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העיתון של ענף הביטוח

 
יאיר אהרוני, יו"ר איגוד קופות הגמל: 

"אנחנו בתיאום עם אגף שוק ההון באוצר ומופתעים מכך 
שיד ימין לא יודעת מה עושה יד שמאל. כדאי שהממשלה 

תהייה מתואמת כך ששתי הידיים יעבדו ביחד" 

ועדת השרים לענייני חקיקה אישרה השבוע 
בין  שוויוניות  יצירת  בעניין  החוק  הצעת  את 
עמיתי קופות הגמל בכל הקשור לתשלום דמי 
יוזם  )ש"ס(,  כהן  אמנון  ח"כ  לדברי  ניהול. 
הצעת החוק, יישומה יבטיח שכלל העמיתים 
דמי  בתשלום  שווים  תנאים  יקבלו  בקופה 
הניהול, תוך מתן אפשרות להעניק הנחות על 
בסיס כללים אחידים ושוויוניים. כך, לדוגמה, 
הכללים יתבססו על סכום ההשקעה בקופה, 
משך ההשקעה בקופה או תנאי אחר שיקבע 
החוק  הצעת  במסגרת  מוצע  בנוסף  השר. 
תעלה  לא  שיקבע  תנאי  כל  בגין  ההנחה  כי 
על 0.25% משווי נכסיו של העמית בקופה. 
יוביל  כהן,  ח"כ  לדברי  כללים,  אותם  יישום 
עבור  אחיד  יהיה  הניהול  דמי  שגובה  לכך 
עמיתים בעלי מאפיינים דומים. כמו כן מוצע 
ובתנאים  הניהול  דמי  בגובה  שקיפות  ליצור 

למתן הנחות, הן בעת התקשרות עם העמית, 
לעמיתים  שיישלחו  התקופתיים  בדוחות 
ובאתר האינטרנט של החברה המנהלת. ח"כ 
כהן ציין כי "ראינו איזו הנחה השיגו משרתי 
למשל  חשמל  חברת  או  צה"ל  של  הקבע 
וגופים גדולים וחזקים אחרים לעומת האזרח 
אזרח  שכל  צריך  גבוה.  הכי  המשלם  הרגיל 
יידע איך הוא יכול לשפר את מצבו. אם רוצים 
לתת הנחות לקבוצות עובדים גדולות אז שזה 
יהיה לכולם. יכול להיות שיש מפעל עם אלף 
עובדים שלא יודע מזה כלל". יוזם החוק מכוון, 
בשוק,  כיום  הקיים  הצולב  לסבסוד  למעשה, 
כאשר קבוצות גדולות וחזקות משלמות דמי 
תקדים,  חסרות  הנחות  כנגד  אפסיים  ניהול 
דמי  משלמים  וחלשים  קטנים  לקוחות  בעוד 
ניהול גבוהים מאוד, המגיעים כמעט לתקרת 
דמי ניהול המותרת )2%(. אלא שמול הצעתו 

של ח"כ כהן עומדת תוכנית האוצר להגברת 
נועדה  שבעיקרה  הפנסיוני,  בשוק  התחרות 
בדמי  לטפל   – המקורית  כוונתה  על-פי   -
הניהול בשוק הפנסיוני. הצעה דומה לזו של 
ח"כ כהן נבחנה בעבר באוצר, אולם נפסלה 
על-ידו, כך שהאוצר צפוי להתנגד לה ולפעול 
לטרפדה. ומה אומרים על כך באיגוד קופות 
ההון  שוק  אגף  עם  בתיאום  "אנחנו  הגמל? 
יודעת  לא  ימין  שיד  מכך  ומופתעים  באוצר 
מה עושה יד שמאל. כדאי שהממשלה תהייה 
מתואמת כך ששתי הידיים יעבדו ביחד", מסר 
בכל  הגמל.  קופות  איגוד  יו"ר  אהרוני,  יאיר 
אופן, ולאחר אישורה בוועדת השרים לענייני 
להליך  החוק  הצעת  בקרוב  תובא  חקיקה, 

חקיקה בכנסת.

דבריו נאמרו על רקע האישור בוועדת השרים לענייני חקיקה בדבר תיקון אפליית העמיתים בקופות הגמל והפנסיה * ח"כ אמנון כהן 
)ש"ס(, יוזם הצעת החוק: "ראינו איזו הנחה השיגו משרתי הקבע של צה"ל או חברת חשמל למשל וגופים גדולים וחזקים אחרים לעומת 
האזרח הרגיל המשלם הכי גבוה. צריך שכל אזרח יידע איך הוא יכול לשפר את מצבו. אם רוצים לתת הנחות לקבוצות עובדים גדולות 

אז שזה יהיה לכולם.

מצויינות בשרות זה אלמנטרי
הכינוס ה-25

להרשמה לכינוס נא לפנות לחב' "דיזנהאוז-יוניתורס" המלאכה 3 בית ויקטוריה, תל אביב, מיקוד 67215 טל: 1700-503-233, פקס: 03-6242175 

ההרשמה לכינוס אלמנטר 2011 נמשכת
בתאריכים 5-8 בספטמבר 2011, אילת

לידיעת החברים! החדרים במלון רויאל גארדן אזלו, לא ניתן לשלוח טפסי הרשמה 
למלון זה, ביתר בתי המלון מספר החדרים הולך ומצטמצם אנא הזדרזו והרשמו!
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קרוב ל-6 מיליארד ₪ נפדו מקופות הגמל במחצית השנה  
הראשונה של 2011

השנה  למחצית  הגמל  ענף  פעילות  מסיכום 
הראשונה של 2011 עולה כי הקופות התכווצו 
שקל  מיליארד  בכ-5.7  זו   תקופה  במהלך 
בהיקף הנכסים המנוהלים. כך, אם את השנה 
בהיקף  מנוהלים  נכסים  עם  הקופות  התחילו 
הן  יוני  סוף  את  שקל,  מיליארד  כ-306  של 
כ-300  של  בהיקף  נכסים  ניהול  עם  סיימו 
שלוש  מציינים  בענף  גורמים  שקל.  מיליארד 
ירידות  הקופות:  להתכווצות  מרכזיות  סיבות 
בשוק המניות הישראלי בתקופה הזו, שגרמו 
הראשונה  השנה  מחצית  את  לסיים  לקופות 
עם תשואה שלילית ממוצעת של 1.1%; גובה 
דמי הניהול שגבו החברות המנהלות; ותיקון 
3 בחוק, שביטל את הטבת המס על חיסכון 
לקופות  הענף  בפילוח  הגמל.  בקופות  הוני 

מול  אל  לפיצויים  מרכזיות  וקופות  תגמולים 
קרנות השתלמות, אזי רק האחרונות מצליחות 

בעוד  לגייס,  עדיין 
הראשונות  השתיים 
מפדיונות  סובלות 
 , ם י כ ש מ ת מ
ביותר  הנאמדים 
שקל  מיליארד  מ-2 
השנה,  מתחילת 
לעומת גיוס של כ-1.6 
מיליארד ₪ בקרנות 
להלן  ההשתלמות. 
הגיוסים  טבלת 
במספר  והפדיונות 
גדולות,  חברות 

)המספרים   ₪ מיליארד  מעל  המנהלות 
בטבלה במיליוני ₪(:

גיוסים/פדיונות בששת גיוסים/פדיונות ביוניחברה מנהלת
החודשים הראשונים 

של השנה
48139-דש – איפקס

871מנורה מבטחים

48-34-כלל ביטוח

85-64אלטשולר שחם

34-148-איילון

64-204-הראל

36-279-מגדל

45-286-מיטב

199-1,004-פסגות

חברי המועצה הארצית הביעו תמיכה בלתי מסויגת  
בתוכנית הפעולה של הלשכה במאבקה נגד שינוי הרכב 

דמי עמילות הסוכנים 

טיוטת החוזר שפרסם בסוף חודש  על רקע 
יוני הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון 
במשרד האוצר, פרופ' עודד שריג, התכנסה  
ד'  ביום  עבודה  לישיבת  הארצית  המועצה 
27.7.2011 במלון "קראון פלאזה" י-ם. מיכל 
שילה, יו"ר המועצה, ציינה כי לאור השלכות 
תקנות טיוטת החוזר בדבר שינוי הרכב דמי 
עמילות הסוכנים, קיימת חשיבות רבה כי כל 
חבר וחברת מועצה יביעו את דעתם  ויתייחסו 
למכלול ההיבטים הקשורים ונובעים מתוכנית 
האוצר. כן ביקשה שילה להודות ליו"ר מחוז 
הפנים  קבלת  על   ,CLU שגב  אילן  י-ם, 
החמה, ולחברי המחוז שהגיעו לישיבה מתוך 
במאבק  מעורבים  ולהיות  חלק  לקחת  רצון 
המתגבש.  בתוך כך, יו"ר המחוז הודה לשילה 
ועל התרומה  ישיבת המועצה בי-ם  על קיום 
הלשכה  במחוזות  הישיבות  בקיום  הרבה 
ולשמיעת  הענפה  לפעילות  החברים  לקירוב 
קשת רחבה של דעות ועמדות. בהמשך, אודי 
נרחב  באופן  סקר  הלשכה,  נשיא   ,CLU כץ 
את הנושאים העומדים לפתחם של הסוכנים 
בעת הזו. בתחילה התייחס לתוכנית האוצר 
להגברת האכיפה המנהלתית בענף, למסלקה 
לצאת  האוצר  של  ולהחלטתו  הפנסיונית 
למכרז חיצוני,  ולהתרחשויות שונות הקורות 
בענף סביב חוזר יישוב וניהול התביעות ומיזמי 
ביטוח שונים. לאחר מכן שיתף נשיא הלשכה 
את החברים בנוגע לתוכנית הפעולה שגיבשה 

הלשכה נגד תקנות הפיקוח להסדרת הרכב 
דמי העמילות המשולמים לסוכני הביטוח. כץ 
והציג את שלוש הגזירות  היה נחרץ בדבריו 
שלהן לא תסכים הלשכה: יעד המכירות יקבע 
לתקופה בת שנה )לפחות( ולא בעבור שיווק 
של מוצר ביטוחי מסוים, תגמול שאינו כספי 
)לדוגמא: השתתפות בהוצאות משרד ותמריצי 
מכירות( יוגבל לסכום של עד 2,000 ₪ ליעד 
מכירות מסוים וייכלל במסגרת עמלות ההיקף 
עמלות   כאשר  מסוימת,  בשנה  הסוכנים  של 
העמילות  דמי  מסך   15% על  יעלו  לא  אלו 
בשנה  לסוכן  מוסדי  גוף  ששילם  השוטפים 
נוסחן  את  להבין  "קשה  לדבריו,  הקודמת. 
באמירה  לתמצתן  ניתן  אולם  הגזירות,  של 
ברורה וחד משמעית: עם גזירות כאלו, סוכני 
הביטוח לא יוכלו להתקיים ולתת שירות ראוי 
פגיעה  משום  בפירוש  כאן  יש  ללקוחותיהם. 
קשה בהכנסות הסוכנים, הנאמדת בשיעורים 
ניכרים. עבור סוכנים קטנים ובינוניים פגיעה זו 
תוביל לדרך ללא מוצא: סגירת העסק ופרישה 
הביטוח  חברות  גם  כי  הוסיף  הוא  מהענף". 
"עם  כי  ואמר  גזירות  מאותן  קשות  ייפגעו 
מצבת  גם  תפחת  הסוכנים  מצבת  הפחתת 
ייאלצו  ורבים מעובדיהן  כוח האדם בחברות 
מנוע  בהיעדר  הרי  כי  במשרותיהם.  לשלם 
תתכווץ  הסוכנים,  המניע,  והכוח  הצמיחה 
פעילות החברות בצורה ניכרת. מנגד, קיימת 
סוכנים שכירים,  בפניהן חלופה של העסקת 

ולא   – בעבר  כבר  נבחנה  זו  חלופה  אולם 
פעם אחת – וגם החברות מבינות כי עלותה 
הקיים  הפעולה  משיתוף  שיעור  לאין  גבוהה 
עם הסוכנים העצמאיים". בתום דבריו נפתחה 
הישיבה לדיון פתוח, כאשר כל חבר וחברת 
רעיונות  ומעלים  דעתם  את  מביעים  מועצה 
חברי  השונים,  הרעיונות  רקע  על  לפעולה. 
הלשכה היו תמימי דעים כי נחצה "קו אדום" 
בהתייחסות לסוכנים וכי זהו מאבק על קיומו 
ועתידו של ענף סוכני הביטוח בישראל. חברי 
המועצה הארצית הביעו תמיכה בלתי מסויגת 
במאבקה  הלשכה  של  הפעולה  בתוכנית 
נגד שינוי הרכב דמי עמילות הסוכנים וקראו 
לרבות  המישורים,  בכל  צעדים  להפעלת 
קוראים  שהם  תוך  והפוליטיים,  המשפטיים 
גם לחברות הביטוח להצטרף למאבק ולפעול 
לביטול רוע הגזירות. מבין החברים, היו אף 
קולן  נעלם  לאן  והתפלאו  כאלה שהשתוממו 
ומכריזות ששיתוף  של אותן חברות הרואות 
הפעולה עם סוכני הביטוח הוא מנוע הצמיחה 
לא  מאבק  "זהו  שלהן.  והעסקי  האסטרטגי 
רק של הסוכנים, כי אם של כל הענף, וראוי 
ישמטו  הכיסאות  אחרת  יתעוררו  שהחברות 
ועובדים רבים ישלמו במשרותיהם. קולן של 
תידום  פעילותן  גם  ובקרוב  נדם  החברות 
לאור הקטסטרופה שתתגלגל לפתחן", טענו 
החברים. בתום הדיון התוסס נחתמה ישיבת 

המועצה הארצית. 

החברים קראו להפעלת צעדים בכל המישורים, לרבות המשפטיים והפוליטיים * מבין החברים, היו אף כאלה שהשתוממו והתפלאו לאן 
נעלם קולן של אותן חברות הרואות ומכריזות ששיתוף הפעולה עם סוכני הביטוח הוא מנוע הצמיחה האסטרטגי והעסקי שלהן * "זהו 
מאבק לא רק של הסוכנים, כי אם של כל הענף, וראוי שהחברות יתעוררו אחרת הכיסאות ישמטו ועובדים רבים ישלמו במשרותיהם. קולן 

של החברות נדם ובקרוב גם פעילותן תידום לאור הקטסטרופה שתתגלגל לפתחן", טענו החברים  



www.insurance.org.il 28 ביולי 2011 מתוך 9עמוד 3

אודי כץ CLU, נשיא הלשכה:  

"סוכני הביטוח הם הקטליזאטור להורדת דמי ניהול בגמל"

"בלי סוכני הביטוח, החיסכון פנסיוני בישראל 
עומד  הוא  שבהם  למימדים  מגיע  היה  לא 
היו  לא  בישראל  שכירים  אלף  וכ-700  כיום 
כך   - החובה"  פנסיית  למעגל  מצטרפים 
אמר אודי כץ CLU, נשיא הלשכה, בוועידה 
והשתלמות  גמל  פנסיה,  לביטוח,  המרכזית 
ולשכת   FORBES בשיתוף   ,2011 לשנת 
ביום  שנערכה  והמרכז,  תל-אבי  המסחר 
חמישי 21.7.2011 בת"א. כץ הוסיף והדגיש 
בעידוד  הביטוח  סוכן  של  חשיבותו  את 
החיסכון בקרב הציבור ובמתן השירות האישי 
על  מצביע  שהוא  תוך  לחוסכים,  והמקצועי 
הגדולים  הארגונים  של  הצולב  הסבסוד 
והחזקים על-ידי הלקוחות הקטנים והכשלים, 
כאחד מהכשלים המרכזיים שהאוצר מתקשה 
מידי  רבה  בקלות  מפנה  ומנגד,   – בו  לטפל 
את חצי האשמה כנגד סוכני הביטוח. כץ טען 
כי אין שום סיבה להתערבות רגולטורית כה 

ומשרד  בשוק  הגומלין העסקיים  ביחסי  גסה 
בשוק  תחרות  להגברת  תוכנית  קבע  האוצר 
הפנסיוני כדי להילחם בגובה דמי ניהול, אולם 
בפועל הוא רוצה ליצור כללי משחק חדשים, 
בשוק  בלקוחות,  מאוד  קשה  פגיעה  תוך 
ובסוכנים. בתוך כך ציין כץ בפני המשתתפים 
וכללים  הוראות  מכבר  חלים  הסוכנים  על  כי 
נוקשים )מסמך ההנמקה, אכיפה, חובת גילוי 
נאות( וכי הלשכה אף הציעה 100% שקיפות 
על  עומד  האוצר  "אבל  הסוכנים,   בעבודת 
שלו", לדבריו. נשיא הלשכה חתם ואמר כי "מי 
שמקבל את ההחלטות או שלא מבין או שלא 
מודע למשמעויות שלהן. לחילופין, וזו סברה 
יותר הגיונית – ברצונו של האוצר לראות כמה 
לכך  והתוצאה  העיניים.  מול  סוכנים  שפחות 
תהיה אחת: נזק בלתי הפיך בשירות ללקוחות 
והפיכת השוק הפנסיוני לשוק שנשלט חזרה 
הנזק,  את  דבר,  של  בסופו  הבנקים.  על-ידי 

מבין  הציבור!".  וישלם  משלם  תמיד,  כמו 
יצחק  הרב  בוועידה:  הנוספים  המשתתפים 
כהן, סגן שר האוצר; ח"כ פאינה קירשנבאום, 
יו"ר ועדת המשנה לביטוח בוועדת הכספים; 
"מנורה מבטחים  אסאייג, מנכ"ל  בן  יהודה 
פנסיה"; חגי בדש, מנכ"ל "פסגות קופות גמל 
יורם מנחם, מנכ"ל "אקסלנס גמל  ופנסיה"; 
ופנסיה"; משה מורגנשטרן, סמנכ"ל ומנהל 
אגף ביטוח חיים ב"מנורה מבטחים ביטוח"; 
צבי סטפק, יו"ר "מיטב בית השקעות"; רו"ח 
שוק  על  לממונה  בכיר  סגן  גבאי,  אליאור 
ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר; מוני 
קובי  ב"הפניקס";  עסקי  פיתוח  מנהל  פלר, 
והשתלמות";  גמל  אי.  בי.  "אי.  מנכ"ל  רוזין, 
פנסיוני  לביטוח  הוועדה  יו"ר  קלימן,  עקיבא 
"דוידוף הסדרים  מנכ"ל  גורן,  אייל  בלשכה; 

פנסיונים". 

דבריו נאמרו במסגרת הוועידה המרכזית לביטוח, פנסיה, גמל והשתלמות לשנת 1102, בהשתתפות סגן שר האוצר, ח"כ יצחק כהן, 
יו"ר ועדת המשנה לביטוח בוועדת הכספים, ח"כ פאינה קירשנבאום ובכירי התעשייה

יואב בן אור מונה למנכ"ל "עמיתים" –  

קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר 
יואב בן אור, 43, מונה השבוע למנהל המיוחד 
שבהסדר  הוותיקות  הפנסיה  קרנות  של 
"עמיתים". "עמיתים" הוא הגוף המוסדי הגדול 
ביותר בישראל, המנהל נכסים בסך של כ-160 
ונותן שירות לכמיליון עמיתים  מיליארד שקל 
תחת  הנכללות  הקרנות  שמונה  ופנסיונרים. 
"מקפת",  "מבטחים",  הן  "עמיתים"  אחריות 
קרן הגמלאות של עובדי ההסתדרות )קג"מ(, 
"נתיב", קרן פועלי בניין ועבודות ציבוריות, קרן 
ועובדי  "הדסה"  עובדי  החקלאים,  העובדים 
"אגד". בן אור, בעל תואר ראשון במשפטים 
מהאוניברסיטה  עסקים  במינהל  שני  ותואר 
העברית, עבד באגף שוק ההון משנת 1999 
בתפקיד  כיהן   2008-2010 השנים  ובין 
המשנה לממונה והאחראי על תחום החיסכון 
יישום  עם  מזוהה  היה  כך  בתוך  הפנסיוני. 
שוק  מאפייני  התאמת  בכר,  ועדת  רפורמת 
גיבוש  לרבות  בישראל,  הפנסיוני  החיסכון 
הפיננסי  במשבר  טיפול  הצ'יליאני,  המודל 

בהם  שיש  תקנות  וקידום  האחרון  הקשה 
משום הגנה על חסכונותיהם של העמיתים. 
הוא מחליף בתפקיד את יעל אנדורן, שפרשה 
באחרונה לאחר חמש שנים בתפקיד. בעקבות 
פרישתה, הממשלה מינתה ביוני השנה ועדה 
ציבורית, שתפקידה היה להציג בפני הממונה 
באוצר,  וחיסכון  ביטוח  ההון,  שוק  אגף  על 
פרופ' עודד שריג, מועמדים לתפקיד מנכ"ל 
בדימוס  השופט  כיהנו  בוועדה  "עמיתים". 
אורי גורן )יו"ר הוועדה(, אברהם ביגר, צבי 
זיו, בן ציון פרחי ודב רונן. הוועדה פרסמה 
המנהל  לתפקיד  מועמדות  להגיש  הזמנה 
המיוחד לקרנות הפנסיה שבהסדר, לה נענו 
הליך  של  בסופו  מועמדים.  מ-20  למעלה 
ומתוכם  לתפקיד  מועמדים  שלושה  הוצעו 
החליט הממונה למנות את בן אור לתפקיד. 
בתגובה  אמר  שטייניץ,  יובל  האוצר,  שר 
למינוי, "אני מברך את יואב בן אור על מינויו 
כסגן  בתפקידו  יואב  את  הכרתי  לתפקיד. 

הממונה על שוק ההון, ואין לי ספק שניסיונו 
ולשמירה  יתרמו להצלחה בתפקידו  וכישוריו 
על כספי העמיתים. בהזדמנות זו אני מעוניין 
להודות ליעל אנדורן על שמילאה את תפקידה 
ועיצבה, במידה רבה,  ובמקצועיות  במסירות 
הקרנות  פועלות  לפיו  המיוחד,  המבנה  את 
בהמשך  בהצלחה  ליעל  לאחל  ברצוני  כיום. 
דרכה". הממונה, פרופ' שריג, ציין כי "בן אור 
ולנהל  הוא המועמד המתאים ביותר להוביל 
את הקרנות שבהסדר בעת הזו, ואני מאחל 
לו הצלחה רבה בתפקיד". הלשכה מברכת 
לתפקיד  היבחרותו  על  אור  בן  יואב  את 
מנהל קרנות הפנסיה הוותיקות שבהסדר 
אמון  הבעת  היא  זו  בחירה  "עמיתים".   -
בכישוריו ובידע הרב של בן אור, והלשכה 
משוכנעת כי גם את תפקידו החדש ימלא 
על-פי אמות המידה המקצועיות הגבוהות 

ביותר. 

מבצע קיץ מרענן של "איילון":  

תחלק בקבוקי מים לנזקקי שירותי גרירה
יוצאת  שי"  "גרר  חברת  עם  פעולה  בשיתוף 
הקיץ  לימי  מקורי  במהלך  "איילון"  חברת 
עם  שיתקעו  החברה  מבוטחי  הלוהטים: 
מעבר  יזכו  גרירה,  לשירותי  ויזדקקו  רכבם 
לשרות החברה גם לקבל בקבוקי מים צוננים. 

ברכב  הטיפול  בעת  הצוננים  המים  בקבוקי 
המאפשרת  הבלעדית  להטבה  בנוסף  יינתנו 
גרירה גם לאחר שעות הפעילות של המוסך. 
לילה  לאחסנת  הרכב  ייגרר  כזה,  במקרה 
במגרש שמור מטעם "איילון" ולמחרת יועבר 

למוסך. אחסנת לילה שכזו למבוטחי "איילון" 
כי  נמסר  מהחברה  בתשלום.  כרוכה  אינה 
המהלך תואם את תפיסת השרות של "איילון" 

כ"אנשים לשרות אנשים". 
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בראש שקט: הילדים בקייטנה. בדקתם את הביטוח?

מאת: ליאור רוזנפלד, חבר לשכה
נוהגים  אנחנו  לקייטנה  הרישום  לפני  לרוב, 
לבדוק את המחיר, המיקום, תוכנית הפעילות 
ואת התכנים שיקבלו ילדינו בקייטנה, אולם 
מעטים מאיתנו שמים דגש על נושא הביטוח 
ובדרך כלל מסתפקים בהבטחתו של מפעיל 
הפעלת  נושא  ביטוח".  ש"יש  הקייטנה 
הקייטנות בישראל הינו נושא מורכב, שכן לא 

כל הקייטנות מפוקחות על ידי גורם רשמי.

האם יש ביטוח ומה הוא מכסה?
ראשית כדאי לבדוק מי הוא מפעיל הקייטנה. 
כאשר מדובר בקייטנה שמופעלת ע"י רשות 
לוודאי  קרוב  המתנ"סים,  רשת  או  מקומית 
שנושא ביטוח הקייטנות נכלל כבר במסגרת 
פוליסת הביטוח הקבועה שלהם. גופים אלו 
דואגים ברוב המקרים להרחיב את הפוליסה 
כמפעילי  לפעילותם  גם  שלהם  השנתית 
קייטנות. ואולם, לא כך הדבר כאשר מדובר 
לקייטנות  הרישום  בעת  פרטיות.  בקייטנות 
קיים  הביטוחי  שהכיסוי  לבדוק  רצוי  אלו 
מהו  בקייטנה.  הפעילות  לאופי  ומתאים 
העיקרי  הדבר  הרלוונטי?  הביטוחי  הכיסוי 
ג'  צד  כיסוי  גוף במסגרת  לנזקי  ביטוח  הוא 
כספי  פיצוי  להבטיח  בא  זה  כיסוי  לקייטנה. 
בעת  הקייטנה  בשטח  המבקר  נפגע  לכל 
הפעילות, וכולל את ילדי הקייטנה. גם כאשר 
קיים כיסוי כזה, חשוב שהוא יותאם לפעילות 
הספציפית של הקייטנה. בעניין זה יש לשים 

לב לנקודות הבאות: 
	 האם למפעיל הקייטנה יש רשיון להפעיל 
את  מקיים  הוא  שבו  בשטח  קייטנה 

הפעילות? 
	 האם הכיסוי הביטוחי כולל הסעה של ילדי 
הקייטנה לפעילות מחוץ לשטח הקייטנה 

וכן בדרכם הלוך ושוב מביתם? 
הפעילויות  כל  את  כולל  הביטוח  	 האם 
כגון  הקייטנה  במסגרת  המתקיימות 
סוסים,  על  רכיבה  בבריכה,  בים,  רחצה 

גמלים וכדו'? 
	 יש לציין כי אם מתרחשת פעילות לאחר 
השעה חמש אחה"צ, או פעילות לילה יש 

לכלול זאת במסגרת הכיסוי הביטוחי. 
	 יש להבטיח שאם מתקיימת פעילות עם 
מתקנים מתנפחים )גם ע"י גורם חיצוני( 
גם הפוליסה של מפעיל הקייטנה תכלול 

כיסוי עבור פעילות זאת. 
חשוב גם לוודא שכיסוי צד ג' מכסה פגיעה 

של חניך בקייטנה בחניך אחר. 

דרשו העתק של הפוליסה
קיימים הבדלים בגובה הכיסוי בין הפוליסות 
השונות. הכיסוי הסטנדרטי הקיים במרבית 
אלף   750 בודד  למקרה  הינו  הביטוח  חב' 
שקל ולכל תקופת הקייטנה מיליון וחצי שקל. 
כדאי לדעת שהפיצוי המשולם בתביעה על 
פי פרק צד ג' משולם לרוב רק לאחר תביעה 

המוגשת ע"י הנפגע או בא כוחו כנגד מפעיל 
רשלנותו  בגין  הביטוח  חב'  ונגד  הקייטנה 
להורים  מומלץ  לכן,  הקייטנה.  מפעיל  של 
משלושה  יפחת  שלא  ביטוחי  כיסוי  לדרוש 
מיליון שקל.  ביטוח נוסף הוא ביטוח תאונות 
אישיות. בניגוד לביטוח צד ג', ביטוח תאונות 
אישיות בא לתת פיצוי מיידי וראשוני כאשר 
חניך בקייטנה נפגע. )לביטוח זה אין תלות 
לקבל  יכול  והנפגע  ג'  צד  בביטוח  כלשהי 
פיצוי משני סוגי הביטוחים(. הביטוח מכסה 
של  סכום  עד  דחופות  רפואיות  הוצאות 
)סכומי הביטוח הסטנדרטיים(  8,000 שקל 
מוות  ח"וח  ו/או  מתאונה  לנכות  פיצוי  וכן 
ג'  צד  בביטוח  הן  הביטוח  סכומי  מתאונה. 
והן בביטוח תאונות אישיות, ניתנים להגדלה 
הרבה מעבר לסכומים הסטנדרטיים. נכון, לא 
מצופה מהורה שיפגין בקיאות בכל החובות 
על  ויעבור  הקייטנה  הביטוחיות של מפעילי 
כל סעיפי הביטוח, אולם ביכולתו של ההורה, 
אף  הספיק,  לא  )ואם  לקייטנה  רישום  בעת 
ו/ מהפוליסה  העתק  לדרוש  במהלכה(, 

חברת  ע"י  חתום  ביטוח"  קיום  "אישור  או 
הביטוח המבטחת את הקייטנה.   

תקצר  וכן  נפשי  שקט  לכם  תיתן  זו  פעולה 
את  לתבוע  תזדקקו  חלילה  אם  תהליכים 

הפוליסה.

 
נסגרו דוכני הביטוח ברשת רמי לוי

רק לפני 9 חודשים הושקו נקודות מכירת הביטוח בסניפים בשיתוף "שלמה 
ביטוח" – אך כעת עומדים הדוכנים ריקים * רמי לוי: "הם בשיפוצים"

מתוך: "מעריב עסקים", מורן רייכמן, 24 ביולי 2011
הביטוח  מיזם  שהושק  לאחר  חודשים   9
לוי וחברת "שלמה  המשותף של רשת רמי 
ביטוח" – עומדות נקודות המכירה בסניפים 
עורר  לוי  רמי  של  הביטוח  מיזם  סגורות. 
הייתה  ומטרתו  כשהושק,  רבות  תגובות 
מסניפי  ישירות  ביטוח  פוליסות  למכור 
כשבועיים  זה  זאת,  עם  הסופרמרקט. 
לוי במודיעין  ממתינה למבקרים בסניף רמי 
אסופת שולחות שנערמו זה על זה, ללא כל 
הסבר. גם ניסיון לחלץ מידע מעובדי הסניף 
מה עלה בגורל המיזם – ולחילופין מה עתיד 
הביטוחים שנעשו בסניף – נתקל בתשובות 
מסרה  הסניף  ממודיעין  תהילה  סותרות. 
לנו בשבוע שעבר כי "הביטוח במקום נסגר 

עובדים  לכאן".  יחזרו  לא  הביטוח  ועובדי 
מכירות  כי  ל"עסקים"  מסרו  בסניף  אחרים 
אותנו  והפנו  גן,  רמת  לסניף  עברו  הביטוח 
אמו  זאת,  לעומת  גן,  רמת  בסניף  אליו. 
לחברת  ישירות  לפנות  ויש  סגור  שהדוכן 
הביטוח "שלמה" כדי לקבל שירות או לרכוש 
ביטוח. אחת העובדות ציינה כי במקום ביטוח 
לטלפונים  מכירה  נקודות  לקום  עומדות 
סלולריים. בתגובה לפניית "עסקים" הכחיש 
איש העסקים רמי לוי את הטענות. לדבריו, 
"נקודות המכירה נסגרו באופן זמני לשיפוצים. 
ביטוח  מכירת  של  קונספט  מקדמים  אנחנו 
טוען  לוי  סלולריים".  טלפונים  מכירת  לצד 
בהתחשב  הצלחה  נוחל  הביטוח  מיזם  כי 

זבנג  לא  "זה  השקתו.  מאז  הקצר  בזמן 
הפעילות  את  לבסס  כדי  זמן  דרוש  וגמרנו, 
הזאת. בכוונתנו להמשיך ולפתח את הנושא, 
ולפתוח נקודות למכירת ביטוח וסלולרי בכל 
סניפי הרשת". ב"שלמה ביטוח" לא ידעו על 
סגירתן של נקודות המכירה. מהחברה נמסר 
תחילת  מאז  שחלפו  החודשים  "במהלך  כי 
השת"פ בוצע פיילוט ובמסגרתו נמכרו מאות 
פוליסות ביטוח לציבור הרחב". מיזם דומה 
מה  זמן  זה  מקודם  "שופרסל"  רשת  של 
במסגרת החברה הבת "שופרסל פיננסים". 
"המיזם לא תקוע – אנחנו מתקדמים על-פי 
לוח הזמנים", אמר שלמה מוסלי, שאחראי 

על הנושא ב"שופרסל פיננסים".

למוצרים/שירותים  הנוגע  בכל  הלשכה  מטעם  ופיננסים  ביטוח  בעיתון  המתפרסם  והחומר  המידע  לגבי  בעקיפין,  ו/או  במישרין  אחראית,  היא  ואין  עמדה  כל  מביעה  אינה  הלשכה 
המוצעים ע"י ספקים/גופים כלשהם. הלשכה אינה צד להתקשרות בין חבר הלשכה או מי מטעמו או מזמין כלשהו לבין מציע המוצר או השירות. אין לצלם להעתיק או להפיץ בדרך 

אחרת גליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל. 
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פעילות בסניפים ובמחוזות

סיכום מפגש בוקר סניף חיפה והצפון
בוקר  ארוחת  מפגש  התקיים   21.7.2011
של סניף חיפה והצפון בקפה קפה ביקנעם 

עילית.
לכנס הגיעו כ 50 סוכנים. את המפגש פתח 
בזבולון.   תנועה  במשטרת  מתנדב  קובי 
ולסייע  להתנדב  בקריאה   לסוכנים  שפנה 
מתנדב  כל  התנועה.  למשטרת  באכיפה 

יקבל מדים והדרכה מתאימה. 
שבח  את  שושי  ממשרד  שבח  דניאל  עו"ד 
הרצה בנושא הביטוח הסיעודי.  שפירט את 
סעיפי החוק ונתן טיפים בנושא תביעות. כמו 
כן הסביר עו"ד שבח כיצד כדאי לשווק את 

פוליסות  מול  הרגילה  הסיעודית  הפוליסה 
אחת  למשל(  קופח  של  )כמו  הקולקטיבים 
הקולקטיבית  שהפוליסה  העובדה  מהם 
היא על בסיס שיפוי בעוד שהפוליסה רגילה 
היא על בסיס פיצוי. כמו כן הסב עו"ד שבח 
את תשומת לב הסוכנים לסעיפים חשובים 
בחוק, באמצעותם אפשר לעזור למבוטחים 
בחוק   43 סעיף  לדוגמא,  במקרי תביעות.  
חוזה הביטוח, ששולל את סעיף 7, בתנאי 
עו"ד  התייחס  ובהמשך  שנים.   3 שחלפו 

שבח לשאלות הסוכנים
אברמוביץ  אריה  והצפון  חיפה  מחוז  יו״ר 

הודה לעו״ד שבח על הרצאתו . אריה קרא 
לסוכנים להקדים ולהירשם לכנס האלמנטרי 
המרובים  האירועים  על  וסיפר  באילת, 
הצפויים בסניף- יום האשה לסוכנות ועובדות 

המשרד.
כמו כן הסביר אריה על פעילותה של הלשכה 
במאבק נגד עמדת פיקוח להגביל את עמלות 

ההיקף ופרסי סוכנים.
התובנה,  בענין  קצר  דיון  התקיים  בהמשך 

שאסור לוותר וצריך להלחם בכל הדרכים.
המפגש הסתיים והמשיכו חברי הלשכה את 

יום עבודתם בתחושה שיש על מי לסמוך.

יום עיון מחוז ירושלים בתאריך 10.08.2011 
במלון קראון פלז'ה בשעה - 8:45

יום עיון מחוז השרון בתאריך 18.8.2011
במלון דן אכדיה הרצליה בשעה – 9:00

סיכום יום עיון מחוז תל-אביב 
מחוז תל-אביב קיים ביום ד' 20 ביולי יום עיון 
במלון "קרלטון", בחסות "הכשרה – חברה 
 ,CLU פורת  זהבה  המחוז,  יו"ר  לביטוח". 
התמיכה  על  ל"הכשרה"  והודתה  פתחה 
החברה  את  מברכת  היא  כאשר  בסוכנים, 
על תהליך המיתוג החדש שיזמה וחשיפתו 
כך  בתוך  התקשורת.  באמצעי  הנרחבת 
טרמצ'י, שיתף את  עופר  מנכ"ל החברה, 
המיתוג  לתהליך  לצאת  בהחלטה  הנוכחים 
והדגיש כי החברה בראשותו עברה בשנים 
תוך שמירה  האחרונות מהפיכה של ממש 
מול  בעבודה  ומחייב  ברור  מנחה  קו  על 
כי  והדגיש  ועם סוכנים בלבד. טרמצ'י חזר 
בהם  גאה  בסוכנים,  מאמינה  "הכשרה" 
ורואה בשיתוף הפעולה עמם עוגן אסטרטגי 
נשיא   ,CLU כץ  אודי  רב.  פוטנציאל  בעל 
הלשכה, ביקש בדבריו לשתף את החברים 
לתקנות  בנוגע  הלשכה  פעולות  אודות 
המוצעות על-ידי משרד האוצר לשינוי הרכב 
דמי עמילות הסוכנים. כץ תיאר את מכלול 
תקשורתי,  ארגוני,   – הפעילות  מישורי 

לא  הלשכה  כי  והכריז   – ופוליטי  משפטי 
תסכים לגזירות שיש בהן משום פגיעה קשה 
ביותר בהכנסות הסוכנים. הוא ציין בהקשר 
לידי  יבואו  השלכותיהן  כי  האוצר  לגזירות 
ביטוי גם  בפעילות חברות הביטוח, ורבות 
מהן יאלצו למצוא חלופות יקרות מאוד לערוץ 
הסוכנים העצמאים. בהמשך היה זה המרצה 
גיא שמואלי, אשר פתח בפני הנוכחים צוהר 
רחב  לעולם הרשתות החברתיות, ובמצגת 
היתרונות  את  המחיש  ומושקעת  מקצועית 
ה"פייסבוק".  עם  בעבודה  הגלומים  הרבים 
לקהילה,  מותג  בין  הקשר  ולטיפוח  לחיזוק 
יונתן לרנר, חבר בהנהלת קבוצת הכדורסל 
הפועל "אוסישקין" ת"א, סיפר כיצד קבוצת 
מותג  לשקם  עצמה  על  לקחה  אוהדים 
לקהילה  חזרה  ולחברו  שקרס,  ספורטיבי 
מהמקובל.  שונים  ניהול  דפוסי  אימוץ  תוך 
מרתקת  מהרצאה  המשתתפים  נהנו  כן 
וחיננית, מלאת הומור מפי שושי גל, מומחית 
בינלאומית לאומנות ה"סמול טוק". גל חשפה 
בפני הסוכנים דרכים למינוף עסקי באמצעות 

שיחות ה"סמול טוק" וה"נטוורקינג" – יצירת 
המעגל  להרחבת  שמוביל  חברתי,  מעגל 
העסקי. לנדבך המקצועי ביום העיון תרמה 
וראש  סמנכ"ל  גורדון,  דרור  של  הרצאתו 
כללי ב"הכשרה", שניתח את  לביטוח  אגף 
הדרכים לפיתוח תיק עסקים. כדוגמא הציג 
של  העסק  לשיפור  האפשרות  את  גורדון 
סוכן הביטוח באמצעות התמקדות בנישות 
להרחיב  כך  ידי  ועל  מיוחדות,  ביטוחיות 
כמו-כן  הפוטנציאליים.  הלקוחות  קהל  את 
ביטוח  אגף  וראש  סמנכ"ל  מירון,  שמעון 
דרכי  את  סקר  ב"הכשרה",  ופיננסים  חיים 
לרשות  העומדים  והפתרונות  ההתמודדות 
כדוגמא  התחרותית.  בסביבה  הסוכנים 
שבנתה  החזקים  הכלים  על  מירון  הצביע 
התעריפים  ושיפור  הוזלה  בצד  "הכשרה", 
לעמוד  סוכן  לכל  המאפשרים  מהלכים   -
בהצלחה מול כל הצעה של הבנק.  ארוחת 
יום העיון של  צהרים משותפת חתמה את 
מחוז תל-אביב, שזכה למחמאות רבות על 

הארגון והתכנים. 

פרויקט תרומה לקהילה השני לשנת 2011 בשיתוף  
הלשכה ו"איתוראן" יוצא לדרך!

חברי הוועדה לתרומה לקהילה של הקהילה 
במסגרת  כי  החליטו  "איתוראן"  עם  בשיתוף 
שלם  מבנה  ישופץ  השני,  השנתי  הפרויקט 
וחדרי  מוזיקה  כיתת  לשמש  ומיועד  שהוזנח 
טיפולים בבית ספר "מעיין שרה" שבאשקלון. 
המטפל  באשקלון  ייחודי  ספר  בבית  מדובר 

צרכים  בעלי  נוער  ובני  ילדים  ל-100  במעל 
שונים  בדרגים  שכלי  פיגור  )בעלי  מיוחדים 
שיפוץ המבנה  עד 21.   6 בגילאים  ואוטיזם( 
בין התאריכים 15-16/8/11 בשיתוף  יתבצע 
זו  "איתוראן".  מעובדי  וצוות  הלשכה  חברי 
נוספת  פעם  ולתרום  לתת  שלנו  ההזדמנות 

למען מי שזקוק לנו. אתם מוזמנים להירשם 
חשובה  קהילתית  בפעילות  חלק  ולקחת 
ומספקת זו. סוכני הביטוח הם חלק מהקהילה 

ופועלים למענה!
חברים המעוניינים להרשם, נא לפנות לחנה, 

vadot@insurance.org.il בכתובת
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מבצע מיוחד של כפר הגימלאים "פרוטאה בהר"
משולחנה של וועדת הרווחה | מאת: אלי אנגלר יו"ר הוועדה

בימים אלו מגיע לשיאו שיווק ומכירת שלב א' 
של כפר הגמלאים "פרוטאיה בהר", במושב 

שורש בואכה ירושלים.
"פרוטאיה בהר" היא ללא ספק ספינת הדגל 
של הדיור המוגן היוקרתי והיא בית חלומות 
טובים  חיים  לדייריו  המאפשר  ודואג  מפנק 

ומלאי עניין באוירה כפרית, נעימה ושלווה.
שלב א' כולל 6 בנייני דירות שאכלוסם ותפעול 
הדירות  בין  השנה.  בסוף  כבר  ייחלו  הכפר 
מגוון  ביטוח  סוכני  לשכת  לחברי  המוצעות 
חדרים  משני  החל  דירות  סוגי   7 של  רחב 
כל  ועוד.  פנטהאוסים  גן,  דירות  ומעלה, 
הדירות מרווחות החל מ-50 מ"ר ועד לדירות 

פנטהוס של 95 מ"ר בתוספת מרפסות.
תעניק  כי  בהר  פרוטאיה  הנהלת  עם  סוכם 
מחיר  על   5% של  הנחה  ייחודית,  הטבה 
הדירות כפי שהם מופיעים בפרסומי החברה, 
או הנחה של 1000 ₪ בדמי האחזקה למי 
שירכוש דירת 2.5 חדרים. לחברי הלשכה, 

בני משפחותיהם ועובדיהם.
של  האינטרנט  באתר  נוספים  פרטים 

www.proteahllls.co.il :פרוטאיה בהר

בהר"  "פרוטאיה  הגמלאים  כפר  של  ייחודו 
הוא בהיותו שכונת מגורים כפרית.

"פרוטאיה בהר" נבנה על שטח של 33 דונם 
בפסגות מושב שורש, בואכה ירושלים.

הכפר  את  המרהיב.  החורש  נוף  מול  אל 
הניהול  וחברת  שפונדר  קבוצת  מקימה 
ברשות יחיאל ניסנהולץ האחראים להצלחתו 
שזוכה  השרון  באזור  בכפר  פרוטאיה  שדל 

למוניטין ורשימת המתנה ארוכה.
כפר הגמלאים "פרוטאיה בהר" יכלול בסיומו 

305 דירות ב-17 בנינים בני ארבע
קומות ובנין מרכזי. כל הדירות נבנות באיכות 
תת  חיסום  מעליות,  עם  במיוחד  גבוהה 
רצפתי, רצפת פרקט בחדרי השינה, לחצני 
שונים.  בגדלים  גינות  או  ומרפסות  מצוקה 
הדיירים  לשימוש  נרחבים  שטחים  בכפר 
קפיטריה,  לובי,  קרקעי,  תת  חניון  כגון 
אולם  חוגים,  חדרי  ומסעדה,  קפיטריה 
רכולית,  מרפאות,  קולנוע,  אולם  אירועים, 
בית  אירועים,  אולם  ישיבה,  ופינות  פארק 
שחיה  בריכת  הכולל  מפואר  וספא  כנסת 
משוכלל  כושר  ומכון  טיפול  חדרי  מחוממת, 
לכם  ולהזכיר  אתכם  לפנק  נועדו  אלה  כל   -
ומיוחד.  קסום  במקום  להתגורר  שבחרתם 
כפר הגמלאים הפסטורלי מיועד לאוכלוסיית 
מרמת  להינות  הרוצה  עצמאית  גימלאים 
חיים גבוהה. הנהלת הכפר החליטה גם על 

מהכפר  חינם  יומי  הסעות  מערך  של  קיומו 
לירושלים ולסביבה בשעות וזמנים קבועים.

בכפר אגף נפרד לדיור תומך ושתי מחלקות 
סיעודיות. דיירי הכפר ייהנו משמירה ואבטחה 
קפדניים והשגחה רפואית 24 שעות ביממה.

מועדון  של  אוירה  מציעה  בהר"  "פרוטאיה 
חברים יוקרתי, וחבילה של אפשרויות בילוי 
כמובן  לך  נארגן  והעשרה. במגוריכם בכפר 
חוגי  וביניהם  מגוונות  חברתיות  פעילויות 
יצירה,  פעילות  הרצאות,  והעשרה,  לימוד 
שחיה, חדר כושר, התעמלות, מועדון ברידג', 
חברתיות  פעילויות  וספריה,  עיון  חדרי 
הכוללות טיולים, הסעות לקונצרטים והצגות 

תיאטרון ועוד.

לשכת סוכני ביטוח תערוך יום סיור במקום 
בעוד כחודשיים.

יש  במקום  לסיור  להצטרף  למעונינים 
הסעה  ותצא  בלשכה,  לדודו  להתקשר 

מאורגנת מת"א לכפר.
ב"פרוטאיה  המפגש  על  פרטים  נקבל 
בהר" עם הסבר, כיבוד והטבה ברכישה.

תאריך  על  המעוניינים  לכל  נודיע  אנו 
האירוע.
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מענק עקב מוות ומענק פרישה ששולם לעובד לפני פטירתו

המסים  רשות  פרסמה   13.07.2011 ביום 
חוזר מקצועי מס' 10/2011 העוסק בהכנסות 
החוזר  הנישום.  פטירת  לאחר  המתקבלות 
עוסק בין היתר במענק עקב מוות המשולם 
וכן במענק פרישה ששולם  לשאירי העובד 
לעובד לפני פטירתו. החוזר מבהיר נושאים 
הנחיות  מספר  מוסיף  אך  כה  עד  שידועים 

חדשות שמצאתי לנכון לפרטן.
מענק עקב מוות המשולם לשאירי נפטר

הנפטר  של  לשאיריו  משולם  זה  מענק   .1
פיטורים.  פיצויי  לחוק   5 סעיף  הוראות  לפי 
המענק אינו חלק מנכסי העיזבון ולכן לא חל 

לגביו צו ירושה )באם היה כזה(.
2. מענק זה נחשב להכנסת השאירים בלבד, 
נחשב  לא  והוא  היחסי,  חלקו  לפי  כל שאיר 

להכנסת הנפטר.
לפי  ממס  לפטור  זכאי  מוות  עקב  מענק   .3
פעמיים  בגובה  לפקודה  9)7א()ב(  סעיף 
לכל   ,₪  23,320 עד  האחרונה  המשכורת 
שנת עבודה. פטור ממס זה יחול גם במקרה 
לפי  פיצויים  רצף  של  הסדר  היה  ולנפטר 
והמשמעות  לפקודה  9)7א()א()4()א(  סעיף 
ממס  הפטור  לקביעת  תשמש  זו  תקרה  כי 
לכל שנות העבודה שברצף פיצויים גם יחד.

4. חלק המענק העולה על תקרת הפטור ממס 
האמורה לעיל חייב במס בידי השאירים, כל 
אחד לפי חלקו. ההכנסה הנה הכנסה מיגיעה 
אישית והמס עליה לא יעלה על 40% כקבוע 

בסעיף 125א לפקודה.
מיוחס  במס  החייב  שהמענק  מכיוון   .5
לשאירים ולא לנפטר הרי אם למי מהשאירים 
יש פטור לנכה לפי סעיף 9)5( לפקודה הוא 

זכאי ליהנות ממנו לגבי החלק שיוחס אליו.
6. לא תינתן פריסה קדימה של חלק המענק 
החייב במס אצל מי מהשאירים בשל העובדה 
שהמענק מלכתחילה מיוחס למספר שאירים 
בקשת  לפי  אולם,  גבוה.  בגינו  והפטור 
אחורה,  המענק  את  לפרוס  ניתן  השאירים, 
שנות  לגבי  וזאת  לשאירים,  ייחוס  ללא 
העבודה של הנפטר כאשר ההכנסה תיוחס 
אליו ותמוסה לפי שיעורי המס שהיו קבועים 

אצלו בשנים אלה. הפריסה אחורה הנה ביחס 
של 1:1 אך לא יותר מ- 6 שנים המסתיימות 

בשנה בה שולם המענק עקב מוות.
מענק פרישה ששולם לעובד שכבר פרש 

אך לפני פטירתו
לשנים  העובד  על-ידי  נפרס  המענק   .1

הבאות:
לפקודה.  8)ד(  סעיף  חל  זה  במצב   .1.1
הסעיף קובע מספר חלופות אך מעל לכל הוא 
הפריסה,  במועד  כדין  מס  נוכה  קובע שאם 
מס זה ייחשב למס הסופי ואין צורך בשינויים 

או בתיקונים שהם.
2. המענק שולם לאחר פטירת העובד אך 

בשנת פטירתו:
2.1. המענק ייחשב להכנסת הנפטר בשנת 
מיגיעה  הכנסה  הנה  ההכנסה  הפטירה. 
סעיף  לפי  לנכה  לפטור  זכאית  היא  אישית, 
עצמו(,  לנפטר  שהיה  )פטור  לפקודה   )5(9
והמס עליה לא יעלה על 40% כקבוע בסעיף 

125א לפקודה.
2.2. אם לנפטר היה מענק ברצף קצבה לפי 
רשאים  השאירים  לפקודה,  9)7א()ז(  סעיף 
קצבת  לטובת  קצבה  ברצף  להותירו  לבקש 
יראו  זו,  באופציה  יבחרו  לא  אם  שאירים. 
אותם כאילו בחרו בחרטה מרצף קצבה וכל 
סכום המענק ייחשב להכנסת הנפטר בשנת 

הפטירה ויחול האמור בסעיף 2.1 לעיל.
את  לפרוס  ניתן  היורשים,  בקשת  לפי   .2.3
וזאת  ליורשים,  ייחוס  ללא  אחורה,  המענק 
כאשר  הנפטר  של  העבודה  שנות  לגבי 
שיעורי  לפי  ותמוסה  אליו  תיוחס  ההכנסה 
אלה.  בשנים  אצלו  קבועים  שהיו  המס 
אך   1:1 של  ביחס  הנה  אחורה  הפריסה 
לא יותר מ- 6 שנים המסתיימות בשנה בה 

שולם המענק.
3. המענק שולם לאחר פטירת העובד אך 

בשנים שלאחר שנת פטירתו:
בקופת  הנפטר  לזכות  נצבר  המענק   .3.1
גמל לפיצויים אך הוא לא משך אותו בטרם 
פטירתו – יראו את המענק כחלק מהכנסת 
עומדות  וליורשיו  פטירתו  בשנת  הנפטר 

מספר אפשרויות, כדלקמן:
לפרוס  ניתן  היורשים,  בקשת  לפי   .3.1.1
ליורשים,  ייחוס  ללא  אחורה,  המענק  את 
וזאת לגבי שנות העבודה של הנפטר כאשר 
שיעורי  לפי  ותמוסה  אליו  תיוחס  ההכנסה 
אלה.  בשנים  אצלו  קבועים  שהיו  המס 
אך   1:1 של  ביחס  הנה  אחורה  הפריסה 
לא יותר מ- 6 שנים המסתיימות בשנה בה 

שולם המענק.
3.1.2. לפי בקשת היורשים, ניתן לפרוס את 
ועד לשנת  המענק קדימה, משנת הפרישה 
הפטירה, ללא ייחוס ליורשים, כאשר ההכנסה 
תיוחס לנפטר ותמוסה לפי שיעורי המס שהיו 
קבועים אצלו בשנים אלה. הפריסה קדימה 
הנה ביחס של 1:4 אך לא יותר מ- 6 שנים 

המתחילות בשנת הפרישה1.
3.1.3. לפי בקשת היורשים, ניתן לשלב בין 
פריסה אחורה לפריסה קדימה. לגבי פריסה 
ולגבי  ואחורה,  הפרישה2  משנת   – אחורה 
פריסה קדימה – משנת הפרישה  וקדימה, 
ובלבד שסך שנות הפריסה, אחורה וקדימה 

גם יחד, לא יעלה על 6 שנים. 
מענק  בתשלומים,  ששולם  מענק   .3.2
ששולם בעקבות פסיקת בימ"ש וכל מענק 
במועד  העובד  לזכות  הועמד  שלא  אחר 

הפרישה וששולם לאחר הפטירה:
3.2.1. המס יחושב כהכנסת הנפטר בשנת 
קבלת המענק. ההכנסה הנה הכנסה מיגיעה 
אישית והמס עליה לא יעלה על 40% כקבוע 
לא  המענק  בגין  לפקודה.  125א  בסעיף 
היה  להם  פטורים  ואו  זיכוי  נקודות  יינתנו 

זכאי הנפטר.
3.2.2. לפי בקשת היורשים, ניתן לפרוס את 
המענק בהתאם לכללים שתוארו בסעיף 3.1 

לעיל.
שנים  לאחר  שולם  המענק  באם   .3.2.3
ניתן  שלא  באופן  הפרישה  שלאחר  רבות 
ניתן  לעיל,  שצוינו  הכללים  לפי  אותו  לפרוס 
לפנות למחלקת קופות הגמל ברשות המסים 
לשנות  פריסה  למתן  האפשרות  ותישקל 

פריסה חריגות.

מאת: צביקה משבנק רו"ח )משפטן( יועץ הלשכה למיסוי פנסיוני

1 למעט פרישה ב- 3 החודשים האחרונים של שנת המס שהרי אז ניתן לדחות את תחילת הפריסה לשנה העוקבת.

2 למעט פרישה ב- 3 החודשים האחרונים של שנת המס שהרי אז ניתן לדחות את תחילת הפריסה לשנה העוקבת.

לכבוד:
מר מוטי קינן, מנכ"ל לשכת סוכני ביטוח
הנדון: אתיקה בין סוכני ביטוח

לאחרונה נפטר לקוח שלי מזה 27 שנה. בת דודתו הינה סוכנת 
הביטוח זהבה פורת. למרות קרבת המשפחה, זהבה מעולם לא 
ניסתה לפנות אליו כדי שיהיה מטופל על ידה. יתרה מזאת, לפני 
ושלחה  סיעודי  ביטוח  לעשות  זהבה  אותו  שכנעה  שנים  כעשר 

אותו אלי לרכוש את הביטוח. 
ביטוח  סכום  קיבלה  אלמנתו  הלקוח.  נפטר  לאחרונה  כאמור, 

גבוה מאוד והתלבטה היכן להשקיע הכספים. הונחו לפניה מספר 
שקלה  שלי  ההצעה  את  דווקא  שלי.  מהן  אחת  דומות,  הצעות 
חברת  של  מהיעילות  מרוצה  היתה  ולא  מאחר  לדחות  האשה 
ידיעתי,  וללא  הביטוח בטיפול בתביעת המוות. זהבה, ביוזמתה 

דיברה איתה ושכנעה אותה להשקיע את הכספים באמצעותי. 
מאחר ורבות הם הטענות נגד סוכני הביטוח וגם בינינו לבין עצמנו, 
את  לכבד  שיודעים  בינינו  הגונים  סוכנים  יש  כי  שידעו  לי  חשוב 
המקצוע והמקצוענות אחד של השני ולא מסתכלים רק על הרווח 

האישי שלהם.
 CLU בברכה, צביקה בן-יעקב
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בעין משפטית
מאת: עו"ד ג'ון גבע, היועץ המשפטי ללשכה

בית המשפט העליון: על המעסיקה לשלם דמי השתתפות 
עצמית בגין אירוע תקיפה של העובד

הוגשה  בהרצליה,  השלום  משפט  בבית 
תביעה על ידי הפניקס חברה לביטוח בע"מ 
לבן  שלג  חברת  כנגד  "הפניקס"(,  )להלן: 
שמות  "הנתבעת"(.  )להלן:  בע"מ   )1986(
עורכי הדין לא צוינו בפסק הדין. פסק הדין 
חנה  השופטת  ידי  על   2011 באפריל  ניתן 

קלוגמן. 
הנתבעת  עובד  תבע  דנן,  התביעה  ברקע 
במהלך  לו,  שארעו  גוף  נזקי  בגין  פיצויים 
)להלן:  מעורב  היה  בו  תקיפה  אירוע 
בהתאם  התקיפה"(.  ו"אירוע  "העובד" 
לפוליסת חבות מעבידים שהופקה לנתבעת 
על ידי "הפניקס", שילמה "הפניקס" פיצויים 
בגין אירוע התקיפה, בסך 15 אלף  לעובד 
הגיעו  אליו  פשרה  הסדר  במסגרת  ש"ח, 
ו"הסכם  הפשרה"  "סכום  )להלן:  הצדדים 

הפשרה"(. 
הנתבעת סירבה לשלם ל"הפניקס" את דמי 
סכום  תשלום  בגין  העצמית  ההשתתפות 
מבלי  נעשה  התשלום  כי  בטענה  הפשרה, 
כנדרש  מהנתבעת,  לכך  אישור  שהתקבל 
מכוח סעיף 68 לחוק חוזה ביטוח, תשמ"א 

1981 )להלן:"סעיף 68 לחוק"(.
"בביטוח  כדלקמן:  קובע  לחוק,   68 סעיף 
אחריות רשאי המבטח- ולפי דרישת הצד 
השלישי חייב הוא- לשלם לצד השלישי את 
תגמולי הביטוח שהמבטח חייב למבוטח, 
ובלבד שהודיע על כך בכתב למבוטח 30 
תוך  התנגד  לא  והמבוטח  מראש  ימים 
יכול  שהמבטח  טענה  אולם  זו;  תקופה 
לטעון כלפי המבוטח תעמוד לו גם כלפי 

הצד השלישי".
לטענת "הפניקס", על בסיס חקירה שהתבצעה 
על ידיה, נמצא, כי נכון יהיה לסיים את פרשת 
התקיפה,  אירוע  בגין  שהוגשה  התביעה 
לנתבעת  הודיעה  "הפניקס"  פשרה.  בהסכם 
העובד,  מול  שנערך  ומתן  המשא  אודות 
במכתב מיום 30.08.2007. הנתבעת שלחה 
מכתב תשובה ביום 18.09.2007, בו ביקשה 

פירוט על הסדר הפשרה.
ביום 24.02.2008 שלחה "הפניקס" מכתב 
הפשרה  הסכם  סעיפי  פורטו  בו  לנתבעת, 
)להלן: "מכתב הפירוט"(. לטענת "הפניקס" 
כל  התקבלה  לא  בהם  יום,   30 בחלוף  רק 
להסכם  באשר  מהנתבעת,  נוספת  תגובה 
העובד  עם  ההסכם  נחתם  המוצע,  פשרה 
מכך,  יתירה  הפשרה.  סכום  לו  ושולם 
היטיב  הפשרה  הסכם  כי  "הפניקס"  טענה 
לתקרת  מגיע  אינו  הוא  שכן  הנתבעת,  עם 

ההשתתפות העצמית.
בניגוד  פעלה  "הפניקס"  הנתבעת,  לשיטת 
וידעה שהנתבעת  הואיל  לחוק,   68 לסעיף 
ומתן  המשא  בדבר  פרטים  לקבל  בקשה  
ולראיה  שנערך בין "הפניקס" לבין העובד, 
שנעשו  מכתבים  חילופי  הנתבעת  הציגה 
בחרה  זאת,  אף  על  "הפניקס".  לבין  בינה 
על  לחתום  הנתבעת,  לטענת  "הפניקס", 
תגובת  את  לקבל  מבלי  הפשרה  הסכם 

הנתבעת.
תגובה  שלחה  כי  טענה  הנתבעת  בנוסף, 
ביום  כבר  רשום,  בדואר  הפירוט  למכתב 
התגובה"(.  "מכתב  )להלן:   13.03.2008
נטען, כי במכתב התגובה, הביעה הנתבעת 
הואיל  הפשרה,  להסכם  התנגדותה  את 
ולשיטתה, אירוע התקיפה לא היה בשליטתה 
היה  העובד  על  כן,  על  אשר  ובאחריותה. 
לתבוע את התוקף באופן עצמאי. בהתאם 
המתבקשת  המסקנה  כי  הנתבעת,  טענה 
לשאת  הנתבעת  על  היה  לא  שכלל  היא 
בפיצויים לעובד, ומכאן שגם "הפניקס" לא 

הייתה צריכה לשלם את סכום הפשרה.
לדברי בית המשפט מאחר שבתשלום פיצוי 
להתקיים  עשויות  ג',  לצד  המבטח  ידי  על 
השלכות לגבי המבוטח )כגון החובה לשאת 
 68 סעיף  מורה  עצמית(,  בהשתתפות 
כלשהם  סכומים  ישולמו  בטרם  כי  לחוק, 
למבוטח  תינתן  העובד(,  )בענייננו-  ג'  לצד 
דרישת  על  הודעה  הנתבעת(  )בענייננו- 

את  להביע  ימים   30 בן  זמן  ופרק  ג',  הצד 
התנגדותו לכך. כן הודגש כי על פי סעיף 68 
לחוק, כל טענה שקיימת למבוטח כנגד הצד 

ג', תעמוד גם למבטח.
של  טענתה  את  דחה  המשפט,  בית 
"הפניקס", לפיה סעיף 68 לחוק הינו סעיף 
לצידו  מניח  שאינו  )כלומר,  דקלרטיבי 
הנתבעת,  טענת  את  קיבל  ולפיכך  חובה(, 
לפיה סעיף 68 לחוק הינו סעיף שלא ניתן 

להתנות עליו )קוגנטי(.
יש  כי  המשפט,  בית  קבע  זאת  עם  יחד 
אירוע  לפיה  הנתבעת,  טענת  את  לדחות 
התקיפה אינו כלול באחריות הנתבעת כלפי 
מסכת  לפי  המשפט,  בית  לשיטת  העובד. 
העובדות שהתבררה בפניו, אירוע התקיפה 
בשל  בפניו,  ננגח  העובד  כאשר  התרחש 
שעות  סיום  לאחר  אדם  להכניס  סירובו 
העבודה באותו מקום. לדברי בית המשפט, 
מן  כמאבטח,  העובד  של  תפקידו  מכורח 
ההגיון שיהיה מעורב, מדי פעם, בעימותים 
אלימים. בנסיבות אלה, אירוע התקיפה הינו 
שהעובד  הראוי  שמן  סביר,  סיכון  בבחינת 

יהיה מבוטח בגינו.
בהתאם לכך קבע בית המשפט, כי אילו היה 
התנהלות  את  לבחון  המשפט  בית  נדרש 
"הפניקס" במסגרת הסכם הפשרה והמשא 
זו  כי  נמצא  היה  לא  להסכם,  שקדם  ומתן 
בשולי  המקרה.  בנסיבות  כדין  שלא  פעלה 
היה  ניתן  כי  המשפט,  בית  ציין  הדברים 
אם  המשפט,  בבית  ההליכים  את  למנוע 
לחלופת  באשר  טלפוני  וידוא  נעשה  היה 
לבין  הנתבעת  הצדדים  שבין  המכתבים 

"הפניקס".
תביעתה  את  המשפט  בית  קיבל  לסיכום, 
טענת  את  שדחה  תוך  "הפניקס",  של 
כיסוי  לו  כי מדובר באירוע שאין  הנתבעת, 
ביטוחי. לפיכך נפסק, כי על הנתבעת לשלם 
עצמית  ההשתתפות  דמי  את  ל"הפניקס" 

בגין סכום הפשרה ששולם.

לשכת סוכני ביטוח בישראל למען חברי לשכה

lisov@insurance.org.il 03-6396676 :לפרטים נוספים: טל

תוכנית ביטוח בריאות - הראל
 כיסוי לתרופות שלא בסל - תקרת הכיסוי הינה עד  ₪ 1.000.000 כיסוי מורחב לכל הניתוחים בארץ ובעולם - 

כולל מחליפי ניתוח.  השתלות עד 1,250,000 $, טיפולים מיוחדים בחו"ל עד  $ 200,000 שירותי רפואה אמבולטוריים. 
 כתבי שירות: ביקור רופא.  שירותי רפואה משלימה (אלטרנטיבית) וכו'

חברי לשכה נהנים מתוכניות ביטוח ייחודיות בתנאים ובמחירים מיוחדים 
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לוח הביטוח
לסוכנות ביטוח באור יהודה דרוש/ה

פקיד/ה בביטוח רכב ודירה 
ניסיון חובה

haim@haverh.co.il קו"ח ל

סוכנות לביטוח ותיקה וגדולה בת"א,
מעוניינת ברכישת תיקי ביטוח, מכל סוגי 

 הביטוח. עדיפות לאלמנטרי.
Deanm.dri@gmail.com סודיות 

מובטחת. 050-5234664

סוכן ביטוח ותיק מהמרכז מחפש שיתוף 
פעולה עסקי עם סוכן פעיל )כל התחומים( 
skashro@nana10.co.il או בטלפון  מס' 

.03-5032893

למשרד לביטוח ותיק ברמות מאיר )אזור 
רחובות( דרוש/ה פקיד/ה ביטוח בעל/ת 

ניסיון בביטוח אלמנטרי.
 נא לשלוח קורות חיים ל:

goldinsu@netvision.net.il

לסוכנות ביטוח ותיקה בירושלים דרושים 
עובדים מנוסים לביטוח חיים ופנסיה וכן 

לביטוח אלמנטרי בעלי ידע בתוכנות אופיס 
ובעבודה מול לקוחות וחברות ביטוח. 

סודיות מובטחת
m_dorit@netvision.net.il -קו"ח למייל

סוכנות ביטוח העוסקת בתחום ביטוח 
חיים, בריאות, פנסיה ופיננסים, 

מעוניינת להשכיר חדר/2 חדרים במשרדי 
סוכנות ביטוח באזור מתחם הבורסה/
 עזריאלי )קרוב לרכבת(. ניתן לפנות 

ליפעת בטלפון 074-7031223 
elioragency@gmail.com או למייל

דרוש/ה פקיד/ה אלמנטר בתחום הרכב 
והדירה כולל טיפול בתביעות. ראש גדול 
לעבודה מיידית. לפרטים: 052-2938563

montiuri@gmail.com

סוכן ביטוח פנסיוני מתחיל וצעיר מחפש 
חדר /שטח משרד קטן באזור תל אביב. 

אפשרי בתוך משרד קיים 
נא לפנות לראובן רפ 050-5296280

סוכנות ביטוח ותיקה בחיפה בעלת ניסיון 
רב בתחומי האלמנטארי, החיים והפיננסים 

מעוניינת ב:
1. רכישת 100%-50% מתיק הביטוח 

שלך, תוך שיתוף פעולה מלא ופורה
דיסקרטיות מלאה מובטחת

2. הגדלת הכנסותיך - יש לנו פתרונות 
חדשניים ומקצועיים עבורך.

3. סוכן/ת ביטוח חיים/אלמנטארי לבית סוכן 
בחיפה - הוזלת עלויות והגדלת הרווחיות.
 dudi@gamafinansim.co.il :לפרטים

נייד: 050-5368629

סוכנות ביטוח ותיקה בחיפה
בעלת ניסיון רב בתחומי האלמנטארי 

מעוניינת להציע לך הצעה למיזם משותף:
באם הינך סוכן/ת ביטוח בתחום החיים 

ללא כל פעילות בתחום האלמנטר
בוא/י ונבנה יחד שיתוף פעולה פורה 
אשר יגדיל את הכנסותיך וסל מוצרי 

הביטוח של משרדך וכמו כן תגדיל את 
רמת שימור לקוחותיך.

 dudi@gamafinansim.co.il :לפרטים
נייד : 050-5368629

דרוש/ה עובד/ת עם רישיון סוכן או לקראת 
קבלתו עבור משרת ראש צוות לניהול צוות 

עובדים בתחום ייעודי בענף אלמנטארי
יכולת מכירה וניהול עובדים המשרה הינה 

באזור חיפה והקריות
yaara@orgal.info :קו"ח לכתובת

לסוכנות ביטוח וותיקה באשדוד, דרוש/ה 
פקיד/ת ביטוח מנוסה בתחום האלמנטרי.

050-9440933 קרן

לחברת "שכל", לייעוץ וחסכון בתחומי 
הבנקאות, התקשורת והביטוח דרושים 

סוכני ביטוח בעלי ניסיון קודם.
הפנייה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

office@sechel.biz :קו"ח למייל
או לפקס: 03-5212182

למשרד סוכן ביטוח באזור פ"ת דרוש/ה 
פקיד/ה בעל/ת נסיון במשרד סוכן ביטוח

לפחות 5 שנים בתחום האלמנטרי דירות 
ורכב כולל טיפול בתביעות

 levy@egoz-insu.co.il - קו"ח למייל
או בטלפון 052-2521139 רפי

גשר מיזוגים, רכישות, שיתופי פעולה 
והצלחות למכירה תיק ביטוח בגוש דן 

dani@gsr.co.il

סוכן ביטוח מאזור צפון מעוניין לרכוש תיק 
ביטוח אלמנטארי/פנסיוני. סודיות מלאה 

מובטחת טל' 054-7981155 חיים 
hprt@zahav.net.il מייל

לסוכנות ביטוח ותיקה בתל אביב דרוש/ה 
פקיד/ת בטוח חיים במשרה מלאה.

תואר אקדמאי - חובה. אפשרויות קידום 
והתפתחות מובטחות למתאימות.

ידע במחשבים - חובה. ניתן לשלוח קורות 
peri1@zahav.net.il :חיים לאי-מייל

סוכנות ביטוח המתמחה בביטוחי מנהלים 
וניהול הסדרים מציעה את שרותיה 

לסוכנים הן בגיוסי לקוחות גדולים והן 
בהתמודדות מול סוכנויות ההסדר בניהול 

הסדרים, גביה מרוכזת, יעוץ ותכנון מקצועי 
והנחות בדמי ניהול. המעוניינים לפנות 

ישירות ליוסי 052-6655536

דרוש/ה פקיד/ה למשרד ותיק בת"א 
אחראי/ת,כישרונ/ית ויידע בביטוח

נא לשלוח קו"ח 
 motiginter@gmail.com :למייל

או לפקס: 7316801 - 03

גשר מיזוגים, רכישות, שיתופי פעולה 
והצלחות למכירה תיק ביטוח בקריות 

מוטה ביטוח חיים
dani@gsr.co.il 054-4884220

קבוצת הביטוח של פנחס חוזז מעוניינים 
לרכוש תיק ביטוח בענפים חיים כללי.

הרכישה הינה מלאה ומיידית. הקבוצה 
בעלת מוניטין מוכח וניסיון רב שנים
 avi@hozez-group.co.il :דוא"ל

טלפון: 050-9507465

פקיד/ה לניהול משרד סוכן ביטוח ניסיון של 
שנתיים עבודה במשרד ביטוח אלמנטרי 
וחיים, בנין umi ליד קניון הזהב ראשל"צ 

לפנות לכרמל 050-8715050

לסוכנות ביטוח דרוש/ה פקיד/ת אלמנטרי 
רכב דירות ומעט עסקים 

משרד בנהריה - 050-8244068 
סודיות מובטחת

לסוכנות ביטוח בחולון דרושים: 
 עובד/ת מזכירות כללית 

 חתמ/ת רכב ודירות 
 עובד/ת ביטוח חיים / בריאות / סיעוד

תנאים מצוינים למתאימים. 
 insjob7@gmail.com :קו"ח מייל

פקס: 03-6516668

למשרד ברמת גן דרוש/ה מנהל/ת משרד 
עם אוריינטציה שיווקית וידע בפנסיוני 

אפשרות לסטאג' בפנסיוני וניהול תיקים 
לפרטים חב' אפיקים תכנון פיננסי ופנסיוני 

052-4524626

לקלאוזנר סוכנות ביטוח דרושים/ות:
סוכנים/ות לבתי סוכן בחיפה ובצ'ק פוסט. 1 

חתמי/ות רכב ודירה- ניסיון הכרחי  2 .
סוכנים/ות להסכמי עבודה בכל הענפים  3 .

מול כל חברות הביטוח 
מנהלי/ות מכירות בתחום האלמנטארי  4 .

והחיים - בעלי נסיון. 
תנאים מצוינים למתאימים.

נא ליצור קשר עם שי: נייד 052-8033305 
shay@klauzner.co.il ובמייל

לסוכן ביטוח דרוש/ה 
למשרה חלקית / מלאה 

מנהל/ת משרד עם ראש גדול, חובה ידע 
במחשב, לא מעשנ/ת מאזור המרכז 
יש לשלוח קו"ח לפקס' 03-9333690 


