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הפיקוח מרים את הכפפה: עושה סדר במוקדי המכירות

“הרגולציה חונקת 
את חופש הפרט”

יו״ר איגוד לשכות 
המסחר ומנכ"ל 

התאחדות 
התעשיינים 

תוקפים את הפיקוח 
בכנס עדיף

"מגמת שיפור 
בתפקוד המסלקה"

גילוי מוקדם – 
לעתיד בריא יותר

לשכת סוכני ביטוח 
נערכת לכנס הבריאות 

שיערך בסימן 
רפואה מונעת

| עמוד 5

 עמוד 12

 עמוד 2

 קשר עם העובד הוא 
המפתח לשמירה על הלקוחות

כך תיישמו את ההוראות 
לבחירת קופת גמל

 עמוד 12

חברות הביטוח הגדולות דיווחו השבוע על תוצאותיהן 
ברבעון הראשון של השנה – והן לא טובות ‰ הרווחים של 
החברות קרסו, כשמגדל וכלל בראש החברות המפסידות 

 הרבעון השחור 
של חברות הביטוח

 עמוד 3

"עצמאות היא 
אינה הפקרות"

ועדת הרפורמות סערה 
השבוע סביב ההצעה 

להקמת רשות הון 
עצמאית

| עמוד 6

הוועדה לבחינת 
עתיד ענף הביטוח 

מתכנסת
ביום ראשון פרופ' עודד 

שריג וד"ר יוסי 
בכר ישתתפו 
בדיון הראשון 

של הוועדה
| עמוד 9

 עמוד 8

למרות 
שהעתירות 

ממשיכות 
לזרום, בפיקוח 
דווקא טוענים 

שהכשלים 
במסלקה חלקיים 

- ומשתפרים
 עמוד 4

28.8 מיליון249.8 מיליון 495.3 מיליון



2 | 2 ביוני 2016 

 שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל. המסגר 42 תל אביב, טל' 6396676־03  |  מנכ"ל: רענן שמחי. עורך ראשי: לירן וייס  | 
 |  office@rbmedia.co.il :לתגובות .R&B Media :כתיבה: רונית מורגנשטרן  |  עריכה גרפית: עדה כהן  |  מפיקה: לייה שחף  |  המו"ל

korenly1@gmail.com ,054-5977433 'לפרסום במגזין: אורלי קורן  טל

ביטוח
ופיננסים
 inf.org.il

עושים  סדר

אורי צפריר

הפיקוח מבטיח: 

סנקציות על חברות ביטוח המשתמשות 
במוקדנים שפוגעים במבוטחים

במשרד הממונה על שוק ההון החליטו להילחם בתופעת המוקדנים שעושים שימוש לרעה במידע 
שבידם  עוד בדרך: חתימה דיגיטלית של המבוטחים שתייתר את החתימה הפרונטלית

רונית מורגנשטרן

משרד הממונה על שוק ההון החליטו ב
שמטריד  בנושא  הכפפה  את  להרים 
רבים בתחום הביטוח ופוגע במבוטחים 
בטלפנים  "השימוש  השירות.  מוקדי  עולם   –
ושימוש לרעה  שאינם מוכשרים לתת שירות 
יואב  אמר  מאוד",  חמור  בעינינו  הוא  במידע 
גפני, סגן בכיר לממונה בכנס המעסיקים ה־6 
של עדיף, שהתקיים השבוע בשיתוף התאחדות 
"מוקדים  המסחר.  לשכות  ואיגוד  התעשיינים 
אלו מתבססים על מערכות מידע שלאו דווקא 
כוללות את כל המידע הרלוונטי למבוטח, כמו 
פוליסות מקבילות בחברות  לו  יש  למשל אם 
למשל  בעיתיות;  מאוד  הן  השיטות  אחרות. 

הסתרה שמדובר בשיחת מכירה".
את  הפיקוח  יפרסם  בקרוב  כי  הודיע,  גפני 
העיצומים שיוטלו על המשתמש במרכזי השירות 
מכריזים  "אנחנו  במבוטחים.  הפוגע  באופן 
מלחמת חורמה על הדבר הזה – הן באכיפה והן 
"נטיל  אמר.  רגולטוריים",  מהלכים  של  באופן 

סנקציות ועיצומים שלא היה להם תקדים".

חתימה דיגיטלית
תתפרסם  הקרובים  בימים  כי  גפני  חשף  עוד 
הצורך  את  שתייתר  דיגיטלית  חתימה  הסדרת 
השלכה  בעל  מהלך  פרונטלית,  בחתימה 
סוכנים  על  וגם  חברות  על  גם  משמעותית 

החתימה  "הסדרת  לכך.  להיערך  שיצטרכו 
הדברים",  פני  את  תשנה  הדיגיטלית 

שהטכנולוגיה  "מכיוון  קבע. 
היא  דיגיטלית  חתימה  המאפשרת 
ומידת  היום,  מאובטחת  כך  כל 
להיות  יכולה  הלקוח  של  הזיהוי 

בשלל  צורך  אין  מאובטחת,  מאוד 
חתימה  דרשנו  שבהן  ההסדרות 

שבעקבות  אומרים  אנחנו  פרונטלית. 
ההוראות שנפרסם יהיה אפשר לבצע את 

כל התהליכים מרחוק. מרגע שאדם נכנס לאתר 
מאובטח והחברה יודעת שהוא אכן הלקוח, לא 
יהיה  מספיק  אלא  בפועל  לחתום  צורך  יהיה 

להזדהות".
גפני טען כי על אף שבדרך כלל הרגולטור 
יש כשלים, במקרה של  בנושאים בהם  מטפל 
טכנולוגיה הם לא רואים כשל, אלא הזדמנות. 
הזו",  ההזדמנות  את  שמנצלים  לוודא  "עלינו 
שאין  דרישה  היא  נייר  של  "הדרישה  הבהיר. 
בנוסף,  הטכנולוגי.  בעולם  צורך  בהכרח  לה 
אנו שמים דגש על זמינות – כשיש אפשרות 
שלו  לחברה  לגשת  ללקוח  או  למבוטח 
באפליקציה,  או  האינטרנט  באמצעות 
או  פקס  של  קשר  על  עדיף  הרי  זה 

טלפון". 
של  לאתגרים  גם  התייחס  גפני 
לשם  הולך  "העולם  הסוכנים. 
"האתגר  ציין.  הוא  מקרה",  בכל 
של  הצורך  להיות  הולך  הסוכן  של 
הלקוח לקבל תוצאה דומה, הן באמצעות 
הסוכן והן באמצעות פניה ישירה. לגבי 
שקיפות, מה שמפריע ללקוחות הוא שהם אינם 
יודעים היכן הם נמצאים והיכן נמצא הטיפול 
פתרון  מאפשר  בוודאי  טכנולוגי  עולם  בהם. 

לבעיה זו. הממשקים והתהליכים הם מה שיוצר 
את המילה הגדולה – דיגיטציה".

עבירה על החוק?
בתגובה אמר אורי צפריר, מ"מ נשיא לשכת 
סוכני ביטוח, כי הלשכה מברכת על הצהרתו 
של יואב גפני. "בכל המגעים שלנו עם הפיקוח 
מתריעים  אנו  האחרונות  וחצי  בשנתיים 
שפעילות המוקדים למיניהם פוגעת בלקוחות 
שאין  ממוקדנים  ביטוח  תוכניות  שרוכשים 
להם מושג מה הם משווקים", אמר. "הם אינם 
מתאימים את המוצר לצרכיו של הלקוח היות 

ואינם בעלי רישיון סוכן או משווק". 
כמו כן תהה צפריר מהיכן מקבלים את פרטי 
משתמשים  הם  "האם  פונים.  אליהם  הלקוחות 
במאגר לקוחות הסוכנים ללא הסכמתם?", תהה. 
"חברות רוכשות מאגרי נתונים מכל מיני גופים 
בתחום  והמסחר  פחות,  ועלומים  יותר  עלומים 
פורח, מבלי שהפיקוח עד היום נכנס לעובי הקורה 
על מנת לבדוק בין השאר אם מדובר בעבירה על 

חוק מאגרי מידע שהינה עבירה פלילית”.

גפני: "אנחנו מכריזים מלחמת חורמה". אילוסטרציה
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* הנתונים במליוני שקלים

עונת  הדוחות

גם התשואות הנמוכות בשוק ההון 
השפיעו על תוצאות החברות, 
כשמרביתן רשמו קיטון ברווחים

צניחה ברווחי חברות הביטוח

מגדל הפסידה חצי מיליארד שקל 
- כלל הפסידה 250 מיליון

כל חברות הביטוח הגדולות רשמו ירידות ברווחים והפסדים ‰ הסיבה המרכזית 
לכיווץ: הפרשות גדולות בעקבות ועדת וינוגרד וסביבת הריבית הנמוכה

יובל הירשהורן

פרסמו ע הדוחות,  עונת  סיום  ם 
הגדולות  הביטוח  חברות  השבוע 
שלהן  הכספיים  הדוחות  את 
)ינואר־  2016 לשנת  הראשון  הרבעון  עבור 

מרץ(. רווחיהן של החברות קרסו בשיעורים 
גבוהים, כשהמפסידות הגדולות של הרבעון 
הפסד  נרשם  בכלל  ומגדל.  כלל  חברות  הן 
של 250 מיליון שקלים ברבעון הראשון של 
בתקופה  מיליון   62 של  רווח  )לעומת   2016
המקבילה אשתקד(, ובמגדל ספגו הפסד כולל 
מיליון(   495( שקל  מיליארד  כחצי  של  בסך 
ברבעון  מיליון  כ־76  של  הפסד  לעומת 

המקביל בשנה שעברה )פער של כ־480%(.
הפניקס רשמה ירידה בגובה רווחיה בשיעור 
של 80% )רווח של 15 מיליון שקלים ברבעון 
 75 של  לרווח  בהשוואה   2016 ינואר־מרץ 
מיליון ברבעון המקביל אשתקד( ורווחיה של 
הראל ביטוח התכווצו ביותר מ־90% )רווח של 
לעומת  ל־2016  הראשון  ברבעון  מיליון   14
רווח של 155 מיליון בתקופה המקבילה בשנה 
מרווחים  עברו  מבטחים  במנורה  שעברה(. 
ברבעון הפותח של השנה שעברה להפסדים 
ברבעון המקביל השנה, ורשמו הפסדים בסך 
של כ־29 מיליון שקלים, לעומת רווח בגובה 
ביטוח  איילון  שנה.  לפני  שקלים  מיליון   92
מיליון  כ־29   – הפסדים  על  היא  אף  דיווחה 
שקלים לעומת רווח של כ־20 מיליון שקלים 

ברבעון המקביל אשתקד.
אחת הסיבות המרכזיות באמצעותן מסבירות 
שלהן  הרווח  בשיעורי  הירידות  את  החברות 
וינוגרד, שבדקה בין היתר  הן המלצות ועדת 
בבואו להעניק  הביטוח הלאומי,  חישובי  האם 
קצבאות לנפגעי תאונות עבודה, כולל תאונות 
מתבסס  עבודה,  כתאונות  המוגדרות  דרכים 
יש  כי  מצאה  הוועדה  מעודכנים.  נתונים  על 
לעדכן את התשלומים לפי תוחלת חיים גבוהה 
יותר ולהוריד את ריבית ההיוון )חישוב הערך 
בעתיד(  להתקבל  שאמור  סכום  של  הנוכחי 
של קצבה הנמשכת כסכום חד פעמי )סך כל 
ל־2%.  מ־3%  למבוטח(  המגיעות  הקצבאות 
הביטוח  חברות  את  מחייבת  הריבית  הורדת 
זה,  להגדיל את הרזרבות בגין תביעות מסוג 
בעיקר בביטוח חובה, אך גם בביטוח אחריות 
מקצועית וביטוח חבות מעסיקים. בעקבות כך 

איילון

הפניקס

הראל

כלל

מגדל

מנורה מבטחים

93,051

158,000

91,115
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126,299

144,000
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-32.0

8.6
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-122.4

-0.2

-44.5
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-24.9
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35.4

-28.8
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14.3

-249.8
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 סה"כ שם החברה
נכסים

 ינואר־מרץ 
2016

רווח / הפסד כוללרווח / הפסד נקי
 ינואר־מרץ 

2015
 ינואר־מרץ 

2015
 ינואר־מרץ 

2016

דיווחו החברות על הפרשות של מאות מיליוני 
שקלים כל אחת בגין התחייבויות אלו.

הריבית במשק משפיעה
הפרשה  על  דיווחה  הפניקס  זה,  רקע  על 
להגדלת עתודות בסך של 202 מיליון שקלים, 
הראל הפרישה כ־150 מיליון שקלים, במנורה 
מבטחים הופרשו כ־108 מיליון שקלים, בכלל 
כ־52  ובאיילון  שקלים  מיליון  כ־76  ביטוח 
מגדל  הנדון.  הרבעון  במהלך  שקלים  מיליון 

הפרישה 537 מיליון שקלים במהלך התקופה, 
ההפסד  של  הגדול  רובו  את  שמסביר  סכום 

הגדול שרשמה.
אולם, לא רק ההפרשות בגין ועדת וינוגרד 
במשק  הנמוכה  הריבית  גם  בחברות,  פגעו 
הסיכון,  חסרת  הריבית  עקום  על  משפיעה 

שלה השלכה מהותית הן על התשואה המושגת 
עבור לקוחות החברה והן על רווחיה. הריבית 
את  להגדיל  החברות  את  אילצה  הנמוכה 
הביטוחיות  ההתחייבויות  לטובת  ההפרשות 

שלהן בעשרות ומאות מיליוני שקלים.
בהשוואה  ההון  בשוק  הנמוכות  התשואות  גם 

לתקופה המקבילה אשתקד השפיעו על תוצאות 
ברווחים  קיטון  רשמו  כשמרביתן  החברות, 
היא  דופן  יוצאת  שלהן.  ההשקעות  מפעילות 
הפניקס שדווקא בית ההשקעות שלה )אקסלנס( 
פעילויותיה  מכלל  הגדול  הרווח  תורם  הוא 
ברבעון זה )22 מיליון( כשבשקלול יתר תחומי 
הפעילות החברה הפסידה 117 מיליון שקלים. 
במגדל, המפסידה הגדולה של הרבעון, נרשמו 
מהשקעות  שקלים  מיליארד   1.1 של  הפסדים 
 2.6 רווח של  כלל מבוטחי החיים שם, לעומת 

מיליארד ברבעון הראשון לשנת 2015.
באשר לאחד הנתונים החשובים עבור חברת 
הביטוח שלה  תיק  הגלום של  הערך   – ביטוח 
גידול  רשמו  החברות  רוב  כי  ניכר   –  )EV(
 ,2015 בדצמבר   31 ליום  נכון  התיק  בשווי 
 .2014 שנת  בסוף  המקביל  למועד  בהשוואה 
החברה  של  המותאם  ההון  את  מייצג   EVה־
)כלומר ההון העצמי שלה, מותאם לשווי ההוגן 
נכסים  ובניכוי  כלולים,  בעסקים  נכסים  של 
של  הנוכחי  הערך  בצירוף  מוחשיים(  בלתי 
הביטוח.  מתיק  הצפויים  העתידיים  הרווחים 
בולטות במיוחד בגידול ב־EV החברות הראל, 
)מ־1.3  ב־8.3%  הנתון  של  צמיחה  שרשמה 
בסוף  מיליארד  ל־13.3   2014 בסוף  מיליארד 
של  גידול  היא  אף  שרשמה  ומגדל   ,)2015
ורבעון  שנה  לפני  מיליארד  מ־13.5  כ־8%, 

לכ־14.6 מיליארד עם סיום 2015.
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סערת  המסלקה

סגן המפקחת שרעבי: "הכשלים 
במסלקה הפנסיונית חלקיים - וייפתרו"

במשרדי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון טוענים כי גופים שנערכו לשימוש במסלקה 
פועלים היטב ‰ בינתיים, גם פורום מנהלי ההסדרים הפנסיונים עותר נגד המסלקה 

רונית מורגנשטרן

המסלקה ב נגד  הבג"צים  עוד 
תלוים,  עומדים  הפנסיונית 
ההון  שוק  על  הממונה  במשרדי 
"הכשלים  פעילותה.  על  מגוננים  דווקא 
וייפתרו",  שרואים עכשיו מאוד חלקיים 
בכיר  סגן  שרעבי,  הראל  רו"ח  אמר 
וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק  על  לממונה 
את  שלנו  "הניתוח  סלינגר.  דורית 
הנתונים ושיחות עם השוק מראים מגמת 

שיפור ברורה". 
בין  הבדלים  רואים  כי  טוען  שרעבי 
שנערך,  "מי  המסלקה.  בפעילות  גופים 
אמר.  הוא  שצריך",  כמו  היום  פועל 
שהעסק  היא  רואים  שאנחנו  "התמונה 
בטווח  טוב  יותר  הרבה  להיות  הולך 

הנראה לעין". 
פאנל  במסגרת  שרעבי  אמר  הדברים  את 
ביום  שהתקיים  הפנסיוני",  בחיסכון  "אתגרים 
הפנסיה  בתחום  ה־6  המעסיקים  בכנס  שלישי 
והעבודה של "עדיף". בפאנל, אותו הנחה שמעון 
גונן את גלזנר  ובעלים משותף של  גונן, מנכ"ל 
השתתפו גם רובי גינל, משנה למנכ"ל התאחדות 
טרכטנברג  מנואל  פרופ’  ח"כ  התעשיינים, 
אגף  ראש  ברנדר,  עדי  וד"ר  הציוני(  )המחנה 

מאקרו מדיניות בחטיבת המחקר בבנק ישראל.
לשכת  של  בג”צ  עומד  הממונה  נגד  כאמור, 

סוכני הביטוח על גביית תשלומים מהמשתמשים 
בשירותי המסלקה, למרות שהיא סובלת מליקויים 
בפעילותה, מה שמביא לפגיעה באיכות העבודה 

של סוכן הביטוח ובלקוחות עצמם.

להחליף דיסקט
"חברות  כי  בפאנל  טען  טרכטנברג  פרופ' 
הוסיף  הוא  דיסקט".  להחליף  צריכות  הפנסיה 
כי "נגמר העידן של השקעות בטוחות שמניבות 
מחדש  מסלול  לחשב  צורך  יהיה  נאות.  תשואות 
ולהקדיש מאמץ לתשואות ריאליות ארוכות טווח. 

הייטק מניב תשואות טובות לאורך זמן". 
טרכטנברג טען כי קיים ניתוק בין חסכון 
שמניבים  השקעה  לאפיקי  ארוך  לטווח 
מניבה  לא  כיום  "הבורסה  תשואה. 
אחרת  שינוי  לחולל  ונצטרך  תשואה 
מול  עצמו  את  ימצא  מאיתנו  אחד  כל 
חוסר  היא  "הבעיה  גרס.  שבורה",  שוקת 
הקשר:  בכל  בעיה  וזו  מערכתית  ראיה 
ועדת הכספים מתייחסים  וגם  הרגולטור 
למשהו נקודתי ולא לתמונה הרחבה. אני 
שאני  האוצר,  ומשרד  האוצר  לשר  קורא 
על  ולהסתכל  פאוזה,  לעשות  מוקיר, 
התמונה הכוללת ולבוא עם ראיה שמגינה 
על כל אחד מאיתנו, אבל גם להסתכל על 
הנטל שמוטל על המעסיקים. שרי אוצר 
לדורותיהם לעתים נכנעים לפופוליזם. לא נוכל 
טלאי  עם  זמן  לאורך  כמערכת  לתפקד  להמשיך 

על טלאי ולא להסתכל על התמונה הגדולה". 
ד"ר ברנדר התייחס לפנסיית החובה וכינה אותה 
דוגמא לכשל מערכתי. "זה מהלך עם כוונות טובות 
שבוצע בלי חשיבה רחבה" אמר. “אני מאמין שהיו 
כאשר  ובחישובים.  בחשיבה  וכשל  טובות  כוונות 
יסתכלו על המערכת בעוד 10 שנים יראו שמשהו 
לא סביר ויקצצו בקצבאות זקנה. הקצבאות צמודות 
ביחס  ישחקו  הביטוח  קצבאות  זמן  ולאורך  למדד 

לשכר ובכל כמה שנים יתוקנו". 

המכלול שלי
עבורך, להמשך שנים של צמיחה תמונת

סוכן
תמונת
לקוח ריסק בקליק תמונת

עמלות

עסק
בקליק

תמונת 
מעסיק

אתר הלקוחות
החדש

אל
הר

דיו
טו
ס

שרעבי: "העסק הולך להיות הרבה יותר טוב"
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לקראת  הכנס

לעתיד בריא יותר:

כנס הבריאות של לשכת סוכני ביטוח 
יעמוד בסימן הרפואה המונעת  

במהלך הכנס, שיתקיים ב־23.6, יפורסמו גם תוצאותיו של סקר שביעות רצון 
של הסוכנים מהחברות בתחום ביטוחי הבריאות והסיעוד

רונית מורגנשטרן 

ביטוח כ סוכני  לשכת  של  הבריאות  נס 
ייערך בסוף החודש )23.6( תחת הכותרת 
יותר".  בריא  לעתיד   – מוקדם  "גילוי 
אביב  שבתל  האופרה  בבית  יתקיים  הכנס 
מחברות  בכירים  סוכנים,  מאות  בהשתתפות 
הקומיקאי  אותו  וינחה  כנסת,  וחברי  הביטוח, 

גיל קופטש.
מונעת.  ברפואה  יתמקד  הבריאות  כנס 
"בעקבות הלחץ שהפעילה לשכת סוכני ביטוח 
כיסוי  גם  האחידה  הבריאות  לפוליסת  התווסף 
זיו, יו"ר הוועדה  יואל  לרפואה מונעת", אומר 
וסיעוד בלשכת סוכני ביטוח.  לביטוח בריאות 
תחום  כי  מאמינים  ביטוח  סוכני  בלשכת  "אנו 
הרפואה המונעת בעל חשיבות מכרעת לעולם 
מבוטח  לכל  ממליצים  אנו  ולכן  הבריאות, 
האפשרויות  את  תום  עד  ולמצות  לפעול 
המניעתיות העומדות לרשותו, על מנת למנוע 

את המחלה בטרם עת". 

הזדמנות או מחדל?
השראה  מקור  לראות  יש  זיו  של  לדבריו 
בכוכבת אנג'לינה ג'ולי שביצעה ניתוח לכריתת 
שד כפולה לאחר שגילתה כי היא נושאת את 
משמעותית  בצורה  שמעלה   ,BRCA1 הגן 
וסרטן שחלות.  סרטן שד  לפתח  הסיכויים  את 
"המעשה האמיץ של ג'ולי הוא עדות לחשיבות 
לכך  והדרך  חיים,  להצלת  מונעת  רפואה  של 
מסביר.  מונעת",  לרפואה  ביטוחי  כיסוי  היא 
של  הבריאות  רפורמת  בכנס  תיבחן  בנוסף 
"ננסה  מעלות.  ב־360  הביטוח  על  הפיקוח 
לענות על השאלה אם הרפורמה היא הזדמנות 

או מחדל", מבטיח זיו.
במהלך הכנס יפורסמו גם תוצאותיו של סקר 
בתחום  מהחברות  הסוכנים  של  רצון  שביעות 
ביטוחי הבריאות והסיעוד. סקר שביעות הרצון 
פרמטרים   3 פי  על  הביטוח  חברות  את  ידרג 
הביטוח  חברות  של  והוגנות  שירות  מרכזיים: 
ללא  ישיר  שיווק  עמלות,  תשלומי  בנושא 

פעילות סוכנים והגינות בתשלום התביעות.

חברי כנסת ואנשי רפואה
בכנס ישתתפו מרצים מתחומים שונים, בהם 

איציק  ח"כ  ליצמן,  יעקב  הרב  הבריאות  שר 
שמולי, ח"כ טלי פלוסקוב, יו"ר אסותא מרכזים 
לשכת  ונשיא  שמר,  שוקי  פרופ'  רפואיים, 

סוכני ביטוח, אריה אברמוביץ. 
"הפוליסה  כמו  בנושאים  יעסקו  ההרצאות 
מפי  ועמלות"  כיסויים   – בבריאות  האחידה 

לשכת  של  והסיעוד  הבריאות  ביטוחי  יועץ 
נתנזון,  ניר  ד"ר  נקבילי.  גבי  ביטוח,  סוכני 
מומחה לרפואת עור בבי"ח שיבא ירצה בנושא 
"טכנולוגיות מתקדמות לגילוי מוקדם בעור". 
וקוגניציה,  לזיכרון  המרכז  רי־מיינד  מנכ"ל 

אהוד שפירא ידבר על "קוגניציה וזיכרון בריא 
ילדים  מחלקת  מנהל  סגנית  שביניהם".  ומה 
על  תספר  ליבני  גילת  ד"ר  שניידר,  בבי"ח 
"אבחון מוקדם במחלות ילדים". פרופ' ישראל 
בנושא  ירצה  לקרדיולוגיה  מומחה  ברבש, 
מכון  מנהלת  הרפואה".  בחזית  לב  "דימות 
תדבר  כהן  מאיה  ד"ר  בלינסון  בבי"ח  דימות 
העולם  מול  ישראל   – בשד  מוקדם  "גילוי  על 

המערבי". 
בנושא  מקצועי  שיח  רב  יחתום  הכנס  את 
או  מחדל   – הבריאות  במערכת  "הרפורמה 
רזניק,  רן  העיתונאי  בהנחיית  הזדמנות", 
ובהשתתפות ח"כ פלוסקוב, ח"כ שמולי, שמר, 
מנהלת אגף הבריאות במנורה מבטחים אורית 
קרמר, ראש אגף הבריאות באיילון ד"ר נאווה 

ניב סרודיו, וסוכן הביטוח גדי ארגמן.

 "אנו בלשכת סוכני ביטוח מאמינים כי תחום הרפואה המונעת בעל 
חשיבות מכרעת לעולם הבריאות, ולכן אנו ממליצים לכל מבוטח לפעול 

ולמצות עד תום את האפשרויות המניעתיות העומדות לרשותו" 

מימין: ליצמן, שמולי ופלוסקוב

לתוכנית הכנס המלאה

http://www.insurance.org.il/
http://www.insurance.org.il/
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חקיקה  בכנסת

ח"כ שמולי על הקמת רשות הון עצמאית: 
"ללנין לא הייתה מפלצת כזאת"
 דיון סוער התקיים בוועדת הרפורמות בנושא הקמת רשות הון עצמאית ‰ 

נשיא הלשכה: "דורשים השתתפות של סוכן ביטוח בוועדה המייעצת"

רונית מורגנשטרן 

אלי ו ח"כ  בראשות  הרפורמות  עדת 
דיון  השבוע  ערכה  )כולנו(  כהן 
שירותים  על  הפיקוח  חוק  בהצעת 
ההון  שוק  אגף  את  שתהפוך  פיננסיים, 
דורית  שבראשות  האוצר,  במשרד 
עצמאית  ממשלתית  לרשות  סלינגר, 
)"רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון"(, תוך 
הרחבת סמכויותיה. בדיון לקחו חלק גם 
דרור  איציק כהן ועו"ד  סגן שר האוצר, 
שטרום, העומד בראש הוועדה להגברת 
בנקאיים  בשירותים  התחרותיות 
את  בקרוב  להגיש  שעתידה  ופיננסיים 

מסקנותיה.
של  "ההחלטה  הוועדה,  יו"ר  לדברי 
משרד האוצר לוותר על סמכויות לטובת 
מהותית  החלטה  היא  הרשות  הקמת 
ההתפתחות  את  עיניה  לנגד  ששמה 
הפיננסית בישראל. כולנו רוצים שלצד 
חזקים  פיננסיים  גופים  יהיו  הבנקים 

שתורמים למשק ולצמיחה".

תבטיח יציבות ותחרות
סגן שר האוצר נימק את הרעיון של הקמת 
רשות עצמאית. "אגף שוק ההון במשרד האוצר 
נכסי  אבל  מצוינת,  עבודה  היום  עד  עשה 
גדלים  מפוקחים  להיות  שאמורים  הציבור 
תקדים",  לכך  אין  שנה,  בכל  מיליון  במאה 
כחלון,  משה  האוצר,  שר  כך  "לשם  אמר. 
ואני הגענו להבנה עם המפקחת שהעניין לא 
המשרד,  בתוך  מטופל  ולהיות  להמשיך  יכול 
נטולת  עצמאית,  כרשות  לפעול  צריך  אלא 
השפעות פוליטיות, שתבטיח יציבות ותחרות 
גם  יכללו  כך  בתוך  והסדרה.  פיקוח  ידי  על 
זה  ולכן  היום  עד  מפוקחים  היו  גורמים שלא 

מהלך משמעותי, טוב ומתבקש".
ובמוצרים  בשוק  מדובר  כי  טען  שטרום  עו"ד 
שהצרכן ממעט להבין, ולא יודע להשוות מחירים. 
"לכן הפיקוח כאן חשוב במיוחד", הסביר. "חייב 
ניגוד  ללא  בנאמנות  שיפעל  מישהו  להיות 
החיסכון  של  הפקרות  תהיה  אחרת  עניינים, 
הגורם  כי  שנה  10־15  כבר  לנו  ידוע  הציבורי. 
הזה חייב להיות עצמאי וזה קיים ברוב המדינות 
המתוקנות, אבל עד עכשיו לא נמצא שר אוצר 
אחד שהיה מוכן לוותר על הסמכות והכוח. השר 

הנוכחי היה מוכן להקים רשות עצמאית ומנותקת 
קריטי.  הוא  הזה  הירוק  והאור  הפוליטי  מהשדה 
ישראל  אזרחי  ויציב  חזק  פיקוח  כשיהיה  רק 
את  להם  מנהל  כשמישהו  בשקט  לישון  יוכלו 
הפנסיות". יחד עם תמיכתו, הציע עו"ד שטרום 
מספר שינויים בהצעת החוק שמטרתם המרכזית 
יכולת האכיפה של  ואת  להגביר את העצמאות 

הרשות שתקום.

"הפקרות, לא עצמאות"
היועמ"ש של רשות ניירות ערך אמיר וסרמן, 
של  האחזקות  חברות  רוב  שממילא  בדיון  טען 
חברות  הן  ההשקעות  ובתי  הביטוח  חברות 
ולכן  ני"ע  רשות  ידי  על  שמפוקחות  ציבוריות 
מדובר בכפל רגולטורי. בתגובה טענה המפקחת, 
סמכויות  שכן  רגולטורי  בכפל  מדובר  לא  כי 
מסמכויות  במהותן  שונות  הרשות  של  הפיקוח 

הפיקוח המבוקשות על ידי הרשות החדשה.
"עצמאות היא חשובה, אבל היא אינה הפקרות", 
"עם  הציוני(.  )המחנה  שמולי  איציק  ח"כ  אמר 
אתם  מסמכויותיו,  לוותר  מוכן  האוצר  ששר  זה 
רפורמות,  ליצירת  אוטוסטרדה  כאן  יוצרים 

הרבה  כך  כל  בידיה  שמרכזת  מפלצת 
הכנסת  מפקח.  גורם  עליה  ואין  סמכויות 
המייעצת  המועצה  מפקח,  גורם  לא  היא 
נעלמת שכן מרבית חבריה הם מתוך הגוף 
עצמו ובסופו של דבר התוצאה היא בלתי 
קומוניסטים?  לנו  קוראים  אתם  סבירה. 

ללנין לא הייתה מפלצת כזאת".
הצטרף  )מרצ(  פריג'  עיסאווי  ח"כ 
לחששות ואמר "מדוע שניתן יד להיעדר 
או צמצום הפיקוח הפרלמנטרי? לוקחים 
באופוזיציה  ציבור שנמצא  כנציג  ממני, 
 – הסמכות  את  שונה,  השקפה  ומייצג 

ונותנים אותה רק לרשות המבצעת".
התנגדות  הביעו  הביטוח  חברות  גם 
נאמן,  מני  הפיקוח.  סמכויות  להרחבת 
יועמ"ש הפניקס, טען בדיון כי הרחבת 
האחזקה  תאגידי  על  הפיקוח  סמכויות 
כפל  ייצור  "הדבר  נדרשת.  איננה 
שבסופו  גדולות  עלויות  רגולציה, 
וכן  לציבור,  הלאה  יתגלגלו  דבר  של 
והעיסוק  הקניין  בחופש  לפגיעה  יביא 
שלנו", הוא אמר. "בנוסף, מדובר בצעד 
כזה  לסוג  אין  שכן  זרים,  משקיעים  שירתיע 

של פיקוח אח ורע בעולם".
לוברט,  ברוך  עו"ד  הסביר  לטענות  בתגובה 
הסמכויות  של  שינוי  אין  כי  הוועדה  יועמ"ש 
הפרלמנטריות הקיימות. "מתוך מאות סעיפים 
מטעם  לממונה  מהשר  שהועברו  הסמכה  של 
סעיפים  ארבעה  רק  ישנם  החדשה,  הרשות 
של  הפרלמנטרי  הפיקוח  את  התאמנו  שבהם 

ועדת הכספים גם לנושא הזה".
בלשכת סוכני ביטוח טרם גיבשו עמדה לגבי 
הרשות העצמאית. "אנו דורשים השתתפות של 
סוכן ביטוח בוועדה המייעצת לרשות שתוקם", 
אברמוביץ.  אריה  הלשכה,  נשיא  בדיון  אמר 
"סוכן ביטוח, שמגיע מהשטח, יכול למנוע כאוס 
בענף.  שונות  בגזרות  אלו  בימים  שקורה  שפי 
כמו כן, אנו דורשים שתהיה התייחסות בחקיקה 
ראש  על  שתחול  משמעותית  צינון  לתקופת 
הרשות עם סיום תפקידו, על מנת למנוע מצב 
שבו יעבור לעבוד באחד מהגופים שהיו כפופים 
לו כרגולטור. בשנים האחרונות נחשפנו למקרים 
לא מעטים כאלו, ואנו מעוניינים למנוע אותם, 

לטובת ציבור המבוטחים".

תרכז בידיה יותר מדי סמכויות?
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סערת  שוקה

 ,05/16 נכון לחודש  מובהר בזאת כי האמור הינו סקירה כללית שנערכה על בסיס מקורות המידע המפורטים לעיל בלבד 
וזאת ככלי עזר להצגת היקף הכיסויים בפוליסות הבריאות.  סקירה זו אינה ממצה את תנאי הפוליסות/נספחים המלאים, 
ובהחלט ייתכן כי בפוליסות של החברה קיימים כיסויים נוספים שלא הוצגו בסקירה, כמו גם שייתכן שבפוליסה של חברה 
אחרת קיימים כיסויים שלא קיימים בפוליסה של החברה. רק התנאים המלאים, לרבות סייגים וחריגים, הם המחייבים. בכל 
הפוליסה/נספח. הוראות  יגברו   – המלאים  הפוליסה/נספח  בתנאי  האמור  לבין  זו  בסקירה  האמור  בין  סתירה  של  מקרה 

                                               מדד 12354                                               מדד 12329

תרופות
סכום ביטוח מיידי להתמודדות ראשונית 

עם המחלה
 ₪6,000,000 ₪ 2,000,000

תרופות
גבול האחריות

3,000,000 ₪ ומייד אחריו 3,000,000 ₪ נוספים 
המתחדשים כל שנתיים

2,000,000 ₪ מתחדש כל שנתיים

הרחבה לתרופות )29 ג׳(
גובה הכיסוי

 עד 160,000 ₪ בחודש ועד 1,000,000 ₪
 לכל תקופת הביטוח, לכל מחלה 

עד 50,000 ₪ בחודש
ועד 500,000 ₪ לכל מחלה

הרחבה לתרופות )29 ג׳(
השתתפות עצמית לתרופה

אין
 אין כיסוי לתרופה שעלותה מתחת ל-800 ₪

 ללא השתתפות עצמית
לתרופה שעלותה מעל סכום זה

הרחבה לתרופות )29 ג׳(
שיפוי לבדיקות להתאמת תרופות לסרטן

עד 20,000 ₪ למקרה ביטוחעד 60,000 ₪ לתקופת ביטוח

מקור המידע

כלל ביטוח ממשיכה לבסס את מעמדה כגוף מוביל בתחום פוליסות הבריאות 
הממלכתי הבריאות  שירותי  בסל  שאינן  לתרופות  מקיף  כיסוי  ומציעה 

בהשוואת כיסויי הבריאות מול חברה מתחרה נמצא:

כלולות שאינן  לתרופות  ביטוח  כלל  של   הכיסוי 
בסל הבריאות: איכותי, מקיף ומשתלם ללקוחותיה
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תחת  אש

הפיקוח תחת מתקפה: 

"הפרדת התפעול מהשיווק היא שטות"
בכנס "עדיף" ספג הפיקוח על הביטוח אש מאיגוד לשכות המסחר והתאחדות 

התעשיינים ‰ "הרגולטורים משתלטים על חיינו, כמו טוויה של קורי עכביש"
רונית מורגנשטרן

הביטוח ב על  הפיקוח  על  חריפה  יקורת 
לשכות  איגוד  נשיא  של  מפיו  נשמעה 
המסחר בישראל, עו"ד אוריאל לין, בכנס 
המעסיקים של "עדיף". "הרגולטורים משתלטים 
אמר.  עכביש",  קורי  של  טוויה  כמו  חיינו,  על 
הופכת  הרגולציה  מסת  מהלך,  ועוד  "מהלך 
לשמיכה כבדה של קורי עכביש החונקת אותנו. 
לחברו,  אדם  בין  ביחסים  מתערבת  הרגולציה 
ותמיד  ללקוחותיו,  עסק  בין  לעסק,  עסק  בין 
האמת  מהלך.  עוד  לעשות  טובה  סיבה  מוצאים 
היא שאנחנו חיים במציאות שבה המסה האדירה 
של הרגולציה, של דרישות ודיווחים, חונקת את 

חופש הפרט וחופש העסקים".
לדבריו, גם אם מטרות הרגולטור ראויות, "צריך 
ליכולת  העסקים,  של  לאוטונומיה  משהו  להשאיר 
של  הרפורמה  לדוגמה,  לעצמו.  לדאוג  הצרכן 
האחריות  שטות.  זו  והמשווק,  המתפעל  הפרדת 

הכוללת היא הנכונה".

התאחדות  מנכ”ל  שגב,  )יודק’ה(  יהודה  גם 
העסקי  "המגזר  הרגולציה.  את  תקף  התעשיינים 
הייתה  שלא  הגיונית  בלתי  מתקפה  תחת  נמצא 
"אלפי  שגב.  קבע  האחרונות",  בשנים  כמותה 
חוקים   200 מעל  העסקי,  למגזר  הנוגעים  חוקים 
פרטית,  חקיקה  מהם   90% העבודה.  בתחומי  רק 

בעל  על  עול  ועוד  עוד  המטילה  פופוליסטית, 
במדינת  העסקים  וכל  המפעל  בעל  העסק, 
ישראל. בהשוואה בינלאומית, כמות החוקים 
ישראל  כנסת  של  אחד  במושב  שמייצרים 
בפרלמנט  שמיוצרת  החקיקה  לכמות  שווה 

הבריטי בעשר שנים. הכל פופוליסטי".

לא מגיעים להבנות
של  טעות  בשל  כי  שגב  סיפר  עוד 
מהמגזר  אחד  אף  הזמינו  לא  פקידה, 
העסקי לדיון המשפיע על המעסיקים 
"יו"ר  בכנסת.  הכספים  בוועדת 

הוועדה שואל לגבי עלות החוק, אומרים לו שאין 
עלויות. מבדיקה שלי עולה כי מדובר בעלות של 
2־4 מיליון שקלים", אמר שגב. "החוק יוצא לדרך, 
משרדי  שלושה  מכן,  לאחר  מחודש  פחות  קצת 
עורכי דין המתמחים בפנסיה כותבים שלוש חוות 
את  לפרש  כיצד  שונות,  פרשנויות  שונות,  דעת 
החוק – ואני כמעסיק תוהה מה לעשות, 
ולא מקבל תשובה. הצלחנו לקיים דיון 
ולהסביר  ההון,  שוק  אגף  עם  חוזר 
דבר  של  בסופו  צריך  שהמעסיק 
לא  אנחנו  המחיר.  את  מכיסו  לשלם 
למסקנות,  איתם  להגיע  מצליחים 
דבר,  של  בסופו  להבנות. 
עם  החלטה  קיבלנו 
ההסתדרות לחתום על 
הסכם קיבוצי ולאחריו 
ולתקן  לכנסת  ללכת 

את תיקון 12".
 לין. "הרגולציה חונקת 

את חופש הפרט"



9 | 2 ביוני 2016 

סערת  שוקה

איילון 
בריאות

2016

 מוצרי הבריאות החדשים ומבחר הכיסויים הביטוחיים,
עכשיו בתנאים אטרקטיביים ומשתלמים!

marketing@ayalon-ins.co.il | 03-7569874 :להצטרפות, אגף שיווק ומכירות

איילון! למבוטחי  מהותי  יתרון 
בחירה חופשית של רופא מנתח – ושיפוי מלא* 
גם בעת ביצוע ניתוח שלא באמצעות רופאי הסדר 

*עד תקרת ספקי הסדר 
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עתיד  הביטוח

הציבורית ה הוועדה  של  הראשון  דיון 
יתקיים  הביטוח  ענף  עתיד  לבחינת 
ביום ראשון הקרוב, בשעה 10:00, בבית 
של  הראשונה  בישיבה  אביב.  שבתל  סוקולוב 
הוועדה הוזמנו להביע את עמדותיהם ואת חזונם 
שוק  על  לשעבר  המפקח  הביטוח  ענף  לעתיד 
שריג  עודד  פרופ'  באוצר,  וחסכון  ביטוח  ההון, 
ומנכ"ל משרד האוצר לשעבר ומי שעמד בראש 

ועדת בכר, ד"ר יוסי בכר. 
גדעון  לשעבר  השר  עומד  שבראשה  הוועדה 
סער, כוללת בנוסף גם את שמואל סלבין, לשעבר 
העבודה  משרד  מנכ״ל  האוצר,  משרד  מנכ״ל 
רו״ח  הממשלה;  לראש  הכלכלי  והיועץ  והרווחה 
ההון,  שוק  על  הממונה  לשעבר  שורר,  דורון 
משרד  מנכ״ל  האוצר,  במשרד  וחסכון  הביטוח 
התחבורה ויו״ר הפניקס; ואריה אברמוביץ, נשיא 
"דבר  מנכ"ל  רבין,  אליעוז  ביטוח.  סוכני  לשכת 
עילית  הביטוח  חברת  מנכ"ל  לשעבר  פשוט", 
המקצועי  כמנהל  יכהן  ישיר",  "ביטוח  וממקימי 

של הוועדה. 
מטרות הוועדה הציבורית לבחינת ענף הביטוח 
2030 הן לבחון את עתיד הענף ומתוך כך לגזור 
הביטוח  סוכן  של  עדכנית  מקצועית  תפישה 
מהעולם  מודלים  על  תלמד  הוועדה  העתידי. 
המתקדם. הוועדה הציבורית תהיה שקופה ופתוחה 
לציבור הרחב, סדר יומה יפורסם מראש, ודיוניה 
פרסמה  במאי  ב־18  לתקשורת.  פתוחים  יהיו 

הוועדה קול קורא להגשת עמדות הציבור.

רקע חברי הוועדה
סלבין כיהן כיועץ הכלכלי לרה"מ לשעבר יצחק 
מנכ"ל  והרווחה,  העבודה  משרד  מנכ"ל  שמיר, 

תפקידי  בין  הפיס.  מפעל  ומנכ"ל  האוצר,  משרד 
הניהול במגזר הפרטי כיהן מנכ"ל חברת הנדל"ן 
"מהדרין", יו"ר חברת נכסי ההסתדרות, יו"ר חברת 
"מבטחים".  הפנסיה  קרן  ויו"ר  ישראל",  "חדשות 
יניר,  ההשקעות  ועדת  ליו"ר  מונה   2007 בשנת 
נדל"ן.  קפיטל  סלע  חברת  ליו"ר   2009 ובשנת 
כיום מכהן סלבין כחבר הוועדה לתכנון ולתקצוב 

במועצה להשכלה גבוהה.
ההון  שוק  על  כממונה  שכיהן  שורר,  רו"ח 
הניח  1995־1998,  השנים  בין  וחיסכון  ביטוח 
והחיסכון  הביטוח  ההון  שוק  לאגף  היסודות  את 
מקצועי  לגורם  אותו  והפך  הנוכחי  במבנהו 
כהונתו  בתקופת  הישראלי.  ההון  בשוק  מרכזי 
חשבונאות  עקרונות  הסדרה,  עקרונות  נקבעו 
בפן  היום.  עד  האגף  מתנהל  לפיהן  ונורמות 
שנתי  פרסום  להוצאת  שורר  פעל  הארגוני, 
נערכה  ובתקופתו  הממונה,  דו"ח  של  מפורט 
לפעילות  חמש־שנתית  תוכנית  לראשונה 
גיוס  הוביל  הוא  אקטוארית.  מחלקה  והוקמה 

מסיבי של עובדים, ובסיום כהונתו נכללו באגף 
פי 4 עובדים מתחילתה. בפן הצרכני, כהונתו של 
ונקבעה  במרכז"  "הצרכן  בגישת  אופיינה  שורר 
תוכניות  על  ללקוחות  דיווח  חובת  לראשונה 
מחלקת  הוקמה  שלהם,  והגמל  הפנסיה  הביטוח, 
שינויים  ובוצעו  באגף  גדולה  ציבור  תלונות 
בהם  ההון,  בשוק  התחרות  את  להגביר  שנועדו 

פישוט הדוחות עבור הצרכנים.
תפקידים  של  ארוכה  בשורה  כיהן  סער  עו״ד 
יו״ר  החינוך,  שר  הפנים,  שר  הציבורי:  בשירות 
הכנסת  ועדת  יו״ר  הכנסת,  יו״ר  סגן  הקואליציה, 
לקידום מעמד האשה, מזכיר הממשלה, עוזר ליועץ 
המשפטי לממשלה ועוזר לפרקליטת המדינה. כשר 
בקבינט  גם  כמו  החברתי־כלכלי  בקבינט  כיהן  הוא 
הממשלה   מטעם  חבר  היה  אף  הוא  הביטחוני. 
הכנסת  ומטעם  ודיינים  שופטים  לבחירת  בוועדות 
בוועדה לבחירת היועץ המשפטי לממשלה. כיום הוא 
מכהן בין היתר כעמית בכיר במכון למחקרי ביטחון 

לאומי )INSS( ומרצה במכללה האקדמית אונו.

ביום ראשון: כינוס ראשון של הוועדה 
לבחינת עתיד ענף הביטוח 

פרופ' עודד שריג וד"ר יוסי בכר ישתתפו בדיון הראשון של הוועדה הציבורית 
לבחינת עתיד ענף הביטוח ‰ הוועדה תלמד מודלים שונים מהעולם

רונית מורגנשטרן

עודד שריג. לשעבר 
המפקח על הביטוח
עודד שריג. לשעבר 
המפקח על הביטוח

יוסי בכר. מנכ"ל משרד 
האוצר לשעבר

אפשר 
להיות 
רגועים שגריר דואגת לך לאורך כל הדרך עם שירות "פנסים ומראות":

• החלפה של פנס קדמי/אחורי, מראה צד חיצונית בחדש במקרה שבר
• כל הפנסים והמראות שיוחלפו הם בעלי תו תקן

• השירות ניתן ללא הגבלה של מספר הפניות בגין נזק בתקופת המנוי
• את השירות ניתן לרכוש באמצעות החברות: כלל, מגדל ושומרה

עם כיסוי מקיף למנויים בשגריר הכולל
שירות כיסוי לפנסים ומראות צד ברכב

לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822
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קשרים  טובים  

הוראות הפיקוח לבחירת קופת 
גמל: כך עושים את זה נכון

פורום הוועדה לביטוח פנסיוני דן בהנחיות לבחירת קופת גמל למעסיק, 
ויצר המלצות עבור הסוכנים ‰ אז מהו המפתח לשמירה על לקוחות?  

יובל ארנון

מנגנון ב את  הסברתי  הקודם  מאמרי 
החוזר אשר פורסם בחודש מרץ 2016 
 ,1/7/2016 מתאריך  החל  ותחולתו 
למעסיק  גמל  קופת  לבחירת  הנחיות  בנושא 
צרוף  שיש  היכן   – להזכירכם  עובדיו.  עבור 
לכל  פנסיוני  יעוץ  נתינת  תוך  גמל  לקופת 
עובד על ידי סוכן ביטוח אין חובה על המעסיק 

לצאת למכרז.
מעסיק אשר בזמן פרסום החוזר )13/3/2016( 
פטור  מחדל,  ברירת  קרן  עם  הסכם  לו  היה 
תקופת  תום  עד  או   31/3/2019 עד  ממכרז 

ההסדר – הקודם בין השניים.
ברירת  לקרן  הסכם  ברשותו  שאין  מעסיק 
הסכם  על  חתם  שהוא  או  ב־1/7/2016,  מחדל 
מיולי  החל  חייב  יהיה  ה־13/3/2016,  אחרי 
היצרנים,  כל  בין  עובדיו  לצירוף  מכרז  לבצע 

והניתוח וההסבר בוצע במאמר שבוע שעבר.
לביטוח  הוועדה  בפורום  גם  נדון  הנושא 
פנסיוני, והוחלט על העברת המלצות כדלקמן 

לסוכני הלשכה:
ההמלצה הראשונה עוסקת בכך שתמיד עדיף 
להיפגש עם העובד ולבצע עבורו בדיקה ויעוץ 
הצורך  את  מייתר  גם  זה   ;12 סעיף  בסיס  על 
הלקוח  עם  הקשר  את  מחזק  למכרז,  ביציאה 
מצבים  ומניעת  הגנות  לבניית  פתח  ופותח 
נוספים, והכול על בסיס הסוכן ההוליסטי אשר 

מטפל בלקוח בכל התחומים.
ההנמקה  חוזר  על  בהתבסס  השנייה,  ההמלצה 

ניתן  לא  בהם  במקומות  שגם  מציעה  החדש, 
לדוגמא,  פיזי  מרחק  עקב  הלקוח,  עם  להיפגש 
שאינו  צרוף  של  הליך  לבצע  ניתן  עדיין 
פרונטאלי )פרק 6 למסמך ההנמקה החדש אשר 
כבר  לאמצו  ניתן  אך   2017 מינואר  תחולתו 
היום(. כך שגם אם אין אפשרות לפגישה אישית, 
ניתן באמצעות הטלפון, הפקס או המייל לבצע 

את הליך הצירוף ואין צורך ביציאה למכרז.
מצב  רק  קיים  כאשר   – שלישית  המלצה 
לצרוף בקרן ברירת מחדל ויציאה למכרז, ניתן 
להעמיד לסוכן כלי טכנולוגי אשר בעזרתו הוא 
יוכל לנהל עבור המעסיק את המכרז ולעזור לו 
לקיים את הוראות החוק כמיופה כוחו. בנושא 
ניתן  איתו  טכנולוגי  כלי  לוועדה  הוצג  זה, 

והסבר  הנחיות  יחסית;  בקלות  מכרז  לבצע 
נוספים  מהלכים  השלמת  לאחר  בקרוב,  ייצאו 

מול ספק זה.
אין כל ספק, כי היום, יותר מתמיד, החשיבות 
של המפגש עם הלקוח ובניית תוכנית פנסיונית 
על בסיס בדיקה מעמיקה מקבלת משנה תוקף 
יותר מבעבר. אנו בלשכה תמיד ממליצים על 
שרות  פגישות  במסגרת  גם  הלקוח  עם  קשר 
לקוחות,  על  לשמירה  המפתח  זהו  תקופתיות. 
ללקיחת אחריות בצורה מקצועית ובכך לייתר 

את הצורך ביציאה למכרז מיותר.

הכותב הוא יו”ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכת 
סוכני ביטוח

אנו בלשכה תמיד ממליצים על קשר עם הלקוח גם במסגרת פגישות 
שרות תקופתיות. זהו המפתח לשמירה על לקוחות, ללקיחת אחריות 

בצורה מקצועית ובכך לייתר את הצורך ביציאה למכרז מיותר

תמיד עדיף להיפגש עם העובד

להשכרה 
משרדים ברחוב העמל, 
קרית אריה פתח תקווה

40 מ"ר - 700 מ"ר ‰ שכ"ד החל 
מ־35 ש"ח למטר + דמי ניהול

*כולל ליווי אדריכלי
ישרא־לוי השקעות בע"מ

טל': 03-6883101, 052-6213835

fo
to

lia
ם: 

לו
צי
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תכנון  פרישה

הקיצוץ בבנקים: כך יושפעו 
פורשי המערכת הבנקאית

 רק בדיקה נכונה של כלל נכסי המשפחה ויעדי החיים, תאפשר 
החלטה בהירה יותר באשר לתוכניות הפרישה ‰ שני סיפורי 

הצלחה ממרכז הפרישה של לשכת סוכני ביטוח
רון קשת

fo
to

lia
ם: 

לו
צי

הפרישה ל במרכז  לנו  יצא  אחרונה, 
בלא  לטפל  ביטוח,  סוכני  לשכת  של 
מהמערכת  פורשים  של  פניות  מעט 
הבנקאית. זה לא סוד שהבנקים מצמצמים את 
מצבת העובדים שלהם ובעיקר מנסים להחליף 
את כוח האדם היקר )העובדים הוותיקים( בכוח 
אדם בעלות נמוכה יותר. לצורך זה הם מנסים 
המבטיחות  מרצון  פרישה  תכניות  לקדם 
לעובדים את הכנסתם עד גיל הפרישה ומעבר 

לגיל הפרישה. 
נמצאים  כלל  שבדרך  בעובדים  מדובר 
אמורים  והיו  שלהם  ה־60  שנות  בתחילת 
לעבוד מספר שנים נוסף ואז לפרוש. מונחות  
אופציות  עם  פרישה  תכניות  מספר  בפניהם 
שונות כמו משיכות חד פעמיות או קצבאות. 

להם  מממן  היה  הבנק  מה  זמן  לפני  עד 
חוסר  הביעו  והעובדים  גופים  עם  התייעצות 
מי  של  האינטרס  את  להבין  בניסיון  בטחון 
אם  למעט  היום,  משרתים.  הללו  הגופים 
אתה עובד בכיר מאוד, גם המימון הזה בחלק 

מהבנקים לייעוץ הפרישה פסק.  
ישנה  מסוימים  בבנקים  מהעובדים  לחלק 
גמל  בקופות  שקלים  אלפי  מאות  של  צבירה 
מצוינים.  בתנאים  קצבאות  קבלת  המבטיחות 
אולם במקרה פטירה מוקדם של שני בני הזוג, 
הגדול  הסכום  את  לאבד  עלולה  המשפחה 

שהצטבר. 

להתאים ליעדים
המשפחה  נכסי  כלל  של  נכונה  בבדיקה  רק 
שלהם,  החיים  יעדי  מול  אל  הזוג(,  בן  )כולל 
לדוגמא  כך  יותר.  בהירה  החלטה  לקבל  ניתן 
תיק שבדקנו בו את סך הקצבאות של המשפחה 
בהחלטה  הזוג.  בן  של  זו  את  בעיקר  כולל 
הגמל  בקופת  להשתמש  לא  הוחלט  משותפת 
שני  של  פטירה  שבמקרה  מה  כקצבה,  הזאת 
בני הזוג בסמוך למועד תחילת הקצבאות, היה 
מונע מהילדים קבלה של למעלה מ־1.5 מיליון 

שהצטברו בקופה.
האחרונים  התיקים  באחד  אחר,  במקרה 
שהגיעו אלינו, פנה אלינו עובד בנק שנמצא 

9 שנים לפני הפרישה. בהצעות שהונחו בפניו 
הפיצויים  את  למשוך  האם  להחליט  התבקש 
והמענקים שלו במזומן או להמיר אותם לפנסיה 
המשפחתי  מצבו  של  בדיקה  לאחר  מוקדמת. 
את  הכוללים  בפנינו,  שהציב  החיים  ויעדי 
רצונו לשמור על רמת החיים שאליה הורגל, 
שכוללת חופשות ועזרה לילדיו, בוצע עבורו 
פריסת  בוצעה  התחשיב  במסגרת  התחשיב. 
מס על פי הניתן והתגלה ההפרש. ההבדל בין 

האופציה הראשונה לבין האופציה השנייה היה 
180,000 שקל של תשלום מס שנחסך  כמעט 
שהושקעו  שלו,  הכספים  עניין  כל  גם  ממנו. 
בחלקם באפיקים שלא התאימו לרמות הסיכון, 
רצונו  טופלו לשביעות  ההון,  רווח  ונושא מס 

המלאה וגרמו לו לתחושת בטחון נוספת. 
לקוח  מאשר  יותר  גדול  מקצועי  סיפוק  אין 
נוסף שעבר ממצב של אי ודאות מוחלטת טרם 

פרישתו – למצב של וודאות. 

הכותב הוא מנהל מיזם הפרישה בלשכת סוכני 
ביטוח

אירועי הלשכה
 סניף חיפה יקיים ב־9/6 יום עיון סניפי בין 

השעות 8:30־13:30, בשיתוף קבוצת, שגריר. מלון 
“רימונים” )אולם גליל(, יהונתן החשמונאי 1, חוף 

הים עכו

פנה אלינו עובד בנק שנמצא 9 
שנים לפני הפרישה. בהצעות 

שהונחו בפניו התבקש להחליט 
האם למשוך את הפיצויים 

והמענקים שלו במזומן או להמיר 
אותם לפנסיה מוקדמת

לספק וודאות בפרישה
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לפני  סיום

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

דרושים

למיזם יחודי בסוכנות ביטוח בתחום 
הבריאות במרכז הארץ, דרוש/ה שותפ/ה: 
סוכן/ת ביטוח כמנהל/ת עסקים לסוכנות 

קיימת לתפעול הפעילות בסוכנות: מכירת 
פוליסות בתחום הבריאות ללקוחות 

קיימים, שווק, קידום ופיתוח הפעילות 
הקיימת טלפון 052-2786152

חתם/ת עסקים ברמה גבוהה, שליטה בהנדסי, 
וניסיון מוכח, למשרה מלאה בפתח תקוה. 

למתאימים יוצעו תנאים טובים ואופק קידום. 
jobs@avivit.co.il קורות חיים למייל

דרושים סוכני ביטוח עצמאים המעוניינים 
להצטרף ליחידה בתנאים טובים ולקבל 10-12 

פגישות איכותיות חדשות בחודש. לפנות 
 int_101@walla.co.il :במייל

למשרדנו בצפון תל אביב דרוש/ה פקיד/ה 
לביטוח אלמנטרי לטיפול בחידושי רכב ודירות.
ניסיון קודם הכרחי. ידע בענפים נוספים-יתרון. 
סביבת עבודה נעימה ותומכת, 5 ימים בשבוע. 
miki@gl-ins.co.il נא לשלוח קו"ח למייל

לסוכנות ביטוח מובילה דרוש\ה סוכן\ת 
ביטוח לעבודה מעניינת ומאתגרת

ו\או מפקח רכישה לצורך קידום ופיתוח 
 קבוצת סוכנים.קורות חיים למייל: 

 jennyl@dorot-ins.co.il 
פרטים נוספים בטלפון: 08-8662188 )ג'ני(

לסוכנות בפ״ת דרוש סוכן שטח נמרץ. רשיון 
סוכן פנסיוני חובה תיאום פגישות ותפעול 
ע״י המשרד. תנאים מעולים. פניות / קורות 

amir@sheiman.co.il :חיים למייל
למשרד ביטוח במרכז העיר כפר-סבא דרוש/ה 

פקיד/ה ביטוח אלמנטרי, לטיפול בקהל 
הלקוחות. חובה ניסיון של שנתיים בהפקה 

וטיפול בביטוחי רכב ודירה, כולל חידושי 
רכב ודירה ומתן הצעות ללקוחות חדשים. 

מגורים באזור השרון, שליטה מלאה במערכות 
המיחשוב וסריקה. יתרון בתוכנת רבידי. סודיות 

מובטחת. נא להעביר קורות חיים למייל
reuvenr@rozin-group.co.il

\חיפוש עבודה 

מתפנה למשרת ניהול הולמת - מנהל תחום 
ביטוח עו"ד בהשכלתו מתמחה בביטוח 
אחריות מקצועית ובריאות, ניסיון עשיר 
בניהול מכרזים, מו"מ מסחריים, כתיבת 

הסכמים כולל גיבוש מדיניות, ליווי עסקאות 
 ואסטרטגיות שיווק ומכירות לפרטים:

debbyr@hever.co.il 052-2786152

שכירות משנה 

סוכנות ביטוח ותיקה, בעלת ניסיון רב, 
מעוניינת ברכישת תיק אלמנטרי ו/או חיים, 

באופן מלא או חלקי, כולל אפשרות המשך 
ziv@avivit.co.il העסקה. נא לפנות אל זיו

בסוכנות ביטוח בפתח תקווה משרד/ים לסוכן 
מרוהט/ים, עם כל הציוד הנלווה שכלולות 

במחיר )תשתית רשת, חיבור לחברות ביטוח, 
הקלטת שיחות, , חדר ישיבות, חשמל, ארנונה, 

מים, ניקיון, חדר ישיבות מאובזר ועוד(. 
ziv@avivit.co.ilלפרטים

להשכרה משרד/חדר גדול, מואר, אפשרות 
למרוהט במתחם איכותי הכולל מטבח, 

שירותים, ניקיון, אינטרנט ,מערכת הקלטת 
שיחות, ועוד. המחיר פיקס כולל את כל 

המיסים, דמי ניהול, מים, חשמל, ארנונה, ניקיון 
יומי ועוד אפשרות לשכירות חודש בחודשו 

וללא התחייבות. המשרד ממוקם  בא-ת החדש 
של ראשון לציון, ליד קניון הזהב / סינמה 

סיטי.גישה לתחבורה ציבורית, חניה חופשית. 
עדיפות לסוכן אלמנטארי לטובת שת"פ. 

 לפרטים: שלמה 052-2944888 
shlomo@ks-ins.co.il

בסוכנות ביטוח בפתח תקווה משרד/
ים לסוכן מרוהט/ים, עם כל הציוד הנלווה 

)תשתית רשת, חיבור לחברות ביטוח, הקלטת 
שיחות, , חדר ישיבות, חשמל, ארנונה, מים, 
 ניקיון, חדר ישיבות מאובזר ועוד(. לפרטים: 

ziv@avivit.co.il

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח 

סוכנות ביטוח ותיקה, צעירה ודינאמית 
באווירה משפחתית מעוניינת ברכישת 

תיק סוכן, כולל אפשרות המשך העסקה. 
 משרדינו נמצאים במרכז. לפניות:

GuyZilb0@gmail.com

למכירה תיק ביטוח חיים פרט מאזור חיפה. 
לפרטים נוספים אנא ליצור קשר טלפוני 

 בנייד 0528033305 או בדוא"ל
.shay@klauzner.co.il 

סוכנות ביטוח ותיקה, צעירה ודינאמית 
באווירה משפחתית מעוניינת ברכישת 

תיק סוכן, כולל אפשרות המשך העסקה. 
משרדינו נמצאים במרכז. לפניות: 

GuyZilb0@gmail.com

למכירה מוקד טלמרקטינג פעיל לרבות 
עמלות הנפרעים מאזור הצ'ק פוסט חיפה.

 לכל המעוניין אנא לפנות למייל 
sagi.lgo@gmail.com או לנייד 

0507275799

מעוניינים לרכוש תיק ביטוח אלמנטרי ו/
או חיים באופן מלא או חלקי, במגוון רחב 

של אפשרויות כולל אפשירות של העסקה 
 לטווח ארוך ליצירת קשר: 

dudi@gamafinansim.co.il או לנייד : 
050-5368629

שנים האחרונות עזבו רוב ההנהלות ב
הביטוח  חברות  של  המרכזיות 
לאזור  עברה  מגדל  אביב:  תל  את 
התעשייה בפתח תקווה, הפניקס לגבעתיים 
גן.  לרמת  רגליהן  הדירו  ואיילון  והראל 
למגמה,  תצטרף  מנורה  גם   2017 בתחילת 
וגם  גן  לרמת  רוטשילד  משדרות  ותעבור 
 AIG ,חברות קטנות יותר כמו ביטוח ישיר
הסיבות  אביב.  בתל  יושבות  אינן  ושומרה 
הן  אביב  מתל  החברות  ליציאת  המרכזיות 

לחברות  למ"ר  שקל   46( הגבוהה  הארנונה 
ביטוח( וקשיי התנועה והחניה בעיר.

עיריית תל אביב פרסמה לאחרונה את התכנית 
המפורטת של מתחם המשרדים והמגורים הגדול 
הצבאי  המחנה  שטח  על  שייבנה  הקריה",  "קרן 
בקריה בתל אביב. מדובר בבנייה של שני מגדלי 

משרדים, בני 50 ו־80 קומות. התכנית, שאושרה 
בוועדה המקומית, קובעת כי המשרדים מיועדים 
התכנית  ביטוח.  ולחברות  לבנקים  היתר  בין 
קרוב  מרכזי,  מיקום  הביטוח  לחברות  מבטיחה 
לבורסה, בתי המשפט וליבת העסקים וההשקעות 
תת  מחניונים  ייהנו  החברות  עובדי  במדינה. 
גבוהה,  ברמה  תשתיות  ירוקה,  בניה  קרקעיים, 

מגדלי  של  הקרקע  בקומות  מסחרי  מרכז 
בנוסף,  ונופש.  ספורט  מתקני  וגם  המשרדים 
כוללת התכנית גם בניית שני מגדלי מגורים 
מה  דירות,   540 ובהם  אחד  כל  קומות   45 בני 
הביטוח  בחברות  בכירים  לעובדים  שיאפשר 
בסמוך  מפוארות  דירות  לרכוש  ובבנקים, 

למקום העבודה.
העובדה  על  מסתמכים  אביב  תל  בעיריית 
שהמעבר של הנהלות חברות הביטוח אל מחוץ 
החברה  עובדי  של  ההגעה  את  מסרבלת  לעיר 
למשרדיהן, וכי לחלקן יש מוטיבציה לחזור לעיר. 
אינה  העירייה  שתכנית  היא  בינתיים  הבעיה 
פותרת את נושא הארנונה היקרה למשרדים בתל 
אביב, ונראה שכל עוד בעיה זו לא תיפתר, ספק 
אם תצליח עיריית תל אביב לפתות את חברות 

הביטוח לחזור אליה.

 החברות עזבו בגלל הארנונה – 
עיריית ת"א מנסה להחזיר אותן

בתוכנית שפרסמה עיריית תל אביב היא מציגה משרדים מיועדים לחברות ביטוח ‰ 
על אף התוכניות, נראה שללא הקלה בארנונה חברות הביטוח יישארו מחוץ לעיר

רונית מורגנשטרן 

לחלק מהחברות יש מוטיבציה לחזור, אבל האם זה יקרה?
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