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 | בנייד  להציג  שניתן  זו  את  ואפילו  מודפסת  ביטוח  בתעודת 
על  שיתעדכן  למידע,  גישה  תהיה  הרישוי  ולמכוני  למשטרה 

בסיס יומי, וכך גם לסוכן הביטוח  | עמ' 8

הכנסת החליטה בצעד הצהרתי כי הביטוח הסיעודי יהיה חלק 
מסל הבריאות הממלכתי | מומחי ביטוחי סיעוד מעריכים כי 
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אחת  הוא  הניהול  בדמי  "הפער 
המערכת  של  החברתיות  הבעיות 
פרופ'  אומרים  כך  הפנסיונית", 
מהמרכז  צמח  ושחר  ספיבק  אביה 
פיננסית  ואוריינות  ביטוח  לפנסיה, 
בנגב.  בן־גוריון  באוניברסיטת 
ניהול  דמי  משלמים  "המוחלשים 
נמוך  שלהם  המיקוח  כוח  כי  מלאים 
קרנות  במסגרת  חיסכון  ולכן  יותר, 
לחוסכים  יאפשר  המחדל  ברירת 
הניהול  דמי  את  להפחית  אלה 
צבירת  את  ולהגדיל  משלמים  שהם 

הכספים בקרן", הם הוסיפו. 
וזהו אולם גדול, ספיבק וצמח  אולם, 
אלה  וקרנות  במידה  כי  מבהירים 
נמוכות  תשואות  לחוסכים  ישיאו 
מהורדת  החיסכון  בשוק,  מהממוצע 
ירידת  ידי  על  יקוזז  הניהול  דמי 
מהיתרה  הניהול  "דמי  התשואות. 
הצבורה כמוהם כהורדת ריבית, ולכן 
כמוה  מהצבירה  הניהול  דמי  הורדת 
כתוספת תשואה", הם כתבו במחקר 
על  ומסתמך  ליר,  ון  מכון  שפרסם 

בשיתוף  ידם,  על  שנבנה  סימולטור 
קרן  של  האקטואריה  מחלקת  עם 

פנסיה גדולה בישראל.
שבו  הפנסיוני  "הסימולטור 
באופן  לבחון  מאפשר  השתמשנו 
של  השפעתם  את  ונגיש  שקוף 
פרמטרים  ושל  רגולטוריים  שינויים 
ההחלפה  יחס  על  שונים  כלכליים 
כלי  בנוסף,  הפנסיה.  קצבת  וגובה 
מקצועיות  את  לשפר  מאפשר  זה 
וכן  חדשות  פנסיה  בקרנות  הדיון 
הן  בנושא,  החלטות  בקבלת  לסייע 
המבוטחים  מצד  והן  הממשלה  מצד 

הפרטיים", כותבים השניים.
ההשפעה  שלהם,  המחקר  פי  על 
התשואה  שיעור  של  הטווח  ארוכת 
של  להשפעה  ביחס  גבוהה  היא 
תוספת  כי  הדגימו  הם  הניהול.  דמי 
לתוספת  מביאה  בתשואה   1% של 
הקצבה  ולכן  בצבירה  כ־20%  של 
זאת,  לעומת  זהה.  בשיעור  תעלה 
הסך המלא של דמי הניהול הנגבים 
0.5% מהצבירה ולכן  מהצבירה הינו 

עליהם  הניהול  דמי  של  ההשפעה 
תעמוד על כ־10% בלבד. 

בהמשך  כי  מזכירים  וצמח  ספיבק 
לשיח הציבורי המדגיש את חשיבות 
דומיננטי  כמרכיב  הניהול  דמי 
של  במכרז  נקבעו  הזכויות,  בצבירת 

ימחק לחלוטין את  0.8% בתשואה  פער של 
ההוזלה לעומת דמי הניהול המקסימליים 

מאז יצאה לדרכה רפורמת קרן ברירת המחדל, רבות היו הביקורות על כך שהפרמטר היחיד 
לפיו נקבעו הזוכות היה גובה דמי הניהול שהציעו. מחקר של פרופ' אביה ספיבק ושחר צמח 

עשוי לחתום סופית את הוויכוח: מה משפיע יותר על הקצבה - דמי הניהול או התשואה?

אי השוויון הפנסיוני התשובה של מכון ון ליר לשאלת קרנות ברירת המחדל
סדרת כתבות / חלק א'

מבחינה מספרית, 
על פי תרחיש הבסיס 

הקצבה מעבודה מלאה 
תעמוד על 6,697 

שקלים. הורדת תשואה 
באחוז בודד תפחית 

את הקצבה החודשית 
ב-1,285 שקלים )!(. 
שיעור התחלופה על 
משכורת אחרונה של 
11,242 שקלים ירד 

מ-59.6% עד ל-48.1%

קרנות  שתי  באוצר  ההון  שוק  אגף 
והלמן  דש  מיטב   — מחדל  ברירת 
המבוטחים  לכל  המציעות  אלדובי, 

במשק דמי ניהול מופחתים. 
הם מביאים כדוגמה את דמי הניהול 
המחדל  ברירת  קרן  של  מהצבירה 
על  נקבעו  אשר  דש,  מיטב  של 
מדמי  פחות  אחוז  ,כחצי   0.01%
הניהול  דמי  המקסימליים.  הניהול 
על  נקבעו  זו  בקרן  מההפקדות 
לעומת   4.7% של  הוזלה   ,1.31%

דמי הניהול המקסימליים. 
בסימולטור  שערכנו  "בחישוב 
דמי  השפעת  כי  מצאנו  הפשוט, 
 1.2% של  היא  מההפרשות  הניהול 
לכל 1% של דמי ניהול, ולכן הפחתה 
כך  אם  לפנסיה.   5.6% מוסיפה  זו 
היא  לפנסיה  הכוללת  התוספת 
שקולה  בקצבה  זו  עלייה  כ–16%. 
 0.8% לתוספת הנגרמת מגידול של 
בתשואה, ועל כן במידה וקרנות אלה 
 0.8% של  נמוכות  תשואות  יציגו 
ומעלה לעומת קרנות אחרות, תקוזז 

לוח א'
המשך בעמוד הבא <<

| חדשות ביטוח
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העלייה בקצבת הפנסיה של חוסכים 
ששילמו את דמי הניהול המקסימליים 
הכול  ובסך  בתשואה,  הירידה  עם 
שלהם.  הפנסיה  קצבת  תרד 
בהשוואה למבוטחים המשלמים דמי 
המותר  מהמקסימום  נמוכים  ניהול 
על  השומר  התשואות  פער  בחוק, 
ברירת  בקרן  ההשקעה  כדאיות 
מחדל יהיה נמוך מ–0.8%", הסבירו 
ספיבק וצמח. כלומר, מהמחקר עולה 
שווה  בתשואה   1% של  תוספת  כי 
יותר מאשר ויתור על כל דמי הניהול. 

ירידה של 1% בתשואה = 1,285 
שקלים בקצבה

על  הפנסיה  קרנות  בין  התחרות 
הביאה  ומאורגנים,  חזקים  חוסכים 
לקבוצות  הגמולים  דמי  להורדת 
ההפעלה  לעלות  מתחת  עד  אלו 
מסוימים,  במקרים  הפנסיה  קרן  של 
להראל  בהתייחס  החוקרים  הזכירו 
דמי  את  משמעותית  שהפחיתה 
במכרז  לזכות  מנת  על  הניהול 
הגמולים  דמי  אמנם  צה"ל.  עובדי 
ישנן  עדיין  אך  ירדו,  הממוצעים 
משלמות  אשר  באוכלוסייה  קבוצות 
המקסימליים,  הניהול  דמי  את 

ומספרם נאמד בכ-700 אלף.
על מנת להמחיש את החישוב, בדקו 
ספיבק וצמח את התפתחות הצבירה 

עם  לקרן  מצטרפים  שבו   30 מגיל 
שבו  הפרישה  גיל  ועד  יתרה,  אפס 
שקלים.   1,340,000 עם  פורשים 
ב–7,500  מתחיל  החודשי  השכר 
שקלים  אלף   90 כלומר  שקלים, 
של  שיעור  מפרישים  וממנו  לשנה, 
17.5% לקרן הפנסיה )לפני העלאת 
לאחרונה  שנכנסה  ההפקדות 
 551 יורדים  זה  מסכום  לתוקפה(. 
שקלים  ו–540  ניהול  דמי  שקלים 
ושארים.  נכות   — הביטוחים  כל  על 
על  תשואה  אין  הראשונה  בשנה 
השנה  בסוף  היתרה  ולכן  היתרה, 
בניכוי  הגמולים  דמי  היא  הראשונה 
שיעור  והביטוחים.  הניהול  דמי 
ועשוי  הגיל  עם  עולה  הביטוח  דמי 
שלפני  בשנים  מ–4%  ליותר  להגיע 
העלייה  היא  לכך  הסיבה  הפרישה. 
בשל  ונכות  לתמותה  הסיכונים  של 
 — צולב  סבסוד  איסור  של  העיקרון 
של  העלות  את  משלמים  המבוגרים 

הביטוח שלהם. 
מקדם  מוצג  המצורף,  א'  בלוח 
לצורך  )אשר  החודשית  הקצבה 
שבו   ,)200 על  נקבע  זו  דוגמה 
הקצבה  את  לקבל  כדי  מחלקים 
החודשית בגובה 6,697 שקלים. דמי 
דמי  חלקים:  משני  מורכבים  הניהול 
הפנסיה  לקרן  ההפקדות  על  ניהול 
הבסיס,  בתרחיש   3.5% בשיעור 
שהם פחות מה–6% המותרים בחוק 

הצבורה  היתרה  על  ניהול  ודמי 
בשיעור שנתי של 0.3% ממנה, שהם 
פחות מדמי הניהול המקסימליים של 
השני  החלק  בחוק.  המותרים   0.5%
גדל מאוד עם צבירת היתרה. לקראת 
הצבורה  היתרה  כאשר  הפרישה, 
דמי  שקלים,   1,250,000 מעל  היא 
שקלים  ל–4,000  קרובים  הניהול 
השנתית  התשואה  סך  אבל  בשנה. 
באותה תקופה גם היא גבוהה בגלל 

גובה היתרה. 
בצבירה  דריבית  הריבית  "השפעת 
ביותר.  משמעותית  היא  לפנסיה 
אלף   785 על  עומדת  התשואה  סך 
מסך  יותר  גבוהה  והיא  שקלים, 
הוצאות  לפני  כי  )אם  ההפקדות 
העומדות  ביטוח(  או  ניהול  דמי  בגין 
רוב  כלומר,  שקלים.  אלף   738 על 
של  תוצאה  היא  לפנסיה  הצבירה 
מכאן  הפקדות.  של  ולא  תשואה 
הריבית",  לשער  הרבה  הרגישות 

הסבירו החוקרים.
כאשר  כי  לראות  ניתן  ב'  בלוח 
במחצית  רק  התשואה  את  מורידים 
וכי  ב-10%,  יורדת  הקצבה  האחוז, 
את  מורידה  שלם  באחוז  הורדה 
זאת,  לעומת  ב-19.2%.  הקצבה 
השפעת דמי הניהול היא קטנה יותר 
- אילו ירדו דמי הניהול לאפס הייתה 
ב–11.1%  יותר  גבוהה  הצבירה 
לעומת  הפנסיה.  קצבת  גם  ועמה 

מקסימליים  ניהול  דמי  תשלום  זאת, 
מהפנסיה   7% מפחית  התקנות  לפי 
שהוא  הבסיס  לתרחיש  יחסית 

הממוצע הקיים כיום.
תרחיש  פי  על  מספרית,  מבחינה 
מלאה  מעבודה  הקצבה  הבסיס 
הורדת  שקלים.   6,697 על  תעמוד 
את  תפחית  בודד  באחוז  תשואה 
שקלים  ב-1,285  החודשית  הקצבה 
משכורת  על  התחלופה  שיעור   .)!(
ירד  שקלים   11,242 של  אחרונה 
לעומת  ל-48.1%.  עד  מ-59.6% 
זאת, לא כדאי למבוטחים להזניח גם 
את האפשרות להוזלה בדמי הניהול. 
הקצבה  את  תגדיל  לאפס  הורדתם 
תוספת  שקלים,  ל-7,442  החודשית 
התחלופה  ויחס  שקלים   745 של 

יגדל בהתאם ל-66.2%. 
החיסכון  של  להשפעה  גבול  "יש 
הפנסיה.  שיפור  על  הניהול  בדמי 
יותר משמעותית  תשואה יפה הרבה 
כותבים  הם  הקצבה",  להגדלת 
"אי– מהניתוח הפרמטרי,  במסקנות 
שוויון בדמי הניהול יכול להוביל לאי–
וליצור  התחלופה  ביחס  גבוה  שוויון 

פער של למעלה מ–10%". 

בשבוע הבא בפרק השני בסדרה: כך 
השפיע המעבר מפנסיה תקציבית 

לפנסיה צוברת על גובה הקצבה 

לוח ב'

<< המשך מהעמוד הקודם

| חדשות ביטוח
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לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס.
הפניקס חברה לביטוח בע"מ

בדק ומצא:

דירוג גלובס, 13.6.17

בולטת בתשואות!
מובילה את דירוגי התשואות בפוליסות משתתפות ברווחים 

הן ב – 3 השנים והן ב – 5 השנים האחרונות
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על  ב'  ביום  שהונחה  חוק  הצעת 
קסניה  ח"כ  ידי  על  הכנסת  שולחן 
סבטלובה )המחנה הציוני(, מבקשת 
להחיל את חוק הגנת הצרכן גם על 
וסוכני  ביטוח  חברות  בנקאי,  תאגיד 
פיננסיים.  שירותים  נותני  או  ביטוח, 
יחסי  הסדרת  סוגיית  כל  זה,  באופן 
ונותן  בנק-לקוח, חברת ביטוח-לקוח 
גם  יהיו  פיננסיים-לקוח  שירותים 
הכלכלה  משרד  של  פיקוחו  תחת 
ולסחר  הצרכן  להגנת  והרשות 

הוגן.
הוראות  כי  קובע  הצרכן  הגנת  חוק 
החוק לא יחולו על שירות הניתן בידי 
וסוכן ביטוח,  תאגיד בנק, על מבטח 
ועל נותן שירותים פיננסיים. כתוצאה 
על  הבנקים,  על  הפיקוח  מכך, 
חברות הביטוח ועל נותני השירותים 
נותר בידי בנק ישראל, המפקח על 
ההון,  שוק  על  והממונה  הבנקים 

ביטוח וחיסכון.

חוק הגנת הצרכן יחול גם על חברות ביטוח וסוכנים
ונותני  הבנקים  את  גם  שכוללת  סבטלובה  קסניה  ח"כ  של  החוק  ההצעת  פי  על  כך 
שירותים פיננסיים |  "החרגת גופים אלו מתחולת החוק גורמת לאנומליה ולאי יכולתו 
של האזרח הקטן להתמודד מול הגופים החזקים ביותר, בעוד שעל עוסקים אחרים 

)למשל חברות תקשורת( החוק חל וניתן לראות שיפור בהתנהגותם כלפי הצרכנים"
תאגידים  על  החוק  תחולת  אי  עקב 
הכלכלה  משרד  מנועים  כאמור, 
הצרכן  להגנת  הרשות  והתעשייה, 
הכלכלה  במשרד  הוגן  ולסחר 
מלעסוק, בין היתר, בסוגיות צרכניות 
בנקאיים  משירותים  הנובעות 

ללקוח.  הבנק  ידי  על  הניתנים 
הצרכן  להגנת  הרשות  "הקמת 
הכלכלה בשנת  הוגן במשרד  ולסחר 
בקידום  נוסף  נדבך  מהווה   ,2006
יעדי המשרד בתחום השירות לציבור 
בפרט,  הצרכנות  ובתחום  בכלל 
של  ומנהלית  פלילית  אכיפה  לרבות 
בהצעת  נכתב  הצרכן",  הגנת  חוק 

החוק.
הצורך  כי  מוסבר  החוק  בהצעת 
בהחלת חוק הגנת הצרכן על השירות 
גם  היתר,  בין  עלה,  ללקוח  הבנקאי 
האחראי  הן  ישראל  בנק  היות  לאור 
האחראי  והן  הבנקים  על  הבלעדי 
במשק.  הפיננסית  היציבות  על 
לעתים  כי  נדמה  זה  דברים  "במצב 
רבות יציבותם הכלכלית של הבנקים 
עדיפה בעיני הבנק המרכזי, על פני 
טובת הלקוח הקטן. בהנחת עבודה 
טבוע  עניינים  ניגוד  משום  יש  זו, 
הבנקים,  על  ישראל  בנק  בפיקוח 
משני  במקל  'לאחוז  ניתן  לא  שכן 
ליציבות  גיסא לדאוג  קצותיו' – מחד 

הפיננסית של הבנקים, ומאידך גיסא 
שהם  העמלות  להפחתת  לדאוג 
ברקע  כאשר  מלקוחותיהם,  גובים 
הנימוק של הבנקים לייקור העמלות 

הוא הגידול ב'עלויות'".
גם לגבי הפיקוח על חברות הביטוח 
זה  בעניין  טבוע  עניינים  ניגוד  יש 
"דוגמה  החוק.  בהצעת  מוסבר   –
מחודש  בפרסום  למצוא  ניתן  לכך 
2015 על כך שאגף שוק ההון  ינואר 
באשר  כשלים  מצא  האוצר  במשרד 
בביקורת  פנסיה  סוכני  להתנהלות 
שמות  את  לפרסם  וסירב  שערך 

המבוקרים ושיעור הליקויים".

הלקוחות  עם  היחסים  "הסדרת 
היא סוגיה צרכנית גרידא"

לשמור  ראוי  אם  "גם  כי  מוסבר  עוד 
חברות  הבנקים,  של  יציבותם  על 
פיננסיים  שירותים  ונותני  הביטוח 
לשמר  כדי  בכך  יש  שהרי  בישראל, 
כולו,  הישראלי  המשק  יציבות  את 

היחסים  הסדרת  סוגיית  כי  לזכור  יש 
ובין  הביטוח  וחברת  הבנק  בין 
צרכנית  סוגיה  היא  לקוחותיהם, 
הצרכניות  הסוגיות  למעשה  גרידא. 
בנק  בין  היחסים  ממישור  הנובעות 
הן  ולקוחותיהם  ביטוח  וחברות 
ראוי  וטבען,  טיבן  שמעצם  סוגיות 

ח"כ קסניה סבטלובה. האם 
הפעם הצעת החוק תעבור?
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"נדמה כי לעתים רבות 
יציבותם הכלכלית של 
הבנקים עדיפה בעיני 
הבנק המרכזי, על פני 

טובת הלקוח הקטן. 
בהנחת עבודה זו, יש 
משום ניגוד עניינים 

טבוע. גם לגבי הפיקוח 
על חברות הביטוח יש 

ניגוד עניינים"

חוק  במסגרת  גם  יטופלו  כי  ורצוי 
הגנת הצרכן. חוק הגנת הצרכן הוא 
לטפל  והטבעית  הראויה  האכסניה 
כשמו  הצרכן  הגנת  חוק  שכן  בהם, 
הצרכן  על  להגן  תפקידו  הוא,  כן 
המתקשר עם גוף עסקי, בעל יכולות 

פיננסיות ואחרות גדולות משלו". 
ישראל  בנק  כי  נטען  החוק  בהצעת 
'ששים'  אינם  אשר  האוצר  ומשרד 
לטפל בסוגיות צרכניות בין הבנקים, 
יוכל  ולקוחותיהם,  הביטוח  חברות 
מעמיק  בפיקוח  לטיפול  להתפנות 
וסוכני  הביטוח  חברות  בנקים,  על 

הביטוח.
הגנת  חוק  בהצעה,  נכתב  כן,  כמו 
לאכיפה  עדינים  כלים  נותן  הצרכן 
נזק(,  הוכחת  ללא  )פיצוי  אזרחית 
ובכך שגופים אלו מוחרגים מתחולת 
יכולת  ואי  אנומליה  מתקיימת  החוק, 
מול  להתמודד  הקטן  האזרח  של 
שעל  בעוד  ביותר,  החזקים  הגופים 
חברות  )למשל  אחרים  עוסקים 
תקשורת( חוק הגנת הצרכן חל וניתן 
כלפי  בהתנהגותם  שיפור  לראות 

הצרכנים.
של  בגורלה  יעלה  מה  ברור  לא 
זהה  חוק  הצעת  שכן  החוק,  הצעת 
ידי  על  הכנסת  שולחן  על  שהונחה 
כנסת,  חברי  וקבוצת  סבטלובה  ח"כ 
בפברואר  ב-17  היום  מסדר  הוסרה 

.2016

לשכת סוכני הביטוח: אם יוחלט 
להכפיפנו למערכת נוספת - נבחן 

את עמדתנו 

נמסר  הביטוח  סוכני  מלשכת 
בידי  מפוקח  שהינו  "כגוף  בתגובה: 
וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  רשות 
ביטוח  סוכני  לשכת  האוצר,  במשרד 
פועלת באופן הדוק ובשיתוף פעולה 
תחליט  באם  הרגולטור.  מול  מלא 
הביטוח  סוכני  על  כי  ישראל  כנסת 
רגולטורית  למערכת  כפופים  להיות 
נוספת, נבחן את עמדתנו בהתאם".
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לשווק  יהיה  ניתן  ביולי,  מ-1  החל 
עם  סיעודי  ביטוח  תכניות  במגדל 
ימים בלבד,   45 תקופת המתנה של 
לסוכניה.  מגדל  השבוע  הודיעה  כך 
כי  צוין  לסוכנים  שהופץ  בידיעון 
דואגים  מגדל  התכניות  על  מדובר 
מגדל  למחר+,  דואגים  מגדל  למחר, 
סיעוד ומגדל סיעוד+, לתקופת פיצוי 
8 שנים או לכל החיים.  5 שנים,  של 
במגדל סיעוד ציינו בחברה שתקופת 

ההמתנה תעמוד על 90 יום.
התקופה  היא  המתנה  תקופת 
קרות  לאחר  שמתחילה  הרצופה 

מגדל מקצרת את תקופת ההמתנה בתכניות 
הסיעוד המשלימות ל-45 יום בלבד 

החברה הודיעה לסוכניה כי החל מה-1 ביולי לא ישווקו תכניות עם תקופת המתנה ארוכה של 36 חודשים ו-60 
חודשים | מגדל: פועלים מול האוצר לקבלת אישור למוצרים חדשים ולאחר קבלת האישור נחזור לשווקם

המבוטח  אין  בגינה  הביטוח,  מקרה 
הפיצוי  לשיפוי.  או  לפיצוי  זכאי 
זכאי  שהמבוטח  יקבע  אם  והשיפוי, 
להם, הוא יקבל רק לאחר סיומה של 

התקופה המוגדרת. 
לא   1.7.2017 מיום  החל  "בהתאם, 
ישווקו במגדל תכניות ביטוח הסיעוד 
המתנה  תקופת  עם  המשלימות 
חודשים(,  ו-60  חודשים   36( ארוכה 
זאת עד אשר יאושרו אותם המוצרים 
העדכניים  ותעריפים  בתנאים 
מוצרים  מכירת  המשך  המאפשרים 

אלו", הסביר בחברה. 

לאישור  פועלים  אנו  אלו  "בימים 
הממונה  ידי  על  החדשים  המוצרים 
ונדאג  וחיסכון  ביטוח  ההון  שוק  על 
לעדכנכם לגבי כל השינויים שיחולו, 
הסיעודי  הביטוח  מסלולי  כל  ועל 
שיאושרו,  לאחר  במגדל,  שישווקו 
המתנה  תקופת  עם  אלו  לרבות 

ארוכה", ציינו במגדל.
ברומר  דב  הביטוח  מומחה 
חוששות  הביטוח  חברות  כי  מסביר 
בגלל השינויים  לכל החיים,  מהכיסוי 
שוק  רשות  על  הממונה  שמכתיבה 
דוגמת  הסיעוד,  בהגדרות  ההון 

לטובת  ששונה  הגלגלים  כסא  סעיף 
של  חוסנן  את  ומערער  המבוטחים 
"עליית  בעתיד.  הביטוח  חברות 
של  והצטרפותם  הקשישים  מספר 
מהביטוח  מבוגרים  רבים  מבוטחים 
בריאות,  הצהרת  ללא  הקולקטיבי 
את  לצמצם  החברות  את  מאלצות 
החיים  לכל  המשלימים  הכיסויים 
ייתיקרו  בקרוב  הפרמיות  במיוחד. 
עם  המשלימים  הביטוחים  וכל  שוב 
שנים   3-5 של  המתנה  תקופות 
הגדולות  החברות  שאר  יבוטלו. 
יצטרפו למגמה בקרוב", חוזה ברומר.

מומחי בריאות: "גם אם הביטוח הסיעודי יכנס 
לסל, תמיד יהיה צורך בביטוח פרטי"

הכנסת החליטה בצעד הצהרתי כי הביטוח הסיעודי יהיה חלק מסל הבריאות הממלכתי 
| מומחי ביטוחי סיעוד מעריכים כי גם אם המהלך יובא לידי חקיקה מלאה, הוא לא יענה 

באופן מלא על העלות הכלכלית הגבוהה בעת אשפוז
24 חברי כנסת הצביעו השבוע )ב'( 
לסל  הסיעודי  הביטוח  הכנסת  בעד 
הסיכום  הצעת  פי  על  הבריאות. 
שעלתה להצבעה במליאה, הכנסת 
במערך  רפורמה  לקדם  קוראת 
בזכות  הכרה  שבמרכזה  הסיעוד, 
מסל  כחלק  סיעודי  ואשפוז  לטיפול 
היקף  הגדלת  הממלכתי,  הבריאות 
והרחבת  הניתנים  השירותים  ומגוון 

מערך הסיעוד בקהילה. 
סיעוד  ביטוחי  מומחי  זאת,  למרות 
של  ההצהרתי  הצעד  כי  מעריכים 
הביטוחים  על  ישפיע  לא  הכנסת 
הסיעודי  הכיסוי  "הכנסת  הפרטיים. 
לסל היא צעד הכרחי ונדרש, וברוח 
הדברים המתוכננים, אמורה להביא 
השירותים  היקף  של  להגדלה 
חוק  באמצעות  המבוטחים,  שיקבלו 
הסיעוד של הביטוח הלאומי, כלומר 
טיפול  שעות  יקבלו  המבוטחים 
מאגר  את  קצת  שירחיבו  נוספות, 
נקבלי,  גבי  לעדיף  אמר  הזכאים", 
מנכ"ל "אופק - ניהול גילאות אישי".
ליצמן,  יעקב  האוצר,  שר  לדבריו, 

וגם הצעות החוק הפרטיות שנועדו 
לבטל  מבקשים  המהלך,  את  לזרז 
המבוטח  של  ילדיו  השתתפות  את 
"בכל  הסיעודי.  האשפוז  בעלות 
מקרה, מדובר בעיקר בהגדלת שעות 
מענה  שייתן  בפתרון  ולא  הטיפול 
בטח  המבוטחים,  של  לצורך  מלא 
לא לצורך הכלכלי. למרות שהחלטה 
היא  אם  גם  הכנסת,  מליאת  של 
מבורכת  בהחלט  בלבד,  הצהרתית 
הסיעוד  נושא  את  להכניס  כי חשוב 
לתוך הסל, תמיד ימשיך להיות צורך 
לעולם  המדינה  כי  פרטי,  בביטוח 
לעלות  מלא  מענה  לתת  תוכל  לא 

הכלכלית הגבוהה", הוא הוסיף.
של  ההצהרה  כי  לדעת  חשוב 
חוקי  תוקף  כל  חסרת  הכנסת 
הרפורמה  ליישום  "הדרך  מחייב. 
האחרונה  ההבטחה  ארוכה.  עוד 
של שר הבריאות הייתה שהרפורמה 
וזה  האחרון  בפסח  לתוקף  תיכנס 
ציפיות  לייצר  אסור  קרה.  לא  עוד 
של  לצורך  מענה  תיתן  שהרפורמה 

המבוטח הסיעודי", ציין נקבלי. 

דב  הסיעוד  ביטוחי  מומחה  גם 
אמר  אך  היוזמה,  על  מברך  ברומר 
כי למרות הרצון להציג את ההצעה 
הבריאות,  בחוק  מלא  מכיסוי  כחלק 
הסיעוד  והוצאות  היות  הטעיה  זו 
ל-25  מגיעות  במוסד,  האמתיות, 
זאת  ויותר.  לחודש  שקלים  אלף 
התביעות  במספר  מגידול  כתוצאה 
האשפוז  מיטות  מספר  בשל  וכן 

הנמוך לעומת הרצוי בעתיד.

לא  מוחלט  לכיסוי  הרצוי  "התקציב 
יעבור בכנסת לטעמי. מספר השעות 
המוצע באשפוז בבית יגיע בממוצע 
המספר  כאשר  בלבד,  שעות  ל-20 
הקוד  שעות.   168 הוא  הרצוי 
יספיק  לא  במוסד  לאשפוז  הסיעודי 
הפרטיים,  המוסדות  רוב  לכיסוי 
עקב  גבוהים  לסכומים  בעתיד  ויגיע 
והעלייה  החיים  תוחלת  התארכות 
הוא  הקשישים",  במספר  הצפויה 
לא  הצעה  יש  "אמנם  הסביר. 
הכנסותיה,  את  מהמשפחה  לגבות 
אבל  חוק,  פי  על  היום  שקיים  כפי 
כל  את  מהמבוטחים  יקזזו  לצערי 
הסיעודי,  מהביטוח  הכנסותיהם 
ההצעה  מגישי  ועוד.  הקצבה 
ממערכת  הציבור  את  מזהירים 
כיוון  הפרט,  ביטוחי  על  שנשענת 
אינה  שידם  אלו  את  כוללת  שאינה 
אך  סיעודי,  ביטוח  לקנות  משגת 
הסיעודי  הביטוח  שתפקיד  שוכחים 
למקורות  מעבר  להשלים  הפרטי 
סיכם  בסיעוד",  והקופות  המדינה 

ברומר.
יעקב ליצמן 
צילום: יואל לוי



ביטוח החיים 
עם תשלום 
שמתאים 
את עצמו 

לחיי הלקוח שלך 

מהיום ניתן למכור את הריסק המשולב גם כפוליסת ריסק 
נפרדת וגם ככיסוי נוסף במסגרת פוליסות מגדלור השונות 

לרבות בתוכניות לשכירים ועצמאיים.

גם בביטוח חיים, טוב שיש מגדל מאחוריך

מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ
הפרמיה אינה עולה בשום שלב על תעריף הספר של ביטוח ריסק בפרמיה משתנה במגדל. בפתרון זה אין ערכי סילוק או פדיון. המידע האמור הוא 
ובכל  בלבד  הפוליסה  תנאי  הם  המחייבים  התנאים  לפרשנות.  ככלי  או  הפוליסה  תנאי  פי  על  והזכויות  החובות  לקביעת  ישמש  ולא  בלבד  כללי  מידע 
אדם. כל  של  המיוחדים  בצרכים  המתחשב  לייעוץ  תחליף  מהווה  אינו  זה  בעלון  האמור  הפוליסה.  תנאי  יגברו  לבינם,  זה  עלון  בין  סתירה  של  מקרה 

חדש במגדל ריסק משולב

ביטוח חיים למקרה פטירה בפרמיה משתנה בשנים הראשונות לביטוח, אשר מתקבעת בהמשך.
במידה ונקבע גיל סיום 70 : קיבוע פרמיה לאחר 15 שנה או בהגיע המבוטח לגיל 50 , לפי המאוחר מבניהם.
במידה ונקבע גיל סיום 75 : קיבוע פרמיה לאחר 15 שנה או בהגיע המבוטח לגיל 55 , לפי המאוחר מבניהם.
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רשות שוק ההון בדרך להקים מאגר דיגיטלי שייתר את הצורך בתעודת ביטוח מודפסת ואפילו 
כזו שניתן להציג בנייד | למשטרה ולמכוני הרישוי תהיה גישה למידע, שיתעדכן על בסיס יומי

| חדשות ביטוח

אסף מיכאלי, סגן בכיר לממונה על 
את  שעבר  בשבוע  הציג  ההון,  שוק 
עליו  הדיגיטלי  החובה  ביטוחי  מאגר 
ברשות  האחרונה  בתקופה  עומלים 
יהיה  שהמידע  "מרגע  ההון.  שוק 
יתייתר  הגופים,  לכלל  ליין  און  זמין 
להדפיס  שרוצה  למי  אפילו  הצורך 
למכוני  כי  הביטוח,  תעודת  את 
מהימנה  בצורה  יוצג  המידע  הרישוי 
יהיה  הוא  ישראל  למשטרת  ליין,  און 
בצורה מהימנה און ליין וכן לרשויות", 
הסביר מיכאלי בדיון בוועדת הכלכלה 

של הכנסת.
היא  התיקון  מטרת  כי   הסביר  הוא 
היום  שמושתת  בביורוקרטיה  להקל 
שינוי  לעשות  בבואו  האזרח  על 
"המאגר  החובה.  ביטוח  בתעודת 
יעודכן ברמה יומיומית ויהיה נגיש גם 
הוא  השלטון",  לגורמי  וגם  לצרכנים 

אמר.

חשוב לנו שתהיו בטוחים בבית!
חדש ובלעדי להכשרה

סכום ביטוח נוסף
כיסוי לאובדן או נזק למבנה בבית משותף כתוצאה 
מרעידת אדמה, ואפשרות הרחבה לכיסוי נוסף גם 

ליתר הסיכונים הכלולים בפרק א׳ )המבנה(

כל זאת בשיעור נזק של 60% 
בלבד!

 
 

*הכיסוי הנ״ל בנוסף לכיסוי התקני 
**פרטים אצל מנהלי המחוזות 

***בהתאם לתנאי הפוליסה והחברה

IN - מאגר מידע על כל הנהגים ,OUT - תעודת ביטוח

המשפטית  בלשכה  עו"ד  גולן,  ירון 
כיום  כי  הוסיף  האוצר,  משרד  של 
גישה למאגר של  יש  לאזרח הפשוט 
חודשי,  בסיס  על  המתעדכן  קרנית, 
הוא  כלומר  תובע,  הוא  אם  רק 
רוצים  "אנחנו  לתבוע.  ורוצה  נפגע 
אזרח,  לכל  זמין  יהיה  הזה  שהמידע 
האזרחים  תאונה  של  שבמקרה  כך 
הרכב  איפה  לברר  בקלות  יוכלו 

מבוטח".
היו"ר הזמני של הוועדה, ח"כ יעקב 
שזה  בטוח  אינו  הוא  כי  השיב  פרי, 
לא  בעיה  פותח  "זה  בקלות,  יהיה 
שתצטרך  פח  קמט  כל  על  פשוטה. 
ללכת זה סיפור שלם". מיכאלי השיב 
ולא  גוף  נזקי  תביעות  על  מדובר  כי 
אחראית  שתהיה  מי  וכי  רכוש  בנזקי 
על המאגר היא קרנית, שהיא רשות 

סטטוטורית.
ח"כ עבד אל חכים חאג' יחיא שאל 

להחזיק  צורך  יהיה  לא  כאשר  אם 
בעת  הרכב,  בתוך  ביטוח  תעודת 
הביטוח  לסוכן  יהיה  האם  תאונה, 
לפי  הפוגע  לנהג  להגיע  אפשרות 
כולל  תביעה  ולהגיש  הרכב  מספר 
סגנית  ראובני,  חוה  הנתונים.  כל 
היועמ"ש במשרד התחבורה, השיבה 

כי התשובה חיובית.
ישראל  משטרת  לנציגות  פנה  פרי 
על מנת להבין מהי עמדת המשטרה 
מה  כאן,  שהוצג  "כפי  בנושא. 
תהיה  שלשוטר  הוא  לנו  שחשוב 
לרכב  אם  לברר  היכולת  בשטח 
ברגע  לא.  או  תקפה  פוליסה  יש 
הממשק  ויוקם  התיקונים  שיבוצעו 
תיפטר  הזאת  הבעיה  כאן,  שתואר 
שקיימים  בניירות  תלויים  נהיה  ולא 
הנהג,  של  ברשותו  קיימים  לא  או 
של  תמונה  לו  יש  האם  בשאלה  או 
לא",  או  הטלפון  מסך  על  הפוליסה 

יועמ"ש  מ"מ  ימינחה,  דנה  השיבה 
לביטחון  המשרד  התנועה,  אגף 

פנים.
ברשות  אם  מיכאלי  את  שאל  פרי 
שבתוך  מעריכים  אכן  ההון  שוק 
את  להסדיר  ניתן  חודשים  תשעה 
להפעלת  הטכניים  הנושאים  כל 
המאגר. "התשובה היא כן. התחילה 
פרסומו  מיום  חודשים  תשעה  היא 
לשר  אפשרות  גם  ונתנו  החוק,  של 
חודשים   18 בעוד  לדחות  האוצר 
צורך  שיש  יגלה  שהוא  ככל  נוספים, 
המהלכים  את  להשלים  מנת  על 

הנלווים", ענה מיכאלי.
מאנשי  פרי  ביקש  הדיון  בסיום 
ראשי  עם  לבדוק  והמשטרה  הרשות 
המשפטים  ומשרד  המידע  מאגרי 
שנושא השמירה על הפרטיות נשמר 
לדליפת  סגורים  המידע  מאגרי  וכי 

מידע.
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FORTE - חגי בדש מקים בית השקעות חדש
בקרנות  יתמחה  בפועל,  כמנכ"ל  גם  שיכהן  לשעבר,  פסגות  מנכ"ל  של  ההשקעות  בית 
נאמנות וניהול תיקי השקעות ללקוחות פרטיים ותאגידים | אבישי הרצנו, מנהל השקעות 

בנוסטרו של קבוצת הראל, ימונה לסמנכ"ל השקעות
אביב,  תל  ומכבי  פסגות  אחרי 
השקעות  בית  מקים  בדש  חגי 
 .)FORTE( פורטה  שייקרא  חדש, 
קרנות  ינהל  החדש  ההשקעות  בית 
ובשלבים  השקעות  תיקי  נאמנות, 
לפעילות  להיכנס  צפוי  הבאים 
גמל  טווח:  ארוך  חיסכון  ניהול  של 
השתלמות  קרנות  להשקעה, 
"בשנים   .)IRA( אישיות  וקופות 
האחרונות אנו חווים עלייה במודעות 
הסטה  השקעות,  לניהול  הציבור 
למוצרים  מפיקדונות  כספים  של 
של  משמעותית  וצמיחה  פיננסים 
בתשואות",  הבולטים  השקעות  בתי 
הריבית  סביבת  לדבריו,  בדש.  אמר 
המהותיים  השינויים  לצד  הנמוכה, 
והמבניות  הכלכליות  במגמות 
והשירותים  ניהול הנכסים  בתעשיית 
להחלטה  שהובילו  הם  הפיננסים, 

להקים את בית ההשקעות החדש.

| חדשות ביטוח

ההון.  בשוק  רב  ניסיון   )43( לבדש 
כמנכ"ל  כיהן  האחרון  בתפקידו 
הגדול  ההשקעות  בית  פסגות, 
אשתקד,  בספטמבר  ופרש  בישראל, 
לאחר חמש שנים כמנכ"ל ו-16 שנים 
בפסגות,  לתפקידו  במקביל  בחברה. 
ההשקעות,  בתי  איגוד  כיו"ר  כיהן 
בדש   .2013 בשנת  הקמתו  מיום 
בנוסף  בפועל,  כמנכ"ל  לכהן  צפוי 
להיותו הבעלים של בית ההשקעות.

בתקופת כהונתו בפסגות, הוביל בדש 
את פעילות בית ההשקעות להישגים 
בפעילויות  ניסיון  וצבר  משמעותיים 
לטווח  החיסכון  בתחומי  מגוונות 
הפיננסית.  בתעשייה  וארוך  קצר 
לבדש היכרות רבת שנים עם ערוצי 
בבנקים  ההשקעות  יועצי   - ההפצה 
משקיעים  עם  וכן  הביטוח  וסוכני 
גם  כיהן  מכן  לאחר  אסטרטגיים. 

מכבי  של  הכדורסל  מועדון  כמנכ"ל 
תל אביב.

אבישי  גויס  ההשקעות  לבית 
השקעות  מנהל   ,)38( הרצנו 
השנים  בשש  אשר  ומנוסה,  מוערך 
בנוסטרו  השקעות  ניהל  האחרונות 
שימש  כן  ולפני  ביטוח  הראל  של 

של  ההשקעות  בחטיבת  כאנליסט 
יכהן  אשר  להרצנו,  הראל.  קבוצת 
שנות   12 ההשקעות,  כסמנכ"ל 
וניהול  ניסיון בתחומי אנליזה, מחקר 
השקעות. כחלק מההקמה, מגויסים 
תפעול  שיווק,  השקעות,  אנשי 

ורגולציה.

חגי בדש 



חדש
הגשת תביעה

בכלל ביטוח

כלל ביטוח מציגה את “תביעות online”, שירות דיגיטלי 
חדש המאפשר לך להגיש תביעה מכל מקום ובכל זמן

פתיחת תביעה חדשה מכל מסך וקבלת טיפול ראשוני תוך 3 ימי עסקים*

בדיקת סטטוס טיפול בתביעה קיימת

העלאת מסמכים חסרים לצורך המשך טיפול בתביעה

קבלת עדכונים שוטפים באמצעות SMS אודות הטיפול בתביעה

"online ולחץ/י על הקישור "תביעות clal.co.il -לשימוש בשירות היכנס/י  ל

* עבור מבוטח/ת כלל ביטוח אשר מזוהה במערכות החברה
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המרוץ לנשיאות

נשיא  ומ"מ  סגן  צפריר,  אורי 
אתמול  פתח  הביטוח,  סוכני  לשכת 
הבחירות  קמפיין  את  רשמית  )ג'( 
שקיים  בכנס  הלשכה,  לנשיאות 
בתל אביב בהשתתפות יותר מ-150 
כמה  לפני  שהכריז  צפריר,  סוכנים. 
שבועות על מועמדותו, הדגיש בכנס  
את החשיבות שיש לבחירת הסוכנים 
הלשכה,  של  הבא  הנשיא  בזהות 
והקשיים  האתגרים  כל  מול  שיעמוד 

המהווים איום על עתיד הענף.
וינצר,  מיכל  הנחתה  אותו  בכנס, 
קהילה,  וקשרי  פעילות  ועדת  יו"ר 
אייזיק,  שלמה  היתר:  בין  נכחו 
מנכ"ל קבוצת יונט ביטוח ופיננסים; 
יובל ארנון, יו"ר הוועדה הפנסיונית 

ארגמן פרש מהמרוץ לנשיאות הלשכה, תומך ברוזנפלד
הסביר: "שמעתי את הרצון לאחד כוחות, ובמקום להשקיע מאמצים במאבקים פנימיים - 
לעשות הכל כדי להגיע להכרעה ברורה בבחירות הקרובות ולצאת לדרך משותפת אחת" | 

רוזנפלד: עוזי יהיה מבכירי הלשכה 
לשכת  לנשיאות  הבחירות  מערכת 
)ג'(  אתמול  סיפקה  הביטוח  סוכני 
דרמה גדולה. עוזי ארגמן הסיר את 
סוכני  לשכת  לנשיאות  מועמדותו 
בליאור  תמיכתו  את  והביע  הביטוח 
בעל  ביטוח  סוכן  ארגמן,  רוזנפלד. 
משותף  ובעלים  שנים   39 של  ותק 
בירושלים,  מקבץ  הביטוח  בסוכנות 
מכהן   ארגמן,  גדי  אחיו  עם   יחד 
הוועדה  כיו"ר  הנוכחית  בקדנציה 

לרווחת הסוכן בלשכה.

ולמען  משותף  יהיה  מסעי  "מעתה, 
בחירתו של ליאור רוזנפלד לנשיאות 
את  והסביר  ארגמן  הודיע  הלשכה", 
החלטתו לפרוש מהמרוץ: "בקדנציה 
ציבורית  לפעילות  נרתמתי  הנוכחית 
בקדנציה  הזכות  לי  הייתה  בלשכה. 
שלנו,  המקצועית  לקהילה  לסייע  זו 
לעשות טוב ככל שניתן בשביל כולנו. 
אף  והסוכנים  הסוכנות  עם  החיבור 
מועמדותי  את  להציג  אותי  הביא 

לראשות הלשכה בבחירות הקרובות. 
רבים  עם  נפגשתי  לדרך  משיצאתי 
גם  אבל  השמעתי,  דיברנו,  מהם, 
שלכם  הרצון  את  ושמעתי  שמעתי. 
את  שמעתי  וריענון.  שינוי  לראות 
הרצון לאחד כוחות ובמקום להשקיע 
מאמצים במאבקים פנימיים, לעשות 
ברורה  להכרעה  להגיע  כדי  הכל 
לדרך  ולצאת  הקרובות  בבחירות 

משותפת אחת".
משלבים כוחות. מימין: ליאור 

הורנצ'יק, ליאור רוזנפלד ועוזי 
ארגמן צילום: דינה אלון

אורי צפריר: רק אדם שידע קרבות עבר יוכל לנהל את מלחמות העתיד
פתח אתמול רשמית את קמפיין הבחירות לנשיאות הלשכה בכנס תומכים | "האתגרים הקרובים הם הקשים ביותר בהם 
נתקלנו: הפיקוח על הביטוח, חקיקה ורגולציה ועתיד הלשכה - כל אלו אמורים להטריד כל מי שעתיד המקצוע חשוב לו"

סגנית  כהן-גנון,  שוש  בלשכה; 
לשעבר  מנור,  יוסי  הלשכה;  נשיא 
אירופה   MDRT ויו"ר  הלשכה  נשיא 
מחוז  יו"ר  קסלמן,  דני  הנוכחי; 
ועדת  יו״ר  ברוך,  אבי  השרון; 
דביר  המנהל;  הוועד  וחבר  הכספים 
שדה,  שי  הצעירים;  ועדת  יו"ר  רפ, 
וחבר  חברים  לגיוס  הוועדה  תת  יו״ר 
ועדת  יו"ר  זיו,  יואל  המנהל;  הוועד 
הבריאות והסיעוד ואניה לוין, סגנית 
אמר  בנאומו  הצעירים.  ועדת  יו"ר 
הם  הקרובים  "האתגרים  צפריר: 
הקשים ביותר בהם נתקלנו: הפיקוח 
על הביטוח, חקיקה ורגולציה ועתיד 
להטריד  אמורים  אלו  כל   - הלשכה 
לו.  חשוב  המקצוע  שעתיד  מי  כל 

עתיד  על  הן  הקרובות  הבחירות 
על  מעורפל.  עתיד  מול  אל  בטוח 
בגאווה,  בכבוד,  להתפרנס  היכולת 
בלי שיכשילו אותנו. אנחנו, המהווים 
הביטוח,  בענף  ומרכזי  חשוב  מרכיב 

לגורל  ולדאוג  עמדה  להביע  חייבים 
שידע  אדם  רק  בעצמנו.  פרנסתנו 
יוכל לנהל את מלחמות  קרבות עבר 
עתידנו  על  אלחם  ולכן  העתיד 

הסוכנים כפי שנלחמתי בעבר".

תומכות בצפריר, אתמול בפתיחה הרשמית של הקמפיין

קבוצת סוכנים ביקשה 
שירוץ, צרפתי אמר לא

סוכנים,  של  קבוצה  כי  נודע  לעדיף 
ומחוזות,  סניפים  ראשי  חלקם 
שאינם מרוצים מרשימת המועמדים 
פנו  הלשכה,  לנשיאות  לבחירות 
בבקשה  צרפתי  לקובי  לאחרונה 
שיציג את מועמדותו. צרפתי, שהיה 
בבחירות  המועמדים  משלושת  אחד 
לאופוזיציה  נחשב  הקודמות, 

התלבט  צרפתי  הנוכחית.  להנהגה 
שוב  ולהציג  לקריאה  להיענות  אם 
את מועמדותו, אך לבסוף החליט לא 

להשתתף במרוץ לנשיאות.

מחר: ועדת הבחירות 
יוצאת לדרך

לשכת  של  הארצית  המועצה 
מחר  לאשר  אמורה  הביטוח  סוכני 
הבחירות.  ועדת  הרכב  את  )ה'( 
הסופי  המועד  את  תקבע  הוועדה 
להגשת המועמדות ואת נהלי הליך 

ההתמודדות והבחירות.

קובי צרפתי 

נבחר  הוועדה  יו"ר  לתפקיד 
עו"ד  שבועות  כמה  לפני  כבר 
את  בעבר  שניהל  הברמן,  איתן 
במפלגת  המקדימות  הבחירות 
גופים  של  רבה  וברשימה  הליכוד 

נוספים.

לידיעות המורחבות ולסיקור מערכת הבחירות לחצו כאן<

מאת אילן פיש

| ברנז'ה

http://www.anet.co.il/Dev2Go.web?id=531922&sSTID=550
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מוטי דהרי:  החכמה היא לשמור על מתח 
בריא בין הגופים

מבין שלל מערכות היחסים של 
הסוכנים שידעו עליות ומורדות 
בשנים האחרונות – עם חברות 

הביטוח ועם הרגולציה – אם תיבחר, 
מול מי נדרש לטפל בהקדם במערכת 

היחסים וכיצד?

 ?
השאלה הזהה

| ברנז'ה

ליאור רוזנפלד: נציע לרשות להקים ועדה 
מייעצת שתכלול סוכנים בתחומים שונים

news@anet.co.il :רוצים לשאול את המועמדים? כיתבו לדוא"ל

חברות  ועם  הרגולציה  עם  ביחסים  זמנית  בו  לטפל  "בכוונתנו 
הרשות  על  לממונה  להציע  בכוונתנו  הרגולציה,  לגבי  הביטוח. 
האלמנטר,  בתחומי  ביטוח  סוכני  שתכלול  מייעצת  ועדה  להקים 

הפנסיוני, הפיננסי, הבריאות ועוד.
ולא  יוזמת  לשכה  להיות  רבות,  פעמים  שאמרתי  כפי  "בכוונתנו, 

מובלת, לשכה דעתנית ולא לשכה מגיבה. אנו רוצים להיות 
ולהביא עמנו  הטיוטה  הוצאת  כבר בשלב  שם 
את עמדת הסוכנים, שרואים לנגד עיניהם את 
קראה  הרשות  על  הממונה  הציבור.  טובת 

שותפים  להיות  אילת  כנס  בימת  מעל  לנו 
את  ולהרים  להצעה  להיענות  ובכוונתנו 

הכפפה.
ערוץ  נקיים  הביטוח,  חברות  "לגבי 
הכרה  מתוך  פעולה  שיתוף  של  פתוח 
יהיו  היצרנים  שותפות.  של  הדדית 
חייבים להפנים שאנו אלו שמביאים את 
שורת   עמנו  לקיים  כך  ומתוך  הפרנסה 
שירות  ברמת  עמידה  הכוללת  הבנות, 
ושיתוף  מהיר  תביעות  תשלום  נאותה, 
והנגשת  אספקת  התהליך,  בכל  הסוכן 
מידעים לסוכן בכל מדיה אפשרית, איסור 

פגיעה  איסור  למבוטחינו,  ישירה  מכירה 
פוליסה  ביטול  איסור  אישור,  ללא  בעמלה 

ללא ידיעת הסוכן ועוד.
איכותית  גיבוי  ועדת  להקים  "בכוונתנו 
ולקיים  הביטוח  חברות  למול  לסוכן  ואקטיבית 

מציאות שבה אף סוכן לא יישאר לבד.
"מכיוון שאני מקיים ערוץ פתוח מול מנהלי החברות, אני משוכנע 
בשורה  תהיה  זאת  היצרנים.  על  גם  מקובלת  תהיה  שהוועדה 

גדולה למערכת היחסים סוכן/חברה".

"עיקר צדקת קיומה של לשכת סוכני הביטוח, הנו בראש ובראשונה, הגנה 
וביטחון בדרך של הידברות, משא ומתן ומאבקים למען חברי הלשכה. "גידור 
יעמידו  היתכנות,  בעת  והכנה  התמודדות  חולשות,  מול  והצבתם  האיומים 
במבחן את ההיערכות והעמידות של ההגנה והביטחון לסוכן. דבר זה מציב 
בפנינו אתגר במציאת איזון בין האינטרסים המנוגדים 

של הרגולציה, החברות והסוכנים. 
מרותה  משליטה  “הרגולציה 
חברות  הצרכנית.  התפיסה  בקידוש 
שיווק  דרכי  מקימות  הביטוח 
כוח  חוסכות  משלהן,  והפצה 
בשירות,  פוגמות  ובכך  אדם 
בסוכנים.  מסחרית  ופוגעות 
לשמור  מבקשים  הביטוח  סוכני 
שירות  על  וכוחם,  מעמדם  על 
הולם,  שקט תעשייתי ופרנסה. 
אפשרות  כל  אין  כי  “ברור 
במקביל,  כולם  רצון  את  לספק 
מתח  על  לשמור  היא  החכמה 
ולהבטיח  הגופים  בין  בריא 
ייטו  לא  לעולם  שהדברים 
מסוים.  בכיוון  המידה  על  יתר 
המסקנה מחייבת הקמה לאלתר 
של ועדה לחברות הביטוח וועדה 
תיצור  הוועדות  הקמת  לרגולציה. 
ארגונית  הכרה  ללימוד,  חכם  מנגנון 
אמון  יחסי  מערכות  ותבנה  ואישית, 
לגבי  גם  כך  ומערכתיות.  אישיות 
ליצירת מערכות יחסי עבודה לשיתוף, לשיפור, מציאת פתרונות ושמירת דו 
שיח רציף. “הנהגה ראויה ונבונה שתביא למיצוי העוצמה, הגלומה ב-4,500 

סוכני ביטוח חברי לשכה, תבטיח את הגנתם ושמירת ביטחונם ומעמדם”. 

לשכת סוכני הביטוח | יומן בחירות

נאוה ויקלמן וסמי זילכה הודיעו על 
לנשיאות  רוזנפלד  בליאור  תמיכתם 
נמסר  רוזנפלד  של  מהמטה  הלשכה. 
ויקלמןתשמש כסגנית נשיא לשכת  כי 
ועדת  כיו"ר  וזילכה  הביטוח  סוכני 
רוזנפלד  אם  הלשכה,  של  הכספים 

יזכה בבחירות.
 - ויקלמן  נאוה  של  הבעלים  ויקלמן, 
סוכנות לביטוח, כיהנה שלוש קדנציות 
ושתי  הלשכה  של  הארצית  במועצה 
 ,2007-2013 השנים  בין  קדנציות, 
כיו"ר הוועדה לבריאות וסיעוד. זילכה, 

 בעד רוזנפלד
הוא  לביטוח,  סוכנות  מכלול  מנכ"ל 
בלשכה  הפיננסית  הוועדה  חבר 

ולשעבר יו"ר ועדת הכספים שלה.

לביטוח  הוועדה  יו"ר  ארנון,  יובל 
פנסיוני בלשכת סוכני הביטוח, הודיע 
לנשיאות  צפריר  באורי  תמיכתו  על 
הלשכה."זאת לאור היכרותי האישית 
שצבר  הרב  הניסיון  לאור  וגם  איתו, 
בניהול מערכות מורכבות. בטוחני כי 
יוכל אורי להמשיך  ניסיונו הרב  לאור 
מול האתגרים  ולהצעיד את הלשכה 
ובהצלחה  בפניה  הניצבים  הרבים 

גדולה", אמר ארנון.

נאוה ויקלמן וסמי זילכה

יובל ארנון

מאת אילן פיש

בעד צפרירלוקחים צד:

לידיעות המורחבות ולסיקור מערכת הבחירות לחצו כאן<

mailto:news%40anet.co.il?subject=To%20Illan%20%7C%20questions
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ושירות  התפעול  למחלקות  שהשתייכו  קבלן  עובדי   220 בחברה  נקלטו  מהמהלך  כחלק 
שלמה  הבעלים   | הקיבוצי  בהסכם  המעוגנות  הזכויות  את  יקבלו  והם  במוקד,  הלקוחות 

אליהו: הקבלן שוחק את העובד והחלטתי שמגדל תהיה חלוצה בנושא

מגדל חנכה את מרכז התפעול 
והשירות החדש באשקלון

החולף  השבוע  בסוף  חנכה  מגדל 
החדש  והשירות  התפעול  מרכז  את 
יותר  יעסיק  המרכז  באשקלון.  שלה 
מ-320 עובדים, מתוכם כ-220 עובדים 
באמצעות  קבלן  כעובדי  שהועסקו 

חברת טלדור, במסגרת מיקור חוץ.
באשקלון  מגדל  בית  כי  נמסר  ממגדל 
יהווה את מרכז התפעול והשירות הגדול 
תקווה  פתח  אחרי  החברה  של  ביותר 
והפיננסיים.  הביטוח  בענף  ומהגדולים 
לצרכי  בהתאם  נבנה  החדש  הבניין 

מ"ר.   2,500 של  כולל  בשטח  החברה 
שכירות  בתנאי  בבניין  תשתמש  מגדל 

מול יזם מקומי.
"הבית  כי  ציין  אליהו  עופר  המנכ"ל 
מרכז  ישמש  באשקלון  שלנו  החדש 
המציע  מסוגו,  ייחודי  ושירות  תפעול 
בהתמחויות  מגוונים  קריירה  מסלולי 
שונות: החל מנציגי שירות לקוחות, דרך 
נתונים  טיוב  מידע,  מערכות  תפעול, 
למתן  במקביל  זאת  בתביעות.  וטיפול 
שירות לכל הלקוחות וסוכני הביטוח של 

מגדל בדרום".
ומנהל  סמנכ״ל  רביב,  ליאור  לדברי 
מגדל,  של  והשירות  התפעול  מערך 
שביצענו  הפעילות  הצלחת  בסיס  "על 
באשקלון במסגרת מיקור-חוץ, אני סמוך 
החדש  מגדל  בית  באמצעות  כי  ובטוח 
נוכל  בעיר,  החברה  פעילות  והרחבת 
לסוכני  השירות  את  ולשפר  להמשיך 
האפשרות  לרבות  וללקוחות,  הביטוח 
אלפי  מאות  כל  עבור  קהל  לקבלת 

לקוחות החברה בדרום הארץ". 

שיתוף פעולה עם מוסדות 
אקדמיים

עם  פעולה  תשתף  מגדל  כך,  בתוך 
לרבות  באזור,  אקדמיים  מוסדות 
לטובת  באשקלון,  האקדמית  המכללה 
את  התואמים  קריירה  מסלולי  פיתוח 
של  המקצועיות  הליבה  פעילויות 
מעורבת  תהיה  החברה  בנוסף,  מגדל. 
עם  יחד  ענפה  קהילתית  בפעילות 
הכל  בסך  מקומיים.  וארגונים  עמותות 
חברתיות  תכניות  בחמש  מגדל  תתמוך 
באשקלון, שחלקן כבר מתקיימות וחלקן 

בשלבי התנעה. 
אשקלון  עיריית  ראש  גלאם,  תומר 
לי  "אין  ומסר:  למגדל  הודה  בפועל, 
לטפח  נמשיך  מגדל  עם  יחד  כי  ספק 
את ההזדמנויות  ולהרחיב  את הקהילה 
המקצועיות לתושבי העיר. אני משוכנע 
כי הצלחת הפעילות באשקלון תביא את 
עוד  ולהרחיב  להמשיך  בעתיד  מגדל 

יותר את פעילותה בעיר ובסביבה".

של  החדש  המבנה  חנוכת  בטקס 
החברה צוין סיום הליך קליטת העובדים 
ישירה, במעמד הבעלים של  להעסקה 
ההסתדרות  יו"ר  אליהו,  שלמה  מגדל 
יוחנן דנינו,  יו"ר מגדל  אבי ניסנקורן, 
יו"ר הסתדרות המעו"ף ארנון בר דוד, 
מנהלת  אליהו,  עופר  החברה  מנכ"ל 
ובתי  הביטוח  חברות  עובדי  חטיבת 
מירי  המעו"ף,  בהסתדרות  השקעות 
גרגיר, יו"ר ההסתדרות במרחב אשקלון 
רמי גואטה ויו"ר ועד עובדי מגדל מודי 
אליהו  העובדים  למען  שליחות  גת. 
התייחס לקליטת עובדי הקבלן ואמר כי: 
"מהלך קליטת עובדי הקבלן הגיע לאחר 
ההסתדרות  יו"ר  עם  פגישתי  בעקבות 
עובדים  לקלוט  שביקש  ניסנקורן,  אבי 
עובדי הקבלן  ולקלוט את  מוגבלות  עם 
את  בעין  עין  רואים  אנו  בחברה. 
זה  ובנושא  העובדים  למען  השליחות 
ההסתדרות",  עם  ביחד  תצעד  מגדל 

אמר.

לצמצום  "המהלך  כי  הדגיש  ניסנקורן 
הציבורי  במגזר  הקבלן,  עובדי  תופעת 
ובמגזר הפרטי כאחד, הוא לא רק מאבק 
למען תנאי העסקה הוגנים, אלא אמירה 
חברתית נחרצת לגבי האופן שבו כולנו 
החברה  ואת  המשק  את  לראות  רוצים 
"המעמד  בטקס:  אמר  דנינו,  בישראל. 
מאוד מרגש עבורי. השילוב של קליטת 
החדש  מגדל  בית  וחנוכת  קבלן  עובדי 
בעיר הולדתי הוא יום מיוחד. הסיפור של 
מגדל הוא סיפור חברתי ונמשיך לפתח 

זאת עוד ועוד". 
גת,  מודי  בחברה,  העובדים  ועד  יו"ר 
הוסיף כי "נושא עובדי הקבלן באשקלון 
על  המו"מ  במהלך  עבורנו  מהותי  היה 
ההסכם הקיבוצי. מדובר בעובדים שעשו 
שנעשית  לעבודה  לגמרי  זהה  עבודה 
ולא  תקווה  בפתח  החברה  במשרדי 
הייתה סיבה אמיתית להעסיקם כעובדי 
ראה  החברה  שבעלי  שמח  אני  קבלן. 

זאת עין בעין".

ופיננסים  ביטוח  קבוצת הראל 
ברציפות  השלישית  השנה  זו  זכתה 
ארגון  של  פלוס'  'פלטינה  בדירוג 
מעלה בתחום האחריות התאגידית. 
128 חברות ישראליות נכללות בדירוג 
התאגידית,  האחריות  תחום  של 
הכולל בתוכו את ביצועיהן בתחום זה 
בפרמטרים דוגמת מעורבות ותרומה 
איכות  עבודה,  סביבת  לקהילה, 

סביבה, אתיקה וממשל תאגידי.

אחת  הינה  אשר  הראל,  “קבוצת 
והפיננסים  הביטוח  מקבוצות 
לקידום  פועלת  בישראל,  הגדולות 
תחום האחריות התאגידית, שבהראל 

לתפיסת  טבעי  המשך  בבחינת  הינו 
עד  ומגיע  הקבוצה  וערכי  הניהול 
הארגון",  ביותר  הגבוהות  לרמות 
"החזון  ומדגישים:  בהראל  מציינים 
הליבה  ערכי  את  מבטא  בהראל, 
אמינות,   - הקבוצה  את  המנחים 

בית חם  אנושי,  הון  לקוחות,  שירות, 
אלו  ערכים  להבה(.  )אש  והובלה 
אותנו  המכוון  מצפן  בבחינת  הם 
לייצר  מטרתנו  את  מגלמים  והם 
מתן  תוך  ללקוחות,  קיימא  בר  ערך 
לצרכיהם". ומקצועי  איכותי   מענה 

שנה שלישית: ציון מקסימלי להראל בדירוג של ארגון מעלה
דירוג מעלה, המדרג 128 חברות בתחום האחריות התאגידית, העניק להראל 
את הציון 'פלטינה פלוס' | "החזון בהראל, מבטא את ערכי הליבה המנחים את 

הקבוצה - אמינות, שירות, לקוחות, הון אנושי, בית חם והובלה”

דירוג הראל לאורך השנים בתחום האחריות התאגידית/ מקור: הראל
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כלל  קבוצת  עובדי  כ-4,000 
החל  כללית  בשביתה  יפתחו  ביטוח 
ביוני(.   18( הקרוב  ראשון  מיום 
כי  טוענת  הכללית  ההסתדרות 
לחוסר  בשל  היא  לשבות  ההחלטה 
להסכם  ומתן  במשא  התקדמות 

קיבוצי חדש בחברה.
במסגרת  ההסתדרות,  לדברי 
גורף  באופן  יינתנו  לא  השביתה 

לרבות  השונים,  החברה  שירותי 
בפניות  וטיפול  קהל  קבלות 
הלקוחות.  שירות  מוקדי  באמצעות 
למעסיקים,  שירות  יינתן  לא  כן,  כמו 
לא יישלחו דוחות, מכתבים ומסמכים 
פעולות  יבוצעו  ולא  הלקוחות  אל 
השקעה הקשורות לכספי העמיתים. 
סוכנים לא יוכלו להנפיק פוליסות של 
של  פדיונות  יתאפשרו  ולא  החברה 

מיום ראשון - שביתה כללית בכלל ביטוח
ההסתדרות: ההנהלה בחרה לא לקדם את המשא ומתן להסכם קיבוצי חדש | כלל ביטוח: הנהלת החברה 
מנהלת את המשא ומתן מתוך מחויבות ואחריות רבה להמשך חוסנה ויציבותה של החברה, סוכניה ועובדיה

מסבירים  בהסתדרות  פנסיה.  כספי 
כי ההחלטה לפתוח בשביתה נתמכת 
בסכסוך עבודה שהוכרז בכלל ביטוח 
"בשל  האחרון,  נובמבר  בחודש 
ההנהלה  מצד  צדדיים  חד  צעדים 
ומתן  במשא  רגליים  גררה  שאף 

להסכם קיבוצי חדש".
מכלל ביטוח נמסר בתגובה: ״הנהלת 
ומתן  את המשא  מנהלת  ביטוח  כלל 

מתוך מחויבות ואחריות רבה להמשך 
חוסנה ויציבותה של החברה, סוכניה 
על  מאוד  מצרים  אנו  ועובדיה. 
לנקוט בצעד  ועד העובדים  החלטת 
אגרסיבי ומיותר וקוראים לו לחזור אל 
לחזור  להם  וקוראים  מיותר  שולחן 
החברה,  לטובת  הדיונים  שולחן  אל 
להסגת  עד  ועובדיה  לקוחותיה 

הסכם קיבוצי חדש".

רוני ליכטנשטיין-שני תמונה לסמנכ״ל, ראש  עו"ד 
אגף מטה, תכנון ומשאבי אנוש באיילון ביטוח

בקבוצה.  אסטרטגיים  פרויקטים 
במסגרת תפקידה כסמנכ"ל פרויקטים 
מילאה  אותו  תפקיד  אסטרטגיים, 
הובילה  האחרונות,  השנים  בארבע 

ליכטנשטיין-שני תמונה  עו"ד רוני 
לסמנכ״ל, ראש אגף מטה, תכנון ומשאבי 
צפויה  היא  ביטוח.  באיילון  אנוש 
הקרוב. באוגוסט  לתפקידה   להיכנס 

ליכטנשטיין-שני )37( תחליף את יעקב 
אורנשטיין, שניהל בשנים האחרונות 
את אגף משאבי אנוש של איילון ופרש 
לגמלאות, ואת נבו גל, שניהל את אגף 
המטה והתכנון ועבר לנהל את הפיתוח 
כפוף  המינוי  איסתא.  בחברת  העסקי 

לאישור דירקטוריון איילון ביטוח.

לאחר  לאיילון  מגיעה  ליכטנשטיין-שני 
השקעות. בית  בפסגות  שנים  עשר 
כמנכ"ל  כיהנה  האחרון  בתפקידה 
וסמנכ"ל  בסוכנויות  השקעה  פסגות 

רחבי  פרויקטים  ליכטנשטיין-שני 
הביטוח  בתחומי  ארגון,  חוצי  היקף, 

והפיננסים.
כיו"ר  ליכטנשטיין-שני  מכהנת  בנוסף, 
פרופיט  סוכנויות  של  הדירקטוריון 
בסוכנויות  כדירקטורית  וכן  ודוידוף, 

היימן, נ.פ.א ועמיתים. 
דירקטורית בפסגות גמל  בעבר הייתה 
ופסגות ביטוח, וכן כיהנה במגוון תפקידי 
ליכטנשטיין- הגמל.  בחברת  ניהול 
במשפטים  ראשון  תואר  בעלת  שני 
עסקים,  במנהל  ראשון  ותואר 
שניהם  בהצטיינות,  סיימה  אותם 
רישיון  וכן  אביב,  תל  מאוניברסיטת 
פנסיוני. שיווק  ורישיון  השקעות   שיווק 
ברך  ביטוח,  איילון  מנכ״ל  יוגב,  אריק 

לשדרת  רוני  של  הצטרפותה  על 
הניהול של איילון. אין לי ספק שניסיונה 
החברה  בצורכי  יתמוך  רוני  של  הרב 

וביעדיה העסקיים".

פסגות: גיא אילוז יחליף את 
ליכטנשטיין-שני

גיא אילוז, מנכ"ל פסגות ביטוח, יחליף 
ויכהן  בתפקידה  ליכטנשטיין-שני  את 
השקעה  פסגות  כמנכ"ל  גם  במקביל 
מקצוע  איש  הינו  "גיא  בסוכנויות. 
והבנה  ניהול  יכולות  בעל  בתחום, 
ומכהן  הסוכנויות,  תחום  של  מעמיקה 
בשנים האחרונות כדירקטור בסוכנויות 

בבעלותנו", נמסר מפסגות. עו"ד רוני ליכטנשטיין-שני 

ליכטנשטיין-שני, שמגיעה מפסגות, תחליף את יעקב אורנשטיין, שניהל בשנים 
האחרונות את אגף משאבי אנוש של איילון ופרש לגמלאות, ואת נבו גל, שניהל 

את אגף המטה והתכנון ועבר לנהל את הפיתוח העסקי בחברת איסתא

ביום  הגיעו  ביטוח  סוכני  מאות 
של  לחתונתו  האחרון  חמישי 
מושיקו אברמוביץ, בנו של נשיא 
עם  אריה,  הביטוח,  סוכני  לשכת 

בחירת לבו מעיין. 
לחתונה, שנערכה באולמי הנסיכה 
נשיאי  היתר  בין  הגיעו  בחיפה, 
פסטרנק  שאול  לשעבר  הלשכה 

ואודי כץ. 
בין החוגגים עם משפחת אברמוביץ 

ניתן היה למצוא גם את המתמודדים 
בעוד  המכהן  הנשיא  את  להחליף 
אישים  כמה  וכן  חודשים,  חמישה 
שיודעים דבר או שניים על פוליטיקה. 
השר לשעבר גדעון סער, שהתבקש 
בראש  לעמוד  אברמוביץ  ידי  על 
הוועדה לבחינת עתיד ענף הביטוח 
הכנסת  חברי  וכן  באירוע,  השתתף 
שהגיעו  חזן,  ואורן  שמולי  איציק 

גם הם לברך. 
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שיחה חופשית
נעים להכיר

שם: צבי הרבסט
גיל: 30

מצב משפחתי: נשוי+6
תפקיד נוכחי: סוכן ביטוח – מנהל מכירות ושירות לקוחות 

בסוכנות הביטוח ‘בטחון’ של הורי, שמעון וחיה הרבסט.
סדר יום

למוסדות  יצאו  הילדים  שכל  לוודא 
החינוך, תפילת שחרית ואם הספקתי 
נראה  היום  כל  קטן,  תורה  לימוד  גם 
מתנהל  אני  ואילך,  מכאן  אחרת. 
בהתאם ליומן בפגישות עם לקוחות, 
מעסיקים, חברות ביטוח, ניהול צוות 
ופגישות  אישיות  פגישות  העובדים 
מוקדשים  בערב  חמישי  ימי  צוות. 
וכמובן שבת  איכות עם חברים,  לזמן 

קודש בחיק המשפחה.

מעניין בביטוח
אם  גם  להם,  לסייע  אנשים,  להכיר 
לעיתים ללא הכרה או תמורה הולמת, 
העיקר שעשיתי נכון וטוב, לחוות את 
נותן  שהענף  סופיים  האין  האתגרים 

ולא להפסיק ללמוד.

ההחלטה לעסוק בתחום
 21 למרות שאבי סוכן ביטוח, עד גיל 
בבת  ואז  ביטוח.  זה  מה  ידעתי  לא 
שאבוא  ביקש  אבי  קרה.  הכל  אחת 
בפרויקט  לו  לסייע  מנת  על  למשרד 
הוא  וכאשר  אחר,  בתחום  כלשהו 
ו’נדבקתי’.  לגעת  ניסיתי  הסתיים 
כדי  הכל  שעשה  מי  האמת,  למען 
לקסר,  אודי  הוא  לענף  שאצטרף 

adif@adif-college.co.il    |  073-7966655 

קורס תכנון פרישה
הקורס המקורי והמקיף ביותר הנבנה ע"י מיטב אנשי מקצוע

בו לומדים את תורת ניהול וחישוב הסיכונים עליה מבוסס התכנון עצמו

פיתוח וניהול אקדמי:
 שלומית יהב, מנהלת מכללת עדיף

| ניהול וחישוב סיכונים
|  תשאול מנחה

|  ניתוח תיק לקוח   
|  פנסיה ותיקה 

| מיסוי מורכב בפרישה
|  תכנון תזרים פרישה 

news@anet.co.il

| ברנז'ה

“לחוות את האתגרים האינסופיים בענף”

מרחב  כמנהל  המשמש  אמת,  ידיד 
מרכז במגדל.

שילוב העבודה בחיים הפרטיים
יום  כל  ביותר.  המאתגרת  השאלה 
ממלא  שמצליח  יום  מחדש,  מנסים 

סיפוק.

ניקוי ראש
אויר,  לשאוף  לצאת  ונגיש  קל  הכי 
לצחוק עם הקטן בן השנה, או קצת 
זמן,  קצת  נותר   אם  טובה.  מוזיקה 
או  טיולים בטבע  שיחות עם חברים, 

ים.

אם לא ביטוח
החינוך  בתחומי  לעסוק  בוחר  הייתי 

והפסיכולוגיה.

פסגת השאיפות
להצליח לעשות את עבודתי נאמנה, 
לתת ללקוחות את כל מה שאני סבור 
שמגיע להם  ולהתפרנס מכך בכבוד. 

מאמין שזה אפשרי.

תחביב: 
אפייה, בעיקר חלות לשבת קודש.

להשתתפות במדור:

סוכן הביטוח צבי הרבסט בשיחה על מה שמעניין בענף ועל ההחלטה לעסוק בתחום
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דיגיטלי  שירות  משיקה  ביטוח  כלל 
המאפשר   ,'online 'תביעות  חדש, 
תביעה  להגיש  החברה  ללקוחות 

חדשה ולטפל בתביעה קיימת, 
בניית  בתהליך  כי  נמסר  מהחברה 
כל  מופו   online תביעות  שירות 
מרגע  בתביעה,  הטיפול  תהליכי 
סגירת  ועד  הבקשה  פתיחת 
הביטוח.  תחומי  במגוון  הטיפול, 
באתר  הוטמע  הדיגיטלי  השירות 
מאפשר  והוא  החברה  של  הלקוחות 
חדשה  תביעה  להגיש  ללקוחות 
ממלא  הלקוח  בהם  שלבים  במספר 
את  מעלה  הרלוונטי,  המידע  את 
דרך  ישירות  הנדרשים  הטפסים 
בתוך  ראשוני  טיפול  ומקבל  האתר 

שלושה ימי עסקים.
עם פתיחת התביעה, מסבירים בכלל 
ביטוח, יכול הלקוח להתעדכן אונליין 

ביטוח:  כלל  של  חדש  אונליין  שירות 
הגשת תביעה וטיפול בתביעה קיימת

הטפסים  את  לאתר  להעלות  ללקוח  מאפשר  השירות 
הנדרשים לקבל טיפול ראשוני בתוך שלושה ימי עסקים

דרור זסלר. "לפשט ללקוחות 
ביטוח החברה תהליכים מורכבים" כלל  של  הבריאות  חטיבת 

המפגש  את  שעבר  בשבוע  ערכה 
 - מדיכלל  מועדון  של  השביעי 
החברה,  של  הביטוח  סוכני  מועדון 
השתתפו  במפגש  הבריאות.  בתחום 

כ-120 סוכנים. 
פתח  ביטוח,  כלל  מנכ"ל  כהן,  איזי 
על  לסוכנים  והודה  הכנס  את 
כהן  לחברה.  הגבוהה  מחויבותם 
בשוק  והמגמות  השינויים  את  ניתח 
של  התמודדותה  אופן  את  והציג 
המשתנה,  הרגולציה  עם  החברה 
לדבריו,  הצירוף.  חוזר  על  בדגש 
התאמות  לבצע  נדרשים  "כולנו 
התכופים  הרגולטוריים  לשינויים 
לכם  תסייע  החברה  בענף.  החלים 
גם  היתר  בין  אלו,  התאמות  לבצע 
באמצעות כלים דיגיטליים אותם אנו 
מתן  באמצעות  עבורכם,  מפתחים 
בנושאים  מקצועיות  והדרכות  יידע 
השונים וכן באמצעות מערך השירות 
את  עוטף  אשר  ביטוח  כלל  של 
הסוכנים ויעזור לכם בכל דבר ועניין". 
דניאל כהן, המשנה למנכ"ל ומנהל 
חטיבת הבריאות, הדגיש את הצורך 
צרכי  את  להבין  הסוכן  של  הגובר 
לקוחותיו ואת החשיבות של התאמת 
הטיפול הרפואי למבוטח. בהקשר זה 
הציג כהן את שיתוף הפעולה החדש 
התרופות  חברת  עם  החברה  של 
חברת  נציגת  רוש,  הביוטכנולוגית 
הפועלת  מדיסין,  פאונדיישן 
והתאמת טיפול ממוקד  זיהוי  בתחום 
מנהל  )צ'יקו(,  זכריה  בסרטן.יעקב 
הכלים  את  הציג  העסקים,  מערך 
עבור  החברה  שפיתחה  השיווקיים 
סוכני הביטוח ובראשם את 'פורמלי', 

מחולל ההצעות החדש. 

כנס מדיכלל 
של כלל 

ביטוח אירח 
120 סוכנים

איזי כהן, מנכ"ל כלל ביטוח

בסטטוס הטיפול בתביעה ללא צורך 
השירות  למוקד  טלפונית  בהמתנה 
ולצפות בכל המכתבים שנשלחו אליו 
על ידי החברה במסגרת הטיפול בה. 
אם הלקוח נדרש להשלמת מסמכים 
בתביעה,  הטיפול  המשך  לצורך 
באמצעות  זאת  לבצע  באפשרותו 

העלאת המסמך ישירות לאתר. 

סתיו-אורלן חגגה חמש שנות פעילות
להרחיב  פתוחה  הסוכנות  ביסוסה,  לאחר  סתיו:  פיני  המנכ"ל 
להצטרף  נוספים  מקצועיים  ביטוח  לסוכני  ולאפשר  השורות  את 

ולהתמקצע במסגרתה בתחומי הפנסיה ותכנוני פרישה ופיננסים
סתיו-אורלן, סוכנות לחיסכון הפנסיוני, 
הפיננסים,  והמוצרים  הפרישה  תכנוני 
קבוצת  בשותפות  סתיו  פיני  שייסד 
שנות  חמש  השבוע  חגגה  אורלן, 

פעילות באירוע בפורט 15 ביפו.

מהענף,  בכירים  השתתפו  באירוע 
מנכ"ל  אסאייג,  בן  יהודה  ביניהם 
עמוס  פנסיה;  מבטחים  מנורה 
אגף  ומנהל  למנכ"ל  משנה  רוקח, 
מבטחים;  במנורה  ושיווק  מכירות 
חיסכון  מכירות  סמנכ"ל  מילר,  גד 
ארצי  ופיננסים  בריאות  טווח,  ארוך 
מרחב  מנהל  לקסר,  ואודי  במגדל; 
סתיו  פיני  הבית.  וסוכני  מגדל  מרכז 
העניקו  פרץ  יוסי  אורלן  ומנכ"ל 
ולמפקחים  המייסדים  לסוכנים 
ציין  פרץ  הוקרה.  וגביעי  מגנים 
סתיו- הצעיר  גילה  למרות  כי 
בפעילותה  חייל  עושה  היא  אורלן 
ומבססת את מעמדה כגורם מקצועי 

הפנסיוני,  החיסכון  בתחומי  ביותר 
המוצרים  ושיווק  הפרישה  תכנוני 

הפיננסים. 
סתיו, המנכ"ל ומבעלי הסוכנות, הדגיש 
כי למרות שחמש השנים הראשונות היו 
מאתגרות מאוד נוכח שפע הרגולציה, 
במוצרים  העמלות  מרווחי  צמצום 

הפנסיונים והפיננסים והמשך הפגיעה 
שסתיו-אורלן  הרי   - בסוכן  התדמיתית 

עמדה בכל יעדיה. 
סתיו הודה באירוע לבעלים הקודמים 
של אורלן, חגי וטל לוינסון, שייסדו 
את  ויצרו  סתיו-אורלן  את  עמו 

התנאים שהיו חיוניים לשגשוגה.

מימין: יוסי פרץ ופיני סתיו באירוע לציון חמש שנים לסתיו-אורלן.
צילום: יניב לנצנר

כלל  למנכ"ל  משנה  זסלר,  דרור 
"אנו  ביטוח, מנהל מערך התביעות: 
דיגיטלי  חדשני,  אתר  להשיק  גאים 
השירות  התביעות.  בתחום  ומתקדם 
ללקוחות  לפשט  לנו  יאפשר  החדש 
והינו  מורכבים  תהליכים  החברה 
רחב  דיגיטלי  שירותים  ממערך  חלק 
אותו מפתחת כלל ביטוח ללקוחותיה 
השירות  את  להוביל  מטרה  מתוך 

בענף הביטוח בישראל".

| ברנז'ה
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עם  הסכם  על  חתמה  ביטוח  כלל 
חברת התרופות הביוטכנולוגית רוש 
פאונדיישן מדיסין,  חברת  נציגת   -
והתאמת  זיהוי  בתחום  הפועלת 
נמסר  מכלל  בסרטן.  ממוקד  טיפול 
מבוטח  כל  ההסכם,  במסגרת  כי 
בגין  לשיפוי  זכאי  אשר  החברה  של 
לסרטן,  טיפול  התאמת  בדיקות 
של  הבדיקות  במחיר  הנחה  יקבל 

פאונדיישן מדיסין.
"נחשבות  אלה  בדיקות  כלל,  לדברי 
ברפואה  המתקדמות  לבדיקות 
הסרטן".  בתחום  אישית  המותאמת 
תוציא  החברה  כי  מציינים  בכלל 
השיפוי  לסכום  התחייבות  למבוטח 
לו הוא זכאי ממנה כך שהמבוטח לא 

יידרש לתבוע אותו כהחזר הוצאות.
מהמובילות  היא  מדיסין  "פאונדיישן 
בתחום  אישית  המותאמת  ברפואה 

נציגת  רוש,  עם  הסכם  בעקבות  התאפשרה  לשיפוי  לזכאים  שתינתן  ההנחה 
פאונדיישן מדיסין | דניאל כהן: בעולם של רפואה מותאמת אישית, מבוטחי כלל 

יוכלו לממש את הבדיקות והטיפולים הטובים והיעילים ביותר

כלל ביטוח: הנחה בבדיקות של פאונדיישן מדיסין 
להתאמת הטיפול לסרטן

דניאל כהן, המשנה למנכ"ל ומנהל 
חטיבת הבריאות בכלל ביטוח

פרופילים  מאגר  לה  ומשויך  הסרטן 
הגדול  סרטן  מטופלי  של  גנומיים 
בעולם. המאגר הייחודי לצד התיקוף 
אותה  הפכו  הבדיקה  של  המדעי 
כיום  המספקת  מובילה  לחברה 
הפרופיל  על  ומדויק  מקיף  מיפוי 

מסבירים  הסרטן,  תאי  של  הגנומי 
מסייעת  "הבדיקה  ומוסיפים:  בכלל 
כלל הטיפולים  מבין  לבחור  לרופאים 
היעיל  הטיפול  את  האפשריים, 
ביותר כנגד הסרטן הספציפי שזוהה 
בבדיקה ולהתאימו למטופל או לחזק 

את הצורך בטיפול הסטנדרטי".
נחשבות  הבדיקות  כי  נמסר  עוד 
והן  העולמי  בשוק  למובילות  כיום 
היום,  "עד  בישראל.  מאד  מבוקשות 
ברחבי  מטופלים  אלף  מ-110  יותר 
הבדיקה  את  לבצע  בחרו  העולם 
מדיסין.  פאנדיישן  של  גנומי  למיפוי 
פארמה  חברות  מ-40  יותר  כן,  כמו 
שיתופי  את  לבצע  בחרו  בינלאומיות 

המחקר שלהם עם החברה".

למנכ"ל  המשנה  כהן,  דניאל 
בכלל  הבריאות  חטיבת  ומנהל 

רפואה  של  "בעולם  כי  ציין  ביטוח, 
יוכלו  כלל  מבוטחי  אישית,  מותאמת 
והטיפולים  הבדיקות  את  לממש 
הבדיקות  ביותר.  והיעילים  הטובים 
פאונדיישן  חברת  של  המבוקשות 
התרופות  בסל  זמינות  אינן  מדיסין 
מובילים  שאנו  הפעולה  ושיתוף 
יעניק הטבה משמעותית למבוטחינו 

ויוזיל עבורם את עלות הבדיקות".
תמשיך  ביטוח  "כלל  הוסיף:  כהן 
שלה  המוצרים  סל  את  לעבות 
את  ולפתח  הבריאות  בתחום 
והמגוונים  המקיפים  המוצרים 
אנו  בישראל.  הביטוח  בשוק  ביותר 
המומחים  מיטב  באמצעות  עוקבים 
בעולם  וחידושים  התפתחויות  אחר 
הרפואה. כפי שעשינו בעבר, כשאנו 
מבוטחינו,  מצד  הצורך  את  מזהים 
אנו הראשונים לענות על צורך זה".

על הגג עם 3 הרגולטורים:

"תשקיעו בידע הפיננסי כי זו הדרך לבנות את העתיד"
הביטוח:  על  | המפקחת  פיננסי  לחינוך  מסוגו  ראשון  בכנס  והאוזר השתתפו  בר  סלינגר, 

קיימים פערי מידע מאוד גדולים בין הציבור לגופים המוסדיים
"136 שנים אחרי הסיפור על פינוקיו, 
שמשון ויובב עדיין חיים בינינו - רבים 
שנופלים קורבן להונאות המבטיחות 
הערב  אמר  כך  ומהיר",  קל  כסף 
שמואל  פרופ'  ני״ע,  רשות  יו״ר  )ד'( 
שנערך  פיננסי  חינוך  בכנס  האוזר, 
על גג חברת  מיינדספייס בתל אביב, 
שוק  על  הממונה  גם  השתתפו  בו 
על  והמפקחת  סלינגר  דורית  ההון 
"בתקופת  בר.  חדוה  ד"ר  הבנקים, 
מחיר  על  החברתית,  המחאה  פוסט 
שניהול  הפנמנו  לא  עדיין  הקוטג', 
הכספים שלנו, גובה מאיתנו לעיתים 
קרובות מחירים גבוהים מדי, גבוהים 
על  וזאת  הקוטג',  ממחיר  בהרבה 
מחינוך  שהחשש  התחושה  רקע 
גבול  על  לעיתים  על  הוא  פיננסי 

'החרדתי'", הוסיף האוזר. 
המאמצים  על  סיפרה  סלינגר 
לסייע  ההון  שוק  רשות  שמבצעת 
למיצוי זכויותיו של ציבור המבוטחים, 
דיברה  הממונה  והלווים.  החוסכים 
חברות  בתחום  ההתעוררות  על  גם 
לעולם  שנכנסות  הטכנולוגיה 

הביטוח והפנסיה. 
שלא  בנוכחים  הפצירה  הממונה 
פיננסיים.  ממושגים  להיבהל 
כי  שלכם  הפיננסי  בידע  "תשקיעו 
לבנות את העתיד הפיננסי  זו הדרך 
ומקורות  לאתרים  תיכנסו  שלכם. 
ותנסו  מצבכם  את  תבדקו  מידע, 
לכך  שואפים  אנחנו  אותו.  לשפר 
שיהיה לכם את הידע רגע לפני ביצוע 
מוצרים  יצרנו  במקביל,  הפעולה. 

שמסייעים לציבור הרחב למצות את 
זכויותיו, למשל קרן ברירת מחדל והר 
מאוד  מידע  פערי  קיימים  הביטוח. 
גדולים בין הציבור לגופים המוסדיים. 
אנו מעניקים לציבור כלים שיעזרו לו 
מדד  בעזרת  למשל  החלטות,  לקבל 

השירות".

חדוה  ד"ר  הבנקים,  על  המפקחת 
בהם  המישורים  את  הציגה  בר, 
יציבות,   - פועל הפיקוח על הבנקים 
תחרות, והוגנות. המפקחת הדגישה 
פעילות  שבבסיס  התפיסה  את 
הבנקאי  הלקוח  לפיה  הפיקוח 
הנוכחים  את  שיתפה  היא  במרכז. 
נכונה  בנקאית  להתנהלות  בטיפים 
החלטות  לקבל  אותם  ועודדה 

נקיטת  תוך  יותר  פיננסיות מושכלות 
והמצב  ההתנהלות  לשיפור  פעולות 
תעודת  באמצעות  למשל,  הפיננסי. 
הזהות הבנקאית, הצטרפות לשירות 
'הר  באתר  שימוש  העמלות,  מסלולי 
בנקאיות  פעולות  וביצוע   '2 הכסף 

בערוצים ישירים.

צילום: דוברות רשות שוק ההון



כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
לתוכן המודעות. ואינה אחראית  יד  כתבי  אינה מחזירה  ייעוץ משפטי. המערכת  או  חוות דעת  מהווה  ואינו  בלבד,  כללית  בבחינת סקירה  הינו  זה  בעיתון  הנכלל  ופנסיה. המידע  ביטוח  עדיף 
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הבריאות  יועץ  הוא  הביטוח  סוכן 
שקיימת  במציאות  המשפחה.  של 
האזרח  של  הזכויות  מימוש  בישראל 

במקרה של מחלה הוא לא פשוט. 
את  שמרכזים  רבים  גופים  ישנם 

הטיפול בזכויות אילו,
חברות  דרך  החולים,  מקופות  החל 
הלאומי,  הביטוח  הפרטיות,  הביטוח 
מס  גם  לתמונה  נכנס  לעיתים 
הרשות  הביטחון,  משרד  הכנסה, 
ולעיתים  הבריאות  משרד  המקומית, 

אפילו משרד הרווחה.
השורה  מן  “רגיל”  שאדם  ספק  אין 
הזכויות  את  לממש  מאוד  יתקשה 
הממוניות  הזכויות  גם  לו,  המגיעות 
והדבר  הטיפוליות.  הזכויות  וגם 
אותו  כאשר  יותר  עוד  קשה  נעשה 
ממחלה  סובל  אליו,  מקורב  או  אדם 

קשה.
כאן נכנס לתמונה סוכן הביטוח. סוכן 
הרופא  את  להחליף  בא  לא  הביטוח 
וגם  הלאומי  בביטוח  הפקיד  את  ולא 
בחברת  התביעות  פקידת  את  לא 
סוכן  הבריאות.  במשרד  או  הביטוח 
לרכז  שצריך  זה  הוא  הביטוח 
לדעת  הידע,  את  המבוטח  עבור 
ממי  מגיע,  מה  למבוטח  להגיד 
מגיע, ומה צריך לעשות על מנת 

לקבל את מה שמגיע לו. 

תפקידו של סוכן הביטוח במקרה 
מחלת הסרטן

,שבצידה  הקשות  המחלות  אחת 
והקלות,  זכויות  של  ארוכה  רשימה 

היא מחלת הסרטן. 
מהביטוח  להטבות  זכאי  סרטן  חולה 
לפטור  זכאי  הוא  לעיתים  הלאומי, 
לקבל   יוכל  לעיתים  הכנסה,  ממס 
קצבת נכות מקרן הפנסיה שברשותו 
אובדן  גמלת  לקבל  יוכל  ולעיתים 

כושר עבודה מהפוליסה שברשותו. 
כמו כן, יוכל למצות את הזכאות מכוח 
לו,  יש  ,אם  קשות  למחלות  פוליסה 
נכלל  שלא  רפואי  טיפול  לקבל  יוכל 
פוליסת  באמצעות  הבריאות  בסל 

סוכן הביטוח-יועץ הבריאות של המשפחה
אם חלילה אדם יחלה בסרטן, עצה טובה של סוכן הביטוח הן לגבי בדיקות הקיימות בפוליסה  
ולעיתים  חשובה  תרומה  להיות  יכולה  המבוטח,  זכאי  להן  נוספות  זכויות  מימוש  לגבי  והן 

מצילת חיים עבור הלקוח- המבוטח

בריאות פרטית ,אם רכש ויוכל לקבל 
חיים  ומצילי  מתקדמים  טיפולים 
למכביר אם רק ידע מה מגיע לו ואיך 

לקבל את זה.
שחולה  החשובות  הבדיקות  אחת 
בדיקת  היא  לבצע  יכול  סרטן 

פאונדיישן וואן. 
שבמהלכה  חדשנית  בבדיקה  מדובר 
מהגידול  רקמה  פיסת  נבדקת 
במהלך  החולה.  של  הסרטני 
הבדיקה נעשה  ריצוף גנטי של תאי 

המתקבלת  הגנטית  המפה  הגידול. 
רבים  גנטיים  לריצופים  מושוות 
יזוהו אצל  ובסופו של תהליך  אחרים 
המניעים  הגנטים  השינויים  החולה 
תשובה  יקבל  והחולה  הגידול  את 
מטרה  ממוקד  תרופתי  טיפול  איזה 
לטפל  מנת  על  ביותר  המתאים  הוא 

במחלה ממנה הוא סובל. 
לא  הבדיקה  כי  להדגיש  חשוב 
לכל  או  הסרטן  סוגי  לכל  מתאימה 
תיתן  תמיד  לא  וגם  מחלה  של  שלב 
במקרים  אבל  פרקטית,  תוצאה 
מעשית,  תוצאה  תינתן  בהם  הרבים 
שתאפשר  חיים”  “מתנת  על  מדובר 
אישית  מותאם  טיפול  לקבל  לחולה 
טיפול  סובל.  הוא  ממנה  למחלה 
תוצאות  רבים,  במקרים  שמאפשר 
חלופי  טיפול  מכל  בהרבה  טובות 
סבל  ימנע  אשר  טיפול  ספציפי,  ולא 
רבים  ובמקרים  מהחולה  מיותר 
חייו  תוחלת  את  להאריך  יאפשר  

ולשפר את איכות חייו.
אבל  קיים  הבדיקה  אודות  המידע 
אודותיו.  ויודע  לו  מודע  חולה  כל  לא 
הביטוח  סוכן  נכנס  בדיוק  כאן 
לתמונה, אותו סוכן שמכיר היטב את 
המבוטחים שלו מחד ומכיר היטב את 

הפוליסות מאידך.

ומקצועי  טוב  מסוכן  מצופה 
אמיתי  ערך  לתת  שמבקש 
לעבודתו, להציף בפני כל מבוטח 
שלו, אשר סובל ממחלת הסרטן, 
האם  לבדוק  האפשרות,  את 
יכולה  וואן  פאונדשיין  בדיקת 
לסייע לו לקבל טיפול טוב יותר.  

את  להסב  זה  לעשות  צריך  כל אשר 
ולהפנות  החולה  של  ליבו  תשומת 
אותו אל צוות מרכז שירות פאונדיישן 
האתר  בכתובת  או   8966* בטלפון  

foundationone.co.il

הכיסוי הביטוחי -
מכוסה  וואן  פאונדשיין   בדיקת 
בחלק גדול מאד מפוליסות הבריאות 
במדינת  היום  שמשווקות  הפרטיות 
וגם  האישיות  בפוליסות  גם  ישראל, 
בפוליסות הקבוצתיות )קולקטיביות(. 
ספציפי  סעיף  קיים  לא  כלל  בדרך 
שמכסה את הבדיקה ויש לחפש את 

הכיסוי בפרקי הפוליסה השונים. 
תחת  למצוא  ניתן  הכיסוי  את 
הכותרות הבאות: כיסוי עבור בדיקה 
גנטית, כיסוי עבור בדיקה פתולוגית, 
מתקדמת,  טכנולוגיה  עבור  כיסוי 
ממאירים,  לגידולים  מעבדה  בדיקות 

ד”ר אודי פרישמן

ד"ר אודי פרישמן

אבחון  בדיקת  לסרטן,  אבחון  בדיקת 
להתאמת טיפול לחולה סרטן, אבחון 
להתאמת  אבחון  בסרטן,  וטיפול 
ועוד  כימותרפי,  טיפול  בעת  תרופה 
הכיסוי  את  ומגוונות.  רבות  הגדרות 
ניתן יהיה למצוא או בפרק הניתוחים 
או  ההשתלות  בפרק  או  שבפוליסה, 

בפרק הטיפולים האמבולטוריים. 
הפוליסה  של  ההשתתפות  גובה  גם 
לשני  אחד  ביטוחי  ממוצר  משתנה 
ועד  שקלים   2,500 בין  לנוע  ויכול 
60,000 שקלים. כאשר ההשתתפות 
בין  תנוע  המבוטח  של  העצמית 

20% ועד 30%.
הביטוח  שבתעשיית  לזכור  חשוב 
מאות  יש  ישראל  במדינת  הרפואי 
חלקן  בריאות,  פוליסות  של  רבות 
קיים  פרטיות, שבהן  פוליסות  כאמור 
לחברת  המבטח  בין  ישיר  הסכם 
קבוצתיות,  פוליסות  וחלקן  הביטוח 
כאשר המבוטח מהווה חלק מקבוצת 

מבוטחים גדולה. 
חלק מהפוליסות ישנות יותר, שמקורן 
וחלק  והתשעים  השמונים  בשנות 
הקבוצתיות  הפוליסות  יותר.  חדשות 
ולכן  שנים  לכמה  אחת  מתעדכנות 
לפאונדשיין  כיסוי  למצוא  הסיכוי 
יותר מאשר  בפוליסה קבוצתית גדול 
מקרה  בכל  אבל,  אישית.  בפוליסה 
לפני  הכיסוי  את  לחפש  צריך 

שמרימים ידיים. 
אבל  לכך  נזדקק  לא  ולעולם  הלוואי 
עצה  בסרטן,  יחלה  אדם  חלילה  אם 
טובה של סוכן הביטוח הן לגבי בדיקת 
פאונדשיין וואן והן לגבי מימוש זכויות 
יכולה  המבוטח  זכאי  להן  נוספות 
הלקוח,  עבור  תרומה חשובה  להיות 

המבוטח.

יועץ  הוא  פרישמן  אודי  ד"ר   *
וסיעוד,  בריאות  ביטוחי  לנושאי 
בכירים  תפקידים  שורת  מילא 
ועומד  בארץ  הבריאות  במערכת 
קונספט  פרש  חברת   בראש 
בריאות  לביטוחי  מומחים   -

קבוצתיים.

http://udif.co.il/
http://udif.co.il/
http://www.udif.co.il/
http://www.udif.co.il/
http://www.fresh-concept.co.il/
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ועדת  יו"ר  של  חריפה  ביקורת 
משה  ח"כ  הכנסת,  של  הכספים 
על  הממונה  נגד  )ג'(  אתמול  גפני, 
דורית  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק 
של  "בסופו  גפני,  לדברי  סלינגר. 
שהרפורמות  להגיד  אי-אפשר  דבר 
הפשוט.  לאזרח  הועילו  האלה 
תעשה  אל   - מבחינתי  הנכון  הדבר 
הרי  האנשים,  עם  תשבו  רפורמה. 
הביטוח,  סוכני  דבר  של  בסופו 
החברות, העובדים - אלה עושים את 
הכלכלה", אמר גפני בריאיון במהלך 

ועידת שוק ההון של "גלובס".
הוא נשאל לגבי המעורבות ההולכת 
בשוק  הכספים  ועדת  של  וגוברת 
ההון. "אי אפשר להשאיר את המצב 
הקיים. הממונה על רשות שוק ההון, 
 - וטובה מאוד  שהיא אישה מוכשרת 
עשתה  היא  שונות.  רפורמות  עושה 
את הרפורמה של קרן ברירת מחדל, 
הפנסיוני  השיווק  של  הרפורמה 
אני  הפנסיוני.  מהייעוץ  וניתוקו 
ונשיא  ההסתדרות  יו"ר  את  הבאתי 
שיגדילו  כדי  התעשיינים  התאחדות 
זה",  את  עשו  והם  ההפרשות,  את 

השיב יו"ר ועדת הכספים.
שהיא  ביותר  הגדולה  "הרפורמה 
עשתה לא הייתה אצלי, אלא בוועדה 
שיקראו  שהתנגדתי  כהן,  אלי  של 
חוק  כל  אז  הרפורמות',  'ועדת  לה 
לוועדה.  שמו  על  קראו  שם  שעבר 
לא  ההון  שוק  שאגף  קבעה  הוועדה 
כמו  רשות,  אלא  באוצר  אגף  יהיה 
כשאני  דא-עקא,  ערך.  ניירות  רשות 
אחרת,  לוועדה  שמעבירים  רואה 
הלכתי  אז  בעיה.  שיש  מבין  אני 
ועדת  את  שמוציאים  והתברר  לשם, 
הכספים מפיקוח על הרשות. מנהלת 
הרשות קובעת הכול, וועדת הכספים 

לא יכולה לדון", הוא הסביר.
רוצה  אתה  אם  כהן:  לאלי  "אמרתי 
שצריך  כמו  נורמלי  לסיכום  להגיע 
פה  ידונו  ציבורית,  בוועדה  להיות 

לא  והנושא  חודשים,   5-6 במשך 
לסיכום,  להגיע  רוצה  אתה  ייגמר. 
מיליונים.  מאות  של  לא   - בבקשה 
הפרטים  כל  אבל  רשות,  תוקם 
יידונו  הציבורית  העין  את  שצריכים 
זה  את  והכניסו  הכספים,  בוועדת 

לחוק", אמר גפני.
לא  ההון  שוק  רשות  כיצד  תהה  הוא 
בינוני.  לטווח  חיסכון  על  נלחמה 
שאם  המרכזיים  הדברים  אחד  "זה 
צריך  והמשק,  הון  שוק  על  מדברים 
חיסכון  בעבר.  שהיה  כפי  שיהיה 
יש,  קצר  לטווח  יש,  ארוך  לטווח 
המשק  וגדלה.  הולכת  והצריכה 
לא  זה  הארוך  לטווח  אבל  נהנה, 
שאם  כאן  לך  מתחייב  אני  בסדר. 
סלינגר באה, אני מעביר את זה וזהו, 

עם הטבות המס", הוא ציין.

סלינגר: לציבור הישראלי תהיה 
פנסיה ראויה בעוד 20 שנה

עצמה  הביטוח  על  המפקחת 
היא  בוועדה.  היא  גם  השתתפה 
של  הביטוח  כתב  ידי  על  נשאלה 
שהרבה  כך  על  שטיין,  רון  גלובס, 
השקעות  בתי  וגם  ביטוח  חברות 
הזרים  ומדוע  המדף  על  נמצאים 
מגיעים  לא  במערב  המובילים 
יש בפנינו  "כיום  להשקעה בישראל. 
את  לרכוש  ויחידה  אחת  בקשה 
אנחנו  הפניקס.  בקבוצת  השליטה 
בודקים בצורה מאוד מקיפה ויסודית. 
מעדיפים  בינלאומיים  גופים  הרבה 
להשקיע במדינות אחרות, בין השאר 

מכיוון שהשוק הישראלי קטן מדי".
השירות שניתן על ידי חברות הביטוח 

לישראלים טוב מספיק?
של  האיכות  מדד  את  "השקנו 
שנים.  שלוש  לפני  הביטוח  חברות 
אצל  במרכז  הוא  הלקוח  לראשונה 
מסתכלות  חברות  מהחברות.  חלק 
על המדד ומשנות את עצמן. מי שלא 

ישתפר, פשוט לא יהיה במשחק".

להשתמש  יודע  בישראל  הציבור 
בכלים שיש לו?

שבתחום  לזה  מודעים  "אנחנו 
אבל  אדישים,  יותר  אנשים  שלנו 
אכפתיות  ויותר  קלה  תנועה  רואים 
לא  המבוטח  אם  גם  אנשים.  אצל 
החברות  אבל  השירות,  במדד  נוגע 
קטן  חלק  עבור  רק  משתפרות 
שרצינו.  מה  השגנו   - מהלקוחות 
אנחנו  הפיננסי  החינוך  בתחום 
עם  פעולה  שיתופי  ליצור  מנסים 

גופים אחרים במשק".

רגולציה.  להפחתת  מגמה  ישנה 
איפה אתם משתלבים בזה?

עם  להמשיך  שצריך  לכולם  "ברור 
רגולציה שמטיבה עם הצרכן. אנחנו 
עם  להטיב  כדי  הכל  לעשות  נמשיך 
הציבור, לפשט הליכים. אני מסכימה 
השוק,  על  העומס  את  להקל  שיש 
טובת  עם  מתנגש  זה  אם  אבל 

הציבור לא נעשה את זה".

פנסיה  תהיה  הישראלי  לציבור 
ראויה בעוד 20 שנה?

המעסיקים  שכן.  מאמינה  "אני 
שיעור  לפנסיה  מפרישים  בישראל 
אבל   ,OECD למדינות  יחסית  גבוה 
בשוק  הנמוכה  שהריבית  ספק  אין 
כך  תימשך  הריבית  אם  מאתגרת. 
מאוד  יהיה  זה  אז  עוד עשרות שנים 
לא  פעם  אף  שווקים  אבל  אתגרי, 

במצב סטטי".

יו"ר ועדת הכספים של הכנסת אמר בריאיון כי "אם המפקחת על הביטוח 
תבוא לוועדה, אני מתחייב להעביר תכניות חיסכון לטווח בינוני, עם הטבות 

מס" | סלינגר: "מי שלא ישתפר בשירות, פשוט לא יהיה במשחק"

החברות,  הביטוח,  סוכני  גפני:  משה 
העובדים - אלה עושים את הכלכלה

סלינגר: "ברור לכולם שצריך להמשיך עם רגולציה 
שמטיבה עם הצרכן. אנחנו נמשיך לעשות הכל 

כדי להטיב עם הציבור, לפשט הליכים. אני 
מסכימה שיש להקל את העומס על השוק, אבל 

אם זה מתנגש עם טובת הציבור לא נעשה את זה"

משה גפני ודורית סלינגר



כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
לתוכן המודעות. ואינה אחראית  יד  כתבי  אינה מחזירה  ייעוץ משפטי. המערכת  או  חוות דעת  מהווה  ואינו  בלבד,  כללית  בבחינת סקירה  הינו  זה  בעיתון  הנכלל  ופנסיה. המידע  ביטוח  עדיף 

גיליון מס' 938 | יום ד', כ' בסיון התשע"ז | 14.6.2017 - 20 - | השבוע שהיה

קרנות הפנסיה אינן בעלות האחריות 
מצד  חסרות  הפרשות  של  במקרה 
המעסיק. כך קבע בית הדין האזורי 
בראשות  אביב  בתל  לעבודה 

השופטת אירית הרמל.
שעניינה  בעתירה  דן  הדין  בית 
בשאלה האם עובדת רשאית לתבוע 
בגין הפרשות חסרות לפנסיה לא רק 
אלא  בחסר,  שהפריש  המעסיק  את 
מוסד  מבטחים  הפנסיה  קרן  את  גם 
נוכח  )מבטחים(,  סוציאלי  לביטוח 
שהסכומים  בדקה  לא  שזו  טענתה 
בשיעור  היו  לטובתה  שהופרשו 

שהתחייב.
שנה   18 במשך  עבדה  התובעת 
איחוד  ידי  על  אבות  בית  בעמותת 
לגמלאות  צאתה  עד  בולגריה,  עולי 
2015. מבטחים משלמת  בספטמבר 
מאוקטובר  זקנה  גמלת  לתובעת 
פיצוי  לקבלת  היא  התביעה   .2015
בגין אי תשלום רכיבי שכר שונים וכן 
בשל שלא הופרשו על ידי המעסיקה 
שכר  רכיבי  אותם  בגין  גמולים  דמי 
בגובה  שפגע  באופן  שולמו,  שלא 

הגמלה המשתלמת לתובעת.

התביעה  בכתב  טענה  התובעת 
כלפיה  מבטחים  של  אחריותה  כי 
"הפרה  שמבטחים  מכך  נובעת 
התובעת,  כלפי  בדין  חובותיה  את 
והפרה כלפי התובעת את  התרשלה 
כקרן  תפקידה  מכוח  הזהירות  חובת 
שמבטחים  תטען  התובעת  פנסיה. 
הסכומים  את  לבחון  חייבת  הייתה 
המופרשים עבורה מידי חודש וחדלה 

מלעשות כן...".

תוך  זו,  טענה  דחה  הדין  בית 
של  פסיקתה  על  מסתמך  שהוא 
..." כי  נקבע  בה  דוידוב  השופטת 
אין  אלה  קיבוציים  להסכמים  בנוגע 
לנתבעת יתרון כלשהו, היא אינה צד 
אחראית  שתהא  סיבה  כל  ואין  להם, 
לגילוים,  בקשר  מבוטחיה  כלפי 
המבוטחים  בפני  עומדים  כך  לשם 

אמצעים אחרים". 
בית הדין מצא לדחות גם את טענת 
מבטחים  על  היה  לפיה  המשיבה 
המבוטחת  של  שכרה  את  לבדוק 
רכיבי  כל  לה  שמשולמים  ולוודא 
הקיבוציים  ההסכמים  פי  על  השכר 

אחריות  אין  הפנסיה  לקרנות 
להפרשות חסרות מצד המעסיק

בית הדין לעבודה דחה תביעה של עובדת נגד מבטחים בטענה שזו לא 
בדקה שהסכומים שהופרשו לטובתה היו בשיעור שהתחייב | לדבריו, ככל 
שמשולמת גמלה בחסר היא לא בשל ליקויים בחישובים שערכה מבטחים
כי  נקבע,  העסקתה.  על  החלים 
לתום  בנוגע  המשיבה  של  טענותיה 
הלב המוגבר הנדרש מקרן הפנסיה 
ביחסיה עם המבוטחים, אינן מעלות 
ואינן מורידות במקרה הזה שכן חובת 
והמבוטחת  הקרן  ביחסי  הלב  תום 
תקינות  בדיקת  כוללת  אינה 
ידי  על  למבוטחת  שמשולם  השכר 
קיבוציים.  הסכמים  מכוח  מעסיקתה 
 – בחסר  גמלה  שמשולמת  ככל 
שהדבר  הרי  הוכחה,  הטעון  דבר 
לקופת  בחסר  'הפרשות  בשל  נגרם 
מבטחים' ולא בשל ליקויים בחישובים 
שכר  תשלום  מבטחים.  שערכה 
המעסיקה  כנגד  עילה  הוא  בחסר 
ידי  ולא כנגד מבטחים. לא נטען על 
המשיבה שחישוב הפנסיה המבוסס 
על ההפרשות שהפרישה המעסיקה 
שגוי.  המבקשת,  לקופת  בפועל 
את  אף  מקום, התובעת תבעה  מכל 
נזקיה  בכל  ולחוד,  ביחד  המעסיקה, 

הנטענים בכתב התביעה.
בית הדין על  כל האמור, הורה  נוכח 
מחיקתה על הסף של התביעה כנגד 

מבטחים.

אשרר  העליון  המשפט  בית 
החלטת  את  השבוע  בתחילת 
ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה 
לשלול  סלינגר,  דורית  וחיסכון, 
לשנתיים את רישיון סוכנות הביטוח 
בינה. העליון דחה את ערעורה של 
בית  החלטת  על  הביטוח  סוכנות 
בינואר  שאשרר  המחוזי  המשפט 
על  הרישיון.  שלילת  את  השנה 
הסוכנות גם הוטל עיצום כספי בסך 

של כמיליון שקלים".
את  לשלול  הממונה  החלטת 
ולהטיל עיצום כספי נבעה  הרישיון 
שהובילו  חמורים,  ביקורת  מממצאי 
להשבתה  תקדים  חסר  בצעד 
הפסולה  הפעילות  של  לאלתר 
על  משמעותיים  עיצומים  ולהטיל 
שוק  ברשות  מסבירים  הסוכנות, 
גילתה  "בביקורת  ומוסיפים:  ההון 
כי הסוכנות מטעה בתיאור  הרשות 
עבור  רכשה  ואף  ביטוח  עסקאות 
ידיעתם  ללא  פוליסות  המבוטחים 
האזינה  הרשות  והסכמתם. 
שערכה  מכירה  שיחות  לעשרות 
כי  ומצאה  ללקוחותיה  הסוכנות 
הטעייה  בוצעה  רבות  בשיחות 
במטרה  מבוטחים  של  חמורה 
ביטוח.  פוליסות  לרכוש  לשכנעם 
פוליסות  למכור  הונחו  המוכרנים 
באמצעות  הלקוחות  הטעיית  תוך 

תסריטי שיחה מובנים". 
לדברי הרשות, הטעיית המבוטחים 
שונים:  פעולה  בדפוסי  נעשתה 
מהלקוח,  השיחה  מטרת  הסוואת 
ללקוח,  מוטעים  נתונים  העברת 
טשטוש דרישת אישור תשלום עבור 
המוצר החדש, הטעיית הלקוח לגבי 
הקראת  החודשית,  הפרמיה  סכום 
וללא  הצהרת בריאות ללא הקדמה 
ממתן  והימנעות  מלווה  הסבר 
"השיחות  ועוד.  ישירות  תשובות 
נמצאו מטעות ומשקפות התנהגות 
הולמת  ושאינה  חוקית  שאינה 
נדגיש  רישיון.  בעל  התנהגות 
ממש  של  לנזק  גרמו  השיחות  כי 

ללקוחות ומבוטחים". 

העליון אשרר 
שלילת רישיון 
סוכנות בינה 

לשנתיים
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ביטוח
עולמי

אורי שלזינגר

| ביטוח עולמי

בריטניה: מיליונים נפגעו מהעלאת המיסוי על ביטוח
מס.  יותר  יאלץ לשלם  הגבוהות  לכך שמי שמשלם את הפרמיות  יביא  המס  אופן הטלת 
מדובר על תושבי האזורים החלשים יותר או האזורים המועדים להצפות, בהם הסיכון גבוה 

יותר, וכן נהגים צעירים ובעלי עסקים קטנים

יפגעו  ועסקים  אנשים  מיליוני 
בבריטניה מהעלאת תעריפי הביטוח 
ביוני  מ-1  החל  שהממשלה,  מכיוון 
על  המיסוי  את  העלתה   ,2017
 Insurance( הביטוח  פרמיות 

.)Premium Tax( )IPT
על  המיסוי  ששיעור  היא  המשמעות 
מ-6%  הוכפל,  הפוליסות  מרבית 
 19 בתוך  ל-12%   2015 בשנת 
חודשים, והממשלה תגרוף יותר מ-7 
ליש"ט בשנה ממיסוי בעלי  מיליארד 

פוליסות ביטוח.
ברוקרי  איגוד  מנכ"ל  וואייט,  סטיב 
כי  ציין   ,)BIBA( הבריטיים  הביטוח 
"העלאת שיעורי המיסוי המהירה על 
פרמיות ביטוח היא בלתי נתפסת. בין 
1997 ל-2015 היו רק שתי העלאות, 
מ-4% ל-6%". שר האוצר הבריטי גם 
היא אפשרית.  נוספת  ציין שהעלאה 
שחווים  אמיתית  בדאגה  מדובר 
באיגוד,  החברים  הברוקרים  לקוחות 
פרמיות  העלאת  בשרם  על  שחשים 
השינויים  בעקבות  משמעותית 
בגין  לתשלומים  ביחס  הממשלתיים 

הסיכון של פציעות חמורות.

פגיעה בשכבות החלשות עלולה 
להביא לוויתור על הכיסוי הביטוחי

שמי  לכך  יביא  המס  הטלת  אופן 
הגבוהות  הפרמיות  את  שמשלם 
תושבי  בהם  מס.  יותר  לשלם  יאלץ 
האזורים  או  יותר  החלשים  האזורים 
הסיכון  בהם  להצפות,  המועדים 

גבוה יותר, וכן נהגים צעירים.
אם נהג צעיר משלם פרמיה שנתית 
שתוספת  הרי  ליש"ט,   2,000 של 
ליש"ט   240 תהיה  שלו  המס 
 19 לפני  ליש"ט  ל-120  בהשוואה 
איגוד  להערכות  בהתאם  חודשים. 
העלאת  הבריטיים,  הביטוח  ברוקרי 
מיליון   49 על  תשפיע  התעריפים 
מבטחי  מיליון   20.4( פוליסות  בעלי 
20.1 מיליון נהגים עם  דירות ורכוש; 

בתים  בעלי  מיליון   3.2 רכב;  ביטוח 
מיליון עם   1.9 ביטוח משכנתא;  עם 
מיליון בעלי   3.4 רפואי פרטי;  ביטוח 
ביטוח חיות מחמד(. גם בעלי עסקים 
פי  ביוקר העלויות. על  יחושו  קטנים 
מחקר שנערך לאחרונה על ידי איגוד 
 90% הבריטיים,  הביטוח  ברוקרי 
מברוקרי הביטוח מעריכים שהעלאה 
נוספת במיסוי פרמיות הביטוח תבוא 
יפחיתו  שהלקוחות  בכל  ביטוי  לידי 
לא  או  הביטוחית  ההגנה  היקף  את 

יקנו כיסוי ביטוחי כלל.

שלהן  והמבטחים  אנרגיה  חברות 
נמצאים באחד העשורים המאתגרים 
ביותר. בשנה האחרונה מחיר הנפט 
ממחירו  כשליש  נמוך,  עדיין  נותר 
בחודשים  רק   .2008 בשנת  בשיא 
קלה.  התאוששות  ניכרה  האחרונים 
המודלים  לעדכון  הביא  זה  מצב 
המפיקות  חברות  של  העסקיים 
הנלווים,  השירותים  ונותני  בים  נפט 
בהוצאות  משמעותית  קיצצו  אשר 
צוותי העבודה  התפעול, צמצמו את 
כללי  באופן  בהשקעות  וחסכו 

ובהשקעות בחיפושים. 
של  ההוצאות  הברית  בארצות 
בשנת  ב-36%  ירדו  אלו  חברות 
בו   ,2016 בשנת  וב-25%   2015
המשנה  קבלני  של  תעריפיהם  בזמן 
 65% של  לרמה  ירדו  קידוח  לצורכי 

בהשוואה לתקופת השיא.
תעשיית  על  משפיעים  אלו  שינויים 
הנדרשים  הסיכונים  מאופי  הביטוח: 
לחיתום דרך עלייה של סיכוני חיתום 
חדשים ועד האתגרים סביב צבר של 

סיכונים.
בהוצאות  קיצוץ  על  עם ההתמקדות 
קידוח,  בפעילויות  ירידה  ובמקביל 
בים  הפעילות  לביטוח  הדרישה 
בהתאם  משמעותי.  באופן  ירדה 

לסטטיסטיקה של האיגוד הבינלאומי 
הפקת  פרמיות   ,)IUMI( ימי  לביטוח 
כלואות  חברות  כולל  בים,  אנרגיה 
בשנת  ב-20%  ירדו  הדדי,  וביטוח 
מיליארד  ב-4.5  והסתכמו   2015
עתיד  מציירות  אינן  והתחזיות  דולר, 

ורוד יותר. 
מפרמיות  ההכנסות  בבסיס  הירידה 
לתנודתיות  מביאה  זו  מפעילות 

גבוהה יותר. 

אתגרים חדשים לתעשיית הביטוח

בסיכונים  מאופיין  האנרגיה  סקטור 
לנזקים  לגרימת  פוטנציאל  בעלי 
לסיכונים  גם  כמו  גבוהים,  בסכומים 
הקשורים  אירועים  למשל,  מורכבים 
בשנת  אנרגיה  וחיפוש  להפקה 
של  פוטנציאלי  נזק  כללו   2016
ההקמה,  באתר  דולר  מיליארד   1.3
מערבית  האטלנטי  באוקיינוס 
מאסדת  דולר  מיליון   178 לאפריקה, 
וכ-150  אמריקה  בצפון  הקידות 
מיליון  דולר מהמקרה של פלטפורמת 

הקידוח במפרץ מקסיקו. 
השנה  של  התקופה  לאורך 
היו  הביטוח  חברות  האחרונה, 
מודאגות מהעובדה שקיצוץ העלויות 
בים  אנרגיה  המפיקות  בחברות 

יישום  על  שלילית  להשפעה  יביא 
אצל  בעיקר  ובריאות,  בטיחות  תקני 
חברות המחפשות ומפיקות אנרגיה. 
בתדירות  שינוי  ניכר  לא  עתה  לעת 
התקציבים  והפחתת  התביעות, 
עשויה להיות מאוזנת בירידה בכמות 
הקידוחים והצורך להגן על המוניטין.
לחברות  החדשים  האתגרים  בין 
העובדה  את  להזכיר  ניתן  הביטוח 
הביאו  הנמוכים  הנפט  שתעריפי 
באסדות  השימוש  בשיעורי  לירידה 
בתחילת  ממספרם  ל-68%  קידוח, 
ממספרם  וכ-90%   2017 שנת 
היא  המשמעות   .2015 בשנת 
הועברו  הקידוח  מאסדות  שרבים 
גורמת  אשר  טווח,  ארוכת  לאחסנה 
לפגיעה בכשירות עבודתן והריסתן. 

רבות  קידוח  אסדות  של  אחסנה 
להגיע  עשויה  אחת  שעלות  יחד, 
למחיר של עד כ-500 מיליון דולרים, 
סיכונים  לצבר  מביאה  אחד  באתר 
למשל  הביטוח.  חברות  עבור 
המאוחסנות  קידוח  אסדות  כ-350 
להוריקנים  המועדים  באזורים  יחד 

ולציקלונים. 

של  מומחים  מאמר  על  מבוסס   *
 AGCS

החברות המפיקות נפט בים ונותני השירותים הנלווים מצמצמים את 
פעילותם העסקית | בתעשיית הביטוח עוקבים אחר המצב בדאגה

צמצום הפקת אנרגיה בים והשפעתו על תעשיית הביטוח
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תכל׳ס פתרונות

ועידת הסוכנים 
והיועצים ה-11

חינם* 
הבטיחו את 

מקומכם

בין המרצים:

יובל ארנון
יו"ר הוועדה לביטוח 

פנסיוני, לשכת סוכני 
הביטוח

רוני קרמר
מומחה בליווי העברת 

עסקים משפחתיים 
לדור המשך

ארז דיין
מייסד פוליסי צ'ק 

עופרה פלד
מנכ"ל פוליסי צ'ק 

עמיר טל
מנכ"ל המסלקה 

הפנסיונית

גיורא פלונסקר
משנה למנכ"ל, 

מנהל אגף ביטוח 
כללי, איילון

גילעד אלטשולר
בעלים ומנכ"ל 

אלטשולר שחם

מולי הורביץ
מנהל מטה, אגף 

מכירות ושיווק, מנורה 
מבטחים ביטוח

אורן אל-און
משנה למנכ"ל, מנהל 

חטיבת הלקוחות, 
הפניקס

עופר נוריאל
עורך ראשי, עדיף

ח"כ יצחק כהן
סגן שר האוצר

אריה אברמוביץ
נשיא לשכת סוכני 

הביטוח

רו"ח אייל בן אבי
שותף, ראש תחום 

ניהול סיכונים וביקורת 
PWC Israel ,חקירתית

שחר אושרי
מנכ"ל כלל ביטוח 

אשראי

רון קשת
מנהל מרכז הפרישה, 
לשכת סוכני הביטוח

דורון הורנפלד
בעלים ומייסד של 
"פרמיום" – בוטיק 

ביטוחי

יוסי ורסנו
יו"ר תת הוועדה 

לפיננסים, לשכת 
סוכני הביטוח

בין הנושאים:

ביטוח סייבר: 
מנוע צמיחה 

חדשני

מסלקה 
פנסיונית 

בשירות הסוכן

מגמות עולמיות 
בשוק הפיננסי: 

פוטנציאל הרווח לסוכן 

כלים 
לפיתוח 

עסקי

ביטוח אשראי, 
מימון ומה 

שביניהם

אין לי פקס: 
התנהלות הסוכן 

בשוק החדש

פתרונות 
טכנולוגיים 
ותפעוליים

מקורות הכנסה 
אלטרנטיביים 

לסוכן

שבירת חסמים: 
הרחבה וגיוון מקורות 

ההכנסה לסוכן

מודל 
תגמול 

חדש

דור המשך: 
כלים להעברת 

המקל

לבעלי רישיון

http://www.adif-knasim.com/
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המלצות  בעקבות   ,2005 בשנת 
הוראות  לתוקף  נכנסו  בכר,  ועדת 
הוועדה  התחרות.  להגברת  החוק 
יוכלו  כי תאגידים בנקאים לא  קבעה 
להמשיך ולהחזיק בנכסים של חברות 
המנהלות קופות גמל. בתוך פרק זמן 
של כמעט שלוש שנים נמכרו מרבית 
קופות גמל שהוחזקו על ידי הבנקים 
לגופים חוץ בנקאיים – בתי השקעות 
יוכלו  מכך  כתוצאה  ביטוח.  וחברות 
הבנקים לעסוק בהפצה של תכניות 
תפעול  שלגבי  בעוד  פנסיוני.  ביטוח 
המנהלות,  החברות   – הנכסים 
להעניק  וממשיכים  המשיכו  הבנקים 
זכויות  בצד  הן  תפעול  שירותי  להן 
ורישום  שערוך  בצד  והן  העמיתים 

הנכסים.

בשנים האחרונות שוק קופות הגמל 
כתוצאה  רבות,  תמורות  עובר  שוב 
וכך  כלכליות,  והחלטות  מרגולציה 
תהליך  של  בעיצומו  נמצאים  אנו 
תפעול  בעולם  חדש  סדר  נוצר  בו 
 2015 שנת  במהלך  הגמל.  קופות 
למהלך  חוזר  טיוטת  התפרסמה 
שבמסגרתו  האוצר,  משרד  שהוביל 
שירותי  לספק  מוסדי  גוף  על  ייאסר 
ומכירה(  קניה  )פעולות  ברוקראז' 
גופים  עבור  )משמורת(  וקאסטודיאן 
שלהם הבנק מספק שירותי תפעול. 

אשר  הבנקים  מרבית  כתגובה 
לאומי,  תפעול  שירותי  מספקים 
בחנו  טפחות  ומזרחי  הפועלים, 
תפעול  מתחום  יציאה  אפשרות 
המהלך,  משמעות  הגמל.  קופות 
שאותו ניסתה להוביל המפקחת של 
שוק ההון באוצר, דורית סלינגר היא 
שהבנקים נדרשים לבחור בין תפעול 
לבין  מוסדיים  של  וחשבונות  קופות 

מתן שירותי ברוקראז' לגופים אלה. 
לבנקים  גרמה  האוצר  של  ההודעה 
של  הרווחיות  את  מחדש  לחשב 
כתוצאה  שלהם.  התפעול  שירותי 
ובנק  דיסקונט  בנק  הודיעו  מכך 
יהב שהם מפסיקים לספק שירותים 
הפועלים  בנק  גמל,  קופות  לתפעול 
יפסיקו  שהם  הודיעו  והבינלאומי 
בעתיד  שלהם  התפעול  שירותי  את 
שרק  הוא  כיום  שהמצב  כך  הקרוב. 
שירותים  מפעילים  בנקים  שני 
המזרחי  בנק   – גמל  קופות  לתפעול 

ובנק לאומי – שירותי שוק ההון.
סלינגר  ניסתה  שאותו  המהלך 
בסופו  הפועל  אל  יצא  לא  להוביל 
שלדבר, ולאחרונה התפרסמה טיוטת 
תקנות חדשה המאלצת את הבנקים 
וקסטודיאן  ברוקראז'  שירותי  לספק 
להם  מוסדיים  גופים  עבור   20% עד 

הבנק מספק שירותי תפעול. 

צורך במודל שיוזיל את עלויות 
תפעול והחזקת קופות הגמל, 
אך לא יפגע במהלך העבודה 

השוטף 

גורם נוסף המשפיע מאוד הוא עלות 
המידע  מערכת  המידע.  מערכות 
הינה  הגמל  קופות  עמיתי  נתוני  על 
מאוד  המושפעת  מורכבת  מערכת 
הרגולטור  הישראלית.  מהרגולציה 
העמיתים  כספי  על  להגן  מעוניין 
תיתן  אשר  המדיניות  את  ולהתוות 
החיסכון  על  גבוהה  ערך  לעמיתים 
האוצר  טיוטת  פרסום  לאחר  שלהם. 
כנגד תפעול קופות הגמל וצאת רוב 
שבו  מצב  נוצר  מהתחרות,  הבנקים 
ותפעול  המידע  מערכות  החזקת 
קופות הגמל הפכה להיות עסק יקר, 
בעיקר בשל עלויות החזקת מערכות 
המידע שעליהן יושבות הקופות. לכן 
נוצר בשוק הצורך למודל חדש. מודל 
והחזקת  תפעול  עלויות  את  שיוזיל 
במהלך  יפגע  לא  אך  הגמל,  קופות 
תפעול  הפרדת   – השוטף  העבודה 
אינטגרציה  לגופי  הגמל  קופות 

ניסיון  ובעלי  המומחים  חיצוניים 
בתחום התפעול הפיננסי. 

הפעלת  החדש  המודל  במסגרת 
את  )הכוללת  המידע  מערכות 
 ,Data Center-ה המידע,  מערכות 
מאסון,  והתאוששות  גיבוי  אתר 
והמעטפת  עסקית  המשכיות 
העיקרי  החלק  הרגולטורית(, 
)שהרתיע  הגמל  בקופות  והמורכב 
לתחום(  מכניסה  אינטגרציה  חברות 
שהחלק  בעוד  הבנקים.  בידי  נשאר 
שערוך  הנכסים,  )שערוך  התפעולי 
עובר  ועוד(  לאוצר  דוחות  חשבונות, 

לידיים חיצוניות. 
משלב  והייחודי  החדש  המודל 
זה  לתחום  ייעודיות  מידע  מערכות 
חוסך את  כך הבנק  ושירותי תפעול. 
מגדיל  ואף  ושומר  התפעול  עלות 
את לקוחותיו, והגוף המתפעל חוסך 
מערכות  ושדרוג  החזקת  עלויות  את 
המידע. כך ניתן להרוויח את היכולות 
ואת  מובילות  מידע  מערכות  של 
התפעול.  גופי  של  והיכולת  הניסיון 
בזכות המודל החדש הבנקים יכולים 
כוח  ולהשקיע  רבות  עלויות  לחסוך 
אחרים.  במוקדים  ומשאבים  אדם 
להן  האינטגרציה,  חברות  בעוד 
וניהול  תפעול  של  שנים  רב  ניסיון 
קופות  לשוק  להיכנס  יכולות  פיננסי, 

הגמל ללא חשש מהפסדים.

פיתוח  סמנכ"ל  הינו  הכותב 
ויישומים בקבוצת אמן

מגמה חדשה מסתמנת בנוף שירותי התפעול | גופים מוסדיים שמקבלים שירותי תפעול 
 | תוכנה  כספקיות  הבנקאיות  המערכות  על  הנשענים  תפעול(,  )חברות  חיצוניים  מגופים 

הסדר החדש הזה יוצר מחד יתרונות ללקוחות קופות הגמל  ומאידך התייעלות לבנקים

סדר חדש בעולם תפעול קופות הגמל 

תפעול
הגמל

זיו אברמוביץ'
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רו"ח ישראל גבירץ ומני מיכאלי,
M.B.A, C.R.O 

אשראי 
צרכני

קווים מנחים לניהול אפקטיבי של סיכוני אשראי צרכני
בתחילת  לתוקף  שתיכנס  מוסדיים,  גופים  על  החלים  השקעה  כללי  חוזר  לתיקון  טיוטה 
יולי, סוללת את הדרך למתן אשראי צרכני למשקי בית על ידי גופים מוסדיים | ההזדמנות 
מנגנון  וימומש  יוכלו לממשה רק במידה שיגובש  גדולה, אך הם  הגופים המוסדיים  עבור 

אפקטיבי  לניהול הסיכונים הרבים בהענקת אשראי למשקי בית

נכנסים  מוסדיים  גופים  ויותר  יותר 
האשראי.  לתחום  האחרונות  בשנים 
פעילים  המוסדיים  טיפוסי,  באופן 
גדולים  פרויקטים  למימון  בעסקאות 
לעולם  פונים  ואינם  חברות  מול 
בית.  משקי  של  הצרכני  האשראי 
באופן  נשלט  זה  צרכני  אשראי 
שצברו  הבנקים,  ידי  על  מסורתי 
אשראי  סיכוני  ניהול  בתחום  רב  ידע 

צרכני לאורך השנים.
על  החלים  השקעה  כללי  חוזר 
שוק  רשות  של  מוסדיים  גופים 
ההון פועל להסדרת כללי ההשקעה 
מוסדי.  גוף  לפעול  אמור  שלפיהם 
החוזר,  לתיקון  טיוטה  במסגרת 
 ,2017 באפריל  ב-6  שפורסמה 
להרחיב  ההון  שוק  רשות  מבקשת 
את אפשרויות ההשקעה גם לחברות 
העוסקות במתן אשראי למשקי בית. 
מקורות  את  לגוון  נועדה  ההרחבה 
המוסדיים  הגופים  של  ההשקעה 
בשוק  התחרות  את  ולהגביר  מחד 

האשראי הצרכני מאידך. 
אפיק  הינו  בית  למשקי  אשראי  מתן 
להניב  שביכולתו  ומשמעותי  חשוב 
עם  המוסדי.  לגוף  נאות  תשואות 
השקעה  לאפיק  להפוך  בכדי  זאת, 
המבקש  המוסדי  הגוף  על  משתלם, 
הצרכני  האשראי  לתחום  להיכנס 
אפקטיבי  מנגנון  ברשותו  כי  לוודא 
על  המבוסס  אשראי  סיכוני  לניהול 

העקרונות הבאים:

מודל אשראי 

אשראי  מודל  של  קיומו  לוודא  יש   •
אפקטיבי ודינמי, המאפשר זיהוי נכון 

ומהיר של לקוחות בסיכון.
• מודל האשראי נדרש לאפיין קבוצות 
אוכלוסין שונות, תוך מתן דירוג הולם 
בהן,  הגלום  הסיכון  את  המשקף 
בהחזר  לכשל  ההסתברות  לרבות 

ההלוואה. 

• מודל האשראי צריך לאפשר לגורמי 
אנומליות  ולנטר  לזהות  הבקרה 
דוחות  באמצעות  שונות  בקבוצות 

בקרה אפקטיביים. 

2. נגישות ללווים פוטנציאלים
הצרכני  האשראי  היצע  נוכח   •
להיות  החברה  על  בשוק,  הקיים 
גבוהה  טכנולוגית  יכולת  בעלת 
המבוסס  מהיר  חיתום  שתאפשר 
החברה.  של  האשראי  מודל  על 
באמצעות  להיות  יכולה  החשיפה 
האינטרנט, סביבת שליחת מסרונים 

אטרקטיביים ואמצעים דומים.
• קיומו של "מסלול ירוק" – החיתום 
הלווה  של  מהיר  זיהוי  לאפשר  צריך 
שונות.  בדרכים  פרטיו  אימות  תוך 
להעמיד  ניתן  זה  מסוג  במסלול 
ובמינימום  מהיר  באופן  הלוואה 

הכרחי של תקשורת עם הלווים.   

3. מבנה ארגוני תומך 
• על הגוף המוסדי לוודא את קיומם 
שיאפשרו  מתאימים  אורגנים  של 
הגורם  בין  נאותה  תפקידים  הפרדת 
לבין  האשראי  מודל  את  המגדיר 
הגורם שמאשר אשראי לצרכן )ועדת 
האשראי,  מערך  מנהל  אשראי, 

חיתום וכדומה(.
יחידות  לכלול  צריך  המוסדי  הגוף   •
רלוונטיות התומכות במערך האשראי 
שיווק  ייעוץ משפטי, חשבות,  לרבות 

וכדומה. 
בין  ומהירה  יעילה  מידע  זרימת   •
שלמות  לצורך  השונות  היחידות 
המידע וקבלת החלטות נכונה יותר.

4. מערך יעיל של חיתום והקמת 
הלוואה

• על הגוף המוסדי להקפיד על קיום 
תפקידים  הפרדת  שיבטיחו  בקרות 
להלוואה,  זכאות  שבודק  הגורם  בין 
מחיר  הצעת  את  שמקים  הגורם 

והגורם שבודק ומאשר את ההצעה.
המונעות  בקרות  של  קיומן   •
או  פיקטיבי  לקוח  עם  התקשרות 

לקוח בעל סיכון גבוה. 

לקוח   – אדום"  "מסלול  של  קיומו   •
מזוהה  הירוק,  במסלול  עובר  שאינו 
נציג  של  טיפול  להמשך  ומועבר 

מתאים. 
למתן  סמכויות  מדרג  הגדרת   •
ובמקרים  המודל  באמצעות  אשראי 

חריגים שאינם על פי המודל. 

5.יישום מדיניות סדורה לניהול 
סיכונים

מדיניות  לגבש  המוסדי  הגוף  על   •
היתר  בין  שתכלול  הסיכונים  ניהול 
את הסיכונים השונים אליהם חשופה 
להערכת  מתודולוגיה  החברה, 
הסיכונים, האורגנים השונים וחלקם 
המידע  זרימת  הסיכונים,  בניהול 

בארגון, בקרות שוטפות ודיווחים.
גבולות  לסיכון,  תיאבון  של  הגדרה   •
בעת  ודיווח  פעולה  דרכי  חשיפה, 

התממשותן. 

6. יישום בקרות גביית חובות
החובות  היקף  אחר  בקרות  ביצוע   •
הקיימים, הכנסות מהלוואות, הוצאת 
יצירת  תהליך  שלמות  גביה,  מכתבי 

קשר עם החייבים וכדומה.
שהועברו  החובות  אחר  בקרות   •

לטיפול עורכי דין חיצוניים. 

• בעת גביית ריבית פיגורים, נדרשות 
הריבית  גובה  נאותות  אחר  בקרות 
אשר  ושהלקוחות  למערכת  המוזנת 
בריבית  חויבו  משפטי  מטיפול  חזרו 

הנדרשת. 
בקרות  קיום  על  להקפיד  יש   •
הגבייה  מחלקת  לעובדי  כי  שיבטיחו 
אין הרשאה לבצע פעולות במערכת 

הנהלת החשבונות.

למשקי  צרכני  אשראי  מתן  לסיכום, 
טומן  מוסדיים  גופים  ידי  על  בית 
אלה  אך  רבות,  הזדמנויות  בחובו 
וימוזערו  במידה  רק  למימוש  ניתנות 
אשר  מוסדיים  גופים  הסיכונים. 
ישכילו להפעיל את הקווים המנחים 
אלה  סיכונים  ומזעור  לניהול  שציינו 
פתיחה  בעמדת  עצמם  את  ימצאו 
בזירת  ראוי  שוק  נתח  להשגת  טובה 

האשראי הצרכני למשקי בית.

שותף  הוא  גבירץ  ישראל  רו"ח 
מוסדיים  גופים  תחום  ומנהל 
בקרה  ניהול  קנה  פאהן  בפירמת 

 .Grant Thornton Israel
תחום  מנהל  הוא  מיכאלי  מני 
וגופים  השקעות  בתי  בנקים, 

פיננסים בפירמה. 
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האם אנונה תהיה המלכה של מחר? 
כיום המדינה מחייבת את עמיתי קרנות הפנסיה וביטוח המנהלים להמיר סכום של כסף 
לזרם הכנסות שמובטח להם בחברת ביטוח או בקרן פנסיה לכל ימי החיים | הנחיות חדשות 
| במדינות העולם, כאשר  אנונה כחלופה לקצבה  של רשות שוק ההון מאפשרות להציע 

מעניקים לעמיתים אפשרות לבחור, 80% מהם בוחרים באנונה

| מאמרים ודעות

תכנון
פיננסי
CFP דן דוברי

ההון  שוק  רשות  פרסמה  לאחרונה 
כחלופה  אנונה  המאפשרות  הנחיות 
קרן  או  ביטוח  בחברת  לקצבה 
את  מחייבות  אלו  הנחיות  פנסיה. 
"זנב"  ביטוח  לרכוש  הגמל  קופת 

כתנאי להציע חלופה זו ללקוחות. 

מהי אנונה? 
של  קבוע  זרם  יצירת  היא  אנונה 
כספים המשולמים מיידית בפרק זמן 
מוגדרת  בלתי  תקופה  למשך  קבוע 
בחשבון  צבר  שעמית  הקרן  מתוך 
נגזר  המילה  של  מקורה  נתון. 
)שנתי(.   annus הלטינית  מהמילה 
עמיתי  את  מחייבת  המדינה  כיום 
המנהלים  וביטוח  הפנסיה  קרנות 
להמיר סכום של כסף לזרם הכנסות 
להם  שמובטח  מזערית(  )קצבה 
לכל  פנסיה  בקרן  או  ביטוח  בחברת 
מציאות  מייצר  זה  אירוע  החיים.  ימי 
חלק  על  לוותר  חייב  הלקוח  שבו 
באופן  אותו  ולמסור  שלו  מהצבירה 
הפיננסי  למוסד  סופי  אך  פעמי  חד 
בתמורתו  ולקבל  הפנסיה,  קרן  או 
לכל  מובטח  קבוע  הכנסות  זרם 
מסתובב  כלל  בדרך  זה  זרם  החיים. 
שנצבר.  מהקרן  בשנה  ה-5%  סביב 
הבטחה  עם  מגיע  זה  לפעמים 
למינימום מספר קצבאות שמובטחות 

של  מוקדם  מוות  )במקרה  למשפחה 
אפשרות  אין  לעולם  אך  העמית(, 
ההון  את  חזרה  ולקבל  להתחרט 

הראשוני שנמסר. 
לעמית  תאפשר  האנונה  חלופת 
אנונה  של  נוספת  אופציה  לבחור 
עם ביטוח זנב. במקרה זה הכסף לא 
יימסר לקרן פנסיה או חברת ביטוח, 
והעמית  גמל  בקופת  יישאר  אלא 
את  עצמו  של  מהצבירה  ימשוך 
הכנסות שהיה מקבל מחברת  הזרם 
במקרה  הפנסיה.  מקרן  או  הביטוח 
שהקופה מתרוקנת תהיה התחייבות 
זרם  את  להשלים  ביטוח  חברת  של 
ההכנסות המובטח ליתרת ימי החיים 

של העמית. 
שקלים  מיליון  היה  לעמית  לדוגמה: 
מחברת  קצבה  רכש  והוא  בחשבון 
קצבה  לתשלום  הבטחה  עם  ביטוח 
 ,220 לשנתיים. נניח שהמקדם היה 
קצבה  יקבל  העמית  זה  במקרה  אז 
של  הקרן  לרווחי  צמודה  מובטחת 
חייו.  ימי  לכל  לחודש  4,545 שקלים 
שהתחיל  ביום   65 בן  היה  הוא  אם 
בגיל  ומת  ההכנסות  זרם  את  לקבל 
להמשיך  זכאות  למשפחתו  אז   75
עשר  לעוד  שקלים   4,545 לקבל 
שנים. אם העמית הלך לעולמו בגיל 
לא  למשפחה  זה  במקרה  אז   85

מגיעה כל השלמה. 
במקרה של אנונה, העמית ימשוך את 
אותם 4,545 שקלים לחודש מעצמו. 
אם הקרן תצליח להשיג תשואה של 

אך  בטוח  שלא  )מה  לשנה   5.5%
באותה  יחיה  העמית  סביר(,  מאוד 
ישאיר  מוות  של  ובמקרה  חיים  רמת 
הזנב,  ביטוח  ליורשיו.  הקרן  כל  את 
באמצעות  הגמל  קופת  שמעניקה 
נוסף  ביטחון  מאפשר  ביטוח,  חברת 
להם  שמבטיח  מה  אלו.  לעמיתים 
)עקב  תתרוקן  שהקרן  במקרה  כי 
חברת  למשל(,  חריג  כלכלי  אירוע 
ההכנסות  זרם  את  תשלים  הביטוח 

של 4,545 שקלים ליתרת ימי חייו. 
מעניקים  כאשר  העולם,  במדינות 
לעמיתים אפשרות לבחור בין אנונה 
בוחרים  מלקוחות   80% קצבה,  ובין 

באנונה.

ניהול עצמי של הכסף, משיכה של 
אנונה מתוך הקרן ורכישת ביטוח 

זנב בשוק ההון 

ידי  על  שנערכה  הבדיקה,  לצורך 
נבחנה  ומתמטיקאים,  אקטוארים 
הצמוד  הנכס  את  לשמר  הסבירות 
דמי  הון,  רווח  לאחר תשלום של מס 
 4,545 של  משיכה  וכמובן  ניהול 
שקלים לחודש מתוך נתוני שוק שהיו 
ב-15 השנים האחרונות, לרבות שני 
ו-2008(.   2002( קשים  משברים 
להזכירכם תשואות עבר אינן בהכרח 

מלמדות על תשואות העתיד.  
נכונה  נכסים  אלוקאציית  בחירת 
הכרחית  היא  חיים  יעדי  ממוקדת 
של  עבודתו  של  זה  בשלב  מאוד 
תקופתית  ביקורת  וכן  המקצוע,  איש 

מראש.  וקבועים  תקופים  במועדים 
על איש המקצוע לבחון את מדיניות 
במטרה  רבעון  מדי  הנכסים  הקצאת 
מותאמת  שהאסטרטגיה  לוודא 
יהיה  שניתן  בכדי  הלקוחות,  לצורכי 
בבחירת  טקטיים  שינויים  לבצע 

הנכסים והפיזור הגיאוגרפי. 

בניהול   – גיאוגרפי/פוליטי  סיכון 
עצמי של כסף יש חשיפה גם בסיכון 
מסוג זה. השקעה של הנכס במדינת 
ישראל ללא פיזור מעניקה שקט יחסי 
מכיוון שאנו חיים פה ומבקשים לקבל 
חושף  זה  צורך  אך  פה,  האנונה  את 
ומשברים  מלחמות  לסיכוני  אותנו 
בשוק.  לפגוע  העלולים  פוליטיים 
יכול להקטין סיכונים,  פיזור גיאוגרפי 
מטבע  לסיכוני  אותנו  חושף  אך 
ואירועים פוליטיים/גיאוגרפיים בארץ 

המוצא של ההשקעה.
כי  למסקנה  הגיעו  המומחים 
קרן  ביותר,  גבוהה  סבירות  ברמת 
בהתאמה  זהיר  באופן  המושקעת 
ליעדי לקוחות תצליח להשיג תשואה 
וכך  בממוצע,  בשנה  כ-5%  של 
הנכס  על  לוותר  יצטרך  לא  העמית 
תקופת  כל  במהלך  שצבר  עצמו  של 
בשלמותה  והקרן  שלו,  התעסוקה 

תעבור לדורות הבאים. 

הכותב הינו נשיא איגוד המתכננים 
לתכנון  המכללה  ויו"ר  הפיננסים 

פיננסי

מענקית
)מחלות קשות(

בקליק

תמונת
לקוח

ריסק 
בקליק

תמונת
עמלות

עסק
בקליק

תמונת 
מעסיק

דירה
בקליק

תאונות 
אישיות 
בקליק

אתר
הלקוחות

החדש

תמונת
סוכן

בעלי
מקצוע
בקליק

b1
73

96
/1

81
43

דיגיטל עבורך, לשנים של צמיחה
המכלול שלי
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מהי התגובה המתבקשת לקמפיין השוקה? 
צריך  חיים  חפץ  סוכן   | בה  לטיפול  כמנוף  בהתנגדות  השתמש  במכירות:   3 מס'  שיעור 
להתנתק מ"שוקה" כל כך חזק עד שאם צריך, עליו אפילו להמליץ ללקוחותיו לרכוש את 

הביטוחים הנדרשים להם בחברות הביטוחים הישירים

את  ביושר  הרוויחו  הביטוח  סוכני 
קמפיין השוקה. הם, במו ידיהם, הרימו 
בדיוק  למה  להנחתה.  הישיר  לביטוח 
הפרסים  כרטיס  עם  הסוכנים  ציפו 
הראוותני, עם כרטיס הנסיעות לחו"ל 
המכירות  מבצעי  עם  והערב,  השכם 
את  הביטוח  חברות  הריצו  בהם 
בדמי  למכור  סנוורים  כמוכי  הסוכנים 
הניהול גבוהים ככל שניתן על חשבון 

המבוטחים? 

האם שינוי תדמיתי הוא 
אפקטיבי?

כעובדה, זה לא עובד. במיוחד לאחר 
את  שהכשירה  המשפט  בית  פסיקת 
תדמית השוקה לסוכן. בצדק או שלא 
בצדק, זה ממש לא רלוונטי. המבוטח 
הטיפוסי רואה פעמיים ביום בטלוויזיה 
שוקה  של  הגרוטסקית  המזכירה  את 
"הנהנתן", וזאת לאחר ששמע שבית 
הפרסומת.  את  "מצדיק"  המשפט 
כבאים  "אלף  השיר  את  זוכרים 
לדעתי  אותי"?  לכבות  יצליחו  לא 
מלחמה  איננה  בשוקה  המלחמה 
אבודה.  מלחמה  אפילו  אולי  פשוטה, 
הרבה  יידרשו  תדמיתי  שינוי  לצורך 
גם  זמן.  והרבה  כסף, הרבה מחשבה 
אם כל אלה יושקעו ביד רחבה, השינוי 

לא יבוא מהיום למחר, אם בכלל.

במה הסוכן המקצועי איננו חזק? 
להתחרות  יכול  הביטוח  סוכן  האם 
אולי.  הישירים?  הביטוחים  בתעריפי 
משמעותי  יהיה  לא  זה  כן,  אם  גם 
נמוך  לשפל  שלו  הרווחיות  את  ויוריד 

יותר מהשפל הנוכחי.
להתחרות  יכול  הביטוח  סוכן  האם 
בביטוחים  בתביעות  בטיפול 
טועה,  אינני  אם  אולי.  הישירים? 
גבוה  נמצאים  הישירים  הביטוחים 
כפי  השירות  מדדי  בטבלאות  למעלה 

שמפורסמים באתר משרד האוצר.

שאלת השאלות
שוב  מתעקשים  הסוכנים  מדוע  אז 
ושוב גם לנסות ולשפר את תדמיתם, 
שהם  להתווכח  וגם  בזול  למכור  גם 

הכי טובים בשירות?
להתחרות  ממשיכים  הם  למה 
בתחרות שקשה להם מאוד לנצח בה, 
פעמים רבות הם מפסידים בה? למה 

הם מתחרים במגרש הלא נכון?

במה הסוכן המקצועי חזק?
הביטוח  ותחום  בכלל  הביטוח  תחום 
תכנון  ובמיוחד  בפרט,  הפנסיוני 
ממדרגה  מקצועי  נושא  הוא  פרישה, 
בלתי  ברמות  ומורכב  סבוך  ראשונה. 
כך  כדי  עד  נסבלות.  ובלתי  סבירות 
הוא סבוך, שלצורך לימודו נדרש אדם 

להשקיע שנים רבות של לימוד.
לסוכן  אין  שבו  אחד  נושא  יש  אם 
הביטוח תחרות זה מקצועיות בביטוח. 

| מאמרים ודעות

האם יש מקום אחר בארץ שבו מבוטח 
מלבד  בביטוח,  מקצועיות  לקבל  יכול 
יועץ  או  מקצועי  ביטוח  סוכן  אצל 
ביטוח מקצועי? האם נציגת המכירות 
בביטוחים הישירים יודעת דבר כלשהו 
לה  המופיע  השבלוני  לטקסט  מעבר 
מול עיניה על מסך המחשב? זו כמובן 
שאלה רטורית. בוודאי שאיננה יודעת. 

אז מה קורה כאן?
עוברים  לא  הסוכנים  מדוע  כך,  אם 
אין  בו  ואשר  חזקים  הם  שבו  למגרש 
ממשיכים  הם  למה  מתחרים?  להם 
להיצמד "לשמלה המגוננת", לכאורה 
שיקבעו  היצרנים  של  מגוננת, 
הם  ואיך  מרוויחים  הם  כמה  להם 
הביטוח,  שסוכן  זה  איך  מתפרנסים? 
שמטבעו הוא יזם אשר בנה את עצמו 
מאפס, מאבד את עשתונותיו ולא מבין 

לקראת מה הוא הולך?

מה יעשה סוכן ביטוח חפץ חיים?
תשובה.  לי  אין  הקודמת  לשאלה 
לדעתי, היא טמונה בהיבט הפסיכולוגי 
מה  תשובה  לי  יש  אבל  האדם.  של 
לעשות  צריך  חיים  חפץ  סוכן  לדעתי 

היום.
כל  להתנתק  משוקה.  להתנתק  עליו 
כך חזק עד שאם צריך אפילו להמליץ 
הביטוחים  את  לרכוש  ללקוחותיו 
הביטוחים  בחברות  להם  הנדרשים 
הישירים. עליו לקבל החלטה שמהיום 
ואילך איננו מתפרנס ממכירת ביטוח/

ריסק / חיסכון / בריאות / פנסיה וכל 
אלא  הפנסיוני,  בביטוח  שקיים  מה 
בביטוח  שירותים  ממתן  מתפרנס 
שאר  כמו  בדיוק  טרחה.  שכר  כנגד 
בעלי המקצועות החופשיים כגון עורך 
ומאחר  חשבון.  ורואה  מס  יועץ  דין, 
ומדובר בשירותים בנושאים מקצועיים 
ימכור  אל  נפשות,  בדיני  וגם  סבוכים 

את עצמו בנזיד עדשים.  

אפילוג
ברור  חד,  להיות  צריך  המעבר 
ב-110%  לעבור  הסוכן  על  ומהיר. 
את  לו  המשלם  המבוטח  של  לצדו 
שירותים  לו  לתת  הטרחה.  שכר 
ובשקיפות.  בנאמנות  במקצועיות, 
שהסוכן  העובדה  לאור  לשכוח,  לא 
על  מהיצרנים,  עמלה  מקבל  לא 
מכבש  להפעיל  ביטוח  סוכני  לשכת 
מנת  על  הביטוח  על  המפקחת  על 
שתכפה על היצרנים להוריד את דמי 
יתברר  עוד  בסוף  למבוטח.  הניהול 
שהמבוטח גם הרוויח שירות מקצועי, 
ישלם  במצטבר  וגם  שקיפות,  תוך 
טרחה,  שכר  של  השילוב  על  פחות 

דמי ניהול ועלות הביטוחים.

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

נטו אחרי מס.

אפשר להיות רגועים

״ שגריר דואגת לך לאורך כל הדרך עם שירות ״פנסים ומראות צד
 החלפה של פנס קדמי/אחורי. מראת צד חיצונית בחדש במקרה שבר     כל הפנסים ומראות 
הצד  שיוחלפו הם בעלי תו תקן   השירות ניתן ללא הגבלה של  מספר הפניות בגין נזק בתקופת 
המנוי  את השירות ניתן לרכוש באמצעות החברות: איילון, כלל, מגדל ושומרה

עם כיסוי מקיף בשגריר הכולל שירות כיסוי לפנסים ומראות צד ברכב

*בהתאם לתנאי כתב השירות . * מותנה ברכישת הכיסוי לפנסים ומראות הצדלקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822

 בני הפנר

תדמית
הסוכן
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 למנויים בלבד: פרסום מודעות חינם בלוח עדיף עד 15 מיליםלוח דרושים

Sales@Anet.co.il :מודעות ללוח עדיף ניתן להעביר למייל 
 כל המודעות פונות לגברים ונשים כאחד

יכולת  ובעלי  מורשים  פנסיונים  סוכנים  דרושים  ד.נ.ר  לקבוצת    
גבוהה, לטובת שת"פ עסקי מתגמל במיוחד ובתנאים מעולים.

לפרטים, אבי – 053-5283895

ביטוח   סוכני/ות   דרושים  חדשה  דיגיטלית  ביטוח  לסוכנות   
בסיס  על  והפיננסים  הביטוח  בתחומי  בטיפול  ונמרצים  עצמאיים 
אפשרות  ייחודי.  שותפים  מודל  החברה.  של  קיים  הלקוחות  מאגר 
למתאימים.  וליווי  הכשרה  משמעותיות.  הכנסות  עם  תיק  לפיתוח 

מתאים לבעלי אוריינטציה טכנולוגית. יש לשלוח קו"ח:
jobs@maspick.co.il ; או לפנות לאודי 050-8210573

אנחנו מחפשים אותך- תותח/ית בשימור לקוחות!  
רקע וניסיון מבוסס בעולם הביטוח במחלקת השימור- יתרון עצום.

שכר גבוה, הכשרות ופיתוח מקצועי- עלינו. המשרד ממוקם בהוד השרון.
hrexpert.ins@gmail.com :קו"ח נא להפנות במייל

פקידת גבייה | אנחנו מחפשים למשרדנו הנמצא בצמיחה והתפתחות   
יכולת ורבלית  אדירים, פקיד/ת גבייה בעל/ת כישורים בינאישיים גבוהים, 

וגישה אדיבה ושירותית. ידע ושליטה בעולם הביטוח- יתרון משמעותי.
משרה מלאה. המשרד ממוקם בהוד השרון.

hrexpert.ins@gmail.com :קו"ח נא להפנות במייל

לסוכנות ביטוח ותיקה בחיפה דרושה פקידת חיתום אלמנטרית,  
עם ידע מוכח ברכב ובדירות, ידע בענפים נוספים יתרון!.

 office@menczel.co.il:יש לשלוח קורות חיים במייל בלבד

לסוכנות ביטוח ותיקה בחיפה דרושה רפרנטית ביטוח חיים, עם ידע מוכח,   
office@menczel.co.il:וניסיון בלבד! יש לשלוח קורות חיים במייל בלבד

 

לסוכנות הסדרים בתל אביב דרוש/ה: מתאמ/ת פגישות למשווקים פנסיוניים   
ופרט, הוצאת מידעים מהמסלקה הפנסיונית. ראש גדול, יכולת ארגון ותקשורת 
מול מעסיקים ועובדיהם. עבודה דינמית ומורכבת. ידע ושליטה בתוכנות אופיס. 

ניסיון בביטוח חיים –יתרון. תנאים טובים למתאימים. 
shlomi@gabay-ins.co.il :דוא"ל

מלאה  למשרה  הביטוח,  בתחום  טכנולוגי  להלפ-דסק  איש/ה  דרוש/ה   
כולל  במשתמשים,  טכנולוגית  בתמיכה  ניסיון  שנתיים  לפחות  חובה  בראשל"צ. 

.400AS-יישומים. רצוי רקע בביטוח אלמנטר. רצוי רקע ב
 hr@pool.org.il קורות חיים למייל

)יתרון  קל-כבד הבקיא בתחום  דרוש אחראי מדור  ביטוח בראשל"צ  לחברת   
hr@pool.org.il לעו"ד(. ניתן לשלוח קורות חיים למייל

דרוש/ה  סוכנים.  לעשרות  שירות  הנותנת  בחיפה  גדולה  ביטוח  לסוכנות   
חתם/ת עסקים, עם יידע וניסיון מוכחים. תחילת עבודה מידית – תנאים מעולים 

למתאים/ה. לפרטים: 04-8813899   

לסוכנות ביטוח גדולה וותיקה בפתח תקווה דרוש/ה במידי חתמ/ת מקצועי/ת   
בתחום הרכב ובתחום הדירה. הפקת פוליסות חדשות, חידושים, ביטולי פוליסה, 
עבודה  מוסר  בעל/ת  הסוכנות.  ללקוחות  אישי  שירות  מתן  והחלפות.  תוספות 
גבוה ועמידה בתנאי לחץ. יחסי אנוש טובים- חובה! ניסיון בתחום- חובה! תנאים 

מצוינים למתאימים. קו"ח לפקס: 03-9270819 

לסוכנות ביטוח ותיקה ברמת גן , הבורסה - דרוש/ה רפרנט/ית ביטוח חיים   
וחסכון, לתפקיד תפעול וגביה. ניסיון בסוכנות ביטוח - יתרון. 

eti@dana-ins.co.il :תנאים טובים. טל':  03-5755801 ; קו"ח

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

אשראי  בתחום  בהלוואות  ציבורית  קרדיט  קרן  משיק  הלמן-אלדובי 
בית ההשקעות,  לדברי  בארה"ב.   P2P פלטפורמות  באמצעות  צרכני 
ניירות ערך, בתיקי  הקרן מאפשרת השקעה, על פי תשקיף בהיתר רשות 
ישראלים  משקיעים  יכלו  לא  שבהן  פלטפורמות  אותן  באמצעות  הלוואות 
התשקיף  פי  על  כי  לעדיף  נמסר  מהלמן-אלדובי  כה.  עד  להשקיע  פרטיים 
פי  כ-1%.על  על  יעמדו  הניהול  ודמי  דולר,  מיליון   50 עד  לגייס  יכולה  הקרן 
'הלמן- בקרן  המינימלי  ההשקעה  סכום  ההשקעות,  בית  שפרסם  התשקיף 

אלדובי קרדיט' יעמוד על כ-50 אלף דולר. 

XIO אינה מרימה ידיים בכל הקשור לרכישת מיטב דש. בית  קבוצת 
ההשקעות דיווח לבורסה כי קרן ההשקעות הגלובאלית הודיעה לו כי 
ייעודית  חדשה  קרן  תוקם  שבו  באופן  העסקה  ביצוע  לשם  לפעול  בכוונתה 
מניות  מבעלי  יורכב  בחברה  הסופי  השליטה  תאגיד  כן,  כמו  העסקה.  עבור 
אשר  אחד  ישראלי  מניות  בעל  לפחות  בכללם  אשר  שם  בעלי  תלויים  בלתי 

ישמש גם כיו"ר דירקטוריון החברה לאחר השלמת העסקה.

חברת  עם  גלובלי  שותף  הסכם  על  חתמה  ופיננסים  ביטוח  הראל 
 Sompo Japan Nipponkoa Insurance היפנית  הביטוח 
פעולה  שיתוף  להסכמי  מצטרף  זה  הסכם  כי  מציינים  בהראל   .Company
חברת  בעולם.  מהגדולים  ביטוח  תאגידי  עם  הראל  שמקיימת  גלובאליים 
הביטוח היפנית היא אחת משלוש חברות הביטוח הגדולות ביפן. היא מעסיקה 
כ-80 אלף איש, מתמחה בכל תחומי הביטוח והיא בעלת הסינדיקט בלוידס: 
 .Endurance לאחרונה היא רכשה את חברת הביטוח .Sompo Canopius

| קצרים

ינתחו  והפיקוח על הבנקים  רשות שוק ההון, רשות ניירות ערך 
בימים הקרובים את כל עדכוני הרגולציה שהם הוציאו ב-20 השנים 
בימים  הודיע  כך  כחלון,  משה  האוצר,  לשר  מפורט  דוח  ויגישו  האחרונות 
האחרונים סגן שר האוצר, ח"כ יצחק כהן, לעומדים בראש שלוש הרשויות. 
הממשלה  מדיניות  את  ליישם  נועד  השר,  סגן  של  ביוזמתו  שנעשה  הצעד 
היא  כי המטרה  כהן  הסביר  עדיף  עם  בשיחה  בישראל.  ברגולציה  להפחית 
הוראה  לרגולטורים  ניתנה  וכי  העסקי,  המגזר  על  והן  הציבור  על  הן  להקל 
להקפיא עד סוף השנה רגולציה חדשה שיש בה כדי להעמיס עלויות נוספות. 
"עם זאת, חשוב להדגיש כי אם אחד מהרגולטורים יזהה כשל שוק שמצריך 

טיפול מידי, הוא ימשיך לנהוג כפי שעשה עד עכשיו", אמר סגן השר. 

בעקבות השלמת המהלך להפיכתו של בית ההשקעות הלמן-אלדובי 
לציבורי, לאחר המיזוג עם סוהו נדל"ן, ישונה החל ממחר )ה'( שמה 
השקעות.  בית  להלמן-אלדובי  נדל"ן  מסוהו  בבורסה  הנסחרת  החברה  של 
בשם  והשינוי  זה,  בחודש  ב-6  כבר  בבורסה  להיסחר  החל  הלמן-אלדובי 
החברות,  של  המיזוג  לרגל  החברות.  ברשם  החלפתו  לאחר  רק  התאפשר 
פתיחת  טקס  אביב  בתל  ערך  לניירות  הבורסה  בלובי  בבוקר  מחר  יתקיים 

המסחר, במעמד הנהלת החברה והנהלת הבורסה.


