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אברמוביץ על תיקון 16: "הפיקוח צריך 
לקחת אחריות ולעצור את מחול השדים"

בימים אלו נכנסת לתוקפה התוספת להפקדות הפנסיוניות - זאת בעוד מיליארדי שקלים מכספי 
הפנסיה של עובדים תקועים בחשבונות מעבר ‰ "תפקודה החלקי של המסלקה גורם עוול רב"

רונית מורגנשטרן

כאוס  בענף

מים ספורים בטרם ידרשו המעסיקים ליישם י
שירותים  על  הפיקוח  לחוק   16 תיקון  את 
ביטוח,  סוכני  נשיא לשכת  פונה   – פיננסיים 
דורית  הביטוח,  על  למפקחת  אברמוביץ,  אריה 
סלינגר ומבקש לעצור את יישום התיקון. "משמעות 
יישום התיקון היא הגברת הכאוס הקיים ממילא", 
המפקחת.  אל  דחופה  בפנייה  הלשכה  נשיא  כותב 
"אני מבקש ממך לפעול להסדרת תהליכי הבקרה 
על יישום תקנות התשלומים לקופות גמל, לפעול 
שיוך  על  המוסדיים  הגופים  כלל  אישור  לקבל 
ולצמצם  ונאותה  מלאה  בצורה  לעובדים  הכספים 
עובדים   500 עם  למעבידים  התקנות  חובת  את 

לפחות".
המעסיקים  אלפי  עשרות  מעבירים  אלה  בימים 
במשק את משכורות חודש יולי, אשר יגלמו בפעם 
הפנסיוניות,  להפקדות  התוספת  את  הראשונה 
כמתחייב מהסכם הפנסיה שנחתם בין ההסתדרות 
החדש,  ההסכם  פי  על  המעסיקים.  לארגוני 
ההפקדות המינימליות יעמדו על 6.25% על חשבון 
אברמוביץ  העובד.  חשבון  על  ו־5.75%  המעסיק 
התייחס בין היתר לדיון הסוער בנושא שהתקיים 
בשבוע שעבר בוועדת הכספים, בה הועלו הטענות 
של  פנסיוני  חסכון  כספי  שקלים,  שמיליארדי 
עובדים, לא משויכים עדיין לקופות של העובדים 

ונמצאים בחשבונות מעבר עלומים. 
כך, נוצר פיגור בתשלומים בחשבונות של אותם 
העובדים. המצב הביא לשליחת מכתבים למבוטחים 
על  התראה  ובהם  הביטוח  וחברות  הפנסיה  מגופי 
ביטול הפוליסה אם לא ייסגר הפיגור. "לא פעם, 
סוכני הביטוח כורעים תחת הקשיים שיצרו תקנות 
התשלומים לנוכח העדר שיוך כספים של עובדים", 
כותב אברמוביץ. "לא ניתן לבצע עזיבות עבודה 
סטטוס  דוחות  לתת  ניתן  לא  מסודרת,  בצורה 
על  עצום  לחץ  יוצר  והדבר  ללקוחות  מעודכנים 

סוכן הביטוח".

כאוס בענף
נציג אגף שוק ההון,  אברמוביץ דוחה את דברי 
מדובר  לפיהם,  הכספים  בוועדת  שרעבי,  הראל 
מערכת  של  לידה  ו"בחבלי  טכניות,  בתקלות 
שמבקש  לעובד  להסביר  אפשר  "איך  בהרצה". 
יתרות  את  לדעת  ומבקש  עבודה  מקום  להחליף 

והכספים  מדויקים  לא  הנתונים  כי  שלו,  הצבירה 
נשיא  שואל  טכני'?",  'עניין  עקב  שויכו  לא 
הלשכה. "איך אפשר להסביר לעובד של המעסיק 
או לשווק לו מוצרים פנסיונים המתאימים למצבו 
כאשר המסלקה, שאף היא בפיקוח אגף שוק ההון, 
של  הכספים  על  ומלא  מסודר  מידע  מספקת  לא 
הלקוח? ולא זו אף זו, אנו גם לא יודעים על היקפם 
של הכספים והנכסים של העובד הואיל והכספים 

לא מופקדים כראוי". 

גם  עומד  המסלקה  של  החלקי  תפקודה  כאמור, 
גורם  המסלקה  של  החלקי  "התפקוד  במוקד.  הוא 
על  כספם  ממיטב  שמשלמים  לעובדים  רב  עוול 
איסוף מידע שאינו מלא", אומר אברמוביץ, "באופן 

אשר מכשיל הן את ציבור סוכני הביטוח המחויבים 
לפנות למסלקה, והן את הציבור שמקבל המלצות 
שיתכן ואינן משקפות את מצבו הפנסיוני האמיתי". 
טענות  את  גם  הלשכה  נשיא  דוחה  כך  בתוך 
שרעבי כי לשוק ניתנו שנתיים על מנת להסתגל 
לכניסת התקנות לתוקף. "איפה היה משרד האוצר 
במהלך כל השנתיים הללו?", הוא שואל. "מדוע לא 
לוודא  כדי  המוסדיים  הגופים  מול  בקרות  בוצעו 
על  מדגמים  בוצעו  לא  מדוע  ומוכן?  תקין  שהכל 
מנת לוודא שהמערכת מתפקדת? ואף אם במעשה 
יקח  מדוע שלא  ההון,  שוק  אגף  במחדל, שגה  או 
אחריות ויעצור לרגע את מחול השדים המתנהל?".

יישום  את  לדחות  מסלינגר  מבקש  אברמוביץ 
לקבוע  וכן  בוועדה,  בדיון  שהציע  כפי  התקנות 
עם  מעסיקים  על  רק  התקנות  את  להחיל  יש  כי 
כי  לראות  מנת  על  בלבד,  ומעלה  עובדים   500
לאחר  ורק  התקנות,  ליישום  וערוך  כשיר  השוק 
מכן להרחיב את היקף היישום בהתאמה ובשינויים 
המחויבים. "במקביל, יש ליזום תיקון לחוק ולקבוע 
הנוספות  להפקדות  בנוגע   16 תיקון  הוראת  כי 
תוקפא עד לקבלת אישורך כי קיימת שליטה של 
הגופים המוסדיים בניתוב הכספים המועברים עבור 
בצורה  הכספים  את  יפרישו  והמעסיקים  הציבור 

רטרואקטיבית לתאריך כניסת התיקון לתוקף".

סלינגר. מתבקשת לעצור את יישום התיקוןאברמוביץ: "איפה היה משרד האוצר במהלך כל השנתיים הללו?"

"איך אפשר להסביר לעובד של 
המעסיק או לשווק לו מוצרים 

פנסיונים המתאימים למצבו כאשר 
המסלקה, שאף היא בפיקוח אגף 

שוק ההון, לא מספקת מידע מסודר 
ומלא על הכספים של הלקוח?" 
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הרפורמה  בדרך

משה כחלון, והממונה על ש ר האוצר, 
דורית  וחיסכון,  ביטוח  ההון,  שוק 
על  )ב'(  השבוע  הכריזו  סלינגר, 
קרנות ברירת המחדל שנבחרו לשנתיים הקרובות 
אלדובי.  והלמן  דש  מיטב  של  הפנסיה  קרנות   -
משמעותית  נמוכים  ניהול  דמי  הציעו  הקרנות 
מממוצע דמי הניהול הנהוג בשוק. דמי ניהול אלו 

יחולו על המצטרפים לקרנות למשך 10 שנים. 

הקצבה תגדל
ניהול  דמי  תגבה  דש  מיטב  של  הפנסיה  קרן 
בשיעור של 1.31% מההפקדות החודשיות ושיעור 
שתגבה  הניהול  דמי  בקרן.  מהצבירה   0.01% של 
 1.49% על  יעמדו  אלדובי  הלמן  של  הפנסיה  קרן 
 0.001% של  ושיעור  החודשיות  מההפקדות 
ניהול  דמי  כיום  המשלם  לשכיר  בקרן.  מהצבירה 
הקצבה  את  להגדיל  המהלך  צפוי  מקסימאליים, 
הצפויה בכ־18%. בדיקה שערך משרד האוצר מצאה 
כי שכיר בעל שכר ממוצע צפוי להגדיל את קצבתו 

הצפויה בפרישה ביותר מ־900 שקל.
הרפורמה שקידמו שר האוצר והממונה על שוק 
במשק  והעובדים  המעסיקים  לכל  תאפשר  ההון 
להפקיד בקרן פנסיה אחת מבין השתיים שנבחרו. 
הקרנות יחלו לצרף עמיתים מה־1 בנובמבר 2016, 
תקופת  שנקבעו.  הנמוכים  הניהול  לדמי  בהתאם 
ובסופן  שנתיים  תימשך  הקרנות  של  הפעילות 

יתבצע הליך בחירה נוסף. 
בדמי  להוזלה  תביא  הרפורמה  כי  צופים  באוצר 
הניהול בשוק הפנסיה כולו, כמו גם לשיפור איכות 
השירות ולהגברת התחרות בשוק החיסכון הפנסיוני. 
הרפורמה אף קיבלה רוח גבית משופטי בית המשפט 

הביטוח  חברות  עתירתן של  את  דחו  אשר  העליון 
כי  פסקו  השופטים  המהלך.  את  לטרפד  שניסו 
הרפורמה תגן על ציבור החוסכים בישראל וכי היא 

משרתת את האינטרס הציבורי.
המחדל  ברירת  קרן  "רפורמת  כי  מסרה  סלינגר 
תביא את בשורת התחרות לכל החוסכים לפנסיה, 
צפוי  המהלך  מאוגדים.  הבלתי  לחוסכים  ובפרט 
להוריד את ממוצע דמי הניהול במשק, להגדיל את 

התחרות בשוק ולהפחית את הריכוזיות". 

הוזלה בשוק כולו
אילן רביב, מנכ"ל מיטב דש הגיב לבחירה. "יוזמת 
משרד האוצר מבורכת וחשובה ואנו גאים לקחת חלק 
טובה  פנסיה  קרן  לעמיתים  לספק  ניתן  במימושה. 
במחיר הוגן, ולשם כיוונו. אין ספק כי הזכייה במכרז 
עבורנו  נוספת  משמעותית  מדרגה  קפיצת  תהיה 
בעולמות הפנסיה. התחרותיות תגדל ונמשיך לשבור 
את הריכוזיות שקיימת בתחום", אמר. "במשך שנים 
שילמו לקוחות ללא כוח מיקוח דמי ניהול גבוהים 
יוצר  החדש  ההסדר  הפנסיה.  בקרנות  מרביים  עד 
שוויוניות ואיזון חברתי ואנחנו גאים להוביל אותו".

בכיר בענף הביטוח והפנסיה אמר בתגובה כי "קרן 

חשבון  על  מטורף  הימור  זה  מחדל  ברירת  פנסיה 
הציבור. יש הרבה פרמטרים חשובים לא פחות מדמי 
יציבות  בקרן,  אקטוארי  הרכב  תשואה,  כמו  ניהול 
דמי   0.1% עם  עלות.  ניהול,  הקרן,  של  פיננסית 
ניהול, קרנות ברירות המחדל יביאו תשואות הרבה 

יותר נמוכות יחסית לשוק".
לדברי יובל ארנון, יו"ר הוועדה לביטוח פנסיוני 
ברירת  קרנות  בנושא  יש  הביטוח,  סוכני  בלשכת 
באמצעות  לקרנות  עובדים  לצרף  אופציה  המחדל 
סוכן ביטוח. "נכון שדמי ניהול חשובים, אבל פנסיה 
זה לא מכשיר סלולאר, זה הנכס הגדול ביותר שיש 
לאדם בחייו, אמר. "הממונה לא בדקה איזה מערך 
להם  ישיגו  תשואות  איזה  לרשותם?  יעמוד  שרות 
שיקבלו?  הניהול  לדמי  בתמורה  ההשקעות  מנהלי 
איזה ליווי מקצועי יקבל חוסך בקרנות אלו במקרה 
חקיקה?  שינוי  משפחתי?  מצב  שינוי  תביעה?  של 

שינוי שכר?".
"כל פעולה אשר בסופו של יום מטיבה עם מצבו 
של החוסך, בעיקר בקרב האוכלוסיות המוחלשות, 
המהלך  לצערנו  "אך  ארנון.  אמר  מבורכת",  הינה 
דומה להורדת דמי הנסיעה לתלמידים לבתי הספר, 

אבל ללא הוספת מורים, או כיתות נוספות".

מיטב דש והלמן אלדובי זכו במכרז 
להפעלת קרן ברירת מחדל

 שתי הקרנות נבחרו בשל דמי הניהול הנמוכים שלהן, עם גבייה אפסית מהצבירה ‰ 
יובל ארנון: "דמי הניהול חשובים, אבל מדובר בנכס הגדול ביותר שיש לאדם בחייו"

רונית מורגנשטרן

טל. 072-2514488 
w w w. g u i d e l i n e . c o . i l

 אצלנו סוכנות הביטוח שלך
בידיים טובות!  

 חסכון בזמן    חסכון בעלויות משרד  הגדלת מכירות
 מתן שירות אישי, יעיל ומקצועי ללקוחותיך 

הממוצע כיום

0.28% 0.01%0.1%מהצבירה

3.1% 1.31%1.49%מההפקדה

הלמן אלדובימיטב דש

דמי הניהול בפנסיה
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עתיד  הביטוח

ענף ב עתיד  לבחינת  הוועדה  של  דיון 
הביטוח השבוע אמר פרופ' יהודה כהנא, 
שענף  צופה  שהוא  בוועדה,  אורח  חבר 
הביטוח יהפוך ליותר משמעותי מהבנקים. בדיון 
השתתפו יו"ר הוועדה, השר לשעבר גדעון סער, 
המפקח על הביטוח לשעבר, רו"ח דורון שורר, 
אברמוביץ,  אריה  ביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא 
פרופ' יהודה כהנא, מנהל הוועדה אליעוז רבין, 
והיועץ המשפטי, עו"ד עדי בן אברהם ומייסדת 

"אמון הציבור", גלית אבישי.
והם בכלל  "הבנקים איבדו את המקום שלהם 
לא יודעים את זה", קבע. "העולם שלהם מתהפך, 
פיננסים חדשים, העלויות לבצע  יש מכשירים 
את ההשקעות הן אפס, מה שיישאר זה עלויות 
הביטוח". לשאלתו של אברמוביץ אודות מקומו 
הביטוח  “ענף  כי  כהנא  ענה  הביטוח,  ענף  של 

ישגשג. שני אחוז מהתל”ג בא מהביטוח”. 
לדברי כהנא, ענף הביטוח יתמקד יותר בתחום 
בעולם  התושבים  "מספר  משבר.  החווה  הפנסיה 
מיליארד  כ־2  בעוד  לגדול  צפוי  והוא  יקטן  לא 
נפש ללא מלחמות. בשנת 2050 הוא צפוי להגיע 
ל־9.5 מיליארד ורק אז הוא יירד", הסביר פרופ' 

כהנא. 
לדבריו, בכלכלה חדשה מדברים על ערכים ועל 
וכלכליות.  וסביבתיות  אתיות  חברתיות,  מטרות 
“לענף הביטוח יש כ־80 טריליון דולר", אמר. "יש 

המון כסף שמנוהל על ידי חברות ביטוח וקרנות 
יהיה לתעל את  פנסיה ועם כלים חכמים אפשר 
דולר  טריליון   1.6 הנכונים;  למקומות  הכסף 
לטובת הסביבה והחברה זה סכום אפשרי. התחלתי 
לדבר עם מנהיגי הביטוח בעולם והם קיבלו את 

הרעיון והסכמנו שצריך לעשות את זה ביחד". 
פרופ' כהנא התייחס לאמנת האו"ם עם חברות 
הביטוח לשמירה על הסביבה. "נעשו מאז השקעות 

במיליארדים של דולרים, האמנה הייתה הסכמה 
שמטרתה היא שחברות הביטוח תתנהלנה בצורה 
יותר אחראית כלפי הסביבה וזאת היתה הצהרת 
יושבים  'אתם   – להם  "אמרנו  סיפר.  עקרונות", 
על כספי ציבור, אז תנהלו אותם לכיוון שנדרש 
לכולנו'. באקדמיה יש סדרת פגישות על עתיד 
האנושות, אבל נקודת האל־חזור נראית באופק".

המשאב הגדול ביותר
"המשאב הכי גדול של ישראל זה הייטק והוא 
שורר.  קבע  ביותר",  הגבוהה  ההכנסה  בעל  גם 
הגמל  קופות  את  מכוונת  לא  הממשלה  "למה 
יו”ר  השיב  לכך  בהייטק?”.  להשקיע  והפנסיה 
הוועדה, "זה לא מחלחל, כי אנשים יוצאים מזה; 
וחדשנות  המצאה  יכולת  בעלי  הם  הישראלים 

אבל הם לא יודעים לנהל". 
"ברגע שיש תשואה מתאימה זה מאפשר לתת 
כלום",  יעלה למשק  וזה לא  פנסיות מתאימות 

הוסיף כהנא.
לדבריו של סער מדובר בסופו של דבר בשתי 
סביבתי  לצורך  ביטוח  בכספי  השימוש  נקודות: 
"מי  לאנשים.  הפנסיה  תשלום  לצורך  והשני 
יקבל  בהייטק  אחוז  מחמישה  יותר  שמשקיע 
הטבת מס", אמר שורר. "צריכה להיווצר מנהיגות 
ישגשג,  שזה  "ברגע  נכונה".  וחברתית  כלכלית 

סוכני הביטוח ייהנו מזה", קבע כהנא.

פרופ' יהודה כהנא: "ענף הביטוח יהפוך 
להיות משמעותי יותר מהבנקים"

את הדברים אמר פרופ' כהנא, חבר אורח בוועדה לבחינת עתיד ענף הביטוח, בכינוסה 
האחרון ‰ "הבנקים איבדו את המקום שלהם והם בכלל לא יודעים את זה"

רונית מורגנשטרן

המכלול שלי
עבורך, להמשך שנים של צמיחה תמונת

סוכן
תמונת
לקוח ריסק בקליק תמונת

עמלות

עסק
בקליק

תמונת 
מעסיק

אתר הלקוחות
החדש

אל
הר

דיו
טו
ס

כהנא. טוען כי ענף הביטוח ישגשג
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עתיד  הביטוח

שלמה ביטוח תשלם להסתדרות חצי מיליון 
שקל על פגיעה בהתארגנות עובדים

כך פסק השבוע בית הדין האזורי לעבודה בתל אביב ‰ אבי ניסנקורן, יו"ר ההסתדרות: 
"איתות חשוב לכל מעסיק שבוחר לא לכבד את החוק" 

רונית מורגנשטרן

ית הדין האזורי לעבודה בתל אביב פסק ב
ביום ב' השבוע, כי חברת שלמה ביטוח 
פגעה בהתארגנות עובדיה וחייב אותה 
לשלם פיצוי בסך חצי מיליון שקל להסתדרות.

שהגישה  תביעה  במסגרת  ניתן  הדין  פסק 
ההסתדרות על סך 1.2 מיליון שקל נגד שלמה 
עובדיה  בהתארגנות  שפגעה  בטענה  ביטוח 
ידי  על  הוגשה  התביעה  ההסתדרות.  במסגרת 
עורכת הדין איריס ורדי, ראש הלשכה המשפטית 
של האגף לאיגוד מקצועי בהסתדרות, ועורכות 
וסיון רדיאן מהלשכה  אבירם  מאיה צחור  הדין 

המשפטית.
חברת  התנהלות  על  ביקורת  מתח  הדין  בית 
"המשיבה  הדין:  בפסק  כשכתב  ביטוח  שלמה 
נקטה בפעולות שונות כדי לפגוע בהתארגנות 
הן במחדלה להכיר ביציגות סמוך למועד קבלת 

משליש  למעלה  של  הצטרפות  על  ההודעה 
עובדיה, הן בהפעלת לחצים על עובדים לבטל 
לגיטימציה  במתן  הן  במשיבה,  חברותם  את 
לפעולות נגד ההתארגנות, הן בהקשחת נהלים 
רשימות  בהכנת  הן  העבודה,  בתנאי  ושינויים 
כניסתם  ומניעת  בהסתדרות  החברים  עובדים 
חד  באופן  מבטאת  המנכ"ל  עדות  לעבודה. 
להתארגנות,  המשיבה  של  יחסה  את  משמעי 
דרך  בכל  ההתארגנות  בסיכול  רצונה  את 
העובדים  לבוא בחשבון עם  כוונתה  ואת  שהיא 

המתארגנים". 
בתגובה מסר אבי ניסנקורן, יו"ר ההסתדרות: 
חברתית  אמירה  משקפת  הדין  בית  "החלטת 
לכל  חשוב  איתות  בה  שיש  במעלה  ראשונה 
מעסיק שבוחר לא לכבד את החוק ולנסות לפגוע 

במימוש זכות ההתארגנות של העובדים". ניסנקורן
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חקיקה  בכנסת

סופית: תוקם רשות שוק הון 
עצמאית בראשות סלינגר

 הרשות העצמאית צפויה לקום בתחילת חודש ספטמבר ובראשותה תעמוד הממונה על שוק ההון היום, 
דורית סלינגר  הרשות תתוקצב בסעיף נפרד מתקציב המדינה – והממונה יהיה האחראי על ניהול התקציב

 
מערכת ביטוח ופיננסים

בקריאה מ השבוע  אישרה  הכנסת  ליאת 
שיזמו  החוק  הצעת  את  ושלישית  שניה 
יצחק  וסגנו,  כחלון  משה  האוצר,  שר 

כהן, להקמת רשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון. 
להגברת  זרז  תהווה  החדשה  "הרשות 

"הרשות  כחלון.  טען  בשוק",  התחרות 
בישראל  החוסכים  ציבור  על  תגן 
ייקבע  שכולו  עדיפויות  סדר  ותקבע 
בלבד  מקצועיים  שיקולים  מתוך 

וראיית טובת האזרח".
החוק החדש צפוי להיכנס לתוקף כבר 

יחליט  אם  אלא   ,2016 ספטמבר  בחודש 
שר האוצר לדחות את מועד התחילה  לשם 

שתעמוד  מי  החוק.  הוראות  להפעלת  היערכות 
מי  היא  הקמתה  בעת  החדשה  הרשות  בראש 

ביטוח  ההון,  שוק  אגף  בראש  כיום  שעומדת 
הרשות  סלינגר.  דורית  האוצר,  במשרד  וחיסכון 
ההשקעות  בתי  פעילות  על  תפקח  לא 
להצעה  בניגוד  אחזקה,  ותאגידי 

המקורית.
על  תפקח  החדשה  הרשות 
המוערכים  החוסכים  כספי 
סכום  ש"ח,  טריליון  בכ־1.4 
מיליארד  בכ־100  גדל  שאף 
ש"ח נוספים בכל שנה. "הקמת 
היסטורי  מהלך  היא  הרשות 
ובשורה גדולה לשוק", אמר סגן 
שר האוצר. "בכך מצטרפת מדינת 
בעולם  המפותחות  למדינות  ישראל 
שבהן רשות פיננסית אשר מבטיחה הגנה מיטבית 

על כספי החוסכים והמבוטחים במקצועיות וללא 
השפעות פוליטיות".

על פי החוק שאושר ימנה שר האוצר את מנהל 
הרשות החדשה לתקופת כהונה של חמש שנים. 
נפרד בתקציב  בסעיף תקציבי  הרשות תתוקצב 
המדינה, כמשרד ממשלתי, כאשר הממונה יהיה 
האחראי על ניהול התקציב. יצירת סעיף תקציבי 
נפרד לפעילות הרשות יאפשר לה שיקול דעת 
מיטבי וחופש פעולה בקביעת סדר עדיפויותיה. 

מהקמתה  שחששו  רבים  קולות  נשמעו  בעבר 
כרוכה  היתה  שלדעתם  עצמאית,  רשות  של 
ח”כ  התבטא  אז  לממונה.  מדי  רבות  בסמכויות 
הרשות  כנגד  הציוני(  )המחנה  שמולי  איציק 
אינה  היא  אבל  חשובה,  היא  "עצמאות  ואמר: 

הפקרות".

יואל זיו

הדרך הקלה לעבודה יעילה
פתרונות טכנולוגיים מתקדמים בתחום הביטוח, 

הפנסיה והפיננסים

www.sms2010.co.il 077-5492686 :אלי הורוביץ 19, בית גל, רחובות 7608802 | לפרטים

כהן
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חקיקה  בכנסת

הצעת חוק: חברת ביטוח שתפעל בחוסר תום 
לב תשלם תוספת פיצויים של עד 20%

על פי הצעת החוק שאושרה לקריאה ראשונה, בית המשפט יוסמך לפסוק למבוטח פיצויים של עד פי 
20 מריבית החשב הכללי  הילה דוידוביץ, נציגת משרד המשפטים: הממשלה תומכת בהצעה

רונית מורגנשטרן

תעמוד ח שלא  ביטוח  ברת 
תשלם  ולא  בהתחייבותה 
למבוטח פיצויים שנקבעו בבית 
לפסוק  יוסמך  המשפט  בית  המשפט, 
למבוטח פיצויים של עד פי 20 מריבית 
אחוז  על  היום  שעומדת  הכללי,  החשב 
אחד. בהתאמה, תוספת הפיצוי למבוטח 

תעמוד על עד 20%.
של  החוקה  ועדת  השבוע  קבעה  כך 
ח"כ  של  החוק  הצעת  בעקבות  הכנסת 
ההצעה   . התורה(  )יהדות  מקלב  אורי 
מבקשת להגדיל את הריבית המיוחדת 
הקבועה בחוק, ולאפשר לבית המשפט 
הביטוח,  לחברת  עונשי  פיצוי  לפסוק 

להם  הביטוח  תגמולי  כפל  עד  של  בשיעור 
נהגה  הביטוח  שחברת  במקרה  המבוטח,  זכאי 
בביטוחים  ה,  חבות בבירור  לב  תום  בחוסר 
מפני מחלות, אשפוז, סיעוד וביטוח רכב חובה. 
נציגת משרד המשפטים, עו"ד הילה דוידוביץ, 
אמרה שהממשלה תומכת בהצעה, עקב הצורך 
שמבוטחים  בכך  בשוק  בעיה  שקיימת  וההבנה 
בוחנים את  "אנו  לא מקבלים את המגיע להם. 
הכלים שיש בידי המפקח", אמרה, "במטרה לתת 
חברות  כנגד  ל  לפעו יוכל  בהם  כלים  למפקח 
ביטוח שלא משלמות את מה שהן צריכות לשלם 

למבוטחים".
חוק חוזה הביטוח קובע כי חברת ביטוח חייבת 
לשלם תגמולי ביטוח תוך 30 יום. חברה שהפרה 
את חובתה לשלם את תגמולי הביטוח במועדים 
הקבועים בחוק, מפרה את חוזה הביטוח, והמבוטח 
יכול לתבוע אותה בגין ההפרה, הפרשי הצמדה 

למבוטח  שנגרם  הנזק  בגין  פיצוי  וכן  וריבית, 
עקב העיכוב בתשלום התגמולים. החוק הנוכחי 
פיצויים  לפסוק  רשאי  המשפט  בית  כי  קובע 
פי שלושה מהריבית של החשב  עד  בגובה של 
עומדת  הכללי  החשב  ריבית  באוצר.  הכללי 

בשנים האחרונות על 1%. 

רבע מהמבוטחים מתייאשים
שנועדה  צרכנית  הצעה  הינה  החוק  "הצעת 
להגן על צרכן חלש שמבקש לממש את הביטוח, 
ח"כ  אמר  ודורסניות",  גדולות  חברות  מפני 
מקלב בדיון. "ההצעה נועדה להעביר מסר חד 
לחברות הביטוח. פעם קראו לזה שיטת מצליח, 
היום זה הפך לשיטת יצליח. רבע מהמבוטחים 
לא  המשפט  "בתי  מקלב,  לדברי  מתייאשים". 
נותנים מענה, כיון שאנו המחוקקים לא אמרנו 

את דברינו. מדובר בתופעה רחבה מאוד."

ליאורה  הביטוח,  על  המפקחת  סגנית 
על  נתונים  לוועדה  מסרה  הירשהורן, 
הביטוח  לחברות  שהוגשו  תביעות 
 2015 בשנת  משפט.  בבית  נדונו  ולא 
מהן,  תביעות.  אלף  כ־804  הוגשו 
כ־660  חלקי  או  מלא  באופן  אושרו 
כ־49  נדחו.  אלף  וכ־76  תביעות  אלף 
אלף תביעות נסגרו בפשרה, ו־21 אלף 

מהתביעות בוטלו.

“סנקציה בלתי הגיונית”
ירון  הביטוח,  חברות  איגוד  נציג 
המוצעת  הסנקציה  כי  טען  אליאס, 
"ריבית  מידתית.  ולא  הגיונית  בלתי 
שעלול  מה   ,4% על  בממוצע  עומדת  החשכ"ל 
להביא לפיצוי עונשי בסך 80%. זה בלתי הגיוני 
על  מעידה   20 לפי  "הקפיצה  אמר.  בעליל", 
עונש  של  לקפיצה  בדומה  שקול.  בלתי  מהלך 
בגין עבירה פלילית משלוש שנות מאסר ל־20 

שנות מאסר".
השיב  סלומינסקי,  ניסן  ח"כ  הוועדה,  יו"ר 
זה".  את  עשינו  אבל  "תתפלא,  ואמר  לאליאס 
שחברות  מרגיש  הציבור  סלומינסקי  לטענת 
הביטוח לא פועלות כראוי. "החברות לא שולחות 
הצרכנים  את  מנצלות  אלא  למבוטח  פרחים 
לפעול  נאלצים  אנו  בתופעה,  מדובר  וכאשר 
וללמד אתכם שאתם צריכים לבדוק את עצמכם 
הרב  הכח  את  מנצלים  אתם  יד  בהינף  האם 
בקליינט שלכם שמשלם  "מדובר  אמר.  שלכם", 
לכם,  נזקק  הוא  בו  חולשה  של  וברגע  חייו,  כל 
אתם נעלמים. אתם צריכים לעשות חשבון נפש".

ט.ל.ח. נכון ליוני 2016. 1. חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 190 והוראת השעה( התשע"ב 2012 ותיקון עקיף לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים )קופות גמל( התשס"ה - 2005 - תיקון מספר 8. 2. לאחר שימלאו לעמית 60 ובתנאי 
 שהעמית מקבל קצבה מינימלית של ₪4,418 לפחות )נכון לשנת 2016(. 3. עבור סכום שמופקד במהלך שנת המס עד התקרה המוטבת המזכה בהטבת מס )₪33,408 לשנת 2016( - חבות המס תהיה על פי הנחיות פקיד השומה.

עבור סכום שמופקד במהלך שנת המס מעל התקרה המוטבת המזכה בהטבת מס ועד לתקרה להפקדת תשלומים פטורים - תשלום מס רווח הון בשיעור של 15% על הרווח הנומינלי. אין באמור לעיל כדי להוות תחליף לייעוץ/ שיווק 
פנסיוני בידי יועץ /משווק פנסיוני בעל רישיון עפ"י דין המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם. חברת אנליסט קופות גמל בע"מ עוסקת בשיווק פנסיוני )ולא בייעוץ פנסיוני( ולה זיקה למוצרים פנסיונים המנוהלים על ידה.

תיקון 190)1( מאפשר ללקוחותיך 
ליהנות ממכלול שלם של יתרונות:

 חיסכון בעלויות
 נזילות)2(   
 שקיפות 

 יתרונות מיסוי)3(

פתרון לכסף הנזיל של לקוחותיך

 sochnim@analyst.co.il :דסק הסוכנים שלנו ישמח לעמוד לרשותך טל: 03-7147168 | דואל

תחת ניהול ההשקעות המקצועי של אנליסט

סלומינסקימקלב
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אירועי הלשכהאירועי הלשכה
  מחוז השרון יקיים ב־9.8 יום עיון בין השעות 12:15־09:00. ספייס כנסים ואירועים, 

עתיר ידע 16, קומה 6, כפר סבא

  סניף חיפה יקיים ב־9/8 יום מפגש אחר הצהריים בין השעות 18:00־16:00. כיתת ההדרכה של סניף 
לשכת סוכני ביטוח, בעלי המלאכה 26, חיפה. מספר המקומות מוגבל, נא להירשם מראש

4 חברות אישרו 
העברת פניות 

ישירות של 
מבוטחים לחברות 

באמצעות מחשבון 
האוצר לסוכנים

ברות הביטוח הראל, כלל, מנורה והכשרת ח
הישוב אישרו כי הפניות שמגיעות דרך 

מחשבון האוצר לביטוחי בריאות פרטיים, 
יועברו לסוכני הביטוח. הפניקס אישרה קבלת 
פניית הלשכה בנושא, אך לא ענתה מה תהיה 

מדיניותה; מגדל ואיילון טרם הגיבו. 
כך מסר יואל זיו, יו"ר ועדת הבריאות 

והסיעוד בלשכת סוכני הביטוח. כפי 
שפרסמנו בשבוע שעבר, זיו פנה לכל חברות 

הביטוח העובדות עם סוכנים, בבקשה 
להפנות פניות ישירות של מבוטחים לחברות 

דרך מחשבון משרד האוצר. "אנו חושבים 
שזאת הדרך הנאותה לשיתוף פעולה עם 

סוכני הביטוח לטובת ציבור הצרכנים. 
לשכת סוכני ביטוח תביא לידיעת חבריה את 

תשובתכם בנדון", כתב זיו בפנייתו. 
רונית מורגנשטרן

343 | פוינטר | סטריפ | גודל: 200/126 | תאריך: 13.6.16

אפשר 
להיות 
רגועים

שגריר דואגת לך לאורך כל הדרך עם שירות "פנסים ומראות":
• החלפה של פנס קדמי/אחורי, מראה צד חיצונית בחדש במקרה שבר

• כל הפנסים והמראות שיוחלפו הם בעלי תו תקן
• השירות ניתן ללא הגבלה של מספר הפניות בגין נזק בתקופת המנוי

• את השירות ניתן לרכוש באמצעות החברות: כלל, מגדל ושומרה

עם כיסוי מקיף למנויים בשגריר 
הכולל שירות כיסוי לפנסים 

ומראות צד ברכב

לקבלת פרטים נוספים, קו חם לסוכני ביטוח: 03-5578822

לשכת ב בבית  התקיים  בבוקר  ראשון  יום 
סוכני ביטוח בת"א מפגש מקצועי בתחום 
צעירים.  לסוכנים  והפיננסי  הפנסיוני 

לדביר  משותפת  יוזמה  פרי  היה  המפגש 
צעירים  לסוכנים  הוועדה  יו"ר  רפ, 

הוועדה  תת  יו”ר  ורסנו,  וליוסי 
הסוכנים  עם  "המפגש  לפיננסים. 
הראשונה  הסנונית  הינו  הצעירים 
להעלאת התחום הפיננסי לראש סדר 

היום", אמר ורסנו. "זו היתה הזדמנות 
נהדרת לכ־50 מבני הדור הצעיר בענף, 

לפגוש באופן אישי את בכירי אנשי המקצוע 
של הלשכה". בהמשך הודה ורסנו לשחר שמאי 

על ארגון הכנס.

הסוכנים הצעירים, אליהם הצטרפו גם אורחים 
חיצוניים ומתמחים מהמכללה לפיננסים וביטוח, 
של  הפרישה  מיזם  מנהל  קשת,  רון  את  שמעו 
תכנון  על  שדיבר  ביטוח  סוכני  לשכת 
אברהם,  בן  עדי  עו"ד  את  פרישה; 
היועץ המשפטי של הלשכה שדיבר 
בנושא;  והרגולציה   16 תיקון  על 
לביטוח  הוועדה  יו"ר  ארנון,  יובל 
פנסיוני שדיבר על נקודות לטיפול 
בשינויים ב"ציר הפנסיה" ואת ורסנו 
הפנסיוני  החיסכון  התאמת  על  שדיבר 
הפער  וצמצום  בחיים  המשתנים  למצבים 
בהכנסות בפרישה לעומת תקופת העבודה. כמו 

כן, אליעוז רבין, הרצה על הסוכן המניעתי. 

 מעלים את התחום הפיננסי לראש 
סדר העדיפויות של הסוכנים הצעירים 

מערכת ביטוח ופיננסים

ורסנו
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פרטים נוספים בקרוב...

 כיסויים ביטוחיים חדשניים
 פתרונות מותאמים לצרכי הלקוח

 תעריפים תחרותיים
 חיתום מקצועי

פוליסות העסקים
החדשות של איילון
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ביטוח  רכב

 יורדים ועולים: מה יהיה עם 
תעריפי ביטוח החובה?

הוזלת תעריף הפול והעודפים בקרנית דוחפים להורדת מחירי ביטוח החובה 
ברכב  מנגד, סביבת הריבית דוחפת לעלייתם  אז איפה האיזון? 

אריאל מונין

ידיעות הרבות על הרפורמות בביטוח ה
חובה מעלות את התהייה: נו? מה יהיה 
בסוף? המחיר יירד? יעלה? לאורך זמן? 

חד פעמי? בואו ננסה לעשות סדר בבלגן.
ארבעה  ישנם  למעשה  כי  להגיד  היום  ניתן 
שינויים שאמורים להתרחש בתקופה הקרובה. 
לכל אחד מהם יש את המקור שלו, וההשלכות 

שלו.

הוזלת תעריף הפול
תעריף  ביטוח  להוזלת  הרפורמה  ראשית, 
ואפשר  השנה,  החל  שהאוצר  מהלך   – הפול 
תחרותי.  תעריף  שהוא  תעריף  להוציא  לפול 
ורק  אך  מבטח  שהפול  לכך  הורגלנו  בעבר 
מסורבי חיתום, וכן אופנוענים. התעריף החדש 
שבעזרתו  הכלי  להיות  אמור  בפול,  שנוצר 
התעריפים,  את  להוריד  חייבות  יהיו  החברות 
ברווחיות  לטענתו,  לטפל,  בא  האוצר  ובכך 

העודפת של הענף בביטוח חובה.
מנפיקה  כבר  הפול  כאשר  רפורמה,  באותה 
למצוא  ניתן  שוק,  בתעריף  חובה  תעודות 
פתרון חלקי )אם כי לא מושלם( לנושא בעיית 

הנפקת תעודות חובה במגזר הערבי.

הטכנולוגיה
הרכב,  לעולם  נכנסה  אשר  הטכנולוגיה 
ועל  הרכב  על  הגנה  מערכות  עמה  הביאה 
הנוסע. היא מקטינה את הסיכוי להיפגע בעת 
התביעות  להקטנת  להביא  ואמורה  תאונה, 

הצפויות המשולמות בענף. 
את  שישמשו  פרמטרים  הוסיף  האוצר 
היא  והמטרה  הסיכון,  בחישוב  האקטוארים 
תעריפים,  של  נוספת  להורדה  לגרום  בעצם 
כאשר כל רכב המוגן מבחינה טכנולוגית יוכל 
לזכות בתעריף נמוך יותר, וכך במהלך השנים 

התעריף יוזל.

קרנית
קרנית היא הקרן הממשלתית לפיצוי נפגעי 
חובה  ביטוח  תעודת  כל  דרכים.  תאונות 
מפרישה עבורה. הסתבר לאחר שנים רבות כי 
ישנו עודף אקטוארי עצום, של מיליארד וחצי 
הדרך  כי  לשיטתו  החליט  האוצר  ושר  שקל, 
הנכונה היא פשוט להחזיר את הכסף לציבור. 

פופוליסטי  במהלך  שמדובר  הטוענים  יש 
האלה  בכספים  להשתמש  כבר  היה  ועדיף 
להגברת האכיפה, או שיפור התשתיות במאבק 
בפועל  התקציב  כהסתת  הדרכים,  בתאונות 
להיטיב עם הציבור, ובכך גם לדאוג בעקיפין 
יקטן  ובכך  העתידיות  התביעות  להורדת 

התעריף.
לקבל  אמור  והציבור  שהוחלט,  מה  זה  אך 
)יש  הקרובות  השנים  במהלך  זו  מקרן  החזר 
הצינור  רק  יהיו  הביטוח  חברות  כי  לב  לשים 
מקרנית,  ייקחו  לציבור,  הכספים  להחזרת 
הסוכנים  ולא  החברות  לא  מהציבור.  ויורידו 

אמורים להרוויח ולו שקל מהמהלך(.

המגמה ההפוכה
בהחלט  אמורות  מעלה  שצויינו  המגמות 
מגמה  גם  יש  אך  תעריפים,  להורדת  להביא 
צפי  ואין  אפסית,  במשק  הריבית  הפוכה. 
מתברר  משכך,  בנושא.  דרמטי  לשינוי  כרגע 
בכל  משמעות  יש  הריבית  להורדת  גם  כי 
הנוגע לתעריפי החובה. ולמה? כיוון שביטוחי 
עם  רחוק,  לטווח  אחריות  ביטוחי  הם  החובה 
זנב תביעות ארוך שנים )הרי התביעה, במיוחד 

לאחר  מידית  נסגרת  לא  הגדולות,  התביעות 
התאונה, אלא לפעמים שנים לאחר מכן(. 

בתוכו  הכיל  האוצר  בזמנו  שקבע  התעריף 
בחברת  להתקבל  הצפויה  הריבית  של  חישוב 
של  ריבית  שיקלל  התעריף  כלומר  הביטוח. 
אז  נבע  הריבית  וחישוב  קדימה,  שנים  כמה 
מהריבית שהייתה מקובלת במשק ועמדה על 

3%־4%.
כאשר החברות כבר אינן יכולות להבטיח הבאת 
חייבות לעלות את  הן  זמן,  ריבית שכזו לאורך 
הגבוהה  הריבית  את  עוד  כולל  שאינו  התעריף 
לאחרונה  פורסם  אשר  וינוגרד  דו"ח  הצפויה. 
להתייחס  אמור  שהמשק  ההיוון  רמת  את  וקבע 
והתיקון  תיקון,  לבצע  נדרש  כי  גם  קבע  אליו 

יביא להעלאת תעריפים בביטוח החובה.
אז מה יהיה? ככל הנראה אנו צפויים לתזוזות 
ואנו מאמינים כי  במהלך החודשים הקרובים, 
בסופו של דבר ההוזלה בוא תבוא, אם כי אולי 
בינתיים  שחשבו.  ממה  יותר  נמוך  בשיעור 

נמשיך לנסוע בבטחה, נחכה ונראה. 

הכותב הוא יו”ר הוועדה לביטוח כללי בלשכת 
סוכני ביטוח

האם ההוזלה תבוא בסופו של דבר?
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http://www.regye.com/elementary/welcome_he.ehtml
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עבודה  נוספת

אייזיק, מ שלמה  יונט,  קבוצת  נכ"ל 
דורש מחברות הביטוח לשלם לסוכנים 
הנוסף  הטיפול  בגין  נוספת  עמלה 
הנדרש עקב העלאת שיעור ההפקדות לפנסיה.

הביטוח  חברות  לראשי  אייזיק  בפנייה ששיגר 
לעבודה  "מעבר  כי  הסביר  הפנסיה,  וקרנות 
סוכני  עלינו,  המוטלת  והאחראית  המורכבת 
ביישומו,  ובעיקר  המידע  בהעברת  יש  הביטוח, 
עבודת שיווק נוספת הכרוכה בהקצאת משאבים 
ובאחריות  הרגילה  לעבודתנו  מעבר  וזמן 
מקצועית נוספת. בנוסף, מדובר על נפח פעילות 
יונט והדגיש,  עסקית משמעותית", כתב מנכ"ל 

מורכב  הליך  ביישום  רואים  "אנו 
'הגדלות'  לתשלומי  זהה  הסדר  זה 
ואשר  החובה,  מפנסיית  כתוצאה 

שולמו לנו במלואם על ידכם". 
מתייחס  אליו  הנוסף  הטיפול 
אייזיק נגרם בגין התוספת להפקדות 

שיגולמו  עובדים,  של  הפנסיוניות 
המשולמות  יולי  במשכורות  לראשונה 

ההפקדות  שיעורי  באוגוסט.  מה־1  החל 
שנחתם  הפנסיה  להסכם  בהתאם  הם  החדשים 
כחצי  לפני  המעסיקים  לארגוני  ההסתדרות  בין 
 0.25% של  תוספת  תהיה  ההסכם,  פי  על  שנה. 

מצד  זהה  ושיעור  העובד  מצד 
המעסיק להפקדות הפנסיוניות, 
המינימליות  שההפקדות  כך 
חשבון  על   6.25% על  יעמדו 
חשבון  על  ו־5.75%  המעסיק 
הוציאו  הביטוח  חברות  העובד. 
לפעול  כיצד  לסוכניהן  הנחיות 
בנושא בדגש על פוליסות ביטוחי 
מנהלים, שבהן הפקדות מסוגים שונים 
והסוכנים  אותן,  לעדכן  פשוט  זה  אין  אשר   –
אף נדרשים לא פעם להחתים את הצדדים בגין 

השינויים.

 יונט דורשת עמלה נוספת מחברות 
הביטוח והפנסיה 

 מנכ"ל יונט, שלמה אייזיק, הסביר כי הפנייה נעשית בעקבות הטיפול בהעלאת שיעור 
ההפקדות לפנסיה ביולי

רונית מורגנשטרן

אייזיק
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חדשות  הלשכה
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בלי  ניתוח

מחליף ניתוח: הכירו את הטיפול 
פורץ הדרך – אפוסתרפיה

הפוליסה האחידה פתחה בפני המבוטחים אפשרויות רבות הכוללות טיפולים מחליפי 
ניתוח  אחד מהם הוא טיפול האפוסתרפיה שפותר בעיות ברכיים, ירך וגב – ללא ניתוח

ורדה לבקוביץ 

האחידה, ה הפוליסה  של  החדש  עולם 
בטיפולים  רבות  אפשרויות  בפנינו  פתח 
חדשה  טכנולוגיה   – ניתוח  מחליפי 

שמחליפה את הניתוח וכל מה שכרוך בביצועו.
בפוליסה  ניתוח  מחליף  טיפול  של  הגדרה 
רפואי  “טיפול  היא:  מ־01.02.16  החל  האחידה, 
לביצוע  כתחליף  מומחה  רופא  בידי  המבוצע 
ניתוח, אשר על פי אותה מידה רפואית מקובלת 
נועד להשיג מטרה דומה למטרת הניתוח שאותו 

הוא מחליף”.
הנושא  את  בדקה  הלשכה  של  הבריאות  ועדת 
“אפוס”  לחברת  פנינו  האורתופדיה.  בתחום 
כמחליף  אפוסתרפיה  טיפול  על  מידע  לקבלת 
ניתוח: מה המשמעות של הטיפול מחליף הניתוח? 

וקצת על הניסיון בטיפול.

מה זה אפוסתרפיה?
כאב  שמוריד  דרך  פורץ  טיפול   – אפוסתרפיה 
ומחליף ניתוח בבעיות ברכיים, ירך וגב. הטיפול 
שאינו ניתוחי ואינו תרופתי פותח על ידי ד”ר אבי 
של  הליכה  על  ומתבסס  מור,  עמית  וד”ר  אלבז 
כשעה ביום בנעליים מיוחדות המותאמות אישית 
למטופל, לאחר בדיקת מעבדת הליכה ממוחשבת, 

באחת ממרפאות אפוסתרפיה ברחבי הארץ. 
הנעליים המיוחדות מכוונות על ידי פזיותרפיסט 
מומחה בטיפול, בצורה שתוריד עומסים מהמפרק 
הכאוב ותתרגל את המטופל ללכת בצורה נכונה. 
לאחר בדיקת התאמה של שעה וחצי, חוזר המטופל 
הנעליים  של  חוזרים  וכיוונים  ביקורת  לבדיקות 

מדי מספר חדשים במהלך שנת הטיפול.
ל־50,000  מעל  בישראל  טופלו  היום  עד 
רפואה  במרכזי  גם  ניתן  והטיפול  מטופלים, 
בית  סיני,  מאונט  כגון  בארה”ב  מובילים 
מבוטחי  עבור  ובאנגליה   – ומונטפיורי  איזראל 
אלו  גופים   .Bupa ,Prudential ,Cigna
משתמשים בטיפול כאפיק מחליף ניתוח. במחקר 
 Knee Surgery ,Sports בעיתון  שפורסם 
Traumatology ,Arthroscopy בשיתוף בתי 
החולים אסף הרופא ואיכילוב טופלו כ־34 חולים 
עם קרע מניסקוס באפוסתרפיה. כ־33 מתוכם לא 
הזדקקו לניתוח לבסוף. כמו כן, דיווחו החולים על 
ירידה משמעותית בכאב ושיפור דרמטי בתפקוד. 
במושלמים  החולים,  קופות  בכל  מוכר  הטיפול 

כמובן.
את  לקבל  הביטוח  לחברות  פנינו  במקביל 
אישורן לכיסוי. בכפוף לתנאי הפוליסה, הטיפול 

ולהסדר  רופא  ידי  על  מבוצע  להיות  חייב 
בהתקשרות עם ספק שירות. כמו כן פנינו לשני 
האורתופדיה  בתחום  ומוערכים  מוכרים  רופאים 
ולפיזיותרפיסט ולהלן תשובתם עבורנו  הסוכנים.

אורתופדית,  בכירורגיה  מומחה  אייל הלר,  ד”ר 
רגל  כף  ספורט  פגיעות  ניתוחי  בטיפול  מתמחה 
וקרסול - רופא מנתח בכיר ומנהל מעבדת הליכה 
במערכת  “השימוש  רבין:  רפואי  במרכז  ודריכה 
עצמי  אימון  מאפשר  פיזיותרפיה  כטיפול  אפוס, 
פיזור  שינוי  תוך  הדריכה,  ואופי  איכות  ושיפור 
הכוחות הפועלים על מפרקי הקרסוליים הברכיים 

והירכיים.
הבולטים  היתרונות  אחד  כי  יודעים  “אנחנו 
העצמי  התרגול  ביכולת  היא  השיטה  של  ביותר 
לו.  הנוחות  ובשעות  ביתו  במסגרת  המטופל  של 
השימוש במערכת מאפשרת לגוף, באופן עצמוני 
על  הלחץ  וחלוקת  הדריכה,  אופי  את  לתקן 
המפרקים, כך שבמהלך האימון עם המערכת ישנו 
מודע  ולא  מודע  עצמי,  ולימוד  הדרגתי  שיפור 
מפרקי  בהפעלת  יותר,  נכון  ביו־מכני  לשימוש 

הקרסוליים, הברכיים והירכיים.
הכלים  מן  כחלק  באפוסתרפיה,  השימוש 
מטפל,  כאורתופד  לי,  הזמינים  הטיפוליים 
לבעיות  ניתוחי  לא  פתרון  של  מתן  מאפשר 
מתאים  הטיפול  התחתונה.  הגפה  של  מפרקיות 
שחיקתיים  שינויים  בשל  כאובים  למטופלים  גם 
חוסר  עקב  כאבים  בשל  והן  אוסטאוארטריטיים 

יציבות מפרקית לאחר פגיעות רצועתיות.
מענה  נותן  באפוסתרפיה,  השימוש  “מניסיוני 
הדוחה את הצורך בטיפול ניתוחי לפרק זמן ארוך 
למטופלים  ניתוח  מחליף  כאמצעי  אף  ולעיתים 
הסובלים מכאבים עזים והגבלה תפקודית בגפיים 

תחתונות”.
ד”ר גיא פרידמן, אורתופד מנתח, מומחה קרסול 
הינה  “אפוסתרפיה  ברזילי:  חולים  בית  רגל  וכף 
ביו־מכניות  נעליים  על  המתבסס  רפואי  פיתוח 
כשעה  המטופלים  ידי  על  הננעלות  מיוחדות 
ביום. המנגנון בו עובד הטיפול הינו על ידי הסטת 
ותרגול מחדש של השרירים  המפרקים הכאובים 

לייצב מפרקים אלו.
את  ומשפרת  הכאב  את  מורידה  “אפוסתרפיה 
מדעית,  מוכח  אף  והדבר  בחולים  ההליכה  דפוס 
המערכת נמצאת במחקר מספר שנים. ניתוח הוא 
הזו  באופציה  בוחרים  ואנו  מסובכת  פרוצדורה 
אפוס  כי  מצאנו  המציאות.  מן  מחייבת  כשהיא  
לחולה  ומאפשר  כאב  המפחית  טוב   פתרון  היא 

להמשיך בשגרת חייו ללא ניתוח”.
ישראל  נבחרת  פיזיותרפיסט  ליפשיץ,  לירן 
”אפוס  מור:  אנד  פיזיו  קליניקה  בעל  בכדורגל, 
המהווה  ביותר,  ומוצלח  מקצועי  מוצר  הינו 
טיפול משלים לפיזיותרפיה. לנעלי האפוס יתרון 
בהתאמה האישית – היכולת להתאים את הנעליים 
מבנה  המטופל.  של  האישית  לאבחנה  בהתאם 
הנעל המאתגר את ההליכה ומעודד את השרירים 
המייצבים להתגייס לפעילות. על המטופל לדעת 
שעל מנת להשיג טיפול יעיל יש להתמיד בשימוש 
בנעל לאורך זמן. הטיפול מומלץ ביותר, במיוחד 

לאור העובדה שזו המצאה ישראלית”.
היבט  מכל  הנושא  את  סקרנו  יקרים  סוכנים 
אפשרי, אפוסתרפיה מעניק לנו עוד פתרון ביטוחי, 

בכיסוי מחליף ביטוח, ללקוחותינו בעולם החדש. 

וסיעוד  בריאות  ועדת  יו״ר  סגנית  היא  הכותבת 
בלשכת סוכני ביטוח

חברת הביטוח

כלל

מנורה

הראל

מגדל

איילון

פניקס

פניקס

ד
ד
ד
ד
ד

הכיסוי ניתן גם בפוליסה טרם הרפורמה )4 שנים(

הטיפול יאושר תחת התוויות רפואיות מתאימות ובהתאם 
לתנאי ה   פוליסה כטיפול מחליף ניתוח.

נחנו מאשרים כמחליף ניתוח בניתוחים מסוימים.  לא 
בכל ניתוח 

הטיפול מאושר כטיפול מחליף ניתוח ובלבד
שיש צורך בניתוח. מבוצע על ידי רופא

הטיפול מאושר כטיפול מחליף ניתוח ובלבד
שיש צורך בניתוח. מבוצע על ידי רופא

אפוסתרפיה לא מחליף ניתוח

חדשים בתחום הבריאות. ייצרו קשר בהמשך כאשר יהיה 
להם הסכם.

הערותלא מאושרמאושר

http://link.springer.com/journal/167
http://link.springer.com/journal/167
http://link.springer.com/journal/167
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לפני  סיום

לוח הביטוח
office@rbmedia.co.il :המעוניינים לפרסם מודעות דרושים, מתבקשים לפנות בכתב באמצעות כתובת המייל

דרושים
לסוכנות הסדרים בפ"ת דרוש/ה נציג/ת בק 

אופיס לטיפול בנושאי גביה )ביטוח חיים( 
ומשימות בנושא ביטוח חיים )הסדר פנסיוני( 

מול חברות הביטוח. דרישות: ניסיון שנה - חובה, 
משימות שונות בתחום ההסדר הפנסיוני, יכולת 

עבודה בסביבה ממוחשבת קורות חיים ל: 
igalm@misgav.co.il המשרה פונה לנשים 

וגברים. פניות מתאימות תיענינה.

לסוכנות ביטוח בפתח תקוה העובדת בכל רחבי 
הארץ דרושים סוכני ביטוח לקוחות פנסיונים  

)בעלי/ות רישיון משווק מורשה( .עבודה בצמוד 
למתאמת פגישות ומנהלת לקוח. שכר + בונוסים 
גבוהים, רכב/טלפון סלולרי/ מחשב, דיסקרטיות 

מובטחת. דרישות חובה: רישיון סוכן מורשה 
/ משווק, רישיון נהיגה, הבנת והכרת מוצרי 

הביטוח הפנסיוני, יתרון - לבעלי/ות ידע בתחום 
הפרט ) בריאות / סיעוד / חיים(, יכולות מכירה 

גבוהות, עמידה ביעדי מכירה יכולת עבודה 
בצוות אך גם עצמאות ויכולת ניהול עצמאי 

קורות חיים ל:igalm@misgav.co.il המשרה 
פונה לנשים וגברים. פניות מתאימות תיענינה.

לסוכנות הסדרים מובילה בתחומה היושבת 
בפתח תקווה, דרוש/ה - חתם/ת רכבים ודירות 
לטיפול בחידושים והפניות לביטוחי רכב דירה. 

דרישות התפקיד: הכרת תהליכי החידוש 
מול חברת הביטוח. הכרת ממשק עבודה מול 
החברות הגדולות, יכולת מתן שרות ללקוחות 
החברה והגדלת התיק הביטוחי ללקוח. ניסיון 

בתחום חובה! מיידי, דיסקרטיות מובטחת. 
קורות חיים ל:igalm@misgav.co.il המשרה 
פונה לנשים וגברים. פניות מתאימות תיענינה.

לסוכנות ביטוח גדולה במרכז דרוש משווק 
פנסיוני מקצוען! ניהול תיקי לקוחות פנסיוניים 

ושיווק מוצרי פרט בריאות! שכר גבוה ובונוסים 
 מובטחים! לשליחת קורות חיים:

gaby@gabay-ins.co.il 
לסוכנות ביטוח ותיקה בחיפה דרושה פקידת 

חיתום אלמנטרית, עם ידע מוכח ברכב ובדירות, 
ידע בענפים נוספים יתרון! יש לשלוח קורות 

office@menczel.co.il :חיים במייל בלבד

לסוכנות בראשון לציון דרוש/ה רפרנט/ית 
מקצועי/ת לניהול תיק ביטוח חיים פרט למשרה 
מלאה. דרישות התפקיד: ידע וניסיון של לפחות 
5 שנים בתפקיד דומה בניהול תיק ביטוחי פרט 

ושירות מול לקוחות וחברות הביטוח, הכרת 
מערכות חב' ביטוח ומערכת ניהול לקוחות 

oren@hpi.co.il :בסוכנות לביטוח. קו"ח לאורן

למנהל הסדרים גדול בפתח תקווה דרוש/ה 
בודק/ת עמלות למחלקת הכספים. במסגרת 
התפקיד: הפקת דוחות, ניתוח דוחות עמלות 

חברות הביטוח, ניתוח דוחות עמלות בתי 
השקעות. דרישות: שליטה מצוינת באקסל, 

אוריינטציה למספרים, ידע במערכות חברות 
ביטוח במיוחד עמלות – יתרון משמעותי, יכולת 
אנליטית גבוהה, אחריות. נדרש ניסיון של שנה 
igalm@ :לפחות בתחום הביטוח קורות חיים ל

misgav.co.il המשרה פונה לנשים וגברים. פניות 
מתאימות תיענינה.

לסוכנות ביטוח בפתח תקוה העובדת בכל רחבי 
הארץ דרושים סוכני ביטוח לקוחות פנסיונים  
בעלי/ות רישיון משווק מורשה. עבודה בצמוד 

למתאמת פגישות ומנהלת לקוח. שכר +בונוסים 
גבוהים, רכב/טלפון סלולרי/ מחשב, דיסקרטיות 

מובטחת. דרישות חובה: רישיון סוכן מורשה 
/ משווק, רישיון נהיגה, הבנת והכרת מוצרי 

הביטוח הפנסיוני, יתרון לבעלי/ות ידע בתחום 
הפרט )בריאות/ סיעוד/ חיים(, יכולות מכירה 

גבוהות, עמידה ביעדי מכירה יכולת עבודה 
בצוות אך גם עצמאות ויכולת ניהול עצמאי. 

 igalm@misgav.co.il :לשליחת קורות חיים
המשרה פונה לנשים וגברים. פניות מתאימות 

תענינה.

לתנופת הפיתוח של קבוצת קמפוליסה 
 במשרדים הראשיים בטבריה, דרושים/ות: 

1. חתמים/ים בתחום הביטוח האלמנטארי – 
פרט. התפקיד הינו משמעותי ומציע אתגרים 

 מגוונים הן ברמה המקצועית והן ברמה האישית.
2. רפרנט/ית ביטוח חיים. מענה וטיפול 

בלקוחות החברה וסוכניה. קשר ישיר מול  
חברות הביטוח, קליטת הצעות, מעקב, טיפול 

שוטף, שינויים, פדיונות, גבייה. לשליחת קו"ח: 
 shirel@campolisa.co.il 

טל: 1-599-555-777

שכירות משנה 
להשכרה משרד בסוכנות ביטוח בראשון לציון 

במרכז העיר, 2 חדרים מסודרים קומפלט 
בכניסה נפרדת, בניין משרדים שעבר שיפוץ 
כחדש . כולל ריהוט ,  ציוד ותקשורת וחנייה 

צמודה. לפרטים: אורי 052-2496104

לסוכנות ביטוח פנסיונית היושבת בבורסה 
ברמת גן מתפנה חדר + שרותי משרד מלאים 

עבור סוכן ביטוח חיים תנאים מעולים. לפרטים: 
050-5293836

להשכרה במשרד סוכנות לביטוח בפתח תקווה 
 OPEN + בקריית מטלון, אזור מרכזי, חדר

SPACE. אפשרות לשירותי משרד + טלפונים. 
לפרטים: שיר 039239292, שלוחה 1

להשכרה משרד ברחוב פייבל בתל אביב. 74 מ״ר 
מחולק ל-5 חדרים, כולל פינת קבלה, מטבח, 
שירותים, מחסן, מרכזיה, פינת מחשוב, ארון 
תקשורת וריהוט. חניה באזור. לפרטים: אטי 

0544522961

לסוכנות ביטוח פעילה, המעוניינת לשכור 
שולחן במשרדה, במחיר מסובסד, המשרד 

כולל - ריהוט, מחשב, אינטרנט, טלפון, 
שירותים, ומטבחון, המחיר כולל את המיסים 

הדרושים. הרעיון שיתוף פעולה עסקי עם 
סוכן המעוניין בהתקדמות בענף. עדיפות 

לסוכן חיים לטובת שת"פ. לפרטים אלמוג כהן 
shivukalmog@gmail.com 050-9880807

שת"פ ורכישות תיקי ביטוח
סוכנות ביטוח ותיקה בתחום החיים עובדת עם 

כל החברות מציעה שת"פ אטרקטיבי לסוכני 
אלמנטרי ותיקים כדאי ביותר. לפרטים: דני -054

eyaldanny@gmail.com 9008038

סוכנות ביטוח ירושלמית ותיקה, מעוניינת 
ברכישת תיק ביטוח אלמנטרי בתנאים מצויינים, 
אפשרות המשך העסקה לטווח ארוך. אפשרות 
תשלום במזומן על חלק מהתיק. לפרטים: רוני 

054-5600680

בעל רישיון לניהול סוכנות בטוח מעוניין 
להתקשר עם סוכני ביטוח המעוניינים לפתוח 

סוכנות לביטוח חיים ואלמנטארי ליצירת קשר: 
050-6494211

אפיקים פיננסים – רכישת תיקי ביטוח בתנאים 
שאסור לגלות. אפשרות לליווי מתמשך ואו 

השתלבות בסוכנות קיימת. לפגישה דיסקרטית 
וללא התחייבות צור קשר או השאר פרטים: גבי 

gabina@smile.net.il 0522759119 :או יניב

יעל מוסצ'י תחליף את מנכ"ל 
סיני הפורש אלי שמעוני

מערכת ביטוח ופיננסים

יום רביעי נפרדה חברת שומרה ממנהלת מחוז חיפה והצפון, יעל מוסצ'י, ב
באירוע בו נכחו סוכנים רבים, בהם המנכ"ל, דני יצחקי ומ"מ נשיא לשכת 
סוכני ביטוח, אורי צפריר. הנהלת החברה הודיעה השבוע על מינויה של יעל 
מוסצ'י למשרת מנכ"לית סיני סוכנות לביטוח. מוסצ'י תחליף 
פרישתו  על  שהודיע  שמעוני,  אלי  היוצא,  המנכ"ל  את 

בשבוע שעבר.
מיכה אדוני, יו"ר מחוז חיפה והצפון, שהעניק למוסצ'י 
מגן הוקרה אמר במהלך הערב: "אני מודה לך באופן אישי 
על שיתוף פעולה הוגן, פורה וענייני". כמו כן, הדגיש 
בדבריו את חשיבות שיתוף הפעולה של חברות הביטוח 
עם הלשכה. “כך עשו שומרה ויעל", אמר. "עבדו עם סוכני 
הביטוח – ולא מעל ראשיהם, לא כפי שעושות חלק מחברות 

הביטוח האחרות. תמיד קיבלתי משומרה אוזן קשבת, כמו גם שאר הסוכנים". 
כאשר  המחוז,  תפוקת  את  להכפיל  מוסצ'י  הצליחה  האחרונות  השנים  בחמש 
תחת ניהולה זכה המחוז 3 פעמים כמחוז המצטיין בסקר של לשכת סוכני הביטוח 
בשירות. בסקר שנערך בקרב העובדים, קיבלה שומרה ציון גבוה מאוד משביעות 
רצונם ממקום העבודה. את מוסצ'י יחליף כמנהל מחוז חיפה והצפון של שומרה 

צחי וארסנו.

איילון מינתה את רו"ח 
אורי פלג לסמנכ"ל 

בקרה, ציות ורגולציה

יילון חברה לביטוח מינתה את רו"ח אורי פלג לתפקיד סמנכ"ל א
בקרה, ציות ורגולציה.

פלג, בעל תואר שני )MBA( במנהל עסקים מהמכללה למנהל ובוגר 
תואר ראשון )BA( בחשבונאות וכלכלה מהאוניברסיטה העברית 

בירושלים. כמו כן, פלג הוא בוגר קורס דירקטורים ונושאי 
משרה בכירים בלהב ואוניברסיטת תל אביב.

החל משנת 2007 עבד פלג באגף שוק ההון, ביטוח 
וחיסכון במשרד האוצר ושימש משנת 2010 כמנהל 
מחלקת הפיקוח על הגופים המוסדיים. במסגרת זו 

היה אחראי על הפיקוח אחר כל תחומי הפעילות בגופים, 
לרבות ביטוח כללי, ביטוח בריאות, חט"א, ניהול סיכונים, 

ממשל תאגידי, ביטוח משנה, ניתוח דוחות כספיים, בקרות ראויות ועוד.
אריק יוגב, מנכ"ל איילון ביטוח, מסר כי "מינויו של אורי פלג לתפקיד 

הינו חלק ממהלך של שינויים שנעשו בחברה בחודשים האחרונים והוא 
משקף את גישת הנהלת החברה להמשיך ולחזק את מערך הרגולציה 
והבקרה באיילון. אני שמח על הצטרפותו של אורי ומאחל לו הצלחה 

בתפקיד חשוב זה. אין לי ספק כי הידע והניסיון הרב שצבר בשנות 
פעילותו, יסייעו להובלת תחום זה באיילון".

פלג

מוסצ'י
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