
בוחרים היום למען המחר: השפעתו של סוכן 
הביטוח על בחירת מסלול לחיסכון פנסיוני1

דויד לייזר, אביה ספיבק ואייל כרמל

בחירת קרן פנסיה מהווה את אחת ההחלטות הכלכליות החשובות שאדם מקבל במהלך חייו. במדיניות 
השיווק הפנסיונית בישראל אדם לרוב בוחר תכנית פנסיונית בעת פגישה עם סוכן ביטוח שעשוי 
263 נבדקים לבחור תכנית חיסכון לאחר  להיות נתון בניגוד אינטרסים. במחקר הנוכחי התבקשו 
שנחשפו לסוכן ביטוח המסביר להם אודות שתי תכניות שונות ומסיים בהמלצה באיזו תכנית לבחור. 
המחקר בחן האם הבחירה בתכנית מסוימת קשורה להמלצתו של סוכן הביטוח, לגילוי הנאות הניתן 
על ידו ולרמת האוריינות הפיננסית של מקבל ההחלטה. נמצא כי להמלצת הסוכן השפעה מכרעת 
על הבחירה, וכי גילוי נאות איננו מנטרל השפעה זו. בנוסף, נמצא כי רמת אוריינות פיננסית גבוהה 
משמעותי  אפקט  נמצא  עדיין  אולם  מנהלים,  ביטוח  על  המליץ  כאשר  הסוכן  השפעת  את  מיתנה 
להמלצתו המתבטא בבחירה שונה מבחירת קבוצת הביקורת שלא נחשפה לסוכן. תוצאות המחקר 
את  מאזנים  אינם  וידע  כך ששקיפות  על  ומעידות  הביטוח  סוכן  של  הרבה  השפעתו  על  מצביעות 
השפעתו הרבה של סוכן הביטוח על מקבלי העצה, דבר שעשוי להיות מנוצל לרעה כאשר האינטרס 

של הסוכן אינו תואם לזה של הצרכן.

א. מבוא

במציאות של ימינו אדם נדרש לקבל החלטות כלכליות העשויות להתברר כבעלות השפעות ארוכות 
ובכללן  רבות,  כלכליות  מרפורמות  כחלק  לכך.  הדרושים  והיכולות  הידע  בידיו  כשאין  גם  טווח, 
רפורמות בקרנות הפנסיה, מועברת אחריות הבחירה לידי האזרחים. על האזרח מוטלת האחריות 
לביצוע קבלת החלטה מושכלת ואילו הרגולטור צריך לספק את המעטפת שתסייע לאזרח לקבל את 
ההחלטה ותגן עליו מפני הונאה וניגוד אינטרסים. אחד הכלים שבהם נעשה שימוש רב הנה חובת 
הגילוי הנאות המחייבת מומחים ויועצים לחשוף את הרווחים שלהם מביצוע העסקה, במטרה למנוע 
בקבלת  לסייע  שנועד  נוסף  כלי   .)Cain, Loewenstein and Moore, 2005( אינטרסים  ניגוד 
החלטות כלכליות הנו הנחלת ידע פיננסי לכלל הציבור, תוך אמונה שידע רב יותר יקל עליו להתמודד 

.)Williams, 2007( עם סיטואציות מעין אלו
בישראל, תהליך קבלת ההחלטה הנוגעת לבחירת קרן הפנסיה מלווה פעמים רבות במפגש עם 
סוכן ביטוח המשווק קרנות פנסיה בתמורה לעמלה. כדי למנוע מסוכן הביטוח לנצל את מעמדו לרעה 

על  אורן  ונועם  רדמן  שני  רובינשטיין,  תומר  גואטה,  יערה  גדסי,  נירית  באשר-אלן,  לנועה  להודות  ברצוננו   1
תרומתם לפרויקט המחקר בשלביו השונים. בנוסף ברצוננו להודות לקרן למחקר ופיתוח של אוניברסיטת בן-גוריון 

על תמיכתה הכספית.
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מצוי. בחירת  הוא  העניינים שבו  לניגוד  בנוגע  נאות  גילוי  הוא מחויב לתת ללקוח  ולפגוע בחוסך 
ממצאים  "מומחים".  על  רבה  להסתמכות  המובילה  ומורכבת  קשה  החלטה  הנה  פנסיונית  תכנית 
מצביעים על כך שבסיטואציה מורכבת ליועץ יתרון רב על פני מקבל ההחלטה והוא מסוגל לשכנע 
את הלקוח לקבל את עצתו בקלות יחסית תוך הבלטת היתרונות היחסיים של המוצר שהוא מעוניין 
לקדם )Chakraborty and Harbaugh, 2010(. במטרה לאזן את היחסים הא-סימטריים הקיימים 
רבים  ממצאים  אולם  הסוכן,  מטעם  נאות  גילוי  חובת  הרגולטור  קבע  ההחלטה  למקבל  היועץ  בין 
מצביעים על כך שהגילוי הנאות אינו אפקטיבי. מרבית הלקוחות אינם מבחינים ואינם טורחים לקרוא 
וגם כאשר הגילוי הנאות נלקח בחשבון, הוא   ,)Stark and Choplin, 2010( את הגילוי הנאות

)Cain, Loewenstein and Moore, 2011( עדיין לא מבטל השפעת היועץ
כחלק מניסיונותיו של משרד האוצר לסייע לאזרחים לקבל החלטות כלכליות טובות יותר, הוא 
משקיע משאבים בהנגשה של ידע לציבור ובחיזוק האוריינות הפיננסית של האזרחים )משרד האוצר 
– האגף לקשרים בינלאומיים, 2010(. לאוריינות הפיננסית יתרונות רבים, אולם קיימים גם ספקות 
גבוהה מפצה על הטיות מובנות בתהליך קבלת החלטה  פיננסית  לגבי המידה שבה רמת אוריינות 
עולה  בישראל,  הפנסיה  קרנות  של  בהקשר   .)Dahan, Kogut and Shalem, 2009( כלכלית 
השאלה האם אכן הגברת הנגישות למידע והעלאת רמת האוריינות הפיננסית עשויים לסייע למקבלי 
ההחלטות "להתמודד" עם סוכן המצוי בניגוד אינטרסים ולקבל את ההחלטה התואמת את האינטרס 

שלהם גם כאשר הסוכן ממליץ אחרת.
המטרה המרכזית של המחקר הנוכחי היא לבחון באיזו מידה משפיעה המלצתו של סוכן הביטוח 
על מקבל ההחלטה וכן לבחון את השפעת שני הגורמים, גילוי נאות וידע פיננסי, על הצרכן כשהוא 
מקבל החלטה הנוגעת לבחירת חיסכון פנסיוני – החלטה אשר עבור מרבית האנשים עשויה להיות 

.)Dahan et al., 2009( ההחלטה הכלכלית המשמעותית בחייהם
המאמר מאורגן באופן הבא: הפרק הבא מספק את הרקע התיאורטי למחקר ומפרט את הספרות 
הרלוונטית לעניין גילוי נאות ואוריינות פיננסית. בפרק ג מפורטים שיטת המחקר וכלי המחקר. פרק 

ד מציג את התוצאות ופרק ה מהווה סיכום הממצאים העיקריים, דיון ומסקנות.

ב. רקע תיאורטי

ב.1. בעיית הגילוי הנאות

מבין הגורמים הרבים המשפיעים על בחירת קרן פנסיה, סוכן הביטוח הנפגש עם הלקוח ומשווק לו את 
התכנית הפנסיונית מצוי בנקודת השפעה רבת חשיבות. החוק מתיר לסוכני ביטוח לעבוד כמשווקים 
פנסיוניים ולזכות בעמלה בהתאם לתכנית שהם משווקים, מצב שעשוי להעמיד אותם בסיטואציה של 
ניגוד עניינים בין טובת הלקוח אשר לו הם מייעצים לבין האינטרס האישי שלהם. ספרות מחקרית 
ענפה מצביעה על כך כי מצב של ניגוד עניינים עשוי פעמים רבות להוביל לשתי תוצאות נפוצות – או 
שהיועץ ישקר במודע, או שהוא ישנה את נקודת מבטו כך שהוא עצמו יאמין לעצה שהוא נתן ללקוח, 
 Moore,( עצמו  שלו  האינטרס  את  העצה שתשרת  את  ויספק  ביותר,  הטובה  העצה  אינה  אם  גם 
Tetlock, Tanlu and Bazerman, 2006; Moore, Tanlu and Bazerman, 2010(. מסיבה זו 

הרשויות מחייבות את המומחה ליידע את הלקוח על ניגוד האינטרסים.
יסייע  בהכרח  לא  נאות  גילוי  השתת  באמצעות  האינטרסים  ניגוד  על  לפצות  הרגולטור  ניסיון 
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לצרכן בקבלת החלטה מושכלת יותר. קיימות עדויות רבות המצביעות על כך ששימוש בגילוי נאות 
כפתרון לבעיה זו הנו פתרון הלוקה בחסר, עד כי יש הטוענים שהוא מוביל לקבלת החלטות פחות 
אופטימאליות )Li and Madarasz, 2008(. במחקר שבוצע על ידי .Cain et al )2011( חולקו 
למכירה  שהוצעו  בתים  של  ערכם  את  לאמוד  נתבקשו  כשהאחרונים  וללקוחות  ליועצים  נבדקים 
אינטרסים  ניגוד  של  בסיטואציה  היו  בניסוי  מהיועצים  מחצית  באומדנם.  הדיוק  פי  על  ותוגמלו 
והרוויחו עמלה לפי גובה האומדן כאשר חלקם סיפקו גילוי נאות וחלקם נמנעו מכך. נמצא שיועצים 
במטרה  ביותר  הרעות  העצות  את  ללקוחותיהם  השיאו  נאות  גילוי  אינטרסים שסיפקו  ניגוד  בעלי 
להרוויח על חשבונם. הסבר אפשרי לתופעה זו היא שהגילוי הנאות עלול ליצור מצב אבסורדי שבו 
היועץ מרגיש זכות מוסרית לתת עצה לא טובה כיוון שהוא "הזהיר" את המאזין, ולכן אין לו בעיה 

.)Cain et al. 2005( להסתיר חלק מן האמת
פעמים  מתגלה  המומחה  של  לעצתו  להתייחס  כיצד  יֵדע  שהלקוח  הציפייה  העצה,  מקבל  מצד 
 Stark and( הגילוי הנאות  אינם קוראים כלל את  רוב הלקוחות  כי  נמצא  רבות כאשליה. ככלל, 
Choplin, 2010( וגם כשהם לוקחים אותו בחשבון, תהליך קבלת ההחלטות נפגם. כך למשל נמצא 
כי במקרים רבים מקבלי החלטות מתקשים להעניק את המשקל הנכון לעובדה שהאדם שמולם מצוי 
 Camerer,( אותו  להונות  שנועדה  יודע  הוא  כאשר  גם  מעצה  מושפע  הפרט  וכי  עניינים,  בניגוד 
השפעה  נמצאה  לא   )2011(  Cain et al. של  במחקרם   .)Loewenstein and Weber, 1989
לגילוי נאות, והנבדקים הפגינו דפוסי בחירה דומים בין אם קיבלו ובין אם לא קיבלו גילוי נאות.
Sah, Leowenstein and Cain )2011( טוענים כי גילוי נאות מעורר שני כוחות מנוגדים, מצד 
אחד חוסר אמון בסוכן ומצד שני רצון לסייע לסוכן כיוון שנהג בכנות. המחברים טוענים שמתח זה 
עשוי להוביל לתופעות פרדוקסליות, כגון הגברת הנטייה לפעול בהתאם לעצת הסוכן בעקבות גילוי 
נאות. לעומתם, Lacko and Pappalardo )2004( הראו שחוסר האמון והחשדנות כלפי הסוכן 
עשויים להוביל צרכנים לפעול בניגוד לעצה שקיבלו גם כשהתנהגות זו באה על חשבונם. מחקרים 

אלו מצביעים על כך שהגילוי הנאות אינו משפר ואף פוגם בהחלטה המתקבלת על ידי הצרכן.

ב.2. אוריינות פיננסית

ההתפתחויות האחרונות בכלכלה ובחברה העלו את החשיבות של חינוך למודעות פיננסית. היכולת 
בשנים  הפכה  וליועצים,  לידע  מגישה  וגם  כלכלי  מידע  גם  המורכבת  כלכלי,  באופן  נכון  להתנהל 
 OECD,( "האחרונות ליעד של קובעי מדיניות רבים תוך שהיא זוכה לשם הכולל "אוריינות פיננסית
 ,OECD-משרד האוצר – האגף לקשרים בינלאומיים, 2010(. לפי ה ;Williams, 2007 ;2010
פיננסית מנהלים את כספם בהצלחה, משקיעים בבורסה בחכמה, משלמים  אנשים בעלי אוריינות 
פחות דמי ניהול ומסוגלים להתמודד טוב יותר עם חובות. עם זאת, הממצאים המשמעותיים ביותר 
לענייננו עוסקים בקשר שבין אוריינות פיננסית וחיסכון לפנסיה. בעוד שבעבר היו תכניות החיסכון 
למשכורת  לוותק,  בהתאם  נקבע  החודשית  הקצבה  וגובה  למדי  קשיחות  רבות  במדינות  הפנסיוני 
ולמשך החיסכון, כיום במקרים רבים על החוסך עצמו לקבוע מהו גובה ההפרשה לחיסכון ובאיזו 
 Lusardi and( תכנית לשים את כספו, כך שלהחלטותיו השפעה רבה על גובה הקצבה בפרישתו

.)Mitchell, 2010
מחקרים רבים מצביעים על הקשר בין אוריינות פיננסית לחיסכון לפרישה. כך לדוגמה, נמצא 
יותר,  טובות  פרישה  בתכניות  מחזיקים  הפרישה,  על  יותר  חושבים  פיננסית  אוריינות  בעלי  כי 
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מודעים למתרחש בחסכונם ומתייעצים עם מומחים בנוגע לחיסכון במקום להסתמך על עצות של 
חברים )Lusardi and Mitchell, 2006(. עוד נמצא כי עובדים שעברו סמינר בנוגע לפנסיה נטו 
 Clark, Morrill( לבחור פחות בברירת המחדל שהוצעה להם ובחרו יותר בתכנית המתאימה להם
 )2007(  Lusardi and Mitchell ידי  על  שנערך  נרחב  מחקר  זאת,  עם   .)and Allen, 2010
השאלונים  כאחד.  ומתוחכם  בסיסי  כלכלי,  ידע  של  נמוכה  רמה  חשף  אמריקאים  נשאלים  בקרב 
הידע של המשיב במספר  בוחנים את רמת  ידי החוקרים,  על  פיננסית, שפותחו  אוריינות  למדידת 
זמן, אינפלציה, ריבית, איגרות חוב  ובכללם: ערך הכסף לאורך  גורמי מפתח בעלי חשיבות רבה 
מתמטית,  יכולת  של  מסוימת  רמה  הדורש  מתוחכם  לידע  בסיסי  פיננסי  ידע  בין  ומפרידים  ועוד, 
הכרת מונחים כלכליים ויכולת לבצע חישובים מנטליים. ממצאים אלו עקביים עם מחקרי אוריינות 
פיננסית שבוצעו באמצעות שאלונים שונים ובמדינות אחרות ומצביעים על רמת אוריינות נמוכה 
בקרב האוכלוסייה )להרחבה ראה: Lusardi and Mitchell, 2006(. לממצאים אלו השלכות גם 
לגיל  כי העובדה שרק לאחד מכל שלושה אמריקאים תכנית  ויש הטוענים  על החיסכון הפנסיוני, 

.)Lusardi and Mitchell, 2011( הפרישה נובעת מרמת האוריינות הפיננסית הנמוכה
קבלת  עם  בהתמודדות  לצורך  טוב  פתרון  מהווה  פיננסית  אוריינות  הנחלת  כי  נדמה  פניו  על 
ההחלטה הפנסיונית, אך זהו פתרון חלקי. גם בקרב בעלי השכלה פיננסית נמצאו רבים שאינם חוסכים 
 Yakoboski and Dickemper, 1997; Lusardi and( או שאוחזים בתכנית שאינה מתאימה להם
Mitchell, 2006(, וקיימות עדויות לכך שההחלטה הפנסיונית מושפעת במידה רבה גם מגורמים 
 )2009(  Dahan et al. ידי  על  יוריסטיות. במחקר שנערך  והטיות  לא רציונאליים, פסיכולוגיים 
והחיסכון  38 עובדים מאגף שוק ההון, הביטוח  בקרב כלכלנים העובדים במשרד האוצר, מתוכם 
הנחשבים למומחים בנושא החיסכון הפנסיוני, נמצא כי רובם נוטים להתבסס על הטיות וכללי אצבע 
כשמדובר בבחירת תכנית החיסכון ולבצע בחירות לא רציונאליות. כך למשל, בהשוואה להחלטות 
כלכליות אחרות )דוגמת קניית דירה, מכונית או מכשיר חשמלי גדול( אינטנסיביות חיפוש המידע 
הרלוונטי לקבלת ההחלטה הפנסיונית היא הנמוכה ביותר, וזאת למרות שכלכלני האוצר הצהירו כי 
ההחלטה הפנסיונית חשובה בהרבה מקניית מכונית או מכשיר חשמלי. גם מבחינת הזמן המושקע 
בקבלת ההחלטה נמצא כי הזמן שהוקדש לבחירת מכשיר החיסכון אינו שונה באופן מובהק מהזמן 
שהוקדש לבחירתו של מכשיר חשמלי גדול. חריגה מהמודל הרציונאלי נמצאה גם במספר החלופות 
שאותן העריכו כלכלני האוצר. בניגוד לתוצאות סקר מקדים שנערך בקרב כלכלני האוצר ובו עלה כי 
מספר החלופות הממוצע הנדרשות לקבלת ההחלטה הפנסיונית הנו 5, אחוז המשיבים שבחנו חלופה 
37% מכלל המשיבים )שיעור גבוה באופן ניכר משיעור המשתתפים שבחנו  אחת בלבד עמד על 
חלופה אחת בלבד בכל אחת משלוש ההחלטות האחרות(. זאת ועוד, בהשוואה להחלטות הכלכליות 
האחרות, ממוצע מספר החלופות שנבחנו במקרה של ההחלטה הפנסיונית היה הנמוך ביותר. ממצאים 
הידע אשר מהם מצופה לבצע את הבחירה  דוגמה לכך שגם המומחים בתחום, בעלי  אלו מהווים 

הנכונה, סוטים מהרציונאליות כשמדובר בקבלת ההחלטה הפנסיונית.
כדי להקל על הצרכן משרד האוצר משקיע בשנים האחרונות משאבים רבים להנגשה של המידע 
הקשור לפרמטרים המרכזיים של קרנות הפנסיה. הממונה על אגף שוק ההון והביטוח הורה לקרנות 
והתשואות.  הניהול  דמי  שיעור  של  אחיד  ובפורמט  בהיר  שנתי  דיווח  למבוטחים  לשלוח  הפנסיה 
על הקרנות השונות.  מידע משווה  מפורט אשר מספק  אינטרנט  הקים אתר  האוצר  בנוסף, משרד 
עם זאת, אחד הממצאים המפתיעים במחקר של .Dahan et al )2009( הראה שכלכלני האוצר לא 
רק שהשקיעו מעט בחיפוש המידע אודות קרנות הפנסיה, אלא שקרוב ל-40% ממשתתפי המחקר 
דיווחו שאינם יודעים את המידע הבסיסי על הקרן שהם בחרו לעצמם )שיעור דמי הניהול והתשואות 
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שהשיגה הקרן(. הקושי לקבל החלטות כלכליות נכונות אפילו על ידי מי שאוחז בידע כלכלי מספק, 
יחד עם הממצאים בנוגע להטיות המובנות בתהליך הגילוי הנאות, מעורר חשש כי תהליך הבחירה 
הפנסיונית בישראל עלול להיות נתון להטיות ולהכשיל צרכנים רבים, בעוד שהוא מעצים את כוחו 

והשפעתו של סוכן הביטוח.

ג. המחקר הנוכחי

כאמור, קיימות עדויות לכך שגילוי נאות אינו מאזן א-סימטריה ביחסי הכוחות בין יועץ הנתון בניגוד 
אינטרסים לבין מקבלי ההחלטות. מטרת עבודה זו היא לבחון האם ועד כמה משפיעה המלצתו של 
הידע  ורמת  הסוכן  ידי  על  המסופק  הנאות  הגילוי  בין  יש קשר  והאם  הבוחרים,  על  הביטוח  סוכן 
הפיננסי של מקבל ההחלטה למידת ההשפעה של סוכן הביטוח על הבחירה. על סמך הרקע התיאורטי 
להמלצת  בהתאם  לבחור  ייטו  שנבדקים  כך  הסוכן,  להמלצת  עיקרי  אפקט  שיימצא  משערים  אנו 

הסוכן. בנוסף נבחן האם גילוי נאות ואוריינות פיננסית ממתנים את השפעת הסוכן על הבחירה.
כדי לבחון את השפעת הגורמים רמת אוריינות פיננסית, המלצת הסוכן וגילוי נאות עוצב מערך 
מחקר המכיל שלושה משתנים קטגוריאליים – רמת אוריינות פיננסית )אוריינות גבוהה / אוריינות 
נמוכה(, המלצת סוכן הביטוח )בעד ביטוח מנהלים / בעד קרן פנסיה / ביקורת( וגילוי נאות )ללא 
גילוי נאות / עם גילוי נאות(. כמשתנה התלוי שימשה מידת הנטייה לבחור בקרן פנסיה או בביטוח 

מנהלים וכן מידת הבחירה בהתאם להמלצת סוכן הביטוח.

ג.1. משתתפי המחקר

לפסיכולוגיה,  מהמחלקות  נבדקים   146 בן-גוריון.  מאוניברסיטת  נבדקים   263 השתתפו  במחקר 
מזומן  נבדקים שקיבלו תשלום  ו-117  בניסוי תמורת קרדיט,  וחינוך שהשתתפו  עבודה סוציאלית 
עבור השתתפותם: 30 שקלים בתנאי הניסוי ו-20 שקלים עבור השתתפות בקבוצת הביקורת. לניסוי 
בתשלום הוזמנו סטודנטים משנה שנייה ומעלה מהמחלקות כלכלה, ניהול או מנהל עסקים וכן שני 
נבדקים בעלי ידע כלכלי שאינם ממקצועות אלו )נבדקת שסיימה את לימודי הכלכלה בשנה שעברה 
ונבדק מהפקולטה להנדסה בעל רקע בשוק ההון(. באופן זה הבטחנו שהניסוי יכיל גם נבדקים בעלי 

ידע כלכלי רב. חלוקת הנבדקים לתנאים השונים מופיעה בנספח מספר 1.

ג.2. מהלך המחקר

הנבדקים נכנסו לחדר, ולאחר הסבר קצר בנוגע למשך הניסוי ולאופיו פתרו שאלון אוריינות פיננסית 
ולביטוח  פנסיה  לקרן  בנוגע  מידע  בדפי  לעיין  הנבדקים  התבקשו  השאלון  בסיום  מחשב.  גבי  על 
התכניות  על  המסביר  ביטוח  סוכן  ובו  וידאו  בסרטון  לצפות  הנבדקים  עברו  מכן  לאחר  מנהלים. 
השונות ומסיים בהמלצה באיזו תכנית כדאי לבחור, למחצית מהנבדקים הוצג גילוי נאות המפרט את 
ניגוד האינטרסים שבו מצוין הסוכן ולמחציתם לא הוצג גילוי זה. לאחר מכן ענו הנבדקים על מספר 
שאלות על גבי המחשב שמדדו את המשתנה התלוי. בסיום הניסוי הוצג לנבדקים הסבר בכתב על 
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הניסוי שעברו והם קיבלו את התגמול בהתאם לתנאי שעל פיו השתתפו. הסבר על כל אחד מהכלים 
הללו מפורט בפרק כלי המחקר.

ג.3. כלי המחקר

א. שאלון אוריינות פיננסית: מדידת רמת הידע הפיננסי בוצעה באמצעות שאלון אוריינות פיננסית 
פיננסית של  זה. השאלות למחקר התבססו על השאלון למדידת אוריינות  שפותח במיוחד למחקר 
Lusardi and Mitchell )2007(, כמו גם על עבודתם של Chen and Volpe )1998( אשר בחנו 
אוריינות פיננסית בקרב סטודנטים בארצות הברית. אלו הניחו את היסודות לעיצוב השאלון הנוכחי 
ולהתאמתו לנשאלים הישראלים. חלק מהשאלות בחנו ידע בסיסי והאחרות ידע מתוחכם, והנושאים 
שבהן התמקדו כללו מונחים כגון אינפלציה, ריבית, שוק ההון, תפיסת הזמן, חיסכון לטווח ארוך 
פיילוט,  הופצו באינטרנט כמבחן  והתאמה לנבדקים הישראלים  ועוד. השאלות אשר עברו תרגום 
אשר  מדידה  שאלות   6 נבחרו  לתוצאות  בהתאם  ונותחו.  התקבלו  משיבים   202 של  ותוצאותיהם 
בהן אחוז המשיבים נכונה נע סביב 50%. בדרך זו הובטח כי שאלות המדידה יבטאו את השונות 
בין המשיבים השונים, ללא אפקט תקרה או אפקט רצפה עבור נבדקים בעלי ידע פיננסי רב מאוד 
או מוגבל מאוד. לאחר שהתקבלו התוצאות נופתה שאלה אחת מהשאלון עקב מהימנות נמוכה, כך 
רמות  לשתי  הנבדקים  חלוקת  שאלות.  חמש  סמך  על  בוצעה  פיננסית  אוריינות  לרמות  שהחלוקה 
אוריינות פיננסית )גבוהה ונמוכה( בוצעה על סמך חציון המשיבים אשר עמד על 3 תשובות נכונות 

)לשאלות המדידה – ראה נספח ספר 2(.

ב. דפי המידע המפרטים את המסלולים השונים: לאחר שסיימו לפתור את שאלון האוריינות הפיננסית 
קבלו הנבדקים הסבר בכתב בנוגע לשני מסלולי חיסכון פנסיוני אפשריים )"קרן פנסיה" ו-"ביטוח 
היתרונות  על  בדגש  מהמוצרים  אחד  כל  של  והחסרונות  היתרונות  את  פירט  ההסבר  מנהלים"(. 
ועל היתרונות  ניתן לשינוי השומר על מקדם המרה קבוע,  שמספק ביטוח המנהלים כחוזה שאינו 
של קרן הפנסיה בדמות דמי ניהול נמוכים והבטחת תשואה בסבסוד ממשלתי על 30 אחוז מהחיסכון 
)ראה נספח 3(. בנוסף הוצגה לנבדקים טבלה המציגה את סכום הצבירה החודשי לחיסכון בכל אחד 
מהמסלולים ומפרטת את החלוקה לביטוח, לחיסכון ולהפרשה עבור עמלה, וכן טבלה המפרטת את 
הצבירה לחיסכון בכל חודש במשך שנתיים )עבור כל אחד מהמסלולים(, כך שהנבדקים יכלו לעקוב 

אחר ההבדלים בסכומי ההפרשה ואחר האפקט המצטבר של הבדלים אלו )ראה נספח 4(.

ג. המלצת הסוכן: הנבדקים צפו בסרט ובו סוכן ביטוח המסביר להם על מסלולי החיסכון השונים. 
הסרטון ארך 7 דקות ובמהלכו פירט הסוכן את היתרונות והחסרונות של שני המכשירים הפיננסיים. 
הסוכן סיים בהמלצה חד משמעית לנבדק לגבי התכנית המומלצת. לחלק מהנבדקים בתנאי זה המליץ 
הסוכן לבחור בביטוח המנהלים,2 תוך שהוא מדגיש את יתרונות ביטוח המנהלים בדגש על מקדם 
5(, ולאחרים המליץ הסוכן לבחור בקרן פנסיה3 תוך שהוא  ההמרה )לתמליל הסרטון ראה נספח 
מתעכב על הריבית הממשלתית המובטחת בתכנית זו )לתמליל הסרטון ראה נספח 6(. כדי לבחון את 

.http://bit.ly/TCIWcK לצפייה בסרטון ההמלצה על ביטוח מנהלים היכנס לקישור  2
.http://bit.ly/Pm0X3I לצפייה בסרטון ההמלצה על קרן פנסיה היכנס לקישור  3
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איכות המניפולציה, בתום הניסוי נשאלו הנבדקים האם לסוכן הביטוח העדפה עבור תכנית מסוימת. 
נבדקים בקבוצת הביקורת לא צפו בסרטון ובחרו רק על סמך דפי המידע. מטרת קבוצה זו הייתה 

לבחון מהי נטיית הבחירה הטבעית בקרב מי שאינו נפגש עם סוכן ביטוח.

אופנים. בתחילת  נעשה במספר  זה  לנבדקים ששובצו לתנאי  הגילוי הנאות  נאות: תפעול  גילוי  ד. 
הסרטון שבו מופיע סוכן הביטוח הופיעה הודעה שבה נכתב כי סוכן הביטוח משווק מוצרים בתמורה 
לעמלה )ראה נספח 7(. בסיום דבריו של הסוכן קיבלו הנבדקים שני טפסים של גילוי נאות – הראשון 
מביניהם זהה לזה שהוצג בתחילת הסרטון ואילו בשני נכתב כי "על פי תקנות משרד האוצר ברצוני 
ליידע אותך כי חלקי עבור התכניות המוצעות עשוי להסתכם ב: )1( 300 שקלים בשנה )2( 840 
שקלים בשנה, בהתאם לתכנית שאותה תבחר לרכוש". הנבדקים ששובצו לתנאי ללא גילוי נאות לא 

נחשפו לשקופית ולטפסים.

ג.4. מדידת המשתנה התלוי

כדי לבחון את המשתנה התלוי התבקשו הנבדקים לדרג שלוש שאלות בסולם של 1 עד 6: )1( "לו 
היית בוחר/ת עכשיו, מה היית נוטה לבחור?" 1- ביטוח מנהלים, 6- קרן פנסיה. )2( "האם את/ה 
בטוח/ה שהתכנית שבחרת היא התכנית הטובה ביותר עבורך?" 1- כלל לא בטוח, 6- בטוח לגמרי. 
)3( אילו היית מתייעץ/ת עם איש מקצוע, עד כמה את/ה חושב/ת שהיית עשוי לשנות את דעתך? 
1- סיכוי אפסי, 6- בהחלט ייתכן. מטרת השאלה הראשונה היא לבחון מהי נטיית הנבדק והיא מהווה 
את המשתנה התלוי המכונה בשם "בחירה". מטרת שתי השאלות האחרונות לבחון עד כמה הנבדק 

בטוח בבחירה שביצע.
בנוסף, יצרנו משתנה תלוי נוסף בשם: "מידת ההתאמה להמלצת הסוכן" באמצעות קידוד מחדש 
6 מבטא בחירה בהתאמה מלאה לעצת הסוכן ו-1 מבטא בחירה  של בחירת הנבדקים לסולם שבו 
1 בשאלה  שאינה תואמת את עצת הסוכן. לדוגמה, נבדק שקיבל המלצה על ביטוח מנהלים ובחר 
"מה היית נוטה לבחור", ציון ההתאמה שלו יהיה 6 כיוון שהוא בחר בהתאם להמלצת הסוכן באופן 
מלא. באמצעות משתנה זה בדקנו האם הנכונות לקבל את עצת הסוכן תלויה בתכנית שעליה הוא 

ממליץ.

ד. תוצאות המחקר

תקן של  סטיית  עם   3.8 על  עומדת  והתנאים  לכל הרמות  הנבדקים מעבר  הבחירה הממוצעת של 
1.39, תוצאה הקרובה מאוד לנקודת האיזון של סולם בעל 6 רמות. בתשובה לשאלה "על מה המליץ 
הסוכן?" שנועדה לבדוק את השפעת המניפולציה ידעו 98% מהנבדקים שקיבלו המלצה על ביטוח 
מנהלים לענות נכונה. לעומת זאת, רק 84% מהנבדקים שקיבלו המלצה על פנסיה ענו על שאלה 
זו נכונה כאשר 9% מהנבדקים חשבו שיש לסוכן העדפה דווקא לביטוח מנהלים והיתר ענו כי אין 
מנהלים  לביטוח  העדפה  יש  שלסוכן  לחשוב  שטעו  הנבדקים  כל  מהתכניות.  לאחת  העדפה  לסוכן 
בשעה שהוא המליץ דווקא על פנסיה הגיעו מקבוצת הנבדקים תמורת קרדיט, משמע, מסטודנטים 

הלומדים מקצועות הומניים כגון פסיכולוגיה, עבודה סוציאלית וחינוך.
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ד.1. המלצת הסוכן והשפעת הגילוי הנאות

במטרה לבחון את ההשערה כי הנבדקים יבחרו בהתאם להמלצת הסוכן בחנו את ממוצע הבחירה 
בקרב נבדקים שצפו בהסברי סוכן הביטוח. כזכור, סולם הבחירה נע בין 1 )בחירה בביטוח מנהלים( 
ביטוח  על  המלצה  שקיבלו  אלו  עבור  הבאים:  הבחירה  ממוצעי  והתקבלו  בפנסיה(,  )בחירה  ל-6 
 .M=4.36, Sd=1.24 – פנסיה על  מנהלים – M=3.15, Sd=1.36, עבור אלו שקיבלו המלצה 
 F)1,204(=43.499, p<0.0001, מנהלים(  ביטוח   / )פנסיה  הסוכן  להמלצת  מובהק  אפקט  קיים 
וממוצע   ,F)1,206(=1.0220, p=0.31324 נאות,  לגילוי  אפקט  נמצא  לא  אולם   ,ηp

2=0.17
הבחירה של נבדקים שקיבלו גילוי נאות לא היה שונה במובהק מהממוצע של אלו שלא קיבלו גילוי 
נאות )M=3.64, Sd=1.46 ו-M=3.84, Sd=1.4, בהתאמה(. כמו כן לא נמצאה אינטראקציה בין 
פנסיה  על  המלצה  נבדקים שקיבלו   ,)F)1,204(=0.071, p=0.789( הסוכן  להמלצת  נאות  גילוי 
 M=4.31, Sd=1.29( הפגינו נטייה לבחור בפנסיה בין אם קיבלו ובין אם לא קיבלו גילוי נאות
ו-M=4.42, Sd=1.21, בהתאמה(, ואילו נבדקים שקיבלו המלצה על ביטוח מנהלים בחרו בכיוון 
מוצגת  הסוכן  המלצת  השפעת  בהתאמה(.   ,M=3.26, Sd=1.37-ו  M=3.04, Sd=1.36( השני 

בציור 1.

ציור 1: בחירה בתכנית כתלות בגילוי נאות בקרב נבדקים שקיבלו המלצה על 
פנסיה ובקרב אלו שקיבלו המלצה על ביטוח מנהלים4

גילוי נאות 
ללא גילוי נאות 

ביטוח מנהלים קרן פנסיה

המלצת הסוכן

ביטוח מנהלים

3.0

3.5

4.0

4.5

קרן פנסיה

רה
חי

ב

בדיאגרמה זו ובבאות, בחירת הנבדקים הממוצעת מוצגת בציור; הקטע סביב הנקודה על הציור הוא ריווח בר-  4
סמך 95% של הממוצע.
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 M=4.31,( על מנת לבחון כיצד משפיע סוכן הביטוח על הנבדקים ביצענו השוואה בין קבוצת הביקורת
 F)2,260(=27.763,( לשתי קבוצות הניסוי ומצאנו כי קיים פער מובהק בין הקבוצות )SD=1.10
קבוצת  בחירת  כי  העלה   Scheff’e מסוג  המשך  ניתוח   .)2 ציור  )ראה   )P<0.0001, ηp

2=0.17
ההמלצה על ביטוח מנהלים שונה באופן מובהק מבחירת שתי הקבוצות האחרות )P<0.0001(, בעוד 
 .)P=0.96( שאין הבדל בין בחירת הנבדקים מקבוצת הביקורת לאלו שקיבלו המלצה על קרן פנסיה
כלומר, הנטייה הבסיסית של אדם הנחשף לנתונים שהצגנו בפני הנבדקים הנה לבחור בקרן פנסיה, 

אולם המלצת הסוכן על ביטוח מנהלים יכולה לגרום לאדם זה לשנות את בחירתו.

ציור 2: בחירת תכנית פנסיונית כתלות בהמלצת סוכן הביטוח

ביקורת ביטוח מנהלים קרן פנסיה

המלצת הסוכן

ביטוח מנהלים

3.0

3.5

4.0

4.5

קרן פנסיה

רה
חי

ב

לסיכום, המלצת הסוכן נמצאה כבעלת השפעה ללא קשר למתן גילוי נאות בנוגע לניגוד האינטרסים 
נטייתו הטבעית  את  הנוגד  מוצר  על  הסוכן ממליץ  גם כאשר  הסוכן השפעה  הסוכן. להמלצת  של 
של האדם, כפי שעולה מקבוצת הביקורת. תוצאות אלו מאוששות את ההשערה כי להמלצת הסוכן 
השפעה מכרעת על הבחירה. דפוס זה מתקיים גם כאשר ניתן גילוי נאות המצביע על ניגוד האינטרסים 

של סוכן הביטוח.
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ד.2. אוריינות פיננסית

ולמידת ההשפעה של הגילוי הנאות  בין רמת האוריינות הפיננסית לבחירה  כדי לבחון את הקשר 
חילקנו את הנבדקים לשתי קבוצות של רמות אוריינות פיננסית על סמך חציון תשובות המשיבים 
שנחשפו  נבדקים  בקרב  האוריינות  לרמת  בהתאם  הבחירה  בחינת  הפיננסית.  האוריינות  בשאלון 
פנסיה  בקרן  יותר  לבחור  מה  במידת  נוטים  יותר  גבוהה  אוריינות  בעלי  כי  מראה  הביטוח  לסוכן 
מבעלי אוריינות נמוכה )M=3.94, Sd=1.36 לעומת M=3.61, Sd=1.48(, פער זה בעל מובהקות 
הפיננסית  האוריינות  רמת  בין  אינטראקציה  קיימת  לא   .F)1,206(=2.963, p=0.08 שולית, 
שונות  פיננסית  אוריינות  רמות  בעלי  כי  ונראה   ,F)1,257(=0.576, p=0.562 הסוכן,  להמלצת 
מושפעים מהמלצת סוכן הביטוח במידה דומה – ראה ציור 3. אין אינטראקציה בין המשתנים המלצת 
הסוכן, רמת אוריינות וגילוי נאות,F)1,200(=0.57304, p=0.449 , והמלצת הסוכן מהווה הגורם 
רמות  עם  האינטראקציות  עבור  והפיזור  הקבוצות  ממוצעי  הנבדקים.  בבחירת  היחיד  המשמעותי 

האוריינות השונות מוצגים בלוח 8.1 בנספח 8.

ציור 3: בחירת התכנית הפנסיונית כתלות ברמת האוריינות הפיננסית והמלצת 
הסוכן

אוריינות נמוכה 
אוריינות גבוהה 

ביקורת ביטוח מנהלים קרן פנסיה

המלצת הסוכן

ביטוח מנהלים

3.0

3.5

4.0

4.5

5.0

קרן פנסיה

רה
חי

ב
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ד.3. מידת ההתאמה להמלצת הסוכן

לשמות ולאופי התכניות – ביטוח מנהלים וקרן פנסיה – עשויה להיות השפעה על הבחירה בתכנית 
הנבדקים  על  משפיע  הביטוח  סוכן  ממליץ  שעליה  התכנית  סוג  האם  לבחון  כדי  פנסיוני.  חיסכון 
השתמשנו במשתנה התלוי "מידת ההתאמה לסוכן הביטוח" הבוחן את המרחק בין בחירת הנבדק 
להמלצת הסוכן )6 - בחירה בהתאם להמלצת הסוכן ; 1 - בחירה בניגוד להמלצת הסוכן(. השוואה 
על בסיס משתנה תלוי זה חושפת ממצא מעניין: נבדקים ברמת ידע פיננסי נמוכה נטו לקבל את עצת 
הסוכן בין אם המליץ על פנסיה ובין אם על ביטוח מנהלים. לעומת זאת, בקרב נבדקים ברמת ידע 
גבוהה דפוס ההתאמה לעצת הסוכן השתנה בהתאם לסוג התכנית שעליה המליץ – נבדקים אלו בחרו 
בהתאם לעצת הסוכן כאשר המליץ על קרן פנסיה אך דחו את עצתו כאשר המליץ על ביטוח מנהלים. 
דפוס בחירה זה נמצא שואף למובהקות F)1,204(=3.210, p=0.07466. ממוצעי הקבוצות והפיזור 
עבור האינטראקציות עם רמות האוריינות השונות במשתנה "התאמה לסוכן הביטוח" מוצגים בלוח 

8.2 בנספח 8.

ציור 4 : מידת התאמה להמלצת הסוכן עבור שתי התכניות לפי רמת אוריינות

ביטוח מנהלים 
קרן פנסיה 

אוריינות נמוכה אוריינות גבוהה

רמת אוריינות

בניגוד להמלצת הסוכן

3.2

3.4

3.6

3.8

4.0

4.2

4.4

4.6

4.8

5.0

בהתאם להמלצת הסוכן

מה
תא

ה
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הממצא כי נבדקים בעלי אוריינות פיננסית גבוהה אינם בוחרים בהתאם לעצת הסוכן באופן אוטומטי 
עשוי לעודד את מי שמאמין שחינוך לאוריינות פיננסית עשוי לפצות על בעיה של ניגוד אינטרסים. 
כדי לבחון זאת ביצענו ניתוח המשך ובחנו את השפעת המלצת הסוכן רק על בעלי רמת אוריינות 
קבוצת  בחירת  כי  העלה  גבוהה  ידע  ברמת  נבדקים  בקרב  שבוצע   Scheffé מסוג  ניתוח  גבוהה. 
ההמלצה על ביטוח מנהלים שונה באופן מובהק מבחירת שתי הקבוצות האחרות )p<0.0005(, בעוד 
 .)p=0.5( שאין הבדל בין בחירת הנבדקים מקבוצת הביקורת לאלו שקיבלו המלצה על קרן פנסיה
כלומר, בעלי אוריינות פיננסית מושפעים מעצת הסוכן ובוחרים בכיוון ביטוח מנהלים בשונה מנבדקי 
קבוצת הביקורת שלא קיבלו המלצה. עם זאת, נראה כי עצת הסוכן משפיעה עליהם במידה פחותה 

מאשר על חסרי אוריינות.

ה. סיכום הממצאים העיקריים, דיון ומסקנות

נועד לבחון את ההשפעה של המלצת הסוכן בעת בחירת קרן פנסיה והבנה טובה  המחקר הנוכחי 
יותר של הגורמים המשפיעים על המידה שבה אנשים מושפעים מסוכן הביטוח. בהתאם לספרות 
המחקרית הקיימת, שיערנו כי תימצא השפעה להמלצת הסוכן כך שהנבדקים ייטו לבחור בתכנית 
שעליה המליץ הסוכן וכי אפקט זה יתקיים גם במצב של גילוי נאות. בנוסף, בחנו את הקשר שבין 
אוריינות פיננסית לבחירה הפנסיונית. באמצעות השוואה בין שתי קבוצות נבדקים שקיבלו המלצות 
שונות מסוכן הביטוח הצלחנו להדגים את חסרונות המצב שבו צרכנים מקבלים עצה ממשווק פנסיוני 
שעשוי להיות נתון בניגוד אינטרסים. בהתאם להשערתנו, המלצת הסוכן היוותה את הגורם המרכזי 
בבחירת הנבדקים לכל אורך הניסוי, כאשר הנטייה לבחור בהתאם לעצת הסוכן מקבלת משנה תוקף 
כשבוחנים את בחירת קבוצת הביקורת שלא נחשפה לסוכן. בעוד שקבוצת הביקורת נוטה בבירור 
לבחור בקרן פנסיה, הרי שהנבדקים שקיבלו המלצה על ביטוח מנהלים נטו לבחור דווקא בכיוון 
המלצת הסוכן. בהתחשב בממצאים הרבים המעידים על כך שאדם המצוי בניגוד אינטרסים יספק 
 Moore, Tetlock, Tanlu and Bazerman, 2006 ; Moore, Tanlu( פעמים רבות עצה מוטה
and Bazerman, 2010 ; Cain, Loewenstein and Moore, 2005(, הרי שמדיניות השיווק 
הפנסיונית בישראל המציבה סוכן המצוי בניגוד אינטרסים במיקום משמעותי בעת קבלת ההחלטה 

הפנסיונית מתאפיינת בכשל משמעותי המשפיע על החוסכים לפנסיה.
עומדת  אינה  הסוכן  יפחית את השפעת  נאות  גילוי  כי  ובחו"ל  התקווה של הרגולטורים בארץ 
במבחן המציאות. לא נמצאה כל השפעה לגילוי הנאות, ונראה כי הנבדקים לא ייחסו לכך חשיבות 
רבה. בשונה מהמצב במציאות שבו הגילוי הנאות שניתן הוא לרוב חלש מאוד ומסתכם במשפט עמום 
הדגשנו את  חזק;  נאות  בגילוי  זה  בניסוי  זיקה לחלק מהמכשירים, השתמשנו  יש  המציין שלסוכן 
רווחי הסוכן ואת העובדה שהוא מקבל עמלות שונות בהתאם לבחירה של הצרכן, והנבדק התבקש 
במהלך הניסוי לעיין בגילוי הנאות בתקווה שנוכל בדרך זו להתגבר על העובדה שמרבית האנשים 
אינם שמים לב או אינם מבינים את הגילוי הנאות )Stark and Choplin, 2010(. העובדה שעדיין 
לא נמצא אפקט לגילוי הנאות מדגישה את בעיית ניגוד האינטרסים, כיוון שברור שלא מדובר בחוסר 

תשומת לב מצד הנבדקים.
גבוהה  פיננסית  אוריינות  בעלי  גם  ככלל,  כי  העלתה  הפיננסית  האוריינות  השפעת  של  בחינה 
מושפעים מסוכן הביטוח. בעוד שקבוצת הביקורת שלא נחשפה לסוכן הביטוח הפגינה נטייה ברורה 
גבוהה שקיבלו המלצה לביטוח מנהלים בחרו  פיננסית  לבחור בקרן פנסיה, הרי שבעלי אוריינות 
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יותר. עם זאת, רמת האוריינות הפיננסית כן מיתנה במידת מה את  זו במידה רבה  דווקא בתכנית 
השפעת סוכן הביטוח, כפי שנמצא בבחינת המשתנה התלוי "התאמה להמלצת הסוכן".

הממצאים בדבר חוסר האפקטיביות של הגילוי הנאות וההשפעה המועטה של רמת האוריינות 
הרבה  השפעתו   – והוא  במחקר  והעקבי  החזק  הממצא  רקע  על  בפרט  דאגה,  מעוררים  הפיננסית 
במחקרם  שנמצא  וכפי  וקשה,  מורכבת  הנה  פנסיונית  חיסכון  בתכנית  הבחירה  הביטוח.  סוכן  של 
עונים  שבוודאי  האוצר,  משרד  כלכלני  בקרב  גם   )2009(  Dahan, Kogut, and Shalem של 
על ההגדרה של בעלי אוריינות פיננסית, נמצאו הטיות בחשיבה והשקעת תשומת לב בלתי מספקת 
כאשר נתבקשו לבחור תכנית חיסכון פנסיוני. הממצאים שעולים ממחקרנו מצביעים על כשל ברור 
ניגוד  בתפיסה המקובלת המעניקה משקל יתר לכלי של גילוי נאות. כלי זה אינו פותר את בעיית 
זו מצביעה על הצורך לבחון מחדש את השימוש הנרחב ואת  העניינים של סוכני הביטוח. עבודה 
האמונה המקובלת ביעילותו של הגילוי הנאות ככלי לפתרון ניגוד עניינים. ניתן לשער כי העקרונות 

שנמצאו נכונים בעבודה זו ישימים להחלטות של הפרטים גם בתחומים פיננסיים אחרים.
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נספח 1: חלוקת הנבדקים לתנאי הניסוי

המלצת סוכן 
על פנסיה

המלצת סוכן 
על ביטוח 

מנהלים
ללא המלצת 
סוכן )ביקורת(

קבוצת התשלום 
)Quantitative(

91215גילוי נאותשאלון קשה
119ללא גילוי נאות

101314גילוי נאותשאלון קל
1113ללא גילוי נאות

414729סה"כ קבוצת התשלום

קבוצת הקרדיט
Non-(

)Quantitative

151513גילוי נאותשאלון קשה
1516ללא גילוי נאות

151513גילוי נאותשאלון קל
1514ללא גילוי נאות

606026סה"כ קבוצת הקרדיט

נספח 2: שאלון אוריינות פיננסית

1. הנח/י כי חברך יקבל היום ירושה בסך 10,000 שקלים, ואחיו יירש 10,000 שקלים בעוד 3 
שנים. מי מהם יהיה עשיר יותר עקב הירושה?

החבר  ❍
האח  ❍

שניהם יהיו עשירים באותה המידה  ❍
לא יודע/ת  ❍

יוכפלו גם הם. כמה תוכל/י  2013 הכנסתך תוכפל והמחירים של כל המוצרים  2. הנח/י שבשנת 
לרכוש באמצעות הכנסתך בשנת 2013?

יותר ממה שאני יכול/ה לרכוש היום  ❍
אותו דבר  ❍

פחות ממה שאני יכול/ה לרכוש היום  ❍
לא יודע/ת  ❍

2% לשנה.  הנה  והאינפלציה  1% לשנה  הנו  3. הנח/י ששער הריבית עבור החיסכון שבחשבונך 
כעבור שנה אחת, כמה תוכל/י לרכוש באמצעות הכסף שבחשבונך?

יותר ממה שאני יכול/ה לרכוש היום  ❍
בדיוק באותה מידה שאני יכול/ה לרכוש היום  ❍

פחות ממה שאני יכול/ה לרכוש היום  ❍
לא יודע/ת  ❍
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יותר  4. אמת או שקר: קניית מנייה של חברה מסוימת, בדרך כלל, מספקת החזר השקעה בטוח 
מאשר קנייה של סל מניות, )לדוגמה סל תל אביב 25(?

אמת  ❍
שקר  ❍

לא יודע/ת  ❍

5. אם תשקיע 1,000 שקלים בריבית של 4% למשך שנה, הסכום בסוף השנה יהיה:
גבוה יותר אם הריבית מחושבת באופן יומי ולא חודשי  ❍

גבוה יותר אם הריבית מחושבת באופן רבעוני ולא שבועי  ❍
גבוה יותר אם הריבית מחושבת באופן שנתי ולא רבעוני  ❍

1,040 שקלים, לא משנה כיצד מחשבים את הריבית  ❍
1,000 שקלים, לא משנה כיצד מחשבים את הריבית  ❍

לא יודע/ת  ❍

נספח 3: הבדלים בין קרן פנסיה וביטוח מנהלים

קרן פנסיה

יתרונות:
מעט 	  גבוהה  שהיא  מובטחת  ריבית  ישנה  ממשלתי:  לסבסוד  זכאי  תהיה  הפנסיה  בקרן  כחוסך 

מהריבית בשוק על 30% מהחיסכון.
דמי הניהול שהחוסך משלם נמוכים יחסית.	 
אין צורך בבדיקה מקדימה על ידי רופא לבירור המצב הבריאותי.	 

חסרונות:
5 שנים לפני 	  יחויב בתקופת המתנה של  חוסך הסובל ממחלה כלשהי לפני ההצטרפות לקרן, 

שיהיה זכאי לקצבת פנסיה, קצבה במקרה של נכות, או קצבה במקרה של מוות שתשולם לקרובי 
המשפחה.

קרן הפנסיה פועלת לפי תקנון שניתן לשינוי מעת לעת.	 
ניתן לבחור רק מסלול אחד, מתוך מספר מוגבל של מסלולי השקעה, שבו יושקע החיסכון בקרן 	 

הפנסיה.

ביטוח מנהלים

יתרונות:
ביטוח מנהלים הוא חוזה בינך לבין חברת הביטוח שאי אפשר לשנותו.	 
ניתן להתאים את ביטוח המנהלים להעדפותיך: ניתן לבחור את הרכב ההשקעה של החיסכון וכן 	 
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את כמות הכסף מתוך ההפקדה החודשית שתופנה לחיסכון לקצבת הפנסיה, וכמות הכסף שתופנה 
לביטוח למקרה מוות או למקרה של נכות.

שים לב, ככל שיותר כסף מופנה לביטוח כך הסכום שיצבר בחיסכון יהיה קטן יותר וקצבת   
הפנסיה שתשולם בגיל הפרישה תהיה קטנה יותר.

גובה קצבת הפנסיה שתשולם לך לאחר הפרישה, 	  המקדם, שבו מחולק החיסכון לשם קביעת 
קבוע מראש ואינו עולה עם הזמן בדומה לנהוג בקרן הפנסיה. מקדם נמוך יותר מבטיח קצבת 

פנסיה גבוהה יותר.

חסרונות:
ביטוח המנהלים מותנה בבדיקה מקדימה על ידי רופא לבירור המצב הרפואי.	 
דמי הניהול שהחוסך משלם גבוהים יחסית.	 

נספח 4: השוואה בין סכומי החיסכון המצטברים

כדי להמחיש את הדברים, הנח כי אתה משתכר שכר חודשי של 5,000 ₪.

שכר מבוטח
הפרשה על חשבון הפרשה על חשבון המעביד

סך ההפרשה העובד
לחיסכון פנסיוני

לתגמוליםסה"כלפיצוייםלתגמולים
5,000300300600275875

להלן פירוט אופייני לאופן שבו מחולק הסכום המופרש מהשכר בכל אחת מהתכניות:

 סך הפקדהתכנית
 חודשית

 הפרשה לביטוח
 מוות ונכות

 הפרשה
דמי ניהול לחיסכון

875201560114ביטוח מנהלים
87511570853קרן פנסיה
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להלן התפתחות צפויה של החיסכון בכל אחת מהתכניות:

חודש

קרן פנסיהביטוח מנהלים
הפרשה 
לביטוח 

דמי ניהולמוות ונכות
הפרשה 
לחיסכון

סה"כ 
חיסכון 
מצטבר

הפרשה 
לביטוח 

דמי ניהולמוות ונכות
הפרשה 
לחיסכון

סה"כ 
חיסכון 
מצטבר

120111456056211553708710
22011145601,126115537081,423
32011145601,691115537082,138
42011145602,259115537082,855
52011145602,828115537083,575
62011145603,399115537084,298
72011145603,973115537085,023
82011145604,548115537085,751
92011145605,125115537086,481

102011145605,704115537087,214
112011145606,285115537087,949
122011145606,799115537088,644
132011145607,383115537089,385
142011145607,9701155370810,128
152011145608,5581155370810,874
162011145609,1491155370811,622
172011145609,7411155370812,373
1820111456010,3351155370813,127
1920111456010,9321155370813,883
2020111456011,5301155370814,642
2120111456012,1301155370815,404
2220111456012,7321155370816,168
2320111456013,3371155370816,936
2420111456013,8041155370817,617

לידיעתך!
מדובר בהמחשה בלבד, ולכן רווחי ההשקעה והתמורה אינם מובטחים וקיימת אפשרות לתשואה 

שלילית.
ייתכן והתוצאות בפועל יהיו טובות או גרועות יותר מהמוצג בהמחשה.
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נספח 5: תמליל דבריו של סוכן הביטוח – בעד ביטוח מנהלים

שלום,
שמי שלמה כהן ואני סוכן ביטוח מורשה מטעם משרד האוצר.

רבים אינם מודעים לכך, אבל החיסכון שלנו לגיל הפרישה הוא אחד החסכונות הגדולים ביותר שיהיו 
ברשותנו, לפעמים אפילו גבוה יותר מערך הדירה שנצליח לקנות.

לכן, זוהי אולי ההחלטה הכלכלית החשובה ביותר שנעשה.
אני מקווה שבתום הסרטון הקצר הזה הדברים יהיו מעט ברורים יותר, ותוכל לקבל החלטה טובה 

יותר מה לעשות עם הכסף שלך.

כל החיים אתה עובד קשה כדי שתוכל ליהנות מרמת חיים גבוהה יותר ולממן את כל הצרכים שלך.
בעתיד אולי גם תתחתן ויהיו לך ילדים ותרצה לדעת שגם אם חס וחלילה יקרה לך משהו, תוכל 

להמשיך ולדאוג לכל מחסורם.
אדם עובד בממוצע בין 35 ל-40 שנה, עד גיל הפרישה מעבודה שהוא 67 לגבר ו-64 לאישה.

אבל גם לאחר הפרישה מעבודה, רובנו נחיה עוד כ-20 שנה לפחות ונצטרך לגייס מספיק כסף כדי 
שנוכל להמשיך ולחיות בכבוד גם בתקופה הזו.

לנו  יספיק  לא  זה  אבל  מ-2,000 שקלים,  פחות  זקנה של  קצבת  מאתנו  אחד  לכל  המדינה תשלם 
לכלום.

מאתנו  אחד  כל  באחריות  מכך  להימנע  כדי  ולכן  מהחדשות,  העגומות  התמונות  את  זוכרים  כולנו 
לחסוך די כסף כדי להגיע להכנסה ראויה.

כדי לעזור לנו בזה, הממשלה קבעה שכל עובד חייב לחסוך לגיל הפרישה, והוא יכול לבחור את סוג 
החיסכון ואת הגוף שבו יחסוך את הכסף.

אז מה עושים? בדיוק בשביל זה אני כאן.
החוק מחייב אותי להמליץ לך על המוצר המתאים לך ביותר מבין כל המוצרים שאני משווק.

כמובן שאם היינו נפגשים פנים אל פנים הייתי יכול לתת לך המלצה יותר מדויקת בהתאם לנתונים 
שלך, אבל בכל אופן אני אוכל לספר לך כמה נתונים כלליים יותר שיעזרו לך לקבל החלטה נבונה 

לגבי החיסכון שלך לגיל הפרישה.

דבר ראשון, כדאי להתחיל לחסוך מוקדם ככל האפשר.
קרוב  תהיה  לחיסכון  שלך  המעסיק  ושל  שלך  ההפרשה  שקלים,   5,000 מרוויח  שאתה  נניח  בוא 

ל-900 שקלים,
ולאחר 40 שנה, ייצברו לך בחיסכון כ-1,150,000 שקלים, שמהם תקבל קצבה חודשית של פחות 

מ-6,000 שקלים.
אבל אם תחסוך רק 20 שנה, ייצברו לך בחיסכון כ-310,000 שקלים, שמהם תקבל קצבה חודשית 

של 1,600 שקלים בלבד.

שתי האפשרויות העיקריות העומדות בפניך לחיסכון הן קרן פנסיה או ביטוח מנהלים.
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שתיהן כוללות חיסכון לגיל הפרישה שממנו תשולם לך קצבת הפנסיה, וגם ביטוח למקרה של נכות 
או למקרה של מוות, חלילה.

לשינוי  שניתן  תקנון  לפי  פועלת  והקרן  לזה,  זה  ערבים  למעשה  בקרן  החוסכים  כל  פנסיה  בקרן 
מעת לעת.

ביטוח מנהלים, לעומת זאת, הוא חוזה בינך לבין חברת הביטוח ולא ניתן לשנותו.
אמנם בקרן פנסיה לא נדרשת בדיקה על ידי רופא לבירור המצב הרפואי כתנאי להצטרפות, כמו 
השנים  ב-5  לקצבה  זכאי  יהיה  לא  כלשהי  ממחלה  הסובל  חוסך  אך  המנהלים,  בביטוח  שנדרש 

הראשונות.

ניתן להתאים את ביטוח המנהלים להעדפות שלך.
שיופנה  החודשית  ההפקדה  מתוך  הסכום  את  וכן  החיסכון  של  ההשקעה  הרכב  את  לבחור  תוכל 

לחיסכון לקצבה והסכום שיופנה לביטוח למקרה של מוות או נכות.
הרצוי  המסלול  את  מביניהם  רק  לבחור  שתוכל  מובנים  השקעה  מסלולי  מספר  יש  הפנסיה  בקרן 

עבורך. הסכומים המופנים לביטוח ולחיסכון קבועים מראש.
כדאי לשים לב, שככל שתפנה יותר כסף לביטוח, כך הסכום שייצבר בחיסכון יהיה קטן יותר וקצבת 

הפנסיה תהיה קטנה יותר גם היא.
מהריבית  מעט  גבוהה  שהיא  מהחיסכון,   30% על  מובטחת  ריבית  נותנת  הממשלה  הפנסיה  בקרן 

בשוק, ודמי הניהול נמוכים יותר.
מסיבה זו, החיסכון שייצבר בקרן הפנסיה יהיה גבוה יותר מאשר בביטוח מנהלים, אך בקרן הפנסיה 

לא ניתן לדעת מראש מה יהיה גובה הקצבה הצפוי ביום שתפרוש מעבודה.
את סכום החיסכון מחלקים במקדם כדי לחשב את גובה הקצבה.

בקרן הפנסיה, המקדם אינו קבוע והוא עולה עם השנים.
ככל שהמקדם גבוה יותר, כך הקצבה שתקבל תהיה קטנה יותר.

בביטוח מנהלים, לעומת זאת, המקדם קבוע וידוע מראש כבר ביום שבו תחתום על החוזה.

הרשה לי להראות לך דוגמה בשקופית הבאה: ***יקריא תוך כדי הצגת השקופית***
שים לב. נניח שבעוד 40 שנה תצבור בחיסכון כמיליון 150 אלף שקלים. המקדם הממוצע היום   
הוא 195 שקלים בערך. כך שאם נחלק 1,150,000 שקלים ב-195 נקבל קצבת פנסיה של 5,875 
שקלים. לאורך השנים, המקדם עולה ועולה לפי העלייה בתוחלת החיים בעוד 40 שנה, כמובן עם 
העלייה בתוחלת לא תהיה גבוהה מהעלייה ב-40 השנים האחרונות המקדם צפוי להיות 222. כך 
בלבד.  5160 שקלים  פנסיה של  קצבת  נקבל  ב-222  מחלקים 1,150,000 שקלים  אנחנו  שאם 

כלומר הבדל של 715 שקלים כל חודש!!!

יותר, אבל מה שתקבל בסוף לחשבון  הנייר, בקרן הפנסיה תחסוך קצת  כמו שראית בעצמך, על 
הבנק, תלוי בגובה המקדם.

הצלחתי לבלבל אותך קצת? )בחיוך(
בוא ננסה לעשות קצת סדר בבלגן.

ביטוח מנהלים הוא חוזה אישי וקבוע מראש, לעומת תקנון שניתן לשינוי בקרן הפנסיה.



79 השפעתו של סוכן הביטוח על בחירת מסלול לחיסכון פנסיוני   

דמי הניהול בפנסיה נמוכים יותר, אך יש פחות אפשרות להתאמה של החיסכון להעדפות והמקדם 
אינו קבוע.

בביטוח מנהלים יש צורך בבדיקה על ידי רופא, אך בקרן הפנסיה יש תקופת המתנה של 5 שנים.
אני מקווה שהבנת שביטוח מנהלים נותן לך את התמורה הטובה ביותר לכסף שלך.

מחסורך  לכל  תדאג  הביטוח  שחברת  בידיעה  ושקט  רגוע  מעבודה  לפרוש  תוכל  שנה   40 בעוד 
ולמשפחתך.

רק אז תוכל להעריך באמת את העצה שאני נותן לך עכשיו.

נספח 6: תמליל דבריו של סוכן הביטוח – בעד קרן פנסיה

שלום,
שמי שלמה כהן ואני סוכן ביטוח מורשה מטעם משרד האוצר.

רבים אינם מודעים לכך, אבל החיסכון שלנו לגיל הפרישה הוא אחד החסכונות הגדולים ביותר שיהיו 
ברשותנו, לפעמים אפילו גבוה יותר מערך הדירה שנצליח לקנות,

לכן, זוהי אולי ההחלטה הכלכלית החשובה ביותר שנעשה.

אני מקווה שבתום ההסבר/הסרטון הקצר הזה הדברים יהיו מעט ברורים יותר ותוכל לקבל החלטה 
טובה יותר מה לעשות עם הכסף שלך.

כל החיים אתה עובד קשה כדי שתוכל ליהנות מרמת חיים גבוהה יותר ולממן את כל הצרכים שלך.
בעתיד אולי גם תתחתן ויהיו לך ילדים ותרצה לדעת שגם אם חס וחלילה יקרה לך משהו, תוכל 

להמשיך ולדאוג לכל מחסורם.
אדם עובד בממוצע בין 35 ל-40 שנה, עד גיל הפרישה מעבודה שהוא 67 לגבר ו-64 לאישה,
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אבל גם לאחר הפרישה מעבודה, רובנו נחיה עוד כ-20 שנה לפחות ונצטרך לגייס מספיק כסף כדי 
שנוכל להמשיך ולחיות בכבוד גם בתקופה הזו.

לנו  יספיק  לא  זה  אבל  מ-2,000 שקלים,  פחות  זקנה של  קצבת  מאתנו  אחד  לכל  המדינה תשלם 
לכלום.

מאתנו  אחד  כל  באחריות  מכך,  להימנע  כדי  ולכן  מהחדשות  העגומות  התמונות  את  זוכרים  כולנו 
לחסוך די כסף כדי להגיע להכנסה ראויה.

כדי לעזור לנו בזה, הממשלה קבעה שכל עובד חייב לחסוך לגיל הפרישה, והוא יכול לבחור את סוג 
החיסכון ואת הגוף שבו יחסוך את הכסף.

אז מה עושים? בדיוק בשביל זה אני כאן.
החוק מחייב אותי להמליץ לך על המוצר המתאים לך ביותר מבין כל המוצרים שאני משווק.

כמובן שאם היינו נפגשים פנים אל פנים הייתי יכול לתת לך המלצה יותר מדויקת בהתאם לנתונים 
שלך, אבל אני אוכל בכל זאת לספר לך כמה דברים כלליים יותר שיעזרו לך לקבל החלטה נבונה 

לגבי החיסכון שלך לגיל הפרישה.

דבר ראשון, כדאי להתחיל לחסוך מוקדם ככל האפשר.
נניח שאתה מרוויח 5,000 שקלים, ההפרשה שלך ושל המעסיק שלך לחיסכון תהיה קרוב ל-900 

שקלים.
ולאחר 40 שנה, ייצברו לך בחיסכון כ-1,150,000 שקלים, שמהם תקבל קצבה חודשית של פחות 

מ-6,000 שקלים.
אבל אם תחסוך רק 20 שנה, ייצברו לך בחיסכון כ-310,000 שקלים, שמהם תקבל קצבה חודשית 

של 1,600 שקלים בלבד.

שתי האפשרויות העיקריות העומדות בפניך לחיסכון הן קרן פנסיה או ביטוח מנהלים.
שתיהן כוללות חיסכון לגיל הפרישה שממנו תשולם לך קצבת הפנסיה, וגם ביטוח למקרה של נכות 

או למקרה של מוות.

לשינוי  שניתן  תקנון  לפי  פועלת  והקרן  לזה  זה  ערבים  למעשה  בקרן  החוסכים  כל  פנסיה  בקרן 
מעת לעת.

ביטוח מנהלים, לעומת זאת, הוא חוזה בינך לבין חברת הביטוח ולא ניתן לשנותו.
כדי להצטרף לביטוח מנהלים נדרשת בדיקה של רופא לבירור המצב הרפואי, והזכאות לביטוח עבור 
חולה במחלה כלשהי מתחילה החל מהיום הראשון. בקרן פנסיה לעומת זאת לא נדרשת בדיקת רופא 

וכל אחד יכול להצטרף לקרן, אולם הזכאות לקצבה מתחילה לאחר חמש שנות חברות בקרן.

ניתן להתאים את ביטוח המנהלים להעדפות שלך.
שיופנה  החודשית  ההפקדה  מתוך  הסכום  את  וכן  החיסכון  של  ההשקעה  הרכב  את  לבחור  תוכל 

לחיסכון לקצבה והסכום שיופנה לביטוח למקרה של מוות או נכות.
בקרן הפנסיה יש מספר מסלולי השקעה מובנים שתוכל לבחור מבניהם את המסלול הרצוי עבורך. 

הסכומים המופנים לביטוח ולחיסכון קבועים מראש.
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כדאי לשים לב שככל שתפנה יותר כסף לביטוח, כך הסכום שייצבר בחיסכון יהיה קטן יותר וקצבת 
הפנסיה תהיה קטנה יותר גם היא.

מהריבית  מעט  גבוהה  שהיא  מהחיסכון,   30% על  מובטחת  ריבית  נותנת  הממשלה  הפנסיה  בקרן 
בשוק, ודמי הניהול נמוכים יותר.

מסיבה זו, החיסכון שייצבר בקרן הפנסיה יהיה גבוה יותר מאשר בביטוח מנהלים.

אנו נוטים לחשוב כי ביטוח מנהלים מבטיח תשואה גבוהה יותר על הכסף, אולם הנתונים מראים 
שאין לביטוח מנהלים שום יתרון מבחינת התשואות שהושגו בשנים האחרונות. נהפוך הוא, קרנות 
הפנסיה רשמו תשואות גבוהות יותר בשנים האחרונות ולמעשה הרוויחו עבורך יותר כסף. עלויות 
בביטוחי  הנגבות  מאלה  זולות  נכות(  ביטוח  וכן  שארים  )ביטוח  מקיפה  פנסיה  בקרן  הביטוחים 
מנהלים. התעריפים זולים בכ-50% ולפעמים גם ב-75% בקרן פנסיה מקיפה לעומת אלה הנגבים 
בביטוח מנהלים. ההפרשים הללו בתשואות שמספקת הקרן ובעלויות הביטוח מצטברים לכדי פערים 

משמעותיים ביותר.

שים לב, נניח שאדם מרוויח משכורת ממוצעת של 7,000 שקלים בחודש ומפריש 18% לחיסכון, 
לאחר ארבעים שנה יצטברו בחשבונו מיליון ושלוש מאות אלף שקלים במידה שיחסוך באמצעות 
קרן פנסיה. אולם, אם יבחר לחסוך באמצעות ביטוח מנהלים, דמי הניהול הגבוהים שינוכו מחשבונו 
חודשית  ִקצבה  של  במונחים  בלבד.  אלף שקלים  ומאה שלושים  מיליון  של  חיסכון  בידיו  ישאירו 
מדובר על ִקצבה של 6500 שקלים לחוסך בקרן פנסיה לעומת ִקצבה חודשית של 5600 שקלים 

בלבד שיקבל החוסך בביטוח מנהלים.

***יקריא תוך כדי הצגת השקופית***
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כשאתה חותם על ביטוח מנהלים אתה חותם אמנם על חוזה בלתי ניתן לשינוי, אך למעשה אתה רוכש 
מוצר המבטיח לך קצבה חודשית קטנה בהרבה מאשר קרן פנסיה.

הצלחתי לבלבל אותך קצת? )בחיוך( בוא ננסה לעשות קצת סדר בבלגן.
ביטוח מנהלים הוא חוזה אישי וקרן הפנסיה פועלת לפי תקנון המשתנה מעת לעת.

בקרן הפנסיה, אם אתה סובל ממחלה, יש תקופת המתנה של 5 שנים, אך בביטוח מנהלים יש צורך 
בבדיקה על ידי רופא כתנאי להצטרפות.

הביטוחים  אך  קבוע,  אינו  והמקדם  להעדפות  החיסכון  של  להתאמה  אפשרות  פחות  יש  בפנסיה 
המשלימים זולים יותר והקרן מסובסדת כך שהריבית שניתנת גבוהה יותר, דבר המבטיח כי יצטברו 

סכומים גבוהים יותר בחסכונך.

אני מקווה שהבנת שקרן פנסיה נותנת לך את התמורה הטובה ביותר לכסף שלך.
40 שנה תוכל לפרוש מעבודה רגוע ושקט כשבידך קצבה גבוהה שתבטיח קיום בכבוד לך  בעוד 

ולמשפחתך.
רק אז תוכל להעריך באמת את העצה שאני נותן לך עכשיו.

נספח 7: גילוי נאות
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נספח 8: לוחות ממוצעים, סטיות תקן וטעויות תקן

לוח 8.1: בחירת הנבדקים – גילוי נאות, המלצת הסוכן ורמת האוריינות הפיננסית

Effect

 Level
 of

Factor

 Level
 of

Factor

 Level
 of

Factor N
בחירה 
Mean

בחירה 
Std.
Dev.

בחירה 
Std.Err

בחירה
-95.00%

בחירה 
+95.00%

המלצת הסוכן*רמת 
אוריינות

exec low 60 3.05 1.40 0.18 2.69 3.41

המלצת הסוכן*רמת 
אוריינות

exec high 47 3.30 1.33 0.19 2.91 3.69

המלצת הסוכן*רמת 
אוריינות

pension low 55 4.18 1.36 0.18 3.81 4.55

המלצת הסוכן*רמת 
אוריינות

pension high 46 4.59 1.07 0.16 4.27 4.90

גילוי נאות*המלצת 
הסוכן*רמת אוריינות

disc exec low 27 2.78 1.31 0.25 2.26 3.30

גילוי נאות*המלצת 
הסוכן*רמת אוריינות

disc exec high 28 3.32 1.39 0.26 2.78 3.86

גילוי נאות*המלצת 
הסוכן*רמת אוריינות

disc pension low 26 4.12 1.37 0.27 3.56 4.67

גילוי נאות*המלצת 
הסוכן*רמת אוריינות

disc pension high 23 4.52 1.20 0.25 4.00 5.04

גילוי נאות*המלצת 
הסוכן*רמת אוריינות

noDIsc exec low 33 3.27 1.44 0.25 2.76 3.78

גילוי נאות*המלצת 
הסוכן*רמת אוריינות

noDIsc exec high 19 3.26 1.28 0.29 2.64 3.88

גילוי נאות*המלצת 
הסוכן*רמת אוריינות

noDIsc pension low 29 4.24 1.38 0.26 3.72 4.77

גילוי נאות*המלצת 
הסוכן*רמת אוריינות

noDIsc pension high 23 4.65 0.93 0.19 4.25 5.06

לוח 8.2: התאמה לעצת הסוכן – רמת אוריינות פיננסית והמלצת הסוכן

Effect
 Level of

Factor
 Level of

Factor N
התאמה
Mean 

התאמה
Std.Dev. 

התאמה
Std.Err 

התאמה
-95.00%

התאמה 
95.00%+

המלצת 
הסוכן*רמת 
אוריינות

exec low 60 3.95 1.40 0.18 3.59 4.31

המלצת 
הסוכן*רמת 
אוריינות

exec high 47 3.70 1.33 0.19 3.31 4.09

המלצת 
הסוכן*רמת 
אוריינות

pension low 55 4.18 1.36 0.18 3.81 4.55

המלצת 
הסוכן*רמת 
אוריינות

pension high 46 4.59 1.07 0.16 4.27 4.90


