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לסוכני ביטוח.
בעקבות הפרסומים על הצ'ופרים שמעניקות חברות הביטוח 
לסוכניהן, בדמות חופשות וטיולים ביעדים אקזוטיים בחו"ל, 
פירסמה השבוע סלינגר הוראות חדשות, שנועדו, על פיה, 

להבטיח כי חלק מהותי מהתגמול המועבר לסוכן יהיה עבור 
שירות המוענק ללקוח, וכך יקטינו את פוטנציאל ניגוד העניינים 

של סוכני הביטוח.
אברמוביץ ציין כי "סוכני הביטוח תומכים בקבלת תגמול בצורות 

אחרות ומוכנים לוותר על הנסיעות לחו"ל, שתורמות יותר 
לחברות הביטוח מאשר לסוכנים. אנו שמחים שמצאנו שותפים 

לעמדה זו בפיקוח. סוכני הביטוח בישראל מבקשים להכיל כללי 
שקיפות מלאים על כל העוסקים בענף. אנו מאמינים כי כל לקוח 
יידע כי סוכן הביטוח שלו הוא איש מקצוע, בעל רישיון ומומחיות, 

שאליו פונים ברגע האמת".
אברמוביץ מינה את יובל ארנון לעמוד בראש צוות לבחינת 

טיוטת החוזר והשלכותיו. בין חברי הצוות, נשיא הלשכה לשעבר, 
אודי כץ, שטיפל בנושא במהלך הקדנציה הקודמת. לדברי ארנון, 

"נדהמנו לגלות שלמרות הבטחתה של המפקחת, גם בפגישה 
האחרונה עמה לפני שבועיים וגם בפגישות קודמות, שהיא 

לא תתערב בשיקולים המסחריים בין סוכני הביטוח לחברות 
הביטוח, היא בחרה להוציא טיוטת חוזר שבה יש התערבות גסה 

במערכת היחסים בין חברות הביטוח לסוכני הביטוח".
לדברי כץ, "יש לנו סיכומים עם הפיקוח על הביטוח בנושא, שהיו 
שותפים לו יו"ר ועדת הכספים הקודם משה גפני וסגן שר האוצר 

יצחק כהן ואנחנו לא מוכנים ששום דבר מההסכם הזה ישתנה. 
חברות הביטוח עשו יד עם הפיקוח והצליחו להשיג את שלהן 

בנושא ההוצאות. בהסכם הקודם סוכן יכול היה לקבל מחברת 
הביטוח הוצאות משרד וכדומה, על פי החוזר הנוכחי ההוצאות 

נכללות בעמלות. על כן, למנכ"לים של חברות הביטוח אני מוסר 
את המשפט הבא: אל יתהלל חוגר כמפתח".

ההנחיות החדשות קובעות כי אי אפשר יהיה לתגמל סוכני 
ביטוח באמצעות פרסים או מתנות, שעלולים לתמרץ סוכן 

לשווק מוצר שאינו מתאים ללקוח. כמו כן, עמלות לסוכנים לא 
יהיו תלויות בגובה דמי הניהול של המבוטחים. בנוסף, חלק 
מהותי מהתגמול המועבר לסוכן הביטוח יהיה עבור השירות 
שהוא יעניק ללקוח לאורך חיי המוצר. עוד נקבע כי במקרים 

שבהם נותק הקשר עם הלקוח או שהלקוח נפטר, יופסק תשלום 
העמלות.

הוראה נוספת אוסרת על חברה לשלם עמלות לשני סוכנים 
במקביל. מצב שכזה מתרחש כאשר חברה חותמת על שיתוף 
פעולה עם סוכן חדש, אך עדיין משלמת עמלות לסוכן הקודם. 

כפל העמלות עלול להשפיע על גובה דמי הניהול שמשלם 
הלקוח לגוף המוסדי. לכן נקבע כי עמלות בשל מוצר פנסיוני 

מסוים ישולמו לסוכן החדש בלבד. תחילתן של התקנות האלה 
ב-1 ביולי, 2015.

לדברי סלינגר, ״התקנות נותנות מענה לכשלים שגילינו בתחום 
ההפצה של מוצרי ביטוח וחיסכון. השינוי צפוי ליצור התאמה 
טובה יותר של המוצר ללקוח, לשפר עבורו את השירות ואף 

להפחית את דמי הניהול".
ממשרד האוצר נמסר כי "אגף שוק ההון סבור כי התערבות 

רגולטורית נדרשת במקרים שבהם קיימים כשלי שוק מבניים 
שגורמים לפגיעה בלקוח, כמו במקרה זה. אנו רואים חשיבות 

רבה בעידוד סוכני הביטוח להעניק שירות מקיף ומתמשך 
ללקוחותיהם".

חברות הביטוח שאליהן פנינו בהקשר להוראות המפקחת בנושא 
העמלות בחרו שלא להגיב.

המשך מעמוד 1

בעקבות פניות רבות של סוכנים חברי לשכה, הוחלט להקים 
צוות שיבחן את שקיפות העמלות ויסייע לסוכנים לחשב 

את העמלה שמגיעה להם מחברת הביטוח, על פי ההסכם 
הספציפי שנחתם בין הצדדים.

לדברי מ"מ נשיא הלשכה אורי צפריר, "באחרונה הגיעו 
אלינו פניות רבות של סוכנים בדבר אי בהירות וחוסר 

תקינות בחישוב העמלות בינם לבין חברות הביטוח, על פי 
ההסכם הספציפי שיש להם עם אותה חברה, 
והשבוע הוצפה הלשכה בטענות של סוכנים 

הפועלים במסגרת כלל ביטוח, על חיובים 
רטרואקטיביים של עמלותיהם מבלי יכולת 
לבדוק בכלל את נכונותם של אותם חיובים.

"בעקבות הפניות הרבות והגורפות 
וכלשכה המייצגת את סוכניה, הלשכה 

מצפה מחברות הביטוח לשקיפות 
מלאה בהתחשבנות בינן לבין 

הסוכנים הפועלים במסגרתם. לאור 
זאת, ומכיוון שההנהלה הנוכחית 

חרתה על דגלה את נושא 
השקיפות בין חברות הביטוח 

לסוכנים, החליטה הלשכה על הקמת צוות שייתן מענה 
לסוכנים בבדיקת עמלותיהם, על פי הסיכומים הפרטניים של 

כל אחד מהם, עם החברה שבמסגרתם הם פועלים. בשלב 
ראשון הכוונה היא לטפל בבדיקת עמלות הסוכנים בביטוחי 

חיים - מנהלים, פנסיה וריסקים, בריאות וסיעוד".
בראש הצוות יעמוד טוביה צוק, חבר הוועד המנהל של לשכת 

סוכני ביטוח ויו"ר צוות תגובות תקשורת. לדבריו, "קיבלנו 
פניות של חברים רבים שלא מסוגלים להבין על מה 

ואיך הם מקבלים עמלה. סקר שביעות הרצון 
ממרץ בהחלט מבטא את הפניות האלה. הוא 

לא תלוש מהמציאות. בסופו של דבר המטרה 
היא שנבחן את הנושא ונגבש המלצות מה צריך 

לעשות".
"כוונת הצוות היא לבדוק את שקיפות 

העמלות, את הדרך שלנו לסוכנים 
לבדוק את העמלות שמגיעות לנו, 

ולשם כך ניעזר גם בגופים שמתמחים 
בבדיקת עמלות. כרגע הצוות עדיין 

בבנייה. הלשכה תעדכן את הסוכנים 
בדרכי התקשרות ופנייה".

לשכת סוכני הביטוח תקים צוות
שיבדוק את שקיפות העמלות

טוביה צוק ואורי צפריר
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לאור הפרשנות השונה של תקנוני קרנות הפנסיה לנושא 
תשלום קצבת נכות לעמית הזכאי לקצבה נוספת ממקור 

אחר )תאונת עבודה וכדומה(, יצאה השבוע טיוטה המופנית 
לחברות המנהלות קרנות בנושא, תוך שהמטרה היא לייצר 
אחידות בין הקרנות לגבי קריטריונים, גובה הפיצוי וכדומה. 

יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני יובל ארנון ציין כי הלשכה 
מברכת על כך. "אחידות בין כל הקרנות היא דבר טוב מאוד 

עבור החוסכים".
בחוזר טיוטה שהוציאה המפקחת על הביטוח דורית סלינגר 

נכתב כי "קרן פנסיה חדשה משלמת לעמית הזכאי לכך 
קצבת נכות בקרות אירוע מזכה. מטרת קצבת הנכות 

היא לספק לעמית מקור הכנסה חלופי במקרה שבו כושר 
ההשתכרות שלו נפגע ביחס לכושרו טרם קרות האירוע 

המזכה.
"בתקנוני קרנות הפנסיה החדשות נקבעו כללים לעניין קיזוז 
קצבת נכות בשל קבלת קצבה ממקור חיצוני לקרן הפנסיה 
כדי שלא לתת לעמית שנהפך לנכה כפל פיצוי בשל אובדן 

הכנסתו. כללים אלה שונים בין קרן לקרן בעילות שבגינן 
יש לקזז את קצבת הנכות ובאופן הקיזוז. עם זאת, ההנחות 

שלפיהן מתומחרות עלויות הכיסוי הביטוחי בקרנות הפנסיה, 
שנקבעות על ידי הממונה על שוק ההון, ביטוח וחיסכון, זהות 

לכל הקרנות. מטרת חוזר זה היא לקבוע הוראות אחידות 
לעניין התקבולים שיש לקזז בגינם את קצבת הנכות בקרן 

פנסיה ולעניין אופן הקיזוז".
החוזר קובע כי בנוגע להגשת תביעה לקבלת קצבה ממקור 

אחר, חברה מנהלת תודיע לעמית שעליו להגיש תביעה 
לקבלת קצבה ממקור אחר, אם נודע לה שלעמית נכות 

שבגינה מגיעה לו קצבה ממקור אחר. בנוסף, תודיע החברה 
המנהלת לעמית על ההשלכות לעניין גובה קצבת הנכות 

מהקרן, אם העמית לא יגיש תביעה לקבלת קצבה ממקור 
אחר או אם לא יוגש ערעור על ההחלטה.

במקרה שבו עמית הזכאי לקצבת נכות לפי תקנון 
הקרן לא פנה בתביעה לתשלום קצבה ממקור אחר 
תוך 25 יום מהפניית החברה המנהלת, או לא הגיש 
ערעור על ההחלטה בעניין הזכאות לקצבה ממקור 

אחר, בלא שניתנה לו הסכמת החברה המנהלת 
לכך, תשולם לו קצבת נכות כאילו הוא זכאי לקצבה 

בסכום מרבי ממקור אחר.
לגבי קיזוז קצבת נכות ממקור אחר, קובע החוזר 

כי סכום קצבת הנכות שתשלם הקרן לעמית 
בקרן פנסיה הזכאי לקצבת נכות ולקצבה ממקור 

אחר, בשל אותו אירוע מזכה, יהיה הסכום הגבוה מבין שני 
אלה, ובלבד שסכום קצבת הנכות שתשלם הקרן לא יעלה על 

הקצבה שמגיעה לעמית לולא הוראות סעיף זה:
25% מההכנסה הקובעת כשהיא מוכפלת בשיעור הנכות.	 
 100% מההכנסה הקובעת כשהיא מוכפלת בשיעור הנכות 	 

בניכוי בסיס הקצבה לקיזוז.
עד לקבלת החלטה בתביעה לקבלת קצבה ממקור אחר 
או החלטה בערעור אם הוגש, תשלם הקרן לעמית קצבה 

המחושבת על פי 25% מההכנסה הקובעת כשהיא מוכפלת 
בשיעור הנכות. עם זאת, הקרן תאפשר לעמית שהגיש 

תביעה לקבלת קצבה ממקור אחר ועוד לא נתקבלה החלטה 
בתביעתו, לקבל מקדמה בסכום ההפרש שבין סכום קצבת 

נכות מלאה בקרן לבין סכום הקצבה למשך ששה חודשים או 
למשך שליש מתקופת הנכות שנקבעה בקרן, החל ממועד 

תחילת תשלום הקצבה בקרן, לפי התקופה הקצרה מבניהן. 
על החברה המנהלת להודיע לעמית שקיימת אפשרות כי 

המקדמה שתשולם לו תקוזז.
אם לאחר מתן ההחלטה בעניין הזכאות לקצבה ממקור אחר, 

סכום קצבת הנכות בחישוב של 100% מההכנסה עולה על 
סכום קצבת הנכות שחושב על פי 25%, תשלם הקרן בסכום 

חד-פעמי ובתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן 
את הפער שבין הסכומים האמורים עבור החודשים שבהם 

שולמה קצבת נכות, בניכוי המקדמה ככל ששולמה.
אם זכאי עמית לקצבה ממקור אחר, והסכום ששולם לעמית 

מהקרן בתקופת תשלום המקדמה עולה על סכום הקצבה 
שהיתה מגיעה לו מהקרן בשל אותה תקופה נוכח הזכאות 
לקצבה ממקור אחר, תגבה הקרן את המקדמה ששולמה 

לעמית ביתר בתוספת הפרשי הצמדה למדד המחירים לצרכן 
מקצבאות הנכות שמגיעות לו או באמצעות תשלום של 

העמית, לפי בחירתו. אם לאחר הגבייה נותר סכום כספי 
שלא הוחזר לקרן מתוך תשלומי המקדמה, יראו בסכום 

זה כהלוואה לעמית לפי תקנה 11 לתקנות תקנות 
הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( )כללי 

השקעה החלים על גופים מוסדיים(, התשע"ב-2012.
המפקחת קובעת כי הוראות חוזר זה יחולו על 
חברות מנהלות של קרנות הפנסיה החדשות 

וכי חברה מנהלת של קרן פנסיה חדשה תגיש 
לממונה תקנון עם השינויים הנדרשים בהתאם 
להוראות חוזר זה עד ל-30 באוקטובר 2014. 

תחילתן של הוראות חוזר זה ב-1 בינואר 
.2015

טיוטת חוזר מאחדת תקנוני קרנות הפנסיה בנושא 
תשלום קצבת נכות לעמית הזכאי לקצבה נוספת

חדש בלשכה
הסדר עם ויזה כאל לסליקת כרטיסי אשראי באמצעות 

אפליקציה ייעודית וקורא כרטיסים המתחבר 
לסמארטפונים ולטאבלטים.

ההצטרפות בתנאים מיוחדים לחברי לשכה.

להצטרפות יש להתקשר ל2501*
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בית המשפט העליון דחה השבוע את הערעורים ההדדיים על 
פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב בנוגע לעיזבונו 

של כדורגלן העבר אבי כהן, וקבע כי משפחת הכדורגלן, 
שנהרג בתאונת דרכים ב-2010, תקבל 530 אלף שקל 

מהמאגר לביטוח רכב.
ב-20 בדצמבר 2010 נפצע כהן באורח אנוש בתאונת דרכים, 

סמוך למתחם הבורסה ברמת גן. רכב מסחרי פגע בו בעת 
שרכב על קטנוע. הוא הובהל לבית החולים איכילוב, שם שכב 
ללא הכרה במשך תשעה ימים, עד שמת מפצעיו, והוא בן 54 

בלבד. הוא נטמן בבית העלמין מורשה ברמת השרון.
בתביעה שהוגשה על פי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים 

גוללו התובעים את סיפור חייו של המנוח, שהיה בעברו 
כדורגלן מצטיין, מהבולטים בשנות ה-70 וה-80 ומהראשונים 

שעברו לשחק באנגליה. המנוח שיחק בקבוצת ליברפול 
ב-1979 וזכה עמה באליפות. לאורך שנות ה-90 שימש 

המנוח כמאמן כדורגל בקבוצות שונות בליגת העל, וב-2005 
נבחר לכהן בתפקיד יו"ר ארגון שחקני הכדורגל בישראל, שבו 

כיהן עד לפטירתו.
המחלוקת המרכזית בין הצדדים נסבה על בסיס השכר, לפיו 
יש לחשב את הפסד השתכרותו של המנוח בשנים האבודות. 
משפחתו טענה כי המנוח היה גם יזם נדל"ן שעסק בפרויקט 

בנייה בגוש הגדול שבצפון תל אביב, וכי נתבקש פעמים רבות 
על ידי גורמים בעולם הכדורגל לעבוד כמאמן של קבוצות 
שונות או כמנהל של מחלקות הנוער של מועדון הכדורגל 

הפועל תל אביב. לאור זאת, נטען כי יש להעמיד את כושר 
השתכרותו של המנוח בשנים האבודות על שילוש השכר 

הממוצע במשק ולקבוע כי גיל הפרישה של המנוח יעמוד על 
.75

ואולם בית משפט המחוזי קבע בפסק דינו כי אין לראות 
את המנוח כיזם נדל"ן, מכיוון שערך באופן חד-פעמי עסקת 

קומבינציה, שבמסגרתה קיבל כמה דירות מגורים בגין החלק 
בקרקע שהיה בבעלותו. הדבר ארע ב-2009 ומאז לא עסק 

כהן בנדל"ן.
עוד קבע השופט אליהו בכר מבית המשפט המחוזי כי בעשר 
השנים האחרונות לחייו המנוח לא עסק כלל בתחום האימון, 
אלא פנה לאפיקים אחרים. כהן שימש בהתנדבות בתפקידו 

כיו"ר ארגון שחקני הכדורגל בישראל ושיעור השתכרותו 
החודשית היה נמוך ביותר, והתבטא למעשה בהחזר הוצאות 
ולא בשכר עבודה. באשר לטענה כי המנוח התעתד או שהיה 

בכוונתו לחזור ולעסוק באימון או בניהול בעולם הכדורגל, 
נקבע כי אין מקום להביא בחשבון "הרהורי הלב או רצונות 

שלא באו לכלל מימוש או להתחלת מימושם".
בית משפט המחוזי העמיד את בסיס שכרו של המנוח ערב 

התאונה ועד למועד פסק הדין על שכר מינימום. לעתיד, 
נפסק סכום גלובלי של 700 אלף שקל על פי השכר הממוצע 
במשק עד גיל 70, בתוספת סכום המשקף את אפשרותו של 

המנוח לשוב לעולם הכדורגל כמאמן/ מנהל. בית המשפט ציין 
בפסק דינו כי אילו היה מחשב את הפסדי ההשתכרות של 
המנוח רק על פי השכר הממוצע במשק, הרי שהסכום בגין 

הפסדי השנים האבודות היה עומד על 522 אלף שקל בלבד.
בסופו של דבר קבע בית המשפט את נזקי העיזבון בסכום של 
כ-982 אלף שקל. מסכום זה הופחתו תגמולי המוסד לביטוח 

לאומי בסך כ-452 אלף שקל.
על פסק דינו של השופט בכר הוגשו שני ערעורים: הערעור 

של העיזבון התמקד בעיקר בטענה כי בית המשפט לא הביא 

בחשבון את פוטנציאל ההשתכרות של המנוח, כמי שהיה 
כדורגלן עבר מפואר וכמי שהוכיח כישורים ויזמות נדל"ן. 
מנגד, המבטחת התמקדה אף היא באובדן השכר בשנים 

האבודות, בטענה שלא היה כל בסיס להכפיל, ואף לשלש, 
את שכרו של המנוח, לעומת שכרו בפועל בעשר השנים 

האחרונות.
בדחיית שני הערעורים כתב השופט יצחק עמית כי "לא ניתן 

היה להסתמך על העדויות שהובאו בפניו כראיה לתוכניות 
מגובשות של המנוח לחזור ולעסוק בעתיד באימון או 

בניהול קבוצות כדורגל. המנוח פרש מאימון כדורגל עוד 
בסוף שנות ה-90, ולמעשה, לא עבד ולא השתכר בעשר 

השנים האחרונות בחייו. לא סגי בהנחות ובספקולציות לגבי 
אפשרויות התעסוקה שעמדו בפני המנוח, שהעדיף משך 
כעשר שנים להתמקד בכהונתו ההתנדבותית כיו"ר איגוד 

שחקני הכדורגל.
"גם העובדה שהמנוח גילה כישורים שונים בתחום הנדל"ן 

לגבי קרקע פרטית שלו, אינה יכולה להיות מובאת בחשבון, 
באשר מדובר בעסקה חד-פעמית הנוגעת למקרקעין של 
המנוח, ושהסתיימה עוד ב-2009. לאור זאת, לא אכחד כי 

חישוב אובדן ההשתכרות של המנוח בשנים האבודות נעשה 
ביד רחבה על ידי בית משפט קמא, שהביא בחשבון את 

פוטנציאל ההשתכרות של המנוח. ברם, ובהתחשב גם בגובה 
הסכום שנותר בידי העיזבון אין בכך כדי להצדיק התערבות 

של ערכאת הערעור כפי שנטען על ידי המבטחת בערעורה".
השופטים יורם דנציגר וצבי זילברטל הסכימו עם עמית. את 
משפחת כהן ייצגו עוה"ד משה קפלנסקי ורמי זך, שהעדיפו 

שלא להגיב על דחיית הערעור.

ביהמ"ש דחה את ערעור עיזבון אבי כהן: המשפחה 
לא תפוצה בהתאם לפוטנציאל ההשתכרות שלו

אבי כהן במדי ליברפול

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%AA%D7%90%D7%95%D7%A0%D7%AA_%D7%93%D7%A8%D7%9B%D7%99%D7%9D
http://he.wikipedia.org/wiki/2010
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%92%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%9E%D7%AA%D7%97%D7%9D_%D7%94%D7%91%D7%95%D7%A8%D7%A1%D7%94
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%94%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96_%D7%94%D7%A8%D7%A4%D7%95%D7%90%D7%99_%D7%AA%22%D7%90_%D7%A2%22%D7%A9_%D7%A1%D7%95%D7%A8%D7%90%D7%A1%D7%A7%D7%99
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%95%D7%A2
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A8%D7%9E%D7%AA_%D7%94%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%9F
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%99%D7%AA_%D7%A2%D7%9C%D7%9E%D7%99%D7%9F
http://www.news1.co.il/TagsSearchResults.aspx?TagID=2821
http://www.news1.co.il/TagsSearchResults.aspx?TagID=1698
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בתחילת אוגוסט פורסם ברשומות חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני 
בין בני זוג שנפרדו, שייכנס לתוקף שישה חודשים מיום פרסומו, 

בפברואר 2015.
מטרתו של החוק היא להתמודד עם הבעיה הקיימת של היעדר 

אפשרות מעשית לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שהתגרשו, 
הואיל ולפי המצב החוקי הקיים, מי שמושך את כספי הפנסיה 
לפני המועד הקבוע לכך בחוק, משלם מס על הסכום הצבור 

כולו בשיעור של 35% לפחות, גם אם הוא נאלץ לעשות כן בעל 
כורחו, אגב הליך גירושים, שבמסגרתו מחלקים ביניהם בני-הזוג 

המתגרשים את רכושם, הכולל את זכויות הפנסיה שלהם.
לצורך יישום חלוקת זכויות הפנסיה, בהתאם לחוק החדש, יש 
להגיש בקשה לרישום פרטי פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני: 

"בן זוג לשעבר שניתן לגביו פסק דין לחלוקת חיסכון פנסיוני 
ומתקיימים לגבי פסק הדין התנאים כמפורט להלן, לפי העניין, 
רשאי להגיש לגוף המשלם בקשה לרשום ברישומיו את פרטי 

פסק הדין..."
לאחר הגשת הבקשה ורישום ההערה, יחולו "הוראות לעניין 

חלוקה של חיסכון פנסיוני באמצעות צבירת כספים". במקרה של 
גירושין, יוצר החוק חלוקה של זכויות הפנסיה, באופן שיותיר בידי 
כל אחד מבני הזוג, בהתקיים התנאים הקבועים בחוק, תיק פנסיה 

עצמאי ישירות מול הקרן בכך שהוא מאפשר לבני זוג גרושים 
ליהנות מחלקם בכספים שנצברו בקופות הפנסיה והגמל של בן 

או בת הזוג שממנו נפרדו, בפטור מלא ממס, עד לתקרה הקבועה 
)בעלי סכום צבור הגבוה מתקרה זו, ייהנו משיעור מס מופחת(.

על פי קוד ההתנהלות החדש של קבוצת הביטוח מגדל, 
פוטרת החברה את בעלי כלי הרכב, בשווי פחות מ-250 אלף 

שקל, מחובת התקנת קודן. במגדל נוכחו לדעת שהתקנת קודן 
אולי מבזבזת כסף, מכערת את הדאש-בורד ומעצבנת, אבל 

בעיקר – לא באמת נדרשת במכוניות שערכן נמוך מ-250 אלף 
שקל. מאחר שאלו הם הרוב המכריע של כלי הרכב הנרכשים 

בישראל, החליטו במגדל לפטור אותם מהקודן.
מהחברה נמסר כי "זה ידוע שאחת הפרות החולבות 

האפקטיביות יותר במשק הישראלי הוא הנהג הישראלי. 
ליתר דיוק – כל אחד מאיתנו שהוא בעל רכב. לא רק שאנחנו 

נאלצים לשלם מסי עתק על התענוג, אלא שלפחות ארבע 
פעמים ביום אנחנו גם מוצאים את עצמנו חוזרים ונאלצים 

לבצע פעולות מיותרות בלי הצדקה אמיתית לכך. למה? ככה".
על פי נתוני איגוד יבואני הרכב, בישראל נמכרות כ-200 אלף 

מכוניות חדשות בשנה, בממוצע. המחיר הממוצע שמשלם 
הנהג הישראלי על התקנת קודן עומדת על כ-400 שקל. 

חישוב פשוט מעלה כי עם ישראל מבזבז על הזכות להתעצבן 
כל פעם מחדש שמקש זה או אחר לא נלחץ כראוי, או שסתם 
נשמט מאיתנו הרצף הנכון, סכום אדיר של כ-80 מיליון שקל 

בשנה.
אריאל מונין, יו"ר הועדה לביטוח כללי בלשכת סוכני ביטוח 

מסר בתגובה: ״אנחנו מברכים כל חברת ביטוח שבאה להקל 
בכל תהליך לחיתום עם המבוטחים, ושמחים על המהלך 

שביצעה מגדל, לביטול הקודנים״.

נחקק חוק שיפתור את בעיית חלוקת 
החיסכון הפנסיוני בין בני זוג שהתגרשו

מגדל קובעת קוד חדש לביטוח הרכב: 
ביטוח בלי קודן

הכה את המומחה
מתי אפשר למשוך כספים של קופת גמל שאלה: 

אפשר לחלק את מועד הפקדת תשובה: עצמאית?
הכספים לשלוש תקופות:

עד 31.12.2005 – אפשר למשוך את הכספים בצורה הונית 
לאחר 15 שנות ותק.

מינואר 2006 – 31.12.2007 – אפשר למשוך את הכספים 
בצורה הונית רק בגיל פרישה.

מינואר 2008 ואילך – אפשר למשוך את הכספים בצורת 
קצבה בגיל פרישה.

מדור שאלות ותשובות בנושאים פיננסים.
השיב: ארז גוטמן, יו"ר תת ועדה לפיננסים בלשכת 

סוכני ביטוח

מפגש צהרים של מחוז חיפה והצפון והרמת כוסית לחג 
יתקיים ביום שני ה-22/9/14, בין השעות 14:00-17:00, 
ב"ימה", בית אירועים על הים )מתחת למלון לאונרדו(, 

חוף הים חיפה, בהשתתפות חברות הביטוח איילון, הראל, 
הפניקס, מנורה מבטחים, ביטוח חקלאי וכלל

יום עיון של מחוז השפלה והרמת כוסית לחג
יתקיים ביום שני ה-22/9/14, בין השעות 17:30-21:30, 

במסעדת להבות ברחוב לישנסקי 20 ראשון לציון
inhouse-בשיתוף קבוצת רימונים ו



* עפ"י חוק חלק מדמי ההשתתפות מחויב במע"מ ומחושב עפ"י 500 ש"ח לאדם * באם יחול באילת מע"מ יתווסף המע"מ למחירים הנ"ל.

תוכנית השתתפות
 דן אילת רויאל ביץ'דמי השתתפות במלונות: 

 הרודס פאלאס 
 הילטון 
מלכת שבא

 המלך שלמה רויאל גארדן

&1,992&1,867&1,692&1,500&1,450תוכנית א' משתתף בחדר זוגי (עם משתתף נוסף)

&3,182&2,959&2,649&2,300&2,210תוכנית ב' משתתף בחדר יחיד

&3,983&3,733&3,384&3,001&2,901תוכנית ג' זוג (משתתף ובן/בת זוג)

עלות טיסות
& 420 נתב"ג – אילת – נתב"ג 

& 500 שדה דב – אילת – שדה דב 

& 696 חיפה – אילת – חיפה 

* מחיר הטיסה הוא הלוך ושוב ליחיד. 
מודגש כי יתכנו שינויים בטיסות עקב מזג אויר או סגירת נתיבי טיסה שאינן תלויות בנו.

עלות נסיעה באוטובוס
& 160 חיפה - תל אביב - באר שבע - אילת 

* מחיר הנסיעה הוא הלוך ושוב ליחיד

10-13 בנובמבר 2014
העלות לעובדי משרד הסוכן בתוספת 15% ממחיר חבר לשכה

דמי השתתפות לחברי הלשכה
הכינוס ה-28

ברגע האמת, סוכן ביטוח.2014

כמסורת כל השנים, גם השנה אנו מצפים להשתתפות רבה של חברי הלשכה, 
ונציגי ענף הביטוח בכינוס מקצועי חשוב זה. 

לרשות משתתפי הכינוס יעמדו המלונות הבאים: 
• דן אילת • רויאל ביץ‘ • הרודס פאלאס • הילטון מלכת שבא • רויאל גארדן • המלך שלמה

האירוח יכלול:
ארבעה ימים ושלושה לילות, על בסיס חצי פנסיון.

מופעי בידור מרכזיים וטכס פתיחה חגיגי עם מופע מרכזי, וקוקטייל בידור מידי ערב 
בבתי המלון, קפה ושתיה קלה בזמן הפסקת ההרצאות, וארוחת צהריים קלה 

בימים ג‘, ד‘, ה‘. 

  .חברים המעוניינים בארוחת ערב גלאט כשר, יציינו זאת בהרשמה

ההרצאות תתקיימנה במלון ”דן אילת“. יש לבחור את המלון הרצוי ולמלא את הטופס 
האינטרנטי בדייקנות על בסיס כל הקודם זוכה. 

ההרשמה לכינוס היא לכל תקופת הכינוס, אין הרשמה לימים בודדים. 

תכנית לבני בנות הזוג
ביום שלישי ורביעי תיערך תכנית מיוחדת לבני בנות הזוג במלון דן אילת באולם תרשיש. 

טיסות 
נערכו הסדרי טיסות המפורטים בטופס ההרשמה האינטרנטי. המחירים המיוחדים 

לטיסות תקפים אך ורק לגבי הטיסות המוצעות בטופס ההרשמה. טיסות חריגות יחויבו 
בתשלום נוסף. 

ניתן להזמין טיסות באופן עצמאי ישירות בחברות התעופה.
לאחר אישור הטיסות לא יתאפשרו שינויים.

הטיסות תתקיימנה כמפורט: 
  נתב“ג - אילת - נתב“ג
  שדה דב - אילת - שדה דב
   חיפה - אילת - חיפה

תערוכת מציגים 
תתקיים במשך כל ימי הכינוס במלון ”דן אילת“, שעות הפתיחה 10:00-16:00.

פעילות בשעות הפנאי 
HAPPY HOUR אחה“צ בשעות 17:00-18:30. 

סדרי ההרשמה (ההרשמה רק באמצעות האינטרנט) 
ההרשמה תעשה ע“י חברת ”כנפי משק תור בע“מ“ באמצעות טופס ההרשמה 

האינטרנטי ובהתאם להנחיות המופיעות בו. את ההרשמה והתשלום יש לשלוח לחברת 
”כנפי משק תור בע“מ“, לכתובת:

רח‘ מיטב 11, תל-אביב 67898 טל: 03-5656212, פקס: 03-5656090  

 www.insurance.org.il :ניתן להרשם באתר האינטרנט בכתובת
  ההרשמה לכינוס מיועדת לחברי לשכה ששילמו את דמי החבר, לעובדים הבכירים

במשרדיהם ולעובדי חברות הביטוח. 
  .ההרשמה לכינוס רק עפ“י התוכניות הרשומות
  .ההרשמה נפרדת לכל חבר
  שיבוץ המשתתפים המזמינים חדר משותף יהיה באחריות המשתתפים, החברה תסייע

למצוא חברים המעוניינים לחלוק חדר. 
  .ללא שותף יחוייב הנרשם בהפרש חדר יחיד
  .הרישום בבתי המלון יהיה על בסיס מועד ההרשמה והתשלום לכינוס. כל הקודם זוכה
  הרשמת עובד שכיר אצל חבר לשכה בתוספת תשלום של 15% מעלות חבר לשכה עם

הצגת תלוש שכר עובד. 
  .החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההרשמה בכל עת
 - חברים המעוניינים להגיע לכנס באוטובוס במסלול חיפה, תל אביב, באר שבע, אילת

יציינו זאת בטופס ההרשמה.

עלות ההרשמה לאחר 31.10.14 
לנוכח מחויבותנו לבתי המלון לצורך שמירת חדרים, אנו נאלצים לחייב כל חבר הנרשם 

לאחר ה- 31.10.14 בתוספת של 150 ₪, ולכן רצוי להזדרז ולהירשם.  

אפשרויות התשלום 
את התשלום יש לרשום לפקודת ”כנפי משק תור בע“מ“.

ניתן לשלם באחת הדרכים הבאות:  
במזומן א. 
בהמחאה: ב- 2 תשלומים שווים לתאריכים 1.10.2014, 1.11.2014. ב. 
באמצעות כרטיסי אשראי: ויזה, דיינרס, ישראכרט, אמריקן אקספרס (וב- 3-1 ג. 

תשלומים שווים ללא ריבית), הגבייה תעשה ביום ביצוע ההזמנה. 
באמצעות כרטיסי אשראי ללא הגבלה במספר תשלומים נושאי ריבית, בכפוף ד. 

לתקנות חברת האשראי. 

הכינוס ה-28

אלמנטר 2014
הכנס השנתי של הסוכנים האלמנטרים

חברי לשכת סוכני ביטוח בישראל

הננו מתכבדים להודיעכם כי 

כינוס אלמנטר 2014 של הסוכנים האלמנטרים 
חברי לשכת סוכני ביטוח בישראל יתקיים השנה 

באילת בימים ב‘-ה‘, 10-13 בנובמבר 2014.

ליסו"ב בע"מ מיסודה של לשכת סוכני ביטוח בישראל 
המסגר, 18 ת.ד. 57696 תל אביב 61576

בברכת כינוס מהנה ופורה!

הכינוס ה-28

ברגע האמת, סוכן ביטוח.2014
10-13 בנובמבר 2014, אילת

* עפ"י חוק חלק מדמי ההשתתפות מחויב במע"מ ומחושב עפ"י 500 ש"ח לאדם * באם יחול באילת מע"מ יתווסף המע"מ למחירים הנ"ל.

תוכנית השתתפות
 דן אילת רויאל ביץ'דמי השתתפות במלונות: 

 הרודס פאלאס 
 הילטון 
מלכת שבא

 המלך שלמה רויאל גארדן

&1,992&1,867&1,692&1,500&1,450תוכנית א' משתתף בחדר זוגי (עם משתתף נוסף)

&3,182&2,959&2,649&2,300&2,210תוכנית ב' משתתף בחדר יחיד

&3,983&3,733&3,384&3,001&2,901תוכנית ג' זוג (משתתף ובן/בת זוג)

עלות טיסות
& 420 נתב"ג – אילת – נתב"ג 

& 500 שדה דב – אילת – שדה דב 

& 696 חיפה – אילת – חיפה 

* מחיר הטיסה הוא הלוך ושוב ליחיד. 
מודגש כי יתכנו שינויים בטיסות עקב מזג אויר או סגירת נתיבי טיסה שאינן תלויות בנו.

עלות נסיעה באוטובוס
& 160 חיפה - תל אביב - באר שבע - אילת 

* מחיר הנסיעה הוא הלוך ושוב ליחיד

10-13 בנובמבר 2014
העלות לעובדי משרד הסוכן בתוספת 15% ממחיר חבר לשכה

דמי השתתפות לחברי הלשכה
הכינוס ה-28

ברגע האמת, סוכן ביטוח.2014

כמסורת כל השנים, גם השנה אנו מצפים להשתתפות רבה של חברי הלשכה, 
ונציגי ענף הביטוח בכינוס מקצועי חשוב זה. 

לרשות משתתפי הכינוס יעמדו המלונות הבאים: 
• דן אילת • רויאל ביץ‘ • הרודס פאלאס • הילטון מלכת שבא • רויאל גארדן • המלך שלמה

האירוח יכלול:
ארבעה ימים ושלושה לילות, על בסיס חצי פנסיון.

מופעי בידור מרכזיים וטכס פתיחה חגיגי עם מופע מרכזי, וקוקטייל בידור מידי ערב 
בבתי המלון, קפה ושתיה קלה בזמן הפסקת ההרצאות, וארוחת צהריים קלה 

בימים ג‘, ד‘, ה‘. 

  .חברים המעוניינים בארוחת ערב גלאט כשר, יציינו זאת בהרשמה

ההרצאות תתקיימנה במלון ”דן אילת“. יש לבחור את המלון הרצוי ולמלא את הטופס 
האינטרנטי בדייקנות על בסיס כל הקודם זוכה. 

ההרשמה לכינוס היא לכל תקופת הכינוס, אין הרשמה לימים בודדים. 

תכנית לבני בנות הזוג
ביום שלישי ורביעי תיערך תכנית מיוחדת לבני בנות הזוג במלון דן אילת באולם תרשיש. 

טיסות 
נערכו הסדרי טיסות המפורטים בטופס ההרשמה האינטרנטי. המחירים המיוחדים 

לטיסות תקפים אך ורק לגבי הטיסות המוצעות בטופס ההרשמה. טיסות חריגות יחויבו 
בתשלום נוסף. 

ניתן להזמין טיסות באופן עצמאי ישירות בחברות התעופה.
לאחר אישור הטיסות לא יתאפשרו שינויים.

הטיסות תתקיימנה כמפורט: 
  נתב“ג - אילת - נתב“ג
  שדה דב - אילת - שדה דב
   חיפה - אילת - חיפה

תערוכת מציגים 
תתקיים במשך כל ימי הכינוס במלון ”דן אילת“, שעות הפתיחה 10:00-16:00.

פעילות בשעות הפנאי 
HAPPY HOUR אחה“צ בשעות 17:00-18:30. 

סדרי ההרשמה (ההרשמה רק באמצעות האינטרנט) 
ההרשמה תעשה ע“י חברת ”כנפי משק תור בע“מ“ באמצעות טופס ההרשמה 

האינטרנטי ובהתאם להנחיות המופיעות בו. את ההרשמה והתשלום יש לשלוח לחברת 
”כנפי משק תור בע“מ“, לכתובת:

רח‘ מיטב 11, תל-אביב 67898 טל: 03-5656212, פקס: 03-5656090  

 www.insurance.org.il :ניתן להרשם באתר האינטרנט בכתובת
  ההרשמה לכינוס מיועדת לחברי לשכה ששילמו את דמי החבר, לעובדים הבכירים

במשרדיהם ולעובדי חברות הביטוח. 
  .ההרשמה לכינוס רק עפ“י התוכניות הרשומות
  .ההרשמה נפרדת לכל חבר
  שיבוץ המשתתפים המזמינים חדר משותף יהיה באחריות המשתתפים, החברה תסייע

למצוא חברים המעוניינים לחלוק חדר. 
  .ללא שותף יחוייב הנרשם בהפרש חדר יחיד
  .הרישום בבתי המלון יהיה על בסיס מועד ההרשמה והתשלום לכינוס. כל הקודם זוכה
  הרשמת עובד שכיר אצל חבר לשכה בתוספת תשלום של 15% מעלות חבר לשכה עם

הצגת תלוש שכר עובד. 
  .החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההרשמה בכל עת
 - חברים המעוניינים להגיע לכנס באוטובוס במסלול חיפה, תל אביב, באר שבע, אילת

יציינו זאת בטופס ההרשמה.

עלות ההרשמה לאחר 31.10.14 
לנוכח מחויבותנו לבתי המלון לצורך שמירת חדרים, אנו נאלצים לחייב כל חבר הנרשם 

לאחר ה- 31.10.14 בתוספת של 150 ₪, ולכן רצוי להזדרז ולהירשם.  

אפשרויות התשלום 
את התשלום יש לרשום לפקודת ”כנפי משק תור בע“מ“.

ניתן לשלם באחת הדרכים הבאות:  
במזומן א. 
בהמחאה: ב- 2 תשלומים שווים לתאריכים 1.10.2014, 1.11.2014. ב. 
באמצעות כרטיסי אשראי: ויזה, דיינרס, ישראכרט, אמריקן אקספרס (וב- 3-1 ג. 

תשלומים שווים ללא ריבית), הגבייה תעשה ביום ביצוע ההזמנה. 
באמצעות כרטיסי אשראי ללא הגבלה במספר תשלומים נושאי ריבית, בכפוף ד. 

לתקנות חברת האשראי. 

הכינוס ה-28

אלמנטר 2014
הכנס השנתי של הסוכנים האלמנטרים

חברי לשכת סוכני ביטוח בישראל

הננו מתכבדים להודיעכם כי 

כינוס אלמנטר 2014 של הסוכנים האלמנטרים 
חברי לשכת סוכני ביטוח בישראל יתקיים השנה 

באילת בימים ב‘-ה‘, 10-13 בנובמבר 2014.

ליסו"ב בע"מ מיסודה של לשכת סוכני ביטוח בישראל 
המסגר, 18 ת.ד. 57696 תל אביב 61576

בברכת כינוס מהנה ופורה!

הכינוס ה-28

ברגע האמת, סוכן ביטוח.2014
10-13 בנובמבר 2014, אילת

* עפ"י חוק חלק מדמי ההשתתפות מחויב במע"מ ומחושב עפ"י 500 ש"ח לאדם * באם יחול באילת מע"מ יתווסף המע"מ למחירים הנ"ל.

תוכנית השתתפות
 דן אילת רויאל ביץ'דמי השתתפות במלונות: 

 הרודס פאלאס 
 הילטון 
מלכת שבא

 המלך שלמה רויאל גארדן

&1,992&1,867&1,692&1,500&1,450תוכנית א' משתתף בחדר זוגי (עם משתתף נוסף)

&3,182&2,959&2,649&2,300&2,210תוכנית ב' משתתף בחדר יחיד

&3,983&3,733&3,384&3,001&2,901תוכנית ג' זוג (משתתף ובן/בת זוג)

עלות טיסות
& 420 נתב"ג – אילת – נתב"ג 

& 500 שדה דב – אילת – שדה דב 

& 696 חיפה – אילת – חיפה 

* מחיר הטיסה הוא הלוך ושוב ליחיד. 
מודגש כי יתכנו שינויים בטיסות עקב מזג אויר או סגירת נתיבי טיסה שאינן תלויות בנו.

עלות נסיעה באוטובוס
& 160 חיפה - תל אביב - באר שבע - אילת 

* מחיר הנסיעה הוא הלוך ושוב ליחיד

10-13 בנובמבר 2014
העלות לעובדי משרד הסוכן בתוספת 15% ממחיר חבר לשכה

דמי השתתפות לחברי הלשכה
הכינוס ה-28

ברגע האמת, סוכן ביטוח.2014

כמסורת כל השנים, גם השנה אנו מצפים להשתתפות רבה של חברי הלשכה, 
ונציגי ענף הביטוח בכינוס מקצועי חשוב זה. 

לרשות משתתפי הכינוס יעמדו המלונות הבאים: 
• דן אילת • רויאל ביץ‘ • הרודס פאלאס • הילטון מלכת שבא • רויאל גארדן • המלך שלמה

האירוח יכלול:
ארבעה ימים ושלושה לילות, על בסיס חצי פנסיון.

מופעי בידור מרכזיים וטכס פתיחה חגיגי עם מופע מרכזי, וקוקטייל בידור מידי ערב 
בבתי המלון, קפה ושתיה קלה בזמן הפסקת ההרצאות, וארוחת צהריים קלה 

בימים ג‘, ד‘, ה‘. 

  .חברים המעוניינים בארוחת ערב גלאט כשר, יציינו זאת בהרשמה

ההרצאות תתקיימנה במלון ”דן אילת“. יש לבחור את המלון הרצוי ולמלא את הטופס 
האינטרנטי בדייקנות על בסיס כל הקודם זוכה. 

ההרשמה לכינוס היא לכל תקופת הכינוס, אין הרשמה לימים בודדים. 

תכנית לבני בנות הזוג
ביום שלישי ורביעי תיערך תכנית מיוחדת לבני בנות הזוג במלון דן אילת באולם תרשיש. 

טיסות 
נערכו הסדרי טיסות המפורטים בטופס ההרשמה האינטרנטי. המחירים המיוחדים 

לטיסות תקפים אך ורק לגבי הטיסות המוצעות בטופס ההרשמה. טיסות חריגות יחויבו 
בתשלום נוסף. 

ניתן להזמין טיסות באופן עצמאי ישירות בחברות התעופה.
לאחר אישור הטיסות לא יתאפשרו שינויים.

הטיסות תתקיימנה כמפורט: 
  נתב“ג - אילת - נתב“ג
  שדה דב - אילת - שדה דב
   חיפה - אילת - חיפה

תערוכת מציגים 
תתקיים במשך כל ימי הכינוס במלון ”דן אילת“, שעות הפתיחה 10:00-16:00.

פעילות בשעות הפנאי 
HAPPY HOUR אחה“צ בשעות 17:00-18:30. 

סדרי ההרשמה (ההרשמה רק באמצעות האינטרנט) 
ההרשמה תעשה ע“י חברת ”כנפי משק תור בע“מ“ באמצעות טופס ההרשמה 

האינטרנטי ובהתאם להנחיות המופיעות בו. את ההרשמה והתשלום יש לשלוח לחברת 
”כנפי משק תור בע“מ“, לכתובת:

רח‘ מיטב 11, תל-אביב 67898 טל: 03-5656212, פקס: 03-5656090  

 www.insurance.org.il :ניתן להרשם באתר האינטרנט בכתובת
  ההרשמה לכינוס מיועדת לחברי לשכה ששילמו את דמי החבר, לעובדים הבכירים

במשרדיהם ולעובדי חברות הביטוח. 
  .ההרשמה לכינוס רק עפ“י התוכניות הרשומות
  .ההרשמה נפרדת לכל חבר
  שיבוץ המשתתפים המזמינים חדר משותף יהיה באחריות המשתתפים, החברה תסייע

למצוא חברים המעוניינים לחלוק חדר. 
  .ללא שותף יחוייב הנרשם בהפרש חדר יחיד
  .הרישום בבתי המלון יהיה על בסיס מועד ההרשמה והתשלום לכינוס. כל הקודם זוכה
  הרשמת עובד שכיר אצל חבר לשכה בתוספת תשלום של 15% מעלות חבר לשכה עם

הצגת תלוש שכר עובד. 
  .החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההרשמה בכל עת
 - חברים המעוניינים להגיע לכנס באוטובוס במסלול חיפה, תל אביב, באר שבע, אילת

יציינו זאת בטופס ההרשמה.

עלות ההרשמה לאחר 31.10.14 
לנוכח מחויבותנו לבתי המלון לצורך שמירת חדרים, אנו נאלצים לחייב כל חבר הנרשם 

לאחר ה- 31.10.14 בתוספת של 150 ₪, ולכן רצוי להזדרז ולהירשם.  

אפשרויות התשלום 
את התשלום יש לרשום לפקודת ”כנפי משק תור בע“מ“.

ניתן לשלם באחת הדרכים הבאות:  
במזומן א. 
בהמחאה: ב- 2 תשלומים שווים לתאריכים 1.10.2014, 1.11.2014. ב. 
באמצעות כרטיסי אשראי: ויזה, דיינרס, ישראכרט, אמריקן אקספרס (וב- 3-1 ג. 

תשלומים שווים ללא ריבית), הגבייה תעשה ביום ביצוע ההזמנה. 
באמצעות כרטיסי אשראי ללא הגבלה במספר תשלומים נושאי ריבית, בכפוף ד. 

לתקנות חברת האשראי. 

הכינוס ה-28

אלמנטר 2014
הכנס השנתי של הסוכנים האלמנטרים

חברי לשכת סוכני ביטוח בישראל

הננו מתכבדים להודיעכם כי 

כינוס אלמנטר 2014 של הסוכנים האלמנטרים 
חברי לשכת סוכני ביטוח בישראל יתקיים השנה 

באילת בימים ב‘-ה‘, 10-13 בנובמבר 2014.

ליסו"ב בע"מ מיסודה של לשכת סוכני ביטוח בישראל 
המסגר, 18 ת.ד. 57696 תל אביב 61576

בברכת כינוס מהנה ופורה!

הכינוס ה-28

ברגע האמת, סוכן ביטוח.2014
10-13 בנובמבר 2014, אילת

* עפ"י חוק חלק מדמי ההשתתפות מחויב במע"מ ומחושב עפ"י 500 ש"ח לאדם * באם יחול באילת מע"מ יתווסף המע"מ למחירים הנ"ל.

תוכנית השתתפות
 דן אילת רויאל ביץ'דמי השתתפות במלונות: 

 הרודס פאלאס 
 הילטון 
מלכת שבא

 המלך שלמה רויאל גארדן

&1,992&1,867&1,692&1,500&1,450תוכנית א' משתתף בחדר זוגי (עם משתתף נוסף)

&3,182&2,959&2,649&2,300&2,210תוכנית ב' משתתף בחדר יחיד

&3,983&3,733&3,384&3,001&2,901תוכנית ג' זוג (משתתף ובן/בת זוג)

עלות טיסות
& 420 נתב"ג – אילת – נתב"ג 

& 500 שדה דב – אילת – שדה דב 

& 696 חיפה – אילת – חיפה 

* מחיר הטיסה הוא הלוך ושוב ליחיד. 
מודגש כי יתכנו שינויים בטיסות עקב מזג אויר או סגירת נתיבי טיסה שאינן תלויות בנו.

עלות נסיעה באוטובוס
& 160 חיפה - תל אביב - באר שבע - אילת 

* מחיר הנסיעה הוא הלוך ושוב ליחיד

10-13 בנובמבר 2014
העלות לעובדי משרד הסוכן בתוספת 15% ממחיר חבר לשכה

דמי השתתפות לחברי הלשכה
הכינוס ה-28

ברגע האמת, סוכן ביטוח.2014

כמסורת כל השנים, גם השנה אנו מצפים להשתתפות רבה של חברי הלשכה, 
ונציגי ענף הביטוח בכינוס מקצועי חשוב זה. 

לרשות משתתפי הכינוס יעמדו המלונות הבאים: 
• דן אילת • רויאל ביץ‘ • הרודס פאלאס • הילטון מלכת שבא • רויאל גארדן • המלך שלמה

האירוח יכלול:
ארבעה ימים ושלושה לילות, על בסיס חצי פנסיון.

מופעי בידור מרכזיים וטכס פתיחה חגיגי עם מופע מרכזי, וקוקטייל בידור מידי ערב 
בבתי המלון, קפה ושתיה קלה בזמן הפסקת ההרצאות, וארוחת צהריים קלה 

בימים ג‘, ד‘, ה‘. 

  .חברים המעוניינים בארוחת ערב גלאט כשר, יציינו זאת בהרשמה

ההרצאות תתקיימנה במלון ”דן אילת“. יש לבחור את המלון הרצוי ולמלא את הטופס 
האינטרנטי בדייקנות על בסיס כל הקודם זוכה. 

ההרשמה לכינוס היא לכל תקופת הכינוס, אין הרשמה לימים בודדים. 

תכנית לבני בנות הזוג
ביום שלישי ורביעי תיערך תכנית מיוחדת לבני בנות הזוג במלון דן אילת באולם תרשיש. 

טיסות 
נערכו הסדרי טיסות המפורטים בטופס ההרשמה האינטרנטי. המחירים המיוחדים 

לטיסות תקפים אך ורק לגבי הטיסות המוצעות בטופס ההרשמה. טיסות חריגות יחויבו 
בתשלום נוסף. 

ניתן להזמין טיסות באופן עצמאי ישירות בחברות התעופה.
לאחר אישור הטיסות לא יתאפשרו שינויים.

הטיסות תתקיימנה כמפורט: 
  נתב“ג - אילת - נתב“ג
  שדה דב - אילת - שדה דב
   חיפה - אילת - חיפה

תערוכת מציגים 
תתקיים במשך כל ימי הכינוס במלון ”דן אילת“, שעות הפתיחה 10:00-16:00.

פעילות בשעות הפנאי 
HAPPY HOUR אחה“צ בשעות 17:00-18:30. 

סדרי ההרשמה (ההרשמה רק באמצעות האינטרנט) 
ההרשמה תעשה ע“י חברת ”כנפי משק תור בע“מ“ באמצעות טופס ההרשמה 

האינטרנטי ובהתאם להנחיות המופיעות בו. את ההרשמה והתשלום יש לשלוח לחברת 
”כנפי משק תור בע“מ“, לכתובת:

רח‘ מיטב 11, תל-אביב 67898 טל: 03-5656212, פקס: 03-5656090  

 www.insurance.org.il :ניתן להרשם באתר האינטרנט בכתובת
  ההרשמה לכינוס מיועדת לחברי לשכה ששילמו את דמי החבר, לעובדים הבכירים

במשרדיהם ולעובדי חברות הביטוח. 
  .ההרשמה לכינוס רק עפ“י התוכניות הרשומות
  .ההרשמה נפרדת לכל חבר
  שיבוץ המשתתפים המזמינים חדר משותף יהיה באחריות המשתתפים, החברה תסייע

למצוא חברים המעוניינים לחלוק חדר. 
  .ללא שותף יחוייב הנרשם בהפרש חדר יחיד
  .הרישום בבתי המלון יהיה על בסיס מועד ההרשמה והתשלום לכינוס. כל הקודם זוכה
  הרשמת עובד שכיר אצל חבר לשכה בתוספת תשלום של 15% מעלות חבר לשכה עם

הצגת תלוש שכר עובד. 
  .החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההרשמה בכל עת
 - חברים המעוניינים להגיע לכנס באוטובוס במסלול חיפה, תל אביב, באר שבע, אילת

יציינו זאת בטופס ההרשמה.

עלות ההרשמה לאחר 31.10.14 
לנוכח מחויבותנו לבתי המלון לצורך שמירת חדרים, אנו נאלצים לחייב כל חבר הנרשם 

לאחר ה- 31.10.14 בתוספת של 150 ₪, ולכן רצוי להזדרז ולהירשם.  

אפשרויות התשלום 
את התשלום יש לרשום לפקודת ”כנפי משק תור בע“מ“.

ניתן לשלם באחת הדרכים הבאות:  
במזומן א. 
בהמחאה: ב- 2 תשלומים שווים לתאריכים 1.10.2014, 1.11.2014. ב. 
באמצעות כרטיסי אשראי: ויזה, דיינרס, ישראכרט, אמריקן אקספרס (וב- 3-1 ג. 

תשלומים שווים ללא ריבית), הגבייה תעשה ביום ביצוע ההזמנה. 
באמצעות כרטיסי אשראי ללא הגבלה במספר תשלומים נושאי ריבית, בכפוף ד. 

לתקנות חברת האשראי. 

הכינוס ה-28

אלמנטר 2014
הכנס השנתי של הסוכנים האלמנטרים

חברי לשכת סוכני ביטוח בישראל

הננו מתכבדים להודיעכם כי 

כינוס אלמנטר 2014 של הסוכנים האלמנטרים 
חברי לשכת סוכני ביטוח בישראל יתקיים השנה 

באילת בימים ב‘-ה‘, 10-13 בנובמבר 2014.

ליסו"ב בע"מ מיסודה של לשכת סוכני ביטוח בישראל 
המסגר, 18 ת.ד. 57696 תל אביב 61576

בברכת כינוס מהנה ופורה!

הכינוס ה-28

ברגע האמת, סוכן ביטוח.2014
10-13 בנובמבר 2014, אילת

* עפ"י חוק חלק מדמי ההשתתפות מחויב במע"מ ומחושב עפ"י 500 ש"ח לאדם * באם יחול באילת מע"מ יתווסף המע"מ למחירים הנ"ל.

תוכנית השתתפות
 דן אילת רויאל ביץ'דמי השתתפות במלונות: 

 הרודס פאלאס 
 הילטון 
מלכת שבא

 המלך שלמה רויאל גארדן

&1,992&1,867&1,692&1,500&1,450תוכנית א' משתתף בחדר זוגי (עם משתתף נוסף)

&3,182&2,959&2,649&2,300&2,210תוכנית ב' משתתף בחדר יחיד

&3,983&3,733&3,384&3,001&2,901תוכנית ג' זוג (משתתף ובן/בת זוג)

עלות טיסות
& 420 נתב"ג – אילת – נתב"ג 

& 500 שדה דב – אילת – שדה דב 

& 696 חיפה – אילת – חיפה 

* מחיר הטיסה הוא הלוך ושוב ליחיד. 
מודגש כי יתכנו שינויים בטיסות עקב מזג אויר או סגירת נתיבי טיסה שאינן תלויות בנו.

עלות נסיעה באוטובוס
& 160 חיפה - תל אביב - באר שבע - אילת 

* מחיר הנסיעה הוא הלוך ושוב ליחיד

10-13 בנובמבר 2014
העלות לעובדי משרד הסוכן בתוספת 15% ממחיר חבר לשכה

דמי השתתפות לחברי הלשכה
הכינוס ה-28

ברגע האמת, סוכן ביטוח.2014

כמסורת כל השנים, גם השנה אנו מצפים להשתתפות רבה של חברי הלשכה, 
ונציגי ענף הביטוח בכינוס מקצועי חשוב זה. 

לרשות משתתפי הכינוס יעמדו המלונות הבאים: 
• דן אילת • רויאל ביץ‘ • הרודס פאלאס • הילטון מלכת שבא • רויאל גארדן • המלך שלמה

האירוח יכלול:
ארבעה ימים ושלושה לילות, על בסיס חצי פנסיון.

מופעי בידור מרכזיים וטכס פתיחה חגיגי עם מופע מרכזי, וקוקטייל בידור מידי ערב 
בבתי המלון, קפה ושתיה קלה בזמן הפסקת ההרצאות, וארוחת צהריים קלה 

בימים ג‘, ד‘, ה‘. 

  .חברים המעוניינים בארוחת ערב גלאט כשר, יציינו זאת בהרשמה

ההרצאות תתקיימנה במלון ”דן אילת“. יש לבחור את המלון הרצוי ולמלא את הטופס 
האינטרנטי בדייקנות על בסיס כל הקודם זוכה. 

ההרשמה לכינוס היא לכל תקופת הכינוס, אין הרשמה לימים בודדים. 

תכנית לבני בנות הזוג
ביום שלישי ורביעי תיערך תכנית מיוחדת לבני בנות הזוג במלון דן אילת באולם תרשיש. 

טיסות 
נערכו הסדרי טיסות המפורטים בטופס ההרשמה האינטרנטי. המחירים המיוחדים 

לטיסות תקפים אך ורק לגבי הטיסות המוצעות בטופס ההרשמה. טיסות חריגות יחויבו 
בתשלום נוסף. 

ניתן להזמין טיסות באופן עצמאי ישירות בחברות התעופה.
לאחר אישור הטיסות לא יתאפשרו שינויים.

הטיסות תתקיימנה כמפורט: 
  נתב“ג - אילת - נתב“ג
  שדה דב - אילת - שדה דב
   חיפה - אילת - חיפה

תערוכת מציגים 
תתקיים במשך כל ימי הכינוס במלון ”דן אילת“, שעות הפתיחה 10:00-16:00.

פעילות בשעות הפנאי 
HAPPY HOUR אחה“צ בשעות 17:00-18:30. 

סדרי ההרשמה (ההרשמה רק באמצעות האינטרנט) 
ההרשמה תעשה ע“י חברת ”כנפי משק תור בע“מ“ באמצעות טופס ההרשמה 

האינטרנטי ובהתאם להנחיות המופיעות בו. את ההרשמה והתשלום יש לשלוח לחברת 
”כנפי משק תור בע“מ“, לכתובת:

רח‘ מיטב 11, תל-אביב 67898 טל: 03-5656212, פקס: 03-5656090  

 www.insurance.org.il :ניתן להרשם באתר האינטרנט בכתובת
  ההרשמה לכינוס מיועדת לחברי לשכה ששילמו את דמי החבר, לעובדים הבכירים

במשרדיהם ולעובדי חברות הביטוח. 
  .ההרשמה לכינוס רק עפ“י התוכניות הרשומות
  .ההרשמה נפרדת לכל חבר
  שיבוץ המשתתפים המזמינים חדר משותף יהיה באחריות המשתתפים, החברה תסייע

למצוא חברים המעוניינים לחלוק חדר. 
  .ללא שותף יחוייב הנרשם בהפרש חדר יחיד
  .הרישום בבתי המלון יהיה על בסיס מועד ההרשמה והתשלום לכינוס. כל הקודם זוכה
  הרשמת עובד שכיר אצל חבר לשכה בתוספת תשלום של 15% מעלות חבר לשכה עם

הצגת תלוש שכר עובד. 
  .החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את ההרשמה בכל עת
 - חברים המעוניינים להגיע לכנס באוטובוס במסלול חיפה, תל אביב, באר שבע, אילת

יציינו זאת בטופס ההרשמה.

עלות ההרשמה לאחר 31.10.14 
לנוכח מחויבותנו לבתי המלון לצורך שמירת חדרים, אנו נאלצים לחייב כל חבר הנרשם 

לאחר ה- 31.10.14 בתוספת של 150 ₪, ולכן רצוי להזדרז ולהירשם.  

אפשרויות התשלום 
את התשלום יש לרשום לפקודת ”כנפי משק תור בע“מ“.

ניתן לשלם באחת הדרכים הבאות:  
במזומן א. 
בהמחאה: ב- 2 תשלומים שווים לתאריכים 1.10.2014, 1.11.2014. ב. 
באמצעות כרטיסי אשראי: ויזה, דיינרס, ישראכרט, אמריקן אקספרס (וב- 3-1 ג. 

תשלומים שווים ללא ריבית), הגבייה תעשה ביום ביצוע ההזמנה. 
באמצעות כרטיסי אשראי ללא הגבלה במספר תשלומים נושאי ריבית, בכפוף ד. 

לתקנות חברת האשראי. 

הכינוס ה-28

אלמנטר 2014
הכנס השנתי של הסוכנים האלמנטרים

חברי לשכת סוכני ביטוח בישראל

הננו מתכבדים להודיעכם כי 

כינוס אלמנטר 2014 של הסוכנים האלמנטרים 
חברי לשכת סוכני ביטוח בישראל יתקיים השנה 

באילת בימים ב‘-ה‘, 10-13 בנובמבר 2014.

ליסו"ב בע"מ מיסודה של לשכת סוכני ביטוח בישראל 
המסגר, 18 ת.ד. 57696 תל אביב 61576

בברכת כינוס מהנה ופורה!

הכינוס ה-28

ברגע האמת, סוכן ביטוח.2014
10-13 בנובמבר 2014, אילת

אזלו המקומות במלונות דן אילת ורויאל ביץ'
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לראשונה בחיפה:
קורס יסודות וביטוח כללי לפקידות סוכנים

השר לפיד: בכוונתי לצמצם
את עודף הרגולציה בישראל

 איילון קיימה אירוע שנתי לעובדי החברה 
ולסוכניה המצטיינים

מחוז הצפון בלשכת סוכני ביטוח, בשיתוף 
המכללה לביטוח, יפתחו ב-26 באוקטובר 

קורס בן 90 שעות אקדמיות לפקידות סוכנים 
בתחום הביטוח הכללי ויסודות הביטוח.

לדברי יו"ר מחוז חיפה והצפון בלשכה ליאור 
רוזנפלד, קיימת דרישה גבוהה בשוק הביטוח 

לפקידות אלמנטרי. "קיים חוסר בכוח אדם, 
בוודאי שבכוח אדם איכותי בנושא האלמנטרי. 

סוכני הביטוח משוועים לפקידות אלמנטרי 
טובות. רבות מהפקידות בשוק עוברות מסוכן 

לסוכן ואנו נתקלים באותם שמות בכל פעם 

אצל סוכן אחר. החלטנו להזרים דם חדש 
ולהכשיר פקידות חדשות".

רוזנפלד קורא לסוכני הביטוח לשלוח 
מועמדות מתאימות לקורס. "זה הזמן לשלוח 

דור ממשיך במשפחה כדי להכניס אותו 
לעסק, או פקידות קיימות כדי להתמקצע. 

בנוסף אנו פונים לציבור הרחב שמעוניין 
ללמוד מקצוע מבוקש להירשם ולהיכנס 

לענף דינמי ומאתגר".
הלימודים יועברו על ידי המכללה לביטוח 

במכללת כרמל בקמפוס הנמל בחיפה.

בהרמת כוסית להתאחדות התעשיינים בצפון שהתקיימה 
בשני בערב בתיאטרון מוצקין ציין שר האוצר יאיר לפיד כי 

בישראל קיימים כיום כ-180 רגולטורים שונים בכל התחומים. 
"קיימת עודף רגולציה שנהפכה למעמסה על כל יצרן 

בישראל", אמר והוסיף כי גם למול הבנקים ושוק ההון קיימת 
רגולציית יתר.

בכנס השתתפו בין היתר סטף ורטהיימר, נשיא התאחדות 
התעשיינים צביקה אורן וח"כית רינה פרנקל.

את הלשכה ייצג יו"ר מחוז חיפה והצפון ליאור רוזנפלד שאמר 
כי "מעודד היה לשמוע את השר ששם את הקלפים על השולחן 

והודה כי קיימת בעיה בישראל בתחום. אנחנו כמובן צריכים לדאוג 
לחלק שלנו ונדמה כי בתחום הביטוח שברו את כל השיאים".

קבוצת איילון קיימה השבוע אירוע שנתי, שבמסגרתו ציינה 
את פעילות סוכניה המצטיינים של החברה 

בתחומים השונים וכן עובדיה המצטיינים 
והוותיקים.

האירוע התקיים באמפי–פארק רעננה בנוכחות 
לוי רחמני, יו"ר איילון לביטוח ונשיא קבוצת 

איילון; אמיל וינשל, מנכ"ל איילון חברה 
לביטוח וכן בהשתתפות בכירי לשכת סוכני 

הביטוח: אריה אברמוביץ, נשיא לשכת סוכני 
הביטוח; מוטי קינן, מנכ"ל לשכת סוכני 

הביטוח; אורי צפריר, מ"מ נשיא הלשכה 
ומכובדים נוספים.

לאירוע החגיגי הוזמנו כל עובדי קבוצת 
איילון ובני זוגם וכן סוכני החברה המצטיינים, 

הנמנים על מועדוני היוקרה של החברה. החלק 
האמנותי של האירוע כלל מופעים של הזמרים הראל סקעת, 
לינה מחול ורותי נבון, מופע בידור של הסטנדאפיסט ישראל 

קטורזה וכן מופע משותף של הזמרים שירי מימון ושמעון 
בוסקילה.

וינשל ציין כי "איילון היא אחת משש קבוצות 
הביטוח והפיננסיים הגדולות בישראל. הצמיחה 

המשמעותית של החברה מושגת באמצעות 
ההון האנושי שלה, סוכני החברה המסורים 

והמצטיינים וכן עובדיה הנאמנים והמקצועיים. 
איילון מייחסת חשיבות רבה לאירוע זה, 

שבמסגרתו ניתנת לנו הזכות להוקיר ולהודות 
לבני/ות הזוג על תמיכתם לאורך הדרך.
"איילון ממשיכה בתנופת הצמיחה בכל 

תחומי הפעילות והדבר ניכר בהצטרפותם של 
סוכנים מצטיינים נוספים למועדוני היוקרה 
של החברה, גם בשנה זו. החברה תמשיך 

ותפעל לחיזוק ושימור ההון האנושי ולהמשך 
הצלחתם העסקית והמקצועית של סוכני החברה, שותפינו 

לדרך."

לוי רחמני
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ביטוח סיעודי לילדים –
שינוי פרדיגמה אצל הלקוח

עד היום לא יצא לי לשמוע מלקוח את המשפט: "הילד הגיע 
לגיל 3, זה הזמן לרכוש לו ביטוח סיעודי". רוב 
האנשים מתייגים את הביטוח הסיעודי בהקשר 
של זיקנה וצורכי הגיל השלישי - וזו טעות. זהו 

בדיוק המקום להביא לידי ביטוי את הערך המוסף 
של סוכן ביטוח מקצועי.

אני עוד רגע בן 40, וחזרתי לפני כמה שנים 
לעולם הביטוח ולעסק המשפחתי, אחרי שנים 

רבות בהיי-טק. חזרתי מתוך כוונה לאפשר לשני 
הוריי שעובדים בעסק המשפחתי לפרוש וליהנות 

עם הנכדים )כן, יש כאן אינטרס אישי מובהק!(. 
בתפישתי, הביטוח הוא כלי לניהול סיכונים מול 

תקציב. לסוכן הביטוח מקום מרכזי בהכוונת 
הלקוח, ומיקודו בגידור הסיכונים שעשויים לפגוע באיכות חייו 

ומשפחתו.
ילד שנהפך לסיעודי כתוצאה מתאונה או ממחלה קשה 

משתק את המשפחה. הצורך להמשיך לקיים שגרת חיים 
סבירה לצד הטיפול בילד סיעודי הוא משימה שצורכת משאבי 

 זמן וכסף, הרבה מאד כסף.
כשאני יושב עם זוג צעיר, אני מסביר להם שהביטוח הסיעודי 

לילד הוא למעשה ביטוח עבורם – כדי שהם יוכלו לטפל בילד. 
ביטוח אובדן כושר העבודה שלהם לא ישלם במקרה זה, אף 
שלא באמת יוכלו להמשיך ולעבוד. צריך ביטוח סיעודי לילד 
כדי שיהיו להם הפנאי והכסף לטפל בו כמו שצריך, ובנוסף 

להמשיך לשלוח את ילדיהם האחרים, אחיו של הילד הפגוע, 
לחוגים ולשמר שגרת חיים סבירה, ככל האפשר, למשפחה.
בנוסף , אני מדגיש עוד שתי נקודות חשובות. הראשונה – 

הפרמיה הנמוכה תישאר קבועה )צמודת מדד, וגם הכיסוי( 
לכל חיי המבוטח ולמעשה תחסוך לו עשרות 
אלפי שקלים. השנייה, ערכי הסילוק יאפשרו 

לילד להישאר מבוטח על סכום נאה בגיל מבוגר, 
גם אם יפסיק לשלם את הפרמיות. נכון שנושא 

ערך הסילוק הוא מורכב ולעתים גם מבלבל את 
חלק מהלקוחות, אבל למדתי שהסבר ויזואלי 

קצר ממחיש את היתרון ואת החיסכון המשמעותי 
בהוצאות. כשלקוח מבין שהביטוח הזה עתיד 

להיעלם מהמדף במתכונתו הנוכחית בעוד שנים 
מעטות, השיקול של רכישת ביטוח סיעודי פרטי 

לילד עם פיצוי לכל החיים נהפך פתאום למובן 
ונכון בעיניו.

מי שנתקל בהתנגדויות נוסח "הכיסוי קיים בקופת חולים" 
חשוב שיכיר:

 קופות החולים אינן מכסות מצב סיעודי כתוצאה מתאונות . 1
דרכים או עבודה.

 הכיסוי בקופות החולים הוא על בסיס שיפוי ביסודו וזה . 2
חיסרון משמעותי לעומת פוליסות הפיצוי.

 הכיסוי שמציעות הקופות מוגבל לחמש-שש שנים בהתאם . 3
לקופת החולים, והסכום בו הוא לא בהכרח כזה שיספק 

את צורכי המבוטח.
אני רואה בביטוח הסיעודי הפרטי את אחד הכלים החשובים 
ביותר של המשפחה לגידור סיכון כלכלי. הסיכוי שהמשפחה 

תפגוש במקרה סיעודי הולך ועולה עם התארכות תוחלת החיים 
והעלייה בשיעור תחלואות הסרטן והאלצהיימר. אני רואה 

במכירת כיסוי זה לילדים שליחות מקצועית מהמעלה הראשונה.

מאת זיו ברק

קח עצה מסוכן ביטוח מנוסה,
אולי יש לך ביטוח בריאות... 

אבל אין לך הראל.

אל
הר

דיו
טו

ס
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שלמה אליהו קרא לבית הכנסת במגדל ע"ש 
איל יפרח בנה של עובדת החברה שנרצח

יום עיון של מחוז ירושלים: כ-100 סוכנים 
הגיעו להרים כוסית לשנה החדשה

עין לא נשארה אתמול יבשה כשהבעלים של מגדל שלמה 
אליהו, בכירים במשק כלוי רחמני ופיני כהן, בני משפחה 

ומאות מעובדי קבוצת מגדל - עמיתיה לעבודה של איריס 
יפרח ובעלה אורי, הכניסו במעמד הרב ישראל מאיר לאו ספר 

תורה מהודר שנכתב במיוחד לעילוי נשמת הנער איל יפרח, 
שנחטף ונרצח יחד עם הנערים נפתלי פרנקל וגיל-עד שער, 

זכרם לברכה.
אליהו ובנו עופר אליהו, מנכ"ל החברה אף החליטו לקרוא 

לבית הכנסת של החברה, שבו הוצב ספר התורה המהודר, על 
שמו של איל ז"ל.

לאו, הרב הראשי לישראל לשעבר המכהן כיום כרבה של תל 
אביב, ציין בדבריו כי איל, נפתלי וגלעד קידשו במותם שם 

שמיים והביאו לאחווה ולאחדות יוצאות דופן ולרגשי ערבות 
הדדית שלא נראו שנים רבות בעם ישראל. "ספר התורה 

שתרם שלמה אליהו הוא מגדל של יד ושם לעולמים לזכרו 
של הנער הקדוש אייל", ציין.

איריס יפרח, שדיברה בשם המשפחה, ריגשה את הקהל 
בספרה על איל ודבקותו של בנה בתורה כדרך חיים. "לא 

קלה היא דרכנו. לעתים היא קשה מנשוא, אבל עם ישראל 

שהתאחד עם החטיפה לא עזב אותנו והמשיך ותמך כאילו 
הבנים היו בניו ממש. אין לי ספק שאיל וחבריו נפתלי וגלעד 

צופים בנו ממרומים ובאים במשלחת מלאכי שמים ללוות 
את הכנסת ספר התורה", אמרה וציינה כי מעבר לנדיבותם 

של שלמה אליהו ומשפחתו, חבריה לעבודה במגדל התייצבו 
בביתה מהרגע הראשון להיוודע דבר החטיפה "ומאז אתם 

דואגים לנו לכל מחסורנו ומסייעים לנו בהתחשבות וברגישות 
להתמודד עם האסון".

כ-100 סוכנים וסוכנות הגיעו ליום עיון והרמת כוסית של 
מחוז ירושלים שנערך השבוע במלון דן ירושלים, בשיתוף 

איתוראן וקבוצת רימונים. לאחר התכנסות, פתח את היום יו"ר 
מחוז ירושלים שמואל אשורי בדברים.

אחריו עלה יו"ר הוועדה לביטוח אלמנטרי אריאל מונין שסיפר 
על הנעשה בוועדה. המנהלת העסקית גילי ראובני הרצתה 
בנושא פיתוח מיומנויות ניהול וטיפוח צוותים ומנהל תחום 
ביטוח באיתוראן שחר שרצקי סיפר על פעילות מבצעית 

בחברה. מנכ"ל ובעלים של קבוצת רימונים דרור אסרף הציג 
את החברה ועו"ד שרון שושי הרצתה על אובדן כושר עבודה 

– הגדרה משפטית וטיפול בתביעות.
בהמשך עלה דודו שמאי, נמוך קומה, וסיפר על חייו מלאי 

האתגרים בהרצאה שנקראת "לכוון גובה כנגד כל הסיכויים". 
יו"ר ועדה הרווחה עוזי ארגמן סיפר על הנעשה בלשכה 

ולאחר מכן נערך בינינו לבין עצמנו עם נשיא הלשכה אריה 
אברמוביץ.

"במהלך יום העיון הענקנו מגן יקיר ירושלים לשלמה לוי, סוכן 
ותיק מעל ל-50 שנה", מציין אשורי. "ציינתי גם כי אנחנו 

מארגנים בסוכות סוף שבוע במלון פלאזה נצרת עלית לסוכני 
המחוז". יום העיון נחתם בארוחות צהריים ובחלוקת שי לחג.

"בעקבות השתתפותי באקדמיה 'הכשרה לדורות' 
הצלחתי להגדיל את היקף מכירות ביטוחי המנהלים שלי."

איתן כבר הגדיל את היקף ההכנסות שלו, ומה איתך?

איתן זמיר – סוכן ביטוח, קיבוץ עין דור

חפשו אותנו גם ב- הכשרה חברה לביטוח בע"מ

שלמה אליהו והוריו של איל, איריס ואורי יפרח. צילום: עומרי רוט.
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שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות בי פור יו מעוניינת ברכישת תיק. 

אפשרות לליווי. כולל משרדים. אזור המרכז. 
השפלה וירושלים.

מעונין לקלוט פקידת ביטוח חיים ופקידת 
אלמנטארי לסביבת עבודה נעימה ודינמית.

סודיות מובטחת. 0528741331.
michaele@b4-u.co.il מייל

מעוניין למכור את תיק הביטוח?
פגישה ראשונה חינם

גשר מיזוגים ורכישות בתעשיית סוכני הביטוח. 
טלפון: 09-8821888

אם ברצונך להעניק למבטחיך שירות מיוחד, 
נגיש ומהיר בביטוחי חובה בלבד: לאופנועים, 
טרקטורונים, רכבי השכרה, ביטוחים לתקופות 

קצרות ו/או כל כיסוי ביטוחי ל"לקוחות 
בעייתיים", שלא נעשה בחברת הביטוח שלך, אנו 
מתחייבים לספק ישירות למשרדך ו/או לכל יעד 
אחר, תוך 24 שעות, ביטוח חובה - לא משולם, 

בדואר אקספרס על חשבוננו.
נשמח לעמוד לרשותך בכל שאלה ו/או בקשה

משרד."הפול" ירושלים
054-6011160 ,02-6233666 

h@zeev-b.com :פקס: 02-6255888 מייל

סוכן אלמנטרי? רוצה להגדיל הכנסות?
אנו מעוניינים לרכוש עד 50% מהתיק

ולפתח יחד תחום פיננסים וגמל
טלפון: 050-7480790 יצחק

סוכנות ביטוח גדולה מת"א מעוניינת לרכוש 
תיקים איכותיים ובכל גודל ובכל סוג בתנאים 

מעולים, סודיות מובטחת. לאבי- 050-5234664

דרושים
לסוכנות ביטוח גדולה דרוש/ה חתם/ת עסקי/ 

nava@gabay-ins.co.il :קבלני. שליחת קו"ח ל

באשקלון: סוכן אלמנטר עם בן ממשיך )בלימודי 
רישוי(, מעוניין בשותף פעיל )רצוי עם דור המשך( 

ואפשרות לאיחוד משרדים.
montiuri@gmail.com :בהצעות

באשקלון: עוזרת מקצועית / פקידת אלמנטר / 
חיים, לניהול טיפול ומתן הצעות מחיר, תביעות 
שיווק והפקת ביטוחי פרט. נדרש ניסיון קודם. 

montiuri@gmail.com

למשרד סוכן ביטוח בפתח תקווה דרוש/ה 
פקיד/ה לניהול תיק ביטוח חיים ואלמנטארי 

במשרה מלאה/חלקית, ניסיון קודם חובה.
קו"ח: פקס: 03-9208330 נייד: 050-6791591

moshe3386@013.net-מייל

פקידת אלמנטארי למשרה מלאה בראשל"צ, 
בעלת ניסיון, הכרת מערכות כלל, איילון, 

שומרה, מגדל.
oi1252@outlook.co.il – לחזור ל

לסוכנות ביטוח בגבעתיים דרוש/ה פקיד/ה - 
אלמנטארי וחיים, מענה וטיפול בלקוחות, טיפול 

מול חברות הביטוח, גבייה, אדמיניסטרציה. 
משרה מלאה - ימים א'-ה' משעה -8.30 16.30. 
דרישות התפקיד: הכרחי ניסיון עבודה בסוכנות 

ביטוח והיכרות עם תוכנות של ניהול משרד 
 ביטוח, ותוכנות של חברות הביטוח

 )הפקה גבייה ודוחות(. יש לשלוח קו"ח
avital@ashani.co.il - למייל

לסוכנות ביטוח ברמת החיל דרושה רפרנטית 
חיים עם ידע גם בגביה שעות 09:00-17:00, 

קארין 054-4417776

לסוכנות הביטוח שווקים פיננסיים בע"מ בפתח 
תקוה דרוש/ה מנהל/ת תיק בעל/ת רשיון סוכן 
פנסיוני. נסיון במכירות ביטוח פנסיוני ופרט – 

חובה. טל': דובי – 054-7722197
dubi@sf-ins.co.il :או מייל

ליחידת סוכנים במרכז המפעילה סוכני משנה 
בביטוח פנסיוני דרוש מפקח רכישה להפעלת 
סוכנים קיימים מול מספר חברות ביטוח. יכולת 
הנעה, ידע בביטוח פנסיוני, בריאות וחיים, כושר 
מנהיגות דרושים. תנאים מעולים 050-5293836 

shaulb8@walla.com

לסוכנות ביטוח המתנהלת כתאגיד, דרוש 
מנכ"ל/ית, ניסיון בהולכת צוות עובדים, הצבת 
יעדים ועמידה בהם, תואר אקדמאי בתחומי 
כלכלה/משפטים/ראיית חשבון, יתרון לבעלי 

רישיון בענפים פנסיונים/כללי.
משרדינו נמצא במרכז העיר כפר סבא.

יש להעביר קורות חיים
reuvenr@rozin-group.co.il -ל

סודיות מובטחת.

השכרה ושכירות משנה
 להשכרה: ברחוב אפעל בפתח תקווה

משרדים בגדלים שונים.
לפרטים: 03-9217911, 050-6995959 )חנוך(.

סוכנות ביטוח בינונית מעוניינת לחלוק משרדים
במגדל צ'מפיון מול קניון איילון בשטח של 
כ-210 מ"ר סה"כ עם סוכנות נוספת החל 

מחודש נובמבר 2014
לפרטים שמוליק 054-4946290

להשכרה בסוכנות ביטוח בכפר סבא
2 חדרים מרוהטים, 2500 ₪ לחדר

המחיר כולל: חשמל ארנונה דמי ניהול וניקיון
שלומי: 054-4590024

להשכרה במשרד ביטוח קיים חדר גדול + )מטבח 
משותף( במקום מרכזי בגבול ר"ג ב"ב צמוד 

 לרחוב זבוטינסקי במחיר 1300 ש"ח
)כולל ארנונה(. טלפון 052-2502053 ישראל.

משרד להשכרה בת"א אזור נחלת יצחק הכולל 
140 מטרים + חניה + ריהוט.

ישנם 4 חדרים + 2 עמדות מזכירות.
ישנה אופציה להגדלת המשרד לעוד 126 מטרים.

למעוניינים נא לפנות לעדי 052-4467510

במשרדי יחידת סוכנים קיימת באזור הבורסה 
ברמת גן מתפנה חדר גדול ומרווח לסוכן ביטוח 

פנסיוני עם אפשרות לשרותי משרד
09-7738381

מספר שיא של משתתפים
ביום העיון של מחוז השרון

למעלה מ-150 סוכנים וסוכנות הגיעו ליום עיון של מחוז 
השרון, שנערך השבוע במלון דן אכדיה 

בהרצליה, בשיתוף שגריר פוינטר. בדברי 
הפתיחה דיבר יו"ר מחוז השרון דניאל קסלמן 
על שיפור השירות לסוכן, הקשר בין הלשכה 
לסוכנים, עדכון הסוכנים באמצעות סמסים, 

הפעלת המסלקה, הכוונת הסוכן לרישום 
למסלקה. "הזכרתי גם את הקמפיין של 

שוקה האמיתי והצגתי את הסוכן שמגלם את 
שוקה אורן איילון, חבר סניף השרון, שכיבד 
אותנו בנוכחותו. הדגשתי גם את החשיבות 

בהשתתפות בכנס האלמנטרי הקרוב באילת".
יו"ר הוועדה לביטוח כללי אריאל מונין סקר את פעילותה של 

הוועדה האלמנטרית, בדגש על תחום פוליסות הרכב ונזקי 
מים. מאיה נתנה הרצאה מקצועית על פוליסות ביטוח אחריות 

מקצועית לסוכני ביטוח עכולל טיפים מקצועיים ותביעות 
כנגד סוכנים.

עו"ד מאיה רבינוביץ מנהלת מדור חיתום דירקטורים וחבויות 
באיילון חברה לביטוח נתנה הרצאה מקצועית ומקיפה על 

ביטוח אחריות מקצועית וטיפים מקצועיים לסוכני הביטוח, 
כולל דוגמאות לתביעות נגד סוכנים ובחירת 

הפוליסה הנכונה.
אחריה סיפר שמעון גליל, סמנכ"ל שיווק 

ומכירות בחברת שגריר פוינטר על החידושים 
במרכזי השירות של החברה. הפרשן הצבאי 
רון בן ישי הרצה על צבא וביטחון ועל לקחי 

מבצע צוק איתן. לאחר בינינו לבין עצמנו עם 
נשיא הלשכה אריה אברמוביץ התקיימה ארוחת 

צהריים והרמת כוסית לקראת השנה החדשה, 
ויו"ר סניף פתח תקוה מולי זליג חתם בברכת 

חג לסוכנים ולמשפחותיהם.

לשכת סוכני ביטוח משתתפת בצערו
של חבר הלשכה משה תמרי
על פטירת אביו יוסף תמרי

דניאל קסלמן


