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"הניוד יקטין את הריכוזיות 

הלא בריאה בשוק"
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חברות הביטוח הגדולות נלחמות 

ביוזמת הניוד של סלינגר
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 עמוד 4

 "ניתוק העמלות מדמי הניהול 
יעצור את הדה־לגיטימציה 

לסוכני הביטוח"
ח"כ מיכל בירן תומכת בתוכנית סלינגר לניתוק העמלות מדמי הניהול – 
ויוזמת הצעת חוק: "הידע של סוכני הביטוח שווה כסף – וצריך לשלם 

עליו" ‰ חברות הביטוח מתנגדות בחריפות למהלך: "יוביל לכאוס"

גיליון מס' 541 … 23 ביולי 2015
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מתגברים – 
אבל העסקים 

לא מבטחים 
את עצמם"
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 עמוד 5

 עמוד 3

האופניים החשמליים 
מגיעים לכנסת: האם 

תוטל חובת ביטוח?

 עמוד 6

 נתחי השוק 
של ביטוחי 

המנהלים בחברות 
הגדולות מ־2004

מגדל
הפניקס

מנורה

כלל הראל



חדשות  בריאות
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 יואל זיו: "מחלישים את מערכת הבריאות 
הפרטית –אך לא מחזקים את הציבורית"

  יו"ר הוועדה לביטוח בריאות וסיעוד בלשכה, הגיב לפרסום טיוטת חוק ההסדרים בבריאות 
מהפרסומים עולה בין השאר, כי בחירת רופאים מנתחים תעשה מתוך רשימות סגורות

שוד המאגר: כונן ובו נתוני מבוטחים ממאגר 
ביטוח החובה נגנב מקטנוע של שליח

אריאל מונין: "נורת אזהרה לגבי מדיניות האוצר לאסוף מידע מחברות הביטוח וריכוזו במאגר אחד"

למבוטחים " לאפשר  האוצר  כוונת 
רשימות  מתוך  רופאים  לבחור 
סגורות היא בעייתית: מדובר בהצעה 
הבריאות  מערכת  את  להחליש  שתכליתה 
הפרטית, אך מאידך היא אינה מחזקת את 
זיו,  יואל  אומר  כך  הציבורית".  הרפואה 
זיו  וסיעוד.  בריאות  לביטוח  הוועדה  יו"ר 
חלקים  פרסום  בעקבות  הדברים  את  אמר 

מטיוטת חוק ההסדרים בבריאות.
המסחריים  בביטוחים  לפגוע  ניתן  "לא 
למערכת  משמעותי  תקציב  הגדלת  ללא 

הבריאות הציבורית", הוא הוסיף.
רופאים  בחירת  כי  עולה,  מהטיוטה 

קיימת  רשימה  מתוך  ורק  אך  תהיה  מנתחים 
וללא אפשרות לקבל החזר כספי. עוד נראה, כי 
ובמקרה של  יידרשו לפרסם תעריפים,  רופאים 
הביטוח  וחברות  החולים  קופות   - ביטוח  כפל 
לגבות  יוכלו  לא  הרופאים  בתשלום.  יתחלקו 
להתנגד  צפויים  ולכן  שפורסם  מזה  גבוה  מחיר 

למהלך זה.
ליצמן  יעקב  הבריאות  שר  לסגן  מקורבים 
אמרו השבוע בתקשורת, כי "יש כאן הזדמנות 
ודחיפות להסדר כולל במערכת, ששרויה כיום 

מסכימים  אנחנו  בתת־תקצוב.  ונמצאת  בבלגן 
הפרטי  בין  בתפר  לטפל  יש  סדר  שכשעושים 
של  משמעותי  חיזוק  תוך  רק  אך  לציבורי, 
נפרדים".  כצעדים  ולא   - הציבורית  המערכת 
את  נקבל  לא  "אם  המקורבים:  ציינו  עוד 
במערכת  הזמינות  את  להגדיל  האפשרות 
הציבורית, אלא רק נרסן את מערכת הבריאות 
הנכון  הדברים  סדר  פיצוץ.  ייווצר   - הפרטית 
הוא קודם כל לחזק את החלק הציבורי, ורק אז 

להציב מגבלות על הפרטי".

נראה שבכוונת האוצר להחיל את עלויות 
ניתוחי השר"פ מהשקל הראשון על חברות 
הביטוח וזה צפוי לעורר את התנגדותן של 
לגדול  צפויות  שהוצאותיהן   – החברות 
קופות  הוצאות  חשבון  על  משמעותית 

החולים.
באדם  המטפל  רופא  כי  פורסם,  עוד 
יוכל  לא  הציבורית,  הבריאות  במערכת 
לטפל באותו אדם במערכת הפרטית במשך 
שישה חודשים מהמועד האחרון שבו טיפל 
ההסבר  בדברי  הציבורית.  במערכת  בו 
מודגש, כי "אין בתיקון האמור בכדי לשנות 
או  הרופא,  תגמול  באופן  להתערב  או 
הביטוחי בתחום האחריות  להשפיע על המודל 
אינו  הישיר  התשלום  מודל  שכן,  המקצועית. 
מחייב העסקה ישירה של הצוות הרפואי או אף 
המטופל  בין  המתקיים  ומתן  במשא  התערבות 
לרופא בקשר עם שכר הרופא או הצוות המסייע 

לרופא בביצוע פרוצדורה רפואית”.
מי שצפויים להתנגד לסעיף זה הם הרופאים 
הפרטיים ובתי החולים הפרטיים, שכן מהלך זה 

ישפיע על יחסי ההתקשרות ביניהם.
לביא שומרוני

כונן גיבוי ובו פרטים ונתונים של מיליוני 
מבוטחים ממאגר ביטוח החובה נגנב בתחילת 
חברת  של  שליח  של  הקטנוע  מארגז  השבוע 
הנתונים  מאגר  את  המפעילה  בינה",  "רון 

הסטטיסטיים של המדינה. 
הפיקוח על הביטוח הודיע שלשום על האירוע 
והוסיף  הרכב,  ביטוח  בענף  העוסקים  לגופים 
ההערכה  נוספות.  מעטפות  לצד  נגנב  שהכונן 
ושהגנב  שגרתי,  גניבה  באירוע  שמדובר  היא 
האירוע  חקירת  לצורך  גונב.  הוא  מה  ידע  לא 

ובניסיון לאתר את הכונן, נשכרו השירותים של 
משרד החקירות "אשר ויצמן".

המידע שנגנב מכיל נתונים סטטיסטיים בעיקר 
תשלומי  פוליסות,  מספרי  רכב,  מספרי  ובהם 
פרמיות ותשלומי תביעות מאז שנת 1985 ועד 
היום, ופתיחתו דורשת מערכת ייעודית. המאגר 
חובה  רכב  ביטוח  מענף  ומידע  נתונים  מרכז 

לטובת תמחור תעריפי הביטוח.
ההון  שוק  אגף  כי  נמסר,  האוצר  ממשרד 
בהתאם  ופועל  האכיפה,  רשויות  את  עדכן 

אריאל  מסר  לאירוע  בתגובה  להנחיותיהן. 
ביטוח כללי בלשכת סוכני  וועדת  יו"ר  מונין, 
הביטוח: "גם אם המידע הרלוונטי שנגנב הינו 
נורת  מדליק  האירוע  בעיקרו,  סטטיסטי  מידע 
לאסוף  האוצר  מדיניות  לכל  בקשר  אזהרה 
מידע מחברות הביטוח אודות מבוטחים וריכוזו 
במאגר אחד. אנו מניחים כי אירוע כזה יגביר 
את המודעות לשמירת הנתונים על מנת שלא 

יגיע לידיים לא נכונות".
רונית מורגנשטרן
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עמלת  סוכן

"הידע והמקצוענות של סוכני הביטוח 
שווים כסף וצריך לשלם עליהם"

ח"כ מיכל בירן מקדמת את ניתוק עמלות הסוכן מדמי הניהול בהתאם לעמדת המפקחת על 
הביטוח, וגורסת כי "הניתוק יפסיק את מסע הדה־לגיטימציה שעושים לסוכני הביטוח בישראל" 

 איגוד חברות הביטוח: "עמדת המפקחת נובעת מפרשנות שגויה ותביא לכאוס בשוק"  

לביא שומרוני

הביטוח " סוכני  של  והמקצוענות  הידע 
שווים כסף, וצריך לשלם על זה" - כך 
בקשתה  בעניין  מיכל בירן  ח"כ  אמרה 
שלה ושל ח"כ נורית קורן לביצוע דיון מהיר 
הניהול  מדמי  הסוכן  עמלות  ניתוק  בעניין 
הכנסת,  יו"ר  לפנסיה.  מהחוסכים  הנגבים 
ואישר  לבקשתן  נענה  אדלשטיין  יולי  ח"כ 
את העברת הטיפול בנושא לוועדת הכספים, 

שצפויה לכנס דיון בנושא בקרוב.
את  יפסיק  הניתוק  "מהלך  כי  הוסיפה  בירן 
מסע הדה־לגיטימציה שעושים לסוכני הביטוח 
מטרתו  כי  והדגישה  הישראלית",  בחברה 
גבית  רוח  לתת  היא  הדיון  של  העיקרית 
ליוזמה להוריד את שיעור דמי הניהול הנגבים 
מהחוסך הפרטי, זאת בהתאם לעמדת המפקחת 
לעתירה  ובניגוד  סלינגר,  דורית  הביטוח  על 

שהגישה בנושא התאחדות חברות הביטוח.

זעם בלשכה
שפרסמה  העמדה  נייר  נגד  בעתירתה 
התאחדות  טענה  השנה,  בינואר  סלינגר 
המפקחת  של  עמדתה  כי  הביטוח  חברות 
קביעת  וכי  הביטוח  בשוק  לכאוס  תגרום 
ומבלי  שגויה,  מפרשנות  נובעת  המפקחת 

בעמדתה.  התומכת  חוק  הוראת  שקיימת 
בנוסף, באתר האינטרנט של האגף אף נכתב 
דמי  מתוך  תגמול  מקבל  הפנסיוני  שהסוכן 
הניהול ולכן הוא אינו אובייקטיבי. עוד  נטען 
יצר  שהמחוקק  לכך  הובילה  בכר  ועדת  כי 
פנסיוני"  "יועץ  בין  ומודעת  ברורה  אבחנה 
ל"סוכן פנסיוני", ולא הטיל איסור על סוכן 
פנסיוני לקבל עמלה שתחושב באחוזים מדמי 

הניהול שגובה הגוף המוסדי.
העתירה עוררה את זעמה של לשכת סוכני 
אריה  הלשכה,  נשיא  בראשות  הביטוח, 
חברות  של  "תפקידן  כי  שאמר  אברמוביץ, 
החוסכים  ציבור  את  לשרת  הוא  הביטוח 
נאמנה, ולא לעשוק אותו". אברמוביץ הוסיף 
כיום  גורפות  עובדתית  הביטוח  "חברות  כי 
המצטברות  מהפרמיות  הרווחים  מירב  את 
ממצב  ונהנות  ישראל,  אזרחי  של  בפנסיות 
אידיאלי עבורן - מחד הן משווקות פוליסות 
ומאידך  אפסיים,  ניהול  בדמי  קולקטיביות 
לחוסכים  לשווק  הביטוח  סוכן  את  מאלצות 
אברמוביץ  גבוהים".  ניהול  בדמי  פוליסות 

הדגיש כי החברות עושות כל שביכולתן כדי 
להיאבק בהחלטת הרגולטור, במטרה להימנע 

מלהיטיב עם ציבור המבוטחים.
פנסיוני  לביטוח  הוועדה  יו"ר  ארנון,  יובל 
"ניתוק  כי  הוסיף  הביטוח,  סוכני  בלשכת 
הטוב  הפתרון  הוא  מהתגמול  הניהול  דמי 
יציגו  הביטוח  שחברות  מצפים  אנו  ביותר. 
יגרמו  השוק  וכוחות  שלהם  המודלים  את 
לתחרותיות". לדברי ארנון, הלשכה מעודדת 
שונים  שירותים  עבור  לגבות  סוכנים 
חוק  במסגרת  שלא  לתת  נדרשים  הם  אותם 
שקיפות  תוך  והכל  עליהם,  החל  השליחות 

מלאה ללקוחות.

תומכת בתחרות
והתאחדות  הביטוח  חברות  איגוד  מנכ"ל 
הגיב  שביט,  מאיר  חיים,  לביטוח  החברות 
הפתיחה  שהמרצת  ש"כיוון  ואמר  לדברים 
חיים  לביטוח  החברות  התאחדות  שהגישה 
ועומדת  תלויה  הביטוח  על  המפקחת  כנגד 
שאתייחס  ראוי  זה  יהיה  לא  המשפט,  בבית 
בית  לכותלי  מחוץ  זה  בנושא  לשאלות 
להתייחס  מוקדם  שעדיין  ודאי  המשפט. 
המשפט  שבית  לאחר  שינקטו  לפעולות 

יכריע בנושא לכאן או לכאן".
שביט הוסיף כי "לעמדת התאחדות החברות 
לביטוח חיים, גזירת עמלות הסוכנים - סעיף 
הוצאה מרכזי בשיווק מוצרי חיסכון פנסיוני 
המוסדיים,  הגופים  שגובים  הניהול  מדמי   -
המוסדיים,  של  היחיד  ההכנסה  סעיף  שהוא 
מבחינה  נכונה  הדין,  הוראות  את  תואמת 

כלכלית ותומכת בתחרות".
כי  בתגובה  נמסר  הביטוח  על  מהפיקוח 
בניגוד  בקרוב  לטפל  הפיקוח  "בכוונת 
העניינים הנובע מכך שהגורם המתפעל הוא 
הנוגע  העמדה  נייר  לגבי  המשווק.  הגורם 
לעמלות סוכנים - מודלים המתאימים לנייר 

העמדה נבחנים בימים אלה".

ח"כ בירן. רוח גבית
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אברמוביץ. לשרת ולא לעשוק 



רכב  ללא ביטוח
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 ועדת הכלכלה דנה בביטוח 
לאופניים חשמליים 

ח"כ נורית קורן יוזמת הצעת חוק שיחייב רוכבי אופניים חשמליים לרכוש 
ביטוח  לשכת סוכני הביטוח מעדיפה פתרון ביטוחי שלא באמצעות חקיקה: 

"ביטוח צד ג' ייתן מענה לצורך – יש כבר חברות שבוחנות את הנושא" 

רונית מורגנשטרן

לח"כ ל מסייעת  הביטוח  סוכני  שכת 
חוק  הצעת  שיוזמת  קורן,  נורית 
חשמליים.  אופניים  לביטוח  חדשה 
שלא  פתרון  מעדיפה  הלשכה  כי  לציין  יש 
באמצעות חקיקה, אלא באמצעות חיוב חברות 

הביטוח לתת פיתרון ביטוחי לנושא.
השבוע השתתפה סגנית נשיא לשכת סוכני 

ועדת  בישיבת  גנון,  כהן  שוש  הביטוח, 
בהיבטי  שדנה  בכנסת  הכלכלה 

של  עבירות  על  וענישה  אכיפה 
חשמליים,  אופניים  רוכבי 
את  הוועדה  בפני  והציגה 
בנושא.  הביטוחית  הסוגיה 
הוועדה דנה בהצעת חוק של 
כנסת,  חברי  של  רב  מספר 
ארי.  בן  מרב  ח"כ  ובראשם 

כבל,  איתן  ח"כ  הוועדה,  יו"ר 
מרכז  של  נתונים  בדיון  הציג 

מהם  הכנסת,  של  והמידע  המחקר 
החשמליים  האופנים  ייבוא  כי  עולה 

ליוני   2014 אפריל  שבין  בתקופה  הסתכם 
2015 ב־120,363 - זאת לעומת 1,158 בלבד 

ב־2010.
ההסדרה  לנושא  בדיון  התייחסה  קורן  ח"כ 
היא  לגביה  חשמליים,  לאופניים  הביטוחית 
שמשמעות  "נכון  חוק.  הצעת  כאמור  מגבשת 
הדבר היא תוספת הוצאות לרוכבים", הסבירה, 
"אך כיסוי זה הכרחי לא רק לרוכבי האופניים 
הרגל  הולכי  לטובת  גם  אלא  החשמליים, 
תבחר  המדינה  אם  בנוסף,  הציבורי.  במרחב 
לכפות על רוכבי האופניים החשמליים רכישת 
ביטוח, הדבר יפחית את כמות האופניים במרחב 
הציבורי, מאחר שאנשים יחשבו פעמיים לפני 

שיבחרו לרכוש את הכלי", אמרה.

"לחייב פיתרון ביטוחי"
שוש  הביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא  סגנית 
החסר  הביטוחי  המצב  את  סקרה  גנון,  כהן 
בתחום האופניים חשמליים. כהן גנון גילתה 
חברות  אל  פנתה  הביטוח  סוכני  לשכת  כי 

על  שתענה  פוליסה  ליצור  בבקשה  הביטוח 
הצורך. עוד היא ציינה שיש להורות לפיקוח 
ולחייבן  הביטוח  לחברות  לפנות  הביטוח  על 

במתן פתרון ביטוחי.
נפגע  כחודשיים  לפני  רק  כי  לציין  יש 
מוזיאון  ברחבת  חשמליים  מאופניים  קשיש 
בנוסף  זאת  מפצעיו,  ונפטר  אביב  תל 
לפציעות רבות נוספות של הולכי רגל 
חשמליים.  מאופניים  שנפגעו 
בו  שבמצב  הדגישה  גנון  כהן 
אופניים נפגעים על ידי רכב 
כיוון  ביטוחית,  בעיה  אין 
הרכב  של  החובה  שביטוח 
אולם  הנפגע.  את  יכסה 
לא כך הדבר כאשר הרוכב 

פוגע בהולך רגל.
שני  הציעה  גנון  כהן 
לפוליסת  אפשריים  פתרונות 
ביטוח כזאת, כפי שגובשו בוועדה 
לביטוח כללי בלשכת סוכני הביטוח. 
ביטוח  את  להחיל  הוא  הראשון  הפתרון 
הפיצויים  )חוק  הפלת״ד  חוק  פי  על  החובה 
האופניים  על  דרכים(  תאונות  לנפגעי 
היא  זאת  לעשות  היחידה  הדרך  החשמליים. 
ככלי  החשמליים  האופניים  על  הכרזה  דרך 
של  לפתחו  נתונה  כזאת  הכרזה  אך  רכב, 

הכפפה  את  הרים  שטרם  התחבורה,  משרד 
שלהם  החשמליים,  האופניים  "אם  בנושא. 

מנוע חשמלי, יוגדרו ככלי רכב, הם יהיו 
הכיסוי  גובה  חובה.  בביטוח  מחויבים 
באקטואריה,  תלויות  הפרמיה  וגובה 
שאין  משום  קיימת  לא  שעדיין 
נתונים מדויקים על מספר הנפגעים 
ומהות הנזקים הנגרמים להם. החשש 

יקבעו  הביטוח  שחברות  הוא 
דומה  חובה  ביטוח  מנגנון 

האופנועים  של  לזה 
שמדובר  כך  הקלים, 
יהיה בפרמיה של אלפי 
מה  לשנה,  שקלים 

מוצר  את  לחסל  שעלול 

נוח  כפיתרון תחבורתי  האופניים החשמליים 
וזול", הסבירה כהן גנון.

בעיני  והעדיף   - השני  הפיתרון  לדבריה, 
לשכת סוכני הביטוח - הוא ביטוח צד ג', ללא 
נפרדת  בפוליסה  מדובר  הפלת"ד;  לחוק  קשר 
של  במקרה  כמו  דירה,  לביטוח  כתוספת  או 
מאות  של  כיסוי  יש  כשאז  רגילים,  אופניים 

אלפי שקלים לצד ג' במקרה והוא נפגע. 
לביטוח  הוועדה  יו"ר  מונין,  אריאל  לדברי 
ג'  צד'  ביטוח  הביטוח,  סוכני  בלשכת  כללי 
יהיה מוגבל אמנם בהיקף הכיסוי שלו לעומת 
לצורך  מענה  ייתן  הוא  אבל  החובה,  ביטוח 
הקיים. "ברגע שחברה אחת תציע את המוצר, 
גם אם הוא יהיה בהתחלה יקר או חלקי, אנו 
מעריכים שהתחרות בין החברות ובין הסוכנים 
תביא להוזלתו", הסביר מונין. "אנחנו בלשכת 
סוכני הביטוח פנינו לחברות השונות בבקשה 
המחכות  חברות  יש  כזה.  מוצר  להוציא 
שמתחילות  חברות  ויש  בנושא,  למחוקק 
הרדיו  הגיעו  גם כאשר  הדברים.  לשקול את 
לבטח  מיהרו  לא  החברות  לרכבים,  דיסקים 
וטענו שאינן יודעות מה הסיכון ולא יודעות 
לא  בנושא.  בעיה  אין  והיום   - לבטח  איך 
יכול להיות שחברות הביטוח יטענו שהן לא 
יודעות לבטח את המוצר הזה; יש להן הרישיון 

והיכולת למדוד את הסיכון", אמר מונין.

כהן גנון. פוליסה 
שעונה על צורך

אופניים חשמליים. 
פציעות רבות
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ניוד ביטוחי מנהלים – הזדמנות או סיכון 
הקרב על 80 מיליארד שקלים: חברות הביטוח הגדולות טוענות כי תוכנית המפקחת 

לניוד פוליסות ביטוחי המנהלים עלולה לאיים על יציבות חברות הביטוח  יובל ארנון: 
"פתיחת הניוד תיתן הזדמנות לחברות נוספות ותקטין את הריכוזיות הגדולה"  

לביא שומרוני

הביטוח ת על  המפקחת  של  וכניתה 
סלינגר,  דורית  האוצר,  במשרד 
לאפשר ניוד של החיסכון הפנסיוני 
של פוליסות ביטוחי המנהלים בעלי המקדם 
 ,2012 בדצמבר   31 עד  שנפתחו  הקבוע, 
חברות  מצד  התנגדות  לעורר  ממשיכה 

הביטוח. 
סלינגר  מתכוונת  הניוד  התרת  באמצעות 
לעורר תחרות בשוק ביטוחי המנהלים, שמאז 
בינואר  ב־1   - הקבוע  ההמרה  מקדם  בוטל 
הפכו  והמבוטחים  שמריו,  על  קופא   –  2013
למעשה ללקוחות שבויים של חברות הביטוח. 
5 חברות הביטוח הגדולות מחזיקות בכ־97%  
־98% משוק ביטוחי המנהלים, והחוסך הפרטי 
התפעול  השירות,  על  להתמקח  מתקשה 
הגדולות  החברות  וניהול ההשקעות. שליטת 

הניהול  דמי  על  גם  כמובן  משפיעה  בשוק 
הגבוהים שמשלמים המבוטחים. 

כן,  אם  עשויה,  לתחרות  השוק  פתיחת 
להשפיע לרעה על רווחי 5 החברות הגדולות, 
בתוקף  מתנגדות  שהן  מפתיע  זה  אין  ולכן 
למהלך וטוענות כי במידה ואכן יתרחש, קיים 

חשש אמיתי ליציבותן של חברות הביטוח.

המרוויחים והמפסידים
הביטוח  לחברות  הן  תאפשר  הניוד  התרת 
להרוויח  הביטוח  לסוכני  והן  הבינוניות 
קטנות  הבינוניות-  החברות  שתי  מהמהלך. 
שמנהלות ביטוחי מנהלים - איילון והכשרה 
את  להגדיל  מובהק  אינטרס  בעלות  הן   -
בלבד(,  )כ־2%  שלהן  מאוד  הקטן  השוק  נתח 
שיווק  ומבצעי  גבוה  תגמול  באמצעות 
הרפורמה  בנוסף,  לסוכנים.  אגרסיביים 
גובה  על  לסוכנים  נוסף  מיקוח  כוח  תאפשר 
העמלות המשולמות להם, על איכות השירות, 
אלו  בפוליסות  בתביעות  והטיפול  התפעול 

ועל ניהול ההשקעות בהן.
לשלוש  מתחלק  המנהלים  ביטוחי  שוק 
של  השקעות  עם  פוליסות  גדולות:  קבוצות 
עד  )שהונפקו  יותר  ישנות  וקרנות  ט'  קרן 
שנת 1991(, פוליסות עם השקעות של קרן י' 
והקרנות החדשות  )שהונפקו עד שנת 2003( 

)שהונפקו החל משנת 2004(.
אליהן  שיועברו  עניין  אין  הביטוח  לחברות 
פוליסות הנמנות על שתי הקבוצות הראשונות, 
 2001 במאי  שהונפקו  הפוליסות  עד  לפחות 
נמוכים  אלה  בפוליסות  ההמרה  מקדמי   –
פוליסות  יקלטו  החברות  ואם  משמעותית, 
הנמוך,  המקדם  על  לשמור  יצטרכו  הן  כאלה 
בשל  בעתודותיהן,  משמעותית  שיפגע  דבר 

תוחלת החיים ההולכת ועולה. 
לכן סבורים בכירים בענף שאם יותר הניוד, 
 - השלישית  לקבוצה  רק  יתאפשר  הדבר 
מקדם  בהן  מ־2004,  החל  שהופקו  פוליסות 
יותר.  אפילו  או  כ־200  על  עומד  ההמרה 

)נכון  שקל  מיליארד  בכ־80  נאמד  זה  שוק 
פתרונות  לאפשר  ויכול   )2015 יוני  לסוף 
מרוצים  שלא  סוכנים  או  למבוטחים  נאותים 
חברה  של  השירות  או  התפעול  מהתשואות, 

כזו או אחרת.  
יו”ר הועדה לביטוח פנסיוני בלשכת סוכני 
הביטוח, יובל ארנון, מסר בתגובה כי "הלשכה 
המנהלים  בביטוחי  הניוד  נושא  את  מעודדת 
לאפשר  כדי  ארוכה,  תקופה  בנידון  ופועלת 
מצבם.  את  ולהיטיב  ניוד  לבצע  ללקוחות 
גם  תיתן  המנהלים  בביטוחי  הניוד  פתיחת 
לתחום  להיכנס  נוספות  לחברות  הזדמנות 
הגדולה  הריכוזיות  את  ולהקטין  הפנסיוני 

והלא בריאה הקיימת כיום בתחום".
מאגף שוק ההון ביטוח וחיסכון נמסר בתגובה 
לניוד  מתווה  אלו  בימים  מגבש  "האגף  כי 
פוליסות עם מקדמים מובטחים לעניין תוחלת 

חיים. המתווה יפורסם לאחר השלמתו".
התאחדות חברות הביטוח סירבה להגיב.

 נתח שוק ביטוחי 
מנהלים החל מ־2004
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“העסקים בישראל לא מודעים 
לנזקי התקפת סייבר” 

בעוד משרדי הממשלה מגדילים התקציבים בתחום הגנת הסייבר, העסקים 
הפרטיים לא ממהרים לבטח את עצמם  אלעד שלף, סמנכ"ל במנורה מבטחים: 

"בישראל אין רגולציה בנושא למרות שאנחנו יעד מוצהר לטרור ברשת"

רונית מורגנשטרן

הסייבר י בתחום  פורחת  שראל 
רק  לטובה;  תמיד  ולא  עצמו, 
ישראלים  שני  נעצרו  השבוע 
במעורבות בפשיעת סייבר במסגרת 
 FBIה־ של  בינלאומית  חקירה 
חשודים  הם  ישראל.  ומשטרת 
של  למחשבים  בפריצה  במעורבות 
"ג'יי. בנק  בהם  פיננסיים  גופים 

ניירות  והונאת  מורגן־צ'ייס"  פי 
שלושה  נעצרו  שעבר  בשבוע  ערך. 
חקירה  במסגרת  אחרים  ישראלים 

.FBIבינלאומית של ה־
"איומי הסייבר גדלו מאוד בחמש 
להמשיך  וצפויים  אחרונות  השנים 
מתניה,  אביתר  ד"ר  הזהיר  לגדול, 
ראש מטה הסייבר הלאומי במשרד 
מיוחד  בדיון  הממשלה,  ראש 
ועדת  שעבר  בשבוע  שקיימה 
הכנסת.  של  והטכנולוגיה  המדע 
הבאה  מהשנה  החל  מתניה,  לדברי 
משרדי  של  המחשוב  מתקציבי   8%

הממשלה יופנו להגנת סייבר.
היה  סייבר  ביטוח  לאחרונה  עד  "בישראל 
אומר  כך  מאוד".  הגדולות  החברות  נחלת 
עסקים  תחום  ומנהל  סמנכ"ל  שלף,  אלעד 

וביטוח משנה במנורה מבטחים ביטוח.

כלי תחרותי לסוכנים
בעולם  הראשונה  הייתה  מנורה  לדבריו, 
של  הרחבה  עם  שיצאה   )2014 )אוגוסט 
"יצאנו  קיימים.  סייבר לביטוחי עסק  ביטוח 
תפישה  מתוך  קיימת  לפוליסה  הרחבה  עם 
שקהל היעד שלנו הוא עסקים קטנים וסוכני 
הביטוח שעובדים איתנו", הוא אומר. "האמנו  
שיותר קל ונכון למכור את הכיסוי כתוספת 
הביטוח  לסוכני  לתת  וכדי  קיימת  לפוליסה 
יקר  לא  במוצר  מדובר  תחרותי.  כלי  שלנו 
לא  עדיין  בעיני  קצר.  חיתום  תהליך  עם 
יש  הזה.  לפתרון  מודעים  לקוחות  מספיק 

כפרויקט  הנושא  את  שלקחו  סוכנים  מספר 
ובעזרתם הצלחנו לעמוד בתחזית המכירות 

שלנו". 
ביטוח  פוליסת  שמספקת  הכיסויים  מהם 

הסייבר?
הן  ומכסה  מודולרי  הוא  שלנו  "הפתרון 
לצדדים  נזקים  והן  עצמו  לעסק  נזקים 
שלישיים. הפוליסה מכסה את העסק במגוון 
בהן  לשאת  יצטרך  שהוא  עלויות  של  רחב 
אובדן   – כמו  הסיכון  מהתממשות  כתוצאה 
רווחים, נזק תדמיתי, דרישת כופר וסיכונים 
אחרים. אנחנו מכסים גם את הנזק עצמו וגם 
ותיקון הפרצה  את עלויות  תחקור האירוע 
לזכור שלא  צריך  מומחים שלנו.  באמצעות 
טרור.  של  אירועים  הם  הסייבר  אירועי  כל 

כשהוא  נזקים  גורם  מבוטח  לפעמים 
מחדיר בשגגה וירוס למערכות של 
מידע  לדליפת  גורם  שלישי,  צד 
של צד שלישי, ואז מגיעה תביעה. 

גם  להיגרם  יכולים  סייבר  נזקי 
מעובדים ולא רק מהאקרים".

יעד לטרור
הוא  סייבר  ביטוח  בארה"ב 
מוצר מאוד מפותח ומבוקש. למה 

בישראל זה לא קורה?
חוק  פי  על  דרישה  יש  "בארה"ב 
שמותקף  מי  של  הודעה  לחובת 
שמייצרת  חובה  סייבר,  במתקפת 
הביקוש  גם  ולכן  נכבדות  עלויות 
כרגע  אין  בישראל  לביטוח.  הגבוה 
רגולציה בנושא, ורוב הלקוחות ככל 
הנראה מאמינים ש"לי זה לא יקרה", 
מוצהר  יעד  היא  שישראל  למרות 
עוינים.  גורמים  מצד  סייבר  לטרור 
הישראלי משוכנע ש"פייר וול" מגן 
עליו והוא לא מודע לנזקים הכבדים 
שיכולים להיגרם לו מהחדרת וירוס 
פעילות  למחשב שלו, שישבית את 
העסק, שאפשר לגנוב ממנו מידע עסקי וקניין 
הסייבר  מהתקפת  ייפגע  ג'  שצד  או  רוחני, 
ויתבע אותו במיליונים. חלק גדול מהלקוחות 
שלהם  בפעילות  שקשורים  כאלה  הם  שלנו 
עם חו"ל, ובעיקר ארה"ב, כשאז הלקוח מחייב 

אותם לקנות ביטוח סייבר".
מה העלויות ברכישת ביטוח סייבר?

שקלים   מאות  בכמה  להתחיל  יכול  "זה 
טופס  ומילוי  מהיר  חיתום  עם  קטן  לעסק 
אלפי  למאות  להגיע  ויכול  אחד,  עמוד  בן 
שקלים  לחברות גדולות ומובילות. בחברות 
הללו רוכשים פוליסת ביטוח סייבר ייעודית 
ומותאמת לעיסוק הספציפי שלהם. הפרמיה 
של  העיסוק  לתחום  בהתאם  משתנה  כמובן 
הלקוח ולמערכות האבטחה ותהליכי הגיבוי 
שיש לו. במקרים אלו החיתום הרבה יותר 
הוא  מהתהליך  כשחלק  וארוך,  מורכב 
למחשבי  האבטחה  מערכת  את  לבחון 

החברה".  

פשעי הסייבר. איום גם מצד עובדים באירגון
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יוני השחור מחק חצי מתשואת 
הפנסיה מתחילת השנה 

  הירידות בשווקים העולמיים הובילו לירידות חדות בקרנות הפנסיה ובביטוחי המנהלים
למרות הירידות, מעריך אמיר גיל מפסגות: "המעו"ף ישיג ב־2015 תשואה של 15%־20%" 

לביא שומרוני

ההון  בשוקי  החדות  הירידות 
בחיסכון  גם  פוגעים  בעולם 
יוני  בחודש  הירידות  הפנסיוני: 
מחקו כמחצית מהתשואה שהושגה 
אפיקי  כל  השנה.  מתחילת 
רשמו  הכללי  במסלול  ההשקעה 
רבים  וגם  שלילית,  תשואה  ביוני 
חשיפה  עם  ההשקעה  ממסלולי 
קטנה יחסית למניות רשמו גם כן 

תשואה שלילית.
ברווחים  המשתתפות  בפוליסות 
השיגו הראל והפניקס את התשואה 

הטובה ביותר - 1.93% . 
המובילה  היא  מבטחים  מנורה 
ל־12  המצטברות  בתשואות 
כלל   .6.10%  - אחרונים  חודשים 
המצטברת  בתשואה  מצטיינת 
לשלוש שנים במשתתפות ברווחים 
)35.92%( ומנורה מבטחים מובילה 
החדשות  בקרנות  תקופה  באותה 

.)35.39%(
המקיפות  הפנסיה  בקרנות 
די  העגומה  התמונה  החדשות, 
פיסגה  ואיילון  הפניקס  דומה. 
רשמו ביוני את התשואה השלילית 
ו־1.40%   -  1.30% ביותר  הנמוכה 

בהתאמה.
הפנסיה  קרן  מבטחים,  מנורה 
המצטיינת  היא  בענף,  הגדולה 
מצטברים  חודשים  ל־12  בתשואה 

.6.55% -

נגד החוסכים
וקרנות  הגמל  קופות  גם 
משמעותית  נפגעו  ההשתלמות 
הכלליות  והקופות  יוני,  בחודש 
למניות(    35% עד  של  )חשיפה 

השילו מנכסיהן עד כ־2.75%. 
הגמל  קופת  גדיש,  פסגות 
כ־28.89  המנהלת  בענף,  הגדולה 

המובילה  היא  שקל,  מיליארד 
בתשואה המצטברת ל־12 החודשים 

האחרונים, עם 6.76%.
אלטשולר  של  הגמל  קופת 
שחם מובילה בדירוג ל־3 שנים - 
33.78% וכללי ב' של ילין לפידות 
השנים  ב־5  המצטיינת  היא 

האחרונות עם 52.58%.
פסגות שיא השתלמות דינאמית 
המובילה  ההשתלמות  קרן  היא 
עם  האחרונים  החודשים  ב־12 
6.27%. אלטשולר שחם השתלמות 
המצטברת  לתקופה  ראשונה 
וכללי   32.88% עם  השנים   3 של 
בקרנות  גם  לפידות  ילין  ב'של 
ל־5  בדרוג  ראשונה  ההשתלמות 

שנים - 52.56%.
סמנכ"ל  גיל,  אמיר  לדברי 
ההשקעות של פסגות פנסיה וגמל, 
השוק  "עבד"  יוני  חודש  במהלך 

כולו נגד החוסכים. "לאחר עליות 
של 5% מתחילת השנה, ביוני פעלו 
באותו  והדולר  המניות  האג"חים, 
נרשמו  באירופה  שלילי.  כיוון 
הוודאות  אי  בשל  חדות  ירידות 
סביב המשבר ביוון, ובאסיה סבלו 
מירידות  סנג  וההנג  מדדי שנחאי 

חריפות.
פסחו  לא  התלולות  "הירידות 
השונים  האג"ח  מדדי  על  גם 
בעולם, שהמשיכו לסבול מירידת 
תשואות, ובישראל נרשמו ירידות 
הפדיונות  היקף  יותר.  עוד  חדות 
הנאמנות  בקרנות  יחסית  הגבוה 
בכ־4%,  הצמוד  באפיק  פגע 
בשקלים בכ־2% והקונצרני בכ־3%. 
הדולר, שצנח ביוני בכ־2.7%, גרם 

לשחיקת האחזקות הדולריות.
עד  נראה  שזה  כפי   - "בינתיים 
עתה - חלה ביולי התאוששות בכל 

שם החברה

הראל

הפניקס

מנורה מב

איילון

מגדל

כלל

הכשרה

-1.93%

-1.94%

-2.24%

-2.25%

-2.27%

-2.36%

-2.54%

3.82%

4.22%

3.30%

2.61%

3.40%

3.84%

2.40%

5.77%

5.67%

6.10%

3.93%

5.66%

6.10%

3.06%

33.09%

35.64%

35.39%

30.76%

32.53%

35.92%

25.20%

45.95%

42.26%

43.83%

36.05%

46.59%

45.44%

35.56%

הפניקס

הראל

איילון

מנורה מב

מגדל

כלל

הכשרה

-2.13%

-2.18%

-2.23%

-2.24%

-2.44%

-2.60%

-2.79%

3.56%

3.42%

2.86%

3.30%

2.95%

3.39%

2.27%

5.09%

4.87%

4.01%

6.10%

4.69%

5.52%

3.89%

32.29%

32.23%

28.71%

35.39%.

29.78%

34.37%

27.06%

40.30%

44.40%

33.99%

43.85%

41.15%

43.40%

36.16%

פוליסות משתתפות ברווחים

 תשואת 
יוני 15

תשואה 
מצטברת

2015

תשואה 
מצטברת

12 חודשים 
אחרונים

תשואה 
מצטברת

3 שנים 
אחרונות

תשואה 
מצטברת

5 שנים 
אחרונות

פוליסות חדשות

שם קרן 
הפנסיה

 הפניקס 
פנסיה

איילון
פיסגה

 הראל 
גלעד

 הראל 
מנוף

מבטחים 
החדשה

מקפת 
אישית

פסגות
פנסיה

אלטשור
שחם

 כלל 
פנסיה

-1.30%

-1.40%

-1.59%

-1.59%

-1.67%

-1.73%

-1.82%

-1.90%

-1.97%

3.94%

3.15%

3.68%

3.76%

3.44%

3.13%

2.48%

3.50%

3.77%

6.12%

5.82%

6.19%

6.29%

6.55%

5.75%

6.34%

4.32%

6.44%

32.43%

27.94%

32.05%

32.25%

31.82%

28.19%

28.51%

32.39%

35.85%

44.28%

39.82%

47.13%

46.63%

46.04%

44.83%

**

51.40%

50.57%

 תשואת 
יוני 15

תשואה 
מצטברת

2015

תשואה 
מצטברת

12 חודשים 
אחרונים

תשואה 
מצטברת

3 שנים 
אחרונות

תשואה 
מצטברת

5 שנים 
אחרונות

קרנות פנסיה
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החזיתות".
גמל  פסגות  של  החשיפה  מהי 

ופנסיה לשווקים הסיני והיווני?
כלל,  חשיפה  לנו  אין   "ליוון 
לשוק  כמובן  חשופים  אנחנו  אבל 
עד  מירידות  שסבל  האירופי 
החשיפה  החילוץ.  הסכם  להיוודע 
לכ־30%  היא  קרוב  באירופה 
)מתוך  בחו"ל  שלנו  המניות  מתיקי 
בסך  לחו"ל  חשיפה  כ־55%  עד 
הסיני  לשוק  שלנו  החשיפה  הכל(. 
מינורית לחלוטין - עד כ־1% בלבד. 
בחודשיים האחרונים, עקב המגמה, 

הקטנו אותה".
איזה  על  שהיו,  השינויים   לאור 
מח"מ בתיקי האג"ח אתה ממליץ?

 "מח"מ קצר בינוני של 3־4 בכל 
הסוגים".

כרגע  מומלצים  סקטורים   אילו 
בייחוד  להשקעה,  מבחינתך 

במכשירים פנסיוניים?
אנשים  הפנסיוני,  בשוק    "גם 
הקצר.  בטווח  מהפסדים  סולדים 

של  באסטרטגיה  דוגלים  אנחנו 
יציבות  גדולות,  בחברות  השקעה 
נתונות  ושלא  נזילות  פיננסית, 
חומרי  כמו  מחזוריות,  להשפעות 
גלם וסחורות. אנו מאמינים בסקטור 
הטכנולוגיה ובפיננסים, ובאירופה - 

בחברות יצואניות".
שוחחנו  השנה  בתחילת   לסיום, 
ב־2014  שהיו  התוצאות  על 
תשואה  ישיג  שהמעו"ף  וחזית 
לאור  ב־2015.  10%־15%  של 
האם   - האחרונים  האירועים  כל 
צפוי  האם  השתנתה?  תחזיתך 
תיקון שלילי נוסף כמו זה שראינו 

ביולי? 
אני  כרגע,  התוצאות  פי   "על 
דוגל בגישה שמרנית. עד סוף יוני 
המעו"ף השיג כ־12.5%, וכעת, בסוף 
כ־17%.  על  עומדת  התשואה  יולי, 
איני סבור שתיקון כמו שהיה ביוני 
לנבא  אפשרות  לי  אין  אך  צפוי, 
ישיג  שהמעו"ף  סבור  ואני  זאת, 

ב־2015 תשואה של 15%־20%".

שם קרן 
ההשתלמות

  
מיטב דש

הראל

אומגה 
השתלמות

מגדל

איילון

ילין לפידות 
כללי ב'

פסגות שיא 
 ההשתלמות 

דינאמית

כלל

אקסלנס

אלטושר 
שחם

-1.97%

-2.09%

-2.22%

-2.35%

-2.35%

-2.35%

-2.41%

-2.62%

-2.67%

-2.81%

2.73%

3.12%

3.29%

2.49%

2.30%

1.83%

2.94%

3.32%

2.92%

2.73%

4.91%

4.53%

5.79%

3.52%

3.40%

5.21%

6.27%

4.62%

5.47%

3.18%

30.44%

30.25%

27.31%

26.20%

29.09%

32.49%

31.48%

30.36%

30.28%

32.88%

 תשואת 
יוני 15

תשואה 
מצטברת

2015

תשואה 
מצטברת

12 חודשים 
אחרונים

תשואה 
מצטברת

3 שנים 
אחרונות

תשואה 
מצטברת

5 שנים 
אחרונות



מחירים מוזלים ותחרותיים ביחס למחירי השוק. ■
כיסויים והרחבות ייחודיים המותאמים ספציפית לסוגי העסקים הנכללים בסדרה. ■
מסלול סילוק תביעות מהיר – לתביעות עד 75,000 ₪. ■
מסלול תמרוץ ייחודי לסוכנים שיעמדו ביעדים מיוחדים. ■
הצעת מחיר בקליק. ■

עסק בקליק
אלסדרת מוצרי ה"פרימיום" של הראל
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40.43%

40.60%

33.22%

37.10%

35.76%

52.56%

41.58%

36.11%

40.27%

49.57%

קרנות השתלמות



מכונית  העתידמכונית  העתיד

9  |  23 יולי 2015

כמה יעלה ביטוח למכונית ללא נהג?
 מכוניות הנוהגות את עצמן עדיין לא חוקיות וייקח עוד זמן עד שכולנו נחזיק אחת - אבל 

סטארט אפ חדש בתחום הביטוחים כבר בדק כמה הן יכולות לחסוך בהשוואה לרכבים הקיימים

Forbes

לבעליהן מ יחסכו  נהג  ללא  כוניות 
בממוצע  שנה  מדי  דולר  כ־1,000 
כך  הביטוח.  מהוצאות  כ־80%   -
המכוניות  ביטוחי  סטארט־אפ  חברת  מעריכה 

מטרומייל.
ישנו  בעצמן  לנהוג  שמסוגלות  למכוניות 
הן  שבהן  והתאונות  מרשים,  בטיחותי  רקורד 
אדם.  בני  באשמת  היו  כה  עד  מעורבות  היו 
מאז שגוגל החלה לפרסם נתונים על מעורבות 
  KPMG המכוניות בתאונות, החלו גופים כמו
התכווצות  לחזות  ג'ורנל",  סטריט  וה"וול 

דרמטית בתעשיית ביטוח הרכב.
כדי שהשערה כזו תקבל מספרים ממשיים, 
בנתה מטרומייל מודל תמחור עבור מכוניות 
נתונים  על  מבוסס  המודל  בעצמן.  שנוהגות 
מדוחות התאונות המפורטים של גוגל, שמנסה 

לקדם את כלי הרכב ללא נהג שלה.
עם  לשותפות  לאחרונה  נכנסה  מטרומייל 
חברת אובר כדי לספק לנהגיה עסקת ביטוח 
את  להחליף  אובר  שבכוונת  מאחר  מיוחדת. 
סביר  נהג,  ללא  במכוניות  שלה  הרכב  צי 
הראשונות  החברות  בין  תהיה  מטרומייל  כי 

שתציע מודלים מתאימים לתמחור הביטוח.

פרטי המודל
נהגת  של  פרופיל  על  מבוסס  הביטוח  מודל 
פרנסיסקו,  סן  מפרץ  באזור   ,20 בת  רווקה, 
אלף   20 )כמעט  לשנה  מייל   12,000 שנוהגת 
מכוניות  של  בעלויות  החיסכון  רוב  ק"מ(. 

של  מוחלטת  כמעט  ממניעה  מגיע  נהג  ללא 
התנגשויות )הפחתה של 90% בעלויות(. 

מעורבות  מכוניות  מעט  כך  כל  אם  אבל 
בכלל  זקוקים  עדיין  אנו  מדוע  בתאונות, 
מהמכוניות  חלק  כי  מעריך  המודל  לביטוח? 
מפריצות,  או  מוונדליזם  לסבול  עלולות 
גורמים שאחראים לחלק גדול מעלות הביטוח 
בעתיד,  נהג.  ללא  רכב  כלי  של  השנתית 
את  להחנות  פשוט  יוכלו  נהג  ללא  מכוניות 
להמתין  במקום  בלילה,  מוגנת  בחניה  עצמן 

ישן או הולך  בסביבה כשבעליהן 
וכך   – במכולת  לקניות 

העלויות יוזלו אפילו יותר.  

גסות  הערכות  עוד  מציגה  נוספת  דוגמה 
ערך  את  לשנות  עשוי  הדבר  שבו  האופן  על 
בסך  מגיע  שהחיסכון  בהנחה  המכונית. 
הרי  שנים,  חמש  במשך  דולר  ל־6,000  הכול 
יכולה  נהג,  ללא   3 מודל  טסלה  שמכונית 
ב.מ.וו  מאשר  חייה  לאורך  יותר  זולה  להיות 

עם נהג מסדרה 2.  
והבינוני,  הקצר  בטווחים  כי  מצפה  "אני 
ככל  בהדרגה  ויפחתו  ילכו  התביעות 
שכיחות",  ופחות  לפחות  יהפכו  שהתאונות 
התנהגות  מדען  אנדרסון,  ג'יימס  אומר 
בתאגיד ראנד, שכתב לאחרונה על ההשפעות 
ארוכות־הטווח של מכוניות הנוהגות בעצמן. 
שנגיע  סביר  בעתיד,  כלשהו  "בשלב 
ממשיך,  הוא  בעלות",   90% של  להפחתות 
אולם משער שחיסכון כזה עשוי להגיע בעוד 
נהג  ללא  מכוניות  כאשר  יותר,  או  שנים   10

יהיו אוניברסליות כמעט.
מכוניות שנוהגות בעצמן עדיין אינן חוקיות, 
להעניק  ממהרות  אינן  המדינות  וממשלות 
היתרים. מכוניות אלו צריכות להתמודד  להן 
עלולות  והן  המחוקקים,  בדמות  מכשול  עם 
בסופו של דבר להתייצב מול מחסומים שתציב 

תעשיית הרכב.
הללו  שהחוקים  ידעו  הצרכנים  אם  אבל, 
שהלחץ  הרי  לשנה,  דולר   1,000 להם  עולים 
להענקת  המאבק  את  להאיץ  יוכל  הציבורי 
מעמד חוקי למכוניות. שום דבר לא מניע את 

ציבור הצרכנים כמו הכיס שלהם.

מכונית ללא נהג של גוגל. רקורד בטיחותי מרשים

 סטטיסטיקת התאונות של גוגל: 
"המכונית לא היתה אשמה בשום תאונה" 

החשש העיקרי והטבעי של כולנו ממכוניות ללא נהג הוא מידת הבטיחות שלהן. אולי כדי להרגיע 
את הציבור, החלה גוגל לפרסם דוחות חודשיים על תאונות. לפי הדוח, בשש השנים שחלפו 

מאז החלה החברה לפתח מכוניות ללא נהג, הן צברו קילומטרז' של כמעט 3 מיליון קילומטר, 
והיו מעורבות בסך הכל ב־12 תאונות שוליות – ולדברי הדוח, "מכונית ללא נהג לא הייתה הסיבה 

לתאונה, באף אחד מהמקרים". 
דוגמאות לתאונות כוללות מקרה מ־2010 בה נהרסה מכונית גוגל פריוס כשהתנגשו בה מאחור. 

מקרה נוסף מדגיש כמה דינמיקות בין מצב אוטומטי למצב ידני בעת תאונה: "גוגל לקסוס נסע 
צפונה במצב אוטומטי, כאשר רכב נוסף שנסע מערבה לא עצר בתמרור עצור, התגלגל ופגע בחלק 
האחורי של הרכב. לפני ההתנגשות, הטכנולוגיה האוטומטית של הרכב  החלה להפעיל את הבלמים 

כשזיהתה את המסלול והמהירות של הרכב השני – אבל ממש לפני ההתנגשות, הנהג של המכונית 
של גוגל לקח שליטה ידנית על כלי הרכב". 
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איך לקבל הרבה יותר כסף 
מעמלות הביטוח

מאת ישראל פרי, חבר הוועדה לביטוח פנסיוני

רבה מאוד מטלות מועמסות בימינו על ה
שיעורי  ואילו  הפנסיוני,  הביטוח  סוכן 
כבר  הגענו  ויורדים.  הולכים  העמלות 
קרוב מאוד לאפס, והטרחה – בשמיים. ההתמודדות 
לעסוק  ונהוג  שכבתית,  ורב  מורכבת  המצב  עם 
בגביה  ואף  המכירות  ובהגברת  בשיווק  רבות 
אלה  דברים  מהלקוחות.  טיפול  דמי  של  ישירה 
חשובים מאוד כמובן, אולם ברצוני כאן לחדד את 
נושא קביעת העמלות, אופן משיכתן מהיצרנים, 
אחרי  קפדני  ומעקב  בחודשו,  חודש  מדי  בדיקתן 
יד  ללא  בפיגורים.  יעיל  טיפול  גם  כמו  הגביה, 
יציבה "על הדופק" אנו מפסידים חלק משמעותי 
המיועד  הנקי  ומהרווח  המשרד  מהכנסות 

לפרנסתנו - ויוצא שאנו עובדים "על ריק".
אז על מה יש להקפיד בבדיקת עמלות הביטוח? 
כמה כללים יעזרו לכם להרוויח יותר מהעמלות. 

לדרוש טבלת דירוג בנספחי העמלות שבהסכמי 
חברה־סוכן, כך ששיעור עמלת היעדים ילך ויעלה

עם התפוקה. ובמיוחד יש לדרוש מדרגה גבוהה 
הצפי  יעד  על  העולה  תפוקה  על  משמעותית 
השנתי. עמלת המדרגה קובעת את שיעור העמלה 

על כל התפוקה.
קבוע,  חודשי  לסכום  להסכים  יש  לחילופין, 
אך  נמוכה,  יותר  קצת  יעדים  עמלת  המשקף 
לא  וכך   - ביטולים  עקב  עמלה  שלילת  ללא 
רב.  ובעמל  ביושר  שהרווחנו  כסף  להחזיר  צריך 
בנושא פרסים אפשר להתעקש על ניצולם במוצרי 
פרס אחרים בעתיד, או קבלת זיכוי בגובה הזכייה 
בסוכנות הנסיעות )כל עוד מעניקים פרסי נסיעות(.

יש להשוות את הפקדת עמלות הנפרעים מכל 

חברות הביטוח בין החודש הנוכחי לחודש הקודם, 
ואף לחודש המקביל בשנה שעברה. לפעמים תגלו 
טעויות ואז יש לדרוש תיקון ולבדוק שזיכו אתכם. 
חובה לבדוק שהפקידו עדכונים עקב הרצת רטרו, 
נתוני  שהריצו  לאחר  כסף"  "חסר  למה  ולהבין 

פנסיה עם נוסחת הקיטום.
לבקש לראות אחת לחודש־חודשיים )כיום אפשר 
באמצעות המחשב של הסוכן( את כרטיס העמלות, 
שחברת  כך  האפס,  מעל  שם  להיות  ומומלץ 
זה  להיפך.  ולא  לסוכן  חייבת כסף  הביטוח תהיה 
עוזר בקשרי הסוכן עם החברה בנושאים שוטפים.

לטפל  יש  מהלקוחות  הפרמיות  גביית  בנושא 
כיבוד  אי  של  מקרה  בכל  וביעילות  במהירות 
תשלומים. חשוב להיות עם יד על הדופק בכל מה 
שקשור להוראות קבע, כרטיסי אשראי והמחאות 
)של מעסיקים למשל(. בירור טלפוני מול הלקוח 
לשיפור  יביאו  מזה  ובאסרטיביות  מזה  בסבלנות 
הפוליסות.  בעלי  של  התשלומים  במוסר  דרמתי 
יש עמלה.   = גביה  יש  זכרו את המשפט הפשוט: 
בנוסף, יש לוודא שבחברת הביטוח מתבצע שיוך 
נכון של הכספים, ואין פיגורים פתוחים שיד אדם 

לא מטפלת בהם. 
גג  סוכנות  תחת  העובדים  משנה  לסוכני 
מקבלים  שהם  העמלות  את  היטב  לבדוק  מומלץ 
לסוכנות  ביניהם  שההסכם  ולוודא  מהסוכנות, 

מיושם בדקדקנות.
הסוכן  במשרד  נכונה  הערכות  ערנות,  לסיכום, 
 – עצמו  הסוכן  או  ודייקן  אחראי  עובד/ת  עם 
האמונים על בדיקת עמלות ומעקב גביה – יביאו 

הרבה יותר פרנסה לסוכני הביטוח. 

 רוזנפלד לאיזי כהן: 
"סגור את זרוע השיווק 

הישיר של כלל" 

במפגש שולחן עגול ל־25 סוכני 
כלל חברי לשכת סוכני הביטוח 

בצפון שהתקיים השבוע, ביקש יו"ר 
מחוז הצפון בלשכה, ליאור רוזנפלד, 
ממנכ"ל כלל ביטוח איזי כהן ללכת 

בעקבות בעל השליטה במגדל, שלמה 
אליהו, ולסגור את זרוע השיווק הישיר 

של הקבוצה הכלל הראשון, ולפזר 
את המבוטחים בין סוכני הביטוח. 

רוזנפלד ביקש גם לקדם את החתימה 
על אמנת השירות בין החברה ללשכה, 
שקובעת בין היתר שמאגר המבוטחים 

שייך לסוכני הביטוח. 
לדברי רוזנפלד, "אני מעריך את 

נכונותו של איזי כהן להגיע לצפון, 
להיפגש עם סוכני הביטוח, לשמוע 

אותם ולהשמיע להם את דעותיו..
הודיתי לו על צמצום הפעילות של 
"הכלל הראשון", אך הוספתי שזהו 

צעד ראשון בלבד - ראוי לסגור 
לחלוטין את זרוע השיווק הזאת 

ולחזור ולקבל עסקי ביטוח מסוכני 
הביטוח בלבד". 

כזכור, לשכת סוכני הביטוח הגישה 
לכל חברות הביטוח בקשה לחתום 

על אמנת השירות המסדירה את 
היחסים בין חברות הביטוח לסוכנים, 
וחלק מהחברות נמצאות בתהליכים 
מתקדמים מול הלשכה בנושא הזה.

אירועי  הלישכה
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שיפור  עמלות

מפגש הלשכה בחיפה
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שיווק בעידן האינטרנט
סדרת מדריכים לגיוס ושימור לקוחות באמצעות שיווק 

דיגיטלי  השבוע: דיוור לרשימות תפוצה

בלה עברון

חשופים כ שהלקוחות  יודע  ביטוח  סוכן  ל 
מצד  אטרקטיביות  הצעות  לאינספור 
לקוחות  ליותר  להגיע  כדי  המתחרים. 
הפתרון  את  מהם  אחד  לכל  ולהציע  חדשים 
שיווק  לעשות  ורצוי  כדאי  ביותר,  לו  המתאים 
כבר  הישנות  השיטות  באינטרנט;  וחכם  מתקדם 

אינן מספיקות.
שפע אפשרויות שיווק 

ביטוח,  סוכני  שמשרת  אוצר  הוא  האינטרנט 
ב־ במייל,  שיווק  תחום.  בכל  עסק  כל  גם  כמו 

SMS, בוידאו, או דרך רשתות חברתיות, בלוגים 
ודפי נחיתה - אלו הם רק חלק ממגוון עצום של 

אפשרויות להגיע לאינסוף לקוחות.
הפעם נתמקד בהסבר על שיווק במייל שנקרא 

ניוזלטר, או דיוור לרשימות תפוצה.
הבסיס של כל עסק מצליח, והנכס הגדול ביותר 
שלו היא רשימת הלקוחות; רשימה שמכילה כל 
שם,  בעסק:  שלכם  לקוח  כל  על  אפשרי  פרט 
גישה  וכל אמצעי  פקס,  אימייל, טלפון,  כתובת, 
אחר אליו. הרשימה יכולה להיות כתובה על דף 
מיוחדת  בתוכנה  או  אקסל,  בקובץ  שמורה  נייר, 
לניהול קשרי לקוחות. אם יש לכם אתר, אפשר 

להשיג כתובות גם על ידי הצעה להשתתף 
בהגרלה, למשל, המותנית בהזנת כתובת 
גבוהה  מוטיבציה  יש  לאנשים  המייל. 

להירשם והם גם רושמים אחרים. 
שמירה על קשר עם לקוחות באמצעות 
לשלוח  וניתן  מאוד,  קלה  המייל 

על  הסברים  סרטונים,  טיפים,  מאמרים, 
שומרים  הדיוורים  ועוד.  חדשים  מוצרים 
אותך במודעות ובזיכרון של הקהל שלך וגם 

מאפשרים לך לשמור איתו על קשר קבוע.
אוטומטית  בצורה  הדיוור  את  לבצע  ניתן 
מסר"  "שלח  מסר",  "רב  כמו  מערכות,  באמצעות 
ואחרות, המאפשרות להזין סדרת מסרים, הנשלחים 
אוטומטית לפי פילוח ותזמון, וחוסכות זמן, אנרגיה 
וכסף. המערכות מאפשרות גם לקבל אינפורמציה 
מי  פתח,  מי   - המסר  שליחת  לאחר  שימושית 
הקליק, מי הסיר את עצמו ועוד. כך תוכלו לדעת 

מה מעניין את מי – ולשלוח דיוור בהתאם.  

סוגי התוכן  
לשלוח  שניתן  תכנים  של  שונים  סוגים  ישנם 
מובהק,  שיווקי  להיות  יכול  התוכן  ללקוחות. 

וכתוב בהתאם - הכותרת צריכה להיות מושכת 
תהיו  המייל;  את  יפתח  שהנמען  כדי  מאוד, 
אישיים; הציעו הנחות למספר רוכשים ראשונים, 

הוסיפו תמונות ואיורים וכד'. 
 – ומעשיר  אינפורמטיבי  להיות  יכול  התוכן 
הנחיה  או  בו,  שעסקתם  מעניין  מקרה  למשל, 
המידע  אם  בדרך;  רפורמה  או  בתחום,  חדשה 
יעביר את  הנמען  אולי  ומעניין,  מעשיר 
יפרסם  או  שלו  למכרים  גם  המייל 
הצעה  פה  אין  אם  גם  בפייסבוק.  אותו 
ישמר  שכזה  תוכן  ישירה,  מכירתית 
אתכם בתועת הלקוח כמקצועיים – מה 
שיגדל את הסיכוי שיפנה אליכם בעת 

הצורך. 
סרטוני וידאו - סרטון וידאו הוא השקעה 
שהמבוטחים יעריכו, כי היא מעידה על כך 
שאתם משקיענים, חרוצים, טכנולוגיים וכד'. 
אתם יכולים להעלות את הסרטון ליוטיוב ולהגיע 
עימו עבדתי הפיק  סוכן  נוספים.  משם ללקוחות 
ניוזלטר חודשי עם סדרת סרטוני וידאו, בו עדכן 
והתוצאה:  מיוחדים,  מבצעים  על  לקוחותיו  את 
מאוד  להגדיל  הצליח  הסוכן  הדיוורים  בעקבות 
את  הגדיל  וגם  קיימים,  מלקוחות  הכנסותיו  את 

כמות הלקוחות. 
או  באינטרנט  שיווק  עושה  אינך  עדיין  אם  אז 
חששות  או  שאלות  לך  יש  אבל  התחלת  שכבר 
בסדרת  לך  לסייע  נקווה   – אותך  שמעכבים 

מאמרים אלו.
הכותבת היא מנכ"לית ובעלים של "תנופה עסקית", 

 מומחית לשיווק עסקים באינטרנט 
bella@bella.co.il

סקירה לסוכנים
ובתוך כך, במפגש במשרדי הלשכה 

בחיפה שהתקיים השבוע בקיבלו 
53 סוכנים מהמחוז סקירה מקיפה 
מיו"ר הוועדה הפנסיונית בלשכה, 

יובל ארנון, על מסמכי ההנמקה 
החדשים, טיפים להתמודדות עימם 

ואיך להיערך לכניסתם לתוקף. בנוסף 
האזינו הסוכנים להרצאה מרתקת 

של עו"ד ניצן הראל בנושא הסכמים 
בין סוכני הביטוח ליצרנים השונים, 

חברות ביטוח, בתי השקעות וחברות 
הריידרים.

ליאור רוזנפלד, יו"ר מחוז חיפה 
והצפון, אמר כי "אנחנו מספקים 

לסוכנים כלי עבודה שיעזרו להם 
להתמודד הן עם הנחיות הרגולציה 

והן עם היצרנים השונים. התעניינות 
הסוכנים בנושא הביאה אותי למסקנה 

שיש לייחד עוד יום עיון מלא 
לנושאים הללו ובכוונתי ליזום עוד 

אחד כזה בחודשים הקרובים". 

אשדוד: מפגש בנושא 
מיסוי ופיננסים

ביום שני ה־3 באוגוסט בין השעות 
12:30־8:45 סניף אשדוד/ אשקלון 
יערוך מפגש בוקר מקצועי ומרתק 

בנושא מיסוי ופיננסים בשיתוף 
״אליפים סוכנות לביטוח״. המפגש 
יתקיים ״בקפה מונטיפיורי״ ברחוב 

מונטיפיורי 6, אשדוד.

ראשון לציון: מפגש 
בנושא בריאות וסיעוד

ביום שלישי ה־4 באוגוסט בין השעות 
19:00־13:00 יתקיים יום עיון דו־

סניפי של ראשון לציון ורחובות/ נס 
ציונה בנושא בריאות וסיעוד בשיתוף 

״שומרה חברה לביטוח״.
האירוע יתקיים במתחם הכנסים 

והאירועים "ROSE", ברחוב אופנהיימר 
2, רחובות.

אירועי  הלישכה

בלה עברון
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ללשכת סוכני ביטוח

 על המועמד/ה המתאים/ה להיות עו"ד בתחום הביטוח, 
בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בתחומי הביטוח והרגולציה.

היקף משרה מלאה.
raanan@insurance.org.il :למשלוח קורות חיים

 דרוש/ה

יועצ/ת משפטי/ת

לוח הביטוח
 המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת 2015, מתבקשים 
office@rbmedia.co.il :לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל

                             דרושים                                   

דרוש/ה  נתב״ג  באזור  מובילה  ביטוח  לסוכנות 
טלפון  האלמנטרי.  בתחום  מקצועי/ת  פקיד/ה 

ליצירת קשר 050-6996801
 Nave@dolfin-ins.co.il

לפתיחת סניף ביטוח בנתיבות דרוש בעל רישיון 
לפרטים:  רישיון.  בלי  עם/  סוכן  אפשרי  סוכן. 
      099569710 פקס   0547004784 טל  נתן  גבי 

                            gyabin@calautu.co.il

לסוכנות ביטוח בחולון דרוש/ה רפרנט/ית ביטוח 
חובה  הלקוחות.  בקהל  לטיפול  ופנסיה,  חיים 
ניסיון של שלוש שנים בהפקה וטיפול ב ביטוחי 
פנסיוני.  רישיון  לבעל/ת  עדיפות  ופנסיה.  חיים 

קורות חיים יש לשלוח
 yuval@seiffer-ins.co.il למייל

חיים,  ביטוח  תחום  מנהלת  ברעננה,  למשרד 
קורות  חובה.  נסיון  מלאה.  למשרה  פנסיה,גמל 

yossiperelman1@gmail.com חיים במייל
טלפון 0544701994 - יוסי 

סוכנות ביטוח שעוסקת בתחום הפנסיוני קולטת 
באר  באזור  לעבודה  דרכו  בתחילת  ביטוח  סוכן 
שבע והדרום בפלח שוק יחודי. התחייבות להגיע 
להכנסה גבוהה תוך שנה. קורות חיים יש לשלוח 
                   yacobid@zahav.net.il למייל

מזכירה  דרושה  מרכז,  בת"א  ביטוח  לסוכנות 
לחצי משרה, חשוב מאוד ידע בבטוח אלמנטרי 

וטיפול בתביעות אלמנטרי. תנאים טובים 
     office@ninve-ins.co.il 054-7858835 או

ונסיון  ידע  תקוה,  בפתח  משרה  לחצי  פקידה 
בביטוח חיים, מנהלים, פנסיה, בריאות,  פדיונות 
ilan@ למייל  לשלוח  אפשר  חיים  קורות  וכו'. 

ungar-ins.co.il. או טלפון 0505236616

                שת"פ ורכישות תיקי ביטוח                    

להצטרף  מוזמנים  ודינאמים  צעירים  סוכנים 
באמת  כולנו  בה  ביטוח  סוכנות  מצליח.  למיזם 
הוגנים,  מהסכמים  נהנים  כולנו  שותפים!!! 
רועי  לפרטים:  שווה!!!  ובאופן  הגודל   יתרון 
052-4512005, יוסי 054-4701994                    

לרכוש  מעוניינת  ודינאמית  צעירה  סוכנות 
 - דני  אל  לפנות  לפרטים  ביטוח.   תיקי 

                                                   054-9008038

פרטים:  בנתניה.  ואיכותי  קטן  תיק   למכירה 
dani@gsr.co.il גשר מיזוגים, רכישות והשקעות

רחובות  מאיזור  ואמינה  ותיקה  ביטוח  סוכנות 
וחיים,  אלמנטרי  ביטוח  תיקי  בניהול  מעוניינת 
תמורה  והשפלה.  דרום  מרכז,  ירושלים,  באיזור 
 - איציק  לשת״פ,  אפשרות  למעוניינים,  הולמת 

   afik54@gmail.com :054-2240454 מייל

                    השכרה ושכירות משנה                

להשכרה מוקד טלפוני בסוכנות ביטוח בפ"ת.
שולחנות,  בכיסאות,  ומאובזר  מרוהט  המוקד 
וכולל   open spaceכ־ בנוי  טלפונים.המקום 

עמדת אחמ"ש וחדר מנהל. המחיר פיקס – כולל 
חשמל, ארנונה, מים. לפרטים – מאיר 

 meir@ofir-insurance.co.il 052-2248252

להשכרה חדרים בסוכנות ביטוח בפ"ת  המשרד 
ונוח לגישה. המחיר פיקס  ממוקם באזור מרכזי 
חניה  בנפרד.  לכניסה  אפשרות  יש  הכל.  וכולל 
מאיר   – לפרטים  תשלום.  ללא  ברחוב  חופשית 
                   meir@ofir-insurance.co.il 052-2248252

בשכירות  להשכרה  פנסיוני,  ביטוח  לסוכנות 
ריהוט,  כולל  ומואר  מרווח  גדול,  חדר 
ועוד.  שיחות  הקלטת  מערכת  תוכנותרבידים, 
מיסים,  הכול:  כולל  "פיקס"  השכירות  מחיר 
אינטרנט  משרד,  שרותי  אחזקה,  ארנונה, 
אלמנטארי  לסוכן  עדיפות  תינתן  ועוד. 
הפנסיונים  הסוכנים  באמצעות  שת"פ  לטובת 
 052-2944888 שלמה   – לפרטים   במשרדנו. 

                              shlomo@ks-ins.co.il
 

סבא.  בכפר  ביטוח  בסוכנות  חדרים  להשכרה 
בבית הפעמון, המחיר כולל חשמל ארנונה חשמל 

ואחזקה. לפרטים: שלומי 054-4590024
                        shlomy@sureinsure.co.il

פרישה  פתרונות  לנו  יש  ברחובות  ביטוח  סוכני 
העסקה,  ו/או  מכירה  ו/או  לשת"פ  עבורך. 
הוגנת  עסקה  מציעים  אנו  קצרה.  או  מתמשכת 
בטוחה ומשתלמת לפרישה מותאמת. יש לנו ניסיון 
מוטי  קודמות.  והמלצות מעסקאות מוצלחות  רב 
                                     dahar@017.net.il :דהרי 053-749-0000 מייל

 לשכת סוכני ביטוח בישראל משתתפת
  בצערה של חברת הלשכה

נעמי שחמון

במות אחיה ז"ל


