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המשך בעמוד 2

שכר בכירים בענף הביטוח )עלות שכר שנתית ב-2012 במיליוני שקלים(
11.6מנכ״ל ביטוח ישיראביב צולר
8.3מנכ״ל משותף באגם מקבוצת הפניקסאיציק עוז

7.3מנכ״ל משותף בקבוצת הראלמישל סיבוני
6.8מנכ״ל הפניקסאיל לפידות

6.7מנכ״ל מנורה מבטחיםמוטי רוזן
6.4מנכ״ל מגדל )פרש(יונל כהן
8 *יו״ר מגדלענת לוין

* נכנסה לתפקיד בתחילת השנה. עלות שכר מוערכת ל-2014

חברת הביטוח מגדל דיווחה השבוע על כינוס 
אסיפה כללית של בעלי מניותיה, כדי לאשר את 
תנאי העסקתם של ענת לוין, שנכנסה לפני כמה 

שבועות לתפקידה כמנכ"לית מגדל אחזקות 
ויו"ר מגדל ביטוח, ועופר אליהו, בנו של בעל 

השליטה במגדל ביטוח שלמה אליהו, שבאחרונה 
מונה למנכ"ל מגדל ביטוח. האסיפה התכנסה 

לאשר גם מתן מענק מיוחד של 388,343 
שקל למנכ"ל מגדל היוצא יונל כהן. 

עופר אליהו יקבל 170 אלף שקל 
בחודש, ועלות שכרו השנתית, 

כולל הוצאות, תגיע לכ-3 מיליון 
שקל, לא כולל מענק שיגיע 

לכ-3 מיליון שקל נוספים.

ביקורת על 

בחברות הביטוח
חגיגות השכר

<< ועדת העבודה והרווחה 
של הכנסת אישרה תקנות 

המאפשרות משיכת 
כספים ללא מס מקופות 

גמל עם יתרה נמוכה
עמוד 2

<< כל סוכן זקוק לחבר 
ותיק ולחבר צעיר

עמוד 3

<< כסוכני ביטוח תפקידנו 
הוא ללוות את הלקוחות 

לפרישה
עמוד 6

<< איגוד שמאי הביטוח 
ויו"ר האיגוד עזרא שוהם 

הורשעו בהפרת איסור 
יצירת הסדר כובל

עמוד 7
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אושרו תקנות המאפשרות משיכת כספים ללא מס 
מקופות גמל עם יתרה נמוכה

לוין תהנה משכר חודשי של 185 אלף שקל, הקרוב לתקרה 
המקסימלית של 187 אלף שקל שנקבעה בוועדת התגמול של 
מגדל. בנוסף, תקבל המנכ"לית הנכנסת מענק חתימה בגובה 

שלוש משכורות חודשיות )555 אלף שקל( ורכב מנהלים בעלות 
כ-450 אלף שקל בשנה. בסך הכל מוערך שכרה השנתי ב-3.2 

מיליון שקל, לא כולל מענק שהיקפו הסופי עדיין לא נקבע ועשוי 
להגיע ל-3 מיליון שקל. עם זאת, שכרה של לוין נמוך בהשוואה 

לשכרם של מנכ"לים בענף כמו אייל לפידות בהפניקס ואיזי כהן 
בכלל.

היחס בין עלות התגמול הכולל של לוין, לבין עלות התגמול 
הממוצעת והחציונית של שאר עובדי החברה וחברות הקבוצה 
)יחדיו(, לרבות עובדי קבלן המועסקים באותן חברות, הוא של 
16.8 ו-22.8, בהתאמה. מדובר בעלויות שכר עצומות, יחסית 

להכנסתו הממוצעת של סוכן הביטוח.
מגדל הודיעה כי "ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים, 
כי אין בפערים האמורים כדי להשפיע לרעה על יחסי העבודה 

בחברה, בהתחשב באופייה של החברה, גודלה, תמהיל כוח האדם 
המועסק בה ותחומי העיסוק שלה וכי פערי עלות ההעסקה 

הקיימים נובעים מהשונות בין מידת האחריות, התרומה וההשפעה 
של לוין על קידום מטרות החברה".

בתוך כך, דחתה השבוע חברת הביטוח הפניקס בפעם השנייה 

ברציפות את האסיפה הכללית לאישור תנאי השכר של מנכ"ל 
החברה אייל לפידות. הדחייה נעשתה לאחר שהתברר כי אין 
לחברה את הרוב הנדרש לאישור חבילת השכר השנתית של 
לפידות, הכוללת שכר של 5 מיליון שקל, בונוס של 4 מיליון 

ומענק אופציות בשווי של כ-4 מיליון שקל. 
בהודעה שיצאה מטעם החברה נכתב כי "החברה קיימה הידברות 

עם הגופים המייעצים לבעלי המניות מקרב הציבור בקשר 
לנושאים שעל סדר היום של האסיפה. הגוף המייעץ בחר לקיימה, 
בשל פוטנציאל לניגוד עניינים, באמצעות מומחה מקצועי עצמאי. 

המומחה החיצוני ערך בדיקה מעמיקה מול החברה, סיפק הערותיו 
ועמדותיו לחברה. כתוצאה מכך החברה דחתה, כאמור, את מועד 
זימון האסיפה, ואף ערכה הפחתות ושינויים משמעותיים בתנאי 

התגמול המוצעים למנכ"ל".
רוב הגופים המוסדיים התכוונו להצביע נגד אישור שכרו של 

לפידות. בין המתנגדים אפשר למצוא את חברת הביטוח הראל, 
חברת הביטוח כלל ביטוח, בית ההשקעות פסגות, בית ההשקעות 
אנליסט, בית ההשקעות אקסלנס )מאחר שאקסלנס היא החברה 

הבת של הפניקס, קולה לא נחשב(. על פי ההערכות, גם  חברת 
הביטוח מגדל אמורה היתה להתנגד. התנגדותם של המוסדיים 

הגדולים היא בהתאם להמלצת חברת אנטרופי, המייעצת לגופים 
מוסדיים בכול מה שקשור להצבעות באספת בעלי מניות.

 ועדת העבודה והרווחה של הכנסת אישרה השבוע תקנות 
המוציאות לפועל את החוק שאושר בוועדה, לפיו  עד ל- 31 

במרץ 2015 יוכלו עמיתים בקופת גמל לתגמולים, בקופת 
גמל לא משלמת לקצבה, בקופת גמל ענפית ובקופת גמל 
מבטיחת תשואה מורשית למשוך ללא חיוב במס סכום חד 

פעמי בסך של עד 7,000 שקל מחשבונות בעלי יתרה של עד 
סכום זה, כדי לאפשר לעמיתים להימנע מתשלום דמי ניהול 
בקופות גמל לתגמולים בעלי יתרה צבורה נמוכה, שעתידים 

להתייקר בתחילת 2016. 
עוד קובעות התקנות כי קופת הגמל תשלח לעמיתים הזכאים 

הודעה עד 31 במאי 2014 לכל המאוחר, שבה תפורט זכותו 
למשיכת הכספים. המשיכה תתבצע תוך 10 ימי עסקים מהיום 

שבו העביר העמית את הבקשה. במקרה של איחור בהעברת 
הכספים לעמית, תשלם הקופה ריבית פיגורים בשיעור פריים 

 + 4.5%. תחילת התקנות 30 יום מיום פרסומן.
יו"ר הוועדה ח"כ חיים כץ )הליכוד ביתנו( קרא למשרד 

האוצר "להחיל את התקנות גם על קרנות הפנסיה הוותיקות 
 ולאפשר לחוסכים למשוך את כספם המועט כבר עכשיו".

סגן הממונה על שוק ההון במשרד האוצר, רג'ואן גרייב, ציין כי 
בישראל קיימים 3 מיליון חשבונות קטנים, שבהם סכומים של 
עד 7,000 שקל. סכומם הכולל של חשבונות אלה עולה על 3 

מיליארד שקל.
יו"ר ועדת הביטוח הפנסיוני בלשכה יובל ארנון בירך על 

התקנות. "אני חושב שזו חקיקה נכונה ובמקום. היא מאפשרת 
להוציא כספים כלואים של רבים, שגם ככה היו בערכים 

נמוכים. כעת, אנשים יוכלו להשתמש בכספים, שגם ככה היו 
מועטים, ללא תשלום נוסף ומיותר. אני רואה בזה דבר מבורך 

מבחינתנו".

שבועון לשכת סוכני הביטוח, המסגר 18 תל אביב, 03-6396676, מנכ"ל: מוטי קינן.
www.mil-media.co.il המערכת: עורך ראשי: לירן וייס, עריכה וכתיבה: עדי הגין, עריכה גרפית: ניר טוביס, הפקה: הוצאת מיל

לפניה למערכת: adihagin@gmail.com, לפרסום במגזין: זיו - 050-5543991 
הלשכה אינה מביעה כל עמדה ואין היא אחראית, במישרין ו/או בעקיפין, לגבי המידע והחומר המתפרסם בעיתון ביטוח ופיננסים מטעם הלשכה בכל הנוגע למוצרים/
שירותים 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 גיליון זה או חלקים ממנו ללא היתר בכתב ומראש מהמו"ל.

המשך מעמוד 1

יום עיון של סניף ראשל"צ יתקיים ביום שני 3/3/14
בין השעות 9:00 -.13:00 במסעדת להבות,

רחוב לישנסקי 20 ראשון לציון, בשיתוף מוקד מיקוד חברה 
לאבטחה אלקטרונית

 
יום עיון של סניף השרון יתקיים ביום שלישי 4/3/14 בין 
השעות 8:30-14:00 במלון דן אכדיה בהרצליה פיתוח, 

SIXT בשיתוף שלמה ביטוח ושלמה

מפגש בוקר של מחוז ירושלים יתקיים ביום רביעי 5/3/14 בין 
השעות 8:00-12:00 במלון קראון פלאזה בירושלים, בשיתוף 

בנק יהב ומשה לרון
 

יום עיון של סניף חדרה יתקיים ביום שלישי 11/3/14 בין 
השעות 8:30-13:30 במרכז כנסים ואירועים יקבי בנימינה, 

בשיתוף סטארט שירותי רכב

יום עיון של סניף טבריה יתקיים ביום רביעי 12/3/14 בין 
השעות 9:00-13:30 במלון מוריה פלאזה בטבריה
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לפני שש שנים, ממש במקרה, הגעתי לעולם הביטוח. לא 
היה לי מושג מה זה ביטוח ובוודאי לא מה תפקידו של סוכן 

הביטוח. שנתיים של לימודים )לא קלים( במקביל לעבודה 
במשרד בתחום הפנסיוני חשפו בעיניי את הרובד הראשון 

ותחילת ההבנה של המקצוע. 
ביום שהקמתי את המשרד הפרטי שלי, החזקתי ברישיון 

משרד האוצר הנותן גושפנקה להתאים ללקוח את תוכניות 
הפנסיה, הבריאות, אובדן כושר העבודה ועוד כהנה וכהנה, 

אבל בדיוק בנקודה הזו הגיעו אלי כמה תובנות פוקחות 
עיניים:

כמה עולמה המקצועי של סוכנת הביטוח העצמאית יכול 	 
להרגיש לבד.

כמה משמעותי מקצוע סוכן הביטוח: מעולם, לפני כן, לא 	 
עלה בדעתי שבעצם סוכנת הביטוח היא הפונקציה היחידה 
היודעת על המבוטח כל דבר - שכרו, מצבו הבריאותי, מתי 
רוכש נכס חדש, כמה כסף לקח על משכנתא, מתי נולד לו 
ילד, מתי מחליף עבודה וכמעט כל פרט על חייו ומשפחתו, 
ומשום כך עליו לבחור בקפידה את אשת המקצוע שתלווה 

אותו במהלך הדרך. 
כמה עוד הרבה ידע מקצועי חסר לי: הסטאז', יסודי עד 	 

כמה שהוא נעשה, עדיין משאיר חוסר עצום בהכרת מגוון 
המוצרים הקיימים בשוק, החברות הפעילות בשוק ואפשרויות 

השילובים המקצועיים. 
למזלי, לא התביישתי, הלכתי לכל כנס, הדרכה או אסיפה 

של חברות הביטוח והלשכה. הכרתי אנשים מהתחום, בדקתי, 
נידנדתי וחיפשתי. אני מודה שהופתעתי מכמות האנשים 

הטובים הקיימים בשוק הזה. כאלו שמצליחים לראות אותך 
מעבר למתחרה ומרגישים שבהעצמת האחר הם מעצימים את 

עצמם. 
גיליתי עולם של הרבה מאוד אנשי מקצוע שרוצים ומוכנים 

לעזור, ללמד, לייעץ , לתמוך – דברים שאולי לבן ממשיך 
או לסוכן מתחיל בבית סוכן נראים טריוויאליים, אבל לסוכן 
העצמאי מהווים פעמים רבות "רשת ביטחון" וסוג של "אח 

גדול" להישען עליו כשצריך, ונראה לי שלא במקרה, לפעמים 
גם הסוכן החדש והצעיר תורם לצד השני בנקודת ראייה 

חדשה או זווית שונה ממה שהתרגל עם השנים.
מנקודת המבט שלי – כל סוכן צריך "באדי": שילוב מומלץ 

- ותיק, המביא איתו את הידע על השנים שעברו, הפוליסות 
שהיו "בזמנו", חווה במהלך שנות עבודתו, בפועל, את 

השינויים הרגולטורים בענף  וצעיר – המביא איתו חדשנות, 
הבנה ובחינה של המצב הקיים כפי שהוא היום ולא בהשוואה 

ל"מה שהיה פעם". 
אני לא יכולה שלא להודות ל"באדי" שלי ורדה לבקוביץ 

סוכנת הבריאות האגדית שתמיד תמיד נמצאת שם מעבר 
לקו וה"מה אוכל לסייע" שלה מסייע לי עם חיוך גדול. אני לא 
חושבת שיש לך מושג כמה את משמעותית בחיים המקצועיים 

שלי. תודה!

כל סוכן צריך "באדי"
מאת: יעל כהן, סוכנות "אנשים", חברת הוועדה לסוכנים צעירים 

או שאתה מחכה שילדיך או בני משפחתך ידאגו לך במקרה הצורך???

האם כבר הצטרפת לתוכנית 
ביטוח הבריאות הכי זולה בארץ 

באמצעות לשכת סוכני ביטוח? 

סוכן יקר, 

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

לשכת סוכני הביטוח חנכה את "האתר החברתי"
לשכת סוכני הביטוח חנכה את אתר האינטרנט "האתר 

החברתי". מהלשכה נמסר כי האתר הוקם במסגרת 
המאמצים לשיפור השירות לסוכני הביטוח, חברי 

הלשכה.

 www.insurance-association.com באתר שכתובתו
מרוכזות כל הזירות החברתיות של לשכת סוכני הביטוח 

ובכך מקווים בלשכה לשפר את הנגישות של שירותי 
הלשכה עבור כלל סוכני הביטוח.
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עוזי ארגמן
יו"ר הוועדה לרווחת הסוכן

עוזי ארגמן, 58, נשוי + 4, החל את 
דרכו בעולם הביטוח לאחר שנפצע 

בשירותו הסדיר. "שירתי בסיירת אגוז 
וחודש לפני השחרור נפצעתי וביליתי 
שנה בבית החולים". באוגוסט 1978, 

לאחר שהשתחרר מבית החולים, 
החליט ארגמן לעשות קורס סוכני 

ביטוח בהראל. "כיום לימודי הביטוח 
ארוכים ודורשים BA, אבל אז הקורס 
ארך שבועיים שלאחריהם כבר יוצאים לשטח, ובמהלך השנים 

ממשיכים להתמקצע באמצעות קורסים והשתלמויות".
ארגמן ראה כי טוב והחליט להמשיך בתחום הביטוח. "התחום 

הזה מאוד קסם לי מכיוון שהוא היה מאוד אנרגטי וחי והוא דרש 
הבנה במשפטים, באנשים, במכירות וביחסי ציבור". שלוש שנים 

לאחר מכן, כשהיה בן 25 בלבד, פתח ארגמן משרד עצמאי 
בירושלים. "מהר מאוד החלו לעבוד אתי סוכני משנה ושלוש 

פקידות. התפתחנו יפה וכיום המשרד נקרא מקבץ סוכנות 
לביטוח". 

לפני כ-18 שנה הכניס ארגמן לעסק את אחיו, גדי ארגמן, עורך 
דין וסוכן ביטוח וכיום הוא שותפו במשרד. "אנחנו סוכנות די 

גדולה שעובדת גם בביטוח חיים וגם בביטוח אלמנטרי. כל השנים 
האמנתי בענף הביטוח והתפרנסנו יפה. כיום אנחנו חשופים 

למלחמות מול הרגולטור והביטוחים הישירים וההכנסות ירדו 
משמעותית, אך אני עדיין אוהב את התחום". 

המשרד של ארגמן עדיין נמצא בירושלים, אבל הוא עזב לקיסריה 
לפני 14 שנה, יחד עם אשתו וילדיו. "הסיבה שבחרנו את קיסריה 

היא כי אני מאוד אוהב את הים, אבל אני עדיין עובד בתחום 
הביטוח, משקיע במשרד ומגיע לירושלים בקביעות".

ארגמן נכנס ללשכה לראשונה לפעילות לאחר שאריה אברמוביץ 
נבחר. "עזרתי לו להיבחר, מכיוון שאני מאמין בו וביכולותיו. אני 
חשוף לאנרגיה שלו ולחדשנות שהוא מביא ללשכה. אריה הציע 

לי להיכנס לתפקיד וקיבלתי זאת ברצון, על אף שלא הייתי פעיל 
מעולם. אני מאוד מחובר לתפקיד כי הוא נותן לי את האפשרות 

לעשות למען הסוכנים. אני רואה בו שליחות". 
תפקיד ועדת הרווחה, כפי שארגמן רואה אותו, הוא להביא כמה 

שיותר הטבות לסוכנים חברי הלשכה. "השם הרווח הוא ועדת 
הרווחה, אך למעשה השם המלא הוא הוועדה לרווחת הסוכן 

ולזה אני שואף ופועל". מלבד הטבות, ועדת הרווחה מטפלת גם 
בגמ"חים. אנחנו מעניקים הלוואות לסוכנים שנקלעו לקשיים 

מסיבות לא צפויות. אנחנו שואפים להגדיל את סכום ההלוואה, 
שניתנת ללא ריבית והצמדה – בהחזר של שנה". 

מזה חודש שארגמן מסתובב בפגישות רבות בכל הארץ והוא 
מספר כי התוכניות שהוא מבקש להוציא לפועל מתגבשות. 

"הצלחנו להגדיל את סכום המלגות לדור המשך, ואני מקווה 
לפעול למען סוכנים צעירים שהם גם לא דור המשך, להביא 

צעירים מוכשרים שיכולים להצליח היטב בתפקיד מחוץ 
למשפחת הסוכנים. אם נסייע להם בלשכה, נקבל סוכנים טובים 

וצעירים חדשים. זו בעצם ההטבה היחידה שבה אני מטפל 
שתהיה מיועדת לא רק לחברי לשכה".

ארגמן מייסד גם פעילות חדשה, שלא היתה קיימת לפני כן 
בלשכה – יום משפחות. "אנחנו הולכים לערוך פעם בשנה 

יום משפחות - יום ספורט, בריאות ואורח חיים. היום יתקיים 
בסוף מאי בווינגייט ואנחנו מייחלים להשתתפות גדולה מאוד 
של הסוכנים, עובדיהם ומשפחות וגם מספר עובדים מצומצם 

ממחלקות הבריאות".
הפרויקט הכי קשה ומסובך שעליו שוקד ארגמן במרץ מאז 

שנכנס לתפקידו הוא הקמת מועדון לקוחות לחברי הלשכה, 
שיכלול הטבות מרחיקות לכת. "יצרנו קשר עם גופים שונים 

ובימים הקרובים נגבש את התוכנית הסופית כדי שהמועדון יקרום 
עור וגידים - ונצא לדרך. אני מקווה שנוכל לתת תוכן לסוכנים: 

קניות לבית, לעסק, מכוניות, נסיעות לחו"ל והשתלמויות בחו"ל, 
שיהוו גם הוצאה מוכרת לסוכנים". 

ארגמן נחוש להצליח ולפתח את המועדון. "המועדון הזה נדרש, 
מכיוון שאנחנו גוף גדול ועוצמתי שיכול להשיג הטבות. ברגע 

שנהיה מועדון נחשב ומוצלח, אנחנו מאמינים שכך נוכל להגדיל 
את מספר חברי הלשכה. אני מקווה שהמועדון יהיה יוקרתי. עד 
היום קיבלנו הטבות דרך מועדון ישראכרט, וזה לא היה מפותח 

מספיק ולא לגמרי שלנו. מועדון ההטבות הזה יהיה רק שלנו ועם 
אתר נפרד עבור חברי הלשכה".

ראובן רפ
יו"ר הוועדה לטכנולוגיה

ראובן רפ, 58, נשוי + 3, נכנס לעסקי 
הביטוח ב-1977.

"הגעתי לתחום באופן מקרי לחלוטין. 
הייתי נשוי טרי ועסקתי בעיתונות ככתב 

פרילאנס ב'ידיעות אחרונות'.
"מהר מאוד הבנתי שקשה להתפרנס 
מהעבודה בתחום העיתונות. תוך כדי 
עבודתי, חיפשתי אפשרות להכנסה 
נוספת והגעתי לקורס סוכני ביטוח. 
למדתי את התחום והתחלתי לעסוק בכך במקביל לעבודתי 

כעיתונאי.
"ואולם הבנתי שאני נדרש לקבל החלטה, אם להמשיך בתחום 

העיתונות או הביטוח, מכיוון שלא אצליח לעסוק בשני התחומים 
במקביל".

לאט לאט נשאב רפ מעולם העיתונות לביטוח. "לאחר הקורס 
התחלתי לעבוד בהראל בתחום ביטוחי החיים. בתחילת 1978 

התמסרתי לחלוטין לתחום הביטוח.
"במשך הזמן התרחבתי מתחומי ביטוח חיים בהראל לתחומי 

ביטוח נוספים וב-1980 התחלתי לעבוד עם חברת הסנה, שאתה 
עבדתי עד למעשה כשהיא נסגרה ב-1992. מאז אני עובד עם 

חברות ביטוח רבות".
לפני כ-14 השתלב במשרד גם בנו הצעיר דביר. "מיד בתום 

שירותו הצבאי ולאחר שעבד בכמה עבודות מועדפות, הוא החליט 
לבדוק מה קורה במשרד, ולאחר שהתחיל לעבוד פה ושם אצלי, 

הוא התעניין בתחום ולמד במכללה של לשכת סוכני הביטוח, 
הוציא רישיון והחל לעבוד באופן קבוע.

"הוא השתלב היטב בעבודה במשרד: הוא ממונה על תחום 
הביטוח הכללי ואני בתחום הביטוח הפנסיוני. העבודה בינינו 

פורייה ומשותפת ותורמת לקידומו של המשרד".
בתפקידו בלשכה משמש רפ כיו"ר הוועדה לטכנולוגיה. "הוועדה 
שמה לעצמה כמה מטרות: להעלות את הרמה הטכנולוגית של 

חברי הלשכה, החל בשימוש בתוכנות מתוחכמות, לניהול משרד, 
להשוואת הצעות בכל תחומי הביטוח וכדומה, דרך שימוש באתרי 

אינטרנט ובפייסבוק, וכלה בפתיחת אתרים או אפליקציות 
סלולריות ושימוש בכלים טכנולוגיים מתקדמים".

ועדת הטכנולוגיה מבקשת גם להשתמש בכוחה של לשכת סוכני 
הביטוח עבור רכישת ציוד מחשבים לשימוש הסוכן במחירים 

נמוכים יחסית.
"אנחנו מבקשים ללמד גם על טיפול בנושא סריקה וגיבוי החומר 

המשרדי בענן, כדי שכל החומרים יישמרו ולא ילכו לאיבוד, 
ולהעניק עדכונים שונים בנושאי חידושים בתחום המחשוב 

והטכנולוגיה", הוא מסביר.
בהזדמנות זו מבקש רפ להזכיר כי ב-8 באפריל מסתיימת 

.XP התמיכה של חברת מיקרוסופט בווינדוז
"הסוכנים שמשתמשים במערכת ההפעלה הזו צריכים לשים לב 
שבעקבות הפסקת התמיכה של מיקרוסופט במערכת ההפעלה 

עלולות להיווצר פרצות אבטחה במערכת המחשב, ועליהם 
להיערך בהתאם ולעבור לווינדוז 7 )חברות הביטוח עדיין לא 

משתמשות בווינדוז 8, לכן אין טעם להתקין את המערכת הזו 
במשרד(".

רפ מציין כי זה לא סוד שקיימים הבדלים משמעותיים ברמת 
ההבנה הטכנולוגית של סוכני הביטוח.

"האתגר הגדול של הוועדה הוא להעלות את הרמה הטכנולוגית 
של כל סוכני הביטוח הוותיקים, לתת כלים חדשים ומודרניים 

ולהיערך לעולם הטכנולוגי של עוד עשר שנים מבעוד מועד.
"אנחנו מעודדים גם שימוש באייפד ככלי עבודה ושימוש ברשתות 

חברתיות לקידום מכירות וליחסי ציבור".
ועדת הטכנולוגיה מתעתדת למקצע את סוכני הלשכה באמצעות 

השתלמויות מקצועיות והכשרות, בעזרת קורסים מקצועיים של 
מכללת הלשכה או שיתוף פעולה עם גופים מקצועיים נוספים.

"כל הסוכנים, גם הוותיקים שבהם ועל אחת כמה וכמה צעירים, 
מבינים שבלי אימוץ טכנולוגיות חדשות הם לא יוכלו להגיע 

להישגים כפי שהיו רוצים".

אפשר לפנות אלי בדרכים הבאות:
טלפון נייד: 052-2230236

אפשר לפנות אלי בדרכים הבאות:
טלפון נייד: 050-5296280

rap_insr@rap-bit.co.il :מייל
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המחוזי: כדי לאשר תביעה ייצוגית נגד 
חברת הביטוח, על המבקש להוכיח קיומה 
של קבוצת מבוטחים בביטוח נושא התביעה

בבית משפט המחוזי בתל אביב נדונה בקשתו לאישור תביעה 
ייצוגית של מרקוסון סילביו, שיוצג על ידי עו"ד ד"ר נירנברג, כנגד 

דקלה חברה לביטוח בע"מ, שיוצגה על ידי עוה"ד הירש וגרנות-
מאיר. פסק הדין ניתן בנובמבר 2013 מפי 

השופטת רות רונן.
עובדות המקרה: המבקש הוא בנם של ה"ה 

מארקו וביאטריס מרקוסון ז"ל, שהגישו תביעה 
נגד דקלה ובקשה לאישור התביעה כתביעה 

ייצוגית. עניינן של הבקשה והתביעה בפוליסות 
ביטוח סיעודי שבהן התקשרו הורי המבקש עם 
דקלה לתקופות קצובות. בעלת הפוליסה היא 
קופת חולים כללית, והורי המבקש - יחד עם 

אחרים - הם המוטבים על פי הפוליסה. תוכנית 
הביטוח נושא הפוליסה, לטענת דקלה, היא 

"תוכנית סגורה", שבה רווחי התכנית נועדו לטובת המבוטחים, 
ואינם מתקבלים על ידי דקלה. לאחר הגשת הבקשה, נפטרו הורי 
המבקש, והמבקש ביקש להגיש את התביעה כיורשם, שירש את 

זכות התביעה שלהם. לטענת המבקש, עומדות לו )כיורש של 
הוריו( כמה עילות תביעה כנגד דקלה, שהוא ביקש לתבוע את כולן 

במאוחד במסגרת הבקשה והתביעה הנוכחית. 
לטענת המבקש, דקלה הוסיפה לגבות פרמיות ביטוח מהמבוטחים 

גם לאחר קרות מקרה הביטוח, היינו, כאשר המבוטחים היו במצב 
סיעודי וקיבלו תגמולי ביטוח. עוד נטען, כי דקלה גבתה פרמיות 

ביטוח בתקופה בין 1.9.2004 ועד 26.10.2004, למרות שבתקופה 
זו דקלה לא העניקה כיסוי ביטוחי למבוטחים. מעבר לכך, נטען 

כי דקלה אינה משלמת גמלאות עבור 3 חודשי המתנה מלאים או 
חלקם, וכי היא מעכבת את תשלום תגמולי הביטוח, וכי דקלה אינה 

משלמת ריבית והפרשי הצמדה ממועד קרות מקרה הביטוח, אף 
שהיא חייבת לעשות כן. 

מנגד, טענה דקלה כי כאשר הגישו הורי המבקש את הבקשה 
המקורית, הם לא היו כשירים מבחינה מנטלית לחתום על תצהירים. 

לכן, לא היה אז להורי המבקש "כוח תביעה", ומכאן שהמבקש 
עצמו לא ירש מהם דבר, והוא אינו יכול לכן להגיש את הבקשה 

דנן. השופטת קבעה: "איני מקבלת את הטענה. הורי המבקש לא 
הוכרזו כפסולי דין. אדם בעל כישורים מנטליים מוגבלים, אינו מנוע 
מהגשת תביעה, ולכן לא היתה גם מניעה עקרונית כי הורי המבקש 

יגישו את הבקשה במועד שבו היא הוגשה על ידיהם, גם בהנחה 
שכישוריהם המנטליים אכן היו מוגבלים באותו מועד".

בית המשפט המחוזי הסביר כי המבקש כרך במסגרת בקשתו כמה 
עילות שונות, שמכוח כל אחת ואחת מהן הוא מעלה טענות נפרדות 

נגד דקלה: עילה של גביית פרמיות לאחר קרות מקרה הביטוח; 
גביית פרמיות בספטמבר-אוקטובר 2004; תשלום גמלאות בגין 

תקופת ההמתנה; ריבית והפרשי הצמדה על תגמולי הביטוח; עיכוב 
תשלומי הגמלאות, והשאלה היא אם נכון לדון בכל העילות האלה 

במסגרת הבקשה הנוכחית. 
לטענתה של דקלה, לא היה מקום לכך כי המבקש יכלול במסגרת 

בקשתו מספר רב של עילות תביעה נפרדות, שאין בין רובן כל 
קשר ממשי, כשאפשר וצריך היה לברר כל אחת מהן בנפרד ולא 

במסגרת בקשה אחת. המבקש טען מנגד, כי בהתאם להלכה 
הפסוקה, אין מקום לפצל תביעה ייצוגית על ידי מחיקה של חלק 

מעילות התביעה והגשה של כל עילה בנפרד. עוד נטען כי ההלכה 
קבעה שכאשר מתעוררות ביחס לחלק מחברי הקבוצה שאלות 

של עובדה ומשפט, שאינן משותפות לכלל חברי הקבוצה, רשאי 
בית המשפט להגדיר תת-קבוצות שונות, ולא למחוק את עילות 

התביעה.
בית המשפט ציין כי סעיף 8 לחוק תובענות 

ייצוגיות התשס"ו - 2006 קובע:
")א( בית המשפט רשאי לאשר תובענה ייצוגית 

אם מצא שהתקיימו כל אלה: )1( התובענה 
מעוררת שאלות מהותיות של עובדה ומשפט 

המשותפות לכלל חברי הקבוצה, ויש אפשרות 
סבירה שהן יוכרעו בתובענה לטובת הקבוצה; 

)2( תובענה ייצוגית היא הדרך היעילה וההוגנת 
להכרעה במחלוקת בנסיבות העניין".

מכאן, כי כדי שהתביעה תאושר כתביעה 
ייצוגית, אין די בכך כי היא מעוררת שאלות 

משותפות לכלל חברי הקבוצה )הגם שזהו תנאי הכרחי לאישורה 
של הבקשה(. על בית המשפט לבחון גם את השאלה האם הדיון 

בתובענה הייצוגית הוא הדרך היעילה וההוגנת להכרעה במחלוקת. 
בית המשפט המחוזי הוסיף כי יש לבחון את השאלה אם הקבוצה 
שאליה מתייחסות כל העילות השונות היא אותה קבוצה. תשובה 

חיובית לשאלה זו תשליך על נכונות בית המשפט לדון בכל 
הנושאים שמעלה הקבוצה במאוחד. במקרה דנן, קבע בית המשפט, 

הבקשה הוגשה בצורה מסורבלת המערבת בין עילות התביעה 
השונות וכי אי אפשר להיעתר לבקשתה של דקלה ולסלק על הסף 

חלק מעילות התביעה.
מחלוקת נוספת בין הצדדים מתייחסת לשאלה אם, לאחר שקרה 

מקרה הביטוח, עילת התביעה של המבוטח היא עילת תביעה 
מתמשכת או עילה המתחדשת מדי חודש. לגישת המבקש, כל עוד 

המבוטח אינו מודיע כי מצבו הבריאותי השתנה לטובה, מוסיפה 
להתקיים אותה עילת תביעה ואותו מקרה ביטוח. מנגד, לגישתה 
של דקלה, העילה הסיעודית היא באופן עקרוני עילה מתחדשת 

ותלויית נסיבות, כשחברת הביטוח אמורה לשלם את הגמלה רק 
בגין חודש מלא של הימצאות במצב סיעודי. בית המשפט סבר כי 

יש לקבל את עמדתה של דקלה.
המבקש טען, שהיה על דקלה לשלם למבוטחים הפרשי הצמדה 

בהתאם לעליית המדד משיעור המדד שפורסם לפני תחילת 
תקופת הזכאות ועד המדד שפורסם סמוך לפני תשלום הסכום. 

מנגד, טענה דקלה בהקשר זה כי טענת המבקש מהווה שינוי 
חזית. עוד נטען כי אין בבקשה הסבר מדוע הטענה היא בעלת 

מאפיינים קבוצתיים. דקלה אף טענה, כי הגמלאות משולמות כשהן 
צמודות למדד הרלוונטי ביחס לכל מבוטח וכי המבקש לא הביא 

כל דוגמה על תשלום בחסר. השופטת פסקה: "אני סבורה כי אין 
לאשר את הבקשה גם ביחס לטענות המבקש לגבי ההצמדה... 

מדובר במחלוקת עובדתית ממוקדת וספציפית ביחס למועד שבו 
פוליסת הביטוח של הורי המבקש נכנסה לתוקף. אם זה המצב, 

הרי שמדובר במחלוקת שיש לה מאפיינים ייחודים... בנסיבות אלה, 
ולאור הוראת סעיף 8 לחוק תובענות ייצוגיות שנזכר לעיל, איני 

סבורה כי יש מקום לאשר את התביעה כתביעה ייצוגית גם בהקשר 
זה".

לסיכום הבקשה לאישור התביעה כתביעה ייצוגית נדחתה ובית 
המשפט חייב את המבקש לשאת בהוצאות דקלה בקשר עם 

הבקשה בסכום כולל של 50 אלף שקל. בשלב כתיבת שורות אלה 
עדיין לא ידוע אם הוגש ערעור על פסק הדין.

מאת: עו"ד ג'ון גבע, היועץ המשפטי לחברי הלשכה
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הצעת חוק: יועץ ביטוח בתחום האלמנטרי יחויב ברישיון

האם יש לנו פריווילגיה לא ללוות לקוחות לפרישה?

חברי הכנסת רוברט אילטוב, שמעון אוחיון, דוד רותם וחמד 
עמאר )הליכוד ביתנו(, בתיאום עם לשכת סוכני ביטוח 

בישראל, הגישו השבוע הצעת חוק במסגרתה מוצע להסדיר 
את העיסוק בתחום הייעוץ בענפי הביטוח הכללי והימי, תוך 

הפרדתם מהעיסוק בתיווך בביטוח בענפים אלו, וכן חובת 
רישוי העוסקים בייעוץ בביטוח.

על פי ההצעה, עיסוקים אלו יהיו מחויבים ברישוי, כדי להבטיח 
את מקצועיותו ומהימנותו של העוסק בייעוץ, למנוע קיומו של 

ניגוד עניינים והטעיית המבוטח, וכדי ליצור אחידות במשטר 
הרישוי, באופן דומה להסדרת העיסוק בייעוץ הפנסיוני, על פי 

החוק הקיים מ-2005.
על פי הצעת החוק, לצורך קבלת רישיון על המבקש להיות 

נקי מעבר פלילי, לעמוד בבחינות מקצועיות וכן להשלים 
התמחות. כמו כן, סוכן ביטוח, חברת ביטוח, ומי ששולט או 

מחזיק בלמעלה מ-10% מסוג מסוים של אמצעי שליטה 
בחברת ביטוח או נשלט או מועסק על ידי חברת ביטוח - לא 
יהיו רשאים לקבל רישיון כיועצי ביטוח בענפי הביטוח הכללי 

והימי. 
בנוסף, מוצע כי ייאסר על יועץ ביטוח )כפי שיוגדר במסגרת 

הצעת החוק( לפרסם בכלי התקשורת, בחוזר, או בכל אמצעי 
אחר את דבר עיסוקו בייעוץ בביטוח בנוגע למוצרי ביטוח 

שלחברת ביטוח קיימת זיקה אליהם.
נשיא לשכת סוכני הביטוח, אריה אברמוביץ, בירך על קידום 

הצעת החוק של אילטוב. "הגיע הזמן להסדיר את מעמד יועץ 
הביטוח האלמנטרי בישראל, כדי שיעמוד בתנאים בדומה 

לשאר היועצים. לא כל מי שקם בבוקר יכול להחליט שהוא 
יועץ ביטוח כללי וימי. זהו צעד חשוב בשמירה על קהל 

המבוטחים ועל מעמד הסוכן בישראל".

 תחום הביטוח והפיננסים עובר בשנים האחרונות תהליכים 
אבולוציוניים משמעותיים שאמורים לגרום לעוסקים במלאכה 

לעצור מידי פעם את הריצה היום-יומית ולשאול את עצמנו 
מה הם הכיוונים הנכונים שבהם אפשר וחובה 

לשרת את החולייה החשובה בשרשרת הזאת - 
הלקוחות. בואו נראה בקצרה אילו מהפכות הם 

עברו ב-20 ואפילו ב-30 השנים האחרונות:
ביטול הבטחת ההצמדה והריבית בפוליסות 

ביטוחי המנהלים בתחילת שנות ה-90; היציאה 
מחיקם של קרנות הפנסיה הוותיקות באמצע 
שנות ה-90; השינוי שעבר על עובדי המדינה 
החדשים בפנסיה התקציבית בתחילת שנות 

ה-2000; נוסיף על כך את המעבר ממה 
שנתפש בעיני הציבור כמשהו מוגן - קופות 

הגמל וההשתלמות שעברו מהבנקים ומהגופים 
הסקטוריאליים לחברות הביטוח ולבתי 

ההשקעות באמצע שנות ה-2000; והקש 
האחרון - ביטול מקדם הקצבה לפני למעלה 

משנה.
המגמה ברורה - שחרור של האחריות 

הממשלתית והעברת האחריות לפרט, שלא 
קיבל שום כלים לטיפול בסוגיה הזאת. זהו לדעתי המחדל 

הגדול מכולם וגם הוא מחייב תיקון. כאן נכנסים לתמונה מי 
שקיבל הרשאה מהאוצר: יועצים עצמאים או היועצים בבנקים 

וסוכני הביטוח.
אי ההצלחה של הבנקים במתן הייעוץ הפנסיוני הוא סוד 

גלוי. חלקם של היועצים העצמאים הוא מזערי, מה שמשאיר 
את מגרש המשחקים הזה כמעט כולו לסוכני 
הביטוח. עם האחריות הזאת עלינו להתמודד.

כמדינה צעירה, ידענו לתת שירות פנסיוני, כולל 
בניית מטריית הגנה למשפחות של לקוחותינו. 

בסיום התהליך הכל מתנקז למועד הפרישה. 
זהו יום הדין שלנו: שם אנחנו ותוצאות עבודתנו 

באים לבחינה האמיתית. 
מתברר שרק לפני כשנתיים-שלוש התעשייה 

שלנו הבינה שציבור שהולך וגדל מתחיל לפרוש 
באמת, ולא רק על גבי הסימולטורים של חברות 

הביטוח. 
מדובר באוכלוסיה עם צרכים שונים שמצריכה 

טיפול שונה. ולא די בכלים שהיו לנו קודם. 
בחודשים אלה מתחילים דיונים בגופים 

המוסדיים איך לטפל בדבר החדש הזה שפתאום 
קרה ולא היינו מוכנים אליו: הטיפול בלקוחות 

הגיל השלישי והליווי שלהם לפרישה .
סוכן ביטוח פנסיוני שלא יטפל בפרישה של 
לקוחותיו משול לסוכן ביטוח אלמנטרי שיאמר ללקוחותיו: 

"אני כאן רק לגבות כסף. כשתהיה תביעה זו הבעיה שלכם". 
איך עושים זאת נכון? על כך בטור הבא.

רון קשת, מנכ"ל קשת פיננסים

הכנס השנתי של הסוכנים הפנסיונים
חברי לשכת סוכני הביטוח בישראל

מובילים שינוי בעולם הפנסיוני
24.3.2014-27.3.2014 | לחברי mdrt ב- 23.3.2014 

ההרשמה בעיצומה! 
והירשמו, מס' המקומות מוגבל.  הזדרזו 

הרשמה אינטרנטית באמצעות אתר הלשכה
www.insurance.org.il

החדרים במלון דן 

וברויאל ביץ' אזלו
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איגוד שמאי הביטוח ויו"ר האיגוד עזרא שוהם 
הורשעו בהפרת איסור יצירת הסדר כובל

שופט בית המשפט המחוזי בירושלים עודד שחם הרשיע 
בתחילת השבוע את איגוד שמאי הביטוח ואת העומד בראשו 

עזרא שוהם, בהפרת איסור יצירת הסדר כובל מכוח חוק 
ההגבלים העסקיים, לאחר ששלחו איגרת לחברי ענף הרכב 
באיגוד שהכילה תחשיבים ופירוט בנוגע לגביית שכר טרחה. 

רשות ההגבלים העסקיים הגישה את כתב האישום נגד איגוד 
השמאים לפני כשנה וחצי.

על פי כתב האישום, "שוהם ואיגוד שמאי הביטוח הפיצו 
את האיגרת מבלי לקבל אישור, היתר או פטור מהגופים 

המוסמכים לכך על פי חוק ההגבלים העסקיים". רשות 
ההגבלים טענה כי במעשים אלה שוהם ואיגוד שמאי הביטוח 
המליצו על קו פעולה בנוגע לשכר הטרחה שעל שמאי הרכב 

לגבות. שוהם טען להגנתו כי "לא 
ייחס בזמן אמת חשיבות רבה לאיגרת 

ולניסוחה".
ואולם בית המשפט לא קיבל את 

טענתו של יו"ר איגוד השמאים. 
"שוהם סבר בזמן אמת כי שכרם של 

השמאים עלוב מאוד, כי ישנם שמאים 
רבים שאין להם מה לאכול וכי בשכר 
שהם מקבלים אי אפשר אפילו לקיים 

משק בית. שוהם אף טען כי השכר 
שמקבלים שמאים מחברות הביטוח 

משקף תנאי עבדות. על רקע זה 
קשה לקבל כי הוא לא ייחס חשיבות 

לאיגרת ולניסוחה".
ביולי 2008 הופצה האיגרת שבה 

הופנו חברי ועד הענף לחוות דעת 
של הכלכלן דני ידובסקי, ומוצגים בה 
תחשיבים ופירוט בנוגע לעלות שעת 

עבודה של שמאי, עלות ממוצעת 
להפקת חוות דעת שמאי, מספר 

השעות הנדרש בביצוע עבודת שמאות 
רכב וכן שיטת חישוב שכר הטרחה. באיגרת הומלץ לשמאים 
לקבוע את שכר טרחתם בהתבסס על הנתונים האלה, מבלי 
לקבל היתר למהלך מכוח חוק ההגבלים העסקיים, המסדיר 

הוראות בנוגע להסדר כובל וקביעת קו פעולה בידי איגוד 
עסקי.

טווח שכר הטרחה בגין חוות דעת שמאי, על פי קו הפעולה 
המומלץ באיגרת, נע בין 678 ל-1,240 שקל בתוספת מע"מ, 

נתונים גבוהים באופן משמעותי משכר הטרחה הממוצע 
ששולם בפועל על פי חוות דעתו של ידובסקי. "אכן, האיגרת 
נוקטת לשון של 'הצעה', ולא של המלצה", מציין שחם. "עם 
זאת, המבחן לעניין קיומה של המלצה אינו השימוש במילה 

כזו או אחרת. המבחן הוא מהותי. ענייניו בשאלה האם בפנינו 
מסר חיובי ביחס לקו הפעולה הנדון. אין קושי לקבוע כי 

באיגרת ישנו מסר כזה. אין מדובר במסמך הנוקט בגישה 
של שוויון נפש בדבר האופן בו על נמנעי האיגרת לפעול. 
המדובר במסמך הקורא לנמעניו לפעול על פי קו פעולה 

מוגדר המותווה בו. בכך מתקיים יסוד ה'המלצה' שבהגדרת 
העבירה".

בית המשפט מדגיש כי על אף שבאיגרת אין המלצה על 
מחיר אחיד, ישנה נוסחה מומלצת המאפשרת להגיע למחירים 

שונים עם טווח מחירים מוגדר וברור הנגזר ממנה. "ההמלצה 
שבאיגרת היתה, הלכה למעשה, להעלאת שכר הטרחה של 
שמאים, ובאופן משמעותי", קובע השופט. "הדברים אמורים 

גם בערך הנמוך ביותר המתקבל מן הנתונים שבהם נקבו 
הנאשמים באיגרת, ובהשוואה שלו לערך הממוצע שעליו 

עמד ידובסקי בחוות דעתו... לכך מצטרף היבט התיאום 
הפוטנציאלי הטמון באיגרת. האיגרת נשלחה במישרין, 

באמצעות דואר אלקטרוני, לכלל חברי ענף הרכב באיגוד. 
הדבר מצוין בה במפורש. מנקודת מבטו של השמאי הבודד, 

המקבל את האיגרת, הדבר מפחית במידה ממשית את הסיכון 
לכך שאם יעלה את שכרו, בהתאם למומלץ באיגרת, יהיה 
חשוף לתחרות, במישור המחיר, מצדם של שמאים אחרים. 

יוצא כי האיגרת היתה עלולה להביא להפחתה ממשית 
בתחרות בין חברי האיגוד, שכן היה בה כדי להפחית את חוסר 

הוודאות התחרותית בין השמאים".
האיגוד טען, בין היתר, כי הטריגר 

למשלוח האיגרת נעוץ בקרטל בין 
חברות הביטוח, מאחר שלא עודכנו 
התעריפים המשולמים לשמאי רכב 

על ידי חברות הביטוח, ואלו עומדים 
כבר 17 שנה בכל החברות על סכום 
של כ-400 שקל. עם זאת, בעתירה 

שהגיש בעבר האיגוד עצמו נגד משרד 
הביטחון נטען כי שכר הטרחה המשולם 

לשמאים על ידי חברות הביטוח עומד 
על כ-450 שקל, ויו"ר האיגוד לא ידע 
לתת לשופט שחם הסבר המניח את 
הדעת לפער זה. זאת, נוסף על דואר 

אלקטרוני ששלח מזכיר ועד ענף רכב 
באיגוד בתחילת 2009, שבו כתב כי 

טווחי השכר המשולמים על ידי חברות 
הביטוח עומדים על 315 עד 470 שקל 

– עניין שאינו עולה בקנה אחד עם 
הטיעון לתיאום שכר הטרחה הנגבה 

על ידי חברות הביטוח.
טיעון נוסף שהעלה האיגוד הוא 

הפרקטיקה הקיימת לטענתו בחברות הביטוח, לעניין קיזוז 
משכר הטרחה של שמאים במקרים שבהם צדדים שלישיים 

אינם מצליחים לגבות את נזקיהם מן המזיקים או מבטחיהם, 
וחוזרים לחברת הביטוח שלהם תוך שימוש בחוות דעת 

השמאי. במצב זה, כך נטען, נוהגות החברות לקזז משכרו 
של השמאי הרשום אצלה כשמאי חוץ, את ההפרש בין 

שכר הטרחה שהוסכם בינו ללקוח לבין זה שהחברה נוהגת 
לשלם. עם זאת, בית המשפט קבע כי גם עניין זה אינו מלמד 

על פעולה מתואמת של חברות הביטוח, או על התארגנות 
קרטליסטית שלהן.

למעלה מ-20% מעבודת השמאים נעשית עבור גורמים 
פרטיים, ולא עבור חברות ביטוח. "נוכח האופי הקבוע של 

שכר הטרחה המשולם לשמאים על ידי חברות הביטוח, 
מתבקשת המסקנה כי ההמלצה לא כוונה לשכר זה", קובע 

בית המשפט. "עולה מכך כי ההמלצה האמורה התייחסה 
בעיקרה לשכר המשולם על ידי לקוחות פרטיים. ממילא, 

הטענות הנוגעות לחברות הביטוח אינן מקרינות על הבנת 
הפוטנציאל האנטי תחרותי הטמון באיגרת, ואינן יכולות 

להסביר את ההמלצה שבה".
עו"ד דרור מתתיהו, המייצג את איגוד השמאים ויו"ר האיגוד, 

אמר בתגובה: "אנו מכבדים את בית המשפט ואת הכרעתו. 
לאחר שנקרא ונלמד את הכרעת הדין, באופן יסודי ומעמיק, 
נגבש החלטה בנוגע להגשת ערעור לבית המשפט העליון".

עזרא שוהם



27 בפברואר 2014

מה נעשה בלשכה

8 www.insurance.org.il ביטוח ופיננסים

יו"ר מחוז חיפה והצפון קורא לסוכנים לסייע לנקות את 
חופי הצפון ביום המעשים הטובים

סוכנות הביטוח שחם צפון תקיים ב-11 במרץ את יום 
המעשים הטובים שיתמקד בניקוי חופי הצפון. "אני קורא 

לסוכני הצפון להירתם לפעילות המבורכת הזאת ולהשתתף 
בה", אומר ליאור רוזנפלד, יו"ר מחוז חיפה והצפון.

"יום המעשים הטובים" הוא 
פרויקט הדגל השנתי של 

עמותת רוח טובה מקבוצת 
אריסון, המתקיים מ-2007 

כיום שיא לעשייה חיובית 
התנדבותית, קהילתית 

וסביבתית. במסגרת 
יום המעשים הטובים, 

קורמים אלפי פרויקטים 
התנדבותיים עור וגידים 

בכל הארץ, וכל אדם 
המעוניין לעשות טוב מוזמן 

לקחת חלק בפעילות.
ביום המעשים הטובים 

האחרון, השביעי במספר, 
התגייסו למעלה מ-370 

אלף ישראלים למען 
החברה והקהילה במסגרת 

כ-5,000 פרויקטים 
קהילתיים וסביבתיים 
שהתקיימו בכל הארץ.

תוכנית חוף נקי שבה ייטלו חלק סוכני הביטוח של שחם 
צפון הוקמה ב-2005 על ידי המשרד להגנת הסביבה במטרה 

לשמור על חופי הים הלא מוכרזים נקיים במהלך כל השנה. 
התוכנית משלבת עידוד ופיקוח על הרשויות המקומיות לבצע 

ניקיון שוטף, וכן פעילויות הסברה וחינוך להעלאת מודעות 
הציבור לחשיבות השמירה על הניקיון. 

הפסולת בחופי ישראל, 
מגיעה בעיקר מציבור לא 

אחראי המבלה בחופים 
ומשאיר אחריו שאריות 
לכלוך, ולעתים משפכי 

נחלים או מפלט ים. פסולת 
זו מהווה מפגע אסתטי, 

בריאותי ובטיחותי לציבור 
ולבעלי חיים ימיים וחופיים.
חשוב להבין כי המתנדבים 
לא מחליפים את תפקידה 

של הרשות המקומית. 
המטרה העיקרית היא לא 
לנקות, אלא ללמוד כיצד 
לא ללכלך - והכי טוב זה 
להבין את זה דרך הידיים. 

מסיבה זו, כל פעילות 
מתחילה בהדרכה קצרה 
המסבירה על ההשלכות 

של הפסולת בחופים. 
במשרד להגנת הסביבה מאמינים כי מי שהתנסה בפעילות 

כזו ויבין את המשמעות יידע לא לכלך יותר, והכי חשוב - 
יעביר את המסר הלאה.

דולפינים וצבי ים מתים כי הם רואים את  
 ...שקיות הפלסטיק כמזון ובולעים אותן

הוועדה לביטוח פנסיוני התכנסה לישיבתה הראשונה
השבוע התכנסה הוועדה לביטוח פנסיוני לישיבתה הראשונה, 

והועלו בה הנושאים שבהם רוצים חברי הוועדה להתרכז 
בראשית פעילותם. 

יו״ר הוועדה יובל ארנון, הציג את סגנו אבי אקהויז, וכן את יו״ר 
התת ועדה בתחום הפיננסים ארז גוטמן. בשלב הראשון הוקמו 

בוועדה כמה צוותי חשיבה ועבודה בתחומים שאותם רוצה 

הוועדה לקדם לטובת ציבור חברי הלשכה. מטרות הוועדה 
הוצגו על ידי ארנון, וכן נערך סבב היכרות וציפיות של כל 

המשתתפים.
הוועדה תעבוד בשלושה מישורים: מול סוכני הלשכה, מול 

חברות הביטוח וכן מול הרגולציה, תוך קיום פגישות בשטח עם 
הגורמים המתאימים בכל תחום ובהתאם לנושאים המטופלים.

ישיבת ועדת הצעירים הראשונה נערכה אתמול במשרדי הלשכה. 
בישיבה נכחו מנכ"ל הלשכה מוטי קינן, סגנית הנשיא שוש כהן, חבר 

ועדת הביקורת דוד בכר, מזכירת הוועדות חנה גולד, יו"ר הוועדה 
דביר רפ, וחבריה שי שדה, ליאור הורנצ'יק, רויטל חזז, יפית חואסוב, 

יעל כהן, יניב חכים, אניה ליספיוב, מנחם עוז ומירב ג'והן.
את הישיבה פתח רפ יור בסקירת תוכניות ורעיונות שונים שבהם 

תעסוק הוודעה במהלך הקדנציה הקרובה .במהלך הישיבה נערכה 
היכרות עם חברי הועדה אשר סיפרו על מפגשם הראשון עם הענף 

וסיפרו על רעיונותיהם השונים לגבי פעילות הוועדה.
בוועדה שקמה השנה פעילים חברים צעירים רבים שמלאים 

באנרגיות וברצון לשנות ולהוביל שינויים, הן לגבי דור ההמשך והן 
לגבי דור הצעירים החדש בענף.

בין הנושאים שנדונו היו סדנאות שונות לדור המשך ודור צעיר, 

כנסים ואירועים שונים לצעירים, שיתופי פעולה מקצועיים עם 
ועדות הלשכה כוועדת קישור חוצת לשכה, מפגשי  סיעור מוחות 

בין סוכנים ותיקים לסוכנים צעירים, שיתוף פעולה עם ועדת הגיוס 
לצורך גיוס סוכנים צעירים וחדשים ללשכה ועוד.

קינן סקר בפני חברי הועדה את מבנה הלשכה, בעלי התפקידים 
השונים ואת פעילותה בתחומים השונים. כהן נשאה דברים לגבי 

מיתוג וקידום מעמד סוכן הביטוח ותוכניות הלשכה השונות 
המתהוות בדיוק עכשיו בעניין זה  הוחלט כי תוכנית העבודה של 

הוועדה תפורסם בימים הקרובים.
"אני רואה את הוועדה לסוכנים צעירים כאחת הוועדות החשובות 

ביותר", ציין רפ, "ששמה לה כמטרה גיוס סוכנים חדשים לענף בכלל 
ולשכה בפרט, וחורטת על דגלה את נושא קידום ושיפור מעמדו, 

השכלתו ומקצועיותו של הסוכן הצעיר והחדש".

ישיבת ועדת הצעירים: "אחת הוועדות החשובות 
ששמה לה למטרה גיוס סוכנים חדשים"
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מנכ"ל סוויפטנס: "המסלקה הפנסיונית 
תשרת נאמנה את האינטרס הציבורי"

לאחר לבטים סוערים, הכנות רבות וניסויים שנמשכו כשלוש 
שנים - המסלקה הפנסיונית בישראל פועלת.

המסלקה הוקמה ומנוהלת על ידי חברת "סוויפטנס" 
)Swiftness(, חברת בת של "נס טכנולוגיות", שזהו תפקידה 

הבלעדי. מנכ"ל החברה הוא עמוס מרום, בעל תואר בהנדסת 
תוכנה וניסיון מגוון ורב שנים, בניהול חטיבות 
ומערכות טכנולוגיות, בתחומים שונים. מרום 

התמנה לתפקידו הנוכחי ביולי 2013. 
"אני שמח לציין", אומר מרום, "שהמסלקה 

הפנסיונית ערוכה ומוכנה החל ב-1 דצמבר 2013, 
לשמש כפלטפורמה דיגיטלית חדשנית, שנועדה 
לרכז ולשדרג באופן משמעותי את רמת אספקת 
המידע הפנסיוני של כל אזרח במדינה. השימוש 

בה על ידי כל המפיצים הוא חובה על פי החוק, כך 
שמעתה תתאפשר למעשה קבלת תמונת מצב 

מלאה בלחיצת כפתור, לגבי החיסכון הפנסיוני של 
כל אזרח, וניהול נכסיו הפנסיוניים יתבצע בצורה 

מבוקרת, זמינה ומאובטחת היטב.
"אין לי ספק" הוא מדגיש, "שהמידע שיתקבל באמצעות 

המסלקה יהיה חיוני ורב ערך לכל המשווקים, מכיוון שעד היום, 
אם נודה על האמת, על פי רוב המשווק ובכלל זה סוכן הביטוח, 

ולא אחת גם הלקוח עצמו, לא ידעו אף פעם בוודאות אילו 
נכסים פנסיוניים מצויים בידי הלקוח. מעתה, המסלקה תאפשר 
להם לדעת זאת בקלות ובאופן מדויק. זה יאפשר לכל הנוגעים 

בדבר, לקבל תמונת מצב מלאה ועדכנית, להתאים לחוסך 
את המוצרים החסרים בתכנון הפנסיה הקיימת ולשדרגה. 

למעשה, כל משווק, סוכן או יועץ פנסיוני, יוכל מעתה לבנות 

את התוכנית הפנסיונית הנכונה ביותר ללקוח שלו, ובצורה 
המתאימה ביותר לצורכיו האמיתיים.

"במלים אחרות: חשיבותה העיקרית של המסלקה עבור 
הפרט נובעת, בין היתר, מכך שכיום מקובל שאנשים חוסכים 

בכמה גופים במקביל, ולהם גם תוכניות חיסכון וביטוח 
שונות, העשויות להשתנות בהתאם להחלפת 

מקומות העבודה. זוהי תופעה נפוצה למדי בימינו, 
שכתוצאה ממנה, לא פעם, הפרט מאבד מגע 

או פשוט שוכח מחלק מהכספים שחסך ברבות 
השנים. המסלקה נועדה, בין היתר, לספק מידע 
עדכני ומלא לציבור בתחומים אלו ולסייע לכל 
חוסך לאתר ולדעת בכל עת, מה הם הכספים 

שנצברו לזכותו בגופים הפיננסיים הרבים 
הפועלים או פעלו בעבר בישראל".

לדברי מרום, בשלב ראשון, המסלקה ערוכה 
לספק לסוכני הביטוח את המידע מהגופים 

המוסדיים: חברות ביטוח, קרנות פנסיה, קופות 
גמל ובתי השקעות. ואולם הוא מבטיח שעל פי התכנון הקיים 

לגבי שלבי הפעלתה של המסלקה, תוך כחצי שנה )החל ביולי 
2014(, המסלקה תוכל לספק את שירותיה גם לכל אזרח 

שיהיה מעוניין בכך, לגבי נכסיו הפיננסיים והפנסיוניים.
השימוש בשירותי המסלקה הפנסיונית לקבלת נתונים לציבור 
החוסכים, היא חובה המעוגנת בחוק וכרוכה בתשלום שנקבע 

על ידי משרד האוצר: 20-40 שקל לכל שימוש.
הריאיון המלא יתפרסם במגזין המיוחד שייצא לקראת הכנס 

"ביטוח ופיננסים 2014", שיתקיים באילת בין התאריכים
24-27 במרץ

עמוס מרום

יום האשה במחוז צפון יתקיים ביום חמישי 6/3/14 
בין השעות 8:30-14:00 במלון חוף התמרים בחוף 
הים של עכו, בשיתוף סטארט שירותי דרך בע"מ, 

אילון חברה לביטוח ומוסך ש.י.א בע"מ

כ-85% מסוכני מחוז צפון 
שהגיעו לימי עיון בנושא 

המסלקה נרשמו אליה
השבוע נערכו שני מפגשים מוצלחים במחוז צפון שהוקדשו 

בעיקר למסלקה. לדברי יו"ר מחוז חיפה והצפון, ליאור 
רוזנפלד, לשני האירועים הגיעו סך הכל 120 סוכנים. "הם 

קיבלו הרצאה מקיפה בנושא המסלקה. מתוך הסוכנים 
שהגיעו כ-90%-85% נרשמו בסופה של ההרצאה למסלקה. 

הבנתי שמדובר בהישג חסר תקדים".

הסוכנים שמעו גם על הקורס לתכנון פיננסי. בנוסף, העביר 
להם רוזנפלד סקירה על הנעשה בלשכה ובמחוז, על כנס 

אילת המתקרב ועל התכנים שיהיו בו.
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לוח הביטוח

המעוניינים לפרסם מודעות 
דרושים לשנת 2014, 

מתבקשים לפנות בכתב 
באמצעות כתובת המייל:

 // lishka@insurance.org.il
הפרסום מוגבל ל-3 שבועות

10 www.insurance.org.il ביטוח ופיננסים

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
לסוכנות ביטוח גדולה וותיקה בפריסה ארצית, 

דרושים אנשי מכירות ופקידות ביטוח.
עבודה מאתגרת ומעניינת.
קורות חיים ניתן לשלוח ל:

smadar.superbit@gmail.com

לסוכנות ביטוח בירושלים, דרושה פקידה עם 
ניסיון בענף ביטוח הרכב למשרה בין השעות:
9.00 - 15.30. נא לשלוח קורות חיים למייל: 

ybittan@gmail.com טלפון נייד: 054-9456939

סוכנות ביטוח מהגדולות בארץ הממוקמת 
בכמה סניפים מעוניינת לרכוש תיקים איכותיים 
ובכל גודל ובכל סוג בתנאים מעולים, סודיות 

מובטחת. לאבי- 050-5234664

3 שנות ניסיון בחברת ביטוח  בתחום החיים 
מחפשת עבודה אצל סוכן ביטוח באזור גוש דן.  

נמרצת ומסורה ובעלת קשרים עם לקוחות. 
ליצירת קשר: מלכי 052-6764441

סוכן  ביטוח  מהצפון  מעוניין  לרכוש  תיק  
ביטוח  איכותי

בתחום  חיים  ו/או  אלמנטרי.
נייד -  052-3987609 מוטי 

a1a@zahav.net.il

עקב פרישה דרוש סוכן ביטוח למיזם משותף 
על תיק ביטוח פנסיוני גדול רצוי צעיר עצמאי 

מאזור הצפון עם ידע רחב ויכולת מוכחת
amirinsu456@gmail.com :קו"ח למיל

השכרה ושכירות משנה
במשרדי יחידת סוכנים קיימת באזור הבורסה 
ברמת גן מתפנה חדר לסוכן ביטוח פנסיוני עם 

אפשרות לשרותי משרד 
09-7738381

בבעלות לשכת סוכני הביטוח מצוי נכס המיועד 
להשכרה החל מ 01/09/14.

מדובר בדירה ברח' דוד פינסקי 3 חיפה במיקום 
מצויין על ציר מוריה )משרדי הלשכה לשעבר 

בחיפה(. הנכס מתאים למשרד סוכן ביטוח/
רו"ח/עו"ד/תיווך ו/או לקליניקות שונות 

והוא ממוקם בקומת קרקע. בכוונתו להשכירו 
לטווח ארוך.סוכנים המעוניינים לראות את הנכס 

מוזמנים לפנות לחבר וועד סניף חיפה 
איציק זילברמן – 050-8648060,

לירדנה שפיר – 04-8405495 מזכירת המחוז
או אליי – 0523-489431. 

להשכרה חדר  ברח' יצחק שדה 34 ת"א
צמוד למשרד קיים. אפשרות לשיתוף פעולה 

טל: 050-7614476 דודי

פנייה למבקר המדינה: עצור את 
הפצת הדו"חות הפנסיונים השנתיים

חברת תקין מכשירים פיננסיים 
פנתה באחרונה למבקר המדינה, 

השופט בדימוס יוסף שפירא, בבקשה 
דחופה שיורה לאוצר לעצור את 

הפצת הדו"חות השנתיים של הגופים 
המוסדיים שיופצו לחוסכים במרץ. 

בפנייתה טוענת החברה כי אגף שוק 
ההון, הביטוח והחיסכון מודע לכך 

שהתשואה שתוצג בדו"חות שיופצו 
לעמיתים אינה נכונה אך מתעלם מכך, 

דבר המאפשר הטעיית הציבור.
הפנייה למבקר נעשית כארבעה 

חודשים לאחר שפנתה החברה בנושא 
לממונה על שוק ההון, דורית סלינגר, 

בטענה כי האוצר חושף את הגופים 
המוסדיים לתביעות ייצוגיות, בכך 

שאינו אוכף עליהם לדווח לעמיתים 
על התשואות שהשיגו חסכונותיהם 
בקופות הגמל השונות לפי השיטה 
המדויקת, שנקבעה על ידי האוצר 

עצמו לפני כ-15 שנה.
בפנייתה מציינת החברה כי מדובר 

בדיווחים על החיסכון הפנסיוני 
של אזרחי ישראל, הנאמד במאות 
מיליארדי שקלים ונחשב לחיסכון 

הגדול ביותר של הציבור. "העמיתים 
מתייחסים, כצפוי, לתשואות המופיעות 

בדו"חות האישיים שלהם כאל נתון 
שלבטח תהליכי חישובו ברורים 

ומפוקחים על ידי הרגולטור - אגף שוק 
ההון באוצר. על פי שיעור התשואה 

השנתי המדווח לעמיתים, הם מקבלים 
החלטות לגבי עתידם הכלכלי ובאופן 

סביר ינהו אחר הגופים המפרסמים 
תשואות גבוהות יותר לחסכונותיהם".
לטענת החברה, למרות הנחיה ברורה 

של הממונה על שוק ההון, הביטוח 
והחיסכון באוצר כבר מ-1998, שקבעה 

למוסדיים שבפיקוח כיצד לחשב את 
התשואה האישית, אין בארץ אף לא 

גוף אחד הנוהג על פי הנחיה זו. "באופן 

קטגורי וחד משמעי אפשר לקבוע 
כי כל התשואות האישיות המופיעות 

בדו"חות השנתיים אינן נכונות, בעלות 
סטיות של עשרות אחוזים, מטעות את 

הציבור ומסכנות את עתידו הפנסיוני 
ביודעין".

עוד טוענים בתקין כי מחדל זה, הנוגע 
לכל חוסך פנסיוני, נעשה בידיעה 

ברורה של אגף שוק ההון, הביטוח 
והחיסכון באוצר וכי מדובר במחדל 

העלול לגרום לנזקים כספיים רבי נפח 
העשויים להגיע להפסדים כספיים של 

עשרות ומאות אלפי שקלים לעמית.
בחברה קוראים למבקר המדינה 
להיכנס במהירות לעובי הקורה 

ולהורות, בשלב הראשון, לרגולטור, 
קרי אגף שוק ההון באוצר, להודיע 

לגופים המנהלים את חסכונות הציבור 
והנמצאים תחת פיקוחו כי עליהם 

לחשב את שיעורי התשואה האישיים 
לעמיתים, לפי הנחיותיו כבר מ-1998, 

דבר שיגרום לכך שהמידע המופיע בהם 
יהיה מדויק. בהמשך צריך יהיה לבחון 

מדוע אגף שוק ההון, הביטוח והחיסכון 
במשרד האוצר מתעלם מהנושא 

ומאפשר בכך פגיעה כבדה בחוסכים.
לדברי ניסים עמר, מנכ"ל תקין, "אנו 
נמצאים חודש לפני פרסום הדו"חות 

השנתיים. מדובר בהר הכסף של 
הציבור, מאות מיליארדי שקלים, 

המושקעים באפיקים השונים. אנו עדים 
לכך שפרסומי התשואות השגויים 

גורמים למעבר של מיליארדי שקלים 
בין הגופים השונים, כשההחלטות 

מתקבלות על סמך תשואות מדווחות 
או מפורסמות בציבור אינן נכונות. 

לצערנו, אגף שוק ההון באוצר יודע כי 
התשואות המפורסמות אינן נכונות, 

אך לא אוכף את התקנות שהוא עצמו 
פירסם. לכן דרושה התערבות של 

מבקר המדינה".

או שאתה מחכה שילדיך או בני משפחתך ידאגו לך במקרה הצורך???

האם כבר הצטרפת לתוכנית 
ביטוח הסיעוד הכי זולה בארץ 

באמצעות לשכת סוכני ביטוח? 

סוכן יקר, 

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


