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בדצמבר שעבר, למשך ארבעה ימים לערך, היתה ירושלים 
תחת מצור. אבל לא רק הבירה נפגעה מהסופה העזה 

שהשתוללה ברחבי ישראל. גם בצפון הארץ וביהודה ושומרון 
היו התושבים נצורים בבתיהם, לעתים ללא חשמל וללא מים 

וגם האוכל החל להיגמר. אחרים, שהעזו לצאת מהבית, נתקעו 
עם מכוניותיהם על כביש 1 למשך כ-24 שעות, וגם כבישים 

אחרים נחסמו מפאת השלג והקרח.
עת שככו הרוחות החלו התושבים והרשויות לצאת את ביתם 

ולאמוד את הנזקים. תוך כשבועיים הגיש מרכז המחקר 
והמידע של הכנסת לוועדת הכספים דו"ח, הכולל הערכה 
ראשונית אודות נזקי הסופה. "סופת השלגים שפקדה את 

ישראל בין ה-10 ל-14 בדצמבר 2013 היתה חריגה ונדירה 
בעוצמתה", נכתב בתחילת הדו"ח. "שיא הסופה )..( השפיע 

באופן ניכר על ניהול החיים הרגיל בצפונה ובמרכזה של 
המדינה. עוצמת הסופה הביאה לשיבושים באספקת החשמל 

לכ-23 אלף בתי אב בישראל ולסגירת נתיבי תחבורה 
מרכזיים לפרקי זמן משתנים".

הדו"ח העריך כי הסופה גרמה נזקים שעלותם הכוללת היא 
כחצי מיליארד שקל וכי האזרח הקטן הוא זה שנפגע הכי 

הרבה מהנזקים, הכוללים אובדן ימי עבודה, מלאים ותוצרים 
חקלאיים. ניכר היה כי הרשויות נתפסו לא מוכנות לסערה: 
העובדה כי אנשים נתקעו בכבישים החסומים וכי מפלסות 

השלג לא פעלו כראוי, לימדה על כך שהרשויות המקומיות, 
המשטרה, חברת החשמל וכל מוסדות המדינה לא צפו את 

גודל הסערה כראוי.
ואולם השנה, ובימים אלה, כשאנחנו בעיצומה של סופה 

נוספת שבה מכסה שלג את הרי הצפון והמרכז, ניכר 
כי הופקו הלקחים וכל הרשויות נכנסו לכוננות מוגברת. 

הלימודים הופסקו מבעוד מועד וכבישים נחסמו לפני שייתקעו 
בהם אנשים. אך בכל זאת, לא תמיד יש לנו שליטה על כוחות 
הטבע ואין ספק שגם השנה נחזה בנזקים רבים לרכוש, כולל 

בתים, מכוניות ובתי עסק.
לדברי יו"ר הוועדה לביטוח אלמנטרי אריאל מונין, שהסוכנות 
שלו אף נמצאת בירושלים, ישנם כמה לקחים משנה שעברה 

שאפשר ליישם השנה. "מניסיון של שנה שעברה, אנחנו 
מזהים שנזקי טבע הם שוק של נזקים שחברות הביטוח נוטות 

לשלם כפי שאנחנו צופים שישלמו: במהירות וללא נבירה 
באותיות הקטנות היכן אפשר לא לשלם. כולם מבינים שבדיוק 

בשביל נזקים כאלה עושים ביטוח".
בעוד שנזקי מים של הצפות, שבהן רחובות שלמים מוצפים, 

ונגרם נזק לבתים ולמכוניות, הם שכיחים יותר, נזקי שלג 
הם חריגים יחסית בישראל. לדברי מונין, "רוב הנזקים נגרמו 

כתוצאה מהצטברות שלג על גגות ופרגולות והעומס גרם 
נזק לפרגולה שקרסה תחתיו, כמו גם לחפצים שהיו תחתיהן, 

כולל מכוניות. השלג עצמו לא היה כבד, אבל ברגע שהוא 
נהפך לקרח הוא הכביד על הגגות. נזקים שכיחים נוספים 

הם נפילת עצים על מכוניות, בתים, גינות ומרפסות וחלחול 
מים כתוצאה מהצטברות שלג על הגגות, אבל האחרון לא 

מכוסה. הרבה מהנזקים נובעים גם מסקרנים שמגיעים לראות 
שלג והכמות הגדולה של מכוניות על כבישים חלקים יוצרת 

תאונות. לכן אנחנו מבקשים מהזרים קצת סבלנות".

מונין מציין כי רוב הנזקים לא היו גדולים מדי, חוץ מכמה בתי 
עסק שהגגות שלהם קרסו. "יחד עם זאת, כמות התביעות 

היתה חריגה וגבוהה באופן דרמטי ונוצר צוואר בקבוק 
בחברות הביטוח, ובעיקר אצל שמאי הביטוח, שלא הספיקו 

לשחרר דו"חות בזמן, מה שהאריך את משך הטיפול בתביעה. 
דווקא בעת המצור בירושלים, הלקוחות הבינו שאין אפשרות 
לסייע להם. הם הבינו שגררי החילוץ לא יוכלו להגיע, כמו גם 

שמאי ביטוח ובעלי מקצוע. הלקוחות הירושלמים היו סבלניים 
והבינו את המצב. הלחץ נוצר אחרי הסופה: כולם רצו לתקן 

את הנזקים במהירות האפשרית.
"כדי לסייע למבוטחים, הסוכנים לא חיכו לחברות הביטוח: 

הם עודדו לקוחות לצלם את הנזקים בעצמם ולחזור במהירות 
לשגרה מתוך הבנה שאת היתר נשלים בהמשך, וכך היה. 

אם למשל למישהו קרסה פרגולה, אמרתי לו לצלם ולשים 
אותה בצד, לא לחכות לשמאי ולהותיר את הנזק כמו שהיה. 

בשנה שעברה פנינו גם לחברות הביטוח וביקשנו לתגבר את 
הכוחות בשמאים תל-אביביים, כדי שלא ייווצר צוואר בקבוק. 

זה בהחלט סייע למהירות הטיפול בתביעות".
בעיה נוספת שיצרה הסערה, לפחות בעיר המושלגת, היתה 

שלסוכנים רבים היה קשה להגיע פיזית למשרדים, מה שחייב 
פתיחת אמצעי תקשורת אחרים ללקוחות. "כדאי להשאיר 
הודעה קולית מסודרת ולהפנות אותם לטלפונים הניידים 

של הסוכנים", מציע מונין. "כדאי לעשות גיבוי לטלפונים של 
מרכזי התביעות בחברות. למקרה של נפילת חשמל. יש לוודא 
כי יש אפשרות גישה למחשב ולנתונים מחוץ למשרד. יחד עם 
הגיבוי, כדאי ליצור קשר עם סניפי חברות הביטוח מתל אביב, 

מכיוון שגם סניפים בירושלים עלולים להיות מושבתים. עם 
זאת, נראה שהשנה אנחנו יותר ערוכים לסופה, ועל פניו נראה 

שהמדינה תנהל אותה ביתר יעילות. בכל מקרה, על כולנו 
להיות יותר סבלניים. הלשכה, כמובן, תעמוד לרשות כל סוכן 
שנתקל בבעיה של הפעלת המשרד או קושי בתביעה, במידה 

שייתקל באחד".

מפיקים לקחים מהסופה הקודמת: כך 
תיערכו לטיפול בנזקי הסופה של המבוטחים

חשוב להבין:
שהאינטרס של חברות הביטוח הוא לשלם על הנזקים

סוגי נזקים שכיחים:
קריסת פרגולות מהצטברות שלג, נפילת עצים, 

תאונות דרכים

קיצור תהליכים: בעקבות צוואר הבקבוק שנוצר 
לחברות הביטוח, המליצו ללקוחות לצלם את הנזקים 

ולא להמתין לנציג החברה

קשר עם הלקוח: מומלץ לפתוח אמצעי תקשורת 
נוספים עבור הלקוחות

סיוע מהלשכה: נפתח מוקד טלפוני לחברי הלשכה, 
עד כה התקבלו עשרות פניות

http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m03337.pdf
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ודאו שבפוליסה לחופשת סקי שאתם מוכרים 
למבוטח יש כיסוי לתאונות אישיות ולצד ג'

"בימים אלה אנחנו נמצאים בתקופת חופשות הסקי. בכל 
ביטוחי הנסיעות לחו"ל קיימת הרחבה לסקי, שנועדה לכסות 
הוצאות רפואיות ופינוי במקרה הצורך. כל הפוליסות מכילות 

את אותן ההכללות פחות או יותר, אבל ישנם שני סעיפים 
בעייתיים שעל סוכן הביטוח להידרש אליהם:

"הראשון הוא סעיף תאונות אישיות. אם מישהו חלילה מאבד 
איבר או נקבעו לו אחוזי נכות הוא זכאי לפיצוי במסגרת סעיף 

תאונות אישיות. הרחבת הסקי מעניקה בין 10,000 ל-30 
אלף דולר בערך, סכום נמוך מאוד יחסית לביטוחי תאונות. 

במסגרת הסעיף הזה אין כיסוי לפיצוי שבועי כמו בפוליסות 
אחרות של תאונות אישיות, כך שאם חלילה אדם לא יכול 

לעבוד הוא מקבל סכום שבועי מסוים. במקרה הזה, הפוליסה 
מכסה אך ורק אובדן איבר או נכות צמיתה. אין כיסוי לנכות 
זמנית. פרק התאונות האישיות הוא מאוד מצומצם - לא כל 

חברות הביטוח מכסות נכות של ביטוח לאומי. אם מישהו 
חושב שיהיה לו ביטוח לכל החיים כתוצאה מתאונת סקי, 

הוא טועה. אם יש אפשרות להרחיב את הביטוח, אני ממליץ 
לעשות זאת.

"הסעיף השני הוא פגיעות צד ג'. אם אני פוגע במישהו או 
ברכוש של מישהו, ביטוח צד ג' מכסה כל תביעה אפשרית. 

בסקי יכולים להיווצר מצבים רבים של פגיעות צד ג'. לדוגמה, 
אם המבוטח מתנגש במנתח מוח שכתוצאה מהתאונה שובר 
את שתי ידיו, הוא יכול לתבוע את המבוטח על שפגע בחייו 

ובפרנסתו. בהרחבות הסקי צד ג' מוחרג, מכיוון שהסיכון גבוה 
מאוד. כדאי להרחיב את הפוליסה לצד ג', מכיוון שבסקי יש 

הרבה מאוד תאונות ואין לדעת במי המבוטח יתנגש. על כן, 
צריך לדאוג שיהיה ביטוח טוב לגולש. בישראל יש פוליסה 

אחת בלבד שמכסה צד ג', והסוכנים צריכים לוודא שהם 
בוחנים היטב את כל הכיסויים. במיוחד כדאי לוודא שיש פיצוי 

לצד ג' בספורט חורף, מכיוון שזה ספורט מועד לתאונות 
ולתביעות".

להתייעצות עם יעקב מזרחי, לחצו כאן 

יעקב מזרחי נמצא כבר שנים טיפ שבועי
רבות בענף הביטוח. הוא החל את 
דרכו בשנות ה-80 בחברת אררט, 
שלימים מוזגה לתוך כלל. מזרחי 

עבד בכלל מרבית הקריירה ובשנים 
האחרונות הוא עוסק בביטוח 

נסיעות לחו"ל. בעבר לא היו חברות 
רבות שסיפקו ביטוח נסיעות 

לחו"ל, ומתוקף תפקידו כמנהל 
מחלקה, עסק מזרחי בכל הנושאים הקשורים בביטוח 

נסיעות לחו"ל, בהם חיתום, כתיבת פוליסות ושיווק, כך 
שכיום הוא מעורה בתחום באופן מקיף ומכיר את כל דרכי 

השיווק, שהיה בעבר נחלתם של קופות החולים וסוכני 
נסיעות. ואולם בשנים האחרונות נכנסו סוכני ביטוח 

לתחום והם מתחילים לשנות את מפת השיווק של ביטוח 
נסיעות לחו"ל.

ביום שישי, ה-6.1, תתקיים פעילות משפחות לט"ו בשבט 
 לסוכני מחוז חיפה והצפון, בשיתוף איתוראן,

בין השעות 09:00-13:30, בחוות דובי בקיבוץ רמות מנשה.

כ-60 סוכנים החלו השבוע סדנה ייחודית במחוז הצפון, 
שבמהלכה הם יקבלו מעורכי הדין ניצן הראל וליאור קן דרור, 

היועצים המשפטיים של המחוז, טיפים ופירוש להבהרת חוקים 
הנושקים לעבודתו של סוכן הביטוח.

לדברי יו"ר המחוז ליאור רוזנפלד, "סוכני הביטוח נתקלים 
בעבודתם היום-יומית בסוגיות שונות הקשורות לביטוח

לאומי. הם מוצפים בשאלות מהמבוטחים ולא תמיד יש להם 
את הכלים לענות עליהן. אני בטוח שסוכן בוגר הסדנה ייצא 

עם כלים ועם רמת ידע שיאפשרו לו לתת שירות מקצועי יותר 
למבוטחים שלו, וגם ישפר את הידע האישי בתחום שנוגע 

לכולנו".
הסדנה, שתימשך כשלושה שבועות, תקנה למשתתפיה 

תעודה מטעם הלשכה.

סדנת סוגיות ביטוח לאומי בחיפה: "הסוכן ייצא עם 
כלים וידע שיאפשרו לו לתת שירות מקצועי יותר"

ביום  ג', ה-13.1.2015, יקיים מחוז ירושלים יום עיון מגוון 
בנושאים מקצועיים שונים, בהם תחום המשפט, בריאות 
ומיסוי, בשיתוף איילון חברה לביטוח. המפגש יתקיים בין 

השעות 8:30-12:30 במלון מצודת דוד בירושלים
 

ביום ד', ה-21.1.15, יקיים  סניף השרון יום עיון בהשתתפות 
שר הפנים לשעבר, גדעון סער, שירצה בנושא קבלת החלטות 

 במערכת הפוליטית. יום העיון יתקיים בשיתוף קופל גרופ,
 space בין השעות 8:30-13:30, במרכז האירועים העסקיים

בכפר סבא.

http://tinyurl.com/pxxcdmu
http://tinyurl.com/pxxcdmu


איילון ביטוח - חברת הביטוח של השנה!
מדורגת בראש סקרי השירות מטעם לשכת סוכני הביטוח בישראל בתחומים:

כששואפים גבוה
מגיעים גבוה

ם י ס נ נ י פ  • ם  י י ח י  ח ו ט י ב  • י  ל ל כ ח  ו ט י ב

20
14

ת 
שנ

טר ל
חברת ביטוח האלמנ
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 פסיקה תקדימית של המחוזי: יש
להחיל את "חובת היידוע" בביטוח חובה

בבית המשפט המחוזי נדון ערעורו של סולואגה אנדרס 
פליפה ועיזבון המנוחה סולואגה ויויאן גרינחלבה ז"ל ואריק 

גריחלבה, שיוצגו על ידי עו"ד אפרים נווה ועו"ד זילבר 
ממשרד עורכי הדין אטיאס-נווה נגד דוד אהרון שטינברגר, 

שומרה חברה לביטוח בע"מ, שיוצגה על ידי עו"ד זיו 
מנדלוביץ, "הפול"- המאגר הישראלי לביטוח רכב, שיוצגה 

על ידי עו"ד יעקב רבט וקרנית, שיוצגה על 
ידי עו"ד אלון בלגה. פסק הדין ניתן בדצמבר 

2014, בהיעדר הצדדים, מפי השופטים 
ישעיהו שנלר, קובי ורדי וחגי ברנר.

לפנות בוקר, רכב המערער על אופנוע 
כשהוא מרכיב מאחוריו את אשתו )האופנוע 
מבוטח על ידי ה"פול"(. בצאתם מן המנהרה 

שבצומת כפר שמריהו אירעה תאונת 
דרכים, שבה היתה מעורבת משאית שבה 
נהג שטינברגר, שנהיגתו היתה מבוטחת 

על ידי שומרה. כתוצאה מהתאונה נהרגה 
אשת המערער. בעת קרות התאונה נהג המערער עם רישיון 

קולומביאני תקף ורישיון בינלאומי תקף, אך מבלי שהיה בידו 
רישיון נהיגה ישראלי תקף, לפי הוראות פקודת התעבורה. 

הפוליסה שהוצאה לאופנוע היתה פוליסה "נקובה על שם", 
שמשמעותה כי רק המערער הוא שרשאי לרכוב על האופנוע 

והיא חודשה שלוש פעמים. האופנוע שעליו רכב המערער היה 
שייך למעסיקו.

לטענת המערער אי אפשר לומר כי הוא נמנע במתכוון 
מהמרת רישיון הנהיגה הזר שלו לרישיון נהיגה ישראלי, אלא 
שמעולם לא נאמר לו או למעסיקו כי הפוליסה אינה תקפה 

ללא רישיון נהיגה ישראלי. המערער טען כי לא היה מקום 
לשלול ממנו פיצויים לפי הוראת סעיף 7)3( לחוק הפיצויים, 

שכן בפועל נהג לפי רישיון נהיגה תקף, הגם שהוא רישיון 
זר, ועל כן לא היווה סיכון בטיחותי. עוד הוסיף המערער, כי 
לאחר שהוכח שסוכן הביטוח ופקידתו כלל לא ידעו אודות 

הסייג בדבר רישיון נהיגה זר, אי אפשר לצפות ממנו, בהיותו 
עובד זר שאינו בקיא בשפה העברית, לדעת זאת. לחלופין, 

המערער טען שקרנית היא הגורם המחוייב לפצותו, שכן הוא 
לא ידע ולא יכול היה לדעת שקיימת בעיה כלשהי בקשר 

לתוקף הרישיון שלו או לתוקף הכיסוי הביטוחי. עם זאת, ככל 
שייקבע כי חוק הפיצויים לא חל ביחס לתביעתו, אזי חבים 

המשיב ושומרה כלפיו בנזיקין בגין רשלנותם שגרמה לתאונה.
בית המשפט דן, בין היתר, בשאלה: האם בנסיבות המקרה 

נשללת זכותו של המערער לפיצויים מכח חוק הפיצויים 
לנפגע תאונות דרכים?

בית משפט השלום דחה את תביעת המערער, וקבע כי 
הוא לא קיים אחר התנאים המנויים בתקנה 567 לתקנות 

התעבורה בנוגע לנהיגה עם רישיון נהיגה זר, ולכן נהג ללא 
רישיון תקף בישראל. על פי תקנה זו, בעל רישיון זר יוכל 

לנהוג בישראל אם "שהותו של המערער בישראל, מיום 

כניסתו האחרונה, לא עלתה באופן מצטבר על שנה, אלא אם 
כן יצא מישראל במשך תקופה זו ליותר משלושה חודשים, 

באופן מצטבר". בית המשפט ציין כי המערער שהה בישראל 
שמונה שנים ברציפות ולכן לא היה רשאי לנהוג בישראל, 
תוך הסתמכות על רישיון נהיגה זר. בעקבות כך, ובהתאם 

להוראת סעיף 7)3( לחוק הפיצויים, נשללה זכאותו לפיצויים 
לפי החוק.

עוד הוסיף בית המשפט כי פרק הזמן 
הממושך שבו שהה המערער בארץ והסתמך 

על הרישיון הזר "הופך את הפגם, לפגם 
מהותי, מה גם שלצורך המרת רישיון הנהיגה 

הזר לרישיון נהיגה ישראלי, היה על התובע 
לעמוד בבדיקות רפואיות ולבצע מבחן 

שליטה ואין מדובר בדרישה טכנית בלבד". 
בפסק דינו קבע בית משפט השלום, כי 

טענות המערער בדבר רשלנות סוכן הביטוח 
ואחריותו השילוחית של הפול נחשבות 

ל"נימוקי תביעה חדשים". עם זאת, קבע בית המשפט, כי 
"טענת המניעות" )ה"פול", באמצעות סוכנות הביטוח, צריך 

היה ליידע את המערער בדבר היעדר כיסוי ביטוחי בעת נהיגה 
עם רישיון נהיגה זר( לא עלתה כדי הרחבת חזית, שכן היא 
נטענה כמענה לטענות שהועלו בכתב ההגנה מטעם הפול.

המערער, שלא השלים עם פסק הדין, עירער לבית המשפט 
המחוזי שהגיע למסקנה כי דין הערעור להתקבל בנוגע 

ל"פול". בית המשפט ציין שכדי שה"פול" וסוכן הביטוח ייצאו 
ידי חובתם די היה בהוספת הערה בפוליסה והחתמת המבוטח 
לצדה, כי הנהיגה עם רישיון נהיגה זר מוגבלת בתנאים שבדין, 
שבהיעדרם אין תוקף לפוליסה, וכי מוטלת על המבוטח חובה 

לבדוק עם רשות הרישוי התקיימותם של תנאים אלה. עוד 
הוסיף בית המשפט כי לא מוטלת על ה"פול" והסוכן מטעמו 
חובה לוודא שהמבוטח אכן מחזיק ברישיון נהיגה תקף, שכן 

לא מדובר בחובת וידוא, אלא אך ורק בחובת יידוע. הסוכן 
ידע ולפחות צריך היה לדעת שמדובר בעובד זר המסתמך 

בעת נהיגתו על רישיון נהיגה זר ומכאן שהיתה מוטלת עליו 
החובה לנהוג בהתאם וליידע את המערער בדבר הצורך לברר 
שנהיגתו באמצעות רישיון נהיגה זר אכן מותרת. לפיכך, בית 
המשפט קיבל את טענת המניעות וקבע, כי על הפול לפצות 

את המערער בגין נזקי הגוף שנגרמו לו.
עד מועד כתיבת שורות אלו, לא ידוע אם הוגשה בקשת רשות 

ערעור לבית המשפט העליון.

מאת עו"ד ג'ון גבע, היועץ המשפטי לחברי מחוז מרכז

לשכת סוכני הביטוח משתתפת בצערו של
חבר הלשכה ירון יערי

במות אביו נורמן רובין ז"ל

לשכת סוכני הביטוח משתתפת בצערו של
חבר הלשכה יוסי אסדו

במות אחותו סוזן מטיאס ז"ל ואחיו ברוך אסדו ז"ל

לשכת סוכני הביטוח משתתפת בצערו של
חבר הלשכה דוד כהן

במות אמו ז"ל

http://www.nevo.co.il/law/5227
http://www.nevo.co.il/law/4554/7.3
http://www.nevo.co.il/law/4554/7.3
http://www.nevo.co.il/law/74274
http://www.nevo.co.il/law/74274/567
http://www.nevo.co.il/law/74274/567
http://www.nevo.co.il/law/74274
http://www.nevo.co.il/law/4554/7.3
http://www.nevo.co.il/law/4554/7.3


בס”ד, חשוון תשע”ה, נובמבר 2014

פוליסה ייחודית לביטוח המשרד
לחברי לשכת סוכני הביטוח בישראל

בתנאים אטרקטיביים במיוחד

לשרותך, איילון חברה לביטוח - אגף ביטוח כללי, שרית נהון:
sarit-n@ayalon-ins.co.il ,03-7569612 .טל 

התוכנית כוללת:
תכולה על בסיס כל הסיכונים כולל כיסוי לרעידת אדמה, נזקי טבע פריצה וגניבה.  #

מבנה על בסיס כל הסיכונים כולל כיסוי לרעידת אדמה, נזקי טבע, נזקי מים ופריצה.   #
חדש! אפשרות רכישת שרות תיקון נזקי מים מצנרת למבנה בהשתתפות עצמית נמוכה בסך 500 ₪ בלבד.  #

כיסויים נוספים ללא תוספת פרמיה:
שבר שמשות ומשטחי זכוכית  #  כספים  #  שחזור מסמכים ונתונים  #  אובדן דמי שכירות  #  ביטוח לחפצי אמנות  #

#  ביטוח תאונות אישיות
#  ביטוח אחריות כלפי צד שלישי -

פוליסת מטריה - כיסוי משלים עבור כלל המצטרפים לביטוח זה בגבולות אחריות של 20 מיליון ₪,  
למקרה ולשנה קלנדרית, בכפוף לרכישת רובד ראשון בגבול אחריות של 1 מיליון ₪.  

ביטוח חבות מעבידים -  #
גבולות אחריות בפוליסה: 20 מיליון ₪.   

פוליסת מטריה - כיסוי משלים עבור כלל המצטרפים לביטוח זה בגבולות אחריות של 40 מיליון ₪,  
למקרה ולשנה קלנדרית, בכפוף לרכישת הכיסוי הבסיסי.  

  #  כיסוי להגנה בהליכים פליליים  #  ועוד ...

פרמיית מינימום ברוטו למזומן לפוליסה: 1,000 ₪ | התנאים המחייבים הינם תנאי הפוליסה.

חדש!
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לבית המשפט המחוזי בחיפה הוגשה תביעה ייצוגית נגד ביטוח 
ישיר על סך 30 מיליון שקל בגין גביית יתר של פרמיית ביטוח 

מקיף לרכב ודמי כינון.
לטענת התביעה, כשמבוטח רוכש למכוניתו פוליסת ביטוח 

מקיף מלא מביטוח ישיר, הכוללת בתוכה כיסוי גניבה, הוא נדרש 
להמציא "אישור בדיקת מיגון" המפרט את רמת המיגון המותקן 
במכונית. אם בביטוח ישיר לא מתרצים מרמת המיגון המותקנת 
במכונית, הם משנים את פוליסת הכיסוי המלא לפוליסת ביטוח 

חלקית, שאינה מכסה גניבה של המכונית.
אבל למרות שההיגיון אומר כי אם מדובר בפוליסה חלקית, 

מחירה צריך לרדת בהתאם, ביטוח ישיר ממשיכה לגבות את 
אותה הפרמיה ו/או אינה מזכה את לקוחותיה בהפרשי הפרמיה 
שגבתה, כשהיא משנה את הפוליסה ממקיף מלא למקיף חלקי.

עוד טוענת התביעה כי ביטוח ישיר גובה "דמי כינון", לאחר 
שנגרם נזק למכונית, בשיעור גבוה בהרבה ממה שהיא אמורה 

וצריכה לגבות, על פי נוסחאות של הפיקוח על הביטוח.
המבקש רכש ביטוח מקיף מלא שעלותו 2,901 שקל בביטוח 

ישיר, במרץ 2014. כתנאי לביטוח מכוניתו, נדרש המבקש 

להמציא אישור מיגון, אך הוא לא העביר כזה אישור. לפיכך, 
באפריל 2014 שינתה ביטוח ישיר את מפרט הפוליסה ושינתה 

אותה לביטוח מקיף חלקי, ללא כיסוי גניבה. למרות זאת, נותרה 
עלות הפוליסה כשהיתה – 2,901 שקל.

התביעה טוענת כי ביטוח ישיר הפרה הוראות חוק שנועדו להגנת 
חברי הקבוצה, כדי להתעשר על חשבון הניזוקים. לפי משרד 

האוצר, נתח השוק של ביטוח ישיר הוא כ-10%. על פי הערכות 
של גורמים מקצועיים, על כבישי ישראל נוסעים למעלה מ-3 

מיליון מכוניות. כמחציתן מבוטחות בביטוח מקיף. על כן, קובעת 
התביעה, חלקה האבסולוטי של הנתבעת הוא כ-150 אלף 

מכוניות. תביעתו האישית של המבקש היא על 391 שקל. בהנחה 
כי תביעתו הממוצעת של לקוח עומדת על כ-200 שקל, מציינת 

התביעה, מגיע סכום התובענה הייצוגית ל-30 מיליון שקל.
התביעה מבקשת מבית המשפט "להורות על פיצוי חברי 

הקבוצה ולהורות לביטוח ישיר לנהוג במבוטחיה בדרך ארץ, 
לגבות פרמיית ביטוח בהתאם להיקף הביטוח, בהתאם למבוטח 

ולמוצהר על ידה. כן יתבקש בית המשפט להורות לנתבעת 
לחדול מגביית דמי כינון מופרזים בניגוד לחוק".

תביעה ייצוגית הוגשה השבוע לבית המשפט המחוזי בלוד כנגד 
כלל חברה לביטוח על סך כ-131 מיליון שקל, בגין אי תשלום 

אחוזי נכות בהתאם לתנאי הפוליסה.
המבקשת היתה בת 56 כשנחבלה בגן, עת שעבדה כסייעת. היא 

החלה לשטוף את המרפסת, נפלה ונחבלה ביד שמאל. בחדר 
המיון אובחן לה שבר בשורש כף היד. למרות טיפולים שקיבלה, 

היא עדיין סובלת מכאבים וממגבלות בכף יד שמאל.
היא הגישה תביעה להכרה בתאונה כתאונת עבודה ולתשלום 

דמי פגיעה. כמו כן, הגישה תביעת נכות מעבודה לביטוח הלאומי. 
התביעה אושרה ולמשיבה נקבעו 10% נכות. היא פנתה לכלל 

בדרישה לשלם את תגמולי הביטוח בהתאם לשיעור הנכות שקבע 
המוסד לביטוח לאומי. כלל הסכימה לשיעור הנכות, אך טענה כי 

יש לפצותה לפי 7.14% מסכום הביטוח המלא, שהיה כ-100 אלף 
שקל, ולא 10% בהתאם לאחוזי הנכות שנקבעו.

כלל הגיעה לתוצאה הזו לאחר שהכפילה את אחוזי הנכות עם 

50% נכות שנגרמים בגין אובדן מלא של יד שמאל וחילקה זאת 
באחוזי נכות של 70% שקובעות תקנות ביטוח לאומי בגין קטיעת 

יד שמאל.
בהתאם שילמה כלל למבקשת 7,180 שקל ולא 10,056 שקל על 
פי 10% נכות. לפיכך, טוענת תביעה כי כלל חייבת למבקשת את 

ההפרש בסך 2,876 שקל.
הגדרת הקבוצה הייצוגית בתביעה זו היא כל מבוטחי המשיבה 

שרכשו ביטוח נכות מתאונה, לפי נספח שהטקסט שבו אינו כולל 
התייחסות לכך ששיעור הנכות מתאונה נקבע לפי תקנות הביטוח 

הלאומי, ושנגרמה להם נכות חלקית שאינה מוזכרת בנספח.
לטענת התביעה, כלל אינה צריכה לבדוק תיק תיק כדי לדעת 
מהו סכום התביעה, מכיוון שבדו"חות הכספיים אפשר להפריד 

בין הנתונים ולראות את שווי תביעות הנכות. התביעה העריכה כי 
סכום התביעה הייצוגית מגיע לכ-131 מיליון שקל, אך טענה כי 

הנתון המדויק מצוי בידי כלל.

תביעה ייצוגית נגד ביטוח ישיר: גבתה את אותה 
הפרמיה לביטוח מקיף מלא ולביטוח מקיף חלקי

 תביעה ייצוגית נגד כלל: לא שילמה
את מלוא תגמולי הנכות למבוטחיה

"בזכות קורס הפנסיה אני יודעת להתאים 
את המוצר הטוב ביותר למבוטח"

קורס הפנסיה, שנערך בחסות הלשכה, נועד לתת 
לנו הסוכנים כלים מקצועיים כדי לשרת את קהל 

המבוטחים, ולתת עצות מקצועיות בהתנהלות 
המסורבלת בתחום הפנסיה והמיסוי.

קורס זה, שנוהל על ידי רו"ח קובי יתח ואלון 
ספונרו היה מקצועי ביותר, מעניין, מקיף ורחב 
בהיקפו וברמתו. במהלך הקורס קיבלתי כלים 

מקצועיים חשובים בתחום המיסוי והתאמת המוצרים 
למעמד המבוטח על פי החוק.

אלון, שלו התמחות רבת השנים בתחום הפנסיה, נתן את 

המיטב, ופרש בפניי את הנושא על כל היבטיו, והם רבים, 
מעניינים ומורכבים. עד היום, לא הועבר החומר שנלמד 

בקורס זה בצורה מסודרת מפורטת, מקצועית ומקיפה 
כפי שקורס זה נתן.

ממליצה בחום לחברותיי וחבריי הסוכנים 
להירשם לקורס הבא וללמוד את רזי התחום כדי 

להתמודד בשוק זה, שהולך ותופס מקום נכבד 
ביותר והשלכותיו משפיעות במישרין על כל בית בישראל.

מאחלת הצלחה לכולם ויישום החומר הנלמד באופן מושלם,
רבקה גרבר

מכתבים 
למערכת
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כנס ראשון של מחוז המרכז תל אביב ל-2015 נערך השבוע 
באוניברסיטת בר אילן, בשיתוף איתוראן וקופל גרופ.

יו"ר המחוז עמוס גואטה פתח את יום העיון ואמר שאסור 
שחברות הביטוח יתעלמו מהפער העצום בין העבודה הרבה
שמושקעת בהפקת ביטוחי החובה לבין התגמול הזעום של 

העמלות, ובפרט המצב האבסורדי של אפס עמלה בהחלפות 
רכב. כמו כן, התחייב להביא לכל כנס את אחד מיועצי 

הלשכה כדי שהחברים ילמדו להכירם.
חגי שפירא יועץ ומנהל פרויקטים ביטוחיים, שהוזמן להרצות 
בנושא עמלות החובה, חידד ואמר בין השאר שרמת העמלות 
בחובה אינה תואמת את התרומה של הסוכנים לרווחיהן של 

חברות הביטוח.
במהלך יום העיון הוענקו תעודות הוקרה למוטי קינן, המנכ"ל 

הפורש של לשכת סוכני הביטוח, ולעיתונאי בן דרור ימיני, 
שקיבל את מגן ההוקרה בזכות תרומתו הרבה להסברה 

הישראלית, כעיתונאי חוקר עצמאי שמרבה לכתוב ולהרצות 
בחו"ל, בנושא האנטישמיות החדשה במסווה של אנטי ציונות.

בן דרור ריתק את ציבור הסוכנים בהרצאתו בנושא זה.
קינן פרש בקצרה את פעילותו רבת השנים כמנכ"ל הלשכה, 

שכללה מאבקים ברגולציה ובחברות הביטוח, שהפכו לא 
אחת את הימים לארוכים ואת הלילות לקצרים בשל הפעילות 

האינטנסיבית.
עופר בן נון, אחד מיועצי הלשכה בנושאי הנדסה, קבלנים, 

תמ"א 38 ונדל"ן, הסביר לסוכנים איך לבטח נכון בנייה 
במסגרת תמ"א 38 ופינוי בינוי. ערן שחר, המכונה ד"ר 

התלהבות, הדביק את הסוכנים באנרגיות חדשות
שהעלו חיוך על פניהם ואווירה מבודחת באולם.

יו"ר הוועדה לביטוח בריאות וסיעוד יואל זיו הסביר איך 
להיערך נכון לקראת הרפורמה בביטוחי נסיעות חו"ל. שחר 
שירצקי, מנהל תחום באיתוראן, הציג מקרים של מרדף חם 
אחר כלי רכב גנובים, והסביר מהם האמצעים שבהם אפשר 

להשתמש כדי להתגבר על מכת הגניבות. מיקי קופל, מנכ"ל 
קופל גרופ, הרצה על חדשנות בתחום השירותים המשלימים. 

את הכנס סיכם נשיא הלשכה אריה אברמוביץ, שעידכן 
את הסוכנים במסגרת "בינינו לבין עצמנו" בכל הנושאים 

החשובים שנמצאים בטיפולה של הלשכה.

32 סוכנים הגיעו השבוע למפגש בוקר של סניף אשדוד/ 
אשקלון, שנערך בקפה קפה בהיכל התרבות באשקלון, 

בשיתוף אליפים חברה לביטוח.
את הבוקר פתחה יו"ר הסניף ג'ינה פלד. דיברה על ביטוח 

השיניים הקולקטיבי ועל הפוליסה המשרדית. ״ביטוח השיניים 
נחתם השבוע, אבל הסברתי לסוכנים כי המחיר האטרקטיבי 

מחייב שלפחות 1,500 מבוטחים יירשמו. כמו כן, ביקשתי 
מחברי הסניף שירשמו נושאים שמעניינים אותם כדי שאוכל 

להביא אותם לימי העיון. הודיתי להם על כך שלמרות מזג 
האוויר הסוער הם הגיע בנוכחות מלאה ועל שיתוף הפעולה 

שלהם".
בין המרצים במפגש הבוקר היו אורי נוימן, הבעלים של קוצר 

נוימן שמאים, שדיבר על ההקבלות וההבדלים בין צמ"ה 
למשאיות; עודד יערי, מנהל הביטוח הכללי בסוכנות אליפים, 
שסיפר על "תחיית המתים" - איך סוכן ביטוח צריך להתנהל 
כיום, ואיך להשתמש בכל הטכנולוגיות ולחשוב קצת אחרת; 

אלה קנטר לוי, מנהלת מערך הפיננסים באליפים, נתנה 
טיפים לניהול פיננסי נכון בשנת הבחירות; ועופר בן נון, אחד 

מיועץ הלשכה בנושאי הנדסי, קבלנים, תמ"א 38 ונדל"ן, 
הסביר לסוכנים איך לבטח נכון בנייה במסגרת תמ"א 38 

ופינוי בינוי.

את המפגש חתם שי שדה, יו"ר תת הוועדה לגיוס חברים 
וחבר הוועד המנהל ב"בינינו לבין עצמנו". הוא נתן סקירה של 

הפעילות בלשכה וציין כי חשוב לגייס את הצעירים ללשכה. 
בסוף דבריו, נערך דיון מקיף בין הסוכנים לבינו לגבי סוגיות, 

טענות ובעיות שביקשו שיטופלו בלשכה.
פלד ביקשה להדגיש כי היא "מודה לכל המרצים והסוכנים 

שהגיעו ומקווה להמשך שיתוף פעולה פורה".

יו"ר מחוז המרכז: על חברות הביטוח 
לגלות הגינות בעמלות ביטוחי החובה

 למרות מזג האוויר הסוער הגיעו
סוכנים רבים למפגש בוקר באשקלון

אריה אברמוביץ )מימין(, מוטי קינן ועמוס גואטה

ג'ינה פלד
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 ההשתלמות מיועדת לציבור רחב של סוכני ביטוח ונועדה לתת בידי כל 
 סוכן ביטוח פנסיוני כלים הולמים ופרקטיים בעבודתו היומיומית, לדון לעומק 

בסוגיות ליבה מרכזיות ולהקנות לו בהן ידע יישומי רחב

בקורס ידונו בשאלות הבאות:
כיצד פועלות קרנות הפנסיה ? במה הן נבדלות זו מזו ? •

 מהן הטבות המס אותן יכול מבוטח בקרן פנסיה לנצל, לצורך  •
רכישת ביטוח חיים?

האם קיימת דרך פשוטה לבחור את מסלול הביטוח בקרן הפנסיה? •

כיצד יכול המבוטח לרכוש קצבה מוכרת מכוח תיקון 190? מהן הסכנות  •
הטמונות בכך? האם ניתן למשוך את הקצבה המוכרת כסכום חד פעמי?

כיצד מכמתים את השווי הכלכלי של מקדם קצבה מובטח? •

האם מקדם הקצבה באמת מובטח? •

מהן ההשלכות הנובעות מפדיון פיצויים פטורים? האם ניתן לממש את הפטור  •
בגין פיצויי הפיטורין במועד מאוחר יותר? האם ניתן לשמור את כספי הפיצויים 

כחיסכון נזיל?

כיצד ניתן להשוות בין קרן פנסיה לביטוח מנהלים? •

מהן המס החל על קצבת אובדן כושר עבודה / פנסיית נכות ועל פנסיית שאירים? •

השינויים המשמעותיים המתחוללים בענף ביטוח פנסיוני משפיעים באופן 
משמעותי על פעילות הסוכן. ככל שחולף הזמן רב הידע. לאור השינויים הנ”ל, 
ועקב ההצלחה הרבה בהשתלמות הראשונה בנושא, הועדה לביטוח פנסיוני 

של לשכת סוכני ביטוח באמצעות המכללה לפיננסים וביטוח, מודיעה על:

השתלמויות נוספות  בחיפה ובתל-אביב

השתלמות מיוחדת

 סוגיות נבחרות 
בביטוח פנסיוני

בסניפנו בחיפה,  רח’ בעלי המלאכה 26, צ’ק פוסט, חיפה. בחיפה:  ההשתלמויות 
)10 מפגשים בימי א’ בין השעות 16:00-20:00(  החל מתאריך 18.01.2015. יועברו:  

במכללה לפיננסים וביטוח, רח’ המסגר 18, תל-אביב. בתל-אביב:   
)10 מפגשים בימי ה’ בין השעות 10:00-14:00( החל מתאריך 22.01.2015.   

מר קובי יתח, מר אלון ספונרו המרצים: 

2,000 ₪ בתוספת מע”מ - לחבר לשכה עלות ההשתלמות: 
2,500 ₪ בתוספת מע”מ - למי שאינו חבר לשכה   

 להרשמה נא למלא את הטופס המצורף 
machon@insurance.org.il ולהעבירו באמצעות הפקס: 03-6395811, או באמצעות דוא"ל

פתיחת הקורס מותנית המספר מינימאלי של נרשמים. לטופס הרשמה ותקנון הלימודים

http://tinyurl.com/mudew2l
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עדכון תקרות וסכומים לשנת המס 2015
רשות המסים פירסמה את השינויים במערך הניכויים לשנת המס 2015 כדלקמן:

הערותהסכוםהנושא

לשנה – 2,616 שקל218 שקלשווי 1 נקודת זיכוי ממס

תקרת "קצבה מזכה" חודשית לפי סעיף 9א 
8,460 שקלשבגינה מגיע פטור ממס

פטור ממס בשיעור 43.5% מגיע רק ב"גיל פרישה" או 
למי שפרש מחמת נכות רפואית צמיתה בשיעור 75% 

לפחות

תקרת מענק עקב פרישה פטורה ממס לכל שנת 
מוענק פטור יחסי גם לחלק משנת עבודה.12,340 שקלעבודה

התקרה מתייחסת לכל המעבידים גם יחד

תקרת מענק עקב מוות פטורה ממס לכל שנת 
מוענק פטור יחסי גם לחלק משנת עבודה.24,700 שקלעבודה

התקרה מתייחסת לכל המעבידים גם יחד

תקרת "הכנסה מזכה" לגבי הכנסה ממשכורת 
לשנה – 104,400 שקל8,700 שקללפי סעיף 47 ו-45א

לעמית שאינו מוטב

תקרת "הכנסה מזכה" לגבי הכנסה שאינה 
לשנה – 147,600 שקל12,300 שקלממשכורת לפי סעיף 47 ו-45א

לעמית שאינו מוטב

הסכום המינימלי שבגינו מוענק זיכוי ממס לפי 
לשנה – 2,028 שקל169 שקלסעיף 45א

ההכנסה המרבית שבגינה מגיע ניכוי וזיכוי ממס 
לשנה – 208,800 שקל17,400 שקללפי סעיפים 47 ו-45א

לעמית מוטב

34,800 שקלהכנסה מרבית לסעיף 47
לשנה – 417,600 שקל

מי ששכרו המבוטח על ידי המעביד עולה על הכנסה זו 
אינו זכאי לניכוי סעיף 47

סכום פטור ממס לנכה/עיוור לגבי "הכנסה 
בתנאי שנקבעה נכות של לפחות 365 יום.51,200 שקלמיגיעה אישית"

לשנה – 614,400 שקל

סכום פטור ממס לנכה/עיוור לגבי "הכנסה 
6,130 שקלשאינה מיגיעה אישית"

אם נקבעה נכות בין 185-364 יום – גם לגבי "הכנסה 
מיגיעה אישית"

אם נקבעה נכות עד 184 יום – לא מגיע פטור ממס
לשנה – 73,560 שקל

סכום פטור ממס לנכה/עיוור לגבי הכנסה מריבית 
ורווחים על פיקדון, תוכנית חיסכון ו/או קופת גמל 

בשל סכום ששולם כפיצוי בשל נזק גוף
262,320 שקל לשנה21,860 שקל

המשכורת המרבית שההפרשה בעדה לקרן 
15,712 שקלהשתלמות לשכירים פטורה ממס

התקרה משמשת לקביעת המשכורת המרבית 
שההפרשה בעדה לקרן השתלמות פטורה ממס

לשנה – 188,544 שקל

תקרת "הכנסה קובעת" של יחיד לגבי הפקדה 
התקרה משמשת לקביעת הניכוי לפי סעיף 17)5א(263,000 שקלבקרן השתלמות לעצמאים

תקרת "הפקדה מוטבת" בקרן השתלמות 
18,480 שקללעצמאים

התקרה שבגינה הרווחים פטורים ממס – ראה/י חוזר 
לקוחות מס' 7

מומלץ להפקיד את מלוא הסכום, ללא קשר לגובה 
הניכוי לפי סעיף 17)5א(

שכר מינימום לחודש לצורך משיכה פטורה ממס 
4,300 שקלמקופת גמל לתגמולים/לקצבה

ההוצאה שמותרת לחברה בשל הפקדה למרכיב 
לשנה – 12,340 שקל1,028 שקלפיצויים בשל "חבר בעל שליטה"

4 פעמים השכר הממוצע במשק לעניין סעיף 
3)ה3(

שכר חודשי ממוצע במשק – ₪
₪

התקרה משמשת לקביעת המשכורת המרבית 
שההפרשה בעדה לקופת גמל לקצבה פטורה ממס

לשנה – ₪

מאת צביקה משבנק
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שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
נטעים סוכנות לביטוח מזמינה אותך להצטרף, 

עם אפשרות ישיבה במשרדינו בתל אביב. 
קיימות אפשרויות לשותפויות ורכישת תיקים 

חלקית / מלאה. לפרטים: תמיר 054-3300552   
גדי 052-5411261

לסוכנות ביטוח ותיקה ומנוסה בראשל"צ 
דרושים סוכני משנה למכירות ביטוחי חיים 

 ובריאות- עמלות גבוהות מובטחות.!
אפשרי שת"פ עם אלמנטריסטים לפרטים: 
אבנר 054-4575902, איתי 054-5885045

סוכן מבוגר מחפש סוכן צעיר לניהול תיק 
dani@gsr.co.il אלמנטרי. פרטים 
 גשר מיזוגים ורכישות בביטוח

אפיקי הון - אריה הלמרייך ואיל הוכהויזר, 
מזמינים אותך, הסוכן האיכותי, להצטרף אלינו 

עם אפשרות ישיבה עמנו במשרדנו – צ'ק פוסט, 
חיפה. קיימות אפשרויות לשותפויות, מיזוגים 

 ורכישה, חלקית/מלאה, של תיק הביטוח.
 נשמח לתיאום פגישה בלתי מחייבת:

איל  054-4276891, אריה 052-4200120

למסירה סוכנות ביטוח בעל מוניטין 25 שנה 
באזור מודיעין )מודיעין עילית( במגזר הדתי 

והחרדי. טל: 050-5240046 שלום

סוכנות ביטוח גדולה מת"א רמת גן חולון והצפון 
מעוניינת לרכוש תיקים איכותיים ובכל גודל 
 ובכל סוג בתנאים מעולים, סודיות מובטחת.

לאבי-050-5234664

דרושים
לסוכנות ביטוח ותיקה ואמינה בראשל"צ דרושה 
פקידה לטיפול שוטף באלמנטר וחיים עם ידע 

 וניסיון בשיווק ומכירות.
 לפרטים: אבנר 054-4575902, 

dakar.insurance@gmail.com 5885045054- איתי 

סוכנות בטוח משפחתית ברמת-גן זקוקה לאיש 
שרות לקוחות ביטוח חיים. ידע וניסיון, יכולת 

עבודה בצוות, ראש גדול - חובה. תנאים טובים 
ואפשרויות קידום למתאימים/ות. יש לשלוח 

.galit@peri-israel.co.il -קורות חיים + המלצות ל

סוכנות ביטוח בירושלים בהר-חוצבים, מחפשת 
רפרנטית רצינית למחלקה האלמנטרית

yosibituah@gmail.com:לשלוח קורות חיים ל

סוכנות ביטוח מצליחה בצפון ת"א מחפשת 
 חתם/חתמת אלמנטרי למשרה מלאה.

 ניסיון בעולם הביטוח - חובה !
תנאים טובים, אווירה חמה ומשפחתית.

gorenins@gmail.com :ניתן לשלוח קו"ח לכתובת
 המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד!

מאזור המרכז בלבד!

דרושה למשרד ביטוח ותיק בנס ציונה עובדת 
בכירה/חתמת בעלת ניסיון בביטוח אלמנטרי 

עסקי. סודיות מובטחת.
להתקשר: 054-4260833

israel@di-ins.co.il מיל

השכרה ושכירות משנה
להשכרה משרד בראשל"צ, רחוב הרצל 91 – 

 בנין צרפתי. 2 חדרים, 35 מ"ר ברוטו.
לפרטים – יוסי 050-5240011

מתפנה משרד יפה להשכרה ב"בית קורקס" 
בקרית אתגרים ברעננה. 70 מ"ר מחולק ל-3 
חדרים, הול כניסה לקבלת קהל ומטבח + 2 

 חניות מקורות גדולות.
 לפנות לדני קסלמן 0505-333048

kolan-99@012.net.il או למייל

בת"א ליד חברת ביטוח איילון, עד 50 מ"ר עם 
או בלי שירותי משרד.

 לפרטים דני מגשר
dani@gsr.co.il 054-4884220

לוח הביטוח
המעוניינים לפרסם מודעות דרושים לשנת 2014, מתבקשים לפנות בכתב

באמצעות כתובת המייל: luah@mil-media.co.il // הפרסום מוגבל ל-3 שבועות

שיעור המסהכנסה שנתית )₪(שיעור המסהכנסה חודשית )₪(

10%עד 10%63,240עד 5,270

14%מ-63,241 עד 14%108,000מ- 5,271 עד 9,000 

21%מ-108,001 עד 21%167,880מ- 9,001 עד 13,990

31%מ-167,881 עד 31%239,760מ- 13,991 עד 19,980

34%מ-239,761 עד 34%501,480מ- 19,981 עד 41,790

48%מכל שקל נוסף48%מכל שקל נוסף

2%מס נוסף מעל 2%810,720מס נוסף מעל 67,560

 מדרגות המס ל-2015
בשל "הכנסה מיגיעה אישית"


