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מהדורה מיוחדת 
לסיכום ועידת עדיף ה-12

הוועידה ה-12
17-16 בדצמבר 2012, לאונרדו סיטי טאואר, רמת גן

שוק פנסיוני בנקודת מפנה

תודה!
ל-1,180 המשתתפים, למרצים, 

למנחים ולנותני החסויות על 
תרומתם להצלחת הוועידה

האוצר,  בכירי  בהם  הענף  ראשי 

של  ויו"רים  מנכ"לי  העסקי,  והמגזר 

הפיננסיים  והגופים  הביטוח  חברות 

בערב  השתפו  ואקדמיה,  רוח  ואנשי 

יריית  את  שסימן  המסורתי  הגאלה 

הפתיחה של ועידת עדיף ה-12. 

הערב התקיים בסימן הוקרה ומצוינות 

ללוי  הוקרה  טקס  נערך  ובמסגרתו 

איילון  קבוצת  ונשיא  מייסד  רחמני, 

ביטוח. שיאו של הערב היה בהכרזה 

על  נבחרי השנה בענף לשנת 2012. 

עופר נוריאל, העורך הראשי של עדיף, 

הצפויות  למגמות  בדבריו  התייחס 

מצויים  אנו  כי  וציין  ב-2013  בענף 

משחק  כללי  עם  עידן  של  בפתחו 

ומוצרים  שחקנים  שיביא  חדשים 

שבפתח  המסלקה  "השקת  חדשים. 

לשוק  הפתיחה  יריית  את  תסמן 

מחממים  כולם  והשחקנים  החדש, 

מנועים לקראת יום זה.

שונים:  שווקים  שני  יתקיימו  בקרוב 

ציבור  את  המשרת  החיסכון,  שוק 

ושוק  פרישה,  גיל  עד  חוסכים 

ציבור  את  המשרת  הקצבאות, 

הגמלאים .

ועידת עדיף ה-12: כללי משחק חדשים בשוק הפנסיוני 
ערב ועידת עדיף  עמד בסימן הוקרה ללוי רחמני, מייסד ונשיא קבוצת איילון ביטוח | שיאו של הערב – טקס 

נבחרי השנה המסורתי | ראשי הענף לקחו חלק ביום הדיונים במרכזו, השוק הפנסיוני החדש והמגמות הצפויות

מוקירים את המצטיינים

להיות  הופכת  הפנסיה  שקרן  ההבנה 

את  תביא  הבסיסי,  החיסכון  רובד 

את  לבצע  המרכזיים  הפעילים 

את  וְלמנף  הנדרשות  ההתאמות 

פעילותם.

חברות הביטוח ישיקו מוצרי השלמה 

בקרנות  יתחרו  הגמל  גופי  לפנסיה, 

לקדמת  ישובו  הבנקים  הפנסיה, 

הביטוח  וסוכני  הפנסיונית,  הבמה 

מוצרי  בזכות  מעמדם  את  יבססו 

הפרט."

שר  באירוע:  שנכחו  המשתתפים  בין 

מאיר  הרב  שטייניץ,  יובל  האוצר, 

אייל  פסגות;  מנכ"ל  בדש,  חגי  לאו; 

שלמה  הפניקס;  מנכ"ל  לפידות, 

אליהו, מגדל אליהו; מוטי רוזן, מנכ"ל 

אלי אלעזרא,  מנורה מבטחים ביטוח, 

יו"ר דירקטוריון והבעלים של הכשרה; 

אביגדור קפלן, יו"ר כלל ביטוח; פרופ' 

מנורה  יו"ר  קלמן,  ארי  כהנא;  יהודה 

נשואה  מנכ"ל  מנחם,  יורם  מבטחים; 

איגוד קופות הגמל;  ויו"ר  ופנסיה  גמל 

אייל  מגדל;  למנכ"ל  משנה  יניב,  גיל 

הסדרים  ניהול  דוידוף  מנכ"ל  גורן, 

מנכ"ל  אלישקוב,  אתי  פנסיוניים;  

הכשרה; מאיר שביט, לשעבר המפקח 

 ;MDRT יו"ר  מסחרי,  רם  ביטוח;  על 

מגדל,  למנכ"ל  משנה  יוגב,  אריק 

ישראל;  אייפקס  יו"ר  כהן,   זהבית 

ביטוח;   הראל  מנכ"ל  סיבוני,  מישל 

מנורה  מנכ"ל  אסייאג,   בן  יהודה 

יו"ר  חן,  אבן  זאב  פנסיה;   מבטחים 

שיזף,  בני  הביטוח;  חברות  התאחדות 

תחום  ומנהל  הפניקס  למנכ"ל  משנה 

חיסכון ארוך טווח ועוד רבים נוספים. 

את הערב הנחה עידן גרינבאום.

הדיונים  יום  התקיים  למחרת 

באירועי  הענף.  בכירי  בהשתתפות 

הוועידה השתתפו מעל 1,180 איש.

עסקת מגדל אליהו – המהלך האסטרטגי של השנה

שלומית יהב, מנחת יום הדיוניםעידן גרינבאום, מנחה הערב

מפעל חיים ללוי רחמני
ניתן  חיים  מפעל  על  הוקרה  טקס 

מייסד  רחמני,  ללוי  הוועידה  בערב 

רחמני  ביטוח.  איילון  קבוצת  ונשיא 

תרומתו  על  זה  הוקרה  לפרס  זכה 

הביטוח  לעולם  השנים  ארוכת 

עולם  לתוך  שגדל  רחמני,  הישראלי. 

שותף  היה  אביו,  עסק  בו  הביטוח 

המעבר  את  שליווה  דרך  ופורץ  פעיל 

של שוק הביטוח הישראלי מידיים של 

חברות ביטוח זרות לידיים ישראליות. 

במסגרת הערב הוקרן סרטון המתאר 

את דרכו של רחמני ואת פועלו בענף.

לאו,  ישראל  הרב  בירכו  רחמני  את 

איש  יפו;  אביב  לתל  הראשי  הרב 

הביטוח שלמה אליהו; אודי כץ, נשיא 

נוריאל,  ועופר  הביטוח  סוכני  לשכת 

לו מזכרת  עורך ראשי עדיף, שהעניק 

העיר  של  בדמותה  כסף  תחריט  של 

ירושלים. 

תודה  דברי  הערב  חתן  נשא  בהמשך 

מרגשים וזכה לתשואות הקהל. 
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כמיטב המסורת, הוכרזו בערב נבחרי 

ארוך  והחיסכון  הביטוח  בענף  השנה 

עלו  המאושרים  והזוכים  הטווח, 

ההוקרה  מגני  לקבלת  לבמה  נרגשים 

ונשאו דברי תודה.

את התואר הנכסף קבוצת הביטוח של 

השנה קטפה חברת הראל, שזכתה זו 

השנה השנייה ברציפות.

 2012 לשנת  האסטרטגי  המהלך 

שלמה  נזקף לזכותו של איש הביטוח 

הענק  עסקת  על  החתום  אליהו, 

לרכישת מגדל חברה לביטוח.

בבעלות  השנה,  של  הפנסיה  קרן 

מבטחים  מנורה  היא  ביטוח,  חברת 

פנסיה. 

השנה,  של  הפנסיה  קרן  התואר 

בבעלות בית השקעות, ניתן לפסגות.

זכה  השנה  של  הגמל  גוף  בקטגוריית 

מוצר  בקטגוריית  שחם.  אלטשולר 

את  שהשיקה  מגדל,'  זכתה  השנה 

'מגדלור לפרישה'.

במערך  כמוביל  נבחר  דיסקונט  בנק 

הוכרזו נבחרי השנה של 
ענף הביטוח והחיסכון 

ארוך הטווח: הראל 
קבוצת הביטוח המובילה

הייעוץ הפנסיוני הבנקאי לשנת 2012.

של  הביטוח  כחברת  נבחרה  הכשרה 

הביטוח  חברות  בקטגוריות  השנה 

הבינוניות.

על המהלך השיווקי של 2012 חתומה 

שהשיקה  הפניקס,  הביטוח  חברת 

 fnx4u מוקד  את  סוכניה  לטובת 

במטרה להגדיל את תפוקת המכירות.

בשתי  נערך  השנה  סוכנויות  דירוג 

הסוכן  בית  בקטגוריית  קטגוריות: 

יונט - רשת סוכנים וסוכנויות.  זכתה 

ניהול  בקטגוריית  זכתה  לידרים  אגם 

ההסדרים הפנסיונים.

התשיעית  השנה  זו  נבחרו,  הזוכים 

ברציפות, על ידי קוראי עדיף ועיתונאי 

הכלכלה והפיננסים.

נתונים  על  התבססה  הבחירה 

מהחברות  שהתקבלו  איכותיים 

מידע  בסיס  על  כמותיים,  ונתונים 

ניתחה  אותם  לציבור,  המפורסם 

והייעוץ  החשבון  ראיית  פירמת 

Deloitte בריטמן אלמגור זהר. 

ניהול הסדרים פנסיונים ופיננסים מקב’ הפניקס

קבוצת אגם לידרים נבחרה 

כסוכנות הביטוח 
לניהול הסדרים פנסיונים 

הטובה ביותר
לשנת 2012

מחוייבים להמשיך ולהוביל
את ניהול ההסדרים הפנסיונים

והפיננסים בישראל.

תודה

תודה

מקרב לב לשותפים להצלחה
למנהלי ועובדי החברה וחברות הבת, 

אשר הצטיינות זאת הושגה הודות 
לעבודתם המקצועית,

המסורה והבלתי מתפשרת.

לעשרות אלפי המבוטחים
ואלפי המעסיקים על האמון בחברה.

על ידי עיתונאי הכלכלה והפיננסים 
ועיתון
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שוק  על  הממונה  שריג,  עודד  פרופ' 
את  תיאר  וחיסכון,  ביטוח  ההון, 
הרקע להחלטתו להוביל את רפורמת 
הצפויה  המובטחים,  המקדמים 
כשבועיים.  בעוד  לתוקף  להיכנס 
להגן  היא  הראשונית  "המטרה 
יציבות  על  ולשמור  החוסכים  על 
יציבות  כי  לזכור  ויש  המבטחים, 
של  גם  אינטרס  הוא  המבטחים 

החוסכים". 
המובטחים  המקדמים  רפורמת 
בלתי  התארכות  של  תוצר  הינה 
פי  על  כך,  החיים.  בתוחלת  צפויה 
במהלך  הלמ"ס,  ונתוני  האוצר  נתוני 
עלייה  חלה  האחרונות  השנים   3
החיים  תוחלת  בהתארכות  דרמטית 
בקרב נשים של שנה שלמה. "ב-1984 
מדינת  בין  החיים  תוחלת  בין  הפער 
תוחלת  בעלת  המדינה  לבין  ישראל 
ביותר בזמנו עמד על  החיים הגבוהה 
על  עומד  זה  פער  כיום  שלמה.  שנה 

חודש בלבד", ציין שריג. 
שקלים  מיליארד  כ-140  ישנם  כיום 
בפוליסות  הכוללת  בצבירה  מצויים 
הנדרש  ההון  ועודף  מובטח,  מקדם 
מיליארד   4.4 על  עומד  מהחברות 

מקדמת  המקדמים  ביטול  "רפורמת 
הפנסיה",  קרנות  קידום  של  אג'נדה 
הוועדה  יו"ר  קלימן,  עקיבא  אמר 
סוכני  בלשכת  פנסיוני  לביטוח 
)באוצר(   6 בקומה  "מישהו  הביטוח. 

יודע יותר טוב מה טוב לכולם".
לבמה  לעלות  להזדמנות  זכה  קלימן 
עודד  פרופ'  של  הרצאתו  לאחר  מיד 
ביטוח  ההון,  שוק  על  הממונה  שריג, 
הציגה  שהלשכה  סיפר  הוא  וחיסכון. 

 3% של  בשיעור  "שינוי  שקלים. 
עלול  צפויה  לא  מתנודה  כתוצאה 
הכסף  וכמות  לקריסתן,  לגרום 
שעומדת בחשיפה לסיכונים אלו הינה 

עצומה". 
אינן  הביטוח  חברות  שריג,  לדברי 
התארכות  את  לבטח  מסוגלות 
יכולות  אינן  "הן  החיים.  תוחלת 
לבטח לפני גיל פרישה, כיוון שרק אז 
בלתי  כן  לפני  תיק.  לייצר  יכולות  הן 
אפשרי לבצע ביטוח משנה בעולם על 
ובלגיה,  לארה"ב  פרט  הזה.  הסיכון 
קצבה  מקדם  שמזכיר  משהו  יש  שם 

מוצרים  לשיווק  תכנית  האוצר  בפני 
שלדבריו  מובטחים,  מקדמים  עם 
ואת  החברות  יציבות  את  תבטיח 
השקיפות ללקוח, אך התכנית נדחתה 
על ידי אגף שוק ההון. "אנחנו יודעים 
תכניות  שהגישו  ביטוח  חברות  על 
נוספות, ואף תכנית לא אושרה", אמר.

ברעיון  תמכה  הלשכה  "בהתחלה 
הערכתו  את  והביע  אמר  הרפורמה", 
מבטו  להפנות  יכולתו  על  למפקח 

כל  בו  מצב  בעולם  קיים  לא  מובטח, 
ביטוחי המנהלים מבוססים על מקדם 
מובטח מגיל 25, כיוון שמדובר בסיכון 
כך,  ולמבטח.  למבוטח  מדי  גדול 
נשען  מנהלים  ביטוחי  שוק  בישראל 
לא  אחד  שאף  הבטחה  על  כולו  כל 

יודע מה טיבה". 
שריג ערך השוואה בין שיווק המקדם 
ידי חברות הביטוח לבין  המובטח על 
 2 רוכש  הלקוח  במסגרתו  "מבצע", 
חלב וזכאי לרכוש לחם ב-50 שקלים. 
על  תומחרו  המובטחים  "המקדמים 
מאד  מרווח  עם  הביטוח  חברות  ידי 
גבוה", הוא מסביר. "קיים פער עצום 
של 30 נקודות בין מקדם הקבוע בקרן 
לבין מקדם הקבוע בביטוחי  הפנסיה 
משקף  המובטח  המקדם  מנהלים. 
ל-100  מעבר  של  חיים  תוחלת  כיום 
שנה, כאשר תוחלת החיים הממוצעת 

נמוכה הרבה יותר". 
שריג  לדברי  הקיימת  נוספת  בעיה 
היעדר  היא  המובטחים  במקדמים 
"כך  מסלולים.  בין  לעבור  היכולת 
החלטה  לקבל  נדרש   25 בן  מבוטח 
מעונין  יהיה  בו  הקצבה  מסלול  מהו 
שירצה  מי  אבסורד.  זהו   .67 בגיל 

לוותר  יאלץ   - המסלול  את  לשנות 
על המקדם המובטח, כי הוא מובטח 

למסלול ספציפי בלבד". 
שהתקבלו  להצעות  התייחס  שריג 
המנהלים  לביטוח  לחלופות  בלשכתו 
כפי שהוא קיים כיום. "שמענו די הרבה 
מגודרים,  מקדמים  ביניהן  הצעות, 
כלומר מקדם מובטח למשך 10 שנים 
אך  בעיה,  שיש  הבינו  כולם  בלבד. 
וליהנות עוד קצת  רוצים למשוך זאת 
כאלה  היו  המובטחים.  מהמקדמים 
גיל  עד  גם  שיימשך  מקדם  שהציעו 
130. עם זאת, מדובר בהצעות שטיפלו 
של  היציבות  בשאלת  עקרוני  באופן 
בשאלת  טיפלו  לא  אך  החברות, 
בציניות  אציין  המבוטח.  של  טובתו 
לאפשר  להמשיך  היתה  מטרתם  כי 
דרך  פוליסות  למכור  הביטוח  לסוכני 

המקדם, ולא דרך המוצר". 
לצד כל זאת, הדגיש שריג כי בביטוחי 
המנהלים מגולמים יתרונות ייחודיים, 
הפנסיה,  בקרנות  קיימים  שאינם 
המבטח  החיים,  לכל  חוזה  כדוגמת 
והיכולת  בסיכונים  שנושא  הוא 
של  למאפיינים  המוצר  את  להתאים 

הלקוח. 

בין  הבידול  מהו  "אך  הרחוק.  לעתיד 
קרנות הפנסיה השונות מלבד השם? 
אין  אם  פנסיוני,  חינוך  צריך  מדוע 
הבדל בין הקרנות השונות?", התריס.

 4 בה  ממציאות  חשש  הביע  קלימן 
החיסכון  בשוק  ישלטו  גדולים  גופים 
בהתייחסו  נחות,  מוצר  עם  הפנסיוני 
ומי  שיקרה,  מה  "זה  הפנסיה:  לקרן 
ועדת  דוח  את  שיפתח  מאמין  שלא 
אומר  באוצר  "מישהו  אמר.  בכר", 
טוב  יותר  יודעים  'אנחנו  למבוטח 
בלשכה  אנו  בשבילך'.  טוב  מה  ממך 
הכוח.  בכל  להילחם  החלטה  לקחנו 
ב-1 בינואר 2013 האוצר יוריד את דגל 

המבוטח לחצי התורן". 
ואמר:  שריג  לפרופ'  פנה  קלימן 
לאשר  אליך  פונה  אני  שלך,  "כמעריץ 
ממקומו  קם  שריג  חלופית".  תכנית 

ולחץ את ידו.

"שוק ביטוחי המנהלים בישראל נשען כל כולו 
על הבטחה שאף אחד לא יודע מה טיבה"

פרופ' עודד שריג מתאר את הרקע להחלטתו להורות על ביטול המקדמים המובטחים | "זה כמו מבצע 
במסגרתו הלקוח רוכש 2 חלב וזכאי לרכוש לחם ב-50 שקלים"

 עקיבא קלימן: "ב-1 בינואר האוצר 
יוריד את דגל המבוטח לחצי התורן"

יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני בלשכת סוכני הביטוח תקף את רפורמת 
המקדמים | "מישהו באוצר יודע מה טוב לכולם"
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מהדורה מיוחדת 
לסיכום ועידת עדיף ה-12

השלב הראשון של פעילות המסלקה 
הפנסיונית יושק במחצית השנייה של 
מידע  לקבל  למפיצים  ויאפשר   ,2013
של  הפנסיונים  החסכונות  אודות 
דו"ח  על  נוסף  היצרנים,  מכל  הלקוח 
למעסיקים.  הרלוונטי  פיצויים  יתרות 
הגישה  תתאפשר  שנה  כעבור 
 2014 בסוף  לחוסכים.  גם  למסלקה 
יהיה לבצע באמצעות המסלקה  ניתן 
העברת הפקדות ובהמשך אף ניודים, 
תחילה באמצעות מפיצים ולאחר מכן 

ישירות למעסיקים. 

"הפעלת המסלקה תיעשה ב-4 שלבים 
חודשים",  כ-32  שיימשכו  עיקריים 
מנכ"לית  קורן,  שרון  הסבירה 
נס  של  הבת  חברת   ,SWIFTNESS
את  ומתפעלת  המקימה  טכנולוגיות 
והכספים  "העברת המידע  המסלקה. 
המבנה  חוזר  הוראות  על  יתבססו 
של  בעיצומו  מצויה  החברה  האחיד. 
הליבה  מערכת  של  הפיתוח  שלב 
לשימוש  ניתן  ודגש  המסלקה,  של 
המשתמש,  עבור  במערכת  הידידותי 
המערכת  ולנגישות  המידע  לאבטחת 

האינטרנט  באמצעות  ללקוחותיה 
ובממשק פשוט".

הפנסיוני  שהמוצר  אומר  "האוצר 
אנו  וכך  נכון  זה  מורכב,  מוצר  הוא 
היצרנים  אך  הסדר,  כמנהלי  פועלים 
שיווק   - ערוצים  שני  פיתחו  מנגד 
שמבטלים  לקוחות,  ושימור  ישיר 
שעושים  האחראית  העבודה  כל  את 
איציק  אמר  הפנסיוניים",  המשווקים 
ניהול  בסוכנות  משותף  מנכ"ל  עוז, 

ההסדרים אגם לידרים.
עוז תקף את האוצר באומרו: "לא יתכן 
שיהיה חוסר איזון בין מה שאנחנו עושים 
הישיר.  בשיווק  שקורה  מה  לעומת 
הישירים  המשווקים  אחד  במכתב  אם 
מפתים את הלקוח בדמי ניהול, זה הופך 

את התהליך לחסר תוחלת".
הפנסיוני  הביטוח  תחום  לדבריו, 
הלקוח  בו  ומורכב,  סבוך  תחום  הוא 
לנקוט  ולעתים  להתבלבל  בנקל  יכול 
ייעוץ  בעקבות  נכונות  לא  בהחלטות 
או שיווק לקוי. "אם המשחק הוא דמי 
התהליך  כל  את  לנו  תתנו  אל  ניהול, 
והוסיף  אמר,  השיווק",  של  המורכב 
כי כיום בזכות פנסיה חובה כמעט כל 
קיימת.  פנסיה  תכנית  עם  מגיע  עובד 
יבצע  הישיר  השיווק  נציג  "האם 
אנחנו  הבעלות?  העברת  את  עבורו 

מכריע  תפקיד  הביטוח  "לחברות 
והשירות  ההפצה  מערכי  בהיערכות 
לעידן  בפרט,  והסוכנים  בכלל, 
מהירים,  תהליכים  יצירת  החדש: 
אשר  ללקוח  מובנת  בשפה  פתרונות 
וכן  מותאמים לתפישת הצרכים שלו, 
להתמודדות  טכנולוגים  עזרים  מתן 
עם  הלקוח,  של  הנגישות  צרכי  עם 
ציפיותיו לאמצעי השוואה ועם הצורך 
כלקוח  הפרט  עם  הקשר  את  לבסס 
משנה  שיזף,  בני  אמר  פוטנציאלי", 
ארוך  חיסכון  תחום  ומנהל  למנכ"ל 

טווח וסיכוני חיים בפניקס.
שיזף תיאר את שוק הביטוח הישראלי 
סדרת  כי  וציין  גלובלית,  בראייה 
מהווה  המפקח  שמוביל  השינויים 
יישור קו עם הרגולציה העולמית ."אם 
נתבונן בשינויים שהאוצר מוביל משנת 
שדוחפים  מהלכים  בסדרת  נצפה   ,'95
מובילים  אלו  מהלכים  השוק.  לשינוי 
יהיה  והפנסיה  הביטוח  ששוק  לכך 
ממהלכים  גדול  חלק  לחלוטין.  שונה 
המנסים  גלובליים,  מהלכים  הם  אלו 
בצרכן  שחלים  לשינויים  מענה  לתת 
ולצורך להתאים את עצמנו למצב זה".

אליהם  הכיוונים  את  לזהות  מנת  על 
את  לבחון  שיזף  מציע  השוק,  ינוע 
שיזף  באירופה.  המקבילים  השווקים 
בשווקים  בולטות  מגמות   4 סקר 

מתקדמות  קורן,  ציינה  במקביל, 
ההתקשרות  לתהליך  ההכנות 
בנקים,  הראשון:  השלב  ללקוחות 
וגופים  הסדר  וסוכנויות  סוכנים 
לכל  לאפשר  היא  "המטרה  מוסדיים. 
ולספק  למערכת,  להתקשר  לקוח 
הטכנית  והתמיכה  המידע  את  לו 

והתפעולית הנדרשת".
לדברי קורן, המסלקה תאפשר למפיצים 
עבודה נוחה ואחידה מול כלל היצרנים, 
ואוטומציה  ייעול  ליצרנים  ותאפשר 
"לחוסכים  עבודה.  תהליכי  של 
במידע  שקיפות  תתאפשר  ולמעסיקים 
יכולת  הפנסיונים,  החסכונות  אודות 
ניהול  כי  וודאות  פעולות  לבצע  נוחה 
נעשה  הכספים  והעברת  החסכונות 
בצורה אמינה ומאובטחת", אמרה קורן, 
הפעולה  שיתוף  חשיבות  את  והדגישה 

של כלל הגופים במשק לתהליך.

קיימת,  היסטוריה  עם  בעולם  חיים 
דברים  הרבה  הזו  שבריצה  חרד  ואני 
אם  להחליט  צריך  האוצר  יתפספסו. 
דמי ניהול בחזית, אך אם ייעוץ ושיווק 
לנו  תנו  אז  המשחק  שם  הוא  אחראי 

לעשות את העבודה".
המקדמים  לנושא  עוז  התייחס  עוד 
הביטוח  שוק  את  ודימה  המובטחים, 
העתידי לענף הבנייה. "יש את קבוצות 
כקבלן,  פועל  הלקוח  בהן  הרכישה, 
שלא  וכספים  היטלים  יש  בדרך  אך 
כאן  שיש  בידיעה  מראש,  עליהם  ידע 
"אתם  ואמר:  לאוצר  פנה  עוז  סיכון". 
לקבוצת  המבוטחים  את  הופכים 
היא  ביטוח  חברת  של  מהות  רכישה. 

לקיחת סיכונים מחושבים".

המתקדמים בחו"ל: פעילות גוברת של 
אינטרנט  אתרי  באמצעות  הצרכנים 
ברורה  הפרדה  החברתיות;  ורשתות 
בין מוצרי סיכון ומוצרי חסכון ומיקוד 
שקיפות  בפרט;  הביטוח  חברות  של 
גוברת של נתוני הלקוח, הפשטה של 
וירידה  גיוון ערוצי ההפצה;  המוצרים, 
הקבלה  תהליכי  ופישוט  במרווחים 

וחיתום חכם.
המשמעותי  היוצא  הפועל  לדבריו, 
הצרכן  של  המעורבות  הנו  ביותר 
בבחירת המוצרים והשפעתו הגוברת על 
מספר  מחייבת  זו  "מגמה  מאפייניהם. 
למרכז,  הלקוח  הפיכת  ביניהם  צעדים, 
הצליחו  בעולם  חברות  המוצר.  לעומת 
לשנות את המצב לטובתן כאשר ניתחו 
את השאלה 'מה הלקוח תופס כמערך 
הצרכים שלו', כשאלת הבסיס לקביעת 

מדיניות השיווק", אמר.

בדרך לזירה פנסיונית משוכללת 
שרון קורן: "המסלקה תציע שימוש ידידותי במערכת, תוך אבטחת המידע 

ונגישות המערכת ללקוחותיה באמצעות האינטרנט" 

"לא יתכן שיהיה חוסר איזון 
בין המשווקים הפנסיוניים 

לשיווק הישיר"
איציק עוז תקף את מדיניות האוצר בנוגע 

למשווקים הישירים 

מעבר לתפישת לקוח
בני שיזף קורא לחברות הביטוח ולסוכנים 

להצטרף למגמה הגלובלית, ולהוביל את מערך 
ההפצה לעידן המתהווה
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מהדורה מיוחדת 
לסיכום ועידת עדיף ה-12

הכשרה חברה לביטוח בע”מ

היום יותר מתמיד: עדיף הכשרה!

הכשרה נבחרה לחברת הביטוח של

בזכות השירות, בזכות המקצוענות ובזכות היעילות - הכשרה חברה לביטוח נבחרה לחברת הביטוח של 2012 במסגרת 
. אנו מודים לקוראי עדיף ולעיתונאי הענף  דירוג נבחרי השנה של עיתונאי הביטוח, הפנסיה והפיננסים, וקוראי 
גם בשנה הבאה! לזכות באמון שלכם  כדי  ומבטיחים שנעשה את הכל  בנו לחברת הביטוח של השנה,  על הבחירה 

*חברת הביטוח של השנה בקטגוריית החברות הבינוניות

החיסכון  בעולם  הערך  "שרשרת 
האחרונות  בשנים  עוברת  הפנסיוני 
בקרב  במיוחד  משמעותיים,  שינויים 
פנסיוניים",  ומנהלים  ביטוח  סוכני 
מנהל,  שותף  תשובה,  שלי  אמר 
 Deloitte מקבוצת  טריגר-פורסייט 

בריטמן אלמגור זהר.
ההסדר  סוכנות  המסורתי,  "במודל 
לבין  השונים  היצרנים  בין  תיווכה 
הלקוחות, כאשר סידרה של שירותים 
נכללו בסל אחד שהיווה חסם  שונים 
אחרים.  למפיצים  משמעותי  מעבר 
ההסדר  מנהלי  ובעיקר  המפיצים, 
כדוגמת  מרכזיות  פעולות  המרכזים 

סליקה וייעוץ למעסיק ולפרט, מגלים 
שמודל הערך המסורתי שלהם נשחק 
אחת  בכל  להתמודד  נדרשים  והם 
מול  בנפרד  שלהם  הפעילות  מזירות 

שחקנים מתמחים".
סדרת  כעת  עובר  השוק  לדבריו, 
הקמת  ובהם  הפיקוח,  של  מהלכים 
מול  בשקיפות  הצורך  המסלקה, 
"כל  כלפיו.  הנאמנות  וחובת  הלקוח 
תחרות  ליצור  מנת  על  באים  אלו 
אלו  תהליכים  מעבר.  חסמי  ולהסיר 
משפיעים על עולם ההפצה, שמתפרק 
ומתחילה  הללו  המרכיבים  לשלושת 

תחרות".

העצמאיים  היועצים  כי  ציין  תשובה 
את  ומצמצמים  לשוק  נכנסים 
ערך  את  מחלישים  וכך  המרווחים 

ותפקידו  הסוכן  של  האובייקטיביות 
"לשכות  המעסיק.  בעבור  כיועץ 
הפנסיונית,  המסלקה  גם  כמו  שכר, 
הסליקה  פעילות  על  מאיימות 
כיוון  ההסדר,  סוכנויות  של  והתפעול 
מערכות  לתפעל  יכולת  להן  שיש 
במקביל,  תפעוליות.  עלויות  ולהוזיל 
על  מאיימת  לשוק  הבנקים  כניסת 
תפקיד הסוכן במקטע הייעוץ לעובד. 
לבצע  והיכולת  אירגוני  מבנה  שינוי 
סגמנטציה הם תרגיל מורכב שמצריך 
לקוח  של  הצרכים  את  להבין  יכולת 
מרכזי  תנאי  זהו  נכון.  מענה  לו  ולתת 

למנהל הסדר להתקדם".

"היכולת להבין את הצרכים של לקוח היא 
תנאי מרכזי למנהל הסדר להתקדם"

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

 

מהדורה מיוחדת 
לסיכום ועידת עדיף ה-12

העלה  מגדל,  מנכ"ל  כהן,  יונל 
מפתיעה:  הצעה  שיח  רב  במסגרת 
ואנחנו  הפנסיה,  את  תנהל  "המדינה 
ננהל את ההשקעות", כלומר הלאמת 
חוץ  מיקור  וביצוע  הפנסיה  מערכת 

לגופים המוסדיים. 
לדבריו, החזקת כספי הפנסיה על ידי 
17 גופים שונים יוצרת סרבול מיותר. 
מחזיקה  המדינה  כך  שגם  ציין  כהן 
בהתייחסו  פנסיה,  מערכת  היום  כבר 
מי  "בפועל  והוסיף:  הלאומי,  לביטוח 
הם  הפנסיה  כספי  את  היום  שמנהל 
החוזרים שמוציא האוצר". בהתייחסו 
המיטבי  הפנסיוני  המוצר  לסוגיית 
טען: "קרן פנסיה היא דבר מצוין, אך 
אסור לשים את כל הכסף בסל אחד. 
ביטוח חיים הוא אכן יקר, אולם הוא 
מבטא את הסיכון. אם הוא מתממש, 

אז הפרט לא שילם יקר".
להציע  מגדל  בכוונת  אם  כהן  כנשאל 
השיב:  תשואה,  הבטחת  עם  מוצרים 
עבור  מוצרים  על  שוקדים  "אנו 
לכן  שנים.  הרבה  כבר  השלישי  הגיל 
מובטח  מקדם  גם  להבטיח  בכוונתנו 
וגם תשואה מובטחת. עם זאת, האוצר 
איפשר לתת מוצר הרבה יותר מסוכן 
של  והחשיפה  היום,  עד  שהיה  ממה 
חברות הביטוח ללוח התמותה הרבה 

יותר גבוהה". 
בכירה  עיתונאית  ארלוזורוב,  מירב 
שאלה  השיח,  רב  ומנחת  מרקר  בדה 
את כהן עד כמה מקומם של הסוכנים, 
הכרחי.  הינו  "גיבנת",  כינתה  אותם 
טיפול  שדורשות  תרופות  "יש  כהן: 
על ידי רופא ויש כאלה שלא, והשילוב 
מוצרים  יש  הנכון.  הוא  השניים  בין 
שלא.  כאלה  ויש  סוכן  עבורם  שצריך 
אדם בן 60 שצריך לקבל החלטות על 
1 מיליון שקלים צריך ייעוץ. שוק הגיל 
דרוש  ובו  מפנה,  נקודת  הוא  השלישי 
בתיק  שמטפל  הפנסיוני  היועץ  רופא. 
מקדיש כמה שעות טובות לכך, וצריך 
לשלם על זה. כך גם לגבי הבנק, הסוכן 

הפנסיוני או סוכן הביטוח". 
הגיב  הפניקס,  יו"ר  ברקת,  משה 

גם  שאפשר  ואמר  כהן  של  לדבריו 
בלי רופאים. "העסק הזה הוא לא רק 
השלישי  לגיל  מגיע  כשאדם  פנסיה. 
אינן  והוצאות  רפואיים,  צרכים  לו  יש 
של  הסוציאליים  הצרכים  הכל.  חזות 
אנשים נהיים מורכבים יותר, ויש צורך 

להבין אותם לעומק".

"הציבור נדרש לחסוך דווקא 
אצל כרישי שוק ההון"

כהן,  דורון  את  שאלה  ארלוזורוב 
ראוי  האם  האוצר,  משרד  מנכ"ל 
כספים  לחסוך  נדרש  שהציבור 
דווקא אצל כרישי שוק ההון. "בשביל 
של  חשוב  גורם  הפיקוח,  קיים  זה 
"עם  כהן.  השיב  המשק",  התנהלות 
אפיקים  ולבחון  לשקול  ראוי  זאת, 
מסלול  ויתכן  מוצלחים,  פחות  לא 
ארלוזורוב  פנסיוני".  לחיסכון  חדש 
בוחנים  באוצר  אם  לברר  התעקשה 
עמד  כהן  אך  זו,  מעין  אפשרות  כיום 

בסירובו להרחיב מעבר לנאמר. 
היתה  כשנתיים  לפני  כי  הזכיר  כהן 
השתתפות  של  האוצר  מצד  דחיפה 
להשכרה  בדיור  המוסדיים  הגופים 
עליהן  מסוימות  הון  ובקרנות 
בחינה  נדרשת  באוצר  וכיום  הוחלט, 
שירתמו  נוספים  יעדים  של  מחודשת 

עם  שיח  כיום  "קיים  השחקנים.  את 
בצורה  יטופל  והעניין  המוסדיים, 

מעמיקה כבר ב-2013". 

 "ועדת חודק העניקה 
לשוק ההון קביים"

התייחס  פסגות,  יו"ר  שפירא,  אהוד 
ההון:  בשוק  הגופים  למעורבות 
מהמערכת  ובא  קווים  שחצה  "כמי 
לטובה.  מופתע  הייתי  הבנקאית 
לפיה  הציבור  לתפישת  בניגוד 
המוסדיים עובדים ב'שגר ושכח', רמת 
גבוהה  הגופים  של  והרצינות  הידע 
ביותר. במציאות הם ממשיכים ללוות 
את  למקסם  ומנסים  החברות  את 

התשואה ואת זכויות העמיתים". 
בנוגע לטענה לפיה הגופים המוסדיים 
ברמה  בטחונות  דורשים  אינם 
כספי  את  להבטיח  מנת  על  מספקת 
העמיתים, אמר שפירא שרוב הגופים 
ללא  מהבנקים  כספים  לווים  בארץ 
לימד  הניסיון  כי  והוסיף  בטחונות, 
אותו שבנקים אינם נפרעים ביום הדין 
לרשותם.  העומדים  מהביטחונות 
ההון  לשוק  העניקה  חודק  "ועדת 
ללכת  לומד  עדיין  הוא  והיום  קביים, 
למידה,  של  בתהליך  מדובר  לבד. 
בנקאי  החוץ  שהשוק  לזכור  וצריך 

חוב  הסדרי  עם  להתמודד  למד  לא 
בתנאים הקיימים בשנים האחרונות". 
פסגות,  להתנהלות  התייחס  שפירא 
עליה  האקטיביסטית  בגישתו  הידוע 
על  להגנה  בנוגע  בדש,  חגי  מנצח 
שיח  שצף  פעם  בכל  העמיתים  כספי 
לפני  בפסגות  "אנחנו  חוב:  הסדר  על 
אינטנסיבי  מאמץ  השקענו  שנתיים 
התנהגות  של  דרכים  מפת  בהגדרת 
תחת  כלליות  ואספות  והצבעות 
שמורכבת  ההשקעות,  ועדת  פיקוח 
סמכות  להם  ורק  חיצוניים,  מגורמים 

לסטות מאותה מפת דרכים". 
פרופ' אמיר ברנע מהמרכז הבינתחומי 
המוצר  על  ביקורת  העביר  הרצליה 
מותאם  אינו  שהוא  בטענה  הפנסיוני 
מותאמת  אכן  היא  "האם  לתכליתה. 
לתכלית שלה להציע לאדם הבנה מהו 
סכום הפנסיה שהוא מקבל כאשר לא 
ציין  ברנע  אמר.  לא",  לדעתי  יעבוד? 
שהדיווח השוטף לחוסך לוקה בחסר. 
לדבריו קיים כשל נוסף הנוגע לפערים 
הקיימים בין קרנות הפנסיה הוותיקות 
האחרונות  של  מצבן  כאשר  לחדשות, 
בכי רע. הצעתו של ברנע היתה לאפשר 
בתמורה  הפנסיה  קצבת  הגדלת  את 
נוסף על קרן  למישכון הרכוש הפרטי, 

פנסיה מותאמת גיל.

 יונל כהן: המדינה תנהל את הפנסיה, 
ואנו ננהל את ההשקעות

מנכ"ל מגדל מציע להלאים את מערכת הפנסיה | "יש מוצרים שצריך עבורם סוכן ויש כאלה שלא"

 כשלים והזדמנויות 
בשוק ההון והביטוח

מנחה: מירב ארלוזורוב, עיתונאית 
בכירה, דה מרקר  

משתתפים:
משה ברקת, יו”ר הפניקס חברה 

לביטוח      
ד”ר אהוד שפירא, יו”ר פסגות בית 

השקעות
יונל כהן, מנכ”ל מגדל חברה לביטוח

דורון כהן, מנכ”ל משרד האוצר
פרופ’ אמיר ברנע, המרכז הבינתחומי 

הרצליה



קרנות נאמנות

יתרון הגודל עובד בשבילך.  לפרטים פנה לסוכן/יועץ פנסיוני/מרכז שירות לקוחות 6707*
www.psagot.co.ilבית ההשקעות הגדול בישראל 

לניהול השקעות וחיסכון פנסיוני

קרנות פנסיהקרנות השתלמותקופות גמלתעודות סלקרנות נאמנות ניהול תיקי השקעות

נוב
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קרן הפנסיה של פסגות
המנצחת של שנת 2012!

 פסגות בית ההשקעות הגדול בישראל לניהול השקעות וחיסכון פנסיוני, 
מודה לסוכני הביטוח, ליועצים הפנסיונים וללקוחותינו, אשר בזכותם זכה פסגות  

בקטגוריית קרן הפנסיה לשנת 2012 בבעלות בית השקעות 
. במסגרת דירוג נבחרי השנה של עיתונאי הביטוח, הפנסיה והפיננסים וקוראי 
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כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
 עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות. 

 

מהדורה מיוחדת 
לסיכום ועידת עדיף ה-12

עמדה  הפרישה  לגיל  ההיערכות 
במוקד הרצאתו של ירון כספי, מנכ"ל 

ידידים הסדרים פנסיוניים.
תובנות  מספר  בהרצאתו  הציג  כספי 
לרבות  הפרישה,  לנושא  בנוגע 
הכלכלי  העתיד  לגבי  התחושות 

והכסף שנותיר לשארים.
התחלופה  לשיעור  התייחס  הוא 
כ-57%  שהינו  הפנסיוני  לשכר  ביחס 
שיעור  זאת,  לעומת  בממוצע. 
הנו  הכולל  לשכר  ביחס  התחלופה 

המרכזית  "התובנה  בממוצע.  כ-46% 
אם  לבהלה,  מקום  יש  שבהחלט  הנה 

כי ניתן להיערך", אמר.
היא  לפרישה  היערכות  לדבריו, 
העובד,  של  משותף  פרויקט 
הפנסיוני  ההסדר  מנהל  המעסיק, 
נדרש  "העובד  והרגולטור. 
ולמעקב תקופתי  להירתם לתהליך 
עם  השירות  פגישות  באמצעות 
למעסיק  גם  ההסדר.  מנהל 
לרבות  לתהליך,  מחויבות  יש 

"צריך לרתום לביטוח סיעודי את ההון 
הגמל,  בקופות  שנמצא  וההוני  הנזיל 
סכום העומד על למעלה מ-200 מיליון 
שקלים, כמו גם כספים נזילים שמצויים 
נאמנות",  וקרנות  מנוהלים  בתיקים 
מכירות  מנהל  מיוני,  שמוליק  אמר 

ארצי - פיננסים ופנסיה במגדל.
חלופי  כפתרון  הנושא  את  הציג  מיוני 
של  מאוחרים  ולחיתום  לרכישה 
השלישי  ובגיל  מאחר  סיעוד,  תכניות 
סיעוד:  פוליסות  לרכוש  קושי  קיים 
בהיקפים  קיים  לא  הזה  "הפתרון 
הנושא  צעיר  בגיל  רוצים.  שהיינו 
מבוגר  ובגיל  מטריד,  לא  הסיעודי 
עולה  סיעודי  ביטוח  הטוב  במקרה 
טוב,  הפחות  במקרה  כסף.  הרבה 
זה  חיתום.  לעבור  יכולים  לא  אנשים 
יכולות  אינן  הביטוח  שחברות  סיכון 
לקחת. מי שכן מצליח לעבור חיתום, 
נתקל בבעיה פסיכולוגית: האם הכסף 

שמשלם ישמש אותו?".
השלישי  הגיל  בני  כי  הוסיף  מיוני 
וליהנות  הכסף  על  לשמור  מעוניינים 

לרפורמה  בנוגע  שנערכו  "הדיונים 
שהובילה את השינויים בשוק הפנסיוני 
היצרנים  הרגולטור,  בשיתוך  נעשו 
חשוב  גורם  שכחו  אך  ההפצה,  וערוצי 
מנחם,  יורם  אמר  הלקוח".  נוסף: 
ופנסיה  גמל  נשואה  אקסלנס  מנכ"ל 
ויו"ר איגוד קופות הגמל. "הדבר הוביל 
לכך שעניינים חשובים רבים לא הובאו 
שניתן  בעניינים  ומדובר  בחשבון, 
לראות רק מנקודת מבטו של הצרכן". 

נושא  הם  הניהול  דמי  מנחם,  לדברי 
חשוב ביותר אך אינם חזות הכל. "אנו 
עליהם,  רק  מדברים  כשאנו  חוטאים 
נושאים  הצידה  נדחקים  כך  שכן 

חשובים רבים נוספים". 
מנחם הציג עולם חדש המצוי בפתח, 
אפס'.  'רווחיות  מכנה  הוא  אותו 
אך  אותו,  מכירים  לא  רבים  "אנשים 
מתאפיין  והוא  שם,  כבר  אנו  למעשה 
בניגוד  היום,  עקרונות:  בשלושה 
להרוויח  לגיטימי  לא  כבר  לעבר, 
הקוטג';  מחאת  באווירת  כסף, 
וכן  במזומן;  משלמים  החדש  בעולם 
ששולט.  זה  הוא  והצרכן  סודות,  אין 
כולו,  בשוק  הקיימת  במגמה  מדובר 

העובדים  בקרב  המודעות  הגברת 
קהל  והגדרת  בפרישה  להיערכות 
ההסדר  מנהל  הפרישה.  לגיל  היעד 
לפגישות  מחויב  מצדו  הפנסיוני 
למוצרי  נגישות  תקופתיות,  שירות 

הגיל השלישי וכיוצ"ב".
המשפחתי  הניתוח  את  ציין  כספי 
ההיערכות  לצורך  הנדרש  הכולל 
המרכזי  "האתגר  וסיכם:  לפרישה, 
בפרישה הוא כיצד להעביר את הזמן 

בלי לבזבז את הכסף".

צריך  סיעוד  של  "במקרה  ממנו. 
תנאים  עם  סיעוד  פוליסות  להציע 
דומים לפוליסות קיימות, בעלות זולה 
חיתומי  מחסום  עם  ואטרקטיבית 
פתרון  נותן  כזה  פתרון  ובסיסי.  פשוט 
אמיתי לבעיה בסיסית ונותן כר פעולה 
זהו  שלנו.  בתעשייה  בו  טיפלנו  שלא 
והזכיר   אמר  ונרחב",  חדש  פעולה  כר 
חיסכון  תכנית  לפרישה',  'מגדלור  את 
לבני  החברה  שמציעה  נדחית  לקצבה 
הגיל השלישי. "מוצר אשר אמור לספק 
מענה לטרדות המרכזיות של בני הגיל 
השלישי שהבריאות היא אחת, כמו גם 
והדאגה שהכסף  הפחד ממצב סיעודי 

יספיק להם לכל החיים".

ולא רק בחיסכון ובסלולר". 
בניגוד  כי  להדגיש  ביקש  מנחם 
לזמניות של התרחשויות, אליו הורגל 
הוא  אפס  רווחיות  של  שינוי  הציבור, 
לטווח ארוך. בסיום דבריו, מתח מנחם 
הרגולטורית  ההתערבות  על  ביקורת 
מה  לקבוע  "אסור  כיום:  שהיא  כפי 
ומהו  הגול  את  יכניס  מי  התוצאה, 
לגעת  חייב  הרגולטור  האוויר.  מזג 
דברים  יש  אך  מסוימות,  בנקודות 
שאסור לו לגעת בהם. התחום שאסור 
למשל,  המחיר  תחום  הוא  לגעת  לו 
ואסור להתערב בו. צור תחרות, שטח 
אך  שלו.  את  יעשה  והשוק  מוצרים- 
אם אתה נגעת במקום אסור- האיזון 

מופר, ומדובר במדרון חלקלק".

כיצד להיערך לפרישה?
ירון כספי הציג בהרצאתו את אופן ההיערכות לגיל השלישי באמצעות מנהל ההסדר

"בני הגיל השלישי מעוניינים 
לשמור על הכסף, לא לאבד 

שליטה וליהנות ממנו"
שמוליק מיוני ממליץ לבני הגיל השלישי על 

רתימת ההון הנזיל וההוני לטובת ביטוח סיעודי 
בחיתום פשוט

יו"ר איגוד קופות הגמל: 
הרגולטור נוטה להתערב 

בעניינים אסורים
יורם מנחם מציג את תפישתו בנוגע למקומו של 

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

 

מהדורה מיוחדת 
לסיכום ועידת עדיף ה-12

כיו"ר  קידמתי  אותם  הנושאים  "אחד 
השנים  בין  פנסיוני  לביטוח  הוועדה 
פעילות  הגברת  היתה  ל-2010,   2008
הביטוח  תיקי  בתוך  הביטוח  סוכני 
הקיימים, בעיקר בתחום הפרט והתא 
אייזיק,  שלמה  אמר  המשפחתי", 
לה"ב.  יונט וסגן נשיא  מנכ"ל ובעלים 
שמבוטחינו  העובדה  רקע  על  "זאת, 
או  בתת-ביטוח  בהגדרה  מצויים 
המשקפים  ביטוחיים  כיסויים  בחוסר 

את צרכיהם". 
לסגור  מחויבים  הסוכנים  לדבריו, 
פער זה למען השקט הנפשי והביטחון 
מקבל  והנושא  הלקוח,  של  הכלכלי 

העובדה  רקע  על  תוקף  משנה 
הטווח  ארוך  בחיסכון  שהעיסוק 
הקשור  בכל  ביותר  לבעייתי  הפך 
להעניק  הביטוח  סוכני  של  ליכולת 
בתמורה  ומתמשך  הוגן  שירות 
משתקף  הכדאיות  "חוסר  נאותה. 
גם במטלות הרגולטוריות, באחריות 
כסוכנים,  עלינו  המוטלת  הגדולה 
וביחס  ולקנסות,  לאכיפה  בחשיפה 
אייזיק.  הוסיף  הנמוכה",  לתמורה 
ללקוח  שיש  שככל  מלמד  "הניסיון 
נאמנותו  ביטוחיים,  כיסויים  יותר 
הנטישה  ורצון  יותר  גבוהה  לסוכן 

נמוך יותר". 
אייזיק ציין כי ממוצע הכיסוי לביטוח 
על  עומד  ישראל  במדינת  חיים 

למבוטח.  שקלים  אלף   300 מ-  פחות 
"לאחרונה פורסמו ממצאים מדאיגים 
מאזרחי  של-70%  כך  על  המצביעים 
אין פנסיה ראויה המשקפת את רמת 
החיים שלהם בטרם הפרישה, כלומר 
קיים פוטנציאל לפעילות גם בהגברת 
הפנסיה הוולונטרית או האישית, וכך 

גם בתחום הביטוח הסיעודי".
לסוכנים  אייזיק  קורא  לפיכך, 
תכנית  ולבנות  בהתאם,  להיערך 
האפשרויות  להתרחשויות  בהתאם 
הגנת  הינה  שלנו  "השליחות  השונות: 
כלכליים  נזקים  מפני  לקוחותינו 

אישיים ומשפחתיים".

"ככל שיש ללקוח יותר כיסויים ביטוחיים, 
נאמנותו לסוכן גבוהה יותר"

שלמה אייזיק סבור שיש לפעול להגברת פעילות סוכני הביטוח בתיקים הקיימים, בעיקר בתחום הפרט, 
בשל הימצאות מבוטחים בתת-ביטוח

תודה
רשת סוכנויות הביטוח והפיננסים    נבחרה לבית הסוכן לשנת 2012

. במסגרת דירוג נבחרי השנה של עיתונאי הכלכלה והפיננסים וקוראי 

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

 

מהדורה מיוחדת 
לסיכום ועידת עדיף ה-12

פנסיונית  פצצה  להיות  "הולכת 
לכל  שנה   20 בעוד  ישראל  במדינת 
יניב, משנה למנכ"ל  גיל  היותר", טען 
טווח  ארוך  חיסכון  חטיבת  וראש 
תוחלת  בנושא  שיח  ברב  במגדל, 
עו"ד  בהנחיית  השלישי  והגיל  החיים 
פיננסים  תחום  מנהל  סולומון,  רונן 
המסחר.  לשכת  באיגוד  ההון  ושוק 
רפורמת  סביב  בעיקר  נסוב  הדיון 
העתידה  המובטחים,  המקדמים 

להיכנס לתוקף בעוד כשבועיים. 
על  יעמדו  הקצבאות  "שיעורי 
היותר,  לכל  הקובע  מהשכר   40%
ל-70%.  התרגלו  שלנו  כשההורים 
נתגעגע  ואנו  מדהימים,  אלו מספרים 
ריביות  של  בשוק  חיים  אנו  אליהם. 
מאפשרים  כיום  ההסדרים  נמוכות, 
אכן  ואנשים  הזמן,  ציר  על  משיכות 
במהלך  הכספים  את  למשוך  נוהגים 
במקומות  ודאות  אין  ובנוסף  הדרך, 
העבודה, כי רובם פרטיים ולא מוגנים. 
לתכנון  תוקף  משנה  מעניק  זה  עניין 
על  נוסף  ופיננסי,  פנסיוני  תכנון 

הסדרה רגולטורית", אמר יניב. 
למרות תמיכתו ברעיון העומד בבסיס 
כי  יניב  סבור  המקדמים,  רפורמת 
לרפורמה  ערוך  לא  עדיין  השוק 
החדשה. "לא קיימים עדיין המרכיבים 
ההגנה  משוכלל.  בשוק  שנדרשים 
הפיננסית של החוסך אינה מניחה את 
הדעת, שכן לרוב האנשים אין מספיק 
תקופת  מצריך  רגולטורי  חזון  ידע. 

מעבר". 

"פוליסת הביטוח אינן 
זקוקות להצלה"

למנכ"ל  משנה  מורגנשטרן,  משה 
במנורה  חיים  ביטוח  אגף  ומנהל 
מבטחים, השיב לשאלתו של סולומון 
בנוגע למידת הרלוונטיות של המקדם 
באומרו  בלבד,  פרישה  בגיל  המובטח 
ה-50  הוא  ה-60  בו  שלנו  "בעולם  כי 
החדש, ישנן 30 שנות חיסכון נוספות 
אירועים  פרישה.  לגיל  המגיע  ללקוח 
לא  זאת  ועם  לקרות,  עשויים  רבים 
נדרש  לכן  החיסכון.  את  לתקן  ניתן 

זוהי  זו.  תקופה  עבור  מובטח  מקדם 
השלישי  לגיל  שלמוצרים  הסיבה  גם 

יש חשיבות רבה". 
אג"ח  אם  סולומון  של  לשאלתו 
המנהלים,  ביטוחי  את  יצילו  מיועדות 
חושב  לא  "אני  מורגנשטרן:  השיב 
להצלה.  זקוקות  הביטוח  שפוליסות 
את  מחדש  מאתגר  המקדם  ביטול 
הבאה  בשנה  אך  המנהלים,  פוליסות 
נוכל לשבת כאן בוועידת עדיף ולבחון 
הן  אם  ולראות  האלה,  ההערכות  את 
מיועדות  אג"ח  נכונות.  היו  באמת 
המנהלים,  ביטוח  פוליסות  את  יחזקו 
ספק אם היא תציל את קופות הגמל 
בהשוואה  מוסף  ערך  לה  שאין  כיוון 
ליתרונות  בניגוד  הפנסיה,  לקרן 

הגלומים בביטוח מנהלים". 
ההנמקה  במסמך  כי  ציין  מורגנשטרן 
אותו יש למלא במסגרת הליך הייעוץ 
המיועדות  האג"ח  את  לציין  נוהגים 
כיתרון של קרן הפנסיה. "האם באמת 
ניתן להבטיח זאת? נשאיר זאת בסימן 

שאלה". 

 "מסמך ההנמקה: 
מסע כומתה"

וראש  למנכ"ל  משנה  מירון,  שמעון 
בהכשרה  ופיננסים  חיים  ביטוח  אגף 
קיים  "כיום  כי  אמר  לביטוח,  חברה 
סבסוד צולב ברווחיות בין תיק ביטוח 
נכסים,  עתיר  שהינו  חברות,  של  ישן 
השנים  במהלך  ששווקו  מוצרים  לבין 

שישחוט  במהלך  מדובר  האחרונות. 
בתיק  החברות.  של  הרווחיות  את 
ביטוח החיים הקיים קיימים לקוחות 
מוצרים  של  כניסה  ולכן  מתבגרים, 
משמעותית  שחיקה  תיצור  חדשים 
לא  חברות  הביטוח.  חברות  בקרב 
יקרה-  זה  ולכן אם  אוהבות להפסיד, 
הן יתחילו לחסוך בכח אדם, בשירות 
אף  יביא  הדבר  וכן  קצה,  לקוח  עבור 
שתתקבל  יתכן  בעמלות.  לפגיעה 
סוכן  ישיר.  לשיווק  לעבור  החלטה 
הביטוח הינו ערוץ הפצה מרכזי אצלנו, 
אך זה גורר עלות קשה. במקביל קיים 
מסע  של  סוג  שהינו  ההנמקה  מסמך 
להיות  וללקוח הקצה עשויה  כומתה, 

בעיה של תת ביטוח ושירות ירוד". 
בכוונת  כיצד  סולומון  של  לשאלתו 
הכשרה להתמודד עם העובדה שאינה 
שהיא  ומסתמן  פנסיה,  קרן  מנהלת 
בשוק  המוביל  המוצר  להיות  עתידה 
"אנו  מירון:  השיב  החדש,  הפנסיוני 
ולשכת  הכשרה  ידיים.  מרימים  לא 
סוכני הביטוח טרם אמרו את המילה 
צריך  המנהלים.  ביטוח  על  האחרונה 
הדיונים,  לשולחן  האוצר  את  להחזיר 
להיום,  נכון  סיכון.  לגדר  שניתן  כיוון 
זה  פנסיה,  קרן  להקים  בכוונתנו  אין 
לקחת  רוצים  אנחנו  משתלם.  לא 
את  לו  ולהוסיף  המנהלים  ביטוח  את 
כדוגמת  הפנסיה,  קרן  של  היתרונות 
מוצר  עם  נצא  וכך  מובטחת,  תשואה 
חדש. אנו עובדים עם סוכני הביטוח, 

גם  שיצרו  מוצרים  עם  רק  נצא  ולכן 
להם רווח".

ולשעבר  אקטוארי  יועץ  פפרמן,  אלן 
האוצר,  במשרד  הראשי  האקטואר 
המקדמים  ביטול  כי  הסביר 
הצעירים  החוסכים  עבור  המובטחים 
נובע מכך שהרגולטור סבור שעלולה 
נוספת  צפויה  בלתי  עלייה  להיות 
לקשיים  שתגרום  החיים,  בתוחלת 
"ניתן  הביטוח.  בחברות  הבא  בדור 
כיסוי ביטוחי עבור התארכות  לקבוע 
המקדמים   2006 מאז  החיים.  תוחלת 
עליות  של  תחזיות  על  מתבססים 
הזכיר  בעתיד",  החיים  בתוחלת 
לחזות  ניתן  גם  ניתן  "כך  פפרמן. 

שינויים בתמותה בגיל השלישי". 

המוצר, המחיר והייעוץ
וגמל,  פנסיה  כלל  מנכ"ל  עצמון,  איל 
אמר כי שלושת המוצרים הפנסיוניים 
הקיימים בשוק- קרן הפנסיה, ביטוח 
הולכים  הגמל-  וקופת  מנהלים 
"יש לבצע הבחנה  לכיוון של צבירות. 
אמר.  והייעוץ",  המחיר  המוצר,  בין 
זמניות,  קצבאות  ישנן  "בבריטניה 
והן  שנים,   10 או   5 של  לתקופות 
רוצה  לא  החברה  תשואה.  מבטיחות 
לקחת סיכון גדול מדי ולכן זה מתוחם 
לתקופה קבועה מראש, והדבר מקנה 
לו  יש  שכך  כיוון  למבוטח,  יתרון 
גמישות גבוהה, והוא אינו כלוא לאורך 

כל הדרך כפי שקורה בישראל". 
כי אין דין אדם  עצמון ביקש להדגיש 
לאדם  נכסים  ומעט  נמוך  שכר  בעל 
שיש לו נכסים מניבים כדוגמת נדל"ן. 
"לכן השילוב הנכון בעתיד הוא אנונה 
הולכים  "אנו  אמר.  הקצבאות",  עם 
ואת  אותו  לבחון  שצריך  חדש  לכיוון 
מחדש  לבחון  חשוב  שלו.  ההשלכות 

את החיסכון לטווח בינוני". 

 גיל יניב: "הולכת להיות פצצה 
פנסיונית במדינת ישראל"

ראש חטיבת חיסכון ארוך טווח במגדל סבור כי שיעורי הקצבה בעוד
20 שנה יעמדו על 40% מהשכר הקובע

 תוחלת חיים 
והגיל השלישי

מנחה: עו”ד רונן סולומון, מנהל תחום 
פיננסים ושוק ההון באיגוד לשכות 

המסחר
משתתפים:

אלן פפרמן, לשעבר האקטואר הראשי 
במשרד האוצר

משה מורגנשטרן, משנה למנכ”ל 
ומנהל אגף ביטוח חיים במנורה 

מבטחים
גיל יניב, משנה למנכ”ל וראש חטיבת 

חיסכון ארוך טווח במגדל חברה לביטוח
איל עצמון, מנכ”ל כלל פנסיה וגמל

שמעון מירון, משנה למנכ”ל וראש אגף 
ביטוח חיים ופיננסים בהכשרה



הראל חברת הביטוח של השנה
הפיננסים וקוראי  הפנסיה,  הביטוח,  עיתונאי  של  השנה  נבחרי  דירוג  במסגרת 

מודים  ביותר. אנחנו  ביותר עם השירות הטוב  נבחרה הראל לחברת הביטוח הטובה 
לכל העיתונאים, העורכים והקוראים שבוחרים בנו כבר שנתיים ברציפות. אנחנו בהראל 
ביטוח שתבחרו. בכל תחום  נפשי  לכם שקט  להעניק  מנת  על  הכל,  לעשות  נמשיך 

2 12
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כל הזכויות שמורות, אין לשכפל, להעתיק, לצלם, לתרגם, לאחסן במאגר מידע, לשדר או לקלוט בכל דרך או אמצעי אלקטרוני, אופטי, מכני או אחר - כל חלק שהוא מהחומר הכלול בעיתון 
 עדיף ביטוח ופנסיה. המידע הנכלל בעיתון זה הינו בבחינת סקירה כללית בלבד, ואינו מהווה חוות דעת או ייעוץ משפטי. המערכת אינה מחזירה כתבי יד ואינה אחראית לתוכן המודעות. 

 

מהדורה מיוחדת 
לסיכום ועידת עדיף ה-12

יעוץ  מערך  ראש  סקורניק,  עינת 
דנה  לאומי,  בבנק  השקעות 
הפנסיונית  המדיניות  בהתפתחות 
העשורים  שני  "במהלך  בעולם. 
מתווה  לשינוי  עדים  אנו  האחרונים 
העולם,  ברחבי  הפנסיוני  החיסכון 
הוא  זה  שינוי  בישראל.  זה  ובכלל 
בולטות:  מגמות  שתי  של  תוצאה 
החיים  בתוחלת  משמעותית  עלייה 

וירידת התשואות בגין החיסכון ארוך 
הטווח".

אלה  מגמות  התחזקות  לדבריה, 
המורכב  חיסכון  שוק  בישראל  יצרה 
כאשר  רפורמות,  של  רבים  מרבדים 
חלקן תואמות את המגמה העולמית, 
חלקן מקדימות אותה וחלקן ייחודיות 
ואיטליה  יוון  כי  ציינה  היא  לישראל. 
בעת  רפורמות  נעשו  בהן  מדינות  הן 

את  שמשנה  המרכזי  "הקטליזטור 
הטכנולוגיה.  הוא  הפיננסים  תעשיית 
המידע שזורם משנה מודלים עסקיים. 
האם פייסבוק וגוגל יצרו את המהפכה 
או איפשרו אותה?", שאל בפתח דבריו 
ומנהל  למנכ"ל  משנה  תמיר,  משה 

תחום שיווק ופיתוח עסקי במגדל.
את  מעצבים  רבים  כוחות  לדבריו, 
וביניהם  הפיננסים,  השירותים  עתיד 
במגמות  השינוי  את  למנות  ניתן 
החברתיות  במגמות  הצרכניות, 
והדמוגרפיות, בחדשנות הטכנולוגית, 
ההבחנות  ובטשטוש  בגלובליזציה 
של  שונים  סוגים  בין  המסורתיות 

מוסדות פיננסים.
פיננסיים,  במוסדות  האמון  "משבר 
שמתחולל  הכלכלי  המשבר  עם  יחד 
שהצענו  להבין  לנו  גרם  באירופה, 
מבינים",  לא  שהם  מוצרים  ללקוחות 
סכנה,  מייצרת  הזו  "ההזדמנות  אמר. 
חדש.  משהו  לייצר  הזדמנות  לצד 
במערכות  משקיעים  ההסדר  מנהלי 
ישאלו  כשהלקוחות  אך  ומידע,  ייעוץ 
ויבקשו להתייעץ- הם ישאלו  שאלות 

ניהול  דוידוף  מנכ"ל  גורן,  אייל 
השוואה  ערך  פנסיוניים,  הסדרים 
בכל  לבריטי  הישראלי  הרגולטור  בין 
הנוגע להסדרים פנסיוניים. "החקיקה 
הבריטית אגרסיבית יותר מהרגולטור 
ההסדר  מנהל  "על  אמר.  הישראלי", 
מנותק  להיות  באנגליה  הפנסיוני 
הינה  הכנסתו  כל  וכך  מהיצרן, 
קיים  בנוסף  ומהעובד.  מהמעסיק 
סט שלם של רישיונות ומבחנים שיש 
הסכמה  לקבל  מנת  על  בהם  לעמוד 

ולעסוק במקצוע זה".
מתקדם  שוק  יוצר  הדבר  לדבריו, 
אך  השירות,  מבחינת  יכולות  של 
הגופים  קיום  את  שאלה  בסימן  שם 
היו  "הגופים  למעסיק.  המייעצים 
וכך  המערכת,  כל  את  לשנות  צריכים 
ידי  על  משולמת  עובד  עם  פגישה 
 2,400 על  עומדת  עלותה  המעסיק. 
שקלים עד 3,600. רק במידה והעובד 
מעונין להמשיך לקבל ייעוץ נוסף הוא 

יישא באחריות לו". 
ברגולציה  מדובר  כי  הדגיש  גורן 
שכן  הבריטי,  האופי  את  ההולמת 
של  גבוהה  תחלופה  ישנה  בישראל 
מקומות עבודה. "באנגליה לא מקובל 

של  ריבוי  יש  כשבישראל  מצוקה, 
רפורמות שנעשות בטווחי זמן קצרים 
- דוגמת העלאת גיל הפרישה, שנעשה 
זאת,  לעומת  בדנמרק,  שנים.   5 בתוך 
העלאת גיל הפרישה דומה, אך יישום 
עד  הדרגתי  באופן  נעשה  הרפורמה 

לשנת 2030.
עם  להתמודדות  הדרכים  לדבריה, 
והירידה  החיים  בתוחלת  העלייה 
גיל  שינוי  באמצעות  הינן  בתשואות 
הפרישה, הגברת היציבות של החיסכון 
ומניעת  הפנסיוני, עידוד שוק העבודה 
הוצאת  הפחתת  מוקדמת,  פרישה 

התפעול וכן גיוון תיק ההשקעות. 
כי  סקורניק  ציינה  הרצאתה  בסיום 
השונים,  הנושאים  על  להשפיע  ניתן 
אך הצעדים שנעשים על ידי המחוקק 
בעיקר  מתמקדים  בארץ  והרגולציה 
בהתאמת המוצרים הקיימים לעלייה 

בתוחלת החיים.

כי  וציין  אמר  שלהם",  החברים  את 
ההשקעות  רשת  מתנהלת  בישראל 
החברתית הגדולה בעולם, שממוקמת 

ברמת החייל.
ולאחר  חשוב  היה  המוצר  בעבר  "אם 
השנה   20 ההפצה,  מנגנוני  מכן 
וכיום  המידע,  עידן  היו  האחרונות 
אנחנו   - הלקוחות  אצל  נמצא  הכוח 
נמצאים בעידן הלקוח ושם האתגרים 
המרכזיים", אמר ודן בפער הקיים בין 
כאן  מוצרים  לצרוך  שרוצים  לקוחות 
לתעשיית  הרצוי  המצב  לבין  ועכשיו, 

החיסכון ארוך טווח. 

ולכן  רבים,  עבודה  מקומות  להחליף 
עם  יחסים  מערכת  מטפח  המעסיק 
הסביר.  בו",  להשקיע  ושווה  העובד, 
אחריות  בגין  התביעות  כמות  "כך 
גורן  דרמטי".  באופן  ירדה  מקצועית 
את  מעודד  לא  "אני  בחיוך:  הוסיף 
אותנו  להעביר  הישראלי  הרגולטור 
להראות  רציתי  אך  האנגלית,  לשיטה 

שיש גם דרכים נוספות". 
לסיום ציין גורן כי הרעיון הרגולטורי 
"גילינו  עצמו:  מוכיח  לא  באנגליה 
מפסידים  באנגליה  הגופים  שכל 
כסף. אין מנהל הסדר שמצליח לייצר 

רווח".

עינת סקורניק: שינוי גיל 
הפרישה הוא המפתח 

להתמודדות עם תוחלת החיים
ראש מערך יעוץ השקעות בבנק לאומי דנה בחשיבות עידוד שוק העבודה 

ומניעת פרישה מוקדמת

"המידע שזורם משנה 
 מודלים עסקיים 

בתעשיית הפיננסים"
משה תמיר דן בתפקידן של מערכות הטכנולוגיה 

בעיצוב המחשבה האנושית 

מניהול הסדרי פנסיה לניהול 
הסדרים פיננסיים

אייל גורן עורך השוואה בין הרגולטור הישראלי 
לרגולטור הבריטי
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מהדורה מיוחדת 
לסיכום ועידת עדיף ה-12

ההשקעות  בית  מנכ"ל  רביב,  אילן 
הממוזג דש-מיטב, התייחס ברב שיח 
בהנחיית היועץ הפנסיוני שמעון גונן, 
לפני  ההשקעות  בית  נקט  בו  למהלך 
כשבועיים, בקובעו דמי ניהול חדשים 
בקרן פנסיה שהביאו להתססת הענף 
כולו. "אנחנו שנים עובדים עם סוכנים, 
ובמהלך השבועיים האלה, בלי הרבה 
שלנו  הפנסיה  לקרן  הצטרפו  שיווק, 
"זה  אמר.  חדשים",  עמיתים   12,000
בתוך  שלנו  הפנסיה  קרן  את  הכפיל 

שבועיים". 
הקהל,  של  זעמו  את  עוררו  הדברים 
אקהואס,  אבי  רגליו  על  נעמד  וכך 
וגמל  פנסיה  הפניקס  מנכ"ל  לשעבר 
והחל  אגוז,  בסוכנות  שותף  וכיום 
"העיסוק  רביב:  לעבר  בזעם  לצעוק 
מזמין  אני  בושה.  הוא  הניהול  בדמי 
הדוחות  את  לפתוח  העיתונות  את 
האקטוארים של דש פנסיה של 2011, 
להפיץ  יש  אקטוארי.  גירעון  ולגלות 
דמי  פי  על  ולא  האיכות  לפי  מוצרים 
מהם  יידע  שהלקוח  וראוי  ניהול, 

הנתונים האמיתיים שלכם". 
ברב  רבות  נדון  הניהול  דמי  נושא 
בין  דעים  תמימות  והיתה  השיח, 
בפנסיה  הניהול  דמי  שכיום  הדוברים 
אף  בעתיד  וצפויים  מאוד,  נמוכים 
יותר. רביב הסביר  נמוכים אף  להיות 
בתי  בקרב  להוזלה  הסיבות  את 
מתרוממים  לא  "אנחנו  ההשקעות: 
די  והסיבות  רוצים  שאנחנו  בקצב 
צעדים  עושים  אנו  ולכן  ברורות, 

שלגופים גדולים קשה לעשות".

"המחירים הזולים מהווים 
דמי חדירה לשוק"

"העמדת מוצר פנסיה אקספרס טובה 
לאנשים שלא צריכים מוצרים רגילים 
ורוצים מוצר זול יותר ופשוט יותר עם 
שהמחירים  ברור  אחידים.  ניהול  דמי 
דמי  ומהווים  זולים  מאוד  הם  שלנו 
חדירה לשוק", אמר רביב וציין כי דמי 

ללא  בהתמדה  יורדים  בגמל  הניהול 
סיוע האוצר וכי הכסף החדש שנכנס 
לתעשייה כולה הוא כזה שדמי הניהול 

בו נמוכים.
"אין אפשרות לצאת עם מוצרים שאין 
אנחנו  שמוכר.  מי  את  לתגמל  יכולת 
קהל,  דני  אמר  סוכנים",  עם  עובדים 
מנהל אגף חיסכון ארוך טווח באיילון, 
החברה  בכוונת  אם  נשאל  כאשר 
דמי  עם  מוצרים  לשווק  להמשיך 
הניהול  בדמי  "הירידה  נמוכים.  ניהול 
לשיעור של 4% ו-0.5% לא מאפשרת 
לשלם עמלות. אין דרך למכור ביטוח 
פופוליסטי  יהיה  זה  משווקים.  ללא 

לעשות זאת", הוסיף.
של  קיומם  את  גונן  הזכיר  כאשר 
בקהל:  השיבו  הישירים,  הערוצים 
לטפל  יכולים  הישרים  "הערוצים 
במוצר כזה או אחר באופן ממוקד, אך 

אי אפשר להציע כך חבילה כוללת".

 "ערוצי ההפצה 
מצויים בבחינה"

נושא ערוצי  "זה לא סוד ששמנו את 
נמצא  והוא  השולחן  על  ההפצה 
להביא  הרגולטור  תפקיד  בבחינה. 
אמר  משקל",  לשיווי  השוק  את 
על  לממונה  בכיר  סגן  גרייב,  רג'ואן 

בנוגע  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק 
המובטחים.  המקדמים  לרפורמת 
נמשיך  חסמים  מזהים  אנו  עוד  "כל 
ערך  שיביא  שהתוצר  כך  לפעול, 
נסתכל  אם  בשוק.  יישאר  ללקוח 
שלנו  הרצון  בכללותו  התחום  על 
המוצרים  את  לשטח  הוא  באוצר 
שמזהה  ומי  ללקוח,  ערך  ולהציף 
בשוק  להישאר  יכול  המדיניות  את 
אתם  המוצרים,  לשיטוח  בנוגע  הזה. 
מסתכלים על כל שינוי בנפרד, אך זה 

מוסיף נדבך נוסף לתחרות". 
ומנהל  למנכ"ל  משנה  גינת,  דורון 
החטיבה לחיסכון ארוך טווח בהראל, 
נשאל אם בכוונת הראל להפחית את 
הפנסיה  בקרנות  הניהול  דמי  גובה 
איילון,  הביטוח  לחברת  בדומה 
המנהלים.  ביטוחי  ביטול  בעקבות 
אלו  הם  הלקוחות  של  "המאפיינים 
הינו  שנה   12 "לפני  השיב.  שיקבעו", 
מרימים גבה לנוכח העדיפות הניתנת 
קורה  מה  ותראו  הפנסיה  לקרנות 

היום".

 "טעות קלאסית 
של הרגולטורים"

כמה  של  האמוק  ריצת  אם  לשאלה 
מנהלים  ביטוחי  למכור  מהמשווקים 

היתה  האחרונה  השנה  במחצית 
אסאייג,  בן  יהודה  השיב  מוצדקת, 
פנסיה:  מבטחים  מנורה  מנכ"ל 
והשנה  נחות,  מוצר  איננה  "פנסיה 
מנורה מבטחים מגיעה להיקף נכסים 
בגובה 50 מיליארד שקלים עם גיוסים 
לקרן בהיקף של 7 מיליון שקלים רק 

מהשנה האחרונה".
בן אסייאג הוסיף כי מה שנסתר מעיני 
לרפורמת  שמעבר  הוא  התקשורת 
המקדמים, המפקח על הביטוח ביקש 
מהקרנות לעדכן את מקדמי הריסק, 
אשר דרשו הפחתה. "ההפרשות האלו 
וחלה  החיים,  תוחלת  בגלל  קטנו 
כושר  אי  של  בתקופות  ניכרת  ירידה 

עבודה במהלך החיים".
קהל הביע הסתייגותו, ואמר כי במצב 
המגרש  כל  את  משאירים  הנוכחי 
והניסיון  בלבד,  פנסיה  למכירת 
יעזור,  לא  הגמל  קופות  להחייאת 
לקופות  ריסק  בין  שהשילוב  מאחר 
גמל אינה אפשרות פשוטה. "זו טעות 
קלאסית של הרגולטורים שחוזרת על 
עצמה במהלך העשור האחרון", אמר. 
ונאמר  שנים   4 עוד  פה  נשב  "לדעתי 
כמו  לראן-אוף.  אותנו  הכניס  שזה 
הגמל בעבר- כך גם ביטוחי המנהלים 

בעתיד".

 אילן רביב: "במהלך השבועיים 
האחרונים הצטרפו לקרן הפנסיה שלנו 

12,000 עמיתים חדשים"
דיון סוער ברב שיח בנוגע למוצר הפנסיוני העתידי | אבי אקהואס: "מי שיפתח את הדוחות 

האקטואריים של דש פנסיה ב-2011 יגלה גירעונות אקטואריים"

המוצר הפנסיוני העתידי
מנחה: שמעון גונן, יועץ פנסיוני

משתתפים:
דני קהל, מנהל אגף חיסכון ארוך טווח, 

איילון חברה לביטוח
רג’ואן גרייב, סגן בכיר לממונה על שוק 

ההון, הביטוח והחיסכון
יהודה בן אסאייג, מנכ”ל מנורה 

מבטחים פנסיה
דורון גינת, משנה למנכ”ל ומנהל 

החטיבה לחיסכון ארוך טווח, הראל 
חברה לביטוח

אילן רביב, מנכ”ל מיטב בית השקעות



לפרטים נוספים והצטרפות פנה לסוכן הביטוח במגדל
בפוליסה.  סיעודי  מצב  **כהגדרת  פעמית.  חד  בהפקדה  מותנית  לתוכנית  *ההצטרפות 
תנאי  עפ"י  והזכויות  החובות  לקביעת  ישמש  ולא  בלבד  כללי  מידע  הוא  האמור  המידע 
הפוליסה, בכפוף להוראות הדין או ככלי לפרשנות. התנאים המחייבים הם תנאי הפוליסה 
בלבד. האמור בפרסום זה אינו מהווה תחליף לייעוץ או לשיווק כלשהו המתחשב בצרכים 

המיוחדים של כל אדם. קוד אוצר: 12005411034010.

שתכננת...יוכלו להיראות כפי כדי שהחיים בפנסיה 
יוכלו להיראות כפי 

מוצר 
השנה
!2012

ע"פ דירוג השנה של 
עתונאי הכלכלה והפיננסים 

וקוראי "עדיף"

תוכנית לקצבה נדחית המבטיחה קצבה לכל החיים   
במועד שיקבע ע"י המבוטח* 

הקדמת תשלומי הקצבה במצב סיעודי**  
שמירה על גמישות השימוש בכסף לפני קבלת הקצבה  

יתרונות: ביטחון | גמישות | מגוון מסלולים | מיסוי | חוזה אישי

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

 

מהדורה מיוחדת 
לסיכום ועידת עדיף ה-12

"מדובר בשורה של אנשים שמקבלים 
יותר  שיודעים  שחושבים  החלטות, 
ניסוי  בנו  ומבצעים  מכולם  טוב 
מעבדה", אמר מנחם קלי, יו"ר פורום 
לשינויים  בהתייחסו  ההסדר,  מנהלי 
בענף,  שנעשו  הרבים  הרגולטוריים 
בחירת  המקדמים,  ביטול  ביניהם 

הסוכן והתקשרות ישירה. 
השכר  יחידת  מנהלת  ברוקס,  לילך 
רב  את  הנחתה  אשר  באמדוקס, 
שאלה  הפצה,  ערוצי  בנושא  השיח 
את קלי איזו השפעה יש לו כיו"ר מול 
שקשורים  האחרים  ההסדר  מנהל 
שאינה  כסוכנות  ביטוח,  לחברות 
נזהר  קלי  ביטוח.  חברת  בבעלות 
כמחצית  לפני  רק  שכן  בתשובתו, 
פורום  מצד  ביקורת  ספג  השנה 
הפנסיוניים,  ההסדרים  מנהלי 
בעיתונות  שפורסם  קמפיין  בעקבות 
קלי  עצמה  מציגה  בה  הכלכלית, 
הגדולה  הפנסיוני  ההסדר  כסוכנות 
בבעלות  שאיננה  בישראל  היחידה 
חברת ביטוח. לפיכך, ביקש להקריא 
הפורום  של  הרשמית  תשובתו  את 
"רוב  לפיו  בכיסו,  מצוי  שהיה  מדף 

הינם  הפורום  עוסק  בהם  הנושאים 
למקרים  ופרט  משותפים,  נושאים 
יד  כף  על  לספור  שניתן  בודדים 
פה  התקבלו  ההחלטות  כל  אחת- 
המהותי  הקו  כי  והוסיף  אחד", 
המבדיל בין קלי לבין מנהלי הסדרים 
ש"הקרדיט  הוא  חברות  שבבעלות 
אובייקטיבי  כגוף  מקבלים  שאנו 

הולך וגדל".
ברוקס פנתה לרמי סגמן, יו"ר לשכת 
יועצים פנסיוניים, ואמרה: "מצד אחד 
ומשווקים,  לסוכנים  בניגוד  אתם, 
מצד  פניות.  נטול  ייעוץ  לתת  אמורים 
הסכמי  לכם  אין  אליהם,  בניגוד  שני, 
להשיג  תצליחו  שלא  כך  התקשרות 
תנאים מועדפים לפונים אליכם. כיצד 
לבוא  ורענן  צעיר  אדם  משכנעים 
ליעוץ כאשר מה שמעניין כיום זה דמי 
סגמן  כבולים?".  אתם  ששם  הניהול, 
הנמוך  המשותף  "המכנה  כי  השיב 
ביותר שמובן לכולם הוא דמי הניהול, 
ותיקון 3 ו-5 דחו את מועד ההחלטה, 
רק  החלטות  לקבל  צריך  שכיום  כך 
חושש  לא  הציבור  זאת,  עם  בסוף. 
לשלם כסף תמורת ייעוץ, וגם צעירים 

 1,500 בין  נעים  התעריפים  משלמים. 
ל-5,000 שקלים, תלוי עד כמה התיק 

מורכב". 
אודי כץ, נשיא לשכת סוכני הביטוח, 
אומר  למעשה  "אתה  בהלצה:  הגיב 
לייעוץ".  לעבור  הסוכנים  לכל  עכשיו 
"כמעסיק,  לכץ:  אמרה  ברוקס 
הכי  אנחנו  שמכם  לומר  יכולה  אני 
סוכן  לכל  אפשרות  מתן  מפחדים, 
עוזרת  אולי  מעסיק  לכל  להיכנס 
לפגוע  עלולה  אך  הבחירה,  לחופש 
סוד  לא  זה  לצערי,  ובנו.  בעובד 
הוא  עניינם  שכל  סוכנים  שקיימים 
או  פוליסות  תמימים  לאנשים  למכור 
ואין  מקסימליים  ניהול  בדמי  פנסיה 
מערך  לא  פנסיוני,  ניסיון  לא  להם 
לנושא.  תפעולי  מערך  ולא  מקצועי 
קשרים  דרך  למעסיקים  נכנסים  הם 
מביטוחים  קשר  או  משפחתיים 
אלמנטריים. האם אתה כנשיא לשכת 
אותי  להרגיע  יכול  הביטוח  סוכני 
מבין  הוא  כי  השיב  כץ  לזה?".  ביחס 
אכן  שהבעיה  ואישר  החשש,  את 
ההוראה  היתה  זו  לדבריו  אך  קיימת, 

של הרגולטור. 

משל האצטדיון
כיוון  הרגולטור  רשמי  לא  "באופן 
ברוקס  אמרה  אליכם",  הציבור  את 
רועי אופיר, מנהל אגף הייעוץ  לרו"ח 
בדיסקונט. "אבל אם הגמל לא פעיל, 
מי  מקדם,  עם  מנהלים  ביטוחי  ואין 
שהקרן  לו  שיגידו  בשביל  לבנק  יבוא 
ויגלה  מצוינת,  לו  השיג  שהמעסיק 
שהוא צריך לשלם עוד 0.25% עד סוף 

כל הדורות על הפגישה?".
"נניח  בחידה:  להשיב  ביקש  אופיר 
במרכז  שמצויה  אחת  שטיפה 
שנייה-  בכל  עצמה  תכפיל  אצטדיון 
האולם  שכל  למצב  נגיע  מתי 
 49 בתוך  כי  והשיב  מים?",  יתמלא 
ש-4  הוא  "המדהים  בלבד.  דקות 
כל  את  יציפו  שהמים  לפני  דקות 
עדיין  יהיו  ממנו  כ-93%  האצטדיון, 
יהיה  שם  שיימצא  מי  וכל  ריקים, 
שאנן ולא יעלה על דעתו שהוא נתון 
בסכנה. כך גם עם העתיד הפנסיוני. 
גם הפרופסורים הגדולים לא באמת 
עתיד  מה  כרגע  לחזות  יכולים 
שהמהלך  סבור  אני  אך  להתרחש, 

של האוצר נכון". 

 מנחם קלי: הרגולטור 
מבצע בנו ניסוי מעבדה

יו"ר פורום מנהלי הסדר מותח ביקורת על עודף הרגולציה 

ערוצי הפצה
מנחה: לילך ברוקס, מנהלת יחידת 

השכר, אמדוקס
משתתפים:

אהוד כץ, נשיא לשכת סוכני הביטוח
מנחם קלי, יו”ר פורום מנהלי ההסדרים 

הפנסיוניים; יו”ר קלי
רמי סגמן, יו”ר לשכת היועצים 

הפנסיוניים בישראל
רו”ח רועי אופיר, מנהל אגף הייעוץ, 

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

 

מהדורה מיוחדת 
לסיכום ועידת עדיף ה-12

'הזירה  הכותרת  תחת  מרכזי  בפאנל 
מפנה',  בנקודת  פנסיה   – הפוליטית 
משנתם  את  המפלגות  ראשי  הציגו 

הכלכלית.

ליצור מנועי צמיחה חדשים
עתיד,  יש  מפלגת  יו"ר  לפיד,  יאיר 
המיוצגות  לגישות  בדבריו  התייחס 
"מה  הנוכחית.  הבחירות  במערכת 
להבעיר  ניסיון  זהו  שומעים  שאתם 
צריכים  אנו  כי  בטענה  בציבור,  אש 
לגישה  הכלכלית  הגישה  בין  לבחור 
אותנו  לשכנע  מנסים  החברתית. 
צריך  ומישהו  לנצח  צריך  שמישהו 
להפסיד", אמר. לדבריו, הליכוד מייצג 
את הגישה הכלכלית ומעדיף להסתיר 
ואת  הגזרות  את  לעכב  שבכוונתו 

העלאת המסים עד לאחר הבחירות. 
העבודה  מפלגת  לפיד,  ציין  מנגד, 
חברתית,  גישה  לייצג  מתיימרת 
הינה  מובילה  שהיא  התכנית  ועיקרי 
לעניים':  ולתת  מהעשירים  'לקחת 
"הבעיה היא שכל ניסיון להגשים את 
התכנית הכלכלית של מפלגת העבודה 
מעמד  בקרב  מיסים  להעלאת  יוביל 
הביניים. כלכלה מודרנית אינה יכולה 
להתקיים באווירה בה אנו שונאים כל 
החשד  בגלל  רק  בחיים  שהצליח  מי 
שהוא הרוויח מזה כסף. אנחנו צריכים 
תפיסה  ותחרותי.  תוסס  עסקי  מגזר 

קפיטליסטית  אינה  חברתית  כלכלית 
או סוציאליסטית".

אנו  מרכז  "כמפלגת  כי  הוסיף  לפיד 
צריכה  כלכלית  שתפיסה  סבורים 
אנו  בה  המדינה  של  לד.נ.א  להתאים 
מוטציה  עבר  שלנו  והד.נ.א  חיים, 
מסוכנת". לדבריו, משרד האוצר הוא 
ישראל,  מדינת  של  הכלכלי  הרדאר 
וכל הפירמידה של מגזרים וסקטורים 
יושבת על הגב של סוס עבודה שהולך 
מעמד  קרוי  הזה  "הסוס  ומרזה. 
לקצץ  אפשר  אי  הישראלי.  הביניים 
החרדים?",  ובקצבאות  בהתנחלויות 
יו"ר  קרא  דבריו  בסיכום  לפיד.  תהה 
מפלגת יש עתיד ליצירת מנועי צמיחה 

חדשים.

לשנות את סדרי העדיפויות
מרצ,  מפלגת  יו"ר  גלאון,  זהבה  ח"כ 
העוני.  בשוק  לנתונים  התייחסה 
התברר  הנוכחי  העוני  בדוח  לדבריה, 
שגם אנשים עובדים הם עניים, משום 
הממשלה  של  העדיפויות  שסדרי 
ומביאים  כהגדרתה,  מעוותים,  הם 
בחשבון את בעלי ההון ואת החרדים. 
חוט  על  בובה  הוא  הממשלה  "ראש 
את  שמתחזקים  המגזרים  שני  של 
ממשלתו: החרדים והמתנחלים." היא 
הדגישה שרק שינוי בסדר העדיפויות 
יוביל לצדק חברתי, לצמיחה כלכלית 

ולשינוי אמיתי.
מרצ  של  משנתה  את  פרשה  גלאון 
המדינה:  בגירעון  הבור  לצמצום 
ליבה  בלימודי  מתחילה  "צמיחה 
 10 של  חריגות  מתקנת.  ובהעדפה 
הביטחון  בתקציב  שקלים  מיליארד 
את  מייבשים  הביטחון  ומערכת 
סיכמה  והרווחה",  החינוך  מערכות 
החברות  מס  להורדת  וביקשה 

בהתאם לרווח של החברות במשק.

להיאבק בריכוזיות
בנט  היהודי,  הבית  יו"ר  בנט,  נפתלי 
כי  באומרו  גלאון  של  לדבריה  הגיב 
אותן  לפתור  הדרך  בעיות,  "כשיש 
פנימיות  מריבות  לייצר  אינה  היא 
'חרדי',  אביבי',  'תל  של  כותרת  תחת 

'ערבי'".
בנט  גם  התייחס  לעמיתיו,  בדומה 
שפורסם  האלטרנטיבי  העוני  לדו"ח 
כוח  גורמי  כי  ואמר  הוועידה,  ביום 
ולכן  המשק,  את  חונקים  עוצמתיים 
יש חשיבות רבה להורדה מיידית של 
הביאה  הסלולר  "רפורמת  המחירים. 
לירידה ב-80% בתשלום החודשי, אך 
כשמתחרים  אשראי  לתת  מיהרו  לא 
שהבנקים  כיוון  לשוק  להיכנס  רצו 
אינטרסים  בעלי  בבעלות  מצויים 
כאלה ואחרים. לכן לבסוף מי שהביא 
את  שקיבל  גולן,  הוא  הבשורה  את 

האשראי בצרפת". 
בכל  הקיימת  לעמימות  התייחס  בנט 
והבנקאות:  הפנסיה  לעולם  הנוגע 
ישראל  שבמדינת  מחכה  "אני 
תחרות  להכניס  תאפשר  הרגולציה 
הפנסיוני  בתחום  הבנקאי.  לתחום 
בעצמי  אני  כלום.  מבין  לא  אחד  אף 
והמונחים  הביטויים  את  מבין  לא 
בעולם הפנסיה, ושקיפות זה המפתח 

להורדת מחירים". 
עבודה  במקומות  בחשיבות  דן  בנט 
"ח"כ  הריכוזיות.  נגד  ובמלחמה 
אמת,  של  אדם  אמנם  היא  יחימוביץ' 
הכלכלית,  משנתה  על  חולק  אני  אך 
ועדים  של  סקטורים  מייצרת  היא  כי 
מצוינים,  שכר  תנאי  עם  חזקים 

והחלשים משלמים את המחיר".
ואת  הוועדים  את  לשחרר  יש  לדבריו 
המונופולים, נוסף על שחרור קרקעות 
 93.5%" ישראל.  מקרקעי  ממנהל 
במונופול  הם  המדינה  מקרקעות 
בתבונה  אותם  לשחרר  יש  סגור. 

ובהדרגתיות". 
שהגיבורים  בנט  ציין  דבריו  בסוף 
הישראליים  העסקים  של  האמיתיים 
הקטנים  "העסקים  היזמים.  הינם 
הקשיים,  לכל  הברקים  לקולט  הפכו 
כל גזרה נופלת עליהם. אם יורידו את 
אנשים  יעסיקו  הם  מהם-  המעמסה 

נוספים".

 מנועי צמיחה חדשים, 
מאבק בריכוזיות ושינוי סדרי עדיפויות

ראשי המפלגות הציגו את משנתם הכלכלית בוועידת עדיף ה-12

הזירה הפוליטית
פנסיה בנקודת מפנה

מנחה: עופר נוריאל, עורך ראשי עדיף

פאנל ראשי מפלגות
מר נפתלי בנט, יו”ר הבית היהודי

מר יאיר לפיד, יו”ר מפלגת יש עתיד
ח”כ זהבה גלאון, יו”ר מפלגת מרצ
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מהדורה מיוחדת 
לסיכום ועידת עדיף ה-12

הכל  את  להעביר  מכוונת  יד  "יש 
לקרנות הפנסיה שהן הדדיות", אמרה 
ממפלגת  קירשנבאום  פאינה  ח"כ 
אם  יודעת  לא  "אני  ביתנו.  הליכוד 
צפי  יש  אולי  האופטימלי,  המצב  זה 
להזרים  ורוצים  בעיה  שם  שתהיה 
עוד  שיהיו  חשוב  אך  כסף,  עוד  לשם 
מוצרים. לא כל הציבור בישראל הוא 
מקשה אחת". יעקב פרי ממפלגת יש 
עתיד, הסכים עם קירשנבאום ואמר: 
שאמורה  פטריארכלית,  רגולציה  "יש 
יפלו על  להבטיח שרוב האזרחים לא 

המדינה לנטל". 
המהלכים  כי  ציינו  הדוברים  מרבית 
בצרכנים.  פגעו  שנעשו  הרגולטוריים 
הגופים  למנהלי  החיסכון  "העברת 
בסט  בן  ועדת  בעקבות  הפיננסיים 
גרמה לכך שמעבר לארגונים הגדולים 
שאר  שמסובסדים,  יחימוביץ'  של 
פרי.  אמר  אותם",  מסבסד  הציבור 
מהמערכות  בחלק  שהיה  "כמי 
עם  הפנסיונית  העסקה  הפיננסיות 
ועדת  משתלמת.  היתה  לא  המדינה 
בכר גרמה לשליטה של מנהלי הגופים 

הפיננסיים במאות מיליוני שקלים".
ח"כ הפרופ' אבישי ברוורמן ממפלגת 
הגופים  מנהלי  את  תקף  העבודה 
הפיננסיים בארץ ובעיקר בעולם: "כל 
אחד פיון במשחק הזה. אותם אנשים 
שעבדו ב-AIG העולמית ובמריל לינץ' 

נס  היה  בישראל  פיננסית.  בועה  יצרו 
למשכורות  הצדקה  שום  אין  ועדיין 
של מנהלי הבנקים והגופים המנהלים. 
מדוע הם לוקחים 20 מיליון שקלים? 
גרוש  שילמו  שלא  הבית,  בעלי  כי 
מכיסם על הרכישה, נותנים את השכר 

לחברים שלהם".

 "כישלון חרוץ בשוק 
ההון וברגולציה"

ב-  הופרטו  הפנסיה  שקרנות  "מיום 
ניהול  דמי  גבו  הקופות  מנהלי   ,2006
הציבור  כמה  שקלים.  מיליון   11 של 
לשעבר  ח"כ  אמר  אפס",  הרוויח? 
שהצטרף  שטרית  מאיר  מקדימה 
מצד  ביקורת  וגרר  התנועה,  למפלגת 
בדבריו.  דיוק  לחוסר  בטענה  הקהל 
חבריו  של  במגמה  המשיך  שטרית 
לפאנל ותקף את הבכירים בשוק ההון: 
בתפקידם?  נשארו  המנהלים  "כיצד 
הייתי מפטר אותם. איך יתכן שחברות 
צריך  תספורות?  אפשרו  הניהול 
לשנות את החוק, ולקבוע שמי שעושה 
בבורסה  הון  לגייס  יוכל  לא  תספורת 
את  וציין  אמר  חובו",  את  שיחזיר  עד 
הצעת חוק הקלון הכלכלי שהגיש ולא 
אושר על ידי מליאת הכנסת. שטרית 
ההון  שוק  "אגף  בביקורת:  המשיך 
בשוק  חרוץ  כישלון  נכשלו  והאוצר 
מחדש  לחשוב  צריך  וברגולציה.  ההון 

הפנסיה.  קופות  של  ההפרטה  על 
יכול להיות שהממשלה צריכה להציע 
תשואה  הבטחת  עם  ציבוריות  קופות 
יוכל  הפשוט  שהאיש  כדי  מסוימת, 

להבטיח את החיסכון שלו".
התכתשו  ושטרית  קירשנבאום  ח"כ 
ביניהם על הבמה למי מגיעה הבכורה 
על שתי הצעות החוק שהגישו בנפרד 
את  להשיב  המנסות  אושרו,  וטרם 
חיסכון  של  למצב  הגמל  קופות 
קופות  את  שביטלו  "ברגע  הוני. 
'תפסיקו  לחוסכים  אמרו  הגמל 
לשנות  ניסיתי  לבורסה'.  לכו  לחסוך, 
ח"כ  שטרית.  אמר  בחקיקה",  זאת 
על  ידעה  לא  כי  טענה  קירשנבאום 
הצטרף  לא  מדוע  ושאלה  ההצעה 
להצעתה שלה. שטרית שאל בתגובה 
לשלו.  היא  הצטרפה  לא  מדוע 
אפיקים  לפתח  קראה  קירשנבאום 
חיסכון  ולאפשר  נוספים  חדשים 
"קרנות  והציעה:  ביניים  לטווח 
מזו  זו  שונות  להיות  צריכות  הפנסיה 
וצריך לאפשר למכור ביטוחי מנהלים, 
על קופות הגמל אמרה שכאשר ביטלו 
אותן זה פגע בעצמאים וביטל את מה 

שהיווה החיסכון הפנסיוני שלהם.

הבטחות לעתיד
להיאבק  שימשיך  אמר  שטרית 
לבצע  ויפעל  הגמל,  להחזרת 

המיסים  "מדיניות  למצב.  תיקונים 
הנוכחית  הממשלה  של  העקומה 
הישירים  המיסים  הורדת  כוללת 
וישראל  והעלאת המיסים העקיפים, 
במדינות  בגבייתם  הראשונה  היא 

ה-OECD", לדבריו.
ח"כ קירשנבאום הביעה תקווה לסיים 
חקיקה שנמצאת בהליכים כבר כעת, 
"כל  הרגולציה.  על  לפקח  ולהמשיך 
נמצא  פנסיוני  חיסכון  של  הנושא 
לנושא  להיכנס  חייבים  בהתפתחות. 
של חינוך פיננסי שייתן דגש לחיסכון 
קירשנבאום,  אמרה  הפנסיוני", 
בקדנציה  הנושא  על  אמונה  שהיתה 

הנוכחית.
קופות  שנושא  הוא  אף  סבור  פרי 
הגמל מצריך בחינה מחודשת, והציע 
לעשות צעדיםשל צוותים משותפים 
יחד.  והאופוזיציה  בקואליציה 
בפוליטיקה  "אין  כי  הוסיף  ברוורמן 
אני  רציניים.  אנשים  הישראלית 
מרכז-שמאל  גוש  שיהיה  מקווה 
המודרני  העידן  בו.  יתקוטטו  שלא 
צוות   - מצריך מנהיגות קולקטיבית 
הפוליטיקה  את  רואה  אני  ודרך. 
לפי  מצביע  הציבור   - הזולה 
שנחזור  היחידה  הדרך  הסיסמאות. 
נוותר  שלא  היא  גויים  אור  להיות 
על כך שמשרתי הציבור יהיו אנשים 

רציניים".

"הרגולציה פטריארכלית ואמורה להבטיח 
שרוב האזרחים לא יפלו על המדינה לנטל"

בפאנל מומחי מדיניות כלכלית דנו נבחרי ציבור בהיערכות הדרושה לקראת המשבר הפנסיוני הבא

הזירה הפוליטית
פנסיה בנקודת מפנה

מנחה: עופר נוריאל, עורך ראשי עדיף

פאנל מומחי מדיניות כלכלית
ח”כ הפרופ’ אבישי ברוורמן, מפלגת 

העבודה
מר מאיר שטרית, מפלגת התנועה

מר יעקב פרי, מפלגת יש עתיד
ח”כ פאינה קירשנבאום, הליכוד ביתנו
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מהדורה מיוחדת 
לסיכום ועידת עדיף ה-12

פתח  שטייניץ,  יובל  האוצר,  שר 
המדיניות  בהצגת  הוועידה  ערב  את 
הבחירות  ריח  האוצר.  של  הכלכלית 
החשוב  "הנושא  מדבריו:  היטב  עלה 
מדינות  בכל  הכלכלי  בשיח  ביותר 
אין  שכן  הצמיחה,  נושא  הוא  המערב 
כלכלה בריאה ללא צמיחה כלכלית", 
אנשים  ישנם  ישראל  "במדינת  אמר. 
מבלי  וחברה  כלכלה  על  שמדברים 
לדבר על צמיחה כלכלית, ומבלי לדבר 

על יצירת מקומות עבודה". 
שטייניץ הוסיף כי לפני מספר שבועות 
בארה"ב,  הבחירות  מסע  הסתיים 
על  שלמה  שנה  במשך  דברו  במהלכו 
עבודה."  מקומות  יצירת  ועל  צמיחה 
זהו שם המשחק", אמר השר. "אך ראו 
איזה פלא: רק בישראל ישנם אנשים, 
שמגישים  בשמותיהם,  אנקוב  ולא 
ולא  המדינה  למנהיגות  מועמדות 
השקעות  על  צמיחה,  על  מדברים 
ועל יצירת מקומות עבודה. אצלנו יש 
לא  אך  העוגה,  את  שמחלקים  כאלה 

מדברים כלל על שלב האפייה".
עדכנו  באוצר  שטייניץ,  לדברי 
הכלכליות  התחזיות  את  לאחרונה 
הצמיחה  לפיהן  הקרובה,  לתקופה 

של  לשיעור  תגיע  ב-2013  בישראל 
 .2014 במהלך   4% של  ולשיעור   3.5%
ביחס  יותר  גבוהה  בהערכה  "מדובר 
"ערכנו  ציין.  כה",  עד  להערכות 
השקעות  של  מחדש  תחשיבים 
הם  אף  שיביאו  הגז  תגליות  בעקבות 
שתחזית  בהנחה  הצמיחה.  להמשך 
ריאלית  תחזית  וזוהי  תתממש-  זו 
בשנתיים  גם  תמשיך  ישראל  זהירה- 

1 בצמיחה בכל  הקרובות להיות מס' 
המפותח.  המערבי  העולם  מדינות 
ושנשמור  נכון  שננהג  בתנאי  זאת, 
טעות  כל  במשק.  הצמיחה  מנועי  על 
התסריט  על  לאיים  עלולה  במדיניות 
המועמדים  רוב  לתדהמתי  הזה. 
לא  אוצר  ולשר  ממשלה  לראשות 
היום.  עד  כלכלית  תכנית  הציגו 
תכנית  הציגה  בלבד  אחת  מועמדת 

אומר  אני  יחימוביץ'.  שלי  כלכלית: 
ושרק:  כחל  ללא  האמת  את  כאן 
כלכלית,  תכנית  אינה  הזו  התכנית 

אלא תכנית לחורבן כלכלי". 
שטייניץ תקף בצורה חריפה את התכנית 
הכלכלית של מפלגת העבודה, באומרו: 
"לא זכור לי בכל תולדות מדינת ישראל 
ראש  קם  בה  אחת  בחירות  מערכת 
מפלגה והבטיח הטבות בסכום של 140 
לפופוליזם.  גבול  אין  שקלים.  מיליארד 
העלאת  ידי  על  רק  זאת  לעשות  ניתן 
מיסים בהיקף של 140 מיליארד שקלים, 
על  וחלקם  המדינה  אזרחי  על  חלקם 
יברחו  החברות  כל  העסקי.  המגזר 
מכאן. זה יחסל את כלכלת ישראל. אני 
אומר לכם באחריות שמה שמציעה גב' 
זהו איום על כלכלת ישראל,  יחימוביץ' 
ויוביל  בישראל,  עבודה  מקומות  ועל 
ספרד  של  למחוזות  מאד  מהר  אותנו 
לא  כלכלי  משבר  של  זו  בתקופה  ויוון. 
פופוליסטיות.  בסיסמאות  לדבר  ניתן 
אחריות  אחת:  דרך  רק  יש  זו  בתקופה 
יצירת  תקציבית,  אחריות  כלכלית, 
על  ושמירה  עבודה,  ומקומות  צמיחה 
מקבל  שאתה  לפני  הצמיחה.  מנועי 
מיליארד   140 לה  ומוסיף  העוגה  את 
אופה  אתה  איך  תראה  קודם  שקלים, 

את העוגה".

שטייניץ על יחימוביץ': "התכנית שלה אינה 
תכנית כלכלית, אלא תכנית לחורבן כלכלי"

שר האוצר תקף את המדיניות הכלכלית של מפלגת העבודה: "לא זכור לי בכל תולדות מדינת ישראל 
מערכת בחירות בה קם ראש מפלגה ומבטיח הטבות בסכום של 140 מיליארד שקלים"

 יחימוביץ' השיבה מלחמה: "שהבובה של נתניהו 
תספר לי מה התכנית הכלכלית של הליכוד"

יובל  האוצר,  שר  לדברי  הגיבה  העבודה,  מפלגת  יו"ר  יחימוביץ',  שלי 

שטייניץ, שטען שהתכנית הכלכלית שלה תמיט אסון על כלכלת המדינה. 

תכנית  על  לי  שיספרו  רוצה  אני  אבל  כאלה,  מתקפות  לקבל  מוכנה  "אני 

מה  לי  יספר  נתניהו,  של  הבובה  "ששטייניץ,  אמרה.  אחרת",  כלכלית 

התכנית הכלכלית של הליכוד. מה מתכנן נתניהו לעשות אם ייבחר לראשות 

הממשלה? מאיפה הוא מתכוונן לקצץ?"

"זוהי  היום:  שפורסם  האלטרנטיבי  העוני  לדו"ח  התייחסה  יחימוביץ' 

תוצאה של מדיניות כלכלית מכוונת אידיאולוגית, הנמשכת מזה עשור שלם תחת נתניהו ומייצרת פערים כלכליים. 

בזמן שנתניהו מרחיק מספר ויוון, הפכנו למקסיקו וצ'ילה מבחינת הפערים בין עוני ואושר. אנו לא יכולים להרשות 

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

 

מהדורה מיוחדת 
לסיכום ועידת עדיף ה-12

הרבה  מנהלים  שחקנים   4 בו  "מצב 
לשחקנים  רצינית  בעיה  מהווה  כסף, 
ולשוק ההון", אמר קובי רוזין, מנכ"ל 
של  למעמדו  בנוגע  גמל,  אי.בי.אי 
מוצר הגמל בעקבות ביטול המקדמים 
קופות  הפרדת  לדבריו,  המובטחים. 
הגמל מהמערכת הבנקאית נועדה, בין 
היתר, לייצר גיוון בין הגופים המנהלים 

את החיסכון לטווח ארוך בישראל. 
בזירה  ביותר  החזק  הכוח  "בפועל, 
"בהינתן  הוסיף.  הגודל",  יתרון  הינו 
והלוגיסטיקה  הנמוכים  הרווח  שולי 
חסכונות  בניהול  הכרוכה  המורכבת 

אלו אין כיום מקום לשחקנים קטנים 
בזירה, וכך במהלך 3 השנים האחרונות 

רוב הגופים הקטנים נעלמו". 
תורמת  בישראל  הרגולציה  לדבריו, 
מגמה  המרכזי,  הכוח  לחיזוק  כיום 
ההון.  שוק  עם  מיטיבה  שאינה 
מכספי   80% מנהלים  גופים  "כש-3 
מתרכז  הגמל  ושוק  בישראל  הפנסיה 
האשראי  בשוק  הגיוון  ומצטמצם, 
ועימן  הוא,  אף  מצטמצמים  וההון 
בבורסה  המחזורים  גם  מתכווצים 
ובינוניות  קטנות  חברות  של  והיכולת 

להשיג מימון ולגדול". 
לעבוד  יכולה  הרגולציה  כי  טען  רוזין 
בריא  יותר  הרבה  אך  למפץ,  ממפץ 

למשק לשמור על איזון, לוודא שיהיו 
ארוך,  לטווח  חיסכון  אפיקי  מגוון 
לצד  מחיר,  על  שיתחרו  גופים  שיהיו 
גופים שיתחרו על שירות ועל תשואה. 
מחירים  פיקוח  עם  עובד  לא  "זה 
כדוגמת  חיסכון  אפיקי  ביטול  ועם 
כאשר  עובד  לא  וזה  ההוני,  האפיק 
הרגולציה אינה שומרת על שוק פתוח 
הוכיח  האחרון  "העשור  ערוצי.  ורב 
לכולנו שהרגולציה חשובה ושבלעדיה 
זאת,  עם  השמנת.  את  אוכל  החתול 
שומרת  היא  אם  לזכור  הרגולציה  על 
היא  האם  השמנת.  על  או  החתול  על 
מבחר  קיימים  בו  לעולם  מכוונת 

מוצרים?".
יהיה  שהגמל  מנת  על  כי  ציין  רוזין 
ביטוחים  לאפשר  יש  תחרותי,  מוצר 
אטרקטיביים, להפוך קופה למשלמת, 
האפיקים  לכל  מחדש  אג"ח  הקצאת 
עוד  "יש  מתאימות.  תשתיות  וכן 
כברת דרך לעבור עד שהגמל יהיה בר 

תחרות", סיכם.

 קובי רוזין: "יש עוד כברת דרך 
עד שהגמל יהפוך לבר תחרות"

מנכ"ל אי.בי.אי גמל קורא לאוצר לנקוט בצעדים מתאימים במטרה להפוך 
את קופות הגמל לתחרותיות מול יתר האפיקים הפנסיונים


