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 עמוד 12

הציבור מביע אמון בסוכני הביטוח

אברמוביץ מסכם שנה סוערת: 
"מיצבנו את סוכני הביטוח 

כגורם מוביל ומשפיע"

לשכת סוכני ביטוח גייסה ב־2015 312 סוכנים חדשים – 194 מתוכם 
צעירים  שי שדה: "תשובה מוחצת לכל המשמיצים ורואי השחורות"

רפורמת הפנסיה של כחלון: 
"נוזיל את דמי הניהול ונגביר 

את התחרות בפנסיה"
האוצר ייבחר גוף פנסיוני שיציע את העמלות 
הזולות ביותר – ויצרף אליו את כל החוסכים 
שלא יבחרו בקרן אחרת  סלינגר: "הרפורמה 

מיועדת לעובדים שלהם אין כוח מיקוח"

ביטוח
ופיננסים
 inf.org.il

 עמוד 5־6

 עמוד 10־11

יותר סוכנים, יותר צעירים: רוב המצטרפים 
החדשים ללשכה - מתחת לגיל 40 

 עמוד 8

נשיא לשכת סוכני ביטוח: "לא נשקוט עד שסוכני הביטוח 
  "יתוגמלו באופן הראוי לעבודתם, ללא קשר לדמי הניהול

חברות ביטוח מחפשות תחליף לסוכנים – אבל אחרי שיגמרו 
את ההרפתקאות הן יחזרו לעבודה מלאה עם הסוכנים"

סקר של מכון פאנלס: רוב הציבור לא מתנגד לשלם לסוכן ביטוח על ייעוץ 
פנסיוני – וסומך על הסוכנים יותר מאשר על הבנקים וחברות הביטוח

מה מצפה לנו 
ב־2016? 

שאלנו את ראשי הלשכה ובכירים 
מבתי ההשקעות וחברות הביטוח 

על תחזיותיהם לשנה הקרובה 
– והאתגרים הגדולים לפנינו

 סיכום 
שנה 

בביטוח

 עמוד 2־4

22.7 %

16.1 %

7.5 %

45.6 %

8.2 %

סוכן ביטוח

חברת ביטוח

הבנקבית השקעות

כולם בצורה זהה

 על מי 
 סומך 

הציבור

http://inf.org.il
http://inf.org.il


2 | 31 בדצמבר 2015 

 שבועון לשכת סוכני ביטוח בישראל. המסגר 18 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  |   5977433-054  |  לפרסום במגזין: אורלי קורן

ביטוח
ופיננסים
 inf.org.il

מסכמים  שנה?  ?

נשיא לשכת סוכני ביטוח מסכם שנה סוערת במיוחד בענף 
הביטוח: "מיצבנו את הלשכה כגורם מוביל ומשפיע בכלכלה 
הישראלית" ‰ "שיעור סוכני הביטוח בשנים הקרובות יגדל"

רונית מורגנשטרן

נשיא לשכת סוכני ביטוח מסכם שנה – ומסתכל על אתגרי 2016 

 אריה אברמוביץ: 
"הגיע הזמן שהסוכנים 

יתוגמלו כראוי ללא 
קשר לדמי הניהול"

בענף ב במיוחד  סוערת  שנה  של  סיומה 
הלשכה  פעילות  ניכרה  שבה  הביטוח 
חדשה  שנה  ולקראת  פעם,  מאי  יותר 
סוכני  לשכת  נשיא  עם  נפגשנו  אתגרים,  של 
סיכומים  של  לשיחה  אברמוביץ  אריה  ביטוח 

ואופטימיות.

כיצד אתה מסכם את שנת 2015 עבור סוכני 
הביטוח?

בעשייה  רוויה  שנה  הייתה  אכן   2015 "שנת 
ללשכת  חזקה  תשתית  בנינו  זו  בתקופה  רבה. 
משפיע  כגורם  אותה  ומיצבנו  ביטוח,  סוכני 
העסקי,  במגזר  הישראלית,  בכלכלה  ומקצועי 
שיתופי  יצרנו  ובממשלה.  המחוקקת  ברשות 
מובילים  כלכליים  ארגונים  עם  פוריים  פעולה 
כמו הסתדרות העובדים והתאחדות התעשיינים 
קרובים  יחסים  בנינו  ההסדרים.  חוק  במסגרת 
ובעלי אמון עם חברי כנסת, שיחד עימם פעלנו 
בביטוח  ברפורמה  חשובים  סעיפים  ושינינו 
כן,  כמו  והסוכנים.  המבוטחים  לטובת  הפנסיוני 
יצרנו ללשכת סוכני ביטוח מעמד של אוטוריטה 
מקצועית עימה מתייעצים גם באגף שוק ההון, 

הביטוח והחיסכון". 

הלשכה  בפני  שיעמדו  האתגרים  יהיו  מה 
ב־2016?

בפנינו  ניצבים  עיקריים  אתגרים  "מספר 

הוא  שביניהם  המרכזי  החדשה.  השנה  לקראת 
סוגיית הפרדת תגמול הסוכן מדמי הניהול. לא 
הביטוח  וסוכני  תתממש  שמטרתנו  עד  נשקוט 
עניין  רק  זה  לעבודתם,  הראוי  באופן  יתוגמלו 

של זמן. 
בהסברת  נתמקד  הקרובה  בשנה  כן,  כמו 
הביטוח  סוכן  של  המוסף  והערך  חשיבותו 
עבור  והאלמנטר  הבריאות  בביטוחי  בפנסיה, 

ציבור המבוטחים וחברות הביטוח".

שלב ההכרעה
הוא  נערכים  אנו  אליו  נוסף  עיקרי  "אתגר 
את  השלמנו   ."2030 ביטוח  "סוכן  פרויקט 
נעשה  במסגרתו  הפרויקט  של  הראשוני  החלק 
מחקר מקיף על צרכי סוכני הביטוח, האתגרים 
נותחו  הממצאים  הדיגיטל.  בעידן  והיתרונות 
שלב  בפני  ניצבים  אנו  כעת  מסקנות.  והוסקו 
המודל  לגיבוש  ההחלטות  קבלת  ההכרעה, 
העתיד.  של  הביטוח  סוכן  של  האופטימלי 
סוכן  של  התמורות  את  לחזק  המודל  מטרת 
הביטוח בענף, להבטיח את נחיצותו עבור ציבור 
המבוטחים, לייעל את עבודתו וכך גם להיטיב 
את פרנסתו. הפרויקט יהפוך את סוכן הביטוח 
קרות  לאחר  המבוטחים  על  ממגן  העתיד  של 
המקרה הביטוחי, למקצוען המונע נזקים. סוכן 
הביטוח יעשה סקר סיכונים למבוטח, יצביע על 

 סיכונים בבית ועל סכנות בריאותיות ויבנה 

פברואר - ביטוח שיניים 
קבוצתי לחברי הלשכה

‰ אתר אינטרנט לכל 
סוכן בקלות ובעלות 

נמוכה

מרץ - פרויקט 
סוכן הביטוח 2030 
להתאמת סוכן 

הביטוח לעתיד 

אפריל - קמפיין ג'יימס 
בונד – קמפיין דיגיטאלי 

הומוריסטי לחיזוק 
מעמד סוכן הביטוח 

‰ פרויקט למען 
הקהילה בבאר שבע

יוני - הפקת חוברת 
מורה נבוכים לסוכן 

בתביעות בריאות

מאי  - הקמת מיזם 
מרכז הפרישה

הישגי לשכת 
סוכני ביטוח 
בשנת 2015 
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מסכמים  שנה?  ?

תהיה  הביטוח  מכירת  פתרונות.  מערך 
ייעוץ  יהיה  כשבדרך  הסופית,  המעטפת 

והדרכה, עליהם יקבל הסוכן תשלום". 

העמלה  בין  הפרדה  עדיין  אין  לדעתך  מדוע 
למרות  פנסיוני,  בביטוח  הניהול  לדמי 
שהמפקחת הוציאה הנחיה בנושא לפני כשנה?

סוכן  עמלת  בין  ההפרדה  כי  מאמין  "אני 
במהלך  לפועל  תצא  הניהול  ודמי  "הביטוח 
הביטוח  לענף  כעת  כבר  קורא  אני   .2016

הרגולטור,  הוראות  את  וליישם  להתעשת 
שנועדה להשיב את הצדק על כנו ולהיטיב עם 
ענף הביטוח כולו. העובדה שהרגולטור מוציא 
פחות  לא  היא  מיושמת,  אינה  אשר  הנחייה 
מעצובה ובלתי נתפשת. במקביל הונחה בנושא 
הצעת חוק שתקודם בשבועות הקרובים בוועדת 

שרים לענייני חקיקה". 

את  תשפרו  הקרובה  שבשנה  סבור  אתה 
היחסים ביניכם לחברות הביטוח?

חברות  עם  ההדוקים  יחסינו  חרף  "לצערי, 
בינינו  הקיימת  ההדדית  והתלות  הביטוח, 
להגיע  להן  סייע  מי  שכחו  ביטוח  חברות   –

למעמדן הרם מבחינה פיננסית. למרות שסוכני 
הביטוח הם שמביאים לחברות את לקוחותיהן, 
חברות רבות פועלות למצוא תחליפים לסוכן, 
יכול לראות את פועלן אחרת מאשר  ואני לא 
כהתנערות מסוכן הביטוח. עם זאת, אני מאמין 
כי לאחר שהחברות יבינו כי יציאתן להרפתקה 
הזו לא תניב את התוצאות להן ייחלו, הן יחזרו 
לעבודה מלאה עם סוכני הביטוח – לחיבור בין 

חברת ביטוח לסוכן אין תחליף.  

זו הסיבה לדעתך שעד היום רק 3 חברות – 
לביטוח,  ושלמה חברה  אלדובי  הלמן  איילון, 

חתמו על אמנת הזכויות עם הלשכה?
את  לחייב  אמורה  האמנה  שכן,  מאמין  "אני 
החברות במתן שירות וזכויות לסוכנים. כנראה 
לכך.  להתחייב  מעוניינות  אינן  עדיין  שרובן 
אם החברות טוענות שסוכן הביטוח הוא השותף 
שלהן, אז מדוע לא לעגן זאת באמנה מחייבת? 
אמנה  יש  הלקוחות,  ובין  בינינו  כזו  אמנה  יש 
בין חברות הביטוח לבין הלקוחות – מן הראוי 
יש  החברות.  לבין  בינינו  גם  אמנה  שתהיה 
להדגיש כי, האמנה פועלת לטובת שני הצדדים 
– חברה כמו איילון למשל שחתמה על האמנה, 
מצטרפים  סוכנים  יותר  שכיום  מכך  נהנית 

אליה וכך גם יותר לקוחות".

מה יש לצעירים לחפש בעולם הביטוח?
המקצוע  הוא  הביטוח  סוכן  "מקצוע 
מעבודה  נהנים  בו  העוסקים   – האולטימטיבי 
תחום  והביטוח,  הפיננסים  בעולם  מאתגרת 
מרתק שמאפשר למי שעוסק בו נכון גם הכנסה 
שליחות  תחושת  מקנה  המקצוע  מכובדת. 
הלקוחות  למען  חיובית  עשייה  ציבורית, 
ושימוש בידע המקצועי שלנו והמומחיות שלנו 

הביטוח  ענף  כמו  ענפה  ביורוקרטית  במערכת 
הקטן.  האזרח  למען  לפעול  מנת  על  בישראל, 
מאופיין  הביטוח  סוכן  של  עולמו  כן,  כמו 
עבודה  באמצעות  המתאפשרת  בדינמיות 

שוטפת מול אנשים רבים ומגוונים". 

יש  והאפליקציות  האינטרנט  בעידן  האם 
עדיין מקום לפגוש פנים אל פנים סוכן ביטוח 

ולהיעזר בשירותיו?
שבו  הראשון  האישי  למפגש  תחליף  "אין 
מרגע  אותו  מלווה  הלקוח,  את  לומד  הסוכן 

ביטוח  מקרה  בקרות  הפוליסה,  רכישת 
סוכני  בנו  נותן  הלקוח  התביעה.  ובמהלך 

על רפורמת ביטוחי הבריאות של סלינגר: "אולי הגיע העת שהמפקחת 
תודה בטעותה. אני חושש שאם תהיה פוליסת בריאות אחידה, הרי 

שבעוד כמה שנים יהיו מי שיקראו להקים ועדת חקירה בגין המחדל הזה"

אוקטובר - פרויקט 
למען הקהילה 
בקרית שמונה

המשך: הישגי לשכת סוכני 
ביטוח בשנת 2015 

אוגוסט - ביטול מסלול 
פנסיה הדיגיטלי בעקבות 

לחצי הלשכה על המפקחת.
‰ אמנת הזכויות לסוכן 
נחתמת לראשונה עם 

איילון, ובהמשך עם הלמן 
אלדובי ושלמה ביטוח.

 

נובמבר  - בעקבות לחצי הלשכה, המפקחת 
מפרסמת את ההוראות על ניוד ביטוחי 

המנהלים עם מקדם מובטח 
‰ ניצחון במאבק על חוק ההסדרים – 

דרישות הלשכה התקבלו 
‰ סוכני הביטוח יוכלו לשווק כתבי שירות 
באופן עצמאי, ללא תלות בחברות הביטוח
‰ בוטלה ההוראה לפרסם את שמות 

סוכני הביטוח שזכו במבצעים 
מטעם חברות הביטוח

‰ יצאת טיוטת החוזר האוסר 
מכירת ביטוח על ידי מי שאינו 

בעל רישיון, ובכך מותיר את 
התחום לסוכנויות וחברות ביטוח 

בלבד
‰  ביטול סנקציות פליליות מתוכננות על 

סוכני הביטוח 
‰ קמפיין שלטי חוצות ודיגיטאל – "הטובים 

לביטוח" 
‰ בעקבות פניות הלשכה פיתחה שומרה 

פוליסה לאופניים חשמליים

 

יולי - בעקבות פניית הלשכה 
לממונה על הביטוח, שולבו 

תיקונים בפוליסת דירה 
ששיפרו את ערך הפוליסה 

עבור ציבור המבוטחים
 ‰ תוכנית המנטורים 

לסוכני ביטוח צעירים יצאה 
לדרך

7.15

10.15

11.15

12.15

8.15

דצמבר - מיזם לחיזוק הסוכנים בתחום 
הבריאות עבור ילדים עם צרכים מיוחדים. 
המיזם כולל פישוט הליכי חיתום ותביעה 

ומתן הטבות באמצעות טיפול 
פרטני לכל בקשת הצטרפות 

לפוליסה.
‰ האוצר החל בגיבוש 
הסדרה לנזקי מים במסגרת 
ביטוח דירות ורכוש

‰ שדרוג המכללה לפיננסים 
וביטוח והעברת משרדי הלשכה 

לבניין חדש ומשוכלל בתל אביב

 

 

שדרוג המכללה 
לפיננסים וביטוח 
והעברת משרדי הלשכה 
לבניין חדש ומשוכלל 
בתל אביב
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הביטוח את אמונו ולא לחינם – הוא יודע 
שברגע האמת הוא יוכל לסמוך על הסוכן 
שייצג אותו נאמנה מול חברת הביטוח. הקשר 
קשר  הוא  שלו  ללקוח  ביטוח  סוכן  בין  האישי 
בצד  גם  ולעזור  להיות  שיכול  ביותר  חשוב 
הלקוח  על  הכל  יודע  הביטוח  סוכן  המקצועי; 
שלו – בין אם זה על העסק שלו, ביתו, משפחתו 

וחלילה מחלותיו.
בין הטכנולוגיה  ידע לשלב  טוב  ביטוח  סוכן 
המתקדמת ובין המגע האישי עם הלקוח. עידן 
יצטרכו  הביטוח  וסוכני  כאן  כבר  הדיגיטל 
את  תעניק  ביטוח  סוכני  לשכת  בו.  להשתלב 
מנת  על  הביטוח  לסוכן  הדרושים  הכלים  כל 
להצליח במשימה הזו. מי שלא ישלב אמצעים 
בעבודתו,  חדשניים  וטכנולוגיים  דיגיטליים 

עלול להיפלט מהענף". 

מה לדעתך תפישתה של סלינגר את מקצוע 
סוכן הביטוח?

הביטוח,  על  והממונה  ביטוח  סוכני  "לשכת 
ענייני  פעולה  בשיתוף  פועלים  סלינגר  דורית 
תמיד  לא  המפקחת  לצערי  זאת,  עם  ופורה. 
על  הביטוח.  סוכן  של  המוסף  הערך  את  מבינה 
כן אנו פועלים בנחישות להמחיש לרגולטור את 
חשיבות הסוכן בענף הביטוח, הן לציבור החוסכים 

והן לחברות – לסוכן הביטוח אין תחליף".

הרפורמה בביטוחי הבריאות אמורה להיכנס 

פוליסת  אין  ועדיין  בפברואר,  ב־1  לתוקף 
בריאות אחת אפילו שאושרה על ידי הפיקוח. 
מה  במועד?  תתקיים  שהרפורמה  לך  ניראה 

דעתך עליה?
את  בעבר  הביעה  כבר  ביטוח  סוכני  "לשכת 
עמדתה בפני המפקחת, כי אין מקום לפוליסה 
במחדל.  מדובר  הבריאות,  בתחום  אחידה 
לחברות  תאפשר  הבריאות  בביטוחי  הרפורמה 
הפוליסה  של  הפרמיה  את  להעלות  הביטוח 
קבלת  או  המבוטח  ידיעת  ללא  ולבטלה 
הסכמתו. עם זאת, כעת המציאות היא שהפיקוח 
של  מהצעותיהן  אחת  פוליסה  ולו  אישר  טרם 
שהמפקחת  העת  הגיעה  אולי  כן  על  החברות. 
תודה בטעותה ותאפשר לשוק ביטוחי הבריאות 
לגוון את הפוליסות המוצעות, ובמקום להכתיב 
הבחירה  זכות  לציבור, תאפשר למבוטחים את 

הכה בסיסית". 

שהבנקים יעסקו בבנקאות
ביטוחים.  בשיווק  עניין  מביעים  הבנקים 

לאחרונה  קרא  למשל  הפועלים  בנק  מנכ"ל 
לשר האוצר לאפשר לבנקים להתחיל ולשווק 
בנושא  עמדתך  מה  בסיסיים.  ביטוח  מוצרי 

זה?
שהבנקים  עדיף   – ונחרצת  ברורה  "עמדתי 
טובים,  בו  להיות  אמורים  שהם  במה  יתעסקו 
בשיווק  לעסוק  בתחום  למומחים  וישאירו 
פוליסות ביטוח. המערכת הפיננסית מאופיינת 
לענף  יועבר  כי  לצפות  אז  יתר,  בריכוזיות 
מגוחך  הוא  הביטוח,  מענף  נתח  גם  הבנקאות 
הבנקים  כיצד  רואה  איני  בינתיים  בעיני. 
הפנסיה,  קרנות  את  כנדרש  לשווק  מצליחים 
יצא  המוצע  המודל  כיצד  רואה  איני  גם  לכן 

לפועל בעתיד הקרוב".

לאחרונה התעוררה סערה ציבורית בנושא 
הביטוח הסיעודי הקולקטיבי. מה אתה חושב 

על סוגיה זו?
מחדל  הוא  הקולקטיבי  הסיעודי  "הביטוח 
רגולטורי מתמשך של עשרות השנים האחרונות. 
סוכני הביטוח לא היו מעורבים בשיווק ביטוחי 
ישיר  בשיווק  מדובר  קולקטיביים,  סיעוד 
שחברות הביטוח נהגו לבצע מול עסקים וגופים 

גדולים. עמדתנו היא כי על הפיקוח לחייב את 
חברות הביטוח לקחת חלק בפתרון ולאפשר בין 
היתר למבוטחים לעבור בהדרגתיות לפוליסות 
פרטיות תוך מימוש זכות ההמשכיות ובפרמיה 
קבועה וסבירה. הצהרנו אף שאנו מוכנים לוותר 
על חלק מהכנסותינו בתחום לטובת המבוטחים. 
לצערי, עמדותינו אינן מיושמות בשטח – מכך 

הנפגע היחידי הוא ציבור המבוטחים". 

סוכני  עתיד  לגבי  אופטימי  אתה   - לסיכום 
הביטוח?

רק  ונהיית  הולכת  הביטוח  סוכני  "מציאות 
מצוי  הביטוח  ענף  כיום  לראייה,  יותר.  טובה 
במחסור בסוכנים וסוכנות עם רישיון, בפקידות 
ופקידים, ברפרנטים ורפרנטיות – אם המצב לא 
היה טוב, לא היה מחסור בכוח האדם הזה. בזכות 
לגדול  תמשיך  הביטוח  סוכני  כמות  פעילותנו 
בשנים הקרובות, וכן הגיל הממוצע של הסוכנים 
לצרף  פועלים  אנו  האחרונות  בשנתיים  יקטן. 
רבים,  צעירים  סוכנים  ביטוח  סוכני  ללשכת 
הביטוח  מקצוע  את  ללמוד  צעירים  לעודד  וכן 
כעת  בעתיד.  ביטוח  לסוכני  להפוך  מנת  על 
מספר חברי הלשכה עומד על כ־4,400 – עלייה 
מרשימה ביחס לשנים קודמות ויידנו עוד נטויה. 
כלכלית  תמורה  אינה  ביטוח  סוכן  להיות 
גרידא, היא מעניקה משמעות ועניין לעוסקים 
שנה  כ־40  מזה  הביטוח  בתחום  עוסק  אני  בה. 
מרתק,  כתחום  יום  מידי  בו  לראות  וממשיך 

ומהנה. סוכן ביטוח הוא מקצוע העתיד".

 

"מציאות סוכני הביטוח הולכת ונהיית רק טובה יותר. להיות סוכן ביטוח אינה 
תמורה כלכלית גרידא, היא מעניקה משמעות ועניין. אני בתחום מזה כ־40 

שנה וממשיך לראות בו תחום מרתק ומהנה. סוכן ביטוח הוא מקצוע העתיד"
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 הציבור מביע אמון בסוכני הביטוח: רוב הציבור 
לא יתנגד לשלם לסוכנים על ניהול תיק פנסיוני

מסקר של מכון פאנלס שנערך עבור "ביטוח ופיננסים" עולה כי הציבור סומך על הסוכנים יותר מאשר 
על הבנקים, בתי ההשקעות או חברות הביטוח ‰ רק 8.8% מאמינים שהאוצר דואג לפנסיות שלהם

מוכנים לשלם לסוכן 
אחד הממצאים המעניינים במחקר מצביע 
על כך, שכ־45% מהציבור בטוחים שיסכימו, 
או חושבים שיסכימו, לשלם לסוכן ביטוח 
ניהול החיסכון הפנסיוני שלהם –  לטובת 
או  יסכימו  שלא  שבטוחים   39% לעומת 
חושבים שלא יסכימו לשלם, ו־16% שאינם 

יודעים אם יסכימו או לא. 
את  תופש  שהציבור  מראה  הזה  "הנתון 
דבר,  לכל  מקצוע  כאנשי  הביטוח  סוכני 
שלהם",  השירותים  עבור  לשלם  ומוכן 
אלטרנטיבה  היום  "אין  ארנון,  אומר 
מקצועית ומוערכת כזאת לסוכני הביטוח 

בתחום החיסכון הפנסיוני".

וכני הביטוח נהנים מאמון הציבור ס
בנושא  אחר  גורם  מכל  יותר 
עולה ממחקר  כך   – פנסיוני  מידע 
ידי  על  שנערך  וביטוח  פנסיה  בנושא  מיוחד 
משיבים   503 השתתפו  במחקר  פאנלס.  מכון 
בגילאי 18 ומעלה, המהווים מדגם מייצג של 
האוכלוסייה היהודית בישראל. מהסקר עולה 
גם כי מרבית הציבור לא מתנגד לשלם לסוכן 

הביטוח עבור ניהול התיק הפנסיוני שלו. 
אריה  ביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא  לדברי 
נוספת  הוכחה  מהווה  זה  נתון  אברמוביץ, 
לכך שהציבור מבין את חשיבותו של החיסכון 
מספק  אינו  הרגולטור  "לצערי,  הטווח.  ארוך 
תשתית מתאימה ליצירת ביטחון כלכלי, ולכן 
איננו יכולים לסמוך על איש פרט לעצמנו – 
יותר כשמדובר  אף  גדולה  ויש לכך חשיבות 
בעתידנו הפיננסי", אומר אברמוביץ, "ניהול 
כספי פנסיה הוא נושא מורכב וסבוך, התחום 
ביטוח  סוכן  של  התערבותו  את  מצריך 
המומחה בתחום הפנסיוני, בעל ראייה ארוכת 

טווח, שביכולתו לייעץ כיצד ניתן למקסם את 
כספינו. העובדה כי כחמישית בלבד מהציבור 
הפנסיונים  חסכונותיו  אחר  מעקב  מבצע 
מדגישה את חשיבותו של סוכן הביטוח בחיי 
הציבור. באחריותנו לדאוג לעתידנו הפיננסי, 
גם אם נדמה לנו שהוא רחוק מהעין. אני קורא 
לעתידו  ראויה  לב  תשומת  להקדיש  לציבור 
ביטוח  סוכן  אצל  לייעוץ  ולפנות  הכלכלי 

המומחה בביטוח פנסיוני".
פנסיוני  לביטוח  הוועדה  יו"ר  ארנון,  יובל 

סומכים על סוכן הביטוח 
 - כ־46%   – מהמשיבים  חצי  כמעט 
אדישים לגבי איזה גוף מספק להם את 
המידע על מצב הפנסיה. עם זאת, מבין 
הביטוח  סוכני  העדפה,  להם  שיש  אלה 
מהמשיבים   23%  - הראשון  במקום 
יותר על סוכן הביטוח, לעומת  סומכים 
בית  על   8.2% הביטוח,  חברת  על   16%

ההשקעות ורק 7.5% על הבנקים.
"סוכני הביטוח מדורגים במקום הראשון 
עליהם סומך הציבור, והבנקים נמצאים 
 ,"... דרשני  אומר  זה   - האחרון  במקום 

מסכם ארנון. 

האם היית מוכן לשלם לסוכן 
ביטוח כדי שיבדוק וינהל עבורך 
את כל החיסכון הפנסיוני שלך?

על מי אתה סומך יותר שיספק 
לך מידע על מצב הפנסיה 

שלך?

22.7 %

16.1 %

7.5 %

45.6 %

8.2 %

סוכן ביטוח

חברת ביטוח

הבנקבית השקעות

כולם בצורה זהה

39.5 %

28.1 %

10.9 %

16.3 %

5.2 %

חושב שכן

לא יודע

בטוח שכן

חושב שלא

בטוח שלא

אברמוביץ: "לצערי הרגולטור 
 לא מספק תשתית ליצירת 
ביטחון כלכלי. ניהול כספי 
פנסיה הוא תחום מורכב, 

המצריך את התערבותו של 
סוכן ביטוח מומחה לתחום" 

תמונה  עולה  כולו  מהמחקר  כי  אומר  בלשכה, 
הטוב,  "במקרה  הציבור  עמדות  של  ברורה 
הפנסיוני  החיסכון  מתנהל  היכן  יודע  האזרח 
יותר  שלו  הביטוח  סוכן  על  סומך  הוא  שלו. 
מוכן  יהיה  וגם  בשוק,  האחרים  השחקנים  מכל 
לשלם לסוכן הביטוח עבור ניהול החיסכון שלו. 

זה נובע מחוסר הידע הגדול בתחום מצד אחד, 
יכולים  אשר  מקצוע  באנשי  מחסור   - ומאידך 
הפנסיוני  החיסכון  בכל  סדר  לאזרח  לעשות 
שלו - וזאת לאחר איבוד האמון בריבון, האוצר 
והממשלה, שאכן הרפורמות שלו יעזרו בתחום 

זה".
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לא יודע

כלל לא

במידה 
בינונית

במידה 
מועטה

במידה 
רבה 

במידה 
רבה מאוד

12.9% 30.2% 29% 7%
1.8%

19%

לא יודעים כמה צברו
הם  כי  השיבו  בסקר  מהנשאלים  בלבד   19%
מנהלים מעקב אחר החיסכון הפנסיוני שלהם, 
גובה  יהיה  ומה  צוברים,  הם  יודעים כמה כסף 

הפנסיה כשיפרשו.
"בערך"  יודעים  שהם  השיבו  נוספים  כ־47% 
יותר   -  34% היתר,  ואילו  צברו,  כסף  כמה 
משליש מהחוסכים - כלל לא יודעים. בפילוח 

בין גברים לנשים, נמצא כי 41% מהנשים כלל 
לא מנהלות מעקב אחר הנושא.

"מהממצא הזה עולה כי כ־80% מהחוסכים לא 
יודעים למעשה מה יש להם בחיסכון הפנסיוני", 
אומר ארנון, "זה רק מוכיח את טענת הלשכה 
שכל אחד מהחוסכים  חייב לקבל יעוץ פנסיוני, 
שבעזרתו יוכל לקבל תמונה מדויקת על מצבו 

במסגרת החיסכון הפנסיוני".

לא מאמינים לאוצר
לנתון  לב  לשים  ישראל  לממשלת  מומלץ 
הבא: רק % 8.8 מהנשאלים בסקר מאמינים 
דואגות  האוצר  משרד  של  שהרפורמות 
לפנסיה שלהם במידה רבה או רבה מאוד – 
ואילו כמחצית מהציבור סבור שהאוצר אינו 

דואג לו או דואג במידה מועטה.
מיני  מכל  מותש  "הציבור  ארנון,  לדברי 
לא  ושהוא  אליו  מדברות  שלא  רפורמות 
כמו  מיידי,  באופן  בכיסו  אותן  מרגיש 
לגבי  שפורסמה  האחרונה  הרפורמה  למשל 
מכרז קרנות הפנסיה להורדת דמי הניהול. 
שהרפורמות  לאוצר  מאמין  לא  הציבור 
ממורכבותן  נובע  וזה  לו,  יועילו  אכן  שלו 
מה  להבינן,  הפשוט  האזרח  של  ומהיכולת 
עוד שגם השחקנים בשוק לא תמיד מבינים 

את הרפורמות ודרך ישומן".

ההפקדות משפיעות
ההפקדות  שגובה  מאמינים  מהמשיבים   23.6%
החודשיות הוא המשפיע ביותר על סכום הפנסיה 
שהכי  שמה  חושבים   12.9% ורק  בעתיד,  שיקבלו 
ישפיע זה איכות ניהול ההשקעות של הגוף המוסדי; 
המשפיעים  הם  הניהול  שדמי  חושבים   13.4%

ביותר; 11.1% חושבים שהריבית במשק.
כלומר,   – נכונות  התשובות  שכל  סבורים   63.5%
גובה  על  ביחד  משפיעים  הללו  הגורמים  כל 

הפנסיה שיקבלו.

האם אתה יודע מה משפיע 
על גובה הפנסיה שלך?

האם אתה יודע כמה כסף צברת 
ומה יהיה גובה הפנסיה שלך?

באיזה מידה אתה חושב 
שהאוצר דואג לפנסיה שלך?

קרן פנסיה עדיפה

מהמחקר עולה גם כי קרן פנסיה נתפסת 
לחיסכון  כעדיפה  הציבור  ידי  על 
וקופת  מנהלים  ביטוח  פני  על  פנסיוני 
גמל - 33% בחרו בה כאפיק המשתלם 
מהמשיבים   36% זאת,  עם  ביותר. 
זהים  המוצרים  שלושת  כי  מאמינים 
באיכותם מבחינת חיסכון לפנסיה. 19% 
ו־11%  המנהלים,  ביטוחי  את  מעדיפים 

את קופות הגמל.
ממיעוט  נובע  זה  נתון  "גם  ארנון: 
הפנסיוני,  בתחום  והמוצרים  השחקנים 
ולמעשה כיום קיים רק מוצר דומיננטי 

אחד - זה של קרנות הפנסיה".

19%

קרן פנסיהקרן פנסיה

קופות גמל
ביטוח מנהלים

כולם בצורה 
אחידה

33.1 %

11.8 %

36.1%

באיזה מוצר פנסיוני עדיף 
לדעתך לחסוך?

46.7%

19.3 %34 %

כן, אני מנהל 
מעקב ויודע 

בדיוק

כן, בערך

לא

08 . 03 . 2016

יובל ארנון: "הציבור סומך על סוכן 
הביטוח שלו, ומוכן לשלם לו עבור 

ניהול החיסכון. זה נובע מחוסר ידע 
ומחסור באנשי מקצוע לאחר איבוד 

האמון בריבון - הממשלה והאוצר" 

 

גובה 
ההפקדות 
החודשיות

דמי 
הניהול

איכות 
ניהול 

ההשקעות 
של הגוף 

ותק המוסדי
בקופה

הריבית 
במשק

כל 
התשובות 

נכונות

63.5%  11.1 %

%

23.6 %13.4 %12.9 %7.5 %



7 | 31 בדצמבר 2015 
האמור אינו מהווה יעוץ או שיווק פנסיוני, המלצה או חוות דעת ואין בו כדי להוות תחליף ליעוץ או שיווק פנסיוני כאמור הניתן על ידי בעל רישיון כדין, 

המתחשב בצרכים ובנתונים המיוחדים של כל אדם.

קרן הפנסיה שדואגת לך כבר היום.
לפרטים נוספים:

03-7552400 | 2000* | או פנה לסוכן הביטוח שלך

מנורה מבטחים
פנסיה וגמל

20
15

שנת 
קרן הפנסיה ל

טוח
בבעלות חברת בי

מנורה מבטחים פנסיה וגמל בע"מ

כשאתה זוכה בפעם החמישית ברציפות,
כנראה שזה לא רק מזל.

תודה למאות אלפי העמיתים שבוחרים בנו שנה אחר שנה כדי להבטיח את עתידם ומאפשרים 
לנו להתאים לכל אחד מהם את תוכנית הפנסיה המיטבית שמגינה עליהם ועל משפחתם.

זו השנה החמישית ברציפות שמנורה מבטחים זוכה בתואר "קרן הפנסיה של השנה"

5



8 | 31 בדצמבר 2015 

שי שדה

שנת   הגיוסים

194 סוכנים צעירים הצטרפו ללשכה ב־2015
בסך הכל הצטרפו ללשכה השנה 312 סוכנים חדשים ‰ הלשכה מונה היום 4,329 סוכני ביטוח 

רונית מורגנשטרן

2015 ל בשנת  גייסה  ביטוח  סוכני  שכת 
הלשכה 312 סוכנים חדשים, כמעט שני 
כיום   .40 לגיל  מתחת  מתוכם  שלישים 
 4,017 לעומת  ביטוח  סוכני   4,329 הלשכה  מונה 

חברים לפני שנה.
ללשכה  שהצטרפו  הצעירים  הסוכנים  "מספר 
תת־הוועדה  יו"ר  שדה,  שי  אומר  השנה",  בולט 
התשובה  "זו  ופיננסים",  ל"ביטוח  סוכנים  לגיוס 
על  השחורות  ולרואי  למשמיצים  שלנו  המוחצת 

עתיד מקצוע סוכן הביטוח".
לדברי שדה, ההצטרפות המאסיבית של סוכנים 
חדש"  "דם  בבחינת  שהם  צעירים 
בלשכה נעשית בשיתוף פעולה 
עם ועדת הצעירים שבלשכה. 
זוכים  הצעירים  הסוכנים 
כמו  מיוחדות,  להטבות 
החבר  בדמי   50% של  הנחה 
ורישום מיוחד לכנס אלמנטאר 
בתי  גם  שכלל  באילת,   2015
מלון מוזלים ואפשרות ללינה של שלושה בחדר. 
"הלשכה עושה כל שביכולתה להקל על הסוכנים 
הצעירים, שקשה להם להיקלט בענף בו העמלות 
ואני  סוכן צעיר,  אני  גם  והתחרות קשה.  יורדות 

יודע שהשרידות קשה", אומר שדה.
לדבריו, מאז מונה אריה אברמוביץ לתפקידו 
כנשיא לשכת סוכני ביטוח, הוחלט בלשכה על 
"אנחנו  לשכה:  חברי  סוכנים   6,000 של  יעד 

בדרך לשם, ועושים זאת בפעילות יומיומית, לה 
שותפים סוכנים בודדים, מנהלי סניפים ומנהלי 
לסטודנטים  במכללות  משווקים  אנחנו  מחוזות. 
ומלווים  לביטוח, קולטים מתמחים ללא רישיון 

אותם  משתפים  הרישיון,  לקבלת  עד  אותם 
גם  הלשכה.  ובפעילויות  מקצועיים  בכנסים 
שלו  את  תורם  לביטוח"  "הטובים  הקמפיין 

במיתוג סוכן הביטוח מחדש", אומר שדה.

תל אביב בראש 
אביב,  תל  היא  השנה  בגיוסים  המובילה  העיר 
בה גויסו 65 סוכנים חדשים, ואחריה חיפה, עם 
כך  סוכנים,   37 גויסו  שבע  בבאר  סוכנים.   59
גם בנס ציונה וברחובות, ובירושלים 42 סוכנים 
חדשים. כיום חברים בלשכה 3,630 סוכני ביטוח, 
כלל  של  הממוצע  הגיל  ביטוח.  סוכנות  ו־699 

סוכני הלשכה עומד על 55. 
מחוז תל אביב הוא הגדול ביותר, ומונה 1,211 
סוכנים בהם 1,042 גברים ו־169 נשים. מחוז חיפה 
והצפון מונה 1,081 סוכנים, בהם 909 גברים ו־171 
 748 בהם  סוכנים,   914 מונה  השרון  מחוז  נשים. 
 144 מונה  שבע  באר  מחוז  נשים.  ו־165  גברים 
ומחוז  סוכנים   390 מונה  ירושלים  מחוז  סוכנים, 

השפלה מונה 151 סוכנים.
יודעים  ואנחנו  מכירות,  אנשי  כולנו  "אנחנו 
שהמכירה הטובה ביותר היא באמצעות 'חבר מביא 

חבר'", מסכם שי שדה, "הביאו חברים ללשכה!".

ˆ תל אביב - 816
ˆ אשדוד אשקלון - 152

ˆ באר שבע - 144
ˆ בני ברק - 40
ˆ השרון - 355

ˆ חדרה - 84
ˆ חולון - בת ים 123

ˆ חיפה - 910
ˆ טבריה - 171

ˆ ירושלים - 390
ˆ נתניה - 168

ˆ פתח תקוה - 307
ˆ ראשון לציון - 286

ˆ רחובות/נס ציונה - 151
ˆ רמת גן/גבעתיים - 232

18.8%

21%

8.2%

1%

5.3%

3.4%6.6%
7%

9%

1.9% 

3.3% 
3.5% 

2.8% 3.9%

3.8%

החברים בלשכת סוכני הביטוח
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ינואר 2016  
1. המודל הצ'יליאני נכנס לתוקף 

וחשבונות  קיימים  בחשבונות  חדשים  כספים 
חדשים של גמל ופנסיה ייכנסו למסלולי חיסכון 
מותאמי גיל. ככל שהגיל צעיר יותר - המסלול 
יכלול אפיקי השקעה עם סיכון גבוה יותר. וככל 
יהיה שמרני  יותר - המסלול  שהמבוטח מבוגר 

יותר.
2. ניוד אוטומטי מקרנות פנסיה לא פעילות 

לקרן פעילה
ניהול  דמי  לגבות  יתחילו  המוסדיים  הגופים 
לא  שכבר  גמל  בקופות  שקל   72 בסך  שנתיים 
מפקידים אליהן, ושיש בהן פחות מ־8,000 שקל. 
ניוד  יתבצע  הניהול האלה,  דמי  כדי לחסוך את 
אוטומטי של כספים מקופות ומקרנות לא פעילות 

לקרן פעילה, אלא אם החוסך יתנגד לכך.
3. איסור על כפל תגמולים בשיווק פנסיוני

להיות  יוכלו  הביטוח  סוכני  מינואר,  החל 
לקבל  דרכים:  משתי  באחת  רק  מתוגמלים 
הפצה  עמלת  או   – מהלקוח  ישירות  תשלומים 
זו  כמו  ההשקעות,  בית  או  המוסדי  מהגוף 
הסוכנים  הפנסיוניים.  היועצים  שמקבלים 
מהגופים  נוסף  עקיף  תגמול  לקבל  יורשו  לא 
גם  מהכנסה  ליהנות  יוכלו  ולא  המוסדיים, 

מהמוסדיים וגם מהלקוח.
כספים באמצעות ממשק מעסיקים  פיזור   .4

אחיד

יחויבו מנהלים, המעסיקים מעל  החל מינואר 
לגופים  אחידה  דיווח  בצורת  עובדים,   100
הפנסיוני  לחיסכון  התשלומים  על  הפנסיוניים 
בלבד  דיגיטליים  באמצעים  עובדיהם,  של 
חוזר  בהיזון  בקרה  כולל  אחיד,  במבנה  ובקובץ 

מהגוף המוסדי.

פברואר 2016
1. תיקון 12 נכנס לתוקף 

מעסיק  כי  קובע  הגמל  קופות  לחוק  התיקון 
סוג  לבין  ההפקדה  בין שיעור  לקשור  יוכל  לא 
מסוים של קופה. המשמעות לכאורה היא שעל 
רבים להעלות את שיעורי ההפקדות  מעסיקים 
הגבוה  ההפקדה  לשיעור  בהתאם  הפנסיוניות 
הפנסיוניים  למוצרים  שנקבע  השיעורים  מבין 

השונים, במסגרת הסכם העבודה של העובד.
2. ביטוח בריאות אחיד

בתחום  אחידה  פוליסה  להחלת  הרפורמה 
ביטוחי הבריאות בכל הקשור לניתוחים פרטיים 
חולים  קופות  לחברי  סיעודיים  ולביטוחים 

נכנסת לתוקף. 
הביטוח  סוכן  את  לבחור  יוכל  העובד   .3

בחיסכון לפנסיה 
תלוש  באמצעות  לפנסיה  החוסכים  עובדים 
הביטוח  סוכן  את  לבחור  יוכלו  שלהם  השכר 
כבולים  עוד  יהיו  ולא  שלהם,  בחיסכון  שיטפל 
לסוכן של המעסיק. בנוסף, העובד יוכל לפנות 

על  מענה  לאחר  ויטופל  המוסדי  לגוף  ישירות 
מספר שאלות מכוונות.

4. עובד עצמאי
עובד יוכל להצטרף לתוכנית פנסיונית באופן 
עצמאי, ללא לווי של סוכן ביטוח, יועץ ביטוח 

או משווק פנסיוני.

אפריל 2016
חידוש  על  1. חובת תיעוד אישור המבוטח 

הביטוח 
חוזר חידוש ביטוח אשר נכנס לתוקפו באפריל 
2015 יכלול ממועד זה את חובת תיעוד אישורו 
זה  מתאריך  הביטוח.  חידוש  על  מבוטח  של 
תרשומת פנימית אינה קבילה כתיעוד, ויש לקבל 
מייל / פקס / הקלטה של המבוטח המאשר חידוש 

פוליסה, ועל הסוכנים לעמוד בהוראות התיעוד.

יולי 2016
1. דיווח מעסיקים מתרחב

האחיד באמצעות  הדיווח  הוראות  מיולי,  החל 
עבור  גם  לתוקף  נכנס  אחיד  מעסיקים  ממשק 

מנהלים המעסיקים מעל 50 עובדים
2. כתבי שירות

זה עתה, צפוי  חוזר כתבי השרות, שהתפרסם 
לוודא  הביטוח  סוכני  ועל   – לתוקף  להיכנס 
שכל כתבי השירות אשר ימכרו מחוץ לפוליסה 

עומדים בהוראות החוזר.

הרפורמות של השנה החדשה
 בחודשים הקרובים ייכנסו לתוקפם שורה של הוראות חדשות, שישפיעו 

על עבודת הסוכן ‰ להלן עיקרי החדשות

b8
3

8
1

/1
0

8
9

1

מידע על תיק הלקוח שלך בהראל ■
פירוט הפוליסות והכיסויים בביטוחי אלמנטרי פרט ועסקי ■
אפשרות לצרף מסמכים סרוקים לתיק הפוליסה ■
גישה קלה ומהירה לתיק הלקוח ■
ממשק אינטרנטי ידידותי וקל לתפעול ■

חדש במכלול שלי -
תמונת לקוח אלמנטרי

תמונת לקוח אלמנטרי
עבורך, לשירות לקוחותיך.

לפתוח  יומנים
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מבט  קדימה

מה מצפה לנו ב־2016?
 עם פתיחת השנה החדשה, שאלנו את ראשי הלשכה ובכירי 

 בתי ההשקעות וחברות הביטוח על התחזיות והאתגרים 
שלהם לשנה הקרובה

אלדד תמיר, נשיא ומנכ"ל בית ההשקעות 
תמיר פישמן: "עליית הריבית הראשונה בארצות 

הברית מאז 2006 תביא לכך שנתחיל לראות מגמה 
של עליית מחירים השנה. לכן אנחנו מכניסים 

לתיקים קצת הגנה על אינפלציה. אנחנו מאמינים 
שמחירי הסחורות הנמוכים, כולל הנפט, הם הזדמנות 

וממליצים להיות חשופים אליהם. בארץ תהיה 
ירידה במחירי דירות יוקרה ועליית מחירים בדירות 

הזולות. מניות חברות הביטוח ייפגעו מהרגולציה".

ליאור רוזנפלד, יו"ר מחוז 
הצפון בלשכה: "גם בשנה הבאה מעמד 

סוכן הביטוח ייקבע על ידינו בלבד וכפי 
שאני חוזר ואומר מעל כל במה - גורלנו נתון 
בידינו. סוכני הביטוח חייבים להתרגל לגבות 
דמי טיפול היכן שמותר, להיות עירניים ולא 

לאפשר מכירה ישירה למבוטחיהם, לדווח 
ללשכה על כל ביצוע של מכירה ישירה 

כזאת, להתעדכן ולשמור 
על רמה מקצועית גבוהה 

ולשדר למבוטחים שהתחרות 
היא לא על המחיר לבדו. 

מקצועיות, ידע ושרות 
שווים כסף. וחשוב גם 

לזכור, ולהזכיר לחברות 
הביטוח, שאנחנו 

אלו שמביאים 
את הפרנסה".

יפת בקשי, יו"ר מחוז דרום: "ימים 
קשים עוברים על העוסקים 

בשיווק פנסיוני. הרגולציה 
מכבידה בצורה שהופכת 

את העבודה לקשה, 
מסובכת ומסוכנת )למי 

שלא עומד בדרישות 
הרגולטור(, אבל כמו 

בכל קושי יש תקווה... מי 
שיעבוד מקצועית ובאמצעים 

טכנולוגיים מתקדמים, בהתמדה 
ובחריצות, יגיע להישגים והיקפים שלא היו 
אפשריים בעבר. היום, להבדיל מהעבר, אין 
מקום לאנשי מקצוע בינוניים - והיום אנו 

חשים בשינוי יחס החברה ומכובדות לעוסקים 
בענף. כשהגלים מתגברים החזקים מתגלים 
- רק מקצוענים, חרוצים וטובים יהיו בענף 

הפנסיוני, וסוכנים אלה יתגאו במקצועם".

אלכס זבז'ינסקי, 
הכלכלן הראשי של 

 מיטב דש: 
"אנו צופים המשך שיפור 

בכלכלות המפותחות. הבנק 
המרכזי האמריקני צפוי להמשיך 
ולהעלות את הריבית אבל בקצב 

איטי בלבד. בינתיים, שאר 
העולם לא מצטרף אליו וממשיך 
לשמור על ריבית נמוכה, כולל 
בישראל. הצרכנים בכל העולם 
ימשיכו ליהנות מהוזלת עלויות 
בזכות ירידה במחירי הסחורות 

ובפרט הדלק. הסיכונים העיקרים 
לכלכלה העולמית נובעים מהמשך 
האטה במשק הסיני. כמו כן, בועת 

האשראי בשוק האג"ח בדירוג נמוך 
בארה"ב מתחילה "להוציא אוויר". 

אם זה יקרה מהר מדי ונראה ששוק 
זה נכנס לקיפאון, המשבר יכול 
להתפשט לסקטורים האחרים".

חגי בדש, מנכ"ל פסגות: "אנו מעריכים כי ב־2016 נמשיך לראות 
מגמה של הסטת כספים לשווקים הפיננסים בכלל, ולניהול השקעות אקטיבי 

בפרט. מפת הסיכונים הגלובאלית מחייבת סלקטיביות רבה בבחירת 
המדינות, הסקטורים והניירות הספציפיים בהם משקיעים, וזאת על מנת 

להשיג תשואה עודפת. הצמיחה הגלובאלית המתונה ממשיכה ללחוץ את 
האינפלציה למטה, זאת בנוסף למחירי הסחורות שירדו בשיעור חד בשנים 

האחרונות. בישראל, לחצים אלו מלווים גם ברפורמות ממשלתיות 
להוזלת יוקר המחייה, אשר צפויות להותיר את האינפלציה ברמה 

נמוכה גם לאורך מרבית 2016. לאור כל אלו אנו צופים כי גם 
סביבת הריבית תמשיך להיות נמוכה ברוב מדינות העולם".

דניאל קסלמן, יו"ר מחוז 
השרון: "מעמדו המקצועי של הסוכן 

בתקופה האחרונה  התחזק, אך הוא 
יהיה חייב להיות יותר טכנולוגי. הסוכן 

יהפוך לסוכן פיננסי משפחתי אשר ידאג 
לנושאים כמו חיסכון, אשראי, ביטוח 

וכו'. יחד עם יושבי ראש 4 הסניפים של 
מחוז השרון נמשיך לקיים פעילויות 

משותפות ואיכותיות, עם דגש מיוחד 
על מקצוענות הסוכן ועם שאיפה לגייס 

ולצרף סוכני ביטוח חדשים ללשכה".

גר
רנ

י ז
רמ

ם: 
לו

צי
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מבט  קדימה

 עפר קליין, ראש אגף 
כלכלה ומחקר בהראל 

ביטוח ופיננסים: "הממשלה 
הודיעה על הפחתת מחירי התחבורה 

הציבורית והמים, ובעקבות זאת הפחתנו 
את תחזית האינפלציה שלנו ל־12 

החודשים הקרובים ל־0.5%. להערכתנו, 
במהלך 2016 הממשלה תהיה פחות 

אקטיבית בהורדת מחירים, זאת על רקע 
הכמות והעלויות הגבוהות של הרפורמות 

השנה – ביניהם הורדת המע"מ, הורדת 
האגרה, הורדת מס החברות, 

הורדת מחירי הביטוח, 
הורדת מחירי החשמל 
והמים, הורדת מחירי 
התחבורה הציבורית". 

 עמוס גואטה, יו"ר מחוז 
תל אביב: "אין ספק שהחלטותיה 

המפלות של המפקחת על הביטוח כלפי 
ציבור סוכני הביטוח,  אין בהן כדי לתרום 

דבר וחצי דבר לטובת המבוטחים, כי אם 
להפך. אני בטוח שהלשכה תשכיל כפי 

שעשתה עד כה להיאבק נחרצות במגמה 
הזאת. סוכני הביטוח עם הפנים לקראת 

שנת 2016 צריכים להשתלב בטכנולוגיות 
העדכניות ביותר כדי להמשיך ולייעל 
את עבודתם ולהוביל את ענף הביטוח 

לטובת ציבור המבוטחים 
שממשיך ונותן את 

אמונו בסוכנים".

אודי הוד, יו"ר מחוז 
השפלה: "ידוע שענף הביטוח עבר 

ועובר שינויים טכנולוגיים, ואולם, 
בשורה התחתונה - הסוכן המקצועי 

ימוצב תדמיתית גבוה יותר. זאת 
לאור ההקלה במתן 'שירות מותאם 

מציאות' ללקוחותיו, ואף לקבלת שכר 
טרחה. הסוכן יצטרך להסתגל למרקם 

השירות החדש, שנוצר לטובתו 
ולטובת לקוחותיו והענף בכללותו".
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משה כחלון

חדשות  הביטוח

על ש והממונה  כחלון  משה  האוצר,  ר 
דורית  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק 
שתוביל  רפורמה  על  הכריזו  סלינגר, 
בשוק  התחרות  ולהגברת  הניהול  דמי  להוזלת 
משני  מורכבת  הרפורמה  הפנסיוני.  החיסכון 
הזולה  הפנסיה  קרן  את  תבחר  המדינה   – נדבכים 

ביותר, ותאפשר למעסיקים לבחור בקרן אחרת 
בכפוף לביצוע הליך תחרותי.

במסגרת הרפורמה יתבצע הליך תחרותי 
גוף  ייבחר  שבמסגרתו  הקרנות,  בין 
הנמוכים  הניהול  דמי  את  יציע  אשר 
הפנסיה  כקרן  יוגדר  זה  גוף  ביותר. 

במהלך  שנים.   3 של  לתקופה  הנבחרת 
שלא  עובדים  זו  לקרן  יצורפו  התקופה, 

בחרו במוצר פנסיוני מסוים, אלא אם השיג 
עובדים  אחר.  פנסיוני  הסדר  מעסיקם  להם 

המצטרפים לקרן יהיו זכאים להטבה בדמי ניהול 
הצטרפותם.  ממועד  שנים   5 של  תקופה  למשך 
לשוק,  חדשים  שחקנים  כניסת  לאפשר  במטרה 
הנשלט כיום על ידי 5 קרנות בלבד, יינתן יתרון 

לגופים המנהלים קרנות עם נתח קטן מ־5%.

הליך תחרותי
לקרן  עובדיו  את  לצרף  שלא  יבחר  המעסיק  אם 
שנבחרה בהליך שערכה המדינה, יהיה עליו לבצע 
הליך תחרותי לבחירת קרן פנסיה לעובדיו. ההליך 
החיסכון  בשוק  הגופים  לכל  מבטיח  התחרותי 
הפנסיוני הזדמנות שווה לזכות, בהתאם 
ניהול  דמי  הכוללים  לקריטריונים 
נמוכים, תשואה גבוהה ושירות איכותי. 
השקיפות  את  יגביר  התחרותי  ההליך 

ויצמצם ניגודי עניינים אפשריים.
עובדים  אלפי  "מאות  סלינגר,  לדברי 
במשק משלמים כיום דמי ניהול מקסימליים 
רוב  מהתגמולים.  ו־6%  מהצבירה   0.5%  -
יכולת  ולכן  מאוגדים,  אינם  האלו  העובדים 
המיקוח שלהם נמוכה.  הרפורמה מיועדת לעובדים 
אשר לא עומד לרשותם כוח המיקוח הדרוש לצורך 

הוזלת דמי הניהול".
שר האוצר, משה כחלון אמר עם הכרזת הרפורמה 

כי "צעד אחר צעד אנחנו מבצעים פעולות להוזלת 
הפנסיוני.  בשוק  התחרות  ולהגברת  הניהול  דמי 
עובדים רבים משלמים עדיין דמי ניהול גבוהים מדי 
ובעזרת הרפורמה הזו נקטין במידה משמעותית את 

רמת הפגיעה בחיסכון הפנסיוני שלהם".
יובל ארנון, יו"ר הועדה לביטוח פנסיוני מתח ביקורת 
על הרפורמה: "היה פשוט יותר לקבוע הורדת של 
דמי הניהול מ־6% מההפקדה ו־0.5% מהצבירה ל־3% 
ו־0.3% למשל, כפי שמובילה ח"כ מיכל בירן. אנחנו 
תמכנו בכך בחוק ההסדרים. בביטוחי מנהלים תוך 
3־4 שנים הייתה ירידה של 25% מהתקרה של דמי 
וזה היה פותר את הבעיה. אבל לפי החוזר  הניהול 
לכאורה  המקופחים  לעובדים  לגרום  צריך  החדש, 
הזוכה. אף  ולעבור לקרן  לעשות פעולה אקטיבית 
היו  אם  זאת.  לעשות  ידעו  שהם  מבטיח  לא  אחד 
היו  הניהול במכה אחת  דמי  להוריד את  מחליטים 
מיישרים את השוק ואז הייתה מתחילה התחרות בין 
יש בעיה עם אוכלוסייה לא  החברות. למה לסבך? 
מאוגדת? אז שחברי הכנסת יוציאו חוק שיוריד את 

דמי הניהול ויהיה לזה רוב גדול".

כי מ אמר  שפירא  יוסף  המדינה  בקר 
הסיעודיים  הביטוחים  נושא  את  יחקור 
בעדיפות  אותו  וישים  הקולקטיביים 
דיון  בסיום  הדברים  את  אמר  המבקר  עליונה. 
ביקורת  לענייני  בוועדה  זה  בנושא  שהתקיים 
המדינה שבראשות ח"כ קארין אלהרר. הדיון עסק 
זו  בסוגיה  דעת  חוות  להמציא  מהמבקר  בבקשה 
לוועדה. המבקר הוסיף כי לנושא יש גם היבטים 
תביעות  יהיו  אם  יתפלא  לא  וכי  משפטיים, 
חוות  שבעקבות  היא  ההערכה  בעניין.  ייצוגיות 
תדרוש  קצר,  זמן  בתוך  הצפויה  המבקר,  דעת 

הוועדה לביקורת המדינה הקמת ועדת חקירה.
איציק שמולי,  ח"כ  לבקשת  נערך  בוועדה  הדיון 
לאחר ששר האוצר משה כחלון דחה ל־1 בינואר 
2017 את האיסור על מכירת ביטוחים סיעודיים 
קבוצתיים חדשים. בכך למעשה השאיר שר האוצר 
ממשיכות  הביטוח  כשחברות  כנו,  על  המצב  את 
לבטל פוליסות סיעודיות של מבוטחים המוצאים 

עצמם ללא כיסוי ביטוחי, למרות ששילמו עשרות 
ומאות אלפי שקלים במשך עשרות שנים.

"קופות החולים לא ישתפו פעולה"
בדיון הפתיעה את חברי הכנסת המפקחת על קופות 
רויטל טופר, כשאמרה  החולים במשרד הבריאות, 
שהמשרד מתנגד למתווה של סלינגר, שהודיעה על 
השקת ביטוח סיעוד אחיד דרך קופות החולים אליו 
אלף  כ־70  בריאות,  הצהרת  ללא  להצטרף,  יוכלו 
מבוטחי קולקטיביים מעל גיל 60. "הכנסת עשרות 
יחסית  גבוה  סיכון  בעלי  חדשים  מבוטחים  אלפי 
בשל גילם, ייקר בעשרות אחוזים את הפוליסה לכל 
אני לא אתן שקופות  החולים.  בקופות  המבוטחים 
אמרה  הזה",  המהלך  עם  פעולה  ישתפו  החולים 

טופר.
ההסתדרות  את  האשימה  אלהרר  הוועדה  יו"ר 
שנאבקה לאחרונה ואיימה בהשבתה עקב שערוריית 
הביטוחים הסיעודיים הקולקטיביים בטענה כי "גם 

את  הזהירה  כשלא  למחדל,  יד  נתנה  ההסתדרות 
העובדים שלא להצטרף לביטוחים האלה". 

הסיעודי  הביטוח  פוליסת  את  כינה  שמולי  ח"כ 
הקולקטיבי "פוליסת זבל", משום שהיא מאפשרת 
גם  שנים  ל־5  אחת  אותה  לבטל  הביטוח  לחברת 
הביטוח  "הונאת  אם המבוטח שילם כבר 20 שנה: 
כאן  שהייתה  גדולה  הכי  ההונאה  היא  הסיעודי 
והמדינה שותפה לפשע. 150 אלף מבוטחים נזרקו 

כמו כלבים לרחוב".  

אלפים במצב סיעודי ללא ביטוח
לדברי דב ברומר, מומחה לתכניות סיעוד ובריאות, 
"כולם מדברים על המחדל של הביטוח הקולקטיבי, 
אבל לא מדברים על כך שאלפי נפלטים מהביטוח 
הסיעודי הקולקטיבי כבר נפלו למצב סיעודי ואין מי 
שדואג להם – לא ההסתדרות, לא הארגונים שעבדו 
בהם, לא חברות הביטוח ולא המפקחת על הביטוח".

רונית מורגנשטרן

רפורמה בשוק הפנסיה להוזלת דמי 
הניהול: "נקטין את הפגיעה בפנסיה"

משרד האוצר הכריז על הרפורמה החדשה, במסגרתה יבחר אגף שוק ההון את קרן הפנסיה הזולה 
ביותר לטובת העובדים הבלתי מאוגדים ‰ בהליך התחרותי יינתן יתרון לגופים פנסיוניים קטנים 

רונית מורגנשטרן

מבקר המדינה יחקור את מחדל 
הביטוחים הסיעודיים הקולקטיביים
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לפני  סיום

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

דרושים

דרושה עובדת עם נסיון בביטוח חיים / מנהלים 
/ בריאות בפתח תקוה אפשרי חצי משרה
ilan@ungar-ins.co.il :קורות חיים למייל

ביטוח  בסוכנות  מפוארים  חדרים  להשכרה 
ומאובזרים-  מרוהטים  החדרים  שמש.  בבית 

כסא, שולחן, חשמל, אינטרנט ומים
לא כולל טלפון וארנונה.

לפרטים: מוני,0505619777 ובמייל
moni@argus-finance.com

לסוכנות ביטוח ותיקה דרוש/ה חתמת באלמנטרי 
עים נסיון משרה מלאה בחיפה אור־גד סוכנות 

 לביטוח להפנות קורות חיים למייל 
zvigadi.orgad@gmail.com

משרה  לחצי  אלמנטרי  ביטוח  פקידת  דרושה 
)שעות גמישות(, עם נסיון בעבודה מול חברות 
ביטוח ולקוחות. לסוכן ביטוח ברמת גן. קו"ח נא 

לשלוח לפקס: 03-7521556.”

ביטוח  רפרנטית  דרושה  בפ"ת  ביטוח  למשרד 
שנים   3 של  ניסיון  עם  ופנסיה  ובריאות  חיים 
שיווק   , ותביעות  שינויים  בהפקה  ידע  לפחות 

יתרון בונוסים גבוהים למתאימים 
lliran@yeadim-bit.co.il קו"ח למייל

ובניית  פיננסי  בתכנון  המתמחה  לחברה 
אמיד  עסקי  לקהל  ייחודיים  ביטוח  פתרונות 
המשרה  טלפוניות.  מכירות  מומחה/ית  נדרש 
תפעולית  בעבודה  משולבת  להיות  יכולה 
מביתו  להתבצע  אמור  המשרה  ביצוע  חלקית. 
מלאה  תפעולית  תמיכה  עם  המועמד  של 
מטעם החברה. קיימת אופציה למשרה חלקית 
גבוהות+  עמלות   + גבוה  בסיס  שכר  מלאה.  או 

אפשרויות קידום למתאים / מתאימה .
דרישות התפקיד:

• יכולת מוכחת במכירות טלפוניות
• ידע בתחום הביטוח / הפיננסיים – יתרון

בפרט  מחשובית,  בסביבה  גבוהה  שליטה   •
בסביבת אקסל - חובה

• יחסי אנוש מצוינים
•יכולת ניהול שיחה עם רקע עסקי

חוסן נפשי – חובה.
ilan@ivry.co.il

לסוכנות ביטוח ותיקה דרוש/ה חתמת 
באלמנטרי עם ניסיון. משרה מלאה  בחיפה

אור - גד סוכנות לביטוח. להפנות קורות חיים
zvigadi.orgad@gmail.com למייל

לסוכנות ביטוח בפתח תקוה, דרוש/ה חתם/ת 
עסקים, בעלת ניסיון של 5 שנים לפחות. חובה 
ידע מקצועי מוכח בתחומי DO, הנדסי, קבלנים 

עסקים גדולים וכד' תנאים טובים למתאימים.
jobs@avivit.co.il :קורות חיים למייל

לסוכנות ביטוח בראשון לציון דרוש/ה פקיד/ה
ביטוח אלמנטרי וחיים למשרה חלקית קורות 

Haimedri22@012.net.il .חיים למייל

לסוכנות ביטוח בראשון לציון דרוש/ה מנהח"ש 
למשרה  וחיים  אלמנטרי  בביטוח  ידע  עם 

חלקית קורות חיים למייל.
Haimedri22@012.net.il

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח 

 למעוניינים לרכוש תיקי ביטוח פרטים :  
dani@gsr.co.il גשר מיזוגים, רכישות והשקעות

גשר מיזוגים, רכישות והשקעות
סוכנות לביטוח ותיקה ומנוסה, מעוניינת בניהול 

תיקי ביטוח )אלמנטרי וחיים( + אפשרות להמשך 
תעסוקה במשרד. תנאים מצויינים. סודיות 

itsik@newafikim.co.il :מובטחת. לפרטים

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

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

סוכנות "מרום לגיל הזהב בע"מ" רוכשת תיקי 
ביטוח מסוכנים המעוניינים לפרוש. תהליך 

הפרישה והרכישה מותאמים לצרכי הסוכן. נא 
לפנות לנורית בטלפון: 2366666 - 073

למכירה תיק ביטוח איכותי בת"א. גשר מיזוגים, 
dani@gsr.co.il  :רכישות והשקעות. לפרטים

שכירות משנה
בסוכנות ביטוח בפתח תקווה משרד/ים לסוכן 
שכלולות  הנלווה  הציוד  כל  עם  מרוהט/ים, 
ביטוח,  לחברות  חיבור  רשת,  )תשתית  במחיר 
, חדר ישיבות, חשמל, ארנונה,  הקלטת שיחות, 

מים, ניקיון, חדר ישיבות מאובזר ועוד(.
ziv@avivit.co.il :לפרטים: מ

להשכרה 2 חדרי משרד מפוארים 
בסוכנות ביטוח ותיקה וגדולה בירושלים 

במרכז העיר ,כולל שירותי משרד .
 לפרטים: יעקב טל 0507396364  

yaakov@av-y.co.il

להשכרה חדרי משרדים בסוכנות 
ביטוח בפתח תקווה. החדרים מרוהטים 
ומאובזרים- כסא, שולחן, טלפון. המחיר 

פיקס – כולל חשמל, ארנונה ומים. 
לפרטים: מאיר, 2248252- 052 ובמייל 

meir@ofir-insurance.co.il

להשכרה משרד המותאם לסוכן בטוח
חדר מנהל + 3 עמדות ברחוב הסיבים קריית 

מטלון משרד חדש ומפואר כולל מטבח גדול 
ושרותים לפרטים לפנות ליגאל בטלפון:  

054 - 2992299

סוכנות בטוח מאיזור המרכז מעוניינת 
לרכוש תיקי בטוח חיים ואלמנטרי.

הסוכנות קיימת 26 שנה ויש בה דור המשך.
הסוכנות עובדת עם כל חברות הבטוח.

סודיות מובטחת. נא ליצור קשר למייל: 
ron@peri-israel.co.il

 לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו 
של רפי רוזנפלד על פטירתו של אביו

חיים רוזנפלד ז"ל
שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערה של משפחת בן אריה 

על פטירתו של חבר הלשכה

 אילן 
בן אריה ז"ל

שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערה של משפחת תמרי על 
פטירתו של יו״ר mdrt לשעבר

 יואל 
תמרי ז"ל

מאבני היסוד של ענף הביטוח

שלא תדעו עוד צער

לשכת סוכני ביטוח משתתפת 
בצערו של מ״מ נשיא הלשכה 
אורי צפריר על פטירת אחיו

בנימין 
צפריר ז"ל

שלא תדעו עוד צער
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