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הלאומית של הפנסיה 

למרות הפוטנציאל 
המשמעותי - יש 
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התחום הפיננסי

שילוב קרנות 
גידור בעולם 

הפיננסי 
פנסיוני

מאת יונאל דבש  מאז 2008 מביאים סוכני הביטוח 
את בשורת פנסיה חובה  כעת 
צריכים הסוכנים להביא גם את 

בשורת הפנסיה הטובה

 גורמים בענף מברכים על המהלך וחלקם אף בנו יחידות 
מיוחדות להפעלת סוכנים  מה מאפיין את סוכני הביטוח 
בתחום הפיננסי? פנייה אל חברות הביטוח ובתי ההשקעות 

הניבה תשובות מפתיעות
כתבה מאת אלמוג עזר

והפיננסיםשיחת                עם אורן אל-און, משנה למנכ”ל הפניקס, על עולם הפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

עולם 
הפיננסים, 

מוועדת בכר 
עד ועדת סער
מאת יובל ארנון

גיליון מיוחד בתחום הפיננסים

http://http://polisa.news/
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 מאז 2008 מביאים סוכני הביטוח את בשורת פנסיה חובה 
 כעת צריכים הסוכנים להביא גם את בשורת פנסיה טובה

הסוכן הפיננסיוני – הפתרון 
לבעיה הלאומית של הפנסיה 

סוכני הביטוח, כמו יתר 
במדינה,  המקצוע  אנשי 
עוסקים  עצמם  מוצאים 
לא מעט בבעיה הלאומית 
של הפנסיה, שעיקרה הוא 
ברמת  הצפויה  הירידה 
החיים של מרבית אזרחי 
יצאו  י כאשר  המדינה 
הן  ההערכות  לפנסיה. 
ייצא  הציבור  שמרבית 
לפנסיה עם קצבה בשיעור 
תחלופה של 50%-40% - 
המשקף ירידה משמעותית 

ברמת ההכנסות. 
לפתרון  לצד הקריאות 
מבינים  לבעיה,  לאומי 
כי  המקצוע  אנשי  כלל 
גם   . ם ס ק ן  ו ר ת פ ן  י א

הכיס –  אל  היד  את  תשלח  המדינה  אם 
הביטחון  רשת  של  העצומה  שהעלות  הרי 
שאמור  ציבור  אותו  על  תוטל  הפנסיונית 
ליהנות ממנה, והדבר משול להעברת כסף 
מכיס אחד לכיס השני, כאשר הקופון היחיד 

שייגזר יהיה של המדינה. 
למעשה, הפתרון היחיד לבעיית הפנסיה 
הפרט.  של  החיסכון  שיעור  הגדלת  היא 
הנקודה החיובית היא שהפתרון הזה הוא 
בהישג יש של כל אזרח, וכל סוכן יכול וצריך 

לסייע ללקוחותיו להגדיל את שיעור החיסכון 
לצרכי הפנסיה. 

מגוון המוצרים רחב – קופות גמל להשקעה, 
כל  פוליסות חיסכון, קרנות השתלמות – 
מוצר יצלח למשימה. עד כה נתפס התחום 
כמתאים עבור לקוחות עם צבירות גבוהות 
וסכומים נזילים גדולים שניתן לנייד למוצרים 
יכולה  פיננסיים. אולם הבשורה האמיתית 
וצריכה להגיע לכל בית אב במדינת ישראל. כל 
מה שסוכן הביטוח נדרש לעשות הוא לוודא 

שלצד החיסכון הפנסיוני 
קיים חיסכון נוסף. מרבית 
להשקעה,  הגמל  קופות 
ויתר  החיסכון  פוליסות 
ים  י ס נ נ י פ ה ם  י ר צ ו מ ה
ערוכים לקליטת הפקדות 
שוטפות, אפילו בסכומים 
וח  ט י ב ן  כ ו ס  . ם י נ ט ק
שיצליח לחנך מחדש את 
לקוחותיו לחיסכון פיננסי 
הפנסיוני  החיסכון  לצד 
– יעשה עמם, ועם עצמו, 

שירות אדיר.  
את הכפפה הזו רק סוכני 
הביטוח יכולים להרים. ויש 
להדגיש, לא מדובר באותם 
מאות בודדות של סוכנים 
זו  עם התמחות פיננסית. 
משימה שכלל סוכני הביטוח יכולים וצריכים 
לקחת על עצמם. כשם שלקחו על עצמם סוכני 
הביטוח את יישום רפורמת פנסיה חובה מאז 
שנת 2008, הצעד הבא של סוכני הביטוח הוא 
לדאוג ללקוחותיהם לא רק לפנסיה חובה, 

אלא גם לפנסיה טובה.

קריאה נעימה ומועילה,
 
אורי לביא פלג

פרמיה

http://polisa.news/landing/

קראו את                לפני כולם

חפשו אותנו 
בפייסבוק ובטוויטר
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לפרטים 1700-50-50-98
תנו לבית לעבוד בשבילכם

בלעדי בכלל ביטוח

משכנתא הפוכה
תוכנית לרווחה כלכלית בגיל הפרישה לבני 60+

שיפור רמת החיים גם בפנסיה

מימון צרכים סיעודיים

תשלום פיקדון עבור דיור מוגן

השלמת מימון לרכישת דירה נוספת

סגירת הלוואות קיימות

מתן ההלוואה הינו בכפוף לקריטריונים הנהוגים בחברה מעת לעת ונתון לשיקול דעתה הבלעדי של החברה.



4 בספטמבר 2018                                                                                                                   עמוד 4 / מתוך 13
והפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

C  אין לצלם, להעתיק, או להפיץ בדרך אחרת גיליון זה, או חלקים ממנו, ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל!

התחום  את  יזניחו  הביטוח  סוכני  “אם 
הפנסיוני, הם ימצאו את עצמם מחוץ לתחומים 
אחרים של ביטוח החיים והבריאות, ובטח 
בתחום הפנסיוני, כי בעתיד יהיה קשה לחזור 
אליו. אני לא ממליץ לסוכני הביטוח להתנתק 
מהתחום הפנסיוני, ומציע להם למצוא דרך 
לפעול יחד עם יצרנים כדי להיות מחוברים” – 
כך אומר אורן אל-און, משנה למנכ”ל הפניקס 

ומנהל חטיבת הלקוחות. 
בשיחה עם פוליסה הוא מתייחס לשינויים 
הטקטוניים בשוק החיסכון הפנסיוני ומסביר: 
“שנים רבות השוק הפנסיוני היווה כר לפעילות 
ענפה נוספת, של הסוכנים עם הלקוחות – 
הפנסיה וביטוחי המנהלים היו בסיס לדיאלוג 
ארוך טווח שאיפשר מכירת מוצרים נוספים, 
בכל תחומי הביטוח”. אל-און אף מתריע כי 
ייתכן שהירידה בדמי הניהול בפנסיה עדיין 
לא הסתיימה, וכי עשויה להיות ירידה נוספת. 
למרות זאת, לדבריו, השוק הפנסיוני יישאר 
תמיד רלוונטי: “תמיד יהיו מבוטחים חדשים או 
מבוטחים שצריכים טיפול. יש אין סוף אירועים  
בחיי המבוטח שמחייבים מעורבות של איש 
מקצוע בביטוח, כדי לטפל בהם. זו טעות לנטוש 

את התחום בגלל שחיקת העמלות”. 

• האם אתה רואה היתכנות למעבר למודל 
של שכר טרחה?

שקשה  נכון  הבא.  השלב  זה  -און:  אל 
בעולם,  אחרים  למקומות  אותנו  להשוות 
בגלל הייחודיות של מוצרי ביטוח המנהלים 
יכול להיות שהשלב  בישראל, אבל בהחלט 
הבא באבולוציה של המערכת הפנסיונית, 
יהיה בהקשר לשאלה מי משלם לסוכן עבור 
הטיפול שלו. אנחנו רואים ניצנים של תהליכים 

מסוג זה בענף. 

הכוח שמניע את הענף

אחד ממנועי הצמיחה הפוטנציאליים של 

סוכני הביטוח הוא תחום הפיננסים. אולם אל 
-און, שנכנס בימים לשנתו ה-35 בענף, מצביע 
על תופעה משמעותית, לפיה הכוח המשמעותי 
שמניע את תעשיית המוצרים הפיננסיים הוא 
גם  פונים  הסוכנים הצעירים, שמן הסתם 
ללקוחות של הסוכנים הוותיקים ומטפלים 

בכספים הנזילים. 
יוצאי  רובם  לדבריו, הסוכנים הצעירים, 
בתי השקעות, פונים ללקוחות בעניין שלושה 
מוצרים עיקריים: קופת גמל/קרן השתלמות, 
חיסכון נוסף לזמן פרישה, וחיסכון נזיל. תופעה 
זו איננה מאפיינת את הסוכנים הוותיקים וכאן 
החסר הגדול: “מדובר בתיק מדהים שבונים 

אותם סוכנים צעירים” – כך אל-און.

• באילו מוצרים הם מתמקדים?
און:  הסוכנים הפיננסיים משווקים  אל 
שלושה מוצרים עיקריים של הפניקס – גמל 
פיננסיים/פוליסת  מסלולים  והשתלמות, 
חיסכון ומסלול לזמן פרישה – שזה מסלול 

מדהים לקיצבה או הוני. 

• מה מיוחד במסלול לזמן פרישה?
זה המוצר המוביל של הפניקס.  אל און: 
מדובר בפוליסה עם הבטחת מקדם החל מגיל 
60, שמאפשרת תכנון פרישה. למעשה מדובר 
על שילוב של מוצר פנסיוני עם מוצר פיננסי. 
יתרונות המוצר הם הבטחת מקדם, שמירה על 
זכויות בניוד מקופת גמל, מעבר בין מסלולי 
השקעה ללא אירוע מס וללא עלויות, וקצבה 

מוכרת ופטורה ממס. 
בעת פרישה המוצר מאפשר לשלב בין פדיון 
חלקי של ההון הצבור )בכפוף לקיום קצבה 
מינימלית(, או קבלת קצבה. המוצר משמש 

כאלטרנטיבה אולטימטיבית לתיקון 190.

•  למי מתאים המוצר?
אל און: המוצר מתאים בעיקר ללקוחות עם 

צבירות גבוהות, שנמצאים לקראת פרישה. 
יש בשוק 1.5 טריליון שקל של כספים פנויים, 
ויש מספיק מקום לכל הסוכנים – צעירים 
וותיקים, לפעול בתחום הפיננסים. סוכנים 
ותיקים שלוקחים אחריות בנושא – עובדים 
לצערי  אך  מאוד,  יפות  תוצאות  ומשיגים 
יש סוכנים שמזניחים את התחום, למרות 

שהפוטנציאל הקיים, הוא עצום.

• במה הפניקס מתבלטת בתחום הפיננסי 
– בפוליסות חסכון?

אל און: גם כאן, ובדומה למסלולי המנהלים 
ומסלולי הפנסיה, הפניקס מציגה תשואות 
שיא, הבולטות הרבה מעל לענף ומבטיחות 
לחוסך תמורה משמעותית לחסכון ובטחון 

כלכלי רב יותר. 
הפניקס בולטת בתשואות מסלולי ההשקעה 
הכללים בפוליסות החסכון הן ב–12 החודשים 
האחרונים והן בטווחי הזמן הארוכים יותר 
של השלוש והחמש שנים האחרונות. מערך 
רועי יקיר  ההשקעות של הפניקס בראשות 
וייחודי  מספק גם כאן מענה מקצועי בולט 

מהענף.

 הפנסיה וביטוחי המנהלים היו בסיס לדיאלוג ארוך טווח שאיפשר מכירת מוצרים נוספים, בכל תחומי 
הביטוח  ייתכן שהירידה בדמי הניהול בפנסיה עדיין לא הסתיימה, וכי עשויה להיות ירידה נוספת

למרות הפוטנציאל המשמעותי - יש 
סוכנים שמזניחים את התחום הפיננסי

והפיננסיםשיחת                עם אורן אל-און, משנה למנכ”ל הפניקס, על עולם הפיננסים הפנסיה  הביטוח  עיתון 

אורן אל און, משנה למנכ”ל הפניקס

תשואות מסלולי ההשקעה הכלליים בפוליסות חסכון פרט
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לקוחות הפניקס מרוויחים יותר, תבדקו שיש לכם הפניקס.

במקום הראשון בתשואות
ביטוחי מנהלים פוליסות משתתפות ברווחים

ביטוחי מנהלים - פוליסות משתתפות ברווחים. פוליסות שהונפקו בין השנים 2003-1992 קרן י. עפ"י הנתונים ב"ביטוח נט" באתר האוצר, 
קרן י' של הפניקס במקום הראשון בתשואות בממוצע שנתי ב- 3 השנים האחרונות )8/15-7/18( ובממוצע שנתי ב- 5 השנים האחרונות 
)8/13-7/18( מבין כלל הפוליסות המשתתפות ברווחים המתנהלות בקרן י' של כלל חברות הביטוח. התשואות הינן נומינליות ברוטו לפני 
ניכוי דמי ניהול. אין במידע על התשואות והדירוג שהושגו בעבר בכדי להצביע על התשואות והדירוג שתושגנה בעתיד. המידע לעיל אינו מהווה 

ייעוץ פנסיוני, חוות דעת או המלצה. מספר גוף מוסדי 520023185. קוד אוצר: 0011. הפניקס חברה לביטוח בע"מ.

 ב-3 השנים האחרונות
וגם ב- 5 השנים האחרונות
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פוליסה מארח

למה להשקיע בקרן גידור, מהם סוגי האסטרטגיות, היתרונות והחסרונות

שילוב קרנות גידור 
בעולם הפיננסי פנסיוני

ויותר משקיעים   בתקופה האחרונה יותר 
מגוונים את ההשקעות שלהם ומציגים מוצר 
 ,)Hedge Fund( סקסי שנקרא קרן גידור
אך מה היא קרן גידור? האם זה מוצר שכדאי 

לגוון בו את תיק ההשקעות? 
למה להשקיע בקרן גידור?

• שאיפה להשיג תשואת יתר )עודפת( על 
פני השוק. 

נמוכה לשוק ההון,  • בדרך כלל קורלציה 
הגידור  אסטרטגיות  מבחירת  כתוצאה 

)השקעות שונות(.
• ביצוע גידור )הגנות על סיכוני שוק שונים( בקרן. מנהל הקרן יכול 

לנקוט במספר שיטות / אסטרטגיות.
סוגי אסטרטגיות )יש הרבה, נציג כמה פופולאריות(:

• Strategies multi שילוב בין כמה אסטרטגיות.
• לונג/שורט  )Market Neutral(-  מנהל הקרן מחזיק בנייר השקעות 
לונג שהוא מאמין שיניב תשואה חיובית, ובמקביל הוא מחזיק בנייר 
בחסר  )פוזיציות שורט(, שלדעת מנהל הקרן יהיה עם תשואה נמוכה 

או שלילית בתקופת ההחזקה על מול הנייר שמוחזק בלונג.
• אסטרטגיות ארביטראז’ - במטרה להפיק רווח ללא סיכון מפערי 
מחירים בין שווקים שונים עם מניות דואליות או מהשתתפות בהנפקות 

ראשונית וקבלת הנחות מראש על השתתפות בהנפקה. 
• אסטרטגיית גלובל מקרו. מתבססת על בחינה של תהליכים מקרו-
כלכליים בעולם, קארי טרייד  )לקיחת הלוואה בריבית נמוכה במדינה 
אחת והפקדת הסכום במדינה אחרת בריבית גבוהה יותר ( ומסחר 

בחוזים על סחורות.
• אסטרטגיה מּונעת אירועים - מבוססת על ניצול מצבים, כמו פשיטת 
רגל של חברות, לחץ מכירות בחברה, ברבור שחור בחברה מסוימת 

שמשפיעה על ענף שלם ועוד.
חסרונות השקעה )יחסי(:

• רף כניסה מינימלי - סביב 1 מיליון שקל בדרך כלל.
• לרוב הכספים ננעלים לתקופה ממושכת של שנה ועד מספר שנים 

)במטרה לאפשר גמישות השקעה ללא לחץ פדיונות(.
• המס של 30% על הרווחים ותשלום מס שנתי גם ללא פדיון הכספים 

מהקרן.
• דמי ניהול נעים בין 2%-1% וכמובן דמי הצלחה מהרווחים, בדרך כלל 

כ-20% ולפעמים יותר.
לקרנות גידור יש הרבה יתרונות על מול החסרונות ושילוב של מוצר 
זה בתיק הנכסים של הלקוחות יכול  לתת תשואה עודפת לתיק הפיננסי 

פנסיוני של הלקוח יחד עם הקטנת התנודתיות וקורלציה לשווקים.
מצ”ב גרף המשקף את הביצועים של קרן הגידור הגדולה והוותיקה 
בישראל )קרן sphere(. הנתונים המוצגים בו הם נטו לאחר דמי ניהול 

ודמי הצלחה.
ניתן לראות את הביצועים לאורך זמן של הקרן מול מדד ההשוואה 
 2015 2011 וסוף   ,2008 125, בפרט בנקודות משבר כמו  שלה, ת”א 
תחילת 2016 - הקרן ביצעה טוב יותר והתנודתיות הייתה קטנה יותר.
בנוסף, ניתן לראות גרף השוואה לקופות גמל מניתיות )לא רק תל אביב 
125( לאורך תקופת ההשקעה הנמדדת  2004 עד 2017. אפשר לראות כי 
רמת התנודתיות נמוכה יותר בעליות וגם הירידות מתונות יותר, כתוצאה 
של גידור החשיפות וניהול הכספים בצורה שונה מניהול השקעות קלאסי 

 )עבודה בחשיפה ישירה לשוק ההון ללא הכנסת אסטרטגיות שורט לתיק(. 

כאשר מודדים את התשואה המצטברת לתקופה, ניתן לראות כי הניהול 
המשולב באסטרטגיות שונות וגידור סיכונים מביא לתוצאות טובות 

יותר לאורך זמן ברמת תנודתיות שונה מניהול קלאסי.
שילוב מוצר זה כחלק מתמהיל ההשקעות של הלקוחות יכול לתת 

לתיק פיזור סיכונים טוב יותר ונכון יותר.

בטבלה המצורפת ניתן לראות את התשואה המצטברת של קופ”ג מול 
קרן הגידור ועל אף שהתשואות לא תמיד הובילו בעליות, התשואה 

המצטברת הייתה טובה יותר בקרן הגידור.

היום ישנן הרבה קרנות גידור להשקעה במגוון רחב של אסטרטגיות 
השקעה  ויש משמעות רבה לבחירת מנהלי קרן הגידור. ניהול הסיכונים 
בתיק יכול להיפגע מבחירה לא נכונה של מנהלי קרנות ללא ניסיון עבר 

בניהול השקעות באסטרטגיות גידור.
את קרנות הגידור ניתן לשלב בעולם הגמל דרך מוצרי הניהול של

IRA  - כמובן עם השלכות המיסוי הרלוונטיות.
לסיכום, כפי שניתן לראות בדוגמאות למעלה יש הרבה יתרונות לשילוב 
מוצרים מתוחכמים לתיקי הלקוחות בעולם ההשקעות. ניהול הסיכונים 
היום ודורש רמות ידע והבנה מעמיקות יותר במגוון מוצרי השקעה 
שונים. לא ניתן להתעלם מכך שקרנות הגידור כבר לא נמצאות מתחת 
לרדאר ונכנסות ליותר ויותר תיקים של לקוחות כשירים וגם לא כשירים.
קיימות דרכים רבות לבחירת קרן גידור וגם על זה ניתן לכתוב בהרחבה.

הכותב הוא מייסד sparta capital - ניהול עושר מבית סיגמא תכנון 
פיננסי

 תשואה מצטברת לתקופה  

Sphera123תקופה
2004 - 2017366%217%220%286%

מאת יונאל דבש

השוואת ביצועים ע”פ שנים קופ”ג מול קרן גידור

מקור נתונים : בלומברג

מקור נתונים: בלומברג, גמל נט
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נקודה למחשבה

 ועדת בכר פתחה צוהר למוצרים הפיננסיים הבסיסיים בתקופה ההיא, 
שלא נכחו על שולחן הסוכן עד אז  מאז הפך תחום הפיננסים למרכזי 

וגם ועדת סער הצביעה עליו כעל תחום בו הסוכן לוקח אחריות על ניהול 
הכסף של התא המשפחתי ועל פיתוח האוריינות הפיננסית של לקוחותיו

עולם הפיננסים, מוועדת 
בכר עד ועדת סער

עולם הפיננסים 
אבולוציה   עובר 
פעילות  במסגרת 
ח  ו ט י ב ה י  נ כ ו ס
ז  א מ ל  א ר ש י מ
בשנת  בכר  ועדת 
2005 עד להמלצות 
ועדת סער בשנת 
2017 וממשיך גם 

בימים אלו.
ועדת בכר, אשר 
המלצותיה התקבלו בכנסת בשנת, חוללה 
מספר שינויים שמטרתם העיקרית הייתה 

להקטין את הריכוזיות 
ל  כ ב ם  י ק נ ב ה ל  ש
הקשור לקופות גמל. 
פועל יוצא של הוועדה 
מחדש  הגדרתו  היה 
ח  ו ט י ב ה ן  כ ו ס ל  ש
או  פנסיוני  כסוכן 
 , י נ ו י ס נ פ ק  ו ו ש מ
כניסת הבנקים לייעוץ 
פנסיוני, מכירת קרנות 
הפנסיה לחברות ועוד.

א  ל ש ק  פ ס ן  י א
ר  כ ב ת  מ ר ו פ ר ל  כ
כהצלחה,  הוגדרה 
ויש עד היום לא מעט 
ויכוחים על התועלת 
אבל  בתוצאותיה, 
עבור סוכני הביטוח 
נפתח למעשה הצוהר 
למוצרים הפיננסיים 

גמל  הבסיסיים בתקופה ההיא – קופות 
וקרנות השתלמות, מוצרים שלא נכחו על 
שולחנו של הסוכן עד אז במסגרת פעילותו 

מול לקוחותיו הפרטיים והעסקיים.
לשכת סוכני הביטוח הקימה לראשונה 
2014 תת ועדה לתחום הפיננסים,  בשנת 
אשר בראשותה עמד ארז גוטמן ז”ל, שאף 
הוביל את הכנס הראשון שנערך בתחום זה 

בלשכה בסוף אותה שנה. הרציונל לפעילות 
זו היה מאוד ברור - בתיקי הסוכנים קיים 
פוטנציאל גדול מאוד בתחום הפיננסים, אך 
עדיין ההתייחסות הייתה בעיקר למוצרי 
הגמל וההשתלמות, וחייבים להטמיע את 
הנושא בקרב הסוכנים, הן מבחינה מקצועית 

והן מבחינה שיווקית. 
הם  התהליכים  אבולוציה,  בכל  כמו 
איטיים, לפעמים איטיים מדי. לגל הראשון 
בתחום הפיננסים הצטרפו סוכנים מעטים 
בבניית  החלו  אלו  מעטים  אבל  יחסית, 
תיק לטווחים שונים, אשר התבסס בעיקר 
על המוצרים הראשוניים בתחום. במקביל 

הפוטנציאל  בהבנת  היצרנים  גם  החלו 
הגלום בניהול כספי הלקוחות, וממוצרים 
למוצרי  ובסיסיים החל מעבר  ראשוניים 
התיקונים  גם  כאשר  מתוחכמים,  יותר 
שנכנסו בתקנה 190 היוו קטליזטור מאוד 

משמעותי לקידומם. 
בשוק החלו להופיע במקביל לפוליסות 
ועלה, מוצרים  החיסכון, שנפחם רק הלך 

מותאמים לגיל השלישי, נפתחו מחלקות 
ייעודיות אצל היצרנים לגיל השלישי, נבנו 
מערכי הדרכה, נושא הייעוץ לפרישה החל 
להיכנס לתודעה, וגם בלשכת סוכני הביטוח 

נפתח מיזם מיוחד לצורך כך.
במקביל לפעילויות של היצרנים, נעשתה 
בשנים 2016-2017 פעילות נרחבת בלשכה 
להכנסת מוצרים של אשראי חוץ בנקאי, 
לתחום  וכניסה  טריא,  חברת  עם  בעיקר 
מחזור משכנתאות עם שני ספקים. בנוסף 
הגמל  קופות  תחום  את  ללמוד  החלו 

להשקעה ועוד.
המושג פיננסים הלך ולבש צורה חדשה. 
בסיסיים  ממוצרים 
שהופיעו בוועדת בכר, 
הפך תחום הפיננסים 
וגם  מרכזי  לתחום 
ועדת סער בעבודתה 
היסודית הצביעה עליו 
כעל תחום בו הסוכן 
על  אחריות  לוקח 
ניהול הכסף של התא 
המשפחתי ועל פיתוח 
האוריינות הפיננסית 
ו  ז  . ו י ת ו ח ו ק ל ל  ש
למעשה סגירת מעגל 
שראשיתו בהחלטות 
ועדת בכר דרך ועדת 
ם  י נ ש ה ד  ע ו ר  ע ס

הבאות.
מוקדש  זה  מאמר 
לזכרו של גוטמן, אשר 
נגדעו בהפתעה  חייו 
בתחילת שנת 2015 זמן קצר לאחר פתיחת 
הכנס הראשון בלשכה בתחום הפיננסים, כנס 
אותו הוביל ושהניח בשנת 2014 את היסודות 
הראשונים בתחום הפיננסים, בעידוד נשיא 
אריה אברמוביץ. יסודות  הלשכה לשעבר 
לפיננסים  הוועדה  להקמת  הביאו  אלה 
בקדנציה הנוכחית. זכרו תמיד יהיה איתנו 

ותרומתו לקידום התחום תיזכר לעד.

מאת יובל ארנון
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migdal.co.il :לפרטים והצטרפות פנה לסוכן הביטוח שלך או היכנס לאתר

לא מתפשרים על הפנסיה
בוחרים מגדל. חברת הביטוח הפנסיוני המובילה בישראל

  קרן פנסיה לשכירים ולעצמאים ברמות שכר שונות
  מבחר מסלולי ביטוח לבחירתך - בהתאם למצבך האישי והמשפחתי

  מסלולים מיוחדים הנותנים פתרון למשפחות חד הוריות ולילדים עם מוגבלויות
  פנסיה Online - הצטרפות דיגיטלית לשכירים ולעצמאים

מגדל חברה לביטוח בע׳׳מ | מגדל מקפת קרנות פנסיה וקופות גמל בע״מ
מגדל ביטוח היא חברת הביטוח הגדולה והמובילה בתחום ביטוח החיים וחיסכון לטווח ארוך בישראל, נכון ליום 31.12.2017  על בסיס

נתוני התחייבויות ביטוחיות בביטוח חיים ונכסים מנוהלים בקרנות הפנסיה וקופות הגמל.

בכפוף לתנאי החברה והפוליסה.
המידע האמור הנו מידע כללי בלבד ולא ישמש לקביעת החובות והזכויות על פי תנאי הפוליסה או ככלי לפרשנות. בכל מקרה של סתירה או 
אי התאמה בין האמור לעיל לבין ההוראות הקבועות בתנאי הפוליסה, יגברו תנאי הפוליסה. האמור בדף זה אינו תחליף לייעוץ המתחשב 

בצרכים המיוחדים של כל אדם

אבל על הפנסיה כן ?!
על הכיסוי לסמארטפון אתם לא מתפשרים
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סוכני הביטוח מגבירים את 
פעילותם בתחום הפיננסי אך מיצוי 

הפוטנציאל בתחום עדיין רחוק

מאת אלמוג עזר
ת,  ו נ ו ר ח א ה ם  י נ ש ב
פעילות הסוכנים והיועצים 
שחודרים לתחום הפיננסים 
ניכרים.  בשיעורים  עולה 
למרות הקשיים המובנים, 
יועצים אלו מבקשים להפוך 
לנותני שירות בעלי מנעד 
שירותים נרחב יותר. ההכרה 
בפוטנציאל של שוק ההון 
עשוי להיות ההתחלה בלבד, 
כאשר הענקת עזרה בפיזור 
השקעות המבוטחים תביא 
להבנה מקצועית נוספת של 
כמו  בתחומים  הסוכנים 
השקעות נדל”ן, ניהול תיקי 

השקעות סחירות ואלטרנטיביות.  
בחברות הגדולות כבר זיהו את הרעב של 
הסוכנים להיכנס לתחום. בהראל לדוגמה 
החליטו לעבוד עם סוכנים באופן אישי וכוללני. 
על פי מירב בר-קימא, מנכ”לית חברת ניהול 
כי  “אין ספק  הראל פיננסים,  התיקים של 
וגם לא מעט פניות  יותר  מורגש רעב גדול 
מסוכנים שלא עבדו אתנו בעבר או סוכנים 
יותר שעד היום לא עסקו בתחום.  ותיקים 
הנושאים שעלו בפניות האלה מגוונים, החל 
ועד מידע  ממידע כללי על בית ההשקעות 
ספציפי על מסלולי השקעה ומוצרים נוספים”.

ההבנה בהשקעות תגדיל גם את אפשרויות 
ההכנסה של סוכנים, שעובדים היום בסביבה 
מאתגרת המאופיינת בירידה בגובה העמלות, 
במיוחד בתחום הפנסיוני. בר-קימא מציינת, 
והשתלמות  הגמל  לעולם  הקשור  בכל  כי 
ניתן להוסיף כי נגישות המידע מהמסלקה 
הפנסיונית מאפשרת לסוכנים לגעת בכל סוגי 
המוצרים הפנסיוניים במסגרת תהליך השיווק 
יותר בתחום  הפנסיוני, כמו גם להתמקצע 
והתוצאה, בין השאר, היא הגדלת פעילותם 

בתחומים אלה.
אחד מהאפיקים שסוכנים יכולים להמליץ 
עליהם בשוק ההון הוא קופות הגמל להשקעה. 
על פי איציק אסטרייכר, יו”ר אינטרגמל, קופת 
גמל להשקעה היא מבין התחומים הצומחים 
בשוק ההון. בתום המחצית הראשונה של 2018 

נצברו בקופות גמל להשקעה כ-5.5 מיליארד 
שקל, לאחר שב-2017 הייתה בקופות מסוג 
זה צבירה חיובית )עודף הפקדות על משיכות( 
בהיקף של כמעט 3 מיליארד שקל ובמחצית 
השנה הראשונה של 2018 הייתה צבירה חיובית 

של כ-1.9 מיליארד שקל.
החברה המובילה מבחינת גיוסים בתחום 
על  שחם.  אלטשולר  היא  להשקעה  הגמל 
ומכירות,  זנזורי, סמנכ”ל שיווק  צפריר  פי 
במוצר  “גם  ופנסיה  גמל  שחם  אלטשולר 
זה, בדומה למוצרים אחרים, עיקר עבודתנו 
וערוץ ההפצה המרכזי שלנו מתבצע באמצעות 
כ-2,000 השותפים העסקיים שלנו הרי הם 

הסוכנים”.

אוריינטציה פיננסית

כאמור, באלטשולר שחם מבינים כי הסוכנים 
הם אחת מהדרכים הבטוחות שלהם להמשיך 
את מגמת הגיוסים החיובית. עקב כך, החברה 
מקיימת מעת לעת הדרכות, ימי עיון וכנסים 
מקצועיים לסוכנים ומעמידה לרשותם מנהלי 

מכירות, מפקחים ואנשי מקצוע נוספים.
זנזורי מתאר את התרשמותו מסוכני הביטוח 
שחודרים אל השוק הפיננסי: “סוכני הביטוח 
הפעילים בשוק הפיננסי הם בעיקר סוכנים 
צעירים עם אוריינטציה פיננסית. יתכן שחלקם 

צמחו בבתי השקעות ויצאו לעצמאות. לחלופין, 
אפשר להצביע על סוכנים ותיקים יותר שהבינו 
הפיננסים  בעולם  הגלום  הפוטנציאל  את 
והקדימו לעשות את הצעדים הראשוניים 
ברכישת ידע מקצועי, אימוץ שיטות עבודה 
בפיננסים וכדומה. יש תופעה נוספת שאפשר 
להזכיר אותה - סוכנים ותיקים, שבשיתוף 
פעולה עם סוכנים פיננסיים חברו על מנת 

להציע מגוון מוצרים רחב ללקוחותיהם”.
בנושא זה, בר-קימא מהראל מצביעה על 
כך שרוב הסוכנים מקורם בעולם הפיננסים, 
אך לא רק. לדבריה, “ניכר כי סוכני הביטוח 
יותר  שפעילים בתחום ההשקעות מכירים 
גיל  לרוב הם מחתך  את תחום הפיננסים. 
צעיר יותר. במקרים רבים הסוכנים שפעילים 
במיוחד בתחום הם יוצאי תפקידים בכירים 
ובתי ההשקעות, כך שיש להם  בשוק ההון 

היכרות טובה עם התחום”.
עם זאת, בר-קימא מסתייגת: “קשה להצביע 
על מאפיין בודד אחד. לפני כל המלצה על מוצר, 
הסוכן חייב להכיר אותו. את ההזדמנויות שלו 
לעומת הסיכונים. עליך להבין את הלקוח, 
ישנם מוצרים טובים, אך יכול להיות שהם לא 

מתאימים לכל לקוח”.
הפיננסי  בתחום  הסוכנים  של  הפעילות 
באה לידי ביטוי גם מול החברות הקטנות 

 גורמים בענף מברכים על המהלך וחלקם אף בנו יחידות מיוחדות 
להפעלת סוכנים  מה מאפיין את סוכני הביטוח בתחום הפיננסי? 
פנייה אל חברות הביטוח ובתי ההשקעות הניבה תשובות מפתיעות

קדימה להסתער

מירב בר-קימא, מנכ”לית חברת 
ניהול התיקים של הראל פיננסים

אודי אביטל יו”ר ועדת הפיננסים 
בלשכת סוכני הביטוח 

צפריר זנזורי, סמנכ”ל שיווק ומכירות, 
אלטשולר שחם גמל ופנסיה
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)המשך בעמוד הבא(
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הלמן אלדובי: “פעילות  יותר בשוק. על פי 
והיועצים בשוק הפיננסי עלתה  הסוכנים 
מדרגה בשנים האחרונות. אנו רואים הרבה 
יותר סוכנים ויועצים חדשים שנכנסים לתחום 
ומקדמים את מוצרי החיסכון וההשקעה 

בקרב לקוחותיהם”. 

הסטת כספים

הסוכנים?  מתמקדים  השקעות  באילו 
על פי בר-קימא, בקרב הסוכנים הפעילים 
בתחום מורגשת הבנה שמתורגמת להסטת 
כספים לסוגים שונים של נכסים פיננסיים, 
כמו פוליסה פיננסית, קופת גמל, תיקון 190, 
תיק השקעות מנוהל ונכסים אלטרנטיביים. 
בנושא קידום הסוכנים בתחום הפיננסי, 
בהראל הרחיקו לכת ובנו מחלקה ייעודית 
להפעלת סוכני ביטוח. “אין ספק כי פיתוח 
ייעודית למתן שירות  ושדרוג של מחלקה 
לסוכנים בתוך בית ההשקעות, כפי שעשינו 
לפני כשנה וחצי, היא אחד הגורמים המרכזיים 
לגידול בפעילות בתחום זה”, אומרת בר-

קימא. 
מספקת  הייעודית  “המחלקה  לדבריה, 
לא רק מענה שוטף לשאלות סוכנים, אלא 
גם יוזמת יצירת קשר עם סוכנים חדשים, 
מארגנת כנסים ומספקת מעטפת שירות 
ייחודית לכל סוכן, בהתאם לצרכיו ובקשותיו. 

היתר,  בין  כוללת,  הזו  השירות  מעטפת 
שירותים כמו סקירות תקופתיות, מפגשים 
עם אנשי השקעות, רעיונות השקעה חדשים, 
שיחות ועידה וכנסים. באחרונה אף ערכנו כנס 
ייעודי על עולם ההשקעות האלטרנטיבי, שזכה 
לעניין רב והיענות גדולה גם מסוכנים שפחות 

היו פעילים בתחום ההשקעות”.
המאמצים של בתי ההשקעות להגביר את 
פעילות הסוכנים בשוק הפיננסי מתווספת 
סוכני  לשכת  של  השאפתני  לפרויקט 
הביטוח. יו”ר ועדת הפיננסים של הלשכה, 

בתחילת  לפוליסה  מסר  אביטל,  אודי 
חודש אוגוסט, כי מטרתה של הלשכה היא 
שבקדנציה הנוכחית )כלומר במהלך ארבע 
יסיימו את  600 סוכנים  השנים הבאות( 
ארבעת הקורסים הפיננסיים של הלשכה. 
על פי אביטל, 600 סוכני ביטוח נוספים עם 
ידע פיננסי מוצק יבצעו מפנה משמעותי בענף 
ויביאו לסימביוזה מוחלטת בין תחום הביטוח 
שמספקת  הקורסים  ארבעת  להשקעות. 
הלשכה הם ניהול תיק השקעות, ניהול תיק 

פנסיוני, מיסוי ותכנון פרישה.

)המשך מעמוד קודם(

סוכני הביטוח מגבירים את פעילותם בתחום 
הפיננסי אך מיצוי הפוטנציאל בתחום עדיין רחוק

http://polisa.news/landing/

קראו את                לפני כולם
www.polisa.news

חפשו אותנו בפייסבוק ובטוויטר

קראו את חדשות הביטוח, הפנסיה והפיננסים - גם באתר
האתר פתוח למנויים בלבד. להרשמה לחצו כאן
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תכנית "מגוון השקעות" בהפקדות חד פעמיות

ביטוח חיים ללא עלות בשיעור 10% מהצבירה*

*כל עוד לא בוצעה משיכה מלאה של כספי החסכון בפוליסה.
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איפה תרוויח
הרבה

על הכסף שלך?
הצטרף לתכנית החיסכון

מבית הכשרה חברה לביטוח בע"מ
וההשקעה של

פסגות
.בית ההשקעות הגדול בישראל ח י ל צ ה ל  . ת ו נ ש ל  . ש ד ח ל בית השקעות

*ט.ל.ח, בכפוף לתנאי התכניות **אין באמור לעיל בכדי להוות ייעוץ או המלצה או חוות דעת מכל סוג שהוא 
לרכישה או הצטרפות למוצר והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי הניתן בכפוף להוראות הדין.

מבית הכשרה חברה לביטוח בע"מ

חסכון והשקעה
 Best_Invest@hcsra.co.il 03-7967495


