  כמובן,  פרט,  דומים,  מוצרים  אין  כידוע, 

ההשתלמות.
היה  ה-2000  שנות  בתחילת  המהלך  כי  סבור  "אני 
להעלות  הצורך  רקע  על  האוצר  מטעם  נכון  מהלך 
הפנסיוני  החיסכון  וגובה  התחלופה  שיעורי  את 
של  המהלך  במסגרת  הפרישה.  עם  לציבור  שיהיה 
האוצר הוחלט לנתב את הטבות המס שהיו בקופות 
לחייב  ובמקביל,  הפנסיוני  החיסכון  אל  הגמל 

בהגדלת ההפקדות לפנסיה של הציבור. 
אם  ולבחון  לעצור  נכון  שנה   15 של  "ממרחק 
ההחלטה לבטל לגמרי את כל התמריצים לחיסכון 
לטווח בינוני ולנתבם לפנסיה הייתה החלטה נכונה. 
ל'חיים  חיסכון  גם  יהיה  שלציבור  נכון  לא  האם 
הוביל  השקעה  אלטרנטיבות  של  היעדרן  עצמם'? 
השקעה  לאפיקי  מנותבים  הציבור  שחסכונות  לכך 
גורמים  היתר,  שבין  דיור,  רכישת  כדוגמת  אחרים, 

לעליית מחירי הדיור. 
הגיעו  הציבור  של  העו"ש  שחשבונות  לזכור  "צריך 
לעומת  שקלים,  מיליארד  לכ-600  קרוב  של  לשיא 
כ-350 מיליארד בלבד ערב הקורונה. הציבור מחפש 
כלי השקעה ולכן יש להחזיר את מכשירי החיסכון 
לטווח בינוני-ארוך שהיו נהוגים פעם, לרבות הטבות 

המס שהיו בקופות הגמל הישנות".

קופות גמל להשקעה הן כלי מוצלח לטווח 
הקצר אך תקרת סכום ההשקעה בהן לא גבוהה 

במיוחד. האם יש מקום להגדיל את התקרה? 
האם יש בכך גם סיכונים?

"נתחיל בכך שההצלחה של קופות הגמל להשקעה 
ניכרת לכל. בהתבסס על ה'גמלנט', בקופות הגמל 
הצטברו כבר למעלה מ-36 מיליארד שקלים )נתוני 
22'(. קופת גמל להשקעה, כידוע, היא מכשיר  מרץ 
מוצלח, שמאפשר ניהול באמצעות מומחים של בתי 
ההשקעות בדמי ניהול תחרותיים מאוד. התשואות 
של המוצר שקופות לחלוטין לציבור ומדווחות באופן 
שוטף, בניגוד למכשירי חיסכון אחרים. הקופה היא 
מכשיר השקעה נזיל לחלוטין אשר מציע הטבת מס 
למי ששומר את הכסף עד לגיל פרישה. יתרון חשוב 
היצרנים ללא  בין  לנייד  הניוד, המאפשר  הוא  נוסף 
כידוע, העמית  כן,  כמו  ובהליך פשוט.  חסמי מעבר 
זה  וגם  הקופה  חשבון  על  הלוואה  לקחת  יכול 
גדול שלה. כל אלה הופכים את קופת הגמל  יתרון 

להשקעה למוצר החיסכון המשתלם ביותר. 
"ולכן, על רקע הצטברות הכספים בחשבון הציבור, 
ההפקדות  תקרת  את  מאוד  להעלות  בהחלט  נכון 
על  עומדת  אשר  להשקעה,  הגמל  בקופת  השנתית 
כ-72 אלף שקלים ל-2022 וצמודה למדד. אין סיבה 
נשחק  שכספו  בכך  בציבור  שפוגעת  זו,  להגבלה 

לאיטו בחשבונות העו"ש".

אחת הסיבות לעלייה התלולה במחירי הנדל"ן 
היא החיפוש המתמיד אחרי דירות להשקעה, לא 
אחת על חשבון אפיקי השקעה וחיסכון אחרים. 
כיצד יכולה המדינה להעניק תמריץ למשקיעים 
להשקיע בערוצים אלטרנטיביים שונים ובשוק 

ההון? 
עולמית  תופעה  היא  הדיור  מחירי  "עליית 
שהמתדלקים העיקריים שלה הם הריבית הנמוכה, 
והצטברות  אלטרנטיביים  השקעה  אפיקי  היעדר 
חסכונות הציבור. הירידה בצריכה הפרטית שכפתה 
מזומנים  של  גדולות  הזרמות  לצד  הקורונה,  עלינו 
מצד הבנקים המרכזיים, תרמו אף הן לעליה במחירי 
הדיור, כאשר חשוב לזכור שלהשקעה בדירה נלווים 
מאפיינים פסיכולוגיים הנובעים מיכולת ה'החזקה' 
הפיסית בנכס )בניגוד, לדוגמה, לניירות ערך(. יתרה 
כמפלט  נתפסת  דירה  האינפלציה,  רקע  על  מכך, 
למשל,  בניגוד,  הכסף,  ערך  על  לשמירה  מסוים 
להחזקת מזומן, שערכו נשחק. כל אלה דוחפים את 
הצרכנים והמשקיעים לקנות דירות, וכשרואים את 
חוסר היציבות בשוק ההון, יש מי שטועים ומתפתים 
תמיד  הדיור  מחירי  ההון,  לשוק  בניגוד  כי  לחשוב 
יעלו ולכן נחשבים השקעה יותר "סולידית" ובטוחה. 
"הפתרון לעליית מחירי הדיור נמצא קודם כל בצד 
כמות  להגדלת  צעדים  קידום  באמצעות  ההיצע 
יחידות הדיור המתוכננות, הסרת חסמי תכנון וביצוע 

 1X1 עם 
עו"ד נמרוד ספיר

הקורונה חידדה לכולנו 
את הצורך להיערך 

מראש לתרחישי קיצון 
והוכיחה לכולם את 

החשיבות ב'כרית ביטחון' 
במהלך החיים. הציבור 

הבין את החשיבות הרבה 
בחיסכון לטווח בינוני־

ארוך
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ועוד. לצד זאת, יש חשיבות גם לתפקיד שממלאים 
מחירי  לעליית  ביחס  ההון  ושוקי  המוניטרי  הנושא 
דירה  המחפשים  הצעירים  הזוגות  לצד  הדיור. 
ראשונה למגורים, קיים פלח אוכלוסייה רחב אשר 
ורק  אך  אותה  ובוחן  השקעה,  לצורך  דירות  קונה 
הכרחי  אלה,  בעבור  לו.  שתשיא  התשואה  על-פי 
ציבור  לאותו  שיעניקו  כלים  תבחן  שהממשלה 
אלטרנטיבות השקעה אטרקטיביות לטווח הבינוני, 
ומוצרי  ההוניות  הגמל  קופות  החזרת  כדוגמת 

השקעה אחרים. 
שוק  ייצר  שנים  לאורך  כי  הוכח  רבים  "במחקרים 
כעת  הדיור.  שוק  של  מזו  גבוהה  תשואה  ההון 
ותמריצים  מיסוי  תמריצי   - תמריצים  לקבוע  נותר 
אחרים - לצד יצירת כלי השקעה חדשים וחיזוק כלי 
ההשקעה הקיימים באופן שיתמרץ הסטה של חלק 
מהסכום האדיר שצבר הציבור בקורונה גם לחיסכון 
והשקעה בשוק ההון ובכלי השקעה אחרים ולא רק 
לרכישת דירות ול'ניפוח' מחירי הדיור באופן שיש לו 

השלכות חברתיות מסוכנות".

בתי ההשקעות נכנסו לתחום הפנסיה בשנים 
האחרונות. כיצד אתה רואה את השפעתם על 

השוק?
בשיעור  הפנסיה  לשוק  נכנסו  ההשקעות  "בתי 
הפנסיה  קרנות  רפורמת  בעקבות   2016 בשנת  ניכר 
הנבחרות, ואני שמח שרק בשבועות האחרונים נכנסו 
מור   - הפנסיה  לתחום  נוספים  השקעות  בתי  שני 
שחם,  ולאלטשולר  למיטב  הצטרפו  הם  ואינפיניטי. 

שנמצאים בשוק כבר מספר שנים.
האחרונות  בשנים  רואים  ההון  שוק  רשות  "מנתוני 
בעבור  הניהול  בדמי  ומשמעותית  עקבית  ירידה 
העמיתים בפנסיה, הן ביחס לדמי הניהול מהצבירה, 
הן ביחס לדמי הניהול מההפקדות. במקביל, רואים 
כל  של  ועלייה  בשוק,  בריכוזיות  עקבית  ירידה  גם 
ואני  לציבור  חשובה  בשורה  זוהי  התחרות.  מדדי 
על  בתי ההשקעות  של  בטוח שההשפעה החיובית 
התחרות בפנסיה תימשך ושהציבור רק ירוויח מכך.

תופעה  לציין  זאת  בהזדמנות  רוצה  אני  זאת,  "עם 
ומחייבת  הפנסיוני  החיסכון  שוק  בכל  שקיימת 
ההפקדה  חובת  בעיניי,  המדינה.  של  דחוף  טיפול 
הייתה  כולו  לציבור  המדינה  שהנחילה  לפנסיה 
לחיסכון  ביחס  שנקבעו  המיסוי  תמריצי  נכונה. 
הפנסיוני, לצד חובת ההפקדות, יובילו לכך שלציבור 
אנו  ואולם,  כשיפרוש.  יותר  גבוהה  פנסיה  תהיה 
מזהים התפתחות תופעה מדאיגה בקרנות הפנסיה: 
הנראה  ככל  לפנסיה,  שמפקידים  עובדים  אלפי 
גבוהה  בתדירות  מושכים  המוחלשות,  מהשכבות 
הקנס  את  ומשלמים  הפנסיוני  החיסכון  כספי  את 
כיוון שרבים  כך,  נוסף על  הגבוה שקבעה המדינה. 
מס  עם  או  המס  לתקרת  מתחת  משתכרים  מהם 
נהנים כלל מיתרונות  רובם אינם  נמוך מאוד,  שולי 

המיסוי בעת ההפקדה לקרן. 
היבטים:  בשני  מסוכנת  חברתית  תופעה  "זוהי 
לתוספות  הזקוקה  אוכלוסייה  שישנה  היכן  האחד, 
הכנסה לצורכי מחייה אני סבור שחובה על המדינה 
הפנסיה  כספי  חשבון  על  ולא  במישרין  לה  לסייע 
שלה; השני, כשתגיע אוכלוסייה זו לגיל פרישה לא 
יוותרו לה חסכונות פנסיוניים כיוון שמשכה אותם 
מוקדם מדיי, בניגוד לתכלית חוק 'פנסיה חובה'. מה 

הואילו אפוא חכמים בתקנתם? 
"על המדינה לאסור משיכת כספי פנסיה בטרם עת 
אוכלוסייה  לאותה  ודחוף  כולל  פתרון  למצוא  וכן 
המושכת כיום את כספי הפנסיה שלה לצורכי מחייה. 
החברתית  הבעיה  של  הכולל  לפתרון  האחריות 
ולאו  הממשלה  כתפי  על  ליפול  צריכה  הזו  הקשה 
דווקא על רשות שוק ההון. זוהי סוגיה תקציבית לא 

פחות ממה שהיא סוגיה רגולטורית".

ולסיום, מהן הבעיות המאפיינות את ממשק 
המעסיקים והסוגיות התפעוליות בשוק הגמל 

וכיצד פועל האיגוד בהנהלתך כדי לשפר אותם? 
"בשנים האחרונות מתקיים דיאלוג אינטנסיבי של 
העברת  תהליכי  שיפור  למען  הרשות  עם  האיגוד 
החברות  אצל  התפעוליים  והתהליכים  המידע 
רגולטוריים  קשיים  הצפת  זאת  בכלל  המנהלות, 
המידע,  העברת  ודרכי  מנגנונים  לעדכון  והצעות 
ובפרט ביחס לנושא ההפקדות וממשק המעסיקים.

 API-ה במהפכת  הרשות  לחזון  שותפים  "אנחנו 
ליעילות  יביא  שהתהליך  ומקווים  מובילה,  שהיא 
את  ויקדם  הפעולות  וביצוע  המידע  העברת  בדרכי 
השוק. התהליך יארך זמן אבל אנו סבורים כי הוא 
ובעיקר  הסוכנים  בעבור  החברות,  בעבור   - הכרחי 
 API-ה רפורמת  והעמיתים.  הלקוחות  בעבור 
ותצעיד  ארוך  לטווח  החיסכון  בשוק  גם  מתבצעת 

את השוק קדימה.
"במקביל, אנו מנהלים גם שיח עם הרשות לשיפור 
התפעוליים  והתהליכים  הכספים  קליטת  מנגנוני 
היתר,  בין  והסוכנים.  החברות  על  שיקל  באופן 
לתהליכי  בנוגע  קטנים  מעסיקים  בעבור  הקלות 
העברת המידע ביחס להפקדות וכלל הפעילות מול 
התהליכים  לפישוט  שואפים  אנחנו  המוסדי.  הגוף 
והיא  זו מלאכה מורכבת  ולצמצום כמות התקלות. 
מעסיקה את האיגוד לא מעט בתור הקול של בתי 

ההשקעות בנושא.
פוסק  בלתי  בתהליך  מצויים  אנו  זאת,  "לצד 
והמכתבים  הניירת  כמות  לבחינת  הרשות  מול 
המועברים לעמיתים. ההוראות הנוכחיות מחייבות 
חברות במשלוח מכתבים מיותרים, שאינם תורמים 

מאומה לציבור וספק אם העמית מבין אותם כלל. 
"אני שמח כי בנושא זה ואחרים קיימת אוזן קשבת 
אצל הרשות, גם אם אנחנו לא תמיד מסכימים. יש 

תמיד נכונות לקשב וזה חשוב". 

 1X1 עם 
עו"ד נמרוד ספיר

אלפי עובדים שמפקידים 
לפנסיה, ככל הנראה 

מהשכבות המוחלשות, 
מושכים בתדירות גבוהה 

את כספי החיסכון 
הפנסיוני ומשלמים את 

הקנס הגבוה שקבעה 
המדינה



קרנות השקעה 
לפרטים: talis@fnx.co.ilאלטרנטיביות
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תה מכהן כמנכ"ל שחם-אורלן 
כחודשיים בסך-הכל. כיצד 

מצאת את החברה עם כניסתך 
לתפקיד?

כחודשיים  לפני  נכנסתי  "מאז 
לתפקידי כמנכ"ל שחם-אורלן, מצאתי שתי חברות 
שהמיזוג  אף  מעשי,  באופן  מיזוג  לייצר  שהתקשו 
הרשמי קיים כבר שנה. בראייה מלמעלה, אני מניח, 
מגדל ראתה שיש לה שתי סוכנויות עצמאיות - שחם 
ואורלן - כל אחת עם סוכניה ומבוטחיה, והחליטה 
לא  מרחק  שיש  אלא  אחד.  גדול  סוכן  לבית  למזגן 

קטן בין הרעיון התיאורטי למימושו בפועל. 
צורת  על  מהסוכנויות  אחת  כל  שמרה  "בפועל 
התנהלותה הקיימת ועל מאפייניה: שחם עבדה עם 
רבים  סוכנים  והפעילה  סניפים  באמצעות  סוכנים 
אורלן  ואילו  איתה;  רק  בבלעדיות  כמעט  שעבדו 
סניפים  ללא  רחבה,  ארצית  בפריסה  לעבוד  נהגה 
עם  עבדו  הסוכנים  בלעדיות.  ללא  וכמעט  כלל 
סוכנויות אחרות וחברות ביטוח אחרות. אני מאמין 
לסוכני  לתת  הזדמנות:  בו  ורואה  אמיתי  במיזוג 
ולתת  בשחם  שיש  מהאפשרויות  ליהנות  אורלן 
מהאמצעים  ליהנות  האפשירות  את  שחם  לסוכני 

המתקדמים שיש באורלן. 
בעיקר  עסקו  שחם  סוכני  היסטורית,  "מבחינה 
באלמנטרי  כלל  עסקו  לא  מרביתם  חיים.  בביטוחי 
להם  ניתנה  אורלן,  עם  החיבור  באמצעות  וכעת, 
האפשירות להרחיב את העיסוק באלמנטרי. מנגד, 
סוכני אורלן, שרובם לא ידעו נגישות לסניפים מהי, 
נהנים כעת מנגישות לסניפים הקרובים למגוריהם 
שיושב  העוגן  למטה  דווקא  לנסוע  צריכים  ולא 
לנצל  שאפשר  פיסי  מיקום  מלבד  בפתח-תקווה. 
להם  נותנים  שלנו  הסניפים  ועבודה,  לפגישות 

שירותים שונים: תפעול, חיתום, ניהול ועוד". 
"לשמחתי, זה עובד. אנו כבר רואים הצטרפות של 
בתוך  לישיבה  סניף,  עם  מזוהים  היו  שלא  סוכנים, 
של  ענפה  פעילות  כיום  מנהלת  שחם-אורלן  סניף. 
יותר מ-320 סוכנים ונמצאת במגמת צמיחה וגיוס. 
וגם  האלמנטרי  בתחום  גם  רבה  פעילות  לחברה 

"סוכנים עצמאים יוזמים פגישות 
כדי להצטרף אלינו"

גיל שריר, המנכ"ל הטרי של שחם-אורלן, מאמין בפוטנציאל של מיזוגי סוכנויות ובתי סוכנים  "אני מניח 
שבתוך-תוכו של כל בעלים של סוכנות גדולה עם סוכני משנה יש חלום ל'אקזיט'"

בבריאות ובביטוחי חיים. מלבד זאת, אנחנו במגמת א
גדילה בתחומי הפיננסים ופועלים כדי לתת ערכים 
ברחבי  הפרוסים  שלנו,  לסוכנים  כלכליים  וכלים 
בידע,  המכירות,  בעולם  מצבם  את  ולשפר  הארץ, 
להפוך  ובכך  ועוד,  מקצועיות  בהדרכות  בתכנים, 
החברה  וגם  יותר  וחזקים  יותר  לעצמאים  אותם 

תרוויח". 

מהו היתרון של בית סוכן לעומת סוכנות פרטית? 
"בעולם הסוכנים, שבו הרגולציה מתגברת, מכבידה 
ביטוח  סוכן  וכללים,  אילוצים  עוד  וישנם  וגדלה 
מאוד  מתקשה  משלו,  וצוות  משרד  עם  עצמאי, 
של  ארוכה  שורה  עם  להתמודד  ונאלץ  לשרוד 
איומים וקשיים: טכנולוגיים, מקצועיים, מנהלתיים, 
ורשות  ותמידית,  קשה  התחרות  ועוד.  רגולטוריים 

גיל שריר
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שוק ההון מייצרת הגבלות ורגולציה שנועדו אמנם 
מקשות  הן  הסוכן,  על  עליו,  אבל  הלקוח  על  להגן 
ומכבידות - טפסים רבים, דיגיטציה... כלים שברוב 
המקרים אינם מעניקים לו תמורה כלכלית מיידית 

והוא רואה בהם בעיקר מעמסה רבה. 
לעזרתו.  לבוא  יכול  וגדול  איכותי  סוכן  בית  "כאן 
אני מפעיל תוכנה איכותית שמסדרת את התיקים 
ומקלה על עבודת הסוכן. כיוון שאני גוף גדול וחזק 
ויש לי גב של חברת ביטוח גדולה, אני יכול להעמיס 
עלי את עלויות התוכנה ולספק אותה לכל הסוכנים 
מול  שוטפים  לצרכים  אם  בין   - תמורה  ללא  שלי 
או  הרגולציה  מול  לעבודה  אם  ובין  הלקוחות 

אבטחת המידע והגנה מפני פריצות סייבר ועוד. 
הייתה  שלי  היסוד  הנחת  לחברה  "כשהצטרפתי 
שאצטרך, בין השאר, לצאת ולגייס סוכנים חדשים. 
יושב מול לוח  הופתעתי. אני מוצא את עצמי היום 
עם  בפגישות  קדימה,  לחודשיים  עמוס  פגישות 
מיוזמתם  עמי  להיפגש  שביקשו  עצמאים  סוכנים 
לכל  אלינו.  להצטרף  האפשירות  את  לבדוק  כדי 
כאלה  יש  שלו.  והאינטרס  שלו  הסיפור  מהם  אחד 
שכבר מתבגרים ואין להם דור המשך והם מבקשים 
בתפעול  להם  לעזור  שיוכל  גדול  מבית  ליהנות 
הלכו  קטנה,  כסוכנות  התחילו  אחרים  ובחיבורים. 
וגדלו ומוצאים את עצמם היום במחסור בעובדים. 
אבל  בענף,  למצוא  מאוד  קשה  טובים  עובדים 
אנחנו, כבית סוכן גדול, יודעים לתת להם גב וסיוע 
יותר  מוגנים  מרגישים  הם  אותו.  צריכים  כשהם 
איתנו. בחברת ביטוח קשה מאוד לסוכן בודד, בטח 
את  ולקבל  ביטוי  לידי  לבוא  מאוד,  גדול  אינו  אם 
סוכן  בית  בתוך  ורוצה.  רגיל  שהוא  האישי  השירות 
בגלל  הסוכן,  לבתי  הביטוח  חברות  התייחסות  גם 

היקפי הפעילות והקשרים, היא התייחסות שונה".

האם הסוכן העצמאי שמצטרף אליכם מוותר על 
משהו? 

"לרוב, הסוכן נשאר עצמאי, התיק נשאר אצלו והוא 
עובר  פשוט  הוא  שונים.  שירותים  מאתנו  מקבל 
לעבוד מול חברות הביטוח דרכנו ומקבל מאתנו את 

הזכות להיות חלק מגוף גדול ומחבק. 
ביטוח  חברות  בכמה  פעילות  יש  לסוכן  "לדוגמה: 
ובאחת מהן יש לו פעילות קטנה מאוד כי הוא מצא 
איזה פתרון נישתי לסיטואציה מסוימת. אם תהיה 
לו בעיה מול אותה חברה, הוא יתקשה לקבל סיוע 
לפנים  תביעה,  מסחרי,  מענה  או  הביטוח  בחברת 
משורת הדין, עזרה או הנחה. לנו יש היקף פעילות 
נרחב מול כל חברות הביטוח. הקשרים שלנו טובים, 
היחסים טובים, 'סופרים' אותנו. גם הדרישות שלנו 
עם  מקצוע  אנשי  כולנו  כי  המקצועי  מהפן  באות 
ניסיון וותק רב בחברות הביטוח. ולכן, ההתייחסות 
אלינו בחברות הביטוח היא התייחסות רצינית. כך 
אנו יכולים לסייע לסוכן לקבל מענה גם במקומות 

שהוא לבדו לא היה מצליח לקבלו. 
שלא  עצמאי  סוכן  של  פנייה  קיבלתי  מזמן  "לא 
שנרכוש  באפשירות  התעניין  הוא  חברה.  בבעלות 
קטנה,  כסוכנות  התחיל  הוא  מפעילותו.  חלק 
לו  שיסייע  גוף  מחפש  הוא  ועכשיו  השנים  עם  גדל 
מעדיף  הוא  לדבריו,  התפלאתי.  העסק.  בניהול 
אתו  תיכנס  חברה  בבעלות  סוכנות  שדווקא 
ציבורית  בחברה  שכיר  שאני  העובדה  לעסקים. 
בעיניי  יתרון  לפעמים  מהווה  ומסודרת  שקופה 
סוכנים עצמאים, במיוחד כאלה שבעצמם עובדים 
שירות  זהו  ודוחות.  מאזנים  של  שיטתי  ניהול  ללא 

שאנחנו יודעים לתת. 
"הסוכן מוותר על משהו אחד בלבד: על האפשירות 
לומר ללקוחותיו 'אני סוכן עצמאי'. לא מעט סוכנים 
שאין  עצמאים,  לגמרי  שהם  התחושה  את  אוהבים 
עניין  זה  סוכן.  בית  או  חברה  או  גוף  אף  מעליהם 
גם של אגו. ולמרות זאת, כמות הסוכנים שבוחרים 
משנה  וגדלה  הולכת  סוכן  בבית  לעבוד  לעבור 
יותר לשרוד  לשנה. הם מבינים שלבד קשה הרבה 

בשוק המורכב והמאתגר הזה. 
בחודשים  בשוק  שחלים  השינויים  כך,  על  "נוסף 
האחרונים מובילים לא מעט סוכנויות גדולות שאינן 
בבעלות חברה לחפש להן משקיע חיצוני. אני מניח 
גדולה עם  כל בעלים של סוכנות  שבתוך-תוכו של 
סוכני משנה יש חלום ל'אקזיט'. לנו אין חלום כזה. 
האקזיט כבר נעשה. הסוכנות היא בבעלות חברה, 
אנחנו מסודרים ושקטים ורוצים רק לעבוד, לגדול 

וליהנות מהדרך".

יש חשיבות להיותכם בבעלות של מגדל? יש 
למגדל השפעה עליכם? אתם נותנים תעדוף 

למגדל ולמוצריה?
"כמי שעד לפני קצת יותר מחודשיים עבד בחברת 

סוכנות  למנכ"ל  לראשונה  ועבר  ביטוח 
בבעלות חברה, גם אני חווה לראשונה את 

השינוי. גם לי זו הייתה סוגיה: האם אני 
עצמאי לקבל החלטות? האם אני כפוף 
לחברת  הביטוח?  חברת  לדרישות 
מה  לסוכנות  להכתיב  אסור  הביטוח 
ריבונית  הסוכנות  ברור.  זה  לעשות, 
לקבל החלטות באופן עצמאי. השיקול 

חברה  איזו  עם  ביום־יום  אותי  שמניע 
הסוכנים,  טובת  ורק  אך  הוא  לעבוד 

כלומר חברה שהסוכנים ירגישו בנוח לעבוד 
שלה.  המוצרים  את  היטב  מכירים  שהם  איתה, 

רוב  עם  עובדים  אנחנו  לכן  זאת.  לחזק  רוצה  אני 
החברות בשוק ולא רק עם מגדל. היחסים שלנו עם 
מגדל  מעולים.  יחסים  הם  הדברים,  מטבע  מגדל, 
נציגים  למגדל  יש  אותנו,  עוטפת  אותנו,  מחבקת 
בדירקטוריון שלנו בהיותה בעלים, אנחנו מחויבים 
וצמיחה.  רווח  שורת  ולהציג  רבעוני  דוח  למסור 

1X1 עם גיל שריר

בעולם הסוכנים, שבו 
הרגולציה מתגברת, 

מכבידה וגדלה וישנם 
עוד אילוצים וכללים, 

סוכן ביטוח עצמאי, עם 
משרד וצוות משלו, 

מתקשה מאוד לשרוד 
ונאלץ להתמודד עם 

שורה ארוכה של איומים 
וקשיים
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למגדל יש כמובן אינטרס שהחברה תצליח כלכלית 
וזו המחויבות שלי כמנכ"ל. אבל אין לי כל  ותצמח 

מחויבות למגדל מעבר לזה". 

רבים מזכירים את התמורות שחלו בעולם 
הביטוח ואת השינויים שחוללה הקורונה על 

התחום כולו. האם סוכנים עצמאים ילכו וייעלמו 
מן הנוף? האם צעירים לא יכנסו לתחום?

"עולם הביטוח משתנה ללא הרף, כמו־גם עולמות 
מקום.  בכל  זאת  רואים  והפיננסים.  הבנקאות 
הצריכה של ביטוח תיעשה באמצעים שונים, בוודאי 
הביטוח הבסיסי כמו ביטוח רכב כי גם שוק הרכב 
ישפיע  מלא  אוטונומי  רכב  למשל,  שינויים.  עובר 
מהצריכה  חלק  הביטוח.  שוק  על  ניכרת  בצורה 
תיעשה בעתיד באמצעות סוכנויות וסוכנים בדיגיטל 
בדיוק  שונים,  טכנולוגיים  ובאמצעים  ובישומונים 
שיושב  הסוכן  גם  אחרים.  בתחומים  שקרה  כמו 
כבר  ונעלמת.  הולכת  תופעה  הוא  ברחוב  במשרדו 
כמעט לא תמצא כיום סוכנויות רחוב. רובן יושבות 
והלקוחות  מסחר  באזורי  גדולים  משרדים  בבנייני 
לא יודעים כלל היכן הם ממוקמים. הפגישות מולם 
מהסוכנים  חלק  פיסי.  במפגש  ולא  בזום  נעשות 
אוהבים את זה מאוד ומדווחים על עלייה במכירות 
בזכות הזום. אחרים, מסורתיים יותר, מדווחים על 

החוסר במגע האנושי שהיה נחלתם בעבר. 
ביקשתי  מעט,  שככה  שהקורונה  אחרי  "היום, 
לעבוד  האחרונות  בשנתיים  שהורגלו  מהעובדים, 
אל  לאט-לאט  לשוב  מהבית,  ורק  אך  כמעט 
ולעבוד  להמשיך  אפשר  שאי  לא  זה  המשרדים. 
מהבית. זה אפשרי ולא פחות מועיל. אבל אני מאמין 
האנושי  למגע  וזקוקים  חברתיים  יצורים  שאנחנו 
את  השיטות,  שתי  בין  איזון  למצוא  צריך  ולקרבה. 
את  שינתה  הקורונה  מאתגר.  זה  הנכון.  המינון 
זו  לעבודה.  שלנו  היחס  ואת  העבודה  הרגלי 
את  היום  מחפשים  וכולם  עולמית  תופעה 
שאפשר  שהיכן  מאמין  אני  הנכון.  האיזון 
לתת מענה מהבית - אפשר לעשות זאת, 
והיכן שנדרש המגע האנושי - יש לעבוד 

במשרד". 

איך אתה רואה את עתיד מקצוע סוכן 
הביטוח? האם הוא טמון בפיננסים, 

בהשקעות, באלטרנטיבי?
"ממש עכשיו הגעתי מפגישה עם סוכן שעבר את 
70 ויש לו עוד שפע של תוכניות לעתיד ואופק.  גיל 
מצד שני, ישנו דור חדש של סוכנים צעירים, בשנות 
ה-20' לחייהם, כמו הבן שלי, שנכנסים ממש עכשיו 
מוציאים  הכשרה,  עוברים  מבחירתם,  למקצוע, 
לו סברתי שאין  ומתחילים לעסוק בביטוח.  רישיון 
שלי  הבן  את  להניא  מנסה  הייתי  במקצוע,  עתיד 

מהתחום. 

לא  בביטוחים  הצורך  אבל  שינויים  עובר  "המקצוע 
למשל,  לאחר.  אחד  ממקום  עובר  רק  הוא  נעלם, 
מצב  רואה  לא  אני  קיימת,  שהטכנולוגיה  אף 
עצמו  דעת  על  ומחליט  אחד  בוקר  קם  לקוח  שבו 
ביטוח  שיעשה  כדי  בריאות.  ביטוח  לעצמו  לעשות 
להציג  לו,  להסביר  אתו,  לשוחח  צריך  מישהו  כזה 
כיסויים...  על  סיכונים,  על  אתו  לדבר  נתונים,  לו 
בשביל זה צריך סוכן. אם יהיה משהו טכנולוגי וקל 
יכול להיות  שאפשר באמצעותו לרכוש ביטוח רכב 
ביטוח באמצאות הדיגיטל, לבדם  יקנו  שהלקוחות 
מדברים  שבהם  במקומות  אבל  סוכן.  בעזרת  או 
על חיסכון ארוך טווח, על פיננסים, על פנסיוני, על 
לקום  לבדו  בשל  אינו  הלקוח   – ריסק  על  בריאות 
חובה.  מוצר  הוא  אם  למעט  מוצר,  ולרכוש  בבוקר 
כאן הערך של איש מקצוע שיודע לכוון, להבהיר את 
החשיבות אילו מוצרים לקנות, מאיזו חברה, באילו 
צורך  זהו  לסוכן.  התחליף  הומצא  לא  עוד  נסיבות. 
שגם כשכולם יודעים שהוא קיים, הם זקוקים ליועץ 
ייעלם  לא  זה  ולדחוף.  ולסייע  לכוון  שיידע  מקצועי 

בשנים הקרובות, למרות הטכנולוגיה. 
ספק  אין  וההשקעות,  הפיננסים  לתחום  "באשר 
תחומי  של  משמעית,  חד  התגברות,  שרואים 
מתמלא.  תמיד  הוא  ריק.  אין  בביטוח  הפיננסים. 
עתיר  עולם  שהיה  הסיכונים,  בעולם  המוצרים 
ומוצרי  הסיעוד  מוצרי  ירדו  הצטמצמו.  רווחיות, 
מחפשים  הסוכנים  ולכן  האישיות.  התאונות 
מקומות שלא נגעו בהם מספיק בעבר. זה קורה גם 
בסוכנויות וגם בחברות הביטוח. מצד אחד מבחינים 
בצמיחה של התחום האלמנטרי, העסקי, האחריות 
בעולם  גדולה  צמיחה  ישנה  שני  ומצד  המקצועית, 

הפיננסי, שבעבר סוכנים נטו פחות לעסוק בו. 
לתחום  נכנסת  יותר  הצעירה  שהאוכלוסייה  "ככל 
הסוכנים  את  רואה  אתה  גוברת,  המידע  ונגישות 
רבה  בקלות  הפיננסים  לעולמות  נכנסים  הצעירים 
לא  למה  אז  הפיננסי,  בעולם  כבר  הם  ואם  יותר. 
או  פוגש לקוח  אני  ואם  בהשקעות אלטרנטיביות? 
לכל  כולל  פתרון  לו  אתן  שלא  מדוע  אז   - משפחה 
העתיד  ועל  פנוי  וכסף  וילדים  ודירה  רכב  צרכיו? 
את  משקיעים  ואיך  מרוויחים  ואיך  חוסכים  ואיך 
הלוואות  לוקחים  איך  חסכה...  שהמשפחה  הכסף 
שצמחו  מונחים  אלה  הלוואות...  ממנפים  ואיך 
והורחבו מאוד בשנים האחרונות. תמיד היו סוכנים 
יותר  הרבה  מוצאים  עכשיו  אבל  בתחום  ממוקדים 
סוכנים שמוצאים בזה התחדשות ורענון, גם מענה 

למשפחות רבות ומקור הכנסה. 
"אני לא רואה את הסוכנים נעלמים, בעיקר בתחומי 
חיסכון טווח ארוך. אני פוגש לא מעט צעירים שנכנסים 
חברות  של  במוקדים  עבודה  התחילו  הם  לתחום. 
ונקלטים  רישיונות  הוציאו  בדסק,  במענה,  ביטוח, 
בשילוב,  או  עצמאים  כשכירים,  בענף  ביטוח  כסוכני 

אבל יש עתיד לענף. הוא לא הולך לשום מקום".

1X1 עם גיל שריר

הסוכן שיושב במשרדו 
ברחוב הוא תופעה הולכת 

ונעלמת. כבר כמעט לא 
תמצא כיום סוכנויות 

רחוב. רובן יושבות בבנייני 
משרדים גדולים באזורי 

מסחר והלקוחות לא 
יודעים כלל היכן הם 

ממוקמים

הבית של סוכני ביטוח בישראל



הבית של סוכני ביטוח בישראל
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ד כמה משפיעה החמרת 
הרגולציה בשנים האחרונות 

על עבודת הסוכנים בכלל 
ועל הסוכנים בחברה הערבית 

בפרט?
ובכל  תמיד  לתת  משתדלים  הביטוח,  סוכני  "אנו, 
ביותר  הטוב  והמקצועי  האישי  השירות  את  עת 
רבות  סובלים  אנו  האחרונות  בשנים  ללקוחותינו. 
ועצמאותנו  בעבודתנו  הפוגעת  יתר,  מרגולציית 
ומרגישים  רואים  אנו  לצערי,  ביטוח.  כסוכני 
שבהם  והחוזרים  הפיקוח  הוראות  מרבית  כיצד 
את  ויותר  יותר  משרתים  מלמעלה,  מוצפים  אנו 

האינטרסים של חברות הביטוח. 
יכול  אינו  הביטוח  על  הפיקוח  מדוע  מבין  "אינני 
חובה,  ביטוחי  של  חופשי  שיווק  למען  להתערב 
ולאפשר זאת לכל הסוכנים המורשים במדינה. חוק 
חוק  כבר  והוא   1976 בשנת  חוקק  החובה  ביטוח 
ותיק מאוד. אין שום סיבה להגביל את השיווק שלו. 
"כל סוכני הביטוח הישראלים יודעים בעיות וניצבים 
הרגולטור,  לפניהם  שמציב  רבים  אתגרים  בפני 
הערבית,  בחברה  העובדים  הסוכנים  בקרב  אבל 

האתגרים קשים הרבה יותר. 
הביטוח  סוכני  ועד  וכיו"ר  ערבי  ביטוח  "כסוכן 
הביטוח  שחברות  לומר  יודע  אני  הערבית  בחברה 
ביטוח  של  התביעות  ששכיחות  ובצדק,  טוענות, 
מהממוצע  יותר  גבוהה  הערבית  בחברה  החובה 

הארצי. 
"יש לכך כמה סיבות עיקריות, ואפרטן: 

הערביים  בישובים  והכבישים.  א( התשתיות 
ירודה  ברמה  נמצאים  והכבישים  הדרכים  תשתיות 
מתאימה,  השקעה  וללא  תחזוקה  ללא  מאוד, 
רעועה  תשתית  היהודיים.  בישובים  כמקובל 
ותורמת  הנהיגה  ועל  המכונית  על  לרעה  משפיעה 

תרומה ניכרת לתאונות דרכים. 
בולט  מיעוט  ישנו  הערביים  ובישובים  ב( בערים 

"לחסום את הלקוח הבעייתי, 
לא את הסוכן"

בשל שכיחות גבוהה של תביעות נזקי גוף בחברה הערבית חברות הביטוח מענישות לא אחת את הסוכנים המשווקים 
במקום את הנהגים הסוררים  עאדל מחאג'נה, יו"ר ועד ההיגוי של סוכני הביטוח בחברה הערבית: "בעת האחרונה 

התחלנו בלשכה בהכנת הצעת חוק שמטרתה לחייב את חברות הביטוח לעבוד עם כל הסוכנים"

לכן, ע גדולים.  תעסוקה  ומתחמי  תעשייה  אזורי  של 
מישובם  לצאת  נאלצים  הערבים  התושבים  מרבית 
בכל בוקר בנהיגה לעבודה מרוחקת מביתם לערים 
להגיע  יכול  הממוצע  הנסיעה  מרחק  הגדולות. 
רכב  כלי  בכל  כשלרוב  הלוך-חזור,  ק"מ  ל-300  עד 
הנהג  לכן,  נוסעים.  משלושה  למעלה  נמצאים 
הערבי נמצא זמן רב יותר על הכביש וכך חשוף יותר 

לתאונות. 
ערבים  נהגים  של  מעורבותם  אלה,  כל  "בשל 

בתאונות דרכים, ביחס לחלקם באוכלוסייה, גבוהה 
התוצאה  הכללית.  החברה  של  ממעורבותה  יותר 
בשל  ביטוח  תביעות  של  יותר  גבוהה  שכיחות  היא 
של  חשדנותן  את  מגביר  זה  עגום  מצב  גוף.  נזקי 
אחת  ולא  כולה  החברה  כלפי  הביטוח  חברות 

הסוכנים עצמם הם אלה שמשלמים את המחיר. 
ממשלות  על  נופל  זה  במצב  העיקרי  "האשם 
הערביים,  הישובים  בהזנחת   - לדורותיהן  ישראל 
ואזורי  כבישים  תשתיות,  בפיתוח  השקעות  בחוסר 

עאדל מחאג'נה
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עשירות  במשך  הופלה  הערבי  האזרח  תעסוקה. 
שנים והעוול הזה ממשיך לפגוע בו גם היום". 

הסוכן נחסם ואילו הנהגים התובעים 
ממשיכים להיות מבוטחים

אתה מציין כי מי שמשלם את מחיר ההזנחה 
בחברה הערבית הוא הסוכן. באיזה אופן משפיעה 

השכיחות הגבוהה של התביעות על מעמדו של 
הסוכן בחברה הערבית וכיצד אפשר לשנות זאת?

בביטוחי  מבוטחים  הערבית  בחברה  "הלקוחות 
חובה באחת משתי דרכים:  באמצעות סוכני ביטוח 
או  הביטוח,  חברות  מול  ישירות  העובדים  ערבים 
יהודים  סוכנים  עם  העובדים  ערבים  סוכנים  דרך 
והם אלה שמפיקים להם תעודות חובה, לרוב ללא 

עמלה. 
"כלומר, לחברות הביטוח עצמן אין זה משנה אם הן 
עובדות עם סוכנים ערבים או לא. הן את הפוליסות 

יפיקו בכל מקרה ובאותה עלות. 
תעריף  את  מגישות  הביטוח  חברות  כאשר  "אבל 
החובה לאישור המפקח, בחישוב האקטוארי שלהן 
ושם  גם תוצאות מבוטחי החברה הערבית  כלולות 

המצב אינו מזהיר.
הערבית,  מהחברה  ביטוח  סוכן  כאשר  "למשל, 
ושכיחות  ביטוח חובה של מיליון שקלים  שלו תיק 
תביעות של 4%-3%, עובד באמצעות סוכן מהחברה 
שקלים  מיליון   5 של  ביטוח  תיק  בעל  היהודית 
התיקים  שני  באיחוד   ,1.2%-1.5% של  ושכיחות 
בתיק  והשכיחות  שקלים  מיליון  הפרמיה 6  תהיה 

המשותף תהיה 1.8%-1.7%. 
"כפועל יוצא אפשר לראות שהעבודה של סוכן ערבי 
באמצעות סוכן יהודי איננה מגדילה את השכיחות 
של תיק הביטוח לרמה המסכנת את ההתקשירות 
עם חברת הביטוח. שהרי ידוע כי שכיחות של 1.7% 

היא ממוצע ארצי.
 3%-4% שכיחות  של  נתון  בגלל  זאת,  "ולמרות 
כאילו  יחסמו את הסוכן!  תביעות, חברות הביטוח 

שהוא האשם בהיקף התביעות. 
אלה  לכאורה,  הבעייתיים  הלקוחות  זאת,  "לעומת 
לעבור  בקלות  יוכלו  עלתה,  השכיחות  שבגללם 

לסוכן אחר ולחדש את הביטוח שלהם. 
"נוצר מצב אבסורדי שבו הסוכן הוא שנחסם בעוד 
הלקוחות עם תביעות הגוף, שבגללם נחסם הסוכן, 
הביטוח  בחברות  כרגיל  מבוטחים  להיות  ימשיכו 

דרך סוכן אחר.
אין  שבו  במצב  נמצאים  היינו  אם  אפילו  "כלומר, 
עובדים  וכולם  כלל  הערבית  בחברה  ביטוח  סוכני 
אך ורק דרך סוכנים במגזר היהודי - עדיין ימשיכו 
הלקוחות להיות מבוטחים בחברות הביטוח באותם 

תנאים ולחברות הביטוח עניין זה לא ישנה דבר. 

אתן  הערבי  הסוכן  של  הקיפוח  גודל  "להמחשת 
דוגמה נוספת: 

 2060 "סוכן גדול העובד בחברה הערבית ולו, נניח, 
מתוך  כלומר,   .3% של  תביעות  ושכיחות  לקוחות 
2060 לקוחותיו, 60 לקוחות הגישו תביעת נזקי גוף. 
תביעת  תבעו  שלא  טובים,  לקוחות   2000 לו  נותרו 
נזקי גוף, אבל בגלל אותו מיעוט של תובעים חברת 
הזה.  הסוכן  עם  התקשירותה  את  תפסיק  הביטוח 

מדוע? במה אשמתו של הסוכן?
הנורמטיבים  הלקוחות   2000 של  אשמתם  "ומהי 
והאחראים? מדוע הם צריכים לסבול מכך שהסוכן 
שלהם נחסם אצל חברת הביטוח בגלל כמה עשירות 

לקוחות לא אחראים? 
בשנה  תביעות  עשירות  בכמה  חריג  דבר  שום  "אין 
זו כמות הגיונית למדיי, אבל חברות  מתוך אלפים. 
קולקטיבית  ענישה  של  בדרך  בוחרות  הביטוח 
שממנה נפגעים אלפי נהגים טובים שלא עוללו דבר 

ולא הגישו כלל תביעה. 
"לכן אנחנו מבקשים מהפיקוח, וזו בקשה הקיימת 
כבר שנים רבות, שיפעיל את כובד משקלו והשפעתו 
על חברות הביטוח ויפעל כך שיסירו את החסימות 
חסימת  על  הדגש  את  וישימו  הביטוח  מסוכני 

הלקוח הבעייתי עצמו - יהודי וערבי כאחד. 
לעזור  יכולים  אשר  הכלים  כל  הביטוח  "לחברות 

להן לזהות את הלקוח הבעייתי ולחסום אותו.
ביחס  הביטוח  בחברות  הנהוגה  המדיניות  "שינוי 
חסימת  של  השיטה  ואימוץ  סוכנים  לחסימת 
דרמטי  רוחבי  שיפור  יחוללו  בעייתיים  לקוחות 
של  מובהק  אינטרס  וזהו  החובה  ביטוחי  בתוצאות 

חברות הביטוח עצמן".

1X1 עם 
עאדל מחאג'נה

נוצר מצב אבסורדי 
שבו הסוכן הוא 

שנחסם בעוד 
הלקוחות עם תביעות 
הגוף, שבגללם נחסם 
הסוכן, ימשיכו להיות 

מבוטחים כרגיל 
בחברות הביטוח דרך 

סוכן אחר
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הצעת חוק המחייבת את החברות 
לעבוד עם כל הסוכנים 

כיצד אתם, בלשכה, פועלים למען השגת מטרה זו? 
"ביטוח חובה הוא ביטוח מנדטורי במדינת ישראל. 
רכב לבטח את מכוניתו בביטוח  כל בעל  על  חובה 
חובה וחובה על כל חברת ביטוח להעניק לכל לקוח 
הזדמנות שווה במחיר הביטוח ובהנגשתו, ללא כל 
קשר למוצאו של הלקוח, לדתו ולמעמדו. כל תושב 
חובה.  לביטוח  שוויונית  לזכות  זכאי  מכונית  בכל 
מיליון  כשני  מונה  בישראל  הערבית  האוכלוסייה 
בישום  לרעה  מופלים  הם  הנוכחי  ובמצב  אזרחים. 

פקודת ביטוח רכב מנועי. 
"כיוון שעד כה כשלו כל מאמצינו וכל פעולותינו מול 
לשינוי  הביטוח  על  הפיקוח  ומול  הביטוח  חברות 
ההתייחסות של חברות הביטוח לסוכן הערבי, בא 

הצורך במציאת פתרון אחר. 
חוק  הצעת  בלשכה  הכנו  האחרונה  בעת  "לכן, 
שמטרתה לחייב את חברות הביטוח לעבוד עם כל 
הצעת  את  לקדם  בכוונתו  חובה.  בביטוח  הסוכנים 
לובי של חברי כנסת מכל הקשת  החוק באמצעות 

הפוליטית. 
כל  של  בחובתן  דן  החוק  בהצעת  העיקרי  "הפרק 
חברות הביטוח לעבוד עם כל סוכן מורשה: 'חברת 
הביטוח תהייה חייבת לעבוד בשיווק ביטוח חובה 
עם כל סוכן מורשה במדינה למינימום 25% מהיקף 

התיק הביטוחי שלו'. 
"למרבה הצער, נכון לרגע זה, הצעת החוק אינה נהנית 
שהשיעור  אף  זאת  הביטוח,  על  המפקח  מתמיכת 
שנקבנו - 25% - בא בעקבות הרעיון שמוביל המפקח 
סוכן  כל  המחייב  האפקטיבי,  הסוכן  בעניין  עצמו 

לעבוד עם 4 חברות ביטוח לכל הפחות. 
רבות  פגישות  קיימנו  החוק  הצעת  קידום  "למען 
הקשת  מכל  כנסת  חברי  עם  לה  ומחוצה  בכנסת 
הפוליטית, ובהם גם שרים. אציין כי כל מי שהצגנו 

1X1 עם 
עאדל מחאג'נה

בעת האחרונה הכנו 
בלשכה הצעת חוק 

שמטרתה לחייב את 
חברות הביטוח לעבוד 

עם כל הסוכנים בביטוח 
חובה. בכוונתו לקדם את 

הצעת החוק באמצעות 
לובי של חברי כנסת מכל 

הקשת הפוליטית

נכונה  ההצעה  כי  אמר  החוק  הצעת  את  בפניו 
וצודקת ויש לקדמה. 

שנעשו  לאחר   ,'22 בינואר  ב-10  השנה,  "בראשית 
בהתאם  החוק,  בהצעת  ועדכונים  תיקונים  כמה 
העביר  הכנסת,  של  המשפטית  המחלקה  לבקשת 
מראשוני  שהיה  זהר,  מיקי  ח"כ  ההצעה  את 

התומכים בה, ליו"ר הכנסת". 
"גם מפלגת רע"מ בראשות ח"כ ד"ר מנסור עבאס 
שהכנסת  לאחר  החוק.  ובהצעת  בעמדתנו  תומכת 
שהמחלקה  ולאחר  הקיץ  למושב  לעבודתה  שבה 
עבאס  ח"כ  גם  הערותיה,  את  השלימה  המשפטית 
הגיש את הצעת החוק ליו"ר הכנסת ב-9 במאי 22' 

לתחילת הליך הבאתה להצבעה טרומית. 
הקשת  מכל  הכנסת,  וחברי  השרים  לכל  מודה  "אני 
איתנו,  לפגישות  מזמנם  הקדישו  אשר  הפוליטית, 
שמעו ולמדו את הנושא, הבינו את הבעייתיות והביעו 
תמיכה בהצעת החוק. כולי תקווה כי בעזרתם תעבור 
הצעת החוק את שלוש הקריאות ותהפוך לחוק מדינה.
"אני מבקש להודות בתודה מיוחדת לנשיא הלשכה, 
ותמיכתו  והתגייסותו  הבנתו  על  אייזיק,  שלמה 

המלאה במהלכינו לפתרון הבעיה". 

מלבד המישור החקיקתי, כיצד עוד פעלתם 
בלשכה למען הצפת הנושא בקרב הסוכנים ואנשי 

המקצוע? 
הצפת  למען  ארוכה  תקופה  כבר  פועלים  "אנו 
כל  על  הביטוח  סוכני  ללשכת  כוונתי  בכך  הנושא. 
 - והתקשורתיים  המשפטיים   - ויועציה  מרכיביה 
את  שמובילה  מי  אייזיק.  שלמה  הנשיא  בראשות 
המאבק היא וועדת ההיגוי לחברה הערבית בלשכה 

בראשותי. 
"כדי להציף את נושא מצוקת הסוכן הערבי בביטוח 
המקצוע,  ואנשי  הסוכנים  ציבור  בקרב  החובה 
פרסמנו והסברנו את הסוגייה בחודשים האחרונים 
נוסף  רבות.  פעמים  המקצועית  העיתונות  בכל 
כך  אייזיק התראיינו על  וגם הנשיא  אני  גם  כך,  על 
הטלוויזיה  בערוצי  רבות  בהזדמנויות  בתקשורת 
המטרה  הכתובה.  ובעיתונות  השונים  והרדיו 
את  ולהגביר  לנושא  אוהדת  קהל  דעת  ליצור  היא 

המודעות של אנשי המקצוע בכל רחבי הארץ. 
אזרח  לכל  שווה  הזדמנות  לתת  באה  החוק  "הצעת 
לרכוש ביטוח חובה בכל מקום במדינה, ונוסף על כך 
באה לעצור את הסנקציה שמטילות חברות הביטוח 
על סוכני הביטוח ללא הצדקה. זוהי פוליסה המחויבת 
להימנע  הביטוח  לחברות  לאפשר  ואין  דין  פי  על 
העובדה  בשל  ורק  אך  המשווק  הגורם  עם  מפעילות 
כי חלק ממבוטחיו של הסוכן המשווק היו מעורבים 

בתאונות דרכים. את זה באה הצעת החוק לשנות. 
"המסר הוא, אפוא, מה שכבר הדגשתי לא אחת: יש 
לפעול לחסימת הלקוח הבעייתי ולא חסימת הסוכן 

המספק שירות בלבד". 
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רפואי,  במכון  רפואיות  בדיקות  למטרת  להתייצב 
במסגרת השירות החדש מתואמות בדיקות בביתם. 
מוסכם  למועד  הלקוחות  עם  מראש  תיאום  נעשה 
כאשר  ונוח  פרטי  באופן  בביתם  הבדיקות  לביצוע 
הבדיקות  כל  את  במרוכז  עושים  הביקור  במסגרת 
)דם, מדדים, ריאות, ראייה וכו'( ואפילו בדיקת לב 
מערכת  מהטמעת  נוצרה  הזו  האפשירות  במאמץ. 
MPcheck, המאפשרת לעשות  ייחודית של חברת 
שאין  כך  חדשני,  מכשור  עם  במאמץ  לב  בדיקת 
שעה  רבע  ולרוץ  ארגומטריה  בדיקת  לעשות  צורך 
ריצה. בחנו את שביעות רצון הלקוחות  על מכשיר 

מהשירות והיא אדירה!
"מהלך נוסף שהושק השנה הוא הטמעה של ישומון 
אקספרס'.  'פיינט  קטנים  למעסיקים  תשלומים 

ילו מוצרים ומהלכים חדשניים 
השיקה כלל בשנה האחרונה?

מנהל  לתפקיד  כניסתי  "מאז 
בכלל  טווח  ארוך  חיסכון  חטיבת 
ביטוח ופיננסים, לפני כ- 3.5 שנים, 
שמתי את נושא החדשנות בראש סדר העדיפויות. 
ב-3 השנים האחרונות ברציפות כלל זוכה בוועידת 
השנה'.  ו'מהלך  השנה'  'מוצר  בקטגוריות  עדיף 
שפרץ  מבטיחה',  'פנסיה  מוצר  עם  זכינו  ב-2019 
המקובע  המוצר  את  והפך  הפנסיה  בעולם  דרך 
המוצר  ונועז.  חדשני  למוצר  רגולטורית  והמוכתב 
באשר  לעמיתים  ודאות  נותן  מבטיחה'  'פנסיה 
לגובה דמי הניהול אשר ישלמו עד לפרישה, בעודו 
של  לצבירות  הניהול  דמי  שיעור  של  התאמה  כולל 

העמיתים לאורך תקופת היותם עמיתים!
'ריסק  עם  השנה'  'מוצר  בפרס  זכינו   2020 "בשנת 
אישי חכם', ששינה לחלוטין את הקונספט של מוצר 
הריסק המסורתי שנמכר בעולם כבר עשירות שנים 
אמיתית  בשורה  לעולם  והביא  מתכונת,  באותה 
בדמות מוצר ריסק דינמי המתעדכן בהתאם לצורכי 
הלקוחות. שנה לאחר מכן, ב-2021, זכינו עם מוצר 
המהווה  חדשני  מנהלים  ביטוח   ,'FIRST 'מנהלים 
'מנהלים  בשוק.  הנמכר  הפנסיה  למוצר  תחרות 
תלוי  שאינו  חיסכון  מוצר  ללקוח  מעניק   'FIRST
ניהול  דמי  עם  הציבור,  של  הדמוגרפית  בתשואה 
זולים  מהמבוטחים  חלק  בעבור  להיות  שעשויים 
בקרן  כיום  משלמים  שהם  הניהול  מדמי  יותר 

הפנסיה שלהם".

באיזה אופן השילוב בין טכנולוגיה ועולם 
החיסכון ארוך הטווח בכלל ביטוח משפיע על 

השירות שאתם מעניקים?
"כלל ביטוח ופיננסים היא חלוצה בשילוב אמצעים 
לקוחותיה.  למען  השירות  לשיפור  טכנולוגיים 
שירות  השקנו   2022 אפריל  בחודש  למשל,  כך, 
במקום  הלקוח.  בבית  רפואי  חיתום  בדיקות  של 
או  ריסק  ביטוח  לרכוש  המעוניינים  שלקוחות 
משכנתה בסכומים גבוהים ו/או בגיל מבוגר יידרשו 

"2022 מסתמנת כשנה מאתגרת 
בתחום ניהול כספי החיסכון"

משה ארנסט, משנה למנכ"ל ומנהל החטיבה לחיסכון ארוך טווח בכלל ביטוח ופיננסים, על חדשנות בעולם הביטוח 
והחיסכון: "כלל ביטוח ופיננסים היא חלוצה בשילוב אמצעים טכנולוגיים לשיפור השירות למען לקוחותיה"

ישומון זה מאפשר למעסיקים, שאינם מדווחים כיום א
הפנסיוניות  ההפקדות  על  לדווח  המסלקה,  דרך 
פשוט  ממשק  באמצעות  וזאת  עובדיהם  בעבור 
בישומון                   להשתמש  שעברו  מעסיקים  ונוח.  מאוד 

מדווחים על נוחות ופשטות בלתי רגילה.
"כמו כן, במהלך השנה החולפת השקנו מגוון רחב 
תהליכי  כגון:  ללקוחותינו,  דיגיטליים  שירותים  של 
פתיחת  המאפשרים  החברה  באתר  הצטרפות 
חשבונות במוצרי הפנסיה והגמל שלנו באופן פשוט 
נטילת  ותהליכי  דיגיטליים  פדיון  תהליכי  ונוח, 
חיסכון  ופוליסות  והגמל  הפנסיה  במוצרי  הלוואה 
דיגיטלי  שירות  השקנו  אלה,  על  נוסף  פיננסי. 
'הפקדה   - פיננסי  חיסכון  פוליסת  בעלי  ללקוחות 
חד־פעמיות  הפקדות  לבצע  המאפשר  בקליק', 

משה ארנסט
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כגוף הרואה בסוכנים 
שותפים אמיתיים ומנוע 

צמיחה רב־משמעות, 
אנו עוסקים ללא 

הרף בשיפור ופישוט 
תהליכי המכירה 

והשירות לסוכנינו, בין 
היתר באמצעות מיכון 

תהליכי עבודה

1X1 עם משה ארנסט

פשוט,  דיגיטלי  בתהליך  והכל  לפוליסה,  נוספות 
מהיר ונוח. 

שירותים  נשיק   2022 שנת  סוף  עד  כי  צופים  "אנו 
ופישוט  נוחות  שיאפשרו  נוספים  דיגיטליים 
ביצוע  היתר  ובין  ולסוכנינו  ללקוחותינו  תהליכים 
דיגיטלי  באופן  פיננסי  חיסכון  מפוליסות  פדיונות 
למוצרים  אוטומטיים  הצטרפות  ותהליכי  מלא 

שונים". 

האם השילוב של כלים טכנולוגיים משפיע גם על 
תהליכי המכירה?

ומנוע  אמיתיים  שותפים  בסוכנים  הרואה  "כגוף 
צמיחה רב־משמעות, אנו עוסקים ללא הרף בשיפור 
בין  לסוכנינו,  והשירות  המכירה  תהליכי  ופישוט 
למשל,  כך,  עבודה.  תהליכי  מיכון  באמצעות  היתר 
חדש  סוכנים  אתר  יושק  הקרוב  החודש  במהלך 
פונקציות  יתווספו  ובמסגרתו  'כללנט',   - ודיגיטלי 
קדימה  ודחיפה  רב  ערך  שיתנו  וחדשניות  חדשות 
שאנו  וכמובן  הסוכנים,  של  המכירה  ביכולות 
אלו,  יכולות  ולשכלל  לחדש  הזמן  כל  ממשיכים 
העולים  לצרכים  והקשבה  משותף  שיח  תוך־כדי 

מהשטח". 

כיצד החדשנות משפיעה על חוויית הלקוחות? 
עד כמה היא בעלת משמעות?

"החדשנות ושיפור השירות הנובע ממנה משפיעים 
כתוצאה  הלקוחות.  של  הרצון  שביעות  על  מאוד 
בשנים  רושמת  ופיננסים  ביטוח  כלל  קבוצת  מכך, 
רצון  בשביעות  ניכרים  שיפורים  האחרונות 
הלקוחות. הדבר בא לידי ביטוי, בין היתר, בציונים 
כלל  שנים   3 כבר  ההון.  שוק  רשות  לנו  שמעניקה 
במדד  הראשונים  המקומות  משני  באחד  נמצאת 
וגם  הפנסיה,  בתחום  הרשות  שמפרסמת  השירות 
מרשימים.  הישגים  כלל  רשמה  האחרים  בתחומים 
מדד אובייקטיבי נוסף שמסמל את מגמת השיפור 
כלל  ההון.  שוק  לרשות  הציבור  פניות  היקף  הוא 
הציבור  פניות  בהיקף  מתמשכת  ירידה  רושמת 
האמורה  הלקוחות  חוויית  לרשות.  שמגיעות 
לכל  גם בשאלונים שאנחנו שולחים  ביטוי  מקבלת 

לקוח שקיבל מאתנו שירות. 
ההון  שוק  רשות  שפרסמה  הפנדינג  במדד  "גם 
הכספים  היקף  את  המשקף  מדד   - לאחרונה 
לפוליסות  פוזרו  וטרם  המוסדיים  לגופים  שהגיעו 
במקומות  כלל  זוכה   - העמיתים  לחשבונות  או 

הראשונים הן בביטוח חיים, הן בפנסיה". 

האם הטמעתם של חידושים טכנולוגיים בכלל 
גרמו לעליה במכירות? האם הייתה לכך השפעה 

גם על התוצאות?
האחרונות  בשנים  רושמת  ופיננסים  ביטוח  "כלל 
צמיחה דו ספרתית במוצרי חא"ט השונים. בהיקף 

בכ-79%  כלל  צמחה  וגמל  בפנסיה  החדש  העסק 
בעסקים  המכירות  בהיקף   .2020 לשנת  ביחס 
פעמי(  וחד  נכנס  )ניוד  והפנסיוניים  הפיננסיים 
של  החדש  העסק  בהיקף  בכ-263%.  כלל  צמחה 
ביטוח מנהלים צמחה כלל בכ-69%. מדובר באחוזי 
הטווח  ארוך  החיסכון  בתחום  מהגבוהים  צמיחה 
ומרכיב מרכזי בצמיחה זו הם המוצרים החדשניים 

שפיתחנו והכלים הטכנולוגיים שהטמענו". 

לאן מועדות פני הענף ב-2022 ובעתיד הרחוק 
יותר?

"שנת 2022 מסתמנת כשנה מאתגרת בתחום ניהול 
כספי החיסכון, הן בהיבט ניהול הנכסים הפנסיונים 
הפרט,  לחסכונות  באשר  הן  לקוחותינו,  ציבור  של 
וזאת בשל הטלטלה שלה אנו עדים בשווקים בעולם 
כלל  של  ההשקעות  חטיבת  הגואה.  ובאינפלציה 
היא בעלת ניסיון רב שנים וניהול החסכונות נעשה 
בכל  שמתחוללים  והשפעה  שינוי  לכל  לב  בשימת 
רגע נתון - דבר המציב אותנו במקומות הראשונים 
בתקופה  גם  המוסדיים,  הגופים  מבין  בתשואות 

מאתגרת זו. 
של  שבטווח  לכך  נערכת  כלל  קדימה,  "במבט 
100% מהשירותים העיקריים שהיא  שנים בודדות, 
כאשר  דיגיטלי  באופן  יונגשו  ללקוחותיה  מעניקה 
קו  להיות  תמשיך  המוצרים  בתחום  החדשנות 
מנחה באסטרטגיה של החברה. אני יכול גם לגלות 
שאנחנו עסוקים בפיתוח של מגוון מוצרים חדשניים 
שיבואו לידי ביטוי בשנה הקרובה. אני משאיר את 

ציבור הקוראים קצת במתח בעניין זה".



מי שחיה את שוק ההון בעשור 
האחרון, איך את רואה את 

הסערה הפוקדת את שוק ההון 
בתקופה האחרונה?  

שנראות  שהירידות  ספק  "אין 
של ממש. האם  הן מפולת  כעת בשווקים בארה"ב 
זה הזמן לצאת מהשוק? תלוי מהי מטרת ההשקעה. 
בהשקעות לטווח ארוך - 5-10 שנים ולמעלה מכך 
חולפת  אפיזודה  בגדר  הוא  בשווקים  משבר  כל   -
והשווקים בטווח ארוך הם בתנועה מעלה. יש לזכור 
אלא  שחור,  מברבור  כתוצאה  לא  הוא  שהמשבר 
בגלל האינפלציה. מדיניות הפד היא זו שתכתיב את 
"השוק"  אם  ולראות  לחכות  ויש  בשווקים  המצב 
ייחס לפד יותר אמינות מאשר הוא מייחס לו כעת".

רבים מבינים שהדרך הטובה ביותר להתנהל 
עם כספי חיסכון הוא להשקיע אותם. השאלה 

המתבקשת היא כמובן: היכן? היכן נכון לי לשים 
את כספי על מנת שיניב את התשואות היציבות 

ביותר? 
מתוחכם  יותר  הרבה  הוא  כיום  הממוצע  "הלקוח 
מבעבר. יש לו הרבה ידע, הבנה בחלופות הפרושות 
טרם  השאלות  את  לשאול  לרוב  יודע  והוא  בפניו 
כניסתו לכל השקעה. אני חושבת שהדבר הראשון 
הוא  נכון  שפיזור  הוא  השולחן  על  להניח  שחשוב 
החלופה הנכונה ביותר. האמירה: 'לא לשים את כל 
הביצים בסל אחד' - נכונה מתמיד, בייחוד בשנתיים 
כמו אלו. רובנו חכמים בדיעבד אך לאחר שמגיעות 
את  שמשנות  הקורונה,  כמו  צפויות  לא  טלטלות 
משתנה  כמלווים  שלנו  הראיה  גם  המשחק,  כללי 
ולמקרים  ארוך/קצר(.  לטווח  )השקעות  בהתאם 
כמו אלה בדיוק בנתה בלנדר למעשה את התשתיות 

"הציבור מבין שטכנולוגיות 
תשלומים חדשות מאפשרות 

התנהלות כלכלית חכמה יותר"
סתיו בלוך, סמנכ"לית פיתוח עסקי בבלנדר: "אנחנו פרוסים היום ברחבי הארץ במגוון רשתות ואתרי אי-קומרס 

ומאפשרים לכל מי שיש לו קניה גדולה לשלם אותה עם בלנדר בפריסת תשלומים רחבה מחוץ למסגרת"

שלה כולן כבר בתחילת דרכה ב-2014. לא כי ידענו 
משברים  כי  אלא  אחר,  או  או  כזה  משבר  שיהיה 
בפנים  פעם  בכל  שנים,  כמה  כל  מגיעים  וטלטלות 
חכם  להתנהל  שיודע  גוף  אחר.  ובשם  אחרות 
ובאחריות כלפי לקוחותיו צריך להביא בחשבון גם 
מוטת־ פלטפורמה  היא  בלנדר  אלו.  כמו  תקופות 

ובניהם  ייחודים  הגנה  מנגנוני  לנו  יש  ולכן  מלווים 
התקשירות עם חברת ביטוח בינלאומית שנועדה 

ביטחון  קרן  על  נוספת  הגנה  שכבת  להעניק 
בעבור ההשקעה". 

מהו פרופיל המשקיעים בבלנדר וכמה 
אפשר להרוויח? 

בבלנדר  שלנו  מהפלטפורמה  "כחלק 
להם  שיש  לאנשים  מענה  נותנים  אנו 
כסף פנוי בבנק או בחסכונות השונים 

כ
ומאפשרים להם ליהנות מתשואה אטרקטיבית, בלי 
לקחת סיכונים גבוהים או לשלם עמלות מיותרות. 
אנו פונים למשקיעים שמחפשים יציבות ומספקים 
להם תשואה של כ-5% בממוצע לשנה. בפלטפורמה 
שלנו המשקיעים נהנים ממוצר עם פיזור השקעות 
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בתנודות  תלוי  ואינו  ביטחון  בקרן  שמגובה  רחב 
מגוון  שלנו  המשקיעים  קהל  ההון.  בשוק  הרבות 
גם  האחרונות  בשנים  עולה  ביקוש  רואים  ואנו 
בעבור חיסכון לילדים. רבים רוצים להרוויח "בראש 
שקט". אג"ח ומניות מסוכנות מדי בעבורם. אצלנו 
רגועים  להיות  יכולים  ועדיין  מענה  מקבלים  הם 
בנוגע להשקעה שלהם בשל קרן הביטחון והביטוח 
הבלעדי שלה. זאת, נוסף על פיקוח שוק ההון ופיזור 
הלוואות שהחברה דוגלת בו. אופן ההשקעה פשוט 
מאוד  ומתבצע דרך המרחב הדיגיטלי בצורה נוחה. 
בכל רגע נתון אפשר להעמיד את ההלוואה למכירה 
ובכך להפוך את  למלווים אחרים באמצעות האתר 

הכסף לנזיל".

אז איך למעשה מתפזרים כספי ההשקעה? 
אלגוריתם  על  מושתתת  בלנדר  של  "הטכנולוגיה 
למלווה  מאפשר  הסל(  לתעודות  )בדומה  אשר 
לקבל פיזור רחב והשקעה מחדש בכל חודש על כל 
אותם תקבולים המתקבלים לתיקו תוך־כדי שמירה 
לכל  נמוך  חשיפה  אחוז  מבחינת  בתיק  יציבות  על 
לווה, מיקסום הסכום המושקע, יציבות לאורך זמן, 
 – ייחודי  הגנה  מנגנון  וקבלת  ליחידים  מיסוי  יתרון 

ביטוח על ההשקעה". 

היכן מוחזק הכסף שלי עד שהוא ניתן כהלוואה 
ומהם המינימום והמקסימום שאפשר להשקיע 

אצלכם? 
זיו  בנאמנות  מוחזקים  בבלנדר  המלווים  "כספי 
הוא  השקעה  מינימום  לאומי.  בבנק    BDO האפט 
5,000 שקלים בלבד כאשר כיום קהל המלווים שלנו 
בנוי ממגוון רחב של לקוחות: החל מחייל משוחר/
אלטרנטיבה  שמחפשים  החינוך  במשרד  מורה 
תשואה  להם  שתניב  ההון  לשוק  או  בבנק  לפק"מ 
בגופים מוסדיים, קיבוצים  וכלה  זמן,  לאורך  יציבה 
מתמיד  יותר  היום  מבינים  אשר  השקעה,  וועדות 
כי בלנדר הוא מוצר אשר מטרתו לייצר פיזור וגיוון 
בים המוצרים שקיימים  בעולם של תנודתיות רבה 
מניות,  אג"חים,  טווח,  ארוכי  )מוצרים  ההון  בשוק 

קופות גמל וכו'(".

איך אתם רואים את השפעת עליית הריבית? 
"רוב ההלוואות בבלנדר מוצמדות לריבית הפריים, 
יושפע  כך   – במשק  בריבית  שינוי  שיש  שככל  כך 
מובילה  בלנדר  בבלנדר.  המלווים  תיק  מהשינויים 
  )Buy Now Pay Later( BNPL-היום את תחום ה
בעולם  אדירה  בצמיחה  שנמצא  תחום  בישראל. 
המכירה  בנקודת  כבר  ללקוחות,  למעשה  ומאפשר 

באתר או בחנות הסניף, לשלם בפריסת תשלומים 
הזו  הפעילות  האשראי.  למסגרת  ומחוץ  רחבה 
עתידה להתמזג לחברה משותפת שמוקמת בימים 
אלה עם בנק הפועלים, דבר המעיד על הפוטנציאל 
מהותי  לחלק  להיות  ולהפוך  להתרחב  התחום  של 

מחיינו".

עד כמה הצרכן הישראלי מכיר את שיטת 
התשלום של BNPL ואיך הוא מגיב אליה?

 3,000 של  בסכומים  רכישות  של  הישראלי  "השוק 
שקלים ומעלה עומד על כ־30 מיליארד שקל בשנה, 
האשראי  מסגרת  כלי־רכב.  של  קנייה  כולל  לא 
עם  בחודש.  שקלים  אלף   12 על  עומדת  הממוצעת 
מצטמצמים  המספרים  שטרום  חוק  של  הכניסה 
גם  אמנם,  אמיתית.  בעיה  בפני  ניצבים  והצרכנים 
הרכישות  את  לפרוס  אפשר  אשראי  בכרטיסי 
האשראי  מסגרת  של  הסכום  אז  אבל  לתשלומים, 
כך  שולמה.  שלא  הרכישה  כיתרת  משמש  שמנוצל 
שאם שילמתם לרופא השיניים 12 אלף שקל בעשרה 
תשלומים חודשיים של 1,200 שקל, הרכישה תתפוס 
האשראי,  ממסגרת  שקל  אלף   12 הראשון  בחודש 
מה שבמקרים רבים מונע רכישות נוספות. לדוגמה, 
 42 לעד  הרכישה  סכום  את  לפרוס  מציעה  בלנדר 
עם  ריביות,  חישובי  עם  להסתבך  בלי  תשלומים, 
לוח סילוקין או אחוזים, שלא תמיד ברורים ונהירים 
 4 גובה  היא  בכלכלה.  שני  תואר  סיים  שלא  למי 
שילמתם  אם  כלומר,  שקל.   1,000 כל  על  שקלים 
12 אלף שקלים, העלות של  דרכה לרופא השיניים 
לאט  בלבד.  שקלים   48 תהיה  לתשלומים  הפריסה 
לאט הציבור מבין שזו הדרך הטובה ביותר בעבורו 

להתנהל כלכלית".

עם אילו חברות אתם נמצאים בשיתוף פעולה? 
איפה אפשר למצוא אתכם? 

סגמנטים,  של  מאוד  רחב  במגוון  פרוסים  "אנחנו 
חשמל  של  בישראל  מובילות  מרשתות  החל 
אייסטור,  חשמל,  מחסני  באג,  כמו  ואלקטרוניקה 
ואסתטיקה  קוסמטיקה  רשתות  דרך  וכו',  סאני 
רכב  לחברות  ועד  לייזר,  ואמריקן  נאטורפיל  כמו 
למצוא  תוכלו  כיום  ועוד.  לבית  ריהוט  גלגלי,  ודו 
בארץ  מכירה  נקודות  מ-1,850  ביותר  בלנדר  את 
ללקוחות  מאפשרת  שלנו  הטכנולוגיה  ובעולם. 
 e commerce-לפגוש אותנו בחנויות ובאתרי ה
במסגרת  לפגוע  בלי  תשלומים  פריסת  ולעשות 
התשלומים  עולם  בודדות.  שניות  בתוך  האשראי 
שקניות  היום  רואים  והלקוחות  מהפיכה  עובר 

גדולות עושים עם בלנדר".  
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הלקוח הממוצע כיום 
הוא הרבה יותר מתוחכם 

מבעבר. יש לו הרבה 
ידע, הבנה בחלופות 
הפרושות בפניו והוא 

יודע לרוב לשאול את 
השאלות טרם כניסתו 

לכל השקעה
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שלמה ביטוח. חברת סוכנים אמיתית!

גם כששוק הביטוח הופך תחרותי מאי פעם, יש רק 
חברת ביטוח אחת ששמה את הסוכנים במרכז!

ענף הביטוח הפך לתחרותי מאי פעם, למרות זאת "האני מאמין" שלנו לא השתנה –
חברת סוכנים אמיתית. לא ישירה – ישרה. וכשאנחנו אומרים שאנחנו חברת סוכנים 

אמיתית, אנחנו מתכוונים לכל מילה.

סוכני הביטוח שלנו הם הלקוחות הישירים שלנו. 
נמשיך לעמוד לצד הסוכנים, עם כל הכלים, המקצועיות, השירות והיחס 

שרק שלמה ביטוח יכולה להעניק.

בכל מקום ובכל זמן
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ולם ההשקעות משתנה ללא 
הרף וההיצע בו הולך וגדל. יועצי 

השקעות ממליצים על גיוון 
תיק ההשקעות כחלק מניהול 
סיכונים וחשיפה אופטימלית. 

מדוע זה חשוב וכיצד עושים זאת? 
קיצוניים  לשינויים  עדים  אנו  האחרונות  "בשנים 
ממה  בשונה  והמיקרו,  המקרו  בעולמות  ותכופים 
ההשקעות  תיקי  תמהיל  בעבר  אם  בעבר.  שהכרנו 
נזילים  השקעה  מוצרי  על  בעיקר  מבוסס  היה 
ואופציות,  חוב  אגרות  מניות,  כדוגמת  וסחירים, 
גוברת  בעולם,  והתמורות  השינויים  לנוכח  היום, 
מגוונים  להיות  צריכים  ההשקעות  שתיקי  ההבנה 
יותר ועקב כך גובר הביקוש למוצרים אלטרנטיביים 
למעשה,  כך,  ההון.  לשוק  נמוכה  קורלציה  בעלי 
וגוברת.  הולכת  אפיקים  של  רחב  למגוון  החשיפה 
לסביבה  בהתאמה  הצורך  גם  מתעורר  במקביל, 
היא  לכך  טובה  דוגמה  המשתנה.  המקרו־כלכלית 
האינפלציה המתפתחת, כפי שקורה היום. השקעה 
יכולה  למדד  צמודים  שכירות  חוזי  עם  בנדל"ן 
להעניק הגנה מפני אינפלציה בחלק זה של התיק. 
מסייעת  גאוגרפיים  אזורים  למגוון  חשיפה  כן,  כמו 
בהורדת סטיית התקן בתיק והשקעה בחו"ל תורמת 
המעוניינים  למשקיעים  מיועדת  ההשקעה  לפיזור. 
פיזור,  מטעמי  שלהם,  ההשקעות  לתיק  להוסיף 
אלמנט של השקעה לטווח ארוך אבל ללא קורלציה 
לשוק הסחיר, השקעה שנסמכת על נכס פיסי קיים. 
חשוב לציין שמאחר שמדובר בהשקעות שהן ללא 
תשקיף, הן מיועדות למשקיעים שעומדים בהגדרה 

של משקיעים כשירים". 

תוכל להסביר בפשטות מהן השקעות 
אלטרנטיביות?

שאינה  השקעה  כל  היא  אלטרנטיבית  "השקעה 

"עולם ההשקעות האלטרנטיביות 
הפך לפשוט ונגיש יותר"

איתי נרינסקי, סמנכ"ל מכירות אלטשולר שחם פרופרטיז, בשיחה על גיוון תיק ההשקעות 
בעידן האלטרנטיבי

ע
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בעלת  היא  לעיתים  נזילה,  לא  גם  ולרוב  סחירה 
קורלציה נמוכה או אפסית לשוק ההון. קיים מגוון 
רחב של השקעות אלטרנטיביות בכל מיני תחומים 
לא  ערך  ניירות  נדל"ן,  קריפטו,  מטבעות  כדוגמת 
הון  וקרנות  השקעה  קרנות  גידור,  קרנות  סחירים, 
סיכון. אם בעבר רוב רובו של תיק ההשקעות הכיל 
נכסים סחירים, הרי שהיום מגוון האפשרויות רחב 
הרבה יותר, ואפשר לשלב נכסים לא סחירים בתיק 

כחלק מהגיוון והאופטימיזציה שלו". 

אחת האלטרנטיבות הפופולריות וגם הכדאיות 
היא השקעה בנדל"ן. מהם היתרונות של השקעה 

בנדל"ן?
"השקעה בנדל"ן מאפשרת השקעה ספציפית במיזם 
העסקית  התוכנית  שנבחנה  לאחר  וזאת  מסוים, 
בצורה יסודית. השקעה בנדל"ן מאפשרת להצמיד 
את חוזה השכירות למדד המחירים כשמדובר בנדל"ן 
מסחרי, והיא מתפקדת כהשקעה מניבה המחלקת 
את ההכנסה הפנויה במיזם למשקיעים לאורך חיי 
ההשקעה ובעצם מייצרת סוג של הכנסה פסיבית. 
והשקעות  אלטרנטיביות  השקעות  של  הנגישות 
בנדל"ן בחו"ל הלכה ועלתה בשנים האחרונות, בין 
היתר לאור שינויים רגולטורים בעולם המיסוי ובשל 
הפך  כך  הזה.  לעולם  רבים  שחקנים  של  כניסתם 
עולם ההשקעות האלטרנטיביות לפשוט ונגיש יותר 

בעבור המשקיעים. 

"אם בעבר השקעה בחו"ל או חשיפה לנדל"ן בחו"ל 
רבים  משאבים  הפרטי  מהמשקיע  דורשת  הייתה 
בדמות בדיקה פיסית של הנכס והיתכנות העסקה, 
עם  היכרות  בעלי  הם  המקצוע  אנשי  שהיום  הרי 
התחום וניסיון, והם מבצעים את בדיקות הכדאיות 
של  כניסתן  המשקיעים.  בעבור  מדוקדק  באופן 
חברות רבות לתחום אפשרה גם לפשט את הנושא 
אותם.  לבדוק  והיכולת  לנתונים  נגישות  מבחינת 
מגוון האפשרויות גדל ואיתו גם היכולת לבחון אותן 

לעומק".

חלק ממשקיעי הנדל"ן מחפשים השקעה בחו"ל 
במקום בארץ. מדוע וכיצד אלטשולר שחם 

פרופרטיז מסייעת בכך?
לה  שיש  בכך  יתרון  פרופרטיז  שחם  "לאלטשולר 
ואפשרות  הנדל"ן,  השקעות  בעולם  עשיר  ניסיון 
בתהליך  מגדלת  בזכוכית  השקעה  כל  לבחון 
בדיקה  תהליכי  כמה  עוברת  השקעה  כל  מדוקדק. 
מבדיקת  החל   - פרמטרים  במספר  לעמוד  וצריכה 
הנתונים הכלכליים ועד ביקור פיסי בנכס. השקעה 
הבדיקה  מהפרק.  יורדת  בפרמטרים  עומדת  שלא 
מומחי  כך,  על  נוסף  ולגאלית.  טכנית  פיסית,  היא 
הסביבה  את  העסקה,  מבנה  את  בוחנים  החברה 
בוחנים  וכן  הסמוכים  הנכסים  ואת  הכלכלית 

התאמה של העסקה לתנאי השוק". 
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אם בעבר רוב רובו של 
תיק ההשקעות הכיל 

נכסים סחירים, הרי 
שהיום מגוון האפשרויות 
רחב הרבה יותר, ואפשר 
לשלב נכסים לא סחירים 

בתיק כחלק מהגיוון 
והאופטימיזציה שלו

1X1 עם איתי נרינסקי
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בים מתלוננים על שוק שירותי 
הדרך כקשה ומלא אתגרים. 

כיצד אתה רואה היום את המצב 
בשוק שירותי הדרך והגרירה?

הרכב  כלי  שמספר  סוד  זה  "אין 
המנועיים במדינת ישראל נמצא בשנים האחרונות 
המכירה  פוטנציאל  אחד,  מצד  מתמדת.  בעליה 
שלנו ללקוחות נוספים הולך וגדל. ואולם, מצד שני, 
הנוצר  הכבד  והסביבתי  הכלכלי  למחיר  ערים  אנו 
הארץ  בכבישי  וגדלים  ההולכים  העומסים  בשל 
על  מקשים  אלה  עומסים  במכוניות.  הריבוי  בשל 
ומעכבים  עלינו  גם  במיוחד  מקשים  הם  אבל  כולם 
אותנו בדרכנו אל המכונית התקועה הממתינה לנו 
ללקוחותינו  להגיע  והיא  מטרה  לנו  יש  הדרך.  בצד 
ולספק שירות במהירות האפשרית. נוסף על כך, על 
הכבישים עולים גם הרבה יותר כלי־רכב חשמליים 
והיברידיים. כשהם נתקעים הפתרון בדרך־כלל הוא 
גרירה ולא שירותי דרך והעלויות הללו יקרות יותר. 
אם נוסיף לכך את עלויות הדלק והנפט, הנמצאות 
בשוק  בהחלט  שמדובר  הרי  עלייה,  במגמת 
מאתגר. זאת גם הסיבה לעליות המחירים שאנחנו 
נאלצים לבצע. ולמרות זאת, החברה יודעת לעשות 
כדי  תפעולית  ולהתייעל  חדשנות  לעודד  התאמות, 
הטוב  השירות  את  יקבלו  והלקוחות  שהסוכנים 
מכוניתו  עם  שתקוע  לקוח  דבר,  של  בסופו  ביותר. 
לחלצו  כדי  האפשר  ככל  מהר  אליו  שיגיעו  רוצה 
ואת  ביותר  והטובה  המקצועית  בצורה  זאת  ויעשו 

זה אנחנו יודעים לעשות מצוין".

באותו הקשר, אחד האירועים הבולטים שאירעו 
בתחום שירותי הדרך בשנה האחרונה הוא 

הפסקת פעילות חברת זברה. מהי משמעות 
האירוע מבחינתכם?

הפסקת  על  לי  צר  מתחרים,  היותם  אף  "על 
קשה  שמניתי  הסיבות  בשל  אך  זברה.  פעילות 
השוק  גדולה.  הייתה  בשוק  שההפתעה  לומר 

"כדי להישאר שחקן מוביל בענף חשובה 
האיתנות הכלכלית של החברה"

קובי סבן, מנכ״ל שלמה רשת מוסכים ושירותי דרך, מסכם שנה ראשונה ומאתגרת בתפקיד  "לקוח שתקוע עם 
מכוניתו רוצה שיגיעו אליו מהר ככל האפשר כדי לחלצו ויעשו זאת בצורה המקצועית והטובה ביותר ואת זה אנחנו 

יודעים לעשות מצוין"

עלייה. ר במגמת  בו  התפעול  ועלויות  דינמי  מאתגר, 
האיתנות  חשובה  בענף  מוביל  שחקן  להישאר  כדי 
הודעת  מרגע  הקבוצה.  או  החברה  של  הכלכלית 
לתת  חברתנו  הנהלת  דאגה  הפעילות,  הפסקת 
היו  לקוחותיו  בקהל  אשר  סוכן  לכל  מיידי  פתרון 
מנויים של חברת זברה כדי שלא להשאיר אף לקוח 

ללא פתרון".

אילו מגמות בענף הרכב משפיעות על פעילות 
החברה?

בשנים   - והגרירה  הדרך  שירותי  "בעולם   
האחרונות ענף הרכב נמצא בצמיחה רבה, בין היתר 

פתרונות  והתרחבות  נמוכה  ריבית  סביבת  בשל 
מימון. צפיפות התנועה בישראל גבוהה באופן ניכר 
מקצב התפתחות התחבורה הציבורית וקצב סלילת 
זה מאתגר מאוד את מגזר שירותי  הכבישים. מצב 
האחרונות  בשנתיים  כך,  על  נוסף  והגרירה.  הדרך 
שיעור מסירות כלי־הרכב החשמליים נמצא בעלייה 
בשנים  גם  ולגדול  להמשיך  צפוי  והוא  מתמדת 
הבאות. עשינו את ההתאמות הנדרשות כדי להיות 

שחקן מוביל גם בזירה זו. 
של  הכספיים  הדוחות   - המוסכים  "בעולם   
 2022 שנת  של  הראשון  לרבעון  הביטוח  חברות 
מצביעים על שתי נקודות מרכזיות בתחום הביטוח 

קובי סבן
צילום: כפיר סיון
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בכמות  וגידול  התאונות  בשכיחות  גידול  הכללי: 
מקרים,  לאותם  שירות  שנותנת  כחברה  הגניבות. 
אנו מרגישים את הגידול בפעילות רשת המוסכים 
שלנו, עם למעלה מ-100 מוסכי רשת אשר יודעים 
הביטוח  ולחברות  הסוכנים  לקהל  מענה  לתת 
וחזק  גודל  שעובדות איתנו בהסדר. הקמנו מוקד 
וגם  לסוכנים  גם  וצמוד  אישי  שירות  נותן  אשר 
גבוה  סטנדרט  קביעת  תוך־כדי  הביטוח  לחברות 
ומחמיר. היום יותר מתמיד אני יכול לומר בביטחון 
והחשובה  הגדולה  המוסכים  רשת  לנו  שיש 

בישראל".

אילו פיתוחים טכנולוגיים הוספתם או מתכננים 
להוסיף לסל השירותים של החברה?

ובחודשים  טכנולוגית  בקדמה  גדול  מאמין  "אני 
לסל  רבי־משמעות  כלים  כמה  הוספנו  האחרונים 

השירותים ובהם:
שירותי  למנויי  ודיגיטלית  מהירה  שירות  קריאת   

הדרך והגרירה, אשר הביקורות עליה מצוינות.
 בניית אתר חדש לחברה עם מגוון פעולות ללקוח 
הקצה, דוגמת הזמנת טיפול שנתי ללא צורך להגיע 
מטעמנו  מפקח  של  מוחלטת  בקרה  עם  למוסך, 

שנמצא במוסך; הזמנת מצבר עד הבית ועוד.
חדשנית  ולקוחות  סוכנים  ניהול  למערכת  מעבר   

ומתקדמת.
במוסכי  ומהיר  ידידותי  דיגיטלי,  צ'ק־אין  תהליך   
למוסך  נכנסת  מכוניתם  אשר  ללקוחות  הרשת 
לאחר תאונה. התהליך הדיגיטלי חוסך להם זמן יקר 
וכן את שלב מילוי הטפסים המסורתי ובאופן זה אנו 

משדרגים להם את חוויית השירות".

מהו יתרון רשת המוסכים של חברתכם על שאר 
המתחרים בענף?

הגדולה  הרשת  היא  שלמה  של  המוסכים  "רשת 
היטב  ופרוסה  מוסכים   100 מעל  המונה  בישראל, 
הרשת  ישראל.  מדינת  של  ורוחבה  אורכה  לכל 
מנוהלת באמצעות שדרת ניהול חזקה ומוקד יעודי 
מ-א'  הלקוח  צורכי  לכל  ודאגה  מיידית  זמינות  עם 
בשיטת  חליפי  כלי־רכב  מספקים  אנחנו  ת'.  ועד 
מפתח תמורת מפתח, פנסים, מראות, שמשות ועוד. 
הרשת עובדת בהסדר עם חברות הביטוח המובילות 
בתהליכי  ניכר  תמידי  בשיפור  ונמצאת  בישראל 
העבודה, צמצום ימי השהיה, עמידה במדדי השירות 
והתוצאות העסקיות. על אף כניסות למוסכים של 
מנסים  אנחנו  תאונה,  לאחר  בשנה  כלי־רכב  אלפי 
לתת לכל לקוח שירות וערך יוצאי דופן כאילו הוא 

הלקוח היחידי של החברה".

ציינת בעבר יותר מפעם אחת שתחום השירות 
'קדוש' מבחינתך. תוכל להרחיב על כך?

כיום  בשירות.  ונגמר  מתחיל  הכל  "לתפיסתי, 

שירות,  רוכשים  אלא  מוצר  רוכשים  לא  אנשים 
והוא מתורגם לחוויית לקוח. שירות מתחיל בשלב 
ברגע  ונגמר  הספק  או  הלקוח  עם  הקשר  יצירת 
האמת שבו אתה צריך לעמוד לצד הלקוח ולספק 
טובה,  שירות  חוויית  יש  ללקוח  אם  השירות.  את 
לקוח  להיות  ימשיך  שהוא  יותר  גבוה  סיכוי  קיים 
של החברה וככל שיש לך לקוחות נאמנים יותר, כך 
החברה תוכל להמשיך לצמוח ולהתרחב למגזרים 

ועסקים חדשים.
"שירות יוצא דופן תורם אף מעבר לזכות בלקוחות 
חדשים ובשמירה על הקיימים. אתה למעשה מבדל 
של  למותג  ערכים  מייחס  מהמתחרים,  עצמך  את 
החברה, מחזק את המוניטין בשוק ומגלה אכפתיות 
מהלקוחות שרוכשים את המוצר או השירות. הדבר 
נכון גם מבחינה פנים־ארגונית: כאשר כולם בחברה 
אתה  שירות,  של  סופית  מטרה  אותה  את  חולקים 
תרבות  ומייצר  יותר  יעילה  עבודה  זרימת  מקדם 
הראשונים  הדברים  אחד  הארגון.  בתוך  שירות  של 
שעשיתי בחברה הוא לדאוג שעובדי החברה יקבלו 
ברגע  ביותר.  הטוב  הפנים־ארגוני  השירות  את 
יותר  שבתוך הבית שלך נותנים שירות מעולה, אני 
החברה,  ללקוחות  החוצה,  השירות  שגם  בטוח 
לומדים  אנחנו  כך,  על  נוסף  יותר.  הרבה  טוב  יהיה 
שירות.  תקלות  על  עצמנו  את  הזמן  כל  וחוקרים 
על מנת  וללמוד  היכולת שלנו לתחקר  פיתחנו את 

להמשיך ולהשתפר בשירות שלנו כל הזמן".
 

המהלכים  מהם  בתפקיד.  שנה  מסכם  אתה 
הבולטים שהובלת ומהו התכנון לעתיד?

להגיד  יכול  אני  בתפקיד  משנה  יותר  קצת  "אחרי 
המרכזי  הכוח  אשר  מצוינת  לחברה  שהגעתי 
העובדים  עובדיה.  של  האנושי  ההון  הוא  שלה 
קהל  לטובת  כימים  לילות  מעצמם  נותנים 
בשטח  נמצא  אני  שבוע  בכל  החברה.  לקוחות 
כדי  הארץ  ברחבי  החברה  שלוחות  בכל  ומבקר 
ולמצוא  העיניים  מגובה  המתרחש  את  לראות 
האחרונה,  בשנה  ולצמוח.  להתקדם  פתרונות, 
מעבר להעברת החברה לערוצים דיגיטליים ופנייה 
והתאמנו  רה־ארגון  קידמנו  הקצה,  ללקוחות 
העומדים  החדשים  לאתגרים  החברה  מבנה  את 
האנושי  ההון  בתשתית  רבות  השקענו  לפתחנו. 
של רשת המוסכים באמצעות ביסוס הרשת כרשת 
מכנה  יצירת  ובאמצעות  ואיתנה  יציבה  חזקה, 
נמצאים  אנו  כך,  על  נוסף  שותפות.  של  משותף 
יצירת מוצרים  בכל עת עם הפנים קדימה לטובת 
חדשים שיתנו מענה לצורכי הלקוחות ויגדילו את 
סל מוצרי הסוכנים שלנו. החברה בשלבים סופיים 
הנותנת  מרשת  שלנו  המוסכים  רשת  הפיכת  של 
לכ- מכאניים  ותיקונים  טיפולים  שירות  כיום 

80,000 כלי־הרכב של קבוצת שלמה לרשת שתתן 
שירות דומה גם לכלל הלקוחות הפרטיים".

1X1 עם 
קובי סבן

על אף היותם מתחרים, 
צר לי על הפסקת 

פעילות זברה. אך בשל 
הסיבות שמניתי קשה 

לומר שההפתעה בשוק 
הייתה גדולה. השוק 

מאתגר, דינמי ועלויות 
התפעול בו במגמת 

עלייה
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   תוכן שיווקי   

אריק לוי, מנכ"ל רשת ד"ר פח וצבע

ליעול  מאוד  גדולה  חשיבות  מקנה  החדש'  'העידן 
תהליכים בתפעול ובשירות בארגונים וחברות. אלה 
רשת  ונאמן.  קבוע  ללקוח  ׳מרוצה׳  לקוח  הופכים 
ד"ר פח וצבע, המפעילה מוסכים מומחים לפחחות 
וצבע בפריסה ארצית מאז 1996, ממתגת את עצמה 
כמובילה בשירות וחדשנות. לכן, לקראת שנת 2023 
תשיק החברה מערכת ERP מתקדמת, המאפשרת 
חוויית  את  ולשפר  לייעל  ומבוטחים  ביטוח  לסוכני 
כל  ומול  הביטוח  חברות  מול  והתהליכים  השירות 

אחד ממרכזי השירות של פח וצבע.
״המטרה  וצבע:  פח  ד"ר  רשת  מנכ״ל  לוי,  אריק 
כה  עד  שהיה  המידע  כלל  את  לאחד  היא  שלנו 
במערכות מבוזרות לכדי מערכת אחת מסונכרנת, 
מצב  תמונת  ביטוח  לסוכני  לתת  מסוגלת  אשר 
ובכך להקל  נתון,  רגע  ועדכנית אונליין בכל  מלאה 
סבוכים  וכה  כה  שבין  התביעות,  תהליכי  על 

למבוטחים״. 
אבל לא רק יעול התפעול תיתן המערכת החדשה. 
ברגע שמייצרים שפה אחידה, היעילות התפעולית 
עולה והשירות משתפר פלאים. לכן, בימים אלו פח 
וצבע מייצרת גם תהליכי עבודה חדשניים שיתרמו 
מול  גם  ואוטומטי  ולקשר מהיר  יותר  טוב  לשירות 

המבוטחים, סוכני ביטוח וחברות הביטוח. 

 החדרת טכנולוגיה לתחום 
הנחשב ללואו-טק

אך  לואו-טק,  לחברת  נחשבת  וצבע  פח  ד"ר  רשת 
טכנולוגיות  ללקוחותיה  לספק  עדיין  מעוניינת 
נחלתן של  כה  עד  על אוטומציה שהיו  המבוססות 
העולם  כן,  ענק.  וארגוני  פיננסים  הייטק,  חברות 
פורצות  טכנולוגיות  להכניס  ״החלטנו  לשם.  הולך 
עודף  להם  אין  יותר,  עסוקים  שאנשים  כיוון  דרך 
זמן והם רוצים שירות מצוין וטכנולוגי בהתעסקות 
סוכן  כאשר  זאת  וכל  האפשר,  ככל  מינימלית 
הביטוח שלהם מעורב לאורך התהליך כולו ונמצא 
על  מלאה  בשקיפות  בקרה  לבצע  ויכול  בשליטה 

רלוונטיים נוספים. 
ולשפר  בזמן  לחסוך  לסוכנים  מאפשרת  ״השליטה 
לענות  ממש  למבוטחים,  השירות  את  פלאים 
לשאלות שלהם בלחיצת כפתור, כיוון שכל המידע 
מופיע במערכת ERP חכמה מול העיניים, בלי הצורך 
למחלקת  טלפון  להרים  או  תוכנות  בכמה  לחפש 
שירות ולחזור ללקוח עם תשובה״, אומר אריק לוי. 

דיגיטציה מלאה במסמכי התביעה 
הגורם  הם  הממשקים  ושאר  החתימות  הטפסים, 
המרכזי לעיכוב התביעות מול חברות הביטוח, ולכן 
הודעה  טופס  ללקוח  לשלוח  אפשר  המערכת  דרך 
דיגיטלי כקישורית, כך הוא יוכל למלא טופס הודעה 
מקבל  והסוכן  במערכת  נשמר  הטופס  בקלות. 
)בדחיפה(  'פוש'  הודעת  ואוטומטית  יזומה  בצורה 
מהמערכת כאשר הטפסים התקבלו, על מנת שיוכל 

לתעד להמשך טיפול ובקרה.

קבלת דוחות לשיפור השירות 
ומעקב יעיל יותר

סוכנים וסוכנויות ביטוח יקבלו באופן קבוע דוחות 
אילו  כלומר  המבוטחים,  של  הפעילות  נתוני  על 

תביעות נסגרו, תביעות שנמצאות בתהליך וכד'.
מסמכי  כלל  של  מרכז  תיק  אליהם  יועבר  כמו־כן 
מסכמת  תמונה  גם  וכן  דיגיטלי  באופן  התביעה 
מאוד  רלוונטי  זה  מאפיין  התהליך.  שלבי  כל  של 
לסוכנויות ביטוח בכלל וחברות גדולות בפרט, אשר 

מנהלות מספר רב של לקוחות ותביעות. 

בהחלט יש למה לצפות...

לעמוד הבית של רשת ד"ר פח וצבע 

החשיבות  את  מבינים  כרשת,  אנחנו,  הנעשה. 
הלואו- את  להביא  כדי  רבים  משאבים  ומשקיעים 

טק להיי-טק״, מסכם לוי. 

איך המערכת תייעל את תהליכי 
העבודה?

שיפור התקשורת מול כל הערוצים
מערך השירות של רשת ד"ר פח וצבע מתנהל מול 
מבוטחים  סוכנים,  ביטוח,  חברות  ערוצים:  כמה 
עם  הקשר  את  משדרגת  החדשה  המערכת  ועוד. 
ולהביא  השירות  את  לשפר  מנת  על  הערוצים  כלל 
בשקיפות  ועבודה  בתביעות  הטיפול  זירוז  לידי 
לקוח   - התוצאה  לסוכן.  המבוטחים  מול  מלאה 
ביטוח  סוכן  יוצא:  וכפועל  ונאמן  קבוע  מרוצה, 
להזדמנות  והשירות  התביעה  אירוע  את  שממנף 

להידוק והעמקת הקשר עם המבוטחים שלו.

שליטה ובקרה לסוכני ביטוח 
בכל  המערכת  דרך  לצפות  יוכלו  הביטוח  סוכני 
המידע הקשור לטיפול במבוטחים שלהם. לדוגמה, 
צפייה בסטטוס תביעות צד ג׳, במצב הרכב בהליך 
התיקון באחד ממוסכי הרשת של פח וצבע ובפרטים 

רשת ד"ר פח וצבע משלימה בימים אלו את מיזם הטמעת מערכת ERP חכמה, הכוללת מודלים יחודיים 
לשיפור התקשורת מול כל הערוצים )סוכני הביטוח ומבוטחים(, שליטה ובקרה לסוכני ביטוח ודיגיטציה מלאה 

לטפסים  ״מספקים עידן של חדשנות״, אומר מנכ״ל הרשת אריק לוי

רשת ד"ר פח וצבע משיקה מערכת ERP חכמה 
עם פתרון יעודי לסוכני ביטוח

dr-pach.co.il



שולחים הודעת וואטסאפ למספר 03-9076010
*יש לשמור קודם באנשי הקשר

קליק וזה עובר

ומקבלים מידע מקצועי ועדכונים חשובים, ללא עלות!

WhatsApp-מצטרפים לעדיף ב

איך מצטרפים?
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   יובל ארנון   

עולם הסוכנים

של  תפקידו  הגדרת  על  השנים  לאורך  דובר  רבות 
לעיסוקו.  חדש  שם  מציאת  ואולי  הביטוח  סוכן 
עצם המילה "סוכן" אינה מופיעה תמיד בקונוטציה 
הקיימים  נוספים  סוכנים  לסוגי  בהקשר  חיובית 
נדרשים  שבו  במקצוע  כיום  שמדובר  וכיוון  בשוק, 
החפצים בו לעבור מגוון של בחינות בתחומים שונים 
ועוד  סטטיסטיקה  חשבונאות,  מימון,  ועד  מני"ע   –
למקצוע  עוול  אולי  עושה  "סוכן"  שהמילה  הרי   –
ולעוסקים בו. לצערי, עד היום לא מצאתי שם הולם 
חדש לסוכן הביטוח. יש כאלו אשר מסתתרים תחת 
צרוף המילים "מתכנן פיננסי" או "מנהל סיכונים", 
אבל ההגדרות הללו אינן משקפות את עבודת סוכן 
נסיעות  מביטוח  עיסוקיו,  תחומי  שלל  על  הביטוח 
לחו"ל ועד בניית החיסכון הפנסיוני ללקוחותיו ועוד. 
אתייחס  אלא  חדש  לשם  אתייחס  לא  זה  במאמר 
בחובו  טומן  המהות  בהגדרת  שינוי  כי  למהות. 
לסוכנים  ההתפתחות  ואפיקי  הכיוונים  את  לטעמי 
למי  אינסופי  כמעט  הוא  ולמעשה,  הבאות  בשנים 
שינהג כך. זאת, בניגוד לרבים המספידים את דרכו 
 37 לאורך  חוויתי  וכבר  בעתיד,  הביטוח  סוכן  של 
שנות עיסוקי בענף הביטוח הספדים רבים וסתימת 
כולם  הגדולה,  לשמחתי  הביטוח.  סוכני  על  הגולל 

התבדו.
הביטוח,  סוכני  של  בעיסוקם  הייחוד  היעדר  בשל 
פסיכולוגיה,  דין,  עריכת  כגון  כבמקצועות  שלא 
לעשות  יכולים  הביטוח  שסוכני  הרי  ועוד,  הנדסה 
יעוץ  משפטי,  יעוץ  )למעט  הכל  כמעט  למעשה 
מטבע  וכך,  הכנסה(.  מס  בפני  ויעוץ  בהשקעות 

הדברים והאבולוציה המתבקשת, חובה על סוכני 
ולהגיע  הביטוח  ממשבצת  לצאת  הביטוח 
למשבצות נוספות אשר חלקן משיק לביטוח 
וחלקן אף אינו קרוב. הגדרת העיסוק צריכה 
התמחות  עם  לקוחות  "מנהל  להשתנות: 

החדשה  ההגדרה  להיות  צריכה  בביטוח" 
לכל  העתידי.  הביטוח  לסוכן  רואה  אני  שאותה 

ברור, ואף נכתבו על כך כבר עשירות מאמרים, כי 
לקוחותיו  הם  הביטוח  לסוכן  שיש  היחיד  המשאב 

שירותים  וסיפוק  הסוכן  הכנסת  להגדלת  מעולה 
יוכל  למעשה  אז  רק  ללקוחותיו,  נוספים  ומוצרים 
כל סוכן להגדיל את הכנסותיו ולהסתכל על העתיד 
ללא החשש הקיים כיום כי ההסתכלות היא אך ורק 
פתרונות  דרך  ולא  הביטוח  של  ה"משקפיים"  דרך 

אחרים ללקוחות. 
כיום, במסגרת עבודתי ב"אפשורנס", אנחנו מפתחים 
קו של מוצרים ושירותים עם הסכמים מסודרים מול 
האחריות,  נושא  בכלל־זאת  ולקוחותיהם,  הסוכנים 
סוכן  לכל  בונים  למעשה  ובכך  ועוד,  תחרות  חוסר 
עם  הקשר  לחיזוק  נוספים  כלים  ארגזי  וסוכנת 
הלקוחות ולהגדלת הכנסתם בעתיד. לאור השחיקה 
מגוון  ולאור  הענף,  חווה  שאותה  בעמלות,  הקיימת 
את  לנהל  סוכן  לכל  נפתחות  אשר  האפשרויות 
לקוחותיו מעבר לתחום הביטוחי, וככל שהאפשרויות 
למקסם  שהאפשירות  וככל  מתרחבות,  להתפרנס 
מעין  בעבורם  ולשמש  הלקוחות  עם  הקשר  את 
גם  כך   - רבים  בתחומים  מקצועית  ממסר'  'תחנת 
למעשה  משנה  והפסיכולוגיה  מהעתיד,  הפחד  קטן 
בתהליכים  אמונה  מייצרת  קדימה,  ההסתכלות  את 
ובעבודה וגם מקטינה שחיקה ופחדים אשר מהווים 

אבן נגף אצל כל מי שחפץ להתפתח.
לקוחות  מנהל  "אני  לעצמך:  אמור  והלאה  מהיום 
אשר מתמחה בביטוח! יש לי לקוחות, חלקם הולך 
איתי שנים רבות, חלקם מפנה לי לקוחות חדשים... 
אמון  נותנים  שהם  העובדה  הוא  לכולם  המשותף 
מערכת  את  לתרגם  אוכל  לכן,  ובמקצועיותי.  בי 
אפתח  נוספים,  ומוצרים  לשירותים  הזו  היחסים 
את  וארחיב  כהלכה  ובנויים  נכונים  פעולה  שיתופי 
להיות  ואהפוך  מוספים  ערכים  אספק  היריעה, 
בביטוח  ולא  לקוחותיי  של  המקצועי  המנטור 

בלבד!"
עתידו  את  שרואה  מי  לכל  למחשבה  חומר 

בניהול לקוחות לעוד שנים רבות קדימה. 

הכותב הוא שותף ב"אפשורנס" – ליווי, יעוץ 
והשבחה

כי  הביטוח,  חברת  לקוחות  ולא  לקוחותיו-שלו   –
מוצר  להם  ולמכור  לפוגשם  להכירם,  טרח  הסוכן 

ביטוחי של יצרן זה ואחר. 
אם נקבל את ההנחה שאכן הלקוחות הם המשאב 
החשוב ביותר לסוכן, הרי שמנקודה זו יהיה לנו קל 
יותר לאמץ את ההגדרה שתפקידו של סוכן הביטוח 
הוא לנהל את לקוחותיו, לעשות זאת עם התמחות 
לא  אך  שלו,  הביטוחי/פיננסי/פנסיוני  בתחום 
להסתפק רק בתחומים אלו אלא לנהל את לקוחותיו 
גם באמצעות שירותים ומוצרים נוספים אשר יכולים 
של  לקוח  היותו  מעצם  מוסף  ערך  לקוח  לכל  לתת 
לקוחותיו,  מול  מוסף  ערך  לסוכן  לתת  הסוכן, 
ולמעשה לחזק את ה"דבק הביטוחי" שקיים גם כך 

מעצם התמחותו של סוכן הביטוח בביטוח.

העתיד הוא בשיתופי פעולה
מנהל,  שלו  הביטוח  תיק  במסגרת  אשר  לסוכן, 
מוצרי  מכר  להם  אשר  לקוחות,   1,000 לדוגמה, 
עדיין  קיים  פיננסים,  או  ביטוח/פנסיה/בריאות 
פוטנציאל עצום בקרב לקוחותיו לרכישת שירותים 
בהם  אותם  לעניין  יכול  שהוא  נוספים  ומוצרים 
גופים  עם  ומסודר  מקצועי  שיתוף־פעולה  תוך־כדי 
שמתמחים בשירותים ובמוצרים אלו ואינם מתמחים 
בביטוח כמוהו. ברגע שנקודה זו תחלחל כלפי מטה 
ותהיה למעשה חלק מסדר היום של כל סוכן, וברגע 
כאלטרנטיבה  ברור  יהיה  הפעולה  שיתופי  שנושא 

המילה 'סוכן' נושאת בחובה קונוטציה שלילית  בעידן של תמורות רבות, 
'מנהל לקוחות המתמחה בביטוח' נראה שם הולם יותר למקצוע

סוכן ביטוח, מנהל לקוחות או גם וגם?



במילה אחת: ניסיון 
בשתי מילים: ילין לפידות

מה גורם ללקוחות לנהל 
כמאה מיליארד שקל 
בבית השקעות אחד?

בישראל, ההשקעות  ענף  ממובילי  הוא  לפידות   ילין 
הקבוצה,  בעלי  בהובלת  שנים  של  למקצועיות  הודות 

אחריות צוות ניהול ההשקעות וראיה לטווח ארוך.

יותר ויותר לקוחות מבינים,
שניהול השקעות זה ילין לפידות.

ופיננסיים  זיקה למוצרים פנסיוניים  ולו  בייעוץ(  )ולא  ילין לפידות עוסק בשיווק פנסיוני/השקעות  בית ההשקעות 
המנוהלים על ידו. אין באמור תחליף לייעוץ/שיווק פנסיוני/השקעות המבוצע בידי בעל רישיון עפ"י דין והמתחשב 

בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. האמור אינו מהווה התחייבות להשגת תשואה כלשהי.



   אסף אלמקייס   
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בשורה חדשה לסוכנויות - השבחה עם 
ערך במקום מכירה

סוכנויות רבות שנקלעות לקשיים בוחרות במכירה כדרך מוצא; מהיום, במקום למכור 
– אפשר להכניס שותף אסטרטגי שישביח ויצמיח את העסק

עובר  והפיננסים  הביטוח  בתחום  ההפצה  עולם 
פתיחות  ונדרשות  רבי־משמעות  שינוי  תהליכי 
אליה  להסתגל  ויש  השתנתה  הסביבה  כי  והבנה 

ולפעול באופן שונה כדי להמשיך ולהיות רלוונטי.
וצמצום  בלקוח  למיקוד  במוצר  ממיקוד  המעבר 
הורדת  לצד  הכללי,  בביטוח  העמלה  מרווחי 
מוצרים מהמדף, מחייבים חשיבה מחדש והטמעת 
השוק  למציאות  ורלוונטית  חדשה  אסטרטגיה 
הדאטה,  ניהול  המוצרים,  ממיקוד  החל  המשתנה, 
אפקטיבי  שימוש  חדשים,  צמיחה  מנועי  פיתוח 
הלקוח  את  להקיף  כדי  זאת  ועוד.  בטכנולוגיה 
ניכרת של נקודות המגע עם  ב-3600 ולייצר הגדלה 

הלקוחות תוך־כדי מתן ערך מתמשך.
בתחום  עוסקות  אשר  ביטוח  סוכנויות  כ-1,700 
בשנים  בישראל.  כיום  פעילות  והפנסיוני  הכללי 
האחרונות עלתה כמות הסוכנויות בכ-15%, בעיקר 
הכל,  למרות  כלומר,  והפיננסי.  הפנסיוני  בתחום 
הגידול  האם  הסוכנויות.  בשוק  שורה  האופטימיות 
עסקית  צמיחה  על  מעיד  אכן  הסוכנויות  בכמות 

בענף?
בניתוח שעשינו על נתוני רשות שוק ההון על אודות 
ופנסיוני,  כללי  בענף  שעוסקות  ביטוח  סוכנויות 
ההיפך.  על  שמעידה  שייתכן  עגומה  תמונה  גילינו 

שימו לב לטבלה הבאה:

כפי שאפשר ללמוד באופן ברור מהנתונים, קיימת 
ככל  הגדולות  הסוכנויות  בהכנסות  ניכרת  שחיקה 
שמספרן גדל. אם נעמיק מעט יותר נראה שכמחצית 
בשנה  שקלים  מיליון  עד  מכניסות  מהסוכנויות 
ההוצאות  את  הללו  מההכנסות  ננכה  אם  בלבד. 
המכר,  התפעול,  עלויות  את  הכוללות  הקבועות 
נבין שחלק מהסוכנויות הללו  וכו',  עובדים, מיסים 

כמעט שאינן רווחיות.
רבים  קשיים  ישנם  בעמלות  השחיקה  על  נוסף 
לסוכנויות הביטוח ובהם: כניסה לתחום הפיננסים, 
יצירת מנועי צמיחה, גיוס לקוחות חדשים, רגולציה 
וההכנסות  ההוצאות  על  משליכה  אשר  מכבידה 
גדול מבעלי  כי חלק  ועוד. יתרה מכך, חשוב לזכור 

הסוכנויות נמצאים בגיל מתקדם וללא דור המשך.
בעיקר  סוכנויות,  מעט  לא  הובילו  אלו  קשיים 
מלאה  מכירה  לבצע  כללי,  ביטוח  מוטות  סוכנויות 
של העסק. נשאלת אפוא השאלה: האם הצד הקונה 
אינו רואה את הקשיים והאתגרים שהובילו את הצד 

המוכר?

ההזדמנות הגדולה
לראות  רבים  אנשים  של  הטבעית  הנטייה  למרות 
את  שיפקחו  החכמים  והאתגרים,  הקשיים  את 
שאילו  בענף  רבות  הזדמנויות  שישנן  יגלו  עיניהם 
ללא  היו  ולנצלן,  לגלותן  יודעות  היו  אותן סוכנויות 
היו  ולא  מאד  רבה  עסקית  בצמיחה  נמצאות  ספק 
נדרשות למכירת העסק. אלא מה? קשה מאד לנצל 
את ההזדמנויות הללו ללא שותף אמיתי ואסטרטגי 

שיצעד איתך יחד במסע לעבר ההצלחה.
גיוון  מקצתן:  הנה  מדובר?  הזדמנויות  אילו  על 
לתחומי  כניסה  לקוח,  מכל  ההכנסה  מקורות 
הנתונים  בסיס  של  אנליזה  חדשים,  פעילות 
יעול תהליכים, שדרוג טכנולוגי, בחינת  בסוכנות, 
תוך־כדי  אסטרטגיים  וחיבורים  פעולה  שיתופי 
פעולות  מימון  הסוכנות,  של  היתרונות  ניצול 

השקעה והתרחבות ועוד.

הבשורה החדשה של קוואליטי 
סוכנויות: שותף אסטרטגי שיעזור 

לך להשביח ולהציף ערך!
עד היום שמענו בעיקר על אודות עסקאות שבמסגרתן 
מכירה  כי  ספק  אין  מלאה.  מכירה  ביצעו  סוכנויות 
המשתלם  הפתרון  אינה  ביטוח  סוכנות  של  מלאה 
המשתלם?  הפתרון  מהו  כך,  אם  למוכר.  כלכלית 

הכנסת שותף אסטרטגי והשבחת ערך הסוכנות.
אסטרטגי?  שותף  אותו  מיהו  ערך,  השבחת  לשם 

שותף שיכול לסייע לסוכנות להשביח את ערכה. 
מה נדרש מאותו שותף אסטרטגי? 

 ניסיון ניהולי בהשבחת סוכנויות
 דירקטוריון עסקי שילווה את בעלי הסוכנות

 משאבים פנויים לטובת השת"פ
הפיננסים  הביטוח,  תחומי  בכל  ומיומנות  ידע   

והאשראי
 יכולות שיווק וניתוח מידע

 אפשרויות מימון והשקעה בהרחבת העסק
ועסקאות  חיבורים  פעולה,  שיתופי  לייצר  יכולת   

רכישה
מתוך ניסיון רב והבנה מעמיקה של הענף והמגמות 
חדשה  בשורה  להביא  קוואליטי  החליטה  בו, 
אלא  מכירה,  עוד  לא  בישראל:  הביטוח  לסוכנויות 
אשר  אסטרטגי  שותף  אסטרטגי.  שותף  הכנסת 
יסייע לסוכנות לוותר על עסקה )שפחות משתלמת 
כלכלית( של מכירה מלאה של הסוכנות ובמקומה 
יוכל בעל הסוכנות להכניס שותף עם יכולות וערכים 
מוספים רבים וייחודיים שיאפשרו לסוכנות לצמוח 
עסקית בצורה ניכרת בתוך זמן קצר ולהשביח רבות 

את ערכה.

*הכותב הוא מנכ”ל קוואליטי סוכנויות, שימש 
ב-20 השנים האחרונות במגוון תפקידים 

ניהוליים בכירים ובעל ניסיון רב בתהליכי כניסה 
לשותפויות עם סוכנויות ביטוח שנהנו מהשבחה, 

צמיחה וקבלת ערך רב

עולם הסוכנים

הכנסות  
בשנה

כמות 
סוכנויות 
ב-2017

כמות 
סוכנויות 
ב-2020

שינוי

הכנסה 
גבוהה

 מעל 5 
161151-6%מיליון ₪ 

בין מיליון 
493464-6%ל-5 מיליון ₪

הכנסה 
נמוכה

בין רבע 
 מיליון 

למיליון ₪
27933721%

עד רבע 
13920950%מיליון ₪



אולי יש לכם ביטוח נסיעות לחו"ל, 
אבל אין לכם הראל

 בכפוף למדיניות החיתום של החברה, לתנאי הפוליסה,
לתקנון תכנית ההטבות ותנאי השימוש באפליקציה.

 cashback 10% 
לנסיעה הבאה

 מוקד חירום
וחילוץ 24/7

איתור רופא 
בחו"ל

עד $150 בביט על 
מזוודה מאחרת

ללקוחות שלכם מגיע הראל!
ללקוחות שלכם מגיע ביטוח נסיעות לחו"ל 

שדואג לבריאות שלהם.
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   תום ריכטר    

עולם ההשקעות השתנה מאוד: מה שהיה יציב הוא כעת תנודתי ומה שהיה 
אלטרנטיבי הוא כעת נורמטיבי  יש להבין את המצב ולהתאים אליו את 

תיק ההשקעות

אלטרנטיבי הוא הנורמטיבי החדש

מה עולה לכם בראש כשאומרים אלטרנטיבה? 
נוטים  אנשים  אלטרנטיבה,  על  כשמדברים  אחת,  לא 
לחשוב בדרך-כלל על משהו חליפי כמו מזון אלטרנטיבי 
רפואה  או  מהגוף  רעלים  לניקוי  רוחנית  סדנה  איזו  או 

אלטרנטיבית. 
הם  אלטרנטיבי,  על  מדברים  שכשאנשים  היא  הבעיה 
הפרטי  האסוציאטיבי  לעולם  המונח  את  לקחת  נוטים 

שלהם. 
אלטרנטיבה היא, ככלל, דבר-מה בלתי שגרתי, יוצא דופן, 
אולי גם לא נורמטיבי. כמו ניסיון להתרפא ממחלה קשה 
בעזרת צמחי מרפא, סדנאות ויפאסנה או יוגה באשראם 

במדבר ולא באמצעות תרופות וטיפול בבית חולים. 
מוזיקה  שומעים  אנחנו  נורמטיבים.  אנשים  רובנו 
"נורמלי".  מתלבשים  חולים,  לבתי  הולכים  נורמטיבית, 

אנחנו אנשים נורמטיבים. אנחנו לא אלטרנטיבים. 
נורמטיבים.  להיות  אותנו.  גידלו  כך  מאוד.  טבעי  זה 
בגרות,  תעודת   – עשו  שלנו  שההורים  מה  עושים  אנחנו 
לנו  פתחו  בילדותנו  משלנו...  דירה  חתונה,  צבאי,  שירות 
לנו  שיהיה  כדי  חסכן"  "דן  של  חיסכון  תכנית  ההורים 
קצת כסף כשנעמוד ברשות עצמנו. אחר-כך הפקידו לנו 
כסף בפיקדון בבנק או בתיק השקעות, פתחו לנו ביטוח 

מנהלים וכד'. 
אג"חים  מניות,  נורמטיבי?  זה  מה   - ההשקעות  בעולם 

פקדונות.
ומה זה אלטרנטיבי? כל השאר: נדל"ן, השקעות ריאליות 

ועוד.
בשנים  היוצרות  התהפכו  איך  זה  לראות  שמעניין  ומה 
האחרונות. כלומר, היום דווקא הנורמטיבי הוא תנודתי ודי 
מסוכן ואילו מצד שני, כיום ישנן השקעות אלטרנטיביות 

רבות מאוד שהן סולידיות למדיי.
של  ההתנהגות  את  לקבל  עוד  אפשר  הנורמטיבי  בעולם 
ספקולטיבית  זירה  הן  מטבען,  מניות,  המנייתי.  החלק 
ולטווחים ארוכים. בטווח הארוך מדדי המניות יעלו אבל 

מה לגבי החלק האג"חי?
לאורך תקופות ארוכות יעצו הבנקים למשקיעים לרכוש 
ו'טבע'  ישראל'  'אפריקה  כדוגמת  חברות  של  אג"חים 
ראו  רבים  בטוחות.  חברות  גבוהים,  בדירוגים  חברות   -

המליצו,  בנקים  המדינה.  של  המנייה  את  ב'אפריקה' 
"תספורות"  קיבלו  אחד  בהיר  ויום  אג"חים  קנו  לקוחות 

באג"ח וירידות שווי של 80%.
מצב עגום זה חזר על עצמו פעמים רבות נוספות בשנים 
המשקיעים  את  הותירו  הללו  הפעמים  וכל  האחרונות 

נדהמים, כועסים ומופסדים. זה נקרא סולידי?!
אגרסיבי  מצב  זהו  כזו.  במציאות  סולידי  דבר  שום  אין 
ותנודתי לחלוטין. ישנם עשירות אלפי לקוחות שהפסידו 
ואחרות  כאלה  אג"חים  על  מכספם  אחוזים  עשירות 

שחשבו שהן השקעות סולידיות.
לתת  שיודעות  רבות  אלטרנטיבות  כיום  ישנן  שני,  מצד 
תשואות סולידיות הרבה יותר בהגדרה שלכם, ולצדן גם 

בטחונות והגנות. וזה הרבה יותר נורמטיבי.
במובן מסוים, האלטרנטיבי נהפך כיום לנורמטיבי החדש. 

אנסה להסביר מדוע וכיצד זה קרה. 
בצורה  יורדת  בשוק  ישראל  בנק  של  הריבית   2008 מאז 
ישנן  זה  לעניין   .0.1% על  ב-2015  והתקבעה  עקבית 
ההשקעות  בעולם  אבל  רבים  מכיוונים  גדולות  השלכות 
ממשלתיות  אג"חים  על  עצומה  השפעה  יש  לנושא 

וקונצרניות.
בקצרה נאמר שאג"חים וריבית הן 'לא חברות' וכשהריבית 
נמוכה  שהריבית  כיוון  ולהפך.  עולות  האג"חים  יורדת 
לרמות  הריביות  את  להרים  מבקשות  הממשלות  מאוד, 

נורמליות. 
המשמעות היא שככל שהריבית עולה, כיוון האג"חים הוא 

הפוך - כלומר, למטה. 



יוני 2022 | גיליון 99 | 39

קליק וזה עובר

ומקבלים מידע מקצועי ועדכונים חשובים, ללא עלות!

WhatsApp-מצטרפים לעדיף ב

שולחים הודעת וואטסאפ 
למספר 03-9076010

*יש לשמור קודם באנשי הקשר

איך מצטרפים?

העולם האלטרנטיבי

שלהם  מהתיק   50% המוסדיים  הגופים  החזיקו  בעבר 
באג"חים. מאז, כבר יותר מ-10 שנים שהגופים המוסדיים 
מעולמות  שלהם  ההשקעות  את  מסיטים  ובעולם  בארץ 
האג"ח לעולמות של תחליפי אג"ח ובעיקר חוב לא סחיר 

ונדל"ן.
אוניברסיטאות,  של  סוברנטיות  קרנות  שבהם  ענק,  גופי 
המנהלות  ועוד,  פנסיה  קרנות  גלובליות,  עושר  קרנות 
מחזורים של עשירות ומאות מיליארדי דולרים, מנהלות 
בהשקעות  מוחזקים  מהנכסים  כ-40%  שבו  פרוטפוליו 

אלטרנטיביות.

מדוע זה קורה?
כי באג"חים גורם הסיכון-סיכוי כיום נע בין לא טוב לגרוע. 
הסיכוי שלהן לחטוף מכה רצינית בתשואות לעומת הרווח 
שהן יכולות לייצר באג"חים הופך את ההשקעה למסוכנת 

ולא כדאית.
באג"חים  ירידות  לגרור  יכולה  בריבית   1% של  עלייה 
נמצאים  אנחנו  עתה  וכבר   10% מעל  של  ממשלתיות 
באחד הרבעונים הגרועים שהיו בשוק האג"חים בעשירות 

השנים האחרונות.
ישנן קרנות ישראליות שקליות שירדו בשיעור של כ-10% 
מתנהל  בישראל  ממוצע  תיק  שאם  כך  השנה,  מתחילת 
וכ- אג"חים  הם  כ-70%  היסטורית,  שבו,  כללי  במסלול 
מייצר  שאינו  מהתיק   70% עם  עושים  מה   - מניות   30%

תשואה מספקת לסיכונים?
אנרגיה   ,PE תשתיות,  בנדל"ן,  הן  מהאפשרויות  חלק 
מתחדשת ועוד אבל בעיקר - חוב לא סחיר, כגון: אשראי 
מגובה  חוב  בדיסטרס,  חוב  לחברות,  הלוואות  צרכני, 

נדל"ן, משכנתאות ועוד. 
הסיבה  דבר,  לכם  אומרים  אינם  הללו  השמות  אם  ואף 
שלהם  ההשקעות  את  מסיטים  המוסדיים  שהגופים 
עם  עקביות,  מייצרים  שהם  כיוון  היא  החוב  לעולמות 
מתנהלים  הם   - מכך  חשוב  פחות  ולא  גבוהים  בטחונות 

עם קשר נמוך עד נמוך מאוד לשוק ההון.
כלומר, שכששוק ההון יורד - השקעות אלה אינן יורדות 

ופעמים רבות אף עולות. 
המטרה שלנו בארביטראז' היא לעזור למשקיעים להגיע 
ליעדים הפיננסיים שלהם בעזרת כלי ההשקעה הטובים 
בארץ  השקעה  קרנות   200 מעל  סוקרים  אנחנו  ביותר. 

ובעולם כדי לאפשר זאת ללקוחותינו.
אני מזמין אתכם להסתכל על המציאות המשתנה סביבנו. 
אל תשפטו לפי מה שמקובל אלא לפי הדבר הנכון לעשות 
- מה נכון לאור העתיד, מה הדבר הנכון בעבור לקוחותיי.

הכותב הוא שותף בארביטראז' ומנהל תחום השקעות 
אלטרנטיביות בפירמה
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  ציפי וילצ'ינסקי  

העולם האלטרנטיבי

אז מהן השקעות אלטרנטיביות? 
מורכב  הממוצע  השקעות  תיק  היה  פעם  אם 
בשנים  סל,  וקרנות  חוב  איגרות  ממניות,  בעיקר 
של  הפופולריות  מידת  וגדלה  הולכת  האחרונות 
אלטרנטיביים,  פיננסיים  במכשירים  השקעה 
קרנות  ירוקה,  אנרגיה  גידור,  קרנות  כמו  חליפיים, 
נדל"ן, טכנולוגיה, תשתיות, אשראי צרכני, קנאביס, 
פארמה, פינטק ועוד. תחומי ההשקעה של הקרנות 
מגוונים כל־כך, עד שלאחרונה אף נכנס אחד מבתי 
בהשקעות  המתמחה  לקרן  כשותף  ההשקעות 

בסרטים. 
וריבוי  הגבוהה  התחרות  רקע  על  כך,  על  נוסף 
להיחשף  יכולים  לקוחות  בתחום,  המכשירים 
יותר  נמוכים  בסכומים  אלטרנטיביות  להשקעות 
מינימלית  השקעה  שקלים  אלף   300-400 של   -
אפשר   P2P החברתיות  ההלוואות  בתחום  )כאשר 
קיים  ובעולם  בישראל  מזה(.  בפחות  אף  להשקיע 
כסף פנוי רב כשרצון המשקיעים הוא להשיג תשואה 
מודעים  רבים  ההון.  בשוק  מאשר  תנודתית־פחות 
לכך כי את התשואות הגבוהות של שנת 2021 יהיה 
קשה לשחזר, כאשר הרבעון הראשון של שנת 2022 
המחיש זאת היטב. המשקיעים מבינים כי השקעה 
מחוץ לבורסה סובלת מתנודתיות פחותה והקרנות 
לפיזור  טוב  פתרון  להיות  עשויות  האלטרנטיביות 
של  וחלוקה  יותר  גבוהה  לתשואה  סיכוי  סיכונים, 
דיבידנדים באופן קבוע )בחלק מהמוצרים(. אך לצד 
יתרונות ההשקעה באפיק זה קיימים גם חסרונות, 
כאשר החיסרון הבולט הוא שהן נחשבות השקעה 
בסיכון גבוה, ללא רגולציה, עם שקיפות נמוכה יותר 
הקצר.  לטווח  המשקיע  בעבור  פחותה  נזילות  וכן 
זאת כיוון שמדובר בהשקעות לטווח של בין שנתיים 

לארבע שנים ואף יותר. 

אז מה עושה סוכן שמתלבט מהו המוצר 
האלטרנטיבי המתאים ביותר? 

קיים  אם  להבין  לסוכן  חשוב  ראשית,  בודק. 
קיימים  האם  ללקוחות:  המוצר  לשיווק  פוטניאל 

על  להמליץ  יוכל  לא  הסוכן   - שלו  ההשקעות  תיק 
להבין  מהסוכן  מצפה  אינו  איש  ללקוח.  המוצר 
חשוב  אך  האלטרנטיבים,  ההשקעה  מוצרי  כל  את 
הסיכון  ואת  בקרן  הפונטציאל  את  יבין  שהסוכן 
בצורה  המידע  את  להעביר  מנת  על  בה  הכרוך 

תקינה ללקוח. 

בית  מטעם  מפקח  אותך  יפנה  הצורך,  לפי  נעזר. 
אותו  עם  שעובדות  לחברות  רק  )יפנה  ההשקעות 
בית השקעות( למנהל הפיננסי האחראי על שיווק 
המוצרים האלטרנטיביים בגוף הפיננסי וילווה אותך 
במהלך הפגישה עם הלקוח. לעיתים הוא אף ייפגש 
עמו באופן עצמאי כחלק מהשירות שאותו הוא נותן 

לסוכן הביטוח. 

השקעה  מוצר  הן  אלטרנטיביות  קרנות  נזהר. 
מצוין, בעל פוטנציאל ואפשירות לרווחים נאים. אך 
יש גם קרנות מסוכנות ולכן התאמתן ללקוח חייבת 
לשווק  תוכל  כי  בטוח  אינך  אם  מדויקת.  להיות 
טופסי  על  להחתימו  או  ללקוח  היטב  המוצר  את 
מומלץ  הנוקשים,  הרגולציה  כללי  לפי  ההצטרפות 
לעשות  בכך  שמתמחה  מקצוע  לאיש  ולתת  לוותר 

זאת. עדיף להזהר מאשר להצטער. 

ולסיום: האם השקעות אלטרנטיביות אכן צריכות 
ההשקעות?  עולם  של  החדשים  המוצרים  להיות 
עוד מוקדם לדעת. מה שבטוח הוא שסוכן הביטוח 
שנפגש עם לקוחותיו ומכיר את צרכיהם הפיננסיים 
צריך להכיר גם את עולם ההשקעות האלטרנטיביות 
בהן  ההשקעה  אפשירות  את  להציע  ולדעת 
ללקוחות בעלי ההון הדרוש תוך־כדי בירור צרכים 

מקיף ובחינת אפיון הלקוח שלהם. 

הכותבת היא בעלת סוכנות ביטוח וילצ'ינסקי - 
ביטוח פנסיה ופיננסים, סגנית יו"ר הוועדה הבין־

דורית וחברה בוועדת הפיננסים בלשכת סוכני 
הביטוח

לפיזור  הדרוש  כספי  הון  בעלי  לקוחות  בסוכנות 
השקעותיהם והאם הם פתוחים לשמוע על מוצרים 

חדשים שקיימים בשוק? 

ההשקעות  בתי  נכנסו  האחרונות  בשנים  לומד. 
אלטרנטיביות  בקרנות  כשותפים  הביטוח  וחברות 
ויעוץ בעזרת מנהלי פיננסים  והם מעניקים תמיכה 
של  שונים  וובינרים  קיימים  בתחום.  מומחים 
מומחים בתחום המיועדים לסוכני ביטוח וללקוחות 
מפיקים  שאותם  פודקאסטים  וכן  פוטנציאליים 
מציגים  הקרנות  מנהלי  ובהם  הפיננסיים,  הגופים 
יעדי  על  ומסבירים  השונים  ההשקעה  אפיקי  את 
ללקוחות  להביא  חייב  הסוכן  הצפויים.  התשואה 
חשוב  ולכן  בשוק  ביותר  החדשים  המוצרים  את 
ההשקעה  אפיקי  בין  ההבדל  מהו  היטב  שיבין 
קרן  אקוויטי,  פרייבט  קרן   ,P2P קרן  מהן  השונים, 
חוב, קרן נדל"ן ועוד. זכרו: גם אם בעבור הלקוח זה 
נשמע כמו סינית, אסור שזה יישמע כמו סינית גם 
לכם! הלקוח סומך עליכם שתובילו אותו בנושאים 
האלטרנטיביים  ההשקעה  ואפיקי  שונים  פיננסיים 

רלוונטיים היום לקהל גדל של לקוחות. 

מאמין. אם הסוכן לא יאמין במנהל הקרן, באפיק 
ההשקעה ובכך שהמוצר יכול להתאים ללקוח בגיוון 

השקעות אלטרנטיביות תופסות נפח הולך וגדל בעולם שוק ההון  אף שזהו תחום 
מורכב שעלול להרתיע, בכלים נכונים יידע הסוכן לשייט בו בבטחה

"הכוכב החדש" בגלקסיית שוק ההון



מבזבזים זמן יקר
בטיפול בתביעות רכב במקום לדאוג

להגדלת הכנסות המשרד?
מתקדמים למערך ניהול התביעות

של ד"ר פח וצבע ונהנים מ-

לפרטים נוספים והצטרפות לשירות -
אופיר חצבני | סמנכ"ל מכירות ופיתוח עיסקי 
ofirha@drpz.co.il      052-63-66154     

מערך הסדרים יעיל ומהיר
למול כל חברות הביטוח

 CRM מערכת
לניהול תביעות אונליין 

מאפשרת לסוכן הביטוח לראות
בכל רגע נתון את מצב טיפול התביעה

שקיפות מלאה
קבלת דוחות BI מפורטים

אודות מצב התביעות

טיפול מלא בכל סוגי 
תביעות צד ג' של המשרד 

ניהול הליכי תביעות
צד ג' והסדרי ביטוח

למול חברות ליסינג,
השכרה והיסעים

תיעוד מלא ומסודר של כל
מסמכי התביעה על גבי המערכת
כולל יכולת הורדת המסמכים וקבלתם 
בצורה דיגיטלית ישירות למשרד הסוכן
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החברה פורצת הדרך בישראל עם גישת "ההשקעות האחראיות״ - ESG, מרחיבה 
את פעילותה למיצוי ההזדמנויות בעולם ההשקעות החדש. הזדמנויות המשלבות 

תשואות גבוהות ויציבות לאורך זמן לעמיתי מגדל יחד עם אחריות לסביבה ולחברה 

מגדל מובילה את 
עתיד ההשקעות הבא!

חברת  עמה  הביאה  ורבת־משמעות  חשובה  בשורה 
על  הפומבית  התחייבותה  עם   ,2020 שנת  בשלהי  מגדל 
שעומדת   ,ESG אחראיות"  "השקעות  מדיניות  אימוץ 
חברה   ,)Environmental( סביבה  "רגליים":  שלוש  על 
הייתה  בכך   .)Governance( תאגידי  וממשל   )Social(
בישראל  הפיננסיים  הגופים  בין  הראשונה  לחברה  מגדל 
ההשקעה  גופי  עם  קו  ויישרה  זו  מדיניות  המאמצת 
להשגת  בחתירה  הן  בעולם,  והגדולים  המתקדמים 
תשואות מיטביות לטווח ארוך, הן בדאגה לעתיד לעולם 

שבו אנו חיים ומגדלים את ילדינו. 
את  למעשה  הלכה  מיישמת  החברה  ההכרזה  מאז 
למעלה  בלבד  החולפת  בשנה  והשקיעה  התחייבותה 
מ-3.5 מיליארד שקלים מהיקף התיק בניהולה בהשקעות 
הנושאות  השקעות  אחרות:  במילים  או,   Net Positive
על  כמובן  נוסף  יחודיים,  וחברתיים  סביבתיים  ערכים 

סטנדרטים של תשואה מותאמת סיכון. 

מימוש ההזדמנויות במבחן המציאות
המציאות המקרו-כלכלית המאתגרת העצימה עוד יותר 
את חשיבות השקעות ה-ESG של מגדל. זאת בהשפעת 
משתנים רבים החל מריבית קרובה לאפס, דרך תנודתיות 
חדה בשוק ההון ועד להשלכות משבר הקורונה ותקופת 

פוסט המגפה. 
אפיקי  לאיתור  פועלת  החברה  זו  מורכבת  במציאות 
בעבור  יציבות  תשואות  להשגת  עוגן  עם  השקעה 
תוך־ הלא-סחיר,  בעולם  והעמיתים  החוסכים 
המהפכות  באחת  ההזדמנויות  מימוש  כדי 
אנרגיה  למקורות  המעבר  בעולם:  המרכזיות 
והחלפתן  קיימות  תשתיות  יעול  חדשים, 

ופיתוח מערכות אגירה. 
גלובאלית  הזדמנות  מספקת  זו  מהפכה 
ריאליים  בנכסים  גדולים  הון  היקפי  להשקיע 
וגם  סולאריים,  ושדות  רוח  תחנות  כמו  מניבים 
תוביל  אשר  מתקדמת  בטכנולוגיה  להשקעות 

את עולם האנרגיה של המחר. 

שלה  החוזקות  ניצול  תוך־כדי  שם,  נמצאת  מגדל  ואכן, 
כגוף הפנסיוני הגדול בישראל, עם פעילות אקטיבית מאוד 
בשווקים מבטיחים, שמאופיינים בצמיחה, בביקוש גבוה 
תחרותיות  טווח,  ארוכות  תשואות  להשגת  ובפוטנציאל 

ויציבות עם סיכון נמוך.

מגדל של הכרה עולמית
סך־כל היקף השקעות מגדל בתחום האקוויטי תשתיות 
מתחדשות,  אנרגיות  על  בדגש   ,ESG מוטות  והשקעות 
מ-3.5  יותר  על  לבדה  האחרונה  בשנה  כאמור  עומד 
מיליארד שקלים. בכך, החברה מהווה את הגוף המחזיק 
בהיקף הכולל הגדול ביותר של מניות ישראליות בתחום 
גם  ודומיננטי  פעיל  שחקן  היא  מגדל  כך,  על  נוסף  זה. 
אנרגיה  בהם  מתחדשת,  אנרגיה  מקורות  של  במימון 
כ-2  של  כולל  בהיקף  שאובה,  ואגירה  רוח  סולארית, 

מיליארד שקלים. 
זוכה  מגדל  שלה,  הענפה  ההשקעות  לפעילות  הודות 
בתחום  ההשקעות  בהיקף  עולמית  כמובילה  להכרה 
והירוקות.  המתחדשות  האנרגיות  ובתחומי  התשתיות 
תחומים אלה מהווים חלק מהסקטורים והמגמות בעולם 
הנכסים הלא סחירים שבהם החברה מאמינה ורואה בהם 
בתפיסת  מדובר  ועוד:  זאת  הבא.  ההשקעות  עתיד  את 
מקצועיות,  עמה  הנושאת  שוק,  מובילת  של  השקעות 
בפרוטפוליו  ויצירתיות,  חדשנות  לצד  וגמישות,  אחריות 

רחב מאוד של אפיקים. 

גם בהשקעות, טוב שיש מגדל 
מאחוריך!

חשוב  מגדל  לחברת  בישראל,  הגדול  ההשקעות  כגוף 
ובת-קיימא,  חכמה  מושכלת,  כלכלה  ולהוביל  להמשיך 
גם  ממוקד  אשר  ניהול  ההשקעות,  תיק  כלל  בניהול 
ESG, שתכליתן  ובמיצוי ההזדמנויות בהשקעות  באיתור 
זמן,  לאורך  לעמיתים  מיטביות  תשואות  להשיא  היא 

במקביל לדאגה לעולם ירוק, נקי, מוסרי וטוב יותר.
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גבי מושייב

ישראלים  למשקיעים  נפתחה  האחרונים  בשבועות 
קבוצת  דופן.  יוצאת  השקעה  הזדמנות  מתוחכמים 
חדשה  תוכנית  השיקה  הראל  והפיננסים  הביטוח 
ללקוחות  לראשונה  מאפשרת  היא  שבמסגרתה 
איתה  יחד  להשתתף  פיננסי  עושר  בעלי  כשירים 
וליהנות  סחירות  לא  בהשקעות   )Co-Invest(
הקבוצה  של  והבקרה  המעקב  האנליזה,  ממערכי 
ביקושים  נרשמו  הקרנות  הקמת  עם  מיד  עצמה. 
מיליוני  עשירות  של  בהיקף  לקוחות  של  ערים 

דולרים.
למהלך  שיוצאות  מהראשונות  היא  הראל  קבוצת 
כ-360  מנהלת  הקבוצה  מפתיע.  זה  אין  אך  כזה, 
הגדולים  מהמשקיעים  והיא  שקלים  מיליארדי 
בתחום  שפועלים  בישראל  ביותר  והוותיקים 
ההשקעות  לחטיבת  האלטרנטיביות.  ההשקעות 
של הראל ביטוח ניסיון של מעל 20 שנה בהשקעות 
אלטרנטיביות בארץ ובעולם והיא מנהלת השקעות 
שקלים  מיליארד  כ-75  של  בהיקף  סחירות  לא 
הכוללים בעיקר אשראי לא סחיר, השקעות נדל"ן, 

תשתיות וקרנות השקעה. 
"קרנות  בשם  לרבים  מוכרות  החדשות  הקרנות 
על  רוכבים  שהמשקיעים  העובדה  בשל  רוכבות", 
הניסיון, העוצמה והמחקר של קבוצת הראל. מבחינה 
רגולטורית, השם הרשמי של מכשיר ההשקעה הוא 
שמבצעת  השליטה  בעלת  שכן  קשורות",  "קרנות 
את ההשקעות )החברה הציבורית הראל השקעות 
קשור  צד  היא  בע"מ(  פיננסים  ושירותים  בביטוח 
בקרנות  השליטה  בעלת  גם  היא  שכן  להשקעה, 

המוצעות.

איך זה קורה בפועל?
שונים  בתחומים  השקעה  קרנות   3 הקימה  הראל 
- נדל"ן, טכנולוגיה ואשראי לא סחיר. היקף הגיוס 
הכולל בשלוש הקרנות צפוי לעמוד על כ-900 מיליוני 
שקלים. כלומר, חטיבת ההשקעות של הראל ביטוח 
היא זו שמאתרת ויוזמת את העסקאות, בוחנת את 
הכדאיות הכלכלית שלהן, לרבות בחינה לעומק של 
וניהול  בקרות  והמיסויים,  המשפטיים  ההיבטים 
להשקעות  תיכנס  עצמה  שהראל  כמובן  סיכונים. 

בארה״ב  באחרונה  שהחל  הריבית  עליית  מתהליך 
התנודתיות  את  הגבירה  הריבית  עליית  ובישראל. 
שראינו  למה  בדומה  החוב,  ואגרות  המניות  בשוק 
ברבעון הראשון של 2022, לצד העלייה באינפלציה. 
תהליכים אלה עשויים לעודד יותר משקיעים לחפש 

חלופות השקעה בתחום הלא סחיר.
זו לא הפעם הראשונה שקבוצת הראל מציעה מוצרים 
מיוחדים ללקוחות בעלי עושר פיננסי באמצעות בית 
ההשקעות. לפני שלוש שנים הוקמה הראל פיננסים 
אלטרנטיב והתמקדה עד כה בהקמת קרנות השקעה 
הקרן  להצלחה.  שזכו  אלטרנטיביים  בנכסים  שונות 
הראשונה הייתה קרן אקוויטי בנדל"ן בארה"ב והיא 
גייסה כ-50 מיליון דולר. הגיוס המהיר, בתוך כחמישה 
הפוטנציאל  כי  ההבנה  את  חיזק  בלבד,  שבועות 

בתחום גדול מאוד.
קצרה.  הייתה  נוספת  קרן  השקת  ועד  מכאן  הדרך 
בשיא  בארה"ב,  לנדל"ן  החוב  קרן  בהשקת  גם 
עם  רבה  הצלחה  נרשמה  ב-2020,  הקורונה  מגפת 
הקרן  דולר.  מיליון  כ-200  של  בהיקף  מרשים  גיוס 
מתמחה  והיא  באחרונה  רק  הושקה  השלישית 

בהשקעות חוב לנדל"ן במערב אירופה.
ההשקעות  החדשות,  הרוכבות  מהקרנות  להבדיל 
של הקרנות הוותיקות של הראל פיננסים אלטרנטיב 
מנוהלות בנפרד מהשקעות של הראל ביטוח, בהתאם 
השקעות  ניהול  וצוות  נפרדת  השקעות  למדיניות 
ועדת  גם  פועלת  אלטרנטיב  פיננסים  בהראל  נפרד. 
ניסיון  ובעלות  מוכרות  דמויות  עם  נפרדת  השקעות 

בתחום הנדל"ן והאשראי בעולם.
עשויות  הראל  של   Co-Invest-ה קרנות  בעקבות 
דומים  מוצרים  לייצר  לנסות  נוספות  חברות  גם 
תיקים  לבנות  יותר  רבים  ללקוחות  שיאפשרו 
בתחומים  השקעות  שיכללו  מגוונים  אלטרנטיביים 
היתרונות  לצד  כי  להדגיש  יש  זאת,  עם  שונים. 
הללו,  החדשות  לקרנות  להיות  שעשויים  הגדולים 
גדול,  גוף  עומד  אכן  מאחוריהן  כי  לוודא  חשוב 
עוצמתי ובעל ניסיון השקעה רלבנטי, אשר יביא לידי 

ביטוי את ניסיונו בשלב ניתוח ההשקעות וניהולן.

הכותב הוא מנכ"ל הראל פיננסים אלטרנטיב

טווח  ארוך  החיסכון  מוצרי  באמצעות  ניכר  בהיקף 
והנוסטרו שלה. 

אחד היתרונות הגדולים של קרנות כאלה הוא נוכחות 
את  לנהל  מקצועית  יכולת  ובעל  מנוסה  גורם  של 
ההשקעות וגם לטפל בקשיים או בעיות אם צצים. זה 
 Co-Invest-עשוי להתגלות כיתרון דרמטי לקרנות ה
לרבים  המוצעות  אחרות  השקעה  חלופות  פני  על 
שרבים  הסיבה  וזו  כיום  המתוחכמים  מהמשקיעים 

מהם מתעניינים במוצר כבר כיום. 

מדוע זה קורה דווקא עכשיו? 
הקרנות הקשורות הן תולדה של חוזר מטעם רשות 
שוק ההון שפורסם לפני כמה חודשים ואפשר בפעם 
ליהנות  הראל  של  נוספים  ללקוחות  הראשונה 
של  האלטרנטיביות  ההשקעות  ניהול  מיכולות 
בהראל  כלומר,  ביטוח.  בהראל  ההשקעות  חטיבת 
ימשיכו לבצע השקעות לא סחירות בנדל"ן, אשראי 
ו-PE בתחומי הטכנולוגיה, כאשר 3 הקרנות שאותן 
השיקה החברה ישתתפו בהשקעות האלטרנטיביות 
שאותן חטיבת ההשקעות מבצעת בשגרה ולמעשה 
יקבלו הקצאה בכל השקעה רלבנטית, לפי הכללים 

שנקבעו בחוזר רשות שוק ההון בתחום זה. 
הקרנות החדשות הן חלק מאסטרטגיה ארוכת טווח 
מוצרי  להנגיש  במטרה  עיניה  לנגד  רואה  שהראל 
השקעה אלטרנטיביים ללקוחות תאגידים, מוסדיים 
יעודית  ובעלי עושר פיננסי. לשם כך הוקמה חברה 
בביטוח  השקעות  הראל  הציבורית  החברה  תחת 
הקרנות  את  תנהל  אשר  בע"מ,  פיננסים  ושירותים 
הללו. בית ההשקעות של הקבוצה, הראל פיננסים, 
באמצעות החברה הבת הראל פיננסים אלטרנטיב, 
והשיווקיים  הניהוליים  הצדדים  לכל  אחראי  יהיה 
ללקוחות  הנגשתם  עם  יחד  החדשה,  הפעילות  של 

והעבודה הישירה מולם. 
לאור  במיוחד  מעניין  נראה  הקרנות  השקת  עיתוי 
התנודתיות החדה בשווקים בשבועות האחרונים. אין 
התרחב  האלטרנטיביות  ההשקעות  תחום  כי  ספק 
מאוד בשנים האחרונות והגידול הזה עשוי להימשך, 
שכן יותר ויותר משקיעים מחפשים חלופות השקעה 
נוספת  תמיכה  מקבל  זה  תחום  במקביל,  ייחודיות. 

קבוצת הראל היא מהגופים המוסדיים הראשונים שהחלו באחרונה להציע ללקוחות 
בעלי עושר פיננסי להשקיע לצידה בהשקעות לא סחירות בשלוש קרנות חדשות 

בתחומי אשראי לא סחיר, נדל"ן ו-PE בתחומי הטכנולוגיה 

רוכבים יחד



לשירותך, אגף השקעות3614*
mashkanta@ayalon-ins.co.il
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   מירי זילכה    

ביטוח בריאות פרטי הוא הרבה מעבר למימון הליכים רפואיים מורכבים בארץ 
ובעולם  ביטוח פרטי מעניק למבוטח שקט וביטחון וידיעה שהוא בידיים 

הטובות ביותר

טיפול בתביעות בריאות 

ביטוח בריאות פרטי נותן מענה לפער ההולך ומתרחב בין 
הטכנולוגית  הקידמה  הנדרשים,  הרפואה  שירותי  היקף 
במסגרת  שניתן  המענה  לבין  הנדרשת  השירותים  ורמת 
הרפואה הציבורית וסל הבריאות. הביטוח הפרטי מקנה 
ביטוח  חוזה  באמצעות  ויציבות  כלכלית  הגנה  למבוטח 

לאורך זמן.
אך לא רק מימון מעניק הביטוח הפרטי. בביטוח בריאות 
אנו למעשה מנהלים, יחד עם סוכני הביטוח, את האירוע 
הרפואי ומלווים את המבוטחים ברגעים המורכבים ביותר 

בחייהם.
רפואי,  אירוע  לכל  פתרונות  במתן  מסייע  התביעות  אגף 
גם המורכב ביותר וגם אם מתקיים בקצה העולם. ליכולת 

זו משמעות רבה בתחום הבריאות.
הבסיס למתן שירות מוביל בבריאות הוא מערכת קשרים 
החולים  בתי  ובכל  ובעולם  בארץ  מאוד  רחבה  והסכמים 
של  ניסיון  גלובלית.  להתנהל  יודעים  אנחנו  המובילים. 
הבריאות  מערכת  עם  הדוקים  וקשרים  שנים  עשירות 
קבלת  למבוטחינו  להעניק  לנו  מאפשר  ובעולם  בארץ 

שירותים רפואיים בכל המרכזים המובילים.
מאוד  רב  ניסיון  בעלת  ביטוח  בחברת  מבוטח  להיות 
ויציבות, אשר יודעת לייצר פתרונות מתאימים לכל אירוע 
רפואי, גם המורכב ביותר וגם כזה המתקיים בקצה השני 

של העולם - יש חשיבות רבה ביותר. 
המבוטח  בחו"ל  מיוחד  טיפול  או  ניתוח  של  במקרים 
לחשוב  נסו  מאוד.  גדול  אונים  בחוסר  נמצא 
עם  ההתמודדות  לעיתים  מורכבת  כמה  לרגע 
קטנה  מדינה  וזו  בארץ.  הבריאות  מערכת 
מאוד שבה כולם מדברים בשפתך... עכשיו 
יותר  נסו לדמיין כמה מורכב ומלחיץ עוד 
רפואי  אירועי  עם  להתמודד  לנסות  יהיה 
בשפה  ומתנהל  זרה  במדינה  המתרחש 
של  לתחושתו  הדומה  תחושה  זוהי  זרה. 
אדם שמהגר למדינה אחרת בן־רגע וללא 

כל הכנה מוקדמת. 
המצוקה  את  מאוד  מבינים  בהראל  אנחנו 
הזו ולכן עושים את המיטב להסיר מהמבוטח 
להשאיר  ומקפידים  והארגון  הבירוקרטיה  את 
לו את הדאגה לבריאותו בלבד. במקרים שכאלה המימון 

יכול להגיע ללא מעטפת  הכספי חשוב בהחלט, אך אינו 
שירותים תומכים, כגון סיוע בהוצאת ויזה, ארגון הטסה, 
סיוע  לנסיעה,  הנדרשים  הרפואיים  המסמכים  תרגום 
באיתור מקום מגורים קרוב לבית החולים וכמובן, כל זאת 

ועוד תוך־כדי ליווי צמוד של המשפחה.

דוגמה למקרה שממחיש את הטיפול ברגע האמת:
ביום שישי בערב מתקבלת שיחת טלפון מאמא של ילדה 
בחו"ל.  ראש  ניתוח  שעברה  בשנה  באמצעותנו  שעברה 
הילדה פיתחה דלקת קרום המוח באזור הניתוח, אושפזה 
לניתוח  בדחיפות  זקוקה  היא  כי  והוחלט  נמרץ  בטיפול 

נוסף. 
הדבר הנכון ביותר בעבורה היה לחזור לניתוח נוסף אצל 
הרופאים שניתחו אותה בארה"ב. מרגע קבלת ההחלטה 

שעון החול מתחיל לתקתק. 
ובכל־ אין מסמכים,  אין מערכות,  זהו ערב שישי.  כזכור, 

באופן  האירוע  את  ולנהל  ועכשיו  כאן  לפעול  עלינו  זאת 
המיטבי.

רפואית  בהטסה  לארה"ב  הילדה  הוטסה  שבת  במוצאי 
וביום שני בבוקר נכנסה לניתוח.

והזמינות של הראל לא  ללא הניסיון, היכולות, הקשרים 
הייתה הטסה זו יכולה להתקיים. 

"לעולם לא  כשהמשפחה חזרה מהניתוח אמרה האמא: 
הבת  בשביל  עשיתי  חיים  מצילת  החלטה  איזו  אשכח 

שלי כשבחרתי להתקשר להראל באותו ערב שישי".
הטלפון הציל את חייה!

מקצועיות
מיישבי התביעות והמנהלים מתעדכנים ברמה היומיומית 
בעולם  וההתוויות  החדישות  הטכנולוגיות  בעדכוני 
המקצוענות  ערכי  את  ומקדמים  ובעולם  בארץ  הרפואה 
והמחויבות, אשר הם אבן היסוד בתחום ביטוחי הבריאות.

מעיינים  אנו  ברזל!  ככלל  הקשבה   - השגות  של  במקרה 
והמבוטחים.  הסוכנים  מטעם  בקשות  בקפידה  וקוראים 
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לפרטים נוספים 03-9076000 
info@anet.co.il 

מוסיפים לך ערך

למקצוענים בביטוח

שומר אותך 
מעודכן ומקצועי 

בכל מקום ובכל זמן

גישה לפורטל עדיףגישה לפורטל עדיף

מרכז את אירועי היום

ניוזלטר יומיניוזלטר יומי
שירות מבזקים בנושאים 

ותחומים על פי בחירה

עדיף עכשיועדיף עכשיו

דוחות, חוזרים והנחיות, 
פסקי דין ועוד...

איתור מידע איתור מידע 
מקצועימקצועי

מומחים עונים על שאלות 
מקצועיות שלכם

מרכז מומחים מרכז מומחים 
משיביםמשיבים

קבלת מידע מקצועי ועדכונים 
חשובים בזמן אמת

עדיף עדיף 
WhatsAppWhatsApp-ב-ב מתחם תוכן המרכז 

שידורי לייב, תכני וידאו 
ופודקאסטים

TVTV עדיף עדיף

מרחיב ומעמיק נושאים 
אשר על סדר היום

הנחות והטבות הנחות והטבות שבועון עדיףשבועון עדיף
על כל מוצרי עדיףעל כל מוצרי עדיף

עולם הבריאות

ולפיה התשובה והממצאים  אנו מניחים בצד את הגישה 
ידועים מראש ובוחנים כל דבר בלב פתוח ובנפש חפצה, 
ולתת את השירות המיטבי  מתוך רצון מתמיד להשתפר 

למבוטחינו.
תביעות  ליישב  נוהגים  אנו  שבה  לדרך  המרכזי  הכלל 
ולייעל תהליכים  בהראל הוא לסייע ככל האפשר, לקצר 

בדרך המקצועית ביותר. 

דיגיטציה
הראל ממשיכה להשקיע בכלים דיגיטליים במטרה לייצר 
פשוטים,  פתרונות  ולסוכנינו  בנו  בחרו  אשר  למבוטחים 
ומענה  חדשנות  לערכי  מחויבות  מתוך  ועדכניים,  יעילים 

לסביבה המשתנה. 
השירותים הדיגיטליים מאפשרים להראל ולסוכניה לייצר 
הדיגיטלי  העולם  בין  נכון  בשילוב  משותף,  ליווי  מערך 
רף  את  ומעלה  המבוטחים  של  הפרסונליים  והצרכים 

השירות בתחום.
השירותים מאפשרים לסוכן טיפול מיידי, מדויק ושירותי 
התביעה  פתיחת  באמצעות  המבוטחים  בתביעות  מאוד 

בעצמו. 

יחס אישי
בתביעות  בטיפול  ביותר  החשוב  הדבר  הראל,  מבחינת 
כמה  עד  וההבנה  והמחבק  האישי  היחס  הוא  בריאות 
במבוטח.  בטיפול  שלנו  שותפים  הם  הביטוח  סוכני 
הדיגיטציה חשובה מאוד בנושא השירות אבל מניסיוננו 
פעילות  ואת  האישי  היחס  את  לעולם  תחליף  לא  היא 

הסוכן בטיפול בתביעות. 
סוכני  של  האישי  ולקשר  לאכפתיות  המקצועי,  לטיפול 
משמעות  רב  מוסף  ערך  יש  במבוטחים  בטיפול  הביטוח 

גם למבוטחים, וכמובן שגם לאנשי התביעות.
בטיפול  ביותר  החשוב  הדבר  אחת:  בפסקה  לסיכום, 
האמת,  ברגע  באמת  שם  להיות  הוא  בריאות  בתביעות 
לא לאכזב. מבחינתנו, זהו הזמן שלנו להוכיח למבוטחים 
ביטוח  לעשות  הבחירה  פעמיים:  נכון  בחרו  שהם  שלנו 

פרטי והבחירה לעשות אותו בהראל.

הכותבת היא מנהלת אגף תביעות בריאות וחו"ל, הראל 
חברה לביטוח בע"מ
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   נחמה גולדוסר   

עולם הבריאות

שנת 2022 צריכה, מבחינתי לפחות, להפוך ל"שנת 
שבכל  לוודא  צריכה  ביטוח  חברת  כל  הרופאים". 
מספיק  המבוטחים  לרשות  יעמדו  רפואי  תחום 
מחולקים  ומנוסים,  מיומנים  טובים,  רופאים 
שעונות  ושקופות,  ברורות  מקצועיות,  לקטגוריות 
באופן מלא על צורכי החולה. כמי שעומדת בראש 
וממרום  ועדת הבריאות של לשכת סוכני הביטוח 
שנות ניסיוני הרבות בתחום, אני גם פועלת במלוא 
מנת  על  כמובן,  נוספים  שותפים  לצד  המרץ, 

להבטיח שכך אכן יקרה. 
הרפורמה  לתוקפה  תכנס  חודשים  כמה  בעוד 
תהפוך  זו  רפורמה  האוצר.  משרד  של  החדשה 
משווקות  הביטוח  שחברות  הביטוח  מוצרי  את 
הצורך  יותר  עוד  יתחדד  אז  יותר.  עוד  לדומים 
בנסיבות  עצמן.  את  לבדל  הביטוח  חברות  של 
חייבים להבין שחלק מרכזי במהות  הקיימות אנו 
למבוטח  החברה  מוכרת  שאותו  הביטוחי  המוצר 
לחברת  ביותר  הנכונה  הדרך  ולכן,  הרופא.  הוא 
ביטוח לבדל את עצמה מאחרות, ולתרום בכך את 
התרומה הרבה ביותר למבוטחים, היא באמצעות 
לרשות  העומדים  הרופאים  של  והעצמה  הרחבה 

המבוטחים בחברה. 
2016, אשר קבע שרק רופא  חוק ההסדרים מיולי 
את  לנתח  רשאי  הביטוח  חברת  עם  שבהסכם 
מחברות  חלק  של  הבעלות  לצד  החברה,  מבוטחי 
הביטוח על מרכזים רפואיים, מעמידים אותנו אל 
חברות  אחד,  מצד  טובות:  לא  תופעות  שתי  מול 
הביטוח נמנעות מלחתום על הסכם התקשרות עם 
מהרופאים  חלק  ועם  הרפואיים  מהמוסדות  חלק 
שני,  מצד  בהסדר.  עמה  נמצאים  שאינם  כיוון 
מוסדות רפואיים מובילים כורתים הסכמי בלעדיות 
שתי  של  שילובן  ומובילים.  בכירים  רופאים  עם 
הרופאים  היצע  את  מאוד  מקטין  הללו  התופעות 
ובתי החולים שמבוטחים בחברות הביטוח השונות 
באיכות  מאוד  ופוגע  משירותיהם  ליהנות  יכולים 

הביטוח של המבוטחים. 
המוסדות  מספר  ארה"ב.  איננה  ישראל  מדינת 

חוסר הבנה בחשיבות הרשימות לחיי המבוטחים. 
וזהו זלזול ברופא וזלזול בלקוח. 

לרשימת  ידאגו  אם  הביטוח  חברות  יעשו  טוב 
הביטוח  חברות  יעשו  טוב  מאוד.  מקיפה  רופאים 
בסיווג  קשה  עבודה  וישקיעו  מחשבה  יקדישו  אם 
ותת  ההתמחות  תחומי  פי  על  הרופאים  של  נכון 
הרופא  בבחירת  למבוטחים  ויסייעו  ההתמחות 
לטפל  הקיים  ביותר  והמקצועי  המנוסה  הטוב, 
בבעיה הרפואית שממנה סובל המבוטח ולא יבחרו 
את הרופא רק על פי גובה שכר הטרחה שהוא מוכן 

לעבוד בעבורו.
מטרת המהלך המשותף של ועדת הבריאות וחברת 
להעלאה  יד  לתת  לא  היא  קונספט"  "פרש  הייעוץ 
כיוון  לרופאים  התשלומים  של  מרוסנת  בלתי 
שישנם מספיק רופאים מנוסים לכל פעולה רפואית 
חברות  את  להניע  נועד  המהלך  בישראל.  שכיחה 
הביטוח לבנות לעצמן מאגר רופאים טוב מספיק, 
להבטיח  שיוכל  כדי  מספיק  ומגוון  מספיק  מיומן 

למבוטחים את ההליך הרפואי הטוב ביותר. 
שאינן  ביטוח  חברות  כמה  שקיימות  לציין  חשוב 
מוגבלות לרשימות רופאים. בחברות אלו המבוטח 
אכן יכול אמנם לבחור בכל רופא שירצה אך, למרבה 
הצער, פער המחירים בין התשלום שהרופא מבקש 
בעבור הניתוח לבין ההחזר הכספי שחברת הביטוח 
לתיאורטית  זו  בחירה  זכות  הופך  לשלם  מוכנה 
שבקלות  חסרון   - לרש  לעג  בבחינת  והיא  בלבד 

אפשר להפוך אותו ליתרון. 
אני מאמינה שפעולה נחרצת של ועדת הבריאות 
"פרש  ושל  בהובלתי  הביטוח  סוכני  לשכת  של 
קונספט", חברת היעוץ המובילה בישראל בתחום 
חברות  את  תניע  הקבוצתיים,  הבריאות  ביטוחי 
הרלוונטיים  הגורמים  את  גם  ואולי  הביטוח 
את  לקבל  למבוטחים  ותאפשר  האוצר  במשרד 

הטוב ביותר. 

הכותבת היא יו"ר ועדת בריאות וסיעוד בלשכת 
סוכני הביטוח

קטן  בישראל  האיכותיים  הפרטיים  הרפואיים 
בתחומי  בעיקר  המנוסים,  הרופאים  ומספר  מאוד 
יותר, קטן אף הוא.  והרגישים  הרפואה המורכבים 
בארה"ב אפשר להשלים עם התנהלות שבה רופא 
"שייך" למוסד מסוים ומחויב למבטח מסוים. אבל 
ושומטת  אפשרית  אינה  הזו  ההתנהלות  בישראל 
פרטי  בריאות  ביטוח  של  מהרעיון  הקרקע  את 
המאפשר בחירה חופשית שהמבוטח משלם עליה 

ממיטב כספו.
במדינה קטנה כמו שלנו כל בתי החולים הפרטיים 
חייבים להיות זמינים לכל המבוטחים, בכל חברות 
הביטוח. כל חברת ביטוח חייבת לאפשר למבוטחיה 
גישה קלה וזמינות גבוהה לרופאים בכירים, מוכרים 
יוצא  ללא  סביר  בהיקף  התחומים,  בכל  ומנוסים, 
אנו  יתקיים  לא  הזה  הבסיסי  התנאי  אם  מהכלל. 
ביטוח  לרכישת  הבסיס  את  רגלינו  תחת  שומטים 

בריאות פרטי ומייתרים אותו למעשה. 
הביטוח  חברות  כתפי  על  מונחת  כבדה  אחריות 
מבוטח  כל  לא  רופא.  לבחור  למבוטחים  המציעות 
את  מוצא  שהוא  עד  וחוקר  בודק  ומתייעץ,  הולך 
אותו.  שינתח  ביותר  והמנוסה  המתאים  הרופא 
חברת  על  סומכים  מהמבוטחים  קטן  לא  חלק 
ובוחרים על פי הרשימה שחברת הביטוח  הביטוח 

מפרסמת. 
באתרי  המפורסמות  הרופאים  בטבלאות  עיון 
האינטרנט של החברות מגלה הזנחה, זלזול וחוסר 
ההבנה  חוסר  את  מראה  זו  התייחסות  מקצועיות. 
הן  שאותו  המרכזי  שהמוצר  לכך  החברות  של 

מוכרות הוא הרופא עצמו! 
מבוטל  לא  חלק  שגוי;  מהנתונים  גדול  חלק 
אינם  כבר  חלקם  פעילים.  אינם  כבר  מהרופאים 
ההתמחות  רישום  מהרשימות  בחלק  כלל;  עמנו 
אין  החברות  של  הגדול  ברוב  שגוי;  הרופא  של 
והמיומנות  הרופאים  של  ההתמחות  תתי  של  ציון 
הספציפית של כל רופא; לא תמיד ישנם די רופאים 
כי  לומר  אפשר  כללי  באופן  תחום.  בכל  מיומנים 
הוא  אלו  מרשימות  בבירור  העולה  המרכזי  המסר 

נטייתן של חברות הביטוח לספק למבוטחים רשימה מצומצמת בלבד של 
רופאים שכרתו עמן הסכמי התקשרות מייתרת בעיני המבוטח את הצורך 

בביטוח פרטי  הפתרון הוא להניע את חברות הביטוח לאפשר למבוטחים 
לקבל את רשימת הרופאים הטובה ביותר

הרופאים הם העיקר





   ורדה לבקוביץ  

בלוטה  היא  המגן,  בלוטת  גם  המכונה  התריס,  בלוטת 
בגוף  החומרים  לחילוף  אחראית  אשר  הורמונלית 
מערכת  כמו  האדם  בגוף  מערכות  כמה  של  ולתפקוד 

הלב וכלי דם, העצבים ועד מערכת העיכול. 
גורם  אשר   ,TSH ההורמון  שולט  הבלוטה  תפקוד  על 
 T3 תירוקסין  הפעילים  ההורמונים  את  להפריש  לה 

 .T4 ותריודוטונין
שינוי בתפקוד הבלוטה עשוי להיגרם ממחלה בבלוטה 
עצמה או משינויים שהגוף חווה כגון שימוש בתרופות, 

זיהום, יוד ואף הריון.
דוגמה לשינויים בתפקוד הבלוטה:

ירידה בהפרשת ההורמונים )TSH יהיה  תת פעילות:   
דווקא גבוה( - בעיה נפוצה מאוד בקרב החולים.

בשאלון הבריאות בביטוח אנו נתקלים בשאלה בנושא 
בסעיף  הכוונה  לדוגמה.  השימוטו  ע"ש  התריס  בלוטת 
זה היא למחלה אוטואימונית שגורמת לירידה בתפקוד 

הבלוטה.

עייפות,  בעור,  יובש  שיער,  נשירת  המחלה:  תסמיני   
הפרעות במחזור, עליה במשקל, לעיתים גם דכאון ואף 

בעיות פוריות, ועוד קשת רחבה של תסמינים.

יתר פעילות: עליה בהפרשת ההורמונים )TSH יהיה   
כולה,  הבלוטה  את  הכוללת  בעיה  זו   - נמוך(  הפעם 
ספציפיים  קשרים/גושים  של  נוכחות  או  גרייבס  כמו 

בבלוטה. קשרים אלה גורמים להפרשה לא מבוקרת של 
ההורמונים. היא עשויה להתרחש אצל אנשים הנוטלים 
בקביעות תרופות המכילות יוד או עברו תהליך דלקתי. 
הם נדרשים לעבור בדיקת דם במגמה לבדוק שהבלוטה 

מתפקדת כנדרש ואינה משנה את פעילותה. 

 תסמינים: קצב לב מואץ, ירידה במשקל, רעד בידיים, 
הזעת יתר, חוסר שינה, עצבנות, בכי ללא סיבה.

לעיתים  גרייבס  כמו  אוטואימונית  מחלה  של  במקרה 
יהיה גם בלט של העיניים.

עשוי  המטופל  פעילות,  וביתר  בתת  המקרים,  בשני 
חלק  לפחות  חווה  כן  אם  אך  תסמינים  כל  לחוות  לא 

מהתסמינים שפרטנו לעיל, המצב מחייב טיפול מיידי.
מפנה  המשפחה  רופא  תסמינים  הופעת  של  במקרה 

.)TSH( תחילה לבדיקות דם של תפקוד הבלוטה
בעקבות התוצאות יחל טיפול תרופתי. חלק מהמטופלים 

מופנים לרופא אנדוקרינולוג להמשך בירור וטיפול.
בלוטת  של  לאולטרסאונד  גם  יופנו  מהמטופלים  חלק 
בשנים  בבלוטה.  )גושים(  קשרים  לאבחון  התריס 
 CT כמו  הדמיה  בבדיקות  עליה  רואים  אנו  האחרונות 
בבלוטת  קשרים  מוצאים  שבמהלכן  ואולטראסאונד 
מהמטופלים  מיעוט  לחלוטין.  מקרי  באופן  התריס 
לשמחתנו,  בבלוטה.  נפיחות  מיששו  כי  לרופא  פונים 
הרוב הגדול של הקשרים הם שפירים ולא סרטניים אך 
גם הקשרים השפירים עשויים לגרום ללחץ בצוואר או 

הפרעה אסתטית.
בחלק מהמקרים יידרש המטופל לעבור ביופסיית מחט 
קיים  הכיסוי  בפוליסה  אולטראסאונד.  תחת  עדינה 

 .FNA תחת הפרק ניתוחים
לאחר קבלת התוצאות ימליץ הרופא על ניתוח )לדוגמה: 
או  מאוד(  מוגדלת  בלוטה  או  בביופסיה  לסרטן  בחשד 

על טיפול בגלי רדיו, או מעקב.

ניתוח
אא״ג  רופא  אצל  כללית  בהרדמה  נעשה  פתוח  ניתוח 

קשרים בבלוטת התריס נפוצים מאוד ועשויים לגרום ללחץ בצוואר או להפרעה 
אסתטית  כיום ישנו טיפול חדשני בגלי רדיו החוסך ניתוח, צלקת וסיבוכים

על טיפולים מתקדמים בבלוטת התריס
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שהתמחה בניתוחי ראש וצוואר. 
הסידן  ברמת  ירידה  צרידות,  אפשריים:  סיבוכים   
גם  וכאב.  דימום  מקומי,  זיהום  לרוב(,  זמני  )סיבוך 
וכיום מוצע טיפול בקשריות  לעזרנו  כאן הקדמה באה 

בבלוטת התריס באמצעות גלי רדיו.

בלוטת התריס - טיפול בגלי רדיו
כולו  בתהליך  וצפיתי  מרוכז  ביום  השתתפתי  מזמן  לא 
נעמי  ד"ר  הובילה  התהליך  את  רפאל.  חולים  בבית 
אשר  מדיקל״,  ״עתיד  מומחים  ממרפאת  רבינוביץ' 
עובדת גם בבית חולים תל השומר. באתר של מרפאת 
"עתיד מדיקל" מופיע חומר רב ובו ד"ר נעמי רבינוביץ 
מסבירה מי יכול לעבור את התהליך באמצעות גלי רדיו, 

כיצד ומתי.

 Ablation RFA - אבלציה בגלי רדיו
adiofrequency

מושג זה מתייחס לזרם חשמלי חליפי בתדירות גבוהה 
שגורם להיווצרות חום סביב האלקטרודה.

בקשרים  לטיפול  זעיר־פולשנית  גישה  היא   RFA
זוהי  רדיו.  גלי  באמצעות  צריבה  בעזרת  בבלוטה 
לניתוח  חלופי  פתרון  מציגה  אשר  דרך  פורצת  גישה 
ומאושרת לשימוש באיחוד האירופי, אך אינה נמצאת 
עדיין בשימוש נרחב בארץ. טיפול בגישה זו הוכח כבעל 

יעילות ובטיחות.
הטיפול חוסך למטופלים ניתוח בהרדמה כללית ומונע 
למטופלים  פתרון  מהווה  הוא  וסיכון.  סיבוך  אפשירות 
הרדמה  לעבור  מעוניינים  אינם  או  יכולים  אינם  אשר 

כללית. 
טשטוש  ו/או  מקומית  הרדמה  תחת  מתבצע  ההליך 
תלוי  הפעולה  משך  לילי.  אשפוז  דורש  ואינו  סדצייה 
בגודל הקשר, בממוצע כ-30-40 דקות. במהלך הפעולה 
אולטרסאונד  תחת  לקשר  אלקטרודה  מוחדרת 
היא  התוצאה  הרדיו.  גלי  את  המעביר  גנרטור  ומופעל 
צריבה  מעין  נוצרת  מוקדים,  במספר  הקשר  חימום 
יורד  הקשר  נפח  הקשר.  את  מקטינה  שבהדרגתיות 

בממוצע ב-80%-75% כעבור כמה חודשים.
בעולם הביטוח אנו חוסכים לחולה אשפוז מיותר, צלקת 

בצוואר, שיקום וחזרה לשגרה במסלול מהיר יותר.
עולם של בריאות לכולם.

הכותבת היא מומחית ריאות וסיעוד בשיתןף עם ד"ר 
רבינוביץ, מנכ"ל משותף בעולם הבריאות, וחברת 

מועצה בלשכת סוכני ביטוח בישראל

עולם הבריאות
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שיווק באמצעות תוכן לפעילים 
בענף הביטוח והחיסכון 

ציר הפעילות האפקטיבי 
ביותר להשגת לקוחות חדשים 

וטיפוח לקוחות קיימים. 
עכשיו גם אצלך!
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הדוחות הכספיים השנתיים של חברות הביטוח מספקים 
ולהבין את המתרחש בענף,  הזדמנות אמיתית להתעמק 
בנוגע  תובנות  מהן  להפיק  ולנסות  התוצאות  את  לנתח 

לפעילות החברות ולמגמות לעתיד. 
רבים  שינויים  רקע  על  בעיקר  מעניינים   2021 דוחות 
ובהם  הבריאות  בתחום  האחרונות  בשנים  שהתרחשו 
נתונים  ורפואיות,  טכנולוגיות  התפתחויות  רפורמות, 
שוק  וביצועי  הריבית,  סביבת  כדוגמת  שונים  כלכליים 
ההון, שפעמים רבות יש לו השפעה מכרעת על תוצאותיהן 
בהעדפות  חלו  נוספים  שינויים  החברות.  של  העסקיות 
מוצרי  של  שיווקם  והפסקת  הצרכניות  ובדרישות 
הקורונה  כמובן  מתווספות  לאלה  בתחום.  שונים  ביטוח 
והשלכותיה על כלל מערכת הבריאות ועל חברות הביטוח 

ופעילותן.
רבה  במידה  הושפעה   2021 שנת  גם  לקודמתה,  בדומה 
כולנו  ממגפת הקורונה, המסרבת להיעלם, ומשפיעה על 
כבני אדם, כמו־גם על הפעילות העסקית והכלכלית בכלל, 
ועל מערכת הבריאות וענף ביטוחי הבריאות בפרט. לצד 
האתגרים שהקורונה מציבה בפני כלל השחקנים במערכת 
הבריאות, היא נתנה גם רוח גבית והעלתה את המודעות 

הצרכנית ואת הבנת הצורך בביטוחי בריאות פרטיים. 
לצד זאת, היתה זו גם שנה שבמהלכה הפסיקו כל חברות 
בשנים  שהיוו  אישיות,  תאונות  ביטוחי  לשווק  הביטוח 
המשמעותיים  הצמיחה  מתחומי  אחד  את  קודמות 

אלה  ביטוחים  שיווק  הפסקת  שלהן.  ביותר  והגדולים 
הפסיקו  שאותם  הפרטיים  הסיעוד  לביטוחי  מצטרפת 
החברות לשווק כבר בסוף שנת 2019. נוסף על כך, המשך 
הקורונה  מתקופת  כתוצאה  היוצאת  בתיירות  ההאטה 
בביטוחי  הפרמיות  היקף  על  גם  טבעי  באופן  השפיעה 

נסיעות לחו"ל.
משכך, מדובר היה בשנה שבה היצע המוצרים והפתרונות 
בהמשך  גם  ביטוי  לידי  שבא  דבר  מבעבר,  מצומצם  היה 
של  מאמציהן  ועיקר  החדשות,  המכירות  בהיקף  הירידה 
וטיובו  הרחבתו  הקיים,  התיק  בשימור  התמקד  החברות 
ובראשם  בריאות,  ביטוחי  של  החדירה  היקף  ובהגדלת 

ביטוחי הוצאות רפואיות ומחלות קשות. 
מבחינה זו יש לזכור שהרווחים של חברות הביטוח אינם 
והפעילות  החיתומיות  מהתוצאות  בעיקר  או  רק  נובעים 
כאמור,  מושפעים,  אלא  שלהן,  הטהורה  הביטוחית 
נתונים  של  נוסף  רחב  ומגוון  השקעותיהן  מתוצאות 

ומגמות כלכליים. 
 2021 לשנת  הכספיים  הדוחות  נתוני  של  עומק  ניתוח 
בתחום  הפעילות  העיקריות  הביטוח  חברות  שש  של 
וצמצום  המאתגרת  המציאות  אף  על  כי  מגלה  הבריאות 
לצמוח  הבריאות  ביטוחי  תחום  המשיך  המוצרים,  היצע 
על  מובילותו.  על  ולשמור  להמשיך  הצליחו  והחברות 
רקע אתגרים אלה, הצמיחה והיציבות היחסית שנרשמה 
בהיקף הפרמיות וברווח בענף ביטוחי הבריאות והסיעוד, 

גידול במכירות ביטוחי פרט, ירידה חדה בהיקף המכירות החדשות והמשך השחיקה 
בעמלה  סיכום הדוחות הכספיים של חברות הביטוח מלמד על האתגרים הרבים 

הניצבים בפני חברות הביטוח והסוכנים

התובנות שמעבר למספרים בדוחות 
הכספיים לשנת 2021 

   גבי נקבלי    
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עולם הבריאות

יכולות דווקא להיחשב כנתון חיובי ולהעיד על המרכזיות 
ובפעילות  הצרכנית  בתפיסה  אלו  כיסויים  של  והעוצמה 

העסקית של החברות. 
על  והסיעוד  הבריאות  פרמיות  היקף  עמד   2021 בשנת 
כ-13.8 מיליארד שקלים ואלה היוו שיעור ניכר של כ-22% 
מסך הפרמיות הכולל של החברות בכל תחומי פעילותן. 
זהו גידול של כ-6% לעומת התקופה המקבילה אשתקד 
רווח הפרמיות ברוטו  3% בסך  וזאת אל מול צמיחה של 

בכל ענפי הביטוח. 
החברות  שש  שהשיגו  המצרפי  הכולל  הרווח  זאת,  עם 
בתחום הבריאות עמד על כ-600 מיליון שקלים, נמוך בכ- 
של  תרומתו  מכך,  כחלק   .2020 בשנת  שהושג  מזה   17%
ענף הבריאות והסיעוד לרווח הכולל המצרפי של החברות, 
שעמד על כ-8.5 מיליארד שקלים, הייתה נמוכה בשיעור 
בלבד  כ-7%  בפרמיות,  התחום  של  שיעורו  מאשר  ניכר 

מסך הרווח הכולל. 
הרווח הכולל של הראל, שעמד על כ-535 מיליון שקלים, 
המצרפי  הכולל  מהרווח  כ-87%  והיווה  בענף  הגבוה  היה 
של החברות. לצידה, גם כלל ומנורה רשמו רווח נאה של 
193 ו-135 מיליוני שקלים בהתאמה, בעוד הפניקס ומגדל 
סיימו את השנה באיזון. בדומה לשנה שעברה, גם בשנת 
בגובה   - ניכר  איילון היחידה שרשמה הפסד  2021 היתה 

288 מיליון שקלים. 
כחברה  מעמדה  על  שומרת  הראל  שוק,  נתח  במונחי 
הגדולה ביותר בענף עם היקף פרמיות של כ-5.3 מיליארד 
הפניקס,  נמצאת  אחריה  כ-39%.  של  שוק  ונתח  שקלים 
מחזיקות  ומנורה  מגדל  ואילו  כ-20%  של  שוק  נתח  עם 

בכ-12% כל אחת. 
הצמיחה  את  שהציגו  החברות  היו  והראל  כלל  מנורה, 
של  גידול  עם  זו,  בשנה  פרמיות  במונחי  ביותר  הגבוהה 
כ-9%. איילון צמחה בכ-8% ואילו מגדל בכ-3.5% בלבד. 
בהיקף  צמיחה  הציגה  ולא  יציבות  על  שמרה  הפניקס 

הפרמיות. 

ו-63%  סיעוד  בביטוחי  מהפרמיות  כ-37%  של  מקורן 
במגזר  בעוד  ואולם,  אישיות.  ותאונות  בריאות  בביטוחי 
מביטוחי  מגיעות  מהפרמיות  מ-60%  למעלה  הסיעוד 
לחברי  הסיעוד  ביטוחי  כמובן  ובראשם  קבוצתיים,  סיעוד 
קופות החולים, הרי שבביטוחי הבריאות מקורן של כ-70% 
מצביע  אינו  שהדבר  כמובן  פרט.  בביטוחי  הוא  מהפרמיות 
בהכרח על כמות מבוטחים גדולה ביחס דומה בביטוחי פרט, 
אלא מעיד שייתכן שהוא נובע בעיקר מהפערים בין הפרמיות 
בביטוחי בריאות פרט לאלה הנהוגות בביטוחים הקבוצתיים. 
בביטוחי  נרשם  בפרמיות  ביותר  הגבוה  הגידול  שיעור 
בריאות פרט. אלה צמחו בשיעור של כ-14% והגיעו להיקף 
6.1 מיליארד שקלים. בביטוחי הבריאות הקבוצתיים  של 
היה  בהם  ברוטו  הפרמיות  וסך  כ-6%  של  גידול  נרשם 
רשמו  הקבוצתיים  הסיעוד  ביטוחי  שקלים.  מיליארד   2.5
צמיחה של 8% והיקפם בשנת הדו"ח עמד על 3.1 מיליארד 
כ-1.9  על  יציב  נותר  פרט  סיעוד  ביטוחי  ושל  שקלים 
מיליארד שקלים. ראוי לציין כי הצמיחה בהיקף הפרמיות 
בענף בכלל, ובביטוחי הבריאות הפרטיים וביטוחי הסיעוד 
נובעת  אינה  בפרט,  החולים  קופות  לחברי  הקבוצתיים 
רק ממכירות חדשות אלא גם מתוך התפתחות הפרמיות 

המובנית בפוליסות הקיימות. 
גם לשיעור הביטולים הנמוך מבעבר היתה תרומה חיובית 
2020 עמד  ולגידול בהיקף הפרמיות. אם בשנת  לשמירה 
שיעור הביטולים הענפי הממוצע על 15% בביטוחי בריאות 
וכ-4.3% בביטוחי סיעוד, הרי שבשנת הדו"ח עמדו שיעורי 
וכ-2% בבריאות ובסיעוד בהתאמה.  הביטול על כ-9.5% 
מעבר לתרומתו של שיעור ביטולים נמוך להיקף הפרמיות 
ולגודל השוק, מדובר, לטעמי, בנתון שמהווה תעודת כבוד 
לקוחותיהם  את  לשמר  שיודעים  הביטוח  לסוכני  בעיקר 
יותר  עוד  בולט  זו,  מבחינה  שברשותם.  הפוליסות  ואת 
הצורך  רקע  על  שכן  בסיעוד,  הנמוך  הביטולים  שיעור 
לרכוש  עוד  אפשרי  שלא  והעובדה  זה  בביטוח  המובהק 
ביטוחי סיעוד פרטיים ברובם המוחלט של המקרים, ראוי 
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עולם טכנולוגי שלם בהתאמה אישית
מערכת ניהול הלקוחות שמנהלת את כל המידע במקום אחד

יותר עסקאות יותר פגישותיותר לידים

עולם הבריאות

עלול  כאלה  פוליסות  וביטול  הפוליסות  על  לשמור  ונכון 
להוות פגיעה קשה במבוטחים. 

קיימת שונות גדולה במאפייני תיקי הביטוח בין החברות. 
הביטוחים  מהווים  ומנורה  הראל  הפניקס,  באיילון, 
מסך  בהתאמה  ו-42%   50%  ,56%  ,60% הקבוצתיים 
המשמשות  החברות  גם  הן  האחרונות  שלוש  הפרמיות. 
קופות  של  הקבוצתיים  הסיעוד  בביטוחי  כמבטחות 
החולים, אשר בהם מבוטחים כ-4.6 מיליון איש. לביטוחים 
אלה.  חברות  של  הפרמיות  להיקף  גדולה  תרומה  אלה 
כל  מסך   36% מהווים  הקבוצתיים  הסיעוד  ביטוחי  כך, 
במנורה   33% הפניקס,  של  והסיעוד  הבריאות  פרמיות 
ו-29% בהראל. בכלל ובמגדל, שאינן משמשות כמבטחות 
נמוכים  בהיקפים  פעילות  ואשר  אלה  סיעוד  בביטוחי 
הפרט  ביטוחי  קבוצתיים,  בריאות  בביטוחי  גם  יחסית 

מהווים כ-89% מסך הפרמיות. 
תיק ביטוחי בריאות פרט של הראל הוא הגדול ביותר עם 
הראל  ואחרי  שקלים  מיליארד  כ-1.9  של  פרמיות  היקף 
מעט  של  פרט  בריאות  פרמיות  היקף  עם  מגדל,  נמצאות 
למעלה מ-1 מיליארד שקלים, וכלל, עם 990 מיליון שקלים. 
שתקופת  והציפיה  פרט  בריאות  בביטוחי  הגידול  למרות 
בריאות  לביטוחי  בביקושים  לעלייה  תביא  הקורונה 
במערכת  והעומס  המצוקה  הרקע  על  בעיקר  פרטיים, 
הציבורית, גם השנה נרשמה ירידה רבה בהיקף המכירות 
ייתכן  נוספים,  גורמים  לצד  החברות.  שרשמו  החדשות 
מוצרים  של  היעלמותם  של  תוצאה  היא  זו  מגמה  שגם 
אישיות  תאונות  ביטוחי  כדוגמת  פרמיה  ועתירי  נפוצים 
החדשות  המכירות  היקף  קטן  הדו"ח  בשנת  וסיעוד. 
במונחי פרמיה משונתת )תפוקה( של שש חברות הביטוח 
ועמד  הקודמת  השנה  מול  אל   15% של  בשיעור  שנבחנו 
על כ-714 מיליון שקלים, כאשר כלל והראל מובילות עם 
167 מיליוני שקלים כל אחת. מדובר בהמשך  תפוקה של 
קטנו  כבר  בה  אשר   ,2020 בשנת  גם  שנרשמה  מגמה 

המכירות החדשות בכ-11% אל מול שנת 2019. אם נשווה 
נרשמה  שבה   ,2018 לשנת  החדשות  המכירות  היקף  את 
בירידה  מדובר  שקלים,  מיליארד  כ-1.2  של  שיא  תפוקת 

של כ-40% בארבע שנים בלבד. 
מוצרים  היצע  של  חשיבותו  על  מלמדים  אלה  נתונים 
ביטוחים,  של  הרבה  חשיבותם  על  ורחב,  מגוון  ופתרונות 
אישיות,  תאונות  וביטוחי  פרטיים  סיעוד  ביטוחי  כדוגמת 
ועל הצורך שחברות הביטוח יפתחו ויציעו מגוון רחב של 
מוצרים ופתרונות מותאמים וחדשניים. מבחינה זו, נדמה 
סוכני  בידי  החברות  שהותירו  המצומצם  הכלים  שארגז 
הביטוח, משפיע מאד על המשך הצמיחה והיכולת לרכוש 

קהלים חדשים ולהרחיב את היקף הביטוחים. 
הביטוח  בענף  המתרחשות  השונות  ולמגמות  לתמורות 
והעיקרי  המסורתי  ההפצה  ערוץ  על  ניכרת  השפעה 
שינויים  עם  להתמודד  נדרשים  אלה  הביטוח.  סוכני  של 
ורגולציה  רפורמות  הצרכניות,  ובהעדפות  בתפיסות 
משמעותית, מעבר לכלים טכנולוגיים ודיגיטליים, הפיכת 
ועם  מחיר  מוטי  "קומודיטי"  למוצרי  מהמוצרים  חלק 
מערכי  ובראשם  נוספים  הפצה  ערוצי  של  התפתחותם 
וצרכניים  פיננסיים  גופים  של  וכניסה  ישירים,  מכירות 
הביטוח  בענף  שרואים  גדול  לקוחות  בסיס  בעלי  אחרים 

כר פעילות פורה ורווחי בעבורם. 
שממשיכים  העמלה  בשיעורי  גם  ביטוי  לידי  בא  הדבר 
המשיך  הדו"ח  בשנת  כשגם  האחרונות,  בשנים  להישחק 
נוסף  באחוז  וירד  דומה  במגמה  לסוכנים  העמלות  שיעור 
ל-18.8% בממוצע. כלל ומגדל מציגות את שיעור העמלות 
הפניקס  ואילו  בהתאמה,  ו-24.5%   27%  - ביותר  הגבוה 
והראל את השיעור הנמוך ביותר - 12.7% ו-13% בהתאמה. 
אולם, למרות הכל, אין תחליף לסוכן ביטוח מקצועי ואיכותי 
להתאים  יודע  הלקוח,  של  והעדפותיו  צרכיו  את  המכיר 
ולעדכן אותם מעת  לו  בעבורו את הפתרונות המתאימים 
וסיעוד.  בריאות  ביטוחי  כמו  בתחומים  ובוודאי  לעת, 
משכך, האופק העתידי של סוכני הביטוח חיובי ואופטימי 
וקיומם הכרחי ומובטח, אולם אלה נדרשים להבין כי הם 
ולמצב  המשתנה  למציאות  עצמם  את  להתאים  חייבים 
והנכסים  הסיכונים  כמנהלי  מקצוע,  כאנשי  עצמם  את 
הפיננסיים של המבוטחים וכאנשי אמונם. לצד האתגרים 
המתעצמים, לסוכני הביטוח חשיבות גדולה ומקום מרכזי 
בענף הביטוח בכלל, ובענף ביטוחי הבריאות בפרט. שניים 
המקצועי  הידע  הם  הסוכנים  של  העיקריים  מהנכסים 
הרחב שלהם בתחום שבו ההבנה הצרכנית נמוכה וכמובן, 

בסיס הלקוחות ומערכות היחסים שלהם עימם. 
מבחינה זו, נכסים אלה יכולים להוות בסיס איתן לחיזוק 
בעיני  ומקומם  ערכם  הביטוח,  סוכני  של  מרכזיותם 

לקוחותיהם.  

הכותב הוא מומחה לביטוחי בריאות וסיעוד ובפיתוח 
שירותים ועסקים במערכת הבריאות הפרטית. מנכ"ל 

"אופק זהב" ומנהל שותף בחברת "עולם הבריאות"

   גבי נקבלי    



עולם טכנולוגי שלם בהתאמה אישית
מערכת ניהול הלקוחות שמנהלת את כל המידע במקום אחד

יותר עסקאות יותר פגישותיותר לידים



   תוכן שיווקי       
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MediWho עוקף למענכם את התורים
במצב רפואי מורכב אין לכם זמן מיותר להמתין בתורים. אתם צריכים גוף 

שמבין את זכויותיכם ויכול לשנות למענכם תנאים ולוחות זמנים  השירות של 
MediWho נותן מענה בדיוק לבעיות אלה

אין באמת כל חשיבות לשאלה באיזה ביטוח משלים אתם מחזיקים. שום 
ביטוח משלים לא ישנה את העובדה שהתורים בקופות החולים ארוכים, 
עם  להתייעץ  או  לראות  בדחיפות  צריכים  אתם  אם  ומייאשים.  מייגעים 
תיאלצו  עובר,  שהזמן  ככל  שמחמירה  רפואית  בעיה  בשל  מומחה  רופא 
בדיקות  צריכים  תור.  לכם  שיימצא  עד  לפחות  חודשים   4 להמתין  לרוב 
הדמייה CT או MRI? תיאלצו לחכות 7 חודשים לפחות, וגם אז 'יטרטרו' 
למדיי  רחוק  הסיכויים  שמרבית  למקום  מאוחרת  לילה  בשעת  אתכם 
MRI באופן ספציפי, בשל עלותה,  )דרך אגב, לבדיקת  ממקום מגוריכם 
אקרובטיקה  ותרגילי  מניפולציות  שלל  ולעשות  ממש  להתחנן  תצטרכו 
עד שתזכו בתור המיוחל(. נוסף על כך, הביטוח הפרטי אינו מכסה מצב 
בריאותי שיש לו היסטוריה רפואית קודמת. לפיכך, אם בזמן החתימה על 
הפוליסה הייתה לכם בעיה רפואית ידועה )סרטן, מחלה כרונית, פריצת 

דיסק וכו׳( – מוטב שלא תנסו אפילו לשכנע ש'מגיע לכם'...

 אבחון מהיר מציל חיים. נקודה. 
אין זמן לחכות חודשים

אביו של סוכן ביטוח ותיק לא ידע שמחלה אונקולוגית מתחוללת בגופו 
נשלח  הוא  המשפחה  רופא  אצל  שגרתית  בבדיקה  מספר.  חודשים  זה 
שלא  שכיוון  ידע  לא  הוא  לתומו,   .PET  CT לבדיקת  תור  לתאם  בעצמו 
ציין את רמת הדחיפות של הבדיקה, הוא ייאלץ להמתין עוד 3.5 חודשים 
לבדיקה. האירוע הרפואי והלחץ הנפשי שמגיע אתו מוטטו כמעט אותו 

ואת משפחתו.
היה זה בנו שהפנה אותו למוקד השירות של   MediWho בסט קר, ובתוך 
יומיים נקבע לו תור לבדיקה. לאחר שהגיע למכון בדיקות מתקדם הופנה 
בדחיפות לרופא מומחה. כעבור שלושה ימים אובחן מצבו כקריטי. כיוון 
שלא הייתה לו הרחבה לסל התרופות, מוקד השירות נרתם ונלחם למענו 

מול קופת החולים עד שלבסוף הוא קיבל אישור לתרופה ביולוגית.  
במקרה אחר, שחקן כדורגל במחלקת הנוער, כבן 18, נפצע בברך במהלך 
מבוטח  היה  שהשחקן  כיוון   .MRI לבדיקת  נשלח  כך  ובעקבות  משחק 
בקופת חולים ציבורית, התור שקבעו לו לביצוע הבדיקה היה רק כעבור 
4 חודשים. אין זה מתקבל על הדעת כי בשל הבעיות הקיימות במערכת 
ארבעה  במשך  תופת  כאבי  לסבול  הצעיר  השחקן  יצטרך  הבריאות, 
יכולת  בלי  מנוטרל  יהיה  אותו,  לבדוק  כלל  יואיל  שמישהו  עד  חודשים 
לנוע ומיותר לציין שלא יוכל לחזור לשגרת חייו ולמגרש וגם בשל כך עוד 
עלולים להיגרם לו שלל נזקים. כשפנה השחקן ל-MediWho בסט קר, 
בדחיפות  הופנה  ולאחריה   MRI בדיקת  עבר  כבר  בלבד  אחד  יום  בתוך 

לרופא מומחה, וזה קבע כי עליו לעבור ניתוח בברך. הרופא המנתח נבחר 
ביותר.  גבוהה  דירוג  ורמת  המלצות  בדיקת  תוך־כדי  יתרה,  בקפדנות 
הספורטאי  על  היה  שיקומו,  במסגרת  בהמשך,  כמובן.  הצליח,  הניתוח 
פרשה  כאן  כשגם  ממושכים,  פיסיותרפיה  טיפולי  סדרת  לעבור  הצעיר 
מהיר  באופן  וטיפלה  הספורטאי  על  חסותה  את  קר  בסט   MediWho

ומקצועי בכל הנדרש. 
אלו הן רק שתי דוגמאות קטנות המוכיחות שכשאנחנו נמצאים במצבים 
לנו,  שיעזור  מקצועי  לליווי  זקוקים  אנו  מורכבים,  או  קשים  בריאותיים 
ידאג ויקל עלינו; שידריך אותנו, מקצועית וכלכלית, בתוך המבוך המורכב 

של התהליך הרפואי.

  Mediwho בלי פרוטקציות ובלי טובות. לקוחות
בסט קר, הם אוטומטית לקוחות VIP בבריאות

MediWho בסט קר פיתחה מערכת שירות אישית, מקצועית וטכנולוגית 
אשר מציבה את הלקוח במקום גבוה מאוד מול קופות החולים, ביטוחי 
הבריאות הפרטיים ומול הביטוח הלאומי - אותם גופים עצומים שקשה 
קר  בסט   MediWho קצה.  כלקוח  איתם  להתמודד  אפשרי  בלתי  עד 

משנה סדרי עולם והופכת את לקוחותיה ל-VIP במערכת הבריאות.

מ-70%  ״למעלה  קר:  בסט   MediWho של  הבעלים  קופל,  מיקי 
בדיקות  קולונוסקופיה,   ,CT ,MRI הם:  צורכים  שהישראלים  מהבדיקות 
היריון והתפתחות הילד. המוצר שלנו הופך את הלקוח ל-VIP בבריאות. 
הוא שווה ערך לאותו אחד שאח שלו הוא רופא בבית חולים או אותה אחת 
שהיא קרובת משפחה של שר הבריאות. הוא בעצם הופך ביום בהיר אחד 
לפרסונל, ללקוח מובחר שמתייחסים אליו כמו לקוח שחייב לעבור חוויית 
שירות בבריאות. למדנו שבריאות היא מרכז החיים. אנחנו חייבים לנהל 
ולדעת שכל משפחה צריכה להכין את עצמה  את כלכלת בריאות הבית 

ליום, לא עלינו, שבו תזדקק לשירותיה וחסדיה של מערכת הבריאות.
"המשפחה שקשה לה יותר מכל היא משפחה שחווה משבר, כזה שמהווה 
ניהול אירוע רפואי  לנו שירות של  יש  מכה קשה ומשנה את אורך חייה. 
בישראל  המובילה  היועצת  המומחית,  בשיתוף  אותו  יצרנו  מורכב. 
ובעזרת הרפרנטים שלה אנו מציבים  ובעזרה  חני שפיס,  הגב'  בבריאות, 
את החולה במקום אחר בכל הנוגע לניתוח האירוע המורכב והיכולות שלו 
להגיע למקסימום מיצוי של הטיפול ולקבל את כל מה שמגיע לו. למעשה, 
אנו משיגים ללקוח את השירות הטוב ביותר שהוא יכול לקבל ממערכות 

הבריאות״.

מיקי קופל



סוכנות לביטוח בע"מ
מרכזת עבורכם ועבור לקוחותיכם פתרונות מגוונים, יצירתיים 

ומשתלמים באמצעות חתמי לוידס לביטוחי חבויות עבור קשת רחבה 
וכמעט אין סופית של מקצועות ועיסוקים 

כל הפתרונות לביטוחי החבויות במקום אחד! 
מוזמנים להצטרף אלינו וליהנות מפתרונות ביטוח ייחודים, ליווי מקצועי ושירות אדיב. 

הכל תחת קורת גג אחת

ONE STOP SHOP

צפו בסרטון <

hanni@ootb.co.il  |  051-5063080 - חני הדס מימון
igal@ootb.co.il  |  054-4999954 - יגאל סרי
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   עו"ד יניב גל   
״שלמה רשת מוסכים ושרותי דרך״ 

גאה להציג: אתר חברה חדש!

6448

הזמנת טיפול שנתי לרכב 
מבלי להגיע למוסך, כולל בקרה

של מפקח מטעם החברה 

קריאת שירות מהירה ודיגיטלית
למנויי שירותי הדרך והגרירה 

הזמנת מצבר עד הבית 

וזוהי רק ההתחלה… 

road.shlomo.co.il

רגולציה

במסמכי  רואה  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  רשות 
הרישיון  בעל  של  הראווה"  "חלון  מעין  ההנמקה 
תוך־כדי  זאת,  ללקוחותיו.  המלצה  לתת  בבואו 
השיקולים  את  לשקול  דין  פי  על  חובותיו  יישום 
עם  עניינים  מניגוד  ולהימנע  הלקוח  בעיני  הנכונים 

טובתו של בעל הרישיון.
וכללים  פורמטים  קובע  ההנמקה  מסמך  חוזר 
כל  מתן  בעת  הנמקה  מסמכי  של  ומילוי  לעריכה 
המלצה לפעולה לגבי מוצרים פנסיוניים, כאשר סיווג 
השירות שבגינו ניתנה ללקוח המלצת בעל הרישיון 
קובע את חלופת התיעוד שאותו יש לספק ללקוח. 
על  להקפיד  חשוב  ההשוואה  טבלאות  מילוי  בעת 
לסיווג  בהתאם  עוקבות  בשורות  המוצרים  רישום 
שאז  לניוד,  בהמלצה  למעט  הפנסיוניים;  המוצרים 

יירשם המוצר הקיים ומתחתיו המוצר המוצע.
ההשוואה,  טבלאות  במילוי  הוא  החשיבות  עיקר 
כך שהכתוב ישקף את ההמלצה המתאימה ביותר 

והשיקולים  נדרשת אותה פעולה  וכן מדוע  פעולה, 
העומדים בבסיסה )מצד הלקוח או מצד הסוכן, לפי 

העניין(.
מסמך  לכל  להתווסף  יכול  השיחה"  "סיכום   
הנמקה היכן שנדרשת הנמקה מלאה או ממוקדת, 
)אך  הבהרות  וכמתן  העיקריים  לשיקולים  כצרופה 
על  ונוסף  כדין(,  הנמקה  נדרשת  אם  במקום  לא 

עמוד מאפייני הלקוח. 
נדרש  זמני"  "ריסק  להסדר  עמית  בהצטרפות   
הביטוח,  תקופת  בכל  ההסדר  עלות  את  לציין 
הסבר קצר על מהותו, וכן ציון בדבר פגיעה ביתרת 
לסיום  עד  הזמן  ופרק  במוצר,  הצבור  החיסכון 

ההסדר ואפשירות הארכתו.

הכותב הוא ראש התחום המסחרי ושותף במשרד 
עו"ד קן-דרור, הראל ושות', ויועמ"ש לשכת 

היועצים הפנסיוניים בישראל )ע"ר(

שיקולים  רישום  דרך  ומטרותיו  הלקוח  לצורכי 
לעמית  בהתייחס  הן   - חופשי(  )מלל  עיקריים 
נשוא  המסוים  המוצר  לפי  הן  האינדיבידואלי, 

המלצתו של בעל הרישיון:

כללים לניסוח מסמך 'סיכום שיחה':
לאופן  כלשהם  מתאר  קווי  או  אחיד  נוסח  אין   
עריכת מסמך סיכום השיחה, ואפשר לערוך מסמך 
)ככל  ומוצרים  פעולות  מספר  בשל  שיחה  סיכום 

שמדובר בפעולה מתאימה(.
את  השיחה  סיכום  במסמך  לכלול  חובה   
הרישיון  בעל  בפני  שעמדו  העיקריים  השיקולים 

במתן ההמלצה, וכן תיאור מפורט של ההמלצה.
שלא  שיחה  סיכום  במסמך  מדובר  שבו  במקרה   
 – לקוח  בבקשת  אלא  הרישיון  בעל  המלצת  אגב 
חובה עדיין לפרט במסמך את המשמעויות שבאותה 

מסמכי ההנמקה הם חלון הראווה של בעל הרישיון  מילוי נכון של טבלאות ההשוואה 
הוא הסוד למתן המלצה מתאימה

חלופות למסמכי הנמקה - 
סקירת מצבי המלצה

שימורמשיכהניודפעולה/שינויהצטרפותאירוע / סוג 

הנמקה מלא

מצב ברירת מחדל, או בשל 
בקשת לקוח.

)1( מצב ברירת מחדל. 
)2( ביחס למוצר קיים, ללא שניתן 

בעבר מסמך הנמקה מלא. 
)3( לבקשת הלקוח.

מצב ברירת מחדל, או בשל 
בקשת לקוח.

)1( משיכה שלא כדין מעל 
 .₪ 50,000

)2( לבקשת הלקוח.

מצב ברירת מחדל, או בשל 
בקשת לקוח.

הנמקה ממוקד

)1( קרן השתלמות. 
)2( קופת גמל להשקעה.

)3( אכ"ע )לבד( דרך מטריה 
ביטוחית.

ביחס למוצר קיים מסוים באותו גוף 
מוסדי בלבד, ובלבד שלא מדובר 
בבעל רישיון חדש )שמעולם לא 

מסר מסמך הנמקה מלא ללקוח, 
לרבות דרך בעל רישיון אחר העובד 

עמו(.

)1( קרן השתלמות. 
)2( קופת גמל להשקעה. 

*נדרש שיקול דעת אם רצוי 
מסמך הנמקה מלא והפקת 

דו"ח מסלקה.

משיכה שלא כדין עד 50,000 
₪ )כולל פירוט הקנס והסבר 
לגבי הפחתת יתרה וקצבה(.

)1( ביטול החלטת ניוד קרן 
השתלמות. 

)2( ביטול החלטת ניוד קופת 
גמל להשקעה. 

)3( ביטול של ניוד בין מסלולים.

סיכום שיחה

צירוף לריסק זמני במוצר קיים. 
במקרה זה יש לפרט עלות 

ותנאים.

)1( מעבר בין מעסיקים )קבלת 
בעלות, טיפול בפיצויים בעת עזיבה(. 

)2( הנחה בדמי ניהול 
)3( הגדלת הפקדות במוצר קיים. 

)4( שינויי הפקדות או תמהיל בקופת 
גמל להשקעה, או בין מספר קופות.

)1( משיכה שאיננה משיכה ---
שלא כדין. 

)2( משיכה בתנאי מסכנות. 
)3( ביטול בקשת משיכה או 

פדיון.

---



״שלמה רשת מוסכים ושרותי דרך״ 
גאה להציג: אתר חברה חדש!

6448

הזמנת טיפול שנתי לרכב 
מבלי להגיע למוסך, כולל בקרה

של מפקח מטעם החברה 

קריאת שירות מהירה ודיגיטלית
למנויי שירותי הדרך והגרירה 

הזמנת מצבר עד הבית 

וזוהי רק ההתחלה… 

road.shlomo.co.il
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הפורום  פרסם   2020 בתחילת  הקורונה  מגפת  פרוץ  עם 
של  אפשריות  השפעות  של  רשימה  העולמי  הכלכלי 
 מגפה על הטכנולוגיה שאנחנו משתמשים בה ביום-יום1.

כנכונות,  התבררו  ככולן  רובן  אשר  אלו,  השפעות  מבין   
שוק  על  המגפה  השפעת  היא  ביותר  המשמעותית 

הרכישות האינטרנטיות והטלפוניות. 
הפורום הכלכלי צדק בהערכתו כי המגפה תגרום לתאוצה 
בשימוש ברכישות מרחוק ואכן, אפשר לראות כי בשנתיים 
האחרונות כמות הרכישות המקוונות והטלפוניות זינקה. 

והוא נדרש, כשאר  זו לא פסחה על עולם הביטוח  מגמה 
הפערים  את  להדביק  יותר,  ה"מסורתיים"  השווקים 
שהלכו והעמיקו ונאלץ להתאים את עצמו לסביבת עבודה 
מול  פנים  ולא  מרחוק  מתבצעות  המכירות  עיקר  שבה 
פנים. דוגמה מעניינת להתאמה זו אפשר לראות בשכלול 
מסוכנויות  וחלק  הביטוח  חברות  באתרי  הלקוח  חווית 
תהליכי  מגוון,  מידע  הכוללים  אישיים  באזורים  הביטוח, 

רכישה וצירוף דיגיטליים ועוד2. 
רבים,  יתרונות  בחובה  טומנת  אשר  זו,  שמגמה  ספק  אין 
עשויה לגרור עמה כמה סכנות בעבור אוכלוסיות רגישות 
המבוגרים,  אוכלוסיית  במיוחד  בולטת  ביניהן  יותר, 
לרכוש  אפשר  שבה  לקלות  "כקורבן"  ליפול  העשויות 
וזאת באמצעות כמה  יקרים, בהם מוצרי ביטוח,  מוצרים 

נקישות על מקלדת המחשב. 
בית  על  פסחה  לא  המבוגרת  האוכלוסייה  של  החולשה 
שמהעובדות  דין  פסק  ניתן  האחרונה  ובעת  המשפט 
המתוארות בו עולה כי מבוטח בן 80, שאינו בקו הבריאות 
רכב.  ביטוח  פוליסת  ביטוח  מסוכן  רכש  נכה,  ומוגדר 
פוליסה זו הוגבלה לנהג בלבד )"פוליסת נהג נקוב בלבד"( 
ומשכן הייתה זולה מהקודמת שלפיה כל נהג בן 40 ומעלה 
יכול היה לנהוג. רצה הגורל ובנו של המבוטח, בן 41, היה 

מעורב בתאונה וחברת הביטוח סירבה לשלם. בשל סירוב 
סוכן  ונגד  הביטוח  חברת  נגד  תביעה  המבוטח  הגיש  זה 
הביטוח ובה נטען, בין היתר, כי על אף אמירות המבוטח 
ולפיהן בנו נוהג ברכבו, נציגת הסוכן מכרה לו פוליסת נהג 

נקוב. 
כי  וקבע  המבוטח  של  טענתו  את  קיבל  המשפט  בית 
מנת  על  שביכולתה  כל  עשתה  הביטוח  סוכן  נציגת 
הצעתה  כאשר  מטעמה,  כמבוטח  התובע  את  להשאיר 
נועדה להוזיל באופן מיידי את הביטוח, אולם בפועל לא 
הייתה הוזלה, אלא דאגה להשארתו כמבוטח, ממניעים 
כי  הנציגה  את  עדכן  המבוטח  שכן  כלכליים,  אישיים 
שאינו  ביטוחי  מוצר  במכירת  מדובר  ברכב.  נוהגים  בניו 
בעניין  המשפט  בית  הנהיגה.  ואופן  למבוטח  מתאים 
עם  ולחוד  ביחד  יישא  הביטוח  סוכן  כי  לבסוף  פסק  זה 
המבטחת ב-80% מהנזק שנגרם למבוטח בתאונה שבה 

היה מעורב בנו. 
לרכישת  הנוגע  בכל  המבוגרת  לאוכלוסייה  זה  חשש 
אלא  המשפט  בית  כותלי  בין  רק  נשאר  לא  ביטוח  מוצרי 
ב-2  הביטוח  על  הפיקוח  שפרסם  חוזר  עם  מתכתב  גם 
ממש  אלה  בימים  לתוקפו  להיכנס  ועתיד   2022 בינואר 
לביטוח  צירוף  חוזר  את  המתקן  זה,  חוזר   .)02.07.2022(
)חוזר ביטוח 2022-1-1(, מדגיש כי אחת מתכליות רשות 
השקיפות  את  להגביר  היא  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק 
וההוגנות בעת הליך הצירוף לביטוח. כך, במסגרת עבודת 
שקיפות זו, מטילה הרשות הוראות המחייבות כי הצירוף 
לביטוח של אזרחים ותיקים יבוצע באמצעות נציגי שירות 
שיוכשרו לטיפול באוכלוסייה זו. נוסף על כך נקבע כי הליך 
המכירה ייעשה בשלבים וזאת כדי להבטיח שהצירוף של 
מצדם  דעת  גמירת  לאחר  יהיה  הוותיקים  האזרחים 

להצטרף לביטוח. 

התחזקות התלות בטכנולוגיה עכשווית בעקבות המגפה מצריכה מתן יחס מיוחד 
לבני הגיל השלישי  תיקון לחוזר הצירוף לביטוח הוא צעד חשוב מאוד לפיתוח 

חקיקה בתחום 'דיני הזיקנה'

"המזדקנים הטכנולוגיים" - 'דיני זיקנה' 
בעולם החדש

   עו"ד שלומי הדר   

(1) www.weforum.org/agenda/2020/04/10-technology-trends-coronavirus-covid19-pandemic-robotics-telehealth/ 

(2) www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001400159 
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רגולציה ומשפט

אימוץ 'דיני זיקנה'
השלישי  הגיל  בני  את  רואה  לעיל  הנזכר  החוזר  אמנם, 
)67 ומעלה( כמי שלשם גמירות דעתם יש צורך בפעולות 
נוספות שיחזקו זאת ואולם, לא נוכל להתעלם מכך שעם 
בני הגיל הזה נמנים היום מנכ"לים של חברות ציבוריות 
מובילות, טובי המוחות במשק, בעלי ניסיון רב בתחומים 
רבים, מנהיגים ועוד כדי ללמד כי קבוצת הגיל הזו אינה 
נמוכים  יכולות  או  כישורים  בעלת  גיל  קבוצת  בבחינת 
באופן בולט מקבוצות גיל צעירות יותר. עם זאת, קביעת 
האוכלוסייה  לחלוקת  נוחה  דרך  מהווה  השלישי  הגיל 
רבים  אנשים  נמצאים  זו  גיל  שבקבוצת  הנחה  תחת 
יותר הזקוקים לסיוע לשם קבלת החלטה מושכלת, לא 
הבחירה  או  שההחלטה  שיתכן  למוצרים  ביחס  שכן  כל 
אותה  בעבור  מהותית  או  גורלית  להיות  עשויה  בהם 

אוכלוסייה. 
הקורונה  מגפת  שדווקא  כך  על  הדעת  את  לתת  יש  עוד 
האיצה ואילצה קבוצת גיל זו להיחשף למערכות טכנולוגיות 
מגוונות, החל משיחות זום משפחתיות, דרך חוגי העשרה, 
מקוונות,  עתה  שנהיו  נוספות  רבות  ופעולות  הרצאות 
לרבות צרכנות דיגיטלית שהפכה לנחלת חלק מבתי האב 
בגילים אלו וזאת כדי לצמצם את הסיכון שביציאה מהבית 
מצדיקה  זו  מציאות  מדבקים.  לנגיפים  חלילה  ובחשיפה 
כיום גם שימוש בכלים טכנולוגיים מגוונים כדי להגביר את 

הנגשת המידע והשירותים לאוכלוסייה זאת. 
לעניין זה נדמה כי אם נאמץ לעולם המשפט והרגולציה 
תחום חדש תחת השם "דיני זיקנה", יהיה זה נכון לאמץ 

באותה נשימה גם את עקרון חוק ה-GDPR של האיחוד 
האירופי מתחום הגנת הפרטיות, שקרא לעיצוב הפרטיות 
)Privacy by Design(. על פי גישה זו, שאיננה בגדר חובה 
בחקיקה הישראלית )אם כי זכתה להמלצת רשות הגנת 
הפרטיות(, ההתייחסות להגנת הפרטיות צריכה להיעשות 
בכל שלבי ההתפתחות של העסק מבניית מערכת מחשוב 
למידע, התייחסות מתאימה  הגישה  דרכי  לאחסון מידע 
רכישת  או  במכירה  מסחריים,  בהסכמים  זו  לסוגיה 

פעילויות, העברת שליטה ואחריות, כתיבת נהלים ועוד. 
היתר,  בין  הם,  לפרטיות"  ה"עיצוב  גישת  של  יתרונותיה 
במזעור סיכוני פרטיות ובניית אמון, זיהוי בעיות עתידיות 

והגדלת המודעות בקרב המעורבים בעסק. 
החשיפה  לצמצום  גם  ממילא  מביאה  המחויבויות  הכרת 
מול  העסק  בתדמית  ולפגיעה  ולתביעות  לסנקציות 
שעליהם  הזיקנה'  ל'דיני  זה  כלל  נאמץ  אם  הלקוחות. 
הכרזנו כעת, כי אז נכון וראוי יהיה לענף הביטוח להטמיע 
השלישי,  הגיל  אוכלוסיית  לגבי  וכללים  נהלים  ולהשריש 
חברות  ביטוח,  )סוכנויות  תאגידים  הקמת  משלב  החל 
פינטק ועוד( דרך כל שרשרת תהליכי העבודה וזאת כחלק 
מתפישה הרואה בבני הגיל השלישי כאלה אשר יש בכוחם 
מלבד  זאת  בהם,  הקשורים  רבים  לענפים  דלת  לפתוח 
להתאים  שיכולים  המוצרים  ומגוון  המיוחדים  הצרכים 

לציבור חשוב זה. 

הכותב הוא שותף במשרד ג'ון גבע-הדר עורכי דין 
ומגשרים
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   עו"ד רועי גאליס   

הזווית המשפטית

תביעת שיבוב 
פגיעת  מסוג  תאונה  אירעה   2018 בנובמבר   9 ביום 
נהג מאחור ברכב  חזית-אחור, שבה פגע רכבו של 
)בהתאמה:  לביטוח  חברה  איילון  אצל  שבוטח 
לזכותה  טענה  המבטחת  "המבטחת"(.  "תאונה", 
הפוגע,  מהנהג  שקלים   16,210 בסך  נזקים  לשיבוב 
איי.די.  נגד המבטחת שלו,  ג'  צד  פנה בהודעת  וזה 
על הסרת  הודיעה מצדה  לביטוח, אשר  איי חברה 
הביטוח בנסיבות שיתוארו להלן, כאשר כבר בפתח 
הדיון הוסכם כי נוכח העולה מסרטון שהוצג, אין כל 

מחלוקת באחריות או בנזק. 
שלא  כזו  היתה  הנתבע  לרכב  הביטוח  פוליסת 
לאחר  אלא  הצעיר,  גילו  עקב  הנהג  את  כיסתה 
אפשר  שאותה  הפוליסה,  של  הרחבה  הפעלת 
לא  בפועל  מסרון.  בשליחת  הצורך  לפי  להפעיל 
לאחר  אלא  התאונה  ביום  ההרחבה  הופעלה 
כי "תירשם  שהתרחשה. עוד הסכימו שני הצדדים 
רכישת  לפני  כמוסכמה העובדה שהתאונה אירעה 
הזדמנויות  במספר  התאונה  ושלאחר  ההרחבה, 
לאחר  אירעה  התאונה  ולפיו  כוזב,  מידע  נמסר 
לעניין  שבעובדה,  אלה  הסכמות  תחת  הרכישה". 
האחריות, הנזק ונסיבות הפעלת ההרחבה והדיווח 
בכתב.  סיכומים  הצדדים  הגישו  התאונה  על 
 ,5325/19 בדנ"א  פסק-הדין  ניתן  שבינתיים  אלא 
5326/19 הכשרה חברה לביטוח בע"מ ואח' נ' אבי 
פיקאלי ואח' )"פיקאלי הנוסף"(, ובעקבותיו הגישו 

שני הצדדים סיכומי השלמה. 

נהג חייל 
הנהג טען כי מאחר שהיה חייל בשירות חובה, היה 
אביו מפעיל את ההרחבה רק בסופי השבוע שבהם 
שקלים   33 של  בעלות  מדובר  לביתו.  מגיע  היה 
בשום  לחסוך  ניסיון  היה  שלא  כך  ביטוח,  ימי  ל-4 
סופשבוע נתון. בבוקר התאונה, עם זאת, טען הנהג, 
סבר  הנהג  ואילו  ההרחבה  את  להפעיל  האב  שכח 
טענות  לגבי  לדרכו.  יצא  ולכן  הופעלה  שההרחבה 
היתה  לא  גם  אך  הסכמות,  הושגו  לא  אמנם  אלה 

על  שבה  המבטחת  ואילו  להפעלה;  הניתנות 
בעניין  פסקי-הדין  כי  קבע  המשפט  בית  טענותיה. 
פיקאלי )הן הראשון, הן הנוסף( הותירו פתח היכול 
זה,  בתיק  שלישי  לצד  ההודעה  את  לקבל  לאפשר 
נוכח נסיבותיו המסוימות של חוזה הביטוח במקרה 
זה, שאינו דומה לזה שהיה בעניינו של מר פיקאלי. 
והנתבע לאחר התאונה  אלא שהתנהלות המבוטח 
אינה מאפשרת לעשות כן, מנימוקים של דיווח כוזב 

וסיכול בירור חבות.
אמת  והמבוטח  הנהג  דיווחו  אילו  כי  נקבע  עוד 
נוטה  היה  המשפט  ובית  שיתכן  הרי  מלכתחילה, 
וזאת  הפעלתה,  אי  חרף  חלה,  שהפוליסה  לקביעה 
בנסיבות המסוימות של מקרה זה. אלא שאין חולק 
שהדיווח לא היה אמת. ואולם, נקבע כי אי אמירת 
אמת לאחר מעשה אינה הופכת את השימוש ברכב 
בלא כיסוי פעיל למעשה מרמה, שכן מדובר בנקודת 
זמן אחרת לחלוטין. עם זאת, חברת ביטוח רשאית 
שלא להעניק כיסוי ביטוחי במקרה שבו נעשה דיווח 
כוזב כלפיה במטרה להונות אותה, ודבר זה נכון וחל 
ללא קשר לשאלות של גיל נהג או הפעלת הרחבה 
כללי,  באופן  אמת  באמירת  מחויב  אדם  לפוליסה. 
מבטם  ונקודת  ספציפי,  באופן  הביטוח  דיני  ומכוח 
כיסוי,  אין  כי  והנהג  המבוטח  של  הסובייקטיבית 
היתה  שמטרתו  לכזה  הכוזב  הדיווח  את  הופכת 

הוצאת כספים שלא כדין מהמבטחת. 

סיכום והכרעת בית המשפט 
בסיכומו של דבר נקבע כי נמסר דיווח כוזב שמטרתו 
הוצאת כספים בתרמית מהמבטחת והתוצאה היא 
שלישי  לצד  ההודעה  ואילו  מתקבלת  שהתביעה 
סך  למבטחת  לשלם  הנהג  חיוב  תוך־כדי  נדחית, 
של 16,210 שקלים בתוספת אגרת התביעה ושכ"ט 

עו"ד בסך 2,845 שקלים.
תא"מ )כפ"ס( 15666-06-19 איילון חברה לביטוח 

בע"מ נ' ' הוא המודיע )פורסם ביום 7.4.22(. 

הכותב הוא שותף במשרד עו"ד בן חיים, כהן, 
גאליס, ומתמחה בליטיגציה וביטוח

גרסה נוגדת, ועל כן הסכים בית המשפט לקבלן. 
עוד טען הנהג כי לא היתה כל כוונת זדון או מרמה 
התאונה,  לאחר  אמנם,  הופעלה,  ההרחבה  כאשר 
אלא רצון להמשיך ולהשתמש ברכב גם ל-4 הימים 
כי  עצמו,  הכוזב  הדיווח  אף  טען,  כן,  כמו  הבאים. 
התאונה ארעה לאחר שהופעלה ההרחבה - לא בא 
מכוונת זדון או מרמה אלא מחמת בורותו של האב, 
שלא ידע כי על־פי ההלכה הפסוקה )כפי שהיתה אז: 
פיקאלי  אבי   9849/17 רע"א  פיקאלי,  בעניין  פסה"ד 
"פיקאלי  להלן:   - בע"מ  לביטוח  חברה  הכשרה  נ. 
הראשון"(, הכיסוי אמור לחול על־פי נסיבות האמת, 
דהיינו: הנהיגה החד-פעמית של הנהג הנתבע, עקב 
שכחה, ומקום שבו עשה האב, המבוטח, כל המצופה 
להפעלה  אפשרית  הרחבה  רכישת  ובפועל  ממנו, 
החודשים  לאורך  שבוצע  כפי  בה  שגרתי  ושימוש 
שקדמו ליום האירוע. למעשה, הנהג טען כי המבטחת 
היא שהכשילה את אביו וגרמה לו למסור דיווח כוזב, 
לאחר שהציבה בפניו מצג כאילו אין כיסוי לפוליסה 

אם התאונה אירעה לפני ההרחבה. 

טענות המבטחת
פיקאלי  בעניין  פסה"ד  גם  כי  טענה  המבטחת 
הראשון אינו מסייע לנהג, שכן העיקר כאן הוא בכך 
התאונה  כי  בגרסתו  ושדבק  כוזב,  דיווח  שנמסר 
ישיבת  לפתח  עד  ההרחבה,  הפעלת  לאחר  ארעה 
לעיל.  שתוארה  ההסכמה  הושגה  אז  ההוכחות, 
הכוזב  הדיווח  שברקע  לתום-לב  הטענות  לפיכך, 
הדיווח  שעצם  תוך  אסור,  חזית  הרחבת  אלא  אינן 
הרוב  דעת  לפי  ואפילו  מרמה,  על  מלמד  הכוזב 
בפיקאלי הראשון )שהפכה לדעת המיעוט בפיקאלי 

הנוסף( אין הפוליסה מכסה מקרי מרמה. 

דיווח כוזב וסיכול בירור חבות
הנוסף  פיקאלי  בעניין  פסק-הדין  ניתן  הזה  בשלב 
ההלכה:  שינוי  לנוכח  טיעוניהם  השלימו  והצדדים 
כי מקרה פיקאלי שונה בעליל, שכן שם  הנהג טען 
הרחבות  בלא  גיל,  הגבלת  עם  פוליסה  רק  נרכשה 

ביה"מ קבע כי אי אמירת אמת לאחר מעשה אינה הופכת אוטומטית את השימוש ברכב 
בלא כיסוי פעיל למעשה מרמה  עם זאת, הנהג הפוגע חויב במלוא הנזק שנגרם 

לא כל אי אמירת אמת היא מעשה מרמה 



גמל אלטרנטיבי 
מהעתיד
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בהתאם לתנאי רשות שוק ההון, כדי לזכות ברישיון פנסיוני 
על המועמד לעבור בהצלחה את בחינות רשות שוק ההון 
וכן עליו לעבור שישה חודשים של  לניירות ערך  והרשות 

התמחות נאותה.

מהי התמחות נאותה? 
עד לאחרונה לא הגדירה רשות שוק ההון באופן ברור את 
הגדיר  מאמן  או  גוף  וכל  נאותה  התמחות  מהי  הכללים 
ההתמחות.  במהלך  נהג  הוא  שבהם  הכללים  את  לעצמו 
רק השנה קבעה רשות שוק ההון את הכללים הבסיסיים 
תחשב  שהתמחות  כדי  המתמחה  לקיים  צריך  שאותם 
שעות  ב-60  עמידה  התנאים:  בין  נאותה.  להתמחות 
הכרת  הרישיון,  בעל  עם  לפגישות  התלוות  הדרכה, 

החוזרים והתקנות שפרסמה הרשות ועוד.
שוטפת"  "התמחות  המשך  המחייבות  תקנות  היעדר 
המשך  שבו  מצב  אחד  מצד  יצר  הרישיון  תקופת  לאורך 
של  ברצונו  תלוי  העבודה  שנות  לאורך  ההתמקצעות 
הכשרה  המייצרים  במוסדות  מחסור  שני  ומצד  הסוכן, 

שוטפת לבעלי הרישיון. 
במאמר זה נציג, באמצעות מקרה מבחן, את הערך המוסף 
שהתמקצעות הסוכן יכולה להוביל בזכותו לגיוס לקוחות 

וכמובן להגדלת הרווחיות.

איך חסכנו ליעקב חצי מיליון שקלים בתשלומי מס
לפני כחודש הגיע אלי סוכן להתייעץ לגבי תיק של לקוח 
בשם יעקב. היו ליעקב )שם בדוי( מעל לשני מיליון שקלים 
ניהול  דמי  הוא שילם  ביטוח מנהלים, שעליהם  בפוליסת 
של 0.7%. ביום רגיל היה הסוכן מנייד את הכספים למוצר 
פנסיוני אחר תוך־כדי כדי שיח על דמי ניהול או תשואות. 

יעקב עלו כמה שאלות  אבל אחרי שישבנו על התיק של 
שנדרש לתת להם מענה:

 מדוע לקוח בן 72 לא מקבל עדיין קצבה?
 אם הוא לא מתכנן לקבל קצבה - מה ברצונו לעשות עם 

הכספים?
מה  פיצויים.  כספי  שקלים  אלף   900 הלקוח  לרשות   

מעמדם?

את התשובות לשאלות אי אפשר כמובן לקבל מהמסלקה 
ובהם  נוספים  מסמכים  מהלקוח  וביקשנו  הפנסיונית 
אותו  והזמנו  קודמים  עבודה  ממקומות   161 טופסי 

למשרדי קוואליטי כדי לדון באפשרויות.
שנתית  הכנסה  לו  יש  כעצמאי,  עובד  שהלקוח  מתברר 
גבוהה ואין לו כיום צורך בקצבה. בסיום עבודה הוא משך 
כספי פיצויים בפטור והשאיר את כספי הפיצויים החייבים 
ממנו  שצעירה  לאשתו  אותם  להוריש  במטרה  בפוליסה 

בעשר שנים. 
שני דברים נוספים שלמדנו במהלך הפגישה היו שהלקוח 
פחות  לא  אוהב  שהוא  דבר־מה  יש  ושאם  הלוואה  צריך 

מאשר את אשתו הרי זה לשלם כמה שפחות מס הכנסה.
כדי  התכנסנו  הלקוח,  אודות  על  הללו  הנתונים  כל  עם 
לבחון את הפתרון הטוב ביותר, פתרון שיחסוך בתשלומי 

המס ויקנה ללקוח את ההלוואה הטובה ביותר בעבורו.
המיסוי  כללי  דורית,  בין  בהעברה  הבנה  דרש  זה  פתרון 
הביטוח  חברות  שנותנים  ההלוואה  ואפשרויות  בפרישה 

ובתי ההשקעות.

 מצב קיים: 
ניוד הכספים למוצר פנסיוני אחר

 30% עד  הלוואה  לקחת  יכול  היה  הלקוח  הקיים  במצב 
מכספי התגמולים. במקרה מוות תקבל בת הזוג את כספי 
החייבים  הפיצויים  כספי  ואילו  ממס  בפטור  התגמולים 
יועברו לבת הזוג בהתאם למס השולי של המנוח ותשלום 

המס עליהם עשוי להגיע ל-50%.

סוכנים רבים רואים בתהליך הלמידה תנאי סף להוצאת הרישיון ומתעלמים 
מהתרומה של המקצועיות לשיפור הערכים המוספים שהם מביאים לפגישות 

ולהגדלת הרווחיות

מקצועיות תורמת לשיפור ביצועים

   נדב טסלר   

פיצוייםתגמולים

900 אלף ₪ 1.3 מיליון ₪ סכום קיים

עד 30% כ-390 אלף ₪ הלוואה

900 אלף ₪ חייב במס 0סכומים נזילים 

כ-450 אש"ח 1.3 מיליון ₪ תשלום במקרה מוות
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 פתרון מוצע: 
קבלת קצבה והיוון כספים פטורים

את  להקטין  הייתה  המטרה  המוצע  הפתרון  במסגרת 
המיסוי על כספי הפיצויים, להבטיח קבלת קצבה גם לבת 

הזוג בעתיד וקבלת הלוואה כיום בתנאים הטובים ביותר.
קרן  אל  מהפוליסה  הפיצויים  כספי  את  ניידנו  כך  לצורך 
אינו  עצמו  הלקוח  כזכור,  מיידית.  קצבה  לקבלת  פנסיה 
לנו לבצע  זקוק לקצבה, אבל עצם קבלת הקצבה אפשר 
קיבוע זכויות ולנצל את יתרת ההון הפטורה להיוון פטור 

היום ובעתיד.
בשיעור  הזוג  לבת  תשלום  כלל  שנבחר  הפרישה  מסלול 
של 100% כאשר במקרה מוות הקצבה תהיה פטורה ממס 

בידי בת הזוג.

פיצוייםתגמולים

900 אלף ₪ 1.3 מיליון ₪ סכום קיים

כ-700 אלף ₪ הלוואה

700 אלף ₪ פטור ממססכומים נזילים 

קצבה של כ-4,600 ₪ 1.3 מיליון ₪ תשלום במקרה מוות
פטור ממס

 

לאחר קבלת אישורי מס הכנסה, נמשכו כספי התגמולים 
נזילים  ככספים  והופקדו  ממס  לפטור  בהתאם  כהיוון 
לפוליסת חיסכון. היותם של הכספים נזילים אפשר קבלת 
מכספי  הלוואה  מאשר  יותר  טובים  בתנאים  הלוואה 
התגמולים. בעתיד, בשנת 2025, כאשר הפטור הנוסף יגדל, 

תתאפשר משיכה נוספת של כספים מכספי התגמולים.
הלוואה  נלקחה  בקופה  שנשארו  התגמולים  כספי  מיתר 

נוספת בשיעור של 30%.

בשורה התחתונה
בשימור  להיתקל  שעשוי  רגיל,  ניוד  לתהליך  בניגוד 
שהוצג  הכולל  הפתרון  הביטוח,  חברת  מצד  אגרסיבי 
בפני הלקוח רתם אותו לישום ההמלצות ומנע כל שימור 
עתידי. כמובן שגם בצד ההכנסות, העבודה שנמשכה על 
הפרישה  תהליך  באמצעות  תוגמלה  חודשים  מספר  פני 
קופת  אל  והניוד  החיסכון  לפוליסת  ההפקדה  המיידית, 
הגמל. מיותר לציין שאותו לקוח הופתע מהפתרון היצירתי 

שנתן לו מענה מצוין. 

הכותב הוא סמנכ"ל מקצועי, קוואליטי סוכנות לביטוח 
פנסיוני
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נתקלו  שבו  ליום  שנים   43 ציינתי  האחרון  בחודש 
אנשי  "דרושים  במודעה:  הראשונה  בפעם  עיניי 
הֶמרסי  בנהר  מאז  זרמו  רבים  מים  מכירות". 

בליברפול ובנהר הירדן. 
הללו  בשנים  רבות  השתנו  הרווח  ומוקדי  הדגשים 

עד לבלי הכר.  
הביטוח  בעולם  המסורתיים  מהתחומים  כמה 
מכירות  לביצוע  הכדאיות  ממפת  לחלוטין  נעלמו 
חלקם  לגמרי,  חדשים  תחומים  צצו  ובמקומם 

כדאיים יותר וחלקם פחות. 
אפשר היום לחלק את העוגה העיקרית של הביטוח 
בין סוכני סיכונים, פנסיוני וניהול כספים פנסיוניים 

וכספים פנויים. 
וכספים  פנסיוניים  כספים  )ניהול  האחרון  התחום 
שלנו  לתודעה  נכנס  הוא  יחסית.  חדש  הוא  פנויים( 
בשנים  בסך־הכל.  בכר(  )ועדת  שנה  כ-15  לפני 
משני  למעלה   - הסוכנים  מרבית  חששו  הראשונות 
החדש  לתחום  להיכנס   - דיוק  ליתר  מהם  שלישים 
והבלתי מוכר. עם זאת, היום לא מדובר עוד במותרות 

אלא בהכרח קיומי של ממש לפרנסת הסוכן. 
2008 בבורסות  המפולת הדרמטית שארעה בשנת 
ההון  בשוק  גם  חזקה  טלטלה  יצרה  העולם 
זמן  אך  שנכנסו  הסוכנים  מבין  רבים  הישראלי. 
בתחום  בעיקר  ההשקעות,  לתחום  כן  לפני  קצר 
ניוד קופות גמל והשתלמות, החליטו אז לסגת צעד 
אחד לאחור ולהמתין. "אני לא מבין בכספים", היה 

אחת  לא  מפיהם  ששמעתי  הנימוק 
היא  הבעיה  סוערים.  ימים  באותם 
שלך,  ללקוח  להסביר  מאוד  שקשה 
או  מכספו  כרבע  אחת  בבת  שאיבד 
ולא  ביטוח  סוכן  "רק  אתה  כי  יותר, 

מנהל השקעות"... 
החברתית  המחאה  בעת   ,2011 בשנת 
הגדולה נגד יוקר המחייה, הוטלה פצצה 
והפיננסים  הביטוח  עולם  על  נוספת 
שחיקה  הניהול.  בדמי  שחיקה  בדמות 

שהגיעה  עד  מאז  וגדלה  הלכה  זו 

מול  אל  חיים  ויעדי  מטרות  מבדיקת  ניזונה  והיא 
בישום  הלקוח  את  מלווה  והוא  הנכסים הקיימים, 
נאמנות  מובטחת   - רבות  שנים  לאורך  התכנית 

ברמה גבוהה. 
חלוקה  מאפשרת  כזאת  יעדים  תכנית  בדיקת 
בכספים  השימוש  מועדי  פי  על  סיכון  רמות  בין 
בעל  שנים.  לאורך  המזומנים  בתזרים  שמשתקפים 
לקוחותיו  את  ללוות  שיידע  גבוהה  ברמה  מקצוע 
יצליח להגדיל את מאגר הלקוחות ולא פחות חשוב 

מכך - לשמרם אצלו לאורך זמן.

מה זה בעצם וכיצד מתבצע תכנון פיננסי ארוך־
טווח המסייע לך להגיע ללקוחות בעלי סכומי 

צבירה גבוהים יותר? 
ויעדי  מטרות  מגדירים  כאמור,  ראשון,  בשלב 
ההוצאות  ואת  חד־פעמיים  הן  שוטפים,  הן  חיים, 
רב  מזומנים  תזרים  לייצר  מנת  על  התקופתיות 
שימוש  של  כדאיות  בדיקת  מיפוי  עושים  שנתי. 
התחשבות  תוך־כדי  לקצבה  שמיועדים  בכספים 
נדל"ן  נכסי  לאומי,  ביטוח  כמו  נוספים  במקורות 
מניב אם קיימים ברשות המשפחה וכדומה. כמובן 

שהחישוב נעשה על בסיס משפחתי.
את הכספים הנותרים, בין שהם במסגרות פנסיוניות 
כספים  אלה  אם  ובין  וכדומה  השתלמות  גמל,  כמו 
הביטוח/המתכנן  סוכן  כאן  לנהל.  צריך   - נזילים 
אלוקציית  של  בנייה  ביטוי.  לידי  באים  הפיננסי 
השימוש  במועד  שמתחשבת  נכסים  )הקצאת( 
רמת  של  נגזרת  לפי  סיכון  לרמות  חלוקה  בכספים, 
סיכון נמוכה, למקרה של נפילה בשוק ההון, או עלייה 

ברמות סיכון לסכומים שמיועדים לטווח ארוך יותר.
לסיכום, בתחום הצומח ביותר, ניהול כספים, מצוי 
למקומות  ללכת  שיידע  מי  רב.  עסקי  פוטנציאל 
נכון  להתנהל  יידע  ובעיקר  זה,  במאמר  המומלצים 

- יניב תמורה נאה וישגשג בעצמו. 

הכותב הוא C.F.P - מתכנן פיננסי מוסמך, מומחה 
לתכנון פרישה 

שמשמעותה  הניהול,  מדמי  כ-75%  של  לירידה 
המיידית היא הרבה פחות עמלות. וכך, גם מי שעוד 
"רגליים  קיבל   - לתחום  להיכנס  לכן  קודם  שקל 

קרות". 
האחרונות  בשנים  שיצרה  השינויים  זאת,  ולמרות 
מסורתיים  מוצרים  של  היעלמותם  כמו  המציאות, 
שונים )למשל סיעוד(, ירידה בכדאיות של מכירות 
מוצרים )ריסקים ותאונות אישיות( וכדומה, הובילו 
אמור  הפיננסים  תחום  כי  הסוכנים  בקרב  להבנה 

להיות החלק המהותי בהכנסתם. 

אם־כך, איך מגדילים את מכירות הפיננסים? 
שבהם  למקומות  הולכים  היא:  הפשוטה  התשובה 

נמצא הכסף.

בסדר, אבל היכן הכסף נמצא? 
שני  אחרונים,  מחקרים  על־פי  הציבור.  בכספי 
+60. אין  שלישים מכספי הציבור נמצאים בידי בני 
זו מהמקום  כי מי שירצה להגיע לאוכלוסייה  ספק 
את  תחילה  ללמוד  יצטרך  תשואה,  ולהפיק  הנכון 
יש  שעל־פיהם  ההתנהגותיים  והדגשים  הכללים 

להתנהל מול בני הגיל השלישי ואפילו הרביעי.  
מניסיון של יותר מעשור של טיפול בפרישה וניהול 
בהכללה,  כי  למדתי  פלוס,   60 בני  של  כספים 
יותר ותנודתיים, פחות  לקוחות אלה לרוב נאמנים 

מהקהל הצעיר יותר. 
אבל בכך אין די. 

כשאתה בשליש האחרון של חייך, לכספים שצברת 
להיות  צריכה  והיא  מטרה  ישנה  השנים  במהלך 

מוגדרת מראש. 
לפנסיה  פורשים  השלישי  בגיל  שלקוחות  כיוון 
עם סכום מוגדר אולם אינם יודעים למשך 
כמה זמן הוא יספיק, ישנה חשיבות 
ליווי  ביצוע,  לתכנון,  עליונה 

ובקרה מתמשכים. 
מכין  המקצוע  איש  כאשר 
בכספים  שימוש  תכנית 

למרות מורכבותו והאתגרים שהוא מציב, רבים יותר ויותר מבינים כי עתיד המקצוע 
טמון בעולם הפיננסים  המפתח להצלחה בתחום טמון ביכולת להגדיל את מאגר 

הלקוחות בני הגיל השלישי והרביעי

איך להגדיל מכירות בעולם החדש 



מעכשיו עושים
גם בפנסיה!

קרן הפנסיה הנבחרת שמאפשרת 
ליהנות מניהול ההשקעות המוביל 
ומחלקת המחקר המקצועית של 

קבוצת מור.

מור גמל ופנסיהמור גמל ופנסיה
שמחה להשיקשמחה להשיק

את קרן הפנסיהאת קרן הפנסיה
הנבחרתהנבחרת

בייעוץ(  )ולא  בית השקעות העוסק בשיווק פנסיוני  מור  ופנסיה בע"מ מקבוצת  גמל  מור  על-ידי  מנוהלות  מור  קרנות הפנסיה של 
התחיקתי,  ההסדר  להוראות  בהתאם  היא  פנסיה  לקרן  הצטרפות  על-ידו.  המנוהלים  והפיננסים  הפנסיוניים  למוצרים  זיקה  ולו 
תקנון הקרן ונהלי החברה כפי שיעודכנו מעת לעת. מור פנסיה מקיפה נבחרה בהליך תחרותי על-ידי רשות שוק ההון כקרן פנסיה 
נבחרת. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני אישי או פיננסי או ייעוץ משפטי או מיסויי המותאמים לצרכים האישיים 
כלשהי. תשואה  להשגת  התחייבות  להוות  כדי  באמור  אין  וכן  עתיד,  תשואות  על  להעיד  כדי  עבר  בתשואות  אין  הלקוח/ה.  של 
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   טל דן    

 סוכנים רבים מסרבים לעבוד עם שירותי מיקור חוץ, לרוב משלל פחדים וחששות
 הניסיון מלמד שמיקור חוץ מייעל תהליכים, משפר ביצועים וחוסך בהוצאות 

מיקור חוץ - סיכוי או סיכון?

בואטסאפ  אצלי  נוחתת  קבוע,  בסיס  על  ליום,  אחת 
"אני מחפש/ת רפרנטית דחוף, אם את  ההודעה הבאה: 

שומעת על מישהי תגידי לי".
דרך  נכונה  ההודעה  שלשולח/ת  ויודעת  שומעת,  אני 
תתקבל  המקרים,  ברוב  בסופה,  אשר  ומייסרת  ארוכה 
יותר  גדול  יהיה  התקציב  מהפרמטרים:  אחד  על  פשרה 
יותר מהצורך.  ממה שתוכנן או הידע יהיה ברמה נמוכה 
הקרובה  השנה  חצי  במהלך  פחות,  עוד  טוב  במקרה 
יתחלפו בתפקיד 2-3 מועמדות, עד אשר אחת מהפשירות 

תתקבע...
לא, אלה לא איחולים שאני מאחלת למעסיקים המשוועים 
לעובדים. זו פשוט המציאות. למצוא עובדים טובים בעידן 

פוסט־קורונה הפך להיות משימה בלתי אפשרית כמעט.
ועם זאת, את מה שהבינו בהייטק כבר לפני עשור ויותר, 
לכן  להבין.  המסרבים  רבים  עדיין  ישנם  הביטוח  בענף 

אנסה לעשות סדר...
אאוטסורסינג, מיקור חוץ, אינו חייב להיות בחזקת "הכל 
או כלום". כל יועץ ארגוני מקצועי המכבד את עצמו יידע 
 )Business Process Outsourcing( BPO לומר לכם כי
- ניהול מקטע עסקי במיקור חוץ - כשמו כן הוא, כלומר: 
תהליך(  )או  ממקטע  חלק  על  מלאה  אחריות  קבלת 
עמידה  תוך־כדי  מלא  באופן  וניהולו  כולו  או  ארגוני 
אלא  ושכח"  ב"שגר  מדובר  אין  שונים.  ומדדים  ביעדים 
במעורבות מלאה בתהליך, תוך־כדי מתן ערכים מוספים 
ושותפות  ומקצועי  ניהולי  ניסיון  ידע,  כגון  רבים 
העסק  רווחיות  שיפור  לצורך  אסטרטגית 

שלכם ועמידתו ביעדיו. 
החוץ  מיקור  למעשה  הוא   BPO-ה
כל תהליך עסקי  המקורי, שבו כמעט 
להוציא  אפשר  ליבה  תהליך  שאיננו 
אין  שלעסק  כיוון  חוץ,  למיקור 
עצמי  בניהול  מוסף  ערך  כל  למעשה 
ניהולו  להיפך:  אפילו  ולפעמים  שלו 
כלכליים  ניהוליים,  משאבים  גוזל 
ותפעוליים רבים ומפריע לתהליך הליבה 
הביצוע  כי  שיתכן  גם  מה  לצמוח.  העיקרי 

בפועל יהיה לקוי בשל היעדר ידע וניסיון מספיק.

אם אנחנו בוחנים לרגע את עבודתו של סוכן הביטוח, הרי 
2 פעולות: מכירה ושירות.  שליבת העסק היא שילוב של 
ברוב הפעמים את המכירה עושה הסוכן בעצמו ואילו את 

השירות מספקים הסוכן ונציגי השירות במשרדו. 
הנטייה הטבעית היא לגייס עובד/ת כאשר אנו "טובעים 
בתפעול" ונוצרת ירידה בתפוקה או, לחילופין, קיים עומס 
חריג של עבודה הגורם לשחיקה. זהו הרגע שבו המחשבה 
לגייס עזרה מתגנבת לראשונה לראשנו. ההבנה כי כדאי 
יכול  אחר  שמישהו  העבודה  חלק  את  מעלינו  להוריד 

לעשות במקומנו. בדרך כלל מדובר בתפעול. 
ואולם זהו הרגע המפחיד מכל אשר מעולם לא הוכשרנו 

לו במסגרת רישיון הסוכן - גיוס עובדים. 
ומתן,  המשא  ניהול  הבחירה,  הראיונות,  הפרסום, 
שוטפת,  עבודה  הכשרה,  ההעסקה,  הסדר  ההחלטה, 
מאחורי  העומדת  כולה  החבילה  זו  כן,   - וניהול  בקרה 
המילה "עובד". כל זה יכול להיחסך לנו באמצעות מיקור 

חוץ.  
לשיטה זו כמה יתרונות בולטים:

מדידה  מאפשר  חוץ  מיקור  רגילה,  להעסקה  בניגוד   
אמיתית של עלות מול תועלת.

והעמסת   מיקור חוץ מאפשר מיטוב מצבת כח־האדם 
עלויות על תקציב ההוצאות.

ומשמרם לאורך  נצברים  וניסיון  ידע   מיקור חוץ ממנף 
זמן.

ניהול  של  יקרות  בעלויות  חוסך  חוץ  מיקור   
ניהול,  הכשרה,  )גיוס,  עובדים  של  אדמיניסטרטיבי 

הדרכה, תחלופה וכיו"ב(.
 בניגוד לעובדי חברה, פעילות מיקור החוץ נמדדת על 

ביצועיה ובעלת אינטרס לעמוד בסטנדרטים גבוהים.
 מיקור חוץ מאפשר גמישות בכמות העובדים בהתאם 

לעומס העבודה.
ואמוציות,  קיבעון  מחסומי  על  מתגבר  חוץ  מיקור   

האופייניות לחלק מהתהליכים הארגוניים.

רוב החששות - בשל תפיסה שמרנית
לפעול  מתחיל  מצטבר,  ניסיון  לארגון  מביא  חוץ  מיקור 
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מערכת עדיף 
מוסיפה לכם ערך 
בסדרת הפקות תוכן

מדברים 
אונליין

חשוב לדעת

אין  ומדדים.  יעדים  ביצועים,  על  ונמדד  הראשון  מהיום 
יקרות,  ניהול  תשומות  להשקיע  עובדים,  לגייס  צורך 

לשכור שירותי יעוץ ולחוות עקומת למידה ארוכה.
באשר לשאלה אם מיקור חוץ יקר יותר משיטות אחרות, 

תשובתי החד משמעית היא: לא.
רבות:  בעלויות  כרוכה  עובדים  העסקת  כי  לזכור  כדאי 
החופשות  ההטבות,  השכר,  ההכשרה,  הגיוס,  עלות 
עובדים התהליך מתחיל  הניהולי. בעת תחלופת  והקשב 
מההתחלה והתפוקה יורדת למשך זמן בלתי ידוע. נוסף 
על כך, למרות ההוצאה הגבוהה, אין כל ערובה לביצועים. 
או  מתאים  לא  עובד  יגויס  התהליך  של  בסופו  כי  יתכן 
לא מוצלח. מיקור חוץ מאפשר תקציב ידוע מראש, ללא 
מונעת  השירות  רציפות  מיותרות.  ותוספות  הפתעות 
ירידות בתפוקות ומובטחים ביצועים ברמה גבוהה למשך 
כל תקופת ההתקשירות. והעלות? הוצאה מוכרת, רק בלי 

כאב הראש. 
מסוכן  לא  האם  שלכם:  ביותר  הגדולה  לחרדה  ובאשר 
לאבדן  מחשש  חוץ  למיקור  רגישים  תהליכים  להוציא 

שליטה או זליגת מידע? 
נשכח  בל  בלבד!  פסיכולוגי  מחסום  זהו  חברים,  ובכן, 
בידי  ומעולם  מאז  מופקדים  יותר  אף  רגישים  שעניינים 
תוכנת  העסק,  של  רואה-החשבון  חיצוניים:  ספקים 
ה-CRM שלכם וכן, גם מצד עובדים כבר ראינו לא מעט 
מקרים מצערים שבהם כשסיימו את עבודתם בסוכנות, 
הלכו עימם גם לקוחות. לכן אפוא, דווקא כאשר מדובר 

בעניין רגיש, כדאי להפקידו בידי מומחים.
תשאלו: ומה אם המתפעל ועובדיו ימעלו באמון?

הגדולות  המעילות  רוב  את  כי  מלמדת  ההיסטוריה 
של  הענק  במעילת  החל  התקשורת,  באמצעי  שפורסמו 
אתי  של  פחות  לא  הגדולה  המעילה  דרך  מיידוף,  ברנרד 
כולן  בוצעו  אחרות,  רבות  ועוד  למסחר(  )בבנק  אלון 
ולא אנשים מבחוץ. הסיכון במעילה  עובדי החברה  בידי 
מצד חברת תפעול הנותנת לכם שירותי מיקור חוץ נמוך 
לאין ערוך מהסיכון מצד עובד חברה. זאת כיוון שהספק 
מחויב בהסכמי סודיות קשיחים מולכם ולא ירצה לפגוע 
ויום־יומי לאיתור  במוניטין העסקיים שלו. הניהול הדוק 
ורציני  איכותי  חוץ  מיקור  ומיגורם.  אמת  בזמן  כשלים 
נאות  וגילוי  שירות  ובאמנת  גבוהים  בסטנדרטים  מחויב 

מחמירה.
לרוב  נובעים  מהסוכנים  חלק  בקרב  החששות  רוב 
ספקים  מול  אל  לקוי  עבר  מניסיון  שמרנית,  מתפיסה 
התהליך  של  לקויה  מהגדרה  או  נמוכה  איכות  בעלי 

מיסודו.
אמריקאי:  פילוסוף  ת'ורו,  דיוויד  הנרי  אמר  כבר  זה  ועל 
צריך  לא  שהוא  הדברים  בכמות  נמדד  אדם  של  "עושרו 

לעשות".

הכותבת היא מייסדת ISSUE, ייעוץ ארגוני, הרצאות, 
סדנאות וליווי לפיתוח עסקי
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רבות מהסוכנויות מטפחות דורות המשך, אך מתקשות לשמר לקוחות  טיפוח 
המשפחות הגרעיניות וחיבוקן הם הדרך לשמר לקוחות ולהגדיל את הרווחיות

הגדלת הרווחיות מדור לדור

זה אך טבעי, לשם כך הרי  רוצים.  כולם  רווחיות  להגדיל 
העסק קיים. 

נועד  קיומו,  מעצם  עסק,  שכל  היטב  יודעים  אנחנו 
להרוויח. ללא רווחיות אין לעסק זכות קיום. 

איך  השאלה:  נשאלת  לכל,  ברורה  זו  כשנקודה  עכשיו, 
מגדילים רווחיות? 

ישנן דרכים רבות לכך.
במאמר זה אתמקד בייחודיות של עסקים שיש להם מבנה 
מיוחד - הם לא רק משפחתיים, אלא הם מתקיימים כבר 

לאורך שלושה דורות בסוכנות.
נולדו  בניה  רבות;  שנים  לפני  העסק  את  הקימה  סבתא 
והשתלב  בבגרותו  התמקצע  מהם  ואחד  העסק  לתוך 
בניהול הסוכנות; והנכדה גדלה בבית זה, שנקרא "ביטוח", 

ומיועדת להמשיך את דרכם של סבתה ושל אביה.
בפגישת עבודה חשבנו יחדיו כיצד אפשר להגדיל רווחיות 
לכל  הסוכנות.  של  מההיסטוריה  הנובעת  מיוחדת  בדרך 
במגוון  הביטוח  למשפחת  הצטרפו  אשר  חברים  יש  דור 

נושאים שונים.
האחת,  מגמות:  בשתי  להבחין  אפשר  מעמיקה  בבדיקה 
הראשון  המבוטח  של  הגרעינית  שמשפחתו  ככל 
יכולה להתרחב עמה גם מניפת המוצרים.  מתרחבת, כך 
אחרים,  משפחה  בני  אם  להצטמצם  גם  יכולה  היא  אבל 
המרוחקים יותר מהגרעין, פונים במהלך השנים לסוכנים 

אחרים ואינם לקוחות הסוכנות. 
יש כאן אוצר, שאם רק נדע כיצד לנצלו נכון נוכל ליהנות 
מפירותיו השופעים. הדרך היא, במילה אחת: חיבוק! עלינו 
ולהחזירם  הדורות,  כל  בני  המשפחה,  בני  כל  את  לחבק 
לחיק משפחת הסוכנות שלנו. זו לא משאלת לב מנותקת 
כך  עד מאוד  כיום מניפת מוצרים רחבה  יש  מהמציאות. 
ולייצר מוצרים המתאימים לכל  שאפשר בהחלט למצוא 

לקוח בדרכים שונות. 
לקוחותיה  לכל  תפנה  הסבתא  ראשון:  דור  למשל, 
העסק  הקמת  עם  אליה  שהצטרפו  אלה  הראשונים, 
וליוו אותה במהלך השנים, ותקיים "מיפוי משפחתי". מן 
נעים  3. מה  וגם דור   2 יש גם דור  זה  הסביר הוא שלדור 
עצמו  שהוכיח  ומקצועי,  חם  לבית  להצטרף  מאשר  יותר 

ב-50 השנים האחרונות?
דירות  לעיתים   - ראשון  דור  צורכי  מהם  לבדוק  יש 
להשקעה, מינוף כספים, תוכניות חיסכון לילדים, לנכדים 
דור  של  שקשרים  ספק  אין  בדרך...  שכבר  לנינים  ואף 

ראשון יניבו פירות לדור השלישי.
הגיל  בשכבת  לקוחות  על  רב  במרץ  עובד  הבן,  שני,  דור 
שלו, שגם הם דור ביניים: מצד אחד, הוריהם עשויים עדיין 
להזדקק לשירותי ביטוח כאלה ואחרים, מתפנים כספים 
שאפשר לנהל, או אולי השקעות שונות. מצד שני, אפשר 

כבר להכין תשתית ביטוחית לדור השלישי.
דור שלישי, הנכדה, משתלמת במקצועות הביטוח, מצויה 
ברזי הטכנולוגיה, מביאה משב רוח צעיר, עדכני וחדשני 
למשרד. והנה כולם יכולים ליהנות מהשורשים הנטועים 
עמוק בענף הביטוח שיצרה דור 1 ואפשר להעפיל לצמרת 

בעזרת דור 2 ודור 3.
לחו"ל.  נסיעות  ביטוחי  להציע  תמיד  אפשר  וכמו-כן, 
והרצון  השמיים  פתיחת  עם  הקורונה,  בשוך  עכשיו, 
ראשון  דור  אנשי  לרבות  בכולם,  המפעם  לחופשה 
באתרים  מפנקות  חופשות  רוצים  שלעיתים  המבוגרים, 
ייחודיים בעולם או הפלגות נופש - כולם רוצים חופשה! 
זה הזמן להציע ביטוחי נסיעות לחו"ל. ובסוכנות ביטוח, 
יודעים  בוודאי  דורות,  שלושה  כבר  לביטוח  בית  שהיא 

לעשות זאת מצוין. 

הכותבת היא יועצת ארגונית
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