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יובל ארנון

יגוד בתי ההשקעות פנה לממונה על שוק א
סלינגר,  דורית  והחיסכון,  הביטוח  ההון, 
דמי  ממשק  יישום  את  לדחות  בבקשה 
הסליקה החדש )הוראות חוזר מבנה אחיד להעברת 
אמור  שהיה  הפנסיוני(,  החיסכון  בשוק  נתונים 
לחול ב־1.1.2017. מנכ"לית האיגוד, יוליה מרוז, 
לבתי  ניתן  "לא  כי  ופיננסים"  ל"ביטוח  אמרה 
ההשקעות זמן היערכות מספק, ולמרות בקשתנו, 
עד  לממשק  ברורות  הנחיות  סיפק  לא  האוצר 
היום. לכן פנינו לדורית סלינגר וביקשנו דחייה 

ביישום ממשק דמי הסליקה החדש".
ההסדרים  מנהלי  פורום  בכוונת  לכך,  בנוסף 
לפנות לממונה לגבי הממשק. "מדובר בהשקעה 
שנדרשים  שקלים,  אלפי  מאות  של  ענקית 
ממנהלי הסדרים כדי לעמוד בהוראה", אמר אחד 

ממנהלי ההסדרים.

"ממשק מורכב ביותר"
כפי שפורסם ב”ביטוח ופיננסים” לפני שבועיים, 
בבקשה  לסלינגר  פנתה  ביטוח  סוכני  לשכת  גם 
ארנון,  יובל  ששלח  במכתב  היישום.  את  לדחות 
כי  נטען  לממונה  פנסיוני,  לביטוח  הוועדה  יו"ר 
"מהות התיקון לחוק הייעוץ, כפי שבא לידי ביטוי 
סוכן  בו  למצב  להוביל  מטרתו  ההסדרים,  בחוק 
ביטוח אשר בחר לייעץ לעובדי המעסיק ובמקביל 
להעניק למעסיק שירותי תפעול - יגבה מהמעסיק 
שגבה  התפעול  דמי  גובה  על  ידווח  תפעול,  דמי 

הביטוח חדשות�

יישום�ממשק�דמי�הסליקה�נדחה�בחודש
בתי ההשקעות מצטרפים לטענות הלשכה ומבקשים לדחות את יישום ממשק דמי הסליקה 

החדש  הלשכה פועלת באמצעות הכנסת על מנת להביא לביטול הממשק

רונית�מורגנשטרן

הסכום  את  תקזז  וזו  הביטוח,  לחברת  מהמעסיק 
החיסכון  לחשבון  ותעבירו  הסוכן  מעמלת  האמור 
של העובד. לכאורה, יכול היה סוכן הביטוח להגיש 
המעסיק,  שם  העמודות:  ירשמו  בו  אקסל  קובץ 
מהמעסיק  הסוכן  גבה  אשר  התפעול  דמי  סכום 
ביחס לעובד, מספר הפוליסה של העובד". בפועל, 
ממשק  הינו  הסליקה  דמי  "ממשק  ארנון,  כותב 
בפורמט  להיבנות  אמור  אשר  ביותר  מורכב 
רבים  שדות  בתוכו  מכיל  הוא   .XSD
להתאים  אמורים  אשר  ומורכבים, 
החברות  אצל  הקליטה  למערכות 
היצרניות השונות )חברות הביטוח(, 
אין  אולם לסוכן הביטוח המתפעל 
מעין  ממשק  לפתח  אפשרות  כל 
ההשקעה  לאור  עצמו,  בכוחות  זה 
הכלכלית העצומה אשר נדרשת". 

השקעה כספית
הכספית  ההשקעה  כי  ארנון  מזכיר  במכתב 
העצומה מרתיעה גם גופים גדולים כמו המסלקה 
אליה.  להיכנס  שלא  בחרה  אשר  הפנסיונית, 
"בסופו של יום, סוכן מתפעל אשר רוצה לעבוד 
עצמו  מוצא  אחיד,  מבנה  לחוזר  ח'  נספח  לפי 
שבורה  שוקת  בפני  הקרוב  ינואר  מחודש  החל 
רוצה  מאוד  הוא  אם  אף  ביכולתו,  אין  ולמעשה 
בכך, לבצע את הדיווח הנדרש ממנו והוא נהפך, 

בעל כורחו, לעבריין".
הלשכה  שערכה  מבדיקות  כי  מדגיש  ארנון 
עולה כי אין כל גורם במשק, בין אם מצד חברות 
ואפילו  הפנסיונית  המסלקה  אם  בין  הביטוח, 
לא במשרדי אגף שוק ההון, אשר מסוגל להביא 
אל  הסוכן  משרדי  בין  הנדרש  הממשק  ליישום 

מול הגופים היצרניים.
כי  הפיקוח  החליט  לסלינגר  הפניות  בעקבות 
יישומו  את  לדחות  הסכים  אך  ישים,  הממשק 
בן  עדי  אמר  לרש",  לעג  "זהו  בינואר.  ל־31 
לדברי  הלשכה.  של  המשפטי  היועץ  אברהם, 
ביטוח,  סוכני  לשכת  נשיא  אברמוביץ,  אריה 
הלשכה פועלת באמצעות ועדת הכספים בכנסת 
חלק  שהוא  החדש,  הממשק  את  לחלוטין  לבטל 

מחוק ההסדרים.

fo“הסוכן נהפך בעל כורחו לעבריין"
to

lia
ם: 

לו
צי

ארנון:�"בסופו�של�יום,�סוכן�
מתפעל�שרוצה�לעבוד�לפי�

נספח�ח',�מוצא�עצמו�בפני�שוקת�
שבורה,�ולמעשה�אין�ביכולתו�

לבצע�את�הדיווח�הנדרש�ממנו"�

יוליה מרוז
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הביטוח חדשות�

הסברהוראותנושא

סוכנים 
יועצים

 טיוטת תקנות
עמלות הפצה

בחודש�נובמבר�פורסמה�טיוטת�עדכון�התקנות�מ־�2006לעניין�מודל�התגמול�של�יועצים�פנסיונים�
וסוכני�ביטוח�פנסיונים�)למען�הסר�ספק�נבהיר�כי�לא�מדובר�בטיוטת�תקנות�דמי�העמילות(.�

בתיקון�המוצע�בטיוטה�עולה�ההצעה�שנידונה�בשנת�2009,�לפיה�יועצי�ביטוח�)לרבות�בנקים(�יוכלו�
לייעץ�גם�על�מוצרים�ביטוחיים�בהתאם�להגדרת�“סוג�מוצר�פנסיוני"�)קופת�גמל�להשקעה,�חסכון,�
פנסיה,�מנהלים,�השתלמות(.�התיקון�ככל�שיתקבל,�יוביל�להגברת�התחרות�בשוק�הפנסיוני�על�כל�

המשתמע�מכך�.
בנוסף,�מוצע�כי�תגמול�לסוכנים�יהיה�רק�בתשלום�כספי.�הלשכה�רואה�בשיטת�תגמול�זו�שיטה�
ראויה�אשר�תמנע,�ולו�למראית�עין,�את�החשש�כי�הסוכן�שקל�שיקולים�שאינם�לטובת�הלקוח�

בבחירת�זהות�הגוף�המוסדי�עקב�מתנה�או�טיול�כזה�או�אחר.��
הערות�יש�להגיש�עד�22.12.16

 טיוטת הבהרות לחוזר 
כללים לתפעול מוצר פנסיוני

הבהרות�לעניין�אופן�יישום�הוראות�חוזר�"כללים�לתפעול�פנסיוני".
1.�חובה�לגבות�עמלת�סליקה�גם�אם�לא�ניתן�שיווק�פנסיוני�ללקוחות

2.��הפחתת�דמי�הסליקה�מעמלת�ההפצה�של�הסוכן�תעשה�מתוך�כלל�עמלות�ההפצה�המשולמות�
לסוכן,�בשל�כלל�המוצרים�הפנסיונים�המתופעלים�על�ידי�העובד

3.��מנגנון�ההפחתה�יחול�גם�לגבי�עובד�המוגדר�כעמית�עצמאי�ומתופעל�על�ידי�המעסיק�באמצעות�
בעל�רישיון

הערות�יש�להגיש�עד�22.12.16

מסלקה 
פנסיונית

 חוזר ייפוי כוח 
לבעל רישיון - עדכון

נוספו�דרכי�אימות�לצורך�פניה�לקבלת�מידע�באמצעות�המסלקה�באופן�חד�פעמי�)פישינג(:
-�אתר�אינטרנט�מאובטח,�בהתאם�לתנאי�החוזר

-��הסוכן�ביצע�אימות�על�ידי�גורם�שאינו�בעל�רישיון�מטעמו,�בדומה�למצב�שהיה�קיים�עד�היום�רק�
לגבי�סוכנות�תאגיד

-��אישור�נספח�א’�באמצעות�ערוץ�תקשורת�שהוא�טלפון�או�יישומון
נקבע�כי�בעל�רישיון,�אשר�ברשותו�אתר�אינטרנט�העומד�בכללי�חוזר�“ניהול�סיכוני�סייבר�בגופים�
מוסדיים",�יוכל�לפנות�לגוף�מוסדי�ולבצע�פעולות�על�פי�נספח�ב�2,�ללא�צורך�בהעברת�הנספח,�

בכפוף�לתנאי�החוזר�וחתימת�בעל�הרישיון�על�נספח�ד’�חוזר.��
נקבע�כי�בעל�רישיון�הפונה�בשם�לקוח�לצורך�טיפול�ביצוע�עסקה�באמצעות�הרשאה�שניתנה�לו�

לפני��1במאי�2013,�לא�יידרש�להחתים�מחדש�את�הלקוח�בנוסח�שבחוזר.
ניתן�להשתמש�בנוסח�הנספחים�ב’�1ו-ב’�2בנוסח�הישן�עד�ליום�1.11.17 

 חוזר חובת שימוש 
 במערכת סליקה 

פנסיונית מרכזית - עדכון

בהמשך�לעדכון�חוזר�ייפוי�וביטול�הצורך�בייפוי�כוח�ביחס�ללקוחות�שנתנו�הרשאה�לפני�1.5.13,�
תוקן�חוזר�זה�באופן�בו�בוטלה�הוראת�המעבר�שאוסרת�העברת�מידע�במסלקה�בגין�לקוח�שלא�

חתם�על�ייפוי�כוח.�הפעולות�הן:
-��העברת�בקשת�מידע�בתדירות�קבועה�עבור�כלל�הלקוחות�שיש�להם�מוצרים�פנסיוניים�בגוף�

מוסדי�מסוים,�ואינה�כוללת�פרטי�זיהוי�של�מוצר�פנסיוני�המנוהל�לטובת�לקוח.
-��העברת�בקשת�מידע�חד�פעמית�או�מתמשכת�בתדירות�קבועה�שכוללת�פרטי�זיהוי�של�מוצר�
פנסיוני�המנוהל�לטובת�לקוח.�על�אף�האמור,�בעל�רישיון�לא�יהיה�מחויב�לבצע�העברת�בקשת�

מידע,�אם�יש�לו�גישה�למערכת�ייעודית�של�גוף�מוסדי�המאפשרת�לו�להפיק�מידע�חד�פעמי�או�
מתמשך�על�לקוח�מסוים

חוזר מבנה אחיד להעברת 
מידע ונתונים בשוק החיסכון 

הפנסיוני )פישינג פנסיה(

עדכון�של�חוזר�"מבנה�אחיד"�לאור�הוספת�פעולת�“פישינג�פנסיה"�בעקבות�תיקון��13לחוק�קופות�
גמל�ולחוזר�“הצטרפות�לקרן�פנסיה�או�לקופת�גמל".�החוזר�יחל�מיום��1.1.17והוא�מבטל�את�חוזר�

"קידוד�קופות�גמל".�
החוזר�מציג�את�האופן�בו�יש�לדווח�את�דמי�הסליקה�אותם�קיבל�הסוכן�מהמעסיק�במהלך�שנת�

�2016ואת�נוהל�העבודה�של�הגוף�המוסדי�אשר�קולט�את�המידע,�לרבות�אופן�ההיזון�החוזר�
המסכם�ביחס�לדיווח.

כללי�מערכת�של�המסלקה�עבור�גופים�מוסדיים�המבקשים�לבצע�פעולת�איתור�קרן�פנסיה�
של��עמית�לא־מפקיד�במסלקה.�החל�מיום��22.1.17הבקשה�תאפשר�לקרן�לאתר�מוצרים�בסטטוס�

עמית�לא־מפקיד�לצורך�מיזוג�המוצרים�לקרן�הפנסיה�החדשה�והפעילה�של�הלקוח.

קופות גמל
 הבהרה בנושא 

העלאת דמי ניהול

במסגרת�תקנות�הפיקוח�על�שירותים�פיננסים�)קופות�גמל(�)דמי�ניהול(�התשע"ב-�2012)להלן:�
“התקנות"(�נקבעו�כללים�לגבי�גביית�דמי�ניהול�לפי�סכום.�ההבהרה�באה�לחדד�לחברות�הביטוח�את�

החובה�לשלוח��הודעה�לעמיתים�בדבר�גביית�דמי�ניהול�לפי�הסכום�והאיסור�לבצע�שינוי�בגבייה�
ללא�משלוח�הודעה.

האוצר�פותח�בפני�הבנקים�את�
האפשרות�למכור�ביטוחי�מנהלים

ב־30 בנובמבר פירסמה דורית סלינגר, הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון, 20 טיוטות 
וחוזרים חדשים. עו"ד עדי בן אברהם, מפרט את עיקרי הדברים
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בשירותי דרך אין בערך – רק 

הביטוח חדשות�

הסברהוראותנושא

פניות 
ציבור

 חוזר יישוב תביעות 
וטיפול בפניות ציבור

פניה�בכתב�לגוף�מוסדי�מחייבת�מענה�תוך��30ימים�ממועד�קבלת�הפניה.�
ככל�שעקב�פניה�של�לקוח/תובע�מצא�הגוף�המוסדי�כי�קיים�ליקוי�מערכתי,�על�הגוף�המוסדי�

לערוך�בדיקה�מערכתית�לאיתור�מקרים�דומים�ולתקנם�תוך�זמן�סביר.
"ליקוי�מערכתי"�-�ליקוי�מהותי,�ליקוי�שחוזר�על�עצמו�או�ליקוי�בעל�השפעה�על�קבוצת�לקוחות.�

התיקון�יכנס�לתוקף�ביום�1.1.17

 ביטוח 
רכב חובה

תיקון הוראות החוזר המאוחד 
 בענף ביטוח רכב חובה - 

דמי ביטוח שונים לצי רכב

האוצר�חוזר�בו�מהוראות�החוזר�אשר�ביטל�את�האפשרות�לקבוע�לצי�רכב�ולקולקטיב�דמי�ביטוח�
שונים,�וקובע�כי�חברות�הביטוח�יוכלו�לקבוע�דמי�ביטוח�שונים�לכלי�רכב�שהינו�חלק�מצי�רכב,�

בהודעה�מראש�לרשות�שוק�ההון.
החל�מיום�1.1.17

חוזר הוראות לעניין מתכונת 
הדיווח לקרנית

מתן�הוראות�לעניין�מתכונת�הדיווח�לקרנית.

תיקון הוראות החוזר המאוחד 
 בענף ביטוח רכב חובה - 

 עדכון תעריפי הביטוח 
השיורי לאופנועים בעלי 

מערכות בטיחות

מתן�הנחה�בגין��5מערכות�בטיחות�לאופנועים�לכל�נהג,�ולאופנועים�המשמשים�לשני�נהגים�
נקובים.

יחול�על�פוליסות�שישווקו�החל�מיום�1.2.17

אחזור 
מידע אישי

עדכון לחוזר אחזור מידע אישי 
- טיוטה

טיוטת�עדכון�לחוזר�אחזור�מידע�אישי�הכוללת�שינויים�בסעיף�התחולה�של�החוזר�האמור.
הערות�יש�להעביר�עד�ליום�15.12.16.�תחילת�החוזר�ביום�30.3.17

ביטוח 
כללי

תיקון הוראות החוזר המאוחד - 
נזקי מים בביטוח דירה

הוראות�לאופן�הטיפול�בתחום�נזקי�המים�לטובת�שיפור�השירות�לאור�פרקטיקות�שליליות�שהתגלו�
בתחום.�הלשכה�והחברות�יקיימו�הדרכות�לקראת�התחולה.

החל�מיום�1.6.17,�אלא�אם�הפוליסה�טרם�הסתיימה.
דירוג�שרברבים�-�1.12.17

ביטוח 
בריאות

תיקון החוזר המאוחד-דיווחים 
טופס חדש )15 ד’( שיתווסף 

לדיווחי חברות הביטוח

לאור�השינויים�שבוצעו�בתחום�ביטוחי�הבריאות�עולה�הצורך�לקבל�מידע�מפורט�יותר�מחברות�
הביטוח�אודות�הכיסויים�הקיימים�המרוכזים�כיום�תחת�סעיף�“הוצאות�רפואיות".�חברות�הביטוח�

יחויבו�לשלוח�לרשות�טופס�חדש�שיתווסף�לדיווחים�השוטפים�של�חברות�הביטוח.
ההוראות�יחולו�החל�מהדיווח�לרבעון��2לשנת��2017בכפוף�להוראות�חוזר.

יציבות - 
ביטוח

 טיוטת הוראות ליישום 
משטר כושר פירעון 
Solvency II מבוסס

תחילה��31.3.17בכפוף�ליחס�הון�נדרש�לכושר�פירעון�מדורג�בהתאם�לחוזר.
הערות�יש�לשלוח�עד�ליום�21.12.16
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הביטוח חדשות�

אברמוביץ:�"מהלך�הלשכה�-�מכונן�וממצב�את�
סוכן�הביטוח�והלשכה�כפתרון�למצבי�אסון"

בישיבת המועצה הארצית של הלשכה התייחס נשיא הלשכה לאירועי השריפות האחרונים ולתוכניות 
הלשכה לשנה הקרובה  במהלך החודש ידון בג"צ בשתי עתירות שהלשכה הגישה נגד הפיקוח

רונית�מורגנשטרן

השבוע ב שנערכה  הארצית  המועצה  ישיבת 
נשיא  סקר  בהרצליה,  "דניאל"  במלון 
אברמוביץ,  אריה  ביטוח,  סוכני  לשכת 
את פעילות הלשכה בחודשים האחרונים. "בימים 
לסוכנים  מסודרות  הנחיות  תצאנה  הקרובים 
של  בסיועה  לויד'ס,  עם  המשותף  למיזם  בנוגע 
בקרוב  להציג  צפויים  אנו  כן,  כמו  איילון.  חברת 
את המודלים לשיתוף פעולה בין סוכנים צעירים 
הנמצאים  המשך,  דור  ללא  ותיקים,  לסוכנים 

לקראת פרישה. 
"אנו ממתינים לקידום הצעת החוק שלנו להפרדת 
החוק  הצעת  כזכור  הסוכן.  מתגמול  הניהול  דמי 
וצפוייה  הכספים  בוועדת  ראשונה  קריאה  עברה 
הכנסת  במושב  ושלישית  שנייה  קריאה  לעבור 
הקרוב", אמר אברמוביץ. החודש ידון בג"צ בעתירה 
שהגישה הלשכה כנגד הפיקוח על הביטוח, בנושא 
דוחות התפוקה והכאוס במסלקה הפנסיונית, בנוסף 

לדיון בתביעה כנגד ביטוח ישיר. 

המשימות ל־2017
את  המועצה  חברי  בפני  הציג  אברמוביץ 
לשנת  הלשכה  הנהלת  של  העיקריות  המשימות 
2017: הגדלת מספר חברי הלשכה והבאת סוכנים 
נשיא  הודה  בדבריו  לפעילויות.  וחדשים  צעירים 
הלשכה לסוכנים על התגייסותם לטובת המבוטחים 

במהלך אירועי השריפות ברחבי הארץ.
מנכ"ל הלשכה, רענן שמחי, סקר את השדרוגים 
הטכנולוגיים שעוברת המכללה לפיננסים וביטוח. 
היא   2017 לשנת  השנתית  הכנסים  תוכנית 

להתמקד בכנסים מחוזיים מרובי משתתפים.
את  סקר  ארנון,  יובל  הפנסיונית,  הוועדה  יו"ר 
ומתן  "במשא  הכוח.  ייפוי  בחוזר  הלשכה  הישגי 
גדולים.  הישגים  מול האוצר השגנו שני  מתמשך 
אנחנו לא צריכים להחתים את לקוחות העבר שלנו 
שאינם  וסוכנים  כוח,  ייפוי  על 
להשתמש  יוכלו  תאגידים 
הצגת  ללא  במסלקה 
לדבריו,  אשראי".  כרטיס 
הלשכה  אלה  בימים 
על  הפיקוח  מול  פועלת 
הביטוח לביטול חוזר דמי 

הסליקה.

דמי החבר לא 
ישתנו

הכספים,  ועדת  יו"ר 
את  סקר  ברוך,  אבי 

תקציב 2017 ועדכן כי דמי החבר יישארו בגובה 
תתקיימנה  "הבחירות  בנוסף,  שקלים.   1,260
במתכונת חדשה, מצומצמת, ובעלות נמוכה יותר 
של 400 אלף שקל, במקום 700 אלף שקל בשנה 
לפני  שנה  חצי  ייסגר  הבוחרים  ספר  שעברה. 

הבחירות, ב־30 באפריל", ציין ברוך.
וביטוח,  לפיננסים  המכללה  יו"ר  סייפר,  אשר 
הציג את שיתוף הפעולה עם המכללה האקדמית 
נתניה. בחודש ינואר יתקיים מפגש מיוחד לבוגרי 
אפשרויות  יוצגו  בו  וביטוח  לפיננסים  המכללה 

אקדמיות במסגרת מכללת נתניה. 
קורס  נפתח  בנובמבר  ב־1  בנוסף, 
יו"ר  חודשים.  תשעה  שיימשך  חיתום 
סקר  זיו,  יואל  והסיעוד,  הבריאות  ועדת 
סוכני   30 משתתפים  בו  הקורס  את 

הרופאים  מיטב  בו  וירצו  ביטוח 
מהמערכת  והמנתחים 

הציבורית והפרטית. 
גם  זיו  התייחס  בדבריו 
הבריאות  ועדת  לעבודת 
בעניין  התגובה  בהכנת 
תכנית  הוראות  טיוטת 
ביטוח נסיעות לחו"ל. ניסוח 
הפוליסות  את  גם  יחייב  זה 
שנמכרות  החינמיות 
באמצעות כרטיסי האשראי, 

משמעותי  באופן  שייקר  דבר 
לכך,  בנוסף  הכיסוי.  את 
הטיוטה  על  הגיבה  הוועדה 
מעורבות  בעניין  שפורסמה 

גוף שאינו בעל רישיון, כך שלא ניתן יהיה למכור 
הנסיעות,  סוכנויות  ע"י  לחו"ל  נסיעות  פוליסות 

אלא ע"י בעלי רישיון וגופים מורשים בלבד. 

מעבר לדיגיטציה
כי  שיתף  רפ,  ראובן  טכנולוגיה,  ועדת  יו"ר 
שירותים  נותני  רשימת  לרכז  פועלת  הוועדה 
מומלצים לסוכני הביטוח, על מנת לקבל תנאים 
ומחירים טובים יותר. "אנחנו בוחנים אפשרויות 
הביטוח  לסוכני  שיסייע  על"  ל"מחולל  שונות 
להפוך  ומתכננים  הפרט  ביטוחי  בכל  בהשוואות 
חברות  באתרי  היום  הקיימים  הטפסים  את 
הביטוח לטפסים חכמים, שיאפשרו מילוי וחתימה 

דיגיטלית".
יו"ר מחוז השרון שאירח את ישיבת המועצה, דני 
קסלמן, סקר את פעילות המחוז בשנה האחרונה 
וציין כי "ב־20 בדצמבר יוכרז על הקמת פרויקט 
הסניורים ואני מזמין את כולם להגיע לקחת חלק 

באירוע". 
בתוך כך, נשיא הלשכה ויו"ר סניף חיפה, ליאור 
רוזנפלד, נפגשו ביום ראשון השבוע בעפולה עם 
יו"ר השדולה  )כולנו(,  ביטון  יפעת שאשא  ח"כ 
למען הילד בכנסת, לצורך חיזוק הלובי הפוליטי 

של הלשכה.
פעולה.  לשיתוף  רעיונות  מספר  עלו  בפגישה 
ח"כ שאשא ביטון ביקשה לקדם את נושא מכשיר 
בו  נושא  ברכב,  ילדים  שכחת  המונע  ההתראה 
קידום  על  גם  סוכם  הלשכה.  גם  עוסקת 
ספר  בבתי  ביטוח  סוכני  של  הרצאות 
תיכוניים, על מנת להעלות את המודעות 
בקרב בני הנוער לחשיבות החיסכון ארוך 
נוספת  סוגיה  והביטוח.  הפנסיה  הטווח, 
מקיף  בפתרון  הצורך  היא  שנדונה 
החשמליים  האופניים  לתאונות 

שגרמו כבר לנפגעים רבים. 
"מצאנו אוזן קשבת אצל חברת 
הכנסת, שמבינה את חשיבותו 
של סוכן הביטוח. מכיוון שהיא 
בכנס  אצלנו  התארחה  כבר 
לפעילותינו  ונחשפה  בעכו 
החשובה, אני בהחלט צופה 
ושיתוף  הידברות  המשך 
הלשכה  נשיא  פעולה. 
את  בפנייה  סקר 
ויש  הלשכה  פעילות 
ביחד",  לעשות  מה  לנו 

אמר רוזנפלד. עמוס גואטהח"כ יפעת שאשא ביטון

אריה אברמוביץ
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הדרך הקלה לעבודה יעילה
פתרונות טכנולוגיים מתקדמים בתחום הביטוח, הפנסיה והפיננסים 

הביטוח חדשות�

רבעון�שלישי�רווחי�לחברות�הביטוח
חמש חברות הביטוח הגדולות דיווחו על רווחים ברבעון השלישי, כשהפניקס מובילה את הענף ברווחיה 

בתשעת החודשים הראשונים של השנה – 366 מיליון שקל  כלל רושמת הפסד של 353 מיליון שקל

יובל�הירשהורן

ההון ע בשוק  הדוחות  עונת  סיום  ם 
הישראלי, חשפו דוחותיהן הכספיים של 
רווחים  הגדולות  הביטוח  חברות  חמש 
מצרפיים של 915 מיליון שקל ברבעון השלישי 
לשנה. לאחר שאת החציון הראשון חתם הענף 
בהפסדים גדולים, הרבעון השלישי העביר אותו 
מיליון   75 על  כעת  שעומד  הרווח,  תחום  אל 
שקל מאז תחילת השנה. על אף חוסר היציבות, 
מאז תחילת השנה הגדילו כל החברות את היקף 
30 מיליארד  הנכסים המנוהלים שלהן בכמעט 
ברווחיהן  בולטות  והראל  הפניקס  שקל. 
מיליון  ו־205  שקלים  מיליון   366  – הגבוהים 

שקלים בהתאמה.
החברות  כל  עם  חסד  עשה  השלישי  הרבעון 
רווחיהן  את  כולן  שהגדילו  בענף,  הגדולות 

בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד. זינוק גדול 
שלה  הכולל  שהרווח  מגדל,  רשמה  במיוחד 
מיליון   274  – ביותר  הגבוה  גם  הוא  ברבעון 
שקל, לעומת הפסד כולל של 334 מיליון שקל 
אשתקד. יחד עם זאת, מאז תחילת השנה מגדל 
שקלים.  מיליון   201 של  הפסד,  רושמת  עדיין 
מיליון  מ־353  יותר  דומה,  כלל  של  מצבה 
שקלים הפסד מאז תחילת השנה, ורווח של 187 

מיליון שקלים ברבעון השלישי.
כמו בחודשים קודמים, גם בדוחות אלו בלטה 
על  הנמוכה  הריבית  סביבת  של  השפעתה 
חלק  ועבור  הביטוחיות,  ההתחייבויות  הגדלת 
מהחברות, כמו כלל ומגדל, היא הובילה להפסד 
אך  השנה.  של  הראשונים  החודשים  ב־9  כולל 
השנה,  הראשונה של  המחצית  מאז שהסתיימה 

מה  הסיכון,  חסרת  הריבית  עקום  קלות  עלה 
הושפעו  עוד  לרווחיות.  החברות  את  שהוביל 
ההתחייבויות  מהגדלת  התקופתיות  התוצאות 
וינוגרד,  ועדת  מהמלצות  שנגזרות  הביטוחיות 
בענפי  חובה,  ברכב  כללי  בביטוח  בעיקר 
בשוק  נאות  לתשואות  גם  ואחרים.  חבויות 
גבוהות  )ושהיו  ההון שנרשמו ברבעון השלישי 
הייתה  ב־2015(  המקביל  לרבעון  בהשוואה 
השפעה על המעבר לרווח של חלק מהחברות, 
העלייה  בנוסף,  ובהראל.  בהפניקס  בעיקר 
שיחקה  המשתנים  הניהול  מדמי  בהכנסות 
תפקיד והשפיעה על תוצאות החברות. במנורה, 
למשל, דיווחו על עלייה של כ־20 מיליון שקל 
הדוח,  בתקופת  ניהול  דמי  מגביית  בהכנסות 

בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.

רווח )הפסד( כוללסך הנכסים המנוהלים

Q1-Q3: ינואר-ספטמברQ3: יולי-ספטמבר31 בדצמבר30 בספטמבר

201620152016201520162015

221,000214,000274.0-334.0-201.1-57.1מגדל

181,900178,400163.0-130.0205.0150.0הראל

174,000168,000186.8-107.8-353.3131.5כלל

162,000158,000219.0-3.0366.013.0הפניקס

153,000143,00072.0-24.058.0123.0מנורה מבטחים

891,900862,400915-59975360סה"כ

הנתונים במיליוני שקלים
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הביטוח חדשות�

ועדת ב אישרה  סוער  דיון  תום 
והבריאות  הרווחה  העבודה, 
של הכנסת את הסעיפים בחוק 
הביטוח  דמי  כי  שקובעים  ההסדרים 

הלאומי לעצמאים יופחתו ותחול עליהם 
עיקרי  להלן  לחיסכון.  הפרשה  חובת 

ההטבות לעצמאים שאישרה הוועדה:
לעצמאים  הלאומי  הביטוח  דמי  הפחתת   .1
מ־6.72% ל־2.87%, על החלק בשכר שאינו עולה 
על 60% מהשכר הממוצע, והעלאת דמי הביטוח 
העולה  החלק  על  ל־12.85%  מ־11.23%  הלאומי 

על 60%.
לעצמאים  פנסיוני  לחיסכון  הפרשה  חובת   .2
על  עולה  שאינו  החלק  על   4.45% של  בשיעור 
של  בשיעור  במשק,  הממוצע  השכר  מחצית 
12.55% על החלק שעולה על השכר הממוצע. סך 
כל שיעורי ההפקדה לעצמאי יעמדו בממוצע על 

כ־8.5% מהשכר הממוצע במשק.
3. במצב של אבטלה, סגירת העסק או הגעה לגיל 
פרישה, עצמאי שהפקיד כספים לקופת גמל יוכל 
למשוך, ללא מס, שליש מהיתרה הצבורה בקרן, 

או עד תקרה של 12,230 שקלים. 
בגין  לעצמאים  מס  להטבות  הזכאות  תוגדל   .4
ל־16.5%  מ־16%  פנסיוני,  לחיסכון  הפרשה 

הגדלת  באמצעות  המזכה,  מההכנסה 
הטבת המס לזיכוי מ־5% ל־5.5%. 

אין הגבלה על מספר הפעמים בהן   .5
רכיב  את  למשוך  רשאי  יהיה  עצמאי 

האבטלה. 

"עבודה בעיניים"
ועלותו   2017 בינואר  ב־1  לתוקף  ייכנס  החוק 

תעמוד על כ־380 מיליון שקלים בשנה. 
בשורה  זו  אך  שרצינו,  מה  כל  את  השגנו  "לא 
לא  המהות,  זו  שחשוב  מה  תקדים.  חסרת 
לא",  או  אבטלה  לזה  קוראים  אם  הסמנטיקה, 
לה"ב,  העצמאים  ארגון  נשיא  כהן,  רועי  אמרו 
בתגובה  המס,  יועצי  לשכת  נשיא  גינדי,  וירון 

להחלטה.
בעובדה  כל  קודם  היסטורי;  בהישג  "מדובר   
לעצמאים,  גם  חובה  פנסיה  תהיה  שלראשונה 
ההישג  לצד  שנית,  המס.  הטבות  הגדלת  כולל 
של הפנסיה, יש גם הישג במתן פיצויים לעצמאי 
שנאלץ לסגור את העסק שלו", אמר טוביה צוק, 

נציג הלשכה בלה"ב.
בעובדה  כל  קודם  היסטורי.  בהישג  "מדובר 
לעצמאים,  גם  חובה  פנסיה  תהיה  שלראשונה 
ההישג  לצד  שנית,  המס.  הטבות  הגדלת  כולל 

של הפנסיה, יש גם הישג במתן פיצויים לעצמאי 
שנאלץ לסגור את העסק שלו", אמר טוביה צוק, 

מ"מ יו"ר להב. 
בהתערבות ח"כ אלי אלאלוף )כולנו( וח"כ עודד 
 ,2018 משנת  כי  הוחלט  ביתנו(  )ישראל  פורר 
עצמאים שהפקידו לקופת הגמל במשך שנתיים 
מתוך ארבע שנות המס האחרונות, יוכלו למשוך 
שנים  אחרי  היסטוריה.  "עשינו  הכספים.  את 
ארוכות של הזנחת העצמאים, המדינה משקיעה 
ביום  עליהם  להגן  מנת  על  מיליונים  מאות 

סגריר", אמר אלאלוף.
מנגד, חברי הכנסת סתיו שפיר )המחנה הציוני( 
ומאיר כהן )יש עתיד( טענו כי הצעת החוק אינה 
ניסוחה  וכי  לעצמאים  אבטלה  דמי  מאפשרת 
שפיר  כהן.  אמר  בעיניים",  עבודה  "זו  מטעה. 

ונדחתה  מחודש  לדיון  בקשה  הגישה 
סיוע  כאן  "אין  הוועדה.  ידי  על 

אותם  מכריחים  רק  לעצמאים, 
בהתייחסה  שפיר  אמרה  לחסוך", 
של  הסתייגויותיהם  גם  להצעה. 
אראל  פורר,  עודד  הכנסת  חברי 

על  עתיד"  "יש  וסיעת  מרגלית 
הצעת החוק נדחו.

רונית�מורגנשטרן

אלי אלאלוף  

טוביה צוק

ח"כ�אלי�אלאלוף:�"אחרי�שנים�של�הזנחת�העצמאים,�
המדינה�משקיעה�על�מנת�להגן�עליהם�ביום�סגריר"

ועדת העבודה והרווחה אישרה חובת הפרשה לפנסיה לעצמאים ומשיכת הכספים במקרה של אבטלה 

וחיסכון, ה ביטוח  ההון,  שוק  על  ממונה 
על  השבוע  הודיעה  סלינגר,  דורית 
כניסתם לתוקף של תעריפי ביטוח החובה 

החדשים לכלי רכב פרטיים בינואר 2017. 
כחלון,  משה  האוצר,  שר  הודיע  שנה  לפני 
שתביא  החובה  בביטוח  מהפכנית  רפורמה  על 
סלינגר  הודיעו  השנה  במרץ  בכ־50%.  להוזלתו 
והשבוע  בכ־40%  יוזלו  שהתעריפים  וכחלון 
תוזל  לרכב  החובה  ביטוח  פרמיית  כי  הודיעו 
ב־7% עד 36% מה־2 בינואר, ובממוצע של כ־20% 
בלבד. מההוזלות הגבוהות ייהנו בעיקר הנהגים 

הצעירים, שמשלמים כיום פרמיות יקרות.
סך ההוזלה תהיה 900 מיליון שקל לשנה לענף 
יגיעו מחברת  זה, 600 מיליון שקל  כולו. מתוך 
 1.2 כ־  לענף  שתחזיר  קרנית  הרכב  ביטוח 
מיליארד שקל - מחצית ב־2017 והשאר ב־2018. 
כלומר, בעוד שנתיים התעריפים אמורים לעלות.

הסיכון  לרמת  בהתאם  שיינתנו  בהנחות  מדובר 
ברכב  בטיחות  מתקני  של  קיומם  הנהג,  של 
ומערכות התראה כגון מוביל־איי ואייווקס. בשלב 
ראשון הונחה ה"פול" להוזיל עד 50% את תעריפי 
חברות  מבוטחים.  אלף  לכ־850  החובה  ביטוח 

ולשווק  בהתאם  להתיישר  אמורות  היו  הביטוח 
חובה  ביטוח  פוליסות   2017 בינואר  מה־1  החל 
במחירים של עד 90% ממחירי ה"פול". עם זאת, 
שקבע  סלינגר  נגד  בג"צ  הגישו  הביטוח  חברות 
שההנחיה על ההוזלה לא תהיה גורפת והתעריפים 
נתוני  לפי  פרטני  באופן  הממונה  בידי  יאושרו 

הרווחיות של כל חברה.
הסיבה המרכזית להפחתת ההוזלה היא תקנות 
והרווחה,  העבודה  שר  ידי  על  שנחתמו  וינוגרד 
למבוטחים  הפיצויים  להגדלת  חיים כץ, שהביא 
בחברות  העתודות  ולהגדלת  עבודה  נפגעי 
הביטוח  ובחברות  ההון  שוק  ברשות  הביטוח. 
העריכו שהתקנות אמורות לייקר את הפוליסות 
ההוזלות  להפחתת  שהביא  מה  בכ־15%, 

המובטחות.

בניגוד�להבטחות:�דמי�ביטוח�חובה�יוזלו�רק�ב־7%־36%
לפני שנה הבטיח שר האוצר כי דמי הביטוח יוזלו בכ־50%, אך התעריפים החדשים שיכנסו לתוקף 

ב־1 בינואר מציגים תמונה שונה
רונית�מורגנשטרן

משה כחלון 
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מחשבון�האוצר�לתעריפי�החברות�החדשים�ביטוח�חובה

car.mof.gov.il
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העתיד פני�

בכיר�במבטחת�המשנה�מיוניק�ריי:�
"האינטרקציה�עם�חברות�הביטוח�תשתנה"

תעשיית  על  שישפיעו  המרכזיים  לגורמים  הענף  עתיד  לבחינת  בוועדה  התייחס  בראון  תומס  ד"ר 
הביטוח בעשור הקרוב: "דור ה־Y רוצה שירות אישי ומוצר פשוט להבנה"

רונית�מורגנשטרן

סביבת " דיגיטציה,  אינדיבידואליות, 
הריבית - אלו ישנו את התעשייה שלנו". 
כך אמר ד"ר תומס בראון, בכיר במיוניק 
בעולם  מהגדולות  המשנה  ממבטחות  אחת  ריי, 
שהכנסותיה מפרמיות מסתכמות ב־50 מיליארד 
בעת  בראון  ד"ר  העלה  הדברים  את  שקל. 
לעתיד  הציבורית  הוועדה  כאורח  השתתפותו 
ביטוח  סוכני  לשכת  ידי  על  שהוקמה  הביטוח, 

ובראשה עומד השר לשעבר גדעון סער.
גורמים  לארבעה  בראון  התייחס  בהרצאתו 
בעשור  הביטוח  תעשיית  על  שישפיעו  מרכזיים 

הקרוב.

הלקוח החדש 
אינדיבידואליסט  יהיה  החדש"  "הלקוח  לדבריו, 
 Yוידרוש מוצרים המותאמים לצרכיו. "בני דור ה־
ה"אני"  מדף.  מוצרי  ולא  אישי  שירות  מעדיפים 
יותר  "הדור הצעיר  נמצא במרכז", הסביר בראון. 
מציעים  שאנו  מהמוצרים  שונים  למוצרים  מצפה 
היום, ואשר בחן כיצד תיראה התעשייה ב-2020, 
יש חמישה נושאים שעלינו לטפל בהם - המחיר, 
דיגיטליים  מוצרים  גמישות,  המוצר,  פשטות 
אנחנו  )מניעה(.  ואכפתיות  זמנית,  בו  ואנלוגיים 
מוכרים היום מוצרים לשימוש רק אחרי שהמקרה 
זאת,  עם  יחד  מניעה.  פעולות  רוצים  הם  קרה, 
מוטרד מחשיפת  ואינו  מוכן לשתף  החדש  הלקוח 
פרטיותו. לסוכן הביטוח יכול להיות תפקיד מכריע 
של  מוסף  ערך  ולהוסיף  אמון  לעורר  ישכיל  אם 

יעוץ וידע".

טכנולוגיה זמינה  
ולכן  מקום  בכל  נמצא  הלקוח  על  "המידע 
חייבים לדעת לאסוף אותו בזמן אמת. אי אפשר 
והרגולציה,  הלקוח  השוק,  לדרישות  להיענות 
ללא טכנולוגיה זמינה ואוטומטית. ביג דאטה הוא 
לעשות  אפשר  שבעזרתו  ביותר  החשוב  המשאב 
שיווק וחיתום מדויק. כיום ביג דאטה זמין אך ורק 
יכול להרשות  לגופים גדולים, סוכן ביטוח אינו 
הזדמנות  שזו  וייתכן  כזה,  מערך  לתחזק  לעצמו 

של הלשכה להפוך למאגר העל של הסוכנים. 
דינמי  חיתום  יהיה  בעתיד  כי  בראון,  ציין  עוד 
בחלק מהמוצרים, כמו ביטוח רכב. "המוצרים יהיו 
אנחנו  תקטן.  והחשיפה  יותר,  קצרות  לתקופות 
נשתמש במידע בכל שלב של הערכת הסיכון, וכן 
במקרים של תביעות ביטוח על מנת למנוע הונאה. 
ואפשר  לשימוש  ניתן  שבאינטרנט  המידע  כל 

תאונות  של  במקרים  למשל,  בו,  להשתמש 

דרכים. יש סוג חדש של קשר עם הלקוח - ערוץ 
אומר  זה  בשבוע.  ימים   7 ביממה,  שעות   24 זמין 
שהיועץ צריך להיות מעורב לגמרי ברשת הזאת, 
הוא צריך לראות אם הלקוח פנה לחברה כלשהי, 

ואם הוא ערך מחקר כלשהו, בצורה מיידית.
תשתנה.  הביטוח  חברות  עם  האינטרקציה  "גם 
בישראל אין כל כך הרבה חברות שמנסות להציע 
מסוימים  בשווקים  אבל  הקצה,  ללקוח  ממשק 
ולתבוע  לשוק  להיכנס  מנסות  האלו  החברות 
 peer to בעלות על הלקוח. אם זה קורה, ביטוחי
אחד  את  שאלתי  הסוכנים.  את  מחליפים   peer
ענה  והוא  לרכב,  ביטוח  רוכש  הוא  איך  מבניי 
שהוא בוחר בפוליסה הזולה ביותר באינטרנט. על 
הסוכן ליצור אמון וזה גם אומר לדעת אוטומטית 
לו,  מתאים  ומה  לו  דרוש  מה  הלקוח,  חיפש  מה 

מתוך  כל המידע שזמין", אמר בראון.

ריבית אפסית בשווקים 
סיבה  באופק  נראית  לא  בראון,  ד"ר  לדברי 
הביטוח  מוצרי  ולכן  הריבית,  סביבת  להשתנות 
יצטרכו להניח ריבית אפסית וגם שתהיה התארכות 

כי  בחשבון  לקחת  יש  החיים.  בתוחלת  מתמשכת 
מוצרי חיסכון לא יוכלו לכלול הבטחה לתשואה. 

נאות,  גילוי  של  לכיוון  דוחפת  "הרגולציה 
להיענות  מנת  על  מדויק.  וייעוץ  אחריות, 
הסיבה  וזו  עתק,  הון  להשקיע  יש  לדרישותיה 
וסוכנים.  קטנים  גופים  של  גוברת  להעלמות 
יותר.  גבוה  לשוק  הכניסה  שמחסום  אומר  זה 
לחברות  להפוך  רוצים  לא  הסטארט־אפים  רוב 
להימנע  רוצים  הם  הרגולציה,  בגלל  ביטוח 
ולכן  וגמישות,  חידוש  דורשים  לקוחות  ממנה. 
משווקים  אנחנו  כיום  לסדן.  הפטיש  בין  אנחנו 
מוצרים משלנו, בעתיד נשאל את הלקוחות מה 
שיתופי  יותר  “יהיו  בראון.  תיאר  רוצים",  הם 
קונסולידציה  אפילו  אולי  סוכנים,  בין  פעולה 
יודע  אינני  ביטוח.  סוכני  ופחות  סניפים,  בין 
על הערכות עבור ישראל, אבל ב־2016 העריכו 
שעד 2022 יהיו בגרמניה 44% פחות סוכנים. גם 
ההכנסות מהעמלות ירדו ב־48%", פירט בראון. 

הביטוח לא ייעלם
יש  ביטוח  שלתעשיית  חושב  בראון  זאת,  עם 
תפקיד מאוד חשוב במדינה לכן ענף הביטוח לא 
ייעלם. "אם אתה משקיע במשהו אתה צריך להגן 
על המכונות שלך, ואם אתה רוכש בית אתה צריך 
מי  אבל  הגנה,  צריך  אחד  כל  נגד שריפה.  הגנה 
יעניק אותה ואופן אספקתה יהיה שונה בעתיד. מי 
שיצליח לשרוד הוא זה שידע להעניק ערך מוסף 
ללקוח, לרכוש את אמונו, ולהשתמש במכשירים 

דיגיטליים”, סיכם בראון.

"על הסוכן לדעת אוטומטית מה חיפש הלקוח, מה דרוש, ומה מתאים לו, מתוך כל המידע שזמין"
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תומס בראון )מימין( וגדעון סער
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info@idan.biz | www.tamir-finances.co.il | 09-9563006
חברת קומישן בק  בע”מ. חברת בת מבית תמיר חישובים פיננסים בע”מ

הסוף “לטעויות" חברות הביטוח! 
‰ בדיקת עמלות חודשית )היקף + נפרעים( וקבלת דוח עדכני חודש בחודשו
‰ בדיקת עמלות חודשית באמצעות תוכנה ייחודית שפותחה על ידי החברה

‰ ניסיון של 15 שנה בענף
‰ מעל ל־1000 לקוחות סוכני ביטוח
‰ הבדיקה הינה לכל חברות הביטוח

מדריך��להורים

תכנית�חיסכון�לכל�ילד�יוצאת�לדרך
הבנקים וקופות הגמל ייהנו מקליטת מאות לקוחות חדשים  החיסכון יכול להגיע במקרים 

מסוימים עד ל־24,380 שקל 

מסגרת התכנית של משרד האוצר והביטוח ב
הלאומי, תיפתח בינואר 2017 תכנית חיסכון 
בתכנית  ילדים.  לקצבת  הזכאי  ילד  לכל 
הגיעו  עד  שקל,   50 חודש  מדי  ילד  לכל  יופקדו 
עבורו.  המשולמת  הילדים  לקצבת  בנוסף   ,18 לגיל 
את החיסכון ניתן להתחיל בכל גיל עד יום ההולדת 

ה־18, אז גם ניתן למשוך אותו. 
לחיסכון  שקל   50 להוסיף  יכולים  מצדם,  ההורים 
יועברו  הכספים  אותו.  להכפיל  ובעצם  החודשי 
לפי  בבנק,  או  גמל  בקופת  הילד  שם  על  לחיסכון 
לביטוח  כך  על  להודיע  שצריכים  ההורים,  בחירת 
מסלול  את  ולציין   ,2017 ביוני  ה־1  עד  לאומי 
בחירתם,  על  יודיעו  שלא  הורים  שבחרו.  ההשקעה 
ישובצו למסלול ברירת מחדל - לילדים עד גיל 15 
בקופת גמל, ולילדים מעל גיל 15 בבנק. בתוכנית 
יופקד גם תשלום רטרואקטיבי עבור החודשים מאי 

2015 עד דצמבר 2016, בשתי פעימות.
מי שיתמידו בחיסכון עד גיל 18 יקבלו 500 שקל 
יקבלו   -  21 גיל  עד  ימשיכו  ואם  מהמדינה,  מענק 
מענק נוסף בסכום זה. המענקים באים לפצות על מס 

רווח הון שבו חייבים החוסכים.

18 שנות חיסכון
על פי מחשבון האוצר וביטוח לאומי המפורסם באתר 
התכנית, מחיסכון של 50 שקלים בחודש ניתן לצבור 
במשך 18 שנים כ־11,350 שקל )כולל המענק וכולל מס 

רווח הון בשיעור 25%(, וזאת ללא תשואה 
שקל   50 מוסיפים  ההורים  אם  כלשהי. 
ל־22,200  יגיע  המצטבר  הסכום  בחודש, 
גיל 21  עד  גם  לחסוך  ניתן  כאמור,  שקל. 

ולקבל מענק נוסף, וכך הסכום המצטבר 
יגיע ל־11,800. בנוסף, ניתן למשוך את 
החיסכון עד לפנסיה של הילד, ואז הוא 

לא יצטרך לשלם מס רווח הון.
מי שחוסך מגיל 0 עד גיל 18 בריבית 

בסוף  יקבל  ההורים,  ללא השתתפות  של 1% לשנה 
התקופה 12,320 שקל ובגיל 21 הוא יצבור 13,200 
גיל  עד  יעלה  החיסכון  ההורים,  בהשתתפות  שקל. 

ל־18 לכ־24,145 שקל ובגיל 21 לכ־24,380 שקל.

איפה חוסכים?
האוצר בחר ב־21 גופים – 9 בנקים ו־12 קופות גמל 
שינהלו את התכנית עבור החוסכים. מה ההבדל בין 

חיסכון בבנק לחיסכון בקופת גמל?
בקופת גמל להשקעה הכסף ייחסך במסלול השקעה 
בהתאם  ההון  בשוק  יושקעו  והכספים  שתבחרו, 
לחיסכון  במסלול.  הקופה  של  ההשקעות  למדיניות 
שתושג  התשואה  תתווסף  הגמל  בקופת  שמופקד 
במסלול ההשקעה בו בחר ההורה, ואפשר לנייד את 
התכנית בין קופות הגמל השונות. בבנק הכסף ייחסך 
יצברו  והכספים  שתבחרו  חיסכון  בתכנית 
למסלול  בהתאם  מראש,  ידועה  ריבית 
החיסכון הנבחר, אך אין אפשרות לנייד 
את  לנהל  שנבחרו  הגמל  קופות  אותו. 
תכנית חיסכון לילד הן: אלטשולר שחם 
גמל ופנסיה, פסגות קופות גמל ופנסיה, 
הראל פנסיה וגמל, מנורה מבטחים, הלמן 
אלדובי, מיטב דש גמל ופנסיה, אקסלנס 
ופנסיה,  גמל  קל  אינטרגמל,  נשואה, 

מגדל מקפת, אנליסט ואינפיניטי.
 21 גיל  עד  מממן  לאומי  ביטוח  המקרים,  בשני 
הניהול  דמי  את  או  בבנק  החיסכון  עלויות  את 
ניתן  החיסכון  ממסלולי  אחד  בכל  הגמל.  בקופת 
ללא  בחיסכון  הכספים  את  להפקיד  האם  לבחור 
יציאה  תחנות  עם  בחיסכון  או  יציאה,  תחנות 

ובחירת תכנית חדשה כל 5 שנים.

דיווח תקופתי
בהתאם  השקעה  מסלולי  לבחור  יכולים  ההורים 
לרמת הסיכון – מועט, בינוני, מוגבר. בחלק מהקופות 
על  מוסלמית.  והלכה  יהודית  הלכה  גם מסלולי  יש 
ישתדלו  הקופות  להשקעה,  גמל  קופת  תכנית  פי 
רוב  )לא מובטחת( של 4%. עד כה  לעמוד בתשואה 
קופות הגמל לא פרסמו את מסלולי ההשקעה שלהן 
לאומי  ביטוח  באתר  אך  החדשה.  התכנית  במסגרת 
ניתן למצוא, לצורך המחשה, תשואה שנתית ממוצעת 
ב־5 השנים האחרונות במסלולי השקעה הקיימים בכל 
קופה, שלה מדיניות השקעה הדומה לזו של מסלולי 

ההשקעה החדשים בתכנית חיסכון לכל ילד.
ובאתרים  האוצר  משרד  באתר  יופיעו  הנתונים 
יופיעו  הבנקאי  החיסכון  ביצועי  החיסכון.  גופי  של 
השונים  הגופים  בנוסף,  הבנק.  חשבון  במסגרת 
דיווח  שנה  בכל  במרץ   1 בכל  לשלוח  מחוייבים 

תקופתי לחוסך.
במקרה של פטירת הילד, חלילה, יש להמשיך את 
החיסכון עד לגיל 18 או 21, לפי גיל הילד הנפטר, 

ואז ניתן למשוך את הכסף. 

רונית�מורגנשטרן

ניתן למשוך עד החיסכון 
עד לפנסיה של הילד

התכניות שמציעים הבנקים השונים

 שם 
הבנק

ריבית 
קבועה

ריבית 
צמודה

ריבית 
פריים 
משתנה

 4.002.00-1.00הפועלים

מרכנתיל�
 3.251.35-1.05דיסקונט

 3.161.27-1.20דיסקונט

 3.160.01-1.57יהב

לפיננסים,  הוועדה  תת  יו"ר  הבא:  בשבוע 
יוסי ורסנו על "כיצד בוחרים גוף מנהל לתכנית 
לסוכני  ההזדמנויות  הן  ומה  החדשה  החסכון 

הביטוח"

�מידע�על�ניהול�החיסכון�בקופות�גמל

hly.gov.il
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עולם דוד�ליפקיןביטוח�

יוזמה�בבריטניה:�מאגר�לביטוח�
מכוניות�אוטונומיות

ארגון המבטחים הבריטיים )ABI( מציע לקבוע סטנדרטים בינלאומיים בתחום

הקמת א יוזם   )ABI( הבריטיים  המבטחים  רגון 
המטרה  אוטונומיות.  מכוניות  לביטוח  מאגר 
הטיפול  לגבי  בינלאומיים  סטנדרטים  לקבוע  היא 
בהן  לתאונות  וביחס  בכלל,  אוטונומיות  במכוניות 

המכוניות מעורבות בפרט. 
המאגר המוצע יכלול מידע מקיף ביחס למכוניות 
האם  באמצעותו  לקבוע  יהיה  וניתן  האוטונומיות 
היצרן  טכנולוגיה  ובאיזו  אוטונומי  הוא  הרכב 
לקבוע  יסייע  במאגר  שיצטבר  המידע  משתמש. 
את תפעולו  מהרכב ששיבש  לחלק  האחריות  את 
החירום  שירותי  חוקרי  את  יידע  לתאונה,  וגרם 
הרכב  ליצרני  יסייע  התאונה,  בנסיבות  העוסקים 
שתביעות  ויבטיח  שלהם  המוצרים  את  לשפר 

המבוטחים יעובדו במהירות.
הארגון מציין כי במקרים שבהם תקלה טכנית גרמה 
לתאונה, יוכלו המבטחים לתבוע החזר הוצאות מיצרן 
רמה  על  לשמור  המבטחים  יוכלו  זו  בדרך  הרכב. 

נמוכה של פרמיות הביטוח לרכב. 
כמו  מקיף,  מידע  יכלול  המאגר  ההצעה,  לפי 

נתוני ג’י.פי.אס על זמן ומקום התאונה; סוג הרכב - 
אוטונומי או רכב עם מנוע רגיל; במידה ומדובר ברכב 
אוטונומי, האם הרכב היה בזמן נסיעה או בתהליך של 
חניה; פעילות הנהג ביחס למהירות הרכב ועצירתו; 

והאם הנהג חגר את חגורת הבטיחות.
בבטיחות  המטפל  האו”ם,  של  ארגון  שגם  מסתבר 
הנסיעה, שוקד על הכנת דרישות מאגר המידע על 
הבריטי  המבטחים  ארגון   .2019 משנת  הרכב  יצרני 
יציג את יוזמתו כדי ללחוץ על האו”ם לפעול ברוח 

דומה כדי שיצרני הרכב יפעלו לפי דרישותיו.

המאגר יכלול מידע מקיף על מכוניות האוטונומיות

fo
to

lia
ם: 

לו
צי

ג’נרלי�בוחנת�
את�פעילותה�
ב־�15מדינות

האיטלקית ח הביטוח  ברת 
שהחזיקה  ג’נרלי,  הגדולה 
בבעלותה את חברת מגדל במשך 
שנים, בוחנת מחדש את פעילותה 
מתכוונת  החברה  מדינות.  ב־15 
במדינות  הפעילות  את  להפסיק 
כלכלית.  כדאיות  בהן   שאין 
מתוכנית  חלק  הוא  זה  צעד 
במטרה  החברה  של  ההתייעלות 
והיעד  הרווחיות שלה,  לשפר את 
לקיצוץ  להביא  הוא  ג’נרלי  של 
מיליון   212 של  בסכום  בהוצאות 

דולר.
בכוונתה  שאין  מציינת  ג’נרלי 
הפרשנים  אבל  עובדים,  לפטר 
בשלב  ייבחן  הנושא  כי  סבורים 
תקבע  שג'נרלי  לאחר  עתידי, 
את  להפסיק  שווקים  באילו 

פעילותה.
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כתבי��שירות

שנת 2015, לאחר שנים רבות של דיונים, ב
הובא לסיומו נושא כתבי השירות. חוזר 
הגדיר  שיווקם"  ואופן  השירות  "כתבי 
הביטוח  סוכני  על  החלות  הפיקוח  הוראות  את 
בתוך  שירות  כתבי  במכירת  הביטוח  וחברות 

ומחוץ לפוליסה. 
והוא   ,2016 ביוני  ב־30  לתוקף  נכנס  החוזר 
מאשר לסוכני הביטוח, המפוקחים על ידי משרד 
האוצר, למכור כתבי שירות ללא פוליסה. החוזר 
סוכני  את  המחייבים  סייגים  למספר  בכפוף 
הביטוח לוודא שספק כתב השירות שהם מוכרים 
הדגשת  ביצוע,  ערבות  קיום  כמו  בהם  עומד 
סעיפים המחויבים להיות כתובים בכתב השירות 
לפוליסה  בהתאמה  העומד  כתב שירות  ומכירת 

הנמכרת.
סעיף נפרד בחוזר התייחס לכתבי שירות של 
תחזוקה. הסעיף החריג את האפשרות לרכוש כל 
כתב כיסוי אשר "יעניק שירות תחזוקה, שירות 
מוצרים",  תיקון  או  מניעה  טיפול  תקופתי, 
שנקבע לגביהם כי הם לא ניתנים למכירה על 
הספקים  כל  כי  לציין  חשוב  הביטוח.  סוכן  ידי 
במהלך  שעבירו  לחוזר  נערכו  לנו  המוכרים 
שחברתם  לכך  אישורים  האחרונים  החודשים 

פועלת על פי חוזר זה.
אנו פעלנו מול הפיקוח במטרה לשנות מספר 
כמה  ולשמחתנו  הראשונית,  בטיוטה  סעיפים 
מהתיקונים אכן שונו. עם זאת, בנושא החשמל, 
שלא  והחליט  לבקשתנו  הסכים  לא  האוצר 

לאפשר מכירת כתב שירות לתיקוני חשמל.
הלשכה  קיבלה  האחרונים  החודשים  במהלך 
מספר פניות מסוכנים שביקשו לדעת אם מותר 
להם להמשיך למכור את מוצרי תיקוני החשמל, 
חיצוני  שירות  ככתב  הגרירה,  לריידרי  בדומה 

לפוליסה.
שבשוק  לכך  מודעים  שאנו  עתה  כבר  נבהיר 
מהו  לסוגיה  בנוגע  שונות  דעת  חוות  קיימות 
"כתב שירות", והאם כתב שירות לחשמל נכנס 
נלווה  "מסמך  בחוק:  הקיים  הנוסח  להגדרת 
שירות  למתן  תנאים  הכולל  ביטוח  לפוליסת 

למבוטח על ידי ספק שירות". 
לכל אורך הדרך היינו בדעה כי לנו, כלשכה, 
לא יהיה נכון להשאיר את הנושא בצורה אפורה, 
וחלילה לגרום לאי הבנות מצד ציבור הסוכנים. 
היועצים  עם  לרבות  שונות,  התייעצויות  לאחר 
כי  הובן  ההון,  שוק  רשות  ואנשי  המשפטיים 

בקיומו  רואה  שהרשות  הוא  העיקרי  המסר 
אחריות  כתב  חשמל",  מוצרי  שירות  "כתב  של 
שאין לו מקום בעסקה למכירת פוליסת ביטוח. 
שעשוי  הזהות  את  לחלוטין  להפריד  יש  לכן, 
לייחס לכתב השירות כחלק מהפוליסה,  מבוטח 
כשמדובר בכתב שירות תחזוקה ותיקון שירותים.
השרות  ספקי  אל  מכתבים  שלחנו  השבוע 
הופכים  שאינם  לוודא  מהם  וביקשנו  המוכרים 

את הסוכנים לסוכני מכירות של מוצרי החשמל, 
את  לבצע  יטעו  לא  שסוכנים  מנת  על  וזאת 
השיווק של כתבי השירות שלא על פי הוראות 

החוזר.
חשוב לזכור כי הנכס העיקרי שלנו הסוכנים, 
על  שומרים  אנחנו  עוד  וכל  המבוטחים,  הם 
הוראות הדין, לרבות חוק מאגרי מידע, או חוק 

ג'  לגורם מצד  הפניות  אנו רשאים לבצע  אחר, 
שיבצע ללקוחות שיווק של מוצר כזה או אחר, 

שאינו מוצר הנלווה לפוליסות הביטוח.

הכותב�הוא�יו"ר�הוועדה�לביטוח�כללי�בלשכת�
סוכני�ביטוח

סופי:�סוכני�ביטוח�לא�יכולים�למכור�
כתבי�שירות�לתיקוני�חשמל

רשות שוק ההון רואה בקיומו של "כתב שירות מוצרי חשמל" כתב אחריות שאין 
לו מקום בעסקה למכירת פוליסת ביטוח

אריאל�מונין

יש�להפריד�לחלוטין�את�הזהות�
שעשוי�מבוטח�לייחס�לכתב�
השירות�כחלק�מהפוליסה,�

כשמדובר�בכתב�שירות�תחזוקה�
ותיקון�שירותים
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 מחוז ירושלים 
 יקיים "סמינר תכנון מיזם פרישה"
 ב־14.12, בין השעות 12:30-8:30. 

 "סינמה סיטי", 
רחוב יצחק רבין 10, ירושלים

 מחוז תל אביב 
 יערוך יום עיון ב־15.12 

 בין השעות 15:00-10:00. 
 המכללה לפיננסים וביטוח קומה 8, 

המסגר 42, תל אביב
 סניף חיפה 

 יערוך מפגש אחר הצהריים ב־14.12, 
 בין השעות 15:45-18:15. 

 כתת ההדרכה של לשכת סוכני ביטוח, 
בעלי המלאכה 26 קומה, חיפה

אירועי לשכה

בשוק קיימות חוות דעת שונות בנוגע לסוגיה מהו "כתב שירות"

לחוזר�שירות�מוצרי�חשמל

www.mof.gov.il


12 | 8 בדצמבר 2016  

��לתכנן���נכון

למרבית מ השונים  ההכנסה  קורות 
האוכלוסייה מוגבלים ואינם מספקים את 
ודאי כאשר משך תקופת  מלוא הצרכים, 
לתכנן  צורך  יש  ולכן  מראש,  ידועה  אינה  חיינו 
ב’  מועד  “אין  המשפט  טעויות.  לבצע  לא  ובעיקר 
לטעויות בגיל הפרישה” הוא רב משמעות. לכל אחת 
מהדילמות שעומדות לפנינו יש פוטנציאל נפיצות 
ובמקרים מסוימים  ונזק של עשרות אלפי שקלים, 
גם מאות אלפים. מאחר שאין כסף חדש שמופקד, 
המשמעות המעשית ואפילו היומיומית של הפסדים 

מיותרים כאלו היא פגיעה בתנאי המחייה. 
לפרישה,  להתכונן  מספיק  רצינית  דרך  אין 
מטרות  בהעמדת  מדובר  כוללת.  ראייה  מלבד 
הנכסים  מול  אל  לקוחות  משפחת  של  ויעדים 
שברשותה, על מנת לספק תמונה על המאזן שלה. 
לפני  כמו  בדיוק  מתנהל  משפחתי  שתא  מאחר 
את  להעביר  עלינו  כך  מהנטו,  לפרישה  יציאתו 
כדי  נתון.  בזמן  נטו  למקסימום  הברוטו  סכומי 
לסייע בהכנה זו, מובאים בפניכם סוגי המס שבהם 

אנחנו נתקלים והאפשרויות להקטנתם.

מס על כספי פיצויים ומענקים
בגיל הפרישה מגיעים לעובד סכומים שהצטברו 
לזכותו, כמו שכר ברוטו אחרון כפול שנות עבודה, 
ומענקים נוספים, כמו מענק הסתגלות. כמובן שזה 
משך  לא  העובד  שבגינם  השנים  אותן  על  מגיע 
במידה  קודמים,  ממעסיקים  הפיצויים  כספי  את 
 12,320 על  כיום  שעומד  פטור,  סכום  ישנו  והיו. 
שקל לכל שנת עבודה. המשמעות היא שכל סכום 

שעובר זאת - חייב במס. 
של  אחרון  שכר  עם  שפרש  אדם  ניקח  לדוגמא, 
25,000 שקל לאחר 30 שנות עבודה שבהן לא משך 
ויהיה זכאי לסכום מצטבר של 750,000  פיצויים, 

שקל. הסכומים יתחלקו באופן הבא:
הפטור  הסכום  של  )המכפלה  ראשונים   369,600
ועל  ממס  פטורים  יהיו   - עבודה(  שנות   30 כפול 
עם  להתחשבן  יש  שקל,   380,400 סך  על  היתרה, 
מספר  ישנן  הכספים.  קבלת  לפני  המס  שלטונות 
לשנות  מס  פריסות  כמו  המס  להקטנת  אפשרויות 
מס קדימה ואפילו אחורה. מאחר שמדובר בסכומים 
פרישה  מתכנן  עם  להתייעץ  מומלץ  משמעותיים, 
שימליץ על האפשרות העדיפה לכל משפחה בנפרד.

מס על קצבאות 
רבים מהפורשים חסכו באמצעות קרנות פנסיה, 

שאינם  הציבורי  המגזר  פורשי  את  להזכיר  שלא 
מקבלים כספי פיצויים כלל ובמקום זאת מקבלים 
של  הפליאה  למרבית  היא,  שגם  חודשית  פנסיה 
שקל   4,106 של  לתקרה  מעל  מהפורשים,  חלק 
חייבת במס כמו כל הכנסה אחרת )נכון ל־2016(. 
תכנון מס נכון כולל שימוש מושכל בתיקון 190 

שיצא בשנת 2012, המאפשר לפורשים להשתמש 
בתקרת פטור מצטברת. התקרה תלך ותגדל ב־2 
ניתן להגדיל  וכך   ,2020 נוספות בשנת  מדרגות 

את הפטור החודשי בשנת 2025. 
בו  נכון  ששימוש  מורכב,  מס  בתיקון  מדובר 
על  משולם  שהיה  במס  ניכר  חסכון  מאפשר 
מהציבור  ניכר  שחלק  להדגיש  חשוב  הקצבאות. 
הזאת,  המשמעותית  המס  בהטבת  משתמש  אינו 

בשל חוסר ידע והבנה. השלטונות לא ינדבו לכם 
את המידע שצריך למלא לגביו טופס 161ד' בנושא 

קיבוע זכויות.

מס רווח הון 
של  השקט  הרוצח  מוכר,  הפחות  בשמו  זהו, 
כמו  רבים,  השקעה  אפיקי  על  שלנו.  החסכונות 
ניהול כספים באמצעות תיק מיועץ בבנקים, ניהול 
קרנות  ורכישה של  השקעות  בבתי  השקעות  תיקי 
נאמנות - מוטל מס שנע בין 15% ל־25% מהרווחים.
חשוב שתדעו שישנם מספר אפיקי השקעה, כמו 
ניתן  שבהם  ביטוח,  בחברות  המנוהלים  חסכונות 
לקבל החזר שיצטבר לאורך השנים לעשרות אלפי 
וישנם  אוטומטית  קורה  לא  זה  כאן  גם  שקלים. 
זאת  להוציא  מנת  על  לנקוט  צריך  צעדים שבהם 
בקופת  לחסכון  בהפקדה  שימוש  בנוסף,  לפועל. 
גמל במגבלות, על פי תיקון 190, מאפשר דחייה 
להיות  יכול  ההפרש  יותר.  נמוך  מס  ותשלום 

משמעותי ביותר לחוסך הפורש.
למקצוענים.  עסק  הוא  בפרישה  מיסוי  לסיכום, 
אל תנסו לחצות את צומת הפרישה מבלי להתייעץ 
או  הון  בנושא  נעסוק  הבא  בטור  כזה.  אחד  עם 

קצבה. 
הכותב�הוא�מנהל�מרכז�הפרישה�של�לשכת�סוכני�ביטוח

 ישנם�מספר�אפיקי�השקעה
 כמו�חסכונות�המנוהלים�

בחברות�ביטוח,�שבהם�ניתן�לקבל�
 החזר�שיצטבר�לאורך�השנים�

לעשרות�אלפי�שקלים

לקראת�הפרישה:�כל מה שצריך לדעת 
על המיסים

 - הכלכליים  חייו  אופי  שינויי  בעקבות  רבות  דילמות  עם  מתמודד  הפורש  האדם 
ממקבל שכר טרם הגיעו לגיל הפרישה, לאחד שצריך להתחיל לצרוך מהקיים

רון קשת
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"אין מועד ב' לטעויות בגיל הפרישה"
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אנחנו " היום  בקלות,  מוכרים  היינו  פעם 
המצב  את  מתאר  כך  בפחד",  מוכרים 
הביטוח  סוכנויות  אחת  של  בכיר  מנהל 
המובילות, ומשקף את הלך הרוח בקרב הסוכנים. 
ומעדיפים  טעויות  לעשות  מפחדים  "הסוכנים 
לא  היא  הבחירה  ההימנעות.  בגישת  לנקוט 

לעשות כדי לצמצם נזקים".
ענף  על  המפקחת  שהטילה  הרגולציה  דרישות 
שהיו  מה  את  לעשות  לסוכנים  גורמות  הביטוח 
אמורים לעשות בעצמם: להתמקד בניהול סיכונים 
לא  הביטוח  שסוכן  היא  לכך  המשמעות  לפרט. 

אמור להתעסק ב־80% מזמנו בתפעול.
"כל סוכן ישאל את עצמו: בשביל מה אני פה? 
מה הייעוד שלי? מה התפקיד שבשבילו אני כאן? 
בין מהות  אין קורלציה  כי  יגלה  הוא  מהר מאוד 
עבודתו  לבין  ביטוח  סוכן  של  )הייעוד(  התפקיד 

בפועל", אומר אותו מנהל.
 - הנוקבת  השאלה  להישאל  צריכה  זו  בנקודה 
כמה זמן אתה מקדיש לייעוד שלך וכמה זמן אתה 

באמת מקדיש לשיווק ומכירה? 
עסוק  ממוצע  סוכן  הקיר.  על  הכתובת  לצערי, 
ממנו  ב־15%  ורק  בתפעול  שלו  מהזמן  ב־85% 

בדבר האמיתי שלשמו הוא קיים. 
בלי  תנועה  "אין  כי  ואמר  המשיך,  מנהל  אותו 
סוכני  שמרבית  לכך  בדבריו  והתכוון  חיכוך!", 

הביטוח נמצאים באזור הנוחות.
מבינים  אנו  אחד,  מצד  ומאיים.  מפחיד  השינוי 
השיטות  באותן  להתנהל  להמשיך  אפשר  שאי 
עם אותם ההרגלים, אולם מצד שני, השד המוכר 
מפחיד קצת פחות מהשד הבלתי מוכר ואין כמו 

להישאר באזור הנוחות.

לעשות משהו אחר
לסוכנים צעירים שרק סיימו את ההכשרות יש 

הסוכן,  במקצוע  לעסוק  אותם  המסמיכה  תעודה 
מתחילים  איך   - המעשית  ההכוונה  חסרה  אבל 
למצוא את הלקוחות הראשונים, מאיפה הם יגיעו, 
בקיא  אני  האם  ביטוחים,  למכור  מתחילים  איך 
מספיק, איך אתגבר על חוסר הניסיון והמקצועיות? 

איך אעבור את שלב הטירונות בשלום? 
סוכנים ותיקים ומצליחים, מבינים שצריך לעשות 
ירידה דרסטית ברווחים מחברות  יש  משהו אחר. 
אדירות,  התפעול  ועלויות  גובר  העומס  הביטוח, 
אבל יש כל כך הרבה סיבוכים שהרגולציה הטילה 
על הסוכן - שלעיתים מעדיפים פשוט לא לפעול.
גם סוכנים עם נסיון וגם סוכנים צעירים עומדים 
במקום, מצמצמים נוכחות והולכים על בטוח. ניתן 
לראות כי הענף משותק, חולה. לעשות שינויים זה 
לקחת  הנוחות,  מאזור  לצאת  סיכון,  לקחת  אומר 
להבראה  צעדים  של  בשורה  ולנקוט  אחריות 

ויציאה מהמשבר. התקיעות היא לא רק מקצועית, 
התגובה  מפחד.  ומונעת  נפשית  בעיקרה  היא 

האינסטינקטיבית היא לעצור, לא לעשות כלום.

ללמוד מאיינשטיין
"כדי לפתור בעיה  כי  אלברט איינשטיין אמר 
אל רמת חשיבה  להגיע  עלינו  משקל,  כבדת 

גבוהה מזו שבה היינו כשיצרנו את הבעיה".
כדי לצאת ממצבי משבר ולהיחלץ מהתקיעות, 
שתסייע  חיצונית  אסטרטגית  חשיבה  דרושה 
לסוכן לסלול דרכים חדשות ושונות לגמרי ממה 
דור  ובני  הצעירים  מהסוכנים  רבים  רגיל.  שהיה 
את  לשכנע  מתקשים  אך  זאת,  מבינים  ההמשך 
הדור המבוגר )הסוכן הישן( שאין ברירה, השינוי 

הכרחי כדי לשרוד.

הכותבת�היא�יועצת�הלשכה�לגביית�דמי�טיפול

לא�לעמוד�במקום�-�לעשות�שינוי
הרגולציה הביאה לירידה ברווחים ועומס מתגבר - כך שלעתים הסוכנים מעדיפים 

לא לפעול כלל  גילי ראובני קוראת לסוכנים לא לפחד ולהתמודד עם המשבר

גילי�ראובני

מהמשבר לצאת�

התקיעות היא לא רק מקצועית, היא בעיקרה נפשית ומונעת מפחד
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טכנולוגיה להמשך שנים של צמיחה.
המכלול שלי
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העבודה סביבת�

תוכלו א הבא,  המאמר  את  שתקראו  חרי 
מרכזיות  שאלות  שלוש  על  לענות 
לשפץ/לבנות  בבואו  אחד  כל  שמעסיקות 

בית/משרד/חלל מסחרי:
1. למה חשוב לתכנן?

2. למה חשוב לבנות תקציב ולנהל אותו?
3. האם פיקוח צמוד הוא דבר הכרחי?

חשיבות התכנון
לדעת  בלי  בחו”ל  לטיול  פעם  אי  יצאתם  האם 
נוטים  אנשים  שלא.  כנראה  הולכים?  אתם  לאן 
פרטים,  לפרטי  בחו”ל  שלהם  הטיול  את  לתכנן 
כולל מה יאכלו ובאיזו מסעדה, אך מעטים מבינים 
את הצורך המהותי לתכנן לפרטי פרטים את הבית 
כשניגשים  לדרישותיהם.  אותו  ולהתאים  שלהם 
רבה  חשיבות  ישנה  בנייה,  או  שיפוץ  לפרויקט 
פרויקט  כל  האפשר.  ככל  מדויק  מקדים  לתכנון 
גבי  על  נדבך  יחד  שמרכיבים  משלבים  מורכב 
לגרום  עלול  השלבים  אחד  על  ויתור  נדבך. 

להתמוטטות המגדל כולו.
ליופי  ששואף  עיצוב  רק  אינו  הנדסי  עיצוב 
בתוכו  מגלם  אלא  השולטים,  לטרנדים  ועונה 
מענה  מתן  תוך  במדויק,  הדרישות  הגדרת  את 
לדרישות באמצעות תכנון מדויק ומפורט )העונה 
ומתן  ליווי  מקובלים(,  אנוש  הנדסת  לעקרונות 
בפרויקט,  השונים  המקצועות  לבעלי  הסברים 
קביעת לוחות זמנים ריאליים, הכנת כתב כמויות 
בפרויקט,  הדיסציפלינות  כל  את  הכולל  מדויק 
אומדן  והכנת  הכמויות  כתב  ראשוני של  תמחור 
תקציבי, וכלה בניהול ופיקוח על העבודה וסגירת 

הקצוות בסופה.
את  הפרויקט,  את  המעצב  יכיר  התכנון  בשלב 
האנשים, אורחות החיים שלהם ודרישותיהם, ייקח 
את כל האינפורמציה שאסף ויתרגם אותה לחלוקת 
חלל נכונה, תכנון מיקום, כמות הריהוט, האביזרים 
את  בהם  וישלב  בפרויקט,  השונות  והפונקציות 

הרעיונות התכנוניים שלו ואת ניסיונו האישי. 

חשיבות ניהול התקציב
תכניות  סט  המעצב  יכין  המכרז  הפקת  בשלב 
הריסה,  בפרויקט:  הנכלל  אלמנט  כל  המפרטות 
אוויר,  מיזוג  תאורה,  חשמל,  אינסטלציה,  בנייה, 
גבס, רשימת אלומיניום, פרטי נגרות ועוד. בנוסף, 
יכין המעצב כתב כמויות מפורט שמפרט כל פרט 
הנדרש בעבודה, כולל כמויות. המעצב ייתן דגש 
על רמת הדיוק בתכניות ובכתב הכמויות, מתוך 
הבנה שמקסימום כיסוי בשלב זה יגרור מינימום 
בשלב  בתקציב  וחריגות  תוספות  טעויות,  של 

מאוחר יותר בפרויקט. 

בשלב זה ילווה המעצב את הלקוח למסע רכישות 
עדכון  היא  שמטרתו  השונים,  התצוגה  באולמות 
וביצוע  שנבחרו  בפרטים  לעבודה  התכניות  סט 
לדוגמא,  לפרט.  העבודה  בין  מדויקות  התאמות 
ציון גודל האריח שנבחר לריצוף בתכנית הבנייה 
לרדת  עשוי  או  לעלות  עלול  המחיר   – והריצוף 

כתוצאה מבחירה כזו או אחרת.
גדולה  חשיבות  יש  ובנייה  שיפוץ  בפרויקט 
מנת  על  בתוספות/שינויים,  האומדן  לעדכון 
הוא  היכן  נתון  רגע  בכל  לדעת  ללקוח  לאפשר 
עומד מבחינה תקציבית, ולהבין את המקור לחריגה 
מאוחר יותר. דבר הכרחי במיוחד בפרויקטים עם 

תקציב מוגבל.

לספק פתרונות
בפרויקטי בנייה גדולים ומורכבים רצוי לשכור 

ניטרלית  דמות  צמוד,  מפקח  של  שירותיו  את 
ספק  או  קבלן  אף  מטעם  ולא  ואובייקטיבית, 
בפרויקט. תפקידו יהיה לוודא את ביצוע העבודה 
את  וליצור  בתוכניות,  להנחיות  בהתאם  בשטח 
אי  של  במקרה  המתאימה  הפונקציה  עם  הקשר 

התאמות או אי הבנות.
מבחינת  הן  יחסית,  קטנים  שיפוץ  בפרויקטי 
כשאין  תקציבית,  מבחינה  והן  העבודה  היקף 
הנדסי  מעצב  צמוד,  מפקח  של  לעלות  הצדקה 
עליון.  כמפקח  המפקח  של  הפונקציה  את  ימלא 
יספק הסברים ברורים ומפורטים לקבלנים השונים 
אבני  את  לזהות  יידע  עבודה,  כל  תחילת  לפני 
נוכח  להיות  חייב  הוא  בהן  המשמעותיות  הדרך 
ויהווה את המקור הראשון לפניות במקרים של אי 
התאמות או בעיות המתעוררות במהלך העבודה. 
לרוב, המעצב ההנדסי יידע לספק את הפתרונות 

או לחלופין להפנות לאדם המתאים לשם כך.
הרסן  את  מעט  לשחרר  אפשר  זה  שלב  בסוף 
ואת היצרים ולצאת למסע אבזור והלבשת החלל. 
לריהוט  גם  תקציב  בחשבון  ייקח  הנדסי  עיצוב 

ואביזרים משלימים לבית להשלמת המראה. 

�,6Bהכותבת�היא�מעצבת�פנים,�בוגרת�סטודיו�
ומהנדסת�בוגרת�הטכניון,�העוסקת�בתכנון�ניהול�

וייזום�פרויקטים�ברחבי�הארץ.

כל�הפרטים�החשובים�בדרך�לשיפוץ
מתכננים לשפץ את המשרד בקרוב? אלו השלבים שעליכם לעבור 

בדרך לתוצאה הרצויה

עדי�ורמוס

בפרויקטי�בנייה�גדולים�ומורכבים,�
רצוי�לשכור�את�שירותיו�של�
מפקח�צמוד,�דמות�ניטרלית�

ואובייקטיבית,�ולא�מטעם�אף�
קבלן�או�ספק�בפרויקט.�תפקידו�
יהיה�לוודא�את�ביצוע�העבודה�

בשטח�בהתאם�להנחיות�בתוכניות

עיצוב הנדסי ייקח בחשבון תקציב גם לריהוט ואביזרים משלימים 

fo
to

lia
ם: 

לו
צי
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הביטוח חדשות�

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

דרושים
בי פור יו סוכנות לביטוח בע"מ. מעוניין לרכוש 

תיקי ביטוח. חיים ואלמנטרי. פתוח לשותפות כולל 
משרדים. סודיות מובטחת.

michaele@b4-u.co.il 0528741331

לסוכנות הסדרים בפתח תקווה, דרושה מנהל/ת 
לקוחות בתחום הפרט. עבודה מול לקוחות החברה 

ומול גורמים בתוך החברה: סוכנים, תביעות, בק 
אופיס. התפקיד כולל מענה לשאלות, הפניה 

לגורמים מטפלים בתוך החברה, ביצוע בקרה 
על איכות הטיפול. נדרש ניסיון של שנה לפחות 

בתחום הביטוח, יתרון לבעלי/ות רישיון משווק/ת, 
יתרון לבוגרי מכללה לביטוח. מיידי, דיסקרטיות 

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

תיענינה.

במשרדי סוכנות ביטוח באזור צ'ק פוסט חיפה 
אפשרות השכרה של בן חדר ל-שני חדרים כ--30

50 מ"ר עם כל השירותים: אינטרנט, טלפונים, 
מזגן, חדר ישיבות, מטבח, שירותים, חניה, משופץ 

כחדש!!! אפשרות לשת"פ עסקי. טל' ליצירת קשר 
אייל : 052-6785553

למשרד ביטוח בת"א דרושה רפרנטית ביטוח 
חיים ניסיון- 3 שנים לפחות ,שליטה מלאה בכול 
המערכות 5 ימי עבודה 08.00-16.00 8,000 ש"ח 

Ido121098@gmail.com
לסוכנות ביטוח בחיפה דרוש/ה סוכן/ת ביטוח 

חיים, פנסיה ופיננסים להגדלת תיק ביטוח קיים 
ופיתוח תיק חדש, תנאים מצוינים למתאים/ה. כמו 

כן, תינתן האפשרות לבניית תיק ביטוח עצמאי 
dudi@gamafinansim.co.il :קורות חיים למייל
לסוכנות ביטוח מובילה דרוש\ה סוכן\ת ביטוח 
לעבודה מעניינת ומאתגרת ו\או מפקח רכישה 

לצורך קידום ופיתוח קבוצת סוכנים. קורות חיים 

לשכת סוכני ביטוח 
 משתתפת בצערה 

של משפחת אורון על 
פטירתו של חבר הלשכה 

יצחק אורון ז"ל
שלא תדעו עוד צער

על פ שהודיע  לאחר  משבועיים  חות 
פרישתו מתפקיד יו"ר איילון ביטוח, יוצא 
ומוכר  איילון  מקבוצת  סופית  כהן  יונל 
השליטה.  בעל  רחמני,  ללוי  בה  אחזקותיו  את 
באוגוסט האחרון, על רקע המתיחות בין השניים, 
סוכם בין כהן לרחמני כי האחרון יוכל להשתמש 
כהן  של  חלקו  לרכישת   CALL באופציית 
באופציית  להשתמש  יוכל  כהן  ואילו  באיילון, 
PUT למכירת חלקו לרחמני. בדיווח של איילון 
לבורסה נאמר כי קבוצת רחמני הודיעה לקבוצת 
השלמת  וכי   ,CALL אופציית  מימוש  על  כהן 

העסקה תבוצע בתוך 120 יום ממתן ההודעה. 
לחברה  תרומתו  על  כהן  ליונל  מודה  "אני 
בתקופת השותפות ומאחל לו ולשותפיו הצלחה 

בהמשך", אמר רחמני בעקבות מימוש ההסכם.

שינויים בצמרת
כהן מחזיק, באמצעות שותפות אופק 
איילון  מקבוצת   22% שבבעלותו,  דן 
בשווי של כ־107 מיליון שקל. רחמני 
ישלם על החזקה זו ובכך יחזור להחזיק 

ב־88% ממניות החברה.
בעקבות  כי  סבורים  איילון  מקורבים 
גם  יפרוש  מהחברה,  כהן  של  יציאתו 

ימינו  איש  יוגב,  אריק  המנכ"ל 
בחברת  מימיו  עוד  כהן  של 

שפורסם  כפי  מגדל. 
ופיננסים",  ב"ביטוח 
כי  ההערכה  מתגברת 
שרק  אלישקוב,  אתי 
חדשים  מספר  לפני 

איילון  מנכ"ל  לתפקיד  מונתה 
אחזקות, תמונה לתפקיד מנכ"לית 
יוגב  של  במקומו  ביטוח  איילון 
הובטח  הנראה  שככל  הליך   -
בינה  במו"מ  עוד  לאלישקוב 
מנכ"ל  תפקיד  על  רחמני  לבין 

קבוצת האחזקות.
"אני  בתגובה:  אמר  כהן  יונל 
ומשפחת  רחמני  ללוי  מודה 
תקופת  על  רחמני 
ומאחל  השותפות, 
איילון,  לקבוצת 
עובדיה  הנהלתה, 
הצלחה  וסוכניה 

בהמשך".

יונל�כהן�עוזב�את�איילון�באופן�סופי
יו"ר החברה מוכר את אחזקותיו בחברה לבעל השליטה לוי רחמני תמורת 107 מיליון שקל

רונית�מורגנשטרן

יונל כהן

למייל jennyl@dorot-ins.co.il פרטים נוספים 
בטלפון: 08-8662188 )ג'ני(

לסוכנות הסדרים מובילה בתחומה היושבת 
בפתח תקווה דרוש/ה מתאמ/ת פגישות. טיפול 

בשיווק החברה ללקוחות קיימים במסגרת 
מחלקת קשרי לקוחות. מיידי, דיסקרטיות 

 מובטחת. קורות חיים ל: 
igalm@misgav.co.il המשרה פונה לנשים 

וגברים. פניות מתאימות תיענינה.

לסוכנות הסדרים בפתח תקווה, דרושה 
מנהל/ת לקוחות בתחום הפרט. עבודה מול 
לקוחות החברה ומול גורמים בתוך החברה: 

סוכנים, תביעות, בק אופיס. התפקיד כולל 
מענה לשאלות, הפניה לגורמים מטפלים בתוך 
החברה, ביצוע בקרה על איכות הטיפול. נדרש 

ניסיון של שנה לפחות בתחום הביטוח, יתרון 
לבעלי/ות רישיון משווק/ת, יתרון לבוגרי 

מכללה לביטוח. מיידי, דיסקרטיות מובטחת. 
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 עסקים 

מיומנ/ת ומקצועית! דרישות התפקיד: הבנת 
הפוליסות ודרישות חברות הביטוח, הכרת 

מערכות חברות הביטוח השונות, יכולת עבודה 
 על מערכות ממוחשבות, אחראי/ת ראש גדול 
בעלי מוטיבציה גבוהה וראייה קדימה .ניסיון 
בתחום חובה! יוצאי סוכנויות ביטוח - יתרון ! 
שכר + בונוסים. מיידי, דיסקרטיות מובטחת. 

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

שכירות משנה
להשכרה – מוקד טלפוני בתוך סוכנות ביטוח 

בפ"ת – המוקד מאובזר בשולחנות וכסאות 

וכולל עמדת מנהל משמרת וחדר צמוד למנהל 
המוקד. לפרטים לפנות למאיר 0522248252

להשכרה�שטח�משרדי�בתוך�משרדי�סוכנות�
 ביטוח בפתח תקווה.לפרטים יגאל  

. 050-8316594 

להשכרה�שטח�משרדי�בתוך�משרדי�סוכנות�
ביטוח בפתח תקווה. במשרד כל השירותים 

הנלווים. לפרטים: יגאל   050-8316594 .

להשכרה משרד מפרטי ברחוב פייבל בתל 
אביב 5 חדרים + שירותים ומטבחון בשטח של 
כ־74 מ"ר – 5,480 ש"ח לחודש. ליצירת קשר- 

0544522961
משרדים להשכרה בפתח תקווה, 196 מ"ר, 

מתאים למוקד מכירות, כ-60 עמדות, אפשרות 
להשכרה חלקית קובי 0505233671 – מייל 

Jacob@eshel-ins.co.il
משרד להשכרה בראשל"צ ומטבחון צמודים 

קומה ב. החל מהתאריך 1 לאפריל 2017 לפנות 
לאבי ענבר 054-4535632

משרד להשכרה כ-180 מטר בהר חוצבים 
)קרוב לאינטל(. המתחם מוכן, מסודר ומחולק 

למשרדים. מתאים למשרד לסוכני ביטוח, 
עורכי דין ועוד. אפשרות לשיתופי פעולה. 
אכלוס מה-1.10.16. לפרטים לפנות לנטלי 

 yosi@faynermanbituah.co ,052-8196304

להשכרה משרד חדר עצמאי ועמדת מזכירה 
בתוך משרד ביטוח בפתח תקווה. לפרטים: 

מאיר 052-2248252

להשכרה חדר לסוכן ביטוח, עם כל התשתיות 
הדרושות, ביד חרוצים בתל אביב, בסוכנות 

ביטוח איכותית. השכירות כוללת שימוש בחדר 
ישיבות מכובד, מטבח מאובזר, בקיצור הכל 

 מוכן, להביא רק מחשב נייד. ליצירת קשר:
amitdav26@gmail.com 

להשכרה שטח משרדי בתוך משרדי 
סוכנות ביטוח בפתח תקווה. לפרטים: יגאל 

0508316594

להשכרה�מוקד�טלפוני�בתוך�סוכנות�ביטוח�
בפ"ת�–�המוקד�מאובזר�בשולחנות�וכסאות�

וכולל�עמדת�מנהל�משמרת�וחדר�צמוד�למנהל�
המוקד.�לפרטים�לפנות�למאיר�052-2248252

להשכרה�שטח�משרדי�בתוך�משרדי�סוכנות�
ביטוח�בפתח�תקווה.�לפרטים�יגאל�050-8316594.

שת"פ�ורכישות�תיקי�ביטוח
סוכן ביטוח ותיק מעוניין להכניס שותף )50%( 

לתיק ביטוח אלמנטרי רווחי ואיכותי ביותר )רוב 
הפוליסות בתיק: דירות, עסקים וחבויות, ומיעוטן 

כלי רכב(. טלפון: 0090254-050

סוכנות ביטוח בצפון מעוניינת לרכוש תיק 
ביטוח אלמנטארי ו/או חיים באופן מלא או 

חלקי, במגוון רחב של אפשרויות כולל אפשרות 
 של העסקה לטווח ארוך. 

 dudi@gamafinansim.co.il או לנייד: 
מיוחד050-5368629

לביטוח 
ופיננסים  מיוחד 

לביטוח 

ופיננסים


