
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.  
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"זוהי שעתו של הסוכן. סוכן שיידע 

אותם  ולנצל  לשינויים  להסתגל 

לטובתו, יוכל לשפר את הכנסותיו 

ולא להיגרר אחרי השינויים." כך 

אמר יוסי בצרי, מנכ"ל אלטשולר 

אמר  בצרי  לביטוח.  סוכנות  שחם 

בנושא:  שיח  ברב  הדברים  את 

הפנסיוני העתידי",  ניהול ההסדר 

עיון  יום  במסגרת  שהתקיים 

בשוק  והרפורמה  "הסוכן  בנושא: 

עדיף,  שמקיימת  הפנסיוני", 

בחסות אלטשולר שחם.

נתונים  מספר  בכנס  הציג  בצרי 

מספר  לפיהם  מהאוצר,  מפתיעים 

ב- בממוצע  גדל  הביטוח  סוכני 

היקף  גדל  ובמקביל  בשנה,   5%

העמלות בשיעור שנתי ממוצע של 

.5%-10%

דן פנחסי, מנכ"ל כלל פנסיה וגמל, 

הביטוח  "סוכני  כי  בדיון  אמר 

חייבים להתמקצע". לדבריו, חלק 

מכיר  ולא  מבוגר  מהסוכנים  גדול 

סוכן  לדעתו,  השוק.  את  מספיק 

לא  עבודה,  למקום  שיגיע  ממוצע 

שמספק  הפתרון  את  לספק  יוכל 

חייבים  "אתם  ההסדר.  מנהל 

ולדבר  האישי  הקשר  את  לחזק 

של  שלם  במגוון  הלקוח  עם 

לסוכנים.  פנחסי  קרא  מוצרים" 

יוסי בצרי: סוכן שיידע להסתגל לשינויים ולנצל אותם לטובתו, יוכל לשפר את הכנסותיו | דן פנחסי: 
סוכני הביטוח חייבים להתמקצע | איל מיק: כשל בממשק הסוכנים ומנהלי ההסדר מול העובד 

"זוהי שעתו של הסוכן"

הסוכן  של  היחסי  היתרון  לדעתו, 

וקשר  ללקוח,  האישי  הקשר  הוא 

והכרה  מקצועיות  בצירוף  אישי 

הוא  מוצרים,  של  גדול  מגוון  של 

הביטוח  לסוכני  שיעזור  השילוב 

לשרוד בים השינויים הסוער.

כי  ציין  פנסיוני,  יועץ  מיק,  איל 

ומנהלי  הסוכנים  של  "הממשק 

מצליח".  לא  העובד  מול  ההסדר 

בה  לפגישה  נכנס  העובד  לדבריו, 

הוא מחליט על המסלול הפנסיוני 

העובד  מצד  הבנה  חוסר  מהותו 

לשפר  "חייבים  הסוכן.  דברי  את 

לכך  ולהביא  הזו,  הנקודה  את 

ושהעובד  יעילה  תהיה  שהפגישה 

יבין מה מדברים איתו".

מיק התייחס גם להיבט הטכנולוגי. 

לדעתו הסוכנים חייבים להתקדם 

ולשלוט באמצעים הטכנולוגים של 

ערך  יוסיף  זה  ושדבר   – היצרנים 

לסוכן מול הלקוח, שישמש מתווך 

בין העובדים לטכנולוגיה. 

בני  לרפורמה  התייחס  לאחריו 

סוכנות  שריד  בני  מנכ"ל  שריד, 

תישאר  הרפורמה  "אם  לביטוח. 

הביטוח  סוכן   – כעת  שהיא  כפי 

הכנסה  מקורות  למצוא  יאלץ 

לשיטתו,  לשרוד".  כדי  חדשים 

הסוכן חייב להרחיב את הממשק 

של  לנאמן  ולהפוך  הלקוח  מול 

ידע  הסוכן  "אם  הלקוח.  נכסי 

נושאים,  של  רחב  במגוון  לטפל 

ביטוח, פנסיה, השקעות ועוד, רק 

אז יבוא לידי ביטוי היתרון היחסי 

את  יעדיף  והלקוח  הסוכן,  של 

הסוכן על פקיד הבנק."

העובד  מול  פועלים  "המעסיקים 

ולא מול היצרנים"

פנסיה  תחום  מנהלת  ורט,  סיגל 

התייחסה  החשמל,  בחברת  וגמל 

עבור  השינויים  למשמעות  בדיון 

שנה   15 בערך  "לפני  המעסיק. 

הדור   – חדש  בדור  לטפל  התחלנו 

של פנסיית הצבירה", אמרה ורט. 

זהו דור אחר מהדורות של הפנסיה 

בעבר  לדבריה,  התקציבית". 

הפנסיה  הסדר  תחת  שהיה  מי 

בנושא,  התעניין  לא  התקציבית 

וידע שיש לו 2% פנסיה תמורת כל 

שנת עבודה. "היום זה נגמר. הדור 

לפנסיה  לשקל  שקל  אוסף  הצעיר 

– מדובר בעניין של חיים ומוות".

לניהול  היום  האחריות  לדבריה 

העובד,  של  היא  הפנסיה 

העובד  מול  פועלים  והמעסיקים 

ולא מול היצרנים. בשלב זה קטעה 

קריאה מהקהל את דבריה – "זה 

מהקהל.  מישהו  צעק  נכון",  לא 

העובדים  את  שולחים  "אתם 

שדוחפים  היצרנים  של  להרצאות 

את המוצרים שלהם לעובדים".

הרפורמה  פנחסי,  דן  לדברי 

כתפי  על  שמטילה  שהיא,  כפי 

ההחלטות  כל  את  הצרות  העובד 

אחראית  אינה   – והאחריות 

בעצמה. לדעתו, העובדים צריכים 

שלא  כדי  מקצועי  וייעוץ  הכוונה 

שבורה  שוקת  מול  עצמו  ימצא 

ביציאתו לפנסיה.

"הבנקים אף פעם לא שבעים"

בשוק,  הבנקים  למקום  בהתייחס 

הם  הבנקים  כי  שריד  בני  אמר 

שבעים.  לא  פעם  שאף  גופים 

להכיר  חייבים  כסוכנים  "אנחנו 

ואת  הבנקים  מגבלות  את 

לדבריו,  העתידיות."  כוונותיהם 

פנסיונים  כיועצים  עובדים  חבריו 

בבנק, רואים רק את ריווחי הבנק. 

רק   – אנשים  רואה  לא  "הבנק 

לדעתו,  שריד.  טען  מספרים", 

במספר  זה  את  להוכיח  אפשר 

אחרי  שמתבצע  הקטן  הניודים 

ייעוץ בבנקים. "בבנק כמעט תמיד 

במקום  נמצא  שהוא  ללקוח  יגידו 

הם  כך  דבר.  שום  ישנה  ולא  טוב, 

שלהם  העמלה  את  מרוויחים 

במינימום מאמץ".

צפון  מחוז  יו"ר  הפאנל,  מנחה 

אריה  הביטוח,  סוכני  בלשכת 

לגורמים  פנה  אברמוביץ', 

על  שאחראים  ההון  שוק  באגף 

בשקט  אותנו  "תעזבו  הרפורמות. 

ותנו לנו לעבוד", תיאר אברמוביץ' 

האוצר,  לאנשי  דבריו  תמצית  את 

בכנס שאינם  לכל הסוכנים  וקרא 

חברי הלשכה, להצטרף בהקדם – 

"כדי שנוכל לעמוד מאוחדים מול 

השינויים המתרגשים עלינו".

מימין: יוסי בצרי, בני שריד, דן פנחסי, סיגל ורט, אייל מיקמנחה הפאנל: אריה אברמוביץ

            כנס צפון


