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 הפרשן הכלכלי של "הארץ" ו"חדשות 2" 
בטור מיוחד ל"ביטוח ופיננסים"

ההתעקשות על פרישה בגיל 62 
פירושה חיי עוני לנשים פנסיונריות

נא להכיר: 
גרונטולוגיה 
פיננסית
 הענף הצומח שיכול 
 לעזור לסוכני 
 הביטוח להתחבר
 לאוכלוסיית 
הגיל השלישי 

עובדות  שהנשים  טוען  בכנסת  הנשים  לובי 
במקצועות שוחקים כמו מורות, אחיות, ועובדות 
פרישה  לגיל  זכאיות  הן  לכן  סוציאליות, 

ואומר  ממשיך  הלובי  מגברים.  יותר  מוקדם 
שמעסיקים מעדיפים צעירות, מה שגורם 
בגיל  העבודה  משוק  להיפלט  לנשים 
צעיר יחסית, בלי שצברו פנסיה ראויה 
ועוד לפני שהן זכאיות לקצבת זיקנה. 

הנימוקים  את  לשמוע  מדהים  די 
הללו, שהופכים את מציאות חיינו על 

ראשה. הרי גברים רבים הם 
במקצועות  שעובדים  אלה 
שוחקים וקשים בתעשייה, 
בחקלאות  בבנייה, 
נאלצים  והם  ובתובלה, 

אלה  הם  רבים  גברים  הרי   .67 גיל  עד  לעבוד 
ולכן  מבוגר  בגיל  עבודה  למצוא  שמתקשים 
לא מצליחים לצבור פנסיה הוגנת, בנוסף לכך 
הלאומי  מהביטוח  זקנה  לקצבת  זכאים  שהם 

רק החל מגיל 67. 
ויותר מכך, הגברים חיים פחות שנים. 
גברים  אך   ,84 גיל  עד  חיות  נשים 
 ,80 בגיל  כבר  האמת  לעולם  פורשים 
נהנות  הנשים  כלומר,  כמובן.  בממוצע 
לכן  יותר;  שנים  ארבע  מהפנסיה 
עליהן  הטבעי,  הצדק  פי  על 
כדי  שנים  יותר  לעבוד 
לא  הפנסיה,  את  לממן 

פחות.
המאמר המלא בעמוד 3

נחמיה שטרסלר

"לא ויתרתי על מקומי כאמא וכבת זוג בשביל העבודה"
יוליה מרוז, מנכ"לית איגוד בתי ההשקעות, בראיון מיוחד לקראת כנס הנשים בביטוח • עמוד 8

ועדת הכספים 
תוקפת את סלינגר:

"אובר כוחניות 
מצד המפקחת"

חברי כנסת קוראים להקים קרן 
ברירת מחדל באמצעות חקיקה - 

ולא בחוזר לסוכנים

דיון סוער בוועדת 
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 נגד העלאת 
 גיל הפרישה 

לנשים 
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העובדים

 הפרשת המעסיק תגדל
מ־6% ל־6.5%, והעובד יפריש 

6% במקום 5.5% 

 היעד לכנס באילת: 

 1,800
משתתפים
 מארגני כנס הפנסיה 

 מדווחים על קצב הרשמה 
גבוה יחסית לשנים קודמות
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על הפנסיה הקרב 

תאפשר " לא  הכספים  ועדת 
גיל  של  אוטומטית  העלאה 
כך   - לנשים"  הפרישה 
גפני,  משה  הוועדה,  יו"ר  הודיע 
בדיון מיוחד של הוועדה בנושא. 
"צריך להעלות את גיל הפרישה 
בכך  שרוצה  למי  ולאפשר 
להמשיך לעבוד", אמר גפני, "אך 
שנפלטות  למי  פתרונות  למצוא 
משוק העבודה עוד לפני גיל 60 
קשות".  בעבודות  שעובדות  או 
הדברים נאמרו בסיכומו של דיון 
ביוזמת  בנושא,  שנערך  סוער 
חברות הכנסת זהבה גלאון, שלי 

יחימוביץ' ואורלי לוי־אבקסיס.
בהקדם  להקים  האוצר  שר  על  כי  טען  גפני 
לגיל  הקשורות  הסוגיות  בכל  שתעסוק  ועדה 
כל  מנציגי  אותה  ולהרכיב  נשים,  של  הפרישה 
המגזרים. "ייתכן שגם ועדת הכספים תקים צוות 
מיוחד לבחינת הנושא", אמר. היועצת המשפטית 
כי  שגית אפיק, הדגישה  עו"ד  לוועדת הכספים, 
לפי פרשנותה, המילה האחרונה בנושא היא בידי 
את  ותגיש  ועדה  תמונה  "אם  וכי  הכספים  ועדת 
המלצותיה, בידי ועדת הכספים סמכות אקטיבית 

להחליט אם לקבלן או לדחותן". 

"לא סוגיה אקטוארית"
הכוונה  את  הכנסת  חברי  תקפו  הדיון  במהלך 
להעלות את גיל הפרישה לנשים. לדברי ח"כ לוי־

"נוכח העיוותים הרבים בשוק העבודה,  אבקסיס, 
העלאה אוטומטית של גיל הפרישה באופן רוחבי 
תיצור מציאות של נשים רבות שתהיינה עניות, 
גלאון,  ח"כ  לטענת  הזקנה".  קצבת  דחיית  בשל 
אקטוארית,  כסוגיה  לסוגיה  מתייחס  האוצר 
יירשמו  הפרישה,  גיל  יעלה  לא  אם  לפיה 
שקלים  מיליוני  מאות  של  אקטוארים  הפסדים 
גם  יש  בפועל  בעוד   - הלאומי  לביטוח  בשנה 

עצמה  התאימה  לא  "המערכת  תעסוקתית.  בעיה 
עם  "יחד  גלאון,  קבעה  הפרישה",  גיל  להעלאת 
שהעברנו  מתווה  גיבשנו  נשים  ארגוני  פורום 
לאוצר, לפיו יופחת גיל הפרישה הקיים ובמקביל 
בכך  שמעוניינות  לנשים  האפשרות  תינתן 
גירעונות  לסגור  נאפשר  לא  לעבוד.  להמשיך 
תקציביים על גבן של הנשים". גלאון הבטיחה כי 
אם ההצעה לא תתקבל, תוגש הצעת חוק בנושא.

"הדיון הזה הוא למען קבוצה ענקית שאף אחד 
"נשים  יחימוביץ'.  שלי  ח"כ  הוסיפה  סופר",  לא 
ניקיון,  בעבודות  או  במפעלים  חלשות שעובדות 
שרבות מהן נפלטות משוק העבודה לפני גיל 60 

הפרישה  גיל  העלאת  ושעבורן 
להרבה  עוני  גזירת  משמעותה 
קצבת  בלי  הכנסה,  ללא  שנים 

זקנה ובלי פנסיה".

האוצר מבטיח 

פתרונות
זכו  הדיון  יוזמות  טענות 
חברי  של  גורפת  לתמיכה 
נחמן שי,  ח"כ  ועדת הכספים. 
יו"ר השדולה למען הגמלאים, 
עניין  היא  הפרישה  כי  הסביר 
לא פשוט רגשית וכלכלית וכי 
על ועדת הכספים למצוא דרך ליצירת תהליך 

הדרגתי.
"מתווה נכון של ביטול גיל הפרישה יאפשר 
ולהפריש  לעבוד  להמשיך  בכך  שירצה  למי 
"כך  מיכאלי,  מירב  ח"כ  הוסיפה  לפנסיה", 
שגם כלכלית, זה יאפשר לממן את אלה שכן 
אחד  מצד  ההכנסות  הגדלת  כלומר  פורשים, 

והאפשרות לממן אקטואריים מאידך".
נציגי  אמרו  הרוחות  את  להרגיע  בניסיון 
גיל  את  לעלות  כוונה  "אין  כי  בדיון  האוצר 

בוחן  השר  מטה.  עבודת  ללא  הפרישה 
הקמת ועדה בקרוב. אין מחלוקת 

הפרישה  גיל  העלאת  שעצם 
שיעורי  להעלאת  תורמת 
גברים  של  גם  התעסוקה 
ואנו  נשים,  של  וגם 
אוכלוסיות  שיש  מבינים 
מסוימות שנצטרך למצוא 

להן פתרונות". 

דיון סוער בוועדת הכספים

גפני: "לא נאפשר העלאה 
אוטומטית של גיל הפרישה לנשים" 
בדיון שיזמו חברות הכנסת גלאון, יחימוביץ' ולוי־אבקסיס הובהר כי אין כוונה לעלות את גיל הפרישה 

ללא עבודת מטה ‰ גפני: "ייתכן שגם ועדת הכספים תקים צוות לבחינת הנושא"

יחימוביץ: "הדיון הזה הוא 
למען קבוצה ענקית שאף 
אחד לא סופר, של נשים 

חלשות שעובדות במפעלים או 
בעבודות ניקיון, שעבורן העלאת 
גיל הפרישה משמעותה גזירת 
עוני להרבה שנים ללא הכנסה, 

בלי קצבת זקנה ובלי פנסיה"

"לא נאפשר לסגור גירעונות תקציביים על גבן של נשים". חברות הכנסת יחמיבוץ, 
גלאון ולוי־אבקסיס 

 גפני. "למצוא פתרונות 
 למי שנפלטות 

 משוק העבודה 
לפני גיל 60" 

רונית מורגנשטרן
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על הפנסיה הקרב 

לנשים ז הפרישה  גיל  שנושא  מעשור  יותר  ה 
נמצא בוויכוח. הנושא עלה לסדר היום ב־2004, 
כאשר בנימין נתניהו, שר האוצר דאז, הוביל 

את הרפורמה הגדולה בפנסיה. 
באותן שנים התברר שתוחלת החיים עולה מדי 
וחצי, כך שיש צורך דחוף להגדיל  עשור בשנה 
שיהיה  כדי  והחיסכון,  העבודה  שנות  מספר  את 
ורבות.  ההולכות  הפנסיה  שנות  את  לממן  ממה 
ההסתדרות  של  הפנסיה  בקרנות  המשבר  גם 
לצורך  תרמו  הלאומי  הביטוח  בקופת  והגירעון 

ברפורמה בפנסיה. 

גיל  את  להעלות  נתניהו  החליט  כך  בעקבות 
לנשים  הפרישה  גיל  ואת  ל־67  לגברים  הפרישה 
ל־64, בשתי פעימות. העלייה לגבי הגברים בוצעה 
הפעימה  רק  הנשים.  אצל  כך  לא  אך  במלואה, 
הועלה  לנשים  הפרישה  וגיל  בוצעה,  הראשונה 
להיכנס  אמורה  שהיתה  השנייה,  הפעימה  ל־62. 

לתוקף ב־2012, סוכלה ונדחתה. 
ליובל  איפשר  לא  בכנסת  הנשים  של  הלובי 
המהלך,  את  לבצע  ב־2012(  האוצר  )שר  שטייניץ 
כך שהוא נדחה בחמש שנים, ל־2017. אבל עכשיו, 
שוב - בדיוק כמו ב־2012 - אותו לובי נאבק כדי 
ותיקה,  שנייה  פעימה  אותה  ביצוע  את  למנוע 

שאמורה להעלות את גיל הפנסיה לנשים ל־64. 
עובדות  שהנשים  טוען  בכנסת  הנשים  לובי 
ועובדות  אחיות,  מורות,  כמו  שוחקים  במקצועות 
מוקדם  פרישה  לגיל  זכאיות  הן  לכן  סוציאליות, 
שמעסיקים  ואומר  ממשיך  הלובי  מגברים.  יותר 
להיפלט  לנשים  שגורם  מה  צעירות,  מעדיפים 

שצברו  בלי  יחסית,  צעיר  בגיל  העבודה  משוק 
פנסיה ראויה ועוד לפני שהן זכאיות לקצבת זיקנה. 
הללו,  הנימוקים  את  לשמוע  מדהים  די 
הרי  ראשה.  על  חיינו  מציאות  את  שהופכים 
במקצועות  שעובדים  אלה  הם  רבים  גברים 
בחקלאות  בבנייה,  בתעשייה,  וקשים  שוחקים 
ובתובלה, והם נאלצים לעבוד עד גיל 67. הרי 
גברים רבים הם אלה שמתקשים למצוא עבודה 
פנסיה  לצבור  מצליחים  לא  ולכן  מבוגר  בגיל 
זקנה  לקצבת  זכאים  הם  לכך  ובנוסף  הוגנת, 

מהביטוח הלאומי רק החל מגיל 67. 

נשים  שנים.  פחות  חיים  הגברים  מכך,  ויותר 
חיות עד גיל 84, אך גברים פורשים לעולם האמת 
הנשים  כלומר,  כמובן.  בממוצע   .80 בגיל  כבר 
פי  על  לכן  יותר;  שנים  ארבע  מהפנסיה  נהנות 
הצדק הטבעי, עליהן לעבוד יותר שנים כדי לממן 
את הפנסיה, לא פחות. ויותר מכך - האישה אינה 
אם  לכך.  רשאית  אלא   ,62 בגיל  לפרוש  חייבת 
 ,67 גיל  עד  ולעבוד  להמשיך  יכולה  היא  תרצה, 

זכות שלא קיימת לגברים. 

חברות הכנסת המתנגדות להעלאת גיל הפרישה 
לנשים צריכות לדעת שבקרנות הפנסיה החדשות, 
הצבירה נעשית על בסיס אישי. לכן, אישה שתפרוש 
משום שעבדה  הן  נמוכה,  לפנסיה  תזכה   62 בגיל 
מעט שנים והן משום שתוחלת החיים שלה גבוהה 
יחסית. לכן, ההתעקשות על יציאה לפנסיה בגיל 
צעיר יחסית פירושה חיי עוני לנשים הפנסיונריות. 
כמו כן, מעביד שיודע שהעובדת שלו תפרוש כבר 
בגיל 62, נוטה שלא לקדם אותה לתפקידי ניהול 
הכרוכים בהכשרה ובהשקעה, כי זה פחות כדאי לו. 
לגברים,  שביחס  מתברר  בינלאומית  מהשוואה 
במערב,  מהמקובל  גבוה  בישראל  הפרישה  גיל 
במערב.  נמוך  הכי  הוא  לנשים  הפרישה  גיל  אך 
ארגון ה־OECD ממליץ להעלות את גיל הפרישה 
ל־65.  לנשים  הפרישה  גיל  ואת  ל־66.6  לגברים 
מיושמת.  כבר  לגברים  ביחס  ההמלצה  בישראל 
אם כך, מדוע שלא ליישם אותה גם ביחס לנשים? 
"ועדת ניסן" שבדקה את הנושא בישראל, המליצה 
ב־2011 להשוות את גיל הפרישה לגברים ולנשים 

ולקבוע אותו על 67 - לכולם.

לובי הנשים בכנסת, שנאבק למען שיוויון לנשים 
עיניים  עוצם  ראוי,  מאבק  וזה  ותחום,  עניין  בכל 
לנוכח ההפליה הבוטה נגד גברים בנושא הפנסיה. 
גיל  להעלאת  יסכימו  הכנסת  שחברות  ראוי  לכן 
בכך טמונה הטבה  גם  הרי  ל־64.  לנשים  הפרישה 

משמעותית לנשים. 

 הכותב הוא הפרשן הכלכלי של 
"הארץ" ושל "חדשות 2"

 העלאת גיל הפרישה לנשים - 
צעד בכיוון הנכון

נחמיה שטרסלר

הח"כיות צריכות לדעת שהצבירה נעשית על בסיס אישי. 
אישה שתפרוש בגיל 62 תזכה לפנסיה נמוכה, הן משום 

שעבדה מעט שנים והן משום שתוחלת החיים שלה גבוהה 
יחסית. ההתעקשות על יציאה לפנסיה בגיל צעיר יחסית 

פירושה חיי עוני לנשים הפנסיונריות 

לובי הנשים בכנסת, שנאבק למען שיוויון לנשים בכל עניין 
ותחום, וזה מאבק ראוי, עוצם עיניים לנוכח ההפליה הבוטה 

נגד גברים בנושא הפנסיה. לכן ראוי שחברות הכנסת יסכימו 
להעלאת גיל הפרישה לנשים ל-64. הרי גם בכך טמונה 

הטבה משמעותית לנשים
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תחת אש מפקחת 

בדיון ח הכספים תקפו  ועדת  ברי 
את  שלישי  ביום  שהתקיים 
הביטוח  על  המפקחת  כוונת 
דורית סלינגר, להעביר את הקמת קרן 
ברירת המחדל לפנסיה של עובדים לא 
כי  וטענו   - חוזר  באמצעות  מאוגדים 
בחקיקה.  מקודם  להיות  צריך  המהלך 
ב־1  לתוקף  להיכנס  שאמור  החוזר, 
אישור  את  דורש  אינו   ,2016 באפריל 

הוועדה. 
יו"ר ועדת הכספים, ח"כ משה גפני, 
כניסתו  את  בחודשיים  לדחות  ביקש 
ועדת  כי  והודיע  החוזר,  של  לתוקף 
בנושא.  דיון  בקרוב  תקיים  הכספים 
הוא הדגיש כי עמדת הוועדה היא שיש 

להסדיר את הנושא בחקיקה. "אם דורית סלינגר 
לא מוכנה לדחות - שתודיע לי, כי יש כללים 
לעימות בין הוועדה לבין משרד האוצר", אמר. 
סלינגר לא נכחה בדיון, דבר שהביא לביקורת 

על היעדרותה. 
קרן ברירת המחדל אותה מובילה סלינגר היא 
מאוגדים,  הבלתי  העובדים  עבור  פנסיה  קרן 
המוסדיים  הגופים  בין  במכרז  המדינה  שתבחר 
בו  המרכזי  שהקריטריון  שנים,  שלוש  למשך 

יהיה דמי ניהול נמוכים.

"כוחניות של סלינגר"
כוחניות  אובר  "יש  זוהר,  מיקי  ח"כ  לדברי 
מצד המפקחת, שמייצר מצב בלתי נסבל. כמות 
חוזרים  באמצעות  לבצע  רוצה  שהיא  הדברים 
עם  שתפסיק  מבקש  אני  אפשרית.  בלתי  היא 
של  לכיס  מגיע  זה  בסוף  כי  הרגולציה,  כמות 
לא  הדבר  "אם  כי  הזהיר  זוהר  ח"כ  הציבור". 
יעבור בחקיקה, אפתח אנטגוניזם לאגף ואתנגד 
פה להצעות חקיקה גם בניגוד לעמדתי". חברי 
הכנסת עומר בר לב ומיכל בירן תמכו בעמדת 
תיעשה  הקרן  שהקמת  הם  גם  ודרשו  זוהר, 

בחקיקה. 

"המחיר אינו חזות הכל"
קרנות  ההסתדרות,  המעסיקים,  נציגי  גם 
הפנסיה וסוכני הביטוח הביעו התנגדות להצעת 

לביטוח  הוועדה  יו"ר  ארנון,  יובל  סלינגר. 
פנסיוני בלשכת סוכני ביטוח, אמר כי "העברת 
חקיקה  באמצעות  מחדל  ברירת  קרן  הקמת 
מקצועי  דיון  תאפשר  שהיא  משום  עדיפה, 
ולא תיכפה באמצעות  ומעמיק בכל ההיבטים, 

חוזר והוראות של המפקחת".
ברוש,  שרגא  התעשיינים,  התאחדות  נשיא 

ברירת  בקרן  "להכניס  בדיון  הציע 
המחדל עוד שני קריטריונים - איכות 
וניסיון. המחיר אינו חזות הכל". ברוש 
גדולה  רפורמה  שעשה  "מי  כי  הוסיף 
במשק זה יו"ר ההסתדרות ואני, ולא אף 
ממונה על שוק ההון. אנחנו יודעים מה 
טוב לעובדים שלנו, ואנחנו נייצר קרן 

ברירת מחדל".
ניסנקורן,  אבי  ההסתדרות,  יו"ר 
בדמי  שהתקרה  ברור  "לכולם  כי  אמר 
למה  מבין  לא  ואני  מדי  גבוהה  ניהול 
הוא  הדבר  התקרה.  את  מורידים  לא 
קרא  הוא  הממונה".  של  בסמכותה 
הניהול  דמי  של  התקרה  את  להוריד 

לגמלאים מ־0.5% ל־0.25%.
שלי סבן, מנהלת מחלקת פנסיה באגף שוק 
חושבים  "אנו  כי  בתגובה  אמרה  באוצר,  ההון 
את  לעשות  לתחרות  לתת  הוא  נכון  שהכי 
שלה. לקבוע תקרה זה כמו לתת לחולה אקמול. 
נקבע  איך  שנתיים?  או  שנה  עוד  יקרה  מה 
לחברות  נותן  התחרותי  המכרז  התקרה?  את 

להתחרות ביניהן". 

מתקפה חריפה של ועדת הכספים על סלינגר 

 "קרן פנסיה ברירת מחדל צריכה לקום
בחקיקה ולא בחוזר לסוכנים"

חברי הכנסת קוראים להקים קרן ברירת מחדל לעובדים הבלתי מאוגדים בבעלות המדינה ‰ הח"כים 
תקפו: "יש אובר כוחניות מצד המפקחת. לא יכול להיות שהיא עושה צעדים אקוטיים בלעדינו" 

 "לא לסמוך על החתולים 
שישמרו על השמנת" 

בירן  ומיכל  לב  בר  עומר  הכנסת  חברי 
יוזמתה  את  למפקחת  חריף  במכתב  תוקפים 
הגופים  בניהול  מחדל  ברירת  קרן  להקמת 
ששלחו  הח"כים,  לדברי  הקיימים.  המוסדיים 
הפרלמנטרית  השדולה  בשם  המכתב  את 
"החמצה  תהווה  כזאת  קרן  הקמת  לפנסיה, 

טראגית של הזדמנות היסטורית".
את  לאמץ  לסלינגר  קוראים  הכנסת  חברי 
מחדל  ברירת  קרן  להקמת  המקורית  הצעתם 
ממלכתית בבעלות המדינה. "האינטרס היחיד 
שיוביל את התנהלותה יהיה טובת החוסכים", 
בתנאים  תתבטא  זו  "התנהלות  כותבים.  הם 

ניהול  בדמי  לרבות  לעמיתים,  הקרן  שתציע 
הן על ההפרשות החודשיות  והוגנים  נמוכים 
כדוגמת  שקרן  לכך  הוכחה  הצבירה.  על  והן 
על  מוצלח  באופן  להתנהל  יכולה  זו  קרן 
'עמיתים'  בדמות  בעבר  קיבלנו  המדינה  ידי 

לניהול קרנות הפנסיה הוותיקות".
 לדברי הח"כים, "אין לסמוך על החתולים 
השמנים שישמרו על השמנת. מטרת חברות 
חשבון  על  רווחים  למקסם  היא  הביטוח 

החיסכון הפנסיוני של אזרחי ישראל". 

רונית מורגנשטרן

"אפתח אנטגוניזם". ח"כ זוהרלא נכחה בדיון. סלינגר

רונית מורגנשטרן
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תגדל הפנסיה 

תגדל ה העובדים  משכר  לפנסיה  הפרשה 
שיוביל  מה  ב־18.5%,  ותסתכם  ב־1% 
שקלים  באלפי  הצבירה  סכום  להגדלת 
ההסתדרות,  יו"ר  ניסנקורן,  אבי  הודיעו  כך   -
ושרגא ברוש, יו"ר נשיאות הארגונים העסקיים 

ונשיא התאחדות התעשיינים. 
על פי מתווה ההעלאה של שיעור ההפרשה 
לקרן  המעסיק  תשלומי  יוגדלו  לפנסיה, 
הפנסיה מ־6% ל־6.5% מהכנסתו הקובעת של 
העובד, ושיעור הפרשות העובד לפנסיה יעלה 
להערכת  ל־6%.  מ־5.5%  אחוז  בחצי  כן  גם 
והתאחדות  ההסתדרות  של  האקטוארים 
תביא  ב־1%  ההפרשה  הגדלת  התעשיינים, 
העובד  של  לטובתו  הנצבר  הסכום  לגידול 
יבוצע  המהלך  מ־5%.  בלמעלה  פרישה  בגיל 
יגדל שיעור  בשתי פעימות, שבכל אחת מהן 
הקרוב  יולי  בחודש   - אחוז  בחצי  ההפרשות 

וב־1.1.2017.

"צעד חשוב"
לדברי ניסנקורן, המהלך הוא תיקון היסטורי 
להגדיל  יסייע  והוא  החובה  פנסיית  להסכם 
שקלים  באלפי  הפנסיה  בקרנות  החיסכון  את 
לשיפור  חשוב  צעד  היום  "עשינו  עובד.  לכל 
הביטחון הכלכלי ולהבטחת קיום בכבוד לכל 

אזרחי ישראל, גם לאחר גיל הפרישה", אמר.
שהגדלנו  שמח  "אני  כי  ואמר  הוסיף  ברוש 
בישראל  החיסכון הפנסיוני של העובדים  את 
ובכך גם מנענו תוספת עלויות כבדה כתוצאה 
מחקיקה בלתי אחראית של הממשלה. יש גבול 
התייקרויות  להכיל  העסקי  המגזר  ליכולת 
המשך  הזה.  לגבול  והגענו  ההעסקה  בעלות 
המגמה המסוכנת של מתן הטבות לא אחראית 
העסקי  המגזר  ביכולת  לירידה  יביא  בחקיקה 
לפגיעה  חדשים,  תעסוקה  מקומות  לייצר 
בשנים  באבטלה  חד  ולגידול  בצמיחה 

הקרובות".
אריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני ביטוח, 
שיעור  ״הגדלת  כי  ואמר  המהלך  על  בירך 
חשוב  צעד  מהווה  חובה  לפנסיית  ההפרשות 
מרבית  בו  הפנסיוני,  המשבר  לפתרון  בדרך 
המבורכת  ההחלטה  נתונים.  ישראל  אזרחי 
ותקדם אותנו  כולנו,  תיטיב עם החיסכון של 
לעת  מכובדת  פרישה  בהשגת  נוסף  צעד 

ההסתדרות והמעסיקים הסכימו: 

ההפרשה לפנסיה משכר העובד 
תגדל ל־18.5%

המהלך יבוצע בשתי פעימות ביולי 2016 ובינואר 2017 ‰ ניסנקורן: "צעד חשוב לשיפור הביטחון 
הכלכלי ולהבטחת קיום בכבוד לכל אזרחי ישראל"

"מנענו תוספת עלויות כבדה כתוצאה מחקיקה בלתי אחראית". ברוש וניסנקורנן

 האוצר יציג נוסח חדש 
לתיקון 12 שיפחית משמעותית 

את העלות למעסיקים
בעקבות ההסכם בין ההסתדרות לארגוני 
לפנסיה  ההפרשה  להעלאת  המעסיקים 
ב־1%, צפוי אגף שוק ההון להביא לוועדת 
הכספים נוסח חדש של הצעת חוק לתיקון 
כך   -  )12 )תיקון  הפנסיה  לחוק   20 סעיף 
הפנסיה  מחלקת  מנהלת  סבן,  שלי  מסרה 
באגף שוק ההון שבמשרד האוצר, למשתתפי 
 .12 תיקון  בנושא  הכספים  בוועדת  הדיון 
לדברי סבן, "תיקון 12 הוא חקיקה ראשית 
יכולה  לא  ההון  שוק  על  הממונה  ולכן 
בניגוד  לפעול  אחד  אף  לחייב  הזה  בעניין 
לחוק. יחד עם זאת, לא נפעל לאכיפה ואת 
התיקון נציע רטרואקטיבית ל־5 בפברואר". 

תיקון 12 אוסר על מעסיק להתנות את 
ההפקדות עבור עובדיו במוצר הפנסיוני בו 
במתכונתו   12 תיקון  אושר  מאז  בחרו.  הם 
הוא  כי  המעסיקים  ארגוני  טענו  הנוכחית 
המעסיקים  של  גדולות  לעלויות  יגרום 
ב־2־4  העריכו  אותם  עתק,  בסכומי 
מיליארד שקל. ההערכות נבעו מחוות דעת 
להעלות  יחויבו  המעסיקים  לפיהן  שונות, 
את שיעור ההפקדות עבור עובדיהם מ־6% 
ההסתדרות  בין  ההסכם  פי  על  ל־7.5%. 
למעסיקים, יפרישו המעסיקים 0.5% בלבד, 
בכ־700  תסתכם  למעסיקים  שהעלות  כך 

מיליון שקל בלבד.

גפני, הגיב  משה  יו"ר ועדת הכספים,  זקנה". 
ממש  של  בבשורה  "מדובר  כי  ואמר  להסכם 
שלהם  הפנסיוני  שהחיסכון  העובדים,  עבור 
ועדת  היסטורי.  הסכם  זהו  משמעותית.  יגדל 
כל שנדרש על־מנת להבטיח  הכספים תעשה 

ותקדם  תמשיך  הוועדה  המיידי.  מימושו  את 
אזרחי  של  הפנסיוני  העתיד  להבטחת  צעדים 
הכלכליים  העניינים  אחד  שזהו  ישראל, 
והן עבור  החשובים ביותר, הן עבור האזרחים 

איתנות המשק". 



אילו כלים יש לסוכן הביטוח 
לתת המלצות ללקוח?

סוכן הביטוח הפנסיוני נדרש לתת מענה ללקוח בשורה ארוכה של נושאים:

.machon@insurance.org.il

לחלק לא מבוטל מסוכני הביטוח ידע רחב ומקיף לגבי תוכניות הביטוח הפנסיוניות השונות לדורותיהן וכן 

בנושאי המיסוי הפנסיוני. ולמרות האמור -  הם מתקשים לתת מענה ללקוחותיהם בנושאים האמורים.

קיים מכנה משותף אחד במתן מענה לכל הנושאים הללו - כולם מתבססים על חישובים פיננסיים. 

למרביתם המכרעת של סוכני הביטוח חסר הידע הפיננסי הנדרש, ומכאן הקושי. 

קושי זה, יחד עם הקמתה של המסלקה הפנסיונית, הביאו לפתיחתו של הקורס “איתור צרכי 

הלקוח בעידן המסלקה הפנסיונית” בחודש נובמבר 2015. במחזורים הראשונים של הקורס 

כבר השתתפו קרוב ל־100 סוכני ביטוח, והתגובות שהתקבלו מהם נלהבות.

את הקורס מעביר אלון ספונרו, הוא כולל 5 מפגשים בני 4 שעות, ומקיף את הנושאים הבאים:

המסלקה הפנסיונית: מה ניתן לקבל ממנה, מה חסר בה – וכיצד מגשרים על הפער.
כיצד להשתמש במחשבון הפיננסי ככלי עבודה פשוט הנותן מענה לכל הנושאים האמורים, וכל זאת בשניות 

ספורות. מטרת הקורס היא להגיע להבנה מלאה ויכולת יישום עצמית של כל אחד מהיישומים הנלמדים. 

סוכני הביטוח מוזמנים להצטרף לקורסים הקרובים שייפתחו בחיפה ובתל אביב 

ב־2016/03/16 וב־2016/03/17, ולקבל כלים שיקפיצו אותם מדרגה.

 לקבלת פרטים נוספים וטופס הרשמה ניתן לפנות אל המכללה לפיננסים וביטוח בטלפון

03-6395820 או במייל

 חישוב הצורך של הלקוח למקרה פטירה ואת החוסר ביחס למקורות הקיימים.
תכנון צרכי הלקוח לגיל הפרישה וליעדים במהלך הדרך.

עריכת תחזיות לגיל הפרישה ובחינת הפערים למול הצורך.
השוואת תוכניות פנסיוניות.

השוואת חלופות מיסוי.
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הביטוח  חדשות 

אתי ח המנכ"לית  בראשות  הכשרה,  ברת 
ההיתר  מתן  את  שהניעה   - אלישקוב 
לניוד פוליסות עם מקדמי קצבה מובטחים 
מול משרד האוצר - הגישה השבוע לאישור האוצר 
ניודים חדש שפיתחה בחודשים האחרונים.  מוצר 
לחוסכים  יתרונות  מציע  המוצר  החברה,  לטענת 

לפנסיה ודמי ניהול אטרקטיביים.
וראש  למנכ"ל  משנה  מירון,  שמעון  לדברי 
אגף ביטוח חיים ופיננסים בהכשרה, "אנו בטוחים 
לציבור  ולגרום  אמיתי  שינוי  לחולל  שנצליח 
פרישה.  לגיל  הפנסיוני  החיסכון  את  לשפר 
חודשים.  מספר  כבר  למהלך  נערכת  הכשרה 
עבודה  ותהליכי  מתקדם  מנגנון  לפתח  הצלחנו 
הסוכן  עבודת  על  להקל  שיצליחו  דיגיטליים, 
בשטח ולבצע את תהליך הניוד בצורה קלה. גם 
תהליך  כל  את  שמשקפים  דוחות  יקבל  הלקוח 
השינוי כולל אופטימיזציה במקדמים, דמי ניהול 

וההשפעות על חיסכון הציבור בתום התקופה".
מירון הוסיף כי "הקמנו צוות ייעודי שיטפל רק 
בלקוחות מניידים וכך נעניק לסוכנים חוויה נוחה 
בעבודה השוטפת. אנו רואים במהלך הזה הזדמנות 
משמעותית להכשרה ולסוכניה להצמיח ולהגדיל 

את הפעילות העסקית לשנים הבאות".

השוק נפתח לתחרות 
סלינגר,  דורית  החליטה   2015 באוקטובר 
הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון באוצר, 
הפנסיוני  החיסכון  בשוק  דרמתי  מהלך  על 
לאחרת  אחת  ביטוח  מחברת  ניוד  לאפשר   -
המרה  מקדמי  עם  חיים  ביטוח  פוליסות  של 
לאחר  ל־2013(.   2004 בין  שנרכשו  )פוליסות 
מחייבות  הוראות  פרסמה  אף  היא  כחודשיים 
בנושא שימנעו הרעת התנאים למבוטחים. בין 
היתר קבעה המפקחת כי חברת הביטוח הקולטת 
תשמור על המקדם המובטח, ותענה על תנאים 
במשך  המקדם  את  לשנות  יש  כי  שקובעים 
דמי  בנוסף,  שונות.  מסיבות  החיסכון  תקופת 
הניהול המרביים שייקבעו בפוליסה החדשה לא 
הטבה  כל  הקודמת;  שבפוליסה  אלה  על  יעלו 
בפוליסה  גם  תיכלל  הקודם  בביטוח  שנכללה 
החדשה ולא יחול שינוי בהתחייבות של חברת 
שלפיה  השנתית,  הריבית  לשיעור  הביטוח 
אז  אמרה  סלינגר  המצטבר.  החיסכון  מחושב 

והן  לתחרות,  השוק  את  יפתחו  "ההוראות  כי 
בחיסכון  החוסך  של  המיקוח  כוח  את  מחזקות 

הפנסיוני ומגבירות את התחרות בתחום".

המפסידות - חברות הביטוח הגדולות
למבוטחים  מאפשרות  ההוראות  בעיקרון, 
בפוליסות ביטוח חיים עם מקדמי קצבה מובטחים 
חברות  בין  שברשותם  הפוליסות  את  לנייד 
הביטוח, תוך הבטחת יכולת העמידה בהתחייבויות 
הפוליסות  את  לנייד  האפשרות  אלו.  למבוטחים 
תשפר את מצב הלקוח שיוכל לפעול להשגת דמי 
ניהול מופחתים, גם אם יישאר באותה חברה וגם 

אם יעבור לחברה אחרת.
מדובר ברעידת אדמה בשוק ביטוחי המנהלים, 
המנהל כיום כ־230 מיליארד שקל. היקף השוק 
מ־100  ליותר  מגיע  לתחרות  שייפתח  המיידי 
מיליארד שקל )שווי הפוליסות שנמכרו מ־2004 
מקדם  הבטחת  הופסקה  אז   ,2012 לסוף  ועד 
בגין  המשולמים  הניהול  דמי  החיים(.  תוחלת 
הפוליסות הם כ־2% בשנה, ומי שאמור להפסיד 
הגדולות.  הביטוח  חברות  הן  הפוליסות  מניוד 
באוצר הודיעו כי מחשש לפגיעה יציבות חברות 
מגבשים  הם  אלו,  לפוליסות  החשופות  הביטוח 

פתרון גם לבעיה זו. 

תחילת מגמה
חברות הביטוח לא מתייחסות בגלוי בשלב 
בהן.  לזנב  שעלולה  הכשרה,  של  למהלך  זה 
יחל  אם  כי  אמר  בענף  בכיר  גורם  זאת,  עם 
יפנו  הגדולות  החברות  בשוק,  פוליסות  ניוד 
"בכל  שלהן:  הלקוחות  לשימור  מאמציהן  את 
הכשרה,  של  שהמהלך  הוא  הצפי  מקרה, 
חברות  אליה  יצטרפו  אם  יותר  עוד  שיתגבר 
נוספות, יתחיל מגמה של הורדת דמי הניהול. 
לשמר  ינסו  הגדולות  הביטוח  שחברות  או 
שלהם,  הניהול  דמי  הורדת  ידי  על  לקוחות 
או שהם יוותרו על לקוחות, וכך יוכלו לרתק 
פחות הון לטובת ביטוחי המנהלים - ואז דמי 
בהכשרה  ישלמו  האלה  שהמבוטחים  הניהול 

יהיו נמוכים יותר".
לביטוח  הוועדה  יו"ר  ארנון,  יובל  לדברי 
פנסיוני בלשכת סוכני הביטוח, "אנחנו מברכים 
את  שהרימה  הראשונה  שהיתה  הכשרה,  את 
הכפפה. בינתיים אף חברה לא הגישה תוכנית 
שהליך  מקווים  אנו  המפקחת.  לאישור  דומה 
והכשרה  מהיר,  יהיה  הפיקוח  של  האישור 
תתחיל לפעול מהר, מה שיכול להתחיל מגמה 
של ניוד פוליסות בשוק והורדת דמי הניהול".

צעד ראשון להוזלת דמי הניהול בביטוחי המנהלים:

 הכשרה הגישה לאישור 
את "ניוד עם מקדם"

החברה, שנאבקה למען ניוד הפוליסות, היא הראשונה שמאמצת את המהלך ומגישה תוכנית לאישור 
האוצר  התוכנית מציעה תהליכי עבודה קלים לסוכן והורדת דמי הניהול ללקוח

אלישקוב. הראשונה שהרימה את הכפפה ניוד בלי הרעת תנאים. סלינגר

רונית מורגנשטרן
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בצמרת  נשים 

מרוז כ יוליה  עומדת  שנתיים  מעט 
מרוז  ההשקעות.  בתי  איגוד  בראש 
האיגוד,  של  הראשונה  המנכ"לית  היא 
הכולל את 9 בתי ההשקעות הגדולים בישראל, 
שקל  טריליון  מחצי  למעלה  יחד  המנהלים 

מכספי הציבור - כ־20% מסך נכסי הציבור. 
בנייתו  על  מרוז  אמונה  תפקידה  במסגרת 
ההשקעות  בתי  ייצוג  לצד  האיגוד,  של  וניהולו 
משרדי  )הכנסת,  שונים  רגולציה  גורמי  מול 
הממשלה ורשויות שונות(, ומול גורמי התקשורת, 
תוך קידום האינטרסים של חברי האיגוד ושיפור 
ובשוק  השקעות  בתי  בענף  ותרומתם  מעמדם 

ההון בכלל. 
לשכת  שתקיים  בביטוח  נשים  כנס  לקראת 
במרץ,   8 הבינלאומי,  האישה  ביום  ביטוח  סוכני 
שוחחנו עם מרוז על מצב הנשים בעולם הפיננסים 
כבר  מאמינה,  היא  בקרוב,  אופטימית.  והיא   -
נראה מנכ"ליות בראש בתי ההשקעות הגדולים. 
שהן  הפיננסים  בתחום  מצוינות  נשים  כבר  "יש 

בדרך לשם", היא אומרת.
איך את הגעת לתפקיד בכיר זה?

האוצר'  ונערות  'נערי  בין  הייתי  "בצעירותי 
- כלומר, בין אנשי אגף התקציבים, שכיום יש 
אני  גם  ניהוליים.  בתפקידים  רבות  נשים  בו 
בתחום  בכירה  כרכזת  וסיימתי  באגף  התקדמתי 
ורכזת  תחום  וכראש  יבשתית,  תחבורה  תקציבי 
מספרת  ומנהל",  ממשל  תקציבי  בתחום  בכירה 
מהאוניברסיטה  תארים  בשני  שמחזיקה  מרוז, 
בכלכלה  ראשון  תואר   - בירושלים  העברית 
ומנהל עסקים ותואר שני משולב בכלכלה ומנהל 
במסגרת  במימון.  התמחות  עם   )MBA( עסקים 
תפקידה בתחום תקציבי תחבורה יבשתית היתה 
רכבות  של  הפיתוח  תוכנית  ממובילי  מרוז 
הרכבת  פיתוח  פרויקט  את  הכוללת  ישראל, 

הקלה בירושלים.
להנהלת  הצטרפתי  מ־2006,  מכן,  "לאחר 
החליטו  שנתיים  לפני  רגולציה.  כרכזת  פלאפון, 
בתי ההשקעות הגדולים להתאחד בגוף ייצוגי מול 
שותפה  הייתי  ההון.  ושוק  התקשורת  הרגולטור, 
להקמה ומוניתי למנכ"לית. בכל מקום בו עבדתי 

חשתי שניתנה לי הזדמנות הוגנת להתקדם".

מה מצבן של הנשים בשוק ההון?
הם  בפרט,  ההשקעות  ובתי  בכלל,  ההון  "שוק 
שווקים תחרותיים מאוד, דינמיים ומשוכללים - 
וככזה אין בו חסמים כלפי מגדרים; כל אחד נמדד 
והיכולות המקצועיות שלו לקדם  לפי הכישורים 
את האינטרסים של החברה שבה הוא עובד. לכן 
רואים בתחום יותר ויותר נשים בתפקידים בכירים 
בחברות האם, כמו סמנכ"ל בכיר ומשנה למנכ"ל, 
בתי ההשקעות,  בתוך  חברות  מנכ"ליות של  וגם 
כמו מנכ"לית חברת הגמל. אין חלוקה בתפקידים 

הבכירים ל'תפקידים נשיים' ו'תפקידים גבריים'. 
ופרויקטים  אסטרטגיה  סמנכ"לית  לראות  אפשר 
או מנכ"לית חברת הגמל בבית ההשקעות. יש לנו 
היום גם שלוש מנכ"ליות של בנקים, נגידה בבנק 
ישראל, מפקחת על הבנקים וממונה על שוק ההון 

והביטוח".
נשים צריכות לוותר בחייהן על משהו לטובת 

התפקיד הבכיר?
אין ספק שגם  'ויתור'.  לזה  קוראת  הייתי  "לא 
חסמים  כמה  מעליהן  להסיר  הצליחו  הנשים 
שהקשו עליהן מלהתקדם בעבר - אחד מהם הוא 
נוסף  חסם  ונשיים.  גבריים  לתפקידים  החלוקה 
על  המשפחה  של  כביכול,  ההקרבה,  הוא  שהוסר 
חשבון העבודה. החלוקה בין חיים פרטיים לעבודה 
פרופורציות  העכשווי  הפיננסים  בעולם  מקבלת 
הטכנולוגיה  בזכות  שגם  כנראה  חדשות, 
המתקדמת - לא צריך פיזית לשבת במשרד כדי 
לעבוד, וזה תקף גם לגברים. אני כאימא לשלושה 
ילדים לא מרגישה שלצורך העבודה ויתרתי על 
מקומי כאימא וכבת זוג. ככה זה נתפש היום גם 

אצל חברות ההשקעות והפיננסים".

לוקחות אחריות
 )2016 במרץ   8( הבינלאומי  האישה  ביום 
יתקיים כנס נשים בענף הביטוח. זו השנה השנייה 
שלשכת סוכני ביטוח מארגנת כנס מסוג זה. את 
נשיא הלשכה,  סגנית  כהן־גנון,  יזמה שוש  הכנס 
בשיתוף מלא מצד נשיא הלשכה, אריה אברמוביץ. 
שפיים  מלון  של  הכנסים  במרכז  יתקיים  הכנס 
החל מהשעה 14:30, וייקחו בו חלק חברות כנסת 

ובכירות מעולם הביטוח.
במרכז הכנס יתקיים רב שיח תחת הכותרת "נשים 
ישתתפו  בפאנל  אחריות".  לוקחות   - מובילות 
סוויד  רויטל  )ליכוד(,  קורן  נורית  הכנסת  חברות 
)המחנה הציוני(, מיכל בירן )העבודה(, וכן כוכבית 
ארנון, סמנכ"ל בכירה בחברת הראל; ליאת גולץ, 
מנהלת אשכול מרכז בחברת הפניקס וזהבה פורת, 
בלשכת  הארצית  המועצה  וחברת  ביטוח  סוכנת 
סוכני ביטוח. מרוז תרצה על איגוד בתי ההשקעות, 

תרצה על "הסוכן הפיננסי בעולם משתנה".
הרשמה לכנס

מרוז. "אין חסמים כלפי מגדרים"

 "כל אחד נמדד לפי 
הכישורים והיכולות המקצועיות 

 שלו לקדם את האינטרסים 
 של החברה שבה הוא עובד. 

 לכן רואים בתחום יותר 
 ויותר נשים בתפקידים
בכירים בחברות האם"

יוליה מרוז: "נשים הצליחו להסיר 
מעצמן חסמים - בקרוב נראה מנכ"ליות 

בבתי ההשקעות הגדולים"
לקראת כנס נשים בענף הביטוח מספרת מנכ"לית איגוד בתי ההשקעות בראיון ל"ביטוח ופיננסים" 

על דרכה המקצועית ‰ "לא ויתרתי על מקומי כאמא וכבת זוג בשביל העבודה" 

רונית מורגנשטרן
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לביטוח אקדמיה 

הביטוח מ סוכן  של  היום־יום  לאכת 
בעבר,  היה  כך   - ומסובכת  מורכבת 
בגיוס  מתחיל  התהליך  היום.  גם  וכך 
צרכים  איתור  חדשים,  לקוחות  של  מתמיד 
פערים  זיהוי  ביטוחיים־פנסיוניים־פיננסיים, 
והתאמת מוצרים, מתן שירות - והכל תוך ניהול 
יום יומי של המשרד, והתמקצעות מתמדת שלו 

ושל עובדיו. 
העובדה  את  מפנימים  הסוכנים  האם  אבל 
ומשתנים?  זזים  העסקית  והסביבה  שהלקוחות 
וכיצד עלינו להיערך כדי להתמודד בהצלחה עם 

השינויים?
יוזמות  גם  כמו  ברשת,  הזמין  המידע  בזכות 
עצמם,  והסוכנים  המוסדיים  הגופים  האוצר, 
שהקימו אתרים איכותיים, הלקוח של היום יודע 
העומדות  והאפשרויות  החוקים  על  יותר  הרבה 
בפניו, עוד בטרם נפגש עם הסוכן. במקביל, מגמת 
הפרדת  תוך  אחידים,  מוצרים  לשיווק  הפיקוח 
התפעול מהשיווק, מעבירים את התחרות למישור 

מאוד ברור - דמי ניהול, תשואות ושירות. 
במצב כזה, סוכנים שביססו עצמם על ערכים 
מקצועית  מיומנות  על  או  בתפעול  מוספים 
מוצאים  מוצרים,  והערכת  בהשוואה  בולטת 
עצמם במצב של אי בהירות עסקית. כאן המקום 
את  שזיהתה  ביטוח,  סוכני  לשכת  את  לברך 
העדיפויות  סדר  בראש  אותו  העמידה  הנושא, 
להגדרת  בתהליך  כשנה  לפני  ופתחה  שלה, 
במטרה  הבאים,  בעשורים  הביטוח  סוכן  תפקיד 
להכין ולצייד את הסוכנים להתמודדות מוצלחת 

עם האתגר.
עצמם  להמציא  נדרשים  לפיכך,  הסוכנים, 
לקוח  מבוססי  מוספים,  ערכים  ולפתח  מחדש 
גבוהה  מקצועית  רמה  על  שמירה  מוצר.  ולא 
לא  כבר  ורגולציה  מיסוי  המוצרים,  בתחום 
הבנתם  את  להרחיב  הסוכנים  על  מספיקה. 
ולהתמחות בלימוד הלקוחות ומגמות לעתיד - 
סגמנטים שונים באוכלוסייה, מאפיינים סוציו־

אקונומיים, העדפות צרכניות ועוד.
 - לפנס  מתחת  נמצאת  התשובה  זה  בעניין 
עלינו להתמקד בפלח הצומח במהירות, והמחזיק 
בעושר פיננסי גדול מחלקו היחסי באוכלוסייה: 
הגיל   - לפנסיה  והפורשים  המבוגרים  העובדים 

השלישי. 
מספר נתונים חשובים ביחס לאוכלוסייה זו:

כ־11% מאוכלוסיית ישראל הם בני 65 ומעלה, 

יעלה  שיעורם  עשורים  משני  פחות  ובעוד 
נכבד  אחוז  זהו  איש.  מיליון  כ־1.7   - ל13.5% 

מהאוכלוסייה הכללית, והוא במגמת עלייה.
בשנות  לקוח  החיים,  תוחלת  לאור התארכות 
החמישים לחייו יחיה כרבע משנות חייו בפנסיה. 
אחוז נכבד מהסוכנים מתקרב לגיל זה - מה 
הצרכים,  הכרת  הקשר,  ביצירת  יתרון  שנותן 

והיכרות אישית עם הלקוחות הפוטנציאליים.
פרק  את  ולכלכל  לתכנן  כיצד  המיומנות 
החיים לאחר הפרישה אינה שגורה בידי מרבית 
מקצוע  מבעלי  סיוע  שיחפשו  המבוטחים, 
מומחים בתחום ויהיו מוכנים לשלם על כך. אנו 
עם  לבצע  הסוכנים  שעל  מאמינים  ב"איילון" 
ועבור לקוחותיהם תכנון פנסיוני מקיף, שחייב 
לכלול הן את רכיב החיסכון ארוך הטווח )קרן 
פנסיה, ביטוח מנהלים או קופת גמל(, והן את 
השתלמות  )קרן  הטווח  קצרי  החיסכון  רכיבי 
מיפוי  תוך  זאת  פרטיות(,  חסכון  ופוליסות 
 - להם  מענה  ומתן  הלקוח  של  החיים  סיכוני 

שארים, נכות, בריאות וסיעוד. 
הגרונטולוגיה הפיננסית - חקר הגיל השלישי 
יחסית  חדש  תחום  הינו   - הפיננסים  בהיבטים 
באקדמיה, והוא מהווה מפתח חשוב בעתיד של 
באוניברסיטת  נלמד  המקצוע  הביטוח.  סוכני 
חיפה, בה פתחו מסלול חדש וייחודי - תואר שני 

הושקה  שנתיים  לפני  פיננסית.  בגרונטולוגיה 
המיועדת  שני,  לתואר  דרך  פורצת  תוכנית 
ביטוח־פנסיה־ הכלכלה,  בתחומי  לעוסקים 
אקדמי  עומק  ומעניקה  ומשפטים,  פיננסים 
והגיל  הימים  אריכות  עולם  אודות  ומקיף  רחב 
של  ופסיכולוגים  חברתיים  היבטים  השלישי: 
תהליך ההזדקנות, פיזיולוגיה של הזיקנה, משפט 
של  בהקשר  כלכליים־יזמיים  והיבטים  וזיקנה 

התארכות תוחלת החיים. 
את  אלה  בימים  מסיים  הראשון  המחזור 
לימודיו, ובין בוגריו נמנים 3 סוכני ביטוח - 
שגב  אילן  הלשכה(,  נשיא  )לשעבר  כץ  אהוד 
ואופיר בנימין - וגם אני, סמנכ"ל גמל ופנסיה 
באיילון. משיחות רבות איתם למדתי עד כמה 
לימודים אלה מועילים להם בעיסוקם ויכולים 
כי  מאמין  אני  הסוכנים.  לציבור  להתאים 
התחום, המתפתח ופותח אפיקי מחקר חדשים, 
את  לפתח  יבחר  אשר  סוכן  לכל  לסייע  יוכל 
הפוטנציאל  על  השלישי  הגיל  של  הנישה 
לעוסקים  ויסייע  בה,  הטמון  העצום  העסקי 

בתחום להפוך למומחים ומובילי דרך.
אנו בתקופה של הזדמנויות רבות, וזה הזמן הנכון 

ללמוד ולצמוח לכיווני ההתפתחות העתידיים.

הכותב הוא סמנכ"ל פנסיה וגמל - איילון

גרונטולוגיה: המדע בשרות הסוכן
בעולם משתנה סוכני הביטוח צריכים להמציא את עצמם מחדש ולמצוא קהלים טריים 

‰ הגרונטולוגיה הפיננסית - חקר הגיל השלישי בהיבטים הפיננסים - הוא ענף מחקר 
מתפתח, שיכול לסייע לסוכנים להתחבר לאוכלוסיית הגיל השלישי שצומחת במהירות 

אלכס קפלון

לאור התארכות תוחלת 
החיים, לקוח בשנות 
החמישים לחייו יחיה 
כרבע משנות חייו 
בפנסיה. המיומנות כיצד 
לתכנן ולכלכל את פרק 
החיים לאחר הפרישה 
אינה שגורה בידי מרבית 
המבוטחים, שיחפשו 
סיוע מבעלי מקצוע 
מומחים בתחום ויהיו 
מוכנים לשלם על כך
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הפנסיונית המסלקה  

למסלקה  פנייה  בכל  כיום, 
)נספח  "פישינג"  לביצוע  הפנסיונית 
אימות,  קוד  להזין  חובה  קיימת  א'(, 
פרטי  הזנת  לאחר  מתקבל  אשר 
כרטיס אשראי של הלקוח. ללקוחות 
אשראי  כרטיס  ברשותם  אין  אשר 
ניתן  ואז  רשום,  בדואר  הקוד  נשלח 
זה  תהליך  "פישינג".  בקשת  לשלוח 

מסורבל מאוד וגוזל זמן רב.
אך קיים כיום פתרון נוח לתפעול 
בקבלת  הצורך  את  חוסך  ואשר 
אשראי.  כרטיס  פרטי  ומסירת  קוד 
לבעלי  ורק  אך  הוא  כיום  הפתרון 
תאגיד ביטוחי, כלומר כל סוכן אשר 

יכול  בע"מ(  ביטוח  )סוכנות  ביטוחי  תאגיד  הינו 
להשתמש בסעיף 4ב'3 לחוזר יפוי הכוח, אשר יצא 

בחודש אוגוסט 2015.
מה נדרש כדי לקבל נתונים בדרך זו?

תנאי   - ביטוחי  תאגיד  המבקש  של  היותו   •
הכרחי.

חתימה על תצהיר - נספח ג' לחוזר זה שכותרתו   •
"תצהיר אימות ייפוי כוח )נספח ג'(".

העברת התצהיר החתום ע"י מורשה חתימה של   •
התאגיד למסלקה.

העברת נספח א' בגין הלקוח למסלקה וקבלת   •
הנתונים בתוך שלושה ימי עסקים.

מה קורה בפועל?
הביטוחי,  התאגיד  בבעלותו  אשר  הביטוח,  סוכן 
של  זיהוי  לבצע  נדרש  הוא  לדוגמה.  לעסק  מגיע 
הלקוח. מי רשאי לזהות את הלקוח? עובד מטעמו של 
הסוכן אשר אינו עוסק בשיווק פנסיוני. כלומר עובד 
אשר  המעסיק  מטעם  עובד  או  רישיון  בעל  שאינו 
מזהה את הלקוח. הזיהוי מתבסס על תעודת הזהות או 
דרכון או רישיון נהיגה ובאמצעותו אותו עובד יכול 
לאשר, כי הלקוח אשר חותם על נספח א' )"פישינג"( 
הוא אכן האדם המזוהה ושמו מתאים לשם שמופיע 

באחד מאמצעי הזיהוי המופיעים לעיל.
לשלוח  צריך  התאגיד  בעל  הביטוח  סוכן  האם 
אחת  פעם  לא.  היא  התשובה  תצהיר?  פעם  בכל 

זה  מרגע  למסלקה.  תצהיר  נשלח 
חתום  עליה  ל"פישינג",  בקשה  כל 
הימצאות  על־ידי  מאומתת  זה,  סוכן 
תצהיר קיים. החומר בגין כל בקשת 
של  בזמן  לסוכן  תועבר  "פישינג" 

שלושה ימי עסקים.
של  הליך  בכל  כי  לציין,  חשוב 
רישום  הסוכן  יבצע  לקוח,  זיהוי 
באיזה  הלקוח,  זיהה את  מי  מדוייק, 
הזיהוי  בוצע  היכן  ושעה,  תאריך 
ועל ידי איזה אמצעי )תעודת זהות, 
הרישום  את  וכדו'(.  נהיגה  רישיון 
הזה יש לשמור ולהציגו - אם יידרש 
על  הרישום  הליך  ביקורת.  בעת   -
פעולות אישור יפוי הכוח הינו חלק מסעיף 4ב'3 

ונדרש לעשותו.
אילו  בימים  פועלת  הביטוח  סוכני  לשכת 
והחיסכון  הביטוח  ההון,  שוק  אגף  עם  בתיאום 
בכרטיס  צורך  ללא  לזיהוי  פתרונות  למציאת 
אשראי גם לסוכנים אשר אינם מוגדרים כתאגיד 
ה"פישינג".  תהליך  על  להקל  כדי  ביטוחי, 
כבר  פתרון  לכך  ימצא  אכן  שהאגף  מקווים  אנו 

בתקופה הקרובה.
לחוזר ייפוי הכח 

הכותב הוא יו"ר הועדה לביטוח פנסיוני

 כך תקבלו חומר מהמסלקה 
ללא קוד אימות

 המסלקה הפנסיונית מציעה מסלול "עוקף סרבול" בביצוע "פישינג" )נספח א'( 
יובל ארנון מסביר כיצד תאגיד ביטוחי יכול לבצע זאת

יובל ארנון

http://mof.gov.il/hon/documents/%D7%94%D7%A1%D7%93%D7%A8%D7%94-%D7%95%D7%97%D7%A7%D7%99%D7%A7%D7%94/agents/memos/h_2015-10-5.docx


במהלך השבוע הבא ייערך מטעם הלשכה סקר 

שביעות רצון בין חבריה, בו תיבדק רמת השירות 

לו אתם זוכים מהחברות בתחום ביטוח החיים, 

הפנסיה והגמל!

 הסקר יערך על־ידי שריד שירותי מחקר והדרכה, 

 ותוצאותיו יפורסמו בכנס החיים, הפנסיה והגמל 

שייערך באילת באפריל 2016. 

 למען הצלחתנו מתבקשים החברים לשתף פעולה 

 עם הסוקרים. תוצאות הסקר ישקפו את השירות

 לו זוכים החברים בתחום ביטוח החיים והפנסיה, 

ויהוו קטליזטור לחברות לשיפור השירות.

סקר שביעות רצון

יוצא לדרך



13 | 25 בפברואר 2016 

הלשכה  חדשות 

"להעשיר את הידע בתחומי הפנסיה וביטוחי החיים"

 כ־70 סוכנים השתתפו במפגש מקצועי 
של סניף תל אביב

מפגש בוקר תחת הכותרת "בוקר משולב" 
אביב.  תל  בסניף  השבוע  בתחילת  התקיים 
הגיעו למפגש המקצועי,  סוכני הסניף  כ־70 
היישוב  של  החדש  התרבות  בבית  שהתקיים 

סביון.
המפגש המקצועי עסק בשילוב של נושאים 
וביטוח  כללי  ביטוח  בריאות,  ביטוחי   -
"מוקד  חברת  בחסות  התקיים  והוא  פנסיוני, 
יו"ר  עייני,  אורי  פתח  המפגש  את  מיקוד". 
ואף  הנוכחים  את  שבירך  אביב,  תל  סניף 
מוקד  מנכ"ל  מנצור,  דודי  הכנס.  את  הנחה 
עליהם  כיצד  הביטוח  לסוכני  הסביר  מיקוד 

להתמודד עם סקרי ודרישות מיגונים. 
בריאות  לביטוח  הוועדה  יו"ר  זיו,  יואל 

הביטוח, סקר בהרחבה  סוכני  וסיעוד בלשכת 
האחידה  הבריאות  פוליסת  של  הרפורמה  את 
שנכנסה לתוקף ב־1 בפברואר, וזוכה לביקורת 
גם מהכנסת. אריאל מונין, יו"ר ועדת ביטוח 
כל  על  לסוכנים  הסביר  בלשכה,  כללי 

השינויים הרגולטורים שנקבעו לשנת 2016.
יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני 
בלשכה, הסביר גם הוא את חוזרי הרגולטור 
בתחום החיסכון הפנסיוני, וכיצד הם ישפיעו 

על מעמד הסוכן.
לארוחת  קל  בכיבוד  שהחל  המפגש, 
לדברי  צהריים.  בארוחת  הסתיים  בוקר 
בעיני  גדולה  להצלחה  זכה  המפגש  עייני, 

המשתתפים.
אורי עייני, יו"ר הסניף, ונוגה עקל, יו"ר מחוז 

תל אביב והמרכז. "מפגש שזכה להצלחה רבה"

"חולמים,  לכנס  נרשמו  כבר  סוכנים  כ־650 
לשכת  של  השנתי  הכנס   - ומונעים"  מבטחים 
סוכני הביטוח בנושאי ביטוח חיים, שיכלול תכנים 
ויוזמנו  החיים,  וביטוח  הפנסיה  בנושא  מקיפים 
אליו ראשי ענף הביטוח, חברי כנסת, הפיקוח על 
הביטוח, נציגי האוצר ונציגי ממשלה אחרים. לפני 
הכנס הכללי, שיתקיים ב־11־14 באפריל באילת, 
לסוכנים   MDRT כנס  באפריל  ב־10  יתקיים 

המובילים בתחום ביטוחי החיים. 
)קיקה(  אריק  ותכניו אחראים  הכנס  ארגון  על 
יובל  בראשות  פנסיוני,  לביטוח  והוועדה  ורדי 
ארנון, שמסביר כי מדובר בקצב גבוה של נרשמים, 
לפני  נפתחה  שההרשמה  העובדה  לאור 
שהאנשים  מראה  "זה  משבועיים.  פחות 
רוצים ללמוד ולהעשיר את הידע שלהם 
בתחומי הפנסיה וביטוחי החיים", אומר 

ארנון.

1,800 משתתפים
השנה  היעד  ורדי,  לדברי 
ל־1,800  להגיע  הוא 
משתתפים, לעומת כ־1,600 
בכנס אשתקד. גם בכנס זה 
ב־6  המשתתפים  יתארחו 

בתי המלון: הרודס, דן, הילטון מלכת שבא, רויאל 
ביץ', רויאל גארדן והמלך שלמה.

לשכת  שמקיימת  ה־37  הפנסיוני  הכנס  זהו 
כדי  מאמצים  עושים  ומארגניו  הביטוח,  סוכני 
וייחודי. לכן הוא מתקיים  להפוך אותו למוצלח 
לקיים  יהיה  שניתן  כדי  אפריל,  בחודש  השנה 
תהיה  בכנס  האטרקציות  אחת  בחוץ.  אירועים 

להקת  יופיעו  בה  השמיים  כיפת  תחת  מסיבה 
שלאחריה  מסיקה,  ומירי  מן"  ראסטה  ה"היברו 
הדי.ג'יי  ירקיד  ובה  ריקודים  מסיבת  תתקיים 
הסוכנים  את   )100FM )רדיו  סמואל  קיקה 
והסוכנות הצעירים )ולא רק( עד השעות הקטנות 

של הלילה.
הרשמה לכנס

 כ־650 סוכנים כבר נרשמו 
לכנס ביטוח חיים ופנסיה

נציגי האוצר  בין המוזמנים:  ויכלול תכנים מקיפים בתחום   יתקיים בחודש אפריל באילת,  הכנס 
וראשי ענף הביטוח

רונית מורגנשטרן

יובל ארנון

http://www.regye.com/insurancefinance/Welcome_he.ehtml
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סיום לפני 

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

 לשכת סוכני ביטוח 
 משתתפת בצערו 

 של חבר סניף חיפה 
 בן ציון פישמן 

 על פטירת אמו, 

גיניא רבקה 
 פישמן ז"ל 

שלא תדעו עוד צער.

דרושים
למיזם ייחודי 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, שיווק, קידום ופיתוח הפעילות 
הקיימת ליצירת קשר - 052-2786152

למשרד ביטוח בחולון דרוש/ה פקיד/ה 
ביטוח אלמנטרי , לטיפול בקהל הלקוחות. 

חובה ניסיון של שלוש שנים בהפקה 
וטיפול בביטוחי רכב ודירה. טיפול בחידושי 

רכב, דירה ועסקים טיפול בתביעות 
ומתן הצעות ללקוחות ולעסקים חדשים. 

דרישות חובה ניסיון בהפקה ובטיפול 
בביטוחי רכב ודירה.יכולת עבודה תחת 

לחץ נא להעביר קורות חיים למייל 
yuval@seiffer-ins.co.il

דרוש/ה סוכן/ת ביטוח בתחום ביטוח חיים 
 לעבודה במשרד ביטוח ותיק ומנוסה.

תנאים טובים למתאימים /ת המשרה 
 ברחובות לפרטים: פאני - 054-6080300 

fany@newafikim.co.il
דרוש/ה עובד/ת מקצועי/ת למשרה מלאה 
בירושלים במרכז העיר, ידע וניסיון בביטוח 

אלמנטרי פרט ומחשוב יתרון. תנאים 
מעולים למתאים/מה. ניתן לשלוח קו"ח 

shmolik@hayot-ins.co.il למייל

דרוש עובד מקצועי למשרה מלאה/חלקית 
ברחובות. ידע וניסיון בביטוח אלמנטרי 

פרט ומחשוב. תנאים מעולים למתאים. ניתן 
atidbat@gmail.com לשלוח קו"ח למיל

דרוש פקיד/ה למשרה חלקית בראשון 
לציון. ידע בביטוח רכב ורצוי דירות, ידע 

במחשוב ובעבודות משרדיות. ניתן לשלוח 
Yossi@zilbi.co.il קורות חיים

סוכנות ביטוח "עתיד-ניהול פנסיוני 
לעצמאים" מגייסת לשורותיה סוכנים. 

אנחנו מחפשים אותך סוכן/ת ביטוח 
עצמאית עם חשיבה לטווח רחוק, 

ראש גדול, יחסי אנוש מעולים ובעל/ת 
רצון לבנות תיק פנסיוני ולייצר הכנסה 

פאסיבית. אנחנו מציעים עתודה ניהולית 
ואפשרויות קידום לניהול צוות סוכנים 

- איתור לידים בצורה עצמאית + קבלת 
לידים חמים מהסוכנות. רישיון פנסיוני- 

חובה! ניסיון במכירות - חובה. לתאום 
litgid10@gmail.com :ראיון ניתן לפנות

דרוש/ה פקיד/ה עם ניסיון בביטוח 
אלמנטרי בעיקר, תנאים טובים למתאים/ה 

 המשרה ברחובות לפרטים: פאני -
fany@newafikim.co.il 054-6080300

שכירות משנה
להשכרה משרד איכותי ומסודר בראשון 

לציון במרכז העיר רחוב הרצל בבניין 
משרדים מחודש, חניה צמודה לסוכן, 

במשרד קיימות עד 3 עמדות עבודה כולל 
ציוד משרד מלא ותשתיות רשת, אזעקה, 

מצלמות ועוד. רק לבוא ולשבת לעבוד. 
לפרטים: אורי 052-2496104, אפשרות 

כניסה מידית

משרד יוקרתי באזור הבורסה בר"ג, לסוכן 
ביטוח חיים בריאות וחיסכון המעוניין 

בשרותי משרד כוללים ורחבים בכל תחומי 
הביטוח הפנסיוני. ניתן לקבל בסכום 

סמלי ובעבודה משותפת – אטרקטיבי 
09-7738381

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

תשתית רשת, חיבור לחברות ביטוח, 
הקלטת שיחות, חדר ישיבות, חשמל, 

ארנונה, מים, ניקיון, ועוד(. לפרטים: מ: 
ziv@avivit.co.il

 להשכרה משרד מפואר 21 מטרים, 
במרכז חדרה סמוך לפיאצה ולמשרדים 

 להשכרה. טלפון: גיני 04-6343536 אילנה 
052-2260788

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
מעוניין לרכוש תיקי ביטוח חיים. לפרטים- 

אביחי : 050-9114142 

למשרד לביטוח ותיק מאוד, דרוש תיק 
ביטוח )חיים/אלמנטר( לניהול בתנאים 

מעולים אפשרות להעסקה על התיק, 
אפשרות לשילוב מכירה וניהול. סודיות 
מובטחת. פרטים: פאני - 054-6080300 

fany@newafikim.co.il
סוכנות ביטוח מובילה רוכשת במכפיל שוק 
גבוה תיקי אלמנטארי ופנסיוני באופן מלא 
או חלקי. תנאים מעולים קורות חיים ניתן 

 לשלוח לשי 052-8033305
shay@klauzner.co.il

מעוניין לקלוט וללוות עד לרכישה של 
תיק סוכן. חיים ואלמנטארי. כולל משרד 

ותפעול סודיות מובטחת. מיכאל. נייד -052
 Michaele@b4-u.co.il 8741331

סוכן ביטוח ותיק מעוניין להכניס שותף )50%( 
לתיק ביטוח אלמנטרי רווחי ואיכותי ביותר 

)רוב הפוליסות בתיק: דירות, עסקים וחבויות, 
ומיעוטן כלי רכב(. טלפון: 050-4520900 

סוכנות "מרום לגיל הזהב בע"מ" רוכשת תיקי 
ביטוח מסוכנים המעוניינים לפרוש. תהליך 
הפרישה והרכישה מותאמים לצרכי הסוכן. 

נא לפנות לנורית בטלפון: 073-2366666

כנס חוק ומשפט במחוז חיפה והצפון חיזק 
את הקשר עם לשכת עורכי הדין

כנס חוק ומשפט השלישי של מחוז חיפה והצפון 
נערך במלון דן כרמל בחיפה. 170 סוכנים הגיעו 
צפריר,  אורי  הלשכה  נשיא  מ"מ  ביניהם  לכנס, 
מהנהגת  חברים  ועוד  ברוך  אבי  וינצר,  מיכל 
איתוראן  חברת  בשיתוף  נערך  הכנס  הלשכה. 
סיפר  אף  איתוראן,  סמנכ"ל  שרצקי,  ושחר 

לסוכנים על הטכנולוגיות של רכב העתיד.
לכנס הגיעו עורכי דין רבים, ביניהם יו"ר לשכת 
עורכי הדין אפי נווה, עו"ד תמי אולמן יו"ר לשכת 
עורכי הדין בצפון, עו"ד ניצן הראל, היועץ משפטי 
אלבז  אורנה  עו"ד  הצפון,  לסוכני  הלשכה  של 
מומחית בדיני משפחה, עו"ד ד"ר יריב וינצר, יועץ 
הלשכה בדיני תעבורה ונשיא גיבורים קטנים ועו"ד 

רפאל אלמוג, מומחה בתביעות גוף וסיעוד.
ח"כ ד"ר נחמן שי נתן הרצאה מדינית ביטחונית 
מעניינת והדגיש את חשיבותו ונחיצותו של סוכן 
הביטוח. אורי צפריר הדגיש בדבריו שאנו עומדים 
מול רגולציה כבדה, אך מתמודדים מולה: "אולם 
כשיש סמל מדינה מאחורי פקידי האוצר, לא תמיד 

זה קל. לדעתי סוכן הביטוח צריך להתאים עצמו 
לשינויים המהירים,להיות מקצועי יותר ודיגיטלי 
ומי שלא יהיה שם, יהיה בבעיה", הדגיש צפריר. 

"הלשכה עושה עבודת קודש"
מיכה אדוני בירך את  יו"ר מחוז חיפה והצפון 

הסוכנים הרבים שהגיעו לכנס ואמר: "בכל ימות 
השנה עושה הנהגת הלשכה, בראשותו של אריה 
בפגישות  המתבטאת  קודש,  עבודת  אברמוביץ, 
רבות ואף בקשר חשוב מול פוליטיקאים, חברות 
רגולציה  ומול  והכלכלה  המשק  ראשי  ביטוח, 
מכבידה. כל זאת למען הסוכן ושמירה על מעמדו 
ופרנסתו". לדברי אדוני, מה שהיה לא יהיה עוד: 
וסוכן הביטוח העכשווי צריך  "השינויים מהירים 
להתמקצע,  התכופים,  לשינויים  עצמו  להתאים 
נוספים  הכנסה  מקורות  וליצור  דיגיטלי  להיות 

הנושקים לביטוח".
חיפה, שהיה שותף  סניף  יו"ר  רוזנפלד,  ליאור 
את  בדבריו  הדגיש  הכנס,  בהכנת  וחשוב  מרכזי 
ושל השמירה  ביטוח  סוכני  חשיבותה של לשכת 
הוא הקשר  והדוגמה לכך  הסוכן,  על מעמדו של 
ארגונים  ועם  בישראל  הדין  עורכי  לשכת  עם 
האירועים  על  הסוכנים  את  עדכן  הוא  אחרים. 
הבאים המתוכננים במחוז הצפון וסיים את דבריו 

באמירה ברורה: "יש לנו לשכה חזקה". 

מיכה אדוני )מימין(, ח"כ נחמן שי וליאור רוזנפלד

mailto:shay@klauzner.co.il

